
ที ่ ช่ือบุตร                                      ช่ือสมาชิก                                    เลขทีส่มาชิก

    1 ด.ช.ภทัทิยะ พิมลภทัรกุล                       นางกุลธิดา พิมลภทัรกุล                        49897

    2 ด.ญ.ปริมลดา ดุษฎีประเวศน์                     นางสาวพชัรินทร์ พทุธา                         54287

    3 ด.ญ.กญัญพชัร สามารถ                           นางสาวมาริษา ปรัชชยักูล                       52887

    4 ด.ญ.กชกร อ๊ึงพิมชยกุล                         นางสาวปิยวรรณ คชอาจ                           58119

    5 ด.ช.นฤกร มีทิพย ์                             นางสาวนรินทร์ธร ผาริการ                       57763

    6 ด.ช.ศุภวชัร์ จนัทร์ภิวฒัน์                    นางฐานิตา จนัทร์ภิวฒัน์                       53856

    7 ด.ญ.ธชักร ล้ิมสุวรรณ                          นางธนิดา ล้ิมสุวรรณ                           59024

    8 ด.ช.ปภินวิช น่ิมชะนะ                          นางสาวธนภร พลชยั                              50303

    9 ด.ญ.พิมพณ์ฐัชา จงนวลเจริญ                     นางสาวณฐัฐิกานต ์ทองลาย                       51275

   10 ด.ช.พรพงศ ์โล่กิม                             นายวิษณุพงศ ์โล่กิม                           56033

   11 ด.ญ.ณฐันิชา บุญประไพ                          นางณชัชา บุญประไพ                             54563

   12 ด.ช.ณภทัร โกสินทร                             นางภาวิณี โกสินทร                             51073

   13 ด.ญ.กรภทัร์ เชาวน์ช านาญ                       นางสุพตัรา เชาวน์ช านาญ                        54113

   14 ด.ญ.โชติรส สุระถา                             นายอนุชา สุระถา                               51648

   15 ด.ช.ธนกฤต จนัทะวงค ์                          นายจรัสกุล จนัทะวงค ์                         57189

   16 ด.ญ.จารุพิชญา สุขสวา่ง                        นางเจนจิรา สุขสวา่ง                           56386

   17 ด.ช.พชร จนัทวงษ ์                             นางสาวสิริกุล แหวนมุข                         50759

   18 ด.ช.ชวลัวิทย ์บุญเกิด                         นายสมลกัษณ์ บุญเกิด                           51656

   19 ด.ช.นรภทัร ศิริมาก                            นางสาวยวุดี แยม้เกษร                          56349

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั

เร่ือง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2564

ทุนส่งเสริมการศึกษา

ระดับอนุบาล               ทุนละ   1,400.00   บาท



   20 ด.ญ.พิมพล์ดา จิตรามวงศ ์                      นางพิมพสิ์ริ จิตรามวงศ ์                      59454

   21 ด.ญ.นาราภทัร อรัญม่ิง                         นายนพนนัท ์อรัญม่ิง                           51916

   22 ด.ญ.นพวรรณ เจริญวิวฒันศิลป์                   นายธนวฒัน์ เจริญวิวฒันศิลป์                   54370

   23 ด.ญ.ณฐัวศา ทยัศรี                             นางสาวชฎาพชัร ทยัศรี                          58911

   24 ด.ช.นาราชา เฉาะกระโทก                         นายนริศ เฉาะกระโทก                            57548

   25 ด.ญ.จิราพา อุ่นอก                             นางสาวสายชล แสงจนัทอง                         54078

   26 ด.ญ.ลดากานต ์ลีพฤติ                           นางสาววลัลภา พงษาเทศ                          53260

   27 ด.ช.ภวตั บวัพาภูเขียว                         นางปรัศนี บวัพาภูเขียว                        53587

   28 ด.ญ.จนัทร์อิงฟ้า อยูส่วสัด์ิ                  นายวชัระ อยูส่วสัด์ิ                          55880

   29 ด.ช.กมนทตั เอกลาภ                             วา่ท่ีร้อยตรีสุทศัน์ เอกลาภ                   50206

   30 ด.ญ.นลิน เหลืองทอง                            นางชิษฐา เหลืองทอง                            56842

   31 ด.ญ.โชติกา วงศเ์ฉลียว                         นางช่อผกา วงศเ์ฉลียว                          58356

   32 ด.ญ.วรุณยพุา เกษตรศิลป์ชยั                    นางสาวยพิุน เกษตรศิลป์ชยั                     56335

   33 ด.ญ.ฑณิดา ก าแหงมิตร                           นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธร                      56155

   34 ด.ญ.รณิดา ก าแหงมิตร                           นางสาวสุพรรณิการ์ กงภูธร                      56155

   35 ด.ช.ปัณณธร พวกขนุทด                           นางยิง่นรา พวกขนุทด                           52240

   36 ด.ช.ปรัตถกร พวกขนุทด                          นางยิง่นรา พวกขนุทด                           52240

   37 ด.ช.ชลนัธร ข  ามิน                              นางสาวซารินา ข  ามิน                            55063

   38 ด.ช.รัชธวรัตน์ พิมพแ์สง                       นางสาวนพรัตน์ พิมพแ์สง                        50391

   39 ด.ญ.กิตติวรากานต ์เรืองประทีป                 นางสาววิภาพร เรืองประทีป                      52764

   40 ด.ญ.ลลัลล์ลิล ณ น่าน                          นางสวรรณมนท ์ณ น่าน                           57558

   41 ด.ช.ภรัณทรณ์ ร่ืนวฒิุ                         นางกนกอร ร่ืนวฒิุ                             51941

   42 ด.ช.กฤติน พนัธ์เรือง                          นางศนัสนีย ์พนัธ์เรือง                        55592

   43 ด.ญ.ภทัรธิดา ประดิษฐสุวรรณ                    นายวีระ ประดิษฐสุวรรณ                         50081

   44 ด.ช.พรรวินท ์ฉิมพนัธ์                         นายเผด็จ ฉิมพนัธ์                             51984

   45 ด.ญ.ภทัร์นรินทร์ บุญเหลือง                    นางปาณีต บุญเหลือง                            52132

   46 ด.ช.เมธาสิทธ์ิ หนาแน่น                        นางสาวณธันนัฌ ์ธนฉตัรญรัตน์                   55766

   47 ด.ช.พีรยช สุวรรณพงษ ์                         นางอารีย ์สุวรรณพงษ ์                         50540

   48 ด.ญ.ปุญญิสา ลดักรูด                           นางสาวปภาวรินท ์วงษเ์กษ                       51981

   49 ด.ญ.ณฐัลดัดา สุวรรณชยัรบ                      นางสาวสุดารัตน์ โยชน์เยื้อน                   56737

   50 ด.ช.ภูเบศ ธญัชาญชนินท ์                       นางณิชาภา ธญัชาญชนินท ์                       59189



   51 ด.ญ.พิชญธิดา พลอยลอย                          นายธนพงศ ์พลอยลอย                             50638

   52 ด.ญ.อาฟชีน รักใคร่                            นางสาวอาณชัชา สามานุง                         55673

   53 ด.ญ.อาฟรินทร์ รักใคร่                         นางสาวอาณชัชา สามานุง                         55673

   54 ด.ญ.พิชญธิดา สะวะรัมย ์                       นายสรศกัด์ิ สะวะรัมย ์                        55500

   55 ด.ช.วฒิุภทัร ธิรามนต ์                        นายวิษณุ ธิรามนต ์                            49305

   56 ด.ช.พชร ศิริจนัทร์                            นางสาวอรรถพร ศิริจนัทร์                       54521

   57 ด.ญ.พชรพร ศิริจนัทร์                          นางสาวอรรถพร ศิริจนัทร์                       54521

   58 ด.ญ.เกสรา เดชาขจรสุข                          นางสาวกุสุมา นอ้ยอุดม                         58851

   59 ด.ช.ชยปกรณ์ พลูลมยั                           นางสาวปราณิศา พลูลมยั                         55236

   60 ด.ญ.พชัญสิ์ตา สัญลกัษณ์                       นางภิญญาพชัญ ์สัญลกัษณ์                       50819

   61 ด.ญ.สิตาพชัญ ์สัญลกัษณ์                       นางภิญญาพชัญ ์สัญลกัษณ์                       50819

   62 ด.ช.นทีนท อาจฤทธ์ิ                            นายนพล อาจฤทธ์ิ                               52756

   63 ด.ช.ธีธชั ทองตะโก                             นายรณยทุธ ทองตะโก                             52379

   64 ด.ช.วรภพ คิรากรอมร                            นางสาวนนัทวนั สิงห์สังข ์                     57685

   65 ด.ช.ชวินทร์ ชอบงาม                            นางสาวนิตยา อาจเดช                            53884

   66 ด.ญ.สิตามนินท ์ศรีลาลยั                       นายอนุชา ศรีลาลยั                             55638

   67 ด.ญ.กีรติกา แกว้ภิรมย ์                       นายกฤษฎาวิทย ์แกว้ภิรมย ์                     60566

   68 ด.ช.ปฐพีกาญจน์ เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา            นายจุมพล เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา                  60499

   69 ด.ช.นาราภทัร แดงมิน                           นายนรินทร์ แดงมิน                             53925

   70 ด.ญ.องัควิภาดา สมภกัดี                        นางสาวอนงค ์สมภกัดี                           54654

   71 ด.ญ.ประภทัร์สร ด ารงคท์รัพย ์                  นางสาวพรภทัร์สร แพงแกว้                       51181

   72 ด.ญ.ธนิษฐา ยอดด าเนิน                          นางวรัญญา ยอดด าเนิน                           49829

   73 ด.ญ.กวินธิดา นอ้ยสีมุม                        นางสาวนาธิกา นอ้ยสีมุม                        58151

   74 ด.ช.ศดาย ุสุระสร                              นางสาวปวีณา โคว้จ ารัส                         54386

   75 ด.ญ.หวนัยหิวา ตรีกูล                          นางแพรวไพลิน ตรีกูล                           60429

   76 ด.ช.ปัญญากร แปลลา                             นางสาวรพีทศัน์ ดวงแกว้                        51926

   77 ด.ญ.ลินิน คูเก้ือกิตติรักข ์                  นางศศิรินทร์ คูเก้ือกิตติรักข ์               51406

   78 ด.ช.อภิวิชญ ์ศรีวาลยั                         นายพลภทัร์ ศรีวาลยั                           53243

   79 ด.ญ.ญาณิดา จิตรแสวง                           นางอุทุมพร จิตรแสวง                           54026

   80 ด.ช.ปุณณวิช ชูรักษ ์                          นางสุพรรณี ชูรักษ ์                           55723

   81 ด.ญ.เพลินพิชญา อุปเนตร                        นางวิภารัตน์ อุปเนตร                          56513



   82 ด.ญ.พิชามญชุ์ เพชรกลา้                        นางขวญัใจ เพชรกลา้                            51651

   83 ด.ช.กมลโรจน์ นิธิภาคยเ์จริญชยั                นางสาวหสัดาภรณ์ ภูมิผกัแวน่                   56643

   84 ด.ช.นรภทัร ชมช่ืน                             นางสาวรมิดา นิลโคตร                           58158

   85 ด.ญ.ชชวิภา เพง็ประสพ                          นางวลัวิภา เพง็ประสพ                          52443

   86 ด.ญ.ฐิรนนัท ์ธ ารงวิศว                         นางจีรนนัท ์ธ ารงวิศว                          51124

   87 ด.ญ.กรณ์ภสัสร นรินทร์รัมย ์                   นายนโรดม นรินทร์รัมย ์                        53039

   88 ด.ญ.ปวีณ์กร ศรีเกตุ                           นายสราวธุ ศรีเกตุ                             52236

   89 ด.ช.กนัตก์วี ส่งศรี                           นางสาวชไมพร ยนืยิง่                           58938

   90 ด.ญ.รินรดา กอ้งเกียรติศิลป์                   นางสาวศุภิสรา เพง็ตรุษ                        52120

   91 ด.ช.ชยณฐั เพลิงสงเคราะห์                      นางสาวนาถลดา เพลิงสงเคราะห์                   58009

   92 ด.ญ.ณฐัชยา เพลิงสงเคราะห์                     นางสาวนาถลดา เพลิงสงเคราะห์                   58009

   93 ด.ญ.ญาดารินทร์ บุญยนืยง                       นายสุทธิเกียรติ บุญยนืยง                      55784

   94 ด.ญ.วรัชญส์รากร ชา้งเจริญ                     นายวลัลพ ชา้งเจริญ                            51483

   95 ด.ช.จิตติพฒัน์ ชา้งเจริญ                      นายวลัลพ ชา้งเจริญ                            51483

   96 ด.ญ.วรพิชชา โพธิสาร                           นายวฒิุพล โพธิสาร                             56847

   97 ด.ญ.ณฐัชญาภรณ์ ฉิมนอก                         นางสาววรัญญา วงศสุ์วรรณ                       53036

   98 ด.ช.สุภูติ พิมลภทัรกุล                        นางกุลธิดา พิมลภทัรกุล                        49897

   99 ด.ญ.กณัฐมณี ยอดม่ิงขวญั                       นายฉตัรชยั ยอดม่ิงขวญั                        50164

  100 ด.ช.พีรพงษ ์ทองเหงา้                          นางพรพิมล ทองเหงา้                            51938

  101 ด.ญ.ดารณฏัฐ์ ดุษดี                            นายปพนณฎัฐ์ ดุษดี                             54467

  102 ด.ช.อชิตะ นิลประดบั                           นายธวชัชยั นิลประดบั                          51764

  103 ด.ช.ธนกฤต ถ่ินทพัไทย                          นายอดิศกัด์ิ ถ่ินทพัไทย                       55327

  104 ด.ญ.นฤญาดา จุนาศพัท ์                         นางกนกวรรณ จุนาศพัท ์                         56426

  105 ด.ญ.ศศิร์ธา คนัดาเร                           นางสาววรินทร เทพนุรักษ ์                      55997

  106 ด.ญ.สมิตานนัท ์อุดม                           นางสาวอนุศรา ค  าโสภา                           58872

  107 ด.ญ.เบญญาพร พทุธ์มีผล                         นางสาวนิภาพร ภาคภูมิ                          49687

  108 ด.ญ.ธิชา ลอ้มไธสง                             นางสาวทิพจุฑา สุวะพนัธ์                       58858

  109 ด.ญ.เจนณินทร์ ชนกพฒันกุล                      นางสาวสัยธิชน ชนกพฒันกุล                      59035

  110 ด.ช.ธญัณธีร์ ประเสริฐแสง                      นางสาวพรวิมล คงพนู                            55372

  111 ด.ช.ภูริพชัร์ มามาก                           นางสาวพีรัสรา มามาก                           58376

  112 ด.ญ.ณฐัชนนัท ์ศิริปิติสานต์ิ                  นางสาวจิตนา สังขท์อง                          50191



  113 ด.ช.ธีรดนย ์วรรณวงษา                          นางสาวแวว อรรคนิมาตย ์                        58277

  114 ด.ช.วิชญ ์บุญประเสริฐ                         นางสาวบุษยมาศ โชติกประคลัภ ์                  54362

  115 ด.ญ.นลินธารา จองศกัด์ิ                        นางสาวชุดา ซ่ือสกุล                           53634

  116 ด.ญ.ลลัญล์ลิล ไชยพยอม                         นางสาวศิวพร ไชยพยอม                           51005

  117 ด.ช.ภูริณฐั อ่อนนอ้ม                          นางรัตติกาล อ่อนนอ้ม                          51864

  118 ด.ญ.ปุณณดา อินสอน                             นางสาวภิรมรัตน์ อินถา                         50990

  119 ด.ช.ปุณณวิช อินสอน                            นางสาวภิรมรัตน์ อินถา                         50990

  120 ด.ญ.ชญัญาพชัญ ์เจริญพนัธ์                     นายชยักฤต เจริญพนัธ์                          59441

  121 ด.ญ.จิรัชญา บุญชะนะ                           นางสาวศิริพร บุญชะนะ                          58538

  122 ด.ญ.พิมพพิ์ศา จริยาคุณาพร                     นางสาวพราว พฒันศศิภา                          51224

  123 ด.ช.ธนกฤษ ก่ิงสาร                             นางสาวนดัธิดา นวลศรี                          50936

  124 ด.ช.ปัณณ์ธนตัถ ์ขวญัยนื                       นางสุกญัญา องักสิ์ริทรัพย ์                   49548

  125 ด.ช.ชวลัลกัษณ์ จนัทร์รักษา                    นางสาวชญัญญ์าณ์ จนัทร์รักษา                   55996

  126 ด.ช.ณกมล รุจิระบรรเจิด                        นางสาวนิตยา ดสักรปราชยั                       56210

  127 ด.ช.กีรติ สักแกว้                             นายวิชาญ สักแกว้                              56365

  128 ด.ช.รัชชานนท ์เซ็นติยะนนท ์                   นางกลัยาณี เซ็นติยะนนท ์                      56467

  129 ด.ช.วรานภดล กุชโร                             นางวรรณิสา กุชโร                              50829

  130 ด.ญ.ณรินทร์ธิรา อินานนัท ์                    นางสาวศิริพร เพ่ิมข้ึน                        57729

  131 ด.ช.นฤบดินทร์ การุญ                           นายสุรศกัด์ิ การุญ                            50850

  132 ด.ญ.ญาดา เจริญชีพ                             นายปรัชญา เจริญชีพ                            55113

  133 ด.ญ.กชนนัท ์บ ารุงสิริขนัธ์                    นายประทีป บ ารุงสิริขนัธ์                      51179

  134 ด.ญ.ณฐัธยาน์ กฤติณฐัธนชยั                     นางพชัญช์ามญชุ์ กฤติณฐัธนชยั                  52317

  135 ด.ญ.ปียว์รา นิรภยั                            นางสาวสุภาภรณ์ มากคง                          55992

  136 ด.ญ.กญัญาภคั นีระพงศ ์                        นางสาวจนัทร์เพญ็ สายพนัธ์                     55222

  137 ด.ช.กรมวฒัน์ สังขแ์กว้                        นางวิไลพร สังขแ์กว้                           56978

  138 ด.ญ.บุญญิศา ใจกลา้                            นายประชาธิป ใจกลา้                            53933

  139 ด.ช.ณฐัดนยั กาลจกัร                           นางสาวรัชตา สุวรรณวาล                         54553

  140 ด.ญ.สิริญาพร รักดี                            นางสาวสุวิมล ประดบัสุข                        56373

  141 ด.ช.นดี ชิตรัตน์วงศก์ร                        นางนริศรา ชิตรัตน์วงศก์ร                      55276

  142 ด.ช.ปภาวินท ์เทียมนาขา                        นางสาวสุมินตรา เทียมนาขา                      57986

  143 ด.ญ.ปุญญารัสม์ิ เส้นทอง                       นางสาวปฏิญญา กาลายศ                           51210



  144 ด.ช.ณนนท ์วรคุณวิศิษฏ ์                       นายวฒันพงศ ์วรคุณวิศิษฏ ์                     53310

  145 ด.ญ.นภคั นิลบรรพต                             นายธฤต นิลบรรพต                               53312

  146 ด.ช.ชลธาร แสงอรุณ                             นางสาวอริยา หอมส่งกล่ิน                       57773

  147 ด.ช.ชลธี แสงอรุณ                              นายธนพิพฒั แสงอรุณ                            59155

  148 ด.ญ.ญาณิศา พิศณาวงษ ์                         นางสาวพชัรียา ฑีฆะบุตร                        56393

  149 ด.ญ.ปุณิกา สมนึก                              นางสาวจิราพร มรกฎเขียว                        54667

  150 ด.ช.กนัตธี์ร์ ชวลิตกิจเจริญ                   นางสาวกนกวรรณ เตน็ตารัมย ์                    59154

  151 ด.ช.ภควิน เขม็ณรงค ์                          นางนลินาสน์ เขม็ณรงค ์                        52196

  152 ด.ญ.ปุณยภา มงักรก่ิง                          นายณฐัวฒิุ มงักรก่ิง                          54441

  153 ด.ญ.อุรัสยา สุขธวชั                           นางสาวน ้าฝน สมสาร                             55267

  154 ด.ช.ณฐสกนธ์พล โพธ์ิกระสัง                     นายธีระยทุธ โพธ์ิกระสัง                       51260

  155 ด.ช.นธัทวฒัน์ ร้ิวเจ                          นางสาวอ าภา ศรีวงคร์าช                         57387

  156 ด.ช.อาทิตย ์ถนอมจิตต ์                        นายธีรนนัท ์ศรีภูมิ                           42743

  157 ด.ญ.นลินนิภา ถนอมจิตต ์                       นายธีรนนัท ์ศรีภูมิ                           42743

  158 ด.ช.นิพิธพนัธ์ พนัธ์ด าริห์                    นางสาวนิภาภรณ์ รักสะอาด                       56049

  159 ด.ช.ณภทัร เพชรเสนา                            นางสาวนงกรานต ์บรรเจิดธีรกุล                  50227

  160 ด.ญ.พรนภสั ศิริเกษร                           นายณรงคศ์กัด์ิ ศิริเกษร                       51970

  161 ด.ญ.กาญจน์ธนา บ่อทราย                         นายธนรัชต ์บ่อทราย                            58676

  162 ด.ญ.ณฎัฐณิชา ไพฑูรย ์                         นางสาวสายรุ้ง จงฝังกลาง                       53069

  163 ด.ช.ภูมิระพี ค  าภาพกัตร์                       นางสาวหน่ึงฤทยั ค  าภาพกัตร์                    54462

  164 ด.ช.ชนาธิป สิทธิโภชน์                         นางสาวปนดัดา สุขยิง่                          57018

  165 ด.ช.กิตติวินท ์เบา้ทอง                        นางนิตยา เบา้ทอง                              56939

  166 ด.ญ.รฉตัร เทียมแสน                            นายเกรียงไกร เทียมแสน                         55335

  167 ด.ญ.ภคัธีมา วิเศษวงษา                         นายวชัเรนทร์ วิเศษวงษา                        50911

  168 ด.ญ.ธนญัญา ตั้งมโนกุล                         นายอรุณ ตั้งมโนกุล                            50624

  169 ด.ญ.นราวดี ปัญญาค า                            นายนนธชยั ปัญญาค า                             52550

  170 ด.ญ.กนตร์พี ศรีแกว้                           นายอาทิตย ์ศรีแกว้                            51013

  171 ด.ช.ธีร์กมล เสวกดรุณทร                        นางเปรมกมล เสวกดรุณทร                         53874

  172 ด.ญ.ภทัรวรรณ หาญตระกูล                        นางสาวอมรรัตน์ ทิราพงษ ์                      56404

  173 ด.ช.สถาปัตย ์เกิดสินธุ์                       นางสาววิรัญยา จุลนนัท ์                       59791

  174 ด.ญ.ณาราพรรณ์ ผุยค  าภา                         นางสาวฐาปนีย ์ผุยค  าภา                         52470



  175 ด.ช.ปัณณทตั ม่วงเขียว                         นางสาวจนัทิมา พลูประเสริฐ                     56871

  176 ด.ช.ณพล เรือนค า                               นายสมคิด เรือนค า                              58222

  177 ด.ช.ชชัชยั พรนภดล                             นางศิรินนภา พรนภดล                            52028

  178 ด.ช.ณฐัธณณชยั ศรีนาม                          นายธีรชยั ศรีนาม                              50765

  179 ด.ช.ณฐพงศ ์พรหมชนะ                            นายกิติพงค ์พรหมชนะ                           56398

  180 ด.ญ.มินญาดา ณรงคเ์ดชา                         นายณฐัวฒิุ ณรงคเ์ดชา                          50452

  181 ด.ช.ปภงักร พาณิชย ์                           นางสาวมตัติกา นิกรสุข                         55141

  182 ด.ช.กิตติเดช ฉูตรสูงเนิน                      นางสาวอรุณประไพ สวา่งวงค ์                    54871

  183 ด.ญ.วีรินทร์ทิรา นุ่มหอม                      นายอสัสกลัย ์บุรุษเกิด                        52081

  184 ด.ญ.พิชญรั์ษฏา เลพล                           นางสาวกญัญาวีร์ สาชิน                         57901

  185 ด.ญ.ศุภปรีดา หินจีน                           นางสาวศุภญา แจง้กระจ่าง                       60337

  186 ด.ช.ภิญญปัณฑ ์เลิศล ้า                         นางสาวสุธาทิพย ์เลิศล ้า                       50899

  187 ด.ช.ศิลธรากรณ์ เรือนทอง                       นางสาววนิดา เรือนทอง                          60422

  188 ด.ญ.ศิรภสัสร เรือนทอง                         นางสาววนิดา เรือนทอง                          60422

  189 ด.ช.พทัธดนย ์พรมโสภา                          นายพิชญพ์งศ ์พรมโสภา                          50806

  190 ด.ช.ฐิติวชัร์ ฐิติวชัรพงษ ์                   นางณฐัชานนัท ์ฐิติวชัรพงษ ์                   58493

  191 ด.ญ.คุณิตา กลบัมัง่มี                         นางสาวจารุวรรณ ปลอ้งทอง                       49616

  192 ด.ช.ประภูกฤต โคตรโนนกอก                       นางสาวจิตรลดา โคตรโนนกอก                      51099

  193 ด.ช.ฉตัรศิริ หวงัมีจงมี                       นางอรอุมา หวงัมีจงมี                          50659

  194 ด.ญ.รรณรดา ทิมทอง                             นายเอกลกัษณ์ ทิมทอง                           52020

  195 ด.ช.ชนกนัต ์ไข่ชยัภูมิ                        นางสาวพวงประภา ไข่ชยัภูมิ                     51001

  196 ด.ญ.กญัสุธภา เลิศล ้า                          นางสาวสุธาทิพย ์เลิศล ้า                       50899

  197 ด.ช.มงคลชนก ์เงินเชียง                        นายค ากอง เงินเชียง                            51440

  198 ด.ช.ปุญญพฒัน์ พรมดี                           นางสาวชมพิรา มงคล                             55856

  199 ด.ช.นรภทัร โชติภทัรสุมล                       นางสาวปิยนุช เช้ือสระคู                       49115

  200 ด.ญ.นาราภทัร คุณช่ืน                          นางสาวทิพวรรณ สีมูลไทย                        59888
 

 

รวมจ านวน      200     คน

ประกาศ ณ วนัที่       19  สิงหาคม  พ.ศ.  2564
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