
ที่ ช่ือบุตร ช่ือสมาชิก เลขทีส่มาชิก
    1 นางสาวอรสา สุดใจ                              นายไกรสร  สุดใจ                               036250
    2 นางสาวมณีนุช สุดใจ                            นายไกรสร  สุดใจ                               036250
    3 นางสาวสิรามล ก้องศักดิ์ศรี                    นายสมชยั ก้องศักดิ์ศรี                        038157
    4 นางสาวณัฐรวดี สมนึก                           นายปวิตร สมนึก                                053955
    5 นางสาวญาณิกา สมนึก                            นายปวิตร สมนึก                                053955
    6 นางสาวอาทิตยา จันทร์เศรษฐี                    นางประทิน จันทร์เศรษฐี                        034879
    7 นางสาวโสภิสา จรจันทึก                         นางวราพร จรจันทึก                             041544
    8 นายศุภกร จรจันทึก                             นางวราพร จรจันทึก                             041544
    9 นายวสุธร นรโคตร                               นางนภัส นรโคตร                                048952
   10 นางสาวอมลปัทม์ อนุตรพงศ์                      นายณัฐกิตต์ิ อนุตรพงศ์                        038769
   11 นางสาวชนากานต์ พรหมโชติ                       นางนราธิป พรหมโชติ                            029657
   12 นางสาวชลุีกร พรหมโชติ                         นางนราธิป พรหมโชติ                            029657
   13 นางสาวชญาภรณ์ สะสุนทร                         นางสุรีรัตน์ สะสุนทร                          050502
   14 นายกันตพงศ์ สะสุนทร                           นางสุรีรัตน์ สะสุนทร                          050502
   15 นางสาวณัฐวนี ศรีโกเศรษฐ                       นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ                           041183
   16 นางสาวปานรัตน์ เสริมศิลปกุล                   นางรัตนา เกิดชา้ง                             019008
   17 นางสาวสุวภัทร ศรีทองแท้                       นางบุปผา ศรีทองแท้                            048421
   18 นายชนสรณ์ ศรีทองแท้                           นางบุปผา ศรีทองแท้                            048421
   19 นายวริทธินันท์ อนุเทียนชยั                    นางกานต์รวี อาริยธนไพศาล                      054125
   20 นางสาวพัชรวลัย อนุเทียนชยั                    นางกานต์รวี อาริยธนไพศาล                      054125
   21 นายณภัทรพล แท่นมณี                            นางกมลวรรณ แท่นมณี                            049743

 

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศึกษา จ ากัด

เรือ่ง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2562
ทุนส่งเสรมิการศึกษา

ระดับ ปวส. - ปรญิญาตร ี              ทุนละ   2,500.00   บาท



   22 นางสาวนันท์นภัส แท่นมณี                       นายสุทัศน์ แท่นมณี                            048451
   23 นางสาวสุธีธิดา จันทคราม                       นางสายพิณ จันทคราม                            049950
   24 นายสุวิจักขณ์ จิรภัทรสกุล                     นางจอมขวัญ จิรภัทรสกุล                        047274
   25 นางสาวพรนภา ตีรถะวรวรรณ                       นายอนันต์ ตีรถะวรวรรณ                         049302
   26 นางสาวเมษาวดี วุฒิประพันธ์พงศ์                ว่าที่ร.ต.วัฒนา วุฒิประพันธ์พงศ์              032339
   27 นายวิวัฒน์ วุฒิประพันธ์พงศ์                   ว่าที่ร.ต.วัฒนา วุฒิประพันธ์พงศ์              032339
   28 นายกิตติ อ่วมทัพ                              นางศรีประภา จตุพงศ์ตระกูล                     058597
   29 นางสาวณัฐชยา อ่วมทัพ                          นางศรีประภา จตุพงศ์ตระกูล                     058597
   30 นางสาวพิมพ์สุภางค์ พิทักษ์เมืองแมน            นางอุษา พิทักษ์เมืองแมน                       044605
   31 นางสาวดลยกานต์ สุธีรธรรม                      นางมณฑกานต์ สุธีรธรรม                         047518
   32 นางสาวชชัตราภรณ์ ไชยชอ่ฟ้า                    นางโสภิตา ไชยชอ่ฟ้า                           050766
   33 นายกรกฤช กอบัวแก้ว                            นางอัจฉรา กอบัวแก้ว                           053028
   34 นางสาวรติภรณ์ ชมุเพ็ญ                         นางสาวลัดดา ชมุเพ็ญ                           057252
   35 นางสาวณัฐณิชา อินทร์กอง                       นายวีระพล อินทร์กอง                           048158
   36 นายธีระภัทร นาภูมิ                            นายประกาย นาภูมิ                              046047
   37 นายชานน ตรีมังคลายน                           นางอนงค์ ตรีมังคลายน                          025256
   38 นายสุจินต์ สงทาน                              นางเพ็ญศรี สงทาน                              035360
   39 นางสาวสิตาภา มหากุศลพาณิชย์                   นางกรองแก้ว มหากุศลพาณิชย์                    041259
   40 นางสาวมนัสวีร์ ปัญโญภาส                       นางระวินตร์ ปัญโญภาส                          043277
   41 นางสาวนภัสสร สังวิชยั                         นายลวบ สังวิชยั                               043704
   42 นายชนาธิป ค าดี                                นางวีรวรรณ ค าดี                               041864
   43 นายวิศิษฏ์ บุญเลิศ                            นายวีระยุทธ บุญเลิศ                           033635
   44 นางสาวบุษยพรรณ ทองเพ็ชรศิลป์                  นางสาวทิพย์อนันต์ โพธะกัน                     055676
   45 นายปฐวี ภากรเสถียรกุล                         นางปิยะรัตน์ รุ่งสาย                          033723
   46 นางสาวณัฏฐธิดา หกึขุนทด                       นางสุนิศา หกึขุนทด                            052976
   47 นายวีรกุล อ่อนเงิน                            นางจันทรจิรา อ่อนเงิน                         056516
   48 นายวัชรพล สมจิตร                              นายหงษ์ศรีทอง สมจิตร                          037732
   49 นางสาวกัญญารัตน์ จันทร์ดี                     นายขาล จันทร์ดี                               044883
   50 นางสาวอนัตตา สีลา                             นายนเรศน์ สีลา                                036403
   51 นายภาณุวิชญ์ แนบเนียน                         นางบุปผา แนบเนียน                             046487
   52 นายธรรศ เชษฐานนท์                             นางวรารัตน์ เชษฐานนท์                         040524
   53 นายณภัทร เชษฐานนท์                            นางวรารัตน์ เชษฐานนท์                         040524



   54 นายไววิชญ์ โคตรสาขา                           นางชติุมา โคตรสาขา                            050639
   55 นางสาวพิชญ์สินี ค าแสน                         นายจิรภัทร ค าแสน                              048209
   56 นางสาวรสิกา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา               นางนิศากร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา                 049016
   57 นายกิตติพศ สงวนนาม                            นางอรวรรณ สงวนนาม                             039246
   58 นางสาวอรจิรา จวบความสุข                       นางภัททิรา จวบความสุข                         039187
   59 นางสาวธัญกานต์ รัตนธรรม                       นางชนัญญา รัตนธรรม                            036360
   60 นายกิตติศักดิ์ ชื่นชพี                        นางสุวรรณ ชื่นชพี                             032938
   61 นายนิชฌาน รุ่งโรจน์ศรีบุญ                     นางจิราพร รุ่งโรจน์ศรีบุญ                     050568
   62 นางสาวทัตชฎาพร สุธาพจน์                       นางเทวารัตน์ สุธาพจน์                         040150
   63 นางสาวพิราภรณ์ ยอดชาญ                         นางนภสร ยอดชาญ                                041132
   64 นางสาวนันท์นภัส เทียบคุณ                      นางกุหลาบ เทียบคุณ                            041133
   65 นายกฤตภาส พัฒนวรภาคย์                         นายณัฐวงศ์ พัฒนวรภาคย์                        046640
   66 นายณัฐพงศ์ น  าทิพย์                           นายพนม น  าทิพย์                               041699
   67 นางสาววรรณชนก บ ารุงเมือง                      นางวาสนา บ ารุงเมือง                           048077
   68 นางสาวมนัสศรณ์ นางาม                          นางสิวิมล นางาม                               051892
   69 นางสาวศรัณย์ ต๊ีกิ๊ม                          นายตันติวัฒน์ ต๊ีกิ๊ม                         043965
   70 นางสาวณัฐศุภางค์ อรุณฉาย                      นางอุไร อรุณฉาย                               049408
   71 นายณัฐวัฒน์ ภูริธิติมา                        นางจริยา ภูริธิติมา                           055419
   72 นายกฤติวัฒน์ ปาทา                             นางเพ็ญศรี ปาทา                               048420
   73 นายวรทัศน์ สวัสดิชยั                          นายกัณทัศน์ สวัสดิชยั                         045040
   74 นายณัชพล ยุจิเสรี                             นางสายสุนีย์ ตันเจริญ                         040314
   75 นางสาวชมพู่ ชใูจ                              นายส าเริง ชใูจ                                035606
   76 นางสาววรลัดย์ ทองอยู่                         นายวิชา ทองอยู่                               033492
   77 นางสาวกรุณา กะมะโน                            นายสุทธิพงษ์ กะมะโน                           041958
   78 นายชวิน อ่ิมเอิบ                              นางจันทร์ศรี อ่ิมเอิบ                         048347
   79 นายธนิตสวัสดิ์ ศิริรัตน์                      นางเมตตา ศิริรัตน์                            049410
   80 นางสาวบัณฑิตา สมบูรณ์หรัิญ                    นางจุฑารัตน์ สมบูรณ์หรัิญ                     045155
   81 นายตันติกร ราชอ่ง                             นางสาวสุพัฒตา ราชอ่ง                          058057
   82 นายกฤษณะพงษ์ ประยงค์พันธุ์                    นางอรุณศรี ทวีโภคา                            048375
   83 นางสาวญาณิศา เตชะวงศ์ประเสริฐ                 นางดรุณี เตชะวงศ์ประเสริฐ                     048518
   84 นางสาวโชติกา บ ารุงศรี                         นางกนกวรรณ บ ารุงศรี                           049206
   85 นายระพีพัฒน์ เป็งวันปลูก                      นางวาสนา เป็งวันปลูก                          048297



   86 นางสาวณัฐชยา ภูจอมนิล                         นางสาวณัฐกฤตา ภูจอมนิล                        055100
   87 นางสาวฐิติธันต์ เอ่ียมพุ่ม                    นายภูมิพรรณ เอ่ียมพุ่ม                        032650
   88 นายวาทยากร พรประเสริฐ                         นางสาวนพรัตน์ อุดมสุข                         058757
   89 นายอเนชา อดุลพงศ์พันธุ์                       นางสุนีย์ อดุลพงศ์พันธุ์                      040926
   90 นายนนทวัฒน์ บุมี                              นางสาวดวงใจ เดชภิมล                           048063
   91 นายธนภัทร บ ารุงเมือง                          นางวาสนา บ ารุงเมือง                           048077
   92 นางสาวดลพร ผาอินดี                            นายสมหวัง ผาอินดี                             049218
   93 นางสาวพิชชาภา บัวก้านทอง                      นายสุรพล บัวก้านทอง                           031488
   94 นายสุวิจักขณ์ ตันวงศ์วาล                      นางจุฑารส ตันวงศ์วาล                          037701
   95 นายกฤตกร กอบัวแก้ว                            นางอัจฉรา กอบัวแก้ว                           053028
   96 นายภีมพล แหยมประสงค์                          นางชนกชนม์ แหยมประสงค์                        052266
   97 นายพศวัต เลิศกิตติพันธ์                       นางทัศนี เลิศกิตติพันธ์                       031759
   98 นายพศุตม์ สระศรีทอง                           นางกาญจนา สระศรีทอง                           048882
   99 นายกิตติเทพ อยู่แก้ว                          นางจิณพัต อยู่แก้ว                            052984
  100 นางสาววรศรัณ ศรแจ่ม                           นางศรัณยาภร ศรแจ่ม                            040608
  101 นางสาวปวริศา คุปพงษ์                          นางวรัทยา ไชยสงโท                             045826
  102 นายณัฐวินท์ ลิ่มสกุล                          นายอิทธิโชติ ลิ่มสกุล                         054548
  103 นางสาวมุกประดับ ประดับมุข                     นางวราพร บุตรธนู                              048326
  104 นายณัฏฐพงศ์ วงษ์สุวรรณ                        นางสาวณัฏฐนันท์ มณีเรือง                      050875
  105 นายกิตติพัทธ์ แดงสกุล                         นางเบญจวรรณ แดงสกุล                           038202
  106 นางสาวจิราวรรณ ชนังศรี                        นางปราณี ชนังศรี                              043725
  107 นายพิชญุตม์ ชติุชยัวิวัฒน์กุล                 นางสมศรี ชติุชยัวิวัฒน์กุล                    049422
  108 นางสาววรารักษ์ วิไลลักษณ์                     นางสุภิดา วิไลลักษณ์                          043323
  109 นางสาวพิชญาภา พริ งไธสง                       นายจ าลอง พริ งไธสง                            047612
  110 นางสาวสิริกานต์ ประสมสินธ์                    นางมณีรัตน์ ประสมสินธ์                        043244
  111 นางสาวนภัสวรรณ ทางอนันต์                      นางสุกัญญา บูรณเกียรติศักดิ์                  052541
  112 นายปฏิกานต์ นิลเลื่อม                         นางปนัดดา นิลเลื่อม                           045346
  113 นางสาวมัณฑนี สุนทรพันธุ์                      นางมาลี สุนทรพันธุ์                           041034
  114 นายณฐกรพงศ์ ดีวงษ์                            นางไปรยา ดีวงษ์                               047596
  115 นายกฤตยชญช ์นาถ  าพลอย                         นางกรรณิการ์ นาถ  าพลอย                        046077
  116 นายพงศ์ศิริ รอดสุข                            นายจ าลอง รอดสุข                               037418
  117 นายณัชนภัส รุเทียนชยั                         นางอนงคณา รุเทียนชยั                          054215



  118 นายพีรดนย์ ฉัตรศิรินานนท์                     นายสุชาติ ฉัตรศิรินานนท์                      040649
  119 นายพฤทธิ์ ศิริสุทธิ์                          นางมะลิวัลย์ ศิริสุทธิ์                       049693
  120 นางสาวณัฐชยา วงศ์ข้าหลวง                      นางเพชรินทร์ วงศ์ข้าหลวง                      043259
  121 นางสาวอาทิตยา มนุญโย                          นางกรรณิการ์ มนุญโย                           046882
  122 นางสาวชนกพร ทองชมุ                            นางอุไรวรรณ ทองชมุ                            048957
  123 นายเมธัส จันทรางกูร                           นางปาลีรัฐ จันทรางกูร                         042821
  124 นางสาวธนพร พูนผล                              นางสุวภัทร พูนผล                              053560
  125 นางสาวทรรศน์พร พูนผล                          นางสุวภัทร พูนผล                              053560
  126 นายไพบูลย์ อรุณศรีพิมาน                       นางจีราภรณ์ อรุณศรีพิมาน                      045067
  127 นายจุลวัตร หรรษาวงศ์                          นางสาวจินตนา ปานเถื่อน                        049451
  128 นางสาวปรมาภรณ์ หรรษาวงศ์                      นางสาวจินตนา ปานเถื่อน                        049451
  129 นายชษิณุพงศ์ ชมภูศรี                          นางขนิษฐา ชมภูศรี                             038837
  130 นางสาวเมษยา อ่อนศรี                           นางมนวิภา อ่อนศรี                             051883
  131 นายสุรนาท อัตจริต                             นางจิรพันธ์ อัตจริต                           049061
  132 นายนันทิพัฒน์ มังกรแก้ว                       นางศิริพร มังกรแก้ว                           052926
  133 นางสาวดลภรณ์ มาจังหรีด                        นายณรงค์ศักดิ์ มาจังหรีด                      045230
  134 นายธนุส ตันเสถียร                             นางศิริวรรณ ตันเสถียร                         041044
  135 นายวรพัฒน์ ตานี                               นายไพฑูรย์ ตานี                               041726
  136 นายวรกฤต สุภัคคุณากุล                         นางปริษา สุภัคคุณากุล                         044946
  137 นางสาวสุวิมล อินโต                            นายแดนชยั อินโต                               036113
  138 นางสาววิริยา ปัญจากุล                         นางนิตยา ปัญจากุล                             046636
  139 นางสาวชลิดาภรณ์ ค าแพง                         นางรัถญา ค าแพง                                056886
  140 นางสาวกัลย์สุดา พุ่มพันธ์วงศ์                 นายอนันต์ พุ่มพันธ์วงศ์                       051645
  141 นางสาวพิชญาฎา เนตรนัย                         นายสมบูรณ์ เนตรนัย                            034221
  142 นายคณิศร แปงมูล                               นางขนิษฐา แปงมูล                              040516
  143 นายจิตรกร อินต๊ะค า                            นางสุภัทรา อินต๊ะค า                           048915
  144 นายฆนาการ จารุสาร                             นางนุชนาถ บุญอินทร์                           038915
  145 นายเดชาวัต กมลเดช                             นางค าปุ่น กมลเดช                              051623
  146 นางสาวสิริกร กมลเดช                           นางค าปุ่น กมลเดช                              051623
  147 นางสาวพิณทิพ วัฒนเขจร                         นางวราภรณ์ วัฒนเขจร                           044116
  148 นางสาวกัลยกร กุลสุวรรณ                        นางกุลวดี กุลสุวรรณ                           043380
  149 นายปราชญา เหมือนแก้ว                          นางสะอาด เหมือนแก้ว                           042274



  150 นางสาวศุภกร ประคองโพธิ์ทอง                    นางวิมล ประคองโพธิ์ทอง                        025375
  151 นายศุภพิชญ์ รามศิริ                           นางจินตนา รามศิริ                             033187
  152 นายชลสิทธิ์ หลงสวัสดิ์                        นางสุภาวดี หลงสวัสดิ์                         030823
  153 นายธิติวุฒิ ยอดปัญญา                          นางยุพา ยอดปัญญา                              045090
  154 นายกิตติพงษ์ ตานี                             นายไพฑูรย์ ตานี                               041726
  155 นายประพัฒน์ พลอยนุช                           นายปัญญา พลอยนุช                              035873
  156 นางสาววรวรรณ มัคคารมณ์                        นางสายชล มัคคารมณ์                            040417
  157 นางสาวอุรชา ทองประทุม                         นางปริญญรัตน์ พลวิชยั                         050595
  158 นายเกียรติศักดิ์ รักษ์สุวรรณ์                 นายบุญเชดิ รักษ์สุวรรณ์                       050012
  159 นางสาวอโรชา ธีระธาน                           นายชาตรี  ธีระธาน                             052244
  160 นางสาวทรายแก้ว เนาวรัตน์                      นางวิมลรัตน์ เนาวรัตน์                        045154
  161 นายณัฐนนท์ ศรีเสาวลักษณ์                      นายบุญฉลอง ศรีเสาวลักษณ์                      036707
  162 นางสาวเกวรี สอดศรี                            นางศรีสมัย สอดศรี                             040835
  163 นางสาวรังสิมา พลรัฐธนาสิทธิ์                  นางสาวยุพเยาว์ ชมุโรย                         052338
  164 นายภาณุพงศ์ สารัตถานนท์                       นางฉวีวรรณ สารัตถานนท์                        048980
  165 นางสาวไพลิน เกศทอง                            นายบ ารุง เกศทอง                               046787
  166 นายตุลากร คชฤทธิ์                             นายส าราญ คชฤทธิ์                              028818
  167 นางสาวธัญชนก พัฒนศิริศักดิ์                   นายรัชชยั พัฒนศิริศักดิ์                      034647
  168 นายชลันธร กิมขาว                              นายไชย กิมขาว                                 034389
  169 นางสาวนันทิชา สูรย์ราช                        นายเกษม สูรย์ราช                              031113
  170 นายกวิน สูรย์ราช                              นายเกษม สูรย์ราช                              031113
  171 นางสาวณัฐรัตน์ ทรัพย์อาภารัตน์                นางสุจิตรา ทรัพย์อาภารัตน์                    034882
  172 นางสาววิรัญชยา ไทยประยูร                      นางวันเพ็ญ ไทยประยูร                          047023
  173 นางสาวสุพิตา รงค์โสภณ                         นางเตือนใจ รงค์โสภณ                           047030
  174 นางสาวปัญจพร พลอยนุช                          นายปัญญา พลอยนุช                              035873
  175 นางสาวฐิตาพร เสียงสังข์                       นางลัดดาวัลย์ เสียงสังข์                      043166
  176 นายศุภณัฐ นันทพานิช                           นายชชูาติ นันทพานิช                           048872
  177 นายพลวุฒิ อินทโชติ                            นายประสิทธิ์ อินทโชติ                         046423
  178 นายจุลนนท์ อินทโชติ                           นายประสิทธิ์ อินทโชติ                         046423
  179 นายจิรภัทร วรรณทวี                            นางเบญจมาศ วรรณทวี                            046320
  180 นายพัทธ์ วรรณทวี                              นางเบญจมาศ วรรณทวี                            046320
  181 นางสาวจอมขวัญ สุลินทบูรณ์                     นายสุเพียร สุลินทบูรณ์                        028966



  182 นายนวัช สว่างภูมิ                             นางนริสรา สว่างภูมิ                           029724
  183 นายคุณานนต์ คชานาวิน                          นางปานทิพย์ คชานาวิน                          043687
  184 นางสาวณัสรีญา พูลทรัพย์                       นางกราโสม พูลทรัพย์                           047740
  185 นายพรเทพ บัญญัติ                              นายประดิษฐ์พล บัญญัติ                         036237
  186 นายภูริณัฐ พงษ์พินิจ                          นางภัทรพรรณ พงษ์พินิจ                         049108
  187 นายชชันันท์ คนิตานนท์                         นางประไพ คนิตานนท์                            042949
  188 นางสาวภัทลดา นิลกลัด                          นายอ านาจ นิลกลัด                              047394
  189 นายพีระวัฒน์ ริ วสวรรค์                       นายวิทยา ริ วสวรรค์                           043392
  190 นางสาวชลนิภา ทองใบเล็ก                        นายสมชาย ทองใบเล็ก                            043345
  191 นายณภัทร ผลถาวร                               นายค ารพ ผลถาวร                                043516
  192 นายกานต์ดนัย ปัญเศษ                           นางกองเงิน จันทาทุม                           052067
  193 นายธนนท์ ภู่ชยั                               นางธีรยา สิทธิปาลวัฒน์                        037573
  194 นางสาวชื่นกมล สารมานิตย์                      นางเมตตา สารมานิตย์                           049009
  195 นางสาวปภาวี ชติุวรรณ์                         นางปิยาณี ชติุวรรณ์                           045256
  196 นายศุภณัฐ ตุมารัมย์                           นายสุริยัน ตุมารัมย์                          048910
  197 นายธนันท์ชยั ขวัญพิพัฒน์                      นายธนะพัฒน์ ขวัญพิพัฒน์                       039837
  198 นายสรวิศ โขมะนาม                              นางพันทิพย์ โขมะนาม                           053812
  199 นายยศเสถียร เนตรสว่าง                         นางศิริวรรณ เนตรสว่าง                         036970
  200 นางสาววทันยา เปลี่ยนเฉย                       นางประนอม เปลี่ยนเฉย                          047288
  201 นางสาวทิพาวรรณ ทองศิริ                        นายทรงยศ ทองศิริ                              036320
  202 นายขวัญเกล้า งามศรี                           นายจักรพล งามศรี                              042263
  203 นางสาววัชราภรณ์ หงษ์หรัิญพันธ์                นางจันทนี หงษ์หรัิญพันธ์                      043881
  204 นางสาวนภัสมน สิทธิวงศ์                        นางนภาวรรณ สิทธิวงศ์                          042334
  205 นายชนิพัฒน์ รัตนภิรมย์                        นางอารีย์ รัตนภิรมย์                          053942
  206 นางสาววุฒินียา วงศ์พัฒนกิจ                    นางรัชนี วงศ์พัฒนกิจ                          043956
  207 นางสาวอภิสรา ปรุงศักดิ์                       นางศิริวัลย์ ปรุงศักดิ์                       046936
  208 นายภูริณัฐ ฤกษ์ประกอบ                         นางอโณทัย ฤกษ์ประกอบ                          049837
  209 นางสาววชริญาณ์ กาฬสุวรรณ                      นางปราณี กาฬสุวรรณ                            047071
  210 นายศุภกาญจน์ จ ารัสประเสริฐ                    นางปพิมพ์กร จ ารัสประเสริฐ                     049485
  211 นางสาวบุรัสกร บุตรค าโชติ                      นางมะลิ บุตรค าโชติ                            046229
  212 นายกิตติพัทธ์ ทรัพย์สมานวงศ์                  นายไพบูลย์ ทรัพย์สมานวงศ์                     038493
  213 นายศาศวัต แก้วชล                              นางกระจ่างจิต แก้วชล                          052046



  214 นายศตพร ธรรมวิทวัส                            นางจินตนา ธรรมวิทวัส                          048667
  215 นางสาวแววรินทร์ ทองพานิชย์                    นางสาววิรินทร์ จิรรัตนันท์                    047685
  216 นางสาวทิพย์สิรินทร์ ทองพานิชย์                นางสาววิรินทร์ จิรรัตนันท์                    047685
  217 นางสาวปภาวรินท์ ธุระพันธ์                     นางอร่าม ธุระพันธ์                            045104
  218 นายนิรุทธ์ ชยัสิทธิ์สงวน                      ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ชยัสิทธิ์สงวน               043686
  219 นางสาวณฐพร ศิริทอง                            นางสาวอุษา จีนเจนกิจ                          048974
  220 นายบารมี แสนมหาชยัภา                          นางรุจิลาภา แสนมหาชยัภา                       046741
  221 นายบุรินทร์ อ่อนเกตุพล                        นางละออง อ่อนเกตุพล                           042848
  222 นายณัฐวัฒน์ ดวงสุวรรณ                         นางฐิติวรรณ ดวงสุวรรณ                         039666
  223 นายเสฏฐวุฒิ กิตติวรนารถ                       นายถาวร  กิตติวรนารถ                          036272
  224 นายวณชาติ อารีมิตร                            นายเขษมชาติ อารีมิตร                          038618
  225 นายโชติวิชช ์เหรียญบริสุทธิ์                  นางสาวฐิตาภรณ์ เหรียญบริสุทธิ์                044609
  226 นางสาวแสงนภา แก้วแสง                          นางนภาพร แก้วแสง                              049595
  227 นายธนากร ศรีทองสุข                            นายไพรัตน ์ ศรีทองสุข                         036712
  228 นางสาวณิชกานต์ กล้าแข็ง                       นายบุญช ูกล้าแข็ง                             042219
  229 นางสาวฉัตรอรุณ วรรณเวช                        นางจงลักษณ์ วรรณเวช                           046779
  230 นางสาวกัญญาวีร์ ดิษพ่ึง                       นางวไลลักษณ์ ดิษพ่ึง                          039890
  231 นายชนบดี ดิษพ่ึง                              นางวไลลักษณ์ ดิษพ่ึง                          039890
  232 นางสาวปฏิญญา ดอกไม้ทอง                        นางสุจินต์ ดอกไม้ทอง                          048221
  233 นางสาวณีรนุช นาจันทอง                         นางนพรัตน์ นาจันทอง                           053977
  234 นางสาวนาฏยา เตโชวรบุตร                        นายธันยบูรณ์ เตโชวรบุตร                       047015
  235 นางสาวพิมพ์ภัค เรืองฤทธิ์                     นางอ าไพ เรืองฤทธิ์                            033404
  236 นายธรรมวุฒิ นาคพริก                           นางสุภาวดี นาคพริก                            048787
  237 นายธนวินท์ อามระดิษ                           นางพัชรินทร์ อามระดิษ                         023973
  238 นางสาวกชนิภา พันธรักษ์                        นางพิชญา พันธรักษ์                            039608
  239 นางสาวประกายพิชญ์ พันธรักษ์                   นางพิชญา พันธรักษ์                            039608
  240 นายเมธาพร ภูนาโคก                             นางสุพัตรา ยะลาไสย์                           041915
  241 นางสาวศศิมณฑ์ วิริยากุล                       นางรุ่งรวี วิริยากุล                          048492
  242 นางสาวพิมลมาศ เพ็ชรทอง                        นายจรูญ เพ็ชรทอง                              035788
  243 นางสาวปลายฟ้า อินทรโยธา                       นางยุพิน บ ารุงราษฏร์                          040585
  244 นางสาวณัชชาพัชญ์ เหรียญข า                     นางพัชญ์กัญญา เหรียญข า                        048644
  245 นางสาวนฐกร วัฒนวิจารณ์                        นางกรกมล วัฒนวิจารณ์                          047104



  246 นางสาวธมลวรรณ ดีชกูชกร                        นางชลุีกร ดีชกูชกร                            045360
  247 นายกรภัทร์ เชื อภักดี                         นายทรงพรต เชื อภักดี                          044997
  248 นายอธิพันธ์ สุขสาลี                           นายอนันต์ สุขสาลี                             042741
  249 นายสยมพร โงนรี                                นายนิยม โงนรี                                 036390
  250 นายศรัณญ์ เจนชยั                              นายวีระ เจนชยั                                056085
  251 นางสาวธรรมรัตน์ หาญประสพ                      นายปรัชญา หาญประสพ                            031102
  252 นายปุณณธัช บุณยรัตนสุนทร                      นางภัทรา บุณยรัตนสุนทร                        042001
  253 นายเอกอมร สีสัน                               นางสุคนธ์ทิพย์ สีสัน                          048547
  254 นายตติภูว์ อาจเวทย์                           นางอรวรรณ อาจเวทย์                            058317
  255 นางสาวศุภาพิชญ์ จันทร์แจ้ง                    นายธีรวัฒน์ จันทร์แจ้ง                        038904
  256 นายสถาปก วงษ์สวัสดิ์                          นางมนันยา วงษ์สวัสดิ์                         040547
  257 นางสาวกันตรัตน์ ศรีปรัชญากุล                  นางชลุีวรรณ จงรักษ์                           040478
  258 นายไกรรัตน์ คงบุญมี                           นายเกรียงไกร คงบุญมี                          041536
  259 นางสาวชนากานต์ อาจนะ                          นางภัสสนันท์ อาจนะ                            036365
  260 นายสิรวิชญ์ งามเมืองปัก                       นางสาวสุนันทา พงศ์ชาญวิทย์                    044005
  261 นางสาวมุทิตา รักธรรม                          นางสุภาพร สิงหย์อง                            052895
  262 นายณัฐภัทร์ พิทักษ์วงศ์                       นางสุนิตา พิทักษ์วงศ์                         044999
  263 นายอาชวิศว์ วรรณกิจ                           นางนงพร วรรณกิจ                               038872
  264 นางสาวศศลักษณ์ ศรุติสุต                       นางหทัยทิพย์ ศรุติสุต                         045751
  265 นายรวิชพงศ์ มหาอริยทิพย์                      นางสิตาวีร์ มหาอริยทิพย์                      020493
  266 นางสาวบุรัสกร สง่า                            นายเจตน์ สง่า                                 049541
  267 นางสาวสายธาร ม่วงรอด                          นายสังวาลย์ ม่วงรอด                           042484
  268 นายภควัต ทองคง                                นายอานนท์ ทองคง                               051951
  269 นายภาณุพงศ์ อัครประสิทธิ์                     นายจิตรภาณุ อัครประสิทธิ์                     036402
  270 นายพศิน โชติธนญาณภาส                          นายวรพล โชติธนญาณภาส                          050365
  271 นางสาวณัฐรุจา เกษมสินธ์                       นางพนิดา เกษมสินธ์                            048966
  272 นางสาวพิชามญชุ์ เสง่ียมศักดิ์                 นางสุมนา เสง่ียมศักดิ์                        048762
  273 นายวิทวัส บุญญา                               นางวิไล บุญญา                                 050493
  274 นายกฤษดา กิตติวิริยานนท์                      นางกัลย์วิรัญญา กิตติวิริยานนท์               043409
  275 นายกุมภา โรจนกุศล                             นางธมกร ศิริฟองนุกูล                          055898
  276 นายปฏิมากร ศรีเหรา                            นายชมุพล ศรีเหรา                              038521
  277 นายรุจดนัย ทองก้อน                            นางปิยพร ทองก้อน                              042166



  278 นายอภิชติ แสนทวีสุข                           นางโสภิต แสนทวีสุข                            047065
  279 นายโสฬส พุแค                                  นางเนตรชนก พุแค                               055705
  280 นางสาวมัญชภุา วิกัยนภากุล                     นางจุไรรัตน์ วิกัยนภากุล                      045974
  281 นางสาวชญามน สังข์ทิตนุ                        นางรังสิมา สังข์ทิตนุ                         048468
  282 นายณัฏฐ์ สุพรรณพงษ์                           นายสมชาย สุพรรณพงษ์                           038471
  283 นายกรินทร์ จันทร์ดาเรือง                      นายวิทยา จันทร์ดาเรือง                        033700
  284 นางสาวธนัญชนก พงษ์พล                          นางกานต์พิชชา คงคา                            050291
  285 นางสาวสุรีรัตน์ แนวเนียม                      นายชยัรัตน์ แนวเนียม                          046792
  286 นายภัคพล พานิช                                นายสุนธี พานิช                                052031
  287 นายปิยะวัฒน์ บุญญาภูมิพิทักษ์                 นายสัญญพงศ์ บุญญาภูมิพิทักษ์                  057354
  288 นายธีรภัทร สิงหบุตร                           นางพัชรีย์ สิงหบุตร                           046519
  289 นายภัทรพล ลังประเสริฐ                         นางภาสินี ลังประเสริฐ                         022079
  290 นายณัฐวัฒน์ พนังแก้ว                          นางพัชรินทร์ พนังแก้ว                         047306
  291 นายพีรพล จักรเพ็ชร                            นางสมพิศ จักรเพ็ชร                            035933
  292 นางสาววิมลรัตน์ เทียนสว่าง                    นายชาตรี  เทียนสว่าง                          036578
  293 นางสาวกัญญ์วรา บุญประเทือง                    นางบุญนะ บุญประเทือง                          048963
  294 นายกันตวัฒน์ ศรีปรัชญากุล                     นางชลุีวรรณ จงรักษ์                           040478
  295 นายคมสัน คงวงศ์สุภัค                          นางสุปรีดี คงวงศ์สุภัค                        047473
  296 นางสาวอรุณกมล ชปูระสูตร                       นายชยัสิทธิ์ ชปูระสูตร                        045708
  297 นางสาวสิรภัทร ทองศาสตร์                       นางศิริลักษณ์ ทองศาสตร์                       034003
  298 นายสิรวิชญ์ พาสนยงภิญโญ                       นายฉัตรชยั พาสนยงภิญโญ                        042495
  299 นางสาวภัคจิรา สุขทรัพย์                       นางนที สุขทรัพย์                              041398
  300 นายธฤตพล ทาค าสุข                              นางอัญชลี ทาค าสุข                             032773
  301 นายธีรพงศ์ ศรีกาลัง                           นายวัฒนพงศ์ ศรีกาลัง                          033609
  302 นางสาวศิริรัตน์ ทินวงษ์                       นายสุวิทย์ ทินวงษ์                            055068
  303 นายนฤพนธ์ คล้ายยวงทอง                         นางนิภาพร คล้ายยวงทอง                         048680
  304 นางสาวกมลอร มุลเมฆ                            นางพวงทิพย์ ศรีโสดา                           041076
  305 นางสาวภัคมน มุลเมฆ                            นางพวงทิพย์ ศรีโสดา                           041076
  306 นางสาวปลายฟ้า รุ่งรัตนเสถียร                  นางรุ่งรัก รุ่งรัตนเสถียร                     050335
  307 นายธณกร ธีราโมกข์                             นางพิชญ์ธิมา ธีราโมกข์                        047758
  308 นายกอบพงศ์ ดาราเพ็ญ                           นางวิภา ดาราเพ็ญ                              049054
  309 นายศุภณัฐ พิลา                                นางอัษฎาพร พิลา                               055660



  310 นายพิสิฐพงศ์ จ่ันค า                           นางจงดี จ่ันค า                                049072
  311 นายธีรสุทธ อินทรพาณิชย์                       นางสุณีย์ อินทรพาณิชย์                        053731
  312 นายนทภัทร ราชเทวินทร์                         นางวรรณา ราชเทวินทร์                          052980
  313 นางสาวฐิติมา เพี ยบุญมาก                      นางนิตยา เพี ยบุญมาก                          058896
  314 นายธีรวรรธน์ อินทรพาณิชย์                     นางสุณีย์ อินทรพาณิชย์                        053731
  315 นายภัทรวัต พิศมัย                             นางพรวิมล พิศมัย                              049955
  316 นายศรัณย์ แถมจอหอ                             นายประยูร แถมจอหอ                             033601
  317 นางสาวนภัสวรรณ แถมจอหอ                        นายประยูร แถมจอหอ                             033601
  318 นางสาวพิมพ์นาง เหล็กนิ่ม                      นายธรรมศักดิ์ เหล็กนิ่ม                       040777
  319 นายสมภพ จุไร                                  นางสาวดาริณี สมานจิตร                         053348
  320 นางสาวพิชชา กรุณาพิทักษ์                      นางรพีพรรณ กรุณาพิทักษ์                       031952
  321 นายนนท์ชนก มีวิเศษ                            นางอรอุษา จันทน์ผลิผล                         049049
  322 นางสาวมัลลิกา เย็นเกตุ                        นายไพฑูรย์ เย็นเกตุ                           048738
  323 นายวรทย์ ศิริฟองนุกูล                         นางธมกร ศิริฟองนุกูล                          055898
  324 นายพลศิษฏ์ คุ้มพะเนียด                        นางละออ คุ้มพะเนียด                           044870
  325 นายสิรภพ ศิริชยัวัฒนา                         นางวรรณา ศิริชยัวัฒนา                         043305
  326 นายวรายุส วรธงไชย                             นายวิรุฬ วรธงไชย                              040830
  327 นายสรวิศ เสือโรจน์                            นางอุทุมพร เสือโรจน์                          042045
  328 นางสาวปิยวรรณ สันโสภา                         นางส าราญ สันโสภา                              045015
  329 นายมกรา สันโสภา                               นางส าราญ สันโสภา                              045015
  330 นายปิยชชั ประดับมุข                           นางชชัรวี ประดับมุข                           043059
  331 นายปิยชาติ ประดับมุข                          นางชชัรวี ประดับมุข                           043059
  332 นางสาวพิมพ์วลัญช ์ปริยกร                      นางกิ่งแก้ว ปริยกร                            041488
  333 นายวรปรัชญ์ จาระนัย                           นางพิศมัย จาระนัย                             040782
  334 นางสาวณัฐณิชา อังกูรสิทธิ์                    นางนิสรา อังกูรสิทธิ์                         044769
  335 นายป้องคุณ ใยด า                               นางศิริพร ใยด า                                043577
  336 นางสาวปิยรัตน์ เพ็งหวัรอ                      นางรัศมี เพ็งหวัรอ                            022614
  337 นายโรจนศักดิ์ มุนิปภา                         นางดนตรี มุนิปภา                              044192
  338 นางสาววรากมล พุทธวงษ์                         นางวราภรณ์ พุทธวงษ์                           043901
  339 นางสาวพิมพ์ไพโรจน์ นพพันธ์                    นางชฎาพร นพพันธ์                              043542
  340 นางสาววาสุชา วันตา                            นางวาสนา วันตา                                036037
  341 นายเขมชาติ ต้นมณี                             นางวรรณยุพา ต้นมณี                            041207



  342 นายภาณุพงศ์ ชมภู่                             นางพวงเพ็ชร ชมภู่                             045395
  343 นางสาวธาริณี สุวรรณคง                         นางปรานีย์ สุวรรณคง                           025712
  344 นางสาวณัฐธมน วรรณชยั                          นางณิชพร วรรณชยั                              040519
  345 นายภูชสิส์ วรรณชยั                            นางณิชพร วรรณชยั                              040519
  346 นางสาวปริยากร พรสุทธิพันธุ์                   นางจันทนี พรสุทธิพันธุ์                       041028
  347 นางสาวธนพร พรสุทธิพันธุ์                      นางจันทนี พรสุทธิพันธุ์                       041028
  348 นายนพรัตน์ เพ็งสุข                            นางอรวรรณ เพ็งสุข                             044766
  349 นางสาวพิมพ์มาดา เพ็งสุข                       นางอรวรรณ เพ็งสุข                             044766
  350 นายเอกพงษ์ หว่านเงิน                          นางยอดขวัญ หว่านเงิน                          040912
  351 นางสาวสมสิริ ฐิตะธรรมโม                       นางสมปรารถนา ฐิตะธรรมโม                       044362
  352 นางสาวรัตนากร บูรณวนิช                        นางนพลักษณ์ บูรณวนิช                          043011
  353 นายสุพศิน เอื อไพบูลย์                        นางวาสนา เอื อไพบูลย์                         038951
  354 นายชวณากรณ์ พวงแก้ว                           นายคมสัน พวงแก้ว                              041205
  355 นายนาวิน ฐิตะลักขณะ                           นายพัฒนา ฐิตะลักขณะ                           040820
  356 นางสาวนภัสวรรณ ประดิษฐถาวร                    นางขวัญใจ ประดิษฐถาวร                         043892
  357 นางสาวปิยธิดา แชม่มณี                         นางสุนิศา แชม่มณี                             041455
  358 นายทินภัทร อ่วมเลี ยง                         นางศิวพร อ่วมเลี ยง                           036986
  359 นางสาวณัฏฐ์ธมน พวงมณี                         นางถาวร พวงมณี                                044419
  360 นางสาวไวษรี จอกสถิตย์                         นายสุทัศน์ จอกสถิตย์                          041451
  361 นางสาวคุณิตา ตันเจริญสุข                      นางจารุณี ตันเจริญสุข                         045474
  362 นายมุ่งมั่น จันทร์แสง                         นางสมฤดี จันทร์แสง                            043215
  363 นางสาวณัฐกฤตา มีเพียร                         นางมณี มีเพียร                                043852
  364 นางสาวสิริอาภา ค าสวาสดิ์                      นางบุญรอด ค าสวาสดิ์                           028351
  365 นายวทันย์ ยินดี                               นางสมคิด ยินดี                                035794
  366 นายศุภกฤต ปัญจพงศธร                           นางวาสนา ปัญจพงศธร                            040913
  367 นายณัฐกุล แสวง                                นายประกิต  แสวง                               037115
  368 นางสาวเปมิกา รักไทย                           นายนิทัศน์ รักไทย                             040332
  369 นายเนติพล แฝพิมาย                             นายสมพงษ์ แฝพิมาย                             045930
  370 นายสรศิลป์ เกศวหงส์                           นายสี่ชยั เกศวหงส์                            044801
  371 นายพิรัส แสงเงิน                              นางพวงผกา แสงเงิน                             039772
  372 นายศุภวิชญ์ จันทุรส                           นายสมเกียรติ จันทุรส                          040652
  373 นายฉัทดนัย มีปาน                              นางศุภลักษณ์ มีปาน                            035141



  374 นายภานุพงษ์ สมวงษ์                            นายวิชยั สมวงษ์                               040429
  375 นางสาวภัทรานันท์ โพธิ์ศรี                     นางพิศมัย โพธิ์ศรี                            041859
  376 นายรวิชญ์ ตั งวิชติฤกษ์                       นางศิริมา ตั งวิชติฤกษ์                       035064
  377 นางสาววดีลดา อาด า                             นายสุนทร อาด า                                 038037
  378 นางสาวเปมิกา เรืองรอง                         นางพรทิพย์  เรืองรอง                          036499
  379 นายพงศ์ธาดา แก้วมะเรือง                       นางณิชาดา แก้วมะเรือง                         043822
  380 นายพัชรวัฒน์ ทองสินธุ์                        นางวันเพ็ญ ทองสินธุ์                          043429
  381 นายพุฒิพร ทองสินธุ์                           นางวันเพ็ญ ทองสินธุ์                          043429
  382 นางสาวศุภกร โหม่งมาตย์                        นายจิรวัฒน์ โหม่งมาตย์                        046183
  383 นายชวิีน หมัดหมุด                             นางสมจิตร์ หมัดหมุด                           031168
  384 นางสาวจิตราพรรณ สิริพรองอาจ                   นายวิจิตร สิริพรองอาจ                         022443
  385 นายศรัณย์ภัทร ลาวัง                           นายศักดิ์ดา ลาวัง                             027647
  386 นายสันติสุข ทองใบใหญ่                         นางเกษรา ทองใบใหญ่                            045160
  387 นายอัครวิชญ์ จงวัฒนา                          นายสุมิตร จงวัฒนา                             043921
  388 นายฐิติพงษ์ ปาเบ้า                            นางสิริรัตน์ ปาเบ้า                           040967
  389 นายนนทวัฒน์ เนียมโห ้                         นางภิรมย์ เนียมโห ้                           044536
  390 นางสาวมณิสรา ทองใบใหญ่                        นางเกษรา ทองใบใหญ่                            045160
  391 นางสาวลภัสรดา บ ารุงเมือง                      นายวรุฒ บ ารุงเมือง                            043046
  392 นางสาววิลาสินี ทองค า                          นางวิไลวรรณ ทองค า                             035931
  393 นายธนกานต์ บัวแก้ว                            นางวชโินทัย บัวแก้ว                           045002
  394 นางสาวศลิษา มุขศรี                            นางณิภาภรณ์ มุขศรี                            035185
  395 นางสาวกนกพร มุขศรี                            นางณิภาภรณ์ มุขศรี                            035185
  396 นางสาวพัทธนันท์ เจือจันทร์                    นายนิติศักดิ์ เจือจันทร์                      034651
  397 นายกรกช ธรรมจักร์                             นายรวิศ ธรรมจักร์                             041716
  398 นางสาวตรีธารทิพย์ กล้าหาญ                     นางเพียงเดือน กล้าหาญ                         045526
  399 นายพิชชากร บุญจังหาร                          นางอนันธา บุญจังหาร                           045858
  400 นางสาวเมษญา โพธิปัทมะ                         นางศิริพร โพธิปัทมะ                           045859
  401 นายธนกฤต วณิชชาพัชร                           นางขวัญตา วณิชชาพัชร                          041482
  402 นางสาวณัฐณิชา วณิชชาพัชร                      นางขวัญตา วณิชชาพัชร                          041482
  403 นางสาวบัณฑิตา บุญยัง                          นางวจีรัตน์ บุญยัง                            043436
  404 นายศุภสัณห ์แก้วกระจก                         นางศิรินทรทิพย์ ธรรมวสิน                      041372
  405 นายวัชระพงษ์ วงศ์สวัสดิ์                      นายธีระพงษ์ วงศ์สวัสดิ์                       038079



  406 นางสาวชวิศา เจริญค า                           นายทรงพล เจริญค า                              044267
  407 นายชญานนท์ อิสสอาด                            นางฐิตินันท์ อิสสอาด                          043566
  408 นายวฤทธิ เอียตระกูล                           นางปริมประภัสร์ ศรีสุวรรณ                     038040
  409 นางสาวธัญชนก สุวรรณโภชน์                      นางวิลาสินี สุวรรณโภชน์                       044545
  410 นายกรภัทร์ สมหวัง                             นายสมศักดิ์ สมหวัง                            045917
  411 นายกฤตภัค สมหวัง                              นายสมศักดิ์ สมหวัง                            045917
  412 นางสาวศุภลักษณ์ สอนฤทธิ์                      นางอุไรลักษณ์ สอนฤทธิ์                        043501
  413 นายชวิศ จันทรวิมล                             นางสุกฤตา จันทรวิมล                           047984
  414 นางสาวเขมิกา บุญก่อ                           นายอุดมศักดิ์ บุญก่อ                          049934
  415 นางสาววาสิตา ประทุมสุวรรณ                     นายสาธิต ประทุมสุวรรณ                         049492
  416 นางสาวกันตฤทัย เปี่ยมปฎิภาณ                   นายกิตติพงษ์ เปี่ยมปฎิภาณ                     046052
  417 นางสาวพนิตรา แรงโสม                           นางเพ็ญประภา แรงโสม                           046396
  418 นายพันธวิศ บูรศิริรักษ์                       นางสุกัญญา บูรศิริรักษ์                       026668
  419 นางสาวสุวดี ปัญญาเจริญธรรม                    นางกฤษณา ปัญญาเจริญธรรม                       038166
  420 นายชยมงคล วิจิตรไพศาล                         นายสมชาย วิจิตรไพศาล                          035121
  421 นางสาววชริมาศ ศิริมาตย์                       นายพลพิไสย ศิริมาตย์                          038946
  422 นายภพเอกณัฐ กนกากร                            นางสาวธัญญามาศ กนกากร                         048619
  423 นางสาวกุลนาถ โสมศิริกุล                       นางฉัตรชนันทร์ โสมศิริกุล                     036160
  424 นางสาวชญานิศ สิทธิ์วิภูศิริ                   นางสาวฉวีวรรณ แพงหอม                          040491
  425 นายกันตภณ คัมภีระวงค์                         นางดวงธมล คัมภีระวงค์                         038723
  426 นางสาวพิมพ์ชนก คงอนันต์                       นายสมยิ ม คงอนันต์                            052278
  427 นางสาวจิดาภา ดวงสุวรรณ                        นางปัทมา ดวงสุวรรณ                            037570
  428 นายเตวิชภรณ์ โต๊ะบุรินทร์                     นางสุจิตรา โต๊ะบุรินทร์                       040386
  429 นางสาวภารวี รอดโต                             นายมานิต รอดโต                                039969
  430 นายรติ รอดโต                                  นายมานิต รอดโต                                039969
  431 นายประสพโชค ทวยไธสง                           นายสมชายเดช ทวยไธสง                           042379
  432 นางสาวศุภลักษณ์ คนหา                          นายอ านาจ คนหา                                 047949
  433 นางสาวณัฎฐ์ชดิา เปรมปร่ิม                     นางสายรุ้ง เปรมปร่ิม                          049740
  434 นายพีระภัทร โพธิ์เรือง                        นางจันทนา โพธิ์เรือง                          049784
  435 นายนวิน เพ็ญรัศมี                             นางจิราพร เพ็ญรัศมี                           037966
  436 นางสาวมนชกร ขุมนาค                            นางวิภารัตน์ ขุมนาค                           044018
  437 นายณัชพล อินทระสันต์                          นางจุฑากมล อินทระสันต์                        042431



  438 นางสาวลักษิกา ชว่ยส่ง                         นางอาภาภรณ์ ชว่ยส่ง                           048184
  439 นายสรวิศ ชว่ยส่ง                              นางอาภาภรณ์ ชว่ยส่ง                           048184
  440 นางสาวกานติมา มาละวรรณโณ                      นางสรัลรัตน์ มาละวรรณโณ                       047568
  441 นางสาวนันทิยา ทองสุก                          นางสาวนิตยา มั่นคง                            038233
  442 นายเมธา กระแสสินธุ์                           นางชื่นใจ กระแสสินธุ์                         036361
  443 นายสรยุทธ มงคลทิพย์รัตน์                      นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์                        043032
  444 นางสาวอาทิตยา พิมพ์พันธ์ดี                    นายขจร พิมพ์พันธ์ดี                           037538
  445 นายธเนศพล สุทธิจิตไพศาล                       นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล                        037940
  446 นางสาวสุชญัญา พงษ์โพธิ์ชยั                    นางสมัย พงษ์โพธิ์ชยั                          046629
  447 นายรัฐพงศ์ ขุนทะยก                            นางทวีรัตน์ ขุนทะยก                           022618
  448 นายทัยธร สืบอินทร์                            นางสมจิตร สืบอินทร์                           053245
  449 นายกานต์พิพัฒน์ เกิดมีทรัพย์                  นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย์                      040022
  450 นางสาวธันยธรณ์ เจริญสุข                       นางอัญชลี เจริญสุข                            049904
  451 นายอายุวัฒน์ สมจิตร                           นางอัมพร สมจิตร                               038164
  452 นางสาวเบญญาภา แสนโสม                          นายกฤษฎางค์ แสนโสม                            039636
  453 นายศุกลภัทร กุลเลิศพิทยา                      นางสุกัญญา กุลเลิศพิทยา                       036084
  454 นายพุฒิพงศ์ โทขันธ์                           นางศิริพร โทขันธ์                             049637
  455 นางสาวภัณฑิลา ทศนุต                           นายปัญญา ทศนุต                                027477
  456 นางสาวธนัชชา บ ารุงเผ่า                        นายสมบัติ บ ารุงเผ่า                           053220
  457 นางสาวภัทรา รอดแตง                            นางวิไลลักษณ์ รอดแตง                          034514
  458 นายภูมิภัทร เครือค า                           นายจิระศักดิ์ เครือค า                         037286
  459 นายพรพิพัฒน์ คงสนุ่น                          นางเอื อมเดือน คงสนุ่น                        048296
  460 นายพงศกร คงสนุ่น                              นางเอื อมเดือน คงสนุ่น                        048296
  461 นางสาวจิราสินี ณ สงขลา                        นายพิศณุ ณ สงขลา                              029718
  462 นางสาวจนิสา แจ่มใส                            นางผุสดี แจ่มใส                               034599
  463 นายดนุสรณ์ สุวรรณสุขสันติ                     นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติ                     052313
  464 นายธีรา รัชตระกูล                             นางสาวสุคนธา ศรีภา                            058731
  465 นางสาวรัดเกล้า รัชตะกูล                       นางสาวสุคนธา ศรีภา                            058731
  466 นายกอบศักดิ์ หวังนิเวศน์กุล                   นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล                       054453
  467 นายภัทรพล เทียมทัด                            นายไพฑูรย์ เทียมทัด                           019899
  468 นายพีรวัส ชพิูพัฒน์                           นางวาณี ชพิูพัฒน์                             046635
  469 นางสาวจิตรรัตน์ ชพิูพัฒน์                     นางวาณี ชพิูพัฒน์                             046635



  470 นายภควัฐ โกมลมรรค                             นายสุรพล โกมลมรรค                             029796
  471 นางสาวอภิญญา นิลมณี                           นายสมชาย นิลมณี                               024115
  472 นายณัฐชนน กุศลเพ่ิมพูล                        นางนฤมล กุศลเพ่ิมพูล                          025599
  473 นางสาวณดาพัณ ทะนันชยักุล                      นางทัศณี ทะนันชยักุล                          038840
  474 นางสาวณัฐสุรางค์ สิทธิภารัตน์                 นางสุไลดา สิทธิภารัตน์                        035248
  475 นายธนาธิป ภัสสรากุล                           นายธรรมนูญ ภัสสรากุล                          049335
  476 นางสาวอัญรส ปุณณโกศล                          นางสมกมล ปุณณโกศล                             038914
  477 นายภูมินทร์ คุ้มกัน                           นายสมชาย คุ้มกัน                              023387
  478 นายธนชติ ทองทวีวัฒนะ                          นายปัญญา ทองทวีวัฒนะ                          044492
  479 นายวธัญญู สิทธิโชค                            นายวรรธนพงศ์ สิทธิโชค                         049389
  480 นางสาวจิดาภา ฤทธิ์อุดมพล                      นายวิญญู ฤทธิ์อุดมพล                          048196
  481 นายพฤกษ์ ลิ่วเวหา                             นายสิทธิชยั ลิ่วเวหา                          044189
  482 นางสาวนดา ศิลาบุตร                            นายสถิต  ศิลาบุตร                             036223
  483 นางสาวสรียา ศิลาบุตร                          นายสถิต  ศิลาบุตร                             036223
  484 นายธีรภัทร กะลัมพะทัต                         นางดวงทิพย์ กะลัมพะทัต                        050172
  485 นางสาวเพลินพิศุทธิ์ พงษ์ศาสตร์                นางผ่องเพชร พงษ์ศาสตร์                        040134
  486 นางสาวปัทมพร สักกะวงศ์                        นายสักกา สักกะวงศ์                            048300
  487 นายวีรวัตร สืบจากศรี                          นางวนาลี สืบจากศรี                            048061
  488 นายภัคพงศ์ รุธิรโก                            นายจิระศักดิ์ รุธิรโก                         041298
  489 นางสาวปราชญ์ ยิ มใย                           นายสุเทพ ยิ มใย                               016764
  490 นางสาววนันยา บุญเรือง                         นางนงเยาว์ บุญเรือง                           018764
  491 นายกมลชยั สืบนิพนธ์                           นางสุวานิตย์ สืบนิพนธ์                        027070
  492 นางสาวศิริลักษณ์ มีศิลป์                      นายบุญเรือง มีศิลป์                           015631
  493 นายธนนันท์ พงษ์ศาสตร์                         นางศิริลักษณ์ พงษ์ศาสตร์                      035636
  494 นายปรีดา ศรีประทุมรักษ์                       นางปานทิพย์ ศรีประทุมรักษ์                    055937
  495 นางสาวสมฤทัย สมบุญสุข                         นางยุราพร สมบุญสุข                            043959
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