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1 00005467 นาง อุทยัวรรณ สวา่งศรี นาย ภานุพงศ ์สว่างศรี

2 00006099 นาง ศุกร์วนัณี จุลวิชิต นางสาว ชุติมณัฑน ์จุลวิชิต

3 00006099 นาง ศุกร์วนัณี จุลวิชิต นาย กิตติศกัดิ จุลวิชิต

4 00007020 นาง ศิริลกัษณ์ พนัธุหงส์ นางสาว สริยา พนัธุหงส์

5 00007871 นาย ทนง ฤทธิจนัทร์ นางสาว ฟ้ารุ่ง ฤทธิจนัทร์

6 00008378 นาง เพช็รา บุญแสง นาย สิรวิชญ ์บุญแสง

7 00008378 นาง เพช็รา บุญแสง นางสาว ศิรตา บุญแสง

8 00008955 นาง พวงเพชร หสัรินทร์ นางสาว พิมพพ์ชัร หสัรินทร์

9 00008972 นาย กิตติพงษ ์สวนกนั นางสาว เกตนว์ภิา สวนกนั

10 00009072 นาย ชยัยทุธ สุขชุ่ม นางสาว ณฐัธิดา สุขชุ่ม

11 00009229 นาง นงเยาว ์บุญโสม นางสาว กรชนก บุญโสม

12 00009229 นาง นงเยาว ์บุญโสม นางสาว ฐิตาภา บุญโสม

13 00009234 นาง ฑิตติยา สุวรรณศรี นางสาว วศินี สุวรรณศรี

14 00009265 นาย ธงชยั นนทดิษฐ นางสาว ปทิตตา นนทดิษฐ

15 00009686 นาง บรรจง จนัทรังษี นาย ณฐัวฒัน ์จนัทรังษี

16 00009736 นางสาว เนาวรัตน ์ช่างไม้ นาย ภูมิระพี พว่งจริญ

17 00009826 นาง ปราณี แยม้ต่วน นาย กวิน แยม้ต่วน

18 00009844 นาง นิภา ผอ่งบุรุษ นางสาว ภคพร ผอ่งบุรุษ

19 00009890 นาง สุนนัท ์เถียรถาวร นางสาว อาทิตยา เถียรถาวร

20 00009900 นาง วนัทนา วีระถาวร นางสาว มนรดา วีระถาวร

21 00010131 นาง สุวิมล อุดมเพทายกุล นาย สารัช อุดมเพทายกุล

22 00010131 นาง สุวิมล อุดมเพทายกุล นาย ภวตั อุดมเพทายกุล
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23 00010448 นาง สุพรรณี ดว้งอุดม นาย ชลนัธร ดว้งอุดม

24 00010463 นาง วิภาวิน วฒันะประการชยั นางสาว จิดาภา วฒันะประการชยั

25 00010603 นาง กญัจนี ชายู นางสาว ชาลิสา ชายู

26 00010621 นาย สุธี แกว้บุดสา นางสาว สุจิตตรา แกว้บุดสา

27 00010887 นาง สายรุ้ง วฒันเพญ็ไพบูลย์ นางสาว สิริยากร วฒันเพญ็ไพบูลย์

28 00010887 นาง สายรุ้ง วฒันเพญ็ไพบูลย์ นาย สรวิชญ ์วฒันเพญ็ไพบลูย์

29 00010908 นาง เมธาวีร์ ขวญัใจ นาย ศุภวิชญ ์ขวญัใจ

30 00010946 นาง สุวลกัษณ์ คลอ้ยใหญ่ นาย ชนกณฐั คลอ้ยใหญ่

31 00010946 นาง สุวลกัษณ์ คลอ้ยใหญ่ นางสาว ณฐัชยา คลอ้ยใหญ่

32 00010986 นาง สุชาดา เจริญราษฎร์ นางสาว ณิชากร เจริญราษฎร์

33 00011068 นาง ช่อผกา พฒันาสันติชยั นางสาว จริญญา พฒันาสินติชยั

34 00011080 นาย สิริพงษ ์เพิมเกษตรวิทย์ นาย กฤษณะ เพิมเกษตรวิทย์

35 00011156 นาง สุภาวดี สอดสี นางสาว เมธินี สอดสี

36 00011273 นาง รัชฎาพร เจริญวราวฒิุ นางสาว ญาธิป เจริญวราวุฒิ

37 00011312 นาง ฐิติรัตน์ กรรณรัตน์ นาย ธนพนัธ์ กรรณรัตน์

38 00011312 นาง ฐิติรัตน์ กรรณรัตน์ นาย ธนภทัร กรรณรัตน์

39 00011326 นาย วศิน มหตันิรันดร์กุล นางสาว วฤณธร มหตันิรันดร์กลุ

40 00011521 นาย ศกัดิศิลป บาํรุง นางสาว อรศจี บาํรุง

41 00011707 นาง เครือวลัย ์ปัญญายทุธศกัดิ นางสาว ณฐัสุดา ปัญญายทุธศกัดิ

42 00011868 นาง นิศารัตน์ ทองโชติ นางสาว ปินปรากรม ทองโชติ

43 00011868 นาง นิศารัตน์ ทองโชติ นาย ปุณณวิช ทองโชติ

44 00011927 นาง ทิพาพชัร์ เมฆะอาํนวยชยั นางสาว กญัญพิ์ดา เมฆะอาํนวยชยั
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45 00012017 นางสาว จุรีพร กาญจนการุณ นางสาว ฝนทิพย ์อนุนนัตกลุ

46 00012070 นาง วิมลนนัท ์พฒิุวณิชพงศ์ เดก็ชาย อรรคกานติ พุฒิวณิชพงศ์

47 00012070 นาง วิมลนนัท ์พฒิุวณิชพงศ์ นางสาว วรางคอ์ร พุฒิวณิชพงศ์

48 00012205 นาง อรัญญา กลินโกมุท นางสาว ภรภทัร กลินโกมุท

49 00012221 นาง ฉวีวรรณ มหายศนนัท์ นาย ณชพล มหายศนนัท์

50 00012228 นางสาว มณีรัตน์ ไชยนา นางสาว ณฐัธิชา สุขเกษม

51 00012247 นาย โกมล หลวงตระกลู นางสาว รวิสรา หลวงตระกลู

52 00012391 นาง ประคอง ทะนะเนตร์ นาย อภิชา ทะนะเนตร์

53 00012403 นางสาว นงลกัษณ์ สังขท์อง นาย สตวฒัน ์คิมหะจนัทร์

54 00012408 นางสาว สมจิตร ผดุงรส นาย ณรวิชญ ์ผดุงรส

55 00012452 นาง นพมาส กนัเสือ นางสาว นาวาตรี กนัเสือ

56 00012508 นาง สมพร สิทธิเดช นาย สรวิศ สิทธิเดช

57 00012519 นาง สุพิน สรรคว์ิทยากลุ นางสาว สุภคัพร สรรควิ์ทยากลุ

58 00012520 นาย พงศภรณ์ โคติวงษา นาย อภิณัฐ โคติวงษา

59 00012520 นาย พงศภรณ์ โคติวงษา นาย ปิยะชนก โคติวงษา

60 00012673 นาง สุนิสา ปริพฤติพงศ์ นาย ณฐพงศ ์ปริพฤติพงศ์

61 00012695 นาย จรินทร์ จาดชนบท นาย ธนากร จาดชนบท

62 00012863 นาง ชนนิกานต ์ภู่ทอง นางสาว พิมมาดา ภู่ทอง

63 00012915 นาง ธญัวลัย ์กู๋ทะ นางสาว กนตธี์ร์ กู๋ทะ

64 00012950 นาง นิตยา ศิริทองคูณ นางสาว เมธิรา ศิริทองคูณ

65 00012959 นาง นภสัดล บุญช่วยชู นางสาว จิตภากญั บุญช่วยชู

66 00013029 นาง กรเกลา้ บุษบาวศินกุล เดก็หญิง กลัยกร บุษบาวศินกุล
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67 00013084 นาย พายพั คงสวสัดิ เดก็ชาย รักชาติ คงสวสัดิ

68 00013155 นาย วชัรพล เครือมิงมงคล นาย ภูวดล เครือมิงมงคล

69 00013156 นาง สุปรีดี พงศศ์รีเพียร นาย สายนาํ พงศศ์รีเพียร

70 00013163 นาง ชไมพร เจริญไกรกมล นาย ศุภศิลป์ เจริญไกรกมล

71 00013163 นาง ชไมพร เจริญไกรกมล นาย นภสินธุ์ เจริญไกรกมล

72 00013175 นาง เรณู ชูนาคา นาย ช.ธเนศร์ ชูนาคา

73 00013175 นาง เรณู ชูนาคา นาย ธณพสัร์ ชูนาคา

74 00013176 นางสาว นิรุบล ศิริประเสริฐ นาย ณฐนนท แกว้ศรี

75 00013181 นาง ศิรินทิพย ์สนิทวงษ์ เดก็หญิง นงรัตน ์สนิทวงษ์

76 00013217 นาย สมพงษ ์ลอยประโคน นางสาว ดารารัตน์ ลอยประโคน

77 00013237 นาย สุปภาต จิตจาํนงชยั นางสาว ชนากานต ์จิตจาํนงชยั

78 00013330 นาง พดัชา แฉ่งพานิช นาย สรรพกฤต พิพิธวฒันา

79 00013640 นางสาว สุภางค ์ศิริกลุ นาย ทรี ตาลทอง

80 00013660 นาย เอนก ประทีปทอง นาย วรภทัร ประทีปทอง

81 00013715 นาง สุวรรณา นิยมชืน นาย จิรวฒัน ์นิยมชืน

82 00013722 นาย วินยั เฉยฉาย นาย นนัทวฒัน ์เฉยฉาย

83 00013781 นาง วิภา สุวรรณรักษา นาย ชวินธร สุวรรณรักษา

84 00013781 นาง วิภา สุวรรณรักษา นาย อิทธินนัท ์สุวรรณรักษา

85 00013849 นาง กา้นตอง สุทธิไกร นาย ภากร สุทธิไกร

86 00013872 นาง กลุนาถ รูปหล่อ นางสาว วรรณิดา รูปหล่อ

87 00013896 นาง กรรณิกา ฉตัรยงิมงคล นางสาว ปัณณธร ฉตัรยงิมงคล

88 00013901 นาง ปิยาภทัร พงศน์รินทร์ นางสาว ขวญัณภชัย ์พงศน์รินทร์
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89 00014010 นาง ศิริรัตน ์สฤษดิอภิรักษ์ นางสาว นภสัวรรณ สฤษดิอภิรักษ์

90 00014016 นาง ประภาวดี คาํจนัทร์ นางสาว อกัษราภคั คาํจนัทร์

91 00014020 นาง ณฏัฐ์ปัณชญา ยทุธนาสุตนนัท์ นาย ภวิศณฏัฐ์ ยทุธนาสุตนนัท์

92 00014030 นาย ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ เดก็ชาย ศิชญ เกียรติถาวรเจริญ

93 00014030 นาย ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ เดก็ชาย ชญ เกียรติถาวรเจริญ

94 00014030 นาย ศิริชยั เกียรติถาวรเจริญ นางสาว พชญศิริ เกียรติถาวรเจริญ

95 00014065 นาย อมร เหล็กกลา้ นางสาว ธาริกานต ์เหลก็กลา้

96 00014079 นาง องัคณา อิวชาวนา นาย ปุณวฒัน์ อิวชาวนา

97 00014122 นาง พินิตยา ตณัฑวิรุฬห์ นางสาว ชญานิศ ตณัฑวิรุฬห์

98 00014127 นาง มนัทนา สุวรรณแสง นาย ณฐันนท ์สุวรรณแสง

99 00014149 นาง พิศมยั ไผท่อง นาย จิราวฒัน์ ไผท่อง

100 00014178 นาง สมรัก โพธิสัมฤทธิ นางสาว รัชฎาวรรณ์ โพธิสัมฤทธิ

101 00014178 นาง สมรัก โพธิสัมฤทธิ นางสาว สุวภทัร โพธิสัมฤทธิ

102 00014270 นาย สมชาย กมลวงษส์กุล เดก็หญิง เพช็รชรัตน์ กมลวงษส์กลุ

103 00014270 นาย สมชาย กมลวงษส์กุล นาย อินทนิล กมลวงษส์กลุ

104 00014287 นาง หทยัชนก มิตรประเสริฐ นางสาว พทุธธิดา ศุภมิตร์

105 00014455 นาง จาํปี แจ่มแจง้ นางสาว นิลวรรณ บาํรุงผล

106 00014484 นาง จินตนา ประสพถิน นาย วฒิุพงศ ์ประสพถิน

107 00014496 นาง ศวิตา ภูรินนัทน์ นาย ศิวกร ภูรินนัทน์

108 00014595 นาง ลดัดา เพิมผลประเสริฐ นาย ทิวตัถช์านน เพิมผลประเสริฐ

109 00014654 นาย เสน่ห์ เรืองวรรณ นาย ณฐัพล เรืองวรรณ

110 00014654 นาย เสน่ห์ เรืองวรรณ นาย นิติพงศ ์เรืองวรรณ
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111 00014763 นาง นพรัตน์ โขวิฑรูกิจ นางสาว อารยา โขวิฑรูกิจ

112 00014783 นาง สมพร นิมตระกลู นางสาว ญาณินท ์นิมตระกลู

113 00014783 นาง สมพร นิมตระกลู นาย ติณห์ นิมตระกลู

114 00014863 นาย เลอศกัดิ ใจเลิศ นางสาว รัตติยา ใจเลิศ

115 00014947 นาง จนัทนาภรณ์ เกตุสมพร เดก็หญิง พิมพล์ดา เกตุสมพร

116 00014947 นาง จนัทนาภรณ์ เกตุสมพร นาย ปฐพี เกตุสมพร

117 00015022 นาง อารี บวับาน เดก็ชาย ฐปนรรฆ ์บวับาน

118 00015022 นาง อารี บวับาน นางสาว ปารีณา บวับาน

119 00015066 นางสาว แพนนอ้ย สุวรรณศรีสาคร นาย บุญวชัร สังขเ์สวก

120 00015093 นาง กานตฤ์ดี รอดภิรมย์ เดก็หญิง ศิริวรัญญา รอดภิรมย์

121 00015118 นาง มุกดา วิวฒันพน นางสาว มนสัชยา วิวฒันพน

122 00015118 นาง มุกดา วิวฒันพน นาย วิรุฬห์โชติ วิวฒันพน

123 00015173 นาย เสถียร แสงส่อง นางสาว ศิรินภา แสงส่อง

124 00015305 นาง เสาวณีย ์ดว้งอินทร์ เดก็หญิง บุณยานุช ดว้งอินทร์

125 00015305 นาง เสาวณีย ์ดว้งอินทร์ เดก็หญิง ภทัราพร ดว้งอินทร์

126 00015378 นาย สุภาพ สิงคลีประภา นาย ณฐัศรัณย ์สิงคลีประภา

127 00015403 นาง ลดาทิพย ์สุวรรณ นาย ธนเศรษฐ์ สุวรรณ

128 00015404 นาง สุธีรา พฤทธิไพศาล นาย ธนทั พฤทธิไพศาล

129 00015440 นาย เฉลิมศกัดิ เกียรติเกือกูล เด็กชาย ธนกฤต เกียรติเกือกูล

130 00015447 นาง บุญเตือน ศิริวรรณ์ เดก็หญิง จนัทร์รุ่ง ศิริวรรณ์

131 00015542 นาง วรวลญัช์ อาภาวิไลรัตน์ นาย ภูมิพฒัน ์อาภาวิไลรัตน์

132 00015542 นาง วรวลญัช์ อาภาวิไลรัตน์ นางสาว นนัทลิ์นี อาภาวิไลรัตน์
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133 00015555 นาย ปริยทุธิ เจียรพฒันาคม เดก็ชาย ภทัร เจียรพฒันาคม

134 00015555 นาย ปริยทุธิ เจียรพฒันาคม เดก็หญิง ปริยา เจียรพฒันาคม

135 00015559 นาง พชัรา ศกัดิพนัธ์พนม นาย ธนภทัร ศกัดิพนัธ์พนม

136 00015565 นาง ปุณยนุช ภู่ระหงษ์ นางสาว สุญาณภทัร ภู่ระหงษ์

137 00015571 นาง สารภี พิทกัษพ์รเกษม นาย วีรชิต พิทกัษพ์รเกษม

138 00015572 นาย สมชาย รุ่งนพรัตน์ เดก็หญิง วชัรวรรณ รุ่งนพรัตน์

139 00015572 นาย สมชาย รุ่งนพรัตน์ เดก็ชาย สุทศัน ์รุ่งนพรัตน์

140 00015592 นาย เฉลิมพนัธ์ สุรจิต นาย กานตศ์กัดิ สุรจิต

141 00015595 นาง นาตยา ญาณวิชราพร นาย สิรวิชญ ์ญาณวิชราพร

142 00015614 นาง อุไร พลายมาศ เดก็หญิง อิงธาร พลายมาศ

143 00015644 นาง วนัดี สามเสน เดก็หญิง วรดา สามเสน

144 00015689 นาง ธนัยช์นก จิตติวิไล นางสาว นภสัสร จิตติวิไล

145 00015713 นาง อรทยั หา้วหาญ เดก็ชาย ณฐันนท ์หา้วหาญ

146 00015799 นาย อาํนาจ พนูปาน นางสาว ณฎัชญา พูนปาน

147 00015810 นาง สุวรรณ ตงัวฒันศิริกลุ นางสาว ธญัชนก ตงัวฒันศิริกลุ

148 00015822 นางสาว สุดสายใจ  โสภณ นาย วรวิช บุตรชยังาม

149 00015880 นาง ณฏัฐพร ฉนัทวรลกัษณ์ นาย ศุภณฐั ฉนัทวรลกัษณ์

150 00015882 นาง เฉลิมขวญั แสงรุ่งรัตน์ นางสาว เพญ็ปภสัร์ แสงรุ่งรัตน์

151 00015911 นาง อนญัญา สดุดี นาย เจตพฒัน ์สดุดี

152 00016063 นาย รุ่งโรจน ์ทองประดิษฐ์ เดก็หญิง ปาณิศา ทองประดิษฐ์

153 00016063 นาย รุ่งโรจน ์ทองประดิษฐ์ นางสาว สาริศา ทองประดิษฐ์

154 00016082 นาง วนัเพญ็ เม่นพุม่ทอง นางสาว ปิยะพร เม่นพุม่ทอง
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155 00016089 นาง ศนนัทก์รณ์ เลิศวิทยาสกลุ นาย อภิ เลิศวิทยาสกลุ

156 00016093 นาง วรา พิมาพนัธุ์ศรี นางสาว ศุภดา พิมาพนัธุ์ศรี

157 00016134 นาง สุนนัทา เชียววิทย์ นางสาว สุภสัสรา เชียววิทย์

158 00016135 นาง บุญคอ้ม เพียรปัญญาพร นางสาว วชัรพร เพียรปัญญาพร

159 00016157 นาย วินยั ขาํโคม นางสาว กลุธิดา ขาํโคม

160 00016267 นาง ปาณิศา สายสกล นางสาว ภทัราพร สายสกล

161 00016277 นาง ปาจรีย ์ปัตตพงศ์ นาย ณฐัชนน ปัตตพงศ์

162 00016337 นาง ขวญัจิต ศิริเชิดชูโต เดก็ชาย ธีรภทัร ศิริเชิดชูโต

163 00016355 นาย สหสัวรรษ คลา้ยเขม็ นาย เจตพงัคี คลา้ยเขม็

164 00016429 นาง ลาํเทียน กลา้หาญ เดก็ชาย จิรัชญ ์กลา้หาญ

165 00016466 นาย เสน่ห์ ทองศรีเมือง นาย บารมี ทองศรีเมือง

166 00016516 นางสาว ศรีสุดา พลูยม นางสาว กมลวทัน ์โตรักษา

167 00016531 นาย ชชัชนะ จนัทร์นิยม นาย ชลสิทธิ จนัทร์นิยม

168 00016531 นาย ชชัชนะ จนัทร์นิยม นางสาว ชมชนน์ จนัทร์นิยม

169 00016541 นาง ขวญัฤดี อะทุมชาย นาย กวินภพ อะทุมชาย

170 00016603 นาย กิตติ พูลกิจวฒันา เดก็ชาย สราวฒิุ พลูกิจวฒันา

171 00016632 นาง วราพร เหล่ากสิกรณ์ นางสาว พิชญาภา วีระสะ

172 00016645 นาง พรนภา ตงัสุขสันต์ นางสาว สิดาพร ตงัสุขสันต์

173 00016654 นาง เสาวดี คุณานุสรณ์ชยั นางสาว สวพร คุณานุสรณ์ชยั

174 00016654 นาง เสาวดี คุณานุสรณ์ชยั นางสาว ธนัยพร คุณานุสรณ์ชยั

175 00016667 นาง ดลยา กลุแพทย์ นางสาว ปุณยวีร์ กลุแพทย์

176 00016682 นาง รุ่งนภา ดว้งธรรม เดก็ชาย พิสิฐ ดว้งธรรม
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177 00016686 นาย นิวตั อนุวงศนุ์เคราะห์ นาย ณฐัวฒัน ์อนุวงศนุ์เคราะห์

178 00016719 นาง บงัอร มนสัอารีนาท นางสาว ปาลิดา มนสัอารีนาท

179 00016719 นาง บงัอร มนสัอารีนาท นางสาว พีรดา มนสัอารีนาท

180 00016778 นาง ปรียะ ศิวกลุกาํธร เดก็หญิง ปรียะกลุ ศิวกุลกาํธร

181 00016778 นาง ปรียะ ศิวกลุกาํธร นาย ปรียะพนัธ์ ศิวกลุกาํธร

182 00016791 นาง ณิชนนัทน ์อารียก์ารเลิศ นางสาว ปุณิกา อารียก์ารเลิศ

183 00016791 นาง ณิชนนัทน ์อารียก์ารเลิศ นางสาว อรณิชา อารียก์ารเลิศ

184 00016803 นาง สมพร แจง้สุทธิวรวฒัน์ นางสาว วีรดา แจง้สุทธิวรวฒัน์

185 00016821 นาง ขวญัเนตร์ เขม็ทอง นาย เขษมศกัดิ เขม็ทอง

186 00016858 นางสาว สุนิสา หุ่นเลิศ เดก็ชาย นรพนธ์ เจษฏาภูริ

187 00016907 นาง ธนัยพร จรูญเนตร เดก็หญิง ธิติสุดา จรูญเนตร

188 00016969 นางสาว อุษณีย ์เพง็เทียง เดก็ชาย เอกณกร ลีพฒิุธรากลุ

189 00017028 นาย จิระวฒัน ์พลูพนัธ์ นาย ศุภกร พูลพนัธ์

190 00017074 นาง ลดัดา ดาํเนือดี นาย ธีรภทัร์ ดาํเนือดี

191 00017083 นาง วรรณฤดี เอียมแสงวฒันา นางสาว พิมลวรรณ เอียมแสงวฒันา

192 00017087 นาย เดชา เกตุดาํ นางสาว ธญันุช เกตุดาํ

193 00017104 นาย อรุณ กระหม่อมทอง เดก็หญิง พิชญากร กระหม่อมทอง

194 00017127 นาง ขวญัเมือง จินดารัตน์ นางสาว วาริศา จินดารัตน์

195 00017155 นาง บวัพิตร โยธา นางสาว กญัญาพชัร โยธา

196 00017156 นาง มทันา ดีอภยั เดก็ชาย กฤษฎิ ดีอภยั

197 00017156 นาง มทันา ดีอภยั เดก็หญิง พรขวญั ดีอภยั

198 00017208 นาย ประมวล เสืออดุม นาย สุรสิงห์ เสืออดุม
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199 00017217 นาง เพชรา เทพลิบ เดก็ชาย พชร เทพลิบ

200 00017243 นาง ทองปาน สบาย เดก็ชาย ยศกร สบาย

201 00017251 นาง พชัรินทร์ เหมศาสตร์ นางสาว กวิสรา แนบเกษร

202 00017278 นางสาว สมพร โล่ห์สุวรรณ์ เดก็ชาย ภทัรพล รัตนโสภา

203 00017321 นาย ธวชัชยั ผอ่งสกลุ นางสาว รติรัตน ์ผอ่งสกลุ

204 00017332 นาง วรรณา งามประเสริฐ เดก็ชาย ศรัณยก์ร ตรีศิริรัตน์

205 00017332 นาง วรรณา งามประเสริฐ เดก็ชาย ภูวศิษฏ ์ตรีศิริรัตน์

206 00017347 นาง จนัทร์รําไพ นนทต์า นาย จกัริณิพล นนทต์า

207 00017347 นาง จนัทร์รําไพ นนทต์า นางสาว สัณหวรรณ นนทต์า

208 00017352 นาง ประนอม อน้รุ่ง เดก็หญิง สุกฤตา อน้รุ่ง

209 00017369 นาง จนัทิมา กายเพช็ร นาย หิรัณย ์กายเพช็ร

210 00017417 นาง ยวุดี วฒันกูล นางสาว พิชามญชุ ์วฒันกูล

211 00017447 นางสาว จารุดา มุสิกาวตัร เดก็ชาย คณพศ ไชยดี

212 00017457 นาง โสภาพรรณ พวงบุญมี นาย นลธวชั พวงบุญมี

213 00017465 นาง พิมพนิ์ภา ฐิตธนทรัพย์ นาย ระวีโรจน์ ฐิตธนทรัพย์

214 00017502 นาย จอมขวญั สองทวี นาย พชรกฤษฏิ สองทวี

215 00017505 นาย เกษม เกิดพืชน์ เดก็หญิง พิชาพร เกิดพืชน์

216 00017509 นาง เบญ็จวรรณ์ คงเมือง นางสาว ชนญัชิดา คงเมือง

217 00017509 นาง เบญ็จวรรณ์ คงเมือง นางสาว รินรดา คงเมือง

218 00017516 นาง มยริุนทร์ เพช็รัตนกลู นางสาว นาํเพชร เพช็รัตนกุล

219 00017599 นาง พชัรี ตงัสุขเกษมสันติ นางสาว ธญัญดา ตงัสุขเกษมสันติ

220 00017599 นาง พชัรี ตงัสุขเกษมสันติ นาย สิริภทัร ตงัสุขเกษมสันติ
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221 00017603 นาง ประกายทิพย ์ศิริวงศ์ นาย เขมวิศว ์ศิริวงศ์

222 00017613 นาย วาที อนัสมศรี นาย ณฐัพล อนัสมศรี

223 00017613 นาย วาที อนัสมศรี นางสาว พชัรวรรณ อน้สมศรี

224 00017620 นาง วิภา ทองรอด นางสาว ชุติกาญจน ์ทองรอด

225 00017633 นางสาว ศรีนวล ม่วงแพร เดก็ชาย กอ้งภพ พลวารินทร์

226 00017633 นางสาว ศรีนวล ม่วงแพร เดก็หญิง พลอยไพลิน ม่วงแพร

227 00017644 นาง สมรักษ ์เสนียว์งค์ นาย บุญญกฤษฏิ บุญยนื

228 00017688 นาง สุนนัทา เถรวอ่ง เดก็หญิง ปุณยนุช เถรวอ่ง

229 00017688 นาง สุนนัทา เถรวอ่ง นาย ศุภกร เถรวอ่ง

230 00017688 นาง สุนนัทา เถรวอ่ง นาย ธนกฤต เถรวอ่ง

231 00017701 นางสาว พรรณี จวงจ่าย เดก็หญิง ณฐัพร ชโยกิจเจริญ

232 00017711 นาง พชัรี เลา้เฮง นาย หฤษฎ ์เลา้เฮง

233 00017716 นาง ศรุฒยา เลิศพฒันศกัดิ เดก็ชาย จิรทีปต ์เลิศพฒันศกัดิ

234 00017716 นาง ศรุฒยา เลิศพฒันศกัดิ นาย คณิศร เลิศพฒันศกัดิ

235 00017724 นาง ทอง กอ้นแกว้ นางสาว ชมพนุูช กอ้นแกว้

236 00017761 นาย สาทิศ วงษท์อง นาย ปัญจพล วงษท์อง

237 00017793 นางสาว พรปวีณ์ ช่วยบุญ เดก็ชาย พิชาภพ เชียวชาญ

238 00017806 นาง สิรารมย ์ทว้มพิบูลย์ เดก็ชาย วชัรพงศ ์ทว้มพิบูลย์

239 00017815 นาง วรรณิภา สิทธิธรรมวิไล นางสาว พิชญา สิทธิธรรมวิไล

240 00017816 นาง บุษกร บู่สามสาย นางสาว ภทัรานิษฐ์ บู่สามสาย

241 00017860 นาย พฒิุพงษ ์เถามณี นางสาว กลิุสรา เถามณี

242 00017870 นาง พรพรรณ์ กรรณิกาธนานนท์ เดก็หญิง ภวิษยพ์ร กรรณิกาธนานนท์
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243 00017870 นาง พรพรรณ์ กรรณิกาธนานนท์ เดก็ชาย พรภวษิย ์กรรณิกาธนานนท์

244 00017880 นาง สายใจ บุญวิไล เดก็ชาย พงศกร ปัญญาประโชติ

245 00017969 นาย เฉลิมชนม ์ดอกแขมกลาง เดก็ชาย ธนิตภูมิ ดอกแขมกลาง

246 00018007 นางสาว บงัอร บุญลา เดก็หญิง ศิรดา คลา้ยยวง

247 00018007 นางสาว บงัอร บุญลา นาย บุริศร์ คลา้ยยวง

248 00018010 นาง รุ่งราวรรณ บวัชยั นางสาว พรชญารัฎ บวัชยั

249 00018010 นาง รุ่งราวรรณ บวัชยั นาย อธิภูมิเพชร บวัชยั

250 00018010 นาง รุ่งราวรรณ บวัชยั นาย วชัรพล บวัชยั

251 00018035 นางสาว จนัทิมา พูลโสภา เดก็หญิง บวรลกัษณ์ เงางาม

252 00018039 นาง ปัทมา เลิศมโนญาน นาย ปุณยวีร์ เลิศมโนญาน

253 00018054 นาง มตัติกา อ่อนบาง นางสาว กมลฉตัร อ่อนบาง

254 00018067 นาง อิงอร ปองสุข นางสาว ณภทัรสร ปองสุข

255 00018081 นาย สัญญา เกนวิถี นางสาว ปัญญารัตน์ เกนวิถี

256 00018084 นาง สาริศา วรรณสุข เดก็หญิง นภสัร วรรณสุข

257 00018084 นาง สาริศา วรรณสุข เดก็หญิง สุพิชญา วรรณสุข

258 00018099 นาง นนัทวนั สัตตวชัรวงศ์ เดก็ชาย พทัธนนัท ์สัตตวชัรวงศ์

259 00018099 นาง นนัทวนั สัตตวชัรวงศ์ นาย ณฐัชานนท ์สัตตวชัรวงศ์

260 00018100 นาง จริยาพนัธ์ รุจิรัชกลุ เดก็ชาย ธาวิน รุจิรัชกลุ

261 00018100 นาง จริยาพนัธ์ รุจิรัชกลุ นาย ปริญญ ์รุจิรัชกลุ

262 00018104 นาง วรวีย ์พทุธประยรูวงศ์ นาย ชวิน พทุธประยรูวงศ์

263 00018110 นาง นวลจนัทร์ อุดมพงศล์กัขณา นาย ธีรวุฒิ อุดมพงศล์กัขณา

264 00018110 นาง นวลจนัทร์ อุดมพงศล์กัขณา นางสาว รวินนัท ์อุดมพงศล์กัขณา
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265 00018143 นาย เสวก ชมมิง นางสาว กญัญาวีร์ ชมมิง

266 00018164 นาง ปิยะพร มณีเกียรติโกวิท นางสาว วิมลณฐั มณีเกียรติโกวิท

267 00018180 นาง ละออ บุญยงั นางสาว ณฐัพร บุญยงั

268 00018195 นาง ประภาพร ฐานุตรกุล นาย ชนินทร์ รอดทรัพย์

269 00018195 นาง ประภาพร ฐานุตรกุล นางสาว รมิดา รอดทรัพย์

270 00018197 นาง ดวงรัตน์ จีนเลิศ นาย ภทัรธร จีนเลิศ

271 00018241 นาง เมธิณี พิศาลายน นางสาว มนญัชยา พิศาลายน

272 00018241 นาง เมธิณี พิศาลายน นางสาว ญาณิศา พิศาลายน

273 00018252 นาย คงชยั ฐานาพิชยัศกัดิ นาย นายณฐัพนัธ์ ฐานาพิชยัศกัดิ

274 00018263 นางสาว ดาหวนั ดาบแกว้ เดก็ชาย สิทธิศกัดิ ดาบแกว้

275 00018300 นาง เดือนเพญ็ อรชร นางสาว กนักว์รา อรชร

276 00018301 นาง วิไลวรรณ ดวงแข เดก็ชาย กลา้ภวิษย ์ดวงแข

277 00018310 นางสาว สุชาดา กิตติเดชา นางสาว รินรดา วสุวตั

278 00018319 นาย ชาญชยั ม่วงสัมฤทธิ เดก็ชาย ธนกฤต ม่วงสัมฤทธิ

279 00018320 นาง วลัลภา เฉียงตะวนั นาย อธิคม เฉียงตะวนั

280 00018326 นางสาว พรทิพย ์พานิชเจริญวงศ์ นางสาว ชุติกาญจน ์คงมุต

281 00018329 นาง มลิวลัย ์ตาอินทร์ นาย ภูวมินทร์ ตาอินทร์

282 00018333 นาง สุพรวสัสา มีพวงผล นางสาว เกศโสภา มีพวงผล

283 00018333 นาง สุพรวสัสา มีพวงผล นาย ศาสตรา มีพวงผล

284 00018365 นาง นาํเพชร สายบวัทอง นางสาว อภิชญา สายบวัทอง

285 00018365 นาง นาํเพชร สายบวัทอง นางสาว นิรัชพร สายบวัทอง

286 00018376 นาง สุวรรณี อ่วมขยนั เดก็ชาย สุวิจกัขณ์ อ่วมขยนั
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287 00018383 นาง สําราญ บุญพงคษ์า เดก็หญิง ฐิติญา บุญพงคษ์า

288 00018435 นาง หนึงฤทยั ต่อสุวรรณ นาย ศุภธชั สุวฒัโน

289 00018443 นาง เกษรา ศุภวตัรวรคุณ นาย พลศรุต ศุภวตัรวรคุณ

290 00018443 นาง เกษรา ศุภวตัรวรคุณ นางสาว พรรษมน ศุภวตัรวรคุณ

291 00018449 นางสาว วิลาวลัย ์บุญขนัธ์ เดก็หญิง พิชชาพร บุญขนัธ์

292 00018458 นาย ต่อพล แสงพนัตา นางสาว ณฐัภา แสงพนัตา

293 00018476 นาง ฉวีวรรณ คาํชู นาย ทรงพล คาํชู

294 00018476 นาง ฉวีวรรณ คาํชู นางสาว วรรณรดา คาํชู

295 00018481 นาง ทศันีย ์กริฟฟิน เดก็ชาย อเลก็ซ์ รอย กริฟฟิน

296 00018481 นาง ทศันีย ์กริฟฟิน เดก็หญิง เคทลิน กริฟฟิน

297 00018485 นาง วินยั บุญเพง็ นาย สิรวิชญ ์บุญเพง็

298 00018513 นางสาว วราภรณ์ พิมสามสี นางสาว วรัณยพ์ร จนัทนยงิยง

299 00018524 นางสาว สุดา สุขสะอาด เดก็ชาย ปัญจพล มโนขนัธ์

300 00018538 นาง วรรณา คูศรีเทพประทาน นางสาว ณฐัณิชา คูศรีเทพประทาน

301 00018538 นาง วรรณา คูศรีเทพประทาน นาย ณฐัภทัร คูศรีเทพประทาน

302 00018543 นางสาว รวินวรกานต ์ประสงคเ์งิน เดก็ชาย แสนดี วีระพนธ์

303 00018546 นาย สามารถ ระงบัภยั นาย จิรพฒัน ์ระงบัภยั

304 00018582 นาย นริศ เหลียมกาํแหง นางสาว ยจิุรา เหลียมกาํแหง

305 00018601 นาย สายฝน ผลดี นางสาว ชิติยาภรณ์ ผลดี

306 00018631 นาง ผตุษะณีมาต วิธิรวาท นางสาว สุชญา วิธิรวาท

307 00018632 นาง ชวลักร ถมยา เดก็ชาย พงศภ์คั ถมยา

308 00018632 นาง ชวลักร ถมยา นาย ญาณโรจน์ ถมยา
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309 00018633 นาง วารินทร์ ไทรบวัขาํ นาย วศิน ไทรบวัขาํ

310 00018639 นาง ดารุณี สาดตระกลูวฒันา นาย วิชญพ์ล สาดตระกลูวฒันา

311 00018642 นาย เรวตัร ออกแมน้ นางสาว ภูริชญา ออกแมน้

312 00018642 นาย เรวตัร ออกแมน้ นางสาว รินรดา ออกแมน้

313 00018647 นาย ทรงฤทธิ อินทรชิต เดก็หญิง วริษฐก์านต ์อินทรชิต

314 00018686 นาง รัตนา ธนทตัพงศา เดก็ชาย วชิรวิทย ์ธนทตัพงศา

315 00018686 นาง รัตนา ธนทตัพงศา เดก็ชาย ณฐนนท ์ธนทตัพงศา

316 00018700 นาย เมืองแมน บุญมาตุ่น นางสาว พิชญาภา บุญมาตุ่น

317 00018703 นาย ธนวฒิุ บวัศรี เดก็หญิง พริริสา บวัศรี

318 00018703 นาย ธนวฒิุ บวัศรี นางสาว พิมมาตา บวัศรี

319 00018704 นาง ขวญัพฒัน์ พรบุญบานเยน็ นาย สุทธิพจน ์พรบุญบานเยน็

320 00018704 นาง ขวญัพฒัน์ พรบุญบานเยน็ นาย พิสิษฐ ์พรบญุบานเยน็

321 00018704 นาง ขวญัพฒัน์ พรบุญบานเยน็ นางสาว ภทัร์ธีนนัท ์พรบุญบานเยน็

322 00018713 นาง ชนิตา นภาสวสัดิ นางสาว สุพิชฌาย ์นภาสวสัดิ

323 00018713 นาง ชนิตา นภาสวสัดิ นาย กนัตินนัท ์นภาสวสัดิ

324 00018747 นาง นทักานต ์หงส์ทอง นางสาว ชลลดา หงส์ทอง

325 00018756 นาง ปัทมาภรณ์ ลิมปรุ่งพฒันกิจ เดก็หญิง ณฐันิช ลิมปรุ่งพฒันกิจ

326 00018756 นาง ปัทมาภรณ์ ลิมปรุ่งพฒันกิจ นาย ณฐัพล ลิมปรุ่งพฒันกิจ

327 00018787 นาง รัศมี โนนศิริ เดก็หญิง กญัญาภคั โนนศิริ

328 00018787 นาง รัศมี โนนศิริ นางสาว อนญัญา โนนศิริ

329 00018787 นาง รัศมี โนนศิริ นาย ทกัษด์นยั โนนศิริ

330 00018797 นางสาว ณชัชา โพธิกลุ เดก็ชาย ปิยะวฒัน ์มีแสงแกว้
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331 00018798 นาย สายฝน เพง็ปฐม นาย จิรวฒัน ์เพง็ปฐม

332 00018814 นาย เบญจพล สาํราญถิน เดก็หญิง ณฎัฐณิชา สาํราญถิน

333 00018840 นาง วิไลลกัษณ์ สารสุวรรณ นางสาว จณิสตา สารสุวรรณ

334 00018845 นาง อาํพร ติง เดก็ชาย เมธาวี ติง

335 00018868 นาย สมชาย กลีบเมฆ นางสาว จิตรลดา กลีมเมฆ

336 00018870 นาย สมยศ หสัเนตร นาย ธรรมะ หสัเนตร

337 00018906 นางสาว ชมภู สมพงษ์ นาย ศุภกานต ์บรรดาศกัดิ

338 00018913 นาง ชนกพร สุขสบาย นางสาว วริศรา สุขสบาย

339 00018913 นาง ชนกพร สุขสบาย นางสาว ชนิกานต ์สุขสบาย

340 00018914 นางสาว จินตนา จนัทร์สมวงศ์ เดก็หญิง จิรภิญญา ลีลาพฤทธิ

341 00018914 นางสาว จินตนา จนัทร์สมวงศ์ เดก็ชาย ปุญญาพฒัน์ ลีลาพฤทธิ

342 00018914 นางสาว จินตนา จนัทร์สมวงศ์ นาย ปุณยวีร์ ลีลาพฤทธิ

343 00018915 นาย ไพศาล นิลสม เดก็ชาย ภูรินท ์นิลสม

344 00018915 นาย ไพศาล นิลสม เดก็หญิง กลัยกร นิลสม

345 00018915 นาย ไพศาล นิลสม นาย ภทัรพงศ ์นิลสม

346 00018920 นาง มินตรา คาํภา นางสาว เบญจพร คาํภา

347 00018922 นาง วชัรินทร์ กนกทรัพย์ นางสาว สโรชา กนกทรัพย์

348 00018923 นาง กญัญาณิษฐ์ อารักษ์ เดก็หญิง กญัจนณิ์ชา อารักษ์

349 00018923 นาง กญัญาณิษฐ์ อารักษ์ นางสาว เกษมณี อารักษ์

350 00018932 นาย อภิสิทธิ นาคสุทธิ นางสาว สิรภทัร นาคสุทธิ

351 00018934 นาง ณฐัวรรณ ศรีจินดา นาย นิธิ ศรีจินดา

352 00018965 นาง รัตนา เลิศกิตติกุลโยธิน นางสาว ไพรัลยา เลิศกิตติกุลโยธิน
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353 00019022 นาง จิตรารัช สีทอง นาย ณภทัร สีทอง

354 00019029 นาย กมัปนาท ภกัดีกุล เดก็หญิง ณชัชา ภกัดีกุล

355 00019041 นาง กาญจนา ค่าไทยสง นางสาว ปวีณ์ธิดา ค่าไทยสง

356 00019043 นาง ดาวรุ่ง เจริญโภคราช นาย ศรัณยพงศ ์นิยมศิลป

357 00019078 นาง นวรัตน ์พวงสายใจ นางสาว ธีรตา พวงสายใจ

358 00019108 นาง ปราณี ซือสกลุ เดก็ชาย ธีรดนย ์ซือสกลุ

359 00019110 นาง อาํไพ วงศเ์รณู เดก็หญิง วิรัลพชัร วงศเ์รณู

360 00019144 นาง อารีพร สังฆกลุ นางสาว สริตา สังฆกุล

361 00019145 นาง นุศรา ปัญญาผล นางสาว อมราภรณ์ ปัญญาผล

362 00019164 นาง เกศินี ชาวนา เดก็หญิง ปรายฝน ชาวนา

363 00019177 นางสาว วราภรณ์ ศรียกุ เดก็หญิง วรกมล แจ่มจาํรัส

364 00019179 นาง สุกญัญา บุญนวน เดก็หญิง กญัญาพิชญ ์บุญนวน

365 00019179 นาง สุกญัญา บุญนวน เดก็ชาย พิชญดนต ์บุญนวน

366 00019193 นางสาว บานเยน็ จนัทร์พลงาม นางสาว จนัทรัศม ์โชติเจริญผดุง

367 00019201 นาง ณฏัฐ์วรดี ชลชัสิริชลภทัร เดก็ชาย ชวลัณฏัฐ ์ชลชัสิริชลภทัร

368 00019204 นาง สุนนัท ์ปานเจริญ นาย สุรสิทธิ ลม้เตีย

369 00019205 นาง ประเทือง สาสิงห์   เดก็หญิง ประภากร สาสิงห์

370 00019217 นางสาว ผอ่งศรี ดิษเพิม นาย วศิน ฉิมสาํอางค์

371 00019234 นางสาว ณฐันนัท ์เกียรติพจนจินดา นางสาว ญาดา พงศป์ูชนียก์ลุ

372 00019240 นาย พิพฒัน ์แซ่อึง นางสาว แพรพลอย แซ่อึง

373 00019240 นาย พิพฒัน ์แซ่อึง นาย พงศธร แซ่อึง

374 00019260 นาย อาทร สรรพานิช นาย ทนุพฒัน ์สรรพานิช
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375 00019271 นาย ทวีชยั กนัซือ เด็กหญิง ธญัวีร์ กนัซือ

376 00019271 นาย ทวีชยั กนัซือ เด็กหญิง ธญัรัศม ์กนัซือ

377 00019283 นาง อารีรัตน ์ บางพิเชษฐ์ นางสาว ธวลัรัตน ์บางพิเชษฐ์

378 00019292 นางสาว ภคัชมภชัญ ์โพธิติพิสิฐ นางสาว ภสัญสุ์ชา โพธิติพิสิฐ

379 00019303 นาย วีระพล ไทรระพนัธ์ เดก็หญิง วีรญา ไทรระพนัธ์

380 00019303 นาย วีระพล ไทรระพนัธ์ เดก็หญิง อจัฉราพร ไทรระพนัธ์

381 00019322 นาย เสถียร ทวีกุล นางสาว อรจิรา ทวีกลุ

382 00019323 นาง กลัยา ศรีจนัทร์ นาย ธนิสร ศรีจนัทร์

383 00019343 นาง มนสัวีร์ ฤทธิยานุกูล นาย กวินท ์ฤทธิยานุกลู

384 00019358 นาง เยาวเรศ กาญจนา นาย ณภทัร กาญจนา

385 00019364 นาง ฉวีวรรณ เหมมนั นาย ทศันพ์ล เหมมนั

386 00019372 นาง รุ่งทิพย ์ไทยทวี เดก็ชาย ณฐัพงษ ์ไทยทวี

387 00019372 นาง รุ่งทิพย ์ไทยทวี นาย สุทธิพงษ ์ไทยทวี

388 00019376 นาง พรรณนิภา อ่างแกว้ เดก็ชาย ภูริณฐั อ่างแกว้

389 00019404 นางสาว ชุติมา เพง็โฉม เดก็หญิง สุดธิดา ทองแสง

390 00019404 นางสาว ชุติมา เพง็โฉม เดก็ชาย กิตติธชั ทองแสง

391 00019439 นาง รัตนาภรณ์ คงคา เดก็ชาย กรณ์ คงคา

392 00019439 นาง รัตนาภรณ์ คงคา นาย กฤษณ์ คงคา

393 00019444 นาง จริยา ชาตรี นางสาว ภทัริยา ชาตรี

394 00019446 นาง วรฑา นกัคุ่ย เดก็หญิง เนติกาญน์ นกัคุ่ย

395 00019461 นางสาว พิมพล์ภสั  คลา้ยอุไร เดก็หญิง กวินธิดา ตรีธญัญา

396 00019473 นาง อภิรดี ศรีรอดบาง นาย จกัพรรณ ศรีรอดบาง
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397 00019473 นาง อภิรดี ศรีรอดบาง นาย กฤตติฤทธิ ศรีรอดบาง

398 00019495 นาง วิยะดา ทศันสุวรรณ นางสาว ธญัมน ทศันสุวรรณ

399 00019514 นาง วรรณธนะ จุย้กล่อม เดก็หญิง วรรณณฐัฐา จุย้กล่อม

400 00019514 นาง วรรณธนะ จุย้กล่อม นางสาว ณฐัวรรณ จุย้กล่อม

401 00019520 นาง จุฑามาส ขวญัจาด เดก็หญิง ชุติมณฑน ์ขวญัจาด

402 00019537 นางสาว พิชามญชุ ์ทองแท้ เดก็ชาย ศรัณยพงค ์แกว้กลุประทีป

403 00019541 นาง จิรภรณ์ คงสมจิตร์ เดก็ชาย ธชัชยั คงสมจิตร์

404 00019544 นาง พรรณทิพย ์ธรรมวติั นาย ฤทธิพร ธรรมวติั

405 00019552 นาง ทศันีย ์ชอบธรรมดี เดก็ชาย พรเทพ ชอบธรรมดี

406 00019593 นาย สัมพนัธ์ พทุธสาย นาย ชาญชล พทุธสาย

407 00019602 นาง พรพรรณ เพชรลาํ นาย พรพรหม เพชรลาํ

408 00019602 นาง พรพรรณ เพชรลาํ นาย พรพล เพชรลาํ

409 00019603 นาง ดวงใจ บุญเลิศ นางสาว ขวญัขา้ว บุญเลิศ

410 00019626 นาง ชุติมา แจง้จิตร นาย ณฏัฐ์ แจง้จิตร

411 00019626 นาง ชุติมา แจง้จิตร นางสาว ศุภิสรา แจง้จิตร

412 00019629 นาง บุญส่ง มะเสนยั นางสาว ปุณฑรี มะเสนยั

413 00019632 นาง วิลาวณัย ์ประสารอธิคม นาย ชยัภทัร ประสารอธิคม

414 00019632 นาง วิลาวณัย ์ประสารอธิคม นาย คุณนิธิ ประสารอธิคม

415 00019654 นาง วนัเพญ็ หุ่นยนต์ เดก็หญิง ขวญัขา้ว หุ่นยนต์

416 00019655 นางสาว กนิตตา คาํปลอ้ง เดก็ชาย ภูตะวนั คงศรีชาย

417 00019663 นาง หนึงฤทยั บุญเชิด นาย นนทพทัธ์ บุญเชิด

418 00019699 นาง ปิยวรรณ ขาํปลืมจิตร เดก็ชาย ธนัยธรณ์ สุขใส
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419 00019702 นาง ทินกร จนัทร์เตม็ เดก็หญิง สุชญัญา จนัทร์เตม็

420 00019702 นาง ทินกร จนัทร์เตม็ นางสาว ฐิตินนัท ์จนัทร์เตม็

421 00019706 นาง บงัอร สุกาํปัง นาย เอกชยั ขิงสันเทียะ

422 00019711 นาง ประสาน พรตุลากลัป์ นางสาว วิปัศยา พรตลุากลัป์

423 00019728 นาง เพทาย  อาํเทียงตรง นาย กฤตนนัท ์อาํเทียงตรง

424 00019763 นาง ดรุณี ไชยสงคราม เดก็ชาย ชวิน ไชยสงคราม

425 00019763 นาง ดรุณี ไชยสงคราม นาย สิทธิพล ไชยสงคราม

426 00019768 นาง สุขระวีณ์ พ่วงแสงธนกุล เดก็หญิง กวินญรัตน์ พ่วงแสงธนกุล

427 00019774 นาง เกตุสมร โภคพลู นาย สุรศิษฎ ์โภคพลู

428 00019815 นาง วนิดา ลีเลิศไพศาล นาย ชญานนท ์ลีเลิศไพศาล

429 00019815 นาง วนิดา ลีเลิศไพศาล นาย ชนกนนัท ์ลีเลิศไพศาล

430 00019824 นาย สุชิน เปลียนสุวรรณ นาย สรศกัดิ เปลียนสุวรรณ

431 00019834 นาง ชุติมา นางาม นาย ศุภวฒัน ์นางาม

432 00019839 นาง ภคัธดา นิลบุตร นาย เตชิต กอ้นง่อน

433 00019860 นาย พรเทพ แสงบุญลือ นางสาว ภาวิดา แสงบุญลือ

434 00019870 นาง นงเยาว ์สมบูรณ์ นาย กนัตพงศ ์สมบูรณ์

435 00019897 นาง นกเลก็ ขาํคมกุล นางสาว พรชนก ขาํคมกุล

436 00019902 นาง สุภาดี หาญสิทธิ นางสาว สุธาวลัย ์หาญสิทธิ

437 00019902 นาง สุภาดี หาญสิทธิ นาย อภิสิทธิ หาญสิทธิ

438 00019911 นาง บุญเอียม ขมุแร่ เดก็ชาย บารเมษฐ ์ขมุแร่

439 00019917 นาย นนัทวฒัน ์สงวนพวก นางสาว ภทัรียา สงวนพวก

440 00019927 นาย ชยัยทุธ เอิบสุข เดก็หญิง นภสัวรรณ เอิบสุข
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441 00019927 นาย ชยัยทุธ เอิบสุข นาย นพอนนต ์เอิบสุข

442 00019949 นางสาว ปัทมา สํารวจ เดก็ชาย ภูตะวนั พลายณรงค์

443 00019962 นางสาว ณชัฐานนัตร์ หงษาไกร นาย ธนาวุธ แสงนาครินทร์

444 00019969 นาง พชัรี สุจริต นาย ศิรชชั สุจริต

445 00019977 นาง เตือนใจ สุขยิม นาย ทศพล สุขยมิ

446 00020000 นาย ฉตัรชยั เชิงทวี นางสาว วรลกัษณ์ เชิงทวี

447 00020000 นาย ฉตัรชยั เชิงทวี นางสาว ลลันลกัษณ์ เชิงทวี

448 00020014 นาย เทิดศกัดิ มณีวงศ์ นางสาว นวพรรษ มณีวงศ์

449 00020021 นาง ฐิตาภา ไกรสุต เดก็ชาย พิชญนนท ์ชนัประเสริฐ

450 00020035 นาย วิโรจน ์พจนา นางสาว วิภวานี พจนา

451 00020035 นาย วิโรจน ์พจนา นางสาว พงศพ์ชัรา พจนา

452 00020039 นาง นพพร สร้อยคาํ เดก็ชาย จิรภทัร สร้อยคาํ

453 00020046 นาง นาฏนภา พนัธุ์แกว้ เดก็หญิง ทิวนาฏ พนัธ์แกว้

454 00020053 นาง เพญ็นิภา ภูฆงั นาย ณภชัวนัส์ ภูฆงั

455 00020056 นาง สุมาลี พลศึก เดก็หญิง จิรัชญา พลศึก

456 00020056 นาง สุมาลี พลศึก เดก็ชาย วรพล พลศึก

457 00020061 นาง กนกพร วุฒิศรุต นางสาว พิณมาดา วฒิุศรุต

458 00020066 นางสาว นภาพร พฒันสุทธิชลกุล เดก็ชาย รัชสิญจน ์กาญจนพนัธุ์

459 00020109 นาย วิชยั ไชยโชค เดก็หญิง พิชญา ไชยโชค

460 00020113 นาย จิรพฒัน ์สีสันต์ นาย คฑาเทพ สีสันต์

461 00020120 นางสาว มณฑนา นีละเมฆ เดก็ชาย ชนน ศุขสุวรรณ์

462 00020121 นาง ปัทมา เนียมจอ้ย นาย อิทธิกร เนียมจอ้ย
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463 00020121 นาง ปัทมา เนียมจอ้ย นางสาว เกวลิน เนียมจอ้ย

464 00020134 นาง อจัฉรา พฒุภา นางสาว กรวิภา พุฒภา

465 00020136 นาง เสาวณีย ์ตรงต่อกิจ เดก็ชาย ชีวานนท ์ตรงต่อกิจ

466 00020136 นาง เสาวณีย ์ตรงต่อกิจ นาย วงศธร ตรงต่อกิจ

467 00020144 นาง พิสมยั ทบวงษ์ นางสาว ศิรดา ทบวงษ์

468 00020154 นาย ขวญัชยั กนัหา เดก็หญิง อลิศา กนัหา

469 00020175 นาง กิรติ สอนคุม้ นาย จิรกิตติ สอนคุม้

470 00020181 นาง สมฤทยั ชยัประสิทธิกลุ นาย สัจจะเทพ ชยัประสิทธิกุล

471 00020188 นาง ปัณฑิตา บุญเกิด เดก็หญิง ปัญญาวีร์ บุญเกิด

472 00020188 นาง ปัณฑิตา บุญเกิด นาย ปัญญาวฒัน์ บุญเกิด

473 00020189 นาง สมใจ โพธิจาํศิล นาย ชุติพนธ์ โพธิจาํศิล

474 00020207 นาง ธนัยภรณ์ สุวรรณสิทธิ เดก็หญิง จิดาภา หอมออ่น

475 00020215 นาง บวังาม สุดสวาท นางสาว อรรัมภา สุดสวาท

476 00020233 นาง สายฝน หว้ยหงษท์อง นางสาว วิญาดา หว้ยหงษท์อง

477 00020244 นาง ฉนัทนา ลิมศิริเศรษฐกลุ เดก็ชาย ธนวิชญ ์ลิมศิริเศรษฐกลุ

478 00020244 นาง ฉนัทนา ลิมศิริเศรษฐกลุ เดก็หญิง กลุธิดา ลิมศิริเศรษฐกลุ

479 00020260 นาย ธนู มีลือนาม นาย ธนกร มีลือนาม

480 00020260 นาย ธนู มีลือนาม นางสาว ฐิติกา มีลือนาม

481 00020286 นางสาว จิณณ์ชญา วอ่งดี เดก็หญิง ณฏัฐณิชา ประเสริฐ

482 00020286 นางสาว จิณณ์ชญา วอ่งดี นาย กอบชยั ประเสริฐ

483 00020300 นาย สุดใจ หลอยถวิล เดก็ชาย ภูวรินทร์ หลอยถวิล

484 00020306 นางสาว สิริษา  มนัเหมาะ เดก็หญิง พิชญากร ช่างไม้
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485 00020306 นางสาว สิริษา  มนัเหมาะ เดก็หญิง พีรญา ช่างไม้

486 00020310 นางสาว อญัชลี อยูแ่สง เดก็หญิง พงศสุ์ภา ผมหอม

487 00020310 นางสาว อญัชลี อยูแ่สง เดก็ชาย รัชชาพงษ ์ผมหอม

488 00020312 นาง ปิยะฉตัร ลีวานนัท์ เดก็หญิง ปาริยา ลีวานนัท์

489 00020312 นาง ปิยะฉตัร ลีวานนัท์ นางสาว ไปรยา ลีวานนัท์

490 00020325 นาย สําราญ เทียมเมือง นางสาว ณฐักนิษฐ เทียมเมือง

491 00020329 นาง วราภรณ์ พุ่มเจริญ นางสาว จิรัชญา พุ่มเจริญ

492 00020329 นาง วราภรณ์ พุ่มเจริญ นางสาว นวรัตน ์พุม่เจริญ

493 00020335 นาง มชัฌิมา เพช็รเอียม นาย จิรพนัธุ์ เพช็รเอียม

494 00020375 นาง สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร เดก็หญิง พาขวญั เรืองจิรัษเฐียร

495 00020375 นาง สุพินดา เรืองจิรัษเฐียร นาย ชาคริต เรืองจิรัษเฐียร

496 00020386 นาง วนัดี เบญจศิริวฒันา เดก็หญิง สุนนัทา เบญจศิริวฒันา

497 00020398 นางสาว พจนี ไตรเกษมศกัดิ นาย ธญัพจน ์ไตรเกษมศกัดิ

498 00020402 นาง ธญัภา เลิศชยักิจสกุล เดก็หญิง ชนิศารัชต ์เลิศชยักิจสกุล

499 00020402 นาง ธญัภา เลิศชยักิจสกุล เดก็ชาย ศุภวิชญ ์เลิศชยักิจสกลุ

500 00020402 นาง ธญัภา เลิศชยักิจสกุล นางสาว ศุภาพิชญ ์เลิศชยักิจสกลุ

501 00020413 นาง พิริยาภรณ์ วรรณสุข เดก็หญิง ธญัชนก วรรณสุข

502 00020420 นาง วิบูลยศ์รี เกตุชะนก นางสาว ชโรทร เกตุชะนก

503 00020426 นาง วนัวิสา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา นางสาว วรรณิชา หนชยั

504 00020462 นาย สุระ พฒันเกียรติ นาย ปวริศ พฒันเกียรติ

505 00020484 นาง มทัณา แสงตา เดก็ชาย ธนาพิพฒัน ์แสงตา

506 00020487 นาง วีรวรรณ สรวิสูตร เดก็หญิง ธนวรรณ สรวิสูตร
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507 00020495 นาย เชาว ์ลาํเลิศ นางสาว ชนิกานต ์ลาํเลิศ

508 00020548 นาง กานดา สังฆรักษ์ เดก็ชาย ธนวฒัน ์สังฆรักษ์

509 00020609 นาย สมปราชญ ์หาญชนะ นางสาว ชนิกา หาญชนะ

510 00020630 นาง ลออ พลายเลก็ นางสาว เมปียา พลายเล็ก

511 00020651 นาง ศศิธร สงวนศรี เดก็ชาย ศุภณฐั สงวนศรี

512 00020652 นาง นงนภสั ศรอากาศ นางสาว ดวงกมล ศรอากาศ

513 00020670 นาง บงัอร เนตรแกว้ นาย สุรอรรถ เนตรแกว้

514 00020702 นาง เนาวรัตน ์เพง็ชาติ นาย ศิรวิชญ ์เพง็ชาติ

515 00020710 นาง นุจรี ชืนยงค์ เดก็หญิง มิญชญา ชืนยงค์

516 00020710 นาง นุจรี ชืนยงค์ นางสาว ปิญชาน์ ชืนยงค์

517 00020712 นาง สุกญัญา เสนพลกรัง เดก็หญิง ญดา เสนพลกรัง

518 00020712 นาง สุกญัญา เสนพลกรัง เดก็หญิง รดา เสนพลกรัง

519 00020714 นาง สมศรี นาเมือง เดก็หญิง สุภนิตดา นาเมือง

520 00020720 นาง ปัทมพร บวัทอง เดก็ชาย กิตติกร บวัทอง

521 00020720 นาง ปัทมพร บวัทอง นาย ธนพล บวัทอง

522 00020723 นาย นิพนธ์ บุญสวสัดิ นางสาว พรรณทิภา บุญสวสัดิ

523 00020737 นางสาว วราวลัย ์ศิริมนูญ เดก็ชาย ฐาปนพงศ ์ศิริมนูญ

524 00020757 นาย ธีระยทุธ ศกัดาสุคนธ์ นาย จิรภทัร ศกัดาสุคนธ์

525 00020775 นางสาว เบญจมาศ กลินบาํรุง เดก็หญิง นรีรัตน์ วิชญพ์รรัชต์

526 00020793 นางสาว แจ่มจาํรัส เป้าใจสุข เดก็หญิง นิชาภา ศิริสังข์

527 00020793 นางสาว แจ่มจาํรัส เป้าใจสุข เดก็ชาย จรูญโรจน ์ศิริสังข์

528 00020795 นาง อมรรัตน ์โสตถิฤทธิ นางสาว ณฏัฐณิชา โสตถิฤทธิ
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529 00020803 นาง กญัญาภทัร แกว้กนั  นางสาว วิชญาดา ตรีโชติ

530 00020817 นาง บุญตา บุญเรืองเจริญ นาย จกัรี บุญเรืองเจริญ

531 00020822 นาง อุษา สินสวสัดิ เดก็หญิง ณชัชา สินสวสัดิ

532 00020822 นาง อุษา สินสวสัดิ นางสาว ชาลิสา สินสวสัดิ

533 00020823 นางสาว สายสุนีย ์ช่วยกุล นางสาว จิรนนัท ์ข่วยประทิว

534 00020844 นางสาว จารุวรรณ โดยดี เดก็ชาย จิรัสย ์ฉลอง

535 00020872 นาง นฤวรรณ ทองจนัทร์ เดก็ชาย ชนนชั ทองจนัทร์

536 00020878 นาง ฐิติพร ศรีสวสัดิ เดก็ชาย ภูริณฐั ศรีสวสัดิ

537 00020879 นาง ช่อทิพย ์เหล่าพูลทรัพย์ เดก็หญิง ศุภสัสร เหล่าพลูทรัพย์

538 00020881 นาง วิไลลกัษณ์ พิงชยัภูมิ เดก็ชาย ปรพล พิงชยัภูมิ

539 00020881 นาง วิไลลกัษณ์ พิงชยัภูมิ นาย ธนพล พิงชยัภูมิ

540 00020887 นาง ชญาดา  คงประเสริฐ นาย รัชชานนท ์นิมพิทกัษพ์งศ์

541 00020894 นาง ประกาย สุขมงคล เดก็ชาย มาตรา สุขมงคล

542 00020912 นาง จตุพร พวงสุวรรณ นาย ชลชาติ พวงสุวรรณ

543 00020920 นาง รุ่งฤดี แสวงดี นางสาว พรนชัชา แสวงดี

544 00020928 นาง สุวิมล ปุผาโล เดก็หญิง กญัญาภทัร ปุผาโล

545 00020928 นาง สุวิมล ปุผาโล เดก็ชาย จิรโชติ ปุผาโล

546 00020967 นาง เนาวรัตน ์เดชขาํ นางสาว อภิสรา เดชขาํ

547 00020967 นาง เนาวรัตน ์เดชขาํ นางสาว ณฐัวรรณดี เดชขาํ

548 00020969 นาง ฐิติพร ประสิทธิแพทย์ นาย ธนกฤต ประสิทธิแพทย์

549 00020986 นาย บุญชยั รัตนธนาฤกษ์ เดก็ชาย ปองเดช รัตนธนาฤกษ์

550 00020994 นาง สุดากรณ์ เชา้เจริญ เดก็หญิง ปัณณรัตน ์เชา้เจริญ
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551 00020994 นาง สุดากรณ์ เชา้เจริญ เดก็ชาย ปภินวิทย ์เชา้เจริญ

552 00021005 นาง พวงยพุา ยมิเจริญ เด็กชาย สิรวิชญ ์ยมิเจริญ

553 00021013 นาง ศิริพร โปษนานนท์ นาย ปยสินธร โปษนานนท์

554 00021015 นาง ณจัฉรา   สุขภทัริทธิกลุ เพาเวล เดก็หญิง จิณฐัตา เพาเวล

555 00021015 นาง ณจัฉรา   สุขภทัริทธิกลุ เพาเวล เดก็ชาย จิฬา เพาเวล

556 00021019 นาง เมตตา ไชยยะนนท์ เดก็ชาย รัชพล ไชยยะนนท์

557 00021019 นาง เมตตา ไชยยะนนท์ นาย ณชัพล ไชยยะนนท์

558 00021025 นางสาว ธรรศญภ์ทัร์ษร  เทียนทองดี นางสาว ปราณิศา เทียนทองดี

559 00021063 นาง สมลกัษณ์ อสุวพงษพ์ฒันา นาย ณฐัพงศ ์อสุวพงษพ์ฒันา

560 00021087 นาง ลกัขณา ศิริพละ เดก็ชาย คณิน ศิริพละ

561 00021094 นาง สุกญัญา สุริยจนัทร์ เดก็หญิง สรัญญา สุริยจนัทร์

562 00021094 นาง สุกญัญา สุริยจนัทร์ นาย ภาสกร สุริยจนัทร์

563 00021109 นางสาว อจัจิมา ยงิเชิดสุข เดก็หญิง ปพิชญา เนียมประเสริฐ

564 00021139 นาง ดารณี แกว้พลอย เดก็ชาย พงศธร แกว้พลอย

565 00021149 นางสาว กญันิภา แปงเครือง เดก็ชาย เธียรวชิญ ์จินดาสุข

566 00021153 นาง สุรัญญา ศิริอนนัต์ เดก็ชาย ชนาธิป ศิริอนนัต์

567 00021154 นาง กาญจนา พลอยสวา่ง เดก็หญิง บุตรี ขึนขนั

568 00021156 นาง ทิราพร ช่วยสี เดก็หญิง วีณา ช่วยสี

569 00021156 นาง ทิราพร ช่วยสี นางสาว วีรยาพร ช่วยสี

570 00021159 นาง สิรินุช ดาศรี เดก็หญิง ธญัวรัตม ์ดาศรี

571 00021177 นาง พิมพณ์ดา พิชยัภาณุพฒัน์ นางสาว แพรพลอย พิชยัภาณุพฒัน์

572 00021181 นางสาว ลาํพึง อ่วมทบั นางสาว พิมพพ์ิชฌาย ์ปินพกุ
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573 00021186 นาง ดวงใจ   ปางปัญญากลุชยั เดก็หญิง ณชัชา ปางปัญญากลุชยั

574 00021195 นาง กนกพรรณ วงศป์ระเสริฐ นาย ปิยงักูร วงศป์ระเสริฐ

575 00021198 นาง อาภา หงษอิ์นทร์ นาย รุ่งภพ หงษอิ์นทร์

576 00021216 นาย สมเกียรติ อรุณพฤกษากุล นาย รุจ อรุณพฤกษากลุ

577 00021222 นาง ประภาพร ศิริพนัธ์ุ เดก็ชาย ศรวสัย ์ศิริพนัธุ์

578 00021222 นาง ประภาพร ศิริพนัธ์ุ นาย ดิลก ศิริพนัธุ์

579 00021222 นาง ประภาพร ศิริพนัธ์ุ นาย ธรรมรัตน ์ศิริพนัธ์ุ

580 00021227 นาง รัดดา นามโคตร เดก็ชาย เกราะเพชร นามโคตร

581 00021227 นาง รัดดา นามโคตร เดก็ชาย ตุลยวตั นามโคตร

582 00021227 นาง รัดดา นามโคตร เดก็หญิง กลัยารัตน ์นามโคตร

583 00021244 นาง วาสนา อภิรังสิมนัต์ นาย ณฏัฐ์กร อภิรังสิมนัต์

584 00021245 นาง บุญเตือน รวมอมรพทิกัษ์ เดก็ชาย จรัสบณักร รวมอมรพทิกัษ์

585 00021245 นาง บุญเตือน รวมอมรพทิกัษ์ นางสาว จินธณผกา รวมอมรพทิกัษ์

586 00021248 นาง พิมพใ์จ จิตจาํนงค์ เดก็ชาย เจตนิพทัธ์ จิตจาํนงค์

587 00021296 นาง พิมฉวี จนัทร์ขาํ เดก็ชาย ปวริศร์ จนัทร์ขาํ

588 00021314 นางสาว ศศิธร โรจนส์งคราม นาย กฤติพงศ ์เหมือนสุดใจ

589 00021318 นางสาว พิชชานนัท ์สกุลใหม่วฒันา เดก็ชาย ธนวฒัน ์ภูสง่า

590 00021327 นาง จารุกลู ตรีไตรลกัษณะ เดก็ชาย กลุเดช ตรีไตรลกัษณะ

591 00021336 นาง นภาพรรณ อยูเ่จริญ เดก็ชาย กณัตินนัท ์อยูเ่จริญ

592 00021337 นาย นิพนธ์ ทองแตม้ เดก็ชาย ธิติศกัดิ ทองแตม้

593 00021352 นาง ทศันีย ์ไชยมาดี นาย สิทธิกร ไชยมาดี

594 00021357 นาย อภิสิทธิ แกว้กูล นางสาว ญาณิศา แกว้กลู
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595 00021367 นาง วชัราภรณ์ แกว้ดี นาย พรหมมินทร์ แสงวิเชียร

596 00021371 นาง บรรจบ มาหา นาย วฒิุชยั มาหา

597 00021374 นางสาว รัชรี เอียมสาํอางค์ นาย ภาสกร ทิพรักษ์

598 00021374 นางสาว รัชรี เอียมสาํอางค์ นางสาว อนญัญา ทิพรักษ์

599 00021382 นาง ปฤษณา กิติยวงษ์ นาย ปฏิภาณ กิติยวงษ์

600 00021386 นาง อาํพนั บุญเลิศ เดก็ชาย ศุภณฐั บุญเลิศ

601 00021386 นาง อาํพนั บุญเลิศ เดก็หญิง ศิริกานต ์บุญเลิศ

602 00021389 นาง ภูริตา อ่วมยง นาย วชัรนนท ์อว่มยง

603 00021393 นางสาว ปวรวรรณ ประชุมชยั เดก็หญิง ปณิดา ประชุมชยั

604 00021399 นาง นิรมล หวนสูงเนิน นางสาว รุ่งนภา หวนสูงเนิน

605 00021425 นาง ขวญัเรือน ฐานกุลกิจ เดก็หญิง เยาวนาถ ฐานกุลกิจ

606 00021425 นาง ขวญัเรือน ฐานกุลกิจ นางสาว สุภรพรรณ ฐานกุลกิจ

607 00021464 นาง สุพตัรา พนัธ์ุภกัดี นางสาว ภทัรกานต ์พนัธุ์ภกัดี

608 00021466 นาง ทิวาภรณ์ เฉลิมพิชยั เดก็หญิง วิรัฏฐญา เฉลิมพิชยั

609 00021469 นาง อารีย ์คงแกว้ เดก็ชาย ภทัรวฒิุ คงเแกว้

610 00021469 นาง อารีย ์คงแกว้ เดก็หญิง กวิณตรา คงแกว้

611 00021484 นาง สมพร ไชยบุตร เดก็ชาย สรรเสริญ ไชยบุตร

612 00021484 นาง สมพร ไชยบุตร นางสาว ปิยะศรี ไชยบุตร

613 00021527 นาง นนทวรรณ ปินตา นางสาว นภสัวรรณ ปินตา

614 00021534 นาง วณัณา เฉลิมพล นางสาว วรดา เฉลิมพล

615 00021536 นาย สันติชยั วิเชียรสาร เดก็ชาย วชัรธร วิเชียรสาร

616 00021550 นาง ชนวรรณ วนัตะธรรม นาย ธนทตั วนัตะธรรม
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617 00021550 นาง ชนวรรณ วนัตะธรรม นางสาว ปภาวรินทร์ วนัตะธรรม

618 00021563 นาย ชยัณรงค ์บวัแยม้ นางสาว ชยดุา บวัแยม้

619 00021567 นาง จนัทร์เพญ็ หว้ยหงษท์อง เดก็ชาย พฤตฒิพงศ ์หว้ยหงษท์อง

620 00021567 นาง จนัทร์เพญ็ หว้ยหงษท์อง เดก็ชาย ศรัณยพงศ ์หว้ยหงษท์อง

621 00021585 นาง ปรียาวลัย ์ศรีสง่า เดก็ชาย เตชินท ์สาํราญจิตต์

622 00021587 นาง วนันา ประสันแพงศรี เดก็หญิง สุวิจกัขณ์ ประสันแพงศรี

623 00021593 นาง นงเยาว ์สุทนต์ เดก็หญิง จิรภทัร สุทนต์

624 00021608 นาย สิทธตัถเดช ศรีสุข เดก็หญิง ณิชชา ศรีสุข

625 00021608 นาย สิทธตัถเดช ศรีสุข เดก็ชาย อคัรินทร์ ศรีสุข

626 00021611 นาง สุภทัรา อินทร์ไพบูลย์ เดก็ชาย พชรพล อินทร์ไพบูลย์

627 00021613 นาย สายพิรุณ คุ่ยโล่ เดก็หญิง สรวรรณ คุ่ยโล่

628 00021631 นางสาว มนชัญา  ศรีวิไชย เดก็ชาย ธีวรานนท ์ทุมทอง

629 00021635 นาง สิรินทิพย ์ไชยวงค์ เดก็หญิง ปุญนรี ไชยวงค์

630 00021636 นาง ลดาวลัย ์คุม้ภิญโญบุญ นาย รัตติชยั คุม้ภิญโญบุญ

631 00021641 นางสาว ปัญจมา บาํรุงรัตน์ นางสาว ปภาดา มาทว้ม

632 00021694 นาง หนึงนุช กิตติภิญโญชยั เดก็ชาย ปพน กิตติภิญโญชยั

633 00021694 นาง หนึงนุช กิตติภิญโญชยั นาย ปภพ กิตติภิญโญชยั

634 00021695 นาง สมฤทยั เพชรประยรู นางสาว แพรพิไล เพชรประยรู

635 00021701 นาง ปฐมา คงอินทร์ เดก็หญิง ศุภณฐั คงอินทร์

636 00021701 นาง ปฐมา คงอินทร์ เดก็หญิง ศุภกานต ์คงอินทร์

637 00021708 นาง สายใจ อารักขกลุ เดก็หญิง ฐิติวรดา อารักขกลุ

638 00021716 นาง นภาภรณ์ เขียนบณัฑิตย์ นาย ธนพล เขียนบณัฑิตย์
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639 00021737 นางสาว ขวญัใจ ศรีสัมพนัธ์ นางสาว ณฐันรินทร์ มารวยธนสาร

640 00021738 นาย ธนัวรรธน ์วราคงคาเยน็ เดก็ชาย ชชรัช วราคงคาเยน็

641 00021738 นาย ธนัวรรธน ์วราคงคาเยน็ นางสาว กณัฑณัฎฐ์ วราคงเยน็

642 00021771 นาง ปิยะมาศ มณีอินทร์ เดก็หญิง ชญัญานุช มณีอินทร์

643 00021771 นาง ปิยะมาศ มณีอินทร์ นาย ธนโสภณ มณีอินทร์

644 00021771 นาง ปิยะมาศ มณีอินทร์ นาย จีระศกัดิ มณีอินทร์

645 00021774 นาง มณีจิตต ์กะลมัพะวณิช เดก็ชาย สิทธิชยั กะลมัพะวณิช

646 00021789 นาง พรพิศ ประเสริฐสันเทียะ เดก็หญิง ปภาวรินทร์ ประเสริฐสันเทียะ

647 00021797 นาง ลลิล กลินสมิทธิ เดก็ชาย ศิลา กลินสมิทธิ

648 00021802 นาย ศุกวิชญ ์เหลก็เพชร นางสาว วนชันนัท ์เหลก็เพชร

649 00021803 นาง อุทมุพร ปานบุญหอ้ม นาย ประวนัวิทย ์ปานบุญหอ้ม

650 00021818 นาง วีระวรรณ ศรีพรหมคุณ เดก็ชาย วรรษกร คงทองดี

651 00021820 นางสาว ประภาพรรณ แซ่หลี เดก็หญิง พิชญาภา คาํราพิช

652 00021820 นางสาว ประภาพรรณ แซ่หลี เดก็ชาย พีวรรัตน ์คาํราพิช

653 00021820 นางสาว ประภาพรรณ แซ่หลี นาย พีร์ณัฐ คาํราพิช

654 00021822 นาง จิตติภา ธารพานิช เดก็ชาย ปัณณธร ธารพานิช

655 00021837 นาง สมพร มีตา นาย กสิพฒัน ์มีตา

656 00021847 นาง ยวุดี เอนอ่อน นางสาว ปวริศา เอนอ่อน

657 00021849 นางสาว จุฑามาศ จารุพงศา เดก็ชาย ศุภวิชญ ์อุรุพงศพ์ิศาล

658 00021849 นางสาว จุฑามาศ จารุพงศา เดก็หญิง ดลพร อุรุพงศพิ์ศาล

659 00021849 นางสาว จุฑามาศ จารุพงศา นาย วชิรวิทย ์อุรุพงศพ์ิศาล

660 00021855 นางสาว เบญจา ทิพราช เดก็ชาย ติณณภพ แกว้เนตร
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661 00021855 นางสาว เบญจา ทิพราช เดก็หญิง นภสร แกว้เนตร

662 00021865 นาง อรพรรณ ครามเขียว นางสาว ปภาวรัตน ์ครามเขียว

663 00021865 นาง อรพรรณ ครามเขียว นางสาว ปภาวรินทร์ ครามเขียว

664 00021874 นางสาว รัชนีภรณ์ กลินเปียม นางสาว รตนพร บุตรจอ้ม

665 00021888 นาย ขวญั อารยะธนิตกุล เดก็ชาย พรรษ อารยะธนิตกุล

666 00021908 นาย สํารวย แกว้งาม นางสาว อริษา แกว้งาม

667 00021919 นาง อุ่นเรือน เทพทยั นางสาว วรภรณ์ เทพทยั

668 00021924 นาย ศรชยั ไชยศิลป์ เดก็หญิง นนัทน์ภสั ไชยศิลป์

669 00021924 นาย ศรชยั ไชยศิลป์ นางสาว กานตพ์ิชชา ไชยศิลป์

670 00021939 นาง นภสัสร รุ่งเรือง เดก็หญิง ชญานิน รุ่งเรือง

671 00021939 นาง นภสัสร รุ่งเรือง เดก็หญิง ชญานิศ รุ่งเรือง

672 00021944 นาง พารุณี วงษศ์รี เดก็ชาย พลิทธิ วงษศ์รี

673 00021946 นาง จารุวรรณ กนัเกษ เด็กชาย ภูริณฐั กนัเกษ

674 00021946 นาง จารุวรรณ กนัเกษ เด็กชาย ณฐันนัท ์กนัเกษ

675 00021962 นางสาว ศิริลกัษณ์ วิริยะอคัรเดชา เดก็ชาย ศิรโชติ แซ่ตงั

676 00021962 นางสาว ศิริลกัษณ์ วิริยะอคัรเดชา นาย ศิรชชั แซ่ตงั

677 00021970 นางสาว สุชานนัท ์ตาลเจริญธรรม เดก็หญิง ปูริดา แกว้สวสัดิ

678 00021980 นาง ไพศรี ดอกเดน็ เดก็ชาย ณฐัภมูิ ดอกเดน็

679 00021986 นางสาว ปิยะมาศ สมพงศ์ เดก็หญิง ณกมล อยูว่งศ์

680 00021992 นางสาว เสาวนิต ทองแป้น เดก็ชาย ปิยพทัธ์ พลดร

681 00021992 นางสาว เสาวนิต ทองแป้น เดก็ชาย พทัธดนย ์พลดร

682 00021999 นาง พิรญา สุขศิวกร เดก็หญิง นลินดา สุขศิวกร
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683 00021999 นาง พิรญา สุขศิวกร เดก็หญิง พิรุณา สุขศิวกร

684 00021999 นาง พิรญา สุขศิวกร เดก็หญิง เมลดา สุขศิวกร

685 00022018 นางสาว นภาพร พลเยยีม เดก็ชาย ศิวกร ทองจนัทร์

686 00022020 นาง ปราณี พลมณี นาย กนัตพงศ ์พลมณี

687 00022039 นาง พรเพญ็ สุนทรวิภาต เดก็หญิง เบญจมาศ สุนทรวิภาต

688 00022039 นาง พรเพญ็ สุนทรวิภาต เดก็หญิง บวัชมพู สุนทรวิภาต

689 00022040 นาย บณัฑิต จิรจริยาเวช นาย ปุญญ ์จิรจริยาเวช

690 00022041 นาง อมรรัตน ์วงศล์าํซาํ นางสาว ปทิตตา วงศล์าํซา

691 00022063 นาย พิมล จาํนงค์ เดก็ชาย คุณาวิชญ ์จาํนงค์

692 00022067 นาย ชยัโรจน ์รอดเกลียง เดก็หญิง รุ้งเพช็ร รอดเกลียง

693 00022071 นาง ศิริลกัษณ์ ศรีวฒันากลุ นาย วริทธิ ศรีวฒันากลุ

694 00022072 นาย กฤษณ์ สุวรรณภูเต นาย วิทวสั สุวรรณภูเต

695 00022072 นาย กฤษณ์ สุวรรณภูเต นาย เชาวว์ฒัน ์สุวรรณภูเต

696 00022074 นาง รัชดาพร ดุษฎีเวทกลุ นาย พีรดนย ์ดุษฎีเวทกุล

697 00022080 นาง อิศราภรณ์ เกตุแกว้ นางสาว วรวลญัช ์เกตุแกว้

698 00022086 นางสาว วิภารัตน์ รอดบุญลือ นางสาว ธนัยช์นก สืบอว้น

699 00022092 นาง แสงจนัทร์ วงศโ์สภา นางสาว กนิษฐา วงศโ์สภา

700 00022096 นาง สุวรรณา อ่องมะลิ นางสาว สุจิณณา อ่องมะลิ

701 00022097 นาง ธญัรดา หวงัเอืออตัตชน เด็กชาย ธนพล หวงัเอืออตัตชน

702 00022097 นาง ธญัรดา หวงัเอืออตัตชน นางสาว รวิพร หวงัเอืออตัตชน

703 00022113 นางสาว กนกพร โพธิปฐม เดก็ชาย ปิยงักรู พรพิเนตพงศ์

704 00022118 นาง จรรยพร แถมจอหอ เดก็ชาย อฟัฟาน อรัญพฤกษพ์งษ์
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705 00022118 นาง จรรยพร แถมจอหอ เดก็หญิง ชูฮาดา อรัญพฤกษพ์งษ์

706 00022118 นาง จรรยพร แถมจอหอ นางสาว ภทัรวรรณ แถมจอหอ

707 00022126 นาง อาภา เอียมคุม้ นางสาว พรฟ้า เอียมคุม้

708 00022144 นาง ยลดา ร่วมสกลุ นางสาว บุณยาพร ร่วมสกลุ

709 00022152 นางสาว วิไล เศวตทิฆมัพร เดก็หญิง สุกฤตา รัศมีเพญ็

710 00022159 นาง นิภา ภิญโญเสริมรัตน์ เดก็หญิง จิรัชยา ภิญโญเสริมรัตน์

711 00022181 นาง สารินี ตงักฤษณขจร นางสาว ชชัรัตน ์ตงักฤษณขจร

712 00022209 นาง สุมาลี ชนัแสง เดก็หญิง พรณัชชา ชนัแสง

713 00022209 นาง สุมาลี ชนัแสง นาย พีรณฐั ชนัแสง

714 00022214 นาง สุรภี แหวนสัมฤทธิ นางสาว ศศิกานต ์แหวนสัมฤทธิ

715 00022239 นาย วนัชยั นอ้ยปัน นางสาว ฉตัรฤทยั นอ้ยปัน

716 00022240 นาง เพียงพิศ บุญนก เดก็หญิง นภกมล บุญนก

717 00022240 นาง เพียงพิศ บุญนก นาย ชนมเศรษฐ ์บุญนก

718 00022248 นาง ธิดา สถาพร นางสาว มุทิตา สถาพร

719 00022252 นาย ธนวฒัน ์ชนประชา นางสาว เพชรลดา ชนประชา

720 00022255 นาง ศศิร์ธา พรมเสน เดก็หญิง ภูริชชญา พรมเสน

721 00022264 นาง วาทินี ทงัมงัมี นาย วิศววิท ทงัมงัมี

722 00022270 นาง วรรณภา เยน็ศิริกลุ เดก็ชาย จิรัฏฐ ์เยน็ศิริกุล

723 00022274 นาย ชยัวฒัน ์ดีวุน่ นาย สหสัวรรษ ดีวุ่น

724 00022279 นาง ปานทิพย ์แกว้นา นาย พีรทตั แกว้นา

725 00022311 นาง อญัชนา มากเตียม เดก็ชาย รชต มากเตียม

726 00022313 นาง โสภาพรรณ ชาติรักษา เดก็หญิง ภิญณิศา ชาติรักษา
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727 00022313 นาง โสภาพรรณ ชาติรักษา นาย ภทัรดนย ์ชาติรักษา

728 00022317 นาง ภทัรา เวชธาดา นางสาว เพญ็นภา เวชธาดา

729 00022321 นางสาว อนนัตพร นมรักษ์ เดก็หญิง ณฐันนัท ์ศรีสวสัดิ

730 00022328 นาง วลัลภา โชติกเสถียร เดก็หญิง จิตติภา โชติกเสถียร

731 00022336 นาย สายชล สุขแกว้ นาย สิทธิภทัร สุขแกว้

732 00022339 นางสาว อยัซ๊ะ โตะ๊หวา่ง เดก็ชาย ณฐัรัฐ มณีวงศ์

733 00022362 นาย สมเกียรติ อุดแน่น เดก็ชาย ธีราธร อุดแน่น

734 00022366 นาง นราวลัลภ ์เชียววิทย์ เดก็ชาย พีรวิชญ ์เชียววิทย์

735 00022366 นาง นราวลัลภ ์เชียววิทย์ เดก็ชาย นภสัรพ ีเชียววิทย์

736 00022378 นาง สุดารัตน ์ตานพิพฒัน์ เดก็หญิง สุธีรา ตานพิพฒัน์

737 00022384 นาง วาสนา เดชครอง นาย ปริญญา เดชครอง

738 00022389 นางสาว ขวญัใจ อุ่นเศียร เดก็หญิง ญาณิศา เจย้จู

739 00022395 นาง พณารีย ์อินทูปริภาพ นางสาว ชญานิษฐ์ อินทูปริภาพ

740 00022398 นาง สุมนสั สิงห์วี นางสาว ศศิธร สิงห์วี

741 00022402 นาง วิภารัตน ์สุนทรวิภาต เดก็ชาย ศุภกานต ์สุนทรียภาส

742 00022415 นาง รัตนา อบเชย เดก็ชาย อุดมเดช อบเชย

743 00022420 นาย ชชัวาล แสงดิษฐ์ เดก็หญิง รณิดา แสงดิษฐ์

744 00022444 นาย วฒิุชยั หิรัญบูรณะ เดก็ชาย เตชวฒิุ หิรัญบูรณะ

745 00022449 นาง ภสัดาวรรณ คาํคลา้ย เดก็หญิง กลัยกร คาํคลา้ย

746 00022457 นาง กาญจนี โชติชยัวิวงศก์ลุ นางสาว วรันธร โชติชยัวิวงศก์ลุ

747 00022481 นาง สายฝน อุ่นกนัทา นาย กฤตนยั คาํรศ

748 00022482 นาง วาสนา กระจ่างจนัทร์ เดก็หญิง อิสริศา กระจ่างจนัทร์

                      



ลําดบั เลขทะเบยีน ชือสมาชิก ชือบุตรทียืนทุนการศึกษา

ประกาศรายชือสมาชิกทียืนเอกสารเพือขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2564

ผ่านระบบสมาชิก Online ระหว่างวนัที 16 สิงหาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564

สําหรับสมาชิกทียืนเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรอการอนุมัต ิตามรายชือดงัต่อไปนี

749 00022486 นาง วาสนา เรืองศิริ เดก็หญิง จริญา เรืองศิริ

750 00022492 นาย ธีรวิทย ์ผา่นภวูงษ์ เดก็ชาย วรทย ์ผา่นภวูงษ์

751 00022494 นาง จิตรา ลิมทองกลุ เดก็ชาย พนาธร ลิมทองกลุ

752 00022498 นาง นนัทวรรณ จินากลุ เดก็หญิง กรรณกนก จินากลุ

753 00022509 นาง อนงค ์ปิณฑะศิริ เดก็หญิง พลิณณาภา อยูค่ง

754 00022509 นาง อนงค ์ปิณฑะศิริ เดก็หญิง อรุณรัตน ์อยูค่ง

755 00022515 นาย อนนัต ์สออนรัมย์ เดก็ชาย ธามธรรมม ์สออนรัมย์

756 00022515 นาย อนนัต ์สออนรัมย์ นาย ภรัณย ูสออนรัมย์

757 00022530 นาง อรไท สุดบอนิช เดก็ชาย ธนพงศ ์สุดบอนิช

758 00022533 นาง เพียงพิศ ออ้มนอก เดก็หญิง อจัชมา ออ้มนอก

759 00022542 นาง อญัชลี ใจกลา้ เดก็ชาย นกัรบ ใจกลา้

760 00022544 นาง จนัจิรา ซามี นางสาว ขวญัจิรา ซามี

761 00022555 นางสาว เกษรา ศรีสถาน เดก็ชาย วชิฬวิทย ์พรมสุริย์

762 00022555 นางสาว เกษรา ศรีสถาน เดก็หญิง ปวีณ์นุช พรมสุริย์

763 00022577 นางสาว สุวรรณา สุนทรวิภาต เดก็หญิง ศุภากร พืนไทย

764 00022577 นางสาว สุวรรณา สุนทรวิภาต นาย พงษพ์ฒัน ์บุญเสริม

765 00022578 นาง อจัฉรา สุขเข เดก็ชาย พฒันพงศ ์สุขเข

766 00022578 นาง อจัฉรา สุขเข นางสาว ฐิตารีย ์สุขเข

767 00022583 นาง รุ่งอรุณ สิงคลีประภา นางสาว แสงอรุณ สิงคลีประภา

768 00022610 นางสาว สุนิสา แสนทา้ว เดก็หญิง พฤกษา ไชยรัตน์

769 00022619 นาง จนัศนีย ์ฉิมงาม เดก็หญิง ธญัรดา ฉิมงาม

770 00022620 นางสาว เจติยา พฒันะอิม นาย นพพร พฒันะอิม
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771 00022620 นางสาว เจติยา พฒันะอิม นางสาว กลัยา พฒันะอิม

772 00022626 นาง ศิวพร ถือชาติ เดก็หญิง พาขวญั ถือชาติ

773 00022626 นาง ศิวพร ถือชาติ นาย พนักวี ถือชาติ

774 00022634 นางสาว จุฬา สุขธร เดก็ชาย ภสัติกรณ์ สุขธร

775 00022638 นาง สายฝน สาระพางค์ เดก็หญิง สายฤทยั สาระพางค์

776 00022638 นาง สายฝน สาระพางค์ นาย เอกรัตน์ สาระพางค์

777 00022641 นาง พิศมยั สําราญสุข นางสาว อนชัญา วฒิุเศลา

778 00022656 นาง กนกกาญจน ์วรรณประสิทธิ นางสาว อรวรา วรรณประสิทธิ

779 00022669 นาง ปัญจาทีนี กลินจาํปา นาย ทินภทัร กลินจาํปา

780 00022669 นาง ปัญจาทีนี กลินจาํปา นางสาว กลัยรัตน ์กลินจาํปา

781 00022694 นางสาว สุมนทิพย ์นิยมไท เดก็ชาย ศศิลป์ ถมยา

782 00022694 นางสาว สุมนทิพย ์นิยมไท เดก็ชาย ติณณ์ ถมยา

783 00022703 นาง กนัหา หุ่นเลิศ นาย สิปปกร หุ่นเลิศ

784 00022703 นาง กนัหา หุ่นเลิศ นางสาว สิมิกา หุ่นเลิศ

785 00022706 นาง รัตนากร สายสุรินทร์ นางสาว นทัธมน สายสุรินทร์

786 00022729 นาง อรนาฎ สุภะคะ เดก็ชาย อมเรศ วิสุทธิ

787 00022752 นาย ประทีป ตนัติพงศ์ เดก็หญิง สุทตัตา ตนัติพงศ์

788 00022752 นาย ประทีป ตนัติพงศ์ นางสาว กษมา ตนัติพงศ์

789 00022759 นาย ทานตธ์นตัถ ์กนิษฐสังกาศ เดก็ชาย ศุภกฤต กนิษฐสังกาศ

790 00022759 นาย ทานตธ์นตัถ ์กนิษฐสังกาศ นาย ฉตัรชยั กนิษฐสังกาศ

791 00022790 นาง วิไลลกัษณ์ บุญวิทยาลิขิต เดก็หญิง กวินธิดา บุญวิทยาลิขิต

792 00022794 นาย ชยัทตั หนูเขียว นาย ปัณณธร หนูเขียว
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793 00022796 นาย ไวพจน ์สวสัดี นางสาว พิมพรรณ สวสัดี

794 00022801 นางสาว รัฐชามญชุ์ คุม้เกษม นางสาว วราภรณ์ แกว้เจริญ

795 00022801 นางสาว รัฐชามญชุ์ คุม้เกษม นางสาว อรจิรา แกว้เจริญ

796 00022829 นางสาว รุ่งนภา เอียมจาํรัส นางสาว สมฤทยั ขวญัอ่วม

797 00022832 นาง กานตพิ์ชชา แซ่ลิม เดก็หญิง ธนชัชา แซ่ลิม

798 00022835 นาง สุดา สรรพพนัธุ์ เดก็หญิง ชญาฎา สรรพพนัธ์ุ

799 00022840 นางสาว สรัลรัตน ์แพงมา นางสาว พธิุตา จนัทร

800 00022840 นางสาว สรัลรัตน ์แพงมา นางสาว อภสร จนัทร

801 00022842 นาง พชัรินทร์ ซาริม เดก็หญิง ณิชาภทัร ซาริม

802 00022842 นาง พชัรินทร์ ซาริม นาย อนนัดา ซาริม

803 00022845 นางสาว ทศธร แจง้ถินป่า เดก็ชาย วศิล กลินแกว้

804 00022858 นาง พชัราณี ภวตักลุ เดก็หญิง ภวตัรา ภวตักลุ

805 00022858 นาง พชัราณี ภวตักลุ นางสาว กลุภวตั ภวตักลุ

806 00022873 นาย ชาติชาย กฤตนยั นางสาว ชาลิสา กฤตนยั

807 00022873 นาย ชาติชาย กฤตนยั นาย ชวิศ กฤตนยั

808 00022879 นาง อรวรรณ เอียมเชย นางสาว ภาวิณี เพช็รแนม

809 00022879 นาง อรวรรณ เอียมเชย นางสาว อรยา เพช็รแนม

810 00022880 นาง จารวี ศรีมนัตะ เดก็หญิง สิทธิดารัตน์ เกิดแยม้

811 00022883 นางสาว ปารณีย ์สาํราญสุขทิวาเวทย์ นางสาว กานตพ์ิชชา สาํราญสุขทิวาเวทย์

812 00022888 นาง รุ่งรวี ละวรรณวงศ์ เดก็ชาย นทัธวฒัน ์อุดมเร็ว

813 00022888 นาง รุ่งรวี ละวรรณวงศ์ เดก็ชาย สิขเรศ อุดมเร็ว

814 00022896 นางสาว ลดาวลัย ์กาศเจริญ เดก็หญิง ฉตัรลดา กาํธรนพคุณ
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815 00022897 นาง บุญเรือน พลูศรี เดก็ชาย บุณยกร พูลศรี

816 00022900 นาง บุษบา บุญทะจิตต์ เดก็ชาย จิรวฒัน ์บุญทะจิตต์

817 00022903 นาง ปราณี ทองพุ่ม เดก็หญิง ฟ้าใส ทองพุม่

818 00022906 นาย บญัชา แกว้เปีย นางสาว นภสักร แกว้เปีย

819 00022907 นาง วนัทนา นิรนาท เดก็หญิง ฑิตยา นิรนาท

820 00022918 นาง องุ่น นอ้ยอุดม เดก็หญิง ณภทัร นอ้ยอุดม

821 00022918 นาง องุ่น นอ้ยอุดม นาย ธิติ นอ้ยอุดม

822 00022919 นาง นุชจลิน มณฑล นางสาว นภสัวรรณ มณฑล

823 00022931 นาง ชญัญาพชัร์ พรหมพนัธกรณ์ เดก็หญิง จอมขวญั พรหมพนัธกรณ์

824 00022931 นาง ชญัญาพชัร์ พรหมพนัธกรณ์ เดก็ชาย กนัตพฒัน ์พรหมพนัธกรณ์

825 00022957 นาย สมพงษ ์ไทรหอมหวล เดก็หญิง ธนพร ไทรหอมหวล

826 00022964 นาง อาภรณ์ ชูศรีวนั นางสาว กญัญาพชัร ชูศรีวนั

827 00022967 นาง นิภา ทองใบเพช็ร เดก็ชาย ปภงักร ทองใบเพช็ร

828 00022967 นาง นิภา ทองใบเพช็ร นางสาว ปวิชญาดา ทองใบเพช็ร

829 00022967 นาง นิภา ทองใบเพช็ร นาย ตรินยัน ์ทองใบเพช็ร

830 00022971 นางสาว ธนัยสุ์ตา ติรณศกัดิกลุ เด็กหญิง อิสรีย ์ติรณศกัดิกลุ

831 00022985 นาง สุรินทร์ สกุลพงคช์ยั นางสาว ออ้มหทยั สกลุพงศช์ยั

832 00022986 นาง รพีพรรณ เกลียงเกลา เดก็ชาย ศิวชั เกลียงเกลา

833 00022987 นาง วิชุดารัตน ์วนัชนะ เดก็ชาย ภทรกร วนัชนะ

834 00022987 นาง วิชุดารัตน ์วนัชนะ นาย ศิวกรณ์ วนัชนะ

835 00022990 นาง จีราพร ภูจีวร เดก็หญิง สุจิรา ภูจีวร

836 00022995 นาง พชัรี อินทะขนัธ์ เดก็หญิง พณัณิตา อินทะขนัธ์
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837 00022996 นางสาว สารภี ไข่ลือนาม เดก็ชาย กมลดนยั แววดว้ง

838 00022996 นางสาว สารภี ไข่ลือนาม นางสาว กลุนิภา แววดว้ง

839 00023011 นาง ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์ เดก็หญิง อภิญมณี อภิสารธนรักษ์

840 00023011 นาง ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์ นาย ณฐัพทัธ์ อภิสารธนรักษ์

841 00023013 นาง พธู พรมโสฬส เดก็หญิง กลุจิรา กนัโต

842 00023019 นาง นุชรินทร์ พยฆัเกรง เดก็ชาย ภูมิ พยฆัเกรง

843 00023019 นาง นุชรินทร์ พยฆัเกรง เดก็ชาย ขนุ พยฆัเกรง

844 00023020 นาง ภคมน ทวีรัชธกลุ เดก็หญิง ณภคั เจริญหงษท์อง

845 00023024 นาง บุญเพง็ ปราณีตพลกรัง นาย พฒันชยั ปราณีตพลกรัง

846 00023025 นาย ประกิต คงทิพย์ นางสาว ทิพยช์นก คงทิพย์

847 00023025 นาย ประกิต คงทิพย์ นางสาว มิลนัตา คงทิพย์

848 00023027 นางสาว ภูษณิศา สุทธิแสน เดก็หญิง ณฐัชยา คนัทะมูล

849 00023027 นางสาว ภูษณิศา สุทธิแสน เดก็ชาย ชชันนัท ์สุทธิแสน

850 00023034 นาง ณฐัสิณี นามวงษา นางสาว พิมพิศา กิติวินิต

851 00023038 นาง เนตรนพิศ สวา่งแจง้ เดก็ชาย ศุทธิเกียรติ สวา่งแจง้

852 00023038 นาง เนตรนพิศ สวา่งแจง้ เดก็หญิง ณชัชา สวา่งแจง้

853 00023057 นางสาว ดอกซอ้น เทียงผดุง เดก็หญิง สุริวิภา เสภู่

854 00023059 นาง จนัลา แถมจอหอ นาย ทศพล แถมจอหอ

855 00023074 นาย ประสพ สมชือ เดก็หญิง สุชญา สมชือ

856 00023105 นาง สมพร ศรีสระคู เดก็ชาย ฐิติวฒัน ์ศรีสระคู

857 00023105 นาง สมพร ศรีสระคู เดก็ชาย คณินท ์ศรีสระคู

858 00023127 นางสาว กวิณลดา อารีวงษ์ นาย อนินทตั ริมทอง
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859 00023127 นางสาว กวิณลดา อารีวงษ์ นางสาว ไอริน ริมทอง

860 00023129 นางสาว ปวีณา ทะละวงษ์ เดก็หญิง ณชัชา ทะละวงษ์

861 00023136 นาง วนิดา วฒันากูล เดก็ชาย นิพทัธ์ วฒันากลู

862 00023147 นาง นทัธมน ศรีดาทน เดก็หญิง เกสรา ศรีดาทน

863 00023147 นาง นทัธมน ศรีดาทน นางสาว ญาดา คาํโคม

864 00023153 นาง จรินทร์ ทวดสุวรรณ เดก็ชาย นรินทร์ ทวดสุวรรณ

865 00023153 นาง จรินทร์ ทวดสุวรรณ นาย รังสรรค ์ทวดสุวรรณ

866 00023165 นาง นาํออ้ย เสมประเสริฐ เดก็ชาย กฤชณฏัฐ ์เสมประเสริฐ

867 00023165 นาง นาํออ้ย เสมประเสริฐ นาย กฤตเมธ เสมประเสริฐ

868 00023167 นาง เดือนเพญ็ เพช็รภูวงษ์ เดก็หญิง พชรพร เพช็รภวูงษ์

869 00023183 นาง วรางคณา ม่วงวิโรจน์ เดก็หญิง ณฐัธิดา ม่วงวิโรจน์

870 00023186 นางสาว จารุวรรณ์ กบัปะโน เดก็หญิง พรพรรษา อิมหมืนไวย์

871 00023193 นาง ณฐัพร ทองกอง เดก็หญิง โสภิดา ทองกอง

872 00023210 นางสาว ภาวนา ตนะทิพย์ เดก็ชาย ชิติพทัธ์ ชวนสมบูรณ์ศิริ

873 00023216 นางสาว พชัญา ภทัรมนภาส เดก็ชาย ธิติสรณ์ ภทัรมนภาส

874 00023218 นาง วิลาวณัย ์ไมเ้ขียว เดก็ชาย ศุภวิชญ ์ไมเ้ขียว

875 00023222 นาย มงคล นวลทอง เดก็ชาย วุฒิภทัร นวลทอง

876 00023222 นาย มงคล นวลทอง เดก็ชาย ธนภทัร นวลทอง

877 00023250 นาง นนัทวรรณ เหลืองธาดา นางสาว กญัญาวีญ ์เหลืองธาดา

878 00023250 นาง นนัทวรรณ เหลืองธาดา นางสาว กญัวรา เหลืองธาดา

879 00023258 นาย ภูษิต จูฑะพทุธิ นาย ชยัวฒัน ์จูฑะพทุธิ

880 00023261 นาง สุภทัร์  ไชยกลุ เดก็ชาย วรชยั ไชยกลุ
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881 00023271 นาย ชูชยั เทศอาํ เดก็ชาย ชนญั ู เทศอาํ

882 00023272 นาง ธีรตา ขาํนอง นาย สุธิพนัธ์ ขาํนอง

883 00023272 นาง ธีรตา ขาํนอง นาย พีรวิชญ ์ขาํนอง

884 00023277 นางสาว กนกวรรณ จอมคาํสิงห์ เดก็หญิง วรวลญัช์ โฉมฉิน

885 00023277 นางสาว กนกวรรณ จอมคาํสิงห์ นาย ภาณุพงศ ์โฉมฉิน

886 00023292 นาย ประเสริฐ วงัสตุรค นางสาว ปพิชญา วงัสตุรค

887 00023292 นาย ประเสริฐ วงัสตุรค นาย ปพน วงัสตุรค

888 00023293 นาง นุชศรา ช่อมณี นางสาว ปียว์รา ช่อมณี

889 00023300 นาง ละอองดาว เพช็รัตน์ เดก็หญิง ณฏัฐว์รินทร์ เพช็รัตน์

890 00023301 นาง วรรณา อาราเม เดก็ชาย พีรพฒัน ์อาราเม

891 00023305 นางสาว ดวงสมร ปันม่วงแดง เดก็ชาย เอกณัฏฐ ์ลน้เหลือคนาน

892 00023307 นางสาว องัคณา เพชรกาฬ เดก็ชาย ธนากานต ์เพชรกาฬ

893 00023325 นาง ปาณิสรา วลยัวรางกรู นางสาว ปริม วลยัวรางกรู

894 00023326 นางสาว ดวงสมร ถึงศรี เดก็ชาย ซนันี ขาํอินทร์

895 00023326 นางสาว ดวงสมร ถึงศรี เดก็หญิง มาริสา ขาํอินทร์

896 00023333 นางสาว วรรณเพญ็ คงวิเชียร เดก็หญิง ภวนัรัตน์ เสริมสาย

897 00023333 นางสาว วรรณเพญ็ คงวิเชียร เดก็ชาย วงศพทัธ์ เสริมสาย

898 00023334 นาย ไชยนัต ์จนัทร์เตม็ดวง นางสาว ลกัษิกา จนัทร์เตม็ดวง

899 00023335 นาย ณฎัฐภพ ช่วงสันเทียะ นางสาว นารีนาฏ ช่วงสันเทียะ

900 00023335 นาย ณฎัฐภพ ช่วงสันเทียะ นาย ณฏัฐภูมิ ช่วงสันเทียะ

901 00023338 นางสาว สายสมร กาํเนิดสิงห์ เดก็ชาย อนุสิทธิ กลุประดิษฐ์

902 00023339 นาง สมหมาย จนัทร์ทอง นาย ธนวฒัน ์จนัทร์ทอง
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903 00023343 นาย วิทยา วงษเ์นียม เดก็ชาย พิช ุตม ์วงษเ์นียม

904 00023351 นาง ชนญัภคั รุจิเบกษานนท์ เดก็หญิง ณฐัจิรา รุจิเบกษานนท์

905 00023351 นาง ชนญัภคั รุจิเบกษานนท์ เดก็หญิง ณฐักฤตา รุจิเบกษานนท์

906 00023358 นาง ช่อเพชร จิตวิขาม เดก็ชาย อาทิตย ์จิตวิขาม

907 00023359 นาย อารมย ์ตรีราช เดก็ชาย ชยัวิชญ ์ตรีราช

908 00023359 นาย อารมย ์ตรีราช เดก็หญิง ชญัญานุช ตรีราช

909 00023361 นาย พลกฤต เหลืองขมิน เดก็ชาย พสักร เหลืองขมิน

910 00023367 นางสาว อจัจิมา เรือนแกว้ นาย สิปปภทัร์ แสงศรี

911 00023385 นางสาว บุรณี สมบตัิพานิช เดก็ชาย บุรพร เอียมทรัพย์

912 00023385 นางสาว บุรณี สมบตัิพานิช เดก็ชาย บุรพล เอียมทรัพย์

913 00023386 นาง กานดา สมบูรณ์นอก เดก็ชาย ธนภทัร สมบูรณ์นอก

914 00023386 นาง กานดา สมบูรณ์นอก เดก็ชาย ณฐกร สมบูรณ์นอก

915 00023396 นาง รวิวรรณ ศิริรัศมีวงศา เดก็หญิง จอมธนา ศิริรัศมีวงศา

916 00023396 นาง รวิวรรณ ศิริรัศมีวงศา นาย นิติภูมิ ศิริรัศมีวงศา

917 00023406 นางสาว จรรยา พรมมาก เดก็ชาย ภทัรวตัร พรมมาก

918 00023415 นาง ชลทิพย ์วิรัตกพนัธ์ เดก็หญิง อารียา วิรัตกพนัธ์

919 00023415 นาง ชลทิพย ์วิรัตกพนัธ์ นาย กิตติชาติ วิรัตกพนัธ์

920 00023419 นาง วิภาพร ภุมมางกรู นางสาว นนัทน์ภสั ภุมมางกรู

921 00023422 นาง สมใจ วฒัมะโน เดก็ชาย เพชราวุธ วฒัมะโน

922 00023422 นาง สมใจ วฒัมะโน เดก็หญิง พลอยไพลิน วฒัมะโน

923 00023436 นาง ศิริราช จีนวงั นางสาว ปณฐัสุดา จีนวงั

924 00023441 นาง นิภาพรรณ เจริญรัมย์ เดก็หญิง ชญัญานุช เจริญรัมย์
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925 00023457 นาง อรพนิท ์เลิศอวสัดาตระกลู เดก็หญิง ณฐันพิน เลิศอวสัดาตระกูล

926 00023457 นาง อรพนิท ์เลิศอวสัดาตระกลู นางสาว ชนนิกานต ์เลิศอวสัดาตระกูล

927 00023467 นาย มนตรี เปรมเจริญ เดก็หญิง นนัทณ์ภสั เปรมเจริญ

928 00023477 นาง ชญาดา สามารถ เดก็หญิง พริณ สามารถ

929 00023477 นาง ชญาดา สามารถ เดก็ชาย ชยัรัศศ ์สามารถ

930 00023487 นาง นุชรีย ์ม่วงคุม้ นางสาว ชญัญา ม่วงคุม้

931 00023496 นาง เพญ็ศรี ด่านกลาง นางสาว จิรัชญา ด่านกลาง

932 00023496 นาง เพญ็ศรี ด่านกลาง นาย ปัณณวิชญ ์ด่านกลาง

933 00023498 นาง นภพรรษ สระบุรินทร์ เดก็หญิง กชนิภา สระบุรินทร์

934 00023505 นาง สุพรรณี คาํพิลานนท์ นาย ภูติณฐั คาํพิลานนท์

935 00023519 นาง จิรารัตน์ วงศค์งคาเทพ เดก็หญิง โอบออ้ม วงศค์งคาเทพ

936 00023519 นาง จิรารัตน์ วงศค์งคาเทพ เดก็หญิง โอบเอือ วงศค์งคาเทพ

937 00023519 นาง จิรารัตน์ วงศค์งคาเทพ เดก็หญิง บุญปัน วงศค์งคาเทพ

938 00023529 นางสาว สัตตรัตน ์สุดสุข เดก็ชาย ธาวิน ตะในศรี

939 00023529 นางสาว สัตตรัตน ์สุดสุข เดก็หญิง ธณัรดา ตะในศรี

940 00023547 นาง กนัยารัตน์ วงษเ์หมือน เดก็ชาย ธรรธ์วิษณ์ุ วงษเ์หมือน

941 00023566 นาง พรชนิตว ์พนัธ์เพง็ เดก็ชาย โรจนท์นง พนัธ์เพง็

942 00023572 นาง พชัรียรั์ตน ์ศรีบุตรดี เดก็หญิง พิชญาภา ศรีบตุรดี

943 00023572 นาง พชัรียรั์ตน ์ศรีบุตรดี นางสาว ณฐันิชา ศรีบตุรดี

944 00023578 นางสาว ไพรผกา นามนยั เดก็ชาย ถิรปพน ใจหา้ว

945 00023579 นาง เกษร ศรีโยธี นางสาว เกษศราธร ศรีโยธี

946 00023582 นาง ศรัณยพ์ร แววสีงาม นางสาว ศาตนนัท ์แววสีงาม
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947 00023587 นางสาว ลลิสา นอ้ยคูณ เดก็หญิง มิงขวญัชนก ไขแข

948 00023589 นาง ชลธิชา ปรีชา เดก็หญิง ปิยมน ปรีชา

949 00023602 นาง จิตภทัรา อาบสุวรรณ์ เดก็หญิง จิตติยาพร ดวงตะวนั

950 00023605 นาง ดอกไม ้จนัลุทิน นาย ณฐันนัท ์จนัลุทิน

951 00023608 นาง จิรภา วงษช์ารี นางสาว พิมพป์ระภา วงษช์ารี

952 00023608 นาง จิรภา วงษช์ารี นางสาว จิรประภา วงษช์ารี

953 00023610 นางสาว พร้อมลกัษณ์ สรรพ่อคา้ เดก็หญิง พรปวีณ์ สมบูรณ์ปัญญากลุ

954 00023621 นาย สันทศัน ์ลอ้มสินทรัพย์ นางสาว ณฐัพร ลอ้มสินทรัพย์

955 00023626 นางสาว นนัทน์ภสั กองเกิดภากร เดก็หญิง พชัรมยั กองเกิดภากร

956 00023643 นาง จนัทนา กลินขจร นางสาว จีระพรรณ กลินขจร

957 00023684 นาง อรวรรณ กาญจนสินธุ์ เดก็ชาย รวิภาส กาญจนสินธ์ุ

958 00023686 นาง กลุดา อุดมศิลป์ เดก็ชาย ชญานนท ์อุดมศิลป์

959 00023686 นาง กลุดา อุดมศิลป์ เดก็หญิง ศรินดา อุดมศิลป์

960 00023691 นาง สุวรรณา แกว้กบัเพชร เดก็หญิง ฐานิสสรา แกว้กบัเพชร

961 00023695 นาง จีรภา พิมพท์นต์ เดก็หญิง ภิญญาวี พิมพท์นต์

962 00023695 นาง จีรภา พิมพท์นต์ เดก็ชาย ธีร์กวิน พิมพท์นต์

963 00023703 นาง ช่อพิกุล อินทะหอม นางสาว พลอยพชัรินทร์ อินทะหอม

964 00023703 นาง ช่อพิกุล อินทะหอม นางสาว แพรพิยดา อินทะหอม

965 00023728 นางสาว เกษศิรินทร์ ตะนุสะ เดก็หญิง กญัจนภ์สั ตะนุสะ

966 00023740 นาง มาลินี นกับุญ เดก็หญิง กรวรรณ นกับุญ

967 00023740 นาง มาลินี นกับุญ เดก็หญิง เมธาพร นกับุญ

968 00023740 นาง มาลินี นกับุญ เดก็หญิง เขมจิรา นกับุญ
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969 00023741 นาง สุคนธ์พณิช ธตพนัธ์พงศ์ เดก็หญิง ศตพรรณบงกช ธตพนัธ์พงศ์

970 00023756 นาง สมถวิล เอียมประดิษฐ์ เดก็หญิง ณรดา เอียมประดิษฐ์

971 00023759 นางสาว นาํออ้ย พระโพธิ นาย พิตรพบิูล เฉลิมรัตน์

972 00023764 นาง ณฐัมน พูลเกษร เดก็หญิง รัชนีกร ไชยทองรัตน์

973 00023766 นาง คาํนึง ทิพยสุ์ภา นางสาว สุชานนัท ์ทิพยสุ์ภา

974 00023772 นาง สุภา อ่อนแช่ม นางสาว สุทธดา อ่อนแช่ม

975 00023778 นางสาว ทศันาวรรณ กาศบาํรุง เดก็หญิง ณฐักฤตา แกว้พารัตน์

976 00023782 นาง จิตรา สุริยะ นางสาว วิรัญชนา สุริยะ

977 00023782 นาง จิตรา สุริยะ นางสาว สโรชินี สุริยะ

978 00023786 นาง ชุติมา เพชรกระจ่าง เดก็หญิง วฤณภสั เพชรกระจ่าง

979 00023786 นาง ชุติมา เพชรกระจ่าง เดก็ชาย ชญพชัร เพชรกระจ่าง

980 00023788 นาง สมหญิง โลหะรังสิกุล เดก็ชาย ธนกฤต โพธิจนัทร์

981 00023792 นาย รณชยั ศิโรเวฐนุกลู เดก็หญิง กรณิศ ศิโรเวฐนุกลู

982 00023792 นาย รณชยั ศิโรเวฐนุกลู นางสาว พรรณภคั ศิโรเวฐนุกูล

983 00023803 นาง กาญจนา แบขนุทด นาย ธีรโชติ แบขนุทด

984 00023817 นาง วิริยะ ชืนจิตร์ เดก็หญิง ชญาภา ชืนจิตร์

985 00023819 นาง ลดัดาวลัย ์ปิยะทรงสุทธิ เดก็หญิง เกษลฎา ปิยะทรงสุทธิ

986 00023822 นางสาว จารุนนัท ์ศรีจนัทร์ดี เดก็หญิง จารวี ตนัสงวน

987 00023826 นางสาว ลดัดา ศรีเผอืก นางสาว ณฐักฤตา อุดมผล

988 00023832 นาง สุคนธ์ทิพย ์พว่งสุวรรณ นาย ศุภชั พ่วงสุวรรณ

989 00023833 นาง ปัทชณ สุขเกษม เดก็หญิง กญัญาณัฐ ทรัพยสิ์น
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990 00023833 นาง ปัทชณ สุขเกษม นางสาว อินทิรา ทรัพยสิ์น

991 00023835 นางสาว กญัญชิ์สา ธนดีรวยรังสี เดก็ชาย ธนกร เริมรวย

992 00023845 นาง มณฑิรา ลาภเจริญ เดก็หญิง ณมน ลาภเจริญ

993 00023845 นาง มณฑิรา ลาภเจริญ เดก็หญิง เอริฎา ลาภเจริญ

994 00023848 นาง กานดา ตนัตสิรินทร์ นางสาว ชชัชยากานต ์ตนัตสิรินทร์

995 00023850 นาง รุ่งฤดี จิณณวาโส นางสาว รชา จิณณวาโส

996 00023859 นาง ชุติกาญจน์ ทวีศรี เดก็ชาย พงศว์รินทร์ ทวีศรี

997 00023865 นาง กมลลกัษณ์ เกษรินทร์ นางสาว ณิชารีย ์เกษรินทร์

998 00023865 นาง กมลลกัษณ์ เกษรินทร์ นางสาว ทิพยนารี เกษรินทร์

999 00023869 นาง รัตนา นอกขนุทด เดก็ชาย คณาธิป นอกขนุทด

1000 00023869 นาง รัตนา นอกขนุทด นาย ธาวิน นอกขนุทด

1001 00023872 นางสาว นงลกัษณ์ สวา่งศรี เดก็ชาย ณฐัพชัร์ แม่นธนู

1002 00023872 นางสาว นงลกัษณ์ สวา่งศรี เดก็หญิง นทัธมน แม่นธนู

1003 00023874 นาง รวีวรรณ ศรีสวสัดิ เดก็ชาย กตกร ศรีสวสัดิ

1004 00023885 นาง สุภาณี ธีระอรรถ นาย ภทัรพล ธีระอรรถ

1005 00023885 นาง สุภาณี ธีระอรรถ นางสาว ศุภรัชต ์ธีระอรรถ

1006 00023904 นาย ณรงคฤ์ทธิ ธนกิจเดชา เดก็หญิง ปดิวรัดา ธนกิจเดชา

1007 00023904 นาย ณรงคฤ์ทธิ ธนกิจเดชา นางสาว ณฐัวรรณ ธนกิจเดชา

1008 00023907 นาง เกสรี และลาํเลิศ เดก็ชาย พงศรั์ช และลาํเลิศ

1009 00023913 นาง แสงเดือน กแูบ่ง นาย พีรวิชญ ์กแูบ่ง

1010 00023913 นาง แสงเดือน กแูบ่ง นาย พชรพล กแูบ่ง
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1011 00023915 นาง อาทิตยา รามญั นางสาว กมลพรรณ รามญั

1012 00023918 นาง ณิชาภา สิทธิเอียมศกัดิ นางสาว ณชัชา สิทธิเอียมศกัดิ

1013 00023929 นาง สุพชัรินทร์ ไชยงาม เดก็หญิง กชพร ไชยงาม

1014 00023929 นาง สุพชัรินทร์ ไชยงาม เดก็ชาย ภทัรพล ไชยงาม

1015 00023932 นาง อานิภาพร บุตรศรี นางสาว ญาณิศา บุตรศรี

1016 00023934 นาง สิริวรรณ ลอ้มวงษ์ เดก็หญิง บุปผา ลอ้มวงษ์

1017 00023938 นางสาว อาจารี นิลวงศ์ เดก็หญิง พสักาญจน ์ศรีพิจารณ์

1018 00023940 นาย รัชตพงศ ์วาสนาพาสุข นาย ฐิติภทัร วาสนาพาสุข

1019 00023942 นาง ศศิธร ลบลาํเลิศ นางสาว รินรดา ลบลาํเลิศ

1020 00023942 นาง ศศิธร ลบลาํเลิศ นาย ดนุนนัท ์ลบลาํเลิศ

1021 00023953 นาง นฤทยั สุขอุดม เดก็ชาย วชัรพงศ ์สุขอุดม

1022 00023955 นาย สุพจน ์ภาษีรอด เดก็ชาย สรวิชญ ์ภาษีรอด

1023 00023964 นาง อารมย ์รอดเยน็ นาย เกียรติกุล รอดเยน็

1024 00023969 นาง พรปวีณ์ ขจรจิตร์ เดก็หญิง ณฐพร ขจรจิตร์

1025 00023969 นาง พรปวีณ์ ขจรจิตร์ เดก็หญิง ณฐัปวีณ์ ขจรจิตร์

1026 00023994 นาง ฐาปนี ตนัเจริญสกลุชยั เดก็ชาย ศรัณพสัวีร์ ชาวขา้วไร่

1027 00024006 นางสาว ชมะนาด สุขี เดก็ชาย ธนดล สิทธิศกัดิ

1028 00024007 นางสาว พทันีย ์เกตุเทียงกิจ นาย ยศภทัร สุนทโรทยาน

1029 00024007 นางสาว พทันีย ์เกตุเทียงกิจ นาย เดชาวตั สุนทโรทยาน

1030 00024022 นาง สุภาณดี เจียรวทิยกิจ เดก็หญิง พรรณรมณ เจียรวทิยกิจ

1031 00024023 นาง สุสารี ประคินกิจ เดก็หญิง ณสัฐชาพนัท ์ประคินกิจ
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1032 00024032 นางสาว นุชนารถ ถินสมบูรณ์ เดก็หญิง บญัฑิตา โฮกโก๋

1033 00024039 นาง อุทิศ แสงส่อง เดก็ชาย สิตางศุ ์สวสัดี

1034 00024039 นาง อุทิศ แสงส่อง นาย เกา้กณัฑ ์สวสัดี

1035 00024040 นาง วลัภา ศรีแสงจนัทร์ เดก็ชาย จกัรพงศ ์ศรีแสงจนัทร์

1036 00024046 นาง ดาวรรณ ไทยศรี เดก็ชาย กลวชัร ไทยศรี

1037 00024046 นาง ดาวรรณ ไทยศรี เดก็ชาย กลุพชัร ไทยศรี

1038 00024066 นาง อรุณี ติยะบุตร เดก็หญิง เหมือนฝัน ติยะบุตร

1039 00024066 นาง อรุณี ติยะบุตร นาย อนนัชยั ติยะบุตร

1040 00024067 นางสาว หทยัรัชด ์หาญอนนัตชยั เดก็ชาย กนัตพฒัน ์นมะหุต

1041 00024074 นาง เกศินี กีบาง นาย พีรดนย ์กีบาง

1042 00024093 นาง สุชีวนั นนัธิสิงห์ นาย ศุภณฐั นนัธิสิงห์

1043 00024095 นางสาว สมพร จนัทร์สุวรรณ เดก็ชาย กษิดิเดช แกว้สีรัง

1044 00024095 นางสาว สมพร จนัทร์สุวรรณ นาย รุ่งรดิศ แกว้สีรัง

1045 00024096 นาย ชลอ ปันเงิน นาย ศุภากร ปันเงิน

1046 00024098 นาย ประยทุธ อภิชาติวรกุล นาย ปวินท ์อภิชาติวรกุล

1047 00024098 นาย ประยทุธ อภิชาติวรกุล นางสาว ธนัยพร อภิชาติวรกุล

1048 00024114 นาง นงคเ์ยาว ์ทองมีศรี  นางสาว อชิรญาณ์ ทองมีศรี

1049 00024115 นาง ปาลิตา บรรเทา เดก็ชาย ติยดนยั บรรเทา

1050 00024120 นาง จริยา เลาหวิช เดก็หญิง ภิญญาดา เลาหวิช

1051 00024120 นาง จริยา เลาหวิช เดก็ชาย ภูมิรพี เลาหวิช

1052 00024121 นางสาว อรุณศรี เอกตระกลู เดก็ชาย ณฐัวฒิุ จนัทศิลป์
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1053 00024138 นาง วราภรณ์ บุญเพชร นางสาว ลภสันนัท ์บุญเพชร

1054 00024139 นาง สุภาพร มนัหรัง นางสาว นภสร เปียมพกุ

1055 00024155 นาง พนัธนนัท ์ลิมปิโรจนฤทธิ เดก็ชาย ฤทธีโรจน ์ลิมปิโรจนฤทธิ

1056 00024158 นาย กฤตภาส  หอมกระแจะ เดก็หญิง ภสัสรากาญจน ์หอมกระแจะ

1057 00024172 นาย สนนั สร้อยทอง นาย ปัณณทตั สร้อยทอง

1058 00024180 นาง จินตนา ปานจุไร เดก็ชาย กนั ปานจุไร

1059 00024180 นาง จินตนา ปานจุไร เดก็หญิง กนัตา ปานจุไร

1060 00024187 นางสาว อนงค ์สาํรวมรัมย์ เดก็หญิง วีรยา ชาตะรูปะ

1061 00024188 นาง โสน ธนาลกัษณ์สมบติั เดก็หญิง นภสัสร ธนาลกัษณ์สมบติั

1062 00024191 นาง กาญจนา เปรมชยัพร เดก็ชาย มานะ เปรมชยัพร

1063 00024192 นางสาว วฒันา สุริวรรณ์ เดก็ชาย กมัปนาท วะสมบติั

1064 00024200 นางสาว รวมพร พินิจพงศ์ นางสาว นลพรรณ กลีบบวั

1065 00024205 นาง วิไลวรรณ สุราโพธิ เดก็หญิง สุกมนิน สุราโพธิ

1066 00024210 นาง จารุพร สุขจิตต์ เดก็ชาย พชร สุขจิตต์

1067 00024210 นาง จารุพร สุขจิตต์ นาย รชตะ สุขจิตต์

1068 00024219 นางสาว ชุลีภรณ์ มาศรักษา เดก็ชาย พิภ ูเดด็ประโคน

1069 00024235 นาง วลัลี เกษมกมลวาทิน เดก็ชาย ภทัรดนยั เกษมกมลวาทิน

1070 00024235 นาง วลัลี เกษมกมลวาทิน นางสาว รัตนาภรณ์ เกษมกมลวาทิน

1071 00024248 นางสาว องัคณา ทงัเกษม นางสาว ณฏัณิชา สุวรรณ

1072 00024251 นางสาว สาทิตย ์พรมนาค เดก็หญิง ธนิศร เรืองประไพ

1073 00024266 นาย ประภสั พวงนางแยม้ เดก็ชาย ภคัพล พวงนางแยม้
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1074 00024271 นาง วนัเพญ็ จนัทรพมิล นาย กิตติพงษ ์จนัทรพิมล

1075 00024306 นาง อรจิรา แป้นนางรอง เดก็ชาย สิรภพ แป้นนางรอง

1076 00024371 นาง องักาบ แสนยนัต์ นางสาว ชญานิศ เสียงลาํเลิศ

1077 00024385 นาย พนธกร ตนัญาศิริ เดก็หญิง กลัยกร ตนัญาศิริ

1078 00024397 นาง ณฏัฐนิช ศรีพล เดก็หญิง กญัญาพชัร ศรีพล

1079 00024397 นาง ณฏัฐนิช ศรีพล เดก็ชาย กนกพล ศรีพล

1080 00024410 นาง เกศิณี กุดสุดา นางสาว เสาวณี กลุสุดา

1081 00024420 นาย วิทชุกร สิงห์ทอง นางสาว ธารารัตน ์สิงห์ทอง

1082 00024434 นาง จนัริยา สุดสาย นางสาว วิชญาดา สุดสาย

1083 00024439 นางสาว นงลกัษณ์ ต่อดอก เดก็หญิง นงณภทัร เทียนทอง

1084 00024441 นางสาว รัตยา ดอกไม้ เดก็ชาย ภมรวฒัน ์บุตรละคร

1085 00024448 นาง ธญัชนก จนัใด เดก็ชาย ธีร์ธวชั จนัใด

1086 00024448 นาง ธญัชนก จนัใด นาย ณภทัร จนัใด

1087 00024450 นางสาว พชัรินทร์ มณีศรี เดก็ชาย ธนภทัร คาํจริง

1088 00024450 นางสาว พชัรินทร์ มณีศรี เดก็ชาย ธนกฤษ คาํจริง

1089 00024456 นาง ณชัชารีย ์ไชยวรรณ เดก็หญิง สุธาสินี ไชยวรรณ

1090 00024467 นาย ไพโรจน ์สถิรคู เดก็ชาย จิรภทัร สถิรคู

1091 00024473 นาง นภสัสร ลาภณรงคช์ยั เดก็หญิง ณฐัรดา ลาภณรงคช์ยั

1092 00024474 นาง สุนนัทา สระโพธิทอง เดก็ชาย พีระพฒัน ์สระโพธิทอง

1093 00024474 นาง สุนนัทา สระโพธิทอง เดก็ชาย ภาณุวิชญ ์สระโพธิทอง

1094 00024475 นางสาว จารุวรรณ จารุภูมิ เดก็ชาย สิระกร วิชกลู
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1095 00024475 นางสาว จารุวรรณ จารุภูมิ เดก็หญิง ณฐัรดา วิชกลู

1096 00024479 นาง ธญัญาพร ทวีทรัพยเ์กษม เดก็ชาย วุฒิภทัร ทวีทรัพยเ์กษม

1097 00024485 นาง นิตญา ทองพา เดก็ชาย พงษน์รินทร์ ทองพา

1098 00024491 นาง รวี อยูส่าํราญ เดก็ชาย กฤติธี อยูส่าํราญ

1099 00024494 นาง รวิภา กวีธีระวฒัน์ เดก็หญิง ชลภสัสรณ์ กวีธีระวฒัน์

1100 00024494 นาง รวิภา กวีธีระวฒัน์ เดก็ชาย เจษฎาพล กวีธีระวฒัน์

1101 00024504 นาง สุนทรี บุญประสิทธิพนัธ์ เดก็ชาย ศิริอานนท ์บุญประสิทธิพนัธ์

1102 00024504 นาง สุนทรี บุญประสิทธิพนัธ์ เดก็ชาย ศิริอานนัท ์บุญประสิทธิพนัธ์

1103 00024504 นาง สุนทรี บุญประสิทธิพนัธ์ นางสาว ศิริหทยั บุญประสิทธิพนัธ์

1104 00024508 นาง วรัญญา เขจรนิตย์ เดก็หญิง ปัณชญา เขจรนิตย์

1105 00024508 นาง วรัญญา เขจรนิตย์ นางสาว ปุณณดา เขจรนิตย์

1106 00024515 นาง ลีลานุช พรหมบุตร เดก็หญิง ปานไพลิน พรหมบุตร

1107 00024515 นาง ลีลานุช พรหมบุตร เดก็หญิง กานตพ์ิชชา พรหมบุตร

1108 00024516 นางสาว จารุวรรณ พวงดอก นาย จิรภทัร มหาพิรุณ

1109 00024518 นาย กาญจนพ์สิิษฐ ์แสงศร เดก็หญิง ปัณพิชญฌ์า แสงศร

1110 00024518 นาย กาญจนพ์สิิษฐ ์แสงศร นางสาว เบญจารี แสงศร

1111 00024527 นางสาว พิชชาภสัร์  พณิชศุภเศรษฐ์ เดก็หญิง ภสัวรินท ์พณิชศุภเศรษฐ์

1112 00024532 นาง ขวญัใจ ชืนตา นางสาว ญาดา ชืนตา

1113 00024542 นาง จุฑามาศ ตงัสุขสันต์ เดก็หญิง สุกฤตา ตงัสุขสันต์

1114 00024542 นาง จุฑามาศ ตงัสุขสันต์ นาย สิรวชิญ ์ตงัสุขสันต์

1115 00024553 นาง มินิตย ์สุวรรณทองกลุ เดก็หญิง พรรณปพร สุวรรณทองกุล
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1116 00024554 นาง ริตราภรณ์ จนัเขียว เดก็หญิง หทยักานต ์จนัเขียว

1117 00024566 นาง รชยาทิพย ์อภิโชติศิริฉตัร นาย นิธิวิทย ์อภิโชติศิริฉตัร

1118 00024569 นาย พฒิุพฒัน์ สิริโชติจรินธร นาย ธนันวฒัน ์สิริโชติจรินธร

1119 00024570 นาย อณิทศั ระวงัชนม์ นางสาว ณภทัร ระวงัชนม์

1120 00024571 นาย ศุภชยั นาทะพนัธ์ เดก็หญิง ธญัยธรณ์ นาทะพนัธ์

1121 00024571 นาย ศุภชยั นาทะพนัธ์ เดก็หญิง ธญัรดา นาทะพนัธ์

1122 00024571 นาย ศุภชยั นาทะพนัธ์ เดก็หญิง ธญัจิรา นาทะพนัธ์

1123 00024573 นาง สุมนา เลิศจนัทึก เดก็ชาย วรสุมน เลิศจนัทึก

1124 00024581 นาย ชยัณรงค ์ศรีแสงจนัทร์ เดก็ชาย ตรีทศ ศรีแสงจนัทร์

1125 00024581 นาย ชยัณรงค ์ศรีแสงจนัทร์ เดก็ชาย ตรีรัตน์ ศรีแสงจนัทร์

1126 00024588 นาง อรุณณี ศรีมูล เดก็หญิง ธญัพร ศรีมูล

1127 00024588 นาง อรุณณี ศรีมูล นางสาว ลกัษณพร ศรีมูล

1128 00024602 นาย ธนพงษ ์ทองประพาฬ เดก็หญิง เมธาวินี ทองประพาฬ

1129 00024612 นาง ภชัรา ศรสุวรรณ เดก็ชาย พีรวสั ศรสุวรรณ

1130 00024612 นาง ภชัรา ศรสุวรรณ นาย ณภทัร ศรสุวรรณ

1131 00024625 นาย ธนาชยั นุ่มพรม เดก็หญิง ธนญัชนก นุ่มพรม

1132 00024625 นาย ธนาชยั นุ่มพรม นางสาว ณฐัชา นุ่มพรม

1133 00024632 นาง ทิพยรั์ตน ์สุทธิชาติ เดก็ชาย กนัต ์สุทธิชาติ

1134 00024645 นาง บงกชกร เลาอารีกิจ เดก็หญิง กนกอร เลาอารีกิจ

1135 00024645 นาง บงกชกร เลาอารีกิจ นาย ธนพร เลาอารีกิจ

1136 00024651 นาง สุดาพร สอาดเอียม นางสาว วรัชยา สอาดเอียม
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1137 00024655 นาย ธเนศพล รักคาํ เดก็ชาย จิรโชติ รักคาํ

1138 00024661 นาง จิราภรณ์ ภู่เจริญ เดก็ชาย ธนภทัร ภู่เจริญ

1139 00024661 นาง จิราภรณ์ ภู่เจริญ นางสาว ปพิชญา ภู่เจริญ

1140 00024662 นาง มลัลิกา ชีพสมทรง เดก็ชาย ศาสตรา ชีพสมทรง

1141 00024662 นาง มลัลิกา ชีพสมทรง เดก็หญิง อจัฉริยดา ชีพสมทรง

1142 00024693 นาง อรวรรณ วราภาพงษ์ เดก็หญิง วริศรา วราภาพงษ์

1143 00024699 นางสาว ศิริลกัษณ์ สุขโรจน์ นางสาว สาธินี สุขโรจน์

1144 00024704 นางสาว เลิศสุดา ทา้วกลาง เดก็หญิง ภวิตรา สมบติัทา

1145 00024706 นางสาว กนัยา กลุสุข เดก็หญิง กลุจิรา บุตรงาม

1146 00024706 นางสาว กนัยา กลุสุข เดก็หญิง ยอดกลัญา บุตรงาม

1147 00024714 นาง สุวลกัษณ์ สาธุมนสัพนัธุ์ นางสาว ณฐั สาธุมนสัพนัธุ์

1148 00024742 นาย ศุภฤกษ ์หอมแกว้ เดก็ชาย ณปภชั หอมแกว้

1149 00024742 นาย ศุภฤกษ ์หอมแกว้ เดก็หญิง ณชัริญา หอมแกว้

1150 00024742 นาย ศุภฤกษ ์หอมแกว้ เดก็ชาย ธีรธรรม ์หอมแกว้

1151 00024743 นาง อรวดี ลดัพลี เดก็หญิง จิดาภา ลดัพลี

1152 00024754 นาง พชัรี ศิริโสภณพงศ์ เดก็ชาย ภูชิสส์ ศิริโสภณพงศ์

1153 00024754 นาง พชัรี ศิริโสภณพงศ์ เดก็ชาย ธญัธร ศิริโสภณพงศ์

1154 00024755 นางสาว นยันา มะลิตน้ เดก็หญิง นนัทน์ภชั เทียนรุ่งเรือง

1155 00024757 นาง ราตรี ชมชยั เดก็หญิง มนสิชา ชมชยั

1156 00024757 นาง ราตรี ชมชยั นาย ชนาธิป ชมชยั

1157 00024758 นางสาว อุบล ทศัวงษ์ เดก็ชาย สิรภพ ชยัสมบตัรเนตร
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1158 00024763 นาง ธนพร  อาศองศ์ นางสาว ณชัชา อาศองค์

1159 00024766 นางสาว อญัชลี ทองสิมา เดก็หญิง อภิสรีย ์สิงห์โตทอง

1160 00024766 นางสาว อญัชลี ทองสิมา เดก็ชาย อภิวสัน ์สิงห์โตทอง

1161 00024771 นาง เกตุแกว้ เจง็ประเสริฐ เดก็ชาย ปัณณ์ เจ็งประเสริฐ

1162 00024771 นาง เกตุแกว้ เจง็ประเสริฐ นาย กา้นทอง เจง็ประเสริฐ

1163 00024801 นาย สุทธิพงษ ์ตะเภาทอง เดก็ชาย อดุลวิทย ์ตะเภาทอง

1164 00024804 นาง อมัพิกา โกมณเฑียร เดก็ชาย พชรภณ พริงเพราะ

1165 00024817 นาง รัศมี วิภาตะพนัธุ์ เดก็ชาย สิปปวิชญ ์วิภาตะพนัธุ์

1166 00024817 นาง รัศมี วิภาตะพนัธุ์ นางสาว ทิพยล์ดา วิภาตะพนัธ์ุ

1167 00024821 นางสาว มลทา สุวงษ์ เดก็ชาย ปฏิมากร ฮามไธสง

1168 00024823 นาง เนาวรัตน ์ไหลประเสริฐ นาย สิทธิกานต ์ไหลประเสริฐ

1169 00024826 นาง สิริพร พลายแสง เดก็หญิง จิดาภา พลายแสง

1170 00024826 นาง สิริพร พลายแสง นาย ดาวินท ์พลายแสง

1171 00024829 นาง สมพร ชา้งอยู่ เดก็ชาย กิตติชยั ชา้งอยู่

1172 00024829 นาง สมพร ชา้งอยู่ นาย กมลวฒัน์ ชา้งอยู่

1173 00024838 นางสาว กนัยา บุญเต่า เดก็ชาย ธนบูรณ์ ศรีสวสัดิ

1174 00024838 นางสาว กนัยา บุญเต่า เดก็ชาย ธนัยบูรณ์ ศรีสวสัดิ

1175 00024841 นาง พชัรีภรณ์ เนียมหอม เดก็หญิง ญาดา เนียมหอม

1176 00024844 นางสาว สุวคนธ์ ฉายรัศมี เดก็หญิง สุธาสินี ทองแมน้

1177 00024851 นาง นฤชล จนัทร์เจริญ เดก็ชาย อรรนพ จนัทร์เจริญ

1178 00024854 นาง กงใจ ทบัทิมทอง เดก็ชาย กฤติน ทบัทิมทอง
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1179 00024854 นาง กงใจ ทบัทิมทอง นางสาว ณฐัธยาน ์ทบัทิมทอง

1180 00024858 นาง สุนนัท ์ธนาสมุทร เดก็ชาย พชรพล ธนาสมุทร

1181 00024858 นาง สุนนัท ์ธนาสมุทร เดก็หญิง ณฐักมล ธนาสมุทร

1182 00024860 นาง นิจีพรรณ สุวรรณภฏั เดก็ชาย ธเนศพล มณีผกาพนัธ์

1183 00024860 นาง นิจีพรรณ สุวรรณภฏั นาย กฤติภาส สุวรรณภฏั

1184 00024870 นางสาว สุรดา เลิศวนา เดก็หญิง ณฐมน นวลศรี

1185 00024871 นาย พนม นาคแสง เดก็หญิง ณฐัธีรา นาคแสง

1186 00024871 นาย พนม นาคแสง เดก็ชาย รุ่งรดิศ นาคแสง

1187 00024875 นาย บุญมี ป้อมสุด เดก็ชาย ปกป้อง ป้อมสุด

1188 00024891 นาย ณฏัฐวิทย ์รวีพรนิธิโชติ เดก็หญิง ณฐัวรรณ์ รวีพรนิธิโชติ

1189 00024891 นาย ณฏัฐวิทย ์รวีพรนิธิโชติ เดก็หญิง ณฐักรรณ์ รวีพรนิธิโชติ

1190 00024893 นางสาว มะลิ นาคสมพนัธุ์ เดก็ชาย พชรพล นาคสมพนัธ์ุ

1191 00024893 นางสาว มะลิ นาคสมพนัธุ์ เดก็หญิง พิมพม์ณี นาคสมพนัธุ์

1192 00024903 นางสาว สมฤดี สังเมียน เดก็ชาย กนัตพฒัน ์แขวงแดง

1193 00024903 นางสาว สมฤดี สังเมียน นางสาว ลภสัรดา แขวงแดง

1194 00024907 นาง พชัชุกร ปัจจุสมยั นาย พลวิชญ ์ปัจจุสมยั

1195 00024907 นาง พชัชุกร ปัจจุสมยั นางสาว พรพิชชา ปัจจุสมยั

1196 00024912 นาง สุภาภรณ์ คาํมูลมาตย์ เดก็ชาย ยทุธนาวี คาํมูลมาตย์

1197 00024912 นาง สุภาภรณ์ คาํมูลมาตย์ เดก็ชาย ปุรินพฒัน ์คาํมูลมาตย์

1198 00024915 นางสาว มนธิญา สระศรี นาย เกียรติกมล ศรีไพร

1199 00024915 นางสาว มนธิญา สระศรี นางสาว เกศกมล ศรีไพร
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1200 00024916 นาง เพญ็ทิพย ์วฒันอริยกิจ นาย โชติพฒัน์ วฒันอริยกิจ

1201 00024916 นาง เพญ็ทิพย ์วฒันอริยกิจ นางสาว ศุภิสรา วฒันอริยกิจ

1202 00024926 นาย อดิศกัดิ ถีระแกว้ เดก็ชาย ภูมิพฒัน ์ถีระแกว้

1203 00024926 นาย อดิศกัดิ ถีระแกว้ เดก็ชาย อิทธิพทัธ์ ถีระแกว้

1204 00024932 นาง นวพรรณ นุ่นกลาง เดก็หญิง พิทยาภรณ์ นุ่นกลาง

1205 00024932 นาง นวพรรณ นุ่นกลาง เดก็หญิง ณิชาภา นุ่นกลาง

1206 00024932 นาง นวพรรณ นุ่นกลาง เดก็ชาย นิติธร นุ่นกลาง

1207 00024942 นาง สมมนสั มนสัไพบูลย์ เดก็ชาย วิชญพ์ล มนสัไพบูลย์

1208 00024942 นาง สมมนสั มนสัไพบูลย์ นาย ณฐัชนน มนสัไพบูลย์

1209 00024969 นาง มณฑาทิพย ์อรุณดี เดก็หญิง ศรัณยรั์ชต ์อรุณดี

1210 00024969 นาง มณฑาทิพย ์อรุณดี นาย พีรพฒัน ์อรุณดี

1211 00024980 นางสาว ภีรฏิ เสนีวงศ ์ณ อยธุยา นาย อณิก เสนีวงศ์

1212 00024982 นางสาว ธีรารัตน์ ปะทิ เดก็หญิง พิมพน์ารา รักชาติ

1213 00024982 นางสาว ธีรารัตน์ ปะทิ เดก็ชาย รตน รักชาติ

1214 00024983 นางสาว อารยา มีสมบูรณ์ เดก็ชาย ดงัตฤน มีสมบรูณ์

1215 00024985 นาง พชัรากร แพระบาํ เดก็หญิง ณิชนิตา แพระบาํ

1216 00024985 นาง พชัรากร แพระบาํ เดก็หญิง วสุธิดา แพระบาํ

1217 00024986 นาง ภดาวลัย ์จนัทรัตน์ เดก็ชาย ภาคิน จนัทรัตน์

1218 00025003 นาง สุภวรรณ แพทอง นาย ปิติพงษ ์แพทอง

1219 00025003 นาง สุภวรรณ แพทอง นาย ปิติพฒัน์ แพทอง

1220 00025019 นางสาว ปรียานุช มโนธรรม เดก็หญิง ปวีณ์นุช ทองคาํ
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1221 00025022 นางสาว ชลวิภา พงษสุ์ภา เดก็หญิง ชญานิศ คงแกว้

1222 00025046 นางสาว ชรารินทร์ กลินฉุน เด็กชาย กานตณ์ัฐ ตงัวงค์

1223 00025046 นางสาว ชรารินทร์ กลินฉุน นาย นนัทน์ภสั ตงัวงค์

1224 00025048 นางสาว จนัทนา ศรีประทุม เดก็หญิง ฝันสิริ สุวรรณรัตน์

1225 00025048 นางสาว จนัทนา ศรีประทุม นาย นภทัร สุวรรณรัตน์

1226 00025049 นาง อมรรัตน ์รัตนบุรม เดก็หญิง กฤษณา รัตนบุรม

1227 00025050 นาง ณฏัฐนิช เทศะศิริ เดก็ชาย เศรษฐศิริ เทศะศิริ

1228 00025051 นางสาว จิราวรรณ สุตินนั เดก็หญิง วรรณรดา เหมือนดี

1229 00025051 นางสาว จิราวรรณ สุตินนั เดก็หญิง วรรณรภา เหมือนดี

1230 00025058 นาง พตัรสุนนัท ์ชวิศเจริญวงศ์ เดก็หญิง สุวพิชญ ์ชวิศเจริญวงศ์

1231 00025058 นาง พตัรสุนนัท ์ชวิศเจริญวงศ์ เดก็ชาย ฐานวฒัน ์ชวิศเจริญวงศ์

1232 00025058 นาง พตัรสุนนัท ์ชวิศเจริญวงศ์ เดก็ชาย ปราชญอ์งักรู ชวิศเจริญวงศ์

1233 00025071 นาง จิตษณา ปะทิทงั เดก็หญิง พงศภ์รณ์ ปะทิทงั

1234 00025074 นางสาว วิจิตรา หงษท์อง เดก็ชาย ณฐกร จาํปาเหงา้

1235 00025074 นางสาว วิจิตรา หงษท์อง เดก็หญิง ดากานดา จาํปาเหงา้

1236 00025080 นาง กาญจนา ปันธรรม เดก็หญิง กวินธิดา ปันธรรม

1237 00025080 นาง กาญจนา ปันธรรม เดก็ชาย ชยงักร ปันธรรม

1238 00025081 นาง ทิพยรั์ตน ์ละอองลกัขณา เดก็หญิง นนัทชัพร ละอองลกัขณา

1239 00025081 นาง ทิพยรั์ตน ์ละอองลกัขณา เดก็หญิง ชญัญานุช ละอองลกัขณา

1240 00025090 นาง วราภรณ์ ปานวิเชียร นางสาว ภาคินี ปานวิเชียร

1241 00025116 นาง ธิดารัตน์ แกว้สว่าง นางสาว จารุภา แกว้สวา่ง
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1242 00025130 นางสาว ศรุตยา นารี เดก็ชาย วทัธิกร วงคสิ์ขเรศ

1243 00025130 นางสาว ศรุตยา นารี นางสาว ปุญญิศา วงคสิ์ขเรศ

1244 00025134 นาย นพรัตน ์นาคไร่ขิง เดก็ชาย ธนเดช นาคไร่ขิง

1245 00025134 นาย นพรัตน ์นาคไร่ขิง เดก็ชาย ธนโชติ นาคไร่ขิง

1246 00025147 นาง ประนอม พรมแดง นางสาว ปัทมพร พรมแดง

1247 00025152 นางสาว ศิริขวญั สุวรรณลอยล่อง เดก็หญิง ศุภสิตา สีดา

1248 00025152 นางสาว ศิริขวญั สุวรรณลอยล่อง เดก็หญิง ศุภสุตา สีดา

1249 00025154 นาง เบญจรัตน ์ไตรภธูร เดก็หญิง พลอยไพลิน ไตรภธูร

1250 00025167 นาง ชลพรจรรย ์ทองแกว้ เดก็ชาย พุฒิภทัร ทองแกว้

1251 00025167 นาง ชลพรจรรย ์ทองแกว้ เดก็ชาย พีรดนย ์ทองแกว้

1252 00025168 นาง อรอนงค ์ทพัสุวรรณ์ เดก็หญิง กลัยกร ทพัสุวรรณ์

1253 00025168 นาง อรอนงค ์ทพัสุวรรณ์ นางสาว กนกภรณ์ ทพัสุวรรณ์

1254 00025169 นางสาว กลัยาณี ศุระศรางค์ เดก็หญิง จงรัก เตะ๊สมนั

1255 00025175 นางสาว พิชามญชุ ์อรุโณทอง เดก็หญิง กานตพ์ิชชา อรุโณทอง

1256 00025175 นางสาว พิชามญชุ ์อรุโณทอง เดก็ชาย กานตนิ์ธิ อรุโณทอง

1257 00025177 นางสาว กญัญา เหมเปา เดก็ชาย ณภนต ์จรกา

1258 00025180 นาง วิไล โคสะ นางสาว แพรวาวดี โคสะ

1259 00025184 นาง บุญรัตน ์ลายโถ นาย เมธี ลายโถ

1260 00025184 นาง บุญรัตน ์ลายโถ นาย ธิติสรร ลายโถ

1261 00025200 นาง มะณี สิมมา เดก็หญิง สุภาวิณี สิมมา

1262 00025212 นางสาว ภานุการณ์ สนใจ นาย ธนเชษฐ์ คงเวียง
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1263 00025215 นาง กอบกุล เมืองสมบูรณ์ นางสาว ณชัชา เมืองสมบูรณ์

1264 00025215 นาง กอบกุล เมืองสมบูรณ์ นาย สรัล เมืองสมบรูณ์

1265 00025219 นาง เตือนใจ ลทัธิรมย์ เดก็หญิง วริศรา ลทัธิรมย์

1266 00025219 นาง เตือนใจ ลทัธิรมย์ เดก็ชาย วรินทร ลทัธิรมย์

1267 00025220 นาย สุริยา กวัหว้ยขวาง เดก็ชาย ณฐัภูมินทร์ กวัหว้ยขวาง

1268 00025220 นาย สุริยา กวัหว้ยขวาง เดก็หญิง ณฏัฐณิชา กวัหว้ยขวาง

1269 00025222 นาง รณิษฐา ทองดี เดก็หญิง ณิชา ทองดี

1270 00025225 นาง ภิญญาพชัญ ์รัตนพนัธ์ เดก็ชาย พิชยวิชช ์รัตนพนัธ์

1271 00025225 นาง ภิญญาพชัญ ์รัตนพนัธ์ เดก็หญิง วชิรญาณ์ รัตนพนัธ์

1272 00025235 นาง สิริพร สุรินา เดก็หญิง สุธินี สุรินา

1273 00025235 นาง สิริพร สุรินา นางสาว สุทินา สุรินา

1274 00025242 นาง สุภารัตน ์ชายเกตุ เดก็หญิง ปฤณภสัสร์ ชายเกตุ

1275 00025262 นางสาว ทองรัก เขมน้ดี นาย สรวิชญ ์พูลสระคู

1276 00025286 นาง สุดใจ บรมสุข เดก็หญิง ณฐัสินี บรมสุข

1277 00025286 นาง สุดใจ บรมสุข เดก็ชาย ณฐกร บรมสุข

1278 00025287 นาง จินตนา ธนทัธนศกัดิ เดก็ชาย พงศวฒัน ์ธนทัธนศกัดิ

1279 00025287 นาง จินตนา ธนทัธนศกัดิ เดก็ชาย ศิวกร ธนทัธนศกัดิ

1280 00025288 นาง ชนากานต ์เกิดกลินหอม นาย กฤตธี เกิดกลินหอม

1281 00025294 นาง พวงทิพย ์เจย้ทอง นางสาว พชรนนัท ์เจย้ทอง

1282 00025296 นางสาว อรอมุา โสพฒัน์ เดก็หญิง พชัริดา บุญช่วย

1283 00025296 นางสาว อรอมุา โสพฒัน์ เดก็หญิง ณชัริญา บุญช่วย
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1284 00025297 นาง อุไลวรรณ วงศสุ์วรรณ์ นางสาว พลอยวรินทร์ วงศสุ์วรรณ์

1285 00025297 นาง อุไลวรรณ วงศสุ์วรรณ์ นางสาว กนกวรรณ วงศสุ์วรรณ์

1286 00025300 นาง ประกายแกว้ สุดหลา้ เดก็หญิง ณธิดา สุดหลา้

1287 00025301 นาง มยรีุย ์บุตะกาศ เดก็ชาย ชชัพงศ ์บุตะกาศ

1288 00025309 นาง สุรีรัตน ์จนัทร์พาณิชย์ เดก็ชาย ปรัชญากร จนัทร์พาณิชย์

1289 00025320 นาง อารยา คุม้เนตร เดก็หญิง องัคณา คุม้เนตร

1290 00025320 นาง อารยา คุม้เนตร นางสาว มีนตราภรณ์ อิมเพง็

1291 00025320 นาง อารยา คุม้เนตร นางสาว บูรณิจฉ์ อิมเพง็

1292 00025324 นางสาว มนตต์รา พนัธุฟัก เดก็ชาย กนธี โล่ห์สวสัดิกลุ

1293 00025324 นางสาว มนตต์รา พนัธุฟัก เดก็หญิง กชพรรณ โล่ห์สวสัดิกลุ

1294 00025327 นางสาว ประมวล ประวติัวงค์ เดก็ชาย เอกศกัดิ ศรีสวสัดิ

1295 00025330 นาย ไพฑรูย ์แจ่มจาํรูญ เดก็หญิง ภทัทิยา แจ่มจาํรูญ

1296 00025337 นาง อุบล แกว้ชมภูนุช เดก็หญิง ปาริฉตัร มีนคร

1297 00025346 นาง เบญจวรรณ  เจริญรัตน์ เดก็ชาย ธนภทัร เจริญรัตน์

1298 00025351 นาง ศิริรัตน ์เปรมธีรสมบรูณ์ เดก็หญิง พิมพณ์ดา เปรมธีรสมบูรณ์

1299 00025351 นาง ศิริรัตน ์เปรมธีรสมบรูณ์ เดก็ชาย ปัณณทตั เปรมธีรสมบูรณ์

1300 00025363 นาย ชาคริต ธรมธชั นางสาว ณฐัธิดา ธรมธชั

1301 00025372 นาย พลวีร์ แกว้รักษ์ เดก็หญิง แทนรักษ ์แกว้รักษ์

1302 00025372 นาย พลวีร์ แกว้รักษ์ เดก็ชาย กรวีร์ แกว้รักษ์

1303 00025378 นาง วรรณรัตน ์มลัลิกะมาลย์ เดก็หญิง พิชชา มลัลิกะมาลย์

1304 00025378 นาง วรรณรัตน ์มลัลิกะมาลย์ เดก็ชาย พิสิทธิ มลัลิกะมาลย์
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1305 00025384 นาง อรทยั กิงแกว้ เด็กชาย อมรเทพ กิงแกว้

1306 00025387 นาง เสาวลกัษณ์ บูรณะสัมฤทธิ เดก็หญิง กิตติพิชญ ์บูรณะสัมฤทธิ

1307 00025391 นางสาว สุธิสา ทิศอาจ เดก็หญิง ธนวรรณ พนัธ์เดช

1308 00025392 นางสาว จิรวรรธ สุดหลา้ เดก็ชาย นภสัพงศ ์พทุธนาํบุษย์

1309 00025393 นาย วิเชียร นาใจเยน็ เดก็ชาย สิปปภาส นาใจเยน็

1310 00025394 นาง อญัชลา จิระกลุสวสัดิ เดก็หญิง สุพชฌาย ์จิระกลุสวสัดิ

1311 00025394 นาง อญัชลา จิระกลุสวสัดิ เดก็หญิง สุวพิชญ ์จิระกลุสวสัดิ

1312 00025397 นางสาว กมลวรรณ ทองพิมพ์ เดก็ชาย อติชาติ เจนด่านกลาง

1313 00025407 นาง สุมานี รักการ นางสาว นฐัพร รักการ

1314 00025413 นาง นวลจนัทร์ ธานี เดก็ชาย สุภเวช ธานี

1315 00025413 นาง นวลจนัทร์ ธานี เดก็หญิง สุปรียา ธานี

1316 00025416 นางสาว อริญชย ์ศิริจนัดา เดก็ชาย สิรวิชญ ์ศิริจนัดา

1317 00025416 นางสาว อริญชย ์ศิริจนัดา เดก็ชาย ศกัรินทร์ ศิริจนัดา

1318 00025432 นาง ชนิตา งามคุณธรรม นาย อชิต งามคุณธรรม

1319 00025448 นาง หนูลกัษณ์ วิงเวียน เดก็หญิง ชวิศา วิงเวียน

1320 00025449 นาย สง่า ไหวพริบ นางสาว ชาลิสา ไหวพริบ

1321 00025450 นาง อรนุช ช่างเกวียน เดก็ชาย กฤษฏิกุล ช่างเกวียน

1322 00025457 นาย รณรงค ์สมานวงศ์ เดก็หญิง ช่อทิพย ์สมานวงศ์

1323 00025461 นาง สุภาภรณ์ จนัทร์เจริญ เดก็ชาย ปฐมชยั จนัทร์เจริญ

1324 00025461 นาง สุภาภรณ์ จนัทร์เจริญ นาย ชนาธิป จนัทร์เจริญ

1325 00025461 นาง สุภาภรณ์ จนัทร์เจริญ นางสาว ปุญชญา จนัทร์เจริญ
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1326 00025464 นางสาว รจนา บุญเลิศกลุ เดก็หญิง แพรวพิชญะ นิลสวสัดิ

1327 00025492 นาง วรัฏฐิกร มนัเอียม เดก็หญิง ปริวรากาญญ ์มนัเอียม

1328 00025500 นาง จิตติมาส เสถียรรุ่งเรือง เดก็หญิง ณชัชา เสถียรรุ่งเรือง

1329 00025500 นาง จิตติมาส เสถียรรุ่งเรือง เดก็ชาย ณฐัดนยั เสถียรรุ่งเรือง

1330 00025505 นาง ศิริยงค ์หมู่ม่วง เดก็ชาย ทตัพงศ ์หมู่ม่วง

1331 00025506 นาง วาธินี ขาํสุด นางสาว ปิยนุช ทิศกระโทก

1332 00025520 นาง สุกญัญา สุนทรานุสร เดก็ชาย นรเดช สุนทรานุสร

1333 00025520 นาง สุกญัญา สุนทรานุสร เดก็หญิง นิชาภา สุนทรานุสร

1334 00025526 นาง อาภรณ์ สมบูรณ์ นางสาว ชนิภา สมบูรณ์

1335 00025532 นาง เบญจมาศ มะหมดักุล เดก็หญิง พิมพม์าดา มะหมดักุล

1336 00025545 นาย มานพ หล่อนภาชยัสกลุ นางสาว รัตนกร หล่อนภาชยัสกลุ

1337 00025553 นาง สุนทรีย ์ประกอบทรัพย์ เดก็ชาย พชรภณ ประกอบทรัพย์

1338 00025557 นาง จิรารักษ ์สีสะอาด เดก็ชาย จิราย ุไชยชิต

1339 00025557 นาง จิรารักษ ์สีสะอาด เดก็หญิง อิษฎา ไชยชิต

1340 00025558 นางสาว พชัราวลยั พฒันเจริญวงศ์ เดก็หญิง พชัรอปัสร พฒันเจริญวงศ์

1341 00025589 นาง พิมพสิ์ริ ณฐัพลูวฒัน์ เดก็ชาย ปรเมษฐ์ ณฐัพลูวฒัน์

1342 00025596 นาย เอกสิทธิ เผา่วฒันา เดก็ชาย พุฒิภทัร เผา่วฒันา

1343 00025596 นาย เอกสิทธิ เผา่วฒันา เดก็ชาย เขมณัฐ เผา่วฒันา

1344 00025599 นาง ฐิตินนัท ์เปียกระโทก นางสาว อญัชญา เปียกระโทก

1345 00025607 นาง พสชนนั นาคเสวีวงศ์ เดก็หญิง ศรีรัตนินทร์ นาคเสวีวงศ์

1346 00025607 นาง พสชนนั นาคเสวีวงศ์ นาย สกลกฤต นาคเสวีวงศ์
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1347 00025612 นาง อนามยั ทองคาํชุม นางสาว ณฐัภทัร ทองคาํชุม

1348 00025615 นางสาว รัชฎาวรรณ เจือจนัทร์ เดก็หญิง ณฐอร จุตตะโน

1349 00025615 นางสาว รัชฎาวรรณ เจือจนัทร์ เดก็หญิง ณภชัชา จุตตะโน

1350 00025626 นาง ปิยะนุช ปุระวฒัน์ เดก็ชาย สุวพิชญ ์ปุระวฒัน์

1351 00025626 นาง ปิยะนุช ปุระวฒัน์ นาย พงษล์ภสั ปุระวฒัน์

1352 00025627 นาง วรรณภา ทองแจง้ เดก็ชาย นิธิกร ทองแจง้

1353 00025642 นาง บุศรินทร์ จิระโร เดก็ชาย อธิป จิระโร

1354 00025642 นาง บุศรินทร์ จิระโร นาย ธนา จิระโร

1355 00025644 นาง สาริศา ศรีสุวะ นาย ปฏิพฒัน์ ศรีสุวะ

1356 00025648 นาง อาํพร บาํรุงศรี เดก็หญิง วริศรา คลา้ยปาน

1357 00025649 นาย สายนัต ์ดว้งหร่าย เดก็หญิง สกลสุภา ดว้งหร่าย

1358 00025654 นางสาว อรศรี มณีพรหม เดก็หญิง ลลิตา สุวรรณเลิศ

1359 00025663 นาง นิด จิตตแ์สวง เดก็หญิง ชญัญานุช จิตตแ์สวง

1360 00025668 นาง นนทกานต ์อรุณสวา่ง เดก็ชาย ภานุ อรุณสว่าง

1361 00025668 นาง นนทกานต ์อรุณสวา่ง เดก็ชาย ภากร อรุณสว่าง

1362 00025672 นาง สุภาพร โกศลวิบูลยพ์งศ์ เดก็ชาย วรธน โกศลวิบูลยพ์งค์

1363 00025672 นาง สุภาพร โกศลวิบูลยพ์งศ์ นางสาว วรัญญา โกศลวิบูลยพ์งศ์

1364 00025681 นาง นนัทวนั สุวงศ์ เดก็หญิง บุณยาพร สุวงศ์

1365 00025684 นาย เสกสรร แกว้กลาํ เดก็ชาย รวิศ แกว้กลาํ

1366 00025684 นาย เสกสรร แกว้กลาํ เดก็หญิง ธนพร แกว้กลาํ

1367 00025692 นาง นวลนิตย ์ตฤษณานนท์ เดก็หญิง รพีรัศมิ ตฤษณานนท์
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1368 00025693 นาง บุษบา ศรีประเทศ นาย กนัตช์นนต ์ศรีประเทศ

1369 00025695 นาย สุริ คาํมี เดก็ชาย ธนภทัร คาํมี

1370 00025699 นาย ปราโมทย ์วงัวิวฒันข์จร นางสาว พรเพทาย วงัวิวฒันข์จร

1371 00025703 นางสาว ศรินทร มงคลรัตน์ เดก็หญิง กนกวรวรรธก จีรัชตกรณ์

1372 00025706 นางสาว พิมพม์าดา ศกัดิไพศาล เดก็หญิง ฉนัทห์ทยั ศกัดิไพศาล

1373 00025706 นางสาว พิมพม์าดา ศกัดิไพศาล เดก็หญิง ณฐันนัท ์ศกัดิไพศาล

1374 00025719 นาง เรณู ทองวิไล นาย ธนธสั ทองวิไล

1375 00025720 นาง อารีย ์จิตร์ภิรมยศ์รี นางสาว ณิชกลุ จิตร์ภิรมยศ์รี

1376 00025758 นาง ธิติมา ตงัพิมลจิตต์ เดก็หญิง พิชญธิตา ตงัพิมลจิตต์

1377 00025762 นางสาว รัตนา ภพตระกลู เดก็หญิง กนัตาภา ภพตระกลู

1378 00025771 นางสาว วารุณี ชะคู เดก็ชาย นิพิฐพนธ์ ปินทอง

1379 00025776 นางสาว จงกลณี อิฐรัตน์ เดก็ชาย จิรภทัร เกือกูลรัฐ

1380 00025776 นางสาว จงกลณี อิฐรัตน์ เดก็หญิง จิรัชญา เกือกูลรัฐ

1381 00025785 นาย สวสัดิ อินทรธุ นางสาว อจัฉรา อินทรธุ

1382 00025801 นาย สายชล เกตุกรรณ์ เดก็ชาย สิงหา เกตุกรรณ์

1383 00025801 นาย สายชล เกตุกรรณ์ นางสาว สุกญัญา เกตุกรรณ์

1384 00025806 นางสาว อารยา องคเ์อียม เดก็ชาย ปัณณ์พฒัน ์กลุประภาวีร์

1385 00025806 นางสาว อารยา องคเ์อียม นางสาว อนญัญา กลุประภาวีร์

1386 00025818 นาง ซูห้งษ ์ดีเสมอ นาย ธิติภทัร ดีเสมอ

1387 00025827 นางสาว จุฑามาศ ภาษีภกัดี เดก็ชาย อดิเทพ นามพนัดุง

1388 00025828 นาง กญัณิกา วงศภ์ูวรักษ์ เดก็หญิง อรกาญจ ์วงศภ์ูวรักษ์

                      



ลําดบั เลขทะเบยีน ชือสมาชิก ชือบุตรทียืนทุนการศึกษา

ประกาศรายชือสมาชิกทียืนเอกสารเพือขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2564

ผ่านระบบสมาชิก Online ระหว่างวนัที 16 สิงหาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564

สําหรับสมาชิกทียืนเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรอการอนุมัต ิตามรายชือดงัต่อไปนี

1389 00025828 นาง กญัณิกา วงศภ์ูวรักษ์ เดก็หญิง กนกอินทร์ วงศภู์วรักษ์

1390 00025838 นาง วิไลพรรณ พรมโท เดก็หญิง พรธีรา พรมโท

1391 00025840 นางสาว จีรนนัท ์ประโยชน์เจริญผล เดก็ชาย นนัทชยัย ์กิติมหาศกัดิ

1392 00025847 นาง สุภาลกัษณ์ วฒัโน เดก็ชาย อิทธิณฐั วฒัโน

1393 00025853 นาย วิฑูรย ์กล่อมปาน เดก็หญิง อมรัตน ์กล่อมปาน

1394 00025853 นาย วิฑูรย ์กล่อมปาน นางสาว ชุติมา กล่อมปาน

1395 00025856 นาง ธนวนั สวสัดิภาพ นาย นวพทั สวสัดิภาพ

1396 00025864 นาง กาญจนา สร้อยทอง เดก็หญิง แพรวา สร้อยทอง

1397 00025871 นาง จารุภา สูงสถิตานนท์ เดก็ชาย ภคิน สูงสถิตานนท์

1398 00025871 นาง จารุภา สูงสถิตานนท์ เดก็ชาย ภวิศ สูงสถิตานนท์

1399 00025871 นาง จารุภา สูงสถิตานนท์ เดก็หญิง ภิรมยา สูงสถิตานนท์

1400 00025878 นาง จารุดา กอบกิจเจริญ เดก็หญิง นลิน กอบกิจเจริญ

1401 00025878 นาง จารุดา กอบกิจเจริญ เดก็ชาย ธมัม ์กอบกิจเจริญ

1402 00025884 นาง นพวรรณ สิทธารถ เดก็ชาย ธรรมชาติ สิทธารถ

1403 00025888 นางสาว วนิดา พรมใจบุญ เดก็หญิง ปาลิตา อยูภ่กัดี

1404 00025888 นางสาว วนิดา พรมใจบุญ นาย บุณยกร อยูภ่กัดี

1405 00025895 นางสาว นิตยา หยองเอ่น เดก็ชาย อคัพล เลือนพิริยะกลุ

1406 00025895 นางสาว นิตยา หยองเอ่น นางสาว ธนธรณ์ เลือนพิริยะกลุ

1407 00025897 นาง วราภรณ์ เลิศมงคล นาย บุญยฤทธิ เลิศมงคล

1408 00025900 นาง สาคร ดชัถุยาวตัร เดก็หญิง สโรชา ดชัถุยาวตัร

1409 00025915 นาง ศิริขวญั จนัทรา เดก็ชาย ณกร จนัทรา
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1410 00025936 นางสาว วิลาสินี วอ่งเจริญ เดก็หญิง วชิราภสัร์ ธนะไพบูลย์

1411 00025943 นาง ปิยะนุช แคลว้ปลอดทุกข์ เดก็ชาย ณฐัพล ชยัมงคล

1412 00025946 นาง พรสวรรค ์ลมมูลตรีกลุ นางสาว พิชญธิดา ลมมูลตรีกลุ

1413 00025946 นาง พรสวรรค ์ลมมูลตรีกลุ นาย วชิรวิชญ ์ลมมูลตรีกลุ

1414 00025951 นาง นงคนุ์ช แนะแกว้ เดก็หญิง พิชชานนัท ์แนะแกว้

1415 00025951 นาง นงคนุ์ช แนะแกว้ เดก็ชาย นนทพทัธ์ แนะแกว้

1416 00025958 นาง ชนินทร หมู่ผงึ นางสาว ชุตาภรณ์ หมู่ผึง

1417 00025960 นาง พรพิมล จอมมะเริง เดก็ชาย จริง จอมมะเริง

1418 00025960 นาง พรพิมล จอมมะเริง เดก็ชาย จอม จอมมะเริง

1419 00025965 นาย สมยศ ภาคาเดช นางสาว ปิยะฉตัร ภาคาเดช

1420 00025969 นาง วิมล กิงสกุล เด็กชาย ณฎัฐ์ กิงสกุล

1421 00025969 นาง วิมล กิงสกุล เด็กหญิง กลัยธิ์ดา กิงสกุล

1422 00025975 นาง เกษศิรินทร์ ตงัมนั เดก็หญิง ศุภรดา ตงัมนั

1423 00025975 นาง เกษศิรินทร์ ตงัมนั เดก็หญิง ลภสัรดา ตงัมนั

1424 00025976 นาง สายสมร ทาสีดา เดก็หญิง วรมน ทาสีดา

1425 00025976 นาง สายสมร ทาสีดา เดก็หญิง วริสา ทาสีดา

1426 00025977 นาง ภทัราพร พลูสวสัดิ เดก็หญิง ญาณิศา พลูสวสัดิ

1427 00025977 นาง ภทัราพร พลูสวสัดิ นางสาว ฉตัรชิตา พลูสวสัดิ

1428 00025978 นาง สุภาวดี โนนทนั เดก็หญิง ปินมนสั โนนทนั

1429 00025978 นาง สุภาวดี โนนทนั นางสาว กลุปริยา โนนทนั

1430 00025980 นางสาว เกศราภรณ์ ศรีทุมมา เดก็ชาย พศธนัยณ์ฐั สุริวงษ์
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1431 00025989 นาง นงลกัษณ์ โพธินอ้ย นาย ณฐัวฒิุ ปราบใหญ่

1432 00026000 นาง วราภรณ์ แสงวิมาน นางสาว มินตรา แสงวิมาน

1433 00026002 นาง จรินทิพย ์นิงสานนท์ นาย ธนาธิป นิงสานนท์

1434 00026016 นางสาว เสาวลกัษณ์ มาโท เดก็ชาย ธนากร นุทผล

1435 00026019 นาย สิงหา จนัทราพิทกัษ์ เดก็หญิง ฉตัรแกว้ แกว้งาม

1436 00026019 นาย สิงหา จนัทราพิทกัษ์ นางสาว กมลชนก จนัทราพิทกัษ์

1437 00026024 นาง นภาพร สุขเกษม นางสาว นราพร สุขเกษม

1438 00026025 นาง ฉวีวรรณ ศรีประมงค์ เดก็หญิง ญาดา ศรีประมงค์

1439 00026026 นาง นนัทนา ตุแกว้ นางสาว ณฐันิชา ตุแกว้

1440 00026041 นาง พชัญา วงษว์นัทนีย์ เดก็หญิง ปุณณภา วงษว์นัทนีย์

1441 00026041 นาง พชัญา วงษว์นัทนีย์ เดก็หญิง ปทิตตา วงษว์นัทนีย์

1442 00026047 นาง เพญ็รพี ผูท้รงธรรม นางสาว ภูพฤกษา ผูท้รงธรรม

1443 00026047 นาง เพญ็รพี ผูท้รงธรรม นาย ชนชน ผูท้รงธรรม

1444 00026069 นาย สมเจต กระดี เดก็ชาย สิรวิชญ ์กระดี

1445 00026069 นาย สมเจต กระดี นางสาว สิรินดา กระดี

1446 00026073 นาย สมชาย กลาํศรี เด็กหญิง ชญาลกัษณ์ กลาํศรี

1447 00026073 นาย สมชาย กลาํศรี นาย ณราธิป กลาํศรี

1448 00026079 นาง จุฑารัตน์ บุญหนุน เดก็ชาย ภคัวฒัน ์บุญหนุน

1449 00026080 นางสาว ยพิุน พลูกาํลงั เดก็หญิง ณชัฑิรา ขิวรัมย์

1450 00026081 นาง พชัรี  ศรีชูทอง เดก็ชาย ณฐัพชัร์ ศรีชูทอง

1451 00026081 นาง พชัรี  ศรีชูทอง เดก็ชาย กฤตเมธ ศรีชูทอง
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1452 00026096 นาง บรรณพชัร์ ปินแกว้ เดก็หญิง ปาณชีวา ปินแกว้

1453 00026096 นาง บรรณพชัร์ ปินแกว้ นางสาว บุญญิสา ปินแกว้

1454 00026100 นาง คณนา ธนภคักิงคณา เดก็หญิง มทิรา ธนภคักิงคณา

1455 00026104 นาง เลียม เพชรกนัหา นาย อาภากร เพชรกนัหา

1456 00026118 นาง มะยรุา วงษแ์วง เดก็ชาย ทตัศรุต วงษแ์วง

1457 00026118 นาง มะยรุา วงษแ์วง เดก็ชาย ทตัเมธา วงษแ์วง

1458 00026118 นาง มะยรุา วงษแ์วง นาย รณกร วงษแ์วง

1459 00026121 นาง สุดารัตน ์นาคนาคี เดก็หญิง ณฐันรี เผอืกผอ่ง

1460 00026121 นาง สุดารัตน ์นาคนาคี นาย ศุภวิชญ ์เผอืกผอ่ง

1461 00026123 นาง ทิพสุคนธ ์ทบัทิมแดง เดก็หญิง ปรรณภทัร ทบัทิมแดง

1462 00026123 นาง ทิพสุคนธ ์ทบัทิมแดง เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์ทบัทิมแดง

1463 00026124 นาง วารุณี ศิระพฒันานนท์ นางสาว ภทัราศิณีย ์ศิระพฒันานนท์

1464 00026137 นาง พรผจง นาํพา เดก็ชาย วิธิวตั นาํพา

1465 00026137 นาง พรผจง นาํพา เดก็ชาย วชัรากร นาํพา

1466 00026149 นางสาว วิไล ศรีปัญญาวุฒิคุณ เดก็หญิง สิตานนั พนานุรักษา

1467 00026150 นางสาว ดารานิตย ์กิงวนั เดก็หญิง ณิษาอร ขนัแขง็

1468 00026150 นางสาว ดารานิตย ์กิงวนั เดก็หญิง ณฏัฐว์รัชญ ์ขนัแขง็

1469 00026167 นาง ปทุมรัตน์ สมวงศ์ นางสาว ปุณญวีร์ สมวงค์

1470 00026170 นาย ศรชยั ลาภเกิด เดก็หญิง ศุภสุตา ลาภเกิด

1471 00026177 นาง นงคนุ์ช ยอดนิยม เดก็หญิง อาภสัรา ยอดนิยม

1472 00026189 นาง อโนมา ศรีแสง เดก็หญิง อติกานต ์ศรีแสง
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1473 00026197 นาง ทิพวรรณ เชยชีพ เดก็ชาย ณฐภทัร เชยชีพ

1474 00026197 นาง ทิพวรรณ เชยชีพ นาย ธนภูมิ เชยชีพ

1475 00026225 นาง ภทัรธิรา นาคทองคาํ นางสาว จิดาภา นาคทองคาํ

1476 00026236 นาง สุวรรณา ตนัประเสริฐ เดก็หญิง ภคมน ตนัประเสริฐ

1477 00026249 นาง นนัทนา มีดี เดก็หญิง ธนาวนนัท ์มีดี

1478 00026249 นาง นนัทนา มีดี นาย ธณตะวนั มีดี

1479 00026250 นางสาว นิตสญา ยอดเกิด เดก็หญิง ทศธิดา ไชยชิต

1480 00026260 นางสาว เกศรฎา อรรคนิตย์ นางสาว ปวริศรา อรรคนิตย์

1481 00026262 นาง สวิตตา ศรีชลาลยั นาย กนกศกัดิ ศรีชลาลยั

1482 00026268 นาง นนัทินี ถินสาคร นาย จกัรพงศ ์ถินสาคร

1483 00026270 นาง มณี ชะนะมา นาย สุมนสั ชะนะมา

1484 00026292 นาง สงกรานต ์วงควิ์ชยั เดก็ชาย สกลวรรธน ์วงควิ์ชยั

1485 00026292 นาง สงกรานต ์วงควิ์ชยั นางสาว สริตา วงควิ์ชยั

1486 00026297 นาง วรรณวณี ศรีทิม เดก็หญิง ธิมาพร บุญหลา้

1487 00026297 นาง วรรณวณี ศรีทิม เดก็หญิง เทียนพทุธชาติ ศรีทิม

1488 00026303 นาง พรพรรณ ศรไสว เดก็หญิง แพรวพรรณ์ ศรไสว

1489 00026306 นาง สุภาภรณ์ ชูเชิด เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์ชูเชิด

1490 00026309 นาง ลดัดา พรรณโภชน์ เดก็ชาย อภิภู พรรณโภชน์

1491 00026317 นางสาว นนัทวนั วงศเ์นียม เดก็หญิง อกัษราภคั จอมเกตุ

1492 00026317 นางสาว นนัทวนั วงศเ์นียม เดก็ชาย ภทัรวฒิุ จอมเกตุ

1493 00026321 นาง ปราณี โฆสิต เดก็หญิง ธญัชนก โฆสิต
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1494 00026321 นาง ปราณี โฆสิต เดก็ชาย ชยางกรู โฆสิต

1495 00026321 นาง ปราณี โฆสิต นางสาว กญัญาลกัษณ์ โฆสิต

1496 00026328 นาง นฤมล ปินประไพ เดก็ชาย วรปรัชญ ์ปินประไพ

1497 00026332 นาง สุพตัรา นนทะภา เดก็ชาย นรนน นนทะภา

1498 00026332 นาง สุพตัรา นนทะภา เดก็หญิง พรภสัรา นนทะภา

1499 00026338 นาง ไปรมา รอดแป้น นาย ปรธาร์ รอดแป้น

1500 00026346 นางสาว พาสนา มณีศิลป์ เดก็ชาย สุพาสน ์เทียงจิตร

1501 00026360 นาง พิมพค์ุณชั เสริมจนัทร์ เดก็ชาย วรฉตัร เสริมจนัทร์

1502 00026360 นาง พิมพค์ุณชั เสริมจนัทร์ นาย ณฐัพิสิฐ เสริมจนัทร์

1503 00026375 นาง อุมาพร กฎีุศรี เดก็หญิง กรวรรณ กฎีุศรี

1504 00026380 นาง จิตติมา ตนัติพฒิุกลุ เดก็ชาย กฤตนยั ตนัติพุฒิกุล

1505 00026380 นาง จิตติมา ตนัติพฒิุกลุ เดก็หญิง พรชิตา ตนัติพฒิุกุล

1506 00026380 นาง จิตติมา ตนัติพฒิุกลุ นาย นิพทั ตนัติพฒิุกุล

1507 00026389 นาง การเกษ อินจีน เดก็หญิง กรกมล อินจีน

1508 00026389 นาง การเกษ อินจีน เดก็หญิง ธนภรณ์ รัตนไพบูลยวิ์ทย์

1509 00026390 นาง เสาวนีย ์โปษกะบุตร เดก็หญิง กิตติยาภา โปษกะบุตร

1510 00026393 นาง วนัเพญ็ สวนแกว้ เดก็หญิง ปภิณทิพย ์สวนแกว้

1511 00026393 นาง วนัเพญ็ สวนแกว้ เดก็ชาย ภทัร สวนแกว้

1512 00026394 นาง ยพุดี รักษม์ณี นาย ภากร รักษม์ณี

1513 00026397 นาง ขนิษฐา ชาตรีกลุ เดก็ชาย ภูมิภทัร ชาตรีกลุ

1514 00026403 นาย สุรัติ ประพฒันรั์งษี เดก็ชาย ณฐัพชัร์ วิเศษรักสกุล
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1515 00026411 นาง กนกวรรณ ดว้งสุข นางสาว หทยัชนก ดว้งสุข

1516 00026427 นางสาว นิตยา นภสัรวีรวงศ์ เดก็ชาย ยศวริศ มิงวิวฒัน์

1517 00026432 นาง พรศิริ สุขพนู เดก็หญิง พรภสัสร สุขพนู

1518 00026432 นาง พรศิริ สุขพนู เดก็หญิง พรนภสั สุขพนู

1519 00026447 นาง วริศรา ทาทอง นาย กรวิชญ ์ทาทอง

1520 00026447 นาง วริศรา ทาทอง นางสาว ญาณิศา ทาทอง

1521 00026448 นาง ธิติมา สุขแสงจนัทร์ เดก็หญิง ธนัยลลัน ์สุขแสงจนัทร์

1522 00026452 นาย ณฐับูรณ์ พรรัตนเจริญ เดก็หญิง ศมนภสัส์ พรรัตนเจริญ

1523 00026452 นาย ณฐับูรณ์ พรรัตนเจริญ เดก็หญิง นงนนัท ์พรรัตนเจริญ

1524 00026453 นางสาว สมพร ประมวลวงศ์ เดก็ชาย สรรคพ์ร ยอดเครือ

1525 00026453 นางสาว สมพร ประมวลวงศ์ นางสาว สุรีภรณ์ ประมวลวงศ์

1526 00026472 นาง สุชาดา ประสาน เดก็หญิง โกลญัญา ประสาน

1527 00026472 นาง สุชาดา ประสาน เดก็ชาย ติณณภพ ประสาน

1528 00026480 นาง หนึงนุช ทิพยล์ม เดก็ชาย ชวรัตน ์ทิพยล์ม

1529 00026487 นางสาว ปุญญิศา สุขจนัดี เดก็ชาย เกียรติพทัธ์ ฝีมือสาร

1530 00026503 นางสาว ธญัชิดา วงศก์ล่อม เดก็หญิง ธิดาวรรณ นีละโยธิน

1531 00026516 นาง นฤมล สิรินนัทเศรษฐ์ เดก็หญิง พชรวนัต ์สิรินนัทเศรษฐ์

1532 00026516 นาง นฤมล สิรินนัทเศรษฐ์ เดก็หญิง พชรมณฑน ์สิรินนัทเศรษฐ์

1533 00026524 นาง สุพรพรรณ ถาวรทวีวงษ์ เดก็ชาย ณฐันนัท ์ถาวรทวีวงษ์

1534 00026524 นาง สุพรพรรณ ถาวรทวีวงษ์ เดก็หญิง ณชักลุ ถาวรทวีวงษ์

1535 00026544 นาง เสาวลกัษณ์ สุขะวฒันะ เดก็ชาย ศุภวิชญ ์สุขะวฒันะ
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1536 00026556 นางสาว ปรียวลัย ์สายสีแกว้ เดก็หญิง นนัทน์ภสั กาวทอง

1537 00026558 นางสาว สมลกัษณ์ สุทธิเสงียม เดก็หญิง จุฑาทิพย สุทธิเสงียม

1538 00026558 นางสาว สมลกัษณ์ สุทธิเสงียม นางสาว จุฑามาศ สุทธิเสงียม

1539 00026573 นาง สุธิรา ทรัพยแ์กว้ เดก็ชาย กนัตพฒัน ์ทรัพยแ์กว้

1540 00026595 นางสาว วรางคณา ธาราเปียม เดก็หญิง พชัรภร ธาราเปียม

1541 00026635 นาง นวลวรรณ จนัทรนิยม นาย รัฐธนินท ์เรืองวรรณสิริ

1542 00026635 นาง นวลวรรณ จนัทรนิยม นางสาว ฉตัรปวีณ์ เรืองวรรณสิริ

1543 00026648 นาย พงษศ์กัดิ สุขยวง เดก็หญิง กญัยรัตน ์สุขยวง

1544 00026648 นาย พงษศ์กัดิ สุขยวง นางสาว พิมลรัตน์ สุขยวง

1545 00026658 นางสาว พิมผกา ทะก๋า เดก็ชาย นทัธวฒัน ์จินาทิตย์

1546 00026658 นางสาว พิมผกา ทะก๋า เดก็ชาย นฤเบศวร์ จินาทิตย์

1547 00026670 นาง พนิดา หงส์ศุภางคพ์นัธุ์ เดก็ชาย ธีรัตม ์หงส์ศุภางคพ์นัธุ์

1548 00026670 นาง พนิดา หงส์ศุภางคพ์นัธุ์ เดก็ชาย กฤติธี หงส์ศุภางคพ์นัธุ์

1549 00026675 นางสาว ดวงใจ แกว้วิชยั เดก็ชาย วิชญพ์ล โทนรัตน์

1550 00026675 นางสาว ดวงใจ แกว้วิชยั เดก็หญิง วรวลญัช์ โทนรัตน์

1551 00026677 นางสาว นวพรรณ เปียมิน เดก็หญิง ภชัรวิภา อุดมเดช

1552 00026677 นางสาว นวพรรณ เปียมิน เดก็ชาย ฐิติรัตน ์อุดมเดช

1553 00026683 นางสาว วลัลภา ไวปัญญา เดก็ชาย ใจเพชร ทองมี

1554 00026683 นางสาว วลัลภา ไวปัญญา เดก็ชาย เมธา ทองมี

1555 00026709 นาง สุรินทร์ สมศรี นาย รัฐภูมิ สมศรี

1556 00026724 นางสาว ฐปนรรฆ ์ลาภเดโช เดก็หญิง จุลร์ญา ลาภเดโช
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1557 00026724 นางสาว ฐปนรรฆ ์ลาภเดโช เดก็หญิง อยัจีร์ญา ลาภเดโช

1558 00026725 นาง สุดา เทียงอารมณ์ เดก็หญิง สุธาดา เทียงอารมณ์

1559 00026725 นาง สุดา เทียงอารมณ์ นาย สรยทุธ เทียงอารมณ์

1560 00026728 นาง เดือนเพญ็ เลก็มาก เดก็หญิง ธญัวรัตน ์เล็กมาก

1561 00026730 นาง นุชนภา อนนัตอ์ุปถมัภ์ เดก็หญิง ณฐัรินีย ์อนนัตอุ์ปถมัภ์

1562 00026730 นาง นุชนภา อนนัตอ์ุปถมัภ์ นางสาว ณฐันนัท ์อนนัตอุ์ปถมัภ์

1563 00026731 นาง วราภรณ์ ชวนใช้ เดก็ชาย ธีรมณีภรณ์ ชวนใช้

1564 00026742 นางสาว สุวิมล คงรอต นาย วชัรัฐพงศ ์รักษพ์ิทยานนท์

1565 00026746 นางสาว จิราภรณ์ เกตุกลา้ เดก็หญิง อธิวราภรณ์ สิงห์กลุ

1566 00026748 นาง พทุธชาติ พลูสวสัดิ นาย คีตกานต ์พลูสวสัดิ

1567 00026753 นางสาว ปิยรัตน ์ชกันาํ เดก็หญิง ภทัรนนัท ์ชลสินธุ์

1568 00026753 นางสาว ปิยรัตน ์ชกันาํ เดก็หญิง ณฐัชา ชลสินธ์ุ

1569 00026758 นาง วรรณฤดี ทองเชิด เดก็ชาย ภูมิภทัร ทองเชิด

1570 00026758 นาง วรรณฤดี ทองเชิด เดก็ชาย ภีมพฒัน ์ทองเชิด

1571 00026760 นางสาว กาญจนา ปานนอก เดก็ชาย ธรรมปพน เพชรยวน

1572 00026764 นาง อิษฎา มุ่งสันติสุข เดก็หญิง ณฎัฐ ์มุ่งสันติสุข

1573 00026764 นาง อิษฎา มุ่งสันติสุข เดก็ชาย ไท มุ่งสันติสุข

1574 00026768 นาย ชาตรี วีวงษ์ เดก็หญิง พิชชาภา วีวงษ์

1575 00026768 นาย ชาตรี วีวงษ์ เดก็หญิง พิชชาพร วีวงษ์

1576 00026769 นาง อรอนงค ์มะลิลาํ เดก็ชาย ภคพล มะลิลาํ

1577 00026769 นาง อรอนงค ์มะลิลาํ เดก็หญิง พชรพร มะลิลาํ
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1578 00026781 นาง กนกพร จิวโพธิเจริญ เดก็ชาย ธีรนนัท ์จิวโพธิเจริญ

1579 00026781 นาง กนกพร จิวโพธิเจริญ เดก็หญิง ธญัสินี จิวโพธิเจริญ

1580 00026789 นาง ทิพยพ์วลั สุภาพพลู นางสาว ปาณิสรา สุภาพพลู

1581 00026790 นางสาว นิตยา เนียมรุ่งเรือง นาย ไพโรจน ์โพธิเงิน

1582 00026792 นาง ถวิตา ดีนวนพะเนาว์ นางสาว เปรมนรินทร์ ดีนวนพะเนาว์

1583 00026800 นางสาว กฤตยพร ไวคุณา เดก็ชาย ภาคิน เชยเดช

1584 00026800 นางสาว กฤตยพร ไวคุณา นาย ณภทัร เชยเดช

1585 00026823 นางสาว ยวุดี สัญญาอริยาภรณ์ เดก็หญิง พรเมษา สัญญาอริยาภรณ์

1586 00026823 นางสาว ยวุดี สัญญาอริยาภรณ์ เดก็หญิง พรรณปพร สัญญาอริยาภรณ์

1587 00026824 ดร. แอนน ์จิระพงษสุ์วรรณ เดก็ชาย ณนนท ์จิระพงษสุ์วรรณ

1588 00026824 ดร. แอนน ์จิระพงษสุ์วรรณ นาย มาวิน จิระพงษสุ์วรรณ

1589 00026833 นาง อารี แกว้ประเสริฐ นาย กอ้งภพ แกว้ประเสริฐ

1590 00026837 นาง พชัรา จาํปาเงิน เดก็ชาย ณฏัฐกร จาํปาเงิน

1591 00026837 นาง พชัรา จาํปาเงิน นางสาว กญัญพชัร จาํปาเงิน

1592 00026842 นาง นงนุช โกสียรัตน์ เดก็ชาย เตชินท ์โกสียรัตน์

1593 00026849 นางสาว กอลีเยา๊ะ ดอเลาะ เดก็หญิง นูรอาเรีย แยนา

1594 00026849 นางสาว กอลีเยา๊ะ ดอเลาะ เดก็ชาย มูอารีฟ แยนา

1595 00026855 นาง จราวรรณ ทวีรัชกลุไพศาล เดก็หญิง นิชาภา ทวีรัชกลุไพศาล

1596 00026855 นาง จราวรรณ ทวีรัชกลุไพศาล นางสาว ศุภกานต ์ทวีรัชกลุไพศาล

1597 00026855 นาง จราวรรณ ทวีรัชกลุไพศาล นางสาว ปุณยภรณ์ ทวีรัชกลุไพศาล

1598 00026856 นาง ธิราลกัษณ์ พิทกัษ์ เดก็ชาย ธีรธรรม พิทกัษ์
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1599 00026856 นาง ธิราลกัษณ์ พิทกัษ์ นางสาว สุทธิลกัษณ์ พิทกัษ์

1600 00026859 นาง วิมล สุดสัตย์ เดก็หญิง ชนดัดา สุดสัตย์

1601 00026865 นาง ประยงค ์ยมิโสตร์ นาย ณฐัพล วรรณบุตชิ

1602 00026883 นางสาว ดวงฤดี ช่วยเหมือน เดก็ชาย ปุณณวิชญ ์ชูสิทธิ

1603 00026883 นางสาว ดวงฤดี ช่วยเหมือน เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์ชูสิทธิ

1604 00026892 นาง วรวรรณ์  ชนัยากร เดก็หญิง ชวิศา ชนัยากร

1605 00026895 นาง อุไรวรรณ์ วงษา นาย สรศกัดิ วงษา

1606 00026896 นางสาว อจัฉรีย ์สุวรรณชืน เดก็ชาย ก่ออมร จนัทร์เปล่ง

1607 00026900 นาง ยพุาพร เสมอพิทกัษ์ เดก็ชาย ฐปนวฒัน ์เสมอพิทกัษ์

1608 00026900 นาง ยพุาพร เสมอพิทกัษ์ เดก็ชาย กิตติพษ เสมอพทิกัษ์

1609 00026902 นาง มณทิชา พนัธุ์ไพร เดก็ชาย อิสรินทร์ พนัธุ์ไพร

1610 00026903 นาง กาญจนา สัตยธรรมรังษี เดก็หญิง ภทัทิยา สัตยธรรมรังษี

1611 00026903 นาง กาญจนา สัตยธรรมรังษี นาย ชินภทัร สัตยธรรมรังษี

1612 00026918 นาง วชัราภรณ์ พงษภ์มร นาย ภาณุวิชญ ์พงษภ์มร

1613 00026923 นางสาว อาพนัธ์ชนิด เทพอวยพร เดก็หญิง กญัญาวีร์ เทพอวยพร

1614 00026941 นางสาว สําอางค ์ภู่อยู่ นางสาว สุชาวดี สุนกาํเหนิด

1615 00026941 นางสาว สําอางค ์ภู่อยู่ นางสาว สุภชา สุนกาํเหนิด

1616 00026943 นางสาว ทิพวลัย ์ยติุธรรม นางสาว ณฐัวรรณ แยม้มงัมี

1617 00026955 นางสาว รัตนวรรณ ศรีนวล เดก็หญิง ดลภคั ศรีนวล

1618 00026961 นาง จุไรรัตน ์วุฒิองัคณา นาย คชราช วฒิุองัคณา

1619 00026972 นางสาว มนอารี ม่วงกลม เดก็หญิง เมธาพร สีสดใส
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1620 00026975 นาย สนชยั บวรศกัดิถาวร นางสาว สุปวีณ์ บวรศกัดิถาวร

1621 00026979 นาย ปริญญา จนัทร์หลา้ฟ้า เดก็หญิง นภสร จนัทร์หลา้ฟ้า

1622 00026983 นาง ญาดา มาชู นางสาว ธนัยกานต ์มาชู

1623 00026993 นาง สมใจ ศรีกอง เดก็หญิง นราพร ศรีกอง

1624 00026997 นางสาว บุญสม ฉากกระโทก เดก็ชาย ปุญญกร เขลากระโทก

1625 00026997 นางสาว บุญสม ฉากกระโทก เดก็หญิง บุญญารินทร์ เขลากระโทก

1626 00026998 นาง จีรนนัท ์อินทะนิล เดก็หญิง จิรธิดา อินทะนิล

1627 00027002 นางสาว เสาวนีย ์เชียรวิชยั เดก็ชาย ศิลป์ศรุต เชียรวิชยั

1628 00027010 นาง ถวนนัท ์อินทร์พิพฒัน์ เดก็หญิง อิสรีย ์อินทร์พพิฒัน์

1629 00027012 นาง สุธาสินี วิรัตน์ เดก็ชาย ณฐัชนน กลา้เดด็

1630 00027012 นาง สุธาสินี วิรัตน์ เดก็ชาย ชินาธิป กลา้เดด็

1631 00027013 นาง สกุลรัตน์ จนัทร์แสงศรี นาย ณฐัพงศ ์จนัทร์แสงศรี

1632 00027017 นางสาว รุ้งดาว หงษโ์ต เดก็ชาย พชรพลฏัฐ ์คนทน

1633 00027017 นางสาว รุ้งดาว หงษโ์ต เดก็หญิง พาทินธิดา คนทน

1634 00027019 นางสาว ดารณี เดชะ เดก็ชาย ศุภธนทั โสภณสุขสถิตย์

1635 00027030 นางสาว พทุธชาติ จรเขม็ เดก็ชาย ธนธรณ์ พลเสน

1636 00027033 นาย อดุลย ์จรูญเพญ็ นาย อคัรพล จรูญเพญ็

1637 00027035 นาง เบญจวรรณ ดวงงาม นาย นฤเบศถ ์ดวงงาม

1638 00027040 นาง ญาศิณี บุตรมณี เดก็หญิง รุ่งไพลิน เครือชยั

1639 00027040 นาง ญาศิณี บุตรมณี นางสาว ณฐัณิชา เครือชยั

1640 00027042 นางสาว สุภาพร แสงสังข์ เดก็หญิง ภทัรภร คาํชู
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1641 00027042 นางสาว สุภาพร แสงสังข์ เดก็ชาย ภาณุวิชญ ์คาํชู

1642 00027044 นางสาว อมรทิพย ์แสนรัตน์ เดก็หญิง โชติกานต ์สิงหาอาจ

1643 00027044 นางสาว อมรทิพย ์แสนรัตน์ เดก็หญิง กนัยาภรณ์ สิงหาอาจ

1644 00027045 นาง มลทิรา  เนืองกนัยา เดก็ชาย พร้อมวรา เนืองกนัยา

1645 00027045 นาง มลทิรา  เนืองกนัยา เดก็หญิง พริมา เนืองกนัยา

1646 00027048 นาง สุภาพร อศัวกิจพานิช เดก็หญิง พิชามญชุ ์อศัวกิจพานิช

1647 00027062 นาย ชยัวฒัน ์มณีสวา่ง เดก็หญิง ขมัณฐั มณีสวา่ง

1648 00027062 นาย ชยัวฒัน ์มณีสวา่ง เดก็หญิง ขมันณัณ์ มณีสวา่ง

1649 00027098 นางสาว สุกญัญา ฟอกสันเทียะ เดก็ชาย ณฐกร ใจซือ

1650 00027098 นางสาว สุกญัญา ฟอกสันเทียะ เดก็ชาย สรวิชญ ์ใจซือ

1651 00027107 นาง ธนารีย ์บวัเผอืน เดก็หญิง ทิฆมัพร บวัเผอืน

1652 00027107 นาง ธนารีย ์บวัเผอืน เดก็หญิง อาภากร บวัเผอืน

1653 00027108 นาง สมบติั พนัธะสา นางสาว ปัทมาพร พนัธะสา

1654 00027111 นางสาว ไพรินทร์ ศิริพนัธ์ เดก็หญิง ทตัตริมา อินทมาตร์

1655 00027124 นาย อาํนวย บาํรุงรัมย์ เดก็หญิง มดัไหม บาํรุงรัมย์

1656 00027124 นาย อาํนวย บาํรุงรัมย์ นาย เปียมรัก บาํรุงรัมย์

1657 00027133 นางสาว จนัจิรา หนูทอง เดก็หญิง ปุณิกา สุขวฒันากิจ

1658 00027136 นาง ปานปิญชาน ์เขือนสุวงค์ นาย ทกัษส์กุล เขือนสุวงค์

1659 00027142 นาง อมลวรรณ แดงอาจ เดก็หญิง ชญานิศ แดงอาจ

1660 00027142 นาง อมลวรรณ แดงอาจ เดก็หญิง อมลรดา แดงอาจ

1661 00027148 นาง ลูกตาล เจิมขนุทด เดก็หญิง ปุณณดา เจิมขนุทด
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1662 00027148 นาง ลูกตาล เจิมขนุทด เดก็ชาย อชิรวฒัน ์เจิมขนุทด

1663 00027151 นาย สมศกัดิ มาเจริญ เดก็ชาย ณฐัวฒัน ์มาเจริญ

1664 00027189 นาย สุภทัร จนัทร์เพญ็ เดก็ชาย สิรวิชญ ์จนัทร์เพญ็

1665 00027189 นาย สุภทัร จนัทร์เพญ็ เดก็หญิง พรรณภทัร จนัทร์เพญ็

1666 00027196 นางสาว พชัรีญา เชือนิล เดก็หญิง เพชรลดัดา จนัลุทิน

1667 00027203 นาง จนัทโรทยั ช่วยเพง็ เดก็หญิง ภิญญามาศ ก่อเจริญ

1668 00027203 นาง จนัทโรทยั ช่วยเพง็ นาย รชต ก่อเจริญ

1669 00027213 นางสาว อปัสร พราวศรี เดก็ชาย พิพฒันพ์ล โมกขนัธ์

1670 00027213 นางสาว อปัสร พราวศรี นาย พีระพฒัน ์โมกขนัธ์

1671 00027222 นางสาว พนอจิต วฒันสุชาติ เดก็ชาย ณฐพชัร์ บุตรดาวงษ์

1672 00027222 นางสาว พนอจิต วฒันสุชาติ เดก็หญิง ณฐัญาพชัธ บุตรดาวงษ์

1673 00027231 นาง ระพีพร  สงวนศกัดิ นางสาว ลภสัรดา พร้อมสุข

1674 00027231 นาง ระพีพร  สงวนศกัดิ เดก็ชาย อคัรัช พร้อมสุข

1675 00027235 นาง กนกพร สุขโต เดก็หญิง เจนนชั สุขโต

1676 00027238 นางสาว อรสา พิณทอง เดก็ชาย ภทัรธร จนัทร์รักษ์

1677 00027238 นางสาว อรสา พิณทอง เดก็หญิง จนัทปัปภา จนัทร์รักษ์

1678 00027240 นางสาว สิรินาถ เรืองเผา่พนัธ์ เดก็ชาย ณฐัเศรษฐ ดาํช่วย

1679 00027247 นางสาว อุสา แสงอ่อน เดก็ชาย ชลสิทธิ แสงดิษฐ์

1680 00027250 นาย อภิวฒัน์ ชืนฤทยั นางสาว ดลพร ชืนฤทยั

1681 00027261 นางสาว กลัยา บุญศรี เดก็หญิง จารุกร นุชสมบูรณ์

1682 00027261 นางสาว กลัยา บุญศรี เดก็หญิง ศวรรยา บุญศรี
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1683 00027269 นาย ประจกัษ ์สงวนสร้อย เดก็ชาย ภกัดิภูรินทร์ สงวนสร้อย

1684 00027269 นาย ประจกัษ ์สงวนสร้อย นางสาว รัตนนารี สงวนสร้อย

1685 00027284 นาย สุวฒัน ์ตงัจิตยงสิวะ เดก็หญิง ปัณฑิตา ตงัจิตยงสิวะ

1686 00027287 นาง สุวรรณี ประสมศรี เดก็ชาย ชาญชยั ประสมศรี

1687 00027290 นางสาว กานดา ธีระวฒันศิริ เดก็ชาย ภีมภสัส์ เหล่าเจริญธนาศิริ

1688 00027290 นางสาว กานดา ธีระวฒันศิริ เดก็ชาย ศริศยศ เหล่าเจริญธนาศิริ

1689 00027292 นาง ชาลิกา สิทธิกานต์ เดก็ชาย บลัลงัก ์สิทธิกานต์

1690 00027292 นาง ชาลิกา สิทธิกานต์ นาย นิติรัฐ สิทธิกานต์

1691 00027295 นาย นพดล ตงัภกัดี เดก็หญิง รวิสรา ตงัภกัดี

1692 00027295 นาย นพดล ตงัภกัดี เดก็ชาย สรวชิญ ์ตงัภกัดี

1693 00027296 นาย ปิยะ โพธิสิทธิ นาย ธนพล โพธิสิทธิ

1694 00027296 นาย ปิยะ โพธิสิทธิ นาย จิรภทัร โพธิสิทธิ

1695 00027304 นาง อุมา ดุลยะเพญ็ เดก็ชาย ภูรี ดุลยะเพญ็

1696 00027306 นาย กิตติณฐั์ ทองแพง เดก็หญิง นนัทน์ภสั ทองแพง

1697 00027306 นาย กิตติณฐั์ ทองแพง นาย พีรพงศ ์ทองแพง

1698 00027331 นาง ธนพร เพชรเจริญ เดก็หญิง พิมพป์วีณ์ เพชรเจริญ

1699 00027332 นางสาว ลดัดา ทศันากร นาย เอกณฐั หิรัญนุชนาถ

1700 00027353 นาย กนก เสถียรกานนท์ เดก็หญิง ณิชาภทัร เสถียรกานนท์

1701 00027353 นาย กนก เสถียรกานนท์ นาย กองพล เสถียรกานนท์

1702 00027357 นางสาว ปรารถนา แสงเงิน นาย อานนท ์แสงเงิน

1703 00027358 นาง มะลิวลัย ์โมกภา นางสาว วิชญาดา โมกภา
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1704 00027359 นาง บุญทิวา อาํนาจโชติพานิชกลุ เดก็หญิง กนกนาถ อาํนาจโชติพานิชกลุ

1705 00027359 นาง บุญทิวา อาํนาจโชติพานิชกลุ นางสาว ทิพนาถ อาํนาจโชติพานิชกลุ

1706 00027368 นาง นนัทนา สุขสมนิรันดร นางสาว พิชชาพร สุขสมนิรันดร

1707 00027386 นาย กวิน มงคลประภา นางสาว รับขวญั มงคลประภา

1708 00027396 นางสาว สุพาขวญั ใจอารีย์ เดก็ชาย วจันก์ร เพชรชู

1709 00027397 นาย วชิราวธุ โพลดพลดั เดก็ชาย นนัทพทัธ์ โพลดพลดั

1710 00027399 นางสาว นนัทชัพร ไชยกิจ เดก็หญิง เขมจิรา กาํเนิดเพชร

1711 00027401 นาง พรพิมพ ์กอแพร่พงศ์ เดก็ชาย พีรณฐั กอแพร่พงศ์

1712 00027401 นาง พรพิมพ ์กอแพร่พงศ์ เดก็หญิง พทัธ์ธีรา กอแพร่พงศ์

1713 00027401 นาง พรพิมพ ์กอแพร่พงศ์ นาย รวิพล กอแพร่พงศ์

1714 00027414 นาง คนึงนิจ หล่อหลอม เดก็หญิง นนัทช์ญาน์ หล่อหลอม

1715 00027414 นาง คนึงนิจ หล่อหลอม เดก็หญิง ชญานน์นัท ์หล่อหลอม

1716 00027422 นาง ณฐัธยาน ์สินทบัทอง นาย ปัณณวฒัน ์สินทบัทอง

1717 00027429 นาง ธาราภรณ์ ปรัชญวนิช เดก็ชาย ปรัชญา ปรัชญวนิช

1718 00027430 นาง พชัรี กระบิล เดก็หญิง ภรภทัร กระบิล

1719 00027432 นาง พรทิพย ์พิลาภ นาย ก่อเกียรติ พิลาภ

1720 00027434 นาง ญาณิจฉรา ทองรักษ์ เดก็ชาย ศิริกานต ์ทองรักษ์

1721 00027434 นาง ญาณิจฉรา ทองรักษ์ เดก็ชาย อคัรพล ทองรักษ์

1722 00027435 นาง วีณา ชยัเวช เดก็หญิง ธมนวรรณ ชยัเวช

1723 00027435 นาง วีณา ชยัเวช นาย วีรศกัดิ ชยัเวช

1724 00027448 นาง ภทัร์สิริย ์เอียดขวญั เดก็ชาย กฤติน เอียดขวญั
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1725 00027448 นาง ภทัร์สิริย ์เอียดขวญั นาย ชยพล เอียดขวญั

1726 00027452 นาง จารุวรรณ เกษมทรัพย์ เดก็หญิง เบญญาพร เกษมทรัพย์

1727 00027454 นาง พิมพช์ญา สุระพร เดก็ชาย ชินภทัร สุระพร

1728 00027454 นาง พิมพช์ญา สุระพร นาย กวินวชัร์ ทาสิน

1729 00027459 นาง ณฐัพร มณีสุธรรม นาย ณฐันาถ มณีสุธรรม

1730 00027463 นาย สมศกัดิ ปัญญาใส เดก็หญิง นวลพรภสัร์ ปัญญาใส

1731 00027468 นาง วิไลพรรณ พุม่ผกา เดก็ชาย เอกภทัร์ พุม่ผกา

1732 00027472 นาง ทิพวลัย ์ภู่มาลี นางสาว รุ่งรุจี บ่อสมบติั

1733 00027473 นาง วาสนา ทวีกาญจน์ เดก็ชาย วรานนท ์นามศรี

1734 00027477 นางสาว วีรวดี  จนัทรนิภาพงศ์ เดก็ชาย สุทธิวิชญ ์ตงัสถาพร

1735 00027477 นางสาว วีรวดี  จนัทรนิภาพงศ์ เดก็ชาย สุทธิวีร์ ตงัสถาพร

1736 00027492 นาง สฤษดิกลุ มิตระวิจารณ์ เดก็ชาย เจตนส์ฤษฏ ์มิตระวิจารณ์

1737 00027492 นาง สฤษดิกลุ มิตระวิจารณ์ นางสาว เจณณิษฐา มิตระวิจารณ์

1738 00027495 นาง นฤมล สุวรรณเพญ็ เดก็ชาย สรวิชญ ์สุวรรณเพญ็

1739 00027495 นาง นฤมล สุวรรณเพญ็ เดก็หญิง พชัรีรัชต ์สุวรรณเพญ็

1740 00027508 นาง กลอย แกว้บุดดา เดก็ชาย ปัณณวฒัน ์แกว้บุดดา

1741 00027508 นาง กลอย แกว้บุดดา เดก็ชาย ปุณณวิช แกว้บุดดา

1742 00027508 นาง กลอย แกว้บุดดา นางสาว ภณัฑิรา แกว้บุดดา

1743 00027527 นางสาว บุศรินทร์ บุมี เดก็ชาย เมธาวี บุมี

1744 00027531 นางสาว สุนนัทา พลจนัทึก นางสาว รินรดา พลจนัทึก

1745 00027536 นาง จิตรลดัดา วะศินรัตน์ เดก็หญิง ปภาดา วะศินรัตน์
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1746 00027536 นาง จิตรลดัดา วะศินรัตน์ เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์วะศินรัตน์

1747 00027538 นางสาว รัตณดา สุลกัษณ์ เดก็ชาย ชลธร ถีระพนัธ์

1748 00027538 นางสาว รัตณดา สุลกัษณ์ เดก็ชาย ชลธี ถีระพนัธ์

1749 00027540 นางสาว มนสันนัท ์ปัญญาคาํ เดก็หญิง ธนีวิจิตรา ใครสุวรรณ์

1750 00027540 นางสาว มนสันนัท ์ปัญญาคาํ เดก็หญิง ธนสยมน ใครสุวรรณ์

1751 00027542 นางสาว ภาวินี วงศวิ์วฒัน์ไชย เดก็ชาย กลางวิสุทธิ วนัละ

1752 00027542 นางสาว ภาวินี วงศวิ์วฒัน์ไชย นางสาว กลัยกร วนัละ

1753 00027546 นาย ณรงคเ์ดช ชา้งพลายงาม เดก็ชาย ปรรณยศธดล ชา้งพลายงาม

1754 00027546 นาย ณรงคเ์ดช ชา้งพลายงาม เดก็ชาย รตน ชา้งพลายงาม

1755 00027548 นางสาว วนิดา วฒัน์บาํรุงสกุล เดก็หญิง พราวใจใส พิบูลยผ์ล

1756 00027550 นาง สอิงทิพย ์ไศละบาท เดก็หญิง วิภาวี ไศละบาท

1757 00027550 นาง สอิงทิพย ์ไศละบาท นาย วชิรวิชญ ์ไศละบาท

1758 00027552 นางสาว สิรภทัร์ กลา้หาญ เดก็ชาย บริวฒัน์ อยูน่าน

1759 00027552 นางสาว สิรภทัร์ กลา้หาญ เดก็ชาย บุพกร อยูน่าน

1760 00027552 นางสาว สิรภทัร์ กลา้หาญ เดก็ชาย ธีรภทัร อยูน่าน

1761 00027567 นาง พรรณพิต โสรถาวร เดก็หญิง ภคมญ โสรถาวร

1762 00027567 นาง พรรณพิต โสรถาวร เดก็หญิง พิชญา โสรถาวร

1763 00027570 นาง พชรมน สิงขรอาจ เดก็หญิง กลัยก์นก สิงขรอาจ

1764 00027570 นาง พชรมน สิงขรอาจ เดก็ชาย ธนพฒัน ์สิงขรอาจ

1765 00027573 นาย จตุัรงค ์บุญถนอม นางสาว กมลวรรณ บุญถนอม

1766 00027579 นางสาว ศดานนัท ์สังชู เดก็ชาย ศิวชั สนมฉาํ
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1767 00027580 นาง จินตนา เลือนสูงเนิน เดก็ชาย กอ้งเกียรติ เลือนสูงเนิน

1768 00027580 นาง จินตนา เลือนสูงเนิน เด็กหญิง วราลกัษณ์ เลือนสูงเนิน

1769 00027594 นางสาว บุษกร สวา่งวนั เดก็หญิง สุชานุช แกว้มนั

1770 00027596 นางสาว อริศรา ผลพิทกัษ์ เดก็ชาย กนัตน์ภทัร อาษาสนา

1771 00027598 นางสาว สุพิน สงนางรอง เดก็หญิง พิมพพิ์ศา สาํเภาเพช็ร์

1772 00027598 นางสาว สุพิน สงนางรอง เดก็หญิง พิมพล์ภทัร สําเภาเพช็ร์

1773 00027621 นาง สิรินทร ทรงงาม เดก็ชาย ศุภวิชญ ์ทรงงาม

1774 00027621 นาง สิรินทร ทรงงาม เดก็ชาย อานนัทท์ร ทรงงาม

1775 00027631 นาย ทศันชยั พนัธ์ุมณี เดก็ชาย ณฎัฐ์ พนัธ์ุมณี

1776 00027651 นาย จตุพล ซืออดุมทรัพย์ เดก็หญิง พิริศิรา ซืออดุมทรัพย์

1777 00027652 นาย สุณฐักรณ์ จนัทร์วงษ์ เดก็ชาย สุธีกานต ์จนัทร์วงษ์

1778 00027655 นาย โชคทวี ศุภธีรารักษ์ เดก็หญิง ไรวินทร์ ศุภธีรารักษ์

1779 00027655 นาย โชคทวี ศุภธีรารักษ์ เดก็หญิง ธนญัญา ศุภธีรารักษ์

1780 00027656 นาย ภาวิน ประกิง เดก็หญิง วสัสา ประกิง

1781 00027657 นาย ส่งผล วงัทะพนัธ์ นางสาว สิริยาพร วงัทะพนัธ์

1782 00027666 นาย สมชาย เอียมจินดา เดก็ชาย ภิรภูมิ เอียมจินดา

1783 00027666 นาย สมชาย เอียมจินดา นางสาว ภิรภทัร เอียมจินดา

1784 00027673 นาย สมชาย คงสวสัดิ นางสาว ชนิตา คงสวสัดิ

1785 00027675 นางสาว ชชัวรรณ มารมยพ์นัธุ์ เดก็หญิง กิตติยาธร ขาํอินทร์

1786 00027678 นางสาว สายพิณ ไทยเจริญ นางสาว คุณากานต ์เทศพงศ์

1787 00027681 นาง จิราภรณ์ วรรักษา เดก็ชาย ไกลกงัวล วรรักษา
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1788 00027688 นาง ปภสัสร เติบโต เดก็หญิง กฤตพร เติบโต

1789 00027688 นาง ปภสัสร เติบโต เดก็หญิง ภฤศภร เติบโต

1790 00027691 ว่าที ร.ต. สรทศัน ์แสงเพชรใส นาย สรมชัฌ ์แสงเพชรใส

1791 00027692 นาง สิริมาส เกษรบวั เดก็หญิง พิมพล์ภสั เกษรบวั

1792 00027692 นาง สิริมาส เกษรบวั เดก็ชาย นภสัรพ ีเกษรบวั

1793 00027707 นางสาว กมลรัตน ์ขนัตี เดก็หญิง ฐปนทั สมบูรณ์

1794 00027707 นางสาว กมลรัตน ์ขนัตี เดก็ชาย ภูวิศ สมบูรณ์

1795 00027708 นางสาว พชัรา จนัทร์ดาํ เดก็หญิง นนัทน์ภสั จนัทร์คลา้ย

1796 00027711 นาง นนัทิยา นารถสกุล เดก็หญิง ณฐัชยา นารถสกุล

1797 00027713 นาง กาญจนา รัตนะราช เดก็หญิง อมลรดา รัตนะราช

1798 00027713 นาง กาญจนา รัตนะราช เดก็หญิง วรัญชลี รัตนะราช

1799 00027719 นาง เกศรา ปินแกว้ เดก็ชาย ชญานน ปินแกว้

1800 00027719 นาง เกศรา ปินแกว้ เดก็หญิง ชญาศา ปินแกว้

1801 00027723 นาย ประเสริฐศรี ภิรมยน์อ้ย นาย นวชนม ์ภิรมยน์อ้ย

1802 00027726 นาย จินดา สาํเริง เดก็ชาย วชัรพงศ ์สาํเริง

1803 00027726 นาย จินดา สาํเริง เดก็หญิง วชิราภรณ์ สาํเริง

1804 00027730 นางสาว อุไรวรรณ คาํพนัธ์ เดก็หญิง กญัญาณัฐ คาํพนัธ์

1805 00027734 นาย กิจจา ยมโชติ เดก็หญิง ตรีรัตน ์ยมโชติ

1806 00027735 นางสาว สุพรรษา พยนตรั์กษ์ เดก็ชาย สิทธิกร ราชภกัดี

1807 00027736 นางสาว ลดัดา ปานจู นาย ประวิทย ์ปิติชาญ

1808 00027739 นาง ศิริกานต ์ปินบา้นกวย เดก็ชาย ศุภณัฏฐ ์ปินบา้นกวย
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1809 00027747 นาง วิมล แกว้พฤกษ์ นาย มนธยา แกว้พฤกษ์

1810 00027749 นางสาว สมคิด แสนสุด นางสาว พิมพล์ภสั สุวรรณยานนท์

1811 00027752 นางสาว บุหลนั คลงัพระศรี เดก็ชาย ขวญัแผน่ดิน มารดา

1812 00027752 นางสาว บุหลนั คลงัพระศรี เดก็หญิง พรแผน่ฟ้า มารดา

1813 00027763 นาง พภสัสรณ์ ศรีศกัราภิคุปต์ เดก็ชาย อนุสิษฐ์ ศรีศกัราภิคุปต์

1814 00027763 นาง พภสัสรณ์ ศรีศกัราภิคุปต์ นางสาว มนสันนัท ์ศรีศกัราภิคุปต์

1815 00027766 นางสาว ณฐัยา แยม้ศิริ เดก็ชาย ปัณณทตั จุลกะ

1816 00027769 นางสาว วนิดา วิญ ูหตัถกิจ เดก็ชาย พิสิฐวฒิุ ซาวคาํ

1817 00027769 นางสาว วนิดา วิญ ูหตัถกิจ เดก็หญิง ธญัพิชญ ์ซาวคาํ

1818 00027787 นางสาว เจนจิรา ตะ๊วิไชย เดก็หญิง พิรดา บุญห่อ

1819 00027787 นางสาว เจนจิรา ตะ๊วิไชย เดก็หญิง พิชชาภา บุญห่อ

1820 00027791 นาง ธิดา เตโพธิ เดก็หญิง โศภิษฐา เตโพธิ

1821 00027793 นาง จารุวรรณ ลีลาภรณ์ เดก็ชาย ณฏัฐนนัท ์ลีลาภรณ์

1822 00027793 นาง จารุวรรณ ลีลาภรณ์ เดก็หญิง นนัทภคั ลีลาภรณ์

1823 00027799 นาง สายใจ สวา่งอารมณ์ นาย ปรัชญา สวา่งอารมณ์

1824 00027800 นาง ฐิตินนัท ์สําราญวานิช เดก็ชาย ธีธนทั สําราญวานิช

1825 00027800 นาง ฐิตินนัท ์สําราญวานิช เดก็หญิง ธนชัชา สําราญวานิช

1826 00027802 นางสาว พนิดา หนูทวี เดก็ชาย นฤนาท สุทธิประภา

1827 00027802 นางสาว พนิดา หนูทวี เดก็หญิง สรัลชนา สุทธิประภา

1828 00027809 นาย นพดล ฮวดยงิ เดก็หญิง ลลิตา ฮวดยงิ

1829 00027809 นาย นพดล ฮวดยงิ นางสาว พีรดา ฮวดยงิ
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1830 00027814 นางสาว กาญจนา คชฉิม เดก็หญิง จนัทการต ์เพชรชู

1831 00027815 นาง อารุณี เจย้เปลียน เดก็ชาย ณฐนนท ์เจย้เปลียน

1832 00027821 นางสาว ดวงใจ เงินทองดี เดก็ชาย รฐนนท ์เงินทองดี

1833 00027828 นาง จาํเริญศรี เขียวแก่ นาย ติณณภพ เขียวแก่

1834 00027833 นางสาว นนอนงค ์รัตนอโณทยักลุ เดก็หญิง พทัธนนัท ์รัตนอโนทยักลุ

1835 00027833 นางสาว นนอนงค ์รัตนอโณทยักลุ เดก็ชาย ฐปนนท ์รัตนอโนทยักลุ

1836 00027842 นาง นาํผงึ ปินกุมภีร์ นางสาว อภิชญา ปินกุมภีร์

1837 00027842 นาง นาํผงึ ปินกุมภีร์ นาย ปรินทร ปินกุมภีร์

1838 00027858 นางสาว อรอนงค ์วงศด์าราพานิช เดก็หญิง จิดาภา ประกอบผล

1839 00027872 นางสาว วรานุช ศรรักษ์ เดก็ชาย พสิษฐ์ เคารพพาพงค์

1840 00027882 นาง ปราณี สุขอร่าม นาย สรสิช สุขอร่าม

1841 00027885 นาง นงนาจ แกว้ใจ เดก็ชาย มณฑล แกว้ใจ

1842 00027885 นาง นงนาจ แกว้ใจ เดก็ชาย ชลธี แกว้ใจ

1843 00027887 นาง ชวนพิศ แกว้มะณี เดก็ชาย ปรวฒัน ์แกว้มะณี

1844 00027887 นาง ชวนพิศ แกว้มะณี เดก็หญิง กญัญาณัฐ แกว้มะณี

1845 00027891 นาง นุจรี คณะนา เดก็หญิง พริมาภา คณะนา

1846 00027891 นาง นุจรี คณะนา เดก็ชาย ณธชั คณะนา

1847 00027893 นาง พิมพนิ์ภา โอทอง เดก็หญิง ภทัราภรณ์ โอทอง

1848 00027893 นาง พิมพนิ์ภา โอทอง เดก็หญิง พรรณประภา โอทอง

1849 00027895 นางสาว ฤทยั ออ้ขาว เดก็หญิง ญาดา วฒิุฐิโก

1850 00027896 นาง สุธิดา ทพัสุริย์ เดก็ชาย ธนัวา ทพัสุริย์
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1851 00027907 นาย วสันต ์เสาะไธสง นาย วิศิษฏ ์เสาะไธสง

1852 00027920 นาง รุ่งฟ้า ศรีดีจริง นาย วสันต ์ศรีดีจริง

1853 00027930 นาย มนสัวิน สายมญั เดก็ชาย ธนภมูิ สายมญั

1854 00027930 นาย มนสัวิน สายมญั นางสาว รพีภรณ์ สายมญั

1855 00027932 นาง วิยการณ์ อินทรรุจิกลุ เดก็หญิง อชิรญา อินทรรุจิกลุ

1856 00027932 นาง วิยการณ์ อินทรรุจิกลุ เดก็ชาย นวภูมิ อินทรรุจิกลุ

1857 00027935 นางสาว กนกชญา สีสว่าง เดก็หญิง ณชัชา สีสว่าง

1858 00027938 นางสาว รุ่ง เกมาหายงุ เดก็หญิง ประกายกาญจน ์สุขใส

1859 00027946 นางสาว รุจิรา สุคมัภีร์ เดก็ชาย ปัญญวฒัน์ สิงห์คลีวรรณ

1860 00027949 นาง อโนชา ฉูว้งศ์ เดก็ชาย ชยธร ฉูว้งศ์

1861 00027949 นาง อโนชา ฉูว้งศ์ เดก็ชาย กิตติกวิน ฉูว้งศ์

1862 00027951 นาง นงครั์ก บุญพินิจ นางสาว ณฐักมล บุญพินิจ

1863 00027952 นาง ศรีสวสั บุญรอง เดก็หญิง กนัยกร บุญรอง

1864 00027962 นางสาว ดารณี เจริญรืน เดก็ชาย อาชวิน พงศณ

1865 00027962 นางสาว ดารณี เจริญรืน เดก็ชาย พงศกร พงศณ

1866 00027965 นาง วนัทนา ช่วยสงค์ เดก็ชาย ณฐัพฒัน ์ช่วยสงค์

1867 00027965 นาง วนัทนา ช่วยสงค์ เดก็หญิง พชัรนนัท ์ช่วยสงค์

1868 00027973 นาง ศศิธร รืนพล เดก็ชาย ณฐัเดช รืนพล

1869 00027975 นาง นิลวรรณ พนัธุ์เขียน เดก็หญิง ปุญญาภทัร พนัธุ์เขียน

1870 00027979 นาง วนัพรรษา พนัธ์ุพาณิชย์ เดก็ชาย ป้องเกียรติ พนัธ์ุพาณิชย์

1871 00027979 นาง วนัพรรษา พนัธ์ุพาณิชย์ เดก็ชาย ธนบดี พนัธ์ุพาณิชย์
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1872 00027980 นางสาว มะลิวรรณ์ ตาเสาร์ เดก็ชาย ภากร วิวทธวร

1873 00027980 นางสาว มะลิวรรณ์ ตาเสาร์ เดก็หญิง ภูริชญา วิวิทธวร

1874 00027986 นาง ศิริวรรณ ผลประโยชน์ เดก็หญิง ภูริชญาภทัร ผลประโยชน์

1875 00027986 นาง ศิริวรรณ ผลประโยชน์ เดก็ชาย ภูริโยดล ผลประโยชน์

1876 00027989 นาง สร้อยศรี เอียมพรชยั นางสาว จนัทิมา เอียมพรชยั

1877 00027989 นาง สร้อยศรี เอียมพรชยั นาย วรศกัดิ เอยีมพรชยั

1878 00027993 นางสาว วิยฉตัร มนกลาง เดก็หญิง ฉตัรวิภา มนกลาง

1879 00028023 นาง จนัทร์ฉาย สวนปรารมณ์ เดก็หญิง กมลฉตัร สวนปรารมณ์

1880 00028030 นางสาว อญัศินีย ์นนัตะสุคนธ์ เดก็หญิง ลวิตรา ฬาวิน

1881 00028037 นางสาว ปัทมา อนุมาศ เดก็ชาย ปัฐภณ ยสุ่ีน

1882 00028046 นางสาว ออละณี พลกระโทก เดก็ชาย ธนกร สีเหลือง

1883 00028050 นางสาว พฒันพิ์มล บตัรประโคน เดก็ชาย ภูริชญา พงษศิ์ลา

1884 00028065 นาย ธรรม จตุนาม เดก็ชาย นพรุจ จตุนาม

1885 00028067 นาย สุรชาติ อาจทรัพย์ นางสาว ภทัรานิษฐ์ อาจทรัพย์

1886 00028069 นางสาว ฐิติภรณ์ วาโรรส เดก็ชาย ธชัภณฑ ์นิลสนธิ

1887 00028069 นางสาว ฐิติภรณ์ วาโรรส เดก็หญิง ธชัภรณ์ นิลสนธิ

1888 00028073 นางสาว ปาริชาติ ปานสาํเนียง เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์ปานสาํเนียง

1889 00028075 นาง สายพิน ปลืมจิตต์ เด็กหญิง สุวพกัตร์ ปลืมจิตต์

1890 00028078 นาง สุนิสา อุลลา เดก็หญิง จิดาภา อุลลา

1891 00028081 นางสาว ฉนัทนา สาฤกษ์ เดก็หญิง บุญสิตา คุณเจริญ

1892 00028081 นางสาว ฉนัทนา สาฤกษ์ นางสาว บุณยวีร์ คุณเจริญ
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1893 00028083 นาย สมยศ นิลเขียว เดก็ชาย สิรดนยั นิลเขียว

1894 00028083 นาย สมยศ นิลเขียว เดก็หญิง สิรินดา นิลเขียว

1895 00028090 นางสาว จนัทร์อมัพร นรากร เดก็หญิง ณชันนัท ์แสงจนัทร์

1896 00028091 นาง จาริณี คาํแกว้ เดก็หญิง ณฤทยั คาํแกว้

1897 00028091 นาง จาริณี คาํแกว้ เดก็หญิง ธนชัพร คาํแกว้

1898 00028095 นาง ยพุดี ศรีสอาด เดก็หญิง พรสุดา ศรีสอาด

1899 00028097 นาง เมทิกา ศรีวงคจ์นัทร์ เดก็หญิง อติญา ศรีวงคจ์นัทร์

1900 00028098 นางสาว ปฐมาวดี  ตรีเมฆ เดก็หญิง พีรดา ชยับาํรุง

1901 00028098 นางสาว ปฐมาวดี  ตรีเมฆ เดก็หญิง พิมพม์าดา ชยับาํรุง

1902 00028100 นาง อจัฉราวดี สุบรรณเสณี เดก็ชาย ศุภากร สุบรรณเสณี

1903 00028111 นางสาว พชัราภา เทพทยั เดก็หญิง มิเคลลา โมลิน

1904 00028126 นาง พชัร์กลัยกร พรหมพิทกัษ์ เดก็หญิง พชันิดา พรหมพิทกัษ์

1905 00028126 นาง พชัร์กลัยกร พรหมพิทกัษ์ เดก็หญิง พทุธชิชาดา พรหมพิทกัษ์

1906 00028127 นาง กลัยพรรณ ทิตอร่าม เดก็หญิง ปุณยย์ดา ทิตอร่าม

1907 00028127 นาง กลัยพรรณ ทิตอร่าม เดก็ชาย ปุญญวิชย ์ทิตอร่าม

1908 00028141 นาง มุกดาลกัษณ์ บุญทรง เดก็ชาย โสภณ บุญทรง

1909 00028141 นาง มุกดาลกัษณ์ บุญทรง เดก็หญิง ฐิติรัตน์ บุญทรง

1910 00028141 นาง มุกดาลกัษณ์ บุญทรง เดก็ชาย พุฒิธรรม บุญทรง

1911 00028150 นาง พิชญาภา โลกคาํลือ เดก็หญิง ภทัรวิภา โลกคาํลือ

1912 00028153 นาง ชุติกาญจน์ พิมสิม เดก็ชาย พีรพฒัน ์พิมสิม

1913 00028165 นางสาว จิตติมา ฐิตวฒัน์ นางสาว วริษฐา ฐิตวฒัน์
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1914 00028175 นาง จณญัญธ์ร สุพรรณธริกา เดก็ชาย เมธดนู สุพรรณธริกา

1915 00028177 นางสาว วิภาวดี กรรณประชา เดก็หญิง วิชญาพร กรรณประชา

1916 00028187 นาย วินยั สวา่งอารมย์ เดก็ชาย ศุภชยั สวา่งอารมย์

1917 00028191 นาง มนัทนา ภทัรารักษ์ นาย ฑีฆาย ุภทัรารักษ์

1918 00028197 นาง วิภาพร ลีเลิศมงคลกุล นางสาว พาทินธิดา ลีเลิศมงคลกลุ

1919 00028198 นาย วิเชียร พนัธจิ์นดา เดก็หญิง โชติกา พนัธ์จินดา

1920 00028198 นาย วิเชียร พนัธจิ์นดา เดก็ชาย ธนโชติ พนัธ์จินดา

1921 00028201 นางสาว อาํนวย พรมวงศ์ นางสาว ภทัรธิดา ลามคาํ

1922 00028202 นาง นิตยา จาํปาโอก้ เดก็ชาย ธนกร จาํปาโอก้

1923 00028202 นาง นิตยา จาํปาโอก้ เดก็ชาย ธนพงศ ์จาํปาโอก้

1924 00028202 นาง นิตยา จาํปาโอก้ เดก็ชาย ธนรัตน ์จาํปาโอก้

1925 00028209 นางสาว ญาณากร วงัคะฮาต เดก็หญิง อริญชยา เกษอินทร์

1926 00028213 นางสาว ดนิตา พลชยั เดก็ชาย ณฏัฐพล พลชยั

1927 00028213 นางสาว ดนิตา พลชยั เดก็หญิง เบญญาภา พลชยั

1928 00028231 นาง จริยา นารีรัตน์ นางสาว กญัญาพชัร นารีรัตน์

1929 00028256 นางสาว รุ่งรวี ปวารณะ นางสาว เมธาวี จนัทร์สอน

1930 00028268 นางสาว ประภสัสร แสงศรี เดก็ชาย ณฐัธญั แสงศรี

1931 00028275 นาง มนสันนัท ์รุจิศกัดิเดโช เดก็ชาย ณฐัวฒัน ์รุจิศกัดิเดโช

1932 00028281 นางสาว ธญัญารัตน์ รัตนวรรณ เดก็ชาย ธีรโชติ ฤทธิพร

1933 00028288 นางสาว จรัฐภรณ์ อินทะวงค์ เดก็ชาย นวพนัธ์ รัตนโกสียกิ์จ

1934 00028313 นาง ทิพวรรณ วงฉยา นางสาว เนือทอง วงฉยา
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1935 00028317 นางสาว ศรีวรรณา ขวญัชุม เดก็ชาย ศุภวิช ปานรักษา

1936 00028323 นางสาว กาญจนา กลินสอน เดก็ชาย พสักร เกตุขาว

1937 00028323 นางสาว กาญจนา กลินสอน เดก็หญิง พิชญาพร เกตุขาว

1938 00028325 นาง ศิริลกัษณ์ คงโหมด เดก็หญิง ณฐัวรา แซ่ลิม

1939 00028332 นางสาว ภวมยั โตะ๊ทอง เดก็ชาย พงศกร จนัทร์แจ่มศรี

1940 00028332 นางสาว ภวมยั โตะ๊ทอง นางสาว ทศัพร โตะ๊ทอง

1941 00028333 นาย ณฐัวฒิุ ทญัชีวะ เดก็ชาย ณฐัดนยั ทญัชีวะ

1942 00028341 นาง สุภาพร ทองพุม่ เดก็ชาย ปรีดี ทองพุ่ม

1943 00028343 นาง มณฑิชา พินิจผดุงธรรม เดก็ชาย รณวร พินิจผดุงธรรม

1944 00028349 นาง โสมพนัธ์ เจือแกว้ เดก็ชาย ปัณณทตั เจือแกว้

1945 00028349 นาง โสมพนัธ์ เจือแกว้ นางสาว อรณิชา เจือแกว้

1946 00028356 นางสาว สุณชัชา ทศคาํไส เดก็หญิง สุพิชชา ทาํไถ

1947 00028356 นางสาว สุณชัชา ทศคาํไส เดก็ชาย สุรพิชญ ์ทาํไถ

1948 00028377 นาย มาโนทย ์ปรีชานนัท์ เดก็หญิง สิริ ปรีชานนัท์

1949 00028393 นาง ปทิตตา หลอดศรีสงค์ เดก็ชาย จิรดนยั หลอดศรีสงค์

1950 00028397 นาง โสภิตรา ฟักทองพรรณ เดก็ชาย พชรดนยั ฟักทองพรรณ

1951 00028397 นาง โสภิตรา ฟักทองพรรณ เดก็หญิง พรรภิตรา ฟักทองพรรณ

1952 00028416 นางสาว สุมาลี จนัทร์สนม เดก็หญิง ธนัยช์นก แสงปาน

1953 00028422 นาง สุนนัทา สืบพิลยั เดก็หญิง วีรนุช พิมิตร

1954 00028438 นาง วิญาดา บุษบา นางสาว ปริชญา บุษบา

1955 00028441 นางสาว ศศิกาญจน ์บุญสา นางสาว แพรไหม มีทอง
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1956 00028451 นาง มนสัพร สารสุวรรณ นางสาว ศิรดา สารสุวรรณ

1957 00028456 นางสาว ยพุดี ประสานสมบติั เดก็หญิง ประสิตา ประสานสมบตัิ

1958 00028463 นางสาว สิริมา ปลาบู่ทอง เดก็ชาย ดนุสรน ์เนียมหอม

1959 00028464 นางสาว นาตยา ตราชู เดก็ชาย ณชัพล หารประชุม

1960 00028464 นางสาว นาตยา ตราชู เดก็ชาย อชิตพล หารประชุม

1961 00028477 นาย ประวิทย ์บุญยงั เดก็ชาย ศิริโชค บุญยงั

1962 00028485 นาง นิชธิมา เสรีวิชยสวสัดิ เดก็ชาย ธชัธรรม ์เสรีวิชยสวสัดิ

1963 00028485 นาง นิชธิมา เสรีวิชยสวสัดิ เดก็ชาย บุณยกร เสรีวิชยสวสัดิ

1964 00028485 นาง นิชธิมา เสรีวิชยสวสัดิ เดก็หญิง นภสัวรรณ เสรีวิชยสวสัดิ

1965 00028495 นาง รัตนาภรณ์ ปานยมิ เดก็หญิง ปาณิสรา ปานยมิ

1966 00028495 นาง รัตนาภรณ์ ปานยมิ นาย แทนไท ปานยมิ

1967 00028496 นางสาว พชัรา กลินเปียม เดก็หญิง ปณิตา เกิดสมเชือ

1968 00028496 นางสาว พชัรา กลินเปียม นาย ณภทัร เกิดสมเชือ

1969 00028503 นาง ทศันีย ์จนัทร์เชือแถว เดก็ชาย ปัณณทตั จนัทร์เชือแถว

1970 00028512 นางสาว ปราณี เสโส เดก็ชาย สกลุศกัดิ พกัละ

1971 00028512 นางสาว ปราณี เสโส นางสาว สกุลทิพย ์นนัเสนา

1972 00028513 นางสาว ศิริพร เอนออ่น นาย ธนภทัร นาํประดิษฐ

1973 00028515 นาง กนกพร หอมมาลี นาย วรชิต หอมมาลี

1974 00028517 นาง วทิพย ์ตงัจิตติโภคิน เดก็หญิง วิริญทิพย ์ตงัจิตติโภคิน

1975 00028518 นางสาว หนึงนุช คงอารยะเวชกลุ เดก็ชาย ธนวิชย ์ศุภภากร

1976 00028521 นางสาว บุหงา สมศรี เดก็หญิง ณฏัฐกานต ์จนัทร์หา้วงหวา้
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1977 00028527 นางสาว เฉลียว พานจนัทร์ เดก็ชาย ศิริชยั ลาคาํ

1978 00028547 นาย วิสิฐศกัดิ ปานานนท์ นาย ฐิฐารัฐ ปานานนท์

1979 00028548 นาง ส่องศรี จนัที เดก็ชาย สิปปกร จนัที

1980 00028550 นาง วราภรณ์ สังขส์อน เดก็หญิง พรรษพร บุญถือ

1981 00028550 นาง วราภรณ์ สังขส์อน เดก็ชาย นนฑิวฒัน ์บญุถือ

1982 00028551 นางสาว เขมจิรา ภูมิศรีแกว้ เดก็หญิง ชณิศรา สันททรัพย์

1983 00028552 นางสาว เบญจมาศ แทนศิริ เดก็หญิง สิทธาสินี สวสัดี

1984 00028553 นางสาว พรรณี พาเจริญ เดก็ชาย วิษณุกร พาเจริญ

1985 00028553 นางสาว พรรณี พาเจริญ เดก็ชาย ประติมากร พาเจริญ

1986 00028556 นางสาว กญัณภทัร พูลผล เดก็หญิง ปิยธิดา เบญจวงศเ์สถียร

1987 00028559 นาง สุปราณี วงคดี์ เดก็หญิง พิมพช์นก วงคดี์

1988 00028559 นาง สุปราณี วงคดี์ นางสาว ฉฐักนก วงคดี์

1989 00028569 นาง มาริสา สังขาร เดก็ชาย ธิติณฐั สังขาร

1990 00028570 นาย สิทธิชยั โสนาํเทียง เดก็หญิง พิมพช์นก โสนาํเทียง

1991 00028570 นาย สิทธิชยั โสนาํเทียง เดก็หญิง พอฤทยั โสนาํเทียง

1992 00028570 นาย สิทธิชยั โสนาํเทียง เดก็หญิง พิลดา โสนาํเทียง

1993 00028572 นาง ศิริวรรณ วิทยาเวช นาย อลนั วิทยาเวช

1994 00028572 นาง ศิริวรรณ วิทยาเวช นาย อลิน วิทยาเวช

1995 00028573 นางสาว ประสพพร ร่วมบุญ เดก็ชาย กลวชัร ไชยชนะ

1996 00028573 นางสาว ประสพพร ร่วมบุญ นาย กฤตพล ไชยชนะ

1997 00028575 นาย บุณยวีร์ ใจดี เดก็ชาย กนกณฐั ใจดี
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1998 00028580 นาย นรเทพ ภู่ชา้ง นางสาว พรธิดี ภู่ชา้ง

1999 00028585 นางสาว รุ่งกานต ์บุญปิยวงศ์ เดก็ชาย ธนาวินท ์ธนสมบูรณ์พนัธุ์

2000 00028585 นางสาว รุ่งกานต ์บุญปิยวงศ์ เดก็หญิง ณฐัชา ธนสมบูรณ์พนัธุ์

2001 00028592 นาย พงคเ์ทพ มีคลองโยง เดก็หญิง พชัรินทร์ มีคลองโยง

2002 00028592 นาย พงคเ์ทพ มีคลองโยง นางสาว แพรวา มีคลองโยง

2003 00028595 นาง นารชนก ตงัสุนนัทธ์รรม เดก็หญิง จิราภา ตงัสุนนัทธ์รรม

2004 00028595 นาง นารชนก ตงัสุนนัทธ์รรม นางสาว จิตรดา ตงัสุนนัทธ์รรม

2005 00028605 นาง สุจีนนัท ์อุปเสน เดก็ชาย ณดล อุปเสน

2006 00028606 นางสาว กรนิการ์ เรือนสอน เดก็หญิง ปุณฑริกา แสงเป็ก

2007 00028640 นาย นพดล ทิพยเ์ดโช เดก็ชาย คณพศ ทิพยเ์ดโช

2008 00028641 นาย สุวรรณ กระแสเทพ เดก็หญิง ณชัชา กระแสเทพ

2009 00028641 นาย สุวรรณ กระแสเทพ เดก็หญิง อชิรญาณ์ กระแสเทพ

2010 00028650 นาง ฐิติรัตน์ ทองรวย นางสาว วิรมณ ทองรวย

2011 00028652 นาง มยรีุ ชนะศิลศรีโยธิน เดก็ชาย ชนุตม ์ชนะศิลศรีโยธิน

2012 00028652 นาง มยรีุ ชนะศิลศรีโยธิน นาย ชนุดม ชนะศิลศรีโยธิน

2013 00028653 นางสาว นงลกัษณ์ ปรัชญาประเสริฐ เดก็ชาย จิรทีปต ์ลอยมา

2014 00028663 นาง พชัร์ยพุา ธรรมโรจน์ เดก็ชาย กรณ์พงศ ์ธรรมโรจน์

2015 00028663 นาง พชัร์ยพุา ธรรมโรจน์ เดก็หญิง ณิชารัสมิ ธรรมโรจน์

2016 00028664 นางสาว เสาวลกัษณ์ สุกทนั เดก็หญิง ชฎาณิศ วฒันทพั

2017 00028664 นางสาว เสาวลกัษณ์ สุกทนั เดก็ชาย ชยัโชค วฒันทพั

2018 00028665 นาง นิตยา ภู่ประเสริฐวงศ์ เดก็ชาย ธนภทัร ภู่ประเสริฐวงศ์
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2019 00028665 นาง นิตยา ภู่ประเสริฐวงศ์ นาย ธนบดี ภู่ประเสริฐวงศ์

2020 00028666 นางสาว มาลินี แกว้หลา้ เดก็ชาย ชยพล อาจพรม

2021 00028671 นาย ธวชั รินทะชยั เดก็ชาย สิทธิพงศ ์รินทะชยั

2022 00028671 นาย ธวชั รินทะชยั เดก็ชาย ธนพงศ ์รินทะชยั

2023 00028675 นางสาว นุตรจรินทร์ จนัทนพ เดก็หญิง ปวริศา เพ่งผล

2024 00028693 นาย ณโสฬส พนัธ์วิริยะนนท์ เดก็หญิง ภทัธิอร พนัธ์วิริยะนนท์

2025 00028694 นาง รสลิน อยัยาพิสิฐ เดก็หญิง นนัทน์ภสั อยัยาพิสิฐ

2026 00028694 นาง รสลิน อยัยาพิสิฐ เดก็ชาย สรวชัญ ์อยัยาพิสิฐ

2027 00028697 นาง ศลิษา ศรีอินทร์ เดก็ชาย ณฐัพชัร์ ศรีอินทร์

2028 00028697 นาง ศลิษา ศรีอินทร์ เดก็ชาย รชต ศรีอินทร์

2029 00028702 นาง สุลดา คาํฟู เดก็หญิง สุมิตรา คาํฟู

2030 00028706 นางสาว แกว้ตา ไชยหิรัญการ นาย บดินทร์ ไชยหิรัญการ

2031 00028707 นางสาว ดวงรัตน์ ตวงรัตนสิริกลุ เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์ดนยัสวสัดิ

2032 00028758 นาย เอกชยั อุ่ยกุมกร เดก็หญิง กิรกร อุ่ยกุมกร

2033 00028767 นางสาว ทิพยม์าศ ป้อมเสน เดก็ชาย ณฐันนท ์ป้อมเสน

2034 00028768 นางสาว อวยพร ทรงพฒันส์กุล เดก็ชาย พรหมพิริยะ ทรงพฒันส์กุล

2035 00028769 นาย กฤษณะ ปินสวาสดิ เดก็ชาย วรเมธ ปินสวาสดิ

2036 00028770 นาย ประภสัสร อรุณธารี เดก็หญิง ณฐมน อรุณธารี

2037 00028771 นางสาว ชุติมา สิทธิปรุ เดก็ชาย ปราชากรี อินตะ๊วิน

2038 00028776 นางสาว พิริยาพร พลอยทิพย์ เดก็ชาย ชยพชัร สมศรี

2039 00028782 นาง ภาสินี ศรีโสดา นางสาว จารุนนัท ์สุภา
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2040 00028782 นาง ภาสินี ศรีโสดา นางสาว จุฑาทิตย ์สุภา

2041 00028785 นางสาว รัตนาภรณ์ ปราบตะเข้ เดก็ชาย ธีรสิทธิ วดัวงษษ์า

2042 00028786 นางสาว จีรพนัธ์ เรืองโรจน์ เดก็หญิง วรกมล นารีรักษ์

2043 00028799 นางสาว สันทนา ทองแสน เดก็หญิง พิชชาพร สุวรรณรัตน์

2044 00028831 นาง ศราวดี เจริญยศ นางสาว ภสัสร เจริญยศ

2045 00028833 นาง เสนอ สุขเอียม เดก็หญิง จินตจุ์ฑา สุขเอียม

2046 00028834 นาง สุวรรณา คนัธบรรจง เดก็ชาย ย ูคนัธบรรจง

2047 00028834 นาง สุวรรณา คนัธบรรจง เดก็ชาย เอม็ คนัธบรรจง

2048 00028834 นาง สุวรรณา คนัธบรรจง นางสาว สิตางศุ ์คนัธบรรจง

2049 00028837 นาง ปัณนนา วงษล์ะมา้ย เดก็หญิง ปุญชรัศมิ ภู่พยนต์

2050 00028840 นาง อรทยั กลุราช เดก็หญิง อรวรา ตรุณจนัทร์

2051 00028859 นางสาว ปราณี แกว้สอาด เดก็หญิง พรรณปพร ควรเสนอ

2052 00028874 นาง ปภชัญา หนูสลุง เดก็ชาย ภูมิภทัร คุณวนัดี

2053 00028877 นางสาว มทันียา สุวรรณ เดก็ชาย อธิภทัร ชา้งแกว้มณี

2054 00028877 นางสาว มทันียา สุวรรณ นาย อธิธชั ชา้งแกว้มณี

2055 00028878 นาง พรรณทิพา ตรีธรรมกุล เดก็หญิง เพียงภากร ตรีธรรมกุล

2056 00028896 นาย ไพโรจน ์เจริญทรัพย์ เดก็ชาย กลุโรจน ์เจริญทรัพย์

2057 00028897 นาย อดิศร สุขสําราญ นางสาว อกัษร สุขสําราญ

2058 00028906 นาง สุพิชญา ขนัทีทา้ว นางสาว ศุภาพิชญ ์ขนัทีทา้ว

2059 00028910 นางสาว รัตนา แกว้เกิด เดก็หญิง ชนญัชิดา พนัธ์บดุดี

2060 00028920 นาย เชิดชยั มะจ๋า เดก็ชาย จิรชยั มะจ๋า
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2061 00028931 นาง รสสุคนธ์ พระเนตร เดก็ชาย ภคัธร พระเนตร

2062 00028931 นาง รสสุคนธ์ พระเนตร เดก็ชาย พลากร พระเนตร

2063 00028936 นางสาว เพญ็พรรณ ชนะกิจเจริญ นางสาว พชัริดา คาํโคม

2064 00028941 นาย ศกัดิสิทธิ แกว้รุ่ง เดก็ชาย กฤต แกว้รุ่ง

2065 00028941 นาย ศกัดิสิทธิ แกว้รุ่ง เดก็ชาย กนัต ์แกว้รุ่ง

2066 00028944 นางสาว วจันา สวสัดิพกุ เดก็หญิง ธญัญว์รัตน์ สวสัดิพกุ

2067 00028950 นางสาว ดวงเดือน อุดมโภชน์ เดก็ชาย ชานน บวรศกัดิชยักุล

2068 00028955 นาย อภินพ พรศรี เดก็หญิง วรัทยา พรศรี

2069 00028955 นาย อภินพ พรศรี นางสาว อิสริยา พรศรี

2070 00028967 นาย ประจกัษ ์มณีจนัทร์ เดก็หญิง กญัญณ์ณฐั มณีจนัทร์

2071 00028981 นาง พิชญสิ์นี โอฬารดิลก เดก็ชาย พชัรพล โอฬารดิลก

2072 00028981 นาง พิชญสิ์นี โอฬารดิลก นาย ฐนกร โอฬารดิลก

2073 00028982 นางสาว นฤมล จงจิตวิบูลยผ์ล เดก็ชาย คุณาภทัร ขาํเปรืองเดช

2074 00028982 นางสาว นฤมล จงจิตวิบูลยผ์ล เดก็หญิง สิรินดา ขาํเปรืองเดช

2075 00028994 นางสาว สุภาพรรณ์ ปิดตาระโส นางสาว ศรุตา ประทุมมินทร์

2076 00028994 นางสาว สุภาพรรณ์ ปิดตาระโส นาย ศตาย ุประทุมมินทร์

2077 00028998 นางสาว ฐิติมาภรณ์ พรหมรอด เดก็หญิง ณิชชา ศรีสารคาม

2078 00029001 นาง วรรณธิดา  นรเศรษฐต์ระกลู เดก็ชาย นภทัร นรเศรษฐต์ระกลู

2079 00029001 นาง วรรณธิดา  นรเศรษฐต์ระกลู เดก็ชาย กฤชณฏัฐ ์นรเศรษฐต์ระกลู

2080 00029009 นางสาว โสภิดา นนัทะชยั เดก็หญิง ณดา นนัทะชยั

2081 00029013 นาง สุทธิพร พิกุลทอง นางสาว วฒันียพ์ร พิกุลทอง
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2082 00029029 นางสาว รัตนาภรณ์ แตม้แกว้ เดก็หญิง บุณยาพร นาเรียนเขตต์

2083 00029041 นางสาว ลดัดาวลัย ์เขียนสาร์ เดก็ชาย อภิภู เจริญรัตน์

2084 00029047 นางสาว อุษณา ประเสริฐแสง เดก็ชาย อนาวิล วงศเ์สงียม

2085 00029047 นางสาว อุษณา ประเสริฐแสง เดก็ชาย อินทชั วงศเ์สงียม

2086 00029052 นาง สุภคั ดลสุข นางสาว กรกฏ มณีโชติ

2087 00029057 นางสาว ณฐัริกา ฝางแกว้ เดก็หญิง มาริกา แอรอง

2088 00029059 นางสาว ศิรานุช คุณเกิด เดก็หญิง สุภคัจีนี นารายนะคามิน

2089 00029061 นาย วิชิต สุขกรม เดก็ชาย ภชั สุขกรม

2090 00029061 นาย วิชิต สุขกรม เดก็ชาย ภูมิ สุขกรม

2091 00029067 นาง บุญศิรินนัท ์ศิริอกัษรศิรา นางสาว ณฐัธนาพชัร ศิริอกัษรศิรา

2092 00029098 นางสาว ขวญัตา มากระจนัทร์ เดก็หญิง ธวลัรัตน ์ลีรพงศน์นัต์

2093 00029108 นาย เดชา ประชิดครบุรี เดก็หญิง กมลพรรณ ประชิดครบุรี

2094 00029113 นาย สาธิต หุ่นเลิศ นาย ธนกฤติ หุ่นเลิศ

2095 00029126 นางสาว สายฝน อาจมนตรี เดก็ชาย เตชธรรม นกเทศ

2096 00029132 นาง นภาพนัธ์ เดชวิมล นางสาว สุธาทิพย ์เดชวิมล

2097 00029134 รศ.พญ. รวีรัตน์ สิชฌรังษี เดก็หญิง รมณ สิทธิวางคก์ลู

2098 00029134 รศ.พญ. รวีรัตน์ สิชฌรังษี เดก็หญิง รดา สิทธิวางคก์ลู

2099 00029135 นาย ณชัฐ์ธพงศ ์เพชรอาํไพ เดก็หญิง ณฏัฐว์ริน เพชรอาํไพ

2100 00029136 นางสาว สุพรรษา หอมขาํคม เดก็ชาย สิทธิพล คาํร้อยแสน

2101 00029147 นาง พิลาวลัย ์ทองสมคิด เดก็ชาย กวิน ทองสมคิด

2102 00029151 นาย ชนะชยั สุจริต เดก็ชาย ชนชชั สุจริต
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2103 00029153 นางสาว สุภาพร  คชารัตน์ เดก็หญิง ลลันล์ลิต คชารัตน์

2104 00029156 นาง ปาฬาลี เขียวเภกา นาย กรภทัร เขียวเภกา

2105 00029181 นางสาว ประภาพร บุญประคอง เดก็ชาย ณภทัร รุ่งสวา่ง

2106 00029194 นางสาว ประภสัสร สุทธรินทร์ เดก็หญิง ณิชานนัท ์เสมอใจ

2107 00029200 นาย ประธาน ยงิยวด นาย ทศวรรษ ยงิยวด

2108 00029202 นางสาว สุวรรณี บริกปัปกลุ เดก็ชาย ศิขรินทร์ ชินวงศ์

2109 00029203 นางสาว กฤษณา เจียมวงศ์ นางสาว กสุุมา ศรีสุข

2110 00029204 นาง ณชัชา เณรคลา้ย เดก็หญิง ธนพร เณรคลา้ย

2111 00029204 นาง ณชัชา เณรคลา้ย เดก็ชาย ปฏิพาน เณรคลา้ย

2112 00029206 นาง สุกญัญา โหมดห่วง เดก็หญิง ฐิติชญา ฤกษสุ์นทรี

2113 00029210 นาง ธญัญลกัษณ์ ดาํหนู เดก็ชาย บารเมษฐ ์ดาํหนู

2114 00029211 นาง อร่ามศรี เอียมสาํอางค์ เดก็หญิง ลดัดาวลัย ์เอียมสาํอางค์

2115 00029211 นาง อร่ามศรี เอียมสาํอางค์ เดก็ชาย รัฎฐกรณ์ เอียมสาํอางค์

2116 00029213 นางสาว จินตนา ขนุสุทน เดก็หญิง นิสรีน อศัวกุลธารินท์

2117 00029213 นางสาว จินตนา ขนุสุทน เดก็ชาย ธนา อศัวกลุธารินท์

2118 00029215 นางสาว อมรา พระพิมพา เดก็หญิง พิชญาภา ประถมจินดา

2119 00029221 นาง พรรณี ศรีแพง เดก็หญิง ชนากานต ์ศรีแพง

2120 00029221 นาง พรรณี ศรีแพง นาย พิริยะไพบูลย ์ศรีแพง

2121 00029221 นาง พรรณี ศรีแพง นาย ปุณณวิช ศรีแพง

2122 00029251 นาง นรินทร์ คลา้ยกมล เดก็หญิง อศลัยา คลา้ยกมล

2123 00029285 นางสาว สาริณี ปิงสุทธิวงศ์ เดก็ชาย อริณยว์ฒัน ์ศุภเตชาติวงษ์
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2124 00029298 นางสาว กนกอร ภู่นาค เดก็หญิง พิมพพิ์ศา ไม่หน่ายกิจ

2125 00029301 นาง ดวงใจ นาคจู เดก็ชาย ธนกร นาคจู

2126 00029301 นาง ดวงใจ นาคจู เดก็หญิง วรวลญัช์ นาคจู

2127 00029322 นางสาว ณฏัฐกิรณา ทองดี เดก็หญิง สรวงสุดา โศจิศรีสกลุ

2128 00029322 นางสาว ณฏัฐกิรณา ทองดี เดก็ชาย กิตติภพ โศจิศรัสกลุ

2129 00029326 นางสาว รุ่งทิวา สิทธิอุดมสุข เดก็หญิง วริศรา สุวนิชย์

2130 00029326 นางสาว รุ่งทิวา สิทธิอุดมสุข เดก็หญิง วริศา สุวนิชย์

2131 00029329 นางสาว วาสนา เสาหินกอง นางสาว กญัพฒัน แสนคุม้

2132 00029345 นาง ปาริชาติ เกตุยงค์ เดก็หญิง ปัญชลิกา เกตุยงค์

2133 00029357 นางสาว นนัธยา เตน็ประโคน เดก็ชาย อติกานต ์พนูสบาย

2134 00029358 นาย มานสั มานิล นาย เทวฤทธิ มานิล

2135 00029359 นาย ฉตัรชยั สุนทรวิภาต เดก็หญิง ณฐัลดา สุนทรวิภาต

2136 00029365 นางสาว ภทัรวดี ซ่อนกลิน เดก็หญิง เบญญาพร แซ่ก๊วย

2137 00029365 นางสาว ภทัรวดี ซ่อนกลิน เดก็ชาย พรลภสั แซ่ก๊วย

2138 00029369 นางสาว เสริมศรี สามบุญมี เดก็ชาย ศกัตยา สามบุญมี

2139 00029372 นาง อรุณ แสงสุ่ม นาย บุญฤทธิ แสงสุ่ม

2140 00029378 นาง ทองสี จุลเสริม นางสาว นิตติยา จนัทร์สมาน

2141 00029379 นางสาว เพญ็ศรี พรมลี เดก็หญิง กนัตินนัท ์พงษส์กุล

2142 00029380 นางสาว สุภาพร คุม้เสนียด เดก็หญิง ณฐัชา คุม้เสนียด

2143 00029381 นาง อมินทร์ตา จาํปาวนั เดก็หญิง ปิยะพร จาํปาวนั

2144 00029383 นาง กนัยารัตน์ วงษส์วรรค์ นางสาว ธนพร วงษส์วรรค์
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2145 00029403 นางสาว วรรณทนา แดงวิสุทธิ เดก็ชาย วาริช วิชิตตานนท์

2146 00029404 นาง จิณณพตั แกว้นิมิตร นาย พฒิุพงศ ์แกว้นิมิตร

2147 00029407 นางสาว ภคมน แยม้เจียก เดก็ชาย สรกฤช กมลเดชาวฒัน์

2148 00029407 นางสาว ภคมน แยม้เจียก เดก็ชาย ศุภากร กมลเดชาวฒัน์

2149 00029427 นาง หทยัภทัร วนัฟัน เดก็ชาย สุทธิภทัร วนัฟัน

2150 00029430 นาง จนัทร์เพญ็ เจียเจริญ เดก็ชาย ถามพฒัน์ เจียเจริญ

2151 00029430 นาง จนัทร์เพญ็ เจียเจริญ นาย พงศกรณ์ เจียเจริญ

2152 00029433 นาง นนัทา ทองพูล นางสาว ณฐักนก ทองพูล

2153 00029439 นาง ภทัรา ศุภมงคล เดก็หญิง ภทัธิรา ศุภมงคล

2154 00029439 นาง ภทัรา ศุภมงคล เดก็หญิง ภคัธีมา ศุภมงคล

2155 00029440 นาง กลัยกร คดีพิศาล เดก็หญิง พิมพพิ์ชชา คดีพิศาล

2156 00029440 นาง กลัยกร คดีพิศาล เดก็หญิง พิชญากร คดีพิศาล

2157 00029444 นางสาว สิทธินี เลิศตระกลู เดก็ชาย คุณานนท ์เลิศตระกลู

2158 00029448 นางสาว พินภทัร ไตรภทัร เดก็หญิง ธญัพนิต งานรุ่งเรือง

2159 00029448 นางสาว พินภทัร ไตรภทัร เดก็หญิง ธญัภทัร งานรุ่งเรือง

2160 00029466 นางสาว วิราพร พรมวงั เดก็หญิง ยวุดี ชวนอยู่

2161 00029467 นาง อรอมุา บุราคร เดก็หญิง พิมพิชชา บุราคร

2162 00029477 นางสาว วรนาฎ ศรีสุข เดก็หญิง ณฏัฐวิตรา สุขเอมโอฐ

2163 00029477 นางสาว วรนาฎ ศรีสุข เดก็หญิง ณฐัปภสัร์ สุขเอมโอฐ

2164 00029482 นางสาว กฤติยา ศิริทองจกัร์ เดก็หญิง กญัญาพชัร ธรรมภิบาล

2165 00029487 นาง สุธาทิพย ์วนัเชียง เดก็ชาย พงศฐิ์ราช วนัเชียง
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2166 00029487 นาง สุธาทิพย ์วนัเชียง เดก็หญิง อญัญว์ชัรียา วนัเชียง

2167 00029493 นางสาว วนัวิสาข ์คงทน เดก็หญิง พิณณ์ประภา นะคะจดั

2168 00029505 นาง ทยาวีร์ ช่างปราณีต นาย ธนโชติ ช่างปราณีต

2169 00029507 นาง จิตญาณี ขนุวิชยั เดก็หญิง ณฐัธนัยา ขนุวิชยั

2170 00029510 นางสาว ณีรนุช กิจสงวน นางสาว บุญญาพร กิจสงวน

2171 00029515 นางสาว กฤติวรรณ รอบคอบ เดก็ชาย กนัตภณ ช่วยคาํ

2172 00029516 นาง อรวรรณ สิทธิพล เดก็หญิง ธนญัชนก สิทธิพล

2173 00029522 นางสาว พจนีย ์คิวงาม เดก็หญิง ชนญัญฐิ์ตา พวงสุดรัก

2174 00029543 นาง พรทิพย ์ลีลาคณาทรัพย์ เดก็ชาย ธีรโชติ ลีลาคณาทรัพย์

2175 00029543 นาง พรทิพย ์ลีลาคณาทรัพย์ นาย ภทัรโชติ ลีลาคณาทรัพย์

2176 00029545 นาง นฤมล มะลิซอ้น นาย อรีฟ มะลิซอ้น

2177 00029547 นาย นุกลูกิจ รักสํารวจ เดก็หญิง นฤสรณ์ รักสํารวจ

2178 00029547 นาย นุกลูกิจ รักสํารวจ เดก็หญิง ณิชาภทัร รักสํารวจ

2179 00029548 นาง มณัฑนา ผวิงาม เดก็หญิง ฐิติวรดา ผิวงาม

2180 00029548 นาง มณัฑนา ผวิงาม นางสาว ณฎัฐณิชา ผิวงาม

2181 00029556 นาย ตระการ ชุติธนาคมเลิศ เดก็หญิง รชยา ชุติธนาคมเลิศ

2182 00029558 นาง พรทิพย ์นิสสะ นาย ภณญ ์นิสสะ

2183 00029558 นาง พรทิพย ์นิสสะ นาย ภฤศ นิสสะ

2184 00029560 นาง นารีรัตน ์เนียมทอง นาย ทกัษศ์รัณย ์เนียมทอง

2185 00029561 นางสาว วนัทนา เอียมอิน เดก็หญิง วทันวิภา ก่อเกียรติอาภา

2186 00029567 นางสาว ชลกนก รุ่งสว่าง เดก็ชาย ชนภูมิ เชืออิม
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2187 00029570 นางสาว ณชัชา โกศลบุญมี เดก็หญิง ศุภสุตา แพทยป์ระสาท

2188 00029570 นางสาว ณชัชา โกศลบุญมี นาย ศุภโชค โกศลบุญมี

2189 00029575 นางสาว ดาว แผพ่ร นาย อรรณพ แผพ่ร

2190 00029576 นางสาว พรทิพย ์มนัคงดี เดก็ชาย ณัฏฐพชัร เชือสุวรรณชยั

2191 00029579 นาง กนกวรรณ พิพฒันชื์นสกลุ เดก็หญิง พณัณ์ชิตา พิพฒันชื์นสกลุ

2192 00029600 นางสาว วรรณวรางค ์ดวงแข เดก็หญิง วรันธร ดวงแข

2193 00029609 นาง กรองกาญจน ์พนิิจ เดก็หญิง จิรปรียา พินิจ

2194 00029616 นาย ธานทั ปิติธนพล เดก็หญิง เกสรา ปิติธนพล

2195 00029621 นาง นงนุช หนุนภกัดี เดก็หญิง กาณฑปภา หนุนภกัดี

2196 00029627 นาย วฒันา วีรชาติยานุกลู เดก็ชาย สิปปภาส วีรชาติยานุกลู

2197 00029630 นาง ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกลุ เดก็ชาย ปรีติ บูรณะวิเชษฐกลุ

2198 00029638 นาย ณฎัพงษ ์ทิพยข์ยนั นางสาว ชนญัชิฎา ทิพยข์ยนั

2199 00029639 นาง วิไลพร จาํรูญกิจเลิศ เดก็ชาย นาวี จาํรูญกิจเลิศ

2200 00029647 นาง อุ่นเรือน กลีบผึง นาย คุณากร กลีบผงึ

2201 00029660 นาย เมธี วิบูลยเ์ขียว เดก็ชาย วริศ วิบูลยเ์ขียว

2202 00029668 นางสาว วนัดี เครือหนุน เดก็ชาย วงศธร เพชรศรีงาม

2203 00029668 นางสาว วนัดี เครือหนุน เดก็หญิง สุวิชาดา เพชรศรีงาม

2204 00029685 นาง กฤตยา ปวารณะ เดก็หญิง พิชญา ปวารณะ

2205 00029685 นาง กฤตยา ปวารณะ นางสาว พิมพม์าดา ปวารณะ

2206 00029691 นาย บุญเรือง ศุภโกศล นาย ณฐัดนยั ศุภโกศล

2207 00029691 นาย บุญเรือง ศุภโกศล นาย ศุภณฐั ศุภโกศล
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2208 00029691 นาย บุญเรือง ศุภโกศล นางสาว ณฐัชาพร ศุภโกศล

2209 00029696 นางสาว ศุภลกัษณ์ ศิริวฒันานนท์ เดก็ชาย ปุณณวฒัน ์ภูสีดิน

2210 00029713 นาง สุภทัรา สิงห์ทอง เดก็หญิง ฐิตารีย ์สิงห์ทอง

2211 00029715 ดร. จุฑาธิป ศีลบุตร เดก็ชาย ธีระเดช ศีลบุตร

2212 00029715 ดร. จุฑาธิป ศีลบุตร เดก็ชาย ธิปเดช ศีลบุตร

2213 00029722 นางสาว นนัทิยา พนัธุ์สถิตยว์งศ์ เดก็ชาย ธนชั คชพิมพ์

2214 00029722 นางสาว นนัทิยา พนัธุ์สถิตยว์งศ์ เดก็หญิง ชยดุา คชพิมพ์

2215 00029723 นางสาว สโรชา พลหาญ เดก็ชาย จิรโชค จนัทีมา

2216 00029723 นางสาว สโรชา พลหาญ เดก็ชาย ภคัพล จนัทีมา

2217 00029724 นางสาว ปรียานุช กลา้การไถ เดก็ชาย ธนพนธ์ วงศก์ล่อม

2218 00029729 นาย สมชาติ อนัเตปุริก เดก็ชาย ศิวชาติ อนัเตปุริก

2219 00029752 นางสาว สุปราณี ฝ่ายคาํ เดก็หญิง รินรดา อนุภยั

2220 00029756 นางสาว นิตยา หมืนอาจวฒันะ เดก็หญิง ฆณวรย ์เกลียงลาํยอง

2221 00029763 นางสาว จนัจิรา บุญคุม้ นางสาว ศุจิตา สุขเปรม

2222 00029765 นาง ยวุรัตน์ ม่วงเงิน เดก็ชาย ปกป้อง ม่วงเงิน

2223 00029765 นาง ยวุรัตน์ ม่วงเงิน นาย ปฐมฤกษ ์ม่วงเงิน

2224 00029768 นางสาว ทิพยป์ระภา สุขรืน เดก็หญิง ฉตัรนลิน บวัสุวรรณ์

2225 00029772 นางสาว สุกาญจนา อยูข่าว เดก็ชาย ปณิธาน แกว้สูงเนิน

2226 00029800 นาง สาวิตรี โชติช่วง เดก็ชาย พีรณฐั โชติช่วง

2227 00029807 นางสาว มยรุา มีอิสระ เดก็หญิง วชิรญาณ์ ภูมิรักษ์

2228 00029807 นางสาว มยรุา มีอิสระ เดก็หญิง ญาณิศา ภูมิรักษ์
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2229 00029808 นางสาว นนัทิยา บุญชอบ เดก็ชาย นนัทวฒัน ์สุรําไพ

2230 00029810 นาง ดวงรัตน์ มีอารีย์ นางสาว ศิรประภา มีอารีย์

2231 00029820 นาง สุนีย ์ตนัสุพล นางสาว ณฐันิชา ตนัสุพล

2232 00029825 นางสาว พิมพล์ดา รุ่งพฒันเ์มธีกลุ เดก็ชาย พลฏัฐ ์นวลใหม่

2233 00029825 นางสาว พิมพล์ดา รุ่งพฒันเ์มธีกลุ เดก็หญิง พณัณ์ชิตา ภูริธีรพรฉตัร์

2234 00029834 นางสาว สํารวย สุคนที นางสาว ชฎาธาร ปันประดิษฐ์

2235 00029842 นาย วิทยา กองแกว้ เดก็ชาย อดุลวิทย ์กองแกว้

2236 00029847 นางสาว นาขวญั บวัแยม้ เดก็ชาย อนุศิษฎ ์สมรฤทธิ

2237 00029849 นาง กลัยา เชือสุข เด็กชาย ศิรวิทย ์เชือสุข

2238 00029850 นาง เพลินพิศ แสงเหลา นางสาว จนัทรัศม ์แสงเหลา

2239 00029871 นาย พิชิตร เภาแกว้ เดก็หญิง ณฐัรัมภา เภาแกว้

2240 00029871 นาย พิชิตร เภาแกว้ นางสาว หนามเตย เภาแกว้

2241 00029898 นาง ศศิธร บุญโยธา เดก็หญิง สิออน บุญโยธา

2242 00029899 นางสาว ลาํภู เทพวงษ์ เดก็ชาย ภาณุวิชญ ์วงษจ์นัทร์ดี

2243 00029899 นางสาว ลาํภู เทพวงษ์ เดก็หญิง ภูริชญา วงษจ์นัทร์ดี

2244 00029899 นางสาว ลาํภู เทพวงษ์ เดก็หญิง นฤภร วงษจ์นัทร์ดี

2245 00029901 นาง นงรักษ ์จาํปาหอม เดก็ชาย ภูริทตั จาํปาหอม

2246 00029901 นาง นงรักษ ์จาํปาหอม นางสาว วรัทยา จาํปาหอม

2247 00029903 นางสาว ชนมนิ์ภา เพญ็สิทธิ เดก็ชาย ตุลวิชญ ์แกว้ยศ

2248 00029913 นาย จตุรงค ์จนัทร์สีทิศ เดก็หญิง รวีรัตน ์จนัทร์สีทิศ

2249 00029917 นาง วรรณอนงค ์พิพฒันอารยกุล เดก็หญิง ศตี อินทะใจ
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2250 00029917 นาง วรรณอนงค ์พิพฒันอารยกุล นาย รติ อินทะใจ

2251 00029922 นาง นิภาพร อุดมบญุภาพงษ์ เดก็หญิง ทตอร อุดมบุญภาพงษ์

2252 00029930 นางสาว เสาวลกัษณ์ จนัทรมาน เดก็หญิง นพลกัษณ์ แกว้ด่านจาก

2253 00029933 นาง อรพนิ ประเสริฐจินดา เดก็หญิง อรนุช ลีมะทวีกูล

2254 00029935 นางสาว พรพรม พรมเดช นาย อรรถวฒิุ พรมเดช

2255 00029936 นางสาว นุสสรี จุลอดุง เดก็หญิง ธีริศรา จุลอดุง

2256 00029937 นาย เผา่พนัธ์ จายางกลู เดก็หญิง ณฐัมา จายางกลู

2257 00029940 นาง สมใจ ขวญัใจกลางดง นางสาว ณฐัชยา ทรัพยศิ์ลป์

2258 00029946 นาง พิมพใ์จ ทองน่วม เดก็หญิง พิมพล์ดา ทองน่วม

2259 00029946 นาง พิมพใ์จ ทองน่วม นาย พศิน ทองน่วม

2260 00029955 นางสาว วรรณวิมล สร้อยสุมณฑา เดก็ชาย กรินทร์ ลิสนิ

2261 00029959 นาง พนิดา แขง็เขตตก์าร นางสาว สุพิชฌาย ์แขง็เขตตก์าร

2262 00029961 นาง รุ่งนภา จอ้ยร่อย เดก็ชาย ธนากร จอ้ยร่อย

2263 00029961 นาง รุ่งนภา จอ้ยร่อย นางสาว พรนภา จอ้ยร่อย

2264 00029964 นางสาว พชัรีย ์วงศค์าํจนัทร์ เดก็ชาย อศิวกานต ์ชยัถาวรศิริ

2265 00029971 นาย สิทธิพงษ ์พราหมณนนัทน์ เดก็ชาย แทนคุณ พราหมณนนัทน์

2266 00029971 นาย สิทธิพงษ ์พราหมณนนัทน์ เดก็หญิง พาขวญั พราหมณนนัทน์

2267 00030001 นาง นิรมล มุ่งช่วยกลาง เดก็หญิง กวินธิดา มุ่งช่วยกลาง

2268 00030001 นาง นิรมล มุ่งช่วยกลาง เดก็หญิง เกตนนิ์ภา มุ่งช่วยกลาง

2269 00030002 นาง ไพวลัย ์เฟาสันเทียะ เดก็ชาย เสฎฐวุฒิ เฟาสันเทียะ

2270 00030003 นาง นิตยา สันทตั เดก็หญิง ศศินิภา สันทตั
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2271 00030003 นาง นิตยา สันทตั เดก็หญิง นนัธนาภา สันทตั

2272 00030005 นาย ธนกฤต สิงห์กลุ เดก็ชาย จิรธนา สิงห์กลุ

2273 00030006 นาย นพดล ชา้งทอง เดก็ชาย นพณฐั ชา้งทอง

2274 00030007 นาง สุวรรณา จิตตป์ลืม เดก็หญิง ปัญจรัศม ์จิตตป์ลืม

2275 00030014 นางสาว สุรสา เสรีโรจนา เดก็ชาย ปวริศ เพชรพลาย

2276 00030036 นาง สายศุภี อารยสันติวงษ์ เดก็หญิง กานตธ์ณัฐ อารยสันติวงษ์

2277 00030036 นาง สายศุภี อารยสันติวงษ์ เดก็หญิง พรรณดาณฐั อารยสันติวงษ์

2278 00030039 นาย บุญยรัตน ์แจง้กลิน เดก็หญิง ลดาชาติ แจง้กลิน

2279 00030039 นาย บุญยรัตน ์แจง้กลิน นาย ชยัธชั แจง้กลิน

2280 00030043 นางสาว เรืองลกัษณ์ ศิลปเจริญ เดก็ชาย ปิยะราช คลา้ยนิม

2281 00030044 นาง ณชัชา พวงสมบติั เดก็ชาย พศิน พวงสมบติั

2282 00030044 นาง ณชัชา พวงสมบติั เดก็ชาย ชนฏัฐ์พล พวงสมบติั

2283 00030055 นาย ชยัชนะ แสงบวัเผอืน เดก็หญิง ณฐัธยาน์ แสงบวัเผือน

2284 00030060 นาย บูรณ์พิภพ สุทธิรักษ์ นาย ภาดล สุทธิรักษ์

2285 00030072 นาง โชษิตา แกว้เกษ นาย พชัรพล แกว้เกษ

2286 00030080 นางสาว พฐัชญาณ์ ผดุงกิจ เดก็หญิง นฐัชญาณ์ บุญลิเดช

2287 00030084 นาง สมคิด เจริญสุข เดก็หญิง วรัทยา เจริญสุข

2288 00030084 นาง สมคิด เจริญสุข นาย สิทธิการ เจริญสุข

2289 00030086 นางสาว ธญัญาเรศ ศรีมาชยั เดก็หญิง สิวรินทร์ จารุภูมิ

2290 00030087 นางสาว อญัชลี กาบตุม้ นาย คุณภทัร เพง็อดุม

2291 00030088 นางสาว สาวิตรี ฤทธิฉิม เดก็หญิง อยัริณ เตม็กลิน

                      



ลําดบั เลขทะเบยีน ชือสมาชิก ชือบุตรทียืนทุนการศึกษา

ประกาศรายชือสมาชิกทียืนเอกสารเพือขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2564

ผ่านระบบสมาชิก Online ระหว่างวนัที 16 สิงหาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564

สําหรับสมาชิกทียืนเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรอการอนุมัต ิตามรายชือดงัต่อไปนี

2292 00030088 นางสาว สาวิตรี ฤทธิฉิม เดก็ชาย อยัยการ เตม็กลิน

2293 00030091 นางสาว ประทุมพร แสนพนั เดก็หญิง ธีร์ลดา ใจคง

2294 00030091 นางสาว ประทุมพร แสนพนั เดก็ชาย ธราดล ใจคง

2295 00030091 นางสาว ประทุมพร แสนพนั เดก็ชาย ธีระกานต ์ใจคง

2296 00030096 นาย กาํพล วาราชนนท์ นางสาว ปุณยภา วาราชนนท์

2297 00030102 นาง ศิริวรรณ์ ประทาสี เดก็หญิง ณฐัธีรา ประทาสี

2298 00030102 นาง ศิริวรรณ์ ประทาสี นางสาว ลลิลดา ประทาสี

2299 00030110 นางสาว ณฐัพร ยศวิชยั นาย สรรคว์ิชญ ์ยศวิชยั

2300 00030111 นางสาว สุชาดา นนัทพลูทรัพย์ เดก็หญิง ณชัชาอร นนัทพลูทรัพย์

2301 00030144 นาง นิภาพร นิลสุวรรณ์ เดก็หญิง ปภาวรินท ์นิลสุวรรณ์

2302 00030146 นางสาว วชิรวดี นวพงษป์วีณ เดก็หญิง รวิปรียา นวพงษป์วีณ

2303 00030147 นาง นฤมล คนสมบูรณ์ เดก็ชาย กานตก์ฤตพนัธ์ ขวญัวงษ์

2304 00030147 นาง นฤมล คนสมบูรณ์ นาย นวภูมิ ขวญัวงษ์

2305 00030158 นางสาว กาญจนา เลาหเอือองักรู เด็กหญิง ณฐัรดา เลาหเอือองักรู

2306 00030174 นางสาว วราภรณ์ เมือบศรี เดก็หญิง ญาดาวี เมือบศรี

2307 00030174 นางสาว วราภรณ์ เมือบศรี เดก็ชาย เทวกฤต เมือบศรี

2308 00030177 นาง สาวิตรี พิชญชยั เดก็หญิง พชรมน พิชญชยั

2309 00030177 นาง สาวิตรี พิชญชยั นางสาว แพรวา พิชญชยั

2310 00030181 นาง ลิลา มหาวินิจฉยัมนตรี เดก็หญิง อญัชยา มหาวินิจฉยัมนตรี

2311 00030181 นาง ลิลา มหาวินิจฉยัมนตรี นางสาว พดัชา มหาวินิจฉยัมนตรี

2312 00030193 นางสาว ภนิดา สุวรรณะ นาย ชฎิล สุวรรณะ
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2313 00030197 นาง จนัทร์จิรา จนัทร์ภิรมย์ เดก็ชาย พนัธกานต ์จนัทร์ภิรมย์

2314 00030197 นาง จนัทร์จิรา จนัทร์ภิรมย์ เดก็หญิง พิชกานต ์จนัทร์ภิรมย์

2315 00030199 นาง อรุณ บุญแสน นางสาว อารีรัตน์ บุญแสน

2316 00030206 นาง สุดาพร ประชาดา นางสาว นรากร ประชาดา

2317 00030210 นาง ณฐนนัท ์ศิริวงษ์ เดก็ชาย จิราภทัร ศิริวงษ์

2318 00030210 นาง ณฐนนัท ์ศิริวงษ์ นางสาว ภคพร ศิริวงษ์

2319 00030213 นางสาว วาสนา มิสยาม เดก็ชาย ธีรุฒน์ ยงัวิริยะ

2320 00030226 นาย เอกพงษ ์คิมหนัต์ เดก็ชาย วิชญะ คิมหนัต์

2321 00030226 นาย เอกพงษ ์คิมหนัต์ เดก็ชาย วชิรวิชญ ์คิมหนัต์

2322 00030228 นาง สุกญัญา หนูฉง้ เดก็หญิง ชวลันุช หนูฉง้

2323 00030229 นางสาว ศศิมนฑ ์รัตนแกว้กาญจน์ เดก็ชาย รพีชนน ์จรรยาชูกลู

2324 00030247 นาง สุดารัตน ์เกตภาษา เดก็ชาย สิทธิกนัต ์เกตภาษา

2325 00030253 นาง กาญจนา ศิริพฒันพงษ์ เดก็หญิง ปัญฑช์นิต ศิริพฒันพงษ์

2326 00030257 นาง ดาราธร วสุลีลานน เดก็หญิง ทศัชา วสุลีลานน

2327 00030257 นาง ดาราธร วสุลีลานน เดก็ชาย ธชักร วสุลีลานน

2328 00030262 นางสาว มรกต เกตุแกว้ เดก็หญิง กญัวรา กิงแกว้กา้นทอง

2329 00030262 นางสาว มรกต เกตุแกว้ เดก็ชาย กรวิชญ ์กิงแกว้กา้นทอง

2330 00030279 นางสาว ปนดัดา โปรดสันเทียะ เดก็ชาย ปกรณ์เกลา้ ธีระศรีปรีชา

2331 00030282 นาง นงนุช สังขอ์ยทุธ์ เดก็หญิง ปุณยวีร์ สังขอ์ยทุธ์

2332 00030282 นาง นงนุช สังขอ์ยทุธ์ เดก็ชาย นิติพงศ ์สังขอ์ยทุย์

2333 00030286 นาย คมสันต ์สุขศิริกุล เดก็ชาย คณิศร สุขศิริกุล
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2334 00030291 นางสาว พชัรา เปรมพิพฒัน์ นาย พีรภทัร แตงอ่อน

2335 00030292 นางสาว เกศดาวรรณ อินคาํ เดก็ชาย ฐิติวฒัน ์ปลืมถนอม

2336 00030308 นาย ทศพร ไพจิตร เดก็หญิง พิชชาพร ไพจิตร

2337 00030308 นาย ทศพร ไพจิตร เดก็หญิง พรรณปพร ไพจิตร

2338 00030342 นางสาว จนัทร์แรม คชมนต์ เดก็หญิง มจัจิสสา คชมนต์

2339 00030344 นางสาว ปวีณา ไกยะลึก เดก็หญิง จิรัชญา ไกยะลึก

2340 00030344 นางสาว ปวีณา ไกยะลึก เดก็ชาย รชต ไกยะลึก

2341 00030372 นาง วิจิตรา เกิดทะเล เดก็หญิง นงนภสั เกิดทะเล

2342 00030372 นาง วิจิตรา เกิดทะเล นางสาว ปพิชญา เกิดทะเล

2343 00030375 นาง กฤติกา คาํหอม นาย รัชตาการ คาํหอม

2344 00030376 นางสาว ปวีณ์พร ละม่อม เดก็ชาย เตชสิทธิ คิดถาง

2345 00030390 นางสาว วิชญาพร ชิงชู เดก็ชาย ปัณณทตั ศรีวุฒิเจริญ

2346 00030400 นางสาว อรอนงค ์จอดนอก เดก็หญิง อรณิชา สังสีราช

2347 00030411 นาง องัคณา พูลสวสัดิ นาย ณภทัร พูลสวสัดิ

2348 00030417 นาง สุกญัญา กิงสวสัดิ นางสาว ประภาสินี กิงสวสัดิ

2349 00030430 นาย ฉตัรรัตน์ ปันทอง เด็กชาย ญาณะพชัญ ์ปันทอง

2350 00030438 นางสาว พชัรพร เสนางาม นางสาว ทกัษพร ทพัศรีแกว้

2351 00030443 นาย แสนกลา้ เพิมสุข เดก็หญิง พณณกร เพิมสุข

2352 00030448 นาย พิเชษฐ์ พวงสวาท นาย ณฐัพล พวงสวาท

2353 00030449 นาย สมบูรณ์ ลาํเลิศ เดก็ชาย กวิณ ลาํเลิศ

2354 00030449 นาย สมบูรณ์ ลาํเลิศ นางสาว รุจนา ลาํเลิศ
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2355 00030449 นาย สมบูรณ์ ลาํเลิศ นางสาว รุ่งจรี ลาํเลิศ

2356 00030451 นาง กนัยกร พรมสูงวงศ์ เดก็ชาย สิทธิชยั พรมสูงวงศ์

2357 00030466 นางสาว เสาวลกัษณ์  สุขใจ เดก็ชาย ธิติวฒิุ บรรเทิงจิตร

2358 00030476 นาย ภูมิชาย พงษสุ์ระ เดก็หญิง ลภสัรดา พงษสุ์ระ

2359 00030482 นาง ณฐิัณี ภู่สวสัดิ นางสาว ภสัอร ภู่สวสัดิ

2360 00030482 นาง ณฐิัณี ภู่สวสัดิ นาย ภคัตะวนั ภู่สวสัดิ

2361 00030498 นาง ปิยาภสัร์ สุวรรณ เดก็ชาย ชวิศ สุวรรณ

2362 00030499 นางสาว วาสนา โพธิอุดม เดก็ชาย ชยัวฒัน ์แสงกระจ่าง

2363 00030511 นางสาว เดือนฉาย เชือคาํสิงห์ เดก็ชาย ภาคภูมิ จนัทร์อาํนวยพร

2364 00030516 นาย องอาจ บุญนาค เดก็หญิง พริมา บุญนาค

2365 00030516 นาย องอาจ บุญนาค นาย ธนภทัร บุญนาค

2366 00030518 นางสาว ศิริพร สุขแยม้ เดก็ชาย ธนะศิริ สุขแยม้

2367 00030518 นางสาว ศิริพร สุขแยม้ เดก็หญิง ขวญัขา้ว สุขแยม้

2368 00030520 นางสาว ชวลัรัตน์ เขียวแก่ เดก็ชาย วิชยา กลินสุคนธ์

2369 00030520 นางสาว ชวลัรัตน์ เขียวแก่ เดก็หญิง กมลวรรณ กลินสุคนธ์

2370 00030530 นาง วิภารัตน ์นิโครสหเกียรติ เดก็หญิง ปัญญารัตน ์นิโครสหเกียรติ

2371 00030530 นาง วิภารัตน ์นิโครสหเกียรติ เดก็ชาย ปุณณวิชญ ์นิโครสหเกียรติ

2372 00030533 นางสาว ณิชารีย ์โต๊ะถม เดก็ชาย จิรัฎฐ์ โตะ๊ถม

2373 00030549 นางสาว ภทัรสุรีย ์ จกลัยา เดก็ชาย ดลพฒัน์ จกลัยา

2374 00030551 นางสาว มณทยา นอ้ยปัน เดก็หญิง สิริมน นอ้ยปัน

2375 00030551 นางสาว มณทยา นอ้ยปัน นางสาว สิตานนั นอ้ยปัน
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2376 00030553 นาง ณฐิันี โกษาคาร เดก็ชาย ยศพทัธ์ โกษาคาร

2377 00030554 นาง สราลี วาทหงษ์ เดก็หญิง ปกิตตา วาทหงษ์

2378 00030554 นาง สราลี วาทหงษ์ เดก็หญิง ชลญัธร วาทหงษ์

2379 00030559 นาย ภทัณินทร์ อิมสุทธิ เดก็หญิง ภารินทร์ญาดา อิมสุทธิ

2380 00030567 นางสาว พิกลุ แจ่มใส เดก็หญิง อนันา แกว้บวัดี

2381 00030570 นาง วิลาสินี เทศนธ์รรม เดก็ชาย ณฏัฐ์คเณศ เทศนธ์รรม

2382 00030570 นาง วิลาสินี เทศนธ์รรม นาย ธิติวุฒิ เทศนธ์รรม

2383 00030570 นาง วิลาสินี เทศนธ์รรม นาย ธิติสรณ์ เทศนธ์รรม

2384 00030586 นาง รุจณี จนัทร์แสง เดก็ชาย วิชยั จนัทร์แสง

2385 00030586 นาง รุจณี จนัทร์แสง เดก็ชาย กรรชยั จนัทร์แสง

2386 00030587 นางสาว พสัมา ไชยแสง เดก็หญิง พรธิภา เลียงสอน

2387 00030597 นาง หทยัรัตน ์พบชยัภูมิ เดก็ชาย ธนตัถสิ์ษฐ์ พบชยัภมูิ

2388 00030598 นาง มยรีุ กอ้นทอง เดก็หญิง พรนชัชา กอ้นทอง

2389 00030598 นาง มยรีุ กอ้นทอง เดก็ชาย เขมชาติ กอ้นทอง

2390 00030614 นาง วารุณี หนูกลิน เดก็ชาย องอาจ หนูกลิน

2391 00030624 นาย เกรียงศกัดิ ธรรมอภิพล เดก็หญิง กญัพชัญ ์ธรรมอภิพล

2392 00030624 นาย เกรียงศกัดิ ธรรมอภิพล เดก็ชาย ภูมิภชั ธรรมอภิพล

2393 00030625 นาง นวลจนัทร์ จุฑาภกัดีกลุ นาย ภานุรัศมิ จุฑาภกัดีกลุ

2394 00030630 นางสาว ภภสัสร บญัญาพานต์ เดก็ชาย นนัทิกร บญัญาพานต์

2395 00030631 นาย พิเชษฐ สุขคลา้ย เดก็หญิง พิชชาภา สุขคลา้ย

2396 00030632 นาง ศยามา ศรมยรุา เดก็ชาย ชโนทยั ศรมยรุา
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2397 00030632 นาง ศยามา ศรมยรุา เดก็หญิง ชาคริยา ศรมยรุา

2398 00030642 นาย วฒันา กาํเนิดจอก นางสาว ชนิสรา บวัเสียน

2399 00030645 นางสาว ลดาวลัย ์วงษพ์ราหมณ์ เดก็ชาย คีตะนิมิต นิมิตรัตน์

2400 00030646 นางสาว เพลินใจ กาเยาว์ เดก็หญิง พิชชาภา จนัทร์แจ่มศรี

2401 00030654 นางสาว ศิรินภา แซ่โคว้ เดก็ชาย คนัธทรัพย ์จนัทร์วิเศษ

2402 00030664 นางสาว ชลธิชา ทองบรรจบ นางสาว ปรอยพิรุณ ปินแกว้

2403 00030676 นางสาว อุษาวดี ทรรพสมบูรณ์ เดก็ชาย ศิวกร ทรรพสมบูรณ์

2404 00030679 นาย สุรัตน ์วงษจิ์นดา เดก็หญิง สุพิรดา วงษจิ์นดา

2405 00030682 นางสาว พรทิพย ์แสงไชยา เดก็ชาย อาชวิน กลาํรืน

2406 00030693 นางสาว รุ่งทิพย ์ เพช็รชูชาติ เดก็ชาย สรวิชญ ์เพช็รชูชาติ

2407 00030693 นางสาว รุ่งทิพย ์ เพช็รชูชาติ เดก็ชาย สรวีย ์เพช็รชูชาติ

2408 00030693 นางสาว รุ่งทิพย ์ เพช็รชูชาติ เดก็หญิง โชติกา เพช็รชูชาติ

2409 00030700 นางสาว นิกขนิ์ธิ พฤฒิวนาสัณฑ์ เดก็หญิง นิชธาวลัย ์โชติอภิสิทธิกลุ

2410 00030706 นาง นิศา เมืองแมน เดก็ชาย พนธกร เมืองแมน

2411 00030706 นาง นิศา เมืองแมน เดก็ชาย พทัธดนย ์เมืองแมน

2412 00030708 นาย ทวี ชาญชยัรุจิรา นาย ธนัวิน ชาญชยัรุจิรา

2413 00030714 นางสาว พสัวีร์ ปันสันเทียะ เดก็ชาย ธณบดี ปันสันเทียะ

2414 00030717 นาง วรรณา วีระขนัคาํ เดก็ชาย วาฤทธิ วีระขนัคาํ

2415 00030722 นาง จริยา สุขรัตนวงศ์ เดก็หญิง กญัญณ์ณฐั สุขรัตนวงศ์

2416 00030748 นางสาว ภาวิณี ปิยบุญศรี เดก็หญิง วฒันิภา ปิยบุญศรี

2417 00030761 นางสาว โชติกา ชาวนาํ เดก็ชาย ณฐัพนธ์ คาํรามพล
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2418 00030761 นางสาว โชติกา ชาวนาํ เดก็หญิง สุชภาดา คาํรามพล

2419 00030765 นางสาว กญัญาณัฐ ปาคาํ เดก็หญิง กานตธิ์ดา แสงกระจ่าง

2420 00030765 นางสาว กญัญาณัฐ ปาคาํ นาย พฤนทเ์ดช สุทธิดว้ง

2421 00030766 นางสาว ปัญลกัษณ์ คุณสุทธิ เดก็ชาย นพคุณ บุญรอด

2422 00030766 นางสาว ปัญลกัษณ์ คุณสุทธิ เดก็หญิง อาทิตยา บุญรอด

2423 00030774 นาง วิสาข ์เพชรภา เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์เพชรภา

2424 00030774 นาง วิสาข ์เพชรภา เดก็ชาย ปุณณวฒัน ์เพชรภา

2425 00030777 นางสาว สมพิศ วงคอิ์นตา เดก็หญิง ญานิศา ภู่ไพฑรูย์

2426 00030777 นางสาว สมพิศ วงคอิ์นตา เดก็หญิง พิชชาพร ภู่ไพฑรูย์

2427 00030782 นางสาว วิชุณีย ์แซ่เลา้ เดก็ชาย ธีรธร แจ่มกระจ่าง

2428 00030787 นางสาว วชิราภรณ์ ประชากลู เดก็หญิง ณฏัฐณิชา ทาโพธิ

2429 00030788 นางสาว เสาวรัตน์ เพชรปัญญา เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์ผสมพนัธ์

2430 00030789 นาง ลดัดาวลัย ์เทียนรัตน์ เดก็ชาย ธนกร เทียนรัตน์

2431 00030807 นางสาว ศศิวิมล แกว้ทองมูล เดก็ชาย ไชยชนก สุริยนัต์

2432 00030807 นางสาว ศศิวิมล แกว้ทองมูล เดก็หญิง พิมพช์นก สุริยนัต์

2433 00030812 นาง ยมลภทัร ศรีลาชยั เดก็หญิง พิชญาภา ศรีลาชยั

2434 00030815 นางสาว กษิตาภา เพง็เกลียง เดก็หญิง วรวสุ นอ้ยสุข

2435 00030821 นาย เกรียงศกัดิ นามชุ่ม เดก็ชาย สุริยนาท นามชุ่ม

2436 00030821 นาย เกรียงศกัดิ นามชุ่ม เดก็ชาย สุริยนนท ์นามชุ่ม

2437 00030824 นาย ธวชัชยั หวงัมีกลาง เดก็หญิง ธนพร หวงัมีกลาง

2438 00030825 นาย ประยรู ดอกพอง เดก็หญิง กมลทิพย ์ดอกพอง
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2439 00030831 นางสาว ศิริลกัษณ์ พลฉกรรณ์ นางสาว ศรุตา จิยะพานิชกลุ

2440 00030831 นางสาว ศิริลกัษณ์ พลฉกรรณ์ นางสาว สุพิชฌาย ์จิยะพานิชกลุ

2441 00030831 นางสาว ศิริลกัษณ์ พลฉกรรณ์ นางสาว แพรวไพริณ จิยะพานิชกลุ

2442 00030856 นางสาว จิณห์นิภา ปองชยัภูมิ เดก็หญิง บวรลกัษณ์ อยูแ่กว้

2443 00030857 นางสาว รัชดาภรณ์ ละมยักลุ เดก็ชาย ชินกฤต ร่วมกลู

2444 00030860 นางสาว ประภาพร ตน้แกว้ เดก็ชาย สิรวิชญ ์วนันะ

2445 00030860 นางสาว ประภาพร ตน้แกว้ เดก็หญิง พิรานนัท ์วนันะ

2446 00030880 นางสาว ลดาวลัย ์สาริยา เดก็หญิง ภิญญาพชัญ ์ส่งแจง้

2447 00030887 นางสาว อรวรรณ ดวงสีใส เดก็ชาย เธียรวชิญ ์ดวงสีใส

2448 00030887 นางสาว อรวรรณ ดวงสีใส เดก็ชาย ฌาณวรุตม ์ดวงสีใส

2449 00030888 นาย ณฐักร กาญจนบริรักษ์ นางสาว ณิชาดา กาญจนบรรักษ์

2450 00030894 นาง พทุธชาติ คาํสม เดก็หญิง พิชญาภา คาํสม

2451 00030896 นาย อภิชาติ พานจาํนงค์ เดก็หญิง อชิรญา พานจาํนงค์

2452 00030896 นาย อภิชาติ พานจาํนงค์ เดก็หญิง ณฐัรดา พานจาํนงค์

2453 00030896 นาย อภิชาติ พานจาํนงค์ เดก็หญิง กลัยสุ์ดา พานจาํนงค์

2454 00030899 นาง นารีรัตน ์รอดมา เดก็หญิง มนชัญา รอดมา

2455 00030899 นาง นารีรัตน ์รอดมา เดก็หญิง มนิชนญัญ ์รอดมา

2456 00030902 นางสาว เยาวภา ใจรักดี เดก็หญิง กนัตฤ์ทยั กิติธนานุวฒัน์

2457 00030910 นาย พฒันพงศ ์คนเทียง เดก็ชาย วรปรัชญ ์รุ่งศรีรัตนวงศ์

2458 00030912 นาง มนสัวี ศรีนนท์ เดก็ชาย กนัตภณ ศรีนนท์

2459 00030914 นาย สุชาติ กลาํศรี เดก็หญิง พชัร์การินทร์ กลาํศรี
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2460 00030927 นาง สุดใจ เนตรหาญ เดก็หญิง สุทธชญา พลูทาสี

2461 00030928 นาง โชติรส ลีเลิศ เดก็หญิง กญัญาณัฐ ลีเลิศ

2462 00030929 นางสาว ลดัดา เลิศศรีสุทธิพงศ์ นางสาว ถิรมนัตินี เลิศศรีสุทธิพงศ์

2463 00030934 นาง เพญ็นภา อบเชย เดก็ชาย ศุภวิชญ ์อบเชย

2464 00030934 นาง เพญ็นภา อบเชย นาย กษิดิพฒัน ์อบเชย

2465 00030960 ว่าที ร.ต. ชยธร ชาติพฤกษพนัธุ์ เดก็ชาย ธนกฤต ชาติพฤกษพนัธ์ุ

2466 00030964 นางสาว ผกาวรรณ จนัทร์ศิริวิชยั เดก็หญิง ณฐัสลิล จนัทร์ศิริวิชยั

2467 00030964 นางสาว ผกาวรรณ จนัทร์ศิริวิชยั เดก็ชาย ศุภณฏัฐ ์จนัทร์ศิริวิชยั

2468 00030966 นาย พิชยั มณีฉาย เดก็หญิง พิชญธิดา มณีฉาย

2469 00030978 นาง วรรณพร บุญยงค์ เดก็หญิง บุญยวร์ี บุญยงค์

2470 00030978 นาง วรรณพร บุญยงค์ เดก็ชาย ศุภกฤต บุญยงค์

2471 00030988 นางสาว วรรณนา คุม้กลินวงษ์ เด็กชาย สิมิลนั คุม้กลินวงษ์

2472 00030989 นาง จนัทร์จิรา  เพง็ปรีชา เดก็หญิง ณิชาภา เพง็ปรีชา

2473 00031000 นาง ณฐัฐิรา ชาญไววิทย์ เดก็ชาย ณภทัร ชาญไววิทย์

2474 00031003 นางสาว จิตติมา โชติวรานนท์ เดก็หญิง ชญารัฐ ศิริบูรณ์พิพฒันา

2475 00031004 นางสาว กฤษณา กระแสร์ เดก็หญิง พิชญากร กระแสร์

2476 00031006 นางสาว วนิดา สอดสี เดก็ชาย อภิวิชญ ์อนุลกัขณาปกรณ์

2477 00031009 นางสาว การะเกด อินทร์รอด เดก็หญิง ปรายฟ้า มะโนรมย์

2478 00031010 นาง รัตนาพร สุขอนนัต์ เดก็ชาย รัชฏะ สุขอนนัต์

2479 00031010 นาง รัตนาพร สุขอนนัต์ เดก็ชาย กฤติเดช สุขอนนัต์

2480 00031035 นาย สุเทพ ยศศกัดิศรี นางสาว วรินธิยา ยศศกัดิศรี
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2481 00031035 นาย สุเทพ ยศศกัดิศรี นางสาว เมธิณีรัตน ์ยศศกัดิศรี

2482 00031047 นางสาว ปานใจ ดีพลาย เดก็หญิง นนัทฉตัร นาคงาม

2483 00031047 นางสาว ปานใจ ดีพลาย เดก็ชาย นพรุจ นาคงาม

2484 00031051 นางสาว ธนธรณ์ แกว้รุ่ง เดก็ชาย ศุกลพิชญ ์ชูเกียรติไพศาล

2485 00031058 นางสาว จนัทร์เพญ็ สุคนัธปรีชา เดก็ชาย ธนดล เลิศประพนัธ์

2486 00031058 นางสาว จนัทร์เพญ็ สุคนัธปรีชา เดก็หญิง ชุติกาญจน ์เลิศประพนัธ์

2487 00031061 นางสาว ศลิษา ธาระสวสัดิ เดก็หญิง ธีริศรา สาลี

2488 00031062 นาย บณัฑิต พาสิงห์สี เดก็ชาย ภูริ พาสิงห์สี

2489 00031062 นาย บณัฑิต พาสิงห์สี เดก็ชาย ภูมิ พาสิงห์สี

2490 00031070 นางสาว วชิราภรณ์ ศิลปปรีชากลุ เดก็ชาย ปุญญาพฒัน์ ศิลปปรีชากลุ

2491 00031083 นางสาว เครือวลัย ์วิระกา เดก็ชาย วุฒิพฒัน ์มลิวลัย์

2492 00031096 นาง สิริพร ตงัจิตตภ์ราดร เดก็หญิง รวิสรา ตงัจิตตภ์ราดร

2493 00031104 นาง นาฎอนงค ์อรุณวิลยั เดก็ชาย คุณธรรม อรุณวิลยั

2494 00031104 นาง นาฎอนงค ์อรุณวิลยั เดก็หญิง ปิยธิดา อรุณวิลยั

2495 00031111 นาง สิริธร พลูเอียม เดก็ชาย อคัรเศรษฐ พูลเอียม

2496 00031122 นางสาว ชลณัฐ เกิดจาํรูญ นาย จกัร์พนัธุ์ ปาลาศ

2497 00031123 นางสาว สุมาฬี ทวีพนัธุ์ เดก็หญิง ชรินทร์ทิพย ์เท่าเทียม

2498 00031130 นางสาว นภารัตน์ แกว้เกือกูล เดก็หญิง ปรายฟ้า นครานุรักษ์

2499 00031131 นาง ทศันีย ์ใจเยน็ เดก็ชาย อธิวิชญ ์ใจเยน็

2500 00031137 นาย สมเกียรติ ฟักมี เดก็ชาย สิรวิชญ ์ฟักมี

2501 00031144 นาง เสาวลกัษณ์ เทียบพนัธ์ เดก็หญิง ธญัญามาศ เทียบพนัธ์
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2502 00031149 นางสาว ปาริชาต เตชะนนัท์ นาย ปฏิมากร ทบัฉาํ

2503 00031150 นางสาว อิษฏา รัชตนนัทิ เดก็ชาย ณฏัฐ์วฒัน ์รัชตนนัทิ

2504 00031150 นางสาว อิษฏา รัชตนนัทิ เดก็หญิง ชลิดา รัชตนนัทิ

2505 00031160 นางสาว สนธญา พนัธ์กิงทิพย์ เดก็ชาย พงศภคั รูปโฉม

2506 00031160 นางสาว สนธญา พนัธ์กิงทิพย์ เดก็ชาย ณฐัภมูิ รูปโฉม

2507 00031161 นาง ศิริกานดา ส่วนบุญ เดก็ชาย วณฐัพงศ ์โพธิแกว้

2508 00031164 นาง อุไรลกัษณ์ ภิรมยรั์กษ์ เดก็หญิง ปานดาว ภิรมยรั์กษ์

2509 00031166 นางสาว พนัธิมา ศรีจนัทร์บุญ เดก็ชาย วีรากร ตรัสศรี

2510 00031173 นาง จุฑารัตน์ ทวีศรี เดก็ชาย ปองภพ ทวีศรี

2511 00031174 นาง พรนชัชา เสนาะพิณ เดก็ชาย อินทชั เสนาะพิณ

2512 00031187 นางสาว นาํผงึ ปินมรรคผล เดก็หญิง นนัทน์พิน จาํเนียร

2513 00031189 นาง ชนิตา ดิษยบุตร เดก็หญิง ปิยธิดา ดิษยบุตร

2514 00031194 นางสาว จีระนนั ละวะนะกร นางสาว ศิโรรัตน ์แสงศร

2515 00031230 นางสาว วฒันี สมบญุสา เดก็หญิง พรรณวรท วิชยัรัตนกุล

2516 00031242 นาง กฤษณา สวสัดิศรี เดก็ชาย กตพล สวสัดิศรี

2517 00031249 นาย มานพ ยอดคาํมี นางสาว ปัทมานุช ยอดคาํมี

2518 00031257 นางสาว สุมาลี นาคงาม นาย กณัฑก์ฤช นาคงาม

2519 00031264 นาง วิรุณศิริ เมฆวิวฒันาวงศ์ เดก็ชาย รัชชากร เมฆวิวฒันาวงศ์

2520 00031264 นาง วิรุณศิริ เมฆวิวฒันาวงศ์ เดก็ชาย วิชชากร เมฆวิวฒันาวงศ์

2521 00031265 นางสาว นชัชา เลือยไธสง เดก็หญิง อญัชิษฐา บวัแกว้

2522 00031279 นาย อนนัต ์ผกาแดง เดก็หญิง อรวรรณ ผกาแดง
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2523 00031293 นางสาว ธญัณสัม ์ศรีวงษช์ยั เดก็หญิง ตรีทิพ โตโคกขาม

2524 00031294 นาง มาลี สันติชยัณรงค์ นาย ชาลี หมู่อุบล

2525 00031295 นางสาว สกุลไทย ศรีหินกอง นางสาว นววรรณ กลนัเกิด

2526 00031304 นางสาว เอมอร เหมือนตา เดก็หญิง พลอยไพลิน บุญราช

2527 00031304 นางสาว เอมอร เหมือนตา เดก็หญิง เพชรลดา บุญราช

2528 00031308 นางสาว รัชฎาภรณ์ สอนเทียน เดก็หญิง พลอยชมพ ูสุบิน

2529 00031310 นางสาว อรุณศรี รุ่มจาํปา เดก็หญิง ลลลิลล ์แสงสวสัดิ

2530 00031310 นางสาว อรุณศรี รุ่มจาํปา นาย ปวเรศ แสงสวสัดิ

2531 00031317 นาง ปวีณา แกว้บอ่ไทย เดก็หญิง พิชญาพร แกว้บ่อไทย

2532 00031317 นาง ปวีณา แกว้บอ่ไทย เดก็หญิง พิชญธิดา แกว้บ่อไทย

2533 00031319 นางสาว ธิติยา เดชทรัพย์ เดก็ชาย ปัณณทตั เดชทรัพย์

2534 00031322 นาง พวงเพชร มีกลิน เด็กชาย กษิดิศ มีกลิน

2535 00031322 นาง พวงเพชร มีกลิน เด็กหญิง พิชญาภา มีกลิน

2536 00031323 นางสาว อรพรรณ ขาวสนิท นาย วีระศกัดิ หาวารี

2537 00031327 นางสาว กาญจนา นวลจนัทร์ เดก็หญิง นรินทร์พร ปินเพช็รสกุล

2538 00031327 นางสาว กาญจนา นวลจนัทร์ เดก็ชาย กิตติคุณ เพช็รขาว

2539 00031329 นาย ศิริชยั รสรืน เดก็ชาย พุทธลกัษณ์ รสรืน

2540 00031332 นางสาว จิรธนี อน้บู่ เดก็หญิง เบญจาภา บวัเสียน

2541 00031341 นางสาว รุ่งทิวา กองแดน นางสาว วชิราภรณ์ พงษรั์กไทย

2542 00031345 นาง สนีนารถ ส้มเกลียง เดก็ชาย กรรติวุฒิ ทองประดบั

2543 00031345 นาง สนีนารถ ส้มเกลียง เดก็หญิง กรรณิสา ทองประดบั
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2544 00031354 นางสาว รัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์ เดก็หญิง กลุกานต ์โกฆะรัตน์

2545 00031360 นางสาว นฤมล เกียรติศิริกุล เดก็ชาย ปราณ บวรศรีสุข

2546 00031361 นาง สุวรรณี ศรีขาว เดก็หญิง เพียงระวี ศรีขาว

2547 00031361 นาง สุวรรณี ศรีขาว เดก็ชาย วชิรวิทย ์ศรีขาว

2548 00031363 นางสาว เมตตา โตะ๊กู เดก็หญิง ธญัธิตา บุญส่งศรี

2549 00031372 นางสาว พรนาํเพญ็ หอมขาํคม เดก็ชาย พีระ ชาญโลหะ

2550 00031372 นางสาว พรนาํเพญ็ หอมขาํคม เดก็หญิง เพญ็พิชชา ชาญโลหะ

2551 00031374 นาง วรพร สินทรัพย์ เดก็หญิง วิมลรัตน ์สินทรัพย์

2552 00031374 นาง วรพร สินทรัพย์ เดก็หญิง วิมลสิริ สินทรัพย์

2553 00031374 นาง วรพร สินทรัพย์ นาย วรพฒัน ์สินทรัพย์

2554 00031387 นางสาว นธิดา ธนะยศธร เดก็หญิง ชนากานต ์เขียวลือ

2555 00031392 นาง ชญาดา เกตุรัตน์กุล เดก็ชาย ภณธนนัท ์เกตุรัตนก์ลุ

2556 00031400 นาง ชานิกา หรรษาวงค์ เดก็ชาย ชนกชนม ์หรรษาวงค์

2557 00031408 นางสาว นิภาพรรณ อินธิเดช เดก็หญิง ทิตานนั กอวิจิตร

2558 00031417 นาย ปริญญา บุญเรืองศรี เดก็ชาย ปวริศว ์บุญเรืองศรี

2559 00031417 นาย ปริญญา บุญเรืองศรี นางสาว ฐิติชญาณ์ บุญเรืองศรี

2560 00031420 นางสาว นฤมล ทาเทพ เดก็ชาย ณฐัธญั ระดาไสย์

2561 00031434 นาง วชิราภรณ์ มงัคงั เด็กหญิง กมลชนก มงัคงั

2562 00031436 นางสาว สุภาพร ทรัพยส์มบติัชยั เดก็หญิง ฐิดาภรณ์ อาํนาจบรรจง

2563 00031441 นาง สุนิสา ขดูแกว้ เดก็หญิง ธญัพิชชา ขดูแกว้

2564 00031441 นาง สุนิสา ขดูแกว้ เดก็ชาย ปิตินนัท ์ขดูแกว้
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2565 00031462 นาย กนัหา แก่นวงษ์ เดก็หญิง กฤติยา แก่นวงษ์

2566 00031462 นาย กนัหา แก่นวงษ์ นางสาว กฤษณา แก่นวงษ์

2567 00031464 นางสาว วนิดา หมนัจิตร เดก็ชาย ปภิณวิช ไทยทวี

2568 00031476 นาง ศศิมา มามีใหญ่ เดก็หญิง นจักร มามีใหญ่

2569 00031476 นาง ศศิมา มามีใหญ่ นาย ภคพล มามีใหญ่

2570 00031481 นาย ปิยะศกัดิ กิจสงวน เดก็ชาย ธนกฤต กิจสงวน

2571 00031487 นาย วิชยั บุญหลง เดก็หญิง ชนกนาถ บุญหลง

2572 00031491 นาง จนัทร์เพญ็ รัศมี เดก็หญิง ปภาวรินทร์ พิมเสน

2573 00031494 นาง นุศรินทร์ เทียนทอง เดก็ชาย สิทธิกร เทียนทอง

2574 00031497 นางสาว ทิพยวิมล พลชยั เดก็ชาย วิริทธิพล สายอุทยาน

2575 00031497 นางสาว ทิพยวิมล พลชยั เดก็ชาย กนัตินนัท ์สายอทุยาน

2576 00031498 นางสาว เธียรสิริ นุชชา เดก็ชาย กนัตวิชญ ์ศรียกุ

2577 00031500 นางสาว มะยรุา บุญสิทธิ เดก็ชาย พทัธดนย ์คาํวนัดี

2578 00031504 นาง จิราพร พนัธุรัตน์ เดก็ชาย พิชญพชัร์ พนัธุรัตน์

2579 00031504 นาง จิราพร พนัธุรัตน์ เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์พนัธุรัตน์

2580 00031513 นาย สุประพฒัน ์สนใจพาณิชย์ นางสาว สุกฤตา สนใจพาณิชย์

2581 00031513 นาย สุประพฒัน ์สนใจพาณิชย์ นาย สุหฤท สนใจพาณิชย์

2582 00031530 นางสาว นุชจรี กาญจนสิน เดก็ชาย ภาคิน เจิมสุวรรณ์

2583 00031548 นางสาว คทัรียา เทพกนั เดก็ชาย เกียรติคุน ปัญญาวงค์

2584 00031548 นางสาว คทัรียา เทพกนั เดก็ชาย คุณานนต ์ปัญญาวงค์

2585 00031555 นาย สมศกัดิ วาดเขียนภิรมย์ นางสาว ทิชา วาดเขียนภิรมย์
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2586 00031561 นางสาว ภาวินี ปรางศรี เดก็หญิง บุณยาพร ตงฉิน

2587 00031562 นางสาว ธิติมา เอือกิจ เดก็ชาย เมธาวิน เศษรักษา

2588 00031562 นางสาว ธิติมา เอือกิจ เดก็หญิง วีรยาภทัร เศษรักษา

2589 00031568 นาย ไพโรจน ์ขาํภกัดิ นางสาว โศภิภิษตา ทองทา

2590 00031572 นางสาว ขวญัธนี พุม่โพธิทอง เดก็หญิง วรัญญา เทียงบุญ

2591 00031577 นาง วิยตรี โพธิใบ เดก็ชาย ภูผา โพธิใบ

2592 00031577 นาง วิยตรี โพธิใบ เดก็หญิง ปาริชาด โพธิใบ

2593 00031588 นางสาว ยพิุน ปันใจ เดก็ชาย พชร วิจารณ์

2594 00031598 นางสาว รําแพน ป้องโค้ เดก็ชาย กฤษณพล คุรินทร์

2595 00031598 นางสาว รําแพน ป้องโค้ เดก็ชาย ศิวชั คุรินทร์

2596 00031603 นางสาว ศศิธร  ประเวช นาย ชยกร ใจกญัญา

2597 00031605 นาง รมยร์วินท ์พรมโสภา เดก็หญิง พอใจ พรมโสภา

2598 00031606 นาง ยาใจ เลิศวิริยะประภา เดก็หญิง ณิชชา เลิศวิริยะประภา

2599 00031618 นางสาว อมรรัตน ์รัตนบาํรุง เดก็หญิง นนัทน์ภสั เรืองจนัทร์

2600 00031634 นางสาว กลัยากร สุขสวสัดิ เดก็หญิง พิมพล์ภสั สุขสวสัดิ

2601 00031634 นางสาว กลัยากร สุขสวสัดิ เดก็ชาย ปรัตถกร สุขสวสัดิ

2602 00031635 นาง อรอารีย ์อุชม เดก็หญิง ชนญัญธ์นฐั อุชม

2603 00031635 นาง อรอารีย ์อุชม เดก็ชาย ณฐัวฒัน ์อุชม

2604 00031636 นางสาว อรทยั การะเวก เดก็หญิง พิชชาอร ใจสวา่ง

2605 00031636 นางสาว อรทยั การะเวก นาย พีรนนัท ์ใจสวา่ง

2606 00031646 นาย รุ่ง ไทรไกรกระ นางสาว ชนิตา ไทรไกรกระ
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2607 00031648 นาง เวียงพร ไกรเกียรติสกุล เภาทอง เดก็หญิง ณฏัฐกานต ์เภาทอง

2608 00031661 นาง สภารัชต ์ปานเอม เดก็ชาย ชยพล ปานเอม

2609 00031661 นาง สภารัชต ์ปานเอม นางสาว ฐิติชญา ปานเอม

2610 00031662 นาง จีรภา เกิดนพคุณ เดก็หญิง นพนภา อรุณวิทยกุล

2611 00031662 นาง จีรภา เกิดนพคุณ เดก็ชาย นพคุณ เกิดนพคุณ

2612 00031672 นาง นนัทยา คงหิน เดก็ชาย ปวีณ คงหิน

2613 00031678 นางสาว สุชาดา สารสุวรรณ นาย ปฐมพงศ ์เยน็เพช็ร

2614 00031685 นางสาว แพรพิไล มาลยั เดก็หญิง นรัฐภรณ์ มาลยั

2615 00031693 นางสาว อมัพร จนัทร์เฉลิม เดก็หญิง ฐิดาพร จนัทร์เฉลิม

2616 00031693 นางสาว อมัพร จนัทร์เฉลิม นางสาว ฐิตาพร จนัทร์เฉลิม

2617 00031699 นางสาว นิพทัธา บวันอ้ย เดก็ชาย ภทัรธร เพิมอุตส่าห์

2618 00031704 นาย มาโนช ดอเลาะกองเสลม็ เดก็หญิง พิชญธิดา ดอเลาะกองเสลม็

2619 00031704 นาย มาโนช ดอเลาะกองเสลม็ เดก็หญิง พิชชาภรณ์ ดอเลาะกองเสลม็

2620 00031704 นาย มาโนช ดอเลาะกองเสลม็ นางสาว พรณชนก ดอเลาะกองเสลม็

2621 00031716 นางสาว นฤมล ภทัรพานิชชยั เดก็หญิง พิชชาภา ภทัรพานิชชยั

2622 00031716 นางสาว นฤมล ภทัรพานิชชยั เดก็หญิง ณฐันิชา ภทัรพานิชชยั

2623 00031733 นาง อาํภา ศรีปัญญาวฒิุคุณ เดก็หญิง ญาดา คาํแหงฤทธิ

2624 00031733 นาง อาํภา ศรีปัญญาวฒิุคุณ เดก็ชาย บริวฒัน์ คาํแหงฤทธิ

2625 00031734 นาย วรศิษฐ ์ตรูทศันวินท์ เดก็หญิง ภธิษา ตรูทศันวินท์

2626 00031734 นาย วรศิษฐ ์ตรูทศันวินท์ เดก็ชาย พสิษฐ์ ตรูทศันวินท์

2627 00031738 นางสาว นุตประวีณ์ คณะวงศน์ราสิน เดก็ชาย ณราพงศ ์คณะวงศน์ราสิน
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2628 00031746 นางสาว สุวภทัร พุทธเกษม นาย เมธาสิทธิ อศัวสุภกลุ

2629 00031748 นาย นิรันดร์  เพียงลิม เดก็หญิง กญัญาวีร์ เพียงลิม

2630 00031760 นาง เกวลี ปันเทพ เดก็ชาย นนัทวฒัน ์ปันเทพ

2631 00031760 นาง เกวลี ปันเทพ เดก็ชาย ณฐัวฒัน ์ปันเทพ

2632 00031779 นางสาว วิไลพร สุพรรณ เดก็หญิง กรณัฐ ศรีเจริญ

2633 00031782 นางสาว ฐาภิยา ดวงอินทร์ เดก็หญิง ฐมญกาญจน ์ทะเรืองรัมย์

2634 00031786 นางสาว ปาริชาติ เสียงหวาน เดก็หญิง นิชาภา กลางประพนัธ์

2635 00031787 นางสาว พรพรรณ สะเริญรัมย์ เดก็ชาย ธนวินท ์ปินศิริ

2636 00031787 นางสาว พรพรรณ สะเริญรัมย์ เดก็หญิง ธิดาพร ปินศิริ

2637 00031789 นาง คริษฐา บวัสีกา เดก็ชาย ธนกร บวัสีกา

2638 00031795 นางสาว พิศมยั อุทุมภา เดก็หญิง ภทัรนนัท ์อุทุมภา

2639 00031799 นางสาว ธุริดา ถนดัคา้ เดก็หญิง กานตพ์ิชชา บวัใบ

2640 00031802 นาง สิรินพร ยงิยวด เด็กชาย ปรินทร ยิงยวด

2641 00031807 นาง เจนจิต ฉายะจินดา เดก็ชาย วีรเจต ฉายะจินดา

2642 00031807 นาง เจนจิต ฉายะจินดา เดก็ชาย เจตวีร์ ฉายะจินดา

2643 00031818 นาย วสันต ์ศิริจนัเจริญกุล เดก็ชาย พิสิษเวช ศิริจนัเจริญกุล

2644 00031833 นางสาว ปิริญญา นาํรัก เด็กชาย นทีบดี กอบเกือ

2645 00031833 นางสาว ปิริญญา นาํรัก เด็กชาย นรบดี กอบเกือ

2646 00031840 นาง ณฐัญาพร เวหา เดก็หญิง นวพร เวหา

2647 00031843 นางสาว รัตนาภรณ์ คาํวงั เดก็หญิง ชาลิสา คาํวงั

2648 00031856 นาง กญัญากร เกิดศรีเพง็ เดก็ชาย สิทธิโชค เกิดศรีเพง็
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2649 00031856 นาง กญัญากร เกิดศรีเพง็ เดก็หญิง อมรรัตน ์เกิดศรีเพง็

2650 00031873 นาย สุรเดช แทนคุม้ทอง เดก็หญิง ปัทมนนัท ์แทนคุม้ทอง

2651 00031876 นาง อรดี จริตควร นาย ธีธชั จริตควร

2652 00031878 นางสาว กมลวรรณ เกตุทิม เดก็หญิง ณิชาญา เกตุทิม

2653 00031881 นาย ขวญัชยั บุญเกิด เดก็หญิง ขวญัทิพา บุญเกิด

2654 00031882 นาย กฤตภาส สนองค์ นางสาว พีรดา สนองค์

2655 00031888 นางสาว กญัญา พระลกัษณ์ เดก็หญิง ณฐัญาภรณ์ บุญมี

2656 00031897 นาง สายฝน พิยะ เดก็หญิง กินรินทร์ พิยะ

2657 00031897 นาง สายฝน พิยะ นาย หสัดินทร์ พิยะ

2658 00031911 นางสาว สุพิน สาริกา นาย สิรวิชญ ์สุขเสถียรภาพ

2659 00031931 นางสาว สิริรัตน ์นิลวรรณา เดก็หญิง อนญัญา ถาวรจนัทร์

2660 00031940 นาง พานทอง ช่วยปลอด เดก็ชาย ชนาธิป ช่วยปลอด

2661 00031951 นางสาว ประภานุสรณ์ นนัทพนัธ์ เดก็หญิง เยาวลกัษณ์ ขนัติวงษ์

2662 00031956 นาง นงคนุ์ช สนองเดช เดก็ชาย ปุณณวิทย ์สนองเดช

2663 00031956 นาง นงคนุ์ช สนองเดช เดก็ชาย วชิรวิชญ ์สนองเดช

2664 00031958 นาง เอธยา อติญาณ์พิพฒัน์ เดก็หญิง อวสัดา อติญาณ์พิพฒัน์

2665 00031958 นาง เอธยา อติญาณ์พิพฒัน์ เดก็ชาย เอดาวตั อติญาณ์พิพฒัน์

2666 00031958 นาง เอธยา อติญาณ์พิพฒัน์ นางสาว ไอศิยา อติญาณ์พิพฒัน์

2667 00031962 นาง พจนา ศุภกูล เดก็หญิง ศิรภสัสร ศุภกูล

2668 00031965 นาง ณิชารีย ์ จนัทวงศ์ เดก็ชาย ปวริศ จนัทวงศ์

2669 00031968 นางสาว นิตยา อินทราวฒันา เดก็หญิง อริสา สุขรุ่ง
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2670 00031968 นางสาว นิตยา อินทราวฒันา เดก็หญิง สวรส สุขรุ่ง

2671 00031972 นางสาว อารีรัตน์ บุญทองสุข เดก็ชาย พีรพฒัน ์ศรีสมยั

2672 00031977 นาง สุลีพร ศุภสิริวิทยา เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์ศุภสิริวิทยา

2673 00031977 นาง สุลีพร ศุภสิริวิทยา เดก็ชาย นนทพทัธ์ ศุภสิริวิทยา

2674 00031978 นาย เอกรินทร์ กลินคาํหอม เดก็ชาย อธร รุ่งโรจน์

2675 00031989 นาย นภดล วณิชวรนนัท์ เดก็หญิง นนัทน์ภสั วณิชวรนนัท์

2676 00031989 นาย นภดล วณิชวรนนัท์ เดก็หญิง ณฐัภสัสร วณิชวรนนัท์

2677 00032004 นางสาว รสริน ชูรัตน์ เดก็ชาย ธีร์ธวชั พุดจีบ

2678 00032005 นาย อาคม กลาํเสือ เด็กชาย จกักฤษ กลาํเสือ

2679 00032006 นาย ดิเรก คาํสถิตย์ นาย วีรภทัร คาํสถิตย์

2680 00032021 นาง กอบหทยั สิทธิรณฤทธิ เดก็หญิง ชชัชญา สิทธิรณฤทธิ

2681 00032021 นาง กอบหทยั สิทธิรณฤทธิ เดก็ชาย สรรพชัญ ์สิทธิรณฤทธิ

2682 00032038 นางสาว กนกนาฏ เมืองสุวรรณ เดก็หญิง อุรัสยา สุธีบาํรุงพนัธุ์

2683 00032049 นางสาว สุกญัญา มิงไชย เดก็หญิง ภคัวลญัชญ ์มิงไชย

2684 00032052 นาง วราภรณ์ วชัโรบล เดก็ชาย ปัณณวชัญ ์วชัโรบล

2685 00032071 นาง สุดาพร บริกปัปกลุ เดก็ชาย จิรเดช บริกปัปกลุ

2686 00032071 นาง สุดาพร บริกปัปกลุ นางสาว จิรัชญา บริกปัปกลุ

2687 00032073 นาง ดวงเดือน เณรคลา้ย นางสาว เยาวเรศ เณรคลา้ย

2688 00032080 นาง ธนพร แกว้สี นางสาว กนกพร แกว้สี

2689 00032083 นาย ธนาพล จนัทร์เฉลิม เดก็ชาย ณภทัร จนัทร์เฉลิม

2690 00032087 นางสาว สุวรรณา คงสมจิตร นางสาว ธีราพร คงสมจิตร
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2691 00032095 นางสาว วรินทร์ภรณ์ แกว้ประดิษฐ์ นาย วรกร เพช็ร์กิจ

2692 00032103 นาง วรินทร บุตรดา เดก็ชาย ชยชยั บุตรดา

2693 00032103 นาง วรินทร บุตรดา เดก็ชาย ชยพล บุตรดา

2694 00032103 นาง วรินทร บุตรดา นางสาว จุฑามาส บุตรดา

2695 00032106 นางสาว วนัเพญ็ โคตา เดก็ชาย ณฐัวิญญ ์มิลยะกากี

2696 00032106 นางสาว วนัเพญ็ โคตา เดก็ชาย ณฐภทัร มิลยะกากี

2697 00032107 นางสาว วาสนา โกสุมาลย์ นาย กวินธิดา เสโส

2698 00032109 นางสาว ประภาศรี สวา่งอารมณ์ นางสาว พชัราภรณ์ วรนาม

2699 00032121 นางสาว เกตุวดี เจือจนัทร์ เดก็หญิง บุญญาดา บุญเยยีม

2700 00032126 นางสาว สุภาภรณ์ พนัธมนต์ เดก็ชาย สิงหา พนัธมนต์

2701 00032126 นางสาว สุภาภรณ์ พนัธมนต์ นางสาว สุพิชชา พนัธมนต์

2702 00032136 นาง ออ้มใจ คงศกัดิไพบูลย์ เดก็ชาย จิรภทัร คงศกัดิไพบูลย์

2703 00032154 นาง ณภาส์ณฐั คงคารัตน์ เดก็ชาย พีร์ระณฐั คงคารัตน์

2704 00032160 นาง อภิญญา ช่างเสนาะ เดก็ชาย อิสระ ช่างเสนาะ

2705 00032166 นาง สุจิรารัตน์ รัชตพงศบ์วร เดก็ชาย นราธิป รัชตพงศบ์วร

2706 00032166 นาง สุจิรารัตน์ รัชตพงศบ์วร เดก็หญิง วรัชญา รัชตพงศบ์วร

2707 00032167 นางสาว ฉนัทช์นก กลดัแกว้ เดก็หญิง ปรียาภรณ์ บางข่า

2708 00032175 นาย สุทศัชา หงษศ์รีสวสัดิ เดก็หญิง หงษล์ดา ไอริส  หงษศ์รีสวสัดิ

2709 00032175 นาย สุทศัชา หงษศ์รีสวสัดิ เดก็หญิง หงษสุ์ดา หงษศ์รีสวสัดิ

2710 00032182 นาง วรรณพ ศลิษฏอ์รรถกร นาย ภคัณภทัร ศลิษฏอ์รรถกร

2711 00032182 นาง วรรณพ ศลิษฏอ์รรถกร นางสาว ธมลลกัษณ์ ศลิษฏอ์รรถกร
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2712 00032182 นาง วรรณพ ศลิษฏอ์รรถกร นาย ณฏัฐ์ปพน ศลิษฏอ์รรถกร

2713 00032186 นาง สุกฤตา ฮะเติง เดก็หญิง พลอยสุวรรณ ฮะเติง

2714 00032199 นาง จารุณี ธิโกศรี นางสาว ยวุดี ธิโกศรี

2715 00032199 นาง จารุณี ธิโกศรี นางสาว เกศมณี ธิโกศรี

2716 00032203 นาย วชิรศกัย ์คาํโท เดก็หญิง จุฑาทิพย ์คาํโท

2717 00032249 นางสาว หทยัรัตน์ คนดอน เดก็หญิง ธิดารัตน ์แซ่เฮง

2718 00032250 นาง นวลกมล หนูแดง เดก็ชาย ณภทัร หนูแดง

2719 00032257 นางสาว นงนุช วงศเ์วียน เดก็หญิง นงนภสั โตศิลปวฒิุ

2720 00032258 นางสาว วิมลรัตน์ เชิญรัมย์ เดก็ชาย กนกภทัร เชิญรัมย์

2721 00032262 นาย คมศกัดิ รัตนภิรมย์ เดก็หญิง กานตธี์รา รัตนภิรมย์

2722 00032280 นางสาว บุษยา ภูสาํราญ เดก็หญิง นพนฐั แววอุไร

2723 00032285 นาย ธนวฒัน ์หงษา เดก็หญิง ปริยากร หงษา

2724 00032285 นาย ธนวฒัน ์หงษา เดก็หญิง ฐปนพร หงษา

2725 00032292 นางสาว นารีรัตน ์จูปัน นางสาว จิรัชญา ดีจริง

2726 00032309 นางสาว วชัรีย ์วงัคะฮาด เดก็หญิง วรัชญา คมขาํ

2727 00032309 นางสาว วชัรีย ์วงัคะฮาด เดก็ชาย วิทวสั คมขาํ

2728 00032311 นางสาว องัศวีร์ ทรัพยดี์ นาย ชุติมนัต ์สันติปาละนนัท์

2729 00032318 นางสาว กาญจนา ใจกลา้ เดก็ชาย พชรพล โป๊ะจีด

2730 00032321 นาง นภสั ผอบทองวิเศษ เดก็หญิง กญัญพชัร มิตรทอง

2731 00032321 นาง นภสั ผอบทองวิเศษ เดก็หญิง กญัญณฐั มิตรทอง

2732 00032328 นาง จนัทร์เพญ็ ชุมพล เดก็หญิง ฐิตินนัท ์ชุมพล
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2733 00032328 นาง จนัทร์เพญ็ ชุมพล นาย นรวฒัน ์ชุมพล

2734 00032331 นางสาว ศิริวรรณ แสงศรี เดก็หญิง นซันีน เซ็มมะ

2735 00032336 นางสาว สุกญัญา สีระสา เดก็ชาย สุทธิภทัร ยวุฒันา

2736 00032350 นาง ภาวดี สุนทร เดก็หญิง พิชนก สุนทร

2737 00032360 นางสาว ผอ่งฉวี ศรีเนตร นาย วิธวินท ์มาลีรัตน์

2738 00032366 นางสาว กรรณิกา มะโนรมย์ เดก็หญิง กลัยรัตน ์แกว้พึงทรัพย์

2739 00032370 นางสาว สุกญัญา เปียธญัญา เดก็หญิง ปารดา ลิมอมิ

2740 00032371 นางสาว บุญญาสิริ เทียงธรรม เด็กชาย ภิสุทธิ เทียงธรรม

2741 00032374 นางสาว วิไลวรรณ บุญมงัมี เดก็ชาย วฒันพล พลโคตร

2742 00032379 นางสาว ภทัราวดี ใยหงษ์ เดก็หญิง จิรภทัร กลินโคกกรวด

2743 00032381 นางสาว วรรณพนัธุ์ อ่อนแยม้ เดก็ชาย จิณณะ สวสัดินาม

2744 00032381 นางสาว วรรณพนัธุ์ อ่อนแยม้ เดก็หญิง แป้งราํ สวสัดินาม

2745 00032394 นางสาว ภทัราวรรณ สมพงษ์ เดก็ชาย ณฐัปภสัร์ ศิรินทร์วรเวทย์

2746 00032398 นางสาว กมลฉตัร รกไพร นางสาว นิชากร เพลินจิตร

2747 00032398 นางสาว กมลฉตัร รกไพร นางสาว ศยามล เพลินจิตร

2748 00032407 นางสาว สุภาภรณ์ โตะ๊สําลี เดก็หญิง พีรดา เสนาคูณ

2749 00032407 นางสาว สุภาภรณ์ โตะ๊สําลี เดก็ชาย พีรณฐั เสนาคูณ

2750 00032411 นาย พิธี บวัคาํ นางสาว พรธิดี บวัคาํ

2751 00032412 นาย พินิต พลบัจุย้ นางสาว ภทัราพร พลบัจุย้

2752 00032412 นาย พินิต พลบัจุย้ นางสาว ภทัรียา พลบัจุย้

2753 00032412 นาย พินิต พลบัจุย้ นางสาว พนิตตา พลบัจุย้
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2754 00032417 นาย พิพฒัน ์สุขแกว้ เดก็ชาย พลากร สุขแกว้

2755 00032419 นาง รุ่งอรุณ แยม้สุข นางสาว พิมพป์ภสั เสือขาํ

2756 00032421 นางสาว สุนทรี ทองอินทร์ เดก็ชาย ศุภวิชญ ์พฒันพงศ์

2757 00032423 นาง นภาพร ทรงภกัดีกลุ เดก็หญิง ปุณยวีร์ ทรงภกัดีกลุ

2758 00032423 นาง นภาพร ทรงภกัดีกลุ นาย ณภทัร ทรงภกัดีกลุ

2759 00032428 นาง พรละวี เพลิดนอก เดก็ชาย ปัณพฒัน ์เพลิดนอก

2760 00032428 นาง พรละวี เพลิดนอก เดก็ชาย ปัณวฒัน ์เพลิดนอก

2761 00032429 นางสาว พฒิุตา ปรีชาชาญพิชิต เดก็ชาย พิตตินนัท ์ปรีชาชาญพิชิต

2762 00032430 นางสาว ทองชยั สีทะ เดก็ชาย ธนะวิทย ์ศรีสมชยั

2763 00032430 นางสาว ทองชยั สีทะ นางสาว ชนนัธร ศรีสมชยั

2764 00032433 นาง ฉนัทณัฏฐ ์ทิพยเจริญธมั เดก็หญิง พรหมภสัสร ทิพยเจริญธมั

2765 00032434 นางสาว สุรีพร เพิกอินทร์ นาย สุรเชษฐ์ นรขนุ

2766 00032437 นางสาว ศิริพร ปานสัสดี เดก็ชาย ชินาธิป โตพงษ์

2767 00032466 นางสาว อมัพร เอียมสาํอาง เดก็ชาย อติวิชญ ์แกว้ศรี

2768 00032471 นาย สุชาติ ชุ่มสิงห์ เดก็ชาย ธีรภทัร ชุ่มสิงห์

2769 00032471 นาย สุชาติ ชุ่มสิงห์ นางสาว นก ชุ่มสิงห์

2770 00032473 นาย สราวธุ บ่อพชื เดก็ชาย อนุชา บ่อพืช

2771 00032479 นาย อมัรินทร์ สวสัดิสรรค์ เดก็ชาย ณฐัรินทร์ สวสัดิสรรค์

2772 00032480 นางสาว นงคเ์ยาว ์ฉาํโสฬส เดก็ชาย นนัทนชั หมอผึง

2773 00032482 นางสาว สุธาสินี จนัทร์ช่างพดู นางสาว มิงกมล วงคป์ระดิษฐ์

2774 00032484 ว่าที ร.ต. ธนกร ธนเศรษฐโชค เดก็ชาย ธนกฤต ธนเศรษฐโชค
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2775 00032484 ว่าที ร.ต. ธนกร ธนเศรษฐโชค เดก็ชาย ธีรเศรษฐ ์ธนเศรษฐโชค

2776 00032487 นางสาว ธนิษฐ์นนัท ์เนียมถนอม เดก็ชาย ชินาธิป กิตติวาณิชยกุล

2777 00032487 นางสาว ธนิษฐ์นนัท ์เนียมถนอม นางสาว ชลธิชา กิตติวาณิชยกุล

2778 00032489 นางสาว เสาวณีย ์กองศรี นางสาว อิมฤทยั คุมมงคล

2779 00032504 นางสาว สุคนัธา กวีภทัรนนท์ เดก็หญิง อชัฌารักษ ์แกว้รัตนานนัท์

2780 00032504 นางสาว สุคนัธา กวีภทัรนนท์ นางสาว ศรรักษ ์แกว้รัตนานนัท์

2781 00032507 นาง กลุวดี ศรีเอนกกุล เดก็หญิง ทกัษวดี ศรีเอนกกลุ

2782 00032529 นาง อรกญัญา สมบุญโต เดก็หญิง อณญัญา สมบุญโต

2783 00032530 นางสาว เครือวลัย ์สุขสมยั เดก็ชาย ณฐัพชัร์ พดัเพง็

2784 00032533 นาย ชยัชนะ ประจะเน เดก็หญิง ชลนัดา ประจะเน

2785 00032533 นาย ชยัชนะ ประจะเน นาย ทรงธรรม ประจะเน

2786 00032536 นาง ชเนตตี พนูทอง เดก็หญิง อภิชญา พูนทอง

2787 00032539 นาง อุไรพร เวทสรณสุธี เดก็หญิง ทศันนัท ์เวทสรณสุธี

2788 00032539 นาง อุไรพร เวทสรณสุธี นาย พีรพฒัน ์เวทสรณสุธี

2789 00032544 นาย ปฐมชยั รอถา้ เดก็ชาย อคัรวฒัน์ รอถา้

2790 00032558 นาง ประภาวดี ทิพยพ์รม เดก็ชาย ธรรมนิตย ์ทิพยพ์รม

2791 00032563 นาง ดรุณี เลิศสิริถาวร เดก็หญิง มนรดา เลิศสิริถาวร

2792 00032568 นาง อรุณวดี จุนเจือจาน เดก็ชาย ตรัยคุณ จุนเจือจาน

2793 00032569 นางสาว จตุพร แนมไธสง เดก็หญิง พิณนภา วงษก์ณัหา

2794 00032571 นางสาว อาภาภรณ์ สิทธิศาสตร์ เดก็ชาย นรากรณ์ นาพทุธา

2795 00032575 นาง ศศิพรรณ สงวนธาํมรงค์ เดก็ชาย ศศิเดช สงวนธาํมรงค์
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2796 00032577 นางสาว จรูญ ตรีวิภาคธนสกุล เดก็ชาย พชร ฤกษอ์รุณ

2797 00032589 นางสาว ประกาย ชาวลีแสน เดก็ชาย ประกาศิต ชาวลีแสน

2798 00032594 นางสาว อกัษร เสรีธนากร นาย ธิชากร หอมจนัทร์

2799 00032602 นาย พีระพงษ ์บาํรุงศิลป์ เดก็หญิง ณฐัชญา บาํรุงศิลป์

2800 00032603 นาง พจนีย ์ปัญญาใส นางสาว วิลาสินี ปัญญาใส

2801 00032604 นาง จาํปี ขนัประโคน เดก็ชาย ธนพนัธ์ ขนัประโคน

2802 00032612 นาง สันทนา ธรรมไทย นาย ธนทตั ธรรมไทย

2803 00032621 นางสาว จรรยา จนัทร์เจตนาดี เดก็หญิง พชัญสิ์นี ชูทอง

2804 00032621 นางสาว จรรยา จนัทร์เจตนาดี เดก็หญิง ชญานุศภฒัศ ์ชูทอง

2805 00032625 นาง สรัลรัตน ์ยะอมัพนัธ์ นาย ภูมิพฒัน ์ยะอมัพนัธ์

2806 00032630 นางสาว อภิรฎา ธาระสวสัดิ เดก็หญิง ญาดา ลาํมะณี

2807 00032631 นาง จิราภรณ์ เผอืดผอ่ง เดก็ชาย พงศพศั เผอืดผอ่ง

2808 00032631 นาง จิราภรณ์ เผอืดผอ่ง เดก็ชาย วรพล เผือดผอ่ง

2809 00032632 นาง นิลาวณัย ์จนัใบเลก็ นาย ชิษณุพงศ ์จนัใบเลก็

2810 00032645 นาง ภรณ์สรวง เหงา้พรหมมินทร์ นาย ธนพล เหงา้พรหมมินทร์

2811 00032650 นาง นภาพร พูนพฒันสุข เดก็หญิง พิมพาภรณ์ พนูพฒันสุข

2812 00032650 นาง นภาพร พูนพฒันสุข เดก็หญิง นยันป์พร พูนพฒันสุข

2813 00032657 นางสาว ศิริเพญ็ แจง้พูล เดก็หญิง ฐิตาภรณ์ บาํรุงนา

2814 00032657 นางสาว ศิริเพญ็ แจง้พูล เดก็หญิง ฐิตาภา บาํรุงนา

2815 00032661 นางสาว วนัเพญ็ สุวรรณลาภา เดก็หญิง ธนญัชนก เกิดคลา้ย

2816 00032661 นางสาว วนัเพญ็ สุวรรณลาภา เดก็หญิง ธนฐันนัท ์เกิดคลา้ย
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2817 00032669 นางสาว ฤทยัรัตน ์การสูงเนิน เดก็หญิง จิรัชญา สีทองทาบ

2818 00032672 นาง อจัฉราวรรณ คาํวงศ์ นางสาว ชาลิสา ลกัษวุธ

2819 00032673 นาง เพญ็แข พรหมมา เดก็หญิง สุพิชญา พรหมมา

2820 00032676 นาง วนัเฉลิม ขนัลือ เดก็หญิง บณัฑิตา ขนัลือ

2821 00032685 นาง กาญจนา พิราณรัมย์ เดก็ชาย สัณหวชั พิราณรัมย์

2822 00032686 นาง สาวิตรี ธรรมกุลธาดา เดก็หญิง กวิสรา ธรรมกุลธาดา

2823 00032686 นาง สาวิตรี ธรรมกุลธาดา เดก็ชาย กนัตพล ธรรมกลุธาดา

2824 00032690 นางสาว กญัชพร คงช่วย เดก็หญิง ปุณิกา คงช่วย

2825 00032692 นางสาว ธนภรณ์ แดงใจ เดก็หญิง รณิดา แยม้ดี

2826 00032701 นางสาว ธญัญน์ลิน สิริพชรชยักลุ เดก็หญิง นนัทน์ภสั สิริพชรชยักุล

2827 00032701 นางสาว ธญัญน์ลิน สิริพชรชยักลุ เดก็หญิง นลินรัตน ์สิริพชรชยักุล

2828 00032707 นาง วรินธรณ์ ลีนะนนัทศกัดิ เดก็ชาย เมธาวินทร์ ลีนะนนัทศกัดิ

2829 00032707 นาง วรินธรณ์ ลีนะนนัทศกัดิ เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์ลีนะนนัทศกัดิ

2830 00032708 นาย นพดล ห่วงทอง นางสาว ชุติมา ห่วงทอง

2831 00032717 นาง รัตนา สุรัตนกวีกลุ เดก็ชาย บดินทร์ สุรัตนกวีกลุ

2832 00032718 นาย จิระวธั มาตร์อยูเ่ยน็ นาย พรสวรรค ์มาตร์อยูเ่ยน็

2833 00032719 นาง ฐิตาภา มวนทนะ เดก็หญิง ฐิรัชญา อ่อนตา

2834 00032740 นาง องัคณา สีตาแสง เดก็ชาย วีรินทร์ สีตาแสง

2835 00032751 นาง วรารัตน์ ขจดัภยั เดก็หญิง วรณัน ขจดัภยั

2836 00032753 นาง สมพร เบญจพฤกษชาติ เดก็ชาย ทยาธร เบญจพฤกษชาติ

2837 00032753 นาง สมพร เบญจพฤกษชาติ นางสาว อิทธยา เบญจพฤกษชาติ
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2838 00032761 นางสาว พรพิมล เดชกาํแหง เดก็หญิง ธญัณิชา เดชกาํแหง

2839 00032771 นาง วดัมลา เขม็มา เดก็หญิง กมลชนก เขม็มา

2840 00032779 นางสาว จารุวรรณ ธีราบุตร เดก็หญิง วสพล เอมสวสัดิ

2841 00032782 นาง ธนาพร พิทกัษสิ์นเกษม เดก็ชาย เตชสิทธิ พิทกัษสิ์นเกษม

2842 00032784 นางสาว นงเยาว ์ช่างถม เดก็ชาย ณชันนท ์พลูกาํลงั

2843 00032796 นาย สมพล เพช็รทองคาํ นางสาว นวรัตน ์เพช็รทองคาํ

2844 00032798 นาง ละออ แซ่ซึง นาย ศรายธุ แซ่ซึง

2845 00032800 นาง พิมพช์ญา แสนบ่อ นาย กลวชัร แสนบ่อ

2846 00032800 นาง พิมพช์ญา แสนบ่อ นาย ณฐักิตติ แสนบ่อ

2847 00032801 นางสาว กญัภสัสร เสตะกสิกร เดก็หญิง กฤติญา จารุจนัทร์

2848 00032806 นางสาว สุภาภรณ์ แกว้โภคา เดก็ชาย กิรติกร แกว้โภคา

2849 00032810 นาง ศิริพร เกิดทวี เดก็หญิง ไอยวริณ เกิดทวี

2850 00032810 นาง ศิริพร เกิดทวี เดก็หญิง วรรณพร เกิดทวี

2851 00032812 นาง อญัชลี ภู่ศิวิกานนท์ เดก็หญิง กรวรรณ ภู่ศิวิกานนท์

2852 00032827 นาง ฤทยัรัตน ์บ่วงนาค เดก็หญิง พิชชามณธุ์ บ่วงนาค

2853 00032830 นาง โชติมากานต ์ไชยเยศ นางสาว ชนิสราพร สีเกตุนิม

2854 00032844 นางสาว ณฐัติยา เดชพรหม เดก็ชาย อศัมเ์ดช เดชพรหม

2855 00032850 นาย ยทุธพงษ ์ธิติมงคล เดก็หญิง อบอุ่น ธิติมงคล

2856 00032850 นาย ยทุธพงษ ์ธิติมงคล นางสาว บุญสิตา ธิติมงคล

2857 00032851 นางสาว วิมล ทองรุ่ง เดก็หญิง ปัณญารัตน์ ทองรุ่ง

2858 00032854 นางสาว จิดาภา อ่วมเจริญ เดก็หญิง ญาติกา กลุเสวต
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2859 00032860 นาง แสงรุ้ง คุม้คลองโยง เดก็หญิง วิชญาดา คุม้คลองโยง

2860 00032863 นาย พงศพ์ิเชษฐ์ เพชรออด นาย กิตติพฒัน ์เพชรออด

2861 00032863 นาย พงศพ์ิเชษฐ์ เพชรออด นาย กอ้งภพ เพชรออด

2862 00032869 นางสาว ปาณิสรา วายนิุจ เดก็ชาย คณพศ วิชยักลุ

2863 00032882 นาย ประวิทย ์หงิมหยุน่ เดก็ชาย ศศกร เรืองฤทธิ

2864 00032883 นาง ขริษฐา คีรีมา เดก็หญิง เขมจิรา คีรีมา

2865 00032892 นางสาว วราภรณ์ นอ้ยนวล นางสาว สุรีรัตน ์แซ่เฮง้

2866 00032907 นางสาว รัชดาภรณ์ จีนแคะ เดก็หญิง วรินทนินยา ทองมี

2867 00032909 นาง พรทิพย ์ราชพรหมมา เดก็หญิง ใจบุญ ราชพรหมมา

2868 00032911 นาง บุญร่วม ภูดวงจิต เดก็ชาย ยศกร ภูดวงจิต

2869 00032917 นางสาว ฤทยัรัตน ์สวสัดิประภา เดก็ชาย ภาคิน สวสัดิประภา

2870 00032925 นางสาว ตา้ ฐานพรม เดก็หญิง ฐิติรัตน์ เชียงเงิน

2871 00032936 นาง เรวดี ศาลาศยั เดก็หญิง กฤชกร ศาลาศยั

2872 00032954 นางสาว อรุณ เทียงแท้ เดก็หญิง พิชาพทัธ์ พุทธโกศยั

2873 00032957 นาง สุจิตรา ภูหมืน เด็กหญิง กชพร ภูหมืน

2874 00032966 นาง เกวลิน  บุญเรืองลือ  บาลละคร เดก็หญิง จิณณปภา บาลละคร

2875 00032993 นางสาว อนุสรา สุนทรพฤกษ์ เดก็หญิง ณิชาภา จงเจริญ

2876 00032993 นางสาว อนุสรา สุนทรพฤกษ์ เดก็หญิง ลฎาภา จงเจริญ

2877 00032995 นางสาว พรพรรณ สิทธิโชค เดก็ชาย กรธรรม บุญเกิดรัมย์

2878 00033005 นาง สุดารัตน ์สัตยซื์อ เดก็หญิง รัฏฐว์สิดา สัตยซื์อ

2879 00033018 นาย พีรวิชญ ์ทพัวงษ์ เดก็ชาย วรเศรษฐ ์ทพัวงษ์
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2880 00033032 นาย ชานนท ์งามถิน เดก็ชาย ณฐัพฒัน ์งามถิน

2881 00033051 นางสาว บุญโฮม มาตยน์อก นาย นนทพทัธ์ มาตยน์อก

2882 00033054 นางสาว วาสนา ทะชาดา นาย รณชยั ทะชาดา

2883 00033058 นางสาว อรพณิ ผายแกว้ เดก็หญิง กลุจิรา ผายแกว้

2884 00033059 นางสาว กรองทอง พฒิุโภคิน เดก็ชาย ภรณ์ชยั เอือมเสถียรพร

2885 00033059 นางสาว กรองทอง พฒิุโภคิน เดก็หญิง เจียระไน เอือมเสถียรพร

2886 00033059 นางสาว กรองทอง พฒิุโภคิน เดก็หญิง ณฐัวรรณ เอือมเสถียรพร

2887 00033064 นาง รัชนี จนัทร์ฉาย เดก็ชาย ศิรภสัส์ จนัทร์ฉาย

2888 00033064 นาง รัชนี จนัทร์ฉาย เดก็ชาย ภาณพชั จนัทร์ฉาย

2889 00033081 นางสาว ยพุา วิระยาลยั เดก็หญิง พรทิพา วิระยาลยั

2890 00033081 นางสาว ยพุา วิระยาลยั เดก็ชาย พรพทิกัษ ์วิระยาลยั

2891 00033082 นางสาว ศรีสุภางค ์ลิมป์กาญจนวฒัน์ เดก็ชาย ณภิญ ช่างภิญโญ

2892 00033094 นาง จิรพร บุญศรีทอง นาย พทัธดนย ์บุญศรีทอง

2893 00033094 นาง จิรพร บุญศรีทอง นางสาว เนตรณภทัร บุญศรีทอง

2894 00033099 นางสาว ชุติกาญจน ทองบุญส่ง เดก็หญิง วาณารฎา จนัทร์หอมประดิษฐ์

2895 00033100 นาย เดชา ประสันแพงศรี เดก็หญิง เปรมจิรา ประสันแพงศรี

2896 00033113 นาย ศราวฒิุ บวัสุข เดก็ชาย ศรัญ ู บวัสุข

2897 00033115 นาย ธนพล นิมสมบูรณ์ เดก็หญิง ณฐัฏภ์ทัร นิมสมบูรณ์

2898 00033115 นาย ธนพล นิมสมบูรณ์ เดก็หญิง ณฐัวรินทร์ นิมสมบูรณ์

2899 00033118 นาง จนัจิรา ศิวะอางกรู เดก็ชาย กิตติภณ ศิวะอางกรู

2900 00033120 นาง ปราณี ทองรุ่ง เดก็ชาย วชิรศกัดิ ทองรุ่ง
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2901 00033137 นางสาว สุลาวลัย ์หนูพุม่ เดก็ชาย จินตะ อินทร์นา

2902 00033142 นาย เก๋ ฤกษพ์จนีย์ นาย อารัก ฤกษพ์จนีย์

2903 00033148 นาย หิรัณย ์มา้วมาเมือง เดก็ชาย ภานุสรณ์ มา้วมาเมือง

2904 00033150 นางสาว วรารัตน ์ชูจนัทร์ เดก็หญิง พชัรีรัตน ์รุ่งแสง

2905 00033150 นางสาว วรารัตน ์ชูจนัทร์ นาย เพชรรัตน ์รุ่งแสง

2906 00033151 นางสาว ศศิรินทร์ สิริวาสโนทยั นางสาว ภาพตะวนั สิริวาสโนทยั

2907 00033159 นาย วรยทุธ กสิเวช เดก็ชาย วชิรวิชญ ์กสิเวช

2908 00033172 นางสาว พรพรรณ บุญพิรุณ เดก็ชาย พีรวสั โพธิละเดา

2909 00033172 นางสาว พรพรรณ บุญพิรุณ เดก็ชาย พิทวสั โพธิละเดา

2910 00033188 นาง กาญจนา สวดมาลยั นาย พชัรพล ทองอินทร์

2911 00033188 นาง กาญจนา สวดมาลยั นาย ณฐัวฒิุ ทองอินทร์

2912 00033203 นางสาว จรัสพรรษ พุฒิกุลวิพฒัน์ นาย พีรณฐั เผา่ผม

2913 00033209 นาง สุรัตน ์ทองทรัพยใ์หญ่ เดก็หญิง ศกลรัตน์ อุ่นดา

2914 00033209 นาง สุรัตน ์ทองทรัพยใ์หญ่ นางสาว ศศิพิมพ ์ทองทรัพยใ์หญ่

2915 00033212 นาย อาณกร ศุภเจริญ นางสาว กลุจิรา ศุภเจริญ

2916 00033223 นาง อุมาภรณ์ อินทรรินทร์ เดก็หญิง ณภสัสรณ์ อินทรรินทร์

2917 00033223 นาง อุมาภรณ์ อินทรรินทร์ เดก็หญิง ริญรดา อินทรรินทร์

2918 00033241 นาง อจัฉริยา กลินหอม เดก็หญิง พริมรดา กลินหอม

2919 00033241 นาง อจัฉริยา กลินหอม เดก็หญิง กมลรดา กลินหอม

2920 00033242 นาง วนิดา วิริยานุกูล เดก็หญิง ญาดา วิริยานุกลู

2921 00033245 นางสาว จนัทร์เพญ็ บุตโชติ เดก็ชาย ดนุพฒัน ์แกว้สุข
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2922 00033260 นาย ณรงค ์บุตรดี เดก็ชาย ชิตวนั บุตรดี

2923 00033264 นางสาว อรพนิ ชงัใจ นาย กนัตภณ ชงัใจ

2924 00033266 นางสาว จิรัชญา แสนดี เดก็หญิง เพชรพิสุทธิ แสนดี

2925 00033267 นาง จนัทร์เพญ็ บุญกล่อม เดก็ชาย อธิธารา บุญกล่อม

2926 00033267 นาง จนัทร์เพญ็ บุญกล่อม เดก็ชาย อาทิวราห์ บุญกล่อม

2927 00033272 นางสาว ชมนาด มีผล เดก็หญิง ชนินาถ ชูสาย

2928 00033273 นางสาว ปทุมมา ศรีรัตนศิริ เดก็ชาย ปัณณทตั ผลผงึบุญ

2929 00033274 นาย พีรพชั เพิมอุตส่าห์ เดก็หญิง วราภรณ์ เพิมอุตส่าห์

2930 00033280 นาย พิทยา จนัทนา เดก็หญิง อาทิตยา จนัทนา

2931 00033284 นางสาว พชัรี สาโดด เดก็หญิง ไอริณ คาํมญั

2932 00033288 นาง สมาพร นยัปรีดี นางสาว มณีรัตน์ นยัปรีดี

2933 00033295 นางสาว สุกญัญา ธีราธนารัศมิ เดก็หญิง กิติญาดา ธีราธนารัศมิ

2934 00033295 นางสาว สุกญัญา ธีราธนารัศมิ นางสาว ฐิติวรดา ธีราธนารัศม์

2935 00033299 นางสาว เขมณฏัฐ์ ยทุธวิสุทธิ เดก็ชาย ธนินทรั์ฐ ยทุธวิสุทธิ

2936 00033299 นางสาว เขมณฏัฐ์ ยทุธวิสุทธิ เดก็หญิง ปรียนนัท ์ยทุธวิสุทธิ

2937 00033301 นาง ทองใบ ใจบุญ เดก็หญิง ฐิติกานต ์ใจบุญ

2938 00033301 นาง ทองใบ ใจบุญ นาย ฐากรู ใจบุญ

2939 00033308 นางสาว ชุติกาญจน ์ไชยเวช เดก็หญิง ภีรภา เปรมพงค์

2940 00033314 นางสาว สุคนธา ศิริ เดก็ชาย ตรัย เทพยศ

2941 00033328 นาง อจัฉรัตน์ แกว้โรจน์ เดก็ชาย กมัมนัต ์แกว้โรจน์

2942 00033341 นางสาว สรัญญา ภทัรมาลยั เดก็หญิง ศศิณัฏฐ์ ซา้ยเส้ง
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2943 00033359 นางสาว สุทาธิพชัร์ อ่วมบาํรุง นาย ภควตั พลูสวสัดิ

2944 00033359 นางสาว สุทาธิพชัร์ อ่วมบาํรุง นาย ฐิตารีย ์พูลสวสัดิ

2945 00033360 นาง สุกญัญา ผาสุข เดก็หญิง จงรัก ผาสุข

2946 00033376 นางสาว สุภาพร ศรีชาติ เดก็ชาย ณฐกร สุดชาคาํ

2947 00033379 นางสาว พิมพช์นก สายสูงเนิน เดก็หญิง จีรณา นาคนาคี

2948 00033379 นางสาว พิมพช์นก สายสูงเนิน เดก็หญิง จิณฐัตา นาคนาคี

2949 00033383 นางสาว กรรณิกา เกตุกาํเหนิด นางสาว ภทัราวดี จุย้ชุ่ม

2950 00033403 นางสาว อรกานต ์เปรมเจริญ เดก็หญิง ภณัฑิลา จินดานิล

2951 00033403 นางสาว อรกานต ์เปรมเจริญ เดก็ชาย ชาติเมธี จินดานิล

2952 00033405 นางสาว อภิรดี แสวานี นางสาว ภทัรานิษฐ์ แสนโภคทรัพย์

2953 00033407 นาง ประยรู ปาตวั เด็กหญิง สุทธิกานต ์ปาตวั

2954 00033407 นาง ประยรู ปาตวั นางสาว ปภาวดี ปาตวั

2955 00033409 นาง จิราภรณ์ ประดิษฐ์ศร เดก็หญิง ชนกพร ประดิษฐศ์ร

2956 00033414 นาย วีระพล แดงแนวนอ้ย เดก็ชาย ณฐัณดิษฐ์ แดงแนวนอ้ย

2957 00033418 นางสาว จุภาพร สารธิมา เดก็หญิง ธมลวรรณ อุปครุฑ

2958 00033418 นางสาว จุภาพร สารธิมา เดก็ชาย ธีรวณิชย ์อุปครุฑ

2959 00033428 นาง เอือมพร คชลยั เดก็ชาย จิรัฏฐ ์คชลยั

2960 00033428 นาง เอือมพร คชลยั เดก็หญิง จิรัชญา คชลยั

2961 00033434 นางสาว เหมือนฝัน สระทองคุม้ เดก็หญิง เบญญาภา กององักาบ

2962 00033435 นางสาว วรรณา เชือดี เดก็หญิง กวินตรา เชือดี

2963 00033436 นาง สุจิตรา กงทอง เดก็หญิง ศุกลภทัร กงทอง
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2964 00033453 นาย พทุธะ อายวุฒันะ เดก็ชาย เตชนะ อายวุฒันะ

2965 00033456 นางสาว สุนินทกาญจน ์สุกนัตธนกร เดก็ชาย อคัรพล ชาติปรีชากลุ

2966 00033459 นางสาว นาํฝน อิมประดบั เดก็หญิง ณฐันรี อิมประดบั

2967 00033462 นางสาว นพมาศ สุขสวสัดิ เดก็ชาย ภาสกร อาชาทรง

2968 00033463 นาง ณฐัธนัยา จนัแยม้ เดก็หญิง ณฐัธิดา เดชเพช็ร์

2969 00033472 นาย บุญมี ชยัมีแรง เดก็หญิง รามาวดี ชยัมีแรง

2970 00033473 นาง ธญัญนิ์ศา ธนาวฒิุประสิทธิ เดก็หญิง สิตาวีร์ ธนาวุฒิประสิทธิ

2971 00033486 นาง พรพรรณ ขาํเอียม เดก็ชาย พชรกร ทา้วสาร

2972 00033493 นาย สมภพ สอนใจ เดก็ชาย ณฏัฐ์พฒัน ์สอนใจ

2973 00033501 นาง วรันธร จีนสมุทร เดก็หญิง ภูริชญา จีนสมุทร

2974 00033520 นางสาว กมลชนก หอมทวีโชค เดก็หญิง วริศรา อ่วมสืบเชือ

2975 00033520 นางสาว กมลชนก หอมทวีโชค เดก็ชาย ณวฒัน ์อ่วมสืบเชือ

2976 00033521 นาย นฤพนธ์ ศรีละมา้ย นาย ณฐัพนธ์ ศรีละมา้ย

2977 00033522 นาย ปราโมทย ์เพชรอาํไพ เดก็หญิง มะลิษา เพชรอาํไพ

2978 00033522 นาย ปราโมทย ์เพชรอาํไพ นางสาว มะลิตรา เพชรอาํไพ

2979 00033528 นาง ณิชานนัท ์บุญโต นางสาว บุญฑริกา บุญยศิริกุล

2980 00033531 นาย สมชาย โพธิ เดก็ชาย ศตาย ุโพธิ

2981 00033547 นางสาว ผกากาญจน ์เกือเดช เดก็ชาย สิรวิชญ ์ชูทนั

2982 00033550 นาง พรพรรณ รักนอ้ย เดก็ชาย พทัวฒิุ รักนอ้ย

2983 00033550 นาง พรพรรณ รักนอ้ย เดก็หญิง ณภชันนัท ์รักนอ้ย

2984 00033556 นางสาว มลทิรา ทองสุก เดก็หญิง ชนญัชิดา แก่นประกอบ
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2985 00033577 นาย ภูษิต แกว้เขียว เดก็ชาย ตรัยคุณ แกว้เขียว

2986 00033580 นางสาว สินีนาถ นิติสวน นางสาว กลัยรัตน์ จิตตแ์จ่ม

2987 00033581 นาย ไกรทอง ไชยโคตร นางสาว พอฤทยั ไชยโคตร

2988 00033594 นาง ธนัยา คาํโท เดก็หญิง สุรัมภา คาํโท

2989 00033595 นาง กรุณา ชมถนอม นาย พสุพฒัน์ ชมถนอม

2990 00033598 นางสาว อรุณี ต่อศกัดิอุดม เดก็หญิง ลกัขิกา จนัทรังษี

2991 00033601 นางสาว รักษธิ์ดามาศ ศรีวงศบ์ุญเดช เดก็หญิง ณฐักฤตา ทา้วโสม

2992 00033602 นางสาว วริศรา เรืองมณี เดก็ชาย สรณ์สิริ พิมพะ

2993 00033602 นางสาว วริศรา เรืองมณี เดก็หญิง สิริวิมล พิมพะ

2994 00033606 นางสาว หฤทยั กาพแกว้ นาย จีรเดช สังฆะคาม

2995 00033613 นาง จุทาทิพย ์แพงกนัยา นางสาว วริศรา แพงกนัยา

2996 00033621 นาง กาญจนา เครือไชย เดก็หญิง ทิพยน์ารา เครือไชย

2997 00033629 นาง ศรีประภา ประดิษฐ์แท่น เดก็หญิง กญัญาณัฐ ประดิษฐ์แท่น

2998 00033635 นางสาว ทิพยสุ์ดา สงนอก เดก็ชาย ธนาธิป อ่วมรอด

2999 00033639 นาง สุภทัรา ลิลิตชาญ เดก็ชาย วรากร ลิลิตชาญ

3000 00033639 นาง สุภทัรา ลิลิตชาญ นางสาว สกุลตลา ลิลิตชาญ

3001 00033640 นาง สิรามล พุม่เฉลิม เดก็ชาย ธนพล จนัทะโสภี

3002 00033640 นาง สิรามล พุม่เฉลิม นาย ณฐันนท ์ทบัทิม

3003 00033641 นางสาว พรรณา ศรีดารากลุ เดก็ชาย ธีระพฒัน์ ไชป่ายาง

3004 00033647 นาง อุบล เผา่ผาง นางสาว เปมิกา เผา่ผาง

3005 00033654 นาง สุทธิจิต เสมจนัทร์ เดก็ชาย ภูมินทร์ เสมจนัทร์
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3006 00033654 นาง สุทธิจิต เสมจนัทร์ เดก็ชาย พงษธ์นพฒัน ์เสมจนัทร์

3007 00033682 นาง สมบติั ประทีปธีรานนัต์ เดก็ชาย ธีรโชติ ประทีปธีรานนัต์

3008 00033682 นาง สมบติั ประทีปธีรานนัต์ เดก็ชาย ตฤณโชติ ประทีปธีรานนัต์

3009 00033685 นางสาว ศิรินภา เรืองสูง เดก็ชาย อาชาวิน เรืองสูง

3010 00033687 นางสาว นพมาศ สิทธิชยันนท์ นางสาว กิตติกา สิทธิชยันนท์

3011 00033700 นาง นิตยา เกษตรสินธ์ุ นาย ธนวินท ์เกษตรสินธุ์

3012 00033708 นาย ชนมกิ์ตติณัช แจ่มจาํรัส เดก็หญิง ปุญฌญาวลัย ์แยม้โอษฐ์

3013 00033708 นาย ชนมกิ์ตติณัช แจ่มจาํรัส เดก็ชาย ปวินทอิ์ทธ์ แยม้โอษฐ์

3014 00033710 นาย วิชยั ถาวร เดก็ชาย ณพวฒิุ ถาวร

3015 00033710 นาย วิชยั ถาวร นาย วีรวิชญ ์ถาวร

3016 00033720 นาย บุญรัตน ์ทศันียไ์ตรเทพ เดก็ชาย ธนยศ ทศันียไ์ตรเทพ

3017 00033731 นาง ทิพวรรณ สุวิมล เดก็ชาย สรวิช สุวิมล

3018 00033731 นาง ทิพวรรณ สุวิมล นาย สรสิช สุวิมล

3019 00033737 นาย บรรเจิด เกตุแกว้ เดก็หญิง กลิุสรา เกตุแกว้

3020 00033739 นาง ชุติมา ประสานสุข เดก็หญิง พสุชา ประสานสุข

3021 00033740 นาย พรชยั กนัเวช เดก็ชาย ธีรภทัร กนัเวช

3022 00033741 นางสาว ศรีรุ้ง อ่อนละมูล เดก็หญิง อรสินี คงกล่อม

3023 00033746 นาง สายฝน ศรีภกัดี เดก็ชาย พชัระ ศรีภกัดี

3024 00033764 นางสาว จีรวรรณ มาสอาด เดก็หญิง จิตรลดา มาสอาด

3025 00033766 นางสาว วรรณา มูลแกว้ เดก็ชาย ณฐันิช สารางคาํ

3026 00033766 นางสาว วรรณา มูลแกว้ เดก็หญิง ณฐันิชา สารางคาํ
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3027 00033776 นางสาว พิชชาภสัร์ พณิชยศิ์ริกุล เดก็หญิง ณิชชาพชัร์ นิธิพาณิชพงศ์

3028 00033782 นางสาว ดวงกมล แกว้อาจ เดก็หญิง คนึงนิจ ศรีแสน

3029 00033783 นาง ดวงเนตร ดาบจนัทร์ เดก็หญิง กฤตชญา ดาบจนัทร์

3030 00033783 นาง ดวงเนตร ดาบจนัทร์ เดก็ชาย กฤษฎา ดาบจนัทร์

3031 00033784 นางสาว กฤติญา ทรรศนะกลุเกษม เดก็หญิง ภฤศญา ทรรศนะกลุเกษม

3032 00033799 นาย สุรพล พนัธุวงศ์ เดก็หญิง กชวรรณ พนัธุวงศ์

3033 00033806 นาย ณรงศกัดิ บุญพงษ์ เดก็หญิง สิริกร บุญพงษ์

3034 00033806 นาย ณรงศกัดิ บุญพงษ์ เดก็หญิง นทัธมน บุญพงษ์

3035 00033816 นาง รุ่งทิวา พรหมสุวรรณ เดก็ชาย อนนัดา พรหมสุวรรณ

3036 00033824 นาง สุรางครั์ตน์ บุญสร้าง นางสาว นภสัสร บุญสร้าง

3037 00033841 นางสาว เกศรา กมลลาพงษ์ เดก็หญิง ลภสัรดา อ่อนขจร

3038 00033845 นางสาว เอมอร เชือกลางใหญ่ เดก็ชาย ธนกฤต เชือกลางใหญ่

3039 00033849 นาย ธนวฒัน ์บ่อกลาง เดก็ชาย สุคนธ์ บ่อกลาง

3040 00033849 นาย ธนวฒัน ์บ่อกลาง เดก็ชาย นนัทพงศ ์บ่อกลาง

3041 00033867 นาย เอกชยั แกว้ปราณี นางสาว พชัรี แกว้ปราณี

3042 00033886 นางสาว วชัรินทร์ นนัทารัมภ์ เดก็ชาย ภาณุวิชญ ์นนัทารัมภ์

3043 00033886 นางสาว วชัรินทร์ นนัทารัมภ์ นาย ภาณุพงศ ์นนัทารัมภ์

3044 00033900 นางสาว สุชาดา โกมลวานิช เดก็หญิง อนนัตญา กาํแพงทิพย์

3045 00033912 นาง ลดัดา เทียนเลก็ เดก็ชาย ธนภทัร เทียนเลก็

3046 00033921 นางสาว ปาริชาติ ชยัสงคราม เดก็หญิง กชพรรณ สุขษาเกษ

3047 00033921 นางสาว ปาริชาติ ชยัสงคราม เดก็หญิง กญัญาภคั ชยัสงคราม
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3048 00033927 นางสาว แพรวนภา มะลากรรณ์ เดก็หญิง ชนญัชิดา บุญปลอด

3049 00033947 นาง เบญจวรรณ สุดประเสริฐ เดก็ชาย กิตติภทัร มณีวงษ์

3050 00033947 นาง เบญจวรรณ สุดประเสริฐ นางสาว ปิยาภรณ์ มณีวงษ์

3051 00033948 นาย นเรศ ยุน่เพญ็ นางสาว อินทิรา ยุน่เพญ็

3052 00033948 นาย นเรศ ยุน่เพญ็ นาย กอ้งภพ ยุน่เพญ็

3053 00033957 นาง ดวงธิดา พรมลี เดก็ชาย ธีรวินท ์พรมลี

3054 00033957 นาง ดวงธิดา พรมลี เดก็หญิง ณฐัธิดา พรมลี

3055 00033958 นาง วรรณวิมล เทียมปฐม นางสาว ชญัญา เทียมปฐม

3056 00033962 นาย สหชาติ มาฆะดิลก เดก็ชาย วรชาติ มาฆะดิลก

3057 00033962 นาย สหชาติ มาฆะดิลก นางสาว นวพร มาฆะดิลก

3058 00033970 นาย บณัฑิต พวงมาลยั นางสาว กนกกร พวงมาลยั

3059 00033973 นาย ณฐัคทา โพธิหกั เดก็หญิง ปาลอุบล โพธิหกั

3060 00033977 นางสาว สุรัชนา สืบตระกลู เดก็หญิง ศลิตตา สุพรรณชาติ

3061 00033977 นางสาว สุรัชนา สืบตระกลู เดก็ชาย กฤตธทัถ ์สุพรรณชาติ

3062 00033981 นาง อรษา ชุมทพั นางสาว กชพร ชุมทพั

3063 00033991 นาย เกรียงไกร โควินทเศรษฐ เดก็ชาย ณคุณ โควินทเศรษฐ

3064 00033991 นาย เกรียงไกร โควินทเศรษฐ เดก็ชาย ณกุล โควินทเศรษฐ

3065 00033997 นางสาว วิยะดา พุทธขนัธ์ เดก็หญิง พิชญดา พิทกัษร์าษฎร์

3066 00034017 นาง วิไลพร ปลืมถนอม เดก็หญิง วิชญาดา ระเบียบโอษฐ์

3067 00034017 นาง วิไลพร ปลืมถนอม นาย ศิวฒัน ์ปลืมถนอม

3068 00034020 นางสาว เสาวณีย ์คลา้ยอไุร เดก็หญิง ปรียาภทัร สะเลิศรัมย์
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3069 00034029 นาย ยรรยง ทบัทิมสงวน เดก็หญิง ชญานิน ทบัทิมสงวน

3070 00034029 นาย ยรรยง ทบัทิมสงวน เดก็หญิง ชชัฎาภรณ์ ทบัทิมสงวน

3071 00034034 นางสาว รวิกานต ์ปิวสวสัดิ นาย กฤตณฐั จตัตามาศ

3072 00034034 นางสาว รวิกานต ์ปิวสวสัดิ นางสาว อาภาวรรณ จตัตามาศ

3073 00034038 นางสาว อรณี มีเจริญ เดก็หญิง ภทัรวรินทร์ มนัอว่ม

3074 00034041 นาง อลิสา กลุเสวตร์ เดก็ชาย พนัธ์วริศ กลุเสวตร์

3075 00034047 นางสาว วิไลวรรณ ตลอดไธสง เดก็ชาย ปุณณกนัต ์สมบติัวงค์

3076 00034047 นางสาว วิไลวรรณ ตลอดไธสง เดก็ชาย ปุริมปรัชญ ์สมบติัวงค์

3077 00034051 นาง รุ้งตะวนั จนัทร์บาํรุง เดก็หญิง พิรญาณ์ จนัทร์บาํรุง

3078 00034051 นาง รุ้งตะวนั จนัทร์บาํรุง เดก็หญิง วิรากานต ์จนัทร์บาํรุง

3079 00034055 นางสาว นุชนาถ โอปิลนัธน์ เดก็ชาย ภูรี รังษีวงศ์

3080 00034057 นางสาว นาตยา เดิมชยั เดก็ชาย ปฤษฎี เดิมชยั

3081 00034069 นางสาว ศศิวิมล พนมเชือ เดก็หญิง กญัญศิ์ริ ฉิมพาลี

3082 00034072 นางสาว นฐัพร เปียรักษา เดก็ชาย ธนทัภ ์เหลาลิลา

3083 00034076 นาง ปรีชาวรรณ คงเจ็ดเขม็ นางสาว วรัญญา คงเจ็ดเขม็

3084 00034083 นาง สุรียรั์ตน ์ ทองประภา เดก็หญิง สุภสัสรา ทองประภา

3085 00034083 นาง สุรียรั์ตน ์ ทองประภา นางสาว สุพิชญา ทองประภา

3086 00034110 นาง ภาดา ทองศรี เดก็ชาย ธนกฤต ทองศรี

3087 00034115 นาย เจษฎา เปียมศกัดิ เดก็ชาย ปัณณธร เปียมศกัดิ

3088 00034115 นาย เจษฎา เปียมศกัดิ เดก็ชาย ธนธรณ์ เปียมศกัดิ

3089 00034123 นาย ศกัดิชยั กนัลา นางสาว นิศาชล กนัลา
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3090 00034124 นาง สุรางค ์เครือคต นาย พชร เครือคต

3091 00034125 นาง กมล พจนา นางสาว ณภทัร พจนา

3092 00034144 นาง พนิตอนงค ์คาํแกว้ เดก็ชาย จิรพฒัน ์คาํแกว้

3093 00034144 นาง พนิตอนงค ์คาํแกว้ นาย กรพฒัน ์คาํแกว้

3094 00034160 นาง พรปวีณ์ ตระกลูบา้นมะหิงษ์ เดก็หญิง ศศิร์ภทัร ตระกลูบา้นมะหิงษ์

3095 00034162 นางสาว วิมลทิพย ์ศรีเจริญ เดก็ชาย ชวลัวิทย ์คงจนัทร์

3096 00034162 นางสาว วิมลทิพย ์ศรีเจริญ เดก็ชาย ณรงควิ์ทย ์คงจนัทร์

3097 00034176 นางสาว อารยา พลายพลอยรัตน์ เดก็หญิง คุณญัญา วงศส์กุล

3098 00034176 นางสาว อารยา พลายพลอยรัตน์ เดก็ชาย คุณัชญ ์วงศส์กุล

3099 00034181 นางสาว สาวิตรี ชอบลิม เดก็ชาย พิชยตุย ์ประคาํ

3100 00034181 นางสาว สาวิตรี ชอบลิม นางสาว มนสันนัท ์ประคาํ

3101 00034186 นางสาว กรรณิการ์ ชาํนิการไฉ เดก็หญิง ณฐัณิชา มูลศิริ

3102 00034192 นาง บุษบง จาํเริญ เดก็ชาย ศรัณยว์ฒิุ ศิริพนัธ์

3103 00034194 นาง อษัฎางค ์อยูบ่รรพต เดก็ชาย อธิพชัญ ์อยูบ่รรพต

3104 00034197 นาง กรรณิการ์ เจ๊กแจว เดก็ชาย ยศกร เจ๊กแจว

3105 00034227 นาย สุทธิพงษ ์คงทน เดก็ชาย คุณากร คงทน

3106 00034234 นาง พรชนก พงษสิ์ทธิผล เดก็หญิง พิมพช์นก พงษสิ์ทธิผล

3107 00034257 นางสาว สมาพร ยงยอด เดก็หญิง บณัฑิตา อินทรสาร

3108 00034257 นางสาว สมาพร ยงยอด เดก็หญิง ศรุติญา อินทรสาร

3109 00034259 นางสาว ฐิตาภรณ์ กาํเหนิดรัตน์ เดก็ชาย ณฐัวลญัช์ จาดพนัธุ์อินทร์

3110 00034259 นางสาว ฐิตาภรณ์ กาํเหนิดรัตน์ เดก็หญิง ณฏัฐณิชา จาดพนัธุ์อินทร์

                      



ลําดบั เลขทะเบยีน ชือสมาชิก ชือบุตรทียืนทุนการศึกษา

ประกาศรายชือสมาชิกทียืนเอกสารเพือขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2564

ผ่านระบบสมาชิก Online ระหว่างวนัที 16 สิงหาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564

สําหรับสมาชิกทียืนเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรอการอนุมัต ิตามรายชือดงัต่อไปนี

3111 00034277 นาง นาํทิพย ์อินสอน นางสาว ปรารถนา อินสอน

3112 00034287 นาง ประภาพร กรรมจนัทร์ เดก็หญิง ปิยะธิดา กรรมจนัทร์

3113 00034288 นาย อนนัต ์หลา้แหล่ง เดก็ชาย ธีรเทพ หลา้แหล่ง

3114 00034293 นาย ศุภชาติ ศิริวฒันา เดก็ชาย ศุภสิทธิ ศิริวฒันา

3115 00034298 นาง ยพุดี คาํวิชิต เดก็หญิง ณฐัวดี สัมทบั

3116 00034303 นาง อุไรวรรณ มนัสามุข เดก็หญิง ภทัรานิษฐ์ มนัสามุข

3117 00034311 นาย กลุชาติ จงัภทัรพงศา เดก็ชาย ศุภกร จงัภทัรพงศา

3118 00034311 นาย กลุชาติ จงัภทัรพงศา เดก็ชาย ปภงักร จงัภทัรพงศา

3119 00034315 นาย วรวิทย ์พลูกิจวฒันา เดก็หญิง สุปวีณ์ พูลกิจวฒันา

3120 00034327 นางสาว นวรัตน ์เสริมธนกุล เดก็หญิง นวพร สิงห์ยะบุศย์

3121 00034334 นาง อญัชลิตา โพธิศรี เดก็ชาย เสฏฐพงศ ์โพธิศรี

3122 00034337 นาง สุภกัดิ ดว้งปันตา เดก็หญิง นลพรรณ ดว้งปันตา

3123 00034339 นาย ชิษณุพงศ ์เจริญชีวินทร์ เดก็ชาย สุวโรจน ์เจริญชีวินทร์

3124 00034343 นางสาว พิภารัตน ์ไชยเลิศ เดก็ชาย พุฒิภทัร ไชยเลิศ

3125 00034343 นางสาว พิภารัตน ์ไชยเลิศ เดก็ชาย โภคิน อ่อนรังกา

3126 00034344 นาย ลาํเลิศ จุย้พงษ์ เดก็หญิง มณีพร จุย้พงษ์

3127 00034376 นางสาว ยภุาวลัย ์อมรจนัทร์เพญ็ เดก็หญิง อรณิชา ร่วมคาํ

3128 00034380 นางสาว นิรารัตน์ วรรณสุริยะ เดก็หญิง มินนธิ์สา รักศรี

3129 00034385 นางสาว กญัชริญา ลานนท์ เดก็ชาย วิวรรธน ์ออ่นอารีย์

3130 00034393 นาง มาลี พิมพินิจ เดก็หญิง วศมล อินแช่มชืน

3131 00034393 นาง มาลี พิมพินิจ นาย ภูชิชย ์อินแช่มชืน
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3132 00034399 นางสาว นุชษรา ไสยานอ้ย เดก็ชาย ยศพฒัน ์มณีวราห์

3133 00034401 นางสาว พลัลภา อุทยัโรจนรัตน์ เดก็ชาย ธนวฒัน ์วงษจิ์นดา

3134 00034406 นาง นฤมล เอียมฉิม เดก็ชาย ชยางกรู เอียมฉิม

3135 00034413 นาย วิทยา มาพงษ์ เดก็หญิง พรยมล มาพงษ์

3136 00034417 นาง นภสร วิทยารมย์ เดก็ชาย หตัถกิจ วิทยารมย์

3137 00034423 นางสาว รัตนาภรณ์ สันติภิญโญเลิศ เดก็ชาย วริทธิ สันติภิญโญเลิศ

3138 00034425 นางสาว สุดารัตน ์กลุโสภณ เดก็ชาย มฒัศรัตน ์ดีเสมอ

3139 00034425 นางสาว สุดารัตน ์กลุโสภณ เดก็หญิง มชัสิตา ดีเสมอ

3140 00034430 นางสาว พชัรา เคหะสถาน นางสาว จริสตา รูปหล่อ

3141 00034433 นางสาว ณฐพร อุย้ดวงดี เดก็ชาย ชยางกรู เลิศนภาเศรษฐ์

3142 00034452 นาง สุวรรณา ทองพนัธ์ เดก็ชาย วรรณวฒัน ์ทองพนัธ์

3143 00034456 นางสาว ฐิติยา เพง็มณี เดก็หญิง ชญัญา ผลอุดม

3144 00034456 นางสาว ฐิติยา เพง็มณี นางสาว ชญานิศ ผลอุดม

3145 00034460 นาย ทศ เปลียนอนุกลู เด็กชาย เทพนาวี เปลียนอนุกลู

3146 00034469 นางสาว พชัรา เพชรศรีลกัษณ์ เดก็ชาย ธนโชติ โพธิญาณ์

3147 00034469 นางสาว พชัรา เพชรศรีลกัษณ์ เดก็ชาย พีรภาส โพธิญาณ์

3148 00034470 นางสาว วีรญา ดีงาม เดก็ชาย ประวีร์ โพธิแจ่ม

3149 00034479 นางสาว อาํนวย เยยีมขาว เดก็ชาย ไกรสิทธิ เหมือนส้ม

3150 00034487 นางสาว อรสา บุญกอง เดก็หญิง เบญจวรรณ บุญกอง

3151 00034505 นาง วิภารัตน ์ชืนชม นางสาว ณพาวนั ชืนชม

3152 00034507 นาง ปาลิตา จนัทร์เฮง นาย ธนภูมิ จนัทร์เฮง
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3153 00034512 นาย อดิศร ศรีวิชา เดก็หญิง พิชามญชุ ์ศรีวิชา

3154 00034512 นาย อดิศร ศรีวิชา นางสาว พฒันกรศรี ศรีวิชา

3155 00034517 นางสาว วรรณา จิตรักมนั เดก็ชาย เขตตต์ะวนั จิตรักมนั

3156 00034524 นาง ประทุม อุฑารสกลุ เดก็หญิง ธรานนัท ์อฑุารสกุล

3157 00034524 นาง ประทุม อุฑารสกลุ เดก็ชาย ธาวิน อุฑารสกลุ

3158 00034531 นาย บรรลือศกัดิ ธรรมนิตยางกรู เดก็ชาย บุณยกร ธรรมนิตยางกรู

3159 00034531 นาย บรรลือศกัดิ ธรรมนิตยางกรู เดก็หญิง ณฏัฐณิชา ธรรมนิตยางกรู

3160 00034532 นาง พจนารถ ตญัจรูญ อ่องจนัทร์ เดก็หญิง ปภาดา อ่องจนัทร์

3161 00034532 นาง พจนารถ ตญัจรูญ อ่องจนัทร์ นาย ปกครอง อ่องจนัทร์

3162 00034536 นาง ลาวณัย ์สุขนอ้ย เดก็หญิง ธญัพิชชา สุขนอ้ย

3163 00034536 นาง ลาวณัย ์สุขนอ้ย นาย มงคล สุขนอ้ย

3164 00034547 นาง วิริยา อภยัโส เดก็ชาย อิทธิพทัธ์ อภยัโส

3165 00034548 นางสาว ละออ นิยม เดก็ชาย หสัรินทร์ นุย้สุข

3166 00034551 นางสาว สุลีวลัย ์ผาสุขลาํ เดก็ชาย ณชกร เกิดลาํเจียก

3167 00034574 นางสาว สะใบ เกียดสูงเนิน เดก็หญิง เขมินทรา พนัธ์เสาร์

3168 00034577 นางสาว นพวรรณ เณรวงค์ เดก็ชาย ธนภทัร ขาํทวี

3169 00034577 นางสาว นพวรรณ เณรวงค์ เดก็หญิง สุชญัญา ขาํทวี

3170 00034582 นาย ชชัชยั ประดิษฐ์ศร เดก็หญิง ชลพรรษ ประดิษฐ์ศร

3171 00034582 นาย ชชัชยั ประดิษฐ์ศร เดก็หญิง พรรษชล ประดิษฐ์ศร

3172 00034583 นางสาว ฐิติชญาวรรณ์ คาํโท เดก็หญิง ปุญญารัสมิ เจริญทรัพย์

3173 00034583 นางสาว ฐิติชญาวรรณ์ คาํโท นาย ณฐัธนพงษ ์ยนัตกิจ
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3174 00034588 นางสาว สุดารัตน ์ยาอ่อน เดก็ชาย เศกฐศาสต ์เอียมสอาด

3175 00034590 นางสาว รัดดาวรรณ์ ภูยะดาว นางสาว นิชานาถ เคนไชยวงค์

3176 00034597 นางสาว วนิดา ดิบดี นางสาว ศุภกานต ์กลินเสือ

3177 00034598 นาย เอกศกัดิ พลบัทอง เดก็หญิง กวินตรา พลบัทอง

3178 00034600 นาง พึงใจ ธนาํธาตุ เดก็ชาย นพณฐั เนียมเปรม

3179 00034600 นาง พึงใจ ธนาํธาตุ นางสาว สุชานาถ เนียมเปรม

3180 00034601 นางสาว สมสมร แจ่มสวา่ง เดก็หญิง สรวีย ์จิตร์เทียง

3181 00034614 นางสาว พชัรินทร์ มหอมตพงษ์ เดก็หญิง สุภสัสร โพธิรักษา

3182 00034616 นางสาว ปรีญานุช จุลอาํพนัธ์ เดก็หญิง กญัญานฐั อ่อนละมยั

3183 00034618 นางสาว ธนพตั หาพฒุพงษ์ เดก็หญิง ทศันสุ์ดา สิริประภาพร

3184 00034619 นาง สุรินทร์ ครุฑอาํ นาย ภคัภพ ครุฑอาํ

3185 00034619 นาง สุรินทร์ ครุฑอาํ นาย ณฐัภทัร ครุฑอาํ

3186 00034621 นาง นฤมล เหลือบุญชู เดก็ชาย ณฐพล เหลือบุญชู

3187 00034624 นาย ศรายทุธ ศรีสงคราม นางสาว รุจีรัตน ์ศรีสงคราม

3188 00034625 นางสาว กรรณิกา งามสวย เดก็หญิง พิชญสิ์ณี งามสวย

3189 00034635 นางสาว กนกวรรณ ทิศมี เดก็ชาย ทวีชยั ทิศมี

3190 00034636 นางสาว สุพตัรา นาโควงค์ เดก็หญิง ปรายฟ้า สหุนิล

3191 00034644 นาง อริศรา เลก็สรรเสริญ นาย อริญชย ์เลก็สรรเสริญ

3192 00034644 นาง อริศรา เลก็สรรเสริญ นางสาว อญัชิสา เลก็สรรเสริญ

3193 00034648 นางสาว นิตยา สุวรรณเนตร เดก็ชาย นนทป์วิธ ครุเสนีย์

3194 00034650 นาย สมศกัดิ เหมือนวงษธ์รรม เดก็ชาย สุพศิน เหมือนวงษธ์รรม
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3195 00034650 นาย สมศกัดิ เหมือนวงษธ์รรม เดก็หญิง สุชานนัท ์เหมือนวงษธ์รรม

3196 00034657 นาง ธษา ศิระวฒันชยั นางสาว ศุภกาญ ศิระวฒันชยั

3197 00034660 นาง ศรีประภา เกิดนก เดก็หญิง วราลี เกิดนก

3198 00034660 นาง ศรีประภา เกิดนก เดก็ชาย ศิลาปกรณ์ เกิดนก

3199 00034662 นางสาว ดวงฤดี สิงห์ทอง เดก็หญิง จิราพชัร์ สกุลรัตนกลุชยั

3200 00034701 นางสาว ยมลพร ไข่ธารา เดก็หญิง ภทัรนิดา เทียงสายสกุล

3201 00034707 นาง สิริพกัตร์ กรุดพศิมยั เดก็ชาย สิรวิชญ ์กรุดพิศมยั

3202 00034707 นาง สิริพกัตร์ กรุดพศิมยั นาย สุเมธ กรุดพิศมยั

3203 00034712 นาย พรศกัดิ รุ่งเจษฎาวณิช เดก็ชาย จกัรภฤต รุ่งเจษฎาวณิช

3204 00034714 นางสาว ชนญัชิดา มงคลกลุงามดี เดก็หญิง สุรภา งามภทัรไพศาล

3205 00034714 นางสาว ชนญัชิดา มงคลกลุงามดี นางสาว นญัชนก มงคลกลุงามดี

3206 00034721 นาง พรนิภา ศรีจนัดี นาย ธนานนัท ์ศรีจนัดี

3207 00034721 นาง พรนิภา ศรีจนัดี นาย บุณยสิทธิ ศรีจนัดี

3208 00034724 นางสาว อรนุช นรจีน เดก็ชาย ธีรโชติ สาทประเสริฐ

3209 00034724 นางสาว อรนุช นรจีน เดก็หญิง ขวญัฤทยั สาทประเสริฐ

3210 00034727 นาง กญัญภ์คัพิมพ ์จินดาศรี เดก็ชาย วีรภทัร์ จินดาศรี

3211 00034727 นาง กญัญภ์คัพิมพ ์จินดาศรี เดก็ชาย กิตติณฏัฐ จินดาศรี

3212 00034729 นางสาว นฤมล เดชาวงษไ์พโรจน์ เดก็หญิง ณฐัชา ประเสริฐสม

3213 00034730 นาย ชูสิทธิ ทองโต เดก็หญิง กวินธิดา ทองโต

3214 00034733 นาย กิตติเดช ขาวผอ่ง เดก็ชาย กิตตินนัท ์ขาวผอ่ง

3215 00034737 นางสาว หลิว เกตุคาํ เดก็ชาย นิปุณ เพชรหยอย
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3216 00034737 นางสาว หลิว เกตุคาํ เดก็หญิง นิยตุา เพชรหยอย

3217 00034745 นางสาว วรรณภา แสงโพธิดา เดก็ชาย ภาณุภทัร แกว้ถงัเมือง

3218 00034745 นางสาว วรรณภา แสงโพธิดา เดก็ชาย ภูวดล แกว้ถงัเมือง

3219 00034746 นางสาว จรรยา คุม้ภยั เดก็ชาย พชร อยูท่รัพย์

3220 00034746 นางสาว จรรยา คุม้ภยั เดก็หญิง สลิลดา อยูท่รัพย์

3221 00034747 นางสาว จินตหรา จินดามล เดก็ชาย ชยากรณ์ นอกตะแบก

3222 00034748 นางสาว จนัทร์จิรา สารีนวน เดก็ชาย ฉตัรนาวี ใจเพชร

3223 00034766 นางสาว สรินยา สายหอม นาย ณฐัสิทธิ ปิแอร์ สายหอม

3224 00034770 นางสาว จารุณี คาํยอด เดก็หญิง ธนชัชา สาริศรี

3225 00034773 นาย ลกัษ ์ตงัปนิธานดี เด็กชาย ธรรศ ตงัปนิธานดี

3226 00034773 นาย ลกัษ ์ตงัปนิธานดี เด็กชาย ปัฐน ์ตงัปนิธานดี

3227 00034774 นางสาว สมปอง อ่อนละมูล นาย ธนากร หลาบเจริญ

3228 00034775 นางสาว วนัเพญ็ สีเกตุนิม เดก็ชาย สรวิศ สีเกตุนิม

3229 00034782 นาย พีระพล หมุดทอง เดก็หญิง ภีรษา หมุดทอง

3230 00034783 นาง นุชศรา ประชุมเวช นาย โรจวฒัน ์ประชุมเวช

3231 00034786 นาย บุญรอด แตงอ่อน เดก็หญิง พรทิพา แตงอ่อน

3232 00034793 นาง บงัอร สาขา เดก็หญิง ณวรา สาขา

3233 00034795 นาง จิตรลดา เจริญโชควนัชยั เดก็ชาย ศุภกฤต เจริญโชควนัชยั

3234 00034802 นางสาว ธญัลกัษณ์ เอียมพรชยั เดก็ชาย ณาศิส นุชศิริ

3235 00034810 นางสาว อาํภา แกว้แดง เดก็ชาย อภิวิชญ ์ศิริตา

3236 00034813 นางสาว วิรันตรี พนัชูกลาง เดก็ชาย ธนกร กองมาลี
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3237 00034813 นางสาว วิรันตรี พนัชูกลาง เดก็ชาย ศุภกร กองมาลี

3238 00034824 นาย วาทิต เลียวกุล เดก็หญิง ณฏัฐณิชา เลียวกลุ

3239 00034828 นางสาว นิรัจฉรา จิวยนิ เดก็หญิง สวิตตา ด่านแกว้

3240 00034828 นางสาว นิรัจฉรา จิวยนิ นางสาว ณชัชา ด่านแกว้

3241 00034832 นางสาว บุบผา ทะชาดา เดก็หญิง พรไพลิน จนัทร์ศรี

3242 00034833 นางสาว ธญัดา ปราณอารีย์ เดก็หญิง ไอรดา ปราณอารีย์

3243 00034833 นางสาว ธญัดา ปราณอารีย์ เดก็หญิง ไอริน ปราณอารีย์

3244 00034835 นางสาว พนูทรัพย ์ไฮห้ลี เดก็หญิง รัชชาภา คาํวิชิต

3245 00034838 นางสาว ภคัญา มานิตราษฎร์ เดก็ชาย ธภทัร ษุกนราวิชย์

3246 00034839 นาย เอกรินทร์ จีนสมบูรณ์ เดก็ชาย นรินทร์ธร จีนสมบูรณ์

3247 00034846 นาย ธวชัชยั วงษว์รรณา เดก็หญิง ธชัชา วงษว์รรณา

3248 00034847 นาง วาสนา มนัแกว้ นางสาว เปมิกา มนัแกว้

3249 00034863 นาง ณฎัฐพิชา คาํทองแกว้ เดก็หญิง ณฐัชา คาํทองแกว้

3250 00034865 นางสาว ศิรดา ขนัมนั เดก็หญิง เปรมยดุา ขนัมนั

3251 00034865 นางสาว ศิรดา ขนัมนั เดก็ชาย ทตัเทพ ขนัมนั

3252 00034867 นางสาว อิสริยา โล่ห์นารายณ์ เดก็ชาย ชยกร แกว้สุข

3253 00034870 นางสาว วนัเพญ็ ทาใจ เดก็ชาย ชยัวฒัน ์ทาใจ

3254 00034870 นางสาว วนัเพญ็ ทาใจ เดก็ชาย ชยัวฒิุ ทาใจ

3255 00034880 นางสาว ธญักมล สินวินิจ เดก็หญิง ปาณดา สุขราช

3256 00034881 นางสาว ดารุณี บุดนาชิน เดก็หญิง นทัชา บุดนาชิน

3257 00034915 นางสาว พทัยา ฉตัรทอง เดก็หญิง ปรียาฉตัร ฉตัรทอง
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3258 00034920 นางสาว อทิตยา ยอดดาํเนิน เดก็ชาย รภทัร ยอดดาํเนิน

3259 00034921 นางสาว รุชดา สิทธิสังข์ เดก็ชาย ณฐันนัท ์สิทธิสังข์

3260 00034924 นาง วนัทนา พุทธกาํเนิด นาย วรัชญ ์พุทธกาํเนิด

3261 00034924 นาง วนัทนา พุทธกาํเนิด นางสาว วรัชยา พทุธกาํเนิด

3262 00034928 นาง สลกัฤทยั พ่อคา้ชา้ง เดก็หญิง ภทัรธิดา หมายดี

3263 00034928 นาง สลกัฤทยั พ่อคา้ชา้ง นางสาว วชัราภรณ์ พอ่คา้ชา้ง

3264 00034930 นาง รังสินี สุธีร์ เดก็ชาย เวชพิสิฐ สมสาย

3265 00034930 นาง รังสินี สุธีร์ เดก็หญิง ธญัวรัตม ์สมสาย

3266 00034932 นางสาว วริศรา เขม็ทอง เดก็หญิง วีรยา บุญญาวณิชลผล

3267 00034937 นางสาว ลาํแพน ศิริแกว้ เดก็ชาย ศนาสิน เรนชนะ

3268 00034941 นางสาว วาสนา แจ่มเทียงตรง เดก็หญิง กญัญาภคั นาน่วม

3269 00034964 นาย พงศศ์กัดิ สมภกัดี เดก็ชาย ภณัฐ สมภกัดี

3270 00034970 นาย กิตติวฒัน์ ชา้งหล่อ เดก็หญิง กมลวรรณ ชา้งหล่อ

3271 00034970 นาย กิตติวฒัน์ ชา้งหล่อ เดก็หญิง วนัวิสา ชา้งหล่อ

3272 00034977 นางสาว จารุดา ศิริบุตร เดก็หญิง กนิษฐนาฎ ศิริบุตร

3273 00034977 นางสาว จารุดา ศิริบุตร นาย เจตน ์ศิริบุตร

3274 00034982 นาย สมศกัดิ ตรีรัตนา เดก็ชาย กิตตินนัท ์ตรีรัตนา

3275 00034984 นางสาว วรรณภา เทินสะเกษ เดก็หญิง วรุณทิพย ์สิงห์บุระอุดม

3276 00034984 นางสาว วรรณภา เทินสะเกษ เดก็ชาย ศกัยศ์รณ์ สิงห์บุระอดุม

3277 00034985 นางสาว จารุวรรณ ขจรพรรณพงศ์ เดก็ชาย ปกรณ์ ปฐมศิริ

3278 00034985 นางสาว จารุวรรณ ขจรพรรณพงศ์ เดก็หญิง ออมสิน ปฐมศิริ
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3279 00034986 นาง ลดัดา วฒันกลู เดก็ชาย ธีรภทัร โสมทองมี

3280 00034989 นางสาว อนญัญา เขียวติบ เด็กหญิง วิชญาดา เขียวติบ

3281 00034991 นาง รัตนาภรณ์ สดสุข เดก็ชาย ภูมิณฤทธิ สดสุข

3282 00034992 นางสาว ปภสัมณ การินทร์ เดก็หญิง บุญญป์ภสัสร การินทร์

3283 00035018 นางสาว ณฐัธยา จิตรมย์ เดก็หญิง ณฐัณิชา โพอามาตย์

3284 00035019 นางสาว สาริน อมัฤทธิ เดก็ชาย ภูธเรศ อมัฤทธิ

3285 00035019 นางสาว สาริน อมัฤทธิ เดก็ชาย ศุภรุจ อมัฤทธิ

3286 00035031 นางสาว ดวงใจ เชิดฉาย เดก็หญิง ณชัชาวีณ์ เชิดฉาย

3287 00035056 นางสาว สุพิศ สงไพรสน เดก็หญิง พิชญศ์ุภา พนัธินา

3288 00035056 นางสาว สุพิศ สงไพรสน เดก็หญิง ศุภาพิชญ ์พนัธินา

3289 00035067 นาย ภานุวฒัน ์รอดดอน เดก็หญิง กญัญพชัร รอดดอน

3290 00035069 นางสาว วนัณภา ยอ่มเจริญ เดก็ชาย นนทกร พฒันานนัท์

3291 00035087 นางสาว ศิริวิมล โพธิขาว เดก็หญิง ญาโณทยั โพธิขาว

3292 00035090 นาง ฐิติมา อุดมเลิศลกัษณ์ เดก็ชาย ชยางกรู อุดมเลิศลกัษณ์

3293 00035092 นางสาว กนกวรรณ รัตนแสงเลิศ เดก็ชาย กณัฐณฏัฐ ์อภิโชติภณสกุล

3294 00035110 นาง พรรณิภา เลิศปิยะสิริพงศ์ เดก็หญิง พิชญธิดา ดีสัน

3295 00035117 นาง อญัมนี สนธิพร เดก็ชาย วรัทภพ สนธิพร

3296 00035117 นาง อญัมนี สนธิพร นางสาว อจัจิมา สนธิพร

3297 00035122 นาย วิชาญ เบา้หินลาด เดก็ชาย วนัชนะ เบา้หินลาด

3298 00035124 นาง ศราวดี จิตอารีกลุชยั เดก็ชาย ศศิลป์ จิตอารีกลุชยั

3299 00035131 นาย นิพฒัน์ นิธากรณ์ เดก็ชาย ณกรณ์ นิธากรณ์
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3300 00035131 นาย นิพฒัน์ นิธากรณ์ เดก็ชาย ณฐักรณ์ นิธากรณ์

3301 00035133 นาย วิรัตน์ ธรรมสุรางคก์รู เดก็หญิง รังษิยา ธรรมสุรางคก์รู

3302 00035140 นางสาว นริญญา นิลเพชร เดก็ชาย ธนกฤต นิลเพชร

3303 00035148 นางสาว ประไพ สวสัดี เดก็ชาย ชุติวตั สวสัดี

3304 00035148 นางสาว ประไพ สวสัดี เดก็ชาย รวิภาส สวสัดี

3305 00035152 นางสาว อารมย ์ศกัดิแกว้ เดก็หญิง ปาณิศรา ปานพลอย

3306 00035153 นางสาว ลาํดวน ชมภูนอ้ย เดก็หญิง กญัญณ์ัชชา พงษโ์อสถ

3307 00035153 นางสาว ลาํดวน ชมภูนอ้ย เดก็ชาย กฤษติพงษ ์พงษโ์อสถ

3308 00035157 นางสาว กณัฐมณี กอดแกว้ เดก็หญิง ณฐัณิชา พลบูรณ์

3309 00035166 นาง นิตยา ปินสุวรรณ เดก็ชาย อานนท ์กนัยะ

3310 00035173 นางสาว วิจิตรา ประศาสศรี เดก็ชาย กฤษกร ประศาสศรี

3311 00035177 นางสาว เบญจมาศ ศิริเมืองมูล เดก็หญิง ชฏาพร อว้นชะเล

3312 00035178 นาง ศิริเพญ็ ผวิขาว เดก็หญิง สิรีธร ผวิขาว

3313 00035179 นาย สุทธิพงษ ์เผา่หอม เดก็ชาย ภูพิวฒัน ์เผา่หอม

3314 00035184 นางสาว ไพริน บุญประเสริฐ เดก็ชาย พลกฤต สร้อยมุกดา

3315 00035184 นางสาว ไพริน บุญประเสริฐ เดก็หญิง อชิรญา สร้อยมุกดา

3316 00035191 นาย ศกัดิโชต คิมสกลุเวช เดก็ชาย ชวธรรม คิมสกลุเวช

3317 00035191 นาย ศกัดิโชต คิมสกลุเวช เดก็ชาย วชัรวงศ ์คิมสกลุเวช

3318 00035194 นาย พิเชษฐ์ บูชาพิมพ์ เดก็ชาย เดชพนต ์บูชาพิมพ์

3319 00035204 นาย มนสั วฒันะ เดก็หญิง มนวสัสา วฒันะ

3320 00035207 นาย ขวญัชยั กมลวฒัน์ เดก็หญิง กมลนิตย ์กมลวฒัน์
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3321 00035224 นาย พชัรพล  แสนอาลยั เดก็ชาย จิราชยั ทนเถือน

3322 00035224 นาย พชัรพล  แสนอาลยั เดก็หญิง ปิยาพชัร ทนเถือน

3323 00035226 นางสาว ฐิติยา แสนจนัทร์ เดก็ชาย ปัญญวุฒิ หาโยค

3324 00035234 นางสาว ธิตินนัท ์ตงัสรรกิจเจริญ เดก็ชาย นนัทชยั ลิววณิชยากลุ

3325 00035234 นางสาว ธิตินนัท ์ตงัสรรกิจเจริญ เดก็หญิง สุวนนัท ์ลิววณิชยากลุ

3326 00035237 นางสาว สุจิตรา คาํผา เดก็หญิง ณฐักานต ์ทองสวสัดิ

3327 00035237 นางสาว สุจิตรา คาํผา เดก็หญิง ณฐันรี ทองสวสัดิ

3328 00035244 นาย ณฐัพล นวลเนตร เดก็ชาย ชวกร นวลเนตร

3329 00035247 นางสาว บุญโฮม ขนัสีโพ เดก็หญิง บูรยา จิตคง

3330 00035250 นางสาว สุกญัญา ศรีเฉลิม เดก็หญิง กลัยกร ศรีเฉลิม

3331 00035272 นางสาว ภทัรพร สามงามยา เดก็ชาย โรจนว์ศิิษฐ์ ทวีแกว้

3332 00035272 นางสาว ภทัรพร สามงามยา นางสาว ณฐักมล ทวีแกว้

3333 00035275 นางสาว ธญัญพร ธรรมวิเศษ เดก็ชาย ณฐัพล พรมแยม้

3334 00035279 นาย สิริพงศ ์ผดุงทรัพย์ เดก็หญิง ณฏัฐฎ์าพร ผดุงทรัพย์

3335 00035283 นาย สุคล ทองแจ่ม เดก็ชาย สุรเทพ ทองแจ่ม

3336 00035284 นางสาว พรชนก บุณโยรส เดก็ชาย ปุญญพฒัน ์นาสมบูรณ์

3337 00035289 นาย ศุภชยั ศรีดาทน เดก็ชาย พงษภู์มิ ศรีดาทน

3338 00035289 นาย ศุภชยั ศรีดาทน นาย พงษโ์ชติ ศรีดาทน

3339 00035290 นาย ศิริชยั ศิลารักษ์ เดก็หญิง กญัญาภคั ศิลารักษ์

3340 00035296 นางสาว สุรีวลัย ์ดว้งนาม เดก็ชาย รัชพล อารีญาติ

3341 00035301 นางสาว พชัรินทร์ แสบงบาล เดก็หญิง ดาวิกา ผาสุข
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3342 00035311 นาย ณรงคช์ยั รักษาชาติ นางสาว จิรัชญา รักษาชาติ

3343 00035314 นางสาว วิราวรรณ สุขะวฒันะ เดก็ชาย ธนาวินท ์โตบุญเรือง

3344 00035325 นางสาว นิลอุมา อาจพรม เดก็หญิง ดุษฎี เชือกลาง

3345 00035325 นางสาว นิลอุมา อาจพรม เดก็หญิง ชญัญา เชือกลาง

3346 00035329 นางสาว อรวรรณ เขียวคาํรพ เดก็ชาย ณภทัรศรันย ์วงษอ์นนัต์

3347 00035329 นางสาว อรวรรณ เขียวคาํรพ เดก็หญิง พิมพล์ภสั วงษอ์นนัต์

3348 00035341 นางสาว ภทัร์ชลิน สาดแล่น เดก็หญิง วชิรญาณ์ วิแสง

3349 00035341 นางสาว ภทัร์ชลิน สาดแล่น เดก็หญิง วชัรียา วิแสง

3350 00035351 นาง ศุภสรณ์ แกว้ศรี เดก็ชาย กนัทรากร สิงหล

3351 00035362 นาง เบญจวรรณ เตชะเสน เดก็ชาย อชิระ เตชะเสน

3352 00035362 นาง เบญจวรรณ เตชะเสน เดก็ชาย กรณ์ เตชะเสน

3353 00035365 นางสาว รจนา หนูเจียม เดก็หญิง พิมพวิ์ไล คุณาพนัธ์

3354 00035367 นาง นิลวิศาล เฮงสมบูรณ์ เดก็หญิง พรปวีณ์ เฮงสมบรูณ์

3355 00035375 นางสาว สมปอง จนัทร์สวสัดิ เดก็หญิง สุนิษา ทบัทิมทอง

3356 00035377 นาง อุไร มีทวี นางสาว สุพรรณี มีทวี

3357 00035379 นาง รัชนิดา วนัวฒันกลุ เดก็ชาย ภควตั วนัวฒันกลุ

3358 00035379 นาง รัชนิดา วนัวฒันกลุ เดก็หญิง เขมจิรา วนัวฒันกลุ

3359 00035379 นาง รัชนิดา วนัวฒันกลุ นาย นิธิศ วนัวฒันกลุ

3360 00035387 นาย ชยัชาญ ทองศรี เดก็หญิง รัตนาภรณ์ ทองศรี

3361 00035389 นาย ณภทัร เหมือนลมา้ย เดก็หญิง สิรินทรา เหมือนลมา้ย

3362 00035390 นางสาว จิดาภา เอนกกุลชยั เดก็หญิง อาทิตยาภา ฉนัทปราโมทย์
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3363 00035392 นาง ปวีนสั รุ่งวฒันะกิจ เดก็หญิง กิรณา รุ่งวฒันะกิจ

3364 00035392 นาง ปวีนสั รุ่งวฒันะกิจ เดก็หญิง ชชัฏา รุ่งวฒันะกิจ

3365 00035393 นางสาว ญาใจ กริมทุม เดก็หญิง แพรวา บณัฑิตยน์พรัตน์

3366 00035396 นาย กิตติศกัดิ ทองใบนอ้ย นางสาว บุณยานุช ทองใบนอ้ย

3367 00035398 นาย สมเกียรติ ธนาํธาตุ เดก็ชาย ณฐันนท ์ธนาํธาตุ

3368 00035406 นาง สุธิดา ฉาํชก เดก็ชาย ชชันนัท ์ฉาํชก

3369 00035429 นาง ลูกตาล อนนัทวนั เดก็หญิง สาริศา อนนัทวนั

3370 00035429 นาง ลูกตาล อนนัทวนั เดก็ชาย ติณณ์ อนนัทวนั

3371 00035436 นางสาว กรกช พลศรีลา เดก็หญิง ลภสัรดา พลศรีลา

3372 00035438 นาง ทศวรรณ มีชยัเลิศสกลุ เดก็หญิง ชญวรรณ คนจะ

3373 00035438 นาง ทศวรรณ มีชยัเลิศสกลุ เดก็ชาย ทรรชชยั คนจะ

3374 00035453 นางสาว สุกญัญา มาตรังศรี เดก็หญิง มลธิชา มาตรังศรี

3375 00035456 นางสาว ปุณยนุช ทองใบ เดก็หญิง วรินทศ์ยา จนัทร์วิชยั

3376 00035460 นาย ชลธี ศรีทองดี เดก็ชาย ชิษณุพงศ ์ศรีทองดี

3377 00035460 นาย ชลธี ศรีทองดี เดก็หญิง ชนญัชิดา ศรีทองดี

3378 00035461 นาย ไพรวรรณ ขอมอบกลาง นางสาว ชนิสรา ขอมอบกลาง

3379 00035462 นางสาว เสาวรส ไชยะวนิช เดก็หญิง ฑิตยา ไชยะวนิช

3380 00035464 นาง วชัรี ทายพงศศ์กัดิ เดก็ชาย วราเมธ ทายพงศศ์กัดิ

3381 00035476 นาง จิตติมา โป๊ฟ้า นาย รุตติพงษ ์โป๊ฟ้า

3382 00035481 นาย ทรัพย ์เนาวบตัร เดก็หญิง พรรณศิริ เนาวบตัร

3383 00035483 นาย สุริยะ โสสุ่ย เดก็หญิง ดลพร โสสุ่ย
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3384 00035487 นาย วสันต ์แสงสวสัดิกลุ เดก็ชาย วชิวฒิุ แสงสวสัดิกุล

3385 00035490 ว่าทีร้อยตรีหญิง อรอมุา เขียวสด นาย ชนุตร์ สําลีม่วง

3386 00035497 นางสาว วรวรรณ ผกูจิตต์ นางสาว กนกกร พรมโสภา

3387 00035499 นางสาว รัญชิดา เรืองจนัทึก นางสาว พีระพรรณ พรหมจนัทร์

3388 00035499 นางสาว รัญชิดา เรืองจนัทึก นางสาว แพรพรรณ พรหมจนัทร์

3389 00035505 นาง พิณทิพย ์งามจรรยาภรณ์ เดก็ชาย พิทวสั งามจรรยาภรณ์

3390 00035505 นาง พิณทิพย ์งามจรรยาภรณ์ เดก็หญิง พรธีรา งามจรรยาภรณ์

3391 00035507 นาง พรรณี อารมรัมย์ เดก็ชาย ชวกร อารมรัมย์

3392 00035507 นาง พรรณี อารมรัมย์ เดก็หญิง กนัตฤ์ทยั อารมรัมย์

3393 00035511 นาง กลัยา โชติสุวรรณกลุ เดก็ชาย ศุภณฏัฐ โชติสุวรรณกลุ

3394 00035511 นาง กลัยา โชติสุวรรณกลุ นาย วรัญ ู โชติสุวรรณกุล

3395 00035515 นางสาว สุทธิกานต ์ บวัจนัทร์ เดก็หญิง ปัญจวฒัน์ โสดา

3396 00035517 นางสาว อุบลรัตน ์แกว้บนัดิษฐ เดก็ชาย วรปรัชญ ์ปานนอ้ย

3397 00035524 นาง นงลกัษณ์ แคล่วคล่อง เดก็ชาย ภูนเรศ แคล่วคล่อง

3398 00035540 นาง วนัทนีย ์ชูศิริโรจน์ เดก็ชาย ณฐัภทัร ชูศิริโรจน์

3399 00035540 นาง วนัทนีย ์ชูศิริโรจน์ เดก็ชาย ณฐัชนน ชูศิริโรจน์

3400 00035541 นาย ชาญเดช แสงงาม เดก็หญิง ปุญญิศา แสงงาม

3401 00035541 นาย ชาญเดช แสงงาม เดก็ชาย ธนาธิป แสงงาม

3402 00035542 นาย สัมฤทธิ กิตติพยคัฆ์ นางสาว รังสิกิตตา กิตติพยคัฆ์

3403 00035555 นาง ธญัญลกัษณ์ วงษป์าน เดก็หญิง อรุณลกัษณ์ วงษป์าน

3404 00035555 นาง ธญัญลกัษณ์ วงษป์าน เดก็ชาย ปุญญพฒัน ์วงษป์าน
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3405 00035578 นางสาว ตรีทิพยนิ์ภา สาํราญบวรรัตน์ เดก็ชาย บณัฑิตวงศ ์สาํราญบวรรัตน์

3406 00035578 นางสาว ตรีทิพยนิ์ภา สาํราญบวรรัตน์ เดก็หญิง อปัสรารินทร์ สาํราญบวรรัตน์

3407 00035581 นางสาว ชุลีพร แซ่ลิม เดก็ชาย สุธิมา แซ่โคว้

3408 00035581 นางสาว ชุลีพร แซ่ลิม เดก็ชาย สพลดนยั แซ่โคว้

3409 00035582 นาย วรณัฐ ยามี เดก็ชาย ฐปณิก ยามี

3410 00035582 นาย วรณัฐ ยามี นาย ฐปณฐั ยามี

3411 00035587 นาย ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลยศ์รี เดก็ชาย ณคุณ ธรรมวิบูลยศ์รี

3412 00035593 นาง สุภิญญา อินอิว เดก็ชาย จุฑา อินอิว

3413 00035593 นาง สุภิญญา อินอิว เดก็หญิง จุฑาทิพย ์อินอิว

3414 00035600 นางสาว ยภุาวดี ผานดั เดก็ชาย พงศกร ผานดั

3415 00035600 นางสาว ยภุาวดี ผานดั นาย จกัรกฤษณ์ ผานดั

3416 00035617 นางสาว ฐิติมา พทุธลา เดก็ชาย สิรวชัญ ์พทุธลา

3417 00035620 นางสาว ชชันิตย ์เรือนสอน เดก็ชาย ณปภทัร เผา่ตะ๊ใจ

3418 00035623 นางสาว ภทัราภรณ์ ศรีชนะวงศ์ เดก็หญิง กรฉตัร ศรีรัง

3419 00035626 นางสาว อุมาพร วงคอ์ามาตย์ เดก็หญิง อนัยาพร จนัทรเสนา

3420 00035632 นางสาว นงฤดี ปานประสิทธิ เดก็ชาย ณฐัภทัร นิลชูจิตร

3421 00035639 นาง นาํฝน ชา้งสัมฤทธิ เดก็หญิง ธญัสินี ชา้งสัมฤทธิ

3422 00035653 นางสาว ปนิดา มุ่งดี เดก็หญิง ธญัชนก ตอรบรัมย์

3423 00035662 นางสาว ยพุยงค ์คงสอน เดก็ชาย พสิษฐ์ พิงตะคุ

3424 00035663 นางสาว นนทลี ผิวลว้น เดก็ชาย ธนินทณ์ฐั มานพ

3425 00035687 นาย ธนชัพนัธ์ มีเอม นาย ธนาพงษ ์มีเอม
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3426 00035692 นาย ภาคภูมิ นาคะตะ เดก็หญิง ชนกชนม ์นาคะตะ

3427 00035695 นางสาว นิตยา บุตรสา เดก็ชาย ศิรพฒัน์ วิเศษ

3428 00035703 นาย สิริพงศ ์เปล่งฉวี เดก็ชาย ปิติพงษ ์เปล่งฉวี

3429 00035712 นาง ศิริพร  ชืนเกษร เดก็ชาย อนุศิษฏ ์ชืนเกษร

3430 00035714 นาง บุญพลอย ศรีมานะ นางสาว พิมพม์าดา ศรีมานะ

3431 00035719 นางสาว พิชยา เนตรกระจ่าง นาย อรรถวิท สามกองงาม

3432 00035726 นาย อนนต ์เทียงบุญ เดก็หญิง ทิวานนัท ์เทียงบุญ

3433 00035740 นาย ศราวฒิุ แตงสาขา เดก็ชาย จิราย ุแตงสาขา

3434 00035740 นาย ศราวฒิุ แตงสาขา เดก็ชาย วาย ุแตงสาขา

3435 00035744 นางสาว สุรีรัตน ์ประสาทสิทธิ เดก็หญิง นนัทร์นภสั นนัทเสนีย์

3436 00035763 นางสาว ภทัทิรา อินขาว เดก็ชาย ภทัรชยั สุขแสงทอง

3437 00035773 นางสาว วิฑาพร จนัคาํ เดก็ชาย ธนภทัร ร่มแกว้

3438 00035781 นางสาว หทยัรดา ณ ระนอง เดก็หญิง กรณิศ เฉิดโฉม

3439 00035781 นางสาว หทยัรดา ณ ระนอง นางสาว ญาณิศา เฉิดโฉม

3440 00035784 นางสาว ธิดารัตน์ อาจอาสา เดก็ชาย ธีรภทัร ปิยภาณีพงศ์

3441 00035784 นางสาว ธิดารัตน์ อาจอาสา เดก็ชาย ธีรเทพ ปิยภาณีพงศ์

3442 00035787 นาง ศศิวิมล อญัชนับุตร เดก็ชาย วชัรพงษ ์อญัชนับุตร

3443 00035787 นาง ศศิวิมล อญัชนับุตร เดก็ชาย กนกภทัร อญัชนับุตร

3444 00035827 นางสาว ลดัดา โกทองเจริญ เดก็ชาย วุฒิภทัร ประทุมแกว้

3445 00035827 นางสาว ลดัดา โกทองเจริญ เดก็หญิง ภทัรศยา ประทุมแกว้

3446 00035829 นางสาว พชัรี ทองเรือง เดก็หญิง ธญัชนก ทองคาํ
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3447 00035833 นาย พงคเ์ทพ ครุฑนวม เดก็หญิง พิชชา ครุฑนวม

3448 00035833 นาย พงคเ์ทพ ครุฑนวม เดก็หญิง พิชญธิดา ครุฑนวม

3449 00035849 นางสาว อรนุชา อภิบุญญาวรกุล เดก็หญิง อนญัญา อภิบุญญาวรกุล

3450 00035849 นางสาว อรนุชา อภิบุญญาวรกุล เดก็หญิง บุญญาภา อภิบุญญาวรกุล

3451 00035882 นาย ณฐัชยั ทองคาํ นางสาว ณฐัธิดา ทองคาํ

3452 00035894 นาง จนัทร์ฉาย จิตตรีสินธ์ุ นางสาว พฒันน์รี จิตตรีสินธ์ุ

3453 00035896 นาง ชฎาพร ไชยรัตน์ นาย พลกฤต ไชยรัตน์

3454 00035915 นางสาว รุ่งนภา พทุธาพร เดก็ชาย ธนกร สิงหะภูกาม

3455 00035918 นางสาว อรพนิท ์สุภาพนัธ์ เดก็หญิง ลภสัรดา สุยะหลาน

3456 00035920 นางสาว อุมาพร อติชาติมณี เดก็ชาย กฤษณพล พาพาน

3457 00035925 นาย ธนยศ สุมาลยโ์รจน์ เดก็ชาย ณกร สุมาลยโ์รจน์

3458 00035928 นาง ประภากร วงศเ์จริญสันติ เดก็ชาย ภทัรกร วงศเ์จริญสันติ

3459 00035931 นาง สุวรรณา บงบุตร เดก็หญิง ธญัญรัศม ์บงบุตร

3460 00035945 นาย ศิกวสั สุขดี เดก็หญิง ศศิรดา สุขดี

3461 00035953 นาง นิภา จามรี เดก็หญิง ณฐัภสัสร จามรี

3462 00035953 นาง นิภา จามรี เดก็หญิง ปัณพร จามรี

3463 00035957 นางสาว จรณินท ์ ไวยประเสริฐ เดก็ชาย จิรัชญา สิงห์แกว้

3464 00035961 นาย ปิยะพงษ ์นิลถนอม เดก็ชาย ปิยพทัธ์ นิลถนอม

3465 00035966 นางสาว กชมล ชิตเจริญธรรม เดก็หญิง อาณญัชา ชิตเจริญธรรม

3466 00035969 นางสาว วิระนุช ลามคาํ เดก็ชาย ธนพล อุทยัรัศมี

3467 00035969 นางสาว วิระนุช ลามคาํ เดก็ชาย รัชตพ์ล อุทยัรัศมี
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3468 00035973 นาย วราวุฒิ ฉุยกรม นางสาว กานตธิ์ดา ฉุยกรม

3469 00035977 นางสาว เมตตา ขาํอินทร์ เดก็หญิง ไอรดา บุญอยู่

3470 00035989 นาง บุณยนุช วนัเทาแกว้ เดก็หญิง สิริขวญั วนัเทาแกว้

3471 00035989 นาง บุณยนุช วนัเทาแกว้ นางสาว ณฏัฐธิดา วนัเทาแกว้

3472 00036003 นาง พรีมพชัริสา โควานิชเจริญ เดก็ชาย นทณที โควานิชเจริญ

3473 00036003 นาง พรีมพชัริสา โควานิชเจริญ เดก็หญิง พลอยพชัริตา โควานิชเจริญ

3474 00036016 นางสาว วนิชยา จนัทรัตน์ เดก็ชาย เอกวนิช แกว้ประจบ

3475 00036038 นาง ปริยา เกนโรจน์ เดก็ชาย ปรวฒัน ์เกนโรจน์

3476 00036038 นาง ปริยา เกนโรจน์ นางสาว ปรวีร์ เกนธรจน์

3477 00036056 นางสาว พรทิพย ์ตนัติวุฒิปกรณ์ เดก็หญิง วรรณรสา เทียนวนั

3478 00036058 นางสาว นีรชา กลินพยอม นางสาว ปภสัรา ลาภเจริญวงศา

3479 00036059 นาย เกียรติชยั เขียวสาหร่าย เดก็หญิง ชนดัดา เขียวสาหร่าย

3480 00036061 นางสาว รัชนี ชาติเจริญ เดก็ชาย ธีรเดช สุนนัท์

3481 00036061 นางสาว รัชนี ชาติเจริญ เดก็ชาย ธีรดนย ์สุนนัท์

3482 00036066 นางสาว เบญจวรรณ ศรีวิชา เดก็หญิง กมลวรรณ ศรีวิชา

3483 00036067 นางสาว อนุช จิระวนัชยักลุ นางสาว ชทันภา อมรรัตนพ์พิฒัน์

3484 00036075 นาย ปุณณรัตน ์สรรพกิจชาญชยั เดก็ชาย กนัตพฒัน ์สรรพกิจชาญชยั

3485 00036082 นาง อรพนิท ์ถาวรกลุ นางสาว อริสา ถาวรกลุ

3486 00036084 นาง สุวิมล วงศล์กัษณะพิมล เดก็ชาย ติณณ์ วงศล์กัษณะพิมล

3487 00036101 นางสาว นิรดา ยศเสถียร เดก็หญิง ปิยธิดา พลจนัทึก

3488 00036104 นางสาว รัณยาณฐั ยนิดี เดก็หญิง ภูริชญา บางวิจิตร
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3489 00036105 นางสาว นรินทิพย ์คงนิล เดก็ชาย กฤตวฒัน ์กลินประสาร

3490 00036105 นางสาว นรินทิพย ์คงนิล นางสาว ณฐัญาดา คงนิล

3491 00036109 นาง การะเกด กลุแกว้ นาย ปกรณ์ จงอธิคม

3492 00036115 นาย รังสรรค ์แตงสาขา เดก็หญิง ปาณรภสั แตงสาขา

3493 00036115 นาย รังสรรค ์แตงสาขา เดก็หญิง อญัมณี แตงสาขา

3494 00036123 นางสาว เขมิกา แสนสุข เดก็ชาย ตนุพล แสนสุข

3495 00036124 นางสาว พิพาพรรณ รอดดอน เดก็หญิง ขวญัจิรา อ่อนสิงห์

3496 00036133 นางสาว กญัญาภคั ปัญญาไว เดก็ชาย สุธา เกียรติทวีเดช

3497 00036133 นางสาว กญัญาภคั ปัญญาไว เดก็ชาย ขจรเกียรติ เกียรติทวีเดช

3498 00036133 นางสาว กญัญาภคั ปัญญาไว เดก็ชาย เขมภทัร์ เกียรติทวีเดช

3499 00036136 นาง ภทัรภร สิรภาณุวตั นาย ศุภกร สิรภาณุวตั

3500 00036137 นางสาว ภทัราวดี พิมพศ์รี เดก็หญิง จิรชยา คาํชู

3501 00036141 นางสาว สิวนุช บุญยงั เดก็หญิง พิชญาภา สิงห์ทน

3502 00036155 นาง ญาณิศา พิมพค์ณิต เดก็ชาย เพช็รระพี พิมพค์ณิต

3503 00036168 นางสาว นงเยาว ์บญุเจริญ เดก็หญิง พรปวีณ์ อ่อนสดทวีชยั

3504 00036172 นาย ธนัยกร กสิภาร์ เดก็ชาย ธนกร กสิภาร์

3505 00036173 นาย ชยัวฒัน ์กลินศรีทอง เดก็ชาย วฒิุภทัร กลินศรีทอง

3506 00036175 นาย สุรศกัดิ แสวงพงษ์ เดก็หญิง วิภาดา แสวงพงษ์

3507 00036177 นางสาว ศิริลกัษณ์ ยานกลูวงศ์ เดก็หญิง นลินนิภา ยานกูลวงศ์

3508 00036188 นางสาว ปิยะดา อินธิบาล เดก็หญิง วิรัชฎา นามประกอบ

3509 00036209 นาง นภสัศยั คงคาศรี เดก็ชาย นภสินธ์ุ คงคาศรี
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3510 00036218 นาง ขนิษฐา อยูเ่พช็ร์ เดก็ชาย จอมทพั อยูเ่พช็ร์

3511 00036245 นาย วีรชยั โตไหล เดก็ชาย จิรโชติ โตไหล

3512 00036248 นาย กิตติศกัดิ เอกวิไล เดก็หญิง ปูริดา เอกวิไล

3513 00036254 นาง ปิยรัตน ์ภูวมุกดา นางสาว เนรัญชรา ภูวมุกดา

3514 00036266 นางสาว สิรินนา เอียมมงคล เดก็ชาย อศัวิน เอียมมงคล

3515 00036266 นางสาว สิรินนา เอียมมงคล นางสาว อริสา เอียมมงคล

3516 00036271 นางสาว เยาวภา มูลมงคล เดก็หญิง สุริวิภา นิลเนตรบุตร

3517 00036299 นางสาว กรรณิการ์ ภาสดา เดก็หญิง ธนพร วิไลเกษม

3518 00036300 นางสาว ศิริอร กลางสาํโรง เดก็หญิง นพศร วรรัตน์

3519 00036302 นาง มนสันนัท ์แท่งทอง เดก็หญิง นนัทน์ภสั แท่งทอง

3520 00036302 นาง มนสันนัท ์แท่งทอง เดก็ชาย สิปปวิชญ ์แท่งทอง

3521 00036306 นางสาว สร้อยฟ้า เจริญสุข เดก็หญิง พิมพล์ดา รัดกมุ

3522 00036306 นางสาว สร้อยฟ้า เจริญสุข เดก็หญิง พิมพล์ภสั รัดกมุ

3523 00036320 นาง ฐิติยา เจนจิโรจพิพฒัน์ นาย ชญานนท ์เจนจิโรจพิพฒัน์

3524 00036320 นาง ฐิติยา เจนจิโรจพิพฒัน์ นางสาว นิรันดรา เจนจิโรจพิพฒัน์

3525 00036323 นาง สุจิตตา แคล่วคล่อง เดก็ชาย กรธวฒัน ์แคล่วคล่อง

3526 00036323 นาง สุจิตตา แคล่วคล่อง เดก็ชาย ปวเรศ แคล่วคล่อง

3527 00036340 นาง ปัทมาพร ปิยะศรีทอง เดก็หญิง กวินทรา ปิยะศรีทอง

3528 00036346 นางสาว มณีรัตน์ ปินสุเทพ เดก็ชาย วรภพ ดอนอุดม

3529 00036363 นาง พชัรินทร์ อยูเ่จริญ เดก็หญิง ธนชัชา อยูเ่จริญ

3530 00036363 นาง พชัรินทร์ อยูเ่จริญ เดก็ชาย ภานุวฒัน์ อยูเ่จริญ
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3531 00036364 นางสาว ปพิชญาน ์อภิโช เดก็หญิง พรชิตา สุเฌอ

3532 00036364 นางสาว ปพิชญาน ์อภิโช นางสาว ศิริพรรณ สุเฌอ

3533 00036376 นางสาว ยภุาภรณ์ ศรสันต์ เดก็ชาย ธนกฤต ผิวออ่น

3534 00036376 นางสาว ยภุาภรณ์ ศรสันต์ นางสาว กชพร ผวิออ่น

3535 00036381 นางสาว วรรณภา สุวรรณคีรี นางสาว พทุราหวาน นิสัยชล

3536 00036388 นางสาว ฟาริดา ปรีชาพืช นาย สุกฤษฎิ ปรีชาพืช

3537 00036397 นาง สุรียพ์ร จนัทร์ผดุง นางสาว นทัธมน จนัทร์ผดุง

3538 00036398 นางสาว ไพจิตร สุดประสงค์ เดก็หญิง เมธาพร สดสุ่น

3539 00036398 นางสาว ไพจิตร สุดประสงค์ นาย ธีรพจน์ สดสุ่น

3540 00036401 นาง ปุณยนุช เกตุแกว้ เดก็หญิง ณฐักฤตา เกตุแกว้

3541 00036401 นาง ปุณยนุช เกตุแกว้ เดก็หญิง ภวิษยพ์ร เกตุแกว้

3542 00036403 นาย ไพรัตน ์กาํลงัเร็ว เดก็หญิง ชนกนนัท ์กาํลงัเร็ว

3543 00036403 นาย ไพรัตน ์กาํลงัเร็ว เดก็หญิง ชิดชนก กาํลงัเร็ว

3544 00036409 นางสาว วรรณิพา เจียมใจ เดก็หญิง อุษา เจียมใจ

3545 00036411 นางสาว แกว้ตา ทะเรรัมย์ เดก็ชาย ธนาย ุตน้ศรี

3546 00036411 นางสาว แกว้ตา ทะเรรัมย์ เดก็หญิง ธนารีย ์ตน้ศรี

3547 00036428 นางสาว ริญญารัตน ์เอกอคัรโรจนก์ลุ เดก็ชาย ฐานวฒัน ์ภูวรัศมิดาํรงค์

3548 00036428 นางสาว ริญญารัตน ์เอกอคัรโรจนก์ลุ นาย จิรวฒัน ์ธนรัฐณฐักรณ์

3549 00036429 นางสาว อนุธิดา สิทธิ เดก็ชาย ธนดล สิงห์แกว้

3550 00036429 นางสาว อนุธิดา สิทธิ เดก็ชาย ธนกฤต สิงห์แกว้

3551 00036445 นางสาว กิตติวรรณ นิมดิษฐ์ เดก็ชาย กนัตก์วี สีนาค
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3552 00036459 นางสาว สุนนัทา พาพล เดก็ชาย จตัุรยทุธ จตัุกลุ

3553 00036462 นาง ฉตัรดาว นิยมสุจริต เดก็หญิง พิมพช์นก นิยมสุจริต

3554 00036466 นาง รัชนก ไกรวงศ์ เดก็หญิง อยัย ์ไกรวงศ์

3555 00036475 นางสาว ปาลิดา ปริชญาวงศ์ เดก็หญิง อริญรดา ปริชญาวงศ์

3556 00036479 นาง วิไลวรรณ อมรเดชเทวินทร์ เดก็ชาย ธนนัตท์ศัน ์อมรเดชเทวินทร์

3557 00036480 นาง สุพิณดา ชมภูมิง นางสาว ญาณากร ชมภูมิง

3558 00036490 นางสาว กณัหา สีสมบติั เดก็หญิง ปารีญา อินแดง

3559 00036508 นาย สมศกัดิ เนตรสวา่ง เดก็หญิง ธนัยาพร เนตรสวา่ง

3560 00036524 นางสาว ภทัรพร วิสาจนัทร์ เดก็ชาย ภทัรพล กุลเดชชยัชาญ

3561 00036524 นางสาว ภทัรพร วิสาจนัทร์ เดก็ชาย ภทัรชยั กลุเดชชยัชาญ

3562 00036528 นาง กรรณิการ์ เลก็ฟู เดก็ชาย สิทธินนท ์เลก็ฟู

3563 00036528 นาง กรรณิการ์ เลก็ฟู เดก็หญิง อรปรียา เลก็ฟู

3564 00036541 นางสาว อรุณี ฉ่องสวนออ้ย เดก็ชาย ศุภกิจ ชวยกระจ่าง

3565 00036541 นางสาว อรุณี ฉ่องสวนออ้ย เดก็หญิง สุภาวดี ชวยกระจ่าง

3566 00036541 นางสาว อรุณี ฉ่องสวนออ้ย นางสาว อุษาวณีย ์ชวยกระจ่าง

3567 00036544 นางสาว สิริวลัย ์เรืองสุรัตน์ นาย ภากร ฉตัรทรงเจริญ

3568 00036544 นางสาว สิริวลัย ์เรืองสุรัตน์ นาย นนทกร ฉตัรทรงเจริญ

3569 00036550 นาย กิตติรัตน์ ปรือทอง เดก็ชาย พีรวิชญ ์ปรือทอง

3570 00036550 นาย กิตติรัตน์ ปรือทอง เดก็ชาย ศุภวิชญ ์ปรือทอง

3571 00036551 นาง พรทิพย ์ปลืมสุดใจ เดก็ชาย ภราดร ปลืมสุดใจ

3572 00036556 นาง กศุลานนัท ์ศรีสวสัดิ เดก็ชาย วิชญพ์ล ศรีสวสัดิ
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3573 00036561 นาง จนัทิรา วรวฒิุ เดก็หญิง สรวีย ์วรวฒิุ

3574 00036574 นางสาว อารียา สร้อยสวสัดิ เดก็หญิง มาริษา ประทุมแกว้

3575 00036574 นางสาว อารียา สร้อยสวสัดิ นางสาว คีตภทัร ประทุมแกว้

3576 00036627 นางสาว พรพิมล พลเทพ เดก็หญิง นชันนัท ์สวสัดิสรรพ์

3577 00036627 นางสาว พรพิมล พลเทพ เดก็หญิง จิตตินนัท ์สวสัดิสรรพ์

3578 00036628 นางสาว อุไรพร รัตนวฒิุสุวรรณ เดก็ชาย ภูวนนท ์กิตติวรเชฏฐ์

3579 00036628 นางสาว อุไรพร รัตนวฒิุสุวรรณ เดก็หญิง ธารบุณ กิตติวรเชฏฐ์

3580 00036638 นาง กลัยาณี รสโสดา เดก็หญิง สิรินภา รสโสดา

3581 00036638 นาง กลัยาณี รสโสดา เดก็หญิง สิริกลัยา รสโสดา

3582 00036639 นาย ทรงศกัดิ แดงอาจ เดก็หญิง อภิชญา แดงอาจ

3583 00036644 นาง วรารัตน์ พฤฒิถาวร เดก็ชาย วริศ พฤฒิถาวร

3584 00036648 นางสาว ดารินทร์ พิมพท์อง เดก็หญิง รัญชิดา สีแกว้

3585 00036649 นางสาว สิริญา สงับุตรดา เดก็ชาย สิงหนาท สุนจิรัตน์

3586 00036652 นางสาว วรัศมน์นัท ์เชียงนิยม นาย กิตติธชั เชียงนิยม

3587 00036654 นางสาว พิกลุ เมืองเงิน เดก็หญิง ณิชาภา ปัญญาวงค์

3588 00036655 นางสาว สุชญา สาํโรงทอง เดก็ชาย โสภณวิชญ ์สุขมุกาญจนรัตน์

3589 00036667 นาง ฉฐัญาณ์ วงศรั์ฐนนัท์ เดก็ชาย บุญโญภาส วงศรั์ฐนนัท์

3590 00036676 นางสาว อุบล อยูอุ่บล เดก็ชาย ณฏัฐนนัท ์โรจน์หิรัญ

3591 00036690 นาย ศรัณย ์ทรัพยทิ์ม เดก็หญิง พชัรวรินทร์ ทรัพยทิ์ม

3592 00036692 นางสาว นฤมล แสงเมา เดก็หญิง กวิสรา กองแกว้

3593 00036693 นางสาว วนัวิสา ชาติเจริญสวสัดิ เดก็ชาย อภิวิชญ ์พลพฤกษ์
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3594 00036694 นางสาว เอมอร กระหวาย เดก็หญิง ธญัญาธรณ์ ผอ่งแผว้

3595 00036701 นางสาว กนกวรรณ สวนมะลิ เดก็หญิง กชพรรณ หุ่นจนัทร์

3596 00036730 นาย สุรศกัดิ  นามนยั เดก็หญิง ณิชาภทัร นามนยั

3597 00036730 นาย สุรศกัดิ  นามนยั นางสาว สุจีรา นามนยั

3598 00036741 นาย เจริญพงษ ์กานดา เดก็ชาย กรวรรธ กานดา

3599 00036741 นาย เจริญพงษ ์กานดา เดก็ชาย กรวิชญ ์กานดา

3600 00036743 นางสาว เยาวลกัษณ์ แจง้เจริญ เดก็ชาย วีระภทัร วรรณรส

3601 00036745 นางสาว มาลินี ชา้งงาม เดก็หญิง กรณ์ภสัสรณ์ ขจรวรปกรณ์

3602 00036747 นางสาว ขวญัฤทยั คณโฑมขุ เดก็ชาย วรรธนยั ปิดตามานงั

3603 00036747 นางสาว ขวญัฤทยั คณโฑมขุ นางสาว ปัญจรียพ์ร สวาคมปันตี

3604 00036762 นาง ฑิฆมัพร หอสิริ เดก็ชาย พีระ หอสิริ

3605 00036769 นางสาว อรอษุา กามลคร เดก็ชาย ศุภสัณห์ จ่ายนอก

3606 00036774 นางสาว จรินยาพร เรืองโสม เดก็หญิง พิชญาภรณ์ สวนสําราญ

3607 00036775 นางสาว วนิดา หวินกาํปัง เดก็หญิง อโรชา หวินกาํปัง

3608 00036793 นางสาว ปิยมาศ สืบสิทธิ เดก็ชาย ธีรธชั เลก็เพช็ร

3609 00036812 นางสาว สุจารี หมืนพนัธ์ เดก็ชาย ณฐนนท ์สุดโต

3610 00036816 นางสาว จุฬารัตน ์เจริญถนอม เดก็หญิง อนุสรา หาญชยั

3611 00036829 นาง สุนนัทา รอดแฟง เดก็หญิง นุตประวีณ์ รอดแฟง

3612 00036829 นาง สุนนัทา รอดแฟง นางสาว นภสร รอดแฟง

3613 00036830 นางสาว ภคพร แยม้สาํรวล เดก็ชาย ภควุฒิ แยม้สํารวล

3614 00036832 นาย ตะวนั กาํบุญ เดก็หญิง ฐิติชญา กาํบุญ
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3615 00036832 นาย ตะวนั กาํบุญ เดก็ชาย วชิรวิทย ์กาํบุญ

3616 00036833 นางสาว ณิชชาอร รัตนนุกลู เดก็ชาย ธนนท ์อยูส่บาย

3617 00036833 นางสาว ณิชชาอร รัตนนุกลู นาย กมัปนาท รัตนนุกลู

3618 00036836 นาย การิน ราชภกัดี เดก็ชาย รัชกร ราชภกัดี

3619 00036842 นาย สุทธิพงศ ์วีณิน เดก็หญิง อมลรดา วีณิน

3620 00036843 นางสาว นิติยา เทพสง่า เดก็หญิง นิชาภา เทพสง่า

3621 00036846 นางสาว วรนุช พลูสุข เดก็ชาย ชลกานต ์กองแกว้

3622 00036846 นางสาว วรนุช พลูสุข เดก็ชาย อยัการ กองแกว้

3623 00036855 นาง อรนลิน เทียงน่วม นางสาว เนตรยา เทียงน่วม

3624 00036856 นางสาว ระพีพนัธ ์ฉิมพนัธ์ เดก็ชาย กมลภพ นาคแสงทอง

3625 00036862 นาง อญัชลี งามยงิ เดก็หญิง จิรชยา งามยงิ

3626 00036884 นางสาว วารินทร์ ขนัมนั เดก็ชาย ธนเดช ผกูขวญั

3627 00036886 นางสาว จิดาภา จนัทร์แสง เดก็ชาย อินทชั แสงโหน่ง

3628 00036890 นางสาว ดาริกา โรมรัน นาย ธนา แกว้บณัฑิต

3629 00036890 นางสาว ดาริกา โรมรัน นางสาว ลดา แกว้บณัฑิต

3630 00036897 นาง ดุจกมล หนูรัตน์ เดก็ชาย ณฏัฐ์ดนยั หนูรัตน์

3631 00036897 นาง ดุจกมล หนูรัตน์ เดก็ชาย กวินสิทธิ หนูรัตน์

3632 00036921 นางสาว ดุจหทยั มาสุข เดก็ชาย วราธิษณ์ มาสุข

3633 00036922 นาย ศุภกฤต ชินประเสริฐผล เดก็ชาย ศุภเศรษฐ ์ชินประเสริฐผล

3634 00036922 นาย ศุภกฤต ชินประเสริฐผล นางสาว ธมนพรรณ์ ชินประเสริฐผล

3635 00036923 นางสาว กรัณฑรัตน ์เอียมวรากลุ เดก็ชาย เสฏฐธ์นิน ปุญญศิลาจารย์
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3636 00036926 นาง นาํฝน คุม้วงษดี์ เดก็หญิง ชวิกา คุม้วงษดี์

3637 00036930 นางสาว รืนฤดี ผอ่งเกตุ เดก็ชาย ณฏัฐชยั ผอ่งเกตุ

3638 00036946 นาง สาครินทร์ เจริญคติธรรม เดก็ชาย พีรดนย ์เจริญคติธรรม

3639 00036949 นางสาว อลิสา โทแกว้ เดก็หญิง กวินทิพย ์ยนตวิ์ริยะ

3640 00036949 นางสาว อลิสา โทแกว้ เดก็ชาย ธีรยทุณ ยนตวิ์ริยะ

3641 00036972 นางสาว ทดัดาว  ทองหอม เดก็หญิง ธนสัสิยา ทองหอม

3642 00036983 นางสาว วนัทนี ยิมจนัทร์ นางสาว นทมณ บุญมาดี

3643 00036996 นางสาว อรทยั ไชยอุโคตร เดก็ชาย ศีลวสุตม ์เลก็เจริญ

3644 00037000 นางสาว พาวินี ใจอุ่น เดก็ชาย ภูริภทัร ใจอุ่น

3645 00037000 นางสาว พาวินี ใจอุ่น เดก็ชาย ภีมภพ ใจอุ่น

3646 00037006 นางสาว ลดัดาวรรณ ประภสัสรวิริยะ เดก็หญิง ณุศภฒัคช์ญา ไชยชาดา

3647 00037008 นางสาว วิไลวรณ์ ดีตนั เดก็ชาย วรฐิติ อตัสาระ

3648 00037010 นาง วรรณพร โอฬารวิวฒันช์ยั เดก็หญิง รัฐฏิภรณ์ โอฬารวิวฒันช์ยั

3649 00037012 นางสาว พรทิพย ์นนัทพลูทรัพย์ เดก็หญิง เขมิกา ประสาทชยั

3650 00037014 นาง วาสนา โพธิเยน็ เดก็ชาย ฑีฆาย ุโพธิเยน็

3651 00037020 นาง ภรัณยา จินดาลทัธ เดก็ชาย จตุภทัร จนัทร์ลุทิน

3652 00037025 นางสาว วารุณี ฤทธิเตม็ เดก็หญิง ชญานิน ฤทธิเตม็

3653 00037025 นางสาว วารุณี ฤทธิเตม็ เดก็ชาย ชิษณุพงศ ์ฤทธิเตม็

3654 00037034 นาง กลุชญา ปัทมคมัภ์ เดก็ชาย เอกกมล สินเดระดาษ

3655 00037039 นางสาว สุวรรณี กองแสง เดก็ชาย ปกรณ์ ปักเขม็

3656 00037043 นางสาว ปภาวี สุวรรณพนัธ์ เดก็ชาย ตรัยรัตน ์อินทรมาตย์
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3657 00037051 นาง บุญรักษา มิสกิจ นางสาว บุญสิตา เด่นทอง

3658 00037056 นาง สวรรยา บูรณะผลิน นาย ณพล บูรณะผลิน

3659 00037060 นาย ธีระชยั แต่เจริญ เดก็ชาย ธีร์ แต่เจริญ

3660 00037067 นางสาว สิริรัตน ์เดชเพชร เดก็ชาย อาชวิน เดชเพชร

3661 00037091 นางสาว ภูธดา รัตนวรรณี เดก็ชาย ณฎัฐกิตติ อศัวเดชานุการ

3662 00037112 นาย สมพร องอาจ เดก็ชาย เสฏฐีรัต องอาจ

3663 00037136 นางสาว จุฑาทิพย ์นิสวงค์ เดก็ชาย ปิติภทัร นาควารี

3664 00037138 นางสาว นงลกัษณ์ ลาํสัน เดก็ชาย ธนิสร ชูใจ

3665 00037142 นางสาว อรทยั สุดใจ เดก็หญิง เมธาวี สุดใจ

3666 00037143 นางสาว นฤมล สีสัน เดก็หญิง ชนญัชิดา คงสกลุ

3667 00037154 นางสาว สราลี เอียมในวงษ์ เดก็หญิง นนัทน์ภสั บุญเหลือง

3668 00037164 นาย สุรัช แสนอดุมชยัศรี เดก็หญิง ธญัญวา แสนอุดมชยัศรี

3669 00037164 นาย สุรัช แสนอดุมชยัศรี เดก็หญิง ธญัญวี แสนอุดมชยัศรี

3670 00037164 นาย สุรัช แสนอดุมชยัศรี นาย ถิรวิทย ์แสนอุดมชยัศรี

3671 00037165 นางสาว สุชาดา แสงตะวนั เดก็ชาย ณฐัวรรธน ์จิรหทยัธรรม

3672 00037165 นางสาว สุชาดา แสงตะวนั เดก็ชาย นพวิทย ์จิรหทยัธรรม

3673 00037168 นางสาว มลทิพย ์ฤทธิสาร นางสาว ศิริญญา เจริญจิรพฒัน์

3674 00037174 นาง พลอยทราย รัตนเขมากร เดก็หญิง สิริน รัตนเขมากร

3675 00037174 นาง พลอยทราย รัตนเขมากร เดก็ชาย สรณะ รัตนเขมากร

3676 00037175 นาง จารุวรรณ แซ่โคว้ เดก็ชาย จารุวิชญ ์แซ่โคว้

3677 00037184 นางสาว ฬุริยา บุญราศรี เดก็หญิง มิริน กอ้นแกว้
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3678 00037184 นางสาว ฬุริยา บุญราศรี เดก็หญิง ภทัรวรินทร์ บุญราศรี

3679 00037184 นางสาว ฬุริยา บุญราศรี นางสาว อิศริยาธร บุญราศรี

3680 00037196 นางสาว จนัจิรา ทุมรินทร์ เดก็หญิง นนัทน์ภสั ทวีถาวรสวสัดิ

3681 00037199 นางสาว กมลทิพย ์ปานทอง เดก็หญิง พิชชาภร งามสอาด

3682 00037203 นาง ศศิพิมพ ์คาํมุงคุณ เดก็ชาย ลายไท คาํมุงคุณ

3683 00037203 นาง ศศิพิมพ ์คาํมุงคุณ เดก็หญิง กานตสิ์นี สุขขาํ

3684 00037208 นาง ธนาภรณ์ ทอนศรี นางสาว ธนัยพร ทอนศรี

3685 00037215 นางสาว เอกธิดา ชยัศรี เดก็ชาย สุริยา โตสวงษ์

3686 00037216 นาย ศุภดิฐ สุขแสวง เดก็ชาย เปรมบดินทร์ นาถึง สุขแสวง

3687 00037237 นาง กมลรัตน์ ทองคุม้ นาย ณฐักมล ทองคุม้

3688 00037246 นาง วิราวรรณ ฉายรัศมีกลุ เดก็ชาย วุฒิภทัร ฉายรัศมีกลุ

3689 00037253 นาย บญัชา เปรมปรีดิ เดก็หญิง บณัฑิตา เปรมปรีดิ

3690 00037253 นาย บญัชา เปรมปรีดิ เดก็ชาย ปาราเมศ เปรมปรีดิ

3691 00037253 นาย บญัชา เปรมปรีดิ นาย ธนาวชัร เปรมปรีดิ

3692 00037269 นาง สุจินต ์ ทวีวฒัน์ เดก็ชาย เป็นเอก ทวีวฒัน์

3693 00037271 นางสาว อาทิตยา  หงษอ์ุดร เดก็ชาย กฤตานนท ์ศรีประชา

3694 00037271 นางสาว อาทิตยา  หงษอ์ุดร เดก็หญิง กฤตยา ศรีประชา

3695 00037272 นางสาว ปรารถนา  รัตนจาํนงค์ เดก็ชาย ปกรณ์เกียรติ มโนปิยอนนัต์

3696 00037276 นาง เครือฟ้า  สุพรรณ์ เดก็หญิง พทุธิมา สุพรรณ์

3697 00037276 นาง เครือฟ้า  สุพรรณ์ เดก็หญิง ปวิชญา สุพรรณ์

3698 00037281 นางสาว ณฐัธิดา  บุญฉตัร์ เดก็หญิง ชญัญานุช บุญฉตัร์
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3699 00037283 นาง เสาวลกัษณ์  รัตนมาลยั เดก็หญิง ณฐัรินีย ์รัตนมาลยั

3700 00037310 นาง บงัอร  จอกแกว้ นางสาว สุวรรณา จอกแกว้

3701 00037334 นาง วรากรณ์  กลินนาค เดก็ชาย กฤษบดินทร์ กลินนาค

3702 00037334 นาง วรากรณ์  กลินนาค นางสาว วรินดา กลินนาค

3703 00037335 นาง กลัยาณี  มากมูล เดก็ชาย แทนคุณ มากมูล

3704 00037346 นาง วิมลสิริ  บุญวชัรพนัธุ์สกลุ เดก็หญิง สิร์ดาภทัร์ บุญพชัรพนัธ์ุสกุล

3705 00037348 นางสาว ราตรี  ธนูรักษ์ นาย ขจรเดช ครูเกษตร

3706 00037348 นางสาว ราตรี  ธนูรักษ์ นาย ธนากร ครูเกษตร

3707 00037352 นาย โยธิน  คาํแสง เดก็ชาย ธิบดี คาํแสง

3708 00037355 นางสาว นุชรินทร์  ใหม่ตา เดก็หญิง ศิรภสัสร รอดพลู

3709 00037362 นาง ศรารัตน ์ บรรเทา นางสาว ศิริญญากรณ์ บรรเทา

3710 00037366 นาง บุษกร  ตนัทพงษ์ เดก็หญิง อาทิตยา เธียรปรีชา

3711 00037378 นาย สมศกัดิ  อุเทนสุด เดก็ชาย สงกรานต ์อเุทนสุด

3712 00037389 นาง พชัรา องอาจ เดก็ชาย อศันยัต ์องอาจ

3713 00037390 นาง สายใจ เพง็อน้ เดก็หญิง ณภทัรสรณ์ เพง็อน้

3714 00037390 นาง สายใจ เพง็อน้ นาย ณรัตน ์เพง็อน้

3715 00037396 นางสาว อลิศา เวชรักษ์ เดก็หญิง อภิชญา วุฒิสุวรรณ

3716 00037396 นางสาว อลิศา เวชรักษ์ เดก็หญิง อยัยา วุฒิสุวรรณ

3717 00037396 นางสาว อลิศา เวชรักษ์ เดก็หญิง ไอยวริญญ ์วฒิุสุวรรณ

3718 00037403 นาย ชยัวิสิทธ ์ วิมลลกัษณ์ เดก็หญิง กญัญาพชัร วิมลลกัษณ์

3719 00037405 นาง สิริพร  วงศภิ์รมย์ เดก็ชาย รักษพ์งษ ์วงศภิ์รมย์
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3720 00037416 นาง พรพรรณ  หิมารัตน์ เดก็หญิง ชนินทิพย ์คงจร

3721 00037416 นาง พรพรรณ  หิมารัตน์ เดก็ชาย เตโช คงจร

3722 00037422 นางสาว เกศริน วฒันานิมิตกูล เดก็หญิง สมชัญา ศรีชุมพวง

3723 00037424 นางสาว ชลลดา  ปวะบุตร เดก็ชาย พชร แกว้หนูนา

3724 00037424 นางสาว ชลลดา  ปวะบุตร เดก็ชาย ธีธชั แกว้หนูนา

3725 00037436 นาง ณศัวีร์  วฒันา เดก็ชาย ทศพล วฒันา

3726 00037436 นาง ณศัวีร์  วฒันา เดก็ชาย ณศัพล วฒันา

3727 00037455 นาง สุภาพร นูญศิริ เดก็ชาย เธียรไท นูญศิริ

3728 00037468 นาง อริสรา ช่วยเพง็ เดก็ชาย จิราภทัร ช่วยเพง็

3729 00037468 นาง อริสรา ช่วยเพง็ เดก็หญิง จิรัสยา ช่วยเพง็

3730 00037474 นาง สิริลกัษณ์  อรัญยกานนท์ เดก็หญิง ณฐัมล อรัญยกานนท์

3731 00037474 นาง สิริลกัษณ์  อรัญยกานนท์ นางสาว ณชัชา อรัญยกานนท์

3732 00037486 นางสาว วิจิตรา เถาแตง เดก็หญิง วรพิชชา กนัแตง

3733 00037502 นาง ปาริชาติ นฤประกร นาย สุรพศ นฤประกร

3734 00037504 นางสาว ณฐัฐินนัท ์เวชจิรปกรณ์ เดก็หญิง อณัณ์ชญาน์ เวชจิรปกรณ์

3735 00037504 นางสาว ณฐัฐินนัท ์เวชจิรปกรณ์ นาย ธาวิณ เวชจิรปกรณ์

3736 00037507 นางสาว สุภาพร คงประสิทธิ เดก็ชาย สิรภพ พรรณโนภาส

3737 00037524 นางสาว โสมวดี พรพระ เดก็ชาย ปฐพี คลา้ยเมือง

3738 00037524 นางสาว โสมวดี พรพระ เดก็หญิง รัตนาวดี คลา้ยเมือง

3739 00037527 นาย ประสิทธิ จนัทนะโสตถิ นางสาว ศิริประภา ศิริรัตน์

3740 00037528 นาย จิตติน ทองประจง เดก็ชาย จีรศกัดิ ทองประจง
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3741 00037538 นางสาว ณิชาภา เดชาปภาพิทกัษ์ เดก็หญิง พลอยชมพ ูสิริองอาจพนัธ์

3742 00037552 นางสาว สุชญัญา องักระโทก เดก็หญิง พิมพต์ะวนั เจียมรัมย์

3743 00037559 นาง อารยา  สาํราญจิตต์ นางสาว อริสรา สําราญจิตต์

3744 00037566 นางสาว กิตติยา  ดนตรีเสนาะ เดก็หญิง ปวริศา การทกั

3745 00037567 นาง ปุณณดา เกตุผาสุข เดก็ชาย ปุณณกรรณ เกตุผาสุข

3746 00037568 นางสาว จนัทร์จิรา  ขรุะสะ เดก็ชาย ภทัรเนตร ถาวรประเสริฐ

3747 00037573 นาย สุมิตร  ฐานวิสัย เดก็ชาย ปวรุตน ์ฐานวิสัย

3748 00037577 นางสาว สุรีรัตน ์ รอดสันเทียะ เดก็หญิง ณรัฐ ฮวบอาํ

3749 00037581 นาย บุญส่ง  รุ่งแสง นางสาว อญัญา รุ่งแสง

3750 00037585 นาง ลาํพนัธุ ์ ธรรมมา เดก็ชาย ชาตินนัท ์ทุมกระโทก

3751 00037585 นาง ลาํพนัธุ ์ ธรรมมา นางสาว ทิตา ทุมกระโทก

3752 00037589 นาง ฉวีวรรณ ขวญัเขียว เดก็หญิง กนกวรรณ ขวญัเขียว

3753 00037596 นางสาว เพชรชมพู พึงประสพ เดก็หญิง บุณญดา นาคถนอม

3754 00037598 นาย ศุภกิจ คชาชยั นางสาว กญัญพชัร คชาชยั

3755 00037599 นาง ประภสัสร ชาติประสพ เดก็หญิง ปุริมปรัชญ ์ชาติประสพ

3756 00037611 นาง สมอน อะมะมูล นางสาว ขนิษฐา อะมะมูล

3757 00037623 นาง ปิยธาริน รัตนพนัธ์ เดก็ชาย เชรษฐ์ธาริน รัตนพนัธ์

3758 00037623 นาง ปิยธาริน รัตนพนัธ์ เดก็ชาย ปิยเชรษฐ ์รัตนพนัธ์

3759 00037637 นาง กณัณ์ศศิชา เนาวเ์ยน็ผล เดก็ชาย พุฒิพงศ ์เนาวเ์ยน็ผล

3760 00037641 นาง มาลี กิจเจริญ เดก็หญิง วรรณวิสา กิจเจริญ

3761 00037641 นาง มาลี กิจเจริญ นาย วรโชติ กิจเจริญ
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3762 00037653 นางสาว เรณู  นพโสภณ เดก็หญิง อณญัญา บุญชืน

3763 00037653 นางสาว เรณู  นพโสภณ เดก็หญิง อาฐิตญา บุญชืน

3764 00037655 นางสาว นรินทร อนุพงศอ์ภยั เดก็ชาย สิรภพ อนุพงศอ์ภยั

3765 00037663 นางสาว นงลกัษณ์  สุทธิแสน เดก็ชาย นรภทัร กองละ

3766 00037668 นางสาว ธีรนนัท ์บุญส่ง เดก็ชาย นนัทวฒัน ์แฉ่งฉายา

3767 00037672 นาย สุทธิศกัดิ  แจ่มใส นาย ณภทัร แจ่มใส

3768 00037701 นาง มลฤดี ศรีเสริม เดก็ชาย จิรภทัร ศรีเสริม

3769 00037701 นาง มลฤดี ศรีเสริม เดก็ชาย จิรภาส ศรีเสริม

3770 00037725 นางสาว เพชรรัตน ์นาคนุ่ม เดก็ชาย ภวินท ์รักพนัธ์

3771 00037764 นางสาว ทรรศนีย ์ เศรษฐวงษา เดก็หญิง อารยา เนียเบส

3772 00037764 นางสาว ทรรศนีย ์ เศรษฐวงษา เดก็หญิง อิซซาเบล เนียเบส

3773 00037778 นาง พรณภทัร ชูทรัพย์ เดก็หญิง พรนชัชา สถิรแพทย์

3774 00037789 นาย อนุวฒัน ์ บวัผลิ เดก็ชาย พีระพดั บวัผลิ

3775 00037789 นาย อนุวฒัน ์ บวัผลิ เดก็หญิง พรรณษา บวัผลิ

3776 00037802 นาง สิริณญา ธรรมจารี เดก็ชาย สิทธิพล ธรรมจารี

3777 00037802 นาง สิริณญา ธรรมจารี เดก็ชาย พีระวิทย ์ธรรมจารี

3778 00037803 นางสาว เสาวลกัษณ์ ตระกูลพงษ์ เดก็หญิง ณฐักฤตา อบอุ่น

3779 00037807 นาง สุภิตตา คาํโท เดก็หญิง ภณิดา คาํโท

3780 00037812 นางสาว เสาวลกัษณ์ อน้จีน เดก็ชาย สิรวิชญ ์ถนอมกิตติพล

3781 00037813 นางสาว วรารักษ ์ศรีเทพเอียม เดก็ชาย วชัราวฒิุ อิมวงศ์

3782 00037813 นางสาว วรารักษ ์ศรีเทพเอียม เดก็หญิง วชัรารัตน ์อิมวงศ์
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3783 00037813 นางสาว วรารักษ ์ศรีเทพเอียม นางสาว วชัราวลี โคกเสือ

3784 00037830 นางสาว คนึงนุช กระดงังา เดก็ชาย วริทธิธร เกษตรวนา

3785 00037830 นางสาว คนึงนุช กระดงังา เดก็ชาย วชิรวิทย ์เกษตรวนา

3786 00037843 นาง ปรางทิพย ์นอ้ยวฒัน์ เดก็ชาย นพวิชญ ์นอ้ยวฒัน์

3787 00037844 นางสาว พิชญธิดา  สาตรประเสริฐ เดก็หญิง เปาโลมี เอียมในวงษ์

3788 00037844 นางสาว พิชญธิดา  สาตรประเสริฐ เดก็ชาย สุกลวฒัน ์เอียมในวงษ์

3789 00037848 นางสาว วิศลัยศ์ยา  สมคัร์ราช เดก็หญิง กอ้งกิดากร สมคัร์ราช

3790 00037852 นาง ณชัยา โพธิดะนุช นางสาว บุษราคมั โพธิดะนุช

3791 00037853 นาย สุกฤษ  เกตุศรี เดก็ชาย พงศกร เกตุศรี

3792 00037865 นาง นริศรา  สวยสมบูรณ์ เดก็ชาย ณฐพฤฒ สวยสมบูรณ์

3793 00037884 นาง ปัดธรรมา  นะทะศิริ เดก็ชาย ณฐัฏนนท ์นะทะศิริ

3794 00037885 นาง รัฒนา  ทองรัศมี เดก็ชาย สรวิศ ทองรัศมี

3795 00037885 นาง รัฒนา  ทองรัศมี เดก็หญิง สิริรัตน์ ทองรัศมี

3796 00037896 นางสาว กณัฐิกา  ศรีทนัดร เดก็หญิง ปวริศา เปลียนขาํ

3797 00037912 นางสาว วิพารัตน์  นาห่อม เดก็ชาย ภูมิภทัร ลาํดบัพงัค์

3798 00037912 นางสาว วิพารัตน์  นาห่อม เดก็ชาย วุฒิภทัร ลาํดบัพงัค์

3799 00037918 นาง ปิยพร  คุณารักษ์ เดก็หญิง พิชญาพร คุณารักษ์

3800 00037925 นางสาว สุวิมล  จิตประสงค์ เดก็หญิง อรปรียา นาบุญ

3801 00037934 นางสาว บุปผา  ประสพสุข เดก็ชาย รฐนนท ์พนัหวา้

3802 00037940 นาง อรทยั  ทองอินทร์ เดก็ชาย อุรุศกัย ์ทองอินทร์

3803 00037940 นาง อรทยั  ทองอินทร์ เดก็หญิง อินทิรา ทองอินทร์
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3804 00037949 นาง ปัทมาพร ปัทมธรรม เดก็หญิง ปัทมนนัท ์ปัทมธรรม

3805 00037950 นางสาว ศิรินทรา  สิงหาเพญ็ เดก็หญิง ญาณกร คอ้ชากลุ

3806 00037962 นางสาว ศิริวรรณ  วงจนัแกว้ เด็กหญิง ปภาณชั วงจนัแกว้

3807 00037967 นาง สาวิตรี อิศรี เดก็ชาย รณกฤต อิศรี

3808 00037967 นาง สาวิตรี อิศรี เดก็หญิง ลลิตา อิศรี

3809 00037969 นาง มณีรัตน ์ ภู่ทรัพยสิ์น เดก็ชาย อริยธ์ชั ภู่ทรัพยสิ์น

3810 00037969 นาง มณีรัตน ์ ภู่ทรัพยสิ์น เดก็หญิง สุชญัสินี ภู่ทรัพยสิ์น

3811 00037974 นาง เปรมประภา นุตโรจน์ เดก็หญิง ชชัฎา นุตโรจน์

3812 00037974 นาง เปรมประภา นุตโรจน์ นาย ชยตุ นุตโรจน์

3813 00037982 นางสาว โสมประภา  พยคัฆพนัธุ์ เดก็ชาย ปรศิษฎ ์อารามรมย์

3814 00037982 นางสาว โสมประภา  พยคัฆพนัธุ์ เดก็ชาย ประวีณ อารามรมย์

3815 00037993 นาย กฤษณะ  สุวิมล เดก็หญิง กญัญาณัฐ สุวิมล

3816 00037993 นาย กฤษณะ  สุวิมล เดก็หญิง ณฐัธยาน ์สุวิมล

3817 00038005 นางสาว เยาวลกัษณ์ เตียงลดัดาวงศ์ เดก็หญิง รินทล์ภสั เตียงลดัดาวงศ์

3818 00038016 นางสาว กษิรา เป็งโต เดก็ชาย ยสวี สุรชยัสิขวิทย์

3819 00038046 นาง กลุวรา คุปรัตน์ เดก็หญิง เขมจิรา คุปรัตน์

3820 00038048 นาง อริสา ธูปนาํคาํ เดก็หญิง รพีพฒัน ์ธูปนาํคาํ

3821 00038048 นาง อริสา ธูปนาํคาํ นางสาว พฒัน์ระพี ธูปนาํคาํ

3822 00038049 นาง อญัชลี  ต่ายคาํ นาย อจัฉริยะ ต่ายคาํ

3823 00038050 นาย ธงชยั จอ้ยเจือ นาย สิปปกร จอ้ยเจือ

3824 00038053 นางสาว อญัชลี  นิลพงษ์ นางสาว อนตัตา นิลพงษ์
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3825 00038094 นางสาว สุพตัรา  ปุณกาลกุล เดก็ชาย ภูมิพฒัน ์บุณกาลกุล

3826 00038096 นาง ดรรชนี กิจสมคัร นาย อคัรวินท ์กิจสมคัร

3827 00038108 นาง ญาดาณฐั สุวตัถี นาย ภทัรดนยั สุวตัถี

3828 00038114 นางสาว นพวรรณ  สุนทรชาติ เดก็หญิง กญัญาณัฐ ปินเสริมสูตรศรี

3829 00038114 นางสาว นพวรรณ  สุนทรชาติ นางสาว สิรินนัท ์ปินเสริมสูตรศรี

3830 00038116 นางสาว บุษราภรณ์  ปินพลบั เดก็ชาย พชร ปินพลบั

3831 00038131 นางสาว นุรนนัท ์ เหมวรรณโณ เดก็หญิง พชัรนนัท ์จิตตชื์น

3832 00038132 นาง มนสันนัท ์ ศรีสัจจพล เดก็ชาย ณฐนนท ์ศรีสัจจพล

3833 00038137 นางสาว ศศิวิมล สุดสะอาด เดก็ชาย ชยัภทัร์ ปังชยัภมูิ

3834 00038148 นาง วนัเพญ็ ธนะเธียรนนัท์ เดก็ชาย รัฐภูมิ ธนะเธียรนนัท์

3835 00038149 นาง กลัยาณี นอ้มสิโรจน์ เดก็หญิง ณฐันนัท ์นอ้มสิโรจน์

3836 00038152 นางสาว สุมาลี  กองทอง เดก็หญิง สิริยาพร กองทอง

3837 00038156 นาย ภิระ ศิริยา เดก็หญิง ภูริชญา ศิริยา

3838 00038158 นางสาว พชัร์ธีรา  น่วมพร้อมพนัธุ์ เดก็หญิง พนัธิตรา น่วมพร้อมพนัธุ์

3839 00038182 นางสาว ธีร์วสุภคัศ ์ สิริอดุลยวิ์ทย์ เดก็หญิง ปัณฑล์ภสั มณีแดง

3840 00038189 นาง ภทัรอร หาวนพนัธ์ เดก็ชาย รัณภทัร์ หาวนพนัธ์

3841 00038189 นาง ภทัรอร หาวนพนัธ์ เดก็ชาย ปิติภทัร์ หาวนพนัธ์

3842 00038204 นางสาว ปราณี  เตก็มงคล นางสาว วราพร เตก็มงคล

3843 00038209 นางสาว พนิดา  เยอืกเยน็ เดก็ชาย พงศศ์กัดิ ยงิยนื

3844 00038210 นาง เบญจมาศ  สาแก่งทราย เดก็หญิง พทุธิรา สาแก่งทราย

3845 00038210 นาง เบญจมาศ  สาแก่งทราย นาย พงศภคั สาแก่งทราย
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3846 00038232 นางสาว ไอลดา  ฉิมพาลี เดก็ชาย อคัราวฒุ อินอ่อน

3847 00038232 นางสาว ไอลดา  ฉิมพาลี เดก็ชาย อิทธิรุจน ์อินออ่น

3848 00038234 นางสาว จิราวรรณ  พึงไชย เดก็ชาย ปภินวา พึงไชย

3849 00038241 นางสาว แคทรียา  เมาะราศรี เดก็หญิง พลอยณภชั คงศรี

3850 00038257 นางสาว สุจิตรา   มนัทอง เดก็ชาย ธรรมรัตน ์ศรีสุข

3851 00038261 นาย จีรศกัดิ  มาลยั เดก็หญิง นิกษา มาลยั

3852 00038262 นางสาว พาฝัน  โตรืน เดก็ชาย เปรมากร ศรีทานนท์

3853 00038283 นางสาว ปารณีย ์ เนียมมณี เดก็ชาย โกเมนทร์ ธิมาทาน

3854 00038283 นางสาว ปารณีย ์ เนียมมณี นางสาว ปฐมาวดี ธิมาทาน

3855 00038296 นางสาว รัตนน์าวดี  ศรีไตรรัตน์ เดก็หญิง ดิษยาพร ชืนกลินโพธิ

3856 00038305 นางสาว สุนดัดา  แสวงศรี เดก็หญิง ณฏัลดา ต่อศิริกลุฑล

3857 00038314 นาย รัตนะ  กลินมรรคผล เดก็ชาย รัตนโชติ กลินมรรคผล

3858 00038314 นาย รัตนะ  กลินมรรคผล นางสาว กมลลกัษณ์ กลินมรรคผล

3859 00038335 นาย พงศธร  ศรีวิเศษ เดก็หญิง ปรียาดา ศรีวิเศษ

3860 00038335 นาย พงศธร  ศรีวิเศษ เดก็ชาย ปัณณทตั ศรีวิเศษ

3861 00038340 นางสาว สาริณีย ์ ตนัธนะชยั เดก็ชาย พีรวิชญ ์ขวญัเมือง

3862 00038372 นาง นวรัตน ์ กาบแกว้ นาย พีรวสั กาบแกว้

3863 00038380 นาย อลงกรณ์  ลิขิตบณัฑิตวงษ์ เดก็ชาย ณภทัร ลิขิตบณัฑิตวงษ์

3864 00038390 นาย ศราวธุ  จนัทร์หอมชืน เดก็หญิง ณฐัทพสัส์ จนัทร์หอมชืน

3865 00038390 นาย ศราวธุ  จนัทร์หอมชืน เดก็ชาย พทัธดนธ์ จนัทร์หอมชืน

3866 00038392 นาย กิตติ  หนูทอง นางสาว รมิดา หนูทอง
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3867 00038393 นาย ณฐัวฒิุ  สุวรรณแสวง เดก็ชาย นฤพล สุวรรณแสวง

3868 00038394 นาง สุภาภรณ์  โศจิรัตนเ์ศรษฐ์ เดก็ชาย ภูริ โศจิรัตนเ์ศรษฐ์

3869 00038397 นาย ณฐัชยั  อนนัตสิทธิ เดก็หญิง เนตรชนก อนนัตสิทธิ

3870 00038397 นาย ณฐัชยั  อนนัตสิทธิ เดก็หญิง เนตรนภา อนนัตสิทธิ

3871 00038402 นางสาว วาสินี  โพธิหอม เดก็ชาย ณธชัพงศ ์ภาคากิจ

3872 00038409 นางสาว อุทยัรัตน ์ สุกสี เดก็ชาย ธนพล ดลปัดชา

3873 00038414 นางสาว นิมนภา  บรรดาศกัดิ เดก็ชาย ธนภทัร ทนัไม้

3874 00038459 นางสาว สุนารี จนัทร์ช่วย เดก็ชาย ภควฒัน์ วารีรัตน์

3875 00038473 นาง ประพิมพ ์อิงคนานุวฒัน์ เดก็หญิง ณฐมน อิงคนานุวฒัน์

3876 00038507 นางสาว พรพรรณ เฉลิมอวยชยั เดก็หญิง พลอยนภสั เฉลิมอวยชยั

3877 00038512 นาย รณฤทธิ  แสงครุฑ เดก็ชาย รฐนนท ์แสงครุฑ

3878 00038512 นาย รณฤทธิ  แสงครุฑ เดก็ชาย ชญานนท ์แสงครุฑ

3879 00038513 นาง กณัญาวี เพียวสูงเนิน เดก็หญิง ประภสัสร เพียวสูงเนิน

3880 00038513 นาง กณัญาวี เพียวสูงเนิน เดก็ชาย รัฐตภูมิ เถือนทอง

3881 00038513 นาง กณัญาวี เพียวสูงเนิน นางสาว ประภาสร มาหลวง

3882 00038521 นางสาว เพญ็นภา สงศิริ เดก็หญิง ปวรัญญา จนัทบูรณ์

3883 00038521 นางสาว เพญ็นภา สงศิริ เดก็ชาย ปวริศ จนัทบูรณ์

3884 00038523 นาย ศุภชยั แยม้สอาด เดก็ชาย ไกรภทัร แยม้สอาด

3885 00038528 นางสาว พรรณเพญ็  พนูลาภเดชา เดก็ชาย ภูมิ ทรัพยสุ์ทธิ

3886 00038529 ผศ. พญ. จริยา  จุฑาภิสิทธิ เดก็ชาย ปวิช จุฑาภิสิทธิ

3887 00038529 ผศ. พญ. จริยา  จุฑาภิสิทธิ เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์จุฑาภิสิทธิ
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3888 00038535 นาย เอกลกัษณ์  ขาวผอ่ง เดก็หญิง ธญัลกัษณ์ ขาวผอ่ง

3889 00038540 นางสาว มลัลิกา  แสงหิรัญ เดก็หญิง พลอยปภสั แสงหิรัญ

3890 00038560 นาย ทรงกรต ทามาฤทธิ นาย กฤษณพงศ ์ทามาฤทธิ

3891 00038561 นาง อรัญญา อาจชน นางสาว ชาติญา อาจชน

3892 00038561 นาง อรัญญา อาจชน นาย ชาติยะ อาจชน

3893 00038564 นาย สรายทุธ ทอนพลกรัง เดก็ชาย ณฏัฐ์พงศ ์ทอนพลกรัง

3894 00038565 นางสาว พิมพศิ์รีย ์ พิมพระศรี เดก็ชาย ปัณณฑตั คุม้สุข

3895 00038567 นางสาว ปิยะดา  คาํสีลา เดก็หญิง ธญัพิชชา คาํสีลา

3896 00038569 นางสาว ปุญญาพร เราเจริญสุข เดก็ชาย พชรพล เราเจริญสุข

3897 00038569 นางสาว ปุญญาพร เราเจริญสุข นาย วีระยทุธ เราเจริญสุข

3898 00038573 นาย กิตติศกัดิ  หยกทองวฒันา เดก็หญิง วรมน หยกทองวฒันา

3899 00038573 นาย กิตติศกัดิ  หยกทองวฒันา เดก็หญิง ชนมน หยกทองวฒันา

3900 00038577 นาง สักดิสิวรรณ ทรงสิริวรกุล เดก็หญิง ฐิติมากญั ทรงสิริวรกุล

3901 00038599 นาย ธญัลกัษณ์  สวา่งสุวรรณ เดก็หญิง พสัวี สวา่งสุวรรร

3902 00038601 นางสาว พชัริน  สงพะโยม เดก็หญิง รินรดา สงพะโยม

3903 00038601 นางสาว พชัริน  สงพะโยม เดก็ชาย ธีรวตั สงพะโยม

3904 00038602 นางสาว พิมพณ์ดา เดชาธนฐัภูสิทธิ เดก็ชาย ภาณุดล เดชาธนฐัภูสิทธิ

3905 00038603 นางสาว ปรียาภทัร อุ่นสําโรง เดก็ชาย ธปณฐั สุขแสวง

3906 00038605 นาย สมคิด นึงแตง นางสาว วรัญญา นึงแตง

3907 00038606 นาย ทวีศกัดิ ชูมา เดก็ชาย ศรัณยธรรม ชูมา

3908 00038613 นาย สงกราน  มากมูล นาย สุรบดินทร์ มากมูล
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3909 00038626 นางสาว วรรณพร เรืองฤทธิวรกุล เด็กหญิง มนตธิ์ชา เรืองฤทธิวรกุล

3910 00038655 นางสาว อภิชญา  เปลียนวิจารณ์ เดก็หญิง ณิชชยา เปลียนวิจารณ์

3911 00038655 นางสาว อภิชญา  เปลียนวิจารณ์ เดก็หญิง ณฏัฐ์ชญา เปลียนวิจารณ์

3912 00038658 นางสาว นงนุช  ศรีกาญจนรุ่ง เดก็หญิง ชลภสัสรณ์ สําแดงเดช

3913 00038662 นางสาว กนกกรณ์  หงษล์อย เดก็หญิง บุริมนาถ หงษล์อย

3914 00038663 นางสาว ศิริรัตน ์ คาํยก เดก็ชาย กนัตพฒัน ์ทรงศรี

3915 00038663 นางสาว ศิริรัตน ์ คาํยก นาย เกียรติภูมิ ฤทธิพร

3916 00038674 นาง บวัผนั แจง้บุญ เดก็ชาย มนตรี แจง้บุญ

3917 00038676 นางสาว นงคนุ์ช  เมืองเงิน นางสาว ฐิติรัตน ์รอดโต

3918 00038691 นาย ธนเสฏฐ์  รุ่งแจง้ เดก็ชาย ศุภฤกษ ์รุ่งแจง้

3919 00038692 นาย มานะ  ศิริบูรณ์ เดก็ชาย ฤชวี ศิริบูรณ์

3920 00038701 นาง เสาร์วณีย ์ ใสสะอาด เดก็ชาย พิชชากร ใสสะอาด

3921 00038701 นาง เสาร์วณีย ์ ใสสะอาด เดก็หญิง พิชชานนัท ์ใสสะอาด

3922 00038711 นางสาว อรุณรัตน์  บุญเลิศ เดก็หญิง เปียมสุข แสกระโทก

3923 00038713 นางสาว วรรณี  ผานิตย์ เดก็ชาย ปกรณ์ ชูทอง

3924 00038713 นางสาว วรรณี  ผานิตย์ เดก็หญิง อภิญญา ชูทอง

3925 00038718 นางสาว วชิราภรณ์  มณีเพช็ร์ เดก็ชาย กนัตธีร์ มณีเพช็ร์

3926 00038724 นางสาว นาถยา  จาํรัสแสง เดก็หญิง ณชัชา จาํรัสแสง

3927 00038731 นางสาว จิตติมา  เพชรศรี เดก็หญิง ธญัญพร แมน้โกศล

3928 00038732 นางสาว กชพร  ธนโชติเนติกุล เดก็ชาย กฤชนนท ์ธนโชติเนติกุล

3929 00038761 นาย สมชาย  มิตรเทวิน เดก็ชาย ปัถย ์มิตรเทวิน
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3930 00038778 นางสาว เฟืองฟ้า  เลา้พรพชิยานุวฒัน์ เดก็หญิง ภูริชญา เลา้พรพชิยานุวฒัน์

3931 00038785 นาง จารุวรรณ  หมนัมี เดก็ชาย ธเนษฐ หมนัมี

3932 00038803 นางสาว ปรียารัตน ์ นนัทจกัร์ เดก็ชาย ณฏัฐนนัท ์นนัทจกัร์

3933 00038806 นาง ศรีสวสัดิ  ใจสมคัร นาย ศรรบ ใจสมคัร

3934 00038806 นาง ศรีสวสัดิ  ใจสมคัร นาย นฤเบศร ใจสมคัร

3935 00038808 นาย ประวิทย ์ วงษล์ะมา้ย เดก็หญิง ปุณชนนัท ์วงษล์ะมา้ย

3936 00038815 นางสาว สุภาพร  โบไธสง เดก็ชาย ยะวี สุวรรณรัตน์

3937 00038828 นาง อาทิตยา ยงัธนานนท์ นาย ทินกฤต ยงัธนานนท์

3938 00038831 นางสาว ศิริลกัษณ์  แสงไกร เดก็หญิง ณฐัชา งามวิทยศิริ

3939 00038841 นางสาว ณฐักานต ์ คาํพนัธ์ เดก็ชาย ณฐัดนยั ปูมสีดา

3940 00038841 นางสาว ณฐักานต ์ คาํพนัธ์ เดก็หญิง ปรมาภรณ์ ปูมสีดา

3941 00038852 นาง ผกาทิพย ์ สัจจามนั เดก็ชาย วาฎฏะวนั สัจจามนั

3942 00038852 นาง ผกาทิพย ์ สัจจามนั เดก็หญิง ปรายฟ้า สัจจามนั

3943 00038867 นาง ปัทมารัตน์  ธนีเจริญ เดก็ชาย ณทรรศน ์ธนีเจริญ

3944 00038873 นางสาว พิชญสิ์นี  แซ่ตนั เดก็ชาย คุธณาเทพ โภคคยัวาส

3945 00038874 นางสาว สิตานนั  จนัใด เดก็ชาย คณิศร แพง่นคร

3946 00038874 นางสาว สิตานนั  จนัใด เดก็หญิง ธารธารา แพ่งนคร

3947 00038875 นางสาว นงลกัษณ์  จาํพรต นางสาว อริสา จาํพรต

3948 00038893 นาย บุญเหลือ  บวัศรี เดก็ชาย วรินทร บวัศรี

3949 00038898 นางสาว ดารุณี  เอียดแกว้ เดก็หญิง ญาณิน ชยัประภา

3950 00038898 นางสาว ดารุณี  เอียดแกว้ เดก็ชาย ณภทัร ราโรจน์
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3951 00038903 นางสาว นวลอนงค ์ พิมโคตร เดก็หญิง ณฐัลดัดา พิมโคตร

3952 00038903 นางสาว นวลอนงค ์ พิมโคตร เดก็ชาย ชินกฤต พิมโคตร

3953 00038904 นาง ภิญญาพร  อนุกลุ เดก็หญิง กานตสิ์นี โคตรพรม

3954 00038904 นาง ภิญญาพร  อนุกลุ นาย กนัตพงศ ์โคตรพรม

3955 00038906 นาง สุชาดา จงโวหาร เดก็หญิง สุชานนัท ์กลินคาํ

3956 00038906 นาง สุชาดา จงโวหาร นาย กนัตภณ กลินคาํ

3957 00038911 นางสาว ทิพยาพร  เหมโส เดก็หญิง วรัทยา วงคบ์ุญ

3958 00038911 นางสาว ทิพยาพร  เหมโส เดก็หญิง ณชัชา วงคบ์ุญ

3959 00038912 นาย สามารถ  เกตุเปีย เดก็ชาย ธีรภทัธ์ เกตุเปีย

3960 00038948 นาง รุ้งกานต ์ บุดดา เดก็ชาย ภูตะวนั บุดดา

3961 00038948 นาง รุ้งกานต ์ บุดดา เดก็ชาย ภูริพฒัน ์บุดดา

3962 00038963 นาง สุดารัตน ์ อุดมจินดา เดก็หญิง สิริวฒันา อุดมจินดา

3963 00038976 นางสาว อญัญรัตน ์ เรืองศรี เดก็ชาย ภทัรดนยั พงษอิ์ม

3964 00038985 นางสาว สาวิตรี  บุญส่ง เดก็หญิง พณัณิตา บุญส่ง

3965 00038994 นาง จนัทกาญจน ์ทองกลาํ สะอาดนกั เดก็หญิง ศุภรดา สะอาดนกั

3966 00038998 นางสาว ลลัลิยา   ธรรมประทานกลุ เดก็หญิง ณจัยา ถาวรเจริญ

3967 00038998 นางสาว ลลัลิยา   ธรรมประทานกลุ เดก็หญิง ณยา ถาวรเจริญ

3968 00039018 นางสาว ศิริมาศ  เจริญใหญ่ เดก็หญิง อาทิมา พรมพนัธ์

3969 00039030 นางสาว มะลิวรรณ  พฤฒารา เดก็ชาย ธีทตั แกว้เรือง

3970 00039033 นางสาว นฐัธรินทร์รดา ธญัธนชาํนาญกิจ นางสาว จิรรัศมช์ยา ธญัธนชาํนาญกิจ

3971 00039040 นาย สงบสุข  นาสวนสุวรรณ เดก็หญิง สุมนสัสา นาสวนสุวรรณ
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3972 00039040 นาย สงบสุข  นาสวนสุวรรณ นางสาว ณติันี จนัทร์ละมูล

3973 00039047 นาง พิมพช์นก ศรศิริวฒัน์ เดก็ชาย วีรวิชญ ์ศรศิริวฒัน์

3974 00039071 นางสาว ภิรตา  อริธชาติ เดก็หญิง ณปภชั พนัธ์อุโมงค์

3975 00039082 นางสาว ยพิุน  บรรเทา เดก็ชาย พสักร บรรเทา

3976 00039085 นางสาว นีรนุช  แกว้เทพ เดก็ชาย ธญักร แกว้เทพ

3977 00039101 นางสาว ศิริวรรณ  ทิศาภาคย์ เดก็หญิง ธนชัฌา บุญมาแยม้

3978 00039101 นางสาว ศิริวรรณ  ทิศาภาคย์ เดก็หญิง ธนิดา บุญมาแยม้

3979 00039103 นางสาว กลุรัตน์ อ่อนสร้อย เดก็หญิง กณัภา อ่อนสร้อย

3980 00039106 นางสาว เพญ็ศิริ  สีดีจริง เดก็ชาย ณทัพงศ ์สีดีจริง

3981 00039107 นาย วิทยา  อยูเ่ยน็ เดก็ชาย วชิรวิทย ์อยูเ่ยน็

3982 00039107 นาย วิทยา  อยูเ่ยน็ เดก็หญิง วนิดา อยูเ่ยน็

3983 00039109 นาย ประดิษฐ์  พรมประดิษฐ์ เดก็หญิง ณดา พรมประดิษฐ์

3984 00039110 นางสาว รุ่งนภา  ทองอยู่ เดก็ชาย นธัทวฒัน ์ฟองเหม

3985 00039111 นาง รัชฏาวรรณ์  มาเสมอ นาย จกัรภทัร ทดัมาลา

3986 00039135 นาง เกษร  วงษจ์นัทร์ เดก็ชาย เตชิต วงษจ์นัทร์

3987 00039135 นาง เกษร  วงษจ์นัทร์ เดก็ชาย เมธาวี วงษจ์นัทร์

3988 00039143 นางสาว อรอนงค ์ แต่งเมือง เดก็ชาย ภูเบศร์ บุญจดั

3989 00039145 นางสาว นนัทิดา  น่วมจาด เดก็ชาย พีรภทัร เสือใจ

3990 00039145 นางสาว นนัทิดา  น่วมจาด เดก็ชาย ภูมิภทัร เสือใจ

3991 00039147 นางสาว สาคร  ทิศแกว้ เดก็หญิง อยัรฎา เกษมโสตร

3992 00039148 นาง ดวงนภา  โยยสูงเนิน นางสาว นนัทิยาภา โยยสูงเนิน
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3993 00039158 นาง นพวรรณ  มนัปิยมิตร เดก็หญิง ณฐันพินท ์มนัปิยมิตร

3994 00039196 นาง ณฐักานต ์ ทองปาน เดก็ชาย ณฐัภทัร ทองปาน

3995 00039215 นางสาว สุนทรี ประมาคะเต เดก็หญิง พิชญธิดา ฉิมชาติ

3996 00039218 นาง ปิยธิดา  ทองกลึง เดก็ชาย ภูชิต ทองกลึง

3997 00039221 นาย กิตติณฏัฐ ์ วนัดี นางสาว ธมณวรรณ์ วนัดี

3998 00039244 นางสาว พิมพพ์ิกา  เกตุเงิน เดก็ชาย เตชินท ์โวหาร

3999 00039254 นาง พชัรนนัท ์คีรีรัตน์ เดก็หญิง ณฐัวดี คีรีรัตน์

4000 00039254 นาง พชัรนนัท ์คีรีรัตน์ เดก็ชาย ภูริวฒัน์ คีรีรัตน์

4001 00039258 นาย สุภาโชติ สุวรรณรัตน์ เดก็ชาย ไชยวฒัน ์สุวรรณรัตน์

4002 00039258 นาย สุภาโชติ สุวรรณรัตน์ นาย ไชโรจน ์สุวรรณรัตน์

4003 00039267 นางสาว ธนัยธร กลาํเสือ เดก็ชาย ธนดล สินธุรัตน์

4004 00039268 นาง เปรมฤดี ทองรุ่ง เดก็ชาย ศิวฒัน ์ทองรุ่ง

4005 00039268 นาง เปรมฤดี ทองรุ่ง เดก็หญิง สพิชญา ทองรุ่ง

4006 00039281 นาย ปิยะ อาษากิจ เดก็หญิง ปัณฑิตา อาษากิจ

4007 00039284 นาย ไสว อาํนาจเจริญ เดก็ชาย ปณิธาน อาํนาจเจริญ

4008 00039284 นาย ไสว อาํนาจเจริญ นางสาว กฤติยาภรณ์ อาํนาจเจริญ

4009 00039291 นางสาว ปัทมาพร ธรรมผล เดก็หญิง พิมพน์ารา พนูดี

4010 00039294 นางสาว แพร คาํตีบ เดก็ชาย กนัตก์มล ทิพยณ์รงค์

4011 00039295 นาง ธนัยารัตน ์ ฤทธิวิชยั เด็กชาย ฤทธิชยั ฤทธิวิชยั

4012 00039295 นาง ธนัยารัตน ์ ฤทธิวิชยั นางสาว ชวลัรัตน์ ฤทธิวิชยั

4013 00039298 นาง ชลิตา พทุธางกรูสันตติ เดก็ชาย ปริญญ ์พุทธางกรูสันตติ

                      



ลําดบั เลขทะเบยีน ชือสมาชิก ชือบุตรทียืนทุนการศึกษา

ประกาศรายชือสมาชิกทียืนเอกสารเพือขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2564

ผ่านระบบสมาชิก Online ระหว่างวนัที 16 สิงหาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564

สําหรับสมาชิกทียืนเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรอการอนุมัต ิตามรายชือดงัต่อไปนี

4014 00039298 นาง ชลิตา พทุธางกรูสันตติ เดก็ชาย ปัณณ์ พุทธางกรูสันตติ

4015 00039303 นางสาว อจัฉรา น่วมอยู่ เดก็ชาย ธญัเทพ น่วมอยู่

4016 00039305 นางสาว พรรณผกา รัตนวรรณี เดก็ชาย ภีมพล รัตนวรรณี

4017 00039305 นางสาว พรรณผกา รัตนวรรณี เดก็ชาย ภูริณฐั รัตนวรรณี

4018 00039330 นาย ภาลาดร ด่อนแผว้ เดก็ชาย ภควตั ด่อนแผว้

4019 00039333 นางสาว ณฐิัดา ศรีทอง เดก็หญิง ธญันนัท ์ศรีทอง

4020 00039335 นาย อาํนาจ สมใจ เดก็ชาย เดชาธร สมใจ

4021 00039343 นาง สรณี ลาภานนัต์ เดก็หญิง พิชญาภา ลาภานนัต์

4022 00039361 นางสาว นุชนาถ คลา้ยประเสริฐ นางสาว จณิสตา นามพร

4023 00039365 นางสาว ณฐัณิชา อุตรักษ์ เดก็หญิง ณิชาภทัร จีนโสภา

4024 00039374 นางสาว นิสากรณ์ สุวรรณะ เดก็หญิง ปุญรวิภา ชูเปรม

4025 00039376 นาง สุภาภรณ์ ธงัศิริ นาย สิทธิภาคย ์ธงัศิริ

4026 00039377 นาง มณีรัตน ์สงวนจีน เดก็ชาย ภูรินทร์ สงวนจีน

4027 00039377 นาง มณีรัตน ์สงวนจีน นางสาว กญัญาพชัร สงวนจีน

4028 00039386 นางสาว อุไรวรรณ บุญจนัทร์ เดก็ชาย กฤติธี ซา้ยจนัทร์

4029 00039387 นาย กฤตพล รัตนวารินทร์ชยั นาย ณพวิทย ์รัตนวารินทร์ชยั

4030 00039390 นางสาว บุษบา เคนมี เดก็หญิง บุญญาพร ตุ่นมี

4031 00039393 นาย อรรคเดช อนัผาสุข เดก็หญิง มชัฌิกาญจน ์อนัผาสุข

4032 00039417 นาง นารี เชียวชาญ เดก็ชาย ชนานนน ์เชียวชาญ

4033 00039421 นางสาว พิมพพ์ร สุขศิริกลุ เดก็ชาย อฒัฑธ์าริต ชยัพิพฒันพ์งศ์

4034 00039427 นางสาว พนิตษา สัมฤทธิ เดก็ชาย ธนาธิป จนัทร์สด
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4035 00039430 นาย พยอม  วงษว์ิวฒัน์ เดก็ชาย มโนพศั วงษวิ์วฒัน์

4036 00039440 นาง วรรณา  ศรีภกัดี เดก็ชาย วรวิทย ์ศรีภกัดี

4037 00039441 นางสาว ทิพยสุ์ดา  อน้จีน เดก็หญิง กลัยรัตน ์คาํมงคล

4038 00039443 นางสาว วชัรินทร์  เสริมทรัพย์ นาย ศกัรินทร์ นิลทว้ม

4039 00039448 นางสาว นิตยา เจริญสุข เดก็ชาย นราวิชญ ์เจริญสุข

4040 00039449 นางสาว กฤษณา ศรีประทุม เดก็ชาย กิตติกวิน แกว้เอียด

4041 00039449 นางสาว กฤษณา ศรีประทุม เดก็ชาย กิตติคุณ แกว้เอียด

4042 00039456 นางสาว สุกญัญา   มีวิริยกุล เดก็หญิง สุพิชฌาย ์ปิยะพิสิษฐ์

4043 00039456 นางสาว สุกญัญา   มีวิริยกุล เดก็หญิง พิชชานนัท ์ปิยะพิสิษฐ์

4044 00039458 นางสาว กฤตยา   ศิริรัตน์ เดก็ชาย วชย เครือแตง

4045 00039460 นาง รพีพร  จินดาวงษ์ เดก็หญิง โสรวีร์ จินดาวงษ์

4046 00039465 นางสาว วชัรา  ขาลถม เดก็ชาย กนัตวิชญ ์ชิมโพธิคลงั

4047 00039466 นาย สมโภชน ์ จงรักษ์ เดก็ชาย กิตตินนัท ์จงรักษ์

4048 00039470 นาง ราตรี   เพง็พนัธุ์ เดก็หญิง อรชพร เพง็พนัธุ์

4049 00039474 นางสาว กมลวรรณ  ศรีกลุวงษ์ เดก็หญิง กชพรรณ อินทร์โคกสูง

4050 00039476 นางสาว หนูพนัธุ์ คุณชืน เดก็หญิง นฤมล สุขใส

4051 00039488 นาง วรรณนิศา  เสกวงษา เดก็ชาย ธนบูลย ์เสกวงษา

4052 00039497 นางสาว รุจิกาญจน ์ วชัรเลิศฐิติกุล เดก็ชาย ปุณณกฤษฏิ วชัรเลิศฐิติกลุ

4053 00039497 นางสาว รุจิกาญจน ์ วชัรเลิศฐิติกุล เดก็ชาย ปัณณวชัร์ วชัรเลิศฐิติกุล

4054 00039508 นางสาว สุกญัญา  อภิรัตนว์รสกุล เดก็ชาย ปองคุณ ศิริรัตน์

4055 00039509 นาง มลฤดี  ผวิสุข เดก็หญิง ปารมา ผวิสุข
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4056 00039528 นางสาว จงกล   สมพนัธ์แพ เดก็หญิง วรกมล จกัษุชีวินนิมิต

4057 00039535 นางสาว วรมน  วิชญธีตา เดก็ชาย ธนธร ศรีสุนทรพินิต

4058 00039535 นางสาว วรมน  วิชญธีตา เดก็หญิง รักษิณา ศรีสุนทรพินิต

4059 00039537 นาง เตือนใจ  กลินฉุย นาย ธนเดช กลินฉุย

4060 00039550 นางสาว อรทยั  พิลาคลงั เดก็หญิง พิชามญชุ ์ไชยประทุม

4061 00039557 นางสาว อญัวีณ์  อินคา้ เดก็หญิง อรกญัญา เลิศสัมมาประสิทธิ

4062 00039565 นางสาว ยพุาพร  ละเลิศ นางสาว สโรชา นอ้ยนรินทร์

4063 00039583 นาย ริษฎี  เชิดชูงาม เดก็ชาย พีรวิชญ ์เชิดชูงาม

4064 00039593 นางสาว หทัยา   ครุฑหอม เดก็ชาย พชรพล ครุฑหอม

4065 00039596 นางสาว ขวญัดาว  ทิศาภาคย์ นาย พิพฒัน ์คนัธกมลมาศ

4066 00039598 นางสาว พรทิยา  ชืนโพธ เดก็ชาย นนธวชั คชาชาติ

4067 00039598 นางสาว พรทิยา  ชืนโพธ นางสาว ทาริกา ชืนโพธ

4068 00039602 นางสาว สุทธิรัต  สาคร เดก็ชาย ปิติ พุทธาสมศรี

4069 00039603 นางสาว กาญจนา  พิมมาศ นางสาว อรปรียา พิมมาศ

4070 00039604 นางสาว จิระยา  กูพิ้มาย เดก็หญิง ณฏัฐณิชา แก่นประกอบ

4071 00039606 นางสาว รัตติกาล  รูปสี เดก็ชาย ภูวเดช มุลประเสริฐ

4072 00039608 นางสาว พิมพพ์จี ยิมสาํราญ เดก็ชาย ณฐัวฒิุ ยมิสาํราญ

4073 00039610 นางสาว จนัทมณี  หอมหวาน นางสาว ปาริชาติ สิงห์กา้น

4074 00039611 นางสาว ดวงพร  เสียงเพราะ เดก็ชาย ณฐัวฒิุ สายสมร

4075 00039611 นางสาว ดวงพร  เสียงเพราะ เดก็ชาย นนทน์ที สายสมร

4076 00039615 นางสาว พรนภา  เคลือบแกว้ เดก็ชาย หสัพงษ ์แซ่หว่อง

                      



ลําดบั เลขทะเบยีน ชือสมาชิก ชือบุตรทียืนทุนการศึกษา

ประกาศรายชือสมาชิกทียืนเอกสารเพือขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2564

ผ่านระบบสมาชิก Online ระหว่างวนัที 16 สิงหาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564

สําหรับสมาชิกทียืนเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรอการอนุมัต ิตามรายชือดงัต่อไปนี

4077 00039620 นาย ขวญัชยั  ไพโรจน์สกุล เดก็ชาย กวิน ไพโรจนส์กลุ

4078 00039620 นาย ขวญัชยั  ไพโรจน์สกุล เดก็หญิง เกจตต์ะวา ไพโรจนส์กลุ

4079 00039628 นาย ธรรมนูญ  ดียงิ เดก็หญิง ฐิติชญาน ์ดียงิ

4080 00039634 นาง ธญัญธร  ศรีกลุนคร เดก็ชาย กิตติโชติ ศรีกุลนคร

4081 00039636 นางสาว พชัรี  บรรเลง เดก็ชาย นรภทัร บรรเลง

4082 00039636 นางสาว พชัรี  บรรเลง เดก็หญิง ดลพร บรรเลง

4083 00039637 นางสาว เสาวณีย ์ คงคาํ เดก็หญิง พิมพล์ภสั จิรวฒิุนนัท์

4084 00039637 นางสาว เสาวณีย ์ คงคาํ เดก็หญิง พิมพล์กัษณ์ จิรวฒิุนนัท์

4085 00039637 นางสาว เสาวณีย ์ คงคาํ เดก็ชาย กรธวฒัน ์จิรวฒิุนนัท์

4086 00039641 นาง ธนวนัต ์ เชยเดช เดก็หญิง จิรัชญา เชยเดช

4087 00039644 นางสาว กลุธิดา  ศิริจรูญวงศ์ เดก็หญิง อมลณฐั ทองทวีชยักิจ

4088 00039649 นางสาว มุทิตา  วนาภรณ์ เดก็หญิง ปรียภสัร์ เกือกุลธรรม

4089 00039649 นางสาว มุทิตา  วนาภรณ์ เดก็ชาย ไชยพพิรรธน ์เกือกุลธรรม

4090 00039652 นางสาว กนกวรรณ  กรานวงษ์ เดก็หญิง ชรินรัตน ์ใจอารีย์

4091 00039657 นาง จิรา  กิติทรัพยก์าญจนา เดก็หญิง วรวลญัช์ กิติทรัพยก์าญจนา

4092 00039681 นางสาว พรพิมล  สายสุวรรณ เดก็ชาย ณฐัทพนธ์ มานะประเสริฐ

4093 00039681 นางสาว พรพิมล  สายสุวรรณ เดก็หญิง นลิญา มานะประเสริฐ

4094 00039694 นาย ทศพล  ปึงธนานุกิจ เดก็ชาย ชานนท ์ปึงธนานุกิจ

4095 00039709 นางสาว ศิริวรรณ  ลามอ เดก็หญิง นนัทน์ภสั ตนัตี

4096 00039709 นางสาว ศิริวรรณ  ลามอ นาย เปรมภทัร ตนัตี

4097 00039723 นาง วิไลพร  สุขรมย์ นางสาว ปวีณา สุขรมย์
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4098 00039743 นางสาว ศิรินภา  ไชยศรี เดก็หญิง มิลิน ทองนะ

4099 00039752 นาง รัตนา  วีระภกัดี เดก็หญิง สุรัชณา วีระภกัดี

4100 00039752 นาง รัตนา  วีระภกัดี เดก็หญิง สุภนิดา วีระภกัดี

4101 00039770 นางสาว ธญัญน์รี แสงจนัทร์ฉาย นาย ณฐันนัต ์แสงจนัทร์ฉาย

4102 00039791 นาง ณฏัฐณิชา วรรณา เดก็หญิง วิลาสินี วรรณา

4103 00039793 นาง ยพุา นงนุช เดก็ชาย เสฏฐวฒิุ นงนุช

4104 00039799 นางสาว พรทิพย ์ปะนาโก เดก็หญิง ปวริศา ปะนาโก

4105 00039809 นาง นาตยา  ถุงคาํ เดก็ชาย กษิดิศ ถุงคาํ

4106 00039829 นาย มารุต เกตุอุ่น เดก็ชาย ณฐัภทัร เกตุอุ่น

4107 00039830 นาย มณฑล  ปรีเปรม เดก็ชาย จิรวิทย ์ปรีเปรม

4108 00039835 นางสาว ปวริศา เทพสงค์ เดก็ชาย โชคพิพฒัน ์พนัธะไชย

4109 00039838 นาง ธิติมา  ด่านแจง้ เดก็ชาย กนัตพงศ ์ด่านแจง้

4110 00039838 นาง ธิติมา  ด่านแจง้ นาย ธนกฤต ด่านแจง้

4111 00039843 นางสาว ธรนนัท ์ ยนิดีนุช เดก็ชาย เอือองักรู ยนิดีนุช

4112 00039846 นาง ปริชมล  โอภาส เดก็ชาย ปณิธาน โอภาส

4113 00039852 นาง กาญจนา  โพธิกุล เดก็หญิง ชนนัญา โพธิกลุ

4114 00039853 นาย วิเชียร  นนัทพรชยั เดก็หญิง ญาดาสิริ นนัทพรชยั

4115 00039853 นาย วิเชียร  นนัทพรชยั เดก็ชาย ราเชนทร์ นนัทพรชยั

4116 00039858 นางสาว สาวิตรี  สีทองทาบ เดก็หญิง ชมพนุูช คลอ้ยเคลือน

4117 00039858 นางสาว สาวิตรี  สีทองทาบ เดก็หญิง ตรีชฎา คลอ้ยเคลือน

4118 00039858 นางสาว สาวิตรี  สีทองทาบ นาย พชรพล คลอ้ยเคลือน
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4119 00039861 นางสาว กมลรัตน์  สีม่วง เดก็หญิง นภสัสร โหรชิต

4120 00039876 นางสาว นวิยา  นอ้มรับพร เดก็หญิง ชญัญานุช นอ้มรับพร

4121 00039888 นาง ชุลีกร   จนัทร์เดช เดก็หญิง ปภาดา จนัทร์เดช

4122 00039891 นางสาว อุบลรัตน ์ทรงมุสิก นาย เชียวชาญ ลอ้มเขตร

4123 00039912 นางสาว เรนุกา พรมธาดา เดก็ชาย กิตติชยั ขาํทะมา

4124 00039947 นางสาว กนัยารัตน ์ศรีสินรุ่งเรือง เดก็หญิง สิชา วงษศ์ราพนัธ์ชยั

4125 00039952 นางสาว มณทกานต ์จาํนงค์ เดก็ชาย มาวิน ไผพ่นัธ์

4126 00039956 นาย ชชัชยั สัตยะยกุต์ เดก็หญิง ชชัชญา สัตยะยกุต์

4127 00039969 นางสาว จารุวรรณ พิมพา เดก็ชาย จกัรินทร์ เอสามี

4128 00039969 นางสาว จารุวรรณ พิมพา เดก็หญิง ทิพานนั เอสามี

4129 00039978 นาย สมชาย วงคษ์ารัตน์ เดก็หญิง ณชัฎาภา วงคษ์ารัตน์

4130 00039978 นาย สมชาย วงคษ์ารัตน์ นางสาว ณชัชาดา วงคษ์ารัตน์

4131 00039984 นาย อมรฤทธิ  ระยบัศรี เดก็หญิง ณฐัวศา ระยบัศรี

4132 00039985 นางสาว อมรรัตน ์ ดวงใจ เดก็หญิง พิชญธิดา ศรีเลิศ

4133 00039985 นางสาว อมรรัตน ์ ดวงใจ เดก็ชาย พิช ุตม ์ศรีเลิศ

4134 00039987 นางสาว โสพิศ  พรหมชนะ เดก็หญิง ธญัญรัตน ์สัยวฒิุ

4135 00039989 นางสาว ขนิษฐา  พลสูงเนิน เดก็ชาย ธนบดี ทศันา

4136 00039990 นาง พรรณพร  แกว้ยศ เดก็ชาย ธนกฤต แกว้ยศ

4137 00039999 นาย เอกรัฐ แกว้สุริยะโยธิน เดก็ชาย รัชชนนัท ์แกว้สุริยะโยธิน

4138 00040025 นางสาว วิสารัตน์  ฤทธิชยัภูมิ เดก็หญิง ณิชาพร ศิริไทย

4139 00040038 นาง โฉมฉาย สังเมฆ เดก็หญิง เปรมนิติ สังเมฆ
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4140 00040038 นาง โฉมฉาย สังเมฆ เดก็ชาย ปรัชญานนท ์สังเมฆ

4141 00040046 นางสาว ณฐักลัย ์ อภิลกัษณ์เสถียร เดก็ชาย จิรภาคย ์ทวีพนัธ์

4142 00040053 นาง เรวดี  นราแกว้ เดก็หญิง ธิดารัตน ์บรรเทาวงษ์

4143 00040053 นาง เรวดี  นราแกว้ นางสาว ดารารัตน์ บรรเทาวงษ์

4144 00040078 นาย วิเชียร  สมจิตมูล เดก็หญิง ธนชัพร สมจิตมูล

4145 00040085 นางสาว เปรมฤดี  นอ้ยวนั เดก็หญิง พชรมน ไกรเพชร

4146 00040089 นาย ปรัชญา  เตวิยะ เดก็ชาย ปรัชญาพฒัน ์เตวิยะ

4147 00040089 นาย ปรัชญา  เตวิยะ เดก็หญิง อมราพฒัน ์เตวิยะ

4148 00040094 นาง ปุณยนุช  สิมมาสุด นาย กฤติเดช สิมมาสุด

4149 00040105 นางสาว นนัทณ์พร  ขจิตศาตนนัท์ เดก็ชาย นนัทศกัดิ ทวีรัชกลุไพศาล

4150 00040122 นางสาว อรวรรณ  คาํเหลา เดก็หญิง ญาดา รถมณี

4151 00040150 นาง ชลกานต ์ วงษอ์าษา เดก็ชาย กวนัวศั วงษอ์าษา

4152 00040150 นาง ชลกานต ์ วงษอ์าษา นาย อรรถพร วงษอ์าษา

4153 00040155 นาย พรรณทิวา  นราอาจ นางสาว ณฐัณิชา นราอาจ

4154 00040158 นาง เพชรชรัตน์ โสรัตญาทร์ นาย เทพพนม โสรัตญาทร์

4155 00040160 นางสาว ฟารินะ  สมนาม เดก็ชาย อชิร สวนส้มจีน

4156 00040174 นางสาว เมสินี  ลาภประสิทธิ เดก็หญิง แพรไหม พรมเสือ

4157 00040178 นางสาว ไพฑรูย ์ โพธาวรรณ เดก็ชาย รณพีร์ โพธาวรรณ

4158 00040183 นางสาว ธิดารัตน์  รัตนอาภา เดก็ชาย ณฐัดนยั เขม็คง

4159 00040185 นาย วรพล  ทองมาก เดก็ชาย รุจิภาส ทองมาก

4160 00040205 นางสาว ภคพร   พทุธโกษา เดก็หญิง รัทรพรรณ ไชยดาํ
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4161 00040221 นาย พลฎัฐ์  ปวราธิสันต์ เดก็หญิง พจรินทร์ ปวราธิสันต์

4162 00040231 นางสาว ศศิธร  จาํปาไตร เดก็ชาย ธราเทพ เบา้พนูทอง

4163 00040233 นาง อารยา อาจเจริญ เทียนหอม เดก็ชาย อาชวิน เทียนหอม

4164 00040233 นาง อารยา อาจเจริญ เทียนหอม เดก็หญิง อลิสา เทียนหอม

4165 00040243 นาย ประสพโชค   กลินฉุย นางสาว ณพิชญา กลินฉุย

4166 00040245 นางสาว จนัทร สร้อยสุวรรณ เดก็หญิง ณฐัณิชา สร้อยสุวรรณ

4167 00040246 นาง รัชนีกร  หาญยงยทุธ เดก็หญิง ปุญญิศา หาญยงยทุธ

4168 00040256 นางสาว พนิดา  บุญเทพ เดก็ชาย บุณยกร สุขสมยั

4169 00040258 นางสาว พิมลพร โทรจุฬานนท์ เดก็ชาย ภูดิส เปรมเกษม

4170 00040258 นางสาว พิมลพร โทรจุฬานนท์ นางสาว พิมพม์าดา เปรมเกษม

4171 00040275 นางสาว อรุณรัตน์  เจือจุน เดก็ชาย เอกรัตน ์รุจิกลิน

4172 00040277 นาย เกรียงไกร   ยปูระสาท เดก็ชาย ฐิติกร ยปูระสาท

4173 00040279 นาย ศกัดิชยั  ทองภู่ เดก็ชาย อธิรัตน ์ทองภู่

4174 00040284 นางสาว ชลธิชา  แยม้เผา่พงษ์ เดก็ชาย ธิปก มงคลครุฑ

4175 00040285 นาง สมปอง  เบญจคุณากร เดก็หญิง สิรภทัร เบญจคุณากร

4176 00040324 นาย เทพอดุมลกัษณ์ มุมสาลี นางสาว กญัญาณัฐ มุมสาลี

4177 00040347 นาย สรวิทย ์ ปัญญากลุ เดก็ชาย ปัณณวรรธ ปัญญากลุ

4178 00040353 นางสาว ดวงพร  ศรีมนัตะ เดก็หญิง สุปรียา เพชรกรรพมุ

4179 00040353 นางสาว ดวงพร  ศรีมนัตะ เดก็ชาย พลอนตัต ์เพชรกรรพมุ

4180 00040358 นาง ยวุดี  อนุตตรังกรู เดก็ชาย ธณณ อนุตตรังกรู

4181 00040358 นาง ยวุดี  อนุตตรังกรู เดก็ชาย ณณณ อนุตตรังกรู
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4182 00040360 นาย สุรินทร์ วงษต์า เดก็ชาย สารินท ์วงษต์า

4183 00040360 นาย สุรินทร์ วงษต์า นางสาว สริตา วงษต์า

4184 00040363 นาย พิพฒัน ์เชือนอ้ย นางสาว สุพตัรา เชือนอ้ย

4185 00040364 นาง ดารณี ชาญวิทยก์าร เดก็ชาย กรปภชั ชาญวิทยก์าร

4186 00040364 นาง ดารณี ชาญวิทยก์าร เดก็ชาย นพวิทย ์ชาญวิทยก์าร

4187 00040370 นาง จิราภา นาคเสพ เดก็ชาย นพวินท ์นาคเสพ

4188 00040404 นาย ศุภโชค เทียงดี นาย อษัฎาวุธ เทียงดี

4189 00040406 นางสาว ละออง สอนสุวรรณ์ เดก็หญิง มิงขวญั สอนสุวรรณ์

4190 00040407 นางสาว กาณฑก์มล พึงประชา เดก็ชาย สิวโรช สนนัไหว

4191 00040408 นางสาว วรินทน่์า สีห์วิไสเดช นางสาว ชนากานต ์ศรีไส

4192 00040411 นางสาว นิตยา เทียนถาวร นาย นาทนิรุตต ์เทียนถาวร

4193 00040420 นาง ญาจิตต ์ ตนัสมบูรณ์ นางสาว จุฑามาศ ตนัสมบูรณ์

4194 00040431 นางสาว ชลดัดา ศรีษบง เดก็ชาย ธนาพิสุทธิ อน้ประดิษฐ์

4195 00040442 นาง กลัยา ชิณศรี เดก็ชาย หิรัญ ชิณศรี

4196 00040442 นาง กลัยา ชิณศรี เดก็หญิง ธีร์จุฑา เหลืองจนัทรา

4197 00040453 นาง สุรีรัตน ์พระอินศวร เดก็หญิง สุภสัสรา พระอินศวร

4198 00040465 นาย วธันพล อู่เนียม เดก็ชาย พิพิธธน อู่เนียม

4199 00040494 นาง รัชพร ราชแพทยาคม เดก็หญิง ริลรฎา ราชแพทยาคม

4200 00040496 นางสาว อาํไพ แตงโสภา เดก็ชาย ธนทั เสานอ้ย

4201 00040496 นางสาว อาํไพ แตงโสภา เดก็หญิง กลุรดา เสานอ้ย

4202 00040497 นาย เสรี ชินรุ่งเรือง เดก็ชาย สุกิจ ชินรุ่งเรือง
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4203 00040497 นาย เสรี ชินรุ่งเรือง เดก็ชาย รัฐธรรมนูญ ชินรุ่งเรือง

4204 00040499 นาง สมใจ เพช็ร์ชะ นางสาว ศศธร เพช็ร์ชะ

4205 00040499 นาง สมใจ เพช็ร์ชะ นาย สหสัวรรษ เพช็ร์ชะ

4206 00040512 นาย อิสราวุธ พทุธชู เดก็ชาย อคัรวินท ์พุทธชู

4207 00040516 นางสาว วรรณวรางค ์ตีรสมิทธ์ เดก็ชาย ณภทัร ตีรสมิทธ์

4208 00040537 นางสาว นงคนุ์ช พาณิชยช์ชัวาลย์ เดก็ชาย พลทศัน ์พาณิชยช์ชัวาลย์

4209 00040538 นาง สุนทรี โพธิพฤกษ์ เด็กหญิง พฤกษล์ดา โพธิพฤกษ์

4210 00040538 นาง สุนทรี โพธิพฤกษ์ เด็กชาย พฤกษ ์โพธิพฤกษ์

4211 00040548 นาย พนัธวิทย ์บุทธิจกัร์ เดก็หญิง ฑิญาดา บุทธิจกัร์

4212 00040550 นางสาว จินตนา พรหมมีสี เดก็ชาย ปรเมศ นอ้ยวดั

4213 00040550 นางสาว จินตนา พรหมมีสี นาย ปริญญา นอ้ยวดั

4214 00040554 นางสาว ณฐัชยา วดัวาปี นาย ธรรมรงค ์กิงมะนาว

4215 00040577 นาง ลกัษิกา  เตชะวิบูลยผ์ล เดก็ชาย บูรพา เตชะวิบูลยผ์ล

4216 00040625 นางสาว ภาญญาดา ยอดสูงเนิน เดก็ชาย พชร ทองโสภณ

4217 00040625 นางสาว ภาญญาดา ยอดสูงเนิน เดก็หญิง อรญา เกษมสุข

4218 00040629 นางสาว วรีพรรณ  นามวงศ์ เดก็ชาย ทศอาทิตย ์ไทรโรจน์รุ่ง

4219 00040629 นางสาว วรีพรรณ  นามวงศ์ เดก็ชาย แทนคุณ นามวงศ์

4220 00040645 นาย ภูบดี  พิศพรรณ เดก็ชาย ศิริโชติ พิศพรรณ

4221 00040649 นาย ชาลี กริมใจ เดก็หญิง ปารณีย ์กริมใจ

4222 00040652 นาย อลงกรณ์ ละอองศรี เดก็ชาย คุณากร ละอองศรี

4223 00040652 นาย อลงกรณ์ ละอองศรี เดก็ชาย พงศกร ละอองศรี
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4224 00040679 นาย รัฐสรณ์ รอดกระทึก เดก็หญิง กณัณ์นภสั เอกพจนเศรษฐ์

4225 00040679 นาย รัฐสรณ์ รอดกระทึก เดก็หญิง นภสัสรณ์ เอกพจนเศรษฐ์

4226 00040680 นาย ณฐัวฒิุ ปินประชา เด็กหญิง ณฐันิชา ปินประชา

4227 00040680 นาย ณฐัวฒิุ ปินประชา นาย ณฐัพงศ ์ปินประชา

4228 00040682 นาย สุภาพ ฮวดยงิ เดก็หญิง เอมิกา ฮวดยงิ

4229 00040690 นางสาว สุพินดา โรจนสโรช เดก็ชาย ปฐวี ยรีงค์

4230 00040694 นางสาว ณฏัฐ์ทิตา อภิชญาอคัรศิริ เดก็ชาย สิปปกร ทองวิลา

4231 00040712 นาง เฉลิมพร จอมพะเยาว์ เดก็ชาย ณฐภทัร จอมพะเยาว์

4232 00040713 นาง คณิภา สมพริงโชติ เด็กหญิง ณฐันรี สมพริงโชติ

4233 00040713 นาง คณิภา สมพริงโชติ นาย กฤษณพงษ ์สมพริงโชติ

4234 00040713 นาง คณิภา สมพริงโชติ นาย ภานุพงศ ์สมพริงโชติ

4235 00040737 นางสาว วรรณา แม่มิง เดก็หญิง ธนาวรรณ สินเคราะห์

4236 00040739 นาย วรายทุธ นารา เดก็ชาย ภานุวิชญ ์นารา

4237 00040741 นางสาว อรุณี จนัทร์เจริญ เดก็ชาย พสักร คงที

4238 00040750 นางสาว แพรวรุ่ง แยม้ประยงค์ เดก็ชาย อิทธิกร พรหมบุตร

4239 00040750 นางสาว แพรวรุ่ง แยม้ประยงค์ นาย อธิราช พรหมบตุร

4240 00040752 นาย กฤตพรต สารกลิน เดก็ชาย ณฐิปพฒัฐ ์สารกลิน

4241 00040752 นาย กฤตพรต สารกลิน นางสาว ชนญัธิดา สารกลิน

4242 00040754 นาย อุดม เนียมศิริ เดก็ชาย นรากร เนียมศิริ

4243 00040770 นางสาว ปรียาภรณ์ หนกัแน่น นางสาว นนัทพร เพชรวา

4244 00040779 นาง จินดา สุขคาํ เดก็ชาย จิรพนธ์ สุขคาํ
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4245 00040781 นางสาว จริยา สายสุจริต เดก็ชาย ศิริวฒัน ์ซุยจรูญ

4246 00040781 นางสาว จริยา สายสุจริต นางสาว ศิริรัตน ์ซุยจรูญ

4247 00040788 นาย ปรีชา ถาวรกลู เดก็หญิง ณฐักฤตา ถาวรกูล

4248 00040792 ว่าที ร.ต. อมัรินทร์  ทองดีแท้ เดก็หญิง อญัชิสา ทองดีแท้

4249 00040794 นางสาว วิไลลกัษณ์ สีขนุทด เดก็หญิง กลุนิษฐ ์หงษา

4250 00040801 นาย ธวชัชยั ตนัสิทธิ เดก็ชาย ชณะพล ตนัสิทธิ

4251 00040805 นาง ธนกานต ์วนันุบล เดก็หญิง พรปวีณ์ พนารินทร์

4252 00040805 นาง ธนกานต ์วนันุบล นาย ศิรสิทธิ พนารินทร์

4253 00040807 นางสาว อรุณี ภูหงษเ์พชร เดก็ชาย ภูริทตั รูปสม

4254 00040815 นาง เบญจา บุญเส็ง นางสาว สุปาณี บุญเส็ง

4255 00040830 นางสาว ปราถนา วชิรพนัธว์ิชาญ เดก็หญิง สุวรินทร์ วชิรพนัธว์ิชาญ

4256 00040834 นาง ศุภานิช นุ่มดี เดก็หญิง ชนมน นุ่มดี

4257 00040834 นาง ศุภานิช นุ่มดี เดก็หญิง ชยาภรณ์ นุ่มดี

4258 00040851 นาย เอกชยั สมบญุเรืองศรี เดก็ชาย กนัตพฒัน ์สมบุญเรืองศรี

4259 00040854 นางสาว ศิริพร นิสัยชล เดก็ชาย พศิน แสงทอง

4260 00040854 นางสาว ศิริพร นิสัยชล นางสาว มณฑากาญจน ์อรัณยกานนท์

4261 00040887 นางสาว สุรัสวดี เตียบณัฑิตย์ เดก็หญิง ปาณอษุา เตียบณัฑิตย์

4262 00040899 นาง จตุพร โยธา เดก็หญิง บุญยอร สมสอน

4263 00040899 นาง จตุพร โยธา เดก็ชาย ภูรินท ์สมสอน

4264 00040935 นาง นาํตาล สืบมงคล เดก็ชาย อาชีรวิชญ ์ดียิง

4265 00040943 นางสาว วชัราภรณ์ ซอ้นบุตร เดก็ชาย กิตติคุณ คนัทะมูล
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4266 00040950 นาย โกศล สีนวล เดก็หญิง บุญณิสา สีนวล

4267 00040950 นาย โกศล สีนวล เดก็ชาย ธนภรณ์ สีนวล

4268 00040952 นาง รติยา ตรีวฒิุรักษ์ เดก็ชาย กฤติเดช ตรีวฒิุรักษ์

4269 00040956 นาย ไพศาล เตก็มงคล เดก็หญิง ธธัชา เตก็มงคล

4270 00040974 นางสาว สุมาลี หรังกรุ่น เดก็ชาย พชร ผลกมล

4271 00040980 นาง คณิตตา เทียงไทสงค์ เดก็ชาย ณฐัพล เทียงไทสงค์

4272 00040980 นาง คณิตตา เทียงไทสงค์ เดก็หญิง กญัญาลกัษณ์ เทียงไทสงค์

4273 00040980 นาง คณิตตา เทียงไทสงค์ เดก็หญิง วรรณวิษา เทียงไทสงค์

4274 00040985 นางสาว ภทัราภรณ์ สอนน่วม เดก็หญิง ศิวพร ธรรมเนียม

4275 00040985 นางสาว ภทัราภรณ์ สอนน่วม เดก็หญิง ธารารินทร์ ธรรมเนียม

4276 00040998 นางสาว สุพรรณี คุม้แวง เดก็หญิง ปาณิกา คุม้แวง

4277 00040998 นางสาว สุพรรณี คุม้แวง เดก็ชาย ปณิธิ คุม้แวง

4278 00040999 นางสาว นิติยา เสือคาํจนัทร์ เดก็หญิง ณชัชา จินตสินธ์ุ

4279 00041003 นาง สุจิตรา วงศใ์หญ่ เดก็ชาย กนัตภน วงศใ์หญ่

4280 00041003 นาง สุจิตรา วงศใ์หญ่ เดก็หญิง ปาณิสรา วงศใ์หญ่

4281 00041003 นาง สุจิตรา วงศใ์หญ่ เดก็หญิง กวิสรา วงศใ์หญ่

4282 00041004 นางสาว ปริศนา ภู่สุวรรณ์ เดก็ชาย ปรินทรน ์ภู่สุวรรณ์  ศรีเพชร

4283 00041008 นางสาว ยศวดี โตสืบวงศ์ เดก็หญิง ยลดา โตสืบวงศ์

4284 00041016 นาง กรองทอง อรัญญิก เดก็ชาย สิปาดนั อรัญญิก

4285 00041032 นาย สุริยนัต ์วรรณสุข เดก็หญิง นภสัสร วรรณสุข

4286 00041052 นาย มนตรี ปัญญาชยัสกลุ เดก็หญิง ลกัษิกา ปัญญาชยัสกลุ
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4287 00041056 นาง ปรมาพร เรืองผกา เดก็หญิง พรนชัชา เรืองผกา

4288 00041056 นาง ปรมาพร เรืองผกา นางสาว อยัรดา เรืองผกา

4289 00041067 นาย วรวฒิุ ศรีจนัทร์ เดก็ชาย ณฏัฐวี ศรีจนัทร์

4290 00041091 นางสาว ประพา สีกะทุ่ม เดก็ชาย คณาธิป ลาํเจียก

4291 00041103 นาง สิริรักษ ์ชยเมธานนท์ เดก็หญิง พิมพช์นก ชยเมธานนท์

4292 00041103 นาง สิริรักษ ์ชยเมธานนท์ เดก็ชาย ปภงักร ชยเมธานนท์

4293 00041118 นางสาว เยาวลกัษณ์ แกว้มณี เดก็หญิง ธญัญธิ์ชา ชูเชิด

4294 00041118 นางสาว เยาวลกัษณ์ แกว้มณี เดก็ชาย ธีรยทุธ ชูเชิด

4295 00041126 นางสาว สุจิตรา เกตุชุมพร เดก็หญิง พสัสนนัท ์ศรีบางพลีนอ้ย

4296 00041126 นางสาว สุจิตรา เกตุชุมพร เดก็หญิง นนทรจน ์ศรีบางพลีนอ้ย

4297 00041132 นางสาว นารีรัตน ์ บาํรุงรักษ์ เดก็หญิง อนนัยา อุ่นใจ

4298 00041132 นางสาว นารีรัตน ์ บาํรุงรักษ์ นางสาว สิริรัตน ์อุ่นใจ

4299 00041144 นาย ชยัวฒัน ์สวา่งภพ นางสาว นุชนาฎ สวา่งภพ

4300 00041162 นางสาว หนูแพร อ่อนบวัขาว เดก็หญิง กลัยกร ทงัทอง

4301 00041163 นางสาว วนัดี จนัทพกัตร์ เดก็หญิง วิภาดา อุณาศรี

4302 00041163 นางสาว วนัดี จนัทพกัตร์ เดก็หญิง พณัณิตา อุณาศรี

4303 00041165 นาง สุวิมล สืบสังข ์เทพพิพฒันช์ยักลุ เดก็หญิง มลญา เทพพิพฒันช์ยักลุ

4304 00041168 นาง พรทิพย ์หอมแกว้ เดก็หญิง พิศรา หอมแกว้

4305 00041187 นางสาว ณฏัฐนิช จิรภาณุรัตน์ เดก็ชาย ภูมิภทัร จิรภาณุรัตน์

4306 00041201 นางสาว พรพรรณ ภูมิรัตน์ เดก็ชาย ภูมิพฒัน ์ศรีจรุณรัตน์

4307 00041222 นางสาว สมบติั กิตินาม เดก็หญิง รสธร หลีสมจิต
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4308 00041222 นางสาว สมบติั กิตินาม เดก็หญิง ศุภิดา หลีสมจิต

4309 00041228 นางสาว ฐิติมา สารากรบริรักษ์ เดก็หญิง สิริวิมล สารากรบริรักษ์

4310 00041228 นางสาว ฐิติมา สารากรบริรักษ์ เดก็ชาย วิจิตร สารากรบริรักษ์

4311 00041251 นางสาว พชัราพรรณ ปานมีทรัพย์ เดก็หญิง ณฏัฐณิชา ปรีดาพนัธุ์

4312 00041261 นางสาว มณฑาทิพย ์บุญยะวารี เดก็หญิง มนรดา บุญยะวารี

4313 00041280 นาย นิพนธ์ คชชะ นางสาว กนกวรรณ ประเสริฐนพคุณ

4314 00041286 นางสาว นุชนภา ชาญรักสัตย์ เดก็ชาย พชรพล รํารวย

4315 00041323 นางสาว วรันตภ์รณ์ เตลมัพสุุทธิ เดก็ชาย ณชัพล พึงผล

4316 00041329 นาง เบญ็จมาศ ชยัทอง เดก็ชาย พชรชยั ชยัทอง

4317 00041331 นาง นิตยา ทิมา เดก็หญิง ณิชญานนัท ์ทิมา

4318 00041333 นางสาว พรทิพย ์ปะทงัเว เดก็ชาย ชชัวาล ปะลาโพธิ

4319 00041335 นางสาว วรรณกร เรืองเดช เดก็หญิง อตินุช ลิมดาํรงธรรม

4320 00041347 นาง ศศิรินทร์ จิตวิบูลย์ เดก็หญิง กนัตก์นิษฐ์ จิตวิบูลย์

4321 00041347 นาง ศศิรินทร์ จิตวิบูลย์ เดก็ชาย วงศว์ริศ จิตวิบลูย์

4322 00041351 นางสาว นนัทน์ภสั สุดตา เดก็หญิง พิชชาภทัร์ ชยัศรีประเสริฐ

4323 00041358 นางสาว ปิยะพร แกว้ดวง เดก็หญิง กญัญาณัฐ แกว้ดวง

4324 00041361 นาย วีระพงษ ์เณรชู เดก็หญิง ชาลิสา เณรชู

4325 00041363 นาย นิรันดร์ แขกเทศ เดก็ชาย จิตติพฒัน ์แขกเทศ

4326 00041367 นางสาว พิชญาพรรณ เอียงหลง เดก็หญิง กญัญาภคั หงษห์นองหวา้

4327 00041367 นางสาว พิชญาพรรณ เอียงหลง เดก็หญิง ณฏัฐณิชา หงษห์นองหวา้

4328 00041374 นาย เฉลิมพล คุม้พิทกัษ์ เดก็หญิง ภทัทิยา คุม้พิทกัษ์
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4329 00041375 นาย ปัญญวฒัน ์บุญถนอม เดก็หญิง ออมบณุย ์บญุถนอม

4330 00041379 นางสาว กนัยวชัร์ รัตนสุวรรณ เดก็หญิง เติมฝัน พิริยะปัญญาพร

4331 00041379 นางสาว กนัยวชัร์ รัตนสุวรรณ เดก็หญิง ดงัใจ พิริยะปัญญาพร

4332 00041414 นางสาว ณฐัฐรีย ์พงษสุ์รีย์ นาย พทัธนนัท ์พงษสุ์รีย์

4333 00041427 นางสาว มานี ศิริบูรณ์ เดก็หญิง พิชญธิดา เอียมนิลานนท์

4334 00041430 นาง ณฐัรดา วงศก์ระจ่าง เดก็ชาย ณภทัร วงศก์ระจ่าง

4335 00041432 นาง ลภสัรดา ลาวตุม เดก็ชาย ปรรณวีร์ พรมวงัขวา

4336 00041437 นาย ชูเกียรติ โสมทองมี เดก็หญิง มุนินทร์ โสมทองมี

4337 00041437 นาย ชูเกียรติ โสมทองมี เดก็หญิง บวัลวงศ ์โสมทองมี

4338 00041438 นาย มานพ สุขคุม้ เดก็หญิง กมลพร จนัทร์มงคล

4339 00041450 นาง ทิพวรรณ อุบลรัตน์ เดก็ชาย คุณากร อุบลรัตน์

4340 00041467 นางสาว กาญจนา อาจกลา้ เดก็ชาย กฤษดา วนัศรี

4341 00041475 นาย เอกพล บางกรวย เดก็ชาย อคัคเดช บางกรวย

4342 00041485 นาง ชุติมา จรรยาธรรม เดก็ชาย นฤภทัร จรรยาธรรม

4343 00041485 นาง ชุติมา จรรยาธรรม เดก็ชาย นฤดล จรรยาธรรม

4344 00041499 นางสาว นงเยาว ์มีทวี เดก็หญิง พชัราวรินทร์ คาํภาพงษ์

4345 00041504 นาง คณิสร แพรอด เดก็หญิง จิรภทัร แพรอด

4346 00041505 นางสาว ศิริพร สุวรรณชาติ เดก็หญิง นฤภร สุวรรณชาติ

4347 00041510 นางสาว ธญัมณกรณ์ คูมนัคงไพศาล เดก็ชาย พีรดนย ์คูมนัคงไพศาล

4348 00041522 นาง ทิพรัตน ์มหาวงษ์ เดก็หญิง อภิญญา มหาวงษ์

4349 00041540 นาย วลญัชช์ยั ลภสัธนรัชย์ เดก็ชาย วีรนนัท ์ลภสัธนรัชย์
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4350 00041557 นางสาว จรรยา ชยันาม นางสาว นทหทยั เพชรมณี

4351 00041575 นาง ประเสริฐ โตเอียม นาย ธีระภทัร สุขสีวงษ์

4352 00041593 นาง สุธาสินี พรวรนนัท์ เดก็ชาย สุทิตพงศ ์พรวรนนัท์

4353 00041593 นาง สุธาสินี พรวรนนัท์ เดก็หญิง สุฐิตา พรวรนนัท์

4354 00041598 นางสาว ชุติยนนัท ์ครูวิชา เดก็ชาย รวิพล หาญแสงชยั

4355 00041598 นางสาว ชุติยนนัท ์ครูวิชา นางสาว พชัรวลยั ครูวิชา

4356 00041600 นางสาว สุดารัตน ์พนัธ์เถือน เดก็หญิง ณชัชา พนัธ์เถือน

4357 00041633 นางสาว สุพรรณี ศรีคุณ เดก็ชาย กณัภทัร แกว้สุวสิงห์

4358 00041649 นางสาว กฤษณา เจริญลาภ เดก็ชาย ชนาเมธ รืนสุนทร

4359 00041659 นางสาว กมลวรรณ แสงครุฑ เดก็หญิง กวินธิดา คงวารี

4360 00041659 นางสาว กมลวรรณ แสงครุฑ เดก็หญิง กมลเนตร แสงครุฑ

4361 00041675 นางสาว ปรียภา วงษง์ามขาํ เดก็หญิง กลุรดา วงษง์ามขาํ

4362 00041676 นาย พรศกัดิ อุทยัวงศศ์กัดิ เดก็หญิง ธนิสร อุทยัวงศศ์กัดิ

4363 00041697 นางสาว นิลวรรณ นิมมานวรวงศ์ เดก็หญิง พริมา กุลชยัธนโรจน์

4364 00041704 นางสาว จุฬารัตน ์บญุมาลีตระกลู นางสาว ธณรรษชพร บุญมาลีตระกลู

4365 00041704 นางสาว จุฬารัตน ์บญุมาลีตระกลู นางสาว รัตนาภรณ์ บุญมาลีตระกูล

4366 00041710 นางสาว พชัร์ณิชชา โสลี เดก็ชาย กนกพล โสลี

4367 00041722 นางสาว สายฝน พลศรี เดก็หญิง กชกร พรมสิทธิ

4368 00041722 นางสาว สายฝน พลศรี นางสาว จริญญา พรมสิทธิ

4369 00041726 นางสาว ระวีนุช วิบุญกลุ เดก็หญิง นรมน ลาํดี

4370 00041729 นางสาว พิศมยั สุขใส เดก็ชาย พสิษฐ์ ตน้ภูบาล
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4371 00041729 นางสาว พิศมยั สุขใส เดก็หญิง ชนิกานต ์เสนอใจ

4372 00041730 นางสาว นิตยา เกตุทิพย์ เดก็หญิง สุพิชญา แสงสิกรณ์

4373 00041734 นางสาว ชชัชฎา อินทะสระ เดก็หญิง ทิตยาธรณ์ กองจาํปา

4374 00041739 นางสาว อมรรัตน ์ตงัประสิทธิภาพ เดก็ชาย อาณกร คุณศรีรักษส์กลุ

4375 00041740 ว่าทีร้อยตรีหญิง กชพร ตุลภานุวฒัน์ เดก็หญิง เกณิกา ตุลภานุวฒัน์

4376 00041740 ว่าทีร้อยตรีหญิง กชพร ตุลภานุวฒัน์ เดก็ชาย ธนเดช ตุลภานุวฒัน์

4377 00041761 นาง วีราภรณ์ มนตภิ์รมย์ เดก็หญิง ไรวินท ์มนตภิ์รมย์

4378 00041766 นางสาว ณุชนก พุม่แฟง เดก็ชาย พีรดนย ์สองศรี

4379 00041766 นางสาว ณุชนก พุม่แฟง เดก็ชาย พีรวิชญ ์สองศรี

4380 00041771 นางสาว วาสินี ปรีชาศิลปกุล นาย ธิติวฒัน์ อดัแสง

4381 00041771 นางสาว วาสินี ปรีชาศิลปกุล นางสาว ติมาวลัย ์ปรีชาศิลปกุล

4382 00041775 นางสาว ฐิติรัตน ์ทิศาชยัอนนัต์ เดก็หญิง อารยา ตนัโห

4383 00041794 นางสาว กมนพชร มากมูล เดก็ชาย กนัตภทัร ใจมุ่ง

4384 00041795 นางสาว ธญัญลกัษณ์ แก่นจนัทร์ เดก็หญิง ศรัณยภ์ทัรา แก่นจนัทร์

4385 00041795 นางสาว ธญัญลกัษณ์ แก่นจนัทร์ นาย ปัณณวฒัน ์แก่นจนัทร์

4386 00041802 นาย วีระชยั คุม้พงษพ์นัธุ์ เดก็ชาย ภูดิศ คุม้พงษพ์นัธุ์

4387 00041815 นาง ชุติพร เมฆกระจาย นาย ถิรวฒัน ์ศรีจนัทร์ทอง

4388 00041823 นาย ทรงวฒิุ อยูว่งศ์ เดก็หญิง ณชัชารีย ์อยุว่งศ์

4389 00041917 นางสาว กาญจนา ชิณเกตุ นาย นนท ์ชิณเกตุ

4390 00041918 นาง ทศันีย ์วงศว์รจิรศกัดิ นางสาว นิรชา วงศว์รจิรศกัดิ

4391 00041918 นาง ทศันีย ์วงศว์รจิรศกัดิ นางสาว อโนชา วงศว์รจิรศกัดิ
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4392 00041931 นาง วลีพร ศรีฉ่อง เดก็หญิง รมยน์ลิน ศรีฉ่อง

4393 00041931 นาง วลีพร ศรีฉ่อง เดก็หญิง กมลพร ศรีฉ่อง

4394 00041935 นาย สันติ รัศมีทวีสุข เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์รัศมีทวีสุข

4395 00041944 นางสาว นภาพรรณ นาคชาํนาญ เดก็ชาย ธีทตั นานาพลูสิน

4396 00041961 นาง วราพฒัน ์วิระยะวานิช เดก็หญิง ณฐมน ธรรมณิชานนท์

4397 00041961 นาง วราพฒัน ์วิระยะวานิช เดก็หญิง ณฐัวีณ์ ธรรมาณิชานนท์

4398 00041973 นางสาว วลยัภรณ์ แกว้จรัส เดก็ชาย ชลสินธ์ุ ศุภนิมิตรวิเศษกลุ

4399 00041995 นาย ธีรยทุธ วงษถ์าวร เดก็หญิง กมลพร วงษถ์าวร

4400 00041996 นางสาว วนัดี ชูตระกลู เดก็ชาย ธนดล ชูตระกลู

4401 00042019 นางสาว ละออ นาคกลุ เดก็ชาย ลลัธร นาคกลุ

4402 00042019 นางสาว ละออ นาคกลุ เดก็หญิง ลลัลกัษณ์ นาคกลุ

4403 00042025 นางสาว หฤทยั ธรรมวงศก์าร เดก็หญิง ทิพยธ์ารา สายคาํ

4404 00042035 นาง อนงค ์มารยาท นาย อนุพงษ ์นวลจนัทร์

4405 00042069 นาย สายณัท ์แป๊ะวงศ์ เดก็หญิง กชวรรณ แป๊ะวงศ์

4406 00042086 นาง นนัทิยา สรงอุบล เดก็ชาย ธนพชิญ ์สรงอุบล

4407 00042088 นาย ศุภพล เจนนาวิวฒัน์ นางสาว แพรวเธียร เจนนาวิวฒัน์

4408 00042109 นาง จุฬารัตน์ ศกัดารณรงค์ เดก็หญิง ปุณณดา ศกัดารณรงค์

4409 00042110 นาย กญัจน ์คณาธารทิพย์ เดก็หญิง อินทุกรณ์ คณาธารทิพย์

4410 00042118 นาง ศุภรา คภะสุวรรณ เดก็ชาย ปานกฤษ คภะสุวรรณ

4411 00042118 นาง ศุภรา คภะสุวรรณ นาย ปยตุ คภะสุวรรณ

4412 00042120 นาย วีระวฒัน ์นาลาด นางสาว ธญัลินี นาลาด
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4413 00042120 นาย วีระวฒัน ์นาลาด นาย ธีรพนัธ์ นาลาด

4414 00042142 นาง ศศินนัท ์มากงลาด เดก็หญิง จีราพทัร มากงลาด

4415 00042142 นาง ศศินนัท ์มากงลาด นางสาว มานิตา วงษท์องดี

4416 00042145 นางสาว สุภสัษร แจ่มใจ เดก็ชาย สกลวรรธน ์กอ้นง่อน

4417 00042146 นางสาว เปมิกา เตียววิจิตรสกลุ เดก็ชาย วาคิม เตียววิจิตรสกลุ

4418 00042155 นางสาว ดวงธิดา เขมน้เขตการ เดก็ชาย ชญานิน เขมน้เขตการ

4419 00042156 นาง มินทร์ลดา เพิมทรัพยท์วีผล เด็กหญิง เตชินี เพิมทรัพยท์วีผล

4420 00042158 นางสาว พภสัสรณ์ ปินจุ เดก็หญิง ณิรัชญา พูลเผอืก

4421 00042161 นางสาว พิมพพ์ร คานพู เดก็ชาย วรภทัร อินชนบท

4422 00042177 นางสาว อโนทยั นวลแจ่ม เดก็ชาย จิรกร นวลแจ่ม

4423 00042184 นางสาว กมลวรรณ ชลธารโยธิน เดก็หญิง เอริน ศิลประสพ

4424 00042186 นางสาว วณิชชา มิงขวญั นางสาว นนั มิงขวญั

4425 00042195 นางสาว วนัดี รุ่งเจริญชยัศิลป์ เดก็ชาย ชยัภทัร นาคกระแสร์

4426 00042195 นางสาว วนัดี รุ่งเจริญชยัศิลป์ เดก็ชาย ธนวฒิุ นาคกระแสร์

4427 00042238 นางสาว พชร แสงแกว้ เดก็หญิง ปภาวรินทร์ สารบรรณ

4428 00042263 นางสาว วชัรีย ์ศรีสมบูรณ์ เดก็หญิง สุประวีณ์ ชืนประภารัตน์

4429 00042263 นางสาว วชัรีย ์ศรีสมบูรณ์ เดก็ชาย ภีมพล ชืนประภารัตน์

4430 00042275 นางสาว นงนุช นราทอง นางสาว ภานุชนาฏ ขาํตน้วงษ์

4431 00042276 นาย สุขสรรค ์พึงนา เดก็หญิง ศิริกญัญา พึงนา

4432 00042278 นางสาว วิภาษณีย ์สิงห์ทอง เดก็ชาย พีรพฒัน ์ตนัเจริญ

4433 00042280 นางสาว ปิยมาศ รัตนาวิน นาย ชชัพิสิฐ รัตนาวิน
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4434 00042296 นางสาว อญัชลี ศรีเลก็ เดก็หญิง อญัรินทร์ ศรีเลก็

4435 00042296 นางสาว อญัชลี ศรีเลก็ เดก็หญิง อภิญญา ศรีเล็ก

4436 00042297 นาง วนัเพญ็ คงศิริ นางสาว เบญญาภา คงศิริ

4437 00042302 นาย เมธา กดูเพตรา เดก็ชาย นภทีป์ กดูเพตรา

4438 00042306 นางสาว สิริมา รัชชยั เดก็ชาย วรินทร สวสัดี

4439 00042308 นางสาว ฐิตาภรณ์ ขวญัโต เดก็ชาย ชลนที ขวญัโต

4440 00042308 นางสาว ฐิตาภรณ์ ขวญัโต เดก็หญิง ชลธิชา ขวญัโต

4441 00042310 นาง เนตรนภา นิรมิตรนุรักษ์ เดก็หญิง ลีลญัญา นิรมิตรนุรักษ์

4442 00042313 นาง วิจิตรา แกว้เนตร เดก็หญิง วิชญาพร ออ้ยหวาน

4443 00042324 นางสาว แพรวภทัร จนัทร์โอ นางสาว เพชรแพรว วรเมท

4444 00042326 นางสาว ศรัญญา แหลมฉลาด เดก็ชาย ศิริ ศะตะจูฑะ

4445 00042326 นางสาว ศรัญญา แหลมฉลาด เดก็ชาย สงกรานต ์ศะตะจูฑะ

4446 00042327 นางสาว รัตติยา พาหุลรัตน์ เดก็ชาย ณฐันนัท ์พาหุลรัตน์

4447 00042328 นางสาว สายหยดุ สุขประเสริฐ เดก็ชาย ณฐัวฒัน ์บูชา

4448 00042340 นาย คิระนนัท ์มณีรัตน์ เดก็ชาย คณาธิป มณีรัตน์

4449 00042347 นางสาว ธนัฐภทัร์ บุญแยม้ เดก็หญิง พิชญาภา บุญแยม้

4450 00042347 นางสาว ธนัฐภทัร์ บุญแยม้ เดก็ชาย นพพิชญ ์บุญแยม้

4451 00042350 นางสาว สุดารัตน ์โยหลง เดก็หญิง ชวลัลกัษณ์ แกว้อาจ

4452 00042351 นางสาว ขนิษฐา คาํมะบาล เดก็ชาย ชโยดม พราหมนิล

4453 00042366 นาย วฒิุวฒัน ์ชนะภยั เดก็ชาย ธนพฒัน ์ชนะภยั

4454 00042377 นางสาว วรรนิศา แขกรัมย์ เดก็ชาย นุชิตพงษ ์แขกรัมย์
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4455 00042394 นางสาว เบญจวรรณ์ เอียมสะอาด เดก็หญิง จิราภรณ์ ไกรรส

4456 00042396 นางสาว มณีนุช จาํปา เดก็ชาย อภินทัธ์ จนัทร์ฉลอง

4457 00042396 นางสาว มณีนุช จาํปา เดก็ชาย อนุภทัร จนัทร์ฉลอง

4458 00042398 นางสาว ลกัษณา สิรกุลวานิช เดก็ชาย เตชิต สิรกุลวานิช

4459 00042403 นางสาว สาริศา มนัคง เดก็ชาย วรรณกร นิยมธรรม

4460 00042403 นางสาว สาริศา มนัคง เดก็หญิง กลุกนก นิยมธรรม

4461 00042405 นางสาว พรพิมล พนัธุ์สุ เดก็ชาย ติณณภพ หมนัทาํ

4462 00042413 นาง นิตยา อินตะ๊เรือน เดก็ชาย ธีรพากย ์อินตะ๊เรือน

4463 00042465 นางสาว สาธิตา ยอดเสาดี เดก็หญิง พรทิตา ร่มเจียม

4464 00042475 นางสาว วรรณนิษา ศรีนวลมาก เดก็หญิง สุธาสินี เขม็ปัญญา

4465 00042494 นางสาว สุนทรี ปินประชา เดก็ชาย นนัทิพฒัน ์ไกรสรเสนา

4466 00042494 นางสาว สุนทรี ปินประชา นางสาว สุพิชญา ไกรสรเสนา

4467 00042496 นาง ดวงกมล ตรีทิพย์ เดก็หญิง นภสันนัท ์ตรีทิพย์

4468 00042498 นางสาว นวลปรางค ์ศรัทธาบุญ เดก็หญิง โชติญาณ์ สวา่งจิตต์

4469 00042503 นางสาว กมลทิพย ์กิตติวุฒิรุ่งเรือง เดก็หญิง กานตม์ณี เครือรอด

4470 00042504 นาง ฐิตารีย ์เสนาะคาํ เดก็หญิง ณฏัฐณิชา เสนาะคาํ

4471 00042504 นาง ฐิตารีย ์เสนาะคาํ เดก็ชาย ณฐัชนนท ์เสนาะคาํ

4472 00042518 นาง อภิรมย ์คุม้ทรัพย์ เดก็ชาย พีรพฒัน ์คุม้ทรัพย์

4473 00042518 นาง อภิรมย ์คุม้ทรัพย์ เดก็หญิง พิมพล์ภสั คุม้ทรัพย์

4474 00042519 นาย ศราวฒิุ ครุฑธา เดก็หญิง รดา ครุฑธา

4475 00042531 นาง ศิริมา วกสุดจิต เดก็หญิง ณฐัวรา วกสุดจิต
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4476 00042531 นาง ศิริมา วกสุดจิต นางสาว ศิรินธรา วกสุดจิต

4477 00042532 นางสาว ภารดี สวสัดิมี เดก็หญิง ฐิตารีย ์แกว้เผอืก

4478 00042533 นาง จีราภา อินทรโมฬี นาย ธนบดี อินทรโมฬี

4479 00042561 นางสาว สุภา จนัทะสอน เดก็หญิง รัชญาภา โปธา

4480 00042574 นางสาว สุภาวดี ปะรินทร เดก็หญิง กลุฑีรา นิยมเสถียร

4481 00042587 นาง ยพุวรรณ วงศท์อง เดก็ชาย ปุณณกนัต ์ใจสอาด

4482 00042587 นาง ยพุวรรณ วงศท์อง นางสาว ปุณยพร วงศท์อง

4483 00042610 นาย ธนกฤต ศรีทองดี เดก็หญิง ธมลวรรณ ศรีทองดี

4484 00042610 นาย ธนกฤต ศรีทองดี นาย ธนดล ศรีทองดี

4485 00042611 นางสาว นิศาชล เข่งเจริญ เดก็หญิง ณฐัดา พึงบุญไพศาล

4486 00042615 นาง ศิวนิตย ์ไกรศร เดก็หญิง จีรณา ไกรศร

4487 00042615 นาง ศิวนิตย ์ไกรศร เดก็หญิง จิรัศยา ไกรศร

4488 00042617 นาง ณฐัวดี เบญจมาตย์ เดก็หญิง ปาห์รดา เบญจมาตย์

4489 00042627 นาง พรเพญ็ สุภาศรี เดก็ชาย นนทนตัถ ์สุภาศรี

4490 00042662 นางสาว โยธกา ปัญญาเตียม เดก็หญิง ธนพร วฒันวงษคี์รี

4491 00042703 นาย นิรุจน ์แกว้ทองสุข เดก็ชาย ธนวินท ์แกว้ทองสุข

4492 00042714 นางสาว รจนีย ์แกว้สุข เดก็ชาย จกัริน งามสง่า

4493 00042725 นางสาว ปิยะพร สังขภ์าษี เดก็ชาย ปัญญาภทัร ฤทธิเลก็

4494 00042730 นางสาว พรรณี ดวงประทีป เดก็ชาย มนสันนท ์พรฉยัยา

4495 00042730 นางสาว พรรณี ดวงประทีป เดก็หญิง พทัธนนัท ์พรฉยัยา

4496 00042732 นางสาว ฐิตามินทร์ รุ่งแจง้ เดก็ชาย ณชัณนนท ์รุ่งแจง้

                      



ลําดบั เลขทะเบยีน ชือสมาชิก ชือบุตรทียืนทุนการศึกษา

ประกาศรายชือสมาชิกทียืนเอกสารเพือขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2564

ผ่านระบบสมาชิก Online ระหว่างวนัที 16 สิงหาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564

สําหรับสมาชิกทียืนเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรอการอนุมัต ิตามรายชือดงัต่อไปนี

4497 00042737 นางสาว อรวรรณ สุวรรณโชติ นางสาว วรรณษา ยงัสวาท

4498 00042789 นางสาว ศุภสิริ คงแกว้ เดก็หญิง ศศิญา มาตรา

4499 00042792 นางสาว นฤมล นาชะวี เดก็หญิง ณิชา นาชะวี

4500 00042806 นาง จิตราวดี อุ่นใจ เดก็ชาย จิตติพฒัน ์อุ่นใจ

4501 00042806 นาง จิตราวดี อุ่นใจ เดก็ชาย จิตราพฒัน ์อุ่นใจ

4502 00042817 นาย อาํนาจ ไวยนาคร เดก็ชาย เฉลิมชยั คุม้กิตติพจน์

4503 00042828 นางสาว ภทัรพร อิสระไพโรจน์ เดก็หญิง ภทัรมล ใจนอ้ย

4504 00042832 นาง กนกกาญจน ์สาํเร็จประสงค์ นาย ณรงคเ์ดช สาํเร็จประสงค์

4505 00042839 นางสาว วนิดา เทียมสิงห์ เดก็ชาย พงศกร ดาเอียม

4506 00042841 นางสาว พชัรี ปะวะถา เดก็ชาย ธนภทัร ธุระกิจ

4507 00042851 นาง ปิยภทัร บุญสาํเร็จ เดก็หญิง พพรรสสร บุญสาํเร็จ

4508 00042851 นาง ปิยภทัร บุญสาํเร็จ เดก็ชาย ยงิกร บุญสาํเร็จ

4509 00042854 นาย สาธิต มีวอน เดก็หญิง สาธิตา ดอกบวั

4510 00042856 นางสาว พรสุดา ผกูพนัธ์ เดก็ชาย ณฐัภาส ชมบุญเรือง

4511 00042856 นางสาว พรสุดา ผกูพนัธ์ เดก็ชาย พาคิณ ชมบุญเรือง

4512 00042858 นางสาว กชพรรณ วงศบ์ุญลือ เดก็ชาย พีรวฒิุ เอียดคาํ

4513 00042858 นางสาว กชพรรณ วงศบ์ุญลือ เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์เอียดดาํ

4514 00042862 นางสาว วารุณี ทนนัชยั เดก็หญิง ดาวิกา พลูชาติ

4515 00042865 นางสาว ธญัญชิ์นนั คมกรด นาย รัชพล ตุงคะบูรณะ

4516 00042870 นางสาว สุวิมล คาํภานุรัตน์ เดก็ชาย ธนรัช ระดาเสริฐ

4517 00042870 นางสาว สุวิมล คาํภานุรัตน์ เดก็ชาย ณภทัร ระดาเสริฐ
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4518 00042883 นางสาว สุกญัญา สุภาแกว้ เดก็ชาย ปุณญาณัฏฐ์ ยาสาร

4519 00042891 นางสาว วรินทรา ดอกเทียน นาย ธินภทัร สายหยดุ

4520 00042905 นางสาว ใกลรุ่้ง ศรีก๊กเจริญ เดก็ชาย ภีรภสั ฉายประกายแกว้

4521 00042905 นางสาว ใกลรุ่้ง ศรีก๊กเจริญ เดก็ชาย เอกณัฏฐ ์ฉายประกายแกว้

4522 00042905 นางสาว ใกลรุ่้ง ศรีก๊กเจริญ เดก็ชาย จสัติน ฉายประกายแกว้

4523 00042921 นาย องัคาร จกัแกว้ เดก็ชาย ณฐับดินทร์ จกัแกว้

4524 00042924 นางสาว เบญญาภา ปินปกบุตร นางสาว ณฐัณิชา ปินปกบุตร

4525 00042930 นางสาว ศิริพร อภยักาวี เดก็ชาย ตฤณ อสรเวช

4526 00042930 นางสาว ศิริพร อภยักาวี เดก็ชาย อนนัตน์ภ อสรเวช

4527 00042935 นางสาว อุทยัวรรณ มานะกุล เดก็หญิง จิรัชญา จนัทร์เกษ

4528 00042935 นางสาว อุทยัวรรณ มานะกุล เดก็หญิง จิราพชัร จนัทร์เกษ

4529 00042939 นางสาว อาํพร จิตรศรี เดก็หญิง กลัยาณี ใจเปียม

4530 00042940 นางสาว สิรภคั พวงผกา เดก็ชาย นิธิโรจน์ เปียกระโทก

4531 00042956 นางสาว นวพรรัศร์ ลาภหิรัญศิริ เดก็หญิง โชติกา ลาภหิรัญศิริ

4532 00042961 นางสาว ธญัลกัษณ์ พชัรภคั เดก็ชาย ธนตัถสิ์ษฐ์ สุทธิสุข

4533 00042961 นางสาว ธญัลกัษณ์ พชัรภคั เดก็ชาย คณพศ สุทธิสุข

4534 00042975 นางสาว สุรัสวดี สมบูรณ์ เดก็หญิง ปราณปรียา สมบูรณ์

4535 00042975 นางสาว สุรัสวดี สมบูรณ์ นางสาว สุธาวดี สมบูรณ์

4536 00042980 นางสาว พรพรรณ ปันใจ เดก็หญิง ภทัราวดี ปันใจ

4537 00042986 นาง แกว้ตา คงสามศรี เดก็ชาย สุนิธิ คงสามศรี

4538 00042987 นางสาว กนกนุช นิยมชืน เดก็ชาย ณฐักานต ์ประโยชนง์าม
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4539 00043001 นางสาว ณิชดาภา ชูศาสตร์ เดก็หญิง ณมนตร์ ชูศาสตร์

4540 00043001 นางสาว ณิชดาภา ชูศาสตร์ เดก็ชาย ธาวิน ชูศาสตร์

4541 00043009 นางสาว ปัชพร พลูชยั เดก็ชาย ภคัวฒัน ์เลขนาวิน

4542 00043009 นางสาว ปัชพร พลูชยั นาย ธนวฒัน ์เลขนาวิน

4543 00043017 นางสาว อรนุช อินทะสะโร เดก็ชาย อาชวิณ อินทะสะโร

4544 00043024 นางสาว ศิริวรรณ จนัคาํ เดก็หญิง อรณสั นุ่นทิพย์

4545 00043027 นางสาว ยพุาพร คนัธะชุมภู เดก็ชาย พุฒิพงศ ์เสียงเยน็

4546 00043028 นางสาว รจรินทร์ เสถียรจตุัรัส เดก็หญิง วรรณวิสาข ์วิเศษวิสัย

4547 00043029 นาย ชนะ แกว้ทุ่ง เดก็หญิง พิชยา แกว้ทุ่ง

4548 00043029 นาย ชนะ แกว้ทุ่ง เดก็หญิง กาญจนา แกว้ทุ่ง

4549 00043030 นางสาว อรวรรณ ไพคาํนาม เดก็หญิง ดวงรัตน ์นาคา

4550 00043031 นาง วิราภรณ์ วงศารี เดก็หญิง จิดาภา วงศารี

4551 00043031 นาง วิราภรณ์ วงศารี เดก็หญิง ชนิกานต ์วงศารี

4552 00043032 นาง สุมาลี นาคะวงศ์ เดก็ชาย กวินทภ์ทัร นาคะวงศ์

4553 00043032 นาง สุมาลี นาคะวงศ์ นาย ธีระวฒัน ์นาคะวงศ์

4554 00043036 นาง ศรีวรรณ พรมกณัฑ์ เดก็หญิง รุจิยาภาว ิเลียมมินพลู

4555 00043036 นาง ศรีวรรณ พรมกณัฑ์ นางสาว ณฑิราภาส์ุ เลียมมินพลู

4556 00043061 นาย อิษฏ ์สุบินมงคล เดก็หญิง ชนมน สุบินมงคล

4557 00043061 นาย อิษฏ ์สุบินมงคล เดก็หญิง ชาคริยา สุบินมงคล

4558 00043061 นาย อิษฏ ์สุบินมงคล เดก็หญิง สมิตา สุบินมงคล

4559 00043077 นางสาว รําไพ มีชยั เดก็หญิง สิริญญา ปินเมฆ
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4560 00043077 นางสาว รําไพ มีชยั นางสาว ขวญัแกว้ ปินเมฆ

4561 00043082 นาย ธนพงษ ์ภานุวนัตร์ นาย พงศธร ภานุวนัตร์

4562 00043082 นาย ธนพงษ ์ภานุวนัตร์ นางสาว ณฐักานต ์ภานุวนัตร์

4563 00043110 นางสาว วรรณวิสา ศรีชุม เดก็ชาย อาชวิน ศรีชุม

4564 00043121 นาย ศุภชยั สูชาวนา เดก็ชาย สิรวิชญ ์สูชาวนา

4565 00043127 นางสาว สุพรรณี มณีวราห์ เดก็หญิง กนกภรณ์ มณีวราห์

4566 00043129 นางสาว กรกนก สันติพนัธ์พิทกัษ์ เดก็ชาย ธนวรรธน์ สันติพนัธ์พิทกัษ์

4567 00043129 นางสาว กรกนก สันติพนัธ์พิทกัษ์ เดก็ชาย ธนวิชญ ์สันติพนัธ์พิทกัษ์

4568 00043130 นางสาว นพรัตน ์หนูกึง เดก็หญิง นภารัตน์ หนูกึง

4569 00043150 นาย รัชเดช ธนดลดาศรี นางสาว กลุชญา ธนดลดาศรี

4570 00043166 นางสาว ยวุดี ใจเพลิด เดก็ชาย ยทุธชยั ใจเพลิด

4571 00043189 นาย ศราวธุ โนนสูง เดก็หญิง กลัยรัตน ์โนนสูง

4572 00043191 นางสาว กรรณิกา หนองนา เดก็หญิง พิมพช์นก โรมศรี

4573 00043196 นางสาว สุวิมล งามผิว เดก็หญิง ปภาวรินท ์งามผิว

4574 00043196 นางสาว สุวิมล งามผิว เดก็หญิง ปวีณ์ธิดา งามผวิ

4575 00043196 นางสาว สุวิมล งามผิว เดก็หญิง วรัญญดา งามผิว

4576 00043198 นาง วรรณภา ตนัทิวากร เดก็ชาย วรพล ตนัทิวากร

4577 00043224 นาง เสาวณิต ทุ่งสิงห์ เดก็ชาย วุฒิชยั ทุ่งสิงห์

4578 00043229 นาง สําเริง คงศิลา นางสาว ธาริณี คงศิลา

4579 00043230 นาย สนธยา แผน่ใหญ่ เดก็หญิง ณชัชาอร แผน่ใหญ่

4580 00043246 นางสาว ชญัญา ดีลาํ เดก็หญิง บุณยศ์ศิร์ ตณัฑเสถียร
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4581 00043246 นางสาว ชญัญา ดีลาํ นางสาว ปวรธนวรรณ ดีลาํ

4582 00043263 นาย ชาติชาย มาจวง เดก็ชาย ชาติตวนัต ์มาจวง

4583 00043263 นาย ชาติชาย มาจวง เดก็ชาย ฐตวนัต ์มาจวง

4584 00043279 นางสาว อรัญามาศ พรมมี เดก็ชาย วิชญะ จุมพล

4585 00043284 นางสาว วลยัพร ไตรรัตน์ เดก็หญิง ณิชาภทัร ชนะสุนทร

4586 00043284 นางสาว วลยัพร ไตรรัตน์ นาย พลกร ไตรรัตน์

4587 00043285 นางสาว สุชาดา ชมมอญ เดก็ชาย ณฐัวฒัน ์โพธิราช

4588 00043293 นาย โอภาส พรพระ เดก็ชาย กนัตภณ พรพระ

4589 00043305 นาง มณฑิชา เม่นมุกดา นางสาว มณฑกานต ์พึงประสพ

4590 00043305 นาง มณฑิชา เม่นมุกดา นาย สิริพิพฒัน ์ฉลาดธญัญกิจ

4591 00043314 นางสาว จิณณ์ฐิตา บาํรุงชน นางสาว วิภารัศม ์เพชรคง

4592 00043340 นาง จุฑาทิพย ์ปานกอง เดก็ชาย กฤติพงศ ์ปานกอง

4593 00043340 นาง จุฑาทิพย ์ปานกอง เดก็ชาย วชิรวิทย ์ปานกอง

4594 00043363 นางสาว อริสา เคนมาตร เดก็ชาย อิทธิพทัธ์ สุจะชาริ

4595 00043368 นาง วณิตสา สินโพธิ นางสาว ดลพร สินโพธิ

4596 00043370 นางสาว นาตยา ปักโคลาพงั เดก็หญิง ธิรญาณ์ วงษาสม

4597 00043379 นางสาว ขนิษฐา หลา้คาํคง เดก็หญิง กวินธิดา ทีโพนทนั

4598 00043380 นางสาว ขนิษฐา สมหนองบวั เดก็ชาย กฤษฎา ไชยลา

4599 00043380 นางสาว ขนิษฐา สมหนองบวั เดก็ชาย อมรเทพ ไชยลา

4600 00043381 นาง นุชนารถ งามนิจ นางสาว สุภิญญา งามนิจ

4601 00043399 นาง สุวิมล นาสิงคาร เดก็หญิง ปทิตตา นาสิงคาร
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4602 00043399 นาง สุวิมล นาสิงคาร เดก็ชาย ภูรี นาสิงคาร

4603 00043403 นางสาว อนุจิตต ์คงผอม เดก็หญิง มณิสรา บวัแกว้

4604 00043408 นางสาว มสันนัท ์มีสุภาพ เดก็ชาย ตฤณ รุ่งสร้างธรรม

4605 00043408 นางสาว มสันนัท ์มีสุภาพ เดก็ชาย คณพศ รุ่งสร้างธรรม

4606 00043415 นางสาว นิรมล แกว้เทศ เดก็หญิง มนสันนัท ์เรียนเกิด

4607 00043415 นางสาว นิรมล แกว้เทศ เดก็หญิง มนสัชนก เรียนเกิด

4608 00043417 นางสาว นารถอนงค ์พุม่ปรีชา เดก็หญิง ธิติมา ศรีสงคราม

4609 00043417 นางสาว นารถอนงค ์พุม่ปรีชา เดก็ชาย ธิติวฒิุ ศรีสงคราม

4610 00043419 นางสาว เกศศิริ วงษค์งคาํ เดก็หญิง โชติกา ชินินทร

4611 00043421 นาย ธนะพฒัน ์วสุสมบูรณ์ยศ เดก็หญิง อญัรินทร์ วสุสมบูรณ์ยศ

4612 00043421 นาย ธนะพฒัน ์วสุสมบูรณ์ยศ เดก็ชาย อทัธเมศร์ วสุสมบูรณ์ยศ

4613 00043428 นาง ดวงเดือน แสงแพร้ว เดก็ชาย ดนุพฒัน ์แสงแพร้ว

4614 00043440 นาง ณภทัร สุขะโต เดก็ชาย อนาวิน สุขะโต

4615 00043440 นาง ณภทัร สุขะโต เดก็ชาย เนตรพยฆัค ์สุขะโต

4616 00043440 นาง ณภทัร สุขะโต นางสาว ศุภลกัษณ์ สุขะโต

4617 00043442 นางสาว ประเทืองศรี พฤกษาพฒันา เดก็ชาย ปนธร พฤกษาพฒันา

4618 00043444 นางสาว กลุภสัสรณ์ ปินจุ เดก็หญิง รัตนฐ์าภทัร ใจกาํแหง

4619 00043446 นางสาว ธิดารัตน์ พลูผล เดก็ชาย ธนาดล ฉิมพะบุตร

4620 00043494 นาง จตุพร ธาํรงศรีสกุล เดก็หญิง สายนาํ ธาํรงศรีสกลุ

4621 00043495 นางสาว เดือนเพญ็ อาษากิจ เดก็หญิง วรรธนพร จนัทร

4622 00043513 นางสาว เพญ็แข รัตนสมบูรณ์ เดก็หญิง ศศินนัท ์รัตนสมบูรณ์
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4623 00043528 นางสาว ณิชา จูเกษม เดก็ชาย เมธสั บุญประเสริฐโพธิ

4624 00043528 นางสาว ณิชา จูเกษม เดก็หญิง สิรินาถ บุญประเสริฐโพธิ

4625 00043533 นางสาว มนสันนัท ์บาํรุงสวสัดิ เดก็หญิง มนสัภรณ์ กฤษณคุปต์

4626 00043533 นางสาว มนสันนัท ์บาํรุงสวสัดิ เดก็ชาย มนสัวินท ์บาํรุงสวสัดิ

4627 00043537 นางสาว วิภาภรรณ์ เชิดชู นางสาว ณฐัวิภา กสุุมภ์

4628 00043545 นาง สุนิตา พยงุแกว้ เดก็ชาย ณฐัวฒิุ สีแสงหน่อม

4629 00043551 นางสาว นิษา เธียรเดชาพล นาย กิตติธชั มณีธนู

4630 00043554 นาง กญัญมน โชติช่วง เดก็ชาย ธวชัชยั โชติช่วง

4631 00043554 นาง กญัญมน โชติช่วง เดก็ชาย รังสรรค ์โชติช่วง

4632 00043567 นางสาว กิติยา เปลียนศรี เดก็ชาย ธฤต นามวงษ์

4633 00043578 นาง มยรุฉตัร โพธิรินทร์ เดก็ชาย เนือนาบุญ โพธิรินทร์

4634 00043578 นาง มยรุฉตัร โพธิรินทร์ เดก็หญิง จุฑาทิพย ์โพธิรินทร์

4635 00043578 นาง มยรุฉตัร โพธิรินทร์ เดก็หญิง พรกนก โพธิรินทร์

4636 00043584 นาง จุนจีฬา คชสาร นางสาว วรลกัษณ์ คชสาร

4637 00043601 นาง สุวะจี แสนใจธรรม เดก็หญิง ณิชกานต ์แสนใจธรรม

4638 00043601 นาง สุวะจี แสนใจธรรม เดก็หญิง ณฐักานต ์แสนใจธรรม

4639 00043610 นางสาว พชัรี นอกขนุทด เดก็ชาย ศิวกร จนัทร

4640 00043619 นางสาว สุจิตรา ภูมิชนะกิจ เดก็ชาย พสุวชัร์ ภูมิชนะกิจ

4641 00043629 นาง สริญญา ศรีมา เดก็หญิง นทัธ์หทยั ศรีมา

4642 00043654 นางสาว มนสันนัท ์เกียรติกมลชยั เดก็ชาย กิตติภูมิฐ์ เกียรติกมลชยั

4643 00043685 นาง รสสุคนธ์ วฒันมะโน เดก็ชาย วชัรวิชญ ์วฒันมะโน
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4644 00043685 นาง รสสุคนธ์ วฒันมะโน เดก็ชาย ณฐัดนยั วฒันมะโน

4645 00043743 นาง อมรรัตน ์สุขสวสัดิ เดก็ชาย พีระพฒัน ์สุขสวสัดิ

4646 00043761 นางสาว พิกลุ ปินแกว้ นางสาว ปฏิมา ใจโอบออ้ม

4647 00043763 นางสาว ปรางคท์อง ชยัศรี เดก็ชาย พชร ชยัศรี

4648 00043763 นางสาว ปรางคท์อง ชยัศรี เดก็ชาย รชต ชยัศรี

4649 00043769 นาย อนุศกัดิ กาํบุญ เดก็ชาย ยศสักรณ์ กาํบุญ

4650 00043776 นางสาว ลลิตา มณีโสตร์ เดก็หญิง ลลิตภทัร มณีโสตร์

4651 00043779 นางสาว วราภรณ์ หนูแกว้ เดก็หญิง ประภสัรา ศิริโสภณ

4652 00043782 นางสาว สุภาวดี สวสัดิกวา้น เดก็ชาย ธนภทัร โมกหอม

4653 00043791 นางสาว อรุณี รุจิเงิน เดก็ชาย สิรดนยั รุจิเงิน

4654 00043805 นางสาว มลัลิกา ศรีมาก เดก็หญิง ษษรา ศรีมาก

4655 00043805 นางสาว มลัลิกา ศรีมาก เดก็ชาย ษรา ศรีมาก

4656 00043842 นาย อธิศกัดิ สวสัดี เดก็หญิง นวรัตน ์สวสัดี

4657 00043849 นางสาว อญัชุลี เขียนดี เดก็หญิง ปณตพร เหลก็ดี

4658 00043854 นางสาว มณีใจ ราชแผว้ นาย จิณณวชั แซ่จิว

4659 00043866 นางสาว สนธยา สินลือนาม เดก็ชาย ฐานตัถ ์ระเบียบ

4660 00043869 นาย ทนงศกัดิ ทว้มคร้าม นาย กิตติศกัดิ ทว้มคร้าม

4661 00043896 นาย วิชยั เครือเมฆ เดก็หญิง กนกนิภา เครือเมฆ

4662 00043897 นางสาว ลานทิพย ์หินออ่น เดก็หญิง ศิรินทร์รัตน ์บวัแกว้

4663 00043897 นางสาว ลานทิพย ์หินออ่น เดก็หญิง ปวรรัตน ์บวัแกว้

4664 00043903 นางสาว มยรีุ โฆษิตเจริญสุข นาย ธญัพิสิษฐ ์จาํรัสพงศว์ิกยั
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4665 00043929 นาง สาวิตรี บุญสินชยั เดก็ชาย กิตติกวิน บุญสินชยั

4666 00043929 นาง สาวิตรี บุญสินชยั เดก็หญิง กีรติกา บุญสินชยั

4667 00043978 นางสาว จิราภรณ์ ชวยกระจ่าง เดก็หญิง กรกญัญา ปลอดภยั

4668 00043982 นาง ปวีณา เลิศลบ เดก็หญิง ดารินทร์ เลิศลบ

4669 00043985 นางสาว ธนาภรณ์ วรรณา เดก็ชาย ภีมภทัร วรรณา

4670 00043989 นาย สราวธุ แนวขีเหลก็ เดก็หญิง กลุยารัตน์ แนวขีเหลก็

4671 00043992 นางสาว สมหมาย สงวนพงค์ เดก็หญิง สุพิชฌา เปรืองการกิจ

4672 00043992 นางสาว สมหมาย สงวนพงค์ นางสาว ศิริเนตร พาไหม

4673 00044003 นางสาว จุฑาวรรณ วงัศรีรัง เดก็หญิง ณฐันรี ทองสะพกั

4674 00044007 นางสาว ณฐัฐินนัท ์สันติภิญโญเลิศ เดก็ชาย ณฐัพสิษฐ์ สันติภิญโญเลิศ

4675 00044007 นางสาว ณฐัฐินนัท ์สันติภิญโญเลิศ เดก็หญิง ณฐัฐาพร สันติภิญโญเลิศ

4676 00044035 นางสาว แกว้ตา เกียรติธรรมรงค์ เดก็หญิง ณฐิัดา เกียรติธรรมรงค์

4677 00044035 นางสาว แกว้ตา เกียรติธรรมรงค์ เดก็ชาย กฤติน เกียรติธรรมรงค์

4678 00044042 นางสาว อมรรัตน ์โพธิสาร เดก็หญิง ปรียาวดี ดีหงษ์

4679 00044050 นางสาว ศิริลกัษณ์ รุ่งเรือง เดก็ชาย สกลุเพชร ทีอุทิศ

4680 00044059 นาง ชญาดา ชยับุตร เดก็หญิง สิริญย์า ชยับุตร

4681 00044059 นาง ชญาดา ชยับุตร เดก็ชาย ณฐัศิวชั ชยับุตร

4682 00044072 นางสาว พิมพศ์ุภางค ์พลายเงิน เดก็ชาย ธนกฤต เปียมเตม็ดี

4683 00044074 นางสาว สุพรรณี โจนประโคน เดก็ชาย นพดล เลาประโคน

4684 00044074 นางสาว สุพรรณี โจนประโคน เดก็ชาย วรากรณ์ เลาประโคน

4685 00044078 นางสาว นทัธ์หทยั อุบล เดก็หญิง ญายะรัศมิ สุยารัมย์
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4686 00044094 นาย วิเชษฐ ์ประทีป เดก็หญิง พลอยชมพ ูประทีป

4687 00044094 นาย วิเชษฐ ์ประทีป เดก็หญิง พิมพพิ์ธาน ประทีป

4688 00044111 นางสาว ณิชาภา แกว้ขนุศรี เดก็ชาย ปวริศ ทว้มเสน

4689 00044117 นางสาว อนุธิดา โพธิสมบูรณ์ เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์โพธิสมบูรณ์

4690 00044122 นาง ทิพวรรณ เยเสริม เดก็หญิง กนกวรรณ ธรรมลาภเจริญ

4691 00044123 นางสาว เกศรินทร์ อินแกว้ เดก็ชาย กิตติภพ ถินไทยแท้

4692 00044123 นางสาว เกศรินทร์ อินแกว้ เดก็หญิง ปินมณี ถินไทยแท้

4693 00044127 นาง ชุติภากาญจน ์ประจนัทร์ เดก็หญิง ปุณยาพร เกษมสุข

4694 00044143 นางสาว นฤมล การีกลิน เดก็หญิง วิภากร อิทธิยศ

4695 00044191 นางสาว พนิดา บุญนาํ เดก็หญิง ฐิตาภรณ์ จนัทะชารี

4696 00044191 นางสาว พนิดา บุญนาํ นางสาว นวดี จนัทะชารี

4697 00044197 นาง ดลยา ดาราชาติ เดก็ชาย ณฐดล ดาราชาติ

4698 00044202 นาง สริลพร อินทร์แกว้ เดก็ชาย ณภทัร อินทร์แกว้

4699 00044210 นางสาว ปิยนุช เวียงอินทร์ เดก็ชาย ปัณณวตั งามพินิจ

4700 00044214 นางสาว พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ เดก็ชาย ปัญญพฒัน ์วิบุลผลประเสริฐ

4701 00044214 นางสาว พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ เดก็ชาย ปภิณวิทย ์วิบุลผลประเสริฐ

4702 00044230 นาง พรนภสั สิทธิกนั เดก็หญิง ธณฐัศิกา สิทธิกนั

4703 00044230 นาง พรนภสั สิทธิกนั เดก็ชาย อศัวโภคิณ สิทธิกนั

4704 00044235 นางสาว ศิษฎา ศิลปะ เดก็หญิง สุชานุช ศิลปะ

4705 00044243 นางสาว จนัทร์เพญ็ พาวนั เดก็ชาย นนัทศกัดิ นามลี

4706 00044246 นางสาว อาทิตยา บุญนาค เดก็ชาย ปุณณวิช บาทาสุข
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4707 00044246 นางสาว อาทิตยา บุญนาค เดก็ชาย เมธิศ บาทาสุข

4708 00044254 นางสาว สถาพร พยคัฆา เดก็ชาย เพชรจรัส เชือเมืองพาน

4709 00044266 นาง ปาลิดา เจริญสุข นาย สิทธิโชค เจริญสุข

4710 00044266 นาง ปาลิดา เจริญสุข นาย สิทธิชยั เจริญสุข

4711 00044288 นางสาว ลาํใย จตุัจนัทร์ เดก็ชาย กิตติภูมิ สีลาดหา

4712 00044312 นางสาว สุกญัญา ปลายชยัภูมิ เดก็ชาย ณฏัฐวรรธน ์วงคเ์ปียม

4713 00044312 นางสาว สุกญัญา ปลายชยัภูมิ เดก็ชาย ณฏัฐ์คเณศ วงคเ์ปียม

4714 00044324 นางสาว อรอมุา อนุโชติ นาย ฐานิสส์ อนุโชติ

4715 00044327 นางสาว อาํพิกา วิวฒันว์งศส์กุล เดก็หญิง กลุธิดา นุตลกัษณ์

4716 00044335 นางสาว ณิชนนัทน ์ศาสตราประเสริฐ นาย ธเนศพล ศาสตราประเสริฐ

4717 00044339 นางสาว วิราวรรณ โตไหล เดก็หญิง ปิยะธิดา ยะสะพงั

4718 00044339 นางสาว วิราวรรณ โตไหล เดก็ชาย วชิรวิทย ์ยะสะพงั

4719 00044369 นาง อภิญญา วินิฐานนท์ เดก็ชาย ณฐัดนยั วินิฐานนท์

4720 00044376 นาง วารุณี พวงมาลยั เดก็ชาย พงศกร พวงมาลยั

4721 00044392 นาง กฤษญา เพง็พงษ์ นาย นนทพทัธ์ เพง็พงษ์

4722 00044429 นางสาว อโณชา กางหาบุตร เดก็ชาย ปฏิภาณ ชืนแสงจนัทร์

4723 00044434 นาง อมัพร พิมพพ์ิจิตต์ เดก็หญิง จนัทปัปภา พิมพพ์ิจิตต์

4724 00044437 นาย วิชาญ ภิรมยบ์วั เดก็ชาย พิริยกร ภิรมยบ์วั

4725 00044454 นาง ลาํดวน ทองบุญ เดก็หญิง กชกร ทองบุญ

4726 00044454 นาง ลาํดวน ทองบุญ นาย กนัตศ์กัดิ ทองบุญ

4727 00044461 นาย บรรชา ใจหลง เดก็ชาย ปฐมา ใจหลง
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4728 00044461 นาย บรรชา ใจหลง เดก็หญิง ฐิติมา ใจหลง

4729 00044467 นาง นพมณี ทองศรีเมือง เดก็หญิง นพมาศ ทองศรีเมือง

4730 00044467 นาง นพมณี ทองศรีเมือง เดก็หญิง วรรณพร ทองศรีเมือง

4731 00044467 นาง นพมณี ทองศรีเมือง เดก็หญิง นลพรรณ ทองศรีเมือง

4732 00044490 นางสาว ศนัสนีย ์ชยัศกัดิ เดก็ชาย ปุญญพฒัน ์กาํมะลาต

4733 00044490 นางสาว ศนัสนีย ์ชยัศกัดิ เดก็หญิง ปุณยาพร กาํมะลาต

4734 00044493 นางสาว ดวงตะวนั ธรรมาณิชานนท์ เดก็ชาย ภูมิพฒัน ์สวนประเสริฐ

4735 00044493 นางสาว ดวงตะวนั ธรรมาณิชานนท์ เดก็หญิง เพียงเพญ็ สวนประเสริฐ

4736 00044503 นางสาว ปภสัร ยาทุม เดก็ชาย ทนดักิจ หลงรัมย์

4737 00044519 นางสาว กรองแกว้ ขาํผงึ เดก็หญิง กญัญาภทัร เอียมใหญ่

4738 00044520 นาย อดิเรก เนตรานนท์ เดก็ชาย อดิศร เนตรานนท์

4739 00044521 นาง นฐัพร นนัทวิสุทธิวงศ์ เดก็ชาย นราวิชญ ์นนัทวิสุทธิวงศ์

4740 00044523 นางสาว รพีพรรณ สงฆรักษ์ เดก็ชาย สุรศกัดิ ยหีลนัสุวรรณ

4741 00044525 นาย สยาม ปักโคทานงั เดก็หญิง บวรรัตน ์ปักโคทานงั

4742 00044525 นาย สยาม ปักโคทานงั เดก็หญิง กญัดาพร ปักโคทานงั

4743 00044528 นางสาว ณจันา ปรัชญานนท์ เดก็ชาย ณฐัธีร์ ปรัชญานนท์

4744 00044535 นางสาว ขวญัยนื สิงห์ห่วง เดก็ชาย ธนภทัร นุชชยัภูมิ

4745 00044538 นางสาว ชุติมนัต ์เทพสง่า เดก็ชาย นรวีร์ เทพสง่า

4746 00044538 นางสาว ชุติมนัต ์เทพสง่า เดก็หญิง ภคพร เทพสง่า

4747 00044561 นาย ธวชัชยั พรหมเกิด เดก็ชาย ปัณณธร พรหมเกิด

4748 00044564 นางสาว ลลิภสัร์ กลุธนนัทว์ฒัน์ เดก็ชาย ณฐัพชัร์ อรพรตระกลู

                      



ลําดบั เลขทะเบยีน ชือสมาชิก ชือบุตรทียืนทุนการศึกษา

ประกาศรายชือสมาชิกทียืนเอกสารเพือขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2564

ผ่านระบบสมาชิก Online ระหว่างวนัที 16 สิงหาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564

สําหรับสมาชิกทียืนเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรอการอนุมัต ิตามรายชือดงัต่อไปนี

4749 00044564 นางสาว ลลิภสัร์ กลุธนนัทว์ฒัน์ เดก็ชาย ธนเสฎฐ ์อรพรตระกูล

4750 00044564 นางสาว ลลิภสัร์ กลุธนนัทว์ฒัน์ เดก็หญิง อญัชสา อรพรตระกลู

4751 00044569 นางสาว ปวนัรัตน ์สระฉนัทพงษ์ เดก็ชาย พลาวสัถ ์สระฉนัทพงษ์

4752 00044583 นางสาว สิริวรรณ วงษจ่์า เดก็หญิง วิศรุตา ยอดบุญ

4753 00044586 นางสาว ณฐักฤตา เสร็จกิจ นาย อภิรักษ ์สิงหา

4754 00044616 นาง นารีรัตน ์กาฬภกัดี เดก็หญิง ณฐัชา กาฬภกัดี

4755 00044641 นางสาว บุษบา หอมเกลด็ นาย ตนัติกร มนัอว่ม

4756 00044644 นาง พรรณิภา นุสีวอ นางสาว อรอมุา บุตรพิลา

4757 00044644 นาง พรรณิภา นุสีวอ นางสาว พรนภา บุตรพิลา

4758 00044647 นางสาว อุมาพร เริงรืน เดก็หญิง ธญัพิชชา กนัพนม

4759 00044647 นางสาว อุมาพร เริงรืน เดก็ชาย ชะหตัถถ์ชยั กนัพนม

4760 00044659 นางสาว ผอ่งพรรณ สมชู เดก็ชาย พรภิรัชย ์องคศิลป์

4761 00044659 นางสาว ผอ่งพรรณ สมชู เดก็หญิง พรภิมล องคศิลป์

4762 00044670 นาย วสันต ์สร้อยโกศล นางสาว ศไลลา สร้อยโกศล

4763 00044673 นางสาว พรพรรณ ภทัราพรนนัท์ เดก็หญิง อธิคุณ ภทัราพรนนัท์

4764 00044676 นางสาว เพญ็นภา เกตุชาติ เดก็ชาย ธนดล เกตุชาติ

4765 00044692 นางสาว ฉวีวรรณ ศรีบุญ เดก็หญิง ชาลิสา ทองคาํ

4766 00044707 นางสาว ธนภทัรภร พินิจผล เดก็ชาย ธนทัเทพ พินิจผล

4767 00044717 นางสาว ฉตัรสุดา ชิดประทุม เดก็หญิง กชพร ชิดประทุม

4768 00044723 นาง วิภาดา โมกขศกัดิ เดก็หญิง ปนดัดา โมกขศกัดิ

4769 00044723 นาง วิภาดา โมกขศกัดิ นางสาว อรนุช โมกขศกัดิ
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4770 00044727 นางสาว รัฐพร โพมณีย์ นางสาว นิชาภา โพมณีย์

4771 00044761 นางสาว รวีวรรณ แสงประเสริฐ เดก็หญิง ญาดา แหวนทองคาํ

4772 00044822 นางสาว สุชาดา แสงพลู เดก็หญิง วสุธา แสงสวสัดิกลุ

4773 00044828 นางสาว ยพุาภรณ์ การผะวง เดก็หญิง ชฎาภรณ์ การผะวง

4774 00044829 นางสาว เบญจวรรณ ปานศรี เดก็ชาย บุรินทร์ นาคสีสุข

4775 00044848 นางสาว ผกามาศ ทรัพยก์ลา้ เดก็หญิง เมธาวี เฉือยกลาง

4776 00044855 นางสาว นริศรา เหรียญทอง เดก็ชาย พุฒิพฒัน ์เตชะวิทยะพานิชกลุ

4777 00044855 นางสาว นริศรา เหรียญทอง นางสาว บุษยมาส ชาญคา้

4778 00044861 นางสาว สุกญัญา นนัทวิริยานนท์ เดก็หญิง กญัญลกัษณ์ ชา้งพุ่ม

4779 00044878 นาย เกรียงไกร ธุวจิตต์ นาย จิรภทัร ธุวจิตต์

4780 00044896 นาย กิตติศกัดิ เป้าจตัุรัส เดก็หญิง ศุภานนั เป้าจตุัรัส

4781 00044896 นาย กิตติศกัดิ เป้าจตัุรัส เดก็หญิง ชนิษฐา เป้าจตุัรัส

4782 00044917 นางสาว อุษา  ภู่ด่าง เดก็ชาย ธนวฒัน ์สุภสร

4783 00044920 นางสาว จารุวรรณ ใจเกษม เดก็หญิง ณิชนนัทน ์ชาํนาญชยัศรี

4784 00044929 นาง นิชารัตน ์ศรีลาํ เดก็ชาย ศิวภทัร ศรีลาํ

4785 00044961 นางสาว ดวงมณี กาํวิจิตร เดก็ชาย ดลชยั ศรีทศัน์

4786 00044961 นางสาว ดวงมณี กาํวิจิตร เดก็หญิง ศุภรัตน ์ศรีทศัน์

4787 00044964 นางสาว สุรีรัตน ์ผลจนัทร์ เดก็ชาย ณฐัรัตน ์พิเคราะห์เหตุ

4788 00044968 นาย มงคล บวัศรี นาย เมธีกร บวัศรี

4789 00044975 นาง ศดานนัท ์มณีวิหค เดก็หญิง ณิชกาญจน ์มณีวิหค

4790 00044975 นาง ศดานนัท ์มณีวิหค เดก็หญิง เบญญาภา มณีวิหค
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4791 00044996 นาง ธารทิพย ์นอ้ยสมวงษ์ เดก็ชาย วรวิทย ์นอ้ยสมวงษ์

4792 00044996 นาง ธารทิพย ์นอ้ยสมวงษ์ นาย นนัทวฒัน ์นอ้ยสมวงษ์

4793 00045020 นาย สุพจน ์ชิงดวง เดก็หญิง พจณิชา ชิงดวง

4794 00045020 นาย สุพจน ์ชิงดวง เดก็หญิง ชนญัชิดา ชิงดวง

4795 00045025 นาง บุณฑริกา เหล่าพราหมณ์ นางสาว ณฐัมน เหล่าพราหมณ์

4796 00045026 นาย นิวฒัน์ ทิพยภิ์รมย์ เดก็หญิง พิณณารา ทิพยภิ์รมย์

4797 00045033 นางสาว อุ่นใจ กองนอก เดก็ชาย ธีรพิชญ ์อรุณรัตนพงศ์

4798 00045036 นาง จุฑามาศ รักหนู เดก็ชาย ศิวกร รักหนู

4799 00045046 นาย ประเชิญ สวสัดี เดก็หญิง ปานชนก สวสัดี

4800 00045067 นางสาว กตญัยตุา เชาวนปรีชา นางสาว พรชนก ชูรัตน์

4801 00045092 นาง สุกญัญา เอียมสาํอางค์ นาย เมธสั เอียมสาํอางค์

4802 00045092 นาง สุกญัญา เอียมสาํอางค์ นางสาว อชิรญาณ์ เอียมสาํอางค์

4803 00045094 นาย นพพจิตร ศรีภกัดิ เดก็หญิง ลภสัรดา ศรีภกัดิ

4804 00045129 นางสาว สุวรรณา ตุม้เลียง เดก็หญิง กนกพร ตุม้เลียง

4805 00045140 นางสาว นาํฝน สิงคะเวหน เดก็ชาย ปัณณทตั ส่งบุญ

4806 00045156 นางสาว ชนญัชิตา ปทุมานนท์ เดก็ชาย ภูมิวิชย ์สีแตงสุก

4807 00045156 นางสาว ชนญัชิตา ปทุมานนท์ เดก็ชาย อคัรชยั สีแตงสุก

4808 00045159 นาง อุมาพร โคตรนนัท์ เดก็ชาย ญาณพงศ ์โคตรนนัท์

4809 00045159 นาง อุมาพร โคตรนนัท์ เดก็ชาย ถิรวฒัน ์โคตรนนัท์

4810 00045163 นาง รัชนีวรรณ ทองอินทร์ เดก็ชาย ธนธรณ์ ทองอินทร์

4811 00045163 นาง รัชนีวรรณ ทองอินทร์ เดก็ชาย พงศภ์คั ทองอินทร์
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4812 00045169 นางสาว กชพร สิงห์วี เดก็หญิง กมลรัตน์ จนัปานใจ

4813 00045184 นาง ธนิตา นนัทขวา้ง เดก็ชาย ฐิตากร ศกัดิแสง

4814 00045186 นาย ราชยั จึงสมจิตต์ เดก็หญิง รดา จึงสมจิตต์

4815 00045205 นาย ชลิต ละพรม เดก็ชาย ภูวดล ละพรม

4816 00045232 นาย ณรงศกัดิ เงินอน้ เดก็ชาย ธนเดช เงินอน้

4817 00045233 นางสาว ขวญัใจ ทกัสิน เดก็หญิง ศลิตา พรเสริมลกัษณ์

4818 00045234 นาย อาทร ทองชุ่ม เดก็ชาย สายชล ทองชุ่ม

4819 00045268 นางสาว อวยพร เคา้สมบติัวฒันา เดก็หญิง ลลิลศิริ ศิริอยูย่ืน

4820 00045277 นางสาว ยวุเรศ อินทร เดก็ชาย พีรวฒิุ อาจณรงค์

4821 00045285 นางสาว อาริยา สงคป์ระเสริฐ เดก็หญิง รมิตา วฒันกูล

4822 00045285 นางสาว อาริยา สงคป์ระเสริฐ เดก็หญิง วริยา วฒันกลู

4823 00045290 นางสาว เดือนเพญ็ ศรีกฤษดารมณ์ เดก็ชาย ชิษณุพงศ ์พรหมมา

4824 00045299 นางสาว สุชาดา เลียมดวงแข เดก็ชาย ภคพงษ ์เอียมพงษไ์พบูลย์

4825 00045304 นางสาว ปฤิสฐธิ์ดา  คิดเลิศ เดก็ชาย ปวรปรัชญ ์ทองงาม

4826 00045327 นางสาว อลิษา นวลมา เดก็หญิง คีตภทัร เทพจนัทร์

4827 00045347 นางสาว ศิริเสน่ห์ ชินดุ เดก็หญิง วีรสุดา ชินดุ

4828 00045347 นางสาว ศิริเสน่ห์ ชินดุ นางสาว เสริมศรี ชินดุ

4829 00045357 นาย ศราวฒิุ รัทธนี เดก็ชาย ศุภสิน รัทธนี

4830 00045371 นาง รุ่งฤดี ประคองทรัพย์ นาย รวิภาส ประคองทรัพย์

4831 00045372 นาง ออ้ย ไชยมาตย์ เดก็หญิง อรฤดี ไชยมาตย์

4832 00045372 นาง ออ้ย ไชยมาตย์ นาย ภทัรพล ไชยมาตย์
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4833 00045374 นาย วิเชียร ยืนยาว นาย ญาณารณพ ยนืยาว

4834 00045393 นาย ธรรมนูญ ชูกลิน เดก็หญิง รินลดา ชูกลิน

4835 00045394 นาย ไพรัช สืบเกลียง เดก็ชาย ปุญญพฒัน ์สืบเกลียง

4836 00045431 นางสาว สุริสา ศรีสมบติั เดก็ชาย สุชาครีย ์กลินขจร

4837 00045434 นางสาว อติยา เมฆเสรี เดก็ชาย กิตติทตั เมฆเสรี

4838 00045452 นาย วิรุส ขึนเสียง เด็กหญิง สุธากร ขึนเสียง

4839 00045452 นาย วิรุส ขึนเสียง นางสาว ณฐัวรรณ ขึนเสียง

4840 00045466 นางสาว นภิสา โฉมศรี เดก็ชาย กรวิชญ ์โฉมศรี

4841 00045476 นาง วรวลญัช์ ลุนนี เดก็ชาย ปุริมปรัชญ ์ลุนนี

4842 00045476 นาง วรวลญัช์ ลุนนี เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์ลุนนี

4843 00045477 นางสาว สุรียพ์ร ปิยวงศพิ์พฒัน์ เดก็ชาย วรชิต อินทนนัท์

4844 00045477 นางสาว สุรียพ์ร ปิยวงศพิ์พฒัน์ เดก็ชาย วรโชติ อินทนนัท์

4845 00045489 นาย วชัจิพงษ ์กนัตม์ิตรี เดก็หญิง วรัชญา กนัตมิ์ตรี

4846 00045492 นางสาว รุจิลาภา จิรภาสคูณบุญ นางสาว ภคัจิรา จิรภาสคูณบุญ

4847 00045496 นาย กฤษณ์ หาญถิรเดช เดก็หญิง พิมพม์าดา หาญถิรเดช

4848 00045510 นางสาว อิษยา ชนะธร เดก็หญิง เสาวลกัษณ์ ศรีวะรมย์

4849 00045525 นางสาว เขมิกา สมบูรณ์พร เดก็ชาย กอ้งสกุล ประเสริฐกิจการ

4850 00045540 นาง ธีรนุช ศิริพิพฒัน์ เดก็หญิง ทิพยธ์ารา จือจาํ

4851 00045540 นาง ธีรนุช ศิริพิพฒัน์ เดก็หญิง ธนัยช์นก จือจาํ

4852 00045546 นาย โอภาส โพคง เดก็ชาย จกัรภทัร ทิมประเสริฐ

4853 00045546 นาย โอภาส โพคง เดก็ชาย สิทธิพล ทิมประเสริฐ
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4854 00045608 นางสาว อุษณีย ์บรรพตาธิ เดก็ชาย ภูมินทร์ แซ่โคว้

4855 00045608 นางสาว อุษณีย ์บรรพตาธิ เดก็ชาย ไรวินท ์แซ่โคว้

4856 00045627 นางสาว ณฐักมล ช่วยตวั นาย อคัรพงศ ์ช่วยตวั

4857 00045628 นางสาว สุภาพร นาจวง เดก็ชาย วิชชุกร ศรีสุขรอด

4858 00045628 นางสาว สุภาพร นาจวง เดก็หญิง กฤตติกา นาจวง

4859 00045631 นางสาว สุรีรัตน ์ถาวรผล เดก็หญิง ปริญญา สังศกัดิ

4860 00045633 นางสาว อุมาพร จิวเจริญ เดก็หญิง ศิริลดา จิวเจริญ

4861 00045635 นางสาว ศตพร สีแดง เดก็หญิง อรณิชา สีแดง

4862 00045635 นางสาว ศตพร สีแดง เดก็หญิง ฐิติรัตน์ สีแดง

4863 00045649 นางสาว วราภรณ์ ชะเอม เดก็หญิง ธนญัญา คงศิลป์

4864 00045661 นาง ทิพวรรณ จนัทร์สุขศรี เดก็ชาย วรกฤต จนัทร์สุขศรี

4865 00045668 นาง จีราวรรณ ร้อยแกว้ เดก็หญิง วริษฐา ร้อยแกว้

4866 00045668 นาง จีราวรรณ ร้อยแกว้ เดก็หญิง วริศรา ร้อยแกว้

4867 00045671 นางสาว บุษรา จีเพชรงาม เดก็ชาย คริษฐ ์ยอดทิพยอุ์ทยั

4868 00045687 นางสาว เบญจวรรณ แพงแกว้ เดก็ชาย อคัรชยั แพงแกว้

4869 00045687 นางสาว เบญจวรรณ แพงแกว้ เดก็ชาย ภาสวฒิุ สุขสวสัดิ

4870 00045692 นางสาว พิชญาภา วงศเ์พญ็ เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์ร้อยมาลี

4871 00045708 นางสาว ผงึนภา ศรประสิทธิ เดก็หญิง กญัฑธิ์ดารัตน์ ศรประสิทธิ

4872 00045727 นางสาว หทยักาญจน ์กิจทวี เดก็หญิง ณชัยกาญจน ์เกติพนัธ์

4873 00045732 นางสาว กลุภรณ์ หงษท์อง เดก็ชาย ณฐักมล หงษท์อง

4874 00045732 นางสาว กลุภรณ์ หงษท์อง นาย ยติภทัร หงษท์อง
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4875 00045782 นางสาว ชุติมณฑน ์เทียนขาว เดก็ชาย ธีร์วรา จนัผล

4876 00045782 นางสาว ชุติมณฑน ์เทียนขาว เดก็ชาย ธีร์ธวชั จนัผล

4877 00045795 น.ส. ใกลรุ่้ง จนัทพนัธ์ุ เดก็ชาย นิรุต พลบุตร

4878 00045795 น.ส. ใกลรุ่้ง จนัทพนัธ์ุ นาย กฤษฎา เอียมทอง

4879 00045797 น.ส. กมลวรรณ อุ่มเอม เดก็ชาย พฒันพล อุ่มเอม

4880 00045797 น.ส. กมลวรรณ อุ่มเอม เดก็ชาย สุทธิภทัร หิรัญธนภาส

4881 00045798 นางสาว รัตนา สุริยาภาส นางสาว ชลิตดา ทบัทิมทอง

4882 00045800 นางสาว วีนา บุญมาก เดก็หญิง ชนิดา ชิงชนะ

4883 00045801 นาง อาทิตยา ชิงชนะ เดก็หญิง วรรณภรณ์ ชิงชนะ

4884 00045801 นาง อาทิตยา ชิงชนะ เดก็หญิง พิตาภรณ์ ชิงชนะ

4885 00045803 นางสาว นกเลก็ สุ่มอดุม เดก็หญิง ภทัรพร เจริญศุภรัตน์

4886 00045827 นาย ประกิจ วิลยัลอย เดก็ชาย ปพน วิลยัลอย

4887 00045849 นางสาว รัชฎาพร เอียมแจ๋ เดก็ชาย รัชชานนท ์เอียมแจ๋

4888 00045858 นางสาว จิรัชญา วนัวิน เดก็หญิง ภชรดา สีส่วน

4889 00045884 นาง สุรางค ์ชาญกาํแหงเดชา เดก็หญิง มนชัญา ชาญกาํแหงเดชา

4890 00045892 นางสาว สุภานีย ์ทวีพลู นาย ภานุ รวมศิลป์

4891 00045900 นาย วิชยั กลมจีน เดก็ชาย ธนชั กลมจีน

4892 00045900 นาย วิชยั กลมจีน เดก็หญิง ชญัญา กลมจีน

4893 00045919 นางสาว เฟืองฟ้า รุ่งกิตติวงศ์ เดก็หญิง ธนิดา เทียมผาสุข

4894 00045937 นาย สุพฒัน ์ศรีเอียมจนัทร์ เดก็ชาย พชร ศรีเอียมจนัทร์

4895 00045937 นาย สุพฒัน ์ศรีเอียมจนัทร์ เดก็หญิง วชิรญาณ์ ศรีเอียมจนัทร์
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4896 00045948 นาง ศุกร์ศิริ เสียงสวสัดิ เดก็หญิง อคัคพร เสียงสวสัดิ

4897 00045948 นาง ศุกร์ศิริ เสียงสวสัดิ นาย ธนกร เสียงสวสัดิ

4898 00046003 นาง หทยักานต ์ศรีสุธรรม เดก็หญิง หทยัภทัร ศรีสุธรรม

4899 00046007 นางสาว เจนจิรา ปิดสายะสัง เดก็หญิง พิมพณิ์ชา เดชรักษา

4900 00046026 นางสาว มลัลิกา ทองใบ เดก็หญิง สาธิกา ทองใบ

4901 00046028 นางสาว วรรณพร วิบูลยจ์นัทร์ เดก็หญิง กนกพร วิบูลยจ์นัทร์

4902 00046030 นางสาว จิดาภา เขมสิริวฒัน์ เดก็หญิง ชรินทร์ทิพย ์เขมสิริวฒัน์

4903 00046031 นางสาว สมฤทยั มุ่งผล เดก็ชาย รัฐชยั มุ่งผล

4904 00046032 นางสาว วรรณดี จึงมีผลบุญ เดก็หญิง ปฎิพร ศรีบวัขาว

4905 00046037 นางสาว พรรณธิภา สืบเชือ นาย อภิรักษ ์เตชดนยั

4906 00046039 นาง ศิรินุช จนัทร์เทศ เดก็ชาย ชนายสุ จนัทร์เทศ

4907 00046044 นางสาว สาวิตรี พุ่มเกตุ นางสาว สรินญา ปัญจวรานุวตัร์

4908 00046057 นางสาว พชัรีรัตน ์พลากลุวิจิตร เดก็หญิง ภทันลินท ์ท่ามถงั

4909 00046060 นางสาว สุธิดา วงษท์ตั เดก็หญิง พรพิมล คูตระกูล

4910 00046080 นาง กนกวรรณ พิมพา เดก็หญิง กชกร พิมพา

4911 00046086 นางสาว กิตติยา สามารถ เดก็ชาย กรวิชญ ์ผลเกิด

4912 00046086 นางสาว กิตติยา สามารถ เดก็หญิง อจัฉริยา สามารถ

4913 00046098 นางสาว กิตติยา ดีเหลือ เดก็หญิง ณฐันนัท ์หอยสังข์

4914 00046098 นางสาว กิตติยา ดีเหลือ เดก็ชาย ชยธร หอยสังข์

4915 00046112 นาง บณัฑิตา แสงแกว้ เดก็หญิง มณัฑนา แสงแกว้

4916 00046131 นาย รชะ ไทยประกอบ เดก็หญิง พชรา ไทยประกอบ

                      



ลําดบั เลขทะเบยีน ชือสมาชิก ชือบุตรทียืนทุนการศึกษา

ประกาศรายชือสมาชิกทียืนเอกสารเพือขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2564

ผ่านระบบสมาชิก Online ระหว่างวนัที 16 สิงหาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564

สําหรับสมาชิกทียืนเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรอการอนุมัต ิตามรายชือดงัต่อไปนี

4917 00046131 นาย รชะ ไทยประกอบ เดก็หญิง ธนวรรณ ไทยประกอบ

4918 00046131 นาย รชะ ไทยประกอบ นางสาว กนกพร ไทยประกอบ

4919 00046137 นางสาว นารินทร์ อภิภูธาดา เดก็หญิง เมธปิยา กองชยั

4920 00046143 นาย ธนวฒัน ์ทุนอินทร์ เดก็หญิง ธิดารัตน ์ทนุอินทร์

4921 00046144 นาย ไพฑรูย ์สายจาํปา เดก็ชาย สิรภทัร สายจาํปา

4922 00046159 นางสาว กชวณัณ์ กลุเกษ เดก็ชาย กลวชัร กลุเกษ

4923 00046208 นางสาว กญัญารัตน ์ไทรเมือง เดก็หญิง ชญานิษฐ ์ไทรเมือง

4924 00046234 นาย โสภณ สรรพโรจนพ์ฒันา นาย สุรชยั สรรพโรจนพ์ฒันา

4925 00046234 นาย โสภณ สรรพโรจนพ์ฒันา นางสาว ศิริพร สรรพโรจนพ์ฒันา

4926 00046242 นางสาว สายพิณ แซ่ลอ้ เดก็หญิง แอนนา คงมาก

4927 00046250 นาย อาทิตย ์ขนุจนัทร์ เดก็หญิง ทรรศิกา ขนุจนัทร์

4928 00046256 นางสาว ธญัญารัตน์ ขาํสา เดก็หญิง กลัยกร ขาํสา

4929 00046260 นาย อภิชาติ บุญฤทธิ เดก็หญิง ณทยา บุญฤทธิ

4930 00046264 นางสาว เกร็ดทราย แสงศร เดก็ชาย ชนะชน ทบัแกว้

4931 00046310 นาย ภวตั โททสัสะ นางสาว ปรียาวดี โททสัสะ

4932 00046358 นาง สายฝน ศาลา เดก็หญิง ณฐัณิชา ศาลา

4933 00046358 นาง สายฝน ศาลา เดก็ชาย คณาพงษ ์ศาลา

4934 00046388 นางสาว พชัรินทร์พร แสงสว่าง เดก็หญิง ปุณณดา แสงสว่าง

4935 00046392 นาง ธินิดา พรมอทุิศ เดก็ชาย ชวินธร พรมอทุิศ

4936 00046402 นางสาว ปภสัวรรณ มาดี เดก็หญิง ชวลันุช จีนยา่ม

4937 00046409 นางสาว ทานตะวนั โพธิรัชต์ เดก็หญิง ณฐันรี ทองวาสนาส่ง
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4938 00046412 นาย ทรงธรรม แสงจินดา เดก็หญิง ปวริศา แสงจินดา

4939 00046434 นางสาว อมรรัตน ์เพง็พริง เดก็ชาย ธนดล มะปะเท

4940 00046476 นาย สุรัตน ์งามศิลป์ เดก็หญิง พชัราภรณ์ งามศิลป์

4941 00046485 นางสาว อาทิยา ธรรมสาลี เดก็หญิง ชนาภทัรา ดาํขาํ

4942 00046495 นางสาว สุจิรา ธีรพงษกร เดก็ชาย ฐาณพงษ ์ตนักนัภยั

4943 00046495 นางสาว สุจิรา ธีรพงษกร เดก็หญิง เบญญาภา ตนักนัภยั

4944 00046522 นางสาว ดวงใจ เจริญโลก นางสาว ปาลิตา ชาวนา

4945 00046538 นางสาว สมถวิล ศรีขดัเคา้ เดก็ชาย ธนภพ กะตะโท

4946 00046540 นางสาว สมิตรา สีขาว เดก็หญิง ปรัชญาสิณี อินธิแสง

4947 00046540 นางสาว สมิตรา สีขาว นาย สุรสิทธิ อินธิแสง

4948 00046552 นาง ธนัยาภรณ์ เอียดแกว้ เดก็หญิง ณกมล เอียดแกว้

4949 00046555 นางสาว นาํออ้ย ปัญญากลุ เดก็ชาย ธนชาติ นึกรวย

4950 00046555 นางสาว นาํออ้ย ปัญญากลุ เดก็หญิง กมลชนก นึกรวย

4951 00046601 นางสาว ณะรินทร โพธิพลู เดก็ชาย ธนนทก์ฤต สําประเสริฐ

4952 00046605 นาง วรรณวลี ภิรมยรื์น นาย สิรวิชญ ์ดวงมณี

4953 00046614 นาง อุไรวรรณ นาคกระแสร์ เดก็ชาย รชฏ นาคกระแสร์

4954 00046652 นางสาว ประมาพร สังขเ์หมง็ เดก็หญิง ธนญัญาพร ชาญชยัธานนท์

4955 00046654 นางสาว พรวิไล ใจเมือง เดก็ชาย พสักร ใจเมือง

4956 00046655 นางสาว ขวญัใจ แฝงตุ่น เดก็หญิง สู่ขวญั เทินสะเกษ

4957 00046661 นางสาว ศิลาวรรณ์ ทองทิพย์ นาย ภูริภทัร ตะบนั

4958 00046663 นาย ธวชัชยั สุขนอ้ย เดก็หญิง ปิยธิดา สุขนอ้ย
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4959 00046666 นางสาว หทยัชนก ผิวสุข เดก็ชาย ภทัรพล แซ่เฮง้

4960 00046666 นางสาว หทยัชนก ผิวสุข เดก็หญิง พิมพช์นก แซ่เฮง้

4961 00046671 นาง จาํนงค ์ทูคาํมี เดก็ชาย ณฐัดนยั โนโชติ

4962 00046671 นาง จาํนงค ์ทูคาํมี เดก็หญิง สุธีมาพร โนโชติ

4963 00046674 นาง บรรเทา ทองเยน็ นาย พสิษฐ ์ทองเยน็

4964 00046674 นาง บรรเทา ทองเยน็ นางสาว จิรัชยา ทองเยน็

4965 00046684 นาง พชัรียา ประตูแกว้ เดก็หญิง ปริยากร ประตูแกว้

4966 00046699 นางสาว วราลี พวงปัญญา เดก็ชาย กฤตณกร ประเทืองโอฬาร

4967 00046714 นางสาว ศิริขวญั ยอดวิเชียร เดก็หญิง บุญสิตา ยอดวิเชียร

4968 00046717 นาง จุฑามาศ วรวิบูลย์ เดก็หญิง พรกนก วรวิบูลย์

4969 00046717 นาง จุฑามาศ วรวิบูลย์ นาย อมรฤทธิ วรวิบูลย์

4970 00046718 นางสาว หฤทยั ช่างแกะ นางสาว โยษิตา ช่างแกะ

4971 00046738 นางสาว สิริกรพิชญ ์คล่องแคล่ว เดก็ชาย กิตติส์พิชญ ์ฉายรัศมี

4972 00046743 นาง สินีธร สิงห์ชะฎา เดก็ชาย สิทธา สิงห์ชะฎา

4973 00046744 นางสาว พฒันวดี กลินบุหงา เดก็ชาย รพีพฒัน ์แขรัมย์

4974 00046744 นางสาว พฒันวดี กลินบุหงา เดก็หญิง ชชัฏาภรณ์ แขรัมย์

4975 00046762 นางสาว มะลิษา มีแสวง เดก็ชาย ภูริทตั แกว้อาสา

4976 00046762 นางสาว มะลิษา มีแสวง เดก็หญิง กรภสัสร์ แกว้อาสา

4977 00046807 นางสาว อรุณี พนัธุ์สวสัดิ เดก็ชาย รัฐพงศ ์พนัธุ์สวสัดิ

4978 00046810 นาง สมคิด แววบุตร นางสาว ภคัจิรา แววบุตร

4979 00046812 นางสาว กนกวรรณ ม่วงลี เดก็ชาย อิทธิ ดีอาํ
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4980 00046814 นาย ทวีป ประเสริฐลาภ เดก็หญิง ธนพร ประเสริฐลาภ

4981 00046814 นาย ทวีป ประเสริฐลาภ เดก็ชาย ธนภทัร ประเสริฐลาภ

4982 00046814 นาย ทวีป ประเสริฐลาภ เดก็หญิง เนตรนภา ประเสริฐลาภ

4983 00046821 นางสาว จิราพร ใจมูล เดก็หญิง ธนัยช์นก เดชสงดั

4984 00046822 นาง ณฐัรินีย ์เทียมเมือง เดก็ชาย เธียรวชิญ ์เทียมเมือง

4985 00046822 นาง ณฐัรินีย ์เทียมเมือง เดก็ชาย พงษพ์ิชญ ์เทียมเมือง

4986 00046823 นางสาว ภาวิตา แกว้ศรีงาม นางสาว วริศรา แกว้ศรีงาม

4987 00046825 นางสาว ชญานน์ทัช์ นพคุณ เดก็หญิง ชญานนัทน ์นพคุณ

4988 00046825 นางสาว ชญานน์ทัช์ นพคุณ นางสาว สุพฒันช์า วิชยั

4989 00046833 นาง ปิญาดา ทองศิริ เดก็หญิง ธนชันก แสงศรี

4990 00046836 นางสาว อิสรีภรณ์ มาธุพนัธ์ เดก็ชาย ฐิติพฒัน ์มงคลวงษ์

4991 00046846 นางสาว ทิพวรรณ ผาอตัรัตน์ เดก็หญิง กรวรรณ วิจิตร

4992 00046868 นางสาว ธญัลกัษณ์ โชติวรประเสริฐ เดก็ชาย ปุณธวสั อาํไพจิตร

4993 00046872 นางสาว โสภณา ปานดวงแกว้ เดก็หญิง พิชามญช์ มรกต

4994 00046945 นางสาว ศิริวรรณ ว่องไว เดก็ชาย อภิวิชญ ์ทิพฤาตรี

4995 00046951 นาย ปารเมษฐ์ กลาํศรี เดก็ชาย ชยกร กลาํศรี

4996 00047013 นาย สันติ น่วมแหวว เดก็หญิง ชญัญานุช น่วมแหวว

4997 00047013 นาย สันติ น่วมแหวว นางสาว กชกร น่วมแหวว

4998 00047017 นางสาว ปัทมา สุภาเนตร์ เดก็หญิง ปนดัดา ใจคง

4999 00047019 นางสาว พวงพยอม ลุยตนั เดก็หญิง กวินทิพย ์ผะเดียงครบุรี

5000 00047026 นาง กาญจนา ศรีนามล เดก็หญิง โชติกา ศรีนามล
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5001 00047037 นางสาว พชัรี ยะคะเสม เดก็หญิง ธิดารัตน ์บญุมี

5002 00047039 นางสาว ณภทัร จนัทรกลุ เดก็ชาย โภควินท ์จนัทรกุล

5003 00047039 นางสาว ณภทัร จนัทรกลุ เดก็หญิง ญาณิศา จนัทรกุล

5004 00047043 นางสาว สุทิวา อศัวภูมิ เดก็หญิง รัฐลาภิศ ประภารัตน์

5005 00047043 นางสาว สุทิวา อศัวภูมิ เดก็หญิง รัฐลภสั ประภารัตน์

5006 00047066 นางสาว ณฐัมณฑน ์สมณา เดก็ชาย กฤตพล อินทวงศ์

5007 00047066 นางสาว ณฐัมณฑน ์สมณา เดก็ชาย ณภทัร อินทวงศ์

5008 00047074 นาง พิมพาภทัร์ ศิริอริยเศวต เดก็ชาย เอกพชัร์ ศิริอริยเศวต

5009 00047085 นางสาว เยาวนิตย ์กลินบุหงา เดก็ชาย ธนภทัร สุขรี

5010 00047091 นางสาว พชัรมยั พืชทองหลาง เดก็หญิง ปณาลี ประสิทธิสุวรรณ

5011 00047091 นางสาว พชัรมยั พืชทองหลาง นางสาว ปรียาภทัร ประสิทธิสุวรรณ

5012 00047106 นางสาว ภาณุมาศ นอ้ยเกิด เดก็หญิง พิมลภา กระจกรูป

5013 00047106 นางสาว ภาณุมาศ นอ้ยเกิด เดก็ชาย วชัรพงศ ์กระจกรูป

5014 00047114 นาง สุภาภรณ์ บุญประจนัทร์ เดก็ชาย พุฒิพชัร บุญประจนัทร์

5015 00047114 นาง สุภาภรณ์ บุญประจนัทร์ เดก็หญิง ธิดารัตน ์บญุประจนัทร์

5016 00047114 นาง สุภาภรณ์ บุญประจนัทร์ นางสาว จุฑามาศ บุญประจนัทร์

5017 00047119 นางสาว จินตนา แสนซือ เดก็หญิง ณฐัณิชา กลางมีศรี

5018 00047122 นางสาว วิกนัดา อินคง เดก็หญิง วิชญา อินคง

5019 00047152 นางสาว สุพรรษา มา้หว้ย เดก็ชาย สถิตคุณ จนัทร์อดุร

5020 00047154 นาง จินตนา ศรีฉ่อง เดก็หญิง ไอลดา ศรีฉ่อง

5021 00047163 นางสาว ฐายกิา ผลจรุง นางสาว ชุตารีย ์กองม่วง
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5022 00047163 นางสาว ฐายกิา ผลจรุง นางสาว ศาศวตัรา กองม่วง

5023 00047200 นางสาว ชเนรินทร์ จนัทร์ทนั เดก็ชาย ปุญญพฒัน ์จนัทร์ทนั

5024 00047200 นางสาว ชเนรินทร์ จนัทร์ทนั เดก็ชาย ปัญญากร จนัทร์ทนั

5025 00047202 นาง ดวงเดือน สระทองมา เดก็หญิง กาญจนก์ณัฐิกา สระทองมา

5026 00047205 นาย ปุรินทร์ ชาํนาญรักษ์ เดก็ชาย ศิรพชัร ชาํนาญรักษ์

5027 00047207 นาง ชลลดา หมวกสอน เดก็หญิง พราวพริมา หมวกสอน

5028 00047237 นางสาว ศิริพร ทองทกัษิณ เดก็ชาย ธนกฤติ บุญศรัทธา

5029 00047272 นางสาว นนทชา ยงัแยม้ เดก็ชาย คุณเดช แกว้รัตน์

5030 00047278 นางสาว เสาวณีย ์จิตตแ์จ่ม นาย นฐัพงศธ์ร ตระกลูพานิช

5031 00047280 นางสาว ทวีพร แผลงศร เดก็ชาย ณฐัพร ยาเณร

5032 00047280 นางสาว ทวีพร แผลงศร นางสาว ชุติมณฑน ์ยาเณร

5033 00047282 นาง เพลินพิศ หวัใจแกว้ เดก็ชาย ธนพล หวัใจแกว้

5034 00047288 นาย อตัถชยั ทนัสมยั เดก็ชาย เตชพฒัน ์ทนัสมยั

5035 00047288 นาย อตัถชยั ทนัสมยั เดก็ชาย เตชสิทธิ ทนัสมยั

5036 00047288 นาย อตัถชยั ทนัสมยั เดก็ชาย เมธาวี ทนัสมยั

5037 00047293 นาย รักเกียรติ กณุฑียะ เดก็ชาย รวิษฎา กณุฑียะ

5038 00047301 นาย กิติวร ลอยทายี เดก็ชาย กิติศกัดิ ลอยทายี

5039 00047305 นาง ธิดารัตน์ สุขศิริวณิชชา เดก็ชาย ศรุต สุขศิริวณิชชา

5040 00047305 นาง ธิดารัตน์ สุขศิริวณิชชา นาย จกัรภทัร สุขศิริวณิชชา

5041 00047316 นางสาว สุภาพรรณ อุดร เดก็หญิง สุภทัรา ลิมมนัคงเจริญ

5042 00047348 นางสาว นลินี สมคัรกิจ เดก็ชาย ปภงักร สมคัรกิจ
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5043 00047359 นาง นริศรา หฤทยั เดก็หญิง ธนพร หฤทยั

5044 00047372 นางสาว อรอนงค ์สอนภกัดี เดก็หญิง กมลชนก เทศอ่อน

5045 00047381 นาง กนิษฐา พลอยพานิช เดก็หญิง ทิพยญ์าดา สุขมี

5046 00047391 นางสาว บุญญารักษ ์เปรมปรีดิ เดก็หญิง กญัญาวีร์ วฒันาศรีเรืองกุล

5047 00047394 นางสาว ภทัราวดี มนัหมาย เดก็ชาย อภินทัธ์ ชานก

5048 00047399 นาง สุมาลี สีหอน เดก็หญิง กนกกร สีหอน

5049 00047399 นาง สุมาลี สีหอน นางสาว พชัรดา สีหอน

5050 00047428 นาง สมฤดี ฝักฝ่ายธรรม เดก็ชาย สถบดี ฝักฝ่ายธรรม

5051 00047432 นางสาว สาวิตรี แสงครุฑ เดก็หญิง อริสรา อินทร์พรหม

5052 00047445 นางสาว กาญจนา ชาแสน เดก็ชาย ขรรคเ์พชร ผมประทุม

5053 00047463 นาง บวัวร อวดหาญ นางสาว ฐิตินนัท ์อวดหาญ

5054 00047464 นาย หยก พึงสมศกัดิ เดก็ชาย ธนวฒัน ์พึงสมศกัดิ

5055 00047464 นาย หยก พึงสมศกัดิ เดก็ชาย สุวรรณภูมิ พึงสมศกัดิ

5056 00047465 นาย ศึกษา แกว้บุญเพิม นาย วสิษฐช์ยั แกว้บุญเพิม

5057 00047470 นางสาว ชาลี วิเศษ เดก็หญิง นิรชา หงษว์ิเศษ

5058 00047479 นางสาว กญัญา ช่อจนัทร์ เดก็ชาย รัชชโลธร วงศษ์า

5059 00047493 นาย ศกัดิสิทธิ อุณหสถิตธรรม เดก็หญิง ชามาณัฏฐ ์วอ่งปิติพชัญ์

5060 00047504 นาย พงศธร แกว้มีศรี เดก็หญิง พจณิชา แกว้มีศรี

5061 00047505 นางสาว วิไลพร ปัจฉิมเพช็ร์ เดก็ชาย ภคัพล ปัจฉิมเพช็ร

5062 00047505 นางสาว วิไลพร ปัจฉิมเพช็ร์ เดก็ชาย ภูบดินทร์ ปัจฉิมเพช็ร์

5063 00047516 นาง เวทสินี แกว้ขนัตี เดก็หญิง ศนนัท ์แกว้ขนัตี
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5064 00047522 นาย ภทัรพงศ ์สุดสาคร เดก็หญิง ปาณิศา สุดสาคร

5065 00047523 นางสาว สุติมา เดชเพชร เดก็หญิง ปุณิกา เดชเพชร

5066 00047530 นางสาว ปรียนนัท ์บุดดา เดก็ชาย พีรพฒัน ์สร้อยเซียน

5067 00047569 นางสาว จิราวรรณ เยน็เป็นสุข เดก็หญิง นิชาภา ยลเกษม

5068 00047591 นาย วนัชยั ติดติปานะ เดก็หญิง กาฐจนา ติดติปานะ

5069 00047591 นาย วนัชยั ติดติปานะ เดก็หญิง วนัวิสา ติดติปานะ

5070 00047597 นางสาว โสรยา บุญญานุสาสน์ เดก็หญิง กชสร คาํพาที

5071 00047602 นางสาว กชกร ประดบัทอง เดก็หญิง กลุธิชา ประดบัทอง

5072 00047607 นาย ยศวรรธน ์แถวหอยสังข์ เดก็ชาย นนัทิพฒัน ์แถวหอยสังข์

5073 00047607 นาย ยศวรรธน ์แถวหอยสังข์ นางสาว รัตนาพร แถวหอยสังข์

5074 00047653 นาง ทิฆมัพร สุขีทรัพย์ เดก็หญิง ณฤดี สุขีทรัพย์

5075 00047653 นาง ทิฆมัพร สุขีทรัพย์ เดก็ชาย ธนาวิทย ์สุขีทรัพย์

5076 00047657 นางสาว จนัทร์เพญ็ ปรีดี เดก็ชาย นิธิรัฐ ปรีดี

5077 00047670 นาง นงลกัษณ์ หงษค์าํมี เดก็ชาย ณฐัภทัร หงษค์าํมี

5078 00047670 นาง นงลกัษณ์ หงษค์าํมี เดก็หญิง ขวญัชนก หงษค์าํมี

5079 00047670 นาง นงลกัษณ์ หงษค์าํมี เดก็ชาย ณฐัวฒิุ หงษค์าํมี

5080 00047682 นางสาว ปรียาวรรณ พนัธ์ุแตง เดก็หญิง ปัณณ์ณิดา แกว้พวง

5081 00047682 นางสาว ปรียาวรรณ พนัธ์ุแตง เดก็ชาย รณกร วิพฒันกาํจร

5082 00047683 นางสาว พทัธนนัท ์พานทอง เดก็หญิง ธญัชนก เชือชม

5083 00047691 นางสาว ดาริญ จาํปา เดก็ชาย ภาณุพงศ ์ถูกจิตต์

5084 00047694 นางสาว ธิดารัตน์ คุม้สังข์ เดก็ชาย สันติธรรม จิตรลดาพงศ์
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5085 00047694 นางสาว ธิดารัตน์ คุม้สังข์ เดก็ชาย สุภณฏัฐ ์จิตรลดาพงศ์

5086 00047695 นางสาว พินธิภา ปิตะฝ่าย เดก็ชาย ญาณภาส โคตุเคน

5087 00047730 นางสาว ณปภชั นะมูลมอง เดก็ชาย นรากร ม่วงคลองใหม่

5088 00047735 นางสาว อรวรา จนัทะฆาฏ เดก็หญิง พราวพิชชา จนัทะฆาฏ

5089 00047740 นางสาว สาวิตตรี แกว้คงคา เดก็ชาย พอเพียง ประสมแกว้

5090 00047741 นาง นรมน ดิษฐสกลุ นาย ดนยั รูปหล่อ

5091 00047743 นาง หนึงฤทยั เสนาราษฎร์ เดก็ชาย เสรีพุฒิพงศ ์เสนาราษฎร์

5092 00047743 นาง หนึงฤทยั เสนาราษฎร์ เดก็หญิง ณชัชาวีรดา เสนาราษฎร์

5093 00047753 นางสาว ณฎัฐนิษฐ์ ศิริศกัดิ เดก็ชาย ปัณณ์พฒัน ์ศิริศกัดิ

5094 00047809 นางสาว วรัญญา นาคเกิด เดก็ชาย ติณณภพ แช่มชอ้ย

5095 00047809 นางสาว วรัญญา นาคเกิด เดก็ชาย กวินภพ แช่มชอ้ย

5096 00047810 นาย วรพงภ ์อ่วมอ่อง เดก็ชาย ภูตะวนั อ่วมออ่ง

5097 00047810 นาย วรพงภ ์อ่วมอ่อง เดก็หญิง ภูริชญา อ่วมอ่อง

5098 00047813 นางสาว วารุณี ขาํพงึ เดก็ชาย ธนบดินทร์ ผวิทน

5099 00047818 นางสาว สุพตัรา มงคลวงศ์ เดก็หญิง ศศิธร มงคลวงศ์

5100 00047820 นางสาว กนกพร แตงเรือง นาย จกัรวิจิตร แดงเจริญ

5101 00047820 นางสาว กนกพร แตงเรือง นาย จกัรพฒัน ์แดงเจริญ

5102 00047823 นางสาว พชัรา จาํจิตร เดก็ชาย รัชชานนท ์วอนขอพร

5103 00047823 นางสาว พชัรา จาํจิตร เดก็ชาย ยทุธการณ์ วอนขอพร

5104 00047840 นางสาว พรพิมล บุตรพรม เดก็ชาย อามีน สะแม

5105 00047849 นางสาว ชวลิตา มีบุญ เดก็หญิง มาลิตา บวัออ่น
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5106 00047874 นางสาว ลาํไพร จนัดาสงค์ เดก็หญิง ณฐัวรา วรรณปะเก

5107 00047876 นาง จิรภา แจง้ศรี เดก็ชาย ธญัชนิต แจง้ศรี

5108 00047876 นาง จิรภา แจง้ศรี นางสาว ธญัชนก แจง้ศรี

5109 00047881 นางสาว พิสมยั ภูมิสุวรรณ์ เดก็หญิง ปุญญิศา สอนสมนึก

5110 00047886 นางสาว จุรีพร โพธิพนันา เดก็ชาย สืบพงศ ์จุลปะ

5111 00047892 นางสาว ละออง พานนา นางสาว จารุวรรณ จาํปาศรี

5112 00047923 นาย พรเทพ กลินพยอม เดก็หญิง วริศรา กลินพยอม

5113 00047924 นาง อารียา บุญพระ นางสาว อนญัดา แมงทบั

5114 00047924 นาง อารียา บุญพระ นาย ภากร แมงทบั

5115 00047928 นาง ศนัศนีย ์โชคนาคะวโร เดก็หญิง เนตรนภา โชคนาคะวโร

5116 00047929 นาง พรทิพย ์สุทธิประภา เดก็หญิง ฐิติญา คาํดาํ

5117 00047933 นางสาว พรปวีณ์ วรเศรษฐพ์งศา เดก็หญิง ขวญัภสัร์ กณุพนัธุ์

5118 00047938 นางสาว สุดารัตน ์หลงสกุล นาย สุกลัย ์คงวิวฒันส์กลุ

5119 00047940 นางสาว ดารกาไร สระสมทรัพย์ เดก็หญิง พิฐชญาณ์ สระสมทรัพย์

5120 00047945 นาย เรณู แพทยป์ระสาท เดก็หญิง ศรัณรัตน ์แพทยป์ระสาท

5121 00047964 นาง นลิน โตเจริญ เดก็ชาย กวิน โตเจริญ

5122 00047971 นางสาว วชิรา ภกัดีสงคราม เดก็หญิง อมิตา ชินวรประเสริฐ

5123 00047971 นางสาว วชิรา ภกัดีสงคราม เดก็หญิง อชิตะ ชินวรประเสริฐ

5124 00047980 นางสาว นิศากร ศรีสาํปทวน เดก็หญิง พิชญธิดา เอียมโมฬี

5125 00048047 นางสาว รุ่งขวญั บุญมีลาภ เดก็ชาย กริฑชยั นิลนารถ

5126 00048058 นาย สุทธิพงศ ์ศรีสวสัดิ เดก็หญิง องัศุมาริน ศรีสวสัดิ
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5127 00048058 นาย สุทธิพงศ ์ศรีสวสัดิ เดก็ชาย องัศุชวาล ศรีสวสัดิ

5128 00048126 นาง ณฎัฐณิ์ชชา พว่งทองเหลือง เดก็หญิง ณฎัฐช์ยาพร พว่งทองเหลือง

5129 00048143 นาง ธนัยพร บุญคุม้ เดก็หญิง พนิดา บุญคุม้

5130 00048143 นาง ธนัยพร บุญคุม้ นาย อิสิวสัส์ บุญคุม้

5131 00048144 นางสาว ปรางสุดา พรมตะโก เดก็ชาย พชัรพล พรมตะโก

5132 00048145 นางสาว สุพตัรา พลาพล เดก็หญิง สุมิตรา ภู่เงิน

5133 00048145 นางสาว สุพตัรา พลาพล นางสาว ภคัจิรา ภู่เงิน

5134 00048147 นาย ศกัดิดา ภูมิเจริญ เดก็หญิง เกวลิน ภูมิเจริญ

5135 00048162 นาง อาํพร บงัลือ เด็กชาย อนุชา บงัลือ

5136 00048162 นาง อาํพร บงัลือ นางสาว ลลิตา บงัลือ

5137 00048177 นางสาว สุรีรัตน ์อาํรุงจิตชยั เดก็หญิง กลุปริยา อน้ไชยะ

5138 00048182 นาง สุวภทัร วฒันธรรม เดก็หญิง วรฤทยั วฒันธรรม

5139 00048203 นางสาว สุชญา กล่างใกล้ เดก็ชาย เสฏฐพนัธ์ ศรีเทียน

5140 00048226 นางสาว พะเยาว ์โสนนอก เดก็ชาย พีรพฒัน ์จนัทร์เอียม

5141 00048236 นางสาว ฉวีวรรณ ฉลวยงาม เดก็ชาย สุกฤษฎิ เปรืองไชโย

5142 00048236 นางสาว ฉวีวรรณ ฉลวยงาม นางสาว ฝนทิพย ์เปรืองไชโย

5143 00048238 นางสาว กาญจนา ไชยปัญญา นาย กฤตยกร ผวิชะอุ่ม

5144 00048241 นาง ประภาพร ทิพยเ์สนา เดก็หญิง ธฤษฏา ทิพยเ์สนา

5145 00048241 นาง ประภาพร ทิพยเ์สนา นาย ปริตตพ์ทัธิ ทิพยเ์สนา

5146 00048260 นางสาว สุชาดา พลูอ่อน เดก็หญิง ณภทัร มีมากบาง

5147 00048261 นางสาว ปัทมา บุญมา เดก็หญิง วรัทยา วชัราไทย
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5148 00048270 นางสาว สารภี มะโนวนั เดก็ชาย ชยงักรู แปงชยั

5149 00048270 นางสาว สารภี มะโนวนั เดก็ชาย ชยานนท ์แปงชยั

5150 00048273 นางสาว ชยานนัท ์นนัทพฒันป์รีชา เดก็หญิง นลพรรณ ปัญญาใส

5151 00048278 นาย ชยัวตัร สุทธิแสน เดก็หญิง ญาณธิชา สุทธิแสน

5152 00048281 นาย สารณะ การเพียร เดก็หญิง ดวงกมล การเพียร

5153 00048281 นาย สารณะ การเพียร นาย โชคชยั การเพียร

5154 00048293 นาย ศรายทุธ เอียมคง เดก็หญิง จุฑามณี เอียมคง

5155 00048320 นางสาว มฐัฏิกา โยวะผยุ เดก็ชาย ชินกฤต มูลมิรัตน์

5156 00048336 นางสาว ชญาภา ห่อไธสง เดก็หญิง สุภสัสรา สอิงรัมย์

5157 00048359 นาง หทยัรัตน ์ชนะพงศธ์รรม เดก็หญิง วิศลัยา ชนะพงศธ์รรม

5158 00048360 นางสาว ปิยะมาศ วงศบ์ุตร เดก็หญิง ปิยะดา นิมละม่อม

5159 00048360 นางสาว ปิยะมาศ วงศบ์ุตร นาย พีรภทัร นิมละม่อม

5160 00048360 นางสาว ปิยะมาศ วงศบ์ุตร นาย พลพล นิมละม่อม

5161 00048369 นางสาว จารุวรรณ พานิชรัมย์ เดก็ชาย จิตติพฒัน ์ซา้ยโผง้

5162 00048370 นางสาว สุกญัญา บุญกระจ่าง เดก็ชาย พนักร บุญกระจ่าง

5163 00048373 นางสาว โสภิดา เลาหถาวรศิรินาม เดก็หญิง ปุณณภา ราชวงศ์

5164 00048375 นาย สมภพ สดสุชาติ เดก็หญิง เพชรรินทร์ สมสุชาติ

5165 00048440 นางสาว วรรณวิไล ไทยยา เดก็ชาย จิรกฤต ทาหมนั

5166 00048450 นาย สุพฒัน ์ทิมทอง เดก็หญิง วรรณพฒัน ์ทิมทอง

5167 00048476 นาง ดวงกมล ก่องแกว้รัศมี นาย พงศกร ก่องแกว้รัศมี

5168 00048477 นางสาว ธชักมล ปรองดอง เดก็ชาย ฐิติวฒัน ์เซียงจ๊ง
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5169 00048484 นางสาว ไพลิน เอกจิตร เดก็หญิง ชนิศา ศิริบุตร

5170 00048484 นางสาว ไพลิน เอกจิตร เดก็หญิง ชชัชญา ศิริบุตร

5171 00048486 นาย เกชา สมใจเพง็ เดก็ชาย สุกฤษฎิ สมใจเพง็

5172 00048486 นาย เกชา สมใจเพง็ นางสาว ญาณกร สมใจเพง็

5173 00048490 นางสาว จุฑาทิพย ์สุวรรณานนท์ เดก็หญิง ขวญัจิรา สุวรรณานนท์

5174 00048494 นางสาว พลอยรัตน ์อุทยัพฒันะศกัดิ เดก็หญิง ฐิติวรดา นาคเกษม

5175 00048539 นางสาว ปุณยนุช ประภาพนัธุ์ เดก็หญิง ธีร์จุฑา ประภาพนัธุ์

5176 00048542 นางสาว ภคัธินนัท ์เลิศโกสิตรุจน์ นางสาว พรรณวษา อร่ามผล

5177 00048545 นางสาว ทศันีย ์แสงครุฑ เดก็หญิง ปารมี ทะเจริญ

5178 00048545 นางสาว ทศันีย ์แสงครุฑ เดก็หญิง ปาริฉตัร ทะเจริญ

5179 00048548 นาย เก๋ จนัทวงษ์ เดก็ชาย อชิรวชัร์ จนัทวงษ์

5180 00048554 นาย เฉลิมพรรณ นุชเวช นาย เฉลิมชยั นุชเวช

5181 00048590 นางสาว สิริพร กิจสําอางค์ เดก็หญิง ชนนัธร กิจสําอางค์

5182 00048592 นาง ธญัญามาศ ศรีเมือง เดก็ชาย พสิษฐ์ ศรีเมือง

5183 00048623 นางสาว วรุณรัตน ์บุราญเดช เดก็หญิง กมลพรรณ อินทวี

5184 00048626 นางสาว เพญ็ประภา ศตัรูพนิาศ เดก็หญิง ณฐัสิณี ศตัรูพินาศ

5185 00048658 นาย ชยพทัธ์ จีรพฒันก์ุล เดก็ชาย นนัทพทัธ์ จีรพฒันก์ลุ

5186 00048698 นางสาว อาทิตยา จากมาลี เดก็ชาย ปฏิพทัธิพงศ ์องักาทิพย์

5187 00048698 นางสาว อาทิตยา จากมาลี นาย บดินทร์ องักาทิพย์

5188 00048730 นางสาว นรีรัตน ์นรชาญ เดก็หญิง รัชนนัท ์สอนจิตร

5189 00048733 นางสาว สุกญัญา สุวรรณพงษ์ เดก็ชาย ไมอามี มากดวงเทียน
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5190 00048737 นาง สุชญา สันพงษ์ เดก็ชาย ศิวฒั ทองสุขดี

5191 00048737 นาง สุชญา สันพงษ์ นางสาว กญัณภทัร ทองสุขดี

5192 00048748 นางสาว รุ่งอรุณ สวสัดิกวา้น เดก็หญิง มลธิชา เพียรโป้ย

5193 00048775 นาง ออ้มชมพ ูใยดวง เดก็หญิง วรินรําไพ ใยดวง

5194 00048793 นางสาว วนิดา นิกะพิมพ์ เดก็ชาย วชิรพงศ ์ปลอดขาว

5195 00048795 นางสาว นาถวดี ทีโพนทนั เดก็หญิง จิรัญญา มณีไพร

5196 00048822 นางสาว พรพรรณ พรหมจรรย์ เดก็ชาย ธนดล ธรรมนิยมกลุ

5197 00048825 นางสาว ภรณ์พิมล สุวะมาตย์ เดก็ชาย โชคทวี แสงสว่าง

5198 00048827 นางสาว ยพุา ไชยะลา เดก็หญิง จิตรานุช ทาลุมพกุ

5199 00048829 นาย อธิศ ยานวงค์ เดก็หญิง กรองขวญั ยานวงค์

5200 00048867 นาย เฉลิมพล ภูวชัร์อดิสิฐ เดก็ชาย กฤศวฒัน ์ภูวชัร์อดิสิฐ

5201 00048868 นางสาว วิทยาภรณ์ เคียงศิริ เดก็ชาย ฉนัทชั เอส้มนึก

5202 00048891 นางสาว ปิยาภรณ์ ชิตเดชะ เดก็ชาย นฤบดินทร์ ชูประพนัธ์

5203 00048932 นางสาว สุรีวรรณ ทรงวฒันา เดก็ชาย ภทัรพล ทรงวฒันา

5204 00048933 นางสาว อรสา โกธรรม เดก็ชาย พชรพล พิมพท์อง

5205 00048981 นางสาว วรรณวิไล ทวีวงษ์ เดก็ชาย กนัตภณ ทวีวงษ์

5206 00049016 นาง จนัจิรา วาทิรอยรัมย์ เดก็หญิง จิดาภา วาทิรอยรัมย์

5207 00049016 นาง จนัจิรา วาทิรอยรัมย์ เดก็ชาย สิรวิชญ ์วาทิรอยรัมย์

5208 00049022 นาง ประดบัดาว เจ๊ะเตะ๊ เดก็ชาย ธราเทพ เจ๊ะเตะ๊

5209 00049027 นางสาว มนตัยา บุญสันเทียะ เดก็หญิง วรัสยา จนัทร์แดง

5210 00049027 นางสาว มนตัยา บุญสันเทียะ เดก็หญิง วริศรา จนัทร์แดง
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5211 00049046 นาย จตุรงค ์พลนามอินทร์ เดก็หญิง อภิญญา พลนามอินทร์

5212 00049063 นาย สมศกัดิ อมรสิริพงศ์ นางสาว ศุภิสรา อมรสิริพงศ์

5213 00049132 นางสาว สุจิตรา มงคลวงศ์ เดก็ชาย อนุสรณ์ สีฟัก

5214 00049137 นาง สุพรรณี ชนัดี เดก็หญิง พรพิชชา ชนัดี

5215 00049137 นาง สุพรรณี ชนัดี เดก็หญิง พรฑิภา ชนัดี

5216 00049140 นางสาว ชืนจิตร์ มาลยั เดก็หญิง ณฐักานต ์มาดหงสา

5217 00049140 นางสาว ชืนจิตร์ มาลยั เดก็ชาย พีรภทัร มาดหงสา

5218 00049141 นาย ทนงศกัดิ บุญญา เดก็หญิง นาตยา บุญญา

5219 00049180 นาง ณฐิัญา ลิมโสภาธรรม เดก็ชาย จิรณัฏฐ ์ลิมโสภาธรรม

5220 00049180 นาง ณฐิัญา ลิมโสภาธรรม เดก็หญิง ณฏัฐฤ์ทยั ลิมโสภาธรรม

5221 00049181 นางสาว ธิดาพร ธุระพนัธ์ เดก็ชาย สิรวิชญ ์ธุระพนัธ์

5222 00049183 นาย ปรีชาพล แสงจนัทร์ศรี เดก็หญิง พิมลศิริ แสงจนัทร์ศรี

5223 00049183 นาย ปรีชาพล แสงจนัทร์ศรี เดก็หญิง ธมลพรรณ แสงจนัทร์ศรี

5224 00049188 นางสาว ลกัขณา รูปใส นางสาว คณารัตน์ เรือนใจหลกั

5225 00049253 นาย ทศพล ระมิงคว์งศ์ เดก็หญิง พิรดา ระมิงคว์งค์

5226 00049256 นาง บุษยรัต ซือดี เด็กชาย อศัมเ์ดช ซือดี

5227 00049256 นาง บุษยรัต ซือดี เด็กหญิง พฒันภ์าม ซือดี

5228 00049257 นางสาว สุปราณี หุ่นปัน เดก็หญิง อญัมณี วิริยะศิริวฒันา

5229 00049262 นาง ปวีณวชัร์ นุ่มสุวรรณ เดก็หญิง จรัสพร นุ่มสุวรรณ

5230 00049267 นาง ชยาภรณ์ โชติญาณวงษ์ เดก็หญิง พราว โชติญาณวงษ์

5231 00049268 นาง รสสุคนธ์ พวงหอ้ย เดก็ชาย สุนิติ พวงหอ้ย
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5232 00049268 นาง รสสุคนธ์ พวงหอ้ย เดก็หญิง ณฤดี พวงหอ้ย

5233 00049325 นาย พฒันพงศ ์โสมาบุตร เดก็หญิง กลุนนัท ์โนนชยั

5234 00049326 นาง วีระนุช โสดสงค์ เดก็ชาย เตชินท ์โสดสงค์

5235 00049335 นาย สุขเกษม แตงสกลุ นางสาว สุปปวาสา แตงสกลุ

5236 00049336 นางสาว วลีรัตน ์แตงพุก นาย จิรพฒัน ์เกตุธรรมานนท์

5237 00049337 นางสาว นุชรี ช่องงาม เดก็ชาย ณฐัภทัร ศาลางาม

5238 00049351 นางสาว ชาคริยา พชรวฒันกุล เดก็หญิง พิมพม์าดา หดัระวี

5239 00049352 นาง พอออม ทรัพยแ์กว้ เดก็ชาย ปฐมภพ อศัวทองกลุ

5240 00049352 นาง พอออม ทรัพยแ์กว้ เดก็ชาย ฦๅนนท ์อศัวทองกุล

5241 00049360 นาง วาสิฏฐี ปิตฝ่าย เดก็หญิง วารุณี สอนเคน

5242 00049379 นางสาว นาค หาญสุโพธิ เดก็ชาย วชิรวิชญ ์ขนัศรีโพธิ

5243 00049379 นางสาว นาค หาญสุโพธิ เดก็ชาย จกัรพนัธ์ หาญสุโพธิ

5244 00049387 นาย สายณัห์ จนัอ่อน เดก็หญิง สุรัตนต์ิกานต ์จนัอ่อน

5245 00049399 นางสาว ณิชาภทัร บุตรดี เดก็ชาย ธีรภทัร์ ทิมา

5246 00049399 นางสาว ณิชาภทัร บุตรดี นาย จิรัฐติกาล ทิมา

5247 00049424 นางสาว จรัสพร ตงัขบวนบุตร เดก็ชาย วิวรรธน ์ทองอยู่

5248 00049424 นางสาว จรัสพร ตงัขบวนบุตร เดก็ชาย ศุวิล ทองอยู่

5249 00049424 นางสาว จรัสพร ตงัขบวนบุตร เดก็หญิง ปณาลี ทองอยู่

5250 00049432 นางสาว บุญจิรา ศรีหะรัญ เดก็หญิง ปราญชลี ทองบวั

5251 00049435 นางสาว รุ่งทิพา แซ่เตียว เดก็ชาย ตฤณ นารานิทศัน์

5252 00049444 นาง ปิยารัตน ์รุ่งเรือง เดก็หญิง โปรดปราน รุ่งเรือง
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5253 00049463 นางสาว กาญดา กนัพงษ์ เดก็หญิง โชติกา กนัพงษ์

5254 00049471 นาย สิทธิพงศ ์ศรีสัจจากลุ เดก็ชาย นิปุณ ศรีสัจจากลุ

5255 00049525 นางสาว พิยดา อนุประเสริฐ เดก็ชาย ณฐัพล อนุประเสริฐ

5256 00049531 นางสาว ปณิธิ ชืนสุพงษ์ นาย ปณิธาน ชืนสุพงษ์

5257 00049537 นาย สราวธุ พรมจนัทร์ เดก็ชาย ปัณฑาวธุ พรมจนัทร์

5258 00049538 นาง สิรินญา ดวงจนัทร์ เดก็หญิง ณฐัธิดา สนธินุช

5259 00049538 นาง สิรินญา ดวงจนัทร์ นางสาว อภิญญา สนธินุช

5260 00049544 นางสาว เพลินพิศ ริมผดี เดก็หญิง เบญญทิพย ์อาํนาจวสุสิน

5261 00049545 นางสาว วราลกัษ ์ชนัฉิมพลี เดก็ชาย นาวา ยวงใย

5262 00049604 นางสาว ปนดัดา พวงเพช็ร เดก็ชาย บวรทตั มนัจิตร์นุกลู

5263 00049605 นางสาว โฉมยงค ์พลเรือง เดก็ชาย อินทชั ศรีนวล

5264 00049612 นางสาว ชญานิณ พิพฒัชญางคก์ลุ เดก็หญิง รัญสิตา ฮุยสรวง

5265 00049614 นางสาว สุธาทิพย ์มงัสมบรูณ์ เดก็หญิง พิชญธิดา แซ่อึง

5266 00049614 นางสาว สุธาทิพย ์มงัสมบรูณ์ นาย พงศกร แซ่อึง

5267 00049634 นางสาว ทิพยร์ดารินทร์ เขม็จรูญ เดก็ชาย พิทกัษพ์งศ ์เขม็จรูญ

5268 00049634 นางสาว ทิพยร์ดารินทร์ เขม็จรูญ เดก็ชาย กรวิชญ ์องศท์อง

5269 00049637 นางสาว เพญ็ศรี โพธิเงิน เดก็ชาย สามภพ ชยัสาร

5270 00049637 นางสาว เพญ็ศรี โพธิเงิน นางสาว จิตรดา ชยัสาร

5271 00049661 นางสาว ศุกลรัตน ์อิงชาติเจริญ เดก็หญิง ศศิพชัร์ อุดมรัตนานนท์

5272 00049663 นางสาว วราภรณ์ มลิลาศ เดก็หญิง ณฐัณรา ศรีสุทธี

5273 00049677 นาย วีระเทพ คุณมาศ นางสาว วรรณวิภา คุณมาศ
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5274 00049685 นางสาว กิตติยา พลอยวฒันาวงศ์ เดก็หญิง กญัญาวีร์ เก่งตรง

5275 00049686 นางสาว ณฐัวดี ลิมทอง เดก็ชาย ธีราทร มีบญุญา

5276 00049690 นางสาว สาลินี สังขช์วะสุทธิ เดก็ชาย อินทชั อยูจ่งดี

5277 00049724 นาง จงกลนี งามยงิ เด็กชาย ฉตัรดนยั งามยิง

5278 00049787 นางสาว ธนาภรณ์ ประสิทธิแพทย์ เดก็ชาย จิรากร ประสิทธิแพทย์

5279 00049787 นางสาว ธนาภรณ์ ประสิทธิแพทย์ เดก็หญิง วิรากานต ์ประสิทธิแพทย์

5280 00049789 นางสาว จนัทวี ช่องงาม นางสาว กญัญาภคั อิงอาน

5281 00049793 นาง ธนัวาทิพย ์ธนธรเทียนสิริ เดก็หญิง ณฐัฐิญา ธนธรเทียนสิริ

5282 00049794 นางสาว อมัพร พรมลาย เดก็หญิง พทัธ์ธิรา ศรพรม

5283 00049795 นางสาว ปาลดี แสงหิงหอ้ย นางสาว อยัลดา แสงหิงหอ้ย

5284 00049798 นางสาว พรรณนิภา ยอดเอียม เดก็หญิง พริมรตา อ่องนก

5285 00049798 นางสาว พรรณนิภา ยอดเอียม นาย เบญจพล อ่องนก

5286 00049800 นางสาว สําราญ คาํดวง เดก็ชาย ธนทตั แกว้วิชิต

5287 00049810 นางสาว พรรณเพญ็ ทศันา เดก็ชาย ชชัชยั ตนัศรีนุกลู

5288 00049823 นางสาว ช่อลดัดา รักษาชาติ เดก็ชาย ภูริชญา รักษาชาติ

5289 00049825 นางสาว สุกณัญา ราชสิงโห นาย วรวฒิุ ราชสิงโห

5290 00049825 นางสาว สุกณัญา ราชสิงโห นางสาว กณัฑริกา ราชสิงโห

5291 00049854 นางสาว ฤทยั วีรพฒันานนัท์ เดก็ชาย ณฐัปกฤษ ์อยูส่วสัดิ

5292 00049854 นางสาว ฤทยั วีรพฒันานนัท์ เดก็หญิง ณฐักฤตา อยูส่วสัดิ

5293 00049873 นางสาว ชนิภา ผยุรอด เดก็ชาย ณภทัร์ จุใจ

5294 00049875 นาง เพชรรัตน ์ถวิลผล เดก็หญิง ทยดิา ถวิลผล
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5295 00049875 นาง เพชรรัตน ์ถวิลผล เดก็ชาย ทิวากร ถวิลผล

5296 00049875 นาง เพชรรัตน ์ถวิลผล เดก็ชาย นมสัการ ถวิลผล

5297 00049877 นางสาว นนัทม์นสั ถานดัดี เดก็ชาย อธิคุณ นกพึงพุ่ม

5298 00049903 นาง มนธนภร แข่งขนั เดก็หญิง สุชาภคั แข่งขนั

5299 00049903 นาง มนธนภร แข่งขนั เดก็หญิง นนัทน์ภสั แข่งขนั

5300 00049905 นาง สุดารัตน ์สุพรมอินทร์ เดก็ชาย อรรถนนท ์สุพรมอินทร์

5301 00049905 นาง สุดารัตน ์สุพรมอินทร์ เดก็หญิง มนสันนัท ์สุพรมอินทร์

5302 00049921 นางสาว สาวิตรี โพธิชนิด เดก็หญิง อญัมณี โพธิชนิด

5303 00049938 นาง กรรณิกา จนัทร์ฉาย เดก็ชาย กลวชัร จนัทร์ฉาย

5304 00049938 นาง กรรณิกา จนัทร์ฉาย เดก็ชาย กรวิชญ ์จนัทร์ฉาย

5305 00049984 นางสาว สุธาสินี จิตตแ์จ่ม เดก็หญิง ณฐัชา ปรีรอด

5306 00050015 นาง ณฐัสุดา ลกัษณา นางสาว อาทิตยา ลกัษณา

5307 00050024 นาง วรรณพร ชะเอม เดก็ชาย พรรษชล ชะเอม

5308 00050031 นาย ภทัรพล แกว้สถิตย์ เดก็ชาย ภูริวฒัน์ แกว้สถิตย์

5309 00050060 นางสาว วนัเพญ็ สระทองลอ้ม เดก็หญิง ศรัณยรั์ตน ์ไทรทอง

5310 00050063 นาง กฤติกา สุขโพธิเพชร เดก็หญิง กญัจนพชัร สุขโพธิเพชร

5311 00050086 นาย บุญเกิด สุดอาราม เดก็หญิง ฟ้าใส สุดอาราม

5312 00050097 นางสาว ศิริพร แสงใสแกว้ เดก็หญิง วิศลัยศ์ยา แสงใสแกว้

5313 00050102 นาง จนัทร์จิรา บุรี เดก็หญิง จิรัชญา มนัคาลยั

5314 00050138 นาย ยอดรัก ภกัดีงาม เดก็หญิง นรินทร์ธรา ภกัดีงาม

5315 00050138 นาย ยอดรัก ภกัดีงาม เดก็ชาย นรินทร์ธชั ภกัดีงาม
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5316 00050163 นางสาว กฤตภร วรรณะอนิรุท เดก็หญิง วฤตชมน ชลลาํภี

5317 00050205 นางสาว รัตนาภรณ์ พิมพท์อง เดก็หญิง ภทัรวดี พิมพท์อง

5318 00050205 นางสาว รัตนาภรณ์ พิมพท์อง เดก็ชาย นราวิชญ ์พิมพท์อง

5319 00050234 นางสาว สุนนัทา โพธิทอง เดก็ชาย กิตติคุณ ไชยสีดา

5320 00050234 นางสาว สุนนัทา โพธิทอง เดก็หญิง กฤติมา ไชยสีดา

5321 00050237 นาง บุณยาพร สมใจเพง็ เดก็หญิง ธญัพร สมใจเพง็

5322 00050241 นางสาว ภสัพร บุญศิริ เดก็หญิง ธนาวดี ภูแมน้วาส

5323 00050241 นางสาว ภสัพร บุญศิริ เดก็ชาย ภทัรวฒิุ ภูแมน้วาส

5324 00050247 นาย สราวฒิุ โตสัมพนัธ์ เดก็ชาย กนัตเมธ โตสัมพนัธ์

5325 00050247 นาย สราวฒิุ โตสัมพนัธ์ เดก็หญิง กนัตชิ์สา โตสัมพนัธ์

5326 00050264 นาย สันติ สะสีแสง เดก็หญิง กนกวลยั สะสีแสง

5327 00050269 นาย ธีรพงษ ์การะเกตุ เดก็หญิง กญัญว์รา การะเกตุ

5328 00050274 นาย คาํภีร์ ติงสรัตน์ เดก็ชาย ราชภฏั ติงสรัตน์

5329 00050293 นางสาว วรัญญา อาศยัศาสน์ เดก็หญิง กานตน์ดัดา อาศยัศาสน์

5330 00050381 นางสาว กฤติญา สาํอางกิจ เดก็หญิง ณฏัฐนนัท ์สุขคลีวนติั

5331 00050426 นางสาว สายรุ้ง คงใหญ่ นาย เมธาสิทธิ หีบสัมฤทธิ

5332 00050433 นาย วินยั ชูจนัทร์ เดก็หญิง สุวิชาดา สุดสาคร

5333 00050436 นางสาว ฐิรกานต ์จิตรพร เดก็ชาย ธีรวฒัน ์จิตรพร

5334 00050442 นางสาว สุดารัตน ์ทองลือ เดก็ชาย คุณากร พนัธ์วิไล

5335 00050442 นางสาว สุดารัตน ์ทองลือ เดก็ชาย แทนคุณ พนัธ์วิไล

5336 00050477 นางสาว ชุติกานต ์ทองสมมาตร เดก็หญิง ฤทยักานต ์ปิยะกุล
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5337 00050477 นางสาว ชุติกานต ์ทองสมมาตร เดก็หญิง หทยักานต ์ปิยะกลุ

5338 00050481 นาง สุรีย ์เพมิพิพฒัน์ เดก็ชาย ธนวรรธน ์เพิมพิพฒัน์

5339 00050481 นาง สุรีย ์เพมิพิพฒัน์ นาย นลธวชั เพิมพิพฒัน์

5340 00050486 นาย รุ่งอรุณ ครองแสนเมือง นางสาว นุชนาฏ ครองแสนเมือง

5341 00050487 นางสาว เบญจวรรณ สันทดั เดก็ชาย วชิรภทัร อาจทุมมา

5342 00050487 นางสาว เบญจวรรณ สันทดั เดก็หญิง วิภาวี อาจทุมมา

5343 00050487 นางสาว เบญจวรรณ สันทดั นางสาว ณฐัริกา รัดเร็ว

5344 00050493 นาง อินทร์จนัทร์ คาํมุงคุณ เดก็หญิง ปัญนนัต ์คาํมุงคุณ

5345 00050493 นาง อินทร์จนัทร์ คาํมุงคุณ เดก็หญิง อนนัตญ์า คาํมุงคุณ

5346 00050509 นางสาว วิมลทิพย ์ท่าเรือ เดก็ชาย จิราย ุทองคุม้

5347 00050526 นางสาว พรพรรณ กบัปะโน เดก็หญิง ธณชันนัท ์กบัปะโน

5348 00050550 นางสาว จุฑามาส ไพรรี เดก็ชาย เตชินท ์แซ่ตงั

5349 00050550 นางสาว จุฑามาส ไพรรี เดก็หญิง ตรีรัตน ์แซ่ตงั

5350 00050550 นางสาว จุฑามาส ไพรรี นาย อศัมเ์ดช เปียมขาํดี

5351 00050554 นางสาว นฤมล รัตนกลุ นางสาว วรางคณา เจริญศิริ

5352 00050556 นางสาว ปราณี แสวงผล นางสาว สุพรรษา หอ้งแซง

5353 00050557 นาง กลุชา วงคตี์บ เดก็ชาย ธีรวฒัน ์ตนัเปรมวงษ์

5354 00050557 นาง กลุชา วงคตี์บ นาย ชยัวฒัน ์ตนัเปรมวงษ์

5355 00050558 นางสาว อรวรรณ ชูมณี เดก็หญิง อรพรรณ รัตนา

5356 00050560 นางสาว กมลวรรณ สุขตะโก เดก็หญิง บุญญาพร สุขตะโก

5357 00050570 นางสาว นนัทพร ทองดี นาย ชยณฐั ชมภูนุช
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5358 00050575 นางสาว ธญัวดี ทองคาํแท้ เดก็ชาย ธราดล ชาํนาญจนัทร์

5359 00050576 นางสาว อนุสรา ลินนารัตน์ เดก็ชาย คุณชะนะ การอรุณ

5360 00050578 นางสาว สุนนัทา กุลดวง เดก็ชาย ธนาวฒัน ์วงษง์าม

5361 00050578 นางสาว สุนนัทา กุลดวง นางสาว นริชา วงษง์าม

5362 00050579 นาง สุนิสา เคธรรม เดก็ชาย ธนกฤต เคธรรม

5363 00050579 นาง สุนิสา เคธรรม เดก็หญิง ศรัณยพ์ร เคธรรม

5364 00050579 นาง สุนิสา เคธรรม นาย นิติพนธ์ เคธรรม

5365 00050581 นางสาว เนาวรัตน ์ช่างม่วง เดก็ชาย วรากรณ์ ช่างม่วง

5366 00050581 นางสาว เนาวรัตน ์ช่างม่วง เดก็หญิง มณีรัตน์ ช่างม่วง

5367 00050585 นางสาว กิติยา ปิมแปง เดก็หญิง ณฐัชา สละผนั

5368 00050599 นางสาว ภทัรานิษฐ์ เจริญธีร์ภรณ์ เดก็ชาย ธาดาภทัร์ จนัอาจ

5369 00050630 นางสาว สุกญัญา วงษษ์า เดก็ชาย กนัตพชิญ ์วงษษ์า

5370 00050640 นางสาว สายฝน โป่ยขนุทด เดก็หญิง พิชชาพร โป่ยขนุทด

5371 00050640 นางสาว สายฝน โป่ยขนุทด เดก็หญิง ธญัญช์ยา เสถียนอดุร

5372 00050684 นางสาว ดุษณี ดาํมี เดก็ชาย ชนิตพล เพช็รหิน

5373 00050692 นางสาว มณีพร จิวะนรานุรักษ์ เดก็ชาย วรปรัชญ ์จิวะนรานุรักษ์

5374 00050692 นางสาว มณีพร จิวะนรานุรักษ์ เดก็ชาย ธรรมรัตน ์จิวะนรานุรักษ์

5375 00050695 นางสาว ปัทมา จงเชิดชูตระกลู เดก็ชาย ปัณณธร มุ่นพลาย

5376 00050695 นางสาว ปัทมา จงเชิดชูตระกลู เดก็หญิง รมณภทัร มุ่นพลาย

5377 00050763 นางสาว ลภสัรดา ประกอบกุล เดก็หญิง รวินทนิ์ภา สมประสงค์

5378 00050765 นางสาว อรรถยา เนียมจอ้ย เดก็ชาย ธนภทัร งามเลิศ
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5379 00050768 นางสาว มณีมญัชุ ์พฒุละ เดก็ชาย อภินนัท ์โอฐประภยั

5380 00050768 นางสาว มณีมญัชุ ์พฒุละ เดก็ชาย อดิศวร โอฐประภยั

5381 00050800 นางสาว ศิรินธร นาคนคร เดก็ชาย ชนาธิป นาคนคร

5382 00050803 นางสาว นิตยา ทองบ่อ เดก็หญิง กวินธิดา พินธุนิมาตร

5383 00050808 นาง อรอมุา สวนผล เดก็ชาย กิตติคุณ สวนผล

5384 00050841 นาย วชัระ เภาดว้ง เดก็ชาย นวพล เภาดว้ง

5385 00050845 นาย อดิศกัดิ ร่มแสง เดก็ชาย ณฐัวิทย ์ร่มแสง

5386 00050847 นางสาว กนกวรรณ จรูญภทัรพงษ์ นางสาว มทินา ปัญญายงค์

5387 00050853 นางสาว พิมพิไร สุพตัร เดก็หญิง อริสรา นาคแกมทอง

5388 00050855 นางสาว วิญ ู สร้อยกล่อม เดก็หญิง กานตธิ์ดา เสริมสุข

5389 00050894 นางสาว เสาวคนธ์ หนูขาว เดก็หญิง พิชชาพร หอมสุด

5390 00050909 นางสาว สุจิตรา ราษี เดก็หญิง บณัฑิตา ศรีกะชา

5391 00050911 นางสาว วรรณนา เขม็ศรี เดก็หญิง วรรณกานต ์ครุธศิริ

5392 00050911 นางสาว วรรณนา เขม็ศรี นาย นราทิพย ์ครุธศิริ

5393 00050928 นาย คฑาวุธ รอบรู้ เดก็ชาย พีรพงศ ์รอบรู้

5394 00050933 นางสาว วรามล อินทรเกษตร เดก็ชาย ชิติพทัธ์ วนัเพญ็

5395 00050933 นางสาว วรามล อินทรเกษตร นาย ชยตุ อินทรเกษตร

5396 00050948 นางสาว กรรณิกา ศิริปรุ เดก็ชาย ณฐัภมูิ กลินนรันดร์

5397 00050969 นางสาว รักษิณา คาํไสย เดก็หญิง ลภสัรดา กล่อมเจริญ

5398 00050985 นางสาว พิมพิไล ไตรภมูิ เดก็หญิง เปมิกา ศรีอ่อน

5399 00051049 นาย ธนวฒัน ์เมธสุทธิ เดก็ชาย ธนิสร เมธสุทธิ
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5400 00051049 นาย ธนวฒัน ์เมธสุทธิ เดก็หญิง เขมิสรา เมธสุทธิ

5401 00051056 นาง สมใจ สําเนียง เดก็ชาย เสกวฒิุ สําเนียง

5402 00051060 นางสาว กญัญา ชูเทียน เดก็ชาย พชรพล ชูเทียน

5403 00051063 นางสาว ณฐัริกา อ่างแกว้ เดก็ชาย ณภทัร โพธิสร้อย

5404 00051068 นาย ภูมี โชติชณิตกูล เดก็ชาย ปกรณ์เกียรติ โชติชณิตกูล

5405 00051088 นางสาว กลัยา เส่นเพรียว เดก็ชาย คุณากร วรรณพงศ์

5406 00051088 นางสาว กลัยา เส่นเพรียว นางสาว ชชัฎา วรรณพงศ์

5407 00051126 นาย ธนาทร ทองพลบั เดก็ชาย วสุธร ทองพลบั

5408 00051126 นาย ธนาทร ทองพลบั เดก็ชาย ธนกร ทองพลบั

5409 00051126 นาย ธนาทร ทองพลบั เดก็หญิง อนญัญา ทองพลบั

5410 00051140 นาง ชวณี ชืนเกิดลาภ เดก็หญิง ธิชา ชืนเกิดลาภ

5411 00051141 นาย นิรันดร์ แกว้ไทรรุ่ง เดก็หญิง จิดาภา แกว้ไทรรุ่ง

5412 00051143 นาง ทองสุข เมืองราช เดก็หญิง แพรวปวีณ์ เมืองราช

5413 00051153 นาย วฒิุชยั กลินผกา เดก็ชาย วุฒิภทัร กลินผกา

5414 00051153 นาย วฒิุชยั กลินผกา นาย วชิรวิทย ์กลินผกา

5415 00051160 นาย กษิดิณัฐ สนมฉาํ เดก็ชาย เตชสัพงษ ์สนมฉาํ

5416 00051198 นาง จีรานนัท ์ศรีมะโน นางสาว ธญัญานนัท ์ศรีมะโน

5417 00051204 นางสาว ปภสัรา คณางกรู เดก็หญิง นารีรัตน์ บุญส่งกศุลจิต

5418 00051206 นางสาว พิมพพ์ร เม่นพุม่ทอง เดก็ชาย พาทิศ เม่นพุม่ทอง

5419 00051222 นาง กสุุมา นามาก เดก็ชาย ภทัรพล นามาก

5420 00051222 นาง กสุุมา นามาก เดก็ชาย ภวิเชศฐ นามาก
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5421 00051227 นางสาว แพงตา ธนภาคย์ เดก็หญิง ณฏัฐณิชา ธนภาคย์

5422 00051268 นางสาว สุชานนัท ์คงศรีประพนัธุ์ เดก็ชาย ณฐัวรรธน ์คงศรีประพนัธุ์

5423 00051274 นางสาว กรวรรณ ลาํภู เดก็หญิง ฐิติรัตน์ ชยัสาร

5424 00051276 นาง พรทิพย ์เทพนอก เดก็ชาย พงคก์ฤษณ์ เทพนอก

5425 00051276 นาง พรทิพย ์เทพนอก เดก็ชาย พรเทพ เทพนอก

5426 00051277 นาย ธนพฒัน ์มีบาํรุง เดก็ชาย ทวีชยั มีบาํรุง

5427 00051282 นางสาว เพชรลดัดา อินสุข เดก็ชาย องครักษ ์สิงห์ประเสริฐ

5428 00051284 นางสาว วรรณนิสา ทองเหม เดก็หญิง อติกานต ์ทองเหม

5429 00051284 นางสาว วรรณนิสา ทองเหม เดก็ชาย อาํนาจ ทองเหม

5430 00051287 นางสาว สาวิตรี สาํเภาลอย เดก็หญิง ไอยรินทร์ รัศมีกลุโรจน์

5431 00051287 นางสาว สาวิตรี สาํเภาลอย เดก็ชาย ภูมิภทัร รัศมีกลุโรจน์

5432 00051308 นางสาว ไพรินทร์ สีดา เดก็หญิง เนาวรัตน์ พวงเพชร

5433 00051325 นางสาว ขจีกาญจน ์จนัทร์แกว้ เดก็หญิง ณฏัฐณิชา กาฬภกัดี

5434 00051333 นาง อริสรา เลียวกลุ เดก็หญิง ภูริชญา เลียวกลุ

5435 00051333 นาง อริสรา เลียวกลุ เดก็หญิง พิมพช์ญา เลียวกลุ

5436 00051337 นางสาว พฒันช์ญา เจือแจ่มจนัทร์ เดก็ชาย ธนภทัร คาํแสง

5437 00051337 นางสาว พฒันช์ญา เจือแจ่มจนัทร์ เดก็ชาย ทศันพ์ล คาํแสง

5438 00051341 นางสาว สุลิตา บุญกร นาย ธงชยั บุญกร

5439 00051403 นางสาว มะลิวลัย ์บุญชูเชิด เดก็หญิง ดวงธมล แสงอรุณ

5440 00051415 นาย วิเชียร บุญพวง เดก็หญิง ศิวชัญา บุญพวง

5441 00051415 นาย วิเชียร บุญพวง นาย ภาณุพงศ ์บุญพวง
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5442 00051463 นาย สุวิจกัขณ์ บุญลกัษณ์ศิริ เดก็หญิง นภสันนัทร์ บุญลกัษณ์ศิริ

5443 00051510 นางสาว ธญัวรัตน์ แจ่มแจง้ นางสาว บุศราพร โพธิไกร

5444 00051511 นางสาว อรอมุา รัตนรุ่งเรืองชยั เดก็ชาย อชิรวิทย ์รักประยรู

5445 00051521 นาง วาริณี อู่ชมภูทอง เดก็ชาย นนทกร อู่ชมภูทอง

5446 00051536 นาย กฤษณ พนัเนือง เดก็หญิง ณิชาภทัร พนัเนือง

5447 00051546 นางสาว วิลาวรรณ มีทวี นาย ธนโชติ ศรีสนิท

5448 00051547 นางสาว อนัธิฌา ศิริทองถาวร เดก็หญิง ภาพิศุทธ์ ศิริรทองถาวร

5449 00051549 นางสาว จิตรลดา สมโภชน์ เดก็หญิง จินตจุ์ฑา ทองนุ่ม

5450 00051550 นางสาว ทิพยสุ์คนธ์ สุเกตุ เดก็หญิง ทิพยธิ์ดา กกุอง

5451 00051559 นางสาว ชไมพร ทองคลา้ย เดก็หญิง ภทัรวดี ทองคลา้ย

5452 00051561 นางสาว ปิยะนุช คาํคุม้ เดก็หญิง ชุติมณฑน ์โพธิอุบล

5453 00051565 นาย พิเชษฐ ชาวนา เดก็ชาย ภทัรวิชญ ์ชาวนา

5454 00051565 นาย พิเชษฐ ชาวนา เดก็ชาย ยติุวิชญ ์ชาวนา

5455 00051570 นาย วรวฒัน ์ภมรพล เดก็ชาย ภพธร ภมรพล

5456 00051621 นาง สุนนัทา สวนขยนั นางสาว วลัภา สวนขยนั

5457 00051621 นาง สุนนัทา สวนขยนั นาย วฒิุนนัท ์สวนขยนั

5458 00051691 นางสาว ศิริวรรณ เดือนฉาย นางสาว ศิรินภา แกว้ชมภนุูช

5459 00051692 นาง ศิริมล จิตจกัร นาย ปิยธร จิตจกัร

5460 00051698 นางสาว ชนิดา นนัทเมธีนนท์ เดก็หญิง กญัญาภทัร ทองเกลด็

5461 00051702 นางสาว หทยัรัตน์ ลาํดบัศรี เดก็หญิง มิงกมล พรมดี

5462 00051704 นางสาว อรทยั แสงรืน เดก็หญิง ณฐัภทัร อมรพิศาล

                      



ลําดบั เลขทะเบยีน ชือสมาชิก ชือบุตรทียืนทุนการศึกษา

ประกาศรายชือสมาชิกทียืนเอกสารเพือขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจําปี 2564

ผ่านระบบสมาชิก Online ระหว่างวนัที 16 สิงหาคม 2564 - 6 ตุลาคม 2564

สําหรับสมาชิกทียืนเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วรอการอนุมัต ิตามรายชือดงัต่อไปนี

5463 00051705 นางสาว ทรายทอง ทพัเสลา นาย ภาคิน พารืนรัมย์

5464 00051719 นางสาว วรรณพร เตชะไกศิยวณิช เดก็หญิง คารา แจคเคลิณ เฟียร์

5465 00051723 นางสาว ทรงรจน ์กิจสวสัดิ เดก็ชาย เคอานู โมราชาติ

5466 00051731 นาง จิตรไตรลกัษณ์ ภูมิถาวร นางสาว ศรากร ภูมิถาวร

5467 00051732 นาง สมจิตร ตะวงษา เดก็หญิง สุวภทัร สําราญ

5468 00051742 นาย พรชยั โพธิไซย์ เด็กชาย อภินนัท ์โพธิไซย์

5469 00051743 นางสาว ธญัวลยั พยงุ เดก็ชาย ภทัรพงษ ์พยงุ

5470 00051743 นางสาว ธญัวลยั พยงุ เดก็ชาย พิธิญกรณ์ พยงุ

5471 00051769 นางสาว ณภาส์ณฐั แกว้อุดม เดก็หญิง ณฐัธภา อาํออ้น

5472 00051769 นางสาว ณภาส์ณฐั แกว้อุดม เดก็หญิง ศุภภาส์ณฐั อาํออ้น

5473 00051815 นางสาว เครือวลัย ์สมบุญจนัทร์ นางสาว ฐิติรัตน ์แก่นไทย

5474 00051827 นาย อนุวฒัน ์กอ้นทอง เดก็หญิง ธิดารัตน ์กอ้นทอง

5475 00051827 นาย อนุวฒัน ์กอ้นทอง นางสาว ธิวารัตน์ กอ้นทอง

5476 00051854 นางสาว เรวดี วงษสุ์วรรณ เดก็ชาย ปิยณัฐ ศรีเพียงจนัทร์

5477 00051854 นางสาว เรวดี วงษสุ์วรรณ เดก็ชาย สัณหณฐั ศรีเพียงจนัทร์

5478 00051875 นางสาว จุฑามาศ สีลางาม เดก็หญิง ธณฏัฐา รุ่งเรือง

5479 00051875 นางสาว จุฑามาศ สีลางาม เดก็หญิง ณฏัฐร์ชา รุ่งเรือง

5480 00051884 นาย กิติภูมิ ชยัสุวรรณ เดก็หญิง จรรยกมล ชยัสุวรรณ

5481 00051884 นาย กิติภูมิ ชยัสุวรรณ เดก็ชาย จรรยกรณ์ ชยัสุวรรณ

5482 00051899 นาย เกียรติชยั กระต่ายเพช็ร์ เดก็ชาย ธนเสฏฐ ์กระต่ายเพช็ร์

5483 00051903 นาย จีรวฒัน ์นอ้ยเหมือนพนัธ์ุ เดก็ชาย ธนพชัร นอ้ยเหมือนพนัธุ์
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5484 00051903 นาย จีรวฒัน ์นอ้ยเหมือนพนัธ์ุ นาย ศิวกร นอ้ยเหมือนพนัธุ์

5485 00051964 นาย ธนา แพทยป์ระสาท เดก็หญิง พิชญาภา แพทยป์ระสาท

5486 00052031 นาย วีรศกัดิ สวา่งรัตน์ เดก็ชาย กวิพร สวา่งรัตน์

5487 00052031 นาย วีรศกัดิ สวา่งรัตน์ เดก็ชาย ชนะพร สวา่งรัตน์

5488 00052040 นางสาว จิรปรียา จุ๊ยสมบูรณ์ เดก็หญิง ชญาภา จุ๊ยสมบูรณ์

5489 00052042 นางสาว วิลาสินี คาํเรือง เดก็ชาย วิทยา ปัทมาตร

5490 00052048 นาย สุพรรณ หาหอม เดก็หญิง สุภสัสร หาหอม

5491 00052051 นางสาว พรณชัชา แซ่หยง เดก็หญิง ธิติวรรณ พวงนาม

5492 00052053 นาง สุวรรณา เปรมจิตต์ นาย นราธิป เปรมจิตต์

5493 00052054 นางสาว จินตนา มีลาน เดก็ชาย ธีรพฒัน ์สุภกัดี

5494 00052054 นางสาว จินตนา มีลาน เดก็ชาย ณรงกรณ์ สุภกัดี

5495 00052055 นาย ฐิติศกัดิ บุญพิมพ์ เดก็หญิง มชัฌิมา บุญพิมพ์

5496 00052055 นาย ฐิติศกัดิ บุญพิมพ์ นาย วฒิุชยั บุญพิมพ์

5497 00052059 นางสาว องัคณา บาลีพตัร์ เดก็ชาย อดุลวิทย ์คาํผอ่ง

5498 00052167 นาง อมรรัตน ์หาญพฒุ เดก็ชาย วีรภทัร หาญพฒุ

5499 00052167 นาง อมรรัตน ์หาญพฒุ เดก็หญิง อภิชญา หาญพุฒ

5500 00052168 นางสาว ดวงเดือน ไตรลาํ เดก็ชาย นภสักร แกว้ไสว

5501 00052203 นางสาว จนัทร์จุฑา อคัรกลุ เดก็หญิง กลุนิษฐ ์ดีประสิทธิ

5502 00052219 นาย สุวิชา วงศสิ์งห์ เดก็ชาย ศุภวิชญ ์วงศสิ์งห์

5503 00052226 นางสาว สุธิษา ปานมณี เดก็หญิง ชุติกาญจน ์พฒุกลนั

5504 00052228 นางสาว อรอนงค ์นามะสอน เดก็ชาย ปรียวฒัน ์ก๋าเหลก็
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5505 00052269 นางสาว เกวลิน นุ่นทอง เดก็หญิง กญัญภทัร นุ่นทอง

5506 00052288 นางสาว สายฝน นรดี นางสาว ณฐัฐินนัท ์สุนา

5507 00052293 นางสาว วรารัตน ์จาํนงคศิ์ลป์ เดก็หญิง ภทัรพิมุกต ์มากบาง

5508 00052293 นางสาว วรารัตน ์จาํนงคศิ์ลป์ นาย วิจิตรศิลป์ มากบาง

5509 00052307 นางสาว ภทัรวดี ขวญัยนื เดก็หญิง ฐิตาภา ขวญัยนื

5510 00052310 นางสาว ทรงศรี จนัทร์ศิริพรชยั นาย นนทชยั โพธิแดง

5511 00052314 นางสาว ปรางคฉ์าย พนัธ์เพชร เดก็ชาย สหพล ผอ่งใส

5512 00052314 นางสาว ปรางคฉ์าย พนัธ์เพชร เดก็ชาย เอกชยั ผอ่งใส

5513 00052357 นางสาว สุกลัยา หนูแกว้ เดก็หญิง ณฐัปภสัร์ ประเศรษโฐ

5514 00052367 นาง ดลพร ช่วยกระจ่าง เดก็หญิง กนกวรรณ ช่วยกระจ่าง

5515 00052374 นางสาว วรรณวิภา นาํกรอง เดก็หญิง สุธินี ขวญัเสน่ห์

5516 00052374 นางสาว วรรณวิภา นาํกรอง เดก็หญิง สุนิสา ขวญัเสน่ห์

5517 00052377 นางสาว กรรณิการ์ สงบเงียบ นาย จิรศกัดิ ถมยา

5518 00052401 นาย พิชานตั ชูสังกิจ เดก็หญิง ศลิษา ชูสังกิจ

5519 00052413 นางสาว จนัทิรา ชยัศิริกลุ เดก็ชาย อนวชั จนัทะโสภี

5520 00052432 นางสาว นิชชิมา ทองจุฑา เดก็ชาย นพวิชญ ์ทองจุฑา

5521 00052463 นาย อาทิตย ์ใจเทียง นางสาว ปภาวรินทร์ ใจเทียง

5522 00052517 นาง กฤษณา เรียงถนอม เดก็ชาย สรวิศ เรียงถนอม

5523 00052540 นางสาว จาฤดี ส่องแสง นาย กริน เลก็อนุสรณ์

5524 00052545 นางสาว ฐิติพนัธ์ พรมหงษ์ เดก็ชาย ศรัณยวฒัน ์ขนัคาํ

5525 00052545 นางสาว ฐิติพนัธ์ พรมหงษ์ เดก็หญิง ณฐัชยา ขนัคาํ
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5526 00052568 นางสาว จอย ศรีสันต์ เดก็หญิง สิรินทิพย ์มานะกิจ

5527 00052568 นางสาว จอย ศรีสันต์ เดก็หญิง สาวิตรี มานะกิจ

5528 00052568 นางสาว จอย ศรีสันต์ นาย เสกสรรค ์มานะกิจ

5529 00052574 นางสาว วารุณี วงษชิ์ต เดก็หญิง วรัญญา วงษชิ์ต

5530 00052575 นางสาว พรสุดา บุญประเสริฐ เดก็ชาย ภูวดล บญุประเสิรฐ

5531 00052579 นางสาว ไพลิน สุทธิวงศ์ เดก็ชาย มงคล พานวงศ์

5532 00052579 นางสาว ไพลิน สุทธิวงศ์ นางสาว พณัณิตา พานวงศ์

5533 00052624 นางสาว นิตยา กลินกลา้ เดก็หญิง ลภสัรดา ม่วงมี

5534 00052634 นางสาว ศิริพร หอมทอง เดก็หญิง ภวิกา ธรรมเจริญกุล

5535 00052634 นางสาว ศิริพร หอมทอง เดก็หญิง สมิตา ธรรมเจริญกุล

5536 00052645 นาย รัศมี ดวงไชย เดก็หญิง ถิรดา ดวงไชย

5537 00052667 นาย วินยั ฉตัรทอง เดก็หญิง พทัธนนัท ์ฉตัรทอง

5538 00052669 นาย พรเทพ สุพลงั เดก็หญิง ชญานี สุพลงั

5539 00052669 นาย พรเทพ สุพลงั นาย ธนกร สุพลงั

5540 00052680 นาย ไพศาล เกลียงลาํยอง เดก็ชาย เกรียงไกร เกลียงลาํยอง

5541 00052688 นางสาว ไอยาดา สังขข์าล เดก็หญิง รัญญา อภินนัทรั์ตนกุล

5542 00052707 นาง พชัรินทร์ แขง็ขนั นาย รัฐพล แขง็ขนั

5543 00052730 นางสาว กนัตร์พี อุ่นแกว้ เดก็หญิง อรุณรัตน ์อุ่นแกว้

5544 00052736 นาย ณฐัภทัร พิจารโชติ เดก็ชาย ณฐัพล พิจารโชติ

5545 00052736 นาย ณฐัภทัร พิจารโชติ เดก็ชาย ณฐันนท ์พิจารโชติ

5546 00052742 นางสาว กชพร กิตติธนากร เดก็ชาย กนัตภณ นา้วานิช
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5547 00052782 นาย สุขประเสริฐ โพตุย้ นางสาว ลกัษมี โพตุย้

5548 00052808 นางสาว จิราภา สระศรีสม เดก็ชาย จิรกฤษ ปราบหนองบวั

5549 00052816 นางสาว นุชนาถ เกือหนุน เดก็ชาย ธนกร โหมาศวิน

5550 00052829 นางสาว อรทยั พีขนุทด เดก็ชาย สิรภพ พีขนุทด

5551 00052829 นางสาว อรทยั พีขนุทด เดก็หญิง ธนญัชนก พีขนุทด

5552 00052838 นางสาว ไพรินทร์ หงษท์อง เดก็หญิง อณญัญาฎา แซ่จึง

5553 00052838 นางสาว ไพรินทร์ หงษท์อง เดก็ชาย ศิริอนนัค ์แซ่จึง

5554 00052854 นางสาว บุศรา นิสังกาศ เดก็หญิง อนญัญา นิสังกาศ

5555 00052854 นางสาว บุศรา นิสังกาศ เดก็หญิง ชญานุช นิสังกาศ

5556 00052870 นางสาว กฤติกาญจน ์คนัศร เดก็หญิง ลลัณิภากร ศรีทอง

5557 00052894 นางสาว นิภาพร กวัอาํไพ เดก็ชาย ธนภทัร์ แก่นกุล

5558 00052908 นางสาว ธญัภศั ลีเจริญ เดก็ชาย ธนฤกษ ์ลีเจริญ

5559 00052919 นางสาว สุดารัตน ์ใชบ้างยาง เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์ใชบ้างยาง

5560 00052925 นางสาว สายรุ้ง ปรักมาส นาย พลภทัร เกียรติพงสา

5561 00052930 นางสาว กมลธรรม อินทร์ยงค์ เดก็ชาย กิตติชยั สุนทรวงษ์

5562 00052932 นาง ยพุิน สิงห์กลา้ เดก็ชาย ภูริธตั สิงห์กลา้

5563 00052948 นางสาว อารีย ์  สิงห์ลาํพอง เดก็ชาย ธนภทัร สิงห์ลาํพอง

5564 00052958 นางสาว ศินาลกัษณ์ จิตบวรรัตน์ เดก็ชาย กนัตพฒัน ์ทองดีแท้

5565 00052969 นางสาว ยพิุน ภูจอมใจ เดก็หญิง ปพิชญา ภูโตนนา

5566 00052976 นาย ธนกฤต ผอ่งศิลป เดก็หญิง รมยน์ลิน ผอ่งศิลป

5567 00052984 นาย สุชาติ อุ่นแกว้ เดก็ชาย สุธิพงศ ์อุ่นแกว้
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5568 00052985 นางสาว สุธิดา จนัทรเทศ เดก็ชาย สุกฤษฎิ อุ่นแกว้

5569 00052987 นางสาว วลัลี เปลียนเพง็ เดก็ชาย วีรภาพ ภูสาํราญ

5570 00052987 นางสาว วลัลี เปลียนเพง็ เดก็ชาย จกัรรัฐ เปลียนเพง็

5571 00052991 นาง สุชาดา สุวรรณพงษ์ เดก็ชาย วาย ุพิกุลทอง

5572 00052991 นาง สุชาดา สุวรรณพงษ์ นาย สายฟ้า พิกุลทอง

5573 00052993 นางสาว ณฐัธยาน ์อติพรธาดา เดก็ชาย ธนวรรธน์ เวสา

5574 00052998 นาง บวังาม วงศป์ระดิษฐ์ นางสาว เบญจพร วงศป์ระดิษฐ์

5575 00053000 นางสาว รัตนา ทนัสมยั เดก็ชาย อินทชั ทนัสมยั

5576 00053007 นางสาว ธญัดา จนัทร์เงิน เดก็ชาย พงษกร มีเสงียม

5577 00053024 นางสาว ศศิธร คุม้ครอง เดก็ชาย ภคัรวรรธน ์เพียวอยู่

5578 00053041 นาง มสัยา เหมือนสันเทียะ เดก็ชาย ณฏัฐศรัณย ์เพชรสิงห์

5579 00053042 นางสาว ณิชพรรธน ์สิงห์ขอนแกว้ เดก็ชาย พีรวิชญ ์สิงห์ขอนแกว้

5580 00053044 นางสาว ธาวิณี จนัทรรวงทอง เดก็หญิง ณธารา เหล่าสมบติั

5581 00053047 นาง พชัรียา แท่นมณี เดก็หญิง เบญญาภา แท่นมณี

5582 00053055 นางสาว อรอนงค ์เจริญทพั เดก็ชาย เกียรติพงษ ์เจริญทพั

5583 00053056 นางสาว เพชรี ฝ่ายขนัธ์ เดก็ชาย นราวธุ เยน็สถิตย์

5584 00053056 นางสาว เพชรี ฝ่ายขนัธ์ เดก็หญิง ขวญักวินท ์เยน็สถิตย์

5585 00053064 นางสาว ปิยะวรรณ สัมฤทธิสุทธิ นาย ปรัตถกร สุขหงษ์

5586 00053064 นางสาว ปิยะวรรณ สัมฤทธิสุทธิ นางสาว ปัทมา สิงนิสัย

5587 00053100 นางสาว จารุวรรณ เดชเสน เดก็ชาย ณฏัฐ์นนัทน์ รืนกลิน

5588 00053124 นางสาว ศิริวรรณ บุญศร เดก็ชาย ศุภวิชญ ์บุญศร
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5589 00053138 นางสาว นาํทิพย ์พฒุตาล เดก็หญิง กญัญาณัฐ จนัฤทธิ

5590 00053138 นางสาว นาํทิพย ์พฒุตาล เดก็ชาย กฤติเดช จนัฤทธิ

5591 00053140 นางสาว ดวงกมล อ่อนละมูล เดก็ชาย ชินวตัร เยน็ฤดียงิ

5592 00053140 นางสาว ดวงกมล อ่อนละมูล นางสาว ชรัญดา เนียมคง

5593 00053141 นางสาว อรอมุา ศรีสุข นางสาว อรัญญา ศรีสุข

5594 00053148 นางสาว กชกร นุชเจริญ เดก็หญิง จิตรลดา อุปชาย์

5595 00053149 นางสาว พรทิพย ์สุวรรณลาภา นาย พีระภทัร ธรรมวฒันา

5596 00053158 นาย วีรศกัดิ อรรถคุณากร นางสาว จิรัชญา อรรถคุณากร

5597 00053159 นาย วฒิุชยั ศรีสุข เดก็หญิง อชิรญาณ์ ศรีสุข

5598 00053186 นาง จิดาภา นาคชยั เดก็หญิง นดัดา พีระรัตนดิลก

5599 00053194 นาย นฤชา กลดัพนัธ์ เดก็ชาย ธนายตุ กลดัพนัธ์

5600 00053210 นาง ทศันีย ์คาํอ่อน เดก็ชาย กรพิพฒัน ์คาํอ่อน

5601 00053210 นาง ทศันีย ์คาํอ่อน นาย กรพิสุทธิ คาํอ่อน

5602 00053219 นางสาว สวรส ไตรทรัพย์ นางสาว ลภาวลัย ์มีประเสริฐเลิศสุข

5603 00053237 นางสาว ศรัญยา หิรันชา เดก็หญิง ปณิดา ประจงจดั

5604 00053241 นางสาว วราลี มงคลชาติ เดก็หญิง สุธาสิณี คินานนัท์

5605 00053241 นางสาว วราลี มงคลชาติ เดก็ชาย ธีระวฒัน ์ศินานนัท์

5606 00053258 นาง ปุญชรัศมิ แทบทาม เดก็หญิง กมลทิพย ์แทบทาม

5607 00053271 นางสาว ณฐัฏน์นัธ์ สุขนิพิฐพร เดก็หญิง พิมพวิ์ภากานต ์ช่อไมท้อง

5608 00053271 นางสาว ณฐัฏน์นัธ์ สุขนิพิฐพร เดก็ชาย วรวีร์พฒัน ์ช่อไมท้อง

5609 00053276 นางสาว ขวญัยนื ทองอินทร์ เดก็ชาย คณิน ขนัฑเสมา
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5610 00053288 นาย ศิริศกัดิ องัคณาวรกุล เดก็ชาย ศุภณฐั องัคณาวรกุล

5611 00053311 นางสาว หทัยา พงษเ์พชร เดก็ชาย จิรภทัร ไวเดชา

5612 00053311 นางสาว หทัยา พงษเ์พชร เดก็หญิง ชญัญานุช ไวเดชา

5613 00053316 นาย สุรสิทธิ อนุรักษา เดก็หญิง สุริสา อนุรักษา

5614 00053378 นางสาว หสัภรณ์ สัมพนัธารักษ์ เดก็ชาย ธนาธิป อินโต

5615 00053391 นางสาว อุทยัทิพย ์โตไหล เดก็ชาย ศุภกร พลบัสอาด

5616 00053391 นางสาว อุทยัทิพย ์โตไหล เดก็ชาย อภิวิชญ ์โตไหล

5617 00053391 นางสาว อุทยัทิพย ์โตไหล เดก็หญิง ธิตินนั ขนุแกว้

5618 00053476 นาย สุเมธี คลา้ยแจง้ เดก็ชาย วสิน คลา้ยแจง้

5619 00053479 นางสาว ถิรนนัท ์โคสอน เดก็หญิง ภชันา มานะศิลป์

5620 00053481 นาย เจริญ ทิพยทิ์ม เดก็หญิง กนกวรรณ ทิพยทิ์ม

5621 00053484 นางสาว ลินดา ผิวเกลียง นาย กชกานต ์จะรอนรัมย์

5622 00053500 นางสาว กชพร คาํไทรแกว้ เดก็หญิง โชติกา คาํไทรแกว้

5623 00053539 นางสาว จิราภรณ์ จาํเนียรพล เดก็หญิง รินทร์นารา พงษช์ยัสิทธิ

5624 00053541 นางสาว สุณิสา เนียมประเสริฐ เดก็ชาย ณฐัฐานนท ์เนียมประเสริฐ

5625 00053563 นาย สมควร ธรรมดี เดก็ชาย เตชน ์ธรรมดี

5626 00053563 นาย สมควร ธรรมดี เดก็หญิง กชมน ธรรมดี

5627 00053569 นาง สุจิตร รัศมีจนัทร์ เดก็หญิง อชิรญา รัศมีจนัทร์

5628 00053569 นาง สุจิตร รัศมีจนัทร์ เดก็หญิง ปริณดา รัศมีจนัทร์

5629 00053598 นางสาว จนัทร์เพญ็ อุปริมาตย์ เดก็ชาย ภทัรดล พลูเกษ

5630 00053631 นางสาว รัชนี จนัทร์เหมือน เดก็ชาย จกัริน พลอาํไพ
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5631 00053638 นาย ณฐัพงษ ์ปัญญา นาย สิทธิพงษ ์ปัญญา

5632 00053639 นางสาว ชภฎัพนัธ์ บุญคง เดก็หญิง ธีร์วรา ทิมนุ่ม

5633 00053651 นางสาว กมลชนก มุ่งกนักลาง เดก็หญิง พชัรพรรณ ตนัรัตนะ

5634 00053653 นางสาว วลัดา ดีเลิศ นาย พากร มีบรรจง

5635 00053689 นาง สาณิฏฐี พิพิธศุภผล เดก็หญิง สิณิฏฐา พิพิธศุภผล

5636 00053690 นาย ธนสาร กิติศุภวงศ์ เดก็ชาย ณฐัวรรธน ์กิติศุภวงศ์

5637 00053709 นาง สรวงชนก สังพะบุโชติ เดก็ชาย อธิเชษฐ์ สังพะบุโชติ

5638 00053709 นาง สรวงชนก สังพะบุโชติ นาย รชต สังพะบุโชติ

5639 00053719 นาง รัชนี สายวรณ์ เดก็หญิง ศุภกัษร สวยวรณ์

5640 00053720 นางสาว อุไรวรรณ รัตนประหาร เดก็ชาย ปวเรศ นุ่มฤทธิ

5641 00053720 นางสาว อุไรวรรณ รัตนประหาร เดก็หญิง อธิชา นุ่มฤทธิ

5642 00053722 นางสาว วิภสัลกัษณ์ บวัเหลา เดก็หญิง นภสัวรรณ วงคศ์รีลา

5643 00053727 นางสาว เอ๋ แกว้ไทรทว้ม เดก็หญิง ธญัญรัตน ์คงเวียง

5644 00053728 นาง ณชัฐานนัท ์โตงาม เดก็หญิง ณฐัญารัชต ์โตงาม

5645 00053728 นาง ณชัฐานนัท ์โตงาม นาย เมธีวฒัน์ โตงาม

5646 00053730 นาย ณฐัวฒิุ ปรางสอน เดก็ชาย นภกานค ์ปรางสอน

5647 00053732 นาง บุษกร เป้าจตัุรัส เดก็หญิง ณฐัธิดา เศษฤทธิ

5648 00053732 นาง บุษกร เป้าจตัุรัส เดก็ชาย สิทธิชยั เศษฤทธิ

5649 00053751 นาง สุภาพร นวลลออง เดก็หญิง นวพร นวลลออง

5650 00053751 นาง สุภาพร นวลลออง เดก็ชาย ศิวกร นวลลออง

5651 00053751 นาง สุภาพร นวลลออง นาย ครรชิต นวลลออง
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5652 00053761 นางสาว สรารัตน ์วดับุญลือ เดก็ชาย ธนกฤต สืบขวญั

5653 00053766 นาย อาํนาจ จงอมรสมบติั นาย ชินวฒัน ์จงอมรสมบติั

5654 00053800 นางสาว นิภาวรรณ สุชาติวุฒิ เดก็ชาย ฐิติวตัน ์ชาวนาดอน

5655 00053814 นางสาว วนิดา ราศรีคูณ เดก็ชาย ชลธร กองโสม

5656 00053815 นางสาว วราภา สุภาษิต เดก็หญิง เขมิกา ศรีสาระ

5657 00053818 นางสาว ปรารถนา วีระบลัย์ เดก็หญิง ทกัษพร กินมะณี

5658 00053818 นางสาว ปรารถนา วีระบลัย์ เดก็หญิง เปมิกา วีระบลัย์

5659 00053827 นางสาว กาญจนา สาระศิริ เดก็หญิง กนัยารัตน์ อู่ทตั

5660 00053913 นาย สิทธิโชค นิยมจนัทร์ เดก็หญิง กรวิภา นิยมจนัทร์

5661 00053919 นาย กฤษฎา สุวรรณานุรักษ์ เดก็หญิง เจติยา สุวรรณานุรักษ์

5662 00053933 นาย มนสั ทองหล่อง เดก็หญิง มทัวนั ทองหล่อง

5663 00053933 นาย มนสั ทองหล่อง เดก็หญิง มริตา ทองหล่อง

5664 00053964 นาย ณฐัวฒัน ์จนัทร์แปลง เดก็ชาย ฐานพฒัน ์จนัทร์แปลง

5665 00053964 นาย ณฐัวฒัน ์จนัทร์แปลง เดก็หญิง ฐิตาธรรม จนัทร์แปลง

5666 00054013 นางสาว กนกภทัร เกตุสุวรรณ เดก็หญิง พิชชานนัท ์เกตุสุวรรณ

5667 00054032 นางสาว สาริณี การินทร์ เดก็ชาย ธนกร ชาวสวน

5668 00054032 นางสาว สาริณี การินทร์ เดก็หญิง อนนัตพร ชาวสวน

5669 00054033 นางสาว วรวรรณ จนัทร์ลอย เดก็ชาย ติณณภพ มาฟู

5670 00054033 นางสาว วรวรรณ จนัทร์ลอย นางสาว ศุภาวรรณ รอดสดใส

5671 00054037 นางสาว เกษรา ยมิใจบุญ เดก็หญิง กรกนก ยิมใจบุญ

5672 00054043 นางสาว ตะวนั มนตดี์ เดก็ชาย คุณภทัร นวลประดิษฐ์
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5673 00054044 นางสาว ชนิดา แซ่หวอ่ง เดก็ชาย อมรเทพ ทองหยด

5674 00054045 นางสาว วรรณา พกัเรือนดี เดก็หญิง ภณัฑิลา ชวดชุม

5675 00054050 นางสาว ปรียานุช สูนยก์ลาง เดก็ชาย ธนดล สูนยก์ลาง

5676 00054054 นางสาว กลัยา เหลก็แกว้ เดก็หญิง ชฏาทิพย ์พลทามูล

5677 00054059 นางสาว ธมลวรรณ พนัธุ์ศรี เดก็ชาย รัชกฤต ไลส้มุทร์

5678 00054067 นางสาว จิรภาภรณ์ สุขสมยั เดก็ชาย ศกัดิพงศ ์ไวยวฒิุ

5679 00054080 นางสาว อภิญญา คิวสุวรรณสุข เดก็ชาย ปุณพฒัน ์จนัทร์สวสัดิ

5680 00054138 นางสาว สุกญัญา ตาเปียสืบ เดก็หญิง วริศรา ไชยมา

5681 00054147 นาง มลฑกานต ์โยธาจนัทร์ นาย ไชยสิทธิ โยธาจนัทร์

5682 00054196 นางสาว ณฐัฐกานต ์ริวบาํรุง เดก็หญิง ณฐัธยาน ์มาดทอง

5683 00054228 นางสาว ปวีณา สีขนุทด เดก็หญิง ภาพิมล ชนะเกียรติ

5684 00054278 นางสาว ศิรินทิพย ์แซ่จ๋าว เดก็หญิง ศิรินทรา เฟืองพายพั

5685 00054279 นางสาว ศศิธร แกว้นิม นาย อรรถพล ภู่เสือ

5686 00054283 นาง จุฑารัตน์ ธนะภาณุ เดก็ชาย ธนวฒัน ์ธนะภาณุ

5687 00054290 นาง อารีรัตน์ อุทยั เดก็หญิง สุฐิตา อุทยั

5688 00054290 นาง อารีรัตน์ อุทยั เดก็หญิง อติกานต ์อทุยั

5689 00054291 นางสาว นาํทิพย ์ดาํโคตร เดก็ชาย ชญานนท ์ชมเนตร

5690 00054293 นางสาว นิอร คงแช่มดี เดก็ชาย ชินวตัร มีแกว้นอ้ย

5691 00054294 นางสาว ปนดัดา แสนซือ เดก็หญิง กนกพร ยมิเอม

5692 00054294 นางสาว ปนดัดา แสนซือ เดก็ชาย ประกฤษฏิ ยมิเอม

5693 00054303 นางสาว องัคณา เคหะสถาน เดก็ชาย กิตติชยั รักสาํรวจ
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5694 00054303 นางสาว องัคณา เคหะสถาน เดก็ชาย ชยัชนะ รักสํารวจ

5695 00054303 นางสาว องัคณา เคหะสถาน เดก็หญิง อินทิรา รักสํารวจ

5696 00054306 นางสาว สุกญัญา มาระเทศ นางสาว รัฐภรณ์ อ่อนมิง

5697 00054364 นาย อนนัต ์ดว้งอุ่น เดก็ชาย ปรเมศวร์ ดว้งอุ่น

5698 00054395 นาง พิมใจ เรืองอุดมทรัพย์ เดก็หญิง ปุณณดา เรืองอุดมทรัพย์

5699 00054395 นาง พิมใจ เรืองอุดมทรัพย์ เดก็ชาย ปัณณวิชญ ์เรืองอุดมทรัพย์

5700 00054413 นางสาว วิไลพร ไชยคาํ เดก็ชาย เปรมนสั นอ้ยเนารัง

5701 00054414 นางสาว ฉตัริน สุคง เดก็หญิง ทรงพร สุคง

5702 00054450 นาย เจษฎา พรหมพิริยากลู นางสาว ขนิษฐา พรหมพิริยากลู

5703 00054458 นางสาว วนัวิสาข ์ลาํตระกูล เดก็ชาย ติณณภพ ศรัณยชยั

5704 00054458 นางสาว วนัวิสาข ์ลาํตระกูล เดก็หญิง ภุมรินรัตน ์ลาํตระกูล

5705 00054463 นางสาว อุษา บรรลือ เดก็ชาย ผนินทร สุวธนพชัร

5706 00054473 นางสาว พรพรรณ พงศท์องผาสุข เดก็ชาย ธนากร จนัพินิจ

5707 00054494 นางสาว อญัรินทร์ พจนะสิงห์โชติ เดก็หญิง อิงครัตน ์พจนะสิงห์โชติ

5708 00054523 นางสาว จรรยา แสนอดุมชยัศรี เดก็ชาย พงษเ์พชร แสนอุดมชยัศรี

5709 00054526 นางสาว ศรีสุดา ใจเฉย เดก็หญิง ปรีณาพรรณ สุวรรณอาจ

5710 00054526 นางสาว ศรีสุดา ใจเฉย เดก็หญิง ปราณปรียา สุวรรณอาจ

5711 00054526 นางสาว ศรีสุดา ใจเฉย เดก็ชาย พีระพรรณ สุวรรณอาจ

5712 00054533 นางสาว ลาํจวน กาศิริ เดก็หญิง อภิสร บุญโชติ

5713 00054537 นาง พทัธนนัท ์นิธิศภคับวรชยั เดก็ชาย ธชัธรรม ์นิธิศภคับวรชยั

5714 00054542 นางสาว บุษบง บุญมาก เดก็หญิง นิชานนัท ์ตีคะกุล
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5715 00054561 นางสาว จีรพรรณ เอียมบู่ เดก็หญิง ญานิศา เอียมบู่

5716 00054575 นางสาว ชนมน สีดากลุ เดก็ชาย ชยพล ปุณณะรัตน์

5717 00054606 นาง พธุฤดี รัชวงศ์ เดก็หญิง ธนิดา รัชวงศ์

5718 00054608 นาย บุญสม รุ่งแสง นาย ภานุพงษ ์รุ่งแสง

5719 00054608 นาย บุญสม รุ่งแสง นางสาว วนิดา รุ่งแสง

5720 00054648 นาง ชรรินชร เสถียร นาย ชยพล เสถียร

5721 00054648 นาง ชรรินชร เสถียร นาย ณชัพล เสถียร

5722 00054651 นาย ทวีศกัดิ สาวิโรจน์ เดก็หญิง กนัยาภรณ์ สาวิโรจน์

5723 00054696 นาย สุพจน ์บริพนัธ์ทวีนนัท์ เดก็ชาย พงศป์ณต บริพนัธ์ทวีนนัท์

5724 00054698 นาง ยวุธิดา ชา้งเนียม เดก็ชาย สมภพ ชา้งเนียม

5725 00054703 นาง นนัทนา กระวนกิจ เดก็ชาย สุวภทัร กระวนกิจ

5726 00054781 นางสาว วนัเพญ็ ทีโพนทนั เดก็ชาย นิติภทัร นวลเจริญ

5727 00054784 นางสาว บุษยา ชุมแสน เดก็ชาย เดโชพล คนัธะมาลย์

5728 00054786 นางสาว วรรณี วิจารณ์ประจกัษเ์ขตต์ เดก็หญิง ไปรยา กระต่ายเพช็ร์

5729 00054793 นางสาว ธญัญรัตน ์มงคลภาส นาย ณฐัพล มงคลภาส

5730 00054793 นางสาว ธญัญรัตน ์มงคลภาส นางสาว สุพิศตา มงคลภาส

5731 00054794 นาง ดาวรุ่ง ม่วงแกว้ เดก็หญิง ลดัดาวลัย ์สังขสิ์ทธิ

5732 00054794 นาง ดาวรุ่ง ม่วงแกว้ เดก็ชาย ทตัธนพล สังขสิ์ทธิ

5733 00054795 นางสาว รุ่งอรุณ สุขสําราญ เดก็หญิง พชัริดา สุขสาํราญ

5734 00054795 นางสาว รุ่งอรุณ สุขสําราญ นางสาว ปาริฉตัร รุ่งโรจน์

5735 00054803 นางสาว ณุกานดา วรเวทดิษกลุ นาย ปวริศ วรเวทดิษกลุ
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5736 00054825 นางสาว สุกญัญา จนัทรางกลู เดก็ชาย สุรเสกข ์ฉิมสวสัดิ

5737 00054865 นางสาว อภิญญา สมสุด เดก็หญิง อนงคณา อุ่นมาก

5738 00054865 นางสาว อภิญญา สมสุด นางสาว พรกนก นาคพิทกัษ์

5739 00054973 นางสาว จิราพร สิงห์เรือง เดก็หญิง นนัทิกานต ์เหลก็ทอง

5740 00054973 นางสาว จิราพร สิงห์เรือง นางสาว ภทัราพร คาํมี

5741 00054984 นางสาว วชัราภรณ์ ลาํเลิศ เดก็หญิง พชัชาภรณ์ รัตนเกตุกะ

5742 00054985 นางสาว สุธีรา พานิช เดก็หญิง อุดมวรรณ แสงอยู่

5743 00055024 นางสาว วิภา พทุธชาติ เดก็หญิง วรวลญัช์ พทุธชาติ

5744 00055034 นาง ปนดัดา ทรงศิริ เดก็ชาย อชิตะ ทรงศิริ

5745 00055034 นาง ปนดัดา ทรงศิริ เดก็ชาย อชิรวตัติ ทรงศิริ

5746 00055034 นาง ปนดัดา ทรงศิริ เดก็หญิง อชิรภทัร ทรงศิริ

5747 00055045 นาย วิทยา ชาแกว้ เดก็หญิง วรกญัญา ชาแกว้

5748 00055066 นาง เกศินี สุกแสงศรี เดก็ชาย ธีรภทัร สุกแสงศรี

5749 00055066 นาง เกศินี สุกแสงศรี เดก็ชาย ธีรดนย ์สุกแสงศรี

5750 00055072 นาย ชชัวาลย ์ภาคธรรม เดก็ชาย ภูมิพฒัน ์ภาคธรรม

5751 00055072 นาย ชชัวาลย ์ภาคธรรม เดก็หญิง สุภสัสร ภาคธรรม

5752 00055112 นางสาว นิรวรรณ มูลอตั นาย เสฏฐวฒิุ สิงห์อน้

5753 00055113 นางสาว บุญพิทกัษณ์ ขนุประเสริฐ เดก็ชาย อิทธิพทัธ์ ทิศาภาคย์

5754 00055114 นางสาว บุญตา คงเชือนาค นาย ปฏิเวธ คงเชือนาค

5755 00055115 นางสาว ประเสริฐศรี วิโรภาส เดก็ชาย พารินทร์กร เทพทอง

5756 00055116 นางสาว สุพตัรา พลาชยั เดก็หญิง กวินธิดา พลาชยั
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5757 00055118 นางสาว องัคณา รอดเดช เดก็ชาย ธนพล รอดเดช

5758 00055119 นางสาว ชนาพร วิเชียรชยั นาย ภคัรพล โชคอุดมพร

5759 00055169 นางสาว มณีรัตน์ แจง้กนั เดก็หญิง อภชัญา เชิดผล

5760 00055170 นางสาว บพิตร มนสั เดก็ชาย สุรวิชญ ์ขอมทอง

5761 00055200 นางสาว เรณู ปู่ กลาํ เดก็หญิง ลลันล์รินทร์ ปู่ กลาํ

5762 00055227 นางสาว ธนวรรณ ชืนประสิทธิ เดก็ชาย ธนพงศ ์ชืนประสิทธิ

5763 00055234 นางสาว พรรณฐิภา รุ่งศรีทอง เดก็หญิง ธนวรรณ รุ่งศรีทอง

5764 00055234 นางสาว พรรณฐิภา รุ่งศรีทอง นางสาว นาํคา้ง เศาภาจารยกุล

5765 00055235 นาย นธัทวฒัน ์เติมธนวฒัน์ เดก็ชาย ธนกร เติมธนวฒัน์

5766 00055236 นาง สุภาวดี จนัทร์งาม เดก็หญิง ศศิพิมล จนัทร์งาม

5767 00055240 นางสาว ปัทมา รัศมี เดก็ชาย กนกพล อุ่นประชา

5768 00055240 นางสาว ปัทมา รัศมี นางสาว อญัญาดา หอมสุวรรณ

5769 00055241 นาง อรจิรา สาสงเคราะห์ เดก็ชาย นพฒัธร นวะพิฒ

5770 00055245 นางสาว เยน็ระดี ซิมงัค์ นาย ศิวฒัน ์นามเพง็

5771 00055247 นางสาว รังสิมา  ม่วงเจริญ เดก็หญิง ไอยเรศ แกว้กระจ่าง

5772 00055247 นางสาว รังสิมา  ม่วงเจริญ นาย ขวญัชาติ ม่วงเจริญ

5773 00055247 นางสาว รังสิมา  ม่วงเจริญ นาย รัฐภูมิ ม่วงเจริญ

5774 00055277 นางสาว พรทิพย ์เชยโต เดก็ชาย ภูริภทัร มะยมรัฐ

5775 00055277 นางสาว พรทิพย ์เชยโต เดก็หญิง พรณภทัร มะยมรัฐ

5776 00055305 นางสาว พรมณีรัตน ์ช่างเหลก็ เดก็หญิง พชัราลกัษณ์ ทีอุทิศ

5777 00055313 นาย คมสัน ลาภาอุตย์ เดก็ชาย ชยพล ลาภาอุตย์
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5778 00055332 นางสาว วิภาวลัย ์เกือเพชรแกว้ เดก็หญิง วรธิดา เกือเพชรแกว้

5779 00055337 นางสาว สตพร วงษน์วม นาย บารมี ต่อศิริกลุฑล

5780 00055337 นางสาว สตพร วงษน์วม นาย บูรพา ต่อศิริกลุฑล

5781 00055359 นางสาว พิไลลกัษณ์ นิมเจริญโรจน์ เด็กหญิง เมธาวี นิมเจริญโรจน์

5782 00055362 นาย นิพนธ์ ร่องแกว้ เดก็ชาย ธนาธิป บรรณการ

5783 00055362 นาย นิพนธ์ ร่องแกว้ เดก็ชาย ภทัร บรรณการ

5784 00055363 นางสาว ถวิลหวงั ศรีสุขจนัทร์ เดก็ชาย ปริตต ์กาํลงังาม

5785 00055363 นางสาว ถวิลหวงั ศรีสุขจนัทร์ นาย พชัรสาร กาํลงังาม

5786 00055366 นางสาว จิตร์รัชดา เด่นดวง เดก็หญิง เทพสุดา ชาํระกิจ

5787 00055367 นางสาว นิตยา วิลาพงั เดก็หญิง ณฐัธิดา แสงเพช็ร

5788 00055383 นางสาว นิษฐา บุญอาษา นาย กิตตินยั บุญอาษา

5789 00055383 นางสาว นิษฐา บุญอาษา นาย อภิวฒัน์ บุญอาษา

5790 00055394 นาง อโนมา เอมโอช เดก็ชาย ภูมิ เอมโอช

5791 00055443 นาย อิทธิพล เกตุบุตร เดก็ชาย อคัรวินท ์เกตุบุตร

5792 00055443 นาย อิทธิพล เกตุบุตร เดก็ชาย อคัรพล เกตุบุตร

5793 00055499 นาย สมทรัพย ์เลิกจนัทร์ เดก็ชาย ธีรภทัร เลิกจนัทร์

5794 00055564 นาย พีรณฐั ผอ่งอารมย์ เดก็หญิง ณฐัณิชา จนัทะบุตร

5795 00055586 นางสาว ศษิมล เจริญสุข เดก็หญิง สะแกวลัย ์สุขนาค

5796 00055586 นางสาว ศษิมล เจริญสุข เดก็หญิง สุพรรษา สุขนาค

5797 00055688 นาง มณัฑณี ภูวะปัจฉิม เดก็หญิง สริญญา ภูวะปัจฉิม

5798 00055688 นาง มณัฑณี ภูวะปัจฉิม เดก็หญิง สุชาวดี ภูวะปัจฉิม
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5799 00055691 นาย สมหมาย ชนะพจน์ นาย ถนอมศกัดิ ชนะพจน์

5800 00055694 นางสาว กชวรรณ จนัทร์ฉาย เดก็ชาย กีรติ จนัทร์ฉาย

5801 00055699 นางสาว ศิริพร สังวรศิลป์ นาย อรุชา สังวรศิลป์

5802 00055736 นางสาว จินตนา โพธิม่วงพนัธ์ เดก็ชาย นฐกร โพธิม่วงพนัธ์

5803 00055783 นาย นิคม พินทอง นาย พนัธวิศ พินทอง

5804 00055790 นาง อุไรวรรณ เพาะแป้น เดก็ชาย วรภทัร เพาะแป้น

5805 00055790 นาง อุไรวรรณ เพาะแป้น นาย จิรพสั เพาะแป้น

5806 00055790 นาง อุไรวรรณ เพาะแป้น นาย ญาณภทัร เพาะแป้น

5807 00055794 นาย อภิรุม ชุมสาย ณ อยธุยา เดก็หญิง ณชัชา ชุมสาย ณ อยธุยา

5808 00055805 นางสาว สุพรรษา มนพลบั เดก็หญิง นฐัณิชา มนพลบั

5809 00055806 นาง ชนิตา สุวรรณมาลี เดก็หญิง ชนมน สุวรรณมาลี

5810 00055806 นาง ชนิตา สุวรรณมาลี นาย กฤษฎา มหาสังข์

5811 00055807 นาง ยพุาฤดี ข่าตน้ เดก็หญิง กลัยา ข่าตน้

5812 00055863 นางสาว อุมาภรณ์ ฤกษว์ิเชียร เดก็ชาย สุริยะ หอมชงค์

5813 00055863 นางสาว อุมาภรณ์ ฤกษว์ิเชียร นางสาว เกศินี โยธาทร

5814 00055864 นางสาว ศิริกาญจน ์เสาวชยั เดก็หญิง สุพดัศร เกตุรามฤทธิ

5815 00055866 นางสาว อรสา ลาภส่งเสริม นางสาว ชนกนาท ลาภส่งเสริม

5816 00055876 นางสาว ศนัสนีย ์เพช็ร์ภา เดก็ชาย อคัคเดช เพช็ร์ภา

5817 00055880 นางสาว ศิวนนัท ์ดีทีสุด เดก็หญิง ลดัดาวลัย ์สุดทิม

5818 00055895 นางสาว วณิชยา หินคลา้ย เดก็ชาย ภูตะวนั คงเจริญ

5819 00055913 นาง สุจิตรา สมสวย เดก็หญิง สุพิชชา สมสวย
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5820 00055913 นาง สุจิตรา สมสวย เดก็หญิง สุพิชญา สมสวย

5821 00055930 นางสาว ธญัญาภรณ์ ศรีสนิท เดก็หญิง ณฐัสินี จนัทร์ศิลา

5822 00055950 นางสาว อรวรรณ วงศม์านะโรจนศ์รี เดก็ชาย เกรียงศกัดิ พรมทองดี

5823 00055951 นางสาว ธนาภา ปิยวฒัน์ เดก็ชาย ศุภกร ปิยวฒัน์

5824 00055957 นางสาว วาสนา โสภา เดก็ชาย ภูมิอธิป เพมิญาติ

5825 00055957 นางสาว วาสนา โสภา เดก็ชาย ณวฒัน ์สุนทโรวาส

5826 00055986 นางสาว กรุณา อินทองคาํ เดก็ชาย กาญจนภ์พ อินทองคาํ

5827 00055999 นาย จิรพงษ ์กิจเกียรติ เดก็ชาย กรพรหมมา กิจเกียรติ

5828 00055999 นาย จิรพงษ ์กิจเกียรติ นางสาว จตุรพร กิจเกียรติ

5829 00056011 นางสาว จิราพร เมืองแกว้ เดก็หญิง ญาณิศา ต่วนเครือ

5830 00056014 นางสาว ศิริพร ชยัมูลมงั เดก็ชาย พทัธดนย ์ชยัมูลมงั

5831 00056014 นางสาว ศิริพร ชยัมูลมงั เดก็ชาย ณธีร์พฒัน ์ชยัมูลมงั

5832 00056087 นาย อนุวตัร แสงอรัญ นาย มนสัวิน แสงอรัญ

5833 00056087 นาย อนุวตัร แสงอรัญ นาย เมธาภนตล ์แสงอรัญ

5834 00056096 นาง ระเบียบ กลดัสําเนียง เดก็หญิง สุธารทิพย ์หลวงทิพย์

5835 00056118 นางสาว สาวิตรี เมืองแทน เดก็ชาย ปวีณ์กร เมืองแทน

5836 00056158 นางสาว สินธุรส มาปินตา นางสาว พิมพม์าดา พูลสุข

5837 00056159 นางสาว อรอนงค ์รอหนัต์ เดก็หญิง ณฏัฐณิ์ชชา ประสงคว์ฒันา

5838 00056169 นาง สิริลกัษณ์ แมร์เทนส์ เดก็หญิง ธญัธร โตสาํราญ

5839 00056169 นาง สิริลกัษณ์ แมร์เทนส์ เดก็ชาย ธีธชั โตสําราญ

5840 00056175 นางสาว สิริณัฎฐ ์โกมลอภิศกัดิ เดก็หญิง ณฏัฐกานต ์โกมลอภิศกัดิ
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5841 00056210 นาง เครือวลัย ์นอ้ยวงษ์ เดก็ชาย สพล นอ้ยวงษ์

5842 00056210 นาง เครือวลัย ์นอ้ยวงษ์ นาย ปิยทศัน ์นอ้ยวงษ์

5843 00056211 นางสาว ไสว ครุภณัฑ์ เดก็ชาย ศุภวฒิุ มะหิงพนัธ์

5844 00056211 นางสาว ไสว ครุภณัฑ์ เดก็ชาย ศุภกร มะหิงพนัธ์

5845 00056212 นางสาว สุพรรณี สานอ้ย เดก็ชาย ชนะศกัดิ พรมมา

5846 00056231 นาย อรรณพ ธาวินยั เดก็หญิง ณชัภคั ธาวินยั

5847 00056238 นาย สมศกัดิ ลิมกลุ เดก็ชาย จิราย ุลิมกลุ

5848 00056243 นาง เอ๋ แหวนวงษ์ เดก็หญิง วราภรณ์ แหวนวงษ์

5849 00056243 นาง เอ๋ แหวนวงษ์ นางสาว จริญญาณ์ แหวนวงษ์

5850 00056338 นางสาว อมัพร กวดขนั เดก็หญิง ณฐัริกาน บวัรินทร์

5851 00056388 นางสาว นงนุช แพดิษฐ์ เดก็ชาย ณฐัพล ทิพยส์ันเทียะ

5852 00056398 นางสาว อุไรวรรณ อ่อนคาํ เดก็ชาย จกัรพรรติ แสนจนัศรี

5853 00056418 นางสาว ศิริพร วีระพนัธ์ เดก็ชาย ชนาธิป วิทรูเวที

5854 00056429 นางสาว ยภุาพร โยธานนัท์ เดก็ชาย อคัรชยั พงศพ์นสั

5855 00056454 นางสาว รุ้งลาวลัย ์สุขม่วง เดก็หญิง ธมนวรรณ ยมิเป็นสุข

5856 00056456 นางสาว ณิชกมล เนตรสุวรรณ เดก็ชาย ชิตณุพงศ ์โพธิมนต์

5857 00056522 นาง อรุณวิไล วนัทาพงษ์ เดก็หญิง พิชญธิดา วนัทาพงษ์

5858 00056530 นางสาว สุภาพร นาคคลา้ย เดก็ชาย ภาณุวิชญ ์สวสัดิรักษ์

5859 00056588 นางสาว สมพิศ เจียมจิตต์ นาย สิทธิชยั ธารากลุ

5860 00056592 จ.ต. อุดมศกัดิ แซ่หลู เดก็หญิง พนัธว์ิรา แซ่หลู

5861 00056595 นาง ชุตินนัท ์แกว้เกิด เดก็ชาย ชวลัวิทย ์แกว้เกิด
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5862 00056595 นาง ชุตินนัท ์แกว้เกิด นาย ณฐัดนยั แกว้เกิด

5863 00056597 นางสาว พดัชา บุตรแสน เดก็หญิง พีรดา พุ่มพวง

5864 00056597 นางสาว พดัชา บุตรแสน นางสาว ชนกสุดา พุ่มพวง

5865 00056599 นาง ศศิประภา หงนัเปียม เดก็หญิง ศิรินทิพย ์อุุ่นใจ

5866 00056604 นางสาว อรฤทยั สิงหศิริ เดก็ชาย ศตคุณ มีขาํ

5867 00056607 นางสาว อุไรวรรณ บุณยกะลิน เดก็ชาย ปัญญพนต ์มณีวาส

5868 00056609 นางสาว ชนกฤดี ธงไชย เดก็ชาย ชนฐั ฟังปรัชญากลุ

5869 00056614 นางสาว กญัชรส ชมดี เดก็หญิง กญัชนก ไปไล

5870 00056648 นางสาว โสภา อาญาเมือง เดก็หญิง เปียมศิริ คุณสนอง

5871 00056739 นาย ศุภเมศฐ ์เอียวเจริญ นาย ปุณณริศร์ เอียวเจริญ

5872 00056776 นางสาว จารีรัตน์ เรืองจินดา เดก็หญิง ธญัวรัตน ์เรืองจินดา

5873 00056791 นางสาว สุนนัทา สุขอน้ เดก็ชาย รัชชานนท ์สุขอน้

5874 00056793 นางสาว ศุภสุดา นิลขาํ เดก็ชาย ชนาสิน นิลขาํ

5875 00056833 นางสาว ธณญัญา จนัทร์ส้ม เดก็ชาย สิรวิชญ ์จนัทร์ส้ม

5876 00056898 นาง ศศิธร มารัตน์ เดก็ชาย ปัณณธร มารัตน์

5877 00056898 นาง ศศิธร มารัตน์ เดก็ชาย ปรินทร มารัตน์

5878 00056900 นางสาว มทัณา นุนาถ เดก็หญิง ภูษณิศา ทบัทิมศรี

5879 00056930 นางสาว ณฐันรี เจริญกุล เดก็หญิง ณฏัฐรินทร์ เม่นมุกดา

5880 00056930 นางสาว ณฐันรี เจริญกุล เดก็ชาย เอกณัฏฐ ์เม่นมุกดา

5881 00056936 นางสาว สุวิมล แกว้สว่าง เดก็หญิง รชนิชล รุจิรมย์

5882 00056943 นางสาว ศุภนนัทน์ นอ้ยสันโดษ เดก็หญิง ธนัยนนัท ์นอ้ยสันโดษ
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5883 00056951 นาย สามารถ ธรรมสาร เดก็หญิง สุพรรณษา ธรรมสาร

5884 00056982 นางสาว องัคณา ประการะโพธิ เดก็หญิง ธวลัรัตน ์วงษก์ณัหา

5885 00056982 นางสาว องัคณา ประการะโพธิ เดก็หญิง ไอรดา ประการะโพธิ

5886 00056984 นางสาว ขวญัใจ บุญส่งกศุลจิต นางสาว วณิตา บุญส่งกศุลจิต

5887 00056985 นางสาว กฤตพร ราชาทดั เดก็ชาย สัณหณฐั วิชยั

5888 00057015 นางสาว ธีรานนัท ์นาคะบุตร เดก็หญิง คณสันนัท ์รัตนโกสียกิ์จ

5889 00057015 นางสาว ธีรานนัท ์นาคะบุตร เดก็หญิง มณสันนั รัตนโกสียกิ์จ

5890 00057023 นางสาว ภวรัญชน ์เงินพุ่ม เดก็ชาย ทวีวฒัน ์จนัทร์อินทร์

5891 00057023 นางสาว ภวรัญชน ์เงินพุ่ม เดก็ชาย ชยัวฒัน ์จนัทร์อินทร์

5892 00057054 นางสาว จิรภทัร์ อนนัตต์นุรักษ์ เดก็ชาย ธนชั เสฏฐตัต์

5893 00057066 นางสาว พรรณิภา บุญธรรม เดก็ชาย พลกฤต วงษท์องนาค

5894 00057075 นางสาว ขนิษฐา อ่อนภูเขา เดก็หญิง สุรอยา หล่อพนิิจ

5895 00057106 นางสาว สุวรรณา สายคาํภา เดก็หญิง ดวงกมล ฆารบุรมย์

5896 00057106 นางสาว สุวรรณา สายคาํภา เดก็ชาย สิทธิชยั ฆารบุรมย์

5897 00057185 นาง ปิยมาตย ์อ.อินทรวิชิต เดก็ชาย ทแกลว้กลา้ อ.อินทรวิชิต

5898 00057185 นาง ปิยมาตย ์อ.อินทรวิชิต เดก็หญิง เมริสา อ.อินทรวิชิต

5899 00057198 นาย กิตติคุณ แจ่มประเสริฐ เดก็หญิง ปาณิสรา แจ่มประเสริฐ

5900 00057218 นางสาว ชุติมา เกตานนท์ เดก็ชาย ภูมิรพี คุม้วงษ์

5901 00057235 นางสาว นฤมล โกยรัมย์ เดก็ชาย พิชิต โกยรัมย์

5902 00057241 นางสาว จุฑารัตน ์มลพิชยั เดก็ชาย เขมินท ์ปัญจศิลป์

5903 00057242 นางสาว รุ่งอรุณ กล่อมจิต เดก็ชาย ธนสรณ์ ตาวงทิ
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5904 00057242 นางสาว รุ่งอรุณ กล่อมจิต เดก็ชาย รวิพล ตาวงทิ

5905 00057243 นางสาว นาํคา้ง สิทธิ เดก็หญิง พิมพช์นก เขตเจริญ

5906 00057261 นางสาว ปราญชลี หลกังาม เดก็ชาย เอกภวิษย ์เกตุนวม

5907 00057266 นาย โสภณ แช่มลือนาม นางสาว ศิริกานดา แช่มลือนาม

5908 00057267 นางสาว สุจิตรา ลาํมะนา เดก็หญิง สุชานาถ ภกัวงษท์อง

5909 00057302 นาย ณกลุ ไวประดบั นาย ณกรณ์ ไวประดบั

5910 00057305 นางสาว จนัทนี พิกลุปาน เดก็หญิง พรรณปพร ชมปันทอง

5911 00057305 นางสาว จนัทนี พิกลุปาน เดก็หญิง ปุณยวีร์ ชมปันทอง

5912 00057309 นางสาว นฤมล พนัธุ์คาํ นาย วรฤทธิ พนัธุ์คาํ

5913 00057312 นางสาว ศิริวรรณ ทองเดือน เดก็ชาย ชยตุม ์เพชรเรืองรอง

5914 00057313 นางสาว ภฐัธีรา ชมภูศรี เดก็หญิง อารยา ฤาไกรศรี

5915 00057319 นางสาว สุภทัรา แป้นประเสริฐ เดก็หญิง วรภา เลก็งาม

5916 00057319 นางสาว สุภทัรา แป้นประเสริฐ เดก็หญิง ภทัร์ศยา แป้นประเสริฐ

5917 00057321 นางสาว สุพรรณษา นิทศันานนท์ เดก็ชาย ศุภวิชญ ์นิทศันานนท์

5918 00057321 นางสาว สุพรรณษา นิทศันานนท์ เดก็หญิง ทอแสง นิทศันานนท์

5919 00057321 นางสาว สุพรรณษา นิทศันานนท์ นางสาว ตะวนั นิทสันานนท์

5920 00057345 นาง ฐิติกา โพธิดี เด็กหญิง อาภากร โพธิดี

5921 00057345 นาง ฐิติกา โพธิดี นางสาว กลัยาภา โพธิดี

5922 00057365 นาง มณฑนะ มนัคงวงศศิ์ริ เดก็ชาย อสัลาน มนัคงวงศศิ์ริ

5923 00057365 นาง มณฑนะ มนัคงวงศศิ์ริ เดก็หญิง ไนรา มนัคงวงศศิ์ริ

5924 00057379 นางสาว ธนธรณ์ สมานผิว เดก็หญิง กชกร สังขาว
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5925 00057412 นาง อจัฉรา ใจเขียว เดก็หญิง ณธิดา ใจเขียว

5926 00057412 นาง อจัฉรา ใจเขียว นาย ปิติพงศ ์ใจเขียว

5927 00057441 นางสาว กนกวรรณ โพธิศรี นางสาว นภสร โพธิศรี

5928 00057442 นางสาว ยศวดี จารุวรรณไพศาล เดก็หญิง กนกพิชญ ์จารุวรรณไพศาล

5929 00057489 นาง ณชัชา มศัยามาศ เดก็ชาย กนกพล มศัยามาศ

5930 00057489 นาง ณชัชา มศัยามาศ เดก็ชาย ภทัรพล มศัยามาศ

5931 00057515 นางสาว พณัณ์อาํไพ เมฆพนัธ์ เดก็ชาย พทัธพิศุทธิ เมฆพนัธ์

5932 00057515 นางสาว พณัณ์อาํไพ เมฆพนัธ์ เดก็ชาย สิริณฏัฐ ์เมฆพนัธ์

5933 00057539 นางสาว อญัชลี เหลก็ศรี เดก็หญิง กญัญาเพชร แสงแพง

5934 00057541 นางสาว เรียม มาฆะเซ็นต์ เดก็หญิง กญัญาณัฐ เตียนสิงห์

5935 00057541 นางสาว เรียม มาฆะเซ็นต์ เดก็หญิง กนัตฤ์ทยั เตียนสิงห์

5936 00057566 นางสาว จุฑามาศ กิจเจา เดก็ชาย จิรภทัร กิจเจา

5937 00057571 นาง วลัภา เพง็แกว้ เดก็ชาย อธิป เพง็แกว้

5938 00057573 นาย ยทุธชยั ส่งเจริญทรัพย์ เดก็หญิง สุริยกมล ส่งเจริญทรัพย์

5939 00057643 นางสาว มาริสา ลอ้มสาย เดก็หญิง ณฐักฤตา ลอ้มสาย

5940 00057644 นางสาว ปริยากร สาํโรงพล เดก็ชาย ธนภทัร สําโรงพล

5941 00057707 นาย จกัรภพ แกว้มะ เดก็ชาย พณธกรณ์ แกว้มะ

5942 00057725 นางสาว เมฐิตา ภูวภาณุภทัร์ เดก็หญิง จนัทรรัตน ์วนัทาพรม

5943 00057741 นางสาว จีระวรรณ อุบลราช เดก็ชาย สราวฒิุ อุบลราช

5944 00057750 นาง นาํเพชร มงัษา เดก็ชาย พงษพ์ิชิตชยั มงัษา

5945 00057750 นาง นาํเพชร มงัษา นาย พงษว์ิสุทธิ มงัษา
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5946 00057752 นางสาว วนัวิสาข ์ไชยกา เดก็ชาย กอ้งณุไชย ทุ่งจกัร์

5947 00057752 นางสาว วนัวิสาข ์ไชยกา เดก็ชาย บารเมษฐ ์ทุ่งจกัร์

5948 00057759 นาย เจตนต์ริน นุฝิน เดก็หญิง หยาดทิพย ์นุฝิน

5949 00057773 นางสาว จนัทร์จิรา เกตุใน เดก็หญิง ภทัรินทร์ แกว้ธรรม

5950 00057821 นางสาว ปุญญิศา จนัทร์ดี เดก็หญิง นนัธิดา ศรีสวสัดิ

5951 00057821 นางสาว ปุญญิศา จนัทร์ดี เดก็ชาย ธนากร ศรีสวสัดิ

5952 00057826 นางสาว สุนิสา ศรีสมบูรณ์ นางสาว ณิชา เรืองชยั

5953 00057827 นางสาว สุกญัญา พานวงศ์ เดก็ชาย กิตตินนัท ์กมลเลิศ

5954 00057829 นางสาว ชนิดา ชูสุวรรณ เดก็ชาย ปวเรศ ทองกอ้น

5955 00057830 นาง ศิริพร พลเยยีม นาย สุทธิสรรค ์พลเยียม

5956 00057834 นางสาว ศรีอรัญญา งามศิลป์ เดก็ชาย ธญัญธร งามศิลป์

5957 00057835 นาง ดวงใจ สร้อยโกศล เดก็ชาย วิทยา ใจเอียม

5958 00057837 นางสาว จารุมน ชูวงษว์าน เดก็หญิง ภณัฑิรา ชูวงษว์าน

5959 00057874 นางสาว มยรุฉตัร พิมสาํโรง เดก็หญิง ไปรญากร สายวงศ์

5960 00057891 นางสาว สุวรรณา แกว้เมือง เดก็หญิง เพลงพิชญา แกว้เมือง

5961 00057948 นางสาว สุจิรา รัชตะพงศธ์ร เดก็ชาย ชยตุ รัชตะพงศธ์ร

5962 00057995 นางสาว รัชนี สีแดง เดก็ชาย ศรัณยพงศ ์มีสติ

5963 00057995 นางสาว รัชนี สีแดง นางสาว กศุลิน มีสติ

5964 00058000 นางสาว สุจิรา จานสิบสี เดก็ชาย ชลภทัร จานสิบสี

5965 00058027 นางสาว กญัญาพชัร สงวนรัตน์ เดก็หญิง วรกานต ์สงวนรัตน์

5966 00058029 นางสาว ศรัญญา ตรีกลุ เดก็ชาย รณพีร์ เศษคง
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5967 00058029 นางสาว ศรัญญา ตรีกลุ เดก็หญิง นภาฐสิริญา สิทธิการิยะ

5968 00058067 นางสาว ธญัญลกัษณ์ บุญดี เดก็ชาย พุทธิพงศ ์บุญดี

5969 00058067 นางสาว ธญัญลกัษณ์ บุญดี เดก็ชาย ณฐพงศ ์หว้ยหงษท์อง

5970 00058089 นางสาว ปุณยภสัร์ พรโชติพิสุทธิ เดก็ชาย ปัณณวฒัน ์ฮวดศรี

5971 00058092 นางสาว ชมภูนุช กลินมาลยั เดก็ชาย นาดิร บินมาหะมะ

5972 00058103 นาย ธนวฒิุ รัตนวฒิุคุณ เดก็หญิง สวิตตา รัตนวฒิุคุณ

5973 00058104 นางสาว พชรมล โคตรศรีวงศ์ เดก็ชาย ธนดล ศรีคุณเมือง

5974 00058104 นางสาว พชรมล โคตรศรีวงศ์ นางสาว ปิยะดา ศรีคุณเมือง

5975 00058109 นางสาว วิภาภรณ์ หล่อยนืยง เดก็หญิง ณฐัวิภา เหลก็เพชร

5976 00058111 นาย ประหยดั สีชมภู เดก็ชาย หาญนที สีชมภู

5977 00058121 นางสาว อจัฉราพรรณ ยวนะปุณฑ์ นาย อษัฎายธุ ศรีคชา

5978 00058123 นาย รัฐศาสตร์ ชา้งสุวฒัน์ เดก็หญิง ลฏาภา ชา้งสุวฒัน์

5979 00058228 นางสาว รุ่งนภา แกว้ฟอง เดก็ชาย อนิรุทธิ จนัรี

5980 00058228 นางสาว รุ่งนภา แกว้ฟอง นางสาว สุทธิดา แกว้ฟอง

5981 00058229 นาง เรณู อยูเ่กิด เดก็ชาย สรายทุธ์ อยูเ่กิด

5982 00058229 นาง เรณู อยูเ่กิด นางสาว สุธาสินี อยูเ่กิด

5983 00058231 นาย อรรถพล นอ้ยปัน เดก็หญิง ณฐัชฎา นอ้ยปัน

5984 00058237 นาง ลกัขณา ทรัพยข์มุทอง เดก็ชาย พรเทพ ทรัพยข์มุทอง

5985 00058243 นาย สิธิภูมิ สุขเกษม เดก็หญิง นริษา สุขเกษม

5986 00058243 นาย สิธิภูมิ สุขเกษม เดก็ชาย ทศพล สุขเกษม

5987 00058245 นางสาว ทิพยา ชา้งเทศ เดก็หญิง นภสัสรณ์ แสงศรีจนัทร์
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5988 00058246 นาย สมร นวนกระโทก เดก็หญิง ปภาวรินทร์ นวนกระโทก

5989 00058249 นางสาว หนึงฤทยั ศิริพลารักษ์ เดก็หญิง นฤนาถ ศิริพลารักษ์

5990 00058263 นางสาว นฤมล หมุนอุดม เดก็หญิง นิดาวรรณ วดัสิงห์

5991 00058310 นางสาว ศศิธร กลินบางพูด เดก็หญิง ชญาภา กลินบางพูด

5992 00058345 นางสาว เพญ็ศิริ เหล่าศรีรัตนา เดก็หญิง รัฏฐกรณ์ ฟองศรี

5993 00058357 นางสาว นภาวรรณ ปินบวัทอง เดก็หญิง เอมวิกา อ่อนอุไร

5994 00058357 นางสาว นภาวรรณ ปินบวัทอง นาย โสพลน ์ออ่นอุไร

5995 00058371 นาง วรรณภา เนืองวงั เด็กชาย ปภงักร เนืองวงั

5996 00058371 นาง วรรณภา เนืองวงั เด็กชาย ภูปกรณ์ เนืองวงั

5997 00058449 นางสาว กฤติยา บุญสะอาด เดก็ชาย ณภทัร จีนกอง

5998 00058467 นางสาว ลดัดา พลศรี เดก็ชาย ศรัณยพงศ ์ปะจุธะกา

5999 00058467 นางสาว ลดัดา พลศรี เดก็หญิง วชิราภรณ์ ปะจุธะกา

6000 00058473 นางสาว อาภสัรา ศิริรักษ์ เดก็หญิง ชนิกานต ์ฤาชยัราม

6001 00058491 นาย ธงธวชั เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา เดก็ชาย นที เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา

6002 00058491 นาย ธงธวชั เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา เดก็ชาย ณฤบดินธร์ เสนียว์งศ ์ณ อยธุยา

6003 00058519 นาง ฤทธิยา แกว้ปลงั เดก็ชาย ณนทกร แกว้ปลงั

6004 00058519 นาง ฤทธิยา แกว้ปลงั เดก็หญิง สรัลพร แกว้ปลงั

6005 00058542 นาง วราภรณ์ ฉายา นางสาว กญัญาวีร์ ฉายา

6006 00058549 นางสาว กนัทิชา เพียวสามพราน เดก็หญิง ณฐัชา จิวเจริญ

6007 00058550 นางสาว ลภสัรดา จรัสพฒิุวงศ์ เดก็หญิง ลลัณ์ลลิน ฤทธิวิชยั

6008 00058555 นางสาว มลชนก พนัโภคา เดก็หญิง กญัญาณัฐ พนัโภคา
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6009 00058578 นางสาว ภาวิณี กิงแกว้ เดก็ชาย พงษพ์รรณ ผอ่งโชค

6010 00058578 นางสาว ภาวิณี กิงแกว้ เดก็หญิง กมลวรรณ ผอ่งโชค

6011 00058591 นางสาว จุฑามาศ ศรีบวับาน เดก็ชาย กนัตภมูิ ศรีเพญ็จนัทร์

6012 00058601 นาย ชากร วรกุลพิพฒัน์ เดก็ชาย ดาวิน วรกุลพิพฒัน์

6013 00058607 นาง รุ่งอรุณ แยม้ดี เดก็ชาย คุณัชญ ์แยม้ดี

6014 00058607 นาง รุ่งอรุณ แยม้ดี เดก็หญิง บุษบาวรรณ แยม้ดี

6015 00058620 นาย ธเนศ พวงศิลป์ เดก็หญิง ณฐัธิดา พวงศิลป์

6016 00058620 นาย ธเนศ พวงศิลป์ นาย ธีรภทัร พวงศิลป์

6017 00058643 นาย ณฐัชยั กณัฑรักษ์ เดก็ชาย อรรณพ กณัฑรักษ์

6018 00058648 นาย บรรจง ศิลา เดก็หญิง นนัธญา ศิลา

6019 00058648 นาย บรรจง ศิลา นาย ศรีธนนั ศิลา

6020 00058699 นางสาว มลัวิกา สนธิรัตน์ เดก็หญิง พฒิุธาดา ขาํจิตร

6021 00058701 นางสาว ฐิตินนัท ์อมัพินย์ เดก็ชาย ณฐัดนยั บุศยเ์ลิศ

6022 00058701 นางสาว ฐิตินนัท ์อมัพินย์ เดก็ชาย รัฐภูมิ รักญาติ

6023 00058704 นางสาว วาสนา มาจนัทร์ เดก็ชาย ธนาธิป ผลีพฒัน์

6024 00058704 นางสาว วาสนา มาจนัทร์ เดก็ชาย ภทัรภณ หินนอก

6025 00058713 นางสาว อญัญรัตน ์โรจนปัญญานนท์ เดก็หญิง ปุณณิศา โรจนปัญญานนท์

6026 00058804 นางสาว วาสนา สาทอง เดก็หญิง อนุชศรา เสาวมนั

6027 00058839 นาย อรรถวิทย ์ปินเยน็ เดก็ชาย ธนวิชญ ์ปินเยน็

6028 00058856 นางสาว วาสนา ศรีอาํพล เดก็ชาย ภานุพงศ ์ชาติเวทนนัท์

6029 00058911 นางสาว วิภาพร รุ่งเรือง เดก็หญิง กญัญาพร ศรัทธาพนัธ์
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6030 00058911 นางสาว วิภาพร รุ่งเรือง เดก็ชาย กฤษดา ศรัทธาพนัธ์

6031 00058912 นาย สงกรานต ์นาเมืองรักษ์ เดก็หญิง กนัยามาศ ทองภู่

6032 00058915 นางสาว สุนิสา กอบวั เดก็ชาย พลากร โลหิตคุปต์

6033 00058922 นาง โชติกา รัตนกร เดก็หญิง รินรดา รัตนกร

6034 00058922 นาง โชติกา รัตนกร เดก็หญิง วิไลจนัพร ศรพรหมมาศ

6035 00058932 นาง ธาริณี คาํพนัธุ์ เดก็หญิง วรรณิดา คาํพนัธุ์

6036 00058976 นางสาว กณัฐิลดา พงษว์านิช เดก็หญิง ไออุ่น พงษว์านิช

6037 00059007 นางสาว นฤมล ทิพวฒัน์ เดก็ชาย กอบยศ โรหิตเสถียร

6038 00059010 นาง วิภา หมดภยั เดก็ชาย นรพนธ์ รักการทพั

6039 00059022 นางสาว พชัรกนัย ์จิตวรวิสุทธิ นางสาว ปพิชญา กิจพิทกัษ์

6040 00059078 นางสาว ไพระหงส์ คาํแพง เดก็หญิง จนัทรชา รัชตะวรรณ

6041 00059111 นางสาว ชไมพร ประศาสศรี เดก็ชาย ปรเมศร์ เทียงดีฤทธิ

6042 00059128 นางสาว นนัทภคั ประจนัเต เดก็ชาย ภคัพล มะโนชยั

6043 00059128 นางสาว นนัทภคั ประจนัเต เดก็หญิง กญัญณ์ัชชา มะโนชยั

6044 00059168 นางสาว สุภาวดี ทงัทอง เด็กชาย เตชสิทธิ ฟ้าคุม้ครอง

6045 00059176 นางสาว ศิริลกัษณ์ แชกระโทก เดก็ชาย กณัภทัร ปานทอง

6046 00059177 นาย อภิชา ธญกรภคพงษ์ เดก็หญิง ปภาดา ธญกรภคพงษ์

6047 00059177 นาย อภิชา ธญกรภคพงษ์ เดก็หญิง ปภาวรินทร์ ธญกรภคพงษ์

6048 00059180 นางสาว รัตนา สร้อยสุข เดก็ชาย นภสัรพ ีอดุลยกิ์ติรัตน์

6049 00059218 นางสาว พิมพช์นก เดชคาํภู เดก็ชาย อคัรชยั เดชคาํภู

6050 00059305 นางสาว จินตนา สวสัดี เดก็หญิง เกวริน สวสัดี
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6051 00059309 นางสาว ชลลดัดา ชินกระโทก เดก็ชาย พงศกร ชินกระโทก

6052 00059309 นางสาว ชลลดัดา ชินกระโทก นางสาว จนัทิมา แตม้ทา

6053 00059357 นางสาว ปัญจนาถ บุตรศรี เดก็หญิง อารดา ตาสี

6054 00059357 นางสาว ปัญจนาถ บุตรศรี เดก็ชาย กลา้ณรงค ์บตุรศรี

6055 00059358 นาย พชร มาศศิริ เดก็ชาย ธนนพชั มาศศิริ

6056 00059376 นางสาว วิไลลกัษณ์ สีคาํ เดก็ชาย วิรชชั ชิณวงษ์

6057 00059386 นาย เพช็รณรงค ์วรรณประสิทธิ นาย เพช็รณรงค ์วรรณประสิทธิ

6058 00059390 นางสาว อารยา บุตรเลิศวิเศษฐีฐะ เดก็ชาย ปฐพี เกลียงลาํยอง

6059 00059397 นาง จิรพรรณ เลียงโรคาพาธ นางสาว คุณิตา เลียงโรคาพาธ

6060 00059397 นาง จิรพรรณ เลียงโรคาพาธ นาย คณิติณ เลียงโรคาพาธ

6061 00059408 นางสาว เจนจิรา คาํมุงคุณ เดก็หญิง กญัญาภรณ์ ศรีนาง

6062 00059408 นางสาว เจนจิรา คาํมุงคุณ เดก็หญิง ชณิกาญ ศรีนาง

6063 00059410 นาย อนุชา มาลี เดก็ชาย อวิยรัช มาลี

6064 00059437 นางสาว อิสราภรณ์ ทิพยอ์าภากลุ เดก็ชาย แทนคุณ พรมเทศ

6065 00059445 นางสาว ศิริขวญั คลา้ยชูกนุ นาย ธญัชนก ฟักนิกร

6066 00059446 นางสาว พิมพา ขนัสุวรรณ์ เดก็ชาย อคัรเดช ขนัสุวรรณ์

6067 00059497 นาย สุนทร เดชชูไชย เดก็หญิง ฐิติชญาน ์เดชชูไชย

6068 00059497 นาย สุนทร เดชชูไชย เดก็ชาย ศิวกร เดชชูไชย

6069 00059522 นางสาว พลูทรัพย ์สุเทวี เดก็ชาย จกัรพงศ ์พลูสวสัดิ

6070 00059522 นางสาว พลูทรัพย ์สุเทวี เดก็หญิง ปารยพิ์ชชา สุเทวี

6071 00059580 นางสาว ประภาพร สังลงั เดก็หญิง กรรณิการ์ พะนะสิทธิ
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6072 00059583 นางสาว วาสนา ร่มโพรีย์ เดก็หญิง ศิรประภา บิณฑศิริ

6073 00059588 นางสาว วิจิตรา จีนร่วมเวียง เดก็ชาย รฐกร โพธิเตีย

6074 00059592 นางสาว ดลพร ทองเกลียง เดก็หญิง นภสัรา ทองเกลียง

6075 00059654 นาง อญัชลี วาดเขียน เดก็หญิง อญัญา วาดเขียน

6076 00059655 นางสาว จิตรพร แดงศิริ เดก็หญิง สิรินดา สาระคาํ

6077 00059655 นางสาว จิตรพร แดงศิริ เดก็หญิง พลอยประภา สาระคาํ

6078 00059671 นาง โสภา อุเทนสุด เดก็หญิง สุพรรษา อุเทนสุด

6079 00059671 นาง โสภา อุเทนสุด เดก็หญิง เอมมิกา อุเทนสุด

6080 00059672 นางสาว สุภาวดี เงินแพทย์ เดก็หญิง ชญาวรรณ สังมุรินทร์

6081 00059690 นางสาว วราพร พึงนุสนธิ เดก็หญิง ปวิตรา แกว้สว่าง

6082 00059759 นางสาว กรชวลัภรณ์ ศรีสม เดก็ชาย ศิรภสั วงศพ์ลบั

6083 00059759 นางสาว กรชวลัภรณ์ ศรีสม เดก็หญิง อารยา วงศพ์ลบั

6084 00059858 นาง ปวีณา หิรัญรัตน์ นางสาว นนัทิชา จีนหมิน

6085 00059896 นางสาว นาํฝน ถินเต่า นางสาว วรัญญา นามวงษา

6086 00059898 นาย ธีรวฒัน์ จดัไธสง เดก็ชาย ณฐักรณ์ จดัไธสง

6087 00059898 นาย ธีรวฒัน์ จดัไธสง นาย นราธร จดัไธสง

6088 00059900 นางสาว วีรญา เรืองมณี เดก็หญิง ปรียา เปลียนสร้าง

6089 00059901 นางสาว พชัรี ลาํมะพอ้ เดก็ชาย วรินทร อาศองค์

6090 00059902 นางสาว มยรุา พงึแสง เด็กหญิง ณฐัริกา ผึงผาย

6091 00059902 นางสาว มยรุา พงึแสง เด็กหญิง บุณฑริกา ผึงผาย

6092 00059902 นางสาว มยรุา พงึแสง นาย โชคชยั ผึงผาย
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6093 00059903 นางสาว ฐิตาวรรณ วงศเ์บญจทรัพย์ เดก็ชาย วรเมธ วงศเ์บญจทรัพย์

6094 00059904 นางสาว กลัยกร นิตยมี์ เดก็หญิง ปรรณภคั นิตยมี์

6095 00059904 นางสาว กลัยกร นิตยมี์ เดก็ชาย สรภสั นิตยมี์

6096 00059958 นางสาว รุ่งทิวา พึงวงศญ์าติ เดก็หญิง ดลยา อ่อนหวาน

6097 00059958 นางสาว รุ่งทิวา พึงวงศญ์าติ เดก็หญิง รัชยา อ่อนหวาน

6098 00059977 นาง กชนนัท ์วาดูด้ เดก็หญิง จาฎพจัน ์ลุนลา

6099 00059981 ว่าที ร.ต.หญิง ณฐมน ทองรัตน์ เดก็หญิง ณฐันนัท ์พวงศรี

6100 00059981 ว่าที ร.ต.หญิง ณฐมน ทองรัตน์ เดก็หญิง นภสร พวงศรี

6101 00060024 นางสาว แสงเทียน เรืองรัมย์ เดก็ชาย ศกลวฒัน ์โพธิกลีบ

6102 00060078 นางสาว กญัญาภทัร รอดเกตุ เดก็ชาย สิทธิชยั รอดเกตุ

6103 00060086 นาง สายฝน ขนุทองจนัทร์ เดก็หญิง ศิริธร ขนุทองจนัทร์

6104 00060087 นางสาว เจตนิพิฐ ทองคาํสุก เดก็ชาย จกัรพงศ ์ทองคาํ

6105 00060087 นางสาว เจตนิพิฐ ทองคาํสุก เดก็หญิง นนัทน์ภสั ทองคาํ

6106 00060088 นางสาว พุม่พวง พยบัไพร เดก็ชาย สิทธิโชค ใจหลา้

6107 00060101 นาย จกัรา สินโพธิ เดก็หญิง พิมพล์ดา สินโพธิ

6108 00060136 นางสาว สิริกญัญา พรมแดง เดก็หญิง ปัณณภสัร์ อินดี

6109 00060165 นางสาว กรรณิการ์ ทว้มนาค เดก็หญิง โชติกา วิริยะพรอนนัต์

6110 00060165 นางสาว กรรณิการ์ ทว้มนาค เดก็หญิง สุภธิดา ตาคาํ

6111 00060165 นางสาว กรรณิการ์ ทว้มนาค นางสาว นนัทน์ภสั ตาคาํ

6112 00060179 นาย ประเวทย ์มงัคุด เดก็ชาย ปรเมศวร์ มงัคุด

6113 00060259 นางสาว อาตินา นิยมเดชา นางสาว ธนพร โหค้ลงั
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6114 00060260 นางสาว หนึงนุช ศรีสุข เดก็หญิง สุนิษา แจง้บาํรุง

6115 00060262 นางสาว ปาริฉตัร เขียวพว่งพี เดก็หญิง ณฐัณิชา ฤกษท์วี

6116 00060342 นาง ลาํภ ูพุ่มลาํเจียก เดก็หญิง ปริญญา บวัพฒุ

6117 00060342 นาง ลาํภ ูพุ่มลาํเจียก เดก็ชาย ศรายธุ บวัพฒุ

6118 00060358 นางสาว วารุณี พนัธ์วงค์ เดก็ชาย ธนกฤต พนัธ์วงค์

6119 00060463 นางสาว นาํทิพย ์บญุยะมาลิก เดก็หญิง วนัพรรษา ปิยะสุข

6120 00060463 นางสาว นาํทิพย ์บญุยะมาลิก นาย วีระภทัร ปิยะสุข

6121 00060471 นางสาว จุฑารัตน ์ญาณโกมุท เดก็ชาย อติวิชญ ์เทียนขาว

6122 00060475 นาง นงคนุ์ด สุคริพ เดก็ชาย ชลธาร สุครีพ

6123 00060475 นาง นงคนุ์ด สุคริพ นางสาว วรนุช สุคริพ

6124 00060476 นาง พรรณี ชิดเชือ เดก็หญิง วรรณรดา ชิดเชือ

6125 00060477 นาย อรรถวฒิุ สนธิสอาด เดก็หญิง พิชญาภา สนธิสอาด

6126 00060477 นาย อรรถวฒิุ สนธิสอาด เดก็ชาย พุทธิพงศ ์สนธิสอาด

6127 00060478 นางสาว ศุภาวรรณ ชยัรุ่งเรืองถาวร เดก็ชาย ธนกร นุตาลยั

6128 00060480 นางสาว เยาวพา เสนาพิทกัษ์ เดก็หญิง ศรีสุดา เสนาพิทกัษ์

6129 00060481 นาง สุภาพรรณ ยศหนองทุ่ม เดก็หญิง ปาริฉตัร ยศหนองทุ่ม

6130 00060556 นางสาว อุษณีย ์เจริญชยัวิบูลย์ เดก็ชาย ธนพงษ ์เจริญชยัวิบูลย์

6131 00060556 นางสาว อุษณีย ์เจริญชยัวิบูลย์ นางสาว อรุณพิพฒัน ์นาคนวล

6132 00060563 นาง กมลณฐั บุญชูกุศล เดก็หญิง ณฐัยาภรณ์ บุญชูกุศล

6133 00060595 นางสาว ศรีสุธา ปราชญาสุนทร เดก็หญิง ณฐัณิชา ปราชญาสุนทร

6134 00060596 นางสาว สายสุนีย ์ศรีประเสริฐ เดก็หญิง กนกวรรณ ยงกลุ
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6135 00060597 นางสาว จิตรลดัดา โพธิขาว เดก็หญิง อญัญดา สูงงาม

6136 00060597 นางสาว จิตรลดัดา โพธิขาว เดก็ชาย กฤษณะ ขนุหมืน

6137 00060602 นางสาว บงัอร มธุรส เดก็หญิง กวินธิดา เฉกแสงทอง

6138 00060607 นางสาว เพียรพร กิจขยนั เดก็หญิง ภูริชญา กิจขยนั

6139 00060607 นางสาว เพียรพร กิจขยนั เดก็หญิง พทุธธร กิจขยนั

6140 00060622 นางสาว ปวีณา สุรชยัสิขวิทย์ เดก็หญิง สุนิสา บุญเรือง

6141 00060633 นางสาว เนตรชนก โทสันเทียะ เดก็ชาย เมธาสิทธิ พรมมินทร์

6142 00060710 นางสาว ประภาพร แป้นพรม เดก็หญิง ปณิดา แป้นพรม

6143 00060714 นางสาว เจียมจิตต ์เกตุสุวรรณ นางสาว นภสร เจียมสกุล

6144 00060715 นาง วิไลลกัษณ์ ใสศรัทธา เดก็หญิง จรรยวรรธน ์ทิมประเสริฐ

6145 00060722 นางสาว นาํทิพย ์นิยมศกัดิ เดก็หญิง ชลนนัท ์นวลชืน

6146 00060722 นางสาว นาํทิพย ์นิยมศกัดิ นาย นรนนท ์นวลชืน

6147 00060753 นางสาว พาฝัน แพไธสง เดก็ชาย ธเนศพล สีสด

6148 00060777 นางสาว เบญจมาศ เอมาวฒัน์ เดก็ชาย นพคุณ แรงกศุล

6149 00060892 นาง โบตนั ประพนัธ์ เดก็หญิง อริศรา ประพนัธ์

6150 00060892 นาง โบตนั ประพนัธ์ เดก็ชาย อภิสิทธิ ประพนัธ์

6151 00060893 นางสาว ปิยพร สาเจริญ เดก็หญิง วชัราภรณ์ เส็งผล

6152 00060897 นาย ธงชยั ควรชม นางสาว ธนัยพร ควรชม

6153 00060909 นางสาว วรรจรจณ์ กนัชิงแกว้ เดก็ชาย รวีวรรจ กนัชิงแกว้

6154 00060929 นางสาว มานิตา คาํพา เดก็ชาย เวทิต ชยัอนุรักษ์

6155 00060929 นางสาว มานิตา คาํพา เดก็ชาย กรินทร์ คาํพา
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6156 00060966 นาย วินยั ชุมพล เดก็ชาย ภาณุเพช็ร ชุมพล

6157 00060966 นาย วินยั ชุมพล เดก็ชาย เพช็รโสภณ ชุมพล

6158 00060968 นางสาว อภิฤดี ท่ากระเชียง เดก็หญิง นาฏะ ท่ากระเชียง

6159 00061007 นางสาว อาํภา ลาสอน เดก็หญิง อรัญญา จนัดากรณ์

6160 00061007 นางสาว อาํภา ลาสอน นาย ภูวนาถ จนัดาภรณ์

6161 00061012 นาย สุกฤษฎิ ภู่อร่าม เดก็หญิง ปัณณภสัร์ ภู่อร่าม

6162 00061057 นางสาว สมจิต มณฑล นางสาว อินทร์ธิรา ทอนสูงเนิน

6163 00061118 นางสาว นงนุช มะคุม้ใจ เดก็ชาย ภาคิณ สุวรรณภูมิ

6164 00061119 นางสาว มณฑิตา เสมอใจ เดก็หญิง ชวินนุช ใหม่กนัทะ

6165 00061188 นางสาว ปัณณ์ชญา ทาํดี เดก็หญิง ณฐัณิชา สุดเสนาะ

6166 00061202 นาย สายชล สังขสิ์ทธิ เดก็ชาย ทวีชยั สังขสิ์ทธิ

6167 00061205 นางสาว วลัยา สุวะไชย เดก็หญิง เปรมชนนั ศรีเมือง

6168 00061205 นางสาว วลัยา สุวะไชย เดก็หญิง เปรมยดุา ศรีเมือง

6169 00061381 นางสาว รวีนุช โยมแกว้ เดก็ชาย พฒันธ์นนัภู โยมแกว้

6170 00061403 นางสาว สะใบแพร เกิดมงคล เดก็หญิง พิมพนิ์ภา เกิดมงคล

6171 00061499 นาย ธรรมนูญ มนัศกัดิ เดก็หญิง ปราณปรียา มนัศกัดิ

6172 00061499 นาย ธรรมนูญ มนัศกัดิ เดก็ชาย สิริชยั มนัศกัดิ

                      


