
ที ่ ช่ือบุตร                                      ช่ือสมาชิก                                    เลขทีส่มาชิก

    1 ด.ญ.ทินสิรี เปรมเดชา                          นายณฐัชยั เปรมเดชา                            47598

    2 ด.ญ.ชมชนก เหล็กค  า                             นางสาวอญัชลี ซอกรัมย ์                        59298

    3 ด.ญ.ณิชาพร จนัทรางศุ                          นายธีรเดช จนัทรางศุ                           51928

    4 ด.ญ.อชิรญา บุญสิงห์                           นางสาวดวงใจ บ่อรุณรัตน์                       52057

    5 ด.ญ.ณชัชา คุม้พุ่ม                            นางสาวณชัพิมพ ์ภาษีรอด                        52859

    6 ด.ช.ภากรณ์ สุโพธ์ิ                            นางสาวผกามาส สุโพธ์ิ                          51999

    7 ด.ญ.กุลกนัยา สุโพธ์ิ                          นางสาวผกามาส สุโพธ์ิ                          51999

    8 ด.ญ.ปภฎัชมณ ปัทมวิภาต                         นายไพบูลย ์ปัทมวิภาต                          59232

    9 ด.ช.สถิตคุณ บุญมหาสิทธ์ิ                      นางสาวรุ่งตะวนั ทาโสต                         59501

   10 ด.ญ.นภษร กาญจนพานิช                           นายธานินทร์ กาญจนพานิช                        50590

   11 ด.ญ.พิมพพิ์ชชา สุภาศรี                        นายทรงพล สุภาศรี                              43856

   12 ด.ช.ปริญ ขวญัยนื                              นางสุกญัญา องักสิ์ริทรัพย ์                   49548

   13 ด.ญ.พิชชาพร ลุ่มยิม้                          นางสาวพงศพิ์ชา พฒันนิธิศกัด์ิ                 60806

   14 ด.ช.สารธรรม ประเสริฐสังข ์                    นางสาววรรษมน จงหาญ                            57000

   15 ด.ญ.น ้าพระธรรม ประเสริฐสังข ์                 นางสาววรรษมน จงหาญ                            57000

   16 ด.ช.วราทิตย ์บุญเพง็                          นางสาววราศิณี บุญเพง็                         50415

   17 ด.ญ.พาขวญั เขวาล าธาร                          นางสาวจิราภรณ์ เพชรทองหลาง                    54797

   18 ด.ช.ปริญ เน้ือศรี                             นางสาวชุติมา ปานแพ                            53853

   19 ด.ช.วราภทัร์ สุขสมรส                          นายปิยะนนัท ์สุขสมรส                          52413

 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั

เร่ือง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2565

ทุนส่งเสริมการศึกษา

ระดับประถมศึกษา               ทุนละ   1,400.00   บาท



   20 ด.ช.ธนวินณ์ วอนเจริญ                          นางสาวเกศกนก วอนเจริญ                         52066

   21 ด.ญ.นิชธาวลัย ์บุญมหาสิทธ์ิ                   นางสาวรุ่งตะวนั ทาโสต                         59501

   22 ด.ช.ธนกร คงเกิด                               นางพชันีย ์คงเกิด                             57025

   23 ด.ช.นรนฎั พนสั                                นายกิติกร พนสั                                55338

   24 ด.ช.ปุญยวฒัน์ เพ่ิมพลู                        นายยศวฒัน์ เพ่ิมพลู                           54473

   25 ด.ญ.ณฐัวศา เช้ือชุ่ม                          นางบงัเอิญ เช้ือชุ่ม                          51438

   26 ด.ญ.รดา เรืองโอชา                             นายวรพนัธ์ เรืองโอชา                          56682

   27 ด.ช.ณฐภทัร พรมวาส                             นางจุฑามาศ พรมวาส                             51839

   28 ด.ช.สืบตระกูล นิลกลาง                         นายสุพล นิลกลาง                               36971

   29 ด.ช.ปัญญากร ยาอุด                             นางสาวดวงใจ เพชรสารพรม                        51283

   30 ด.ญ.นลินญา รักทุ่งรวงทอง                      นายคมกริช รักทุ่งรวงทอง                       55633

   31 ด.ญ.ณิจชมณฑ ์ลายสน                            นางสาวชญานิศ ทองมาก                           50021

   32 ด.ช.วิชชคุณ เครือตราชู                        นายสุวชัชยั เครือตราชู                        49248

   33 ด.ญ.ลกัษณียา นาทนัรีบ                         นายภราดร นาทนัรีบ                             46469

   34 ด.ช.นนัทรัตน์ มัง่มี                          นายนพรัตน์ มัง่มี                             53903

   35 ด.ช.กนัตินนัท ์จนัทร์ดี                       นางธนัตนิ์ศา จนัทร์ดี                         57012

   36 ด.ช.การัณยภาส อินทรีเนตร                      นางวรรณภา อินทรีเนตร                          54952

   37 ด.ช.ฉตัรคุณากร โพธ์ิชยั                       นางสาวสุภาพร รักดว้ง                          56295

   38 ด.ช.ธีร์ธวชั พว่งเพ่ิมทรัพย ์                 นางนิตยธี์รา พว่งเพ่ิมทรัพย ์                 51776

   39 ด.ญ.นวียา สาและ                               นางสาวลลิตา บินรามนั                          54560

   40 ด.ญ.วรัทยา พทุธานุ                            นางสาวพทุธชาติ เรืองฤทธ์ิ                     55675

   41 ด.ญ.สาริศา พทุธานุ                            นางสาวพทุธชาติ เรืองฤทธ์ิ                     55675

   42 ด.ญ.นทฬภทัร ไทยวตัถุ                          นางสาวนาราภทัร ไทยวตัถุ                       56646

   43 ด.ช.ธีรภทัร มหตักุล                           นางสาวสุปราณี ศรีมุล                          53569

   44 ด.ช.คณาวิชช ์อ่อนหวาน                         นางอนูร อ่อนหวาน                              57943

   45 ด.ญ.กนกพิชญ ์รัตนพนัธ์                        นายจิตรกร รัตนพนัธ์                           54048

   46 ด.ญ.พรทิพา หิรัญค า                            นางจารุภา หิรัญค า                             53807

   47 ด.ญ.พรชนก หิรัญค า                             นางจารุภา หิรัญค า                             53807

   48 ด.ญ.ภรภทัร บุญบ ารุง                           นางหทยัรัตน์ บุญบ ารุง                         49588

   49 ด.ญ.ชิษณุชา เพชรตะกัว่                        นางสาวพรนลทั ด านา                             55778

   50 ด.ช.ธีรเดช ชะวาลา                             นางสาวกนกวรรณ ชะวาลา                          59029



   51 ด.ช.ภาคิน ชะวาลา                              นางสาวกนกวรรณ ชะวาลา                          59029

   52 ด.ช.กอ้งภพ จิตรารักษ ์                        นางสาวณชัชากญัญ ์จิตรารักษ ์                  57622

   53 ด.ญ.ปราณปรียา กสิชีวิน                        นางสาวพิมพพ์ร อยูสิ่งห์                       58264

   54 ด.ช.ฑีจุฑา จิตรากร                            นางมนตฤ์ดี จิตรากร                            43882

   55 ด.ช.กวินภพ ขานทรัพย ์                         นางสาววรรณา สระพิณ                            59113

   56 ด.ญ.กญัวรา ปาตาสะ                             นายวิทยา ปาตาสะ                               53861

   57 ด.ช.ชุติมนัต ์ชะบ ารุง                         นายวิทิต ชะบ ารุง                              44064

   58 ด.ญ.ชิโลห์ ดี โอคุเดริ                        นางสาวกมลภรณ์ คุม้สุภา                        56996

   59 ด.ช.ภูวิวสัส์ ขนัปาน                          นางภทัรพิมนต ์ขนัปาน                          57101

   60 ด.ช.ลูกาส์ แสงแกว้  ชาครอง                    นางชลกร ชาครอง                                53116

   61 ด.ญ.กุญชญาณ์กานต ์ขนัปาน                      นางภทัรพิมนต ์ขนัปาน                          57101

   62 ด.ญ.พรนชัชา นามณี                             นางสาวพฤกษา เทียนกุล                          53157

   63 ด.ช.สุวพชัร ฟุ้งพนัธุ์ประเสริฐ                นางสมบติั ฟุ้งพนัธุ์ประเสริฐ                  52036

   64 ด.ญ.กวินทรา ค  าไสว                             นางสาวกนิษฐา มีสารพนัธ์                       60572

   65 ด.ญ.สุพรรณิการ์ คุณมี                         นายสนอง คุณมี                                 51089

   66 ด.ญ.พรรวินท ์เจริญวงศานนท ์                   นายจิตรพล เจริญวงศานนท ์                      56743

   67 ด.ช.ภากรกฤต พลูแกว้                           น.ส.ปริยทิพย ์บุญคง                           46281

   68 ด.ญ.ไอริณ เพง็สุพรรณ                          นางสาวจงกล เพง็สุพรรณ                         52346

   69 ด.ช.ปุญญากร คนงาม                             นางสาวพิสมยั รุ่งเรือง                        54820

   70 ด.ช.ศิริเขษม เดชะศิริ                         นายธนัวา เดชะศิริ                             49479

   71 ด.ช.ภูวดล นภาค ารนฤทธ์ิ                        นางสาวเกษรินทร์ เกิดทรง                       56037

   72 ด.ญ.ณชัพร นนทะวงษ ์                           นางสาววิภาวี รัตนวนั                          56208

   73 ด.ช.ธนภทัร แสงเรือง                           นางณฐัณิชา แสงเรือง                           53209

   74 ด.ญ.กล่ินบุปผา คุณมี                          นายสนอง คุณมี                                 51089

   75 ด.ช.กฤติกร เอา้เจริญ                          นางสาวฐิติกร คีตาชีวะ                         56439

   76 ด.ญ.กวินธิดา ค  าไสว                            นางสาวกนิษฐา มีสารพนัธ์                       60572

   77 ด.ญ.จุฑาธิป บงัใบ                             นายสุริยา บงัใบ                               47529

   78 ด.ญ.ฉลินทร์ธร สนทิม                           นางสาวศิริธร สายทอง                           51989

   79 ด.ญ.ฐิตาภรณ์ วงศพ์รเพญ็ภาพ                    นางสาวพิรพรรณ วงศพ์รเพญ็ภาพ                   52589

   80 ด.ช.รณพีร์ สิงห์เริงฤทธ์ิ                     นางรัชฎาพร สิงห์เริงฤทธ์ิ                     51409

   81 ด.ญ.นาราชา สทา้นโยธิน                         นางนนัทพร สทา้นโยธิน                          56832



   82 ด.ญ.กุลฑีร์รา ฤกษส์มุทร                       นายวนัชนะ ฤกษส์มุทร                           56392

   83 ด.ญ.กีรัฏิยา ฤกษส์มุทร                        นายวนัชนะ ฤกษส์มุทร                           56392

   84 ด.ช.ณฐัดนยั นุ่นสะพาน                         นางสาวอนุธิดา นุ่นสะพาน                       57145

   85 ด.ญ.ธณณัณฐั ธีระบุตร                          นางจิรพร ธีระบุตร                             56990

   86 ด.ญ.พทัธนนัท ์ศรีสดใสสกุล                     นายนิธิ ศรีสดใสสกุล                           51043

   87 ด.ช.พีรดนย ์พรมวงัขวา                         นางสาวนทัธ์หทยั พรมวงัขวา                     58173

   88 ด.ญ.ศญาพสัตร์ สิงห์ทองบุญ                     นายชาติชาย สิงห์ทองบุญ                        50521

   89 ด.ช.ชินดนยั จนัใสย                            นางสาวกรีเนตร แกว้เจริญ                       59560

   90 ด.ญ.พรธารินทร์กาน พยหุเกียรติ                 นางเรณู พยหุเกียรติ                           53105

   91 ด.ช.รัตนะชยั วงษพิ์นิจ                        นางสาวพรเพญ็ มงคลศิริ                         57595

   92 ด.ช.ภาวตั ปรีชาศิลป์                          นางสาวชนานาถ ปรีชาศิลป์                       51728

   93 ด.ญ.ภิญญาพชัญ ์งามผ่อง                        นางสาวปทุมรัตน์ อาวโุสสกุล                    60739

   94 ด.ญ.ณชญัญณฎัฐ์ แฝงเมืองคุก                    นางโสมศิริ แฝงเมืองคุก                        51533

   95 ด.ญ.ครองขวญั ทองธรรมชาติ                      นายกฤษตยช ทองธรรมชาติ                         50241

   96 ด.ญ.เบญญาภา วงษท์องปลิว                       นายศุภเชษฐ์ วงษท์องปลิว                       51133

   97 ด.ช.มหาสมุทร พวงเทศ                           วา่ท่ีร้อยตรีวีระเชน ชินศกัด์ิชยั             53212

   98 ด.ญ.ปภาวริน จนัทะรส                           นางสาวจารุณี ค  าใส                             53630

   99 ด.ช.ปภาวิน จนัทะรส                            นางสาวจารุณี ค  าใส                             53630

  100 ด.ช.นาราภทัร สาและ                            นางสาวลลิตา บินรามนั                          54560

  101 ด.ช.ภูตะวนั อยูส่วสัด์ิ                       นายวชัระ อยูส่วสัด์ิ                          55880

  102 ด.ญ.คณสัวรรณ ชนะกิจ                           นางสาวพฐัภา พิมชยั                            59238

  103 ด.ญ.เรณุกา ห่วงไทย                            นางสาวสุพฒัตรี หอมบานเยน็                     55905

  104 ด.ญ.ขวญัทิพย ์ศิริรัตนาวดี                    นางธารทอง ศิริรัตนาวดี                        51454

  105 ด.ญ.ปุญนภา รุจิศกัด์ิ                         นางสาวประทุม เล็กเปีย                         50636

  106 ด.ญ.กนกกญัญาณฐั รักษาพล                       นางสาวปิยะมาศ อาจหาญ                          49610

  107 ด.ช.จิรภทัร รุ่งโรจน์                         นางสาวรัตนา กาญจนสาลี                         50947

  108 ด.ญ.เอญาภสัสร บวัประทุม                       นางจีรวรรณ บวัประทุม                          49130

  109 ด.ช.ณคิน วงศสุ์รินทร์                         วา่ท่ีร้อยตรีชาติชาย วงศสุ์รินทร์             55459

  110 ด.ช.พงศธ์สิทธ์ิ ผดุงเพียร                     นางสาวอริญรดา ทบัทิม                          57048

  111 ด.ญ.วรพิชชา วรรณพร้ิง                         นางจุฑารัตน์ วรรณพร้ิง                        50411

  112 ด.ญ.ณฐินี ตรีสนธ์ิ                            นางสาวนฤมล ปาลี                               53576



  113 ด.ญ.สถิรดา มาพิทกัษ ์                         นายจรัญ มาพิทกัษ ์                            59461

  114 ด.ช.ณฐพงศ ์เต่าอ่อน                           นางสาวมยรีุ ค  าแกว้                            54700

  115 ด.ญ.พิจกัขณา ติโนชงั                          นางสาวลกัษข์ณา จนัทรดา                        54701

  116 ด.ช.ภูมิภทัร ด าภูผา                           นางเอราวณั ด าภูผา                             50103

  117 ด.ช.กนัตพิชญ ์ผงทอง                           นางประภสัสร ผงทอง                             51096

  118 ด.ญ.ณรัก รุจิระบรรเจิด                        นางสาวนิตยา ดสักรปราชยั                       56210

  119 ด.ญ.ณกานดา ธนโชติธรานนท ์                     นางสาวศิรินภา ธนโชติธรานนท ์                  54766

  120 ด.ญ.กชนิภา กระสังข ์                          นางสาวสุพิชชาพร ทองแกมแกว้                    57096

  121 ด.ช.คณิศร น ้าดอกไม ้                          นายเอกราช น ้าดอกไม ้                          51122

  122 ด.ช.ภวราชย ์ซีโฮ่                             นางษิรากร ซีโฮ่                               51905

  123 ด.ช.พทุธคุณ โทนุบล                            นายอนุชา โทนุบล                               56262

  124 ด.ญ.กนกดารินทร์ หมอ้แหละ                      นายไกรสร หมอ้แหละ                             52222

  125 ด.ญ.สุธาสินี สมพงษผ้ึ์ง                       นายไกรวฒิุ สมพงษผ้ึ์ง                         36892

  126 ด.ญ.ศิรินทิพย ์ใจแจ่ม                         นางสาวศิริมา บุญสวสัด์ิ                       58099

  127 ด.ช.ธรรมาทศัน์ เพ่ือรอดวงษ ์                  นายพทุธยั เพ่ือรอดวงษ ์                       52190

  128 ด.ญ.ปภาวรินทร์ โพธ์ิศาลา                      นางสาวส าเนียง พวกดอนเคง็                      51874

  129 ด.ช.กิตติกวิน ชูเลิศ                          นายกลมรี ชูเลิศ                               51219

  130 ด.ช.สมชัญ ์นาหวัดง                            นางสาวมทัธนา วิเศษดี                          53579

  131 ด.ญ.ศศิณฏัฐ์ ฟักโพธ์ิ                         นางณปภชั ฟักโพธ์ิ                             42984

  132 ด.ช.ธนกฤต เจริญรุ่งกิจรัตน์                   นางเขมิกา เจริญรุ่งกิจรัตน์                   54284

  133 ด.ช.เปาวฤทธ์ิ ดุษฎีประเวศน์                   นางสาวพชัรินทร์ พทุธา                         54287

  134 ด.ญ.ณฤดี สิงห์ทอง                             นางสาวณฐัรดา จนัทรา                           53007

  135 ด.ช.อินทนนท ์เรืองรัศมีพงษ ์                  นางสาวนาฏอนงค ์เรืองรัศมีพงษ ์                55212

  136 ด.ญ.สุตาภทัร บา้นเนิน                         นายภูธร บา้นเนิน                              56961

  137 ด.ช.พศิน แจ่มพินิจ                            นางวนัดี แจ่มพินิจ                            50582

  138 ด.ญ.ภคมาตา เมฆบุตร                            นางจุติพร เมฆบุตร                             53764

  139 ด.ญ.พิชญาภคั รู้บุญ                           นางสาวพิมพวิ์ภา ศรีสร้อยพร้าว                 59654

  140 ด.ช.ปริพฒัน์ รู้บุญ                           นางสาวพิมพวิ์ภา ศรีสร้อยพร้าว                 59654

  141 ด.ญ.ศิโรธร ระดม                               นายนิติกร ระดม                                49310

  142 ด.ญ.ศุภิสรา วรรณกูล                           นางศศิพิมพ ์วรรณกูล                           51330

  143 ด.ช.พสิษฐ์ แสงสุทธิ                           นางสาวปาริชาติ น่ิมทศันศิริ                   53748



  144 ด.ช.ณฐัภาพ รอดสถิตย ์                         นายสันติภาพ รอดสถิตย ์                        57294

  145 ด.ญ.พิชญาภา ยนืนาน                            นางพตัรา ยนืนาน                               54009

  146 ด.ญ.ปภาวรินทร์ ร่วมบุญ                        นางสาวจินตนา ทพัวนั                           51755

  147 ด.ญ.เอนารินทร์ ริกนัตี                        นางสาวกิรินญา ประกอบดี                        51960

  148 ด.ญ.ธญัญาภรณ์ ทองดีนิโรจน์                    นางชนิดาภา ทองดีนิโรจน์                       54500

  149 ด.ช.ณภทัร เพชรมหาวรลาภ                        นายสุเมธี ธนะนิรันดร์                         53226

  150 ด.ช.พิทยาพล เกตุเขียว                         นางสาววรรณรัตน์ วิลานนัท ์                    52560

  151 ด.ญ.พทัธ์ธีรา บุญเป็ง                         นางธนญัชนก บุญเป็ง                            56068

  152 ด.ช.ปิยกฤษณ์ กิตติฤดีกุล                      วา่ท่ีร.ต.หญิงปาริชาติ กิตติฤดีกุล            57248

  153 ด.ช.ปารเมษฐ์ เอ่ียมศศิธร                      นางนลินรัตน์ เอ่ียมศศิธร                      56932

  154 ด.ช.ฐิติวจัน์ รุ่งเรือง                       นางกฤษณา รุ่งเรือง                            52191

  155 ด.ช.ชวนากร ธ ารงเวชช                           นางสาวศุภพิชญ ์ธ ารงเวชช                       57295

  156 ด.ญ.นาขวญั บุญพามา                            นางสาวชมภู่ นุ่มนวล                           55864

  157 ด.ญ.ปภาดา สริมล าจวน                           นายปราโมท สริมล าจวน                           50253

  158 ด.ช.นรภทัร ทีฆายพุรรค                         นางสาวฌชัธิชชา ทีฆายพุรรค                     53705

  159 ด.ช.กอ้งกิดากร เกษสุข                         นายอภิเดช เกษสุข                              55504

  160 ด.ญ.มนีษิกา มีจนัทร์                          นายปิยะ มีจนัทร์                              58503

  161 ด.ญ.ศตรีญา ประทุมมา                           นายอนุชา ประทุมมา                             49270

  162 ด.ญ.ปัณณพร คงมานนท ์                          นางสาวศศิธร ทองนวล                            50728

  163 ด.ญ.เฌอริลิณญ ์สวสัด์ิพาณิชย ์                นายณฐัวฒิุ สวสัด์ิพาณิชย ์                    54974

  164 ด.ญ.กนกรัตน์ จตุรปา                           นางปริศนา จตุรปา                              54932

  165 ด.ช.พงศกร อุ่นอก                              นางสาวสายชล แสงจนัทอง                         54078

  166 ด.ช.วีรกานต ์ชอบท ากิจ                         นางสาวสมรักษ ์อินทนุพฒัน์                     58768

  167 ด.ช.ธีรภทัร ชอบท ากิจ                          นางสาวสมรักษ ์อินทนุพฒัน์                     58768

  168 ด.ช.ชยพล ราชชมภู                              นางสาวไกรวลัย ์ธะนู                           53736

  169 ด.ญ.พิชญสุ์ดา ราชชมภู                         นางสาวไกรวลัย ์ธะนู                           53736

  170 ด.ช.กวินพฒัน์ ชาญรอบ                          นางอรอนงค ์ชาญรอบ                             54289

  171 ด.ช.ฐกฤต ทองไทย                               นางสาวสุวพิชญ ์คา้ฮั้ว                        48775

  172 ด.ญ.พิชญธิดา ป่ินรุจิรัตน์                    นางสาวพชัรพรรณ ป่ินรุจิรัตน์                  52123

  173 ด.ญ.พิชญาภา ป่ินรุจิรัตน์                     นางสาวพชัรพรรณ ป่ินรุจิรัตน์                  52123

  174 ด.ช.กรวิชญ ์บงัใบ                             นางสาวหทยัรัตน์ พละศูนย ์                     57767



  175 ด.ช.ศุภวิชญ ์พนัธ์สระนอ้ย                     นางสาววิภากร พนัธ์สระนอ้ย                     59422

  176 ด.ญ.ปานระพี ชยัวิเชียร                        นางนิลเนตร ชยัวิเชียร                         49556

  177 ด.ญ.กานตม์ณี แสนแกว้                          นางกมลรัตน์ แสนแกว้                           51016

  178 ด.ญ.รวินทว์ลัยา สิริอิสรา                     นายณฐภณ สิริอิสรา                             55279

  179 ด.ญ.สุริวิภา เพง็จนัทร์                       นางศุภสินี เพง็จนัทร์                         49800

  180 ด.ญ.กญัญณ์ชัชา โชควิเศษชยัสิทธ์ิ              นางนงนุช โชควิเศษชยัสิทธ์ิ                    50536

  181 ด.ช.ปัญญาพล ประสาร                            นางน ้าผ้ึง ประสาร                             52228

  182 ด.ญ.ณฐัณิชา มะณู                              นายสิทธิพงษ ์มะณู                             59508

  183 ด.ช.อฟัฟาน ทวีพงษไ์พรัช                       นางสาวอสัมา ทวีพงษไ์พรัช                      51974

  184 ด.ช.ชญัภิญญปัณฑ ์โพธ์ิกระสัง                  นายธีระยทุธ โพธ์ิกระสัง                       51260

  185 ด.ญ.ไอยริณลดา แกว้วิมล                        นางศรัญยรั์ชต ์แกว้วิมล                       50148

  186 ด.ช.จีรนณ เพช็รมณี                            นางสาวปัญจาภรณ์ มาลาวนั                       51898

  187 ด.ช.กษิด์ิพฑัฒิ สีห์สราญ                      นางสาวรวิญาณี สีห์สราญ                        57047

  188 ด.ญ.ณฐัปภสัร์ มารุพงษ ์                       นางสาววิชชุตา ประดิษฐ์                        55887

  189 ด.ช.ศุภกร คุม้จัน่                            นางสาวศิรินภา คุม้จัน่                        51758

  190 ด.ช.พฤกษธมัม ์พนัธุ์เพชราวธุ                  นางจิราภรณ์ พนัธุ์เพชราวธุ                    51757

  191 ด.ญ.ศรุดา คุม้จัน่                            นางสาวศิรินภา คุม้จัน่                        51758

  192 ด.ช.ธีรธาร รักงาม                             นางวนัวิสาข ์รักงาม                           50262

  193 ด.ช.ปัณณวิชญ ์ธรรมปัญญา                       นางหน่ึงฤทยั ธรรมปัญญา                        54550

  194 ด.ช.ชยณฐั วงษวิ์ลา                            นางสาววิชชุดา ดอกบวั                          57195

  195 ด.ช.พิสิษฐ์ แกว้บุญ                           นางสมฤทยั แกว้บุญ                             49703

  196 ด.ช.พลกฤต เช้ือนุ่น                           นางสุพรรณี เช้ือนุ่น                          49374

  197 ด.ญ.วรรษมล เช้ือนุ่น                          นางสุพรรณี เช้ือนุ่น                          49374

  198 ด.ญ.คุณญัญา แกว้จินดา                         นางสาวภาวนา สุขเกษม                           49395

  199 ด.ช.ธนธรณ์ ปล้ืมสูตร                          นางสมควร ปล้ืมสูตร                            54388

  200 ด.ญ.ณฐัมน เช้ือชุ่ม                           นางบงัเอิญ เช้ือชุ่ม                          51438

  201 ด.ญ.ณฎัฐกานต ์โพธ์ิศิริ                       นางณฏัฐพชัร์ โพธ์ิศิริ                        51570

  202 ด.ญ.ปัณณพร กระเวณกิจ                          นายปิยพงษ ์กระเวณกิจ                          52810

  203 ด.ช.วรากร ศรีปราโมช                           นางสาวกรนภา กองเป็ง                           53268

  204 ด.ช.วศิกร ศรีปราโมช                           นางสาวกรนภา กองเป็ง                           53268

  205 ด.ญ.นริศรา เช้ือจีน                           นางสาวสายผล พทุธรักษา                         53313



  206 ด.ญ.กฤติญา อนนัตนาคม                          นางสาวสุสรรค ์ไชโยรักษ ์                      53382

  207 ด.ญ.ลภนพร เทียนธรรม                           นางสาวแกว้ใจ เทียนธรรม                        51364

  208 ด.ญ.นาราชา ยบุลชู                             นางสาวนภาวรรณ ยบุลชู                          53076

  209 ด.ญ.สุธิชยา จาระนยั                           นางจิรชยา จาระนยั                             52084

  210 ด.ช.ณรงคฤ์ทธ์ิ มาแดง                          นางสาวณฐัชุตา ชตานนท ์                        51524

  211 ด.ญ.พณธิดา ซ าเผือก                            นายสราวฒุ ซ าเผือก                             53520

  212 ด.ญ.มณีมญัชุ์ ไมยโ์พธ์ิ                       นางสาวธญัญาภรณ์ สุนสุข                        57964

  213 ด.ช.อนาวิล ปิงยศ                              นายอนนัต ์ปิงยศ                               49984

  214 ด.ช.ชิษณุพงศ ์รัชตโสภณ                        นางสาวณฏัฐณิชา อาจโยธา                        50097

  215 ด.ช.ธชักร ค้ึมยะราช                           นายอรรฆพร ค้ึมยะราช                           60575

  216 ด.ช.กิตติกวินท ์สักแกว้                       นายวิชาญ สักแกว้                              56365

  217 ด.ช.แฮร่ี แจค็สัน                             นางสาวสุวรัตน์ กาญจนกุญชร                     56605

  218 ด.ญ.อญัชิษฐา ไก่แกว้                          นางอาดี ไก่แกว้                               55400

  219 ด.ช.พิชยกานต ์ปัดภยั                          นางณฐักานต ์ปัดภยั                            55944

  220 ด.ช.ธนญัวิชช ์อ่อนพทุธา                       นายอาทิตย ์อ่อนพทุธา                          54506

  221 ด.ญ.ธนญัญา อ่อนพทุธา                          นายอาทิตย ์อ่อนพทุธา                          54506

  222 ด.ช.ภูมิรพี ท  าดี                              นางสาวสิริมณี อกัขนิตย ์                      56322

  223 ด.ช.ฉนัทวฒัน์ นิติวฒันะ                       นายพชัรพล นิติวฒันะ                           60379

  224 ด.ญ.จิรัชญา บ ารุงเขตร์                        นางสุพตัรา ม่วงงาม                            56962

  225 ด.ญ.วนิชญา สุพร                               นางสาวธีรพร บุตราช                            56267

  226 ด.ญ.ณฐัธิดา รุกขะวฒัน์                        นางสาวอภิญญา สุขบวั                           55555

  227 ด.ญ.นนัทน์ภสั แกว้ฉีด                         นางณิชากร แกว้ฉีด                             53563

  228 ด.ช.นนทป์วิธ แกว้ฉีด                          นางณิชากร แกว้ฉีด                             53563

  229 ด.ญ.กฤตยา กิตติวิริยะการ                      นางกฤติญา กิตติวิริยะการ                      51134

  230 ด.ญ.ณฎัฐ์ชวลั กิตติวิริยะการ                  นางกฤติญา กิตติวิริยะการ                      51134

  231 ด.ญ.ณรัญชน์ หิรัญหลาย                         นางสาวสุรินธร โพธิวฒัน์                       55367

  232 ด.ญ.แพรวนภางค ์ทองอุ่น                        นางสาวศรินยา จรัสแผว้                         55447

  233 ด.ญ.ภิญญาพชัญ ์ลุนนากนั                       นางอรอุมา ลุนนากนั                            55916

  234 ด.ช.รณกร อนุสิทธ์ิ                            นางอรทยั อนุสิทธ์ิ                            49989

  235 ด.ช.นพวฒัน์ เจริญวิวฒันศิลป์                  นายธนวฒัน์ เจริญวิวฒันศิลป์                   54370

  236 ด.ญ.หน่ึงธิดา เทววงศเ์นติเกษม                 นางสาวพรหมภสัสร เทววงศเ์นติเกษม               58203



  237 ด.ญ.คุณีญา อ่อนจนัทร์                         นายโครงการ อ่อนจนัทร์                         49066

  238 ด.ญ.ภทัรนนัท ์สติภา                           นางธญัญา สติภา                                50581

  239 ด.ญ.นาตาชา ปรีเปรม                            นายพฒิุพงค ์ปรีเปรม                           50828

  240 ด.ช.วายบุุตร วฒิุนนัท ์                       นายภรัณย ูวฒิุนนัท ์                          52542

  241 ด.ญ.ภิญญาพชัญ ์ศรีษะธาตุ                      นางสาวประภสัสร มีมาก                          55858

  242 ด.ช.ธนาตุล ญาณจรัส                            นางสาวอภิญา พรชู                              55082

  243 ด.ช.ณฐัพงศ ์ศิริปิติสานต์ิ                    นางสาวจิตนา สังขท์อง                          50191

  244 ด.ช.ขวญัวรางค ์ทองอุ่น                        นางสาวศรินยา จรัสแผว้                         55447

  245 ด.ญ.ปุณชญา สุวรรณนาคะ                         นางสาวมณฑาทิพย ์เรืองแกว้                     51110

  246 ด.ญ.อชิตา หนูวุน่                             นางมนิชยา หนูวุน่                             58176

  247 ด.ช.พชร ธนค าดี                                นางจุไรรัตน์ ธนเจริญบุญญา                     59212

  248 ด.ญ.สุพรรณี เสนเพง็                           นางสาวกณัณิกา เหล่ียมมุกดา                    51891

  249 ด.ญ.ณชัญสุ์ภางค ์วรวรรณ                       นางมยรีุ วรวรรณ                               48976

  250 ด.ช.ปวีร์กิต บวังาม                           นางสาวนนัทนา บวังาม                           54674

  251 ด.ช.ภชัรพล เลิศเสรีพฒันกุล                    นายยตศวรรธน์ เลิศกิตติภกัด์ิ                  51917

  252 ด.ญ.พรชนก ขาวพิมพ ์                           นางสุภาพร ขาวพิมพ ์                           50009

  253 ด.ญ.ภคัธีมา วิเศษวงษา                         นางณฐัธยา วิเศษวงษา                           50008

  254 ด.ช.ธิติกร เหมะสิขณัฑกะ                       นางปาริชาต เหมะสิขณัฑกะ                       50438

  255 ด.ช.วฒิุสิทธ์ิ แคลว้คลาด                      นางสาวพลศิลป์ แคลว้คลาด                       52076

  256 ด.ช.ธชัธรรม ์กิตติสุคนธ์                      นางอนุวรรณ กิตติสุคนธ์                        48053

  257 ด.ช.ชินบุตร ชนะศรี                            นางพิมผกา ชนะศรี                              59807

  258 ด.ญ.ชญาน์นนัท ์ยอดบุญเรือง                    นางสาวกนัตินนัท ์ยอดบุญเรือง                  56934

  259 ด.ญ.ญาภาพฎัญ ์ธิรามนตร์                       นางอรทยั ธิรามนตร์                            49994

  260 ด.ช.วิชาวธุ สุดจิตร                           นางมทันียา สุดจิตร                            53584

  261 ด.ช.ธนวรรธน์ เพชรจอม                          นางสาวลลิตา เพชรจอม                           55239

  262 ด.ญ.ญาณ์สิตางศ ์กนัสิทธ์ิ                     นายวิเชียร กนัสิทธ์ิ                          39832

  263 ด.ญ.ชยางคนิ์ธิ กนัสิทธ์ิ                      นายวิเชียร กนัสิทธ์ิ                          39832

  264 ด.ญ.อรวรรณ บุญนาน                             นางจิราพร บุญนาน                              52942

  265 ด.ญ.ณฏัฐกานต ์สมนาม                           นางอุษิฏฏา สมนาม                              48409

  266 ด.ช.ชวสิทธ์ิ เอ่ียมเจริญ                      นายชาคริต เอ่ียมเจริญ                         54936

  267 ด.ช.อชิระ ธรรมเกตุ                            นางทิพย ์ธรรมเกตุ                             50784



  268 ด.ช.ขจรวิทย ์สุมงคล                           นางธญัญธร สุมงคล                              59610

  269 ด.ช.จกัรพงศ ์อนนัตนาคม                        นางสาวสุสรรค ์ไชโยรักษ ์                      53382

  270 ด.ญ.นฤภทัร การุญ                              นายสุรศกัด์ิ การุญ                            50850

  271 ด.ช.ไทเลอร์ ล ้าเลิศ โรส                       นางสาวดรุณี ล ้าเลิศ                           59460

  272 ด.ญ.สิริญาดา ขวญัสุวรรณ                       นางสาวสุภาภรณ์ ขวญัสุวรรณ                     55178

  273 ด.ญ.ดานียา ทิพยแ์สง                           นางสาวทศัมีนา สันธิโยธิน                      54417

  274 ด.ช.สถิตคุณ สมประสงค ์                        นางสาวกมลทิพย ์ดิษเจริญ                       60464

  275 ด.ญ.วีมสัลิน เสือส่อสิทธ์ิ                    นางวรรณา เสือส่อสิทธ์ิ                        49078

  276 ด.ญ.กรวรรณ จตุรัตนโชติ                        นายกฤษณะ จตุรัตนโชติ                          54948

  277 ด.ช.ศิริพงค ์ทิพวจันา                         นายศกัดาพร ทิพวจันา                           53195

  278 ด.ญ.กมลภทัร เบา้ทอง                           นางนิตยา เบา้ทอง                              56939

  279 ด.ญ.จาลิมา พร้ิงมาดี                          นางสุนิตา พร้ิงมาดี                           48946

  280 ด.ญ.กวินธิดา เขม็เพชร                         นางสาวจุฑารัตน์ อยูสุ่ข                       56862

  281 ด.ช.ชนาภูมิ เวทยส์ฤษฎ ์                       นางไพเราะ เวทยส์ฤษฎ ์                         52831

  282 ด.ช.ปภินวิช พนัธุ                             นายจตุรงค ์พนัธุ                              49453

  283 ด.ช.ณฐักิตต ์พนัธุ                            นายจตุรงค ์พนัธุ                              49453

  284 ด.ช.ปริเยศ ช านาญไพร                           นายพลูสุข ช านาญไพร                            53540

  285 ด.ช.จิณณพตั ช านาญไพร                          นายพลูสุข ช านาญไพร                            53540

  286 ด.ญ.ณฐัชยา แสงทองค าสุก                        นายสมบติั แสงทองค าสุก                         46239

  287 ด.ช.ปภงักร พนสั                               นางรุ่งอรุณ พนสั                              49936

  288 ด.ช.ธนภทัร งามเถ่ือน                          นางสาวธนาภรณ์ เรือนสีทอง                      55298

  289 ด.ญ.พิชญาภา ปักษี                             นางประภา ปักษี                                51432

  290 ด.ช.ณฐัภทัร มูลพรม                            นางมลิวรรณ์ มูลพรม                            51019

  291 ด.ช.ธนวฒัน์ สุนทร                             นางบุญกาล สุนทร                               57922

  292 ด.ช.กนัตพงศพิ์ศิษฐ์ ดีวรัตน์                  นายพิศิษฐ์พงศ ์ดีวรัตน์                       51090

  293 ด.ญ.กญัญาพิชามญธุ์ ดีวรัตน์                   นายพิศิษฐ์พงศ ์ดีวรัตน์                       51090

  294 ด.ญ.พิชญาภา ทิพยป์ระเสริฐ                     นายจิรัต ทิพยป์ระเสริฐ                        57376

  295 ด.ช.ชยัพจน์ สุนนัทนพนัธ์                      นางสุพรรณี สุนนัทนพนัธ์                       53685

  296 ด.ช.ฐดนยภ์ทัร์ พิบูลธนาวนิช                   นางสาวเกศรินทร์ หาญด ารงครั์กษ ์               50347

  297 ด.ญ.อญัชิชฐาณ์ พิบูลธนาวนิช                   นางสาวเกศรินทร์ หาญด ารงครั์กษ ์               50347

  298 ด.ช.ปารวตัร อุปครุฑ                           นายไชยวฒัน์ อุปครุฑ                           51846



  299 ด.ช.ภูมิกฤฎ์ิ แกว้วิสิการณ์                   นางสาวภาวิณี พทุธพฤกษ ์                       54117

  300 ด.ช.ภูมิวิชย ์แกว้วิสิการณ์                   นางสาวภาวิณี พทุธพฤกษ ์                       54117

  301 ด.ญ.สรัญญา ปัญญาดิลก                          นางปุณยนุช ปัญญาดิลก                          49830

  302 ด.ญ.ภูษณิศา บุญสิทธ์ิกูล                      นางวรรษชล บุญสิทธ์ิกูล                        41018

  303 ด.ญ.คณญัพร ติภิ                               นางสาววยา สมรรถการพฒันา                       53075

  304 ด.ญ.ภทพร แกว้ศรีงาม                           นางสาวเกตุกาญจน บวันาค                        50109

  305 ด.ช.กรภทัร์ ปริชญช์ยัวฒัน์                    นางอจารีย ์ปริชญช์ยัวฒัน์                     57002

  306 ด.ช.วิศวช์นนท ์พวงค า                          นางสาวบงัอร ช านาญเวช                          51252

  307 ด.ช.พรรษกร อุปพงษ ์                           นางศิริตา้ อุปพงษ ์                           59934

  308 ด.ช.พิร์ภูณกร อุปพงษ ์                        นางศิริตา้ อุปพงษ ์                           59934

  309 ด.ช.คุณณภทัร วฒิุสาร                          นางสาวเสาวนุช วฒิุสาร                         53589

  310 ด.ช.กิตติพงศ ์วารีรักษท์วี                    นางสาวนิติยา แหลมทุ่ง                         59738

  311 ด.ช.คุณานนท ์เทียนทอง                         นางสาวบงกช จนัทร์ไพศรี                        54799

  312 ด.ญ.บุศรินทร์ ศิริวงศ ์                       นางบุญมี ศิริวงศ ์                            50042

  313 ด.ช.ปวีร์ธร ชนะชู                             นางนลิน ชนะชู                                 51427

  314 ด.ญ.ทิพากร เกตุแกว้                           นางสาวกรรณิกา ชินวิวฒันผล                     53041

  315 ด.ช.กอ้งภพ ไชยราช                             นายจกัรภทัร ไชยราช                            54697

  316 ด.ช.ภูริณฐั ฉิมพาลี                           นางจนัทร์นภา ฉิมพาลี                          59297

  317 ด.ช.วริทธ์ธร ทิพยว์ลัย ์                      นางสาวนงลกัษณ์ อาภาสัตย ์                     48810

  318 ด.ช.วชิรวิทย ์มงัษะชาติ                       นายเฉลิมชยั มงัษะชาติ                         58500

  319 ด.ช.ณฐัพชัร์ กฤติณฐัธนชยั                     นางพชัญช์ามญชุ์ กฤติณฐัธนชยั                  52317

  320 ด.ช.ฐานนัต ์ปัทมพรหม                          นายสรณ ปัทมพรหม                               56790

  321 ด.ญ.พิชญา ก่ิงสาร                             นางสาวนดัธิดา นวลศรี                          50936

  322 ด.ช.ณภทัร ภทัรกรธนกิจ                         นางจุฑารัตน์ ภทัรกรธนกิจ                      52466

  323 ด.ญ.ณฐัรดา ศรีนวล                             น.สพนิตนาฏ อคัรนิตย ์                         53618

  324 ด.ญ.จิรัชญา ศรีป้ัน                           นางสาวจุฑามาศ ศรีป้ัน                         60646

  325 ด.ญ.นชชนก มงัคละศิริ                          นายนนกร มงัคละศิริ                            57715

  326 ด.ญ.ทิชา มวลมนตรี                             นางสาวธิดาทิพย ์ภูนาโคก                       57199

  327 ด.ญ.วรรณรดา มวลมนตรี                          นางสาวธิดาทิพย ์ภูนาโคก                       57199

  328 ด.ช.ศิวกรณ์ สนธิ                              นายชูเกียรติ สนธิ                             51297

  329 ด.ช.ธรรศฌป์กรณ์ ม่วงมี                        นายมานพ ม่วงมี                                58224



  330 ด.ช.ณฐัวฒัน์ วฒันภูดินนัท ์                   นางณฐัธยาน์ วฒันภูดินนัท ์                    52681

  331 ด.ญ.ปัทมนิภา เธียรสกุล                        นางเจตวิภา เธียรสกุล                          54880

  332 ด.ช.ณฐัพชัร์ บุญประไพ                         นางณชัชา บุญประไพ                             54563

  333 ด.ช.ธนาธิป สุวรรณบ ารุงสุข                     นายอรรณพ สุวรรณบ ารุงสุข                       59390

  334 ด.ญ.กวินธิดา เจริญกุล                         นายธวชัชยั เจริญกุล                           50212

  335 ด.ญ.สุชานาฎ คงนอก                             นางสุชีลา คงนอก                               51204

  336 ด.ช.ภวตั กระชอนสุข                            นางสาวพีชนิกา จิตรมา                          56708

  337 ด.ช.ณกรณ์ รอดพนู                              นางภาณี บุญตามช่วย                            51543

  338 ด.ช.ณกาณฑ ์รอดพนู                             นางภาณี บุญตามช่วย                            51543

  339 ด.ญ.ธรรญธร ฉิมพลี                             นางเพญ็พร ฉิมพลี                              51353

  340 ด.ช.พชัรพล สุขแกว้                            นางสาวพรหมมาศ แสงพลอย                         54219

  341 ด.ช.ณรัฐกรณ์ หวานคง                           นางสาวฐิติพร พลูสวสัด์ิ                       56541

  342 ด.ช.ภูมิกฤษฎ์ิ ยอดม่ิงขวญั                    นายฉตัรชยั ยอดม่ิงขวญั                        50164

  343 ด.ช.ปิยวฒัน์ ปักกาเล                          นางสาวเปรมจิต คลา้ยแกว้                       51315

  344 ด.ช.กิตต์ิธเนศ ขจรเดชะ                        นางเนาวรัตน์ ขจรเดชะ                          51165

  345 ด.ญ.กิรติยาภรณ์ ศรียาเทพ                      นางสาวกรรณ์ธิมา ศรียาเทพ                      57961

  346 ด.ช.ณภทัร นุนาบี                              นางอุไรวรรณ นุนาบี                            54637

  347 ด.ญ.พชัราภา โหวดมงคล                          นางสาววิกนัดา เกษเดช                          54639

  348 ด.ญ.พิชญาภคั ป่ินรุจิรัตน์                    นางสาวพชัรพรรณ ป่ินรุจิรัตน์                  52123

  349 ด.ญ.ชนญัญา ช่วงโชติ                           นายชาญชยั ช่วงโชติ                            46225

  350 ด.ญ.เขมขวญั สามหมอ                            นางพกัตร์วิภา สามหมอ                          50951

  351 ด.ช.คีตทีปา ดางาม                             นางสาวตวงพร พุ่มเสนาะ                         52112

  352 ด.ญ.ภณัฑิรา ดีเสมอ                            นายวนัชยั ดีเสมอ                              55252

  353 ด.ญ.พาขวญั วณิชเจนประเสริฐ                    นางปิยะพร วณิชเจนประเสริฐ                     42665

  354 ด.ญ.สราริญา สุวรรณไพบูลย ์                    นางสาวจารินี อ่ิมดว้ง                         50171

  355 ด.ช.รัฐรักษ ์นวนประโคน                        นางสาวพชัรนนัท ์จนัละออ                       50851

  356 ด.ญ.จาริสรา สุวรรณไพบูลย ์                    นางสาวจารินี อ่ิมดว้ง                         50171

  357 ด.ช.พงศป์ณต อ าพฒัน์                           นางสาวชญาดา อุตรวิเศษ                         55942

  358 ด.ญ.นรมน เมฆขยาย                              นางสาวพิชชาภา เมฆขยาย                         60087

  359 ด.ช.กิจติพชัธ์ บุญประภา                       นางสาวนฤมล ใจช่ืน                             59166

  360 ด.ญ.โรสรินทร์ อาร าพนัธ์                       นางสาวนอ้งหญิง ชา้งพลาย                       56437



  361 ด.ญ.อภิมนท ์เพง็สวา่ง                         นายมนตรี เพง็สวา่ง                            52286

  362 ด.ช.ยศกร จนัทรวงษ ์                           นางสาวเยาวดี จนัทรวงษ ์                       51021

  363 ด.ช.ญาณพฒัน์ รัตนมงคล                         นางสาววนัธิดา สีหะวงศ ์                       53500

  364 ด.ญ.สุชญัญา เขียวนอ้ย                         นางสาวสุนนัทา กาญจนะสมบติั                    60179

  365 ด.ช.วิชญภ์าส พฒุตาล                           นางสาวสิริกานดา ภูพวก                         51185

  366 ด.ช.วิชญพ์ล พฒุตาล                            นางสาวสิริกานดา ภูพวก                         51185

  367 ด.ช.กญัณภทัร เอ็มประโคน                       นางสาววรรณวิษา เพชรพราว                       54439

  368 ด.ญ.ปวริศา เลพล                               นางฐานิตา เลพล                                57726

  369 ด.ญ.ณฐัชา จิตบรรจง                            นายภทัรพงษ ์จิตบรรจง                          51261

  370 ด.ญ.พิชชาภา ผิวข  า                             นายอนุชิต ผิวข  า                               52645

  371 ด.ญ.กชพร ผิวข  า                                นายอนุชิต ผิวข  า                               52645

  372 ด.ญ.นทัธ์ฐภคั พิพิธธนาวงษ ์                   นางสาวลดัดาวลัย ์พิพิธกุล                     50754

  373 ด.ญ.ปภาวรินทร์ ทพันาค                         นางสุธีกานต ์ทพันาค                           52238

  374 ด.ญ.พิมพล์ภสั ใจหา้ว                          นางสาวนรภทัร อินทจกัร์                        54491

  375 ด.ญ.ณฐักฤตา ดีท่ีสุด                          นางสาวสมใจ จนัทรังษี                          50088

  376 ด.ช.นิธิศ รวีวารษ ์                           นางสาวเขมจิรา รวีวารษ ์                       51121

  377 ด.ช.พงษพ์ลากร เขจรไชย                         นางสาวดาวเรือง บุปผา                          57912

  378 ด.ญ.ปัณฑารีย ์เจียมจ านรรจา                    นางปิยะพร เจียมจ านรรจา                        51092

  379 ด.ช.พสิษฐ์ ศรีอ่อน                            นางวรดา ศรีอ่อน                               52938

  380 ด.ช.ธนทตั ปล้ืมสูตร                           นางสมควร ปล้ืมสูตร                            54388

  381 ด.ช.ปัณณทตั ปันทะโชติ                         นางมยลีุ ปันทะโชติ                            54351

  382 ด.ช.วกุล พรหมเพง็                             นายเสถียร พรหมเพง็                            43425

  383 ด.ญ.สุพชัรี สมคะเณย ์                         นายสันติ สมคะเณย ์                            44411

  384 ด.ช.ธีธชั รักชาติ                             นางสาวตน้ทุน จนัทร์จู                         44845

  385 ด.ญ.บุญญิสา ศรีทอง                            นายเชาวชิน ศรีทอง                             48916

  386 ด.ช.ภิรมยกิ์ตต์ิ วิมลนนัทพงศ ์                นางสาวภารดี เอ่ียมศรีเพง็                     59449

  387 ด.ช.กนัตินนัท ์เพง็จนัทร์                     นางสาวลลัน์ณภทัร รังษีจนัทร์                  60689

  388 ด.ช.กณัพฤกษ ์พิมพิทกัษ ์                      นางสาวนทัธมน พิมพิทกัษ ์                      59782

  389 ด.ญ.พิชญาภร แกลว้กลา้                         นายจกัรกริช แกลว้กลา้                         47607

  390 ด.ญ.ศิรภสัสร สุดาทิพย ์                       นายกิตติศกัด์ิ สุดาทิพย ์                     58818

  391 ด.ญ.สลิลรดา บุญศกัด์ิ                         นายสุริยะ บุญศกัด์ิ                           58817



  392 ด.ช.ธนวรรธน์ กิจก่ิง                          นายปวริศ กิจก่ิง                              32540

  393 ด.ญ.ชญาดา รัมมะบุตร                           นางสาวบุษยา วงศอ์รินทร์                       59643

  394 ด.ช.ศุภณฐั พรมมี                              นายสุวิทย ์พรมมี                              50817

  395 ด.ช.กนตธ์ร ทนัตา                              นางสาวชนาภรณ์ กงเวียน                         59583

  396 ด.ช.ยทุธวนั จุลบุตร                           นางสาวนนัทวนั จุลบุตร                         53334

  397 ด.ช.ณฐักิตต์ิ กิตติคุณ                        นางเยาวลกัษณ์ กิตติคุณ                        58547

  398 ด.ช.ศศิภษัฐ์ พรวนตน้ไทร                       นางสาวหฏัฐวรรณ พรวนตน้ไทร                     52253

  399 ด.ช.เนติภทัร ศรีราตรี                         นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี                  59176

  400 ด.ช.ณจนัทร์ อินถา                             นายอุดม อินถา                                 53438

  401 ด.ญ.ภทัรา ศรีราตรี                            นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี                  59176

  402 ด.ช.ภวนยั นามตาแสง                            นายภูมิดล นามตาแสง                            51188

  403 ด.ญ.ณฐันิชชา ชนะเคน                           นางกฤติยาณี ชนะเคน                            60338

  404 ด.ญ.สุณิชา เหล่าอยูค่ง                        นางสาวสุมลรัตน์ เหล่าอยูค่ง                   58811

  405 ด.ช.สิรดนยั พลูเมือง                          นายสมบติั พลูเมือง                            47442

  406 ด.ช.อิทธิพฒัน์ คะเนสม                         นางสาวปิยวดี คะเนสม                           49341

  407 ด.ช.วิภพ ข  าขนัทอง                             นางปัญญาวนัทน์ ข  าขนัทอง                       48108

  408 ด.ญ.ชญาณิศ ศรีชยัปัญหา                        นางศิริภรณ์ ศรีชยัปัญหา                       52503

  409 ด.ญ.ปุณยาภา ชารี                              นายสายนัต ์ชารี                               52021

  410 ด.ช.กนก เอ่ียวสุวรรณ                          นายรังษี เอ่ียวสุวรรณ                         41954

  411 ด.ช.นวพรรษ ดีมาก                              นายสุชาติ ดีมาก                               20007

  412 ด.ช.พฒิุเมธ เกตุสุวรรณ                        นายประจกัษ ์เกตุสุวรรณ                        48978

  413 ด.ช.ปุริมปรัชญ ์ส าเภารอด                      นายประเสริฐ ส าเภารอด                          53049

  414 ด.ญ.วณฐัชยา โชติภทัรสุมล                      นางสาวปิยนุช เช้ือสระคู                       49115

  415 ด.ญ.ภทัรนนัท ์รอดกระทึก                       นางชุดาภา โพธ์ิบุตรดี                         49375

  416 ด.ญ.ธฤตมน โพธ์ิทอง                            นายธงชยั โพธ์ิทอง                             53038

  417 ด.ญ.ปรายฝัน ชาญกล                             นายชาติชาย ชาญกล                              40606

  418 ด.ญ.อลิสา สาระรัตน์                           นางสาวศิริพนัธ์ สาระรัตน์                     51037

  419 ด.ญ.บญัจรัตน์ ชยัสมบติั                       นางประไพ ชยัสมบติั                            46043

  420 ด.ช.ป้องปฐวี วงัภูงา                          นางพิชามญชุ์ วงัภูงา                          57844

  421 ด.ญ.ณฎัฐา แควนอ้ย                             นายพนสั แควนอ้ย                               54192

  422 ด.ญ.นิษฐา แควนอ้ย                             นายพนสั แควนอ้ย                               54192
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( นายวทิธยา  บริบูรณ์ทรัพย์ )

ประธานกรรมการ
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