
 

ที่ ช่ือบุตร ช่ือสมาชิก เลขทีส่มาชิก
    1 นายศุภวิชญ์ ชยัเดช                            นายบุญเลิศ ชยัเดช                             049225
    2 นายสุเมธี จิรภัทรสกุล                         นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล                        047274
    3 นางสาวพิชญาภัค ทิพวาที                        นายพุทธิพงษ์ ทิพวาที                          056233
    4 นายภูหรินทร์ ผลหมู่                           นายประภัส ผลหมู่                              031836
    5 นายนนท์ วงศ์อัศวิน                            นางกฤตติกา วงศ์อัศวิน                         035238
    6 นายโสภณ ดาววิชยั                              นางอุบลรัตน์ ดาววิชยั                         045689
    7 นายณพพล นุพินรัมย์                            นายณรงค์ นุพินรัมย์                           039685
    8 นายสุเมธา ตระกูลสุข                           นายเลิศล ้า ตระกูลสุข                          048672
    9 นางสาวปัทมาภรณ์ สมวงษ์                        นางพัชราภรณ์ สมวงษ์                           046354
   10 นายพีรภัทร บุญสนอง                            นางพรปวีร์ อระวีพร                            043760
   11 นางสาวกรองกานต์ จุปะมัดถา                     นายสายันต์ จุปะมัดถา                          053756
   12 นายพีรวิชญ์ อดุลพงศ์พันธุ์                    นางสุนีย์ อดุลพงศ์พันธุ์                      040926
   13 นายอโณทัย คงสวัสดิ์                           นายมโน คงสวัสดิ์                              047410
   14 นางสาวธัญญรัตน์ ภูมิเรศสุนทร                  นายเกียรติภูมิ ภูมิเรศสุนทร                   058156
   15 นายชยณัฐ มหาพรม                               นางณัฏฐาภรณ์ มหาพรม                           052933
   16 นายสพลเชษฐ์ มหาพรม                            นางณัฏฐาภรณ์ มหาพรม                           052933
   17 นางสาวสุพิชญา มินมุนินทร์                     นางกรกมล มินมุนินทร์                          042298
   18 นางสาวขวัญเด่น อนันตสุรกาจ                    นางพรนภา อนันตสุรกาจ                          048350
   19 นายชยัณัฐฎ์ นรเศรษฐธิติ                       นางฉัตรวารินทร์ ต้นเถาว์                      046591
   20 นางสาวรินรดา พลสูงเนิน                        นางสุชาดา พลสูงเนิน                           053026
   21 นายนโม แสงเดือนฉาย                            นางวรรณี แสงเดือนฉาย                          045309

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศึกษา จ ากัด

เรือ่ง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2562
ทุนส่งเสรมิการศึกษา

มธัยมศึกษาตอนปลาย หรอื ปวช.               ทุนละ   1,800.00   บาท



   22 นายญาณศรณ์ ปิติวิทูรวรรัตน์                   นางปิยวรรณ ปิติวิทูรวรรัตน์                   044331
   23 นางสาวจุฬารุ่ง ขวัญคุ้ม                       นายสุวิทย์ ขวัญคุ้ม                           037813
   24 นางสาวสุกฤตธินี ทองมี                         นางวัชราภา ทองมี                              042640
   25 นางสาวภัสราภรณ์ ค้าไกร                         นางณนิรันดร์ ค้าไกร                            051272
   26 นางสาวณัฐทินีย์ กุลมณฑกาญจน์                  นางสาวรักษณาลี คุ้มทับ                        051162
   27 นายศุภกร แก้วแดง                              นางวีระญา แก้วแดง                             058700
   28 นายอินทัช พัฒนศิริศักดิ์                      นายรัชชยั พัฒนศิริศักดิ์                      034647
   29 นายพิชญ์พิพรรธ สระแก้ว                        นางนิโลบล สระแก้ว                             048697
   30 นายพีรพงษ์ ดุลยะนันท์                         นายพีระ ดุลยะนันท์                            053741
   31 นายพีรณัฐ วัศราติยานนท์                       นางอภิรดี วัศราติยานนท์                       036891
   32 นายเราซัน บูรณวนิช                            นางธิดารัตน์ บูรณวนิช                         049948
   33 นางสาวณชชิา พรโกศลสิริเลิศ                    นางอรทัย พรโกศลสิริเลิศ                       045567
   34 นายปราย เนียมประดิษฐ์                         นายสรายุธ เนียมประดิษฐ์                       049455
   35 นางสาวนีรชา ทองชมุ                            นางอุไรวรรณ ทองชมุ                            048957
   36 นางสาวฟาเดีย เจ๊ะแล๊ะ                         นางอุไร เจ๊ะแล๊ะ                              058608
   37 นางสาวฟาฮานา เจ๊ะแล๊ะ                         นางอุไร เจ๊ะแล๊ะ                              058608
   38 นางสาวเบญจพร จิตต์พุทธคุณ                     นางอัชฉรา จิตต์พุทธคุณ                        034143
   39 นายอรรถนนท์ ชุ่มธิ                            นางวัฒนาศิริ ชุ่มธิ                           053021
   40 นางสาวกัญญาพร ศรีนุติภักดี                    นางชชัมน ลีละอ้าไพกุล                          026170
   41 นายอานนท์ อ่อนศรี                             นางมนวิภา อ่อนศรี                             051883
   42 นายชยักันต์ มนุญโย                            นางกรรณิการ์ มนุญโย                           046882
   43 นางสาวกัญญาณัฐ บุญโพธิ์                       นางพัชรี บุญโพธิ์                             040321
   44 นางสาววดีมน รุ่งนาค                           นางจันทร์เจ้า เถียรทวี                        045707
   45 นางสาวกมลชนก ศรีค้าเวียง                       นายมานะ ศรีค้าเวียง                            051277
   46 นายสุขวิต บัณฑิตพุฒ                           นางสุขใจ บัณฑิตพุฒ                            030571
   47 นางสาวพรนภัส แสงบุญ                           นางพัชรี แสงบุญ                               042658
   48 นางสาวภัทรพรรณ ชวิหา                          นางสาวพิมพ์จันทร์ แดงนา                       055828
   49 นางสาวพิชญาภา อยู่ทิม                         นางสุพรรษา ค้าอ่วน                             055670
   50 นายดลนที ประเดิมรัตนกุล                       นายอุดม ประเดิมรัตนกุล                        058425
   51 นางสาววงศกร รามศิริ                           นางจินตนา รามศิริ                             033187
   52 นายนิธิศพงษ์ นิลวงษ์                          นายสมจิตร นิลวงษ์                             041399
   53 นางสาววรรณสรร คงเกินทุน                       นางอุไรวรรณ คงเกินทุน                         052304



   54 นางสาวภัทรานี สายท่าเสา                       นายสท้าน สายท่าเสา                            046330
   55 นางสาวนภัสสร เชื อปาน                         นางอภิญญา เชื อปาน                            047747
   56 นายวิริทธิ์พล จุลปาน                          นางปรีดา จุลปาน                               049247
   57 นางสาวปุณณิศา ส่งแสง                          นายสุบิน ส่งแสง                               035477
   58 นางสาวธิดาพร ประยงค์พันธุ์                    นางอรุณศรี ทวีโภคา                            048375
   59 นางสาวพีรดา เตชะวงศ์ประเสริฐ                  นางดรุณี เตชะวงศ์ประเสริฐ                     048518
   60 นายณัฐพัฒน์ รากะสง                            นางอุบลรัตน์ รากะสง                           044350
   61 นายปกฤษฎา ไชยโย                               นางสาวปฏิญญา เกษศิริโยธิน                     051510
   62 นายยุรนันท์ คล้ายพันธ์                        นายถาวร คล้ายพันธ์                            042122
   63 นางสาวสุภัทราภรณ์ คงประโคน                    นายเสนีย์ คงประโคน                            052104
   64 นายธนรัตน์ อิสมาแอล                           นางหทัยรัตน์ อิสมาแอล                         039021
   65 นางสาวรวิพร เลิศชวีะ                          นางพรพรรณ เลิศชวีะ                            046764
   66 นางสาวสิริกร เลิศชวีะ                         นางพรพรรณ เลิศชวีะ                            046764
   67 นางสาวณัชชา อนุสิทธิ์                         นางอรทัย อนุสิทธิ์                            049989
   68 นายชชัชยั ไชยชอ่ฟ้า                           นางโสภิตา ไชยชอ่ฟ้า                           050766
   69 นางสาวกานต์สินี ประสมสินธ์                    นางมณีรัตน์ ประสมสินธ์                        043244
   70 นางสาวณัฐภัคพร ชา่งสลัก                       นางอมรรัตน์ ชา่งสลัก                          047491
   71 นายอิทธินันท์ กันทา                           นางรัตนา กันทา                                046499
   72 นางสาวปวรรัตน์ ยอดแสวง                        นายนิยม ยอดแสวง                               044940
   73 นางสาวโชติกา ศรีสุขะโต                        นายถวัลย์ ศรีสุขะโต                           040390
   74 นางสาวศศิธร อิมอ้านวย                          นางจันทร์เพ็ญ อิมอ้านวย                        038745
   75 นายปิยยุตม์ ไปยพงศ์                           นางปิยพร ไปยพงศ์                              045654
   76 นายศักดิพัฒน์ พรหมแจ้ง                        นายธราพงศ์ พรหมแจ้ง                           040874
   77 นางสาวชญานี ปั่นโภชา                          นางบุญรอด ปั่นโภชา                            036575
   78 นายธิติวัช ปั่นโภชา                           นางบุญรอด ปั่นโภชา                            036575
   79 นางสาวศศกรณ์ ไวยวัฒถา                         นายกัณฑวัสส์ ไวยวัฒถา                         034789
   80 นายศราวิน คชรินทร์                            นางสิรินทร์ทิพย์ คชรินทร์                     052597
   81 นางสาวชนิดาภา บุญยงค์                         นางษมากร บุญยงค์                              051214
   82 นางสาวทอไหม สุภาเกตุ                          นางวงดาว สุภาเกตุ                             049193
   83 นางสาวดาหวัน ชะบ้ารุง                          นายสังเวียน ชะบ้ารุง                           035100
   84 นางสาวใยไหม จันทรมาศ                          นางสุนีย์ นาคนิล                              055142
   85 นายรัชตะ คุ้มพุ่ม                             นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด                        052859



   86 นายชวกฤช วงศ์สุวรรณ                           นางสาววรัญญา วงศ์สุวรรณ                       053036
   87 นางสาวดลภัค ศิริพิพัฒนา                       นางมะลิวัน ศิริพิพัฒนา                        045093
   88 นางสาวนินตวา เคนโยธา                          นางสุทธิลักษณ์ เคนโยธา                        042612
   89 นายนพพล พร้อมเจริญ                            นายสุรินทร์ พร้อมเจริญ                        048219
   90 นายภานุวิชญ์ เพียมูล                          นางปาจรีย์ เพียมูล                            038803
   91 นายรัชสิมา ชสูิมา                             นางนงเยาว์ ชสูิมา                             040123
   92 นางสาวฐิตาภรณ์ ศักดิ์สิริสกุล                 นางสมใจ ศักดิ์สิริสกุล                        058866
   93 นายนนท์ธวัช ศิริจันทร์                        นางวาลี ศิริจันทร์                            048726
   94 นางสาวคีตภัทร ถาวร                            นายธิวากร ถาวร                                047326
   95 นายวรปรัชญ์ กาทอง                             นางอาภรณ์ ศิริคณินทร์                         038312
   96 นางสาวพิมพ์สิรีย์ พิทักษ์เมืองแมน             นางอุษา พิทักษ์เมืองแมน                       044605
   97 นายสุวิจักขณ เหรียญบริสุทธิ์                  นางสาวฐิตาภรณ์ เหรียญบริสุทธิ์                044609
   98 นายกฤติภาส ชณุหะเพศย์                         นายสุพจน์ ชณุหะเพศย์                          045143
   99 นางสาวพิมพ์ชนก นิลกลาง                        นายสุพล นิลกลาง                               036971
  100 นายวชริวิทย์ พลกล้า                           นางธมนวรรณ พลกล้า                             055289
  101 นายญาณพัฒน์ แก้วแสง                           นางนภาพร แก้วแสง                              049595
  102 นายกษิดิศ เกียรติคุณธรรม                      นางอารีย์ เกียรติคุณธรรม                      043492
  103 นางสาวมัลลิกา แก้วโยธา                        นางสาวปณภัช ปัทมาธนาโชติ                      055229
  104 นายรัชชานนท์ เกตุคง                           นางสาวพรทิพย์ รัตนะพันธ์                      058052
  105 นายพัชรพล ค้าแสน                               นายฉลอง ค้าแสน                                 044158
  106 นางสาวนันทนัช สุภักดี                         นางกนิษฐา สุภักดี                             050946
  107 นางสาวรักกัน เด่นพาณิชย์การ                   นางกรรณิกา เด่นพาณิชย์การ                     044096
  108 นายนลวัฒน์ บุญหนู                             นางนวลจันทร์ บุญหนู                           048812
  109 นางสาวพัณณิตา ศรีมา                           นางนฤมล ศรีมา                                 040664
  110 นางสาววชริาภรณ์ งามมีฤทธิ์                    ว่าที่ร.ต.วัชรา งามมีฤทธิ์                    044073
  111 นางสาวณัฐรวี งามมีฤทธิ์                       ว่าที่ร.ต.วัชรา งามมีฤทธิ์                    044073
  112 นางสาวปุญญาพร กลิ่นแก้ว                       นางปฏิมา กลิ่นแก้ว                            047994
  113 นายภริศกร ใจดี                                นางสุคันธมาศ ใจดี                             049911
  114 นายภูริภัทท์ เสียงล ้า                         นายธราธิป เสียงล ้า                            047246
  115 นายอฟีฟ่ี นุ่งอาหลี                           นายยูโสบ นุ่งอาหลี                            040897
  116 นางสาวนฐกมล วัฒนวิจารณ์                       นางกรกมล วัฒนวิจารณ์                          047104
  117 นางสาวณหทัย สาระ                              นายทองอยู่ สาระ                               033013



  118 นางสาวปรัชญ์ธิศา ขจรชมภู                      นางสาวชลราดา คล้ายจ้านง                        057477
  119 นายภูริพัต สีแสง                              นางศิริลักษณ์ สีแสง                           051996
  120 นางสาวอรกมลวรรณ ขจรชมภู                       นางสาวชลราดา คล้ายจ้านง                        057477
  121 นายทัพพ์ ณ นคร                                นางอุทุมพร ณ นคร                              053779
  122 นางสาวพัชรพร พิลา                             นางอัษฎาพร พิลา                               055660
  123 นางสาวกัญญาพัชร ณ นคร                         นางอุทุมพร ณ นคร                              053779
  124 นางสาวชชัชญา สุขเกื อ                         นางวิไล สุขเกื อ                              053068
  125 นายพชร สืบวงษ์                                นายศุพกฤษณ์ สืบวงษ์                           053672
  126 นายคุณานนต์ ค้าภา                              นายกิตติรัตน์ ค้าภา                            044021
  127 นางสาววรัชยา พาสนยงภิญโญ                      นายฉัตรชยั พาสนยงภิญโญ                        042495
  128 นางสาวสุเมธินี ทิสานนท์                       นายธเดช ทิสานนท์                              049766
  129 นางสาวจินต์จุฑา มะมิง                         นางขนิษฐา มะมิง                               041294
  130 นายวุฒิฉัตร ถาวรพานิช                         นายวรวุฒิ ถาวรพานิช                           044824
  131 นายสักรินทร์ สุขเจริญ                         นางสิริรัชต์ สุขเจริญ                         056052
  132 นางสาวรสิตา นามนวด                            นางสิริกร นามนวด                              053252
  133 นางสาวศุภิสราพรรณ เรืองพุทธ                   นางจิราพรรณ เรืองพุทธ                         042165
  134 นางสาวจุฑาภรณ์ นาควิเชยีร                     นายชยัพร นาควิเชยีร                           019220
  135 นายทศพล สุขยิ ม                               นายกุลศักดิ์ สุขยิ ม                          050619
  136 นายพิชญ์พีรศุ บุญมาศ                          นางรุวจี บุญมาศ                               048292
  137 นางสาวทัตพิชา อยู่แฉ่ง                        นายสินชยั อยู่แฉ่ง                            048302
  138 นายเมฆาวัฒน์ รัตนกิจวรพงศ์                    นางณัฐชนัญ รัตนกิจวรพงศ์                      053011
  139 นายเสฎฐวุฒิ ค้าร่ืน                            นายวุฒิชยั ค้าร่ืน                             049264
  140 นางสาววรนิษฐา หงษ์หรัิญพันธ์                  นางจันทนี หงษ์หรัิญพันธ์                      043881
  141 นายทรงเกียรติ ทองศิริ                         นายทรงยศ ทองศิริ                              036320
  142 นายเจษฎากร เปลี่ยนเฉย                         นางประนอม เปลี่ยนเฉย                          047288
  143 นายยศวริส โขมะนาม                             นายอุทรณ์ โขมะนาม                             049023
  144 นายพร้อมภูมิ สารมานิตย์                       นางเมตตา สารมานิตย์                           049009
  145 นายพณัฐชา นิลกลัด                             นายอ้านาจ นิลกลัด                              047394
  146 นางสาวอาภิชชญา เกตุใหญ่                       นางอมรรัตน์ เกตุใหญ่                          048419
  147 นายพนา จิตสาคร                                นายสมศักดิ์ จิตสาคร                           037635
  148 นายวีรภัคร์ พงษ์พฤษพรรณ์                      นายศิริชยั พงษ์พฤษพรรณ์                       054209
  149 นายภัทรกร คงทน                                นางสาวมณฑกาญจน์ ทองค้า                         053294



  150 นางสาวสุชชัดาพร แสนสุมา                       นางสุชญัญา แสนสุมา                            050256
  151 นางสาวรวิสรา แฝงสีพล                          นางสาวชยพัทธ์ ค้าสมัย                          054231
  152 นายพีรวัส หลิมวงศ์                            นางธมลวรรณ หลิมวงศ์                           047331
  153 นายพีระวัฒน์ อุรา                             นายสุริยา อุรา                                044876
  154 นายกฤติน ลิ มเจริญ                            นางบุศรินทร์ ลิ มเจริญ                        043569
  155 นางสาวธีริศรา จงมีธรรม                        นายเสน่ห ์จงมีธรรม                            044622
  156 นางสาวจิตตาภา แจ่มจิรารักษ์                   นางพนิดา แจ่มจิรารักษ์                        043012
  157 นายเนติธร ปริยกร                              นางกิ่งแก้ว ปริยกร                            041488
  158 นางสาวชนันท์พร โชติกมณิย์                     นายสรชยั โชติกมณิย์                           025182
  159 นายนิธิพันธุ์ พรหมประพันธ์                    นางจิตริณี พรหมประพันธ์                       044643
  160 นางสาวชติุกาญจน์ ชมภู่                        นางพวงเพ็ชร ชมภู่                             045395
  161 นายธีธัช จันทรเวโรจน์                         นางเสาวรส จันทรเวโรจน์                        056491
  162 นางสาวพรอุษณีย์ สงวนไพรดอน                    นางณัฐลิดา สงวนไพรดอน                         041753
  163 นายภูวดล สงแจ้ง                               น.ส.สุภาพัฒน์ ทิพย์แสง                        042133
  164 นางสาวทิฆัมพร บูรณวนิช                        นางนพลักษณ์ บูรณวนิช                          043011
  165 นายอานุภาพ บุญนาค                             นางณิชนันท์ บุญนาค                            043900
  166 นายก่อเขตต์ บุญตอบ                            นางสุทิศา บุญตอบ                              043670
  167 นางสาวบุญญา ฉันทาวิวัฒน์                      น.ส.นิโลบล เดชทองพงษ์                         041637
  168 นางสาวพิชามญชุ์ เพชรี                         นางพัชมณฑ์ เพชรี                              045416
  169 นายชชัชล กาญจนมุสิก                           นางยุพยงค์ กาญจนมุสิก                         046206
  170 นายกิตติคุณ เลิศไกร                           นายสมหวัง เลิศไกร                             042079
  171 นางสาวทิพย์ธัญญา วงศ์สวัสดิ์                  นายธีระพงษ์ วงศ์สวัสดิ์                       038079
  172 นางสาวปารย์เพชร เพชรอินทร์                    นางฐิตินันท์ เพชรอินทร์                       043283
  173 นางสาวฐิตาภา ดีเจริญ                          นายเรืองศักดิ์ ดีเจริญ                        040457
  174 นายณัฐภพ ใจน้อม                               นางธิราพร ใจน้อม                              044560
  175 นายบริทัศน์ รักไทย                            นายนิทัศน์ รักไทย                             040332
  176 นายศุภษร สุขจันทร์                            นางน ้าอ้อย แสงกระจ่าง                         036043
  177 นายศุภกร สุขจันทร์                            นางน ้าอ้อย แสงกระจ่าง                         036043
  178 นางสาววริษฐา จันทุรส                          นายสมเกียรติ จันทุรส                          040652
  179 นายชนิพัฒน์ สินธุ์ช ู                         นางประไพ สินธุ์ช ู                            039559
  180 นางสาวพิชญธิดา แชม่มณี                        นางสุนิศา แชม่มณี                             041455
  181 นางสาวนันทพัชร บุญพรม                         นายประเทือง บุญพรม                            041879



  182 นายพรหมวิริยะ ดงพระจันทร์                     นางปาริชาติ ดงพระจันทร์                       046216
  183 นางสาวชวัลนุช ถ ้ากระแสร์                      ส.ต.อ.ธนิสร ถ ้ากระแสร์                        049241
  184 นายสมมาศ มันหนองแวง                           นายสมัย มันหนองแวง                            032404
  185 นายนัฏทพงศ์ บุตรกูล                           นางพัชรี บุตรกูล                              048763
  186 นายจิรายุ ดงแก้ว                              นายสุพัฒนพงศ์ ดงแก้ว                          055775
  187 นายปองคุณ โพธิ์ทอง                            นางสายสมร โพธิ์ทอง                            037779
  188 นางสาววรัญญา เลิศพิสิฐไพศาล                   นางรุจิรา เลิศพิสิฐไพศาล                      045898
  189 นายศุภกร มาละวรรณโณ                           นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ                       047568
  190 นางสาวสรัญภัทร ข้าเสง่ียม                      นางสุกานดา ข้าเสง่ียม                          048268
  191 นางสาวสรัญพร ข้าเสง่ียม                        นางสุกานดา ข้าเสง่ียม                          048268
  192 นายสิทธานต์ สว่างอารมณ์                       นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์                       056468
  193 นางสาวณุทยา คิดนุนาม                          น.ส.จุฑามาศ สุมนทา                            047561
  194 นางสาวอรณัฐ พงษ์โพธิ์ชยั                      นางสมัย พงษ์โพธิ์ชยั                          046629
  195 นางสาวมัญฑิตา พรหมประกอบ                      นายอาชนัน พรหมประกอบ                          042053
  196 นายนรุธ อุ่นเรือน                             นายธนัท อุ่นเรือน                             036849
  197 นายวชริวิทย์ นัยเนตร                          นางทิพย์วารี นัยเนตร                          045381
  198 นายอัศม์เดช คงธนอนุรักษ์                      นางสาวบุญญาภา ชยัพิมพ์                        047452
  199 นางสาวเบญจพร พละทรัพย์                        นายวิเชยีร พละทรัพย์                          041138
  200 นายณภัทร ชาติวิริยะกุล                        นายบุญเกียรติ ชาติวิริยะกุล                   036305
  201 นางสาวธิดาทิพย์ สืบอินทร์                     นางสมจิตร สืบอินทร์                           053245
  202 นางสาวเบญจวรรณ จิราพิพัฒนชยั                  นายสมชาย จิราพิพัฒนชยั                        041803
  203 นายวีรภัทร เพชรสัมฤทธิ์                       นางสุนีย์ เพชรสัมฤทธิ์                        047770
  204 นายธนภัทร เพชรสัมฤทธิ์                        นางสุนีย์ เพชรสัมฤทธิ์                        047770
  205 นายธนพล อ่างแก้ว                              นางนุชนาฎ  อ่างแก้ว                           036630
  206 นางสาวนภัสสร เครือค้า                          นายจิระศักดิ์ เครือค้า                         037286
  207 นางสาวอรอนงค์ สงฉิม                           นางจรินทร  พุ่มพวง                            036629
  208 นายวนชล ใจเที่ยง                              นายสมชาย ใจเที่ยง                             021357
  209 นางสาวณภัทร สอาดจิตต์                         นายชาตรี สอาดจิตต์                            050192
  210 นายพีรณัฐ บุญประเสริฐ                         นางสุภวรรณ บุญประเสริฐ                        045535
  211 นางสาวศศิประภา ลิ มสุขนิรันดร์                นางปนัดดา ลิ มสุขนิรันดร์                     038708
  212 นางสาวธันยพร พิพิธ                            นางปิ่นวดี พิพิธ                              040525
  213 นางสาวลลิษา ยอดมณี                            นางนพรัตน์ ยอดมณี                             051428
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