
ที ่ ช่ือบุตร                                      ช่ือสมาชิก                                    เลขทีส่มาชิก

    1 ด.ช.ธีราย ุฟ้ืนหวัสระ                         นางชลธิชา เณรแกว้                             51535

    2 ด.ญ.นิจจารีย ์สมบุญ                           นางสาวนิษา สายสินธุ์                          54127

    3 ด.ญ.ปรีชญา ธีระวงศ ์                          นางกฤษฎาภรณ์ ธีระวงศ ์                        49124

    4 ด.ช.ธนพงศ ์ภววิจารณ์                          นางสาวมลฤดี ผลออ้                             60332

    5 ด.ช.อนนัดา ภววิจารณ์                          นางสาวมลฤดี ผลออ้                             60332

    6 ด.ช.ธนากร นุชิต                               นายดนุพล นุชิต                                58784

    7 ด.ญ.ชนนัธร ปัดถาวงษ ์                         นางสาวพิสมยั วงษใ์หญ่                         52017

    8 ด.ญ.ศุภชัญา สุขเกษม                           นางโสรญา สุขเกษม                              55011

    9 ด.ช.ณภพรรณ์ นิลพนัธ์                          นางนฤมล นิลพนัธ์                              51143

   10 ด.ญ.กชกาญจน์ บ  ารุงสิริขนัธ์                   นายประทีป บ ารุงสิริขนัธ์                      51179

   11 ด.ช.ธรรมปพน ขนัโท                             นางสาวสายพิน วิริยะ                           57171

   12 ด.ช.ณฐักิตต์ิ สายสิน                          นายสุธี สายสิน                                49220

   13 ด.ช.บุญบนัดาล สุดสวย                          นางสาวทุ่งทอง สุดสวย                          49935

   14 ด.ญ.ปรีณาภา สุดสวย                            นางสาวทุ่งทอง สุดสวย                          49935

   15 ด.ญ.บุญญลกัษณ์ มดัทะปะนงั                     นางวลยัลกัษณ์ มดัทะปะนงั                      56523

   16 ด.ช.ชุติพนธ์ จนัทร์ศิริ                       นางสาวชนญัชิตา จนัทร์ศิริ                     58047

   17 ด.ช.พิริยกร ตนัศิริ                           นางกรณิศา ตนัศิริ                             48979

   18 ด.ญ.จณิสตา สิงหชาติ                           นางสาวณฐัพร พฒุพา                             60182

   19 ด.ช.ธิปก สวา่งเกตุ                            นางชินานาฏ ปาณิกวงษ ์                         51234

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั

เร่ือง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2564

ทุนส่งเสริมการศึกษา

ระดับประถมศึกษา               ทุนละ   1,400.00   บาท



   20 ด.ญ.วิมลณฐั สีด า                              นายเอกชยั สีด า                                53662

   21 ด.ญ.ปัญญวีร์ จาวรรณ์                          นางวชัราภรณ์ จาวรรณ์                          50362

   22 ด.ช.วริทธ์ิพล สมบุญ                           นายอ าพล สมบุญ                                 29779

   23 ด.ญ.ปุณณารมย ์เส้นทอง                         นางสาวปฏิญญา กาลายศ                           51210

   24 ด.ช.อธิธชั ดวงงาม                             นายวรพจน์ ดวงงาม                              50867

   25 ด.ญ.นวรัตน์ ตระกูลพนพรรด์ิ                    นางสาวธนิษฐา ไหลหาโคตร                        54525

   26 ด.ช.ชนุดม สมฤทธ์ิ                             นายภูวเดช สมฤทธ์ิ                             51395

   27 ด.ญ.บุญญาภา สมฤทธ์ิ                           นายภูวเดช สมฤทธ์ิ                             51395

   28 ด.ญ.ปาณณดา ขอนจนัทร์                          นางสาวปวีณา สุวรรณปักษ ์                      57688

   29 ด.ช.ชิณทณ์ภทัร กญัญาเงิน                      นางฐาณชัชา กญัญาเงิน                          51842

   30 ด.ช.ธนกฤต กญัญาเงิน                           นางฐาณชัชา กญัญาเงิน                          51842

   31 ด.ญ.กญัญาภสัร์ หลกัหมัน่                      นางสาวภคัรินทร์ อะโรคา                        54720

   32 ด.ช.ปัญจวิชญ ์ประสาจนัทร์                     นางสาวปาริชาติ ตระทอง                         58008

   33 ด.ญ.พชัวรันทร์ วิเศษสัย                       นางสาวพนัธ์รัชดา เปลือยหนองแข ้               55428

   34 ด.ช.พิชญพงษ ์ศิลปชยั                          นางสาวพรนภา สาคร                              51453

   35 ด.ช.กมลภู มาตยภูธร                            นายกมล มาตยภูธร                               51389

   36 ด.ญ.พนตันนัทร์ วิเศษวิสัย                     นางสาวพนัธ์รัชดา เปลือยหนองแข ้               55428

   37 ด.ญ.มิณฑิรา ธงชยั                             นางสาวจิรนนัท ์เกรียงธีรศกัด์ิ                48972

   38 ด.ช.พชรนนท ์สุโพธ์ิ                           นายอนนัต ์สุโพธ์ิ                             55552

   39 ด.ญ.นนัทนชั นนัทวิชิต                         นางสาวนชัชา นนัทวิชิต                         59516

   40 ด.ญ.ดลดา ทฤฆาย ุ                              นายกลัป์ชชัชยั ทฤฆาย ุ                        60546

   41 ด.ช.พนูพิพฒัน์ ประสพศกัด์ิ                    นางอาภาสินี ประสพศกัด์ิ                       51057

   42 ด.ญ.ประถมาภรณ์ แยมสูงเนิน                     นางมณัฑนา แยมสูงเนิน                          50247

   43 ด.ญ.ประภทัรพร แยมสูงเนิน                      นางมณัฑนา แยมสูงเนิน                          50247

   44 ด.ช.เพลินศกัด์ิ สีเอ่ียม                      นางสาวเพลินพิศ ประชุมเทศ                      52458

   45 ด.ญ.มลณิษรณ์ สามาอาพฒัน์                      นางณญานนัต ์เอกธนลินต ์                       57299

   46 ด.ญ.พรีมพลินดา แกว้วิมล                       นางศรัญยรั์ชต ์แกว้วิมล                       50148

   47 ด.ช.นิติทศัน์ ช่ืนเชาวกิ์จ                    นางสาวกานตธี์รา ดว้งกูล                       55710

   48 ด.ญ.ตุลยฉตัร เธียรชาติอนนัต ์                 นางสาวคณิภา ธุระธรรม                          56212

   49 ด.ญ.ภูริทตัตา สวา่งศรี                        นางสาวภทัราพร อ่ิมปรีชาวงศ ์                  58453

   50 ด.ช.ภคัรพงษ ์รงคท์อง                          นายสุนทร รงคท์อง                              44602



   51 ด.ญ.ภูษนิสา ผายทอง                            นางสาวอุษราภรณ์ แกว้เสน่ห์ใน                  56863

   52 ด.ช.พริษฐ์ เธียรสิทธิพงศ ์                    นางพิมพเ์พญ็ เธียรสิทธิพงศ ์                  50030

   53 ด.ญ.รับพร เธียรสิทธิพงศ ์                     นางพิมพเ์พญ็ เธียรสิทธิพงศ ์                  50030

   54 ด.ช.ณฐกร กูสุ้วรรณวิจิตร                      นายวชิระ กูสุ้วรรณวิจิตร                      55551

   55 ด.ช.ชิติพทัธ์ิ โลหะประเสริฐ                   นายธีร์ธวชั โลหะประเสริฐ                      59081

   56 ด.ญ.กาญจน์ธารา ศรีบุญเรือง                    นางทองกร ศรีบุญเรือง                          51399

   57 ด.ช.บดินทร์ ศรีบุญเรือง                       นางทองกร ศรีบุญเรือง                          51399

   58 ด.ญ.อชิรญาณ์ กูสุ้วรรณวิจิตร                  นายวชิระ กูสุ้วรรณวิจิตร                      55551

   59 ด.ช.นิพิฐพนธ์ พนัธ์ด าริห์                     นางสาวนิภาภรณ์ รักสะอาด                       56049

   60 ด.ช.ธีรภทัร เพชรเสนา                          นางสาวนงกรานต ์บรรเจิดธีรกุล                  50227

   61 ด.ญ.ภทัรธิดา พว่งโพธ์ิ                        นายธนบดี ธีรธาดาธรณ์                          52924

   62 ด.ญ.ธมลวรรณ ทองลอย                            นางศรีสุดา ทองลอย                             52549

   63 ด.ญ.สุณฐัชา แสงผา                             นางสาวปณิธิตา ค  าศรี                           54520

   64 ด.ญ.เพญ็พิชา พงษพิลาศ                         นางสาวแสงเดือน บุตรตรีนุย้                    56163

   65 ด.ช.รวิภาส หิรัญพานิช                         นางสาววิรวรรณ หิรัญพานิช                      49433

   66 ด.ญ.เบญญาภรณ์ ผิวเหลือง                       นางเบญจมาส ผิวเหลือง                          52405

   67 ด.ช.สุทธวฒัน์ วนัทา                           นางสาวสายฝน วนัทา                             51472

   68 ด.ญ.สุชานรี วนัทา                             นางสาวสายฝน วนัทา                             51472

   69 ด.ช.ธนกฤต ไพฑูรย ์                            นางสาวสายรุ้ง จงฝังกลาง                       53069

   70 ด.ญ.พิชญา วิชาคุณ                             นางธานทิพย ์วิชาคุณ                           59260

   71 ด.ญ.ชุติกาญจน์ โนรี                           นางสาวฉตัรพร เอกฉตัร                          53467

   72 ด.ญ.พรรณวิลาส ทองดีนิโรจน์                    นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์                       54500

   73 ด.ช.ญาณกร กระแจะจนัทร์                        นางวิไล กระแจะจนัทร์                          49629

   74 ด.ญ.ภรณ์ชวนนัท ์ประเดิมรัตนกุล                นายอุดม ประเดิมรัตนกุล                        58425

   75 ด.ญ.กญัจน์ณฎัฐ์ กุลศกัด์ิ                     นางสาวเขมจิรา รัตพนัธ์                        52949

   76 ด.ช.ปัณณวิชญ ์กุซวั                           นางวาสนา กุซวั                                50528

   77 ด.ญ.สุภาวดี ปรางสร                            นางสาวสุศิวกญัญา ปรางสร                       55612

   78 ด.ญ.ณฤดี มีฤทธ์ิ                              นางศศิวิมล มีฤทธ์ิ                            46501

   79 ด.ญ.ณิชาพฒัน์ กลัน่ประสม                      นางสาวพชัรินทร์ กลัน่ประสม                    54946

   80 ด.ญ.รวงขา้ว ภิรมยเ์จียว                       นางภาริณี ภิรมยเ์จียว                         51667

   81 ด.ช.ภูกวิน กษิณศรี                            นางปัทมา กษิณศรี                              52193



   82 ด.ช.อนนัดา มณเฑียรรัตน์                       นางแกมแพร มณเฑียรรัตน์                        49583

   83 ด.ญ.บูรณิมา วิเศษวงษา                         นายวชัเรนทร์ วิเศษวงษา                        50911

   84 ด.ช.ภชร นาเมือง                               นายดนยั นาเมือง                               56948

   85 ด.ช.ปุณณดนย ์นาเมือง                          นายดนยั นาเมือง                               56948

   86 ด.ช.คุณากร ตั้งมโนกุล                         นายอรุณ ตั้งมโนกุล                            50624

   87 ด.ช.กฤตภคั ธนู                                นางกนกพร ธนู                                  59959

   88 ด.ญ.สุภิญชญา หมุนรอด                          นางสาวสุคนธ์ธา ธรรมพทุโธ                      57230

   89 ด.ช.กนธี ศรีแกว้                              นายอาทิตย ์ศรีแกว้                            51013

   90 ด.ช.ธรณี รุ่งนพคุณ                            นางสาวมิรา รุ่งนพคุณ                          54595

   91 ด.ช.ธีรัมพร รุ่งนพคุณ                         นางสาวมิรา รุ่งนพคุณ                          54595

   92 ด.ญ.รัชตร์วีย ์สุวรรณจิตร                     นางสาวชุติมา ศรีไกรสิทธ์ิ                     50144

   93 ด.ญ.พชันก ดว้งรอด                             นายศุภวฒัน์ ดว้งรอด                           54148

   94 ด.ญ.ปุณิกา ศรีสุวรรณ                          นางเกษณี ศรีสุวรรณ                            52715

   95 ด.ช.ธนกฤต ศรีสุวรรณ                           นางเกษณี ศรีสุวรรณ                            52715

   96 ด.ช.ธนบูรณ์ วรรณค า                            นายวีระ วรรณค า                                55611

   97 ด.ญ.ภทัรนนัท ์ฉตัรมณเฑียร                     นายศิริวฒัน์ ฉตัรมณเฑียร                      38861

   98 ด.ญ.จิรภิญญา สมรัตน์                          นายคะเณศร์ สมรัตน์                            55497

   99 ด.ญ.ณฐัธยาน์ เทพทอง                           นางสาวกรองกาญจน์ ระวงัภยั                     53188

  100 ด.ญ.พิชชาภา ผายสุวรรณ                         นางสาววรรณลุ จารุจิตร                         50882

  101 ด.ญ.เกสรา ผายสุวรรณ                           นางสาววรรณลุ จารุจิตร                         50882

  102 ด.ช.เตชภณ พานแกว้                             นางหงษฟ้์า พานแกว้                            54984

  103 ด.ญ.พสัวี ลีละเกียรติ                         นางอญัรัตน์ ลีละเกียรติ                       54962

  104 ด.ช.ภวฤทธ์ิ ซีโฮ่                             นางษิรากร ซีโฮ่                               51905

  105 ด.ช.สุวิจกัขณ์ ธวชัประกอบลาภ                  นางสาวกิติยา ฝาชยัภูมิ                        56566

  106 ด.ญ.ญาดา หอมภูงา                              นางสาวขวญัชนก สาโชติ                          59883

  107 ด.ญ.กุลนิษฐ์ ทนัวิโรจน์                       นางสาววนิดา ปันโนจา                           55168

  108 ด.ช.คุณากร รุ่งเรือง                          นายศุภสิทธ์ิ รุ่งเรือง                        50299

  109 ด.ช.นนัทกร จนัทร์แดง                          นางสาวนรีเนตร เพง็พิน                         52769

  110 ด.ช.พสิษฐ์ หนูทอง                             นางสาวดารัตน์ หนูทอง                          51085

  111 ด.ช.เอ้ือองักูร พาณิชย ์                      นางสาวมตัติกา นิกรสุข                         55141

  112 ด.ช.พงศธ์ารินกรณ์ พยหุเกียรติ                 นางเรณู พยหุเกียรติ                           53105



  113 ด.ญ.ปราณพิชชา จิตวิขาม                        นายเด่น จิตวิขาม                              49922

  114 ด.ช.พลฎัฐ์ ไชยพรประสิทธ์ิ                     นางสาววรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธ์ิ                50404

  115 ด.ญ.อณิมา มะคนมอญ                             นางมยรุา แสงสุวรรณ์                           53715

  116 ด.ญ.พรรณภทัร มณัฑะจิตร                        นางสาวไพรินทร์ สระแกว้                        56435

  117 ด.ช.ภูวเดช ธญัชาญชนินท ์                      นางณิชาภา ธญัชาญชนินท ์                       59189

  118 ด.ช.สุวพิชญ ์พละสวสัด์ิ                       นางประภาพรรณ พละสวสัด์ิ                       48861

  119 ด.ช.ศรัณยภ์ทัร อุทธบูรณ์                      นางสถาพร อุทธบูรณ์                            55709

  120 ด.ช.ณวฒัน์ เดชพรหม                            นางนริสรา เดชพรหม                             50100

  121 ด.ญ.วรัญญา บุญจิตร                            นางสาววาส โป๊ะพนม                             58197

  122 ด.ญ.ชนชัชา สูตรภาษานนท ์                      นายทวีพงศ ์สูตรภาษานนท ์                      51738

  123 ด.ช.ธีรโชติ รุ่งเรือง                         นางชญานิศ รุ่งเรือง                           51485

  124 ด.ช.ติณณภพ เสือส่อสิทธ์ิ                      นางวรรณา เสือส่อสิทธ์ิ                        49078

  125 ด.ช.ปุญญพฒัน์ เสือส่อสิทธ์ิ                   นางวรรณา เสือส่อสิทธ์ิ                        49078

  126 ด.ญ.ปวิชญา ธิรามนต ์                          นายวิษณุ ธิรามนต ์                            49305

  127 ด.ช.วรภพ สิทธิวงศ ์                           นางสาววรวลญัช ์ห่วงดี                         51507

  128 ด.ช.ภูดิส สิทธิวงศ ์                          นางสาววรวลญัช ์ห่วงดี                         51507

  129 ด.ญ.สิรภทัร ศิริพรพนัธ์                       นางสาวอจัฉริยา ธรรมวงค ์                      57645

  130 ด.ญ.พจนี ทองล่ิม                              นางสาวจารุณี ฉิมเอนก                          52177

  131 ด.ช.ปัถยช์ฎาย ุวิศวพิพฒัน์                    นางปราณี วิศวพิพฒัน์                          49381

  132 ด.ช.สุรวินท ์เพง็จนัทร์                       นางศุภสินี เพง็จนัทร์                         49800

  133 ด.ญ.ภคัภณั สุวรรณโอสถ                         นายสมาน สุวรรณโอสถ                            35902

  134 ด.ช.จิรภทัร เจือจาน                           นางสาวเพ่ิมพลู วิชาช่าง                       51495

  135 ด.ช.ปกป้อง ขวญัยนื                            นางสุกญัญา องักสิ์ริทรัพย ์                   49548

  136 ด.ญ.อวิกา มีบุญมี                             นางสาวกญัชพร นิลวฒัน์                         56312

  137 ด.ญ.กนิษฐา กุลสุวรรณ                          นางสาวรัศมี กุลสุวรรณ                         57586

  138 ด.ญ.จิรภิญญา บุญชะนะ                          นางสาวศิริพร บุญชะนะ                          58538

  139 ด.ญ.พิชชากร กลมกล่อม                          นายกมล กลมกล่อม                               54583

  140 ด.ช.อธิป คนตรง                                นางสาวพรสุดา สงพิณ                            57697

  141 ด.ช.ธนกฤต คงเกิด                              นางพชันีย ์คงเกิด                             57025

  142 ด.ช.ภูพนัวา อุปเนตร                           นายวีระยทุธ อุปเนตร                           56678

  143 ด.ช.วชิรธรรม อ่อนนอ้ม                         นางรัตติกาล อ่อนนอ้ม                          51864



  144 ด.ญ.สุภสัสรา สมยั                             นายชูชาติ สมยั                                52952

  145 ด.ญ.ปวริศา คณะวาปี                            นางสาวนิศากร อุปนนัท ์                        57465

  146 ด.ช.ภษิณ ดอนกนัหา                             นางสาวณิชาภา ดอนกนัหา                         51434

  147 ด.ญ.สุชาดา ทวิไชย                             นายวีระวธุ ทวิไชย                             56389

  148 ด.ญ.ภฬิตา ดอนกนัหา                            นางสาวณิชาภา ดอนกนัหา                         51434

  149 ด.ญ.ณปภชั ใบด ารงศกัด์ิ                        นางสาวกนัตพฒัน์ ภทัรประสิทธ์ิผล               51769

  150 ด.ญ.พิมพอ์ารยา สุวรรณพงษ ์                    นางอารีย ์สุวรรณพงษ ์                         50540

  151 ด.ช.ชนทตั ต่ิงสมบูรณ์                         นางสาวปทุมวรรณ ดวงดาว                         50422

  152 ด.ช.พีวรพฒัน์ ผิวหนองอ่าง                     นางสาวอรอุมา วรานุสาสน์                       53571

  153 ด.ช.กิตติชยั ถ่ินทพัไทย                       นายอดิศกัด์ิ ถ่ินทพัไทย                       55327

  154 ด.ช.ชิษณุพงศ ์คงแสนค า                         นางสาวบูลยา เนขนุทด                           60031

  155 ด.ญ.ชญาภรณ์ พรหมแจง้                          นายธราพงศ ์พรหมแจง้                           40874

  156 ด.ช.ณฎัฐพชัญ ์อน้เพง็                         นายสุรเชษฐ อน้เพง็                            49742

  157 ด.ญ.นฤมล สาดา                                 นางสาวละมุล ตาลกุล                            52281

  158 ด.ช.เมธาสิทธิ ศรีสุข                          นายชาญ ศรีสุข                                 38350

  159 ด.ญ.ภทัร์ธีรา พละศกัด์ิ                       นางสาวสุกญัญา พละศกัด์ิ                       55125

  160 ด.ช.นิธิวตั มูลวลัย ์                         นายธนศกัด์ิ มูลวลัย ์                         54682

  161 ด.ญ.ธนิตา ด่านเจา้แดง                         นางสาวลกัขณา คุณะนาม                          58401

  162 ด.ช.ชนะภทัร น ้ามนตดี์                         นางสาวณฐัธิดา น ้ามนตดี์                       53461

  163 ด.ช.ศุภสัณห์ จนัทร์ภิวฒัน์                    นางฐานิตา จนัทร์ภิวฒัน์                       53856

  164 ด.ช.กาญจน์ณวฒิุ ไชยวงษ ์                      นายสมพงษ ์ไชยวงษ ์                            51433

  165 ด.ญ.รุ่งนภา กะมะโน                            นายสุทธิพงษ ์กะมะโน                           41958

  166 ด.ช.อรรถพล วดัอ่อน                            นางสาวบุษราคมั กมัพลานนท ์                    53723

  167 ด.ช.ปิติสุข นิยม                              นางสาวภภสัสร ดวงมณี                           55792

  168 ด.ช.สิรวิชญ ์พุ่มพฤกษ ์                       นางสาวพชัรียา จนัทะไทย                        52909

  169 ด.ญ.กญัญาพชัร ม่วงอ่อน                        นางสาวสุวรรณี บุญทนั                          53468

  170 ด.ช.ชณาธิป ลอ้มไธสง                           นางสาวทิพจุฑา สุวะพนัธ์                       58858

  171 ด.ญ.วิภาดา ปะเถตงั                            นางสุกรรยา ปะเถตงั                            49581

  172 ด.ช.พิชยดล คงประโคน                           นายเสนีย ์คงประโคน                            52104

  173 ด.ช.ภาณุวิชญ ์สมร                             นางสาวพิกุลทา หงษท์อง                         57928

  174 ด.ญ.กมลชนก สมนึก                              นายปวิตร สมนึก                                53955



  175 ด.ช.รุ่งรดิศ คดัชารัตน์                       นางสาวรุ่งนิรันดร์ คดัชารัตน์                 50242

  176 ด.ญ.รพิชญา คดัชารัตน์                         นางสาวรุ่งนิรันดร์ คดัชารัตน์                 50242

  177 ด.ช.กรวิชญ ์สุทธิพนัธ์                        นางมณีรัตน์ พงษสุ์วรรณ                        49719

  178 ด.ช.กฤดาการ สุทธิพนัธ์                        นางมณีรัตน์ พงษสุ์วรรณ                        49719

  179 ด.ช.ระพีพฒัน์ เยน็เพช็ร                       นางศศิพิมพ ์เยน็เพช็ร                         55416

  180 ด.ช.ธนดล เยน็เพช็ร                            นางศศิพิมพ ์เยน็เพช็ร                         55416

  181 ด.ช.ศกัรพฒัฒ ์ธิรามนตร์                       นางอรทยั ธิรามนตร์                            49994

  182 ด.ญ.อาฑิญาภา ธิรามนตร์                        นางอรทยั ธิรามนตร์                            49994

  183 ด.ช.ณฐัชนนป์ เกษเจริญ                         นางสาวศศิวิมล เกษเจริญ                        54592

  184 ด.ช.ณภทัร เกษเจริญ                            นางสาวศศิวิมล เกษเจริญ                        54592

  185 ด.ช.ภาคภูมิ ล้ิมเฉลิม                         นายพิชยั ล้ิมเฉลิม                            51849

  186 ด.ญ.วิชยนนัท ์ไกรนอ้ย                         นางสุนนัทา ไกรนอ้ย                            53443

  187 ด.ญ.วินิธา ไกรนอ้ย                            นางสุนนัทา ไกรนอ้ย                            53443

  188 ด.ช.ณฐัภทัร โพธิสาร                           นางสาวภทัริฐา ขาวงาม                          50026

  189 ด.ช.ณภทัร โพธิสาร                             นางสาวภทัริฐา ขาวงาม                          50026

  190 ด.ญ.ธีร์จุฑา หนูขาว                           นายธีระวฒัน์ หนูขาว                           55023

  191 ด.ญ.ธีรตา หนูขาว                              นายธีระวฒัน์ หนูขาว                           55023

  192 ด.ญ.ธมลวรรณ วรรณวงษา                          นางสาวแวว อรรคนิมาตย ์                        58277

  193 ด.ญ.รัญชน์ธีรา พละศกัด์ิ                      นางสาวสุกญัญา พละศกัด์ิ                       55125

  194 ด.ช.ศิรกานต ์ขจรนาม                           นายสงกรานต ์ขจรนาม                            56750

  195 ด.ญ.ภทัริน เพช็รศรี                           นางนิตยา เพช็รศรี                             49906

  196 ด.ช.จิรกร จนัทรมณี                            นางสาวปรานิสา ทองอ่อน                         49993

  197 ด.ญ.ปพิชญา แดงเอียด                           นางกฤติยา แดงเอียด                            52584

  198 ด.ช.วรินทร ตอ้นรับ                            นางสาวแพรวนภา โพจนา                           53153

  199 ด.ช.ปิติ สิงหศกัด์ิ                           นางสาวกษมา สิงหศกัด์ิ                         53325

  200 ด.ช.ชลนาท น่ิมชะนะ                            นางสาวธนภร พลชยั                              50303

  201 ด.ช.ปัญญาคุณ นิตยาชิต                         นางสาวอุมาพร ไชยสีหา                          52051

  202 ด.ญ.กนกพร รัตนเมธากูร                         นายสุชาติ รัตนเมธากูร                         52510

  203 ด.ญ.ชญาภา สอนพา                               นางสาวจริยาวดี สอนพา                          55746

  204 ด.ญ.สุมีนา ศรีพนม                             นายวิชิต ศรีพนม                               53846

  205 ด.ญ.ณวินดา โกสินทร                            นางภาวิณี โกสินทร                             51073



  206 ด.ญ.กรกนก ศรีคุณ                              นางสาวรัตนากร ศรีคุณ                          56231

  207 ด.ช.ธนภูมิ ชาญชยั                             นางสาวประภสัสร องอาจ                          57991

  208 ด.ญ.ชุติมนัต ์สุระถา                          นายอนุชา สุระถา                               51648

  209 ด.ช.อคัรัช เอกลาภ                             นางสาวน ้าผ้ึง พรหมเทพ                         53978

  210 ด.ญ.สิรินดา ก่อเกียรติสิริ                    นางนิติยา ก่อเกียรติสิริ                      54184

  211 ด.ช.ณชพล ก่อเกียรติสิริ                       นางนิติยา ก่อเกียรติสิริ                      54184

  212 ด.ญ.ปูริดา ณรสุทธิภทัร                        นางสาวธนิกา ณรสุทธิภทัร                       53902

  213 ด.ญ.ณฐัพิมล แสงสิทธ์ิธีรกุล                   นายประมวล แสงสิทธ์ิธีรกุล                     49221

  214 ด.ช.ณฐพชัร ลิมปิสวสัด์ิ                       นางกนัตฤ์ทยั ลิมปิสวสัด์ิ                     60463

  215 ด.ช.ณฐัวรรธน์ แฝงเมืองคุก                     นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก                        51533

  216 ด.ช.กรณฎัฐ์ สุขขวญั                           นายทยากร สุขขวญั                              50400

  217 ด.ญ.รุ่งวรางค ์บุญศรี                         นางสาววรางคณา ไฝชอบ                           55640

  218 ด.ญ.อญัญล์ภสั แยม้เกล้ียง                     นายวิริทธ์ิพล แยม้เกล้ียง                     51791

  219 ด.ช.สรวชัญ ์นิธิธีรพชัร์                      นางสุพชัยา นิธิธีรพชัร์                       56515

  220 ด.ญ.มนอาภา นุ่นประดิษฐ์                       นางอภิรดี ทองพลอย                             47052

  221 ด.ช.วิณชรัตน์ ศิริชานนท ์                     นายฐิติกิต์ิ ศิริชานนท ์                      59962

  222 ด.ญ.กฤตติยา แวววรรณจิตต ์                     นายไชยยศ แวววรรณจิตต ์                        51164

  223 ด.ญ.ปัณฑารีย ์ไชยโพธ์ิ                        นางสาวตรีชฎา ไชยโพธ์ิ                         56356

  224 ด.ช.วรเศรษฐ์ ภู่กนั                           นางเพญ็ศรี ภู่กนั                             58510

  225 ด.ช.ภูวิศ บวัพาภูเขียว                        นางปรัศนี บวัพาภูเขียว                        53587

  226 ด.ช.ธนภทัร เคร่ืองจกัร                        นางสาวนงลกัษณ์ เขม็ก าเหนิด                    60083

  227 ด.ช.รชณกร บุญสม                               นางอรวรรณ แสงงาม                              53525

  228 ด.ช.พีรวิชญ ์เขวาล าธาร                        นางสาวจิราภรณ์ เพชรทองหลาง                    54797

  229 ด.ญ.นฤชยา จุนาศพัท ์                          นางกนกวรรณ จุนาศพัท ์                         56426

  230 ด.ช.พิชญธ์ดล เพชรศกัด์ิหาญ                    นายกิตติ เพชรศกัด์ิหาญ                        53631

  231 ด.ช.รชต นิธิศวรดา                             นางสาวภคมน นิธิศวรดา                          56578

  232 ด.ช.พงศภ์คั ปันติ                             นางสาววิดยะดา นาคะชยั                         57142

  233 ด.ช.ปฏิพล หวงัสุข                             นายวฒิุชยั ค  าร่ืน                             49264

  234 ด.ญ.บุษบามินตรา จรรยน์าฏย ์                   น.ส.บุษราคมั จรรยน์าฏย ์                      43479

  235 ด.ช.ร่มธรรม ฉิมพนัธ์                          นายเผด็จ ฉิมพนัธ์                             51984

  236 ด.ญ.ชลทัลดา วงษวิ์ลา                          นางสาววิชชุดา ดอกบวั                          57195



  237 ด.ช.ภรัณย ูร่ืนวฒิุ                           นางกนกอร ร่ืนวฒิุ                             51941

  238 ด.ญ.นพวรา พิมพแ์สง                            วา่ท่ีร้อยตรีณฐัธรเดชน์ พิมพแ์สง              55714

  239 ด.ญ.หทยัชนก พนัธุ์โพธ์ิงา                     นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิปัญโญ                   55378

  240 ด.ญ.ณิชนนัทน์ สุจริต                          นางสุภานนัท ์สุจริต                           50108

  241 ด.ญ.จิรัชญา เจนจิตร                           นางณฐัภรณ์ เจนจิตร                            52498

  242 ด.ช.ชนทชั ข  าพินิจ                             นางปารยใ์จ ข  าพินิจ                            57830

  243 ด.ช.คนสันนัท ์คนัศร                           นางณฐัรินี คนัศร                              55663

  244 ด.ญ.พณณกร คนัศร                               นางณฐัรินี คนัศร                              55663

  245 ด.ช.พฒิุเมธ เพชรกลา้                          นางขวญัใจ เพชรกลา้                            51651

  246 ด.ช.ภทัรธีนนัท ์ปรีชาประพาฬวงศ ์              นายแสงดี ปรีชาประพาฬวงศ ์                     56432

  247 ด.ช.กฤตภาส ตระการไทย                          นายวฒิุชยั ตระการไทย                          55075

  248 ด.ช.อริยธ์ชั ชมช่ืน                           นางสาวรมิดา นิลโคตร                           58158

  249 ด.ญ.ชชัวิภา เพง็ประสพ                         นางวลัวิภา เพง็ประสพ                          52443

  250 ด.ญ.จิรัชชญาณ์ ธนะจนัทร์                      นางสาวจิราภรณ์ ปกรณ์                          55794

  251 ด.ญ.นิรพร นาคเจียม                            นางรินทร์วดี นาคเจียม                         55806

  252 ด.ช.นนทิพฒัน์ บุญชลอ                          นายรังสฤษฎ์ิ บุญชลอ                           37707

  253 ด.ญ.อดุลวิทย ์ลือชยั                          นางอชัวรรณ ลือชยั                             56167

  254 ด.ช.ณฐัจกัร ชาญปรีชา                          นางแสงระวี ชาญปรีชา                           58237

  255 ด.ญ.ปุญญดา กาญจนเภตรานนัท ์                   นางสาวปัทมา หิรัณยส์มบติักุล                  53124

  256 ด.ญ.ปุญญิสา กาญจนเภตรานนัท ์                  นางสาวปัทมา หิรัณยส์มบติักุล                  53124

  257 ด.ช.ณฐัดนยั ศุภนนัทพร                         นายกฤติภทัร ศุภนนัทพร                         59417

  258 ด.ช.เอกตระกูล พงเจริญ                         นางธญัชนก พงเจริญ                             51558

  259 ด.ช.ตฤณ ไตรรัตนประพนัธ์                       นางสาววิลาสินี ทวีผดุง                        60243

  260 ด.ช.ณฎัฐ์ธนนั ชุติวฒัน์โสภณ                   นายธิติพทัธ์ ชุติวฒัน์โสภณ                    51100

  261 ด.ญ.ปวนัสิริ พทุธรักษ ์                       นางวริษา พทุธรักษ ์                           55788

  262 ด.ช.ขมัน์ภูรินทร์ ตรีทศัน์                    วา่ท่ี ร.ต.หญิงรมยว์รินทร์ ตรีทศัน์           54790

  263 ด.ญ.ลฤณพร นาสมบูรณ์                           นางอินทิรา นาสมบูรณ์                          47084

  264 ด.ญ.วริศรา บุญพาท า                            นางสาวน ้าทิพย ์บุญพาท า                        53206

  265 ด.ญ.รติรส โวอ่อนสี                            นางสาวสุนนัทา จนัทร์ชูกล่ิน                   55241

  266 ด.ช.ธานน โชคนรนิธิ                            นางสาวธาริดา โชคนรนิธิ                        50954

  267 ด.ญ.รุจิรา กอ้นทอง                            นางสาวเพชรดา กอ้นทอง                          59046



  268 ด.ช.ธีรัช วรชิน                               นายวฒิุชยั วรชิน                              54837

  269 ด.ช.ทวีรัชต ์ฮุนพานิช                         นางสาวดารารัตน์ ฮุนพานิช                      54136

  270 ด.ช.อชัชิระ ศิริสวสัด์ิ                       นางสาวอรธิรา เฉยมีศกัด์ิ                      54162

  271 ด.ญ.กมนทรรศน์ ศิริสวสัด์ิ                     นางสาวอรธิรา เฉยมีศกัด์ิ                      54162

  272 ด.ช.นิพิฐพนธ์ หรือโอภาส                       นายศตวธุ หรือโอภาส                            57215

  273 ด.ญ.ไปรยา สุขเส็ง                             นางกฤษณา ลาระคร                               56445

  274 ด.ช.ณฐัวฒัน์ มุทาพร                           นางสาวศนิสา บุญสง่า                           50344

  275 ด.ญ.ชมพนุูท นกแกว้                            นางสาวมนัทนา อุทธารัมย ์                      54976

  276 ด.ญ.อรอุมา สติมัน่                            นายปัญญา สติมัน่                              41682

  277 ด.ช.กาวิน บุญมา                               นายวิชยั บุญมา                                34210

  278 ด.ช.บญัญพนต ์วงษสุ์พนัธ์                      นายทวีศกัด์ิ กนัทาท า                          55431

  279 ด.ญ.ภทัร์ธิดา ด ารงคท์รัพย ์                   นางสาวพรภทัร์สร แพงแกว้                       51181

  280 ด.ญ.พิยดา ด ารงคท์รัพย ์                       นางสาวพรภทัร์สร แพงแกว้                       51181

  281 ด.ช.จอมทพั ริดจนัดี                           นางรจรินทร์ ริดจนัดี                          57764

  282 ด.ญ.นพิชญา ปาตาสะ                             นายวิทยา ปาตาสะ                               53861

  283 ด.ช.ศรบุณย ์สุภาเกตุ                          นางวงดาว สุภาเกตุ                             49193

  284 ด.ช.ธนิก ยอดด าเนิน                            นางวรัญญา ยอดด าเนิน                           49829

  285 ด.ญ.ธนิดา ศิริวงศ ์                           นางจินดา ศิริวงศ ์                            50258

  286 ด.ช.สุพศิน แสนแกว้                            นางกมลรัตน์ แสนแกว้                           51016

  287 ด.ญ.ณิชาภทัร คจัฉพนัธ์                        นางกรกนก คจัฉพนัธ์                            55130

  288 ด.ช.ธรรมเชษฐ์ รัตนวรรณี                       นางสาวดิสสมยั รัตนวรรณี                       53813

  289 ด.ช.พชร ค  าเกิด                                นางสาวยวนณภา พุ่มจนัทร์                       56975

  290 ด.ช.สุรสีห์ ศิริเสถียร                        นางณฐัพชัร์ ศิริเสถียร                        47223

  291 ด.ญ.ปกฉตัร รัตนะวนั                           นางสาวชลิตา หงษชู์ตา                          53078

  292 ด.ช.อนาคิน รัตนะวนั                           นางสาวชลิตา หงษชู์ตา                          53078

  293 ด.ญ.ภูริชญา ปานกลีบ                           นางกนกพร ปานกลีบ                              46221

  294 ด.ช.วิทย ์ฉตัรสุวรรณ                          นายเด่นพงศ ์ฉตัรสุวรรณ                        52514

  295 ด.ญ.พิณนิพทัธ์ ยิง่ยงยศ                       นางสาวพลวดี บุนนาค                            51300

  296 ด.ช.ปัณณธร สีโย                               นางสาวมีนา โอษฐงาม                            56370

  297 ด.ญ.พิชญา อินทร์แกว้                          นางเบญญาพร อินทร์แกว้                         55594

  298 ด.ช.เขมจิรัฎฐ์ นิติพนัธ์                      นางสาวลลิตา นิติพนัธ์                         52004



  299 ด.ช.อภิวิชญ ์เพช็รจรูญ                        นางวิภาพรรณ เพช็รจรูญ                         52241

  300 ด.ช.วิชญพงศ ์ทุมกลาง                          นางญาณวรรณ ทุมกลาง                            56995

  301 ด.ญ.พชัรกนก ดว้งรอด                           นายศุภวฒัน์ ดว้งรอด                           54148

  302 ด.ญ.กานตก์ญัญา บางปา                          นายปิยวงษ ์บางปา                              58412

  303 ด.ญ.ณฐัณดา ปานแจ่ม                            นางสาวลดัดาวลัย ์ศรีวิลาศ                     52142

  304 ด.ช.ภวชย ซีโฮ่                                นางษิรากร ซีโฮ่                               51905

  305 ด.ญ.ทิพยป์ภาดา บุญทิพย ์                      นางนิษา บุญทิพย ์                             59829

  306 ด.ช.ธีรภทัร ค  ามะโน                            นายธีรพล ค  ามะโน                               54120

  307 ด.ญ.ณฎัฐ์วรัตม ์ช านาญภกัดี                    นายบรรจบ ช านาญภกัดี                           54333

  308 ด.ช.นพตัธร ช านาญภกัดี                         นายบรรจบ ช านาญภกัดี                           54333

  309 ด.ช.พชัรณฐัฎ ์ป้อมหิน                         นายณฐัพชัร ป้อมหิน                            49600

  310 ด.ญ.มุกลดา ดวงเอ่ียม                          นางสาวดวงเดือน ศรีอินทร์                      58881

  311 ด.ช.วรกลม เตม็สิทธ์ิ                          นางวราลกัษณ์ เตม็สิทธ์ิ                       57468

  312 ด.ช.กรวิชญ ์หนูเผือก                          วา่ท่ีร้อยตรีนราพร หนูเผือก                   56954

  313 ด.ช.ปภงักร แปลลา                              นางสาวรพีทศัน์ ดวงแกว้                        51926

  314 ด.ญ.สิริยากร รองวงั                           นายมนสั รองวงั                                57640

  315 ด.ญ.ณฎัฐ์ธิดา มีใยคชภคั                       นางสาวปวริศา มีใยคชภคั                        52970

  316 ด.ญ.จิรภิญญา อตัจริต                          นางจิรพนัธ์ อตัจริต                           49061

  317 ด.ญ.กญัญาภทัร เผียงสูงเนิน                    นายอดิศกัด์ิ เผียงสูงเนิน                     50313

  318 ด.ญ.กญัวรา เสนาะเสียง                         นางหฤทยั วงศจ์อม                              59584

  319 ด.ญ.ภคพร แกว้โกมล                             นางสาวจุฑาภรณ์ วรรณบวร                        54800

  320 ด.ช.นนัทิวชัร เผียงสูงเนิน                    นายอดิศกัด์ิ เผียงสูงเนิน                     50313

  321 ด.ญ.กาญญารัช บ่อทราย                          นางกาญจนา บ่อทราย                             54958

  322 ด.ช.นนน รัตนวรรณ                              นางสาวสุรัชสานุ์ รัตนวรรณ                     50824

  323 ด.ญ.พลอยปพรรณ ค าเกิด                          นางสาวยวนณภา พุ่มจนัทร์                       56975

  324 ด.ช.จิตติพฒัน์ สิทธิไกร                       นางประนอม สิทธิไกร                            51386

  325 ด.ญ.ปุณยภา เรืองรอง                           นางสุคนธ์ เรืองรอง                            45165

  326 ด.ช.อภิรภทัร ศิริพรรณาภรณ์                    นางอภิรดี ศิริพรรณาภรณ์                       43912

  327 ด.ช.ภีมากร สงแจง้                             น.ส.สุภาพฒัน์ ทิพยแ์สง                        42133

  328 ด.ญ.วรุณพร อรุณประเสริฐศรี                    นางวรรธนพร อรุณประเสริฐศรี                    45044

  329 ด.ช.ภาวตั นามตาแสง                            นายภูมิดล นามตาแสง                            51188



  330 ด.ญ.ชนาธินาถ ผลาชุม                           นางสาวสุจิตรา โบบทอง                          60447

  331 ด.ช.เมธี ทานะปัทม ์                           นายสุรศกัด์ิ ทานะปัทม ์                       37709

  332 ด.ญ.วรษา แสนโสม                               นายกฤษฎางค ์แสนโสม                            39636

  333 ด.ช.เอกภาพ ข  าขนัทอง                           นางปัญญาวนัทน์ ข  าขนัทอง                       48108

  334 ด.ช.วิภาส ข  าขนัทอง                            นางปัญญาวนัทน์ ข  าขนัทอง                       48108

  335 ด.ญ.ณภทัร ไพรินทราภา                          นางปุณฑริกา พนัธุ                             46488

  336 ด.ช.พรภวิษย ์พรมโสภา                          นายพิชญพ์งศ ์พรมโสภา                          50806

  337 ด.ญ.รับขวญั อนนัทวฒัน์                        นายชูเกียรติ อนนัทวฒัน์                       47606

  338 ด.ช.รัฐนนัท ์อนนัทวฒัน์                       นายชูเกียรติ อนนัทวฒัน์                       47606

  339 ด.ช.ณฐัปภสัร์ ฐิติวชัรพงษ ์                   นางณฐัชานนัท ์ฐิติวชัรพงษ ์                   58493

  340 ด.ญ.ณฐักฤตา อินทรมะณี                         นางสาวมนสันนัท ์หงษส์ าโรง                     60248

  341 ด.ช.ศุภวิชญ ์เกตุสุวรรณ                       นายประจกัษ ์เกตุสุวรรณ                        48978

  342 ด.ช.ชชักุล อาภานุรังษี                        นายฉตัรชยั อาภานุรังษี                        33038

  343 ด.ญ.ปุญญาภรณ์ ช่วยแกว้                        นางกมลทิพย ์ช่วยแกว้                          48078

  344 ด.ช.ปัณณวิชญ ์ช่วยแกว้                        นางกมลทิพย ์ช่วยแกว้                          48078

  345 ด.ช.ณเดชน์ สรวมศิริ                           นางบณัฑิตา สรวมศิริ                           46921

  346 ด.ช.วริทธ์ินนัท ์สิงหเสนี                     นายนพนนัท ์สิงหเสนี                           59826

  347 ด.ญ.นลพรรณ รวดเร็ว                            นางปาณิสรา รวดเร็ว                            44090

  348 ด.ช.อธิเดช โคนชยัภูมิ                         นางทองทิพย ์โคนชยัภูมิ                        43574

  349 ด.ช.ชานนท ์แกว้สอาด                           นายจีระพนัธ์ แกว้สอาด                         39854

  350 ด.ญ.สิรินดา พลูเมือง                          นายสมบติั พลูเมือง                            47442

  351 ด.ช.ภูมินทร์ เช้ือค  าจนัทร์                    นางสาววิชชุดา แหล่งสนาม                       53893

  352 ด.ญ.วิภาวี ศรีลุปะบาต                         นายสมบูรณ์ ศรีลุปะบาต                         53302

  353 ด.ญ.นปภสั นามชารี                             นางสาวภทัธนิตา คูเมือง                        50447

  354 ด.ญ.ม่ิงพร เกิดเงิน                           นายม่ิงรัค เกิดเงิน                           38196

  355 ด.ญ.รดาณฐั เกิดเงิน                           นายม่ิงรัค เกิดเงิน                           38196

  356 ด.ญ.รัชนี แกว้ดารา                            นายนิพนธ์ แกว้ดารา                            47453

  357 ด.ช.พชรวิชญ ์สุขเกษม                          นายพรชยั สุขเกษม                              34649

  358 ด.ญ.รัชชนก นนธิจนัทร์                         นางสาวทิพยเ์กษร นนธิจนัทร์                    59100

  359 ด.ญ.กมลพร ดีมาก                               นายสุชาติ ดีมาก                               20007

  360 ด.ช.ยศพล เสียงกล่อม                           นางสาวเยาวธิดา พรรษา                          54203



  361 ด.ญ.ธญัสินี ไชยสาร                            นางทศันี ไชยสาร                               55713

  362 ด.ช.ปวริศ ตรีเพญ็มาลย ์                       นายประวิทร ตรีเพญ็มาลย ์                      31956

  363 ด.ญ.จนัทนิภา กุบแกว้                          นายอรุณ กุบแกว้                               54457

  364 ด.ช.อชิต ดงแกว้                               นายสุพฒันพงศ ์ดงแกว้                          55775

  365 ด.ญ.กนกพิชญ ์วงัสุริย ์                       นางสาวปรียาภรณ์ ไชยหานิตย ์                   54653

  366 ด.ช.ภูบดินทร์ ทองพรรณ                         นางอฐัพรพรรณ ทองพรรณ                          51015

  367 ด.ญ.ภานรินทร์ แกว้ปุ่ ม                        นางสาวส าเภา เยีย่มรัมย ์                      51288
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