
ที ่ ช่ือบุตร                                      ช่ือสมาชิก                                    เลขทีส่มาชิก

    1 นายอานนัท ์ทศันา                              นายสุวฒัน์ ทศันา                              46786

    2 นางสาวปุณยภา คุณาวิชชา                        นางสาวปริณดา แป้นแกว้                         54556

    3 นายเอกภิภทัร อินทรโชติ                        นายมงคล อินทรโชติ                             48094

    4 นางสาวกญัญาณฐั ต๊ิบแกว้                       นายค ารณ ต๊ิบแกว้                              39203

    5 นางสาวณฐักญัญา ต๊ิบแกว้                       นายค ารณ ต๊ิบแกว้                              39203

    6 นางสาวปัณชญา มีหิรัญ                          นางกานตทิ์ชา มีหิรัญ                          48576

    7 นายวรปรัชญ ์มีหิรัญ                           นางกานตทิ์ชา มีหิรัญ                          48576

    8 นางสาวไอริณ สุขเจริญ                          นางสิริรัชต ์สุขเจริญ                         56052

    9 นายสักรินทร์ สุขเจริญ                         นางสิริรัชต ์สุขเจริญ                         56052

   10 นายอธิศ ประเสริฐประศาสน์                      นางสาวทิวาพร พระสุพรรณ                        56639

   11 นายอินทชั ประเสริฐประศาสน์                    นางสาวทิวาพร พระสุพรรณ                        56639

   12 นายสุทธิรักษ ์เรืองประทุม                     นางสุทธิศรี เรืองประทุม                       46614

   13 นายปวริศ เรืองประทุม                          นางสุทธิศรี เรืองประทุม                       46614

   14 นางสาวณชัชา ปภาพจน์                           นางวิภาดา ปภาพจน์                             55886

   15 นายณชัมงคล บุญศรี                             นางมะลิวลัย ์บุญศรี                           50022

   16 นางสาวกานตธิ์ดา จนัทร์พฤกษา                   นายสัญญา จนัทร์พฤกษา                          47404

   17 นายพงศก์ร แสงทองสวสัด์ิ                       นายพงษวิ์ทย ์แสงทองสวสัด์ิ                    49188

   18 นายปิติภทัร ผิวตาลดี                          นางพรพิมล เกิดโพธ์ิชา                         55025

   19 นางสาวเหมือนฟ้า เยน็เกตุ                      นายไพฑูรย ์เยน็เกตุ                           48738

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั

เร่ือง ผลการจับฉลากทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปีการศึกษา  2565

ทุนส่งเสริมการศึกษา

ระดับ ปวส. - ปริญญาตรี               ทุนละ   2,500.00   บาท

 



   20 นายลการ คงอยู ่                               นางเสาวลกัษณ์ คงอยู ่                         36969

   21 นางสาวจิรัญญา สุขศรีทอง                       นางสุกญัญา สุขศรีทอง                          53774

   22 นายภทัร์ชนน สติภา                             นางธญัญา สติภา                                50581

   23 นายอรรถนนท ์ชุ่มธิ                            นางวฒันาศิริ ชุ่มธิ                           53021

   24 นางสาวรุ่งไพลิน กระอาจ                        นางนุกูล กระอาจ                               44148

   25 นายกฤษฎา ชุมเพญ็                              นางสาวลดัดา ชุมเพญ็                           57252

   26 นางสาวณชัชา อนุสิทธ์ิ                         นางอรทยั อนุสิทธ์ิ                            49989

   27 นางสาวรวิพร เลิศชีวะ                          นางพรพรรณ เลิศชีวะ                            46764

   28 นางสาวศรีสกุล ศิริกุล                         นางสุธาดา ศิริกุล                             44541

   29 นางสาวธาริณี ศิริกุล                          นางสุธาดา ศิริกุล                             44541

   30 นายปวเรศ ศรีปิยะรัตนกุล                       นายธีระยทุธ ศรีปิยะรัตนกุล                    59713

   31 นางสาวครองขวญั สิงหก า                         นายสมยศ สิงหก า                                46553

   32 นางสาวรินรดา บุญประเทือง                      นางธารารัตน์ บุญประเทือง                      48156

   33 นางสาววรรณสรร คงเกินทุน                       นางอุไรวรรณ คงเกินทุน                         52304

   34 นางสาวธนารักษ ์วิไลลกัษณ์                     นางสุภิดา วิไลลกัษณ์                          43323

   35 นายนิธิรักษ ์วิไลลกัษณ์                       นางสุภิดา วิไลลกัษณ์                          43323

   36 นายชยักนัต ์มนุญโย                            นางกรรณิการ์ มนุญโย                           46882

   37 นายปุญยวจัณ์ สันตินิวฒัน์                     นางชุติมา สันตินิวฒัน์                        38321

   38 นางสาวฐิตาภรณ์ ศกัด์ิสิริสกุล                 นางสมใจ ศกัด์ิสิริสกุล                        58866

   39 นางสาวมธุกญัญา ถนอมวงศ ์                      นายสมชาย ถนอมวงศ ์                            46702

   40 นางสาวเสาวนีย ์จนัทวงษ ์                      นายปัญญา จนัทวงษ ์                            51630

   41 นางสาวศริญญาพร แกว้พวง                        นายพสุธร แกว้พวง                              43946

   42 นายปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล                     นางหทยัชนก ไพโรจน์กิจตระกูล                   49790

   43 นายทรงภพ รังกลาง                              นางสาวพนิตพร รังกลาง                          54501

   44 นางสาวกมลศิริ กมลศิลป์                        นางสาววรรณี กนัจะนะ                           52614

   45 นางสาวธญัญน์รี ทพัพส์ะกะมณี                   นายอคัคภาคย ์ยงยทุธ                           48456

   46 นางสาวนงนภสั คลา้ยยวงทอง                      นางนิภาพร คลา้ยยวงทอง                         48680

   47 นายสุเมธา ตระกูลสุข                           นายเลิศล ้า ตระกูลสุข                          48672

   48 นายนพดล ตนัติกนกพร                            นายชยัยศ ตนัติกนกพร                           45235

   49 นายพฤกษ ์สุทธิสวาท                            นางจุฑานาถ สุทธิสวาท                          41396

   50 นายกฤษณ์ดนยั งามวิลยั                         นางภาวดี งามวิลยั                             48552



   51 นายณิชพน นวลกลบั                              นางสาวชญัญาภคั นวลกลบั                        60757

   52 นายชนาวฒิุ ธานีรัตน์                          นางชฎาพร ธานีรัตน์                            46020

   53 นางสาวปวรวรรณ พกุสุริยว์งษ ์                  นายประนอม พกุสุริยว์งษ ์                      54706

   54 นายปรินทร พกุสุริยว์งษ ์                      นายประนอม พกุสุริยว์งษ ์                      54706

   55 นางสาวมลัลิกา จนัทร์จ านงค ์                   นายบรรจง จนัทร์จ านงค ์                        49848

   56 นายกษิด์ิเดช จนัทร์จ านงค ์                    นายบรรจง จนัทร์จ านงค ์                        49848

   57 นางสาวสุธาวลัย ์ธีระอริยวิกุล                 นางจรัลรัตน์ ธีระอริยวิกุล                    45463

   58 นางสาวปานดวงใจ อยูดี่                         นายปราศรัย อยูดี่                             36180

   59 นางสาวนินตวา เคนโยธา                          นางสุทธิลกัษณ์ เคนโยธา                        42612

   60 นางสาวคีตภทัร ถาวร                            นายธิวากร ถาวร                                47326

   61 นายณฐัพงศ ์วรรณเวช                            นางจงลกัษณ์ วรรณเวช                           46779

   62 นางสาวณฐักมล วรรณเวช                          นางจงลกัษณ์ วรรณเวช                           46779

   63 นางสาวเพญ็พิชญา วิชาเดช                       นางนุชรียพ์ร วิชาเดช                          40111

   64 นายประวิญญา มัน่คง                            นางศุกนัญา หาญเสนา                            52124

   65 นางสาววดีมน รุ่งนาค                           นางจนัทร์เจา้ เถียรทวี                        45707

   66 นางสาวภวรัญชน์ อคัรประสิทธ์ิ                  นายจิตรภาณุ อคัรประสิทธ์ิ                     36402

   67 นางสาวกญัญาพชัร ณ นคร                         นางอุทุมพร ณ นคร                              53779

   68 นางสาวชนิชา จนัทรังษี                         นางฐษา จนัทรังษี                              52734

   69 นายศุภกร ถาวรวงศ ์                            นางเกษร ถาวรวงศ ์                             48658

   70 นางสาวปวรรัตน์ ยอดแสวง                        นายนิยม ยอดแสวง                               44940

   71 นายปวีร์ วงศเ์สถียร                           นางพชัรี วงศเ์สถียร                           40126

   72 นายชนพฒัน์ สุวิยานนท ์                        นางผาณิต สุวิยานนท ์                          48866

   73 นางสาวน ้าเพชร เดชะศิริ                        นายธนัวา เดชะศิริ                             49479

   74 นายกิตติพศ วฒิุวรพร                           นางภาวนา วฒิุวรพร                             45849

   75 นางสาวเอวิกาญจน์ ศิริเมฆา                     นางกษมาพร ศิริเมฆา                            42145

   76 นางสาวอรทิพา ศิริเมฆา                         นางกษมาพร ศิริเมฆา                            42145

   77 นายณฐัเสฐ โภคาพรภิวฒัน์                       นางจารุนนัท ์โภคาพรภิวฒัน์                    53490

   78 นายธีรภทัร์ ศรีบวัพนัธุ์                      นายยทุธศกัด์ิ ศรีบวัพนัธุ์                    47054

   79 นางสาวณฐัธิดา สาเจริญ                         นางอฉัราวรรณ จนัทรเนตรี                       59650

   80 นางสาวทิพยว์ารี จินดาวงษ ์                    นางทิวาพร จินดาวงษ ์                          51939

   81 นายภูมิพฒัน์ สรสังวรณ์                        นางสาวภิญญาพชัญ ์ท าทาน                        51940



   82 นายพีรวฒิุ สร้อยสด                            นางเสาวนีย ์สร้อยสด                           48504

   83 นายชิษณุพงศ ์ณ นคร                            นางกาญจนา ณ นคร                               43974

   84 นายวชิรวิชญ ์บุญมา                            นางสาวนุชนาฎ บุญมา                            50338

   85 นายธนากร ศรีทองสุข                            นายไพรัตน ์ ศรีทองสุข                         36712

   86 นางสาวอธิสราวลัย ์อนวชัชกุล                   นางสาวอภิญญา โหมดงาม                          52315

   87 นางสาววรางคณา นรโคตร                          นางนภสั นรโคตร                                48952

   88 นางสาวธญัวิภา แจ่มแจง้                        นายธวชั แจ่มแจง้                              47574

   89 นายเมธาวี ล่ิวพนัธ์พงศ ์                      นางนงนุช ล่ิวพนัธ์พงศ ์                       44132

   90 นางสาวฑิฎฐิฏา ศิรินพ                          นางทานตะวนั ศิรินพ                            42839

   91 นางสาวปัญญาพร ประสาร                          นางน ้าผ้ึง ประสาร                             52228

   92 นางสาวสุชาวลี ภู่สาย                          วา่ท่ีร้อยตรีสันติพร ภู่สาย                   51985

   93 นางสาวพิรญาณ์ ไดพ่ึ้ง                         นางนฤมล ไดพ่ึ้ง                               59932

   94 นายภคพล จัน่ค  า                                นางจงดี จัน่ค  า                                49072

   95 นางสาวคุณญัญา ขนุทิพยท์อง                     นางสายหยดุ ขนุทิพยท์อง                        33287

   96 นายญาณศรณ์ ปิติวิทูรวรรัตน์                   นางปิยวรรณ ปิติวิทูรวรรัตน์                   44331

   97 นายพีรพล แสงอาจ                               นางเวียงพิงค ์แสงอาจ                          60868

   98 นางสาวปัณฑิตา แสงอาจ                          นางเวียงพิงค ์แสงอาจ                          60868

   99 นายวรภาส มชัฌประมาณกุล                        นางสาวเสาวนีย ์พลพวก                          51912

  100 นายวีระพนัธ์ วงัศรี                           นายวีระชยั วงัศรี                             45772

  101 นายวรภพ ทวีตัง๊ตระกูล                         นางนิตยน์าถ ทวีตัง๊ตระกูล                     39644

  102 นางสาวสุพิชญา มินมุนินทร์                     นางกรกมล มินมุนินทร์                          42298

  103 นางสาวปรธีรา ยิง่ด านุ่น                       นางปราณี  ฤทธิชยั                             36635

  104 นายกนัตธี์ร์ ศรีปทุมานุรักษ ์                 นายกิตติศกัด์ิ ศรีปทุมานุรักษ ์               47203

  105 นายพลวตั ทองคง                                นายอานนท ์ทองคง                               51951

  106 นายปวริศ สีนวลแล                              นางแววตา สีนวลแล                              46213

  107 นางสาวศุภลกัษณ์ ศรีวงศช์ยั                    นายศุภกิจ ศรีวงศช์ยั                          53413

  108 นายจิรเดช ขนุประเสริฐ                         นางกลัยรัตน์ ขนุประเสริฐ                      41255

  109 นางสาวภทัรชนก มิกขนุทด                        นางสุทิน มิกขนุทด                             46642

  110 นายพลกร สายฉลาด                               นางอาวรณ์ สายฉลาด                             41004

  111 นายภานุพนัธ์ นุ่มไทย                          นางจงกล นุ่มไทย                               51863

  112 นางสาวเมทินี แดงดว้ง                          นายถนอม แดงดว้ง                               47049



  113 นายฐานตัถ ์วงัจีน                             นางยพิุน วงัจีน                               42146

  114 นางสาวลดาวลัย ์ธนกิจชยัสิทธ์ิ                 นางสาววชัรวีร์ ธนกิจชยัสิทธ์ิ                 59794

  115 นางสาวภฏัฎินีย ์จนัตราชู                      นายสุพจน์ จนัตราชู                            45973

  116 นายชยณฐั มหาพรม                               นางณฏัฐาภรณ์ มหาพรม                           52933

  117 นายศุภวิชญ ์แหยมประสงค ์                      นางชนกชนม ์แหยมประสงค ์                       52266

  118 นายธนพฒัน์ นาคลว้น                            นายสมโภชน์ นาคลว้น                            43689

  119 นางสาวณฐัธิดา กล่ินเฟ่ือง                     นางลกัขณา กล่ินเฟ่ือง                         49575

  120 นางสาวพรนภสั แสงบุญ                           นางพชัรี แสงบุญ                               42658

  121 นายธนาเดช พรหมชูวงศ ์                         นางวรางคภ์รณ์ พรหมชูวงศ ์                     56987

  122 นายณชัพล เช้ือชาติ                            นางสาวชนิดาภรณ์ พิลายนต ์                     51504

  123 นายกฤติณภทัร หมอกยา                           นายวิโรจน์ หมอกยา                             48591

  124 นางสาวดลภคั ศิริพิพฒันา                       นางมะลิวนั ศิริพิพฒันา                        45093

  125 นายพนัธุ์พสุ ทองฤทธ์ิ                         นายสุพรรณ์ ทองฤทธ์ิ                           37267

  126 นางสาวเพญ็พิชชา อุทุมสกุลรัตน์                นายเผด็จ อุทุมสกุลรัตน์                       49154

  127 นางสาวเบญญาภา ทองมี                           นางสาวสิริมา จารุดุล                          60893

  128 นางสาวมนสัวีร์ ปัญโญภาส                       นางระวินตร์ ปัญโญภาส                          43277

  129 นางสาวอรชิตา สมมะลวน                          นางอมรพนัธ์ สมมะลวน                           37307

  130 นายศุภจิตร์ ภกัดีวงษ ์                        นางพรรณี ภกัดีวงษ ์                           38317

  131 นายพีณพฒัน์ ร่ืนกล่ิน                         นางสุรีรัตน์ ร่ืนกล่ิน                        36894

  132 นายกิตติธชั ศิริรัตน์                         นางอรวรรณ ศิริรัตน์                           46438

  133 นายสุภิชาญ จนัทะพนัธ์                         นายนนัทพิ์สิฐ จนัทะพนัธ์                      45371

  134 นางสาวฐิติพร สุญาณวนิชกุล                     นางสุปราณี สุญาณวนิชกุล                       44432

  135 นายธีรรัตน์ อรทยั                             นางรัตนาพร อรทยั                              47239

  136 นายกฤตติณณ์ จนัทรสูรย ์                       นายสมเกียรติ จนัทรสูรย ์                      47895

  137 นางสาวนฐกมล วฒันวิจารณ์                       นางกรกมล วฒันวิจารณ์                          47104

  138 นายชวลัวิทย ์เสือส่อสิทธ์ิ                    นางวรรณา เสือส่อสิทธ์ิ                        49078

  139 นายสิรเศรษฐ์ ดวงฤทธ์ิ                         นางสุพรทิพย ์ดวงฤทธ์ิ                         50185

  140 นางสาวเบญจมาศ จนัทร์ทองทา                     นายสมชาย จนัทร์ทองทา                          46791

  141 นายกิตติธชั ศรีวะสุทธ์ิ                       นางชลธิชา ศรีวะสุทธ์ิ                         53114

  142 นายธนวฒัน์ บุพศิริ                            นางสาวภสัร์นลิน วงศป์รีชาเลิศ                 53369

  143 นายตติยะ บุญเลิศ                              นางสมจิตต ์ล้ิมโพธ์ิแดน                       48505



  144 นายติณณ์ ทองมาก                               นายวรพงษ ์ทองมาก                              44294

  145 นายก่อเขตต ์บุญตอบ                            นางสุทิศา บุญตอบ                              43670

  146 นายอคัรชยั มากไมตรี                           นางรุ่งทิพย ์มากไมตรี                         39010

  147 นายอานุภาพ มากไมตรี                           นางรุ่งทิพย ์มากไมตรี                         39010

  148 นางสาวมีนา บะวงศ ์                            นางผดุงพร บะวงศ ์                             45906

  149 นายภาสพงศ ์บะวงศ ์                            นางผดุงพร บะวงศ ์                             45906

  150 นายภทัรพล เขม็เงิน                            นางหนูพิษย ์เขม็เงิน                          43013

  151 นางสาวชนญัญา ไหวดี                            นางดวงจนัทร์ ไหวดี                            35830

  152 นางสาวญาณิศา ไหวดี                            นายฐิติพงษ ์ไหวดี                             42197

  153 นางสาวฐมณพรรณ ปิตตานงั                        นางสาวอมัพร เสนา                              44828

  154 นายภูชิสส์ วรรณชยั                            นางณฐัณิชพร เพชรประพนัธ์                      40519

  155 นางสาวพรทินนัท ์วงศวิ์วฒัน์                   นายวฒิุพงศ ์วงศวิ์วฒัน์                       39563

  156 นางสาวสายขิม ตั้งมี                           นายประมินทร์ ตั้งมี                           38056

  157 นางสาวบณัฑิตา ส าเร็จสุข                       นางธนัยนนัท ์ทิพยก์มลธร                       46130

  158 นางสาวพิชามญชุ์ เพชรี                         นางพชัมณฑ ์เพชรี                              45416

  159 นางสาวชญัญญ์าณ์ รวงผ้ึงวีระโชติ               นางสาวรัสรินทร์ รวงผ้ึงวีระโชติ               44266

  160 นายบุรานนท ์สละส าราญ                          นางวรรณา สละส าราญ                             43272

  161 นายนิธิพนัธุ์ พรหมประพนัธ์                    นางจิตริณี พรหมประพนัธ์                       44643

  162 นายปราบปราม ผ่านส าแดง                         นางปรียะดา ผ่านส าแดง                          44628

  163 นายนิธิธาดา ด ารงธรรม                          นายวีระพงษ ์ด ารงธรรม                          28970

  164 นายพนสับดี พิสุทธ์ิสุวิมล                     นางมยรีุ พิสุทธ์ิสุวิมล                       44344

  165 นางสาวณิชชาวีณ์ วชัรไชยศิลป์                  นายธนะพฒัน์ วชัรไชยศิลป์                      46479

  166 นางสาวจารวี ปัญจพงศธร                         นางวาสนา ปัญจพงศธร                            40913

  167 นางสาวพรอุษณีย ์สงวนไพรดอน                    นางณฐัลิดา สงวนไพรดอน                         41753

  168 นายภาสพล บะวงศ ์                              นางผดุงพร บะวงศ ์                             45906

  169 นางสาวสราวลี ทศันยิง่ยง                       นางนิภา ทศันยิง่ยง                            44264

  170 นายยศสรัล ดวงจนัทร์                           นางอญัชฎา ดวงจนัทร์                           38517

  171 นายวีรกิจ สุวรรณโภชน์                         นางวิลาสินี สุวรรณโภชน์                       44545

  172 นายคณิน จอ้ยรุ่ง                              นายสมาน จอ้ยรุ่ง                              45824

  173 นางสาวบุญรักษา ฉนัทาวิวฒัน์                   น.ส.นิโลบล เดชทองพงษ ์                        41637

  174 นางสาวธมนวรรณ แกว้ปัญญา                       นางอรุณี  แกว้ปัญญา                           37116



  175 นางสาวกุลระพี จนัทศรี                         นางณฏัฐพร จนัทศรี                             44316

  176 นายวิรุฬห์ เพง็มณี                            นางองัคณา เพง็มณี                             41759

  177 นายจกัรกฤษณ์ หนูเผือก                         นางภูริตา หนูเผือก                            43782

  178 นายรวิชญ ์ตั้งวิชิตฤกษ ์                      นางศิริมา ตั้งวิชิตฤกษ ์                      35064

  179 นายรัฐมนตรี สุขเปรม                           นางสายธาร สุขเปรม                             44582

  180 นายอลงกรณ์ เทียมเลิศ                          นายสุภาพ เทียมเลิศ                            43773

  181 นายพีระภทัร โพธ์ิเรือง                        นางจนัทนา โพธ์ิเรือง                          49784

  182 นางสาวฐิติภา ทองค า                            นางพยอม ทองค า                                 35688

  183 นายปัณณวิชญ ์หวงันิเวศน์กุล                   นางนุชรี หวงันิเวศน์กุล                       54453

  184 นายอคัรเดช ดีรอด                              ส.ต.ต.(ญ)จนัทร์ฉาย ดีรอด                      37346

  185 นายทตัพงศ ์พรกุณา                             นางณฐัพร พรกุณา                               45997

  186 นางสาวชาลิสา เปรมปร่ิม                        นางสายรุ้ง เปรมปร่ิม                          49740

  187 นางสาวณฏัฐาพร บุตรกูล                         นางพชัรี บุตรกูล                              48763

  188 นายนฏัทพงศ ์บุตรกูล                           นางพชัรี บุตรกูล                              48763

  189 นายพฒัน์ดนยั ชายะตานนัท ์                     นายชาญชยั ชายะตานนัท ์                        35497

  190 นางสาวฉตัรธิดา ชายะตานนัท ์                   นายชาญชยั ชายะตานนัท ์                        35497

  191 นางสาวนูรีน บุญประมาณ                         นางจินตนา บุญประมาณ                           27025

  192 นางสาวปุณยนุช มงคลทิพยรั์ตน์                  นางยพุา มงคลทิพยรั์ตน์                        43032

  193 นายณชัพล อินทระสันต ์                         นางจุฑากมล อินทระสันต ์                       42431

  194 นางสาวจิรัชญา ประกอบ                          นางอารียา หงษป์รีชา                           44967

  195 นายปองคุณ โพธ์ิทอง                            นางสายสมร โพธ์ิทอง                            37779

  196 นายรณพร อวิรุทธมรรค                           นางพรทิพย ์อวิรุทธมรรค                        48311

  197 นางสาวสิตานนั จนัทวงศ ์                       นางอรอนงค ์จนัทวงศ ์                          43944

  198 นายภูมิภกัด์ิ พรรณราย                         นางผ่องศรี พรรณราย                            38592

  199 นายสิทธานต ์สวา่งอารมณ์                       นายสุรินทร์ สวา่งอารมณ์                       56468

  200 นางสาวณฐัรดา มาลี                             นางธนธรณ์ มาลี                                30342

  201 นายวิศิษฐ์ ทองสมุทร                           นางศนัสนีย ์จนัไกรผล                          53625

  202 นางสาวชนกานต ์รอดเปรม                         นางสุมาลี รอดเปรม                             43797

  203 นายณภทัร ธรรมนิยาย                            นางขนิษฐา ธรรมนิยาย                           38572

  204 นายเตวิชภรณ์ โตะ๊บุรินทร์                     นางสุจิตรา โตะ๊บุรินทร์                       40386

  205 นายธนวิชญ ์จนัทรเนตร                          นายชวลิตร จนัทรเนตร                           49294



  206 นายบรรณวิชญ ์ตั้งอุทยัสุข                     นายบุญชยั ตั้งอุทยัสุข                        24370

  207 นายสุกฤต เทศกรณ์                              นางสุนี เทศกรณ์                               36268

  208 นายบรรณสรณ์ ตั้งอุทยัสุข                      นายบุญชยั ตั้งอุทยัสุข                        24370

  209 นายศรัณย ์วิรัชกุล                            นางอญัชลีพร วิรัชกุล                          38566

  210 นางสาวปริยดา วิรัชกุล                         นางอญัชลีพร วิรัชกุล                          38566

  211 นายณฏัฐ์ สุพรรณพงษ ์                          นายสมชาย สุพรรณพงษ ์                          38471

  212 นางสาวอาลิษฐา พฒันชีวกุลบุตร                  นางวิไลลกัษณ์ พฒันชีวกุลบุตร                  27013

  213 นายศิวิจกัษณ์ จนัทร์ปราง                      นางจริยา จนัทร์ปราง                           45972

  214 นางสาวชาลิสา รัตนเทพี                         นายชาญศิลป์ รัตนเทพี                          43478

  215 นางสาวปรียาภรณ์ จนัทร์เหมา                    นายจ าปาทอง จนัทร์เหมา                         30657

  216 นายกวิณกิจณ์ เยิน่                            นางวรรณดี แกว้หนูนวล                          48598

  217 นายเก็จรัมภา จนัทร์ปราง                       นางจริยา จนัทร์ปราง                           45972

  218 นายสุขวิต บณัฑิตพฒุ                           นางสุขใจ บณัฑิตพฒุ                            30571

  219 นายพระเก้ียว งามศรี                           นายจกัรพล งามศรี                              42263

  220 นางสาวทายานนัท ์พงษศิ์ริ                      นายเทียนชยั พงษศิ์ริ                          19746

  221 นางสาวศรัญญา จิตรรักษ ์                       นายระเบียบ จิตรรักษ ์                         32640

  222 นายพฒิุพงศ ์จิตร์วิภาต                        นางเอมสิรินอร จิตร์วิภาต                      30874

  223 นายบารมี สมานทรัพย ์                          นางรุจิลาภา แสนมหาชยัภา                       46741

  224 นางสาวเมทินี จนัทร์แสง                        นายสุรชยั จนัทร์แสง                           16569

  225 นางสาวมุกตาภา จนัทร์แสง                       นายสุรชยั จนัทร์แสง                           16569

  226 นายภาสวฒิุ บวัมาก                             นายมนตรี บวัมาก                               48621

  227 นางสาวณฐักานต ์บุญเจียม                       นางณฐัชริดา บณัฑุกากาญจน์                     52717

  228 นายภูมิภทัร ลออเลิศ                           วา่ท่ี พ.ต.รัฐพล ลออเลิศ                      16903

  229 นายสุพินิต พิพิธพรประภา                       นายสุรสิทธ์ิ พิพิธพรประภา                     3153

  230 นายพศวตั เลิศกิตติพนัธ์                       นางทศันี เลิศกิตติพนัธ์                       31759

  231 นายณภทัร ชาติวิริยะกุล                        นายบุญเกียรติ ชาติวิริยะกุล                   36305

  232 นางสาวปลายฟ้า ชาญกล                           นายชาติชาย ชาญกล                              40606

  233 นางสาวณฐัรินทร์ พงศฤ์ทธิพิมล                  นางรินทร์ลภสั พงศฤ์ทธิพิมล                    52233

  234 นายกอ้งแผ่นดิน เสลาหลกั                       นายประกิจ เสลาหลกั                            43989

  235 นายปรานตจิ์รสิน จงสืบสุข                      วา่ท่ี ร.ต.เจษฎา จงสืบสุข                     37324

  236 นายธนกฤต สืบสายลา                             นางสาวรัตตินนัท ์รัฐโรจน์ฐากุล                52341



  237 นางสาวยวุดี พงษเ์กตุกรณ์                      นางปรารถนา พงษเ์กตุกรณ์                       43486

  238 นางสาวปวีณา สุธารักษนนท ์                     นางประมณฑก์ารณ์ สุธารักษนนท ์                 39961

  239 นางสาวพสัวี ศิริบุตร                          นางพาสนา ศิริบุตร                             42113

  240 นายภทัรพล สุรชาตินนัท ์                       นายสุรจิตร สุรชาตินนัท ์                      34508

  241 นายตน้ตะวนั ใจเท่ียง                          นายสมชาย ใจเท่ียง                             21357

  242 นายวงศกร ภู่วิจิตรสุทิน                       นายบุญยง ภู่วิจิตรสุทิน                       34893

  243 นางสาววริศา ประจนับาน                         นายไกรพนัธ์ ประจนับาน                         55631

  244 นายชานนท ์ญานปรีชาเศรษฐ                       นางนิษฐ์วดี พรเลิศเทียนชุบ                    18889

  245 นางสาวปพิชญา ผิวเหลืองสวสัด์ิ                 นางสาวธวลัรัตน์ บุณยะสมภพ                     56818

  246 นางสาวฐิติมา เพ้ียบุญมาก                      นางนิตยา เพ้ียบุญมาก                          58896
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