
ที่ ช่ือบุตร ช่ือสมาชิก                   เลขทีส่มาชิก
    1 ด.ช.คุณากร รุ่งเรือง                          นายศุภสิทธิ์ รุ่งเรือง                        050299
    2 ด.ญ.มนฑิรา บุตรรัตน์                          นางรัชนี บุตรรัตน์                            048968
    3 ด.ญ.มนฑิตา บุตรรัตน์                          นางรัชนี บุตรรัตน์                            048968
    4 ด.ญ.กฤตติยา แวววรรณจิตต์                      นายไชยยศ แวววรรณจิตต์                         051164
    5 ด.ช.กฤตติกุล แวววรรณจิตต์                     นายไชยยศ แวววรรณจิตต์                         051164
    6 ด.ช.ภาคภูมิ ลิ้มเฉลิม                         นางอ้อ ลิ้มเฉลิม                              043918
    7 ด.ช.ชยพล แก้วบุญ                              นางสมฤทัย แก้วบุญ                             049703
    8 ด.ช.พิสิษฐ์ แก้วบุญ                           นางสมฤทัย แก้วบุญ                             049703
    9 ด.ช.ธามม์ จรรย์นาฏย์                          น.ส.บุษราคัม จรรย์นาฏย์                       043479
   10 ด.ญ.บุษบามินตรา จรรย์นาฏย์                    น.ส.บุษราคัม จรรย์นาฏย์                       043479
   11 ด.ช.ปุญญพัฒน์ เสือส่อสิทธิ์                   นางวรรณา เสือส่อสิทธิ์                        049078
   12 ด.ช.ติณณภพ เสือส่อสิทธิ์                      นางวรรณา เสือส่อสิทธิ์                        049078
   13 ด.ญ.พิชญ์พธู เพชรศักดิ์หาญ                    นายกิตติ เพชรศักดิ์หาญ                        053631
   14 ด.ช.พิชญ์ธดล เพชรศักดิ์หาญ                    นายกิตติ เพชรศักดิ์หาญ                        053631
   15 ด.ญ.กัญญาภัทร เผียงสูงเนิน                    นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน                     050313
   16 ด.ช.นันทิวัชร เผียงสูงเนิน                    นายอดิศักดิ์ เผียงสูงเนิน                     050313
   17 ด.ญ.สุธาสินี สมพงษ์ผ้ึง                       นายไกรวุฒิ สมพงษ์ผ้ึง                         036892
   18 ด.ช.ณชพล ก่อเกียรติสิริ                       นางนิติยา ก่อเกียรติสิริ                      054184
   19 ด.ญ.พลอยปภัสร์ เตียเปิ้น                      นางสาวศิวิลัย ส าเภา                           051186
   20 ด.ญ.ณัฏฐ์มณี วรรณสิงห ์                       นางสิริมณี พูลสวัสดิ์                         053297
   21 ด.ช.ชติุพนธ์ จันทร์ศิริ                       นางสาวชนัญชติา จันทร์ศิริ                     058047

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศึกษา จ ากัด

เรือ่ง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2562
ทุนส่งเสรมิการศึกษา

ระดับประถมศึกษา               ทุนละ   1,400.00   บาท

 



   22 ด.ญ.นพวรา พิมพ์แสง                            นางสาวนพรัตน์ พิมพ์แสง                        050391
   23 ด.ญ.ธนพร กาญจนกุญชร                           นางสาวสุวรัตน์ กาญจนกุญชร                     056605
   24 ด.ญ.ชยิสสรา เสียงประเสริฐ                     นางสาววันทนีย์ เสียงประเสริฐ                  058320
   25 ด.ช.ธรรมธร เจริญศิริรุ่งเรือง                 นางประพาฬรัตน์ เจริญศิริรุ่งเรือง             054190
   26 ด.ช.เอ้ืองอังกูร พาณิชย์                      นางสาวมัตติกา นิกรสุข                         055141
   27 ด.ช.ธนกฤต กัญญาเงิน                           นางฐาณัชชา กัญญาเงิน                          051842
   28 ด.ช.เอกตระกูล พงเจริญ                         นายจรัส พงเจริญ                               053193
   29 ด.ช.ประภัทรพงศ์ จันทร์ดี                      นายขาล จันทร์ดี                               044883
   30 ด.ญ.ธีรตา อู่นอก                              นางสาวสายชล แสงจันทอง                         054078
   31 ด.ช.วัชรนนท์ ศิริจันทร์                       นางวาลี ศิริจันทร์                            048726
   32 ด.ญ.ณฤดี เสนาพิทักษ์                          นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์                         050189
   33 ด.ช.รัชชานนท์ โฉมไธสง                         นายราชนัย์ โฉมไธสง                            055597
   34 ด.ญ.ชญานิศ ธานีรัตน์                          นางชฎาพร ธานีรัตน์                            046020
   35 ด.ช.ณัฐดนัย นุ่นสะพาน                         นางสาวอนุธิดา นุ่นสะพาน                       057145
   36 ด.ญ.วชริญาณ์ จอดนอก                           นางอารยา จอดนอก                               058440
   37 ด.ช.ภชร นาเมือง                               นายดนัย นาเมือง                               056948
   38 ด.ช.ปุณณดนย์ นาเมือง                          นายดนัย นาเมือง                               056948
   39 ด.ช.นนน รัตนวรรณ                              นางสาวสุรัชสานุ์ รัตนวรรณ                     050824
   40 ด.ญ.ภัคภัณ สุวรรณโอสถ                         นายสมาน สุวรรณโอสถ                            035902
   41 ด.ช.ญาณกร กระแจะจันทร์                        นางวิไล กระแจะจันทร์                          049629
   42 ด.ญ.วิภาวี ศรีลุปะบาต                         นายสมบูรณ์ ศรีลุปะบาต                         053302
   43 ด.ญ.กัญจน์ณัฏฐ์ กุลศักดิ์                     นางสาวเขมจิรา รัตพันธ์                        052949
   44 ด.ช.ธนดล เย็นเพ็ชร                            นางศศิพิมพ์ เย็นเพ็ชร                         055416
   45 ด.ช.ระพีพัฒน์ เย็นเพ็ชร                       นางศศิพิมพ์ เย็นเพ็ชร                         055416
   46 ด.ญ.ชนากานต์ ศรีสุข                           นายชาญ ศรีสุข                                 038350
   47 ด.ช.เมธาสิทธิ ศรีสุข                          นายชาญ ศรีสุข                                 038350
   48 ด.ช.ณภัทร โพธิสาร                             นางสาวภัทริฐา ขาวงาม                          050026
   49 ด.ช.ณัฐภัทร โพธิสาร                           นางสาวภัทริฐา ขาวงาม                          050026
   50 ด.ช.กฤดาการ สุทธิพันธ์                        นางมณีรัตน์ สุทธิพันธ์                        049719
   51 ด.ช.กรวิชญ์ สุทธิพันธ์                        นางมณีรัตน์ สุทธิพันธ์                        049719
   52 ด.ญ.ปุญญดา กาญจนเภตรานันท์                    นางสาวปัทมา หรัิณย์สมบัติกุล                  053124
   53 ด.ญ.ปุญญิสา กาญจนเภตรานันท์                   นางสาวปัทมา หรัิณย์สมบัติกุล                  053124



   54 ด.ญ.กฤษฎิ์ญาณี วิศวพิพัฒน์                    นายมารุต วิศวพิพัฒน์                          049686
   55 ด.ช.ปัถย์ชฎายุ วิศวพิพัฒน์                    นายมารุต วิศวพิพัฒน์                          049686
   56 ด.ช.ปิยังกูร แดงเอียด                         นางกฤติยา แดงเอียด                            052584
   57 ด.ญ.ปพิชญา แดงเอียด                           นางกฤติยา แดงเอียด                            052584
   58 ด.ช.ภวฤทธิ์ ซีโฮ่                             นางษิรากร ซีโฮ่                               051905
   59 ด.ช.ภวชย ซีโฮ่                                นางษิรากร ซีโฮ่                               051905
   60 ด.ช.ธาร แสงสุขคู่                             นางวันดี สุรภีสัก                             057119
   61 ด.ญ.ธารา แสงสุขคู่                            นางวันดี สุรภีสัก                             057119
   62 ด.ญ.นารา แสงสุขคู่                            นางวันดี สุรภีสัก                             057119
   63 ด.ญ.พิชญาภา ปักษี                             นางประภา ปักษี                                051432
   64 ด.ช.อรรณพ ปักษี                               นางประภา ปักษี                                051432
   65 ด.ญ.กาญจน์ธารา ศรีบุญเรือง                    นายสังวาลย์ ศรีบุญเรือง                       051163
   66 ด.ช.บดินทร์ ศรีบุญเรือง                       นายสังวาลย์ ศรีบุญเรือง                       051163
   67 ด.ช.ณัฐวัฒน์ มุทาพร                           นางสาวนิสา บุญสง่า                            050344
   68 ด.ช.ศิริวุฒิ วงษ์งาม                          นางวิไลพร วงษ์งาม                             055303
   69 ด.ช.ศิริวัฒน์ วงษ์งาม                         นางวิไลพร วงษ์งาม                             055303
   70 ด.ช.ภูมิภัทรณ์ เทียนทอง                       นางสาวรัสมี โทอุตทา                           050412
   71 ด.ช.ภิพิภัทรณ์ เทียนทอง                       นางสาวรัสมี โทอุตทา                           050412
   72 ด.ญ.ณัฎฐ์วรัตม์ ช านาญภักดี                    นายบรรจบ ช านาญภักดี                           054333
   73 ด.ช.นพัตธร ช านาญภักดี                         นายบรรจบ ช านาญภักดี                           054333
   74 ด.ญ.ประภัทรพร แยมสูงเนิน                      นางมัณฑนา แยมสูงเนิน                          050247
   75 ด.ญ.ประถมาภรณ์ แยมสูงเนิน                     นางมัณฑนา แยมสูงเนิน                          050247
   76 ด.ช.ณภัทร เกษเจริญ                            นางสาวศศิวิมล เกษเจริญ                        054592
   77 ด.ช.ณัฐชนนป์ เกษเจริญ                         นางสาวศศิวิมล เกษเจริญ                        054592
   78 ด.ญ.กนกพิชญ์ วังสุริย์                        นางสาวปรียาภรณ์ ไชยหานิตย์                    054653
   79 ด.ช.อริย์ธัช ชมชื่น                           นางสาวรมิดา นิลโคตร                           058158
   80 ด.ญ.มรุณี คงสวัสดิ์                           นายมโน คงสวัสดิ์                              047410
   81 ด.ญ.ณปภัช ใบด ารงศักดิ์                        นางสาวกันตพัฒน์ ภัทรประสิทธิ์ผล               051769
   82 ด.ญ.ณัฐพิมล แสงสิทธิ์ธีรกุล                   นายประมวล แสงสิทธิ์ธีรกุล                     049221
   83 ด.ญ.กนกพร รัตนเมธากูร                         นายสุชาติ รัตนเมธากูร                         052510
   84 ด.ญ.พิชญ์สุดา ราชชมภู                         นางสาวไกรวัลย์ ธะนู                           053736
   85 ด.ญ.ภัทร์ธิดา ด ารงค์ทรัพย์                    นางสาวพรภัทร์สร แพงแก้ว                       051181



   86 ด.ญ.พิทยดา ด ารงค์ทรัพย์                       นางสาวพรภัทร์สร แพงแก้ว                       051181
   87 ด.ช.เมธาวี ชื่นช ู                            นางนงลักษณ์ ชื่นช ู                           031905
   88 ด.ช.เมธาสิทธิ์ ชื่นช ู                        นางนงลักษณ์ ชื่นช ู                           031905
   89 ด.ญ.จิรัชญา เจนจิตร                           นางณัฐภรณ์ เจนจิตร                            052498
   90 ด.ญ.จิรภิญญา เจนจิตร                          นางณัฐภรณ์ เจนจิตร                            052498
   91 ด.ญ.สุมีนา ศรีพนม                             นายวิชติ ศรีพนม                               053846
   92 ด.ญ.สุทธิณี ศรีพนม                            นายวิชติ ศรีพนม                               053846
   93 ด.ญ.สุภาวดี ปรางสร                            นางสาวสุศิวกัญญา ปรางสร                       055612
   94 ด.ช.ธนกฤต ศรีสุวรรณ                           นางเกษณี ศรีสุวรรณ                            052715
   95 ด.ญ.ชญาภรณ์ พรหมแจ้ง                          นายธราพงศ์ พรหมแจ้ง                           040874
   96 ด.ญ.ญาณิศา ศิริฟองนุกูล                       นางธมกร ศิริฟองนุกูล                          055898
   97 ด.ญ.สมิตานัน แสงสม                            นางสาวสุมิตรา ชนุทร                           055360
   98 ด.ญ.ชนัญญา ชว่งโชติ                           นายชาญชยั ชว่งโชติ                            046225
   99 ด.ช.พีรดนย์ เถาว์ประสาท                       นางสาวพรรณิกา อินแปลง                         054479
  100 ด.ช.ธรรมปพน ขันโท                             นางสาวสายพิน วิริยะ                           057171
  101 ด.ช.กันตยศ เฉลิมพงษ์                          นางสาวอุษา เกตุหาร                            053115
  102 ด.ญ.ศุภัชญา สุขเกษม                           นางโสรญา สุขเกษม                              055011
  103 ด.ช.วีรกุล ทิพย์เนตร                          นางสาวณัฐพร ทิพย์เนตร                         053463
  104 ด.ญ.เกสรา ผายสุวรรณ                           นางสาววรรณลุ จารุจิตร                         050882
  105 ด.ช.จิรวัฒน์ ปิดตาทะเนาว์                     นางสีนวน ปิดตาทะเนาว์                         047690
  106 ด.ช.กิตติณัฐ์ บัวเฉย                          นางสาวปาริชาต บัวเฉย                          058833
  107 ด.ญ.ศิริภัสสร ภูถอดใจ                         นางถิรนันท์ ภูถอดใจ                           046566
  108 ด.ญ.พิชชากร กลมกล่อม                          นายกมล กลมกล่อม                               054583
  109 ด.ช.ปัฐากรณ์ คณะหมื่นไวย                      นางสาวปัทมา ทองดี                             058524
  110 ด.ช.ชนุดม สมฤทธิ์                             นายภูวเดช สมฤทธิ์                             051395
  111 ด.ญ.ภูริทัตตา สว่างศรี                        นางสาวภัทราพร อ่ิมปรีชาวงศ์                   058453
  112 ด.ช.กรณิศ ไชยนาน                              นายสมคิด ไชยนาน                               053301
  113 ด.ช.ศตวรรษ ศุภกรพงศ์สิริ                      นางยุพิน ศุภกรพงศ์สิริ                        051408
  114 ด.ญ.สวิตตา อิสระพันธ์                         นายเอกพล อิสระพันธ์                           051407
  115 ด.ญ.ตุลยฉัตร เธียรชาติอนันต์                  นางสาวคณิภา ธุระธรรม                          056212
  116 ด.ญ.ปุณยภรณ์ ชาวนาฝ้าย                        นางสาวสุทิน กลิ่นอ่อน                         053451
  117 ด.ช.วรเศรษฐ์ ภู่กัน                           นางเพ็ญศรี ภู่กัน                             058510



  118 ด.ญ.ฤชวี จันทร์สนาม                           นางรจนา จันทร์สนาม                            051452
  119 ด.ช.ปิติ สิงหศักดิ์                           นางสาวกษมา สิงหศักดิ์                         053325
  120 ด.ญ.วิภาดา ปะเถตัง                            นางสุกรรยา ปะเถตัง                            049581
  121 ด.ญ.ณพิชญ์ จีนจ ารัส                           นางสาววิภารัตน์ ประสพไทย                      054615
  122 ด.ญ.กัญญาพัชร ม่วงอ่อน                        นางสาวสุวรรณี บุญทัน                          053468
  123 ด.ช.ปิติสุข นิยม                              นางสาวภภัสสร ดวงมณี                           055792
  124 ด.ญ.ภัทรกร สุยะสืบ                            นายสมนึก สุยะสืบ                              050296
  125 ด.ญ.รุจิษยา ครองยุติ                          นางนันรุ่ง ครองยุติ                           057466
  126 ด.ญ.ปุญนภา รุจิศักดิ์                         นางสาวประทุม เล็กเปีย                         050636
  127 ด.ญ.พนัตนันทร์ วิเศษวิสัย                     นางสาวพันธ์รัชดา เปลือยหนองแข้                055428
  128 ด.ญ.วิรัลพัชร วชริเขื่อนขันธ์                 นางสาววิไลลักษณ์ เสมเถื่อน                    053014
  129 ด.ช.พงศ์ธารินกรณ์ พยุหเกียรติ                 นางเรณู พยุหเกียรติ                           053105
  130 ด.ญ.ยศมล วัชรธนาลักษณ์                        นางมณเฑียร วัชรธนาลักษณ์                      048822
  131 ด.ช.สุรสีห ์ศิริเสถียร                        นางณัฐพัชร์ ศิริเสถียร                        047223
  132 ด.ญ.บิลกีส ส าลีขาว                            นางวันเพ็ญ ส าลีขาว                            045037
  133 ด.ช.นิธิรัฐ วุฒิศักดิ์                        นางอัญชลี วุฒิศักดิ์                          046760
  134 ด.ช.ณัฐพัชร์ วัฒนภูดินันท์                    นางณัฐธยาน์ วัฒนภูดินันท์                     052681
  135 ด.ญ.กมลชนก สมนึก                              นายปวิตร สมนึก                                053955
  136 ด.ญ.กัญญ์ณัชชา โชควิเศษชยัสิทธิ์              นางนงนุช โชควิเศษชยัสิทธิ์                    050536
  137 ด.ญ.ศิรินทิพย์ ใจแจ่ม                         นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ์                       058099
  138 ด.ญ.ปรีณาภา สุดสวย                            นางสาวทุ่งทอง สุดสวย                          049935
  139 ด.ช.ปภังกร พนัส                               นางรุ่งอรุณ พนัส                              049936
  140 ด.ญ.ภูษนิสา ผายทอง                            นางสาวอุษราภรณ์ แก้วเสน่หใ์น                  056863
  141 ด.ญ.รุจิรา ก้อนทอง                            นางสาวเพชรดา ก้อนทอง                          059046
  142 ด.ช.ชนกร นวลคล้าย                             นางรักชนก นวลคล้าย                            056055
  143 ด.ช.ปกป้อง ขวัญยืน                            นางสาวสุกัญญา อังก์สิริทรัพย์                 049548
  144 ด.ญ.ปรียา สุขเส็ง                             นางกฤษณา ลาระคร                               056445
  145 ด.ญ.ไปรยา สุขเส็ง                             นางกฤษณา ลาระคร                               056445
  146 ด.ญ.ภัทริน เพ็ชรศรี                           นางนิตยา เพ็ชรศรี                             049906
  147 ด.ญ.ภัณฑิลา ภูริธิติมา                        นางจริยา ภูริธิติมา                           055419
  148 ด.ช.นิติทัศน์ ชื่นเชาว์กิจ                    นางสาวกานต์ธีรา ด้วงกูล                       055710
  149 ด.ญ.บุญญลักษณ์ มัดทะปะนัง                     นางวลัยลักษณ์ มัดทะปะนัง                      056523



  150 ด.ช.สุนิธิ บัวมาก                             นายมนตรี บัวมาก                               048621
  151 ด.ญ.รุ่งนภา กะมะโน                            นายสุทธิพงษ์ กะมะโน                           041958
  152 ด.ช.ชติิพัทธ์ โลหะประเสริฐ                    นายธีร์ธวัช โลหะประเสริฐ                      059081
  153 ด.ช.ศรบุณย์ สุภาเกตุ                          นางวงดาว สุภาเกตุ                             049193
  154 ด.ญ.นพิชญา ปาตาสะ                             นายวิทยา ปาตาสะ                               053861
  155 ด.ช.แสนประเสริฐ ไสยกิจ                        นางสาวสุภาศิริ ไสยกิจ                         052247
  156 ด.ช.ภูวิศ บัวพาภูเขียว                        นางปรัศนี บัวพาภูเขียว                        053587
  157 ด.ญ.ณัฐจิรา บุญยงค์                           นางษมากร บุญยงค์                              051214
  158 ด.ช.วิชชักร สว่างศรีสกุล                      นางสุปรียา สว่างศรีสกุล                       054397
  159 ด.ญ.เบญจมาภรณ์ ผิวเหลือง                      นางเบญจมาส ผิวเหลือง                          052405
  160 ด.ญ.กัญญาภัสร์ หลักหมั่น                      นางสาวภัครินทร์ อะโรคา                        054720
  161 ด.ญ.บุรัสกร ค าสมัย                            นางสาวชยพัทธ์ ค าสมัย                          054231
  162 ด.ช.พิชยดล คงประโคน                           นายเสนีย์ คงประโคน                            052104
  163 ด.ช.จิรพัส รัตนพันธ์                          นางธนิตา รัตนพันธ์                            051177
  164 ด.ช.สิรวิชญ์ พุ่มพฤกษ์                        นางสาวพัชรียา จันทะไทย                        052909
  165 ด.ช.อดุลวิทย์ ลือชยั                          นางอัชวรรณ ลือชยั                             056167
  166 ด.ญ.กชนัญธร มั่งคั่งธนากุล                    นางสาวปริภร วิรุณพันธ์                        051470
  167 ด.ญ.พิชชาภา สามาอาพัฒน์                       นางณญานันต์ เอกธนลินต์                        057299
  168 ด.ญ.อชติา หนูวุ่น                             นางมนิชยา หนูวุ่น                             058176
  169 ด.ช.พัชราวาท สัตราศรี                         นางวรรณภา สัตราศรี                            056517
  170 ด.ญ.ปราณพิชชา จิตวิขาม                        นายเด่น จิตวิขาม                              049922
  171 ด.ญ.มณิศรา แสงเดือนฉาย                        นางวรรณี แสงเดือนฉาย                          045309
  172 ด.ช.ภูพันวา อุปเนตร                           นายวีระยุทธ อุปเนตร                           056678
  173 ด.ช.ธีรโชติ รุ่งเรือง                         นางชญานิศ รุ่งเรือง                           051485
  174 ด.ญ.พิชญนันท์ อาจมูลตรี                       นางสาวอรอนงค์ อาจมูลตรี                       055341
  175 ด.ญ.ชนัชชา สูตรภาษานนท์                       นายทวีพงศ์ สูตรภาษานนท์                       051738
  176 ด.ช.กาญจน์ณวุฒิ ไชยวงษ์                       นายสมพงษ์ ไชยวงษ์                             051433
  177 ด.ญ.ศรัณภัทร อุปครุฑ                          นายไชยวัฒน์ อุปครุฑ                           051846
  178 ด.ช.พสิษฐ์ หนูทอง                             นางสาวดารัตน์ หนูทอง                          051085
  179 ด.ช.ธนกฤต อยู่แก้ว                            นางจิณพัต อยู่แก้ว                            052984
  180 ด.ช.นนทพัทธิ์ สิทธิไกร                        นางประนอม สิทธิไกร                            051386
  181 ด.ช.ณภพรรณ์ นิลพันธ์                          นายธนชยั นิลพันธ์                             051205



  182 ด.ช.จิตติพัฒน์ สิทธิไกร                       นางประนอม สิทธิไกร                            051386
  183 ด.ญ.ภัทร์ธีรา พละศักดิ์                       นางสาวสุกัญญา พละศักดิ์                       055125
  184 ด.ช.รุ่งรดิศ คัดชารัตน์                       นางสาวรุ่งนิรันดร์ คัดชารัตน์                 050242
  185 ด.ญ.นฤมล สาดา                                 นางสาวละมุล ตาลกุล                            052281
  186 ด.ช.นันทิพัฒน์ ทนงตน                          นางสาวแสงเดือน ชยัเชดิช ู                     055194
  187 ด.ช.สิทธินนท์ จงประเสริฐกุล                   นายสุชาติ จงประเสริฐกุล                       044798
  188 ด.ช.จินกร จันทรมณี                            นางสาวปรานิสา ทองอ่อน                         049993
  189 ด.ช.กัณนภัทร คงย่ิง                           นางสาวการเกตุ ธัญญเจริญ                       055081
  190 ด.ญ.พจนี ทองลิ่ม                              นางสาวจารุณี ฉิมเอนก                          052177
  191 ด.ช.ภษิณ ดอนกันหา                             นางสาวณิชาภา ดอนกันหา                         051434
  192 ด.ช.วุฒิภัทร ขจรชยั                           นางภัทรวดี ขจรชยั                             053535
  193 ด.ช.อชติพล รุกขวัฒนกุล                        นางสาวเกศินี เที่ยงชดุติ                      052389
  194 ด.ญ.กนิษฐา กุลสุวรรณ                          นางสาวรัศมี กุลสุวรรณ                         057586
  195 ด.ช.อภิวิชญ์ ศรีพุฒ                           นางสาวริญรภัสร์ โรจน์ศิริพูล                  051145
  196 ด.ช.อัครัช เอกลาภ                             นางสาวน้ าผ้ึง พรหมเทพ                         053978
  197 ด.ญ.สิรภัทร ศิริพรพันธ์                       นางสาวอัจฉริยา ธรรมวงค์                       057645
  198 ด.ช.กฤษฎากร เชน่พิมาย                         นางสาวชชัชษา เชน่พิมาย                        051727
  199 ด.ช.ขัมน์ภูรินทร์ ตรีทัศน์                    ว่าที่ ร.ต.หญิงรมย์วรินทร์ ตรีทัศน์           054790
  200 ด.ช.ธนวินท์ เบญจมาภา                          นางอนัญญา เบญจมาภา                            054728
  201 ด.ช.สุรพันธ์ ค าลือชยั                         นางสาวมุกดา ทวีโคตร                           055152
  202 ด.ญ.ชชัวิภา เพ็งประสพ                         นางวัลวิภา เพ็งประสพ                          052443
  203 ด.ญ.นาราชา สท้านโยธิน                         นายอดิศักดิ์ สท้านโยธิน                       051559
  204 ด.ญ.วิมลณัฐ สีด า                              นายเอกชยั สีด า                                053662
  205 ด.ช.ธิปก สว่างเกตุ                            นางชนิานาฏ ปาณิกวงษ์                          051234
  206 ด.ญ.กชกาญจน์ บ ารุงสิริขันธ์                   นายประทีป บ ารุงสิริขันธ์                      051179
  207 ด.ญ.ฐิติพรรณ บุญขัน                           นางเบ็ญจลักษณ์ บุญขัน                         058023
  208 ด.ช.พชร ค าเกิด                                นางสาวยวนณภา พุ่มจันทร์                       056975
  209 ด.ช.สุวิจักขณ์ เมืองแก้ว                      นางนุช เมืองแก้ว                              052239
  210 ด.ญ.มัชฌิมา ตินตะบุระ                         นางชวนพิศ ตินตะบุระ                           047785
  211 ด.ช.ภูมิภัทร ด าภูผา                           นางเอราวัณ ด าภูผา                             050103
  212 ด.ช.ณัฐวรรธน์ แฝงเมืองคุก                     นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก                        051533
  213 ด.ญ.ฐิตาภา ยังมีสุข                           นางสาวศศิตา อาจวงษ์                           052117



  214 ด.ช.พระนาย ศิริเกษร                           นายณรงค์ศักดิ์ ศิริเกษร                       051970
  215 ด.ญ.ธมลวรรณ ทองลอย                            นางศรีสุดา ทองลอย                             052549
  216 ด.ญ.สุณัฐชา แสงผา                             นางสาวปณิธิตา ค าศรี                           054520
  217 ด.ญ.เพ็ญพิชา พงษพิลาศ                         นางสาวแสงเดือน บุตรตรีนุ้ย                    056163
  218 ด.ช.อภิวิชญ์ กรุงเกษม                         นายไอศูรย์ กรุงเกษม                           050808
  219 ด.ช.รชต เสถียรทวีกิจ                          นายธีระพันธ์ เสถียรทวีกิจ                     050292
  220 ด.ช.นิธิวัต มูลวัลย์                          นายธนศักดิ์ มูลวัลย์                          054682
  221 ด.ญ.ธัญยพร พัฒนศิริศักดิ์                     นายรัชชยั พัฒนศิริศักดิ์                      034647
  222 ด.ญ.ระพีกาญจน์ ดุลยะนันท์                     นายพีระ ดุลยะนันท์                            053741
  223 ด.ญ.จิรภิญญา สมรัตน์                          นายคะเณศร์ สมรัตน์                            055497
  224 ด.ญ.นิรพร นาคเจียม                            นางรินทร์วดี นาคเจียม                         055806
  225 ด.ญ.เป็นหนึ่ง ทิพเจริญ                        นางสาววราลักษณ์ ชอ่มะลิ                       054754
  226 ด.ญ.จิรภิญญา อัตจริต                          นายสุพัฒน์ อัตจริต                            056245
  227 ด.ช.ชษิณ์ภูมิ พัฒนวรภาคย์                     นายณัฐวงศ์ พัฒนวรภาคย์                        046640
  228 ด.ช.ชยพล ก๊กศรี                               นางศิโรรัตน์ ก๊กศรี                           050223
  229 ด.ช.ธนกฤต ไพฑูรย์                             นางสาวสายรุ้ง จงฝังกลาง                       053069
  230 ด.ญ.ชติุกาญจน์ โนรี                           นางสาวฉัตรพร เอกฉัตร                          053467
  231 ด.ญ.กษิคิรากานต์ เรืองประทีป                  นางสาววิภาพร เรืองประทีป                      052764
  232 ด.ช.ณฐกร กู้สุวรรณวิจิตร                      นายวชริะ กู้สุวรรณวิจิตร                      055551
  233 ด.ช.ภูกวิน กษิณศรี                            นางปัทมา กษิณศรี                              052193
  234 ด.ช.อนันดา มณเฑียรรัตน์                       นางแกมแพร มณเฑียรรัตน์                        049583
  235 ด.ญ.นิษฐา แควน้อย                             นายพนัส แควน้อย                               054192
  236 ด.ญ.ณัฎฐา แควน้อย                             นายพนัส แควน้อย                               054192
  237 ด.ช.ธนกฤต ค ามะโน                              นางสุทธิศรี ค ามะโน                            054124
  238 ด.ญ.สิริวัสสา จันทะแจ่ม                       นางญาณิศา จันทะแจ่ม                           051889
  239 ด.ช.นรภัทร ษรจันทร์ศรี                        นางสาวฌัชธิชชา ทีฆายุพรรค                     053705
  240 ด.ช.วริทธิ์พล สมบุญ                           นายอ าพล สมบุญ                                 029779
  241 ด.ช.เพรียวพิชญะ บุญมาศ                        นางรุวจี บุญมาศ                               048292
  242 ด.ช.ศุภสัณห ์จันทร์ภิวัฒน์                    นางฐานิตา จันทร์ภิวัฒน์                       053856
  243 ด.ช.ธนธร เจริญกัลป์                           นางพรรณี เจริญกัลป์                           058631
  244 ด.ช.ฉัตรชนก เสือนาค                           นางสาวมนัสนันท์ เหมชาติลือชยั                 058530
  245 ด.ญ.ชนันธร สุภักดี                            นางกนิษฐา สุภักดี                             050946



  246 ด.ญ.ชญาภา สอนพา                               นางสาวจริยาวดี สอนพา                          055746
  247 ด.ช.พริษฐ์ เธียรสิทธิพงศ์                     นางพิมพ์เพ็ญ เธียรสิทธิพงศ์                   050030
  248 ด.ญ.ณิชนันทน์ สุจริต                          นางสุภานันท์ สุจริต                           050108
  249 ด.ญ.มิณฑิรา ธงชยั                             นางสาวจิรนันท์ เกรียงธีรศักดิ์                048972
  250 ด.ญ.คุณัญญา แก้วจินดา                         นางสาวภาวนา สุขเกษม                           049395
  251 ด.ช.คณิศร จีนย้าย                             นางกัญญาภัทร สะลิม                            056120
  252 ด.ช.กันตวิชญ์ ชศูรี                           นางธนภร ชศูรี                                 056564
  253 ด.ญ.ภัทร ศิลปวิศวกุล                          นางกานต์พิชชา ศิลปวิศวกุล                     052517
  254 ด.ช.วรากร ต๊ะวิกา                             นางสาวธีรวรรณ ต๊ะวิกา                         056695
  255 ด.ญ.วิชยนันท์ ไกรน้อย                         นางสุนันทา ไกรน้อย                            053443
  256 ด.ญ.วีรินทร์ ธัมมวารีกานต์                    นายเกษม ธัมมวารีกานต์                         051264
  257 ด.ญ.วินิธา ไกรน้อย                            นางสุนันทา ไกรน้อย                            053443
  258 ด.ญ.ถิรธนา โพธะกัน                            นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกัน                     055676
  259 ด.ช.ปภังกร ธัญญา                              นางสาวปรียนันท์ ประเสริฐหล้า                  054675
  260 ด.ช.พิริยกร ตันศิริ                           นางกรณิศา ตันศิริ                             048979
  261 ด.ช.ธนพัฒน์ ชสูุขอมร                          นายอรุณ ชสูุขอมร                              056760
  262 ด.ญ.ลักษณพร ยงพานิชย์                         นางสาวมาลีนนท์ ยงพานิชย์                      057877
  263 ด.ญ.ชโิลห ์ดี โอคุเดริ                        นางสาวกมลภรณ์ คุ้มสุภา                        056996
  264 ด.ช.รชณกร บุญสม                               นางสาวอรวรรณ แสงงาม                           053525
  265 ด.ช.ณัฐกิตต์ิ สายสิน                          นางสาววรนุช ค าภาพักตร์                        053730
  266 ด.ช.นันธภัทร อธิปัญญากุล                      นายสมชยั อธิปัญญากุล                          038450
  267 ด.ช.ธานน โชคนรนิธิ                            นางสาวธาริดา โชคนรนิธิ                        050954
  268 ด.ญ.รุ่งวรางค์ บุญศรี                         นางสาววรางคณา ไฝชอบ                           055640
  269 ด.ช.พุฒิเมธ เพชรกล้า                          นางขวัญใจ เพชรกล้า                            051651
  270 ด.ญ.แสนสิริ โชติวุฑฒากร                       นายโอฬาร โชติวุฑฒากร                          035164
  271 ด.ช.ภัทรธีนันท์ ปรีชาประพาฬวงศ์               นายแสงดี ปรีชาประพาฬวงศ์                      056432
  272 ด.ช.พลวิชญ์ ทิพย์โพธิ์                        นางสาวปรียาลักษณ์ อินทอง                      055860
  273 ด.ช.ปีกุน กุลหงษ์                             นางสาวกัญญาภัค จาบจันทึก                      054777
  274 ด.ญ.ปวิชญา ธิรามนต์                           นายวิษณุ ธิรามนต์                             049305
  275 ด.ช.ภูดิส สิทธิวงศ์                           นางสาววรวลัญช ์หว่งดี                         051507
  276 ด.ช.ภัครพงษ์ รงค์ทอง                          นายสุนทร รงค์ทอง                              044602
  277 ด.ช.ธีรายุ ฟ้ืนหวัสระ                         นางชลธิชา เณรแก้ว                             051535



  278 ด.ญ.อัฐภิญญา เชื้อจีน                         นางสาวสายผล พุทธรักษา                         053313
  279 ด.ช.คุณัฐณากร นพธรรม                          นางปิยธิดา นพธรรม                             050441
  280 ด.ญ.จิดาภา จ่ันค า                             นางจงดี จ่ันค า                                049072
  281 ด.ญ.ณวินดา โกสินทร                            นางภาวิณี โกสินทร                             051073
  282 ด.ญ.ภูริชญา ปานกลีบ                           นางกนกพร ปานกลีบ                              046221
  283 ด.ช.รวิภาส หรัิญพานิช                         นางสาววิรวรรณ หรัิญพานิช                      049433
  284 ด.ช.ชยัธวัช แต้มพิมายุ                        นางสาวประภัสสร ทับทิมดี                       051231
  285 ด.ญ.ปัณฑารีย์ เจียมจ านรรจา                    นางปิยะพร เจียมจ านรรจา                        051092
  286 ด.ญ.พิชญา อินทร์แก้ว                          นางเบญญาพร อินทร์แก้ว                         055594
  287 ด.ช.จักรพงศ์ อนันตนาคม                        นางสาวสุสรรค์ ไชโยรักษ์                       053382
  288 ด.ช.วิศวชติ อนันตโยธิน                        นางสาวรุ่งนภา อนันตโยธิน                      058728
  289 ด.ญ.วชรพร เขียวภา                             นางสาวแววดาว เขียวภา                          056944
  290 ด.ช.สุพศิน แสนแก้ว                            นางกมลรัตน์ แสนแก้ว                           051016
  291 ด.ช.กิตติกวิน ถิ่นทัพไทย                      นายอดิศักดิ์ ถิ่นทัพไทย                       055327
  292 ด.ช.ตันติกร อาสา                              นายสหรัถ อาสา                                 058291
  293 ด.ญ.ธนิดา ศิริวงศ์                            นางจินดา ศิริวงศ์                             050258
  294 ด.ช.ณวัฒน์ เดชพรหม                            นางนริสรา เดชพรหม                             050100
  295 ด.ญ.ปาณิศา พลกล้า                             นางธมนวรรณ พลกล้า                             055289
  296 ด.ญ.ฑิตฐิตา เอกตาแสง                          นางสาวพัทธนันท์ หนาแน่น                       055766
  297 ด.ญ.ปราณปรียา กสิชวิีน                        นางสาวพิมพ์พร อยู่สิงห ์                      058264
  298 ด.ช.พีรวิชญ์ เขวาล าธาร                        นางสาวจิราภรณ์ เพชรทองหลาง                    054797
  299 ด.ช.ศุภสิทธิ์ ดีมี                            นางสุมิตรา ดีมี                               051958
  300 ด.ญ.ธัญสินี ไชยสาร                            นางทัศนี ไชยสาร                               055713
  301 ด.ญ.สุชาดา ทวิไชย                             นายวีระวุธ ทวิไชย                             056389
  302 ด.ญ.สิริกิติกานต์ สุทธิแสน                    นายอดุลย์ สุทธิแสน                            050010
  303 ด.ญ.อัญรินทร์ ขุนทน                           นางชอ่เอ้ือง ขุนทน                            051285
  304 ด.ญ.อณิมา มะคนมอญ                             นางมยุรา แสงสุวรรณ์                           053715
  305 ด.ญ.นภัสสร แดงประเสริฐกุล                     นางวันทนา แดงประเสริฐกุล                      051150
  306 ด.ช.วุฒิสิทธิ์ สระมูล                         นางสาวพลศิลป์ แคล้วคลาด                       052076
  307 ด.ช.เตชพัฒน์ พันธุ์ยุลา                       นางพิชามญช ์พันธุ์ยุลา                        051119
  308 ด.ญ.ลฤณพร นาสมบูรณ์                           นางอินทิรา นาสมบูรณ์                          047084
  309 ด.ช.ภูมิรพี ท าดี                              นางสาวสิริมณี อักขนิตย์                       056322



  310 ด.ช.ธศธรณ์ จันทร์ศรี                          นายศรัณย์ จันทร์ศรี                           058262
  311 ด.ญ.วริศรา บุญพาท า                            นางสาวน้ าทิพย์ บุญพาท า                        053206
  312 ด.ญ.ปุญราศรี ทองประสม                         นางวราภรณ์ ทองประสม                           043219
  313 ด.ญ.รัชนี แก้วดารา                            นายนิพนธ์ แก้วดารา                            047453
  314 ด.ญ.กลิ่นบุปผา คูณมี                          นายสนอง คูณมี                                 051089
  315 ด.ช.ปัญจวิชญ์ ประสาจันทร์                     นางสาวปาริชาติ ตระทอง                         058008
  316 ด.ญ.ชนิษฐา บัววัฒน์                           นางสาวอารยา บัววัฒน์                          052042
  317 ด.ญ.ปรายฝัน ชาญกล                             นายชาติชาย ชาญกล                              040606
  318 ด.ช.อธิธัช ดวงงาม                             นายวรพจน์ ดวงงาม                              050867
  319 ด.ช.ท านุรัฐ ตันไพบูลย์                        นางสาวปัทมา ตันไพบูลย์                        051034
  320 ด.ช.ยชญ์กรินทร์ ไพรวรรณ์                      นายศักดิ์ชาย ไพรวรรณ์                         050702
  321 ด.ญ.มณีมัญชุ์ ไมย์โพธิ์                       นางสาวธัญญาภรณ์ สุนสุข                        057964
  322 ด.ช.ปฎิพล ค าร่ืน                              นายวุฒิชยั ค าร่ืน                             049264
  323 ด.ญ.ณัฐชญา น้อยเพ็ง                           นางสาวจรูญลักษณ์ น้อยเพ็ง                     058146
  324 ด.ญ.ณชนก อุบลสถิตย์                           นางปรารถนา อุบลสถิตย์                         049214
  325 ด.ญ.สิรินดา พิมพลชาย                          นางกนกวรรณ พิมพลชาย                           055151
  326 ด.ญ.ณิศวรา ถานี                               นางสาวณัฐยาธ์ ดวงแก้ว                         057007
  327 ด.ช.นนท์ปวิธ พาหน                             นางกานสุดา พาหน                               051371
  328 ด.ญ.เขมจิรา ธัญญะผล                           นางชนากานต์ ธัญญะผล                           045536
  329 ด.ญ.ชดิชนก เฉลิมรมย์                          นายสามารถ เฉลิมรมย์                           038703
  330 ด.ญ.จิรัชญา สระบัว                            นางสาวลดาวัลย์ ท้องที่                        051573
  331 ด.ช.วชริธรรม อ่อนน้อม                         นางรัตติกาล อ่อนน้อม                          051864
  332 ด.ญ.พรรณภัทร มัณฑะจิตร                        นางสาวไพรินทร์ สระแก้ว                        056435
  333 ด.ช.ปรานต์ อุนธุโร                            นายประวัติ อุนธุโร                            040504
  334 ด.ช.อัชชริะ ศิริสวัสดิ์                       นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์                      054162
  335 ด.ญ.กมนทรรศน์ ศิริสวัสดิ์                     นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์                      054162
  336 ด.ญ.อาฑิญาภา ธิรามนตร์                        นางอรทัย ธิรามนตร์                            049994
  337 ด.ญ.กัลยรัตน์ ศุภรทวี                         นางสาวปรีชาภรณ์ แย้มงาม                       050706
  338 ด.ญ.ณัฐกฤตา ดีที่สุด                          นายทรงกรฎ ดีที่สุด                            050379
  339 ด.ช.กิตติพัชร โคกลือชา                        นายเกียรติศักดิ์ โคกลือชา                     055254
  340 ด.ช.ประวิญ มั่นคง                             นางศุกันญา มนฑารัตน์                          052124
  341 ด.ช.รชต นิธิศวรดา                             นางสาวภคมน นิธิศวรดา                          056578



  342 ด.ช.บัญญพนต์ วงษ์สุพันธ์                      นายทวีศักดิ์ กันทาท า                          055431
  343 ด.ช.กาวิน บุญมา                               นายวิชยั บุญมา                                034210
  344 ด.ญ.กชพร ผิวข า                                นายอนุชติ ผิวข า                               052645
  345 ด.ญ.มนัชญา กองพล                              นางชนนิกานต์ กองพล                            044647
  346 ด.ช.อภิรภัทร ศิริพรรณาภรณ์                    นางอภิรดี ศิริพรรณาภรณ์                       043912
  347 ด.ช.ศิวกร ปรีชาเดชบวร                         นางญดา จ าปาแก้ว                               044864
  348 ด.ญ.วรุณพร อรุณประเสริฐศรี                    นางวรรธนพร อรุณประเสริฐศรี                    045044
  349 ด.ญ.ปุณยภา เรืองรอง                           นางสุคนธ์ เรืองรอง                            045165
  350 ด.ช.ภีมากร สงแจ้ง                             น.ส.สุภาพัฒน์ ทิพย์แสง                        042133
  351 ด.ช.ภาวัต นามตาแสง                            นายภูมิดล นามตาแสง                            051188
  352 ด.ช.สุทธินันท์ บูชายันต์                      นายธนพงษ์ บูชายันต์                           058513
  353 ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ เพ็งสะและ                     นางรอมะ เพ็งสะและ                             049491
  354 ด.ช.ณเดชน์ สรวมศิริ                           นางบัณฑิตา สรวมศิริ                           046921
  355 ด.ช.ศุภวิชญ์ เกตุสุวรรณ                       นายประจักษ์ เกตุสุวรรณ                        048978
  356 ด.ช.ชชักุล อาภานุรังษี                        นายฉัตรชยั อาภานุรังษี                        033038
  357 ด.ช.ชานนท์ แก้วสอาด                           นายจีระพันธ์ แก้วสอาด                         039854
  358 ด.ญ.ณัฐพร คัมภีระวงค์                         นางดวงธมล คัมภีระวงค์                         038723
  359 ด.ช.โสภณวิชญ์ พลอยสดใส                        นายเกียรติกุล พลอยสดใส                        046668
  360 ด.ช.ณัฐปคัลภ์ เกียรติงาม                      นางสาววรางคณา รามฤทธิ์                        053435
  361 ด.ช.อชติ ดงแก้ว                               นายสุพัฒนพงศ์ ดงแก้ว                          055775
  362 ด.ช.พรภวิษย์ พรมโสภา                          นายพิชญ์พงศ์ พรมโสภา                          050806
  363 ด.ญ.รับขวัญ อนันทวัฒน์                        นายชเูกียรติ อนันทวัฒน์                       047606
  364 ด.ช.รัฐนันท์ อนันทวัฒน์                       นายชเูกียรติ อนันทวัฒน์                       047606
  365 ด.ญ.บุณยารัตน์ หงษ์จันทร์                     นายบุญยงค์ หงษ์จันทร์                         050834
  366 ด.ช.บริรักษ์ อู่ทอง                           นายสามาตร์ อู่ทอง                             026126
  367 ด.ช.เอกภาพ ข าขันทอง                           นางปัญญาวันทน์ ข าขันทอง                       048108
  368 ด.ช.วิภาส ข าขันทอง                            นางปัญญาวันทน์ ข าขันทอง                       048108
  369 ด.ช.อธิเดช โคนชยัภูมิ                         นางทองทิพย์ โคนชยัภูมิ                        043574
  370 ด.ญ.วรษา แสนโสม                               นายกฤษฎางค์ แสนโสม                            039636
  371 ด.ญ.ณภัทร ไพรินทราภา                          นางปุณฑริกา พันธุ                             046488
  372 ด.ช.ปรัชญกมล ใจครัว                           นายสมศักดิ์ ใจครัว                            051588
  373 ด.ช.ปัณณธร ใจครัว                             นายสมศักดิ์ ใจครัว                            051588



  374 ด.ช.จีรพัฒน์ โสตถยาคม                         นายพิทักษ์ โสตถยาคม                           050514
  375 ด.ญ.มิ่งพร เกิดเงิน                           นายมิ่งรัค เกิดเงิน                           038196
  376 ด.ช.อิทธิพัทธ์ เจริญใจ                        นางศิวาพร ชาญสอน                              054195
  377 ด.ญ.ฐาปนีย์ กิ่งทอง                           นางอารีรัตน์ กิ่งทอง                          051954
  378 ด.ญ.สุจานรินทร์ ค าวิสิทธิ์                    นายสุนทร ค าวิสิทธิ์                           050049
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