
ที ่ ช่ือบุตร              ช่ือสมาชิก เลขทีส่มาชิก
    1 ด.ช.ธีรวุฒิ โคตรหนองปิง                       นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา                        56869
    2 ด.ช.สถิตคุณ บุญมหาสิทธิ์                      นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์                        56865
    3 ด.ญ.นวพร ทองสุข                               นายเพทาย ทองสุข                               52535
    4 ด.ช.ญาณาธร สายวงษ์                            นางสาวอภิญญา บ้านใหม่                         57066
    5 ด.ญ.ชญัญานุช เลพล                             นางฐานิตา เลพล                                57726
    6 ด.ญ.ณัฐวศา เชื้อชุ่ม                          นางบังเอิญ เชื้อชุ่ม                          51438
    7 ด.ญ.อลิชา ชมถาวร                              นางสาวมนันยา วรรณศรีสวัสดิ์                   52460
    8 ด.ช.ภวราชย์ ซีโฮ่                             นางษิรากร ซีโฮ่                               51905
    9 ด.ญ.กัญญาณัฐ ตรงต่อการ                        นางสาวสุกัญญา ตรงต่อการ                       57594
   10 ด.ญ.ฐิตาภรณ์ วงศ์พรเพ็ญภาพ                    นางสาวพิรพรรณ วงศ์พรเพ็ญภาพ                   52589
   11 ด.ช.ตุลยากร เยาวหลี                           นางสาวอารีรัตน์ หล้าหบิ                       50904
   12 ด.ช.วีราทร สมบัติวงศ์                         นายวิจิตร สมบัติวงศ์                          47236
   13 ด.ช.ภาคิน ภาพีรนนท์                           นางมัลลิกา ภาพีรนนท์                          55797
   14 ด.ญ.ชยางค์นิธิ กันสิทธิ์                      นายวิเชยีร กันสิทธิ์                          39832
   15 ด.ช.สุวิจักขณ์ ภูธร                           นางสาวขวัญเรือน ภูธร                          55575
   16 ด.ญ.ภูริชญา นาสะอ้าน                          นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน                          58405
   17 ด.ญ.กัญญ์วรา สามารถ                           นางสาวมาริษา ปรัชชยักูล                       52887
   18 ด.ช.กิตติพศ ฉูตรสูงเนิน                       นางสาวอรุณประไพ สว่างวงค์                     54871
   19 ด.ช.จิตติณัฎฐ์ เก็มเบ็ญหมาด                   นางสาวศิริปาน วันเพ็ชร                        55369
   20 ด.ญ.ภัทรจาริน กระเวณกิจ                       นางสาวนิศารัตน์ กระเวณกิจ                     57323

 

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศึกษา จ ากัด

เรือ่ง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2563
ทุนส่งเสรมิการศึกษา

ระดับอนุบาล               ทุนละ   1,400.00   บาท



   21 ด.ช.พัชรพล สุขแก้ว                            นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย                         54219
   22 ด.ช.วิศว์ชนนท์ พวงค า                          นางสาวบังอร ช านาญเวช                          51252
   23 ด.ญ.กุลนิษฐ์ แก้ววันนา                        นางสาวจารุวรรณ จันทะราม                       55985
   24 ด.ญ.ฟาฮาดา มูลทรัพย์                          นางสาวสุคนธา โต๊ะเตบ                          54240
   25 ด.ช.จิรภัทร รุ่งโรจน์                         นางสาวรัตนา กาญจนสาลี                         50947
   26 ด.ญ.นัทธ์หทัย ร้ิวเจ                          นางสาวอ าภา ศรีวงค์ราช                         57387
   27 ด.ช.ชฎาธร อยู่รัตน์                           นางสาวชยากร นรินทร์หงษ์ทอง                    50285
   28 ด.ช.ชญตว์ เดชะค าภู                            นายเดชา เดชะค าภู                              52992
   29 ด.ญ.นภษร กาญจนพานิช                           นางวิลาสินี กาญจนพานิช                        50263
   30 ด.ญ.กานต์มณี แสนแก้ว                          นางกมลรัตน์ แสนแก้ว                           51016
   31 ด.ช.นพวัฒน์ เจริญวิวัฒนศิลป์                  นายธนวัฒน์ เจริญวิวัฒนศิลป์                   54370
   32 ด.ญ.ณกานดา ธนโชติธรานนท์                      นางสาวศิรินภา ธนโชติธรานนท์                   54766
   33 ด.ญ.ภัทร์ลดา มีพ่ึง                           นายสุพัฒน์ มีพ่ึง                             59720
   34 ด.ช.พิชญธร ตุลาทอง                            นางสาวพิริยะภรณ์ อภิชาตยานนท์                 54545
   35 ด.ญ.ภูษณิศา บุญสิทธิ์กูล                      นางวรรษชล บุญสิทธิ์กูล                        41018
   36 ด.ช.ไชยนเรศ พรมโส                             นางสาวน้ าฝน ศรีนวล                            51800
   37 ด.ช.ณกมล อรัญมิ่ง                             นายนพนันท์ อรัญมิ่ง                           51916
   38 ด.ญ.ปภัฎชมณ ปัทมวิภาต                         นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต                          59232
   39 ด.ช.ธีราทร ธีรปัญญาวุฒิ                       นางสาวกุลนันทร์ แนวนาค                        53759
   40 ด.ช.ปริญ เนื้อศรี                             นางสาวชติุมา ปานแพ                            53853
   41 ด.ญ.ณัฏฐ์ชญา กิตติรัตนโกวิทย์                 นางปนัดดา กิตติรัตนโกวิทย์                    53804
   42 ด.ญ.อัญธิชา ไก่แก้ว                           นางอาดี ไก่แก้ว                               55400
   43 ด.ญ.เพลินพร สีเอ่ียม                          นางสาวเพลินพิศ ประชมุเทศ                      52458
   44 ด.ญ.ภทพร แก้วศรีงาม                           นางสาวเกตุกาญจน บัวนาค                        50109
   45 ด.ญ.ชฮัูยดา วารีรัตน์                         นางสุนารี สาโรวาท                             59094
   46 ด.ญ.วรรณรดา อ่ าแตง                            นางวรารัตน์ อ่ าแตง                            58270
   47 ด.ช.กวินกานต์ ศรีเรือง                        นางสาวพรพิมล ปรีชา                            51247
   48 ด.ช.อภิวิชญ์ รุ่งเรือง                        นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น                        58698
   49 ด.ช.ฐานันต์ ปัทมพรหม                          นายสรณ ปัทมพรหม                               56790
   50 ด.ญ.พัชรินทรา ผิวหนองอ่าง                     นางสาวอรอุมา วรานุสาสน์                       53571
   51 ด.ญ.จิรภิญญา บุญสิงห ์                        นางสาวดวงใจ บ่อรุณรัตน์                       52057
   52 ด.ช.กรวิวัฒน์ สุขเกษม                         นางสาวกวิศรา สุขเกษม                          56453



   53 ด.ญ.อรวรรณ บุญนาน                             นางจิราพร บุญนาน                              52942
   54 ด.ญ.ทิพากร เกตุแก้ว                           นางสาวกรรณิกา ชนิวิวัฒนผล                     53041
   55 ด.ช.ณภัทร เพชรมหาวรลาภ                        นายสุเมธี ธนะนิรันดร์                         53226
   56 ด.ญ.เบญญาภา วงษ์ทองปลิว                       นายศุภเชษฐ์ วงษ์ทองปลิว                       51133
   57 ด.ช.ณรัฐกรณ์ หวานคง                           นางสาวฐิติพร พูลสวัสดิ์                       56541
   58 ด.ญ.อรณัท ทวีชาติ                             นางสาวสุจินันท์ ทองใหญ่                       52330
   59 ด.ญ.ชชิญา ธนพงศ์ภิญญา                         นางสาวชลียา ธนพงศ์ภิญญา                       54042
   60 ด.ญ.เฌอณชา บุญนคร                             นางสาวทัศนีย์ กระแสสิงห ์                     53027
   61 ด.ช.วิชาวุธ สุดจิตร                           นางมัทนียา สุดจิตร                            53584
   62 ด.ช.เปรมณัช ชจัูนอัด                          นางวรรณพัชร ชจัูนอัด                          57451
   63 ด.ญ.ปณิดา อินทสิทธิ์                          นางสาวนิตรญา ปีนะเต                           52931
   64 ด.ช.วุฒิกร ทองเอียด                           นางสาวรัสส์กร สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา             54775
   65 ด.ช.ภูมิพัฒน์ เข็มชติ                         นางสุกัญญา เข็มชติ                            51899
   66 ด.ช.อนาวิล ปิงยศ                              นางสุปราณี ปิงยศ                              55510
   67 ด.ช.นรนัฎ พนัส                                นายกิติกร พนัส                                55338
   68 ด.ช.วรานนท์ ปันดิ                             นางสาววรางคณา โกมลผลิน                        49572
   69 ด.ช.ภูมิกฤฎิ์ แก้ววิสิการณ์                   นางสาวภาวิณี พุทธพฤกษ์                        54117
   70 ด.ช.ชวินทร์ แนบเนียน                          นางสาวสมฤดี จิตรีวาสน์                        53666
   71 ด.ญ.จิรภิญญา เจือจาน                          นางสาวเพ่ิมพูล วิชาชา่ง                       51495
   72 ด.ช.ธนวัฒน์ สุนทร                             นางบุญกาล สุนทร                               57922
   73 ด.ญ.ปานรดา คณะหมื่นไวย                        นางสาวปัทมา ทองดี                             58524
   74 ด.ช.กิตติภูมิฐ์ วงสมบัติ                      นางสาวพิมลพร วงสมบัติ                         58031
   75 ด.ญ.ชษิณุชา เพชรตะกั่ว                        นางสาวพรนลัท ด านา                             55778
   76 ด.ช.กวินภพ ขานทรัพย์                          นางสาววรรณา สระพิณ                            59113
   77 ด.ญ.พิชชาพร ติภิ                              นางสาววยา สมรรถการพัฒนา                       53075
   78 ด.ช.ปุญยวัฒน์ เพ่ิมพูล                        นายยศวัฒน์ เพ่ิมพูล                           54473
   79 ด.ญ.พิชญ์ชนก กิติราช                          นายพิสิทธิ์ศักดิ์ กิติราช                     58251
   80 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา แดนกาไสย                        นางสาวอะมีนะ นาคสุก                           58561
   81 ด.ช.พัชรดนย์ ศิลปชยั                          นางสาวพรนภา สาคร                              51453
   82 ด.ช.ปภินวิช รุจิศักดิ์                        นางสาวประทุม เล็กเปีย                         50636
   83 ด.ญ.ขวัญทิพย์ ชวลิตกิจเจริญ                   นางสาวกนกวรรณ เต็นตารัมย์                     59154
   84 ด.ช.ลายบุญ เฟอร์โฮฟ                           นางนุชนารถ เฟอร์โฮฟ                           54381



   85 ด.ช.พรหมพิริยะ จริยาคุณาพร                    นางสาวพราว พัฒนศศิภา                          51224
   86 ด.ช.วราทิตย์ บุญเพ็ง                          นางสาววราศิณี บุญเพ็ง                         50415
   87 ด.ช.ญาณพัฒน์ รัตนมงคล                         นางสาววันธิดา สีหะวงศ์                        53500
   88 ด.ช.ญาณาธิป รัตนมงคล                          นางสาววันธิดา สีหะวงศ์                        53500
   89 ด.ช.วรากร ศรีปราโมช                           นางสาวกรนภา กองเป็ง                           53268
   90 ด.ญ.อามานีย์ สามูนิง                          นางสาวมาริสา นุงอาหลี                         56362
   91 ด.ญ.มารีอา สามูนิง                            นางสาวมาริสา นุงอาหลี                         56362
   92 ด.ช.ทศพัช ไชยชนะ                              นางสาวพัชรีย์ ทวีทรัพย์                       58895
   93 ด.ช.ฐิติวัจน์ รุ่งเรือง                       นางกฤษณา รุ่งเรือง                            52191
   94 ด.ช.ภัชรพล เลิศเสรีพัฒนกุล                    นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภักดิ์                  51917
   95 ด.ช.ภัครเดช เลิศเสรีพัฒนกุล                   นางมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล                     54325
   96 ด.ญ.ณัชพร นนทะวงษ์                            นางสาววิภาวี รัตนวัน                          56208
   97 ด.ช.นันทภพ จิตรารักษ์                         นางสาวณัชชากัญญ์ จิตรารักษ์                   57622
   98 ด.ช.ก้องภพ จิตรารักษ์                         นางสาวณัชชากัญญ์ จิตรารักษ์                   57622
   99 ด.ช.ภาคิน ชะวาลา                              นางสาวกนกวรรณ ชะวาลา                          59029
  100 ด.ช.แอรอน อนาวิล วาเลนทอฟสกี้                 นางวันเพ็ญ วาเลนทอฟสกี้                       54280
  101 ด.ช.ภูมินทร์ ระยับศรี                         นางสาวพรพระนาวัล ระยับศรี                     55921
  102 ด.ญ.เณอริลิณญ์ สวัสดิ์พาณิชย์                 นายณัฐวุฒิ สวัสดิ์พาณิชย์                     54974
  103 ด.ญ.จารุพิชญา ม่วงอ่อน                        นางสาวสุวรรณี บุญทัน                          53468
  104 ด.ญ.นาราชา ยุบลช ู                            นางสาวนภาวรรณ ยุบลช ู                         53076
  105 ด.ญ.ศิริศรา สายกลางดี                         นางสาวอินทิรา เอมสมบูรณ์                      55971
  106 ด.ญ.พรชนัน ขันโพชา                            นางลฎาภา ขันโพชา                              59531
  107 ด.ช.สมการ ไชยวงษ์                             นางกาญจนา ไชยวงษ์                             52707
  108 ด.ช.กฤตวิทย์ วรรณชยัมงคล                      นายทวิตย์ วรรณชยัมงคล                         52014
  109 ด.ญ.อ่ิมพระคุณ ศรีโคตร                        นางโชติกา ศรีโคตร                             53112
  110 ด.ญ.ปัณณพร คงมานนท์                           นางสาวศศิธร ทองนวล                            50728
  111 ด.ช.ณัฐพัชร์ บุญประไพ                         นางณัชชา บุญประไพ                             54563
  112 ด.ช.พศิน เสือนาค                              นางสาวมนัสนันท์ เหมชาติลือชยั                 58530
  113 ด.ญ.นภสร โคตรหนองปิง                          นายยุทธชยั โคตรหนองปิง                        56967
  114 ด.ญ.พิมลพัชชา อุปพันธ์                        นางสาวขวัญสกุล อุปพันธ์                       55809
  115 ด.ช.ธาวิน ธงชยั                               นางสาวจิรนันท์ เกรียงธีรศักดิ์                48972
  116 ด.ช.ปัญจพล ทรัพย์เย็น                         นางสาววลัชญ์ภัสร์ ทุ่งศรีแก้ว                 49517



  117 ด.ญ.ศตรีญา ประทุมมา                           นายอนุชา ประทุมมา                             49270
  118 ด.ช.กรินทร์ ทองธรรมชาติ                       นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ                         50241
  119 ด.ญ.ครองขวัญ ทองธรรมชาติ                      นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ                         50241
  120 ด.ญ.ณัฎฐ์ภัสสร ปัทวันวิเวก                    นางสุนิศา ปัทวันวิเวก                         54522
  121 ด.ช.ฐานพัฒน์ มาแดง                            นางสาวณัฐชตุา ชตานนท์                         51524
  122 ด.ญ.นาขวัญ บุญพามา                            นางสาวชมภู่ นุ่มนวล                           55864
  123 ด.ช.จิณณพัต ช านาญไพร                          นายพูลสุข ช านาญไพร                            53540
  124 ด.ช.ณัฐกิตต์ พันธุ                            นายจตุรงค์ พันธุ                              49453
  125 ด.ญ.ภูริชญา มณีชล                             นางสาวสุพิชญา เกตุศิริ                        51527
  126 ด.ช.พลาธิป ร้อยศรี                            นางจินตนา ร้อยศรี                             55045
  127 ด.ช.เด่นภูมิ มัณฑะจิตร                        นางสาวไพรินทร์ สระแก้ว                        56435
  128 ด.ญ.รมย์ธีรา อ าพัฒน์                          นางสาวชญาดา อุตรวิเศษ                         55942
  129 ด.ญ.ชนาธินาถ ปิ่นทอง                          นายโสภณ ปิ่นทอง                               49059
  130 ด.ญ.พรนัชชา นามณี                             นางสาวพฤกษา เทียนกุล                          53157
  131 ด.ญ.นลินธารา ฉลาดเจน                          นางเทวธิดา ฉลาดเจน                            53142
  132 ด.ช.ธราธรรม ปฎิญาณสัจ                         นางพรรณราย ปฎิญาณสัจ                          54982
  133 ด.ญ.นลินญา รักทุ่งรวงทอง                      นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง                       55633
  134 ด.ช.พงษ์พลากร เขจรไชย                         นางสาวดาวเรือง บุปผา                          57912
  135 ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ อินทร์สุวรรณ                 นางสาวอาทิตตยา พุ่มพิบูลย์                    54741
  136 ด.ช.สืบตระกูล นิลกลาง                         นายสุพล นิลกลาง                               36971
  137 ด.ช.คุณณภัทร วุฒิสาร                          นางสาวเสาวนุช วุฒิสาร                         53589
  138 ด.ญ.พิงค์รตี โตสกุล                           นางปาราวตี โตสกุล                             55859
  139 ด.ช.ธนทัต ปลื้มสูตร                           นางสมควร ปลื้มสูตร                            54388
  140 ด.ช.พรหมอภิรักษ์ พิเนตรบูรณะ                  นางสาวนภวรรณ นาคอุไร                          55795
  141 ด.ช.นนท์ปวิธ แก้วฉีด                          นางณิชากร แก้วฉีด                             53563
  142 ด.ญ.ณัฎฐ์ชวัล กิตติวิริยะการ                  นางกฤติญา กิตติวิริยะการ                      51134
  143 ด.ญ.กฤตยา กิตติวิริยะการ                      นางกฤติญา กิตติวิริยะการ                      51134
  144 ด.ญ.ธัญญาภรณ์ ทองดีนิโรจน์                    นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์                       54500
  145 ด.ช.วชริวิทย์ แก้วดวงดี                       นายสุภกิจ แก้วดวงดี                           57779
  146 ด.ญ.กันติชา จุ้ยชว่ย                          นายก้องภพ จุ้ยชว่ย                            53788
  147 ด.ช.วุฒิภัทร วงค์ขันธ์                        นางสาวกาญจนา วงค์ขันธ์                        54893
  148 ด.ช.ศุภพิชญ์ ภูถาวร                           นางศิริลักษณ์ ภูถาวร                          51581



  149 ด.ญ.ดานียา ทิพย์แสง                           นางสาวทัศมีนา สันธิโยธิน                      54417
  150 ด.ญ.กรวรรณ จตุรัตนโชติ                        นายกฤษณะ จตุรัตนโชติ                          54948
  151 ด.ญ.ลภนพร เทียนธรรม                           นางสาวแก้วใจ เทียนธรรม                        51364
  152 ด.ญ.กิ่งไผ่ ภิรมย์เจียว                       นางภาริณี ภิรมย์เจียว                         51667
  153 ด.ช.วายุภัค ยาอุด                             นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม                        51283
  154 ด.ช.คีตทีปา ดางาม                             นางสาวตวงพร พุ่มเสนาะ                         52112
  155 ด.ญ.นัทธ์ฐภัค พิพิธธนาวงษ์                    นางสาวลัดดาวัลย์ พิพิธกุล                     50754
  156 ด.ช.ธีร์ธวัช พ่วงเพ่ิมทรัพย์                  นางนิตย์ธีรา พ่วงเพ่ิมทรัพย์                  51776
  157 ด.ญ.พรชนก สุดสายเนตร                          นายธีระพันธ์ สุดสายเนตร                       55169
  158 ด.ช.วายุบุตร วุฒินันท์                        นายภรัณยู วุฒินันท์                           52542
  159 ด.ช.นราวิชญ์ เกตุน้ าเที่ยง                    นางสาวนราวดี เกตุน้ าเที่ยง                    57871
  160 ด.ช.ศุภชยั ศาสตร์กลาง                         นางจันทิมา ศาสตร์กลาง                         56936
  161 ด.ช.ปุญญากร คนงาม                             นางสาวพิสมัย รุ่งเรือง                        54820
  162 ด.ญ.ณัชชา คุ้มพุ่ม                            นางสาวณัชพิมพ์ ภาษีรอด                        52859
  163 ด.ญ.ธรรญธร ฉิมพลี                             นางเพ็ญพร ฉิมพลี                              51353
  164 ด.ญ.กานต์มณี ทองเทพ                           นางมนัสนันท์ ทองเทพ                           54887
  165 ด.ญ.วฤณลฎา สุทธิชยัวรกุล                      นางสาวเยาวลักษณ์ หงษ์หรัิญเรือง               54152
  166 ด.ญ.ณิชา ชยัฤกษ์                              นางสาวพิชญากร ชยัฤกษ์                         52827
  167 ด.ญ.กุลฑีร์รา ฤกษ์สมุทร                       นายวันชนะ ฤกษ์สมุทร                           56392
  168 ด.ญ.ธณัณณัฐ ธีระบุตร                          นางจิรพร ธีระบุตร                             56990
  169 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ คีลาวงษ์                       นางจีระพรรณ คีลาวงษ์                          55842
  170 ด.ญ.พัทธนันท์ ศรีสดใสสกุล                     นายนิธิ ศรีสดใสสกุล                           51043
  171 ด.ช.วงศกร พรพระ                               นายนิมิต พรพระ                                55058
  172 ด.ญ.เอญาภัสสร บัวประทุม                       นางจีรวรรณ บัวประทุม                          49130
  173 ด.ช.อชริากรณ์ บัวประทุม                       นางจีรวรรณ บัวประทุม                          49130
  174 ด.ญ.มิลดา ตรีธันวา                            นางสาวอมรรัตน์ ศิริอมรพรรณ                    51845
  175 ด.ช.ชนาภูมิ เวทย์สฤษฎ์                        นางไพเราะ เวทย์สฤษฎ์                          52831
  176 ด.ญ.กวินธิดา เข็มเพชร                         นางสาวจุฑารัตน์ อยู่สุข                       56862
  177 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา ศรีดา                           นางสาวอรุณี ปุตุรงค์                          51935
  178 ด.ญ.ธารินทร์ ลี้ภัยเจริญ                      นางแสงฤทัย ลี้ภัยเจริญ                        50059
  179 ด.ญ.จิรภิญญา ปิงเมือง                         นายวีรยุทธ ปิงเมือง                           58828
  180 ด.ญ.ภัทรวัลย์ กุฎีรัตน์                       นางลัดดาวัลย์ กุฎีรัตน์                       51105



  181 ด.ญ.ศิราริน ดวงฟู                             นางสาวศิรินนภา ไชยราช                         55870
  182 ด.ญ.เรนิตา โรจน์วณิชกุล                       นางวิชนี โรจน์วณิชกุล                         55869
  183 ด.ญ.สาริศา พุทธานุ                            นางสาวพุทธชาติ เรืองฤทธิ์                     55675
  184 ด.ช.หรัิญฐยศ เดี่ยวย่ิงเจริญ                  นางสาวณัฏฐ์ชญาภา เดี่ยวย่ิงเจริญ              53743
  185 ด.ญ.มนีษิกา มีจันทร์                          นายปิยะ มีจันทร์                              58503
  186 ด.ช.ทีปกร ภาระหนัต์                           นายสุธี ภาระหนัต์                             57546
  187 ด.ช.ปิยมนตรี สร้อยบัว                         นางสุวิมล สร้อยบัว                            59268
  188 ด.ช.กัญณภัทร เอ็มประโคน                       นางสาววรรณวิษา เพชรพราว                       54439
  189 ด.ช.ภาวัต ปรีชาศิลป์                          นางสาวชนานาถ ปรีชาศิลป์                       51728
  190 ด.ญ.ศุภัคชญา การสมทบ                          ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์ การสมทบ              53123
  191 ด.ญ.ณชญัญณัฎฐ์ แฝงเมืองคุก                    นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก                        51533
  192 ด.ญ.ชนัญชติา ชลกาญจน์                         นายพัชรพล ชลกาญจน์                            57319
  193 ด.ช.ญาณภัทร จันทะแจ่ม                         นางญาณิศา จันทะแจ่ม                           51889
  194 ด.ช.โษฑษธา จิตรแสวง                           นางอุทุมพร จิตรแสวง                           54026
  195 ด.ช.นภนต์ภัทร วรรณวิชญวงศ์                    นายชาญสรรค์ วรรณวิชญวงศ์                      51746
  196 ด.ช.นนทพัทธ์ รักษาควร                         นายอนุสรณ์ รักษาควร                           51334
  197 ด.ญ.สุพรรณิการ์ คุณมี                         นายสนอง คุณมี                                 51089
  198 ด.ช.หรัิญกฤษฎิ์ เดี่ยวย่ิงเจริญ               นางสาวณัฏฐ์ชญาภา เดี่ยวย่ิงเจริญ              53743
  199 ด.ญ.ดาณิมา ทับทิมทอง                          นางพิศมัย ทับทิมทอง                           52075
  200 ด.ช.วรชติ ทองยัง                              นางสาวธนอัญญ์ ทองยัง                          56799
  201 ด.ช.ภูวดล นภาค ารนฤทธิ์                        นางสาวเกษรินทร์ เกิดทรง                       56037
  202 ด.ญ.กุญชญาณ์กานต์ ขันปาน                      นางภัทรพิมนต์ ขันปาน                          57101
  203 ด.ช.นภสินธุ์ ค าผงษ์                           นายสุนันท์ ค าผงษ์                             50140
  204 ด.ญ.ณัฐปภัสร์ มารุพงษ์                        นางสาววิชชตุา ประดิษฐ์                        55887
  205 ด.ญ.ปภาวรินทร์ ร่วมบุญ                        นางสาวจินตนา ทัพวัน                           51755
  206 ด.ญ.ภัทรวรินทร์ ร่วมบุญ                       นางสาวจินตนา ทัพวัน                           51755
  207 ด.ช.ณัฐชยั มาพิทักษ์                          นายจรัญ มาพิทักษ์                             59461
  208 ด.ญ.วรพิชชา วรรณพร้ิง                         นางจุฑารัตน์ วรรณพร้ิง                        50411
  209 ด.ช.กันตพิชญ์ ผงทอง                           นางประภัสสร ผงทอง                             51096
  210 ด.ช.ธนัญวิชช ์อ่อนพุทธา                       นายอาทิตย์ อ่อนพุทธา                          54506
  211 ด.ช.กวินภพ นิจจันทร์พันศรี                    นายกษมะ นิจจันทร์พันศรี                       51195
  212 ด.ช.ธีรภัทร มหตักุล                           นางสาวสุปราณี ศรีมุล                          53569



  213 ด.ญ.ณัฎฐกานต์ โพธิ์ศิริ                       นางณัฏฐพัชร์ โพธิ์ศิริ                        51570
  214 ด.ญ.วิชนุัน ขาวผ่อง                           นางสาววดายุ ปฏิสนธิ                           52683
  215 ด.ญ.ณรัก รุจิระบรรเจิด                        นางสาวนิตยา ดัสกรปราชยั                       56210
  216 ด.ญ.เขมมิสรา พันสา                            นางสาวศิริพรรณ ชาตินันท์                      53829
  217 ด.ช.ปราณนต์ สริมล าจวน                         นายปราโมท สริมล าจวน                           50253
  218 ด.ช.จตุรภัทร สายดวง                           นายขจรศักดิ์ สายดวง                           56187
  219 ด.ช.ธีรภัทร ชอบท ากิจ                          นางสาวสมรักษ์ อินทนุพัฒน์                     58768
  220 ด.ช.วริศ ศรียา                                นางสาวเตือนจิต โยธี                           56518
  221 ด.ช.ปวริศ วงษาอ่ า                             นางสาวสุภัตรา วงษาอ่ า                         56116
  222 ด.ช.ญาณภัทร สว่างวงค์                         นางบัวทิพย์ สว่างวงค์                         54516
  223 ด.ญ.กณกเกณิกา รักษาพล                         นางสาวปิยะมาศ อาจหาญ                          49610
  224 ด.ช.พีรดนย์ พรมวังขวา                         นางสาวนัทธ์หทัย พรมวังขวา                     58173
  225 ด.ช.ภรัญวิทย์ วัชรไชยศิลป์                    นายธนะพัฒน์ วัชรไชยศิลป์                      46479
  226 ด.ช.ศิระเกล้า บุญศักดิ์                       นายสุริยะ บุญศักดิ์                           58817
  227 ด.ญ.ธิดาพรรณ รอดศรี                           นางสาวชชิญาญ์ เซิบกลาง                        59582
  228 ด.ญ.ภาธิญธิดา ทองวัตร์                        น.ส.ธิภัทรา เพ็งจันทร์                        54255
  229 ด.ช.เนติภัทร ศรีราตรี                         นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี                  59176
  230 ด.ช.กฤตานนท์ รู้ยืนยงค์                       นายพันศักดิ์ รู้ยืนยงค์                       51530
  231 ด.ช.กรกมลณัฎฐ์ รู้ยืนยงค์                     นายพันศักดิ์ รู้ยืนยงค์                       51530
  232 ด.ช.กัณพฤกษ์ พิมพิทักษ์                       นางสาวนัทธมน พิมพิทักษ์                       59782
  233 ด.ช.ธนวรรธน์ กิจกิ่ง                          นายปวริศ กิจกิ่ง                              32540
  234 ด.ช.พรรษพรรดิ์ พรมพันหา่ว                     นายสมบัติ พรมพันหา่ว                          59101
  235 ด.ช.พุฒิเมธ เกตุสุวรรณ                        นายประจักษ์ เกตุสุวรรณ                        48978
  236 ด.ช.ธนกฤต ฝูงใหญ่                             นางสาวอรัญญา พลโยธา                           57320
  237 ด.ช.สิรดนัย พูลเมือง                          นายสมบัติ พูลเมือง                            47442
  238 ด.ช.ชยากร เคนศรี                              นางปานจรี เคนศรี                              49503
  239 ด.ช.กนต์ธร ทันตา                              นางสาวชนาภรณ์ กงเวียน                         59583
  240 ด.ช.ณจันทร์ อินถา                             นายอุดม อินถา                                 53438
  241 ด.ญ.พิชญาภร แกล้วกล้า                         นายจักรกริช แกล้วกล้า                         47607
  242 ด.ช.ฉัตรบดินทร์ หวังมีจงมี                    นายฉัตรชยั หวังมีจงมี                         51368
  243 ด.ช.ศศิภัษฐ์ พรวนต้นไทร                       นางสาวหฏัฐวรรณ พรวนต้นไทร                     52253
  244 ด.ญ.ลภัสรดา พ่ึงเกิด                          นางสาวเดือนรุ่ง น้อยกมล                       50220



  245 ด.ญ.ปัญญ์ลดา โคตมูล                           นายคมศิลป์ โคตมูล                             53858
  246 ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ ทองพรรณ                        นางอัฐพรพรรณ ทองพรรณ                          51015
  247 ด.ช.ศิระ นาคราช                               นางสุทธิรัตน์ นาคราช                          53647
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