
ที ่ ช่ือบุตร ช่ือสมาชิก เลขทีส่มาชิก
    1 ด.ญ.แพรวนภางค์ ทองอุ่น                        นายสมบัติ ทองอุ่น                             050692
    2 ด.ญ.ธีรตา หนูขาว                              นายธีระวัฒน์ หนูขาว                           055023
    3 ด.ญ.ธีร์จุฑา หนูขาว                           นายธีระวัฒน์ หนูขาว                           055023
    4 ด.ญ.ธนิษฐา ยอดด าเนิน                          นางวรัญญา ยอดด าเนิน                           049829
    5 ด.ช.ธนิก ยอดด าเนิน                            นางวรัญญา ยอดด าเนิน                           049829
    6 ด.ช.ชวนากร ศรีขวัญใจ                          นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ                      051515
    7 ด.ญ.อริษา ศรีขวัญใจ                           นางสาวสิริหทัย ศรีขวัญใจ                      051515
    8 ด.ช.กันตพิชญ์ แสงอินทร์                       นางสาวปาริชาต บัวเฉย                          058833
    9 ด.ช.นิพิธพันธ์ พันธ์ด าริห ์                   นางสาวนิภาภรณ์ รักสะอาด                       056049
   10 ด.ช.นิพิฐพนธ์ พันธ์ด าริห ์                    นางสาวนิภาภรณ์ รักสะอาด                       056049
   11 ด.ญ.ภัทรธิดา ประดิษฐสุวรรณ                    นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ                         050081
   12 ด.ช.ชนทัต ต่ิงสมบูรณ์                         นางสาวปทุมวรรณ ดวงดาว                         050422
   13 ด.ช.ณัฏฐ์ธนัน ชติุวัฒน์โสภณ                   นายธิติพัทธ์ ชติุวัฒน์โสภณ                    051100
   14 ด.ญ.รัชต์รวีย์ สุวรรณจิตร                     นางสาวชติุมา ศรีไกรสิทธิ์                     050144
   15 ด.ญ.รวินท์วัลยา สิริอิสรา                     นายณฐภณ สิริอิสรา                             055279
   16 ด.ญ.อภิชญา เพ็ชรจรูญ                          นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ                         052241
   17 ด.ช.อภิวิชญ์ เพ็ชรจรูญ                        นางวิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ                         052241
   18 ด.ช.ศรัณย์ภัทร อุทธบูรณ์                      นางสถาพร อุทธบูรณ์                            055709
   19 ด.ช.จิตติพัฒน์ ชา้งเจริญ                      นายวัลลพ ชา้งเจริญ                            051483
   20 ด.ญ.ปวันสิริ พุทธรักษ์                        นางวริษา พุทธรักษ์                            055788
   21 ด.ช.วิชญ์ บุญประเสริฐ                         นางสาวบุษยมาศ โชติกประคัลภ์                   054362

 

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศึกษา จ ากัด

เรือ่ง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2562
ทุนส่งเสรมิการศึกษา

ระดับอนุบาล               ทุนละ   1,400.00   บาท



   22 ด.ช.ธนทัช ข าพินิจ                             นางปารย์ใจ ข าพินิจ                            057830
   23 ด.ญ.จิรภิญญา บุญชะนะ                          นางสาวศิริพร บุญชะนะ                          058538
   24 ด.ช.ภควิน เข็มณรงค์                           นางนลินาสน์ เข็มณรงค์                         052196
   25 ด.ช.รณพีร์ สิงหเ์ริงฤทธิ์                     นายฤทธิรณ สิงหเ์ริงฤทธิ์                      054340
   26 ด.ญ.ปัญญวีร์ จาวรรณ์                          นางวัชราภรณ์ จาวรรณ์                          050362
   27 ด.ช.ธัญณธีร์ ประเสริฐแสง                      นางสาวพรวิมล คงพูน                            055372
   28 ด.ช.ชยพล ราชชมภู                              นางสาวไกรวัลย์ ธะนู                           053736
   29 ด.ญ.พลอยปพรรณ ค าเกิด                          นางสาวยวนณภา พุ่มจันทร์                       056975
   30 ด.ญ.พิจักขณา ติโนชงั                          นางสาวลักษ์ขณา จันทรดา                        054701
   31 ด.ญ.พรภีรชา ปิยะจันทร์                        นางนุชจรินทร์ ปิยะจันทร์                      056333
   32 ด.ช.พีรพัฒน์ สีจันทึก                         นางสาวรจนา สืบสาม                             055535
   33 ด.ญ.ญาณิน ภาณุศานต์                           นายอภิญญ์ ภาณุศานต์                           050495
   34 ด.ญ.ภัคธีมา วิเศษวงษา                         นางณัฐธยา วิเศษวงษา                           050008
   35 ด.ญ.บูรณิมา วิเศษวงษา                         นางณัฐธยา วิเศษวงษา                           050008
   36 ด.ญ.พรชนก ขาวพิมพ์                            นางสุภาพร ขาวพิมพ์                            050009
   37 ด.ช.ภัททิยะ พิมลภัทรกุล                       นางกุลธิดา พิมลภัทรกุล                        049897
   38 ด.ช.ณพล เรือนค า                               นายสมคิด เรือนค า                              058222
   39 ด.ญ.ปุญญิสา ลัดกรูด                           นางสาวปภาวรินท์ วงษ์เกษ                       051981
   40 ด.ญ.ณัฎฐณิชา ไพฑูรย์                          นางสาวสายรุ้ง จงฝังกลาง                       053069
   41 ด.ช.กมนทัต เอกลาภ                             ว่าที่ร้อยตรีสุทัศน์ เอกลาภ                   050206
   42 ด.ช.คุณากร ต้ังมโนกุล                         นายอรุณ ต้ังมโนกุล                            050624
   43 ด.ญ.รพิชญา คัดชารัตน์                         นางสาวรุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์                 050242
   44 ด.ช.ณัฐดนัย นาหอ่ม                            นายวิชยั นาหอ่ม                               054939
   45 ด.ช.อรรถพล วัดอ่อน                            นางสาวบุษราคัม กัมพลานนท์                     053723
   46 ด.ช.วรินทร ต้อนรับ                            นางสาวแพรวนภา โพจนา                           053153
   47 ด.ช.ภวัต กระชอนสุข                            นางสาวพีชนิกา จิตรมา                          056708
   48 ด.ช.สุวพัชร ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ                นางสมบัติ ฟุ้งพันธุ์ประเสริฐ                  052036
   49 ด.ช.ธนกฤต คงเกิด                              นางพัชนีย์ คงเกิด                             057025
   50 ด.ช.อธิป คนตรง                                นางพรสุดา คนตรง                               057697
   51 ด.ญ.ชลีกาญจน์ สอนสมฤทธิ์                      นางสาวสุกฤตา สอนสมฤทธิ์                       055922
   52 ด.ช.ธรรมเชษฐ์ รัตนวรรณี                       นางสาวดิสสมัย รัตนวรรณี                       053813
   53 ด.ญ.เบญญาภา ขานชยัศรี                         นางสาวศุภผล ตาเทพ                             054405



   54 ด.ช.ศิรกานต์ ขจรนาม                           นายสงกรานต์ ขจรนาม                            056750
   55 ด.ช.ธนัตถ์นันท์ เพชรสวัสดิ์                   นางเปมิกา เพชรสวัสดิ์                         051086
   56 ด.ช.จิรเมธ รัตนพันธ์                          นางธนิตา รัตนพันธ์                            051177
   57 ด.ญ.รินรดา ก้องเกียรติศิลป์                   นางสาวศุภิสรา เพ็งตรุษ                        052120
   58 ด.ช.ณัฐจักร ชาญปรีชา                          นางแสงระวี ชาญปรีชา                           058237
   59 ด.ญ.จิตรลดา จงจิตร                            นางสาวรมิดา จิตหวัง                           058529
   60 ด.ญ.กนกกาญจน์ ดวงพล                           นางสาวบัวหลวง กุลเกษ                          051778
   61 ด.ช.ธีรดนย์ วรรณวงษา                          นางสาวแวว อรรคนิมาตย์                         058277
   62 ด.ญ.ธมลวรรณ วรรณวงษา                          นางสาวแวว อรรคนิมาตย์                         058277
   63 ด.ช.ตุลยวัฒน์ ตุลย์วัฒนางกูร                  นางเปรมปรีดิ์ ตุลย์วัฒนางกูร                  052652
   64 ด.ช.นเรนทร์ฤทธิ์ สมพงษ์                       นางสาวศิริวรรณ พรมพาน                         057738
   65 ด.ช.พลัฎฐ์ ไชยพรประสิทธิ์                     นางสาววรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ์                050404
   66 ด.ญ.กานต์กัญญา บางปา                          นายปิยวงษ์ บางปา                              058412
   67 ด.ช.ภาณุวิชญ์ สมร                             นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง                         057928
   68 ด.ญ.ปณาลี เหน็สุข                             นางสาวอโนชา โปซิว                             057929
   69 ด.ช.สุรวินท์ เพ็งจันทร์                       นางศุภสินี เพ็งจันทร์                         049800
   70 ด.ช.ชลนาท นิ่มชะนะ                            นางสาวธนภร พลชยั                              050303
   71 ด.ช.ปัญญาคุณ นิตยาชติ                         นางสาวอุมาพร ไชยสีหา                          052051
   72 ด.ช.นฤกร มีทิพย์                              นางสาวนรินทร์ธร ผาริการ                       057763
   73 ด.ญ.มินญาดา ณรงค์เดชา                         นายณัฐวุฒิ ณรงค์เดชา                          050452
   74 ด.ช.พัชรณัฐฎ์ ป้อมหนิ                         นายณัฐพัชร ป้อมหนิ                            049600
   75 ด.ช.ชนะภัทร น้ ามนต์ดี                         นางสาวณัฐธิดา น้ ามนต์ดี                       053461
   76 ด.ญ.บุญญาภา สมฤทธิ์                           นายภูวเดช สมฤทธิ์                             051395
   77 ด.ญ.ชญานภัส อุดมศิลป์                         นางสาวลภัสรดา แน่ประโคน                       055047
   78 ด.ญ.ปาณณดา ขอนจันทร์                          นางสาวปวีณา สุวรรณปักษ์                       057688
   79 ด.ญ.กุลนิษฐ์ กันวิโรจน์                       นางสาววนิดา ปันโนจา                           055168
   80 ด.ช.ชลธาร แสงอรุณ                             นางสาวอริยา หอมส่งกลิ่น                       057773
   81 ด.ช.ชลธี แสงอรุณ                              นางสาวอริยา หอมส่งกลิ่น                       057773
   82 ด.ช.ชชัชยั พรนภดล                             นางศิรินนภา พรนภดล                            052028
   83 ด.ญ.พิชชาภา ผายสุวรรณ                         นางสาววรรณลุ จารุจิตร                         050882
   84 ด.ญ.พัสวี ลีละเกียรติ                         นางอัญรัตน์ ลีละเกียรติ                       054962
   85 ด.ช.ธิติกร เหมะสิขัณฑกะ                       นางปาริชาต เหมะสิขัณฑกะ                       050438



   86 ด.ญ.นิรัชพร นายหงษ์                           นางวรีรัตน์ นายหงษ์                           056254
   87 ด.ญ.กรวรรณ ไชยมงคล                            นางสาวกนกวรรณ ไชยมงคล                         059114
   88 ด.ช.เตชภณ พานแก้ว                             นางหงษ์ฟ้า พานแก้ว                            054984
   89 ด.ช.ปกรณ์ธรรม นิยมทรัพย์                      นายประเสริฐ นิยมทรัพย์                        050522
   90 ด.ญ.ภัทรนันท์ ฉัตรมณเฑียร                     นายศิริวัฒน์ ฉัตรมณเฑียร                      038861
   91 ด.ช.ปัญณวิชญ์ กุซัว                           นางวาสนา กุซัว                                050528
   92 ด.ญ.ปุณิกา ศรีสุวรรณ                          นางเกษณี ศรีสุวรรณ                            052715
   93 ด.ช.ธนบูรณ์ วรรณค า                            นายวีระ วรรณค า                                055611
   94 ด.ญ.ชญาดา ไชยมานันต์                          นางชญาน์นันท์ ไชยมานันต์                      054335
   95 ด.ญ.กนกพิชญ์ รัตนพันธ์                        นายจิตรกร รัตนพันธ์                           054048
   96 ด.ญ.ลัลญ์ลลิล ไชยพยอม                         นางสาวศิวพร ไชยพยอม                           051005
   97 ด.ญ.ณัฐณดา ปานแจ่ม                            นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีวิลาศ                     052142
   98 ด.ช.ณัฐดนัย กาลจักร                           นางสาวอารีวรรณ สุวรรณวาล                      054553
   99 ด.ช.ภวัต บัวพาภูเขียว                         นางปรัศนี บัวพาภูเขียว                        053587
  100 ด.ญ.พัชวรันทร์ วิเศษวิสัย                     นางสาวพันธ์รัชดา เปลือยหนองแข้                055428
  101 ด.ญ.พิชญธิดา สะวะรัมย์                        นางพัชรา สะวะรัมย์                            054740
  102 ด.ช.กรวิชญ์ บังใบ                             นางสาวหทัยรัตน์ พละศูนย์                      057767
  103 ด.ช.ชณาธิป ล้อมไธสง                           นางสาวทิพจุฑา สุวะพันธ์                       058858
  104 ด.ญ.พิชญธิดา พลอยลอย                          นายธนพงศ์ พลอยลอย                             050638
  105 ด.ญ.จารุพิชญา สุขสว่าง                        นางเจนจิรา สุขสว่าง                           056386
  106 ด.ญ.อวิกา มีบุญมี                             นางสาวกัญชพร นิลวัฒน์                         056312
  107 ด.ช.ชวัลวิทย์ บุญเกิด                         นายสมลักษณ์ บุญเกิด                           051656
  108 ด.ช.พชร จันทวงษ์                              นางสาวสิริกุล แหวนมุข                         050759
  109 ด.ช.ธนกฤต จันทะวงค์                           นายจรัสกุล จันทะวงค์                          057189
  110 ด.ญ.ณกานดา โรจน์อ าพร                          นางสาวเกศินี งามสมพล                          055307
  111 ด.ช.เขมจิรัฏฐ์ นิติพันธ์                      นางสาวลลิตา นิติพันธ์                         052004
  112 ด.ญ.อชริญาณ์ กู้สุวรรณวิจิตร                  นายวชริะ กู้สุวรรณวิจิตร                      055551
  113 ด.ช.พิชญพงษ์ ศิลปชยั                          นางสาวพรนภา สาคร                              051453
  114 ด.ช.วรกมล เต็มสิทธิ์                          นางวราลักษณ์ เต็มสิทธิ์                       057468
  115 ด.ช.ธีรภัทร ค ามะโน                            นางสุทธิศรี ค ามะโน                            054124
  116 ด.ญ.ณัฐนิชา บุญประไพ                          นางณัชชา บุญประไพ                             054563
  117 ด.ญ.ภรณ์ชวนันท์ ประเดิมรัตนกุล                นายอุดม ประเดิมรัตนกุล                        058425



  118 ด.ช.ภัคณัท เซี้ยเจริญ                         นางจุฑาพัฒน์ เซี้ยเจริญ                       050326
  119 ด.ช.พฤกญ์ษธรรม พันธุ์เพชราวุธ                 นางจิราภรณ์ พันธุ์เพชราวุธ                    051757
  120 ด.ญ.จิรัชญา บุญชะนะ                           นางสาวศิริพร บุญชะนะ                          058538
  121 ด.ญ.กมลพร ดีมาก                               นายสุชาติ ดีมาก                               020007
  122 ด.ญ.ปัทมนิภา เธียรสกุล                        นางเจตวิภา เธียรสกุล                          054880
  123 ด.ช.พุทธิพงศ์ อุทปา                           นางนภัสรา อุทปา                               050320
  124 ด.ญ.ปรียาวดี วชริเขื่อนขันธ์                  นางสาววิไลลักษณ์ เสมเถื่อน                    053014
  125 ด.ช.วชริวิทย์ จอดนอก                          นางอารยา จอดนอก                               058440
  126 ด.ช.ลูกาส์ แสงแก้ว  ชาครอง                    นางชลกร ชาครอง                                053116
  127 ด.ช.สิทธิสิริ มินทะขัติ                       นายสิทธิพงษ์ มินทะขัติ                        055678
  128 ด.ช.อินทนนท์ เรืองรัศมีพงษ์                   นางสาวนาฏอนงค์ เรืองรัศมีพงษ์                 055212
  129 ด.ช.ปัญญภณ ชาญชยั                             นายพงษ์ศักดิ์ ชาญชยั                          057756
  130 ด.ช.ก้องกิดากร เกษสุข                         นายอภิเดช เกษสุข                              055504
  131 ด.ญ.สุธิชยา จาระนัย                           นางจิรชยา จาระนัย                             052084
  132 ด.ญ.ลดากานต์ ลีพฤติ                           นางสาววัลลภา พงษาเทศ                          053260
  133 ด.ช.พูนพิพัฒน์ ประสพศักดิ์                    นางอาภาสินี ประสพศักดิ์                       051057
  134 ด.ญ.หทัยชนก พันธุ์โพธิ์งา                     นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิปัญโญ                   055378
  135 ด.ญ.จิราพา อุ่นอก                             นางสาวสายชล แสงจันทอง                         054078
  136 ด.ช.ชณิท์ณภัทร กัญญาเงิน                      นางฐาณัชชา กัญญาเงิน                          051842
  137 ด.ช.แฮร่ี แจ็คสัน                             นางสาวสุวรัตน์ กาญจนกุญชร                     056605
  138 ด.ช.ปัณณวิชญ์ สาสุข                           นายสมคิด สาสุข                                056973
  139 ด.ช.นทีนท อาจฤทธิ์                            นางอังคณารัตน์ หวังดี                         050213
  140 ด.ญ.สุชานรี วันทา                             นางสาวสายฝน วันทา                             051472
  141 ด.ช.สุทธวัฒน์ วันทา                           นางสาวสายฝน วันทา                             051472
  142 ด.ญ.ปิยธิดา สอนบาล                            นายเจนรงค์ สอนบาล                             056307
  143 ด.ญ.พิมพ์อารยา สุวรรณพงษ์                     นางอารีย์ สุวรรณพงษ์                          050540
  144 ด.ญ.ปูริดา ณรสุทธิภัทร                        นางสาวธนิกา ณรสุทธิภัทร                       053902
  145 ด.ญ.สิรินดา ก่อเกียรติสิริ                    นางนิติยา ก่อเกียรติสิริ                      054184
  146 ด.ญ.พิณนิพัทธ์ ย่ิงยงยศ                       นางสาวพลวดี บุนนาค                            051300
  147 ด.ช.พีรพงษ์ ทองเหง้า                          นางพรพิมล ทองเหง้า                            051938
  148 ด.ญ.กัณฐมณี ยอดมิ่งขวัญ                       นายฉัตรชยั ยอดมิ่งขวัญ                        050164
  149 ด.ช.คณิศร น้ าดอกไม้                           นายเอกราช น้ าดอกไม้                           051122



  150 ด.ช.พิชยะ ด ารงเวชวาณิชย์                      นางอัญชลี ปิ่นเพ็ชร                           057198
  151 ด.ช.ภรัณทรณ์ ร่ืนวุฒิ                         นางกนกอร ร่ืนวุฒิ                             051941
  152 ด.ญ.ชลัทลดา วงษ์วิลา                          นางสาววิชชดุา ดอกบัว                          057195
  153 ด.ญ.ณิชาภัทร คัจฉพันธ์                        นางกรกนก คัจฉพันธ์                            055130
  154 ด.ช.ปัณณ์ธนัตถ์ ขวัญยืน                       นางสาวสุกัญญา อังก์สิริทรัพย์                 049548
  155 ด.ญ.พิมพ์พิชชา สุภาศรี                        นายทรงพล สุภาศรี                              043856
  156 ด.ญ.พิมพ์ณัฐชา จงนวลเจริญ                     นางสาวณัฐฐิกานต์ ทองลาย                       051275
  157 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ปรุรัตน์                        นายประยงฉัตร ปรุรัตน์                         055203
  158 ด.ญ.สรัญญา ศรีประภา                           นางสมถวิล ศรีประภา                            055300
  159 ด.ช.ธนภัทร งามเถื่อน                          นางสาวธนาภรณ์ เรือนสีทอง                      055298
  160 ด.ช.พชร ศิริจันทร์                            นางสาวอรรถพร ศิริจันทร์                       054521
  161 ด.ช.บุญบันดาล สุดสวย                          นางสาวทุ่งทอง สุดสวย                          049935
  162 ด.ญ.ปัทมภร ปิ่นทอง                            นางสาวจิรภัทร ปิ่นทอง                         055735
  163 ด.ญ.ภคพร แก้วโกมล                             นางสาวจุฑาภรณ์ วรรณบวร                        054800
  164 ด.ญ.ปพิชญา โยธาฤทธิ์                          นายอภิรัฐ โยธาฤทธิ์                           055124
  165 ด.ช.ณภัทร โกสินทร                             นางภาวิณี โกสินทร                             051073
  166 ด.ช.ปวีร์ธร ชนะช ู                            นางนลิน ชนะช ู                                051427
  167 ด.ช.กรภัทร์ ปริชญ์ชยัวัฒน์                    นางอจารีย์ ปริชญ์ชยัวัฒน์                     057002
  168 ด.ช.ปุณณวิช อินสอน                            นางสาวภิรมรัตน์ อินถา                         050990
  169 ด.ช.จักรภัทร ชยัเจริญภัทร                     นางศิริภา ชยัเจริญภัทร                        051038
  170 ด.ญ.กนกพิชญ์ ยุบลโชติ                         นางสาวสุภาพร ยุบลโชติ                         058646
  171 ด.ญ.วชริญาณ์ อนันตโยธิน                       นางสาวรุ่งนภา อนันตโยธิน                      058728
  172 ด.ช.ธนากร นุชติ                               นายดนุพล นุชติ                                058784
  173 ด.ช.พงศ์ภัค ปันติ                             นางสาววิดยะดา นาคะชยั                         057142
  174 ด.ญ.ณฐพร ไข่เกตุ                              นางสาวพรหมพร หนูน้อย                          056782
  175 ด.ญ.กวินธิดา เจริญกุล                         นายธวัชชยั เจริญกุล                           050212
  176 ด.ญ.นันท์นภัส อ าไพจิตต์                       นางสาวนันทวัน พูลก าลัง                        056035
  177 ด.ญ.พรรณรมณ สามาดี                            นางสาวลภัสพิมล สามาดี                         055344
  178 ด.ญ.ปาณิสรา จันทะคาม                          นางสาวสิรินทรา สรรเสริญ                       053656
  179 ด.ช.ชยณัฐ เพลิงสงเคราะห ์                     นางสาวนาถลดา เพลิงสงเคราะห ์                  058009
  180 ด.ช.เพลินศักดิ์ สีเอ่ียม                      นางสาวเพลินพิศ ประชมุเทศ                      052458
  181 ด.ช.นาราภัทร แดงมิน                           นายนรินทร์ แดงมิน                             053925



  182 ด.ช.ฐิติวุฒน์ มาแดง                           นางสาวณัฐชตุา ชตานนท์                         051524
  183 ด.ญ.กนกดารินทร์ หม้อแหละ                      นายไกรสร หม้อแหละ                             052222
  184 ด.ช.พชรนนท์ สุโพธิ์                           นายอนันต์ สุโพธิ์                             055552
  185 ด.ญ.บุญญิศา ใจกล้า                            นายประชาธิป ใจกล้า                            053933
  186 ด.ช.ณภัทร ภัทรกรธนกิจ                         นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ                      052466
  187 ด.ญ.นชชนก มังคละศิริ                          นายนนกร มังคละศิริ                            057715
  188 ด.ญ.ณัฐธยาน์ กฤติณัฐธนชยั                     นางพัชญ์ชามญชุ์ กฤติณัฐธนชยั                  052317
  189 ด.ช.วรภพ คิรากรอมร                            นางสาวนันทวัน สิงหส์ังข์                      057685
  190 ด.ช.ปิยภัทร กิตติฤดีกุล                       ว่าที่ร.ต.หญิงปาริชาติ กิตติฤดีกุล            057248
  191 ด.ช.จิรภัทร เจือจาน                           นางสาวเพ่ิมพูล วิชาชา่ง                       051495
  192 ด.ญ.ญาณิศา พิศณาวงษ์                          นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตร                        056393
  193 ด.ช.ณฐสกนธ์พล โพธิ์กระสัง                     นายธีระยุทธ โพธิ์กระสัง                       051260
  194 ด.ญ.ชติุกาญจน์ สังฆะมณี                       ว่าที่ร.ต.หญิงรัชนก สังฆะมณี                  058050
  195 ด.ญ.พรรณวิลาส ทองดีนิโรจน์                    นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์                       054500
  196 ด.ญ.รวงข้าว ภิรมย์เจียว                       นางภาริณี ภิรมย์เจียว                         051667
  197 ด.ญ.ภฬิตา ดอนกันหา                            นางสาวณิชาภา ดอนกันหา                         051434
  198 ด.ช.ศุภวัชร์ จันทร์ภิวัฒน์                    นางฐานิตา จันทร์ภิวัฒน์                       053856
  199 ด.ญ.รัชชนก นนธิจันทร์                         นางสาวทิพย์เกษร นนธิจันทร์                    059100
  200 ด.ช.ชวนากร ธ ารงเวชช                           นางสาวศุภพิชญ์ ธ ารงเวชช                       057295
  201 ด.ญ.อาฟรินทร์ รักใคร่                         นางสาวอาณัชชา สามานุง                         055673
  202 ด.ช.ทวีรัชต์ ฮุนพานิช                         นางสาวดารารัตน์ ฮุนพานิช                      054136
  203 ด.ช.ภิญญปัณฑ์ เลิศล้ า                         นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ า                       050899
  204 ด.ช.ศักรพัฒฒ์ ธิรามนตร์                       นางอรทัย ธิรามนตร์                            049994
  205 ด.ญ.ณกานต์ มาแสง                              นางสาวพอรินทร์ พุกพูนธนพัฒน์                  052833
  206 ด.ญ.ณัฐวศา ทัยศรี                             นางสาวชฎาพัชร ทัยศรี                          058911
  207 ด.ญ.ภัทร์นรินทร์ บุญเหลือง                    นางปาณีต บุญเหลือง                            052132
  208 ด.ช.เมธาสิทธิ์ หนาแน่น                        นางสาวพัทธนันท์ หนาแน่น                       055766
  209 ด.ญ.ณัฐธยาน์ เทพทอง                           นางสาวกรองกาญจน์ ระวังภัย                     053188
  210 ด.ช.พีวรพัฒน์ ผิวหนองอ่าง                     นางสาวอรอุมา วรานุสาสน์                       053571
  211 ด.ช.ฤตาวัชร เข็มทอง                           นายวัชชริทาน เข็มทอง                          049640
  212 ด.ญ.ชชวิภา เพ็งประสพ                          นางวัลวิภา เพ็งประสพ                          052443
  213 ด.ญ.กนกกัญญาณัฐ รักษาพล                       นางสาวปิยะมาศ อาจหาญ                          049610



  214 ด.ญ.พัชญ์สิตา สัญลักษณ์                       นางภิญญาพัชญ์ สัญลักษณ์                       050819
  215 ด.ช.ณัฐรัชต์ ธัมมวารีกานต์                    นายเกษม ธัมมวารีกานต์                         051264
  216 ด.ช.นัธทวัฒน์ ร้ิวเจ                          นางสาวอ าภา ศรีวงค์ราช                         057387
  217 ด.ช.จอมทัพ ริดจันดี                           นางรจรินทร์ ริดจันดี                          057764
  218 ด.ช.วรภพ สิทธิวงศ์                            นางสาววรวลัญช ์หว่งดี                         051507
  219 ด.ญ.ขวัญกมล ผาสะคู                            นายไพรินทร์ ผาสะคู                            050644
  220 ด.ญ.ปัณณพร กระเวณกิจ                          นายปิยพงษ์ กระเวณกิจ                          052810
  221 ด.ญ.ปุณณารมย์ เส้นทอง                         นางสาวปฏิญญา กาลายศ                           051210
  222 ด.ญ.สิริญาดา ขวัญสุวรรณ                       นางสาวสุภาภรณ์ ขวัญสุวรรณ                     055178
  223 ด.ญ.ศญาพัสตร์ สิงหท์องบุญ                     นายชาติชาย สิงหท์องบุญ                        050521
  224 ด.ช.ธนกฤษ กิ่งสาร                             นางสาวนัดธิดา นวลศรี                          050936
  225 ด.ญ.นภัสรา แดงประเสริฐกุล                     นางวันทนา แดงประเสริฐกุล                      051150
  226 ด.ช.วิทย์ ฉัตรสุวรรณ                          นายเด่นพงศ์ ฉัตรสุวรรณ                        052514
  227 ด.ญ.นวรัตน์ ตระกูลพนพรรดิ์                    นางสาวธนิษฐา ไหลหาโคตร                        054525
  228 ด.ญ.รับพร เธียรสิทธิพงศ์                      นางพิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์                   050030
  229 ด.ช.กมลภู มาตยภูธร                            นายกมล มาตยภูธร                               051389
  230 ด.ญ.ปวีณ์กร ศรีเกตุ                           นายสราวุธ ศรีเกตุ                             052236
  231 ด.ช.กฤติกร เอ้าเจริญ                          นางสาวฐิติกรณ์ คีตาชวีะ                       056439
  232 ด.ญ.พรีมพลินดา แก้ววิมล                       นางศรัญย์รัชต์ แก้ววิมล                       050148
  233 ด.ญ.สิรินดา พูลเมือง                          นายสมบัติ พูลเมือง                            047442
  234 ด.ช.ประภูกฤต โคตรโนนกอก                       นางสาวจิตรลดา โคตรโนนกอก                      051099
  235 ด.ญ.นลพรรณ รวดเร็ว                            นายสุดสาคร รวดเร็ว                            038427
  236 ด.ญ.ปุณณภัทร ย้ิมแก้ว                         นายไตรภัทร ย้ิมแก้ว                           050807
  237 ด.ญ.รดาณัฐ เกิดเงิน                           นายมิ่งรัค เกิดเงิน                           038196
  238 ด.ช.ภูบดินทร์ ทองพรรณ                         นางอัฐพรพรรณ ทองพรรณ                          051015
  239 ด.ช.นรภัทร โชติภัทรสุมล                       นางสาวปิยนุช เชื้อสระคู                       049115
  240 ด.ช.พชรวิชญ์ สุขเกษม                          นายพรชยั สุขเกษม                              034649
  241 ด.ช.อัษศดิณห ์เกตุชา้ง                        นายบัณฑิต เกตุชา้ง                            021504
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