
ล ำดบั หน่วยบริกำร ระดบัช้ัน เลขสมำชิก เข้ำบัญชีเลขที่
1 เวียงพิงค1์ ด.ญ.รรรรรร ถาวรรุ่งกิจ อ.3 นายนิพพิชฌน์ญาณ ถาวรรุ่งกิจ 031199 0012019046
2 เวียงพิงค1์ ด.ญ.กญัชพร ป๊กค า อ.3 นางศศิพร ป๊กค า 044112 0012016454
3 เวียงพิงค1์ ด.ญ.ณัฐกมล ใจใหม่ อ.3 นางพชัรินทร์ ใจใหม่ 044250 0010032964
4 เวียงพิงค1์ ด.ญ.ณัฏฐ์ณรัณ ถนอมจิตร อ.3 นายดนยั ถนอมจิตร 047061 0010029179
5 เวียงพิงค1์ ด.ช.สหรัฐ บุญธรรม อ.3 นายชาคริต บุญธรรม 047062 0010028738
6 เวียงพิงค1์ ด.ช.ปัญญวฒัน์ ภกัดี อ.3 นางสิตางศุ์ ภกัดี 047281 0012011609
7 เวียงพิงค1์ ด.ช.เจตนิพทัธ์ เจริญชยัชนะ อ.3 นายเจษฎา เจริญชยัชนะ 048732 0010020872
8 เวียงพิงค1์ ด.ช.ศิรภพ แตม้มาก อ.3 นางเดือนฉาย พงุขาว 049023 0010024039
9 เวียงพิงค1์ ด.ญ.ยินดี ปรีดาสุริยะชยั อ.3 นายอลงกรณ์ ปรีดาสุริยะชยั 049243 0010028881

10 เวียงพิงค1์ ด.ช.ภคัธร ภิทนวรณ์ อ.3 นายก าพล ภิทนวรณ์ 052132 0010033102
11 เวียงพิงค1์ ด.ญ.ณชนก อินเขียวสาย ป.3 นางอโนทยั อินเขียวสาย 033470 0010022961
12 เวียงพิงค1์ ด.ช.ไมเ้มือง มณีไชย ป.3 นางดุษฎี มณีไชย 042434 0010027356
13 เวียงพิงค1์ ด.ญ.วรินร าไพ พราหมณโชติ ป.3 นายวิทวสั พราหมณโชติ 042595 0012010730
14 เวียงพิงค1์ ด.ญ.กานตพิ์ชชา คงบดัทดั ป.3 นางอรวรรณ คงบรรทดั 043119 0010028150
15 เวียงพิงค1์ ด.ช.พชรพล บุญธรรม ป.3 นายชาคริต บุญธรรม 047062 0010028738
16 เวียงพิงค1์ ด.ญ.วิชญาพร ครจ านงค์ ป.3 นางวราพร ครจ านงค์ 048433 0010023953
17 เวียงพิงค1์ ด.ญ.ญาฎา ปินตา ป.3 นางอทิตยา ปินตา 048869 0012013950
18 เวียงพิงค1์ ด.ช.ภทัรนนัท์ ทองค า ป.3 นายวราพนัธ์ พรหมเสน 048910 0010034091
19 เวียงพิงค1์ ด.ช.ธาวิน ปรีดาสุริยะชยั ป.3 นายอลงกรณ์ ปรีดาสุริยะชยั 049243 0010028881
20 เวียงพิงค1์ ด.ช.พาทิศ พิกลุวรชยั ป.3 นางชลธิชา พิกลุวรชยั 051901 0012020484
21 เวียงพิงค1์ ด.ช.ณรงคศ์กัด์ิ วิริยา ป.3 น.ส.ณัฐกฤตา วิริยา 051988 0010025917
22 เวียงพิงค1์ ด.ญ.อญัชิษฐา ช่ืนชูภาพ ป.3 นายยทุธศกัด์ิ ช่ืนชูภาพ 054147 0010041789
23 เวียงพิงค1์ ด.ช.พงศภี์ระ ทาต๊ิบ ป.3 น.ส.กมลมาลย์ ตาขา 054467 0010044638
24 เวียงพิงค1์ ด.ช.ภูมินทร์ แสนแปง ป.6 นางพชัรินทร์ แสนแปง 032292 0012007294
25 เวียงพิงค1์ ด.ช.โภคิน บุญเรือง ป.6 นางวนัเพญ็ บุญเรือง 032329 0010007493
26 เวียงพิงค1์ ด.ช.นภสักร ขนัตี ป.6 น.ส.จนัทร์พร ปินตาเป้ีย 033185 0010006463
27 เวียงพิงค1์ ด.ญ.ณัฐณิชา มะณี ป.6 นางเมธินี มะณี 038244 0010014295
28 เวียงพิงค1์ ด.ช.พฤกษ์ พลารักษ์ ป.6 นางหฤทยั พลารักษ์ 038386 0010013630
29 เวียงพิงค1์ ด.ช.ภูริพฒัน์ มลูประเสริฐ ป.6 นางสุทธินี มลูประเสริฐ 039951 0010020100
30 เวียงพิงค1์ ด.ญ.สุธีมนต์ กาวี ป.6 นายกิตติพงศ์ กาวี 042087 0010018031
31 เวียงพิงค1์ ด.ช.ทกัษด์นยั ธนภทัรศกัด์ิกลุ ป.6 นายนิติพงศ์ ธนภทัรศกัด์ิกลุ 042160 0010040098
32 เวียงพิงค1์ ด.ญ.วิชญาฎา เอกผาติ ป.6 นางกฤษฎาวรรณ เอกผาติ 045579 0010021793
33 เวียงพิงค1์ ด.ช.ณัชพล มสิุกา ป.6 นายณัฐกิตต์ิ มสิุกา 045913 0010018091
34 เวียงพิงค1์ ด.ญ.กมลลกัษณ์ แสงสุธีสถิต ป.6 นายพิสิษฐ์ แสงสุธีสถิต 046491 0012030064
35 เวียงพิงค1์ ด.ญ.ณัฐธิดา จนัธี ป.6 นางจุฑาลกัษณ์ จนัธี 046986 0010040101
36 เวียงพิงค1์ ด.ช.ณัฐภทัร เมืองมลู ป.6 นางพชัณี เมืองมลู 047582 0010022951
37 เวียงพิงค1์ ด.ญ.สุวรรณนารี ค  าปันตา ป.6 น.ส.ขวญัฤทยั ไชยวงคห์ลงั 047869 0010022952
38 เวียงพิงค1์ ด.ญ.นนัทน์ภสั แตม้มาก ป.6 นางเดือนฉาย พงุขาว 049023 0010024039
39 เวียงพิงค1์ ด.ญ.ธนัยาภรณ์ วุฒิคุณ ป.6 นางธญัลกัษณ์ วุฒิคุณ 049612 0018006156
40 เวียงพิงค1์ ด.ช.แก่นฝาง แกว้สุพรรณ ป.6 นางสุนีย์ แกว้สุพรรณ 049957 0010034131
41 เวียงพิงค1์ ด.ญ.กลัยกร ฉลาด ป.6 นางวชัราพร ฉลาด 051555 0010034049
42 เวียงพิงค1์ ด.ญ.สิริณาณา สุริยะชยัพนัธ์ ป.6 นางปรียาพร สุริยะชยัพนัธ์ 051906 0010033081
43 เวียงพิงค1์ ด.ญ.ฐิติวรดา อุปมา ป.6 นางศภุรดา ไทการ์ท 055335 0010046229
44 เวียงพิงค1์ ด.ญ.รัญชญาณ์ อุ่นวงษ์ ป.6 นางสุรียว์รรณ อุ่นวงษ์ 056642 0010046044
45 เวียงพิงค1์ นายภูมิชนก ผนัผาย ม.3 นางยพิุน ผนัผาย 023200 0010022982
46 เวียงพิงค1์ ด.ญ.จิรัชตส์วสัด์ิ โอฬารสกลุ ม.3 นางสุรียรั์ตน์ โอฬารสกลุ 027506 0018004524

ช่ือ - สกลุ บุตรของผู้ขอรับทุน ช่ือ - สกลุ สมำชิกผู้ขอรับทุน 
บัญชีรำยช่ือผู้มสิีทธ์ิได้รับทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก ประจ ำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ำกดั
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47 เวียงพิงค1์ ด.ช.บวรภคั ดวงจนัทร์ ม.3 นางปานทิพย์ ดวงจนัทร์ 030943 0012007484
48 เวียงพิงค1์ ด.ช.ปุริมปรัชญ์ สมค า ม.3 นายสุทธิภทัร์พงศ์ สมค า 031563 0010010748
49 เวียงพิงค1์ ด.ญ.อภิชญา อินเขียวสาย ม.3 นางอโนทยั อินเขียวสาย 033470 0010022961
50 เวียงพิงค1์ ด.ญ.พทัมน มณีไชย ม.3 น.ส.อลิสา มณีไชย 036878 0010014602
51 เวียงพิงค1์ ด.ช.ภูริณัฐ สามใจ ม.3 นางกญัญานฐั สามใจ 036937 0010014056
52 เวียงพิงค1์ น.ส.โชติกา ศรีวิลยั ม.3 นายจรูญ ศรีวิลยั 037750 0010023991
53 เวียงพิงค1์ ด.ญ.ปนสัยา สายบวัพตัร์ ม.3 นายพิเชฐ สายบวัพตัร์ 038245 0010013876
54 เวียงพิงค1์ ด.ญ.จุฬารัตน์ เมืองดี ม.3 นางสุวารี เมืองดี 039180 0010014298
55 เวียงพิงค1์ ด.ญ.ฌาตินนัท์ เหลก็สมบูรณ์ ม.3 นายณรงค์ เหลก็สมบูรณ์ 040397 0010014259
56 เวียงพิงค1์ ด.ช.ปภาวิชญ์ สิทธิเสน ม.3 นางประภาศรี ตาแพร่ 043629 0010017931
57 เวียงพิงค1์ ด.ญ.ธวลัรัตน์ สุภาษี ม.3 นายประภาส สุภาษี 043912 0010018818
58 เวียงพิงค1์ ด.ญ.อญัชิสา ตนอารีย์ ม.3 นางเกศดา ใจหอม 045367 0012015988
59 เวียงพิงค1์ ด.ช.ภูผา เขมิกาอมัพร ม.3 นางประกายมาศ เขมิกาอมัพร 048873 0010025867
60 เวียงพิงค1์ ด.ช.ธีรนยั คีรีไพรภกัดี ม.3 น.ส.สายชล คีรีไพรภกัดี 050086 0010024395
61 เวียงพิงค1์ ด.ญ.ชญานิษฐ์ อารี ม.3 น.ส.แสงระวี แกว้รากมขุ 050183 0010024743
62 เวียงพิงค1์ ด.ช.เจษฎาภรณ์ เขียวมงั ม.3 นายกรนนัท์ เขียวมงั 051985 0010033085
63 เวียงพิงค1์ ด.ญ.อญัญภสัร์ อุนอก ม.3 นางธารทิพย์ อุ่นอก 051997 0010024741
64 เวียงพิงค1์ ด.ช.ทินภทัร หลวงจินา ม.3 นายสุทิน หลวงจินา 052333 0010033116
65 เวียงพิงค1์ นายเฉลิมพล ไชยพรม ม.6 นายสวสัด์ิ ไชยพรม 026800 0010003655
66 เวียงพิงค1์ นายชยัพรรณ ใจแน่น ม.6 นางอ าพรรณ ใจแน่น 026806 0010015213
67 เวียงพิงค1์ น.ส.กฤติยาภรณ์ ตาค า ม.6 นางกาญจนา ตาค า 029536 0010022990
68 เวียงพิงค1์ น.ส.สิริพิชญา สุวรรณสิริภกัด์ิ ม.6 นางกลุวชัรีย์ สุวรรณสิริภกัด์ิ 032814 0012006225
69 เวียงพิงค1์ น.ส.นนัทชัพร มาสกลาง ม.6 นางวิราพร มาสกลาง 033105 0010008245
70 เวียงพิงค1์ นายตฤณ กนัทวงค์ ม.6 นางอรัญญา กนัทวงค์ 036376 0010033712
71 เวียงพิงค1์ น.ส.พิมพิศา ปันปวงชนม์ ม.6 นางผอ่งศรี ปันปวงชนม์ 036472 0010018177
72 เวียงพิงค1์ น.ส.ณัฐณิชา แนะมือ ม.6 นายวศินชยั แนะมือ 038250 0012012429
73 เวียงพิงค1์ น.ส.พิชญา ทนนัตช์ยั ม.6 นางชวนพิศ ทนนัตช์ยั 041565 0010015577
74 เวียงพิงค1์ น.ส.กรุณาพร ชยัเลิศ ม.6 นายกรรณ ชยัเลิศ 045284 0010028846
75 เวียงพิงค1์ นายวิวรรธน์ เอกผาติ ม.6 นางกฤษฎาวรรณ เอกผาติ 045579 0010021794
76 เวียงพิงค1์ นายพีรพฒัน์ วรรณรัตน์ ม.6 นางนงคราญ วรรณรัตน์ 049392 0010022989
77 เวียงพิงค1์ นายภูบดินทร์ ใจกวา้ง ม.6 นางล ายวญ ใจกวา้ง 049514 0010019568
78 เวียงพิงค1์ น.ส.ปภาณิน ณ น่าน ม.6 น.ส.ลกัขณา ณ น่าน 056733 0012018075
79 เวียงพิงค1์ นายอลงกรณ์ สุกนัธา ป.ตรี ปี 2 นางยพิุณ สุกนัธา 019850 0010009188
80 เวียงพิงค1์ นายณัฐพล วิริยะ ป.ตรี ปี 2 นางทิพวลัย์ วิริยะ 024692 0010003994
81 เวียงพิงค1์ น.ส.จิรภทัร อาษากิจ ป.ตรี ปี 2 นางรัชรินทร์ แปงแสง 026808 0010008983
82 เวียงพิงค1์ นายปัณณวิชญ์ สามแกว้ ป.ตรี ปี 2 นางวรวลญัช์ สามแกว้ 028851 0010008148
83 เวียงพิงค1์ น.ส.มสัลิน สุวรรณคะโต ป.ตรี ปี 2 นายอนนัต์ สุวรรณคะโต 030480 0010023193
84 เวียงพิงค1์ นายกิตติพงศ์ แลสนักลาง ป.ตรี ปี 2 นายพธุ แลสนักลาง 034181 0010006949
85 เวียงพิงค1์ น.ส.กรกรุณา ลาวณัยกลุ ป.ตรี ปี 2 นางณัฐชนา ลาวณัยกลุ 036535 0010022997
86 เวียงพิงค1์ นายนรินทร์ทิชา โชติธนปัณณวิชญ์ ป.ตรี ปี 2 นางสุขฤทยั เมืองลือ 038023 0010014397
87 เวียงพิงค1์ น.ส.ศรินยา ฤทธิเดช ป.ตรี ปี 2 นายทวี ฤทธิเดช 040290 0010014964
88 เวียงพิงค1์ น.ส.พิมพพิ์ชฎา วิเศษศรี ป.ตรี ปี 2 นางณัฏฐิยาภรณ์ วิเศษศรี 048870 0010027348
89 เวียงพิงค1์ น.ส.นราภทัร วรรณรัตน์ ป.ตรี ปี 2 นางนงคราญ วรรณรัตน์ 049392 0010027346
90 เวียงพิงค1์ นายสจัจา บุญวงษ์ ป.ตรี ปี 2 นางออมสิน บุญวงษ์ 050343 0010032870
91 เวียงพิงค1์ น.ส.ฐิติชญา เพ้ียงจนัทร์ ป.ตรี ปี 2 นางแก่นจนัทร์ เพ้ียงจนัทร์ 053094 0012016045
92 เวียงพิงค2์ ด.ช.กณุชพิ์สิษฐ์ ธรรมพิชิต อ.3 นายคุณานนท์ ธรรมพิชิต 031715 0010004785
93 เวียงพิงค2์ ด.ช.รภทัร สมสมยั อ.3 นายรัชภูมิ สมสมยั 034529 0010010374
94 เวียงพิงค2์ ด.ช.ธรรมราษฎร์ ไชยศรี อ.3 น.ส.กาญจนา ยกกรเลิศ 040422 0010014739
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ล ำดบั หน่วยบริกำร ระดบัช้ัน เลขสมำชิก เข้ำบัญชีเลขที่ช่ือ - สกลุ บุตรของผู้ขอรับทุน ช่ือ - สกลุ สมำชิกผู้ขอรับทุน 
95 เวียงพิงค2์ ด.ช.เปศล สองศรี อ.3 น.ส.ธญัญพทัธ์ วงศรั์ตนธรรม 042747 0010039260
96 เวียงพิงค2์ ด.ช.กนัตะ เผา่พนัธุ์เหนือ อ.3 นายวุฒิวฒัน์ เผา่พนัธ์ุเหนือ 044258 0018007611
97 เวียงพิงค2์ ด.ญ.กญัญาพชัร อุทธวงั อ.3 นางสุกญัญา อุทธวงั 045527 0010039349
98 เวียงพิงค2์ ด.ญ.อญัรินทร์ วงศป์ราศรัย อ.3 น.ส.พฒันียา วงศป์ราศรัย 045550 0010039363
99 เวียงพิงค2์ ด.ญ.พรตระการ พระพรตระการ อ.3 นางกชกร พระพรตระการ 046074 0010030392

100 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ปัณณภรณ์ สามารถ อ.3 น.ส.อมราภรณ์ เก่งวิทยา 046678 0010030421
101 เวียงพิงค2์ ด.ช.ธฏิภชั ยะอูป อ.3 นายธีรวุธ ยะอูป 046998 0018006089
102 เวียงพิงค2์ ด.ญ.วิสุทธิณี ปัญญา อ.3 นายวิสนัต์ ปัญญา 051368 0010026400
103 เวียงพิงค2์ ด.ญ.กวิณเนตร บุญยืน อ.3 นายเกียรติศกัด์ิ บุญยืน 054373 0010047715
104 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ธวลัรัตน์ ปันทะรส อ.3 น.ส.ณพิชญา ปันทะรส 054606 0010042494
105 เวียงพิงค2์ ด.ช.ธีรพิชญ์ เติมสงวนวงศ์ อ.3 นายศภุธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ 054621 0010042510
106 เวียงพิงค2์ ด.ช.ธีร์ สุนนัตะ๊ อ.3 นายศิริชยั สุนนัตะ๊ 054694 0010042582
107 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ณัฐรินีย์ พรหมเทศ อ.3 นายพิมล พรหมเทศ 054719 0010042612
108 เวียงพิงค2์ ด.ญ.อชิรญาณ์ ยะวงค์ อ.3 นางวรรษมน ยะวงค์ 054721 0010042614
109 เวียงพิงค2์ ด.ช.ธนภณ ศรีธิวงค์ อ.3 นายประเสริฐ ศรีธิวงค์ 054974 0010042900
110 เวียงพิงค2์ ด.ช.ธนภทัร ศรีธิวงค์ อ.3 นายประเสริฐ ศรีธิวงค์ 054974 0010042900
111 เวียงพิงค2์ ด.ช.ณคุณ ศงสนนัทน์ อ.3 นางปาริชาติ ศงสนนัทน์ 055057 0010042954
112 เวียงพิงค2์ ด.ช.พิชยะ พวัพรสวรรค์ อ.3 น.ส.วิชยาวดี พวัพรสวรรค์ 057334 0010047291
113 เวียงพิงค2์ ด.ญ.พลอยชมพู สมเกตุ อ.3 นายแสงสุริยา สมเกตุ 057347 0010046666
114 เวียงพิงค2์ ด.ช.ภูวดล บุญเติง ป.3 นายพิชยั บุญเติง 029348 0010020378
115 เวียงพิงค2์ ด.ญ.นนัทน์ภสั อ่ิมส าราญรัชต์ ป.3 นางพิมภา อ่ิมส าราญรัชต์ 038122 0010013097
116 เวียงพิงค2์ ด.ญ.กานตพิ์ชชา มขุแกว้ ป.3 นายอชิตพล มขุแกว้ 040069 0010023948
117 เวียงพิงค2์ ด.ช.อนรรฆ สองศรี ป.3 น.ส.ธญัญพทัธ์ วงศรั์ตนธรรม 042747 0010039260
118 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ภูมิใจ โพนงาม ป.3 นางจิราภรณ์ โพนงาม 043340 0010023092
119 เวียงพิงค2์ ด.ช.ปารเมศ ไชยเวช ป.3 นางสุภาทิพย์ ไชยเวช 044136 0010023088
120 เวียงพิงค2์ ด.ญ.กวิสรา พทุธชยั ป.3 นางอภิสรา จินดามณี 045562 0010039383
121 เวียงพิงค2์ ด.ญ.รดาศิริ ฐานานุกลุ ป.3 น.ส.รุ่งทิพย์ ฐานานุกลู 045617 0010023096
122 เวียงพิงค2์ ด.ญ.อรณิชา ทองสนัติ ป.3 นางอุรัชา ทองสนัติ 046159 0010027229
123 เวียงพิงค2์ ด.ญ.สุชานาถ ลมพฒันา ป.3 นางนิตยา ลมพฒันา 046649 0010039402
124 เวียงพิงค2์ ด.ญ.พรพระคุณ ปัญญา ป.3 นายวิสนัต์ ปัญญา 051368 0010026400
125 เวียงพิงค2์ ด.ช.พีรัช คุณหลวง ป.3 นายชาลนั คุณหลวง 052338 0010033680
126 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ชญัญาภคั อินใจ ป.3 นายหงษค์  า อินใจ 053789 0018008197
127 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ปวริศา วาทบณัฑิตกลุ ป.3 นายเปรม วาทบณัฑิตกลุ 054075 0018006952
128 เวียงพิงค2์ ด.ญ.มานา ดวงแสง ป.3 นางวรุณสรา ดวงแสง 054714 0010042605
129 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ณัชถา แสงสินธุ์ ป.3 นางดาริษา แสงสินธ์ุ 054869 0010042787
130 เวียงพิงค2์ ด.ช.ศรัณยภ์ทัร หลา้หลอด ป.3 นางวิลาวลัย์ หลา้หลอด 054943 0010042864
131 เวียงพิงค2์ ด.ช.เศรษฐพิชญ์ หม่ืนเรือค า ป.3 นางภทัรานิษฐ์ หม่ืนเรือค า 055281 0010047202
132 เวียงพิงค2์ ด.ช.พิศิษฐ์ ชุ่มมะโน ป.3 น.ส.พิศทุธาภา ยวุนิช 055966 0010045052
133 เวียงพิงค2์ ด.ช.วรปรัชญ์ จนัทรมลู ป.3 นายวสนัต์ จนัทรมลู 056169 0010045351
134 เวียงพิงค2์ ด.ญ.กลัยกร ปัญญามา ป.3 นายสิทธิกร ปัญญามา 058197 0018009432
135 เวียงพิงค2์ ด.ญ.สิรินาถ มารังค์ ป.6 นายทินกร มารังค์ 027600 0018000084
136 เวียงพิงค2์ ด.ช.พชัรพล ศรีธิการ ป.6 นายนรินทร์ ศรีธิการ 031583 0010005368
137 เวียงพิงค2์ ด.ช.พญาวนั อินตะ๊ปัน ป.6 นางจนัทนี อินตะ๊ปัน 036873 0018008909
138 เวียงพิงค2์ ด.ช.บรรณสรณ์ แสนเขียววงศ์ ป.6 นางกนัยารัตน์ เศรษฐกร 042761 0010023089
139 เวียงพิงค2์ ด.ช.พรภวิษย์ สิทธิประเสริฐ ป.6 นายชุติพงค์ สิทธิประเสริฐ 043332 0010023082
140 เวียงพิงค2์ ด.ช.ภูมิธรรม โพนงาม ป.6 นางจิราภรณ์ โพนงาม 043340 0010023092
141 เวียงพิงค2์ ด.ช.ชยางกรู ชยัแกว้ ป.6 นางพิมพาภรณ์ ชยัแกว้ 044015 0010041395
142 เวียงพิงค2์ ด.ญ.วรวลญัช์ ไชยเวช ป.6 นางสุภาทิพย์ ไชยเวช 044136 0010023088
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143 เวียงพิงค2์ ด.ญ.สิริกาญจน์ นะพรานบุญ ป.6 นายสุนทร นะพรานบุญ 044359 0010019330
144 เวียงพิงค2์ ด.ช.ภาณุพงศ์ วงัใหม่ ป.6 นายสุจินต์ วงัใหม่ 044976 0010023091
145 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ลลัลา ธรรมโชติ ป.6 นายเอนก ธรรมโชติ 046027 0010023111
146 เวียงพิงค2์ ด.ญ.พลอยไพลิน แยม้ยินดี ป.6 นางธิวาวรรณ ฟเูตม็วงค์ 046743 0010023080
147 เวียงพิงค2์ ด.ญ.พีชญาดา วาฤทธ์ิ ป.6 นางยวุดี วาฤทธ์ิ 048231 0018005304
148 เวียงพิงค2์ ด.ช.พิชญ์ คุณหลวง ป.6 นายชาลนั คุณหลวง 052338 0010033680
149 เวียงพิงค2์ ด.ญ.พชัสุดา สุทธภกัติ ป.6 น.ส.ฌริดา ราชแพทยาคม 054713 0010042604
150 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ชญานิษฐ์ แก่นวงค์ ป.6 นางชุลีพร แก่นวงค์ 054734 0010042653
151 เวียงพิงค2์ ด.ช.ปรีด์ิ ชยัรัต ป.6 นางพนิดา ชยัรัต 054743 0010042606
152 เวียงพิงค2์ ด.ช.สุรนนท์ เพชรอ าไพ ป.6 นายบณัฑิต เพชรอ าไพ 054841 0010042749
153 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ภณัฑิรา รัตนมงคล ป.6 นายชาญยทุธ รัตนมงคล 054867 0010042785
154 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ณัชชา แสงสินธุ์ ป.6 นางดาริษา แสงสินธ์ุ 054869 0010042787
155 เวียงพิงค2์ ด.ช.พลชัพงศ์ นนัเปรย ป.6 นายเดชา นนัเปรย 054870 0010042788
156 เวียงพิงค2์ ด.ญ.เมรานีย์ โภคินวฒันดิษฐ์ ป.6 นายพสิษฐ์ โภคินวฒันดิษฐ์ 055037 0010042979
157 เวียงพิงค2์ ด.ช.ธนกฤต ลีลานุช ป.6 น.ส.ชลธิชา ลีลานุช 055155 0010043102
158 เวียงพิงค2์ ด.ญ.อญัชิษฐา ภารังกลู ป.6 นายพิราม ภารังกลู 057346 0018008818
159 เวียงพิงค2์ ด.ญ.อารีรัตน์ นนทธรรม ม.3 นายธวชั นนทธรรม 027931 0010006981
160 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ปวิชญา ศรีวิชยัล าพรรณ์ ม.3 นายเปรม ศรีวิชยัล าพรรณ์ 029840 0018005227
161 เวียงพิงค2์ ด.ช.พีรโชติ สายปัญญาใย ม.3 น.ส.พิจาริณี บวัเยน็ 033442 0010006553
162 เวียงพิงค2์ ด.ช.ธนภสัสร์ พ่ึงพุ่มแกว้ ม.3 นางพิมสิริ พ่ึงพุ่มแกว้ 038028 0010023099
163 เวียงพิงค2์ ด.ช.รณชยั จอมค าสิงห์ ม.3 นางมนธิรา ธิชูโต 040940 0018002779
164 เวียงพิงค2์ ด.ช.พีรศิลป์ แกว้พิทกัษ์ ม.3 นายพทุธา แกว้พิทกัษ์ 041964 0011001028
165 เวียงพิงค2์ ด.ญ.บณัฑิตา แสนเขียววงศ์ ม.3 นางกนัยารัตน์ เศรษฐกร 042761 0010023098
166 เวียงพิงค2์ ด.ญ.กรกมล มว่งตานี ม.3 นางศิราภร มว่งตานี 043676 0010028144
167 เวียงพิงค2์ ด.ญ.เบญญาภา เมืองพรหม ม.3 นางสุทธิลกัษณ์ เมืองพรหม 044733 0010023106
168 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ดลยา ใจมาแกว้ ม.3 นางเยาวลกัษณ์ ใจมาแกว้ 044735 0010023137
169 เวียงพิงค2์ ด.ญ.รดิศรา ฐานานุกลุ ม.3 น.ส.รุ่งทิพย์ ฐานานุกลู 045617 0010023096
170 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ชนกกานต์ ใจแกว้ ม.3 นางอญัชนั ใจแกว้ 045803 0010023097
171 เวียงพิงค2์ ด.ญ.กานตช์ญานทั วรัตถก์ลุนนัท์ ม.3 นางพรภคันนัท์ วรัตถก์ลุนนัท์ 045968 0010022097
172 เวียงพิงค2์ ด.ช.อมรเทพ ก ามะหยี่ ม.3 นายนพดล ก ามะหยี่ 051026 0010024227
173 เวียงพิงค2์ ด.ช.ธนวิชญ์ อินตะ๊ ม.3 นางมรกต อินตะ๊ 052757 0010037261
174 เวียงพิงค2์ ด.ช.ภูวเมศฐ์ อุดมวริยาวฒัน์ ม.3 นางชณันภสัร์ อุดมวริยาวฒัน์ 053299 0010033000
175 เวียงพิงค2์ ด.ช.ศิวกร แดงสุวรรณ ม.3 นายเอกนรา แดงสุวรรณ 054707 0010042597
176 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ธญัวรัตม์ ศรีแสงจนัทร์ ม.3 นายวีรภทัร อินทา 054708 0010042598
177 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ภทัรทิยา สุทธภกัติ ม.3 น.ส.ฌริดา ราชแพทยาคม 054713 0010042604
178 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ชนากานต์ อา้ยพิงคช์ยั ม.3 นายโยธิน อา้ยพิงคช์ยั 054737 0010042656
179 เวียงพิงค2์ ด.ช.นภสักร ตอ๊ดแกว้ ม.3 นางทิฆมัพร ตอ๊ดแกว้ 054763 0010043428
180 เวียงพิงค2์ ด.ญ.ริณฐกรานต์ ไชยวิวฒัมงคล ม.3 นายสงกรานต์ ไชยวิวฒัมงคล 054898 0010042815
181 เวียงพิงค2์ ด.ช.ณัฎฐชยั สุทา ม.3 นางไสวรินทร์ สุทา 055053 0010042997
182 เวียงพิงค2์ ด.ญ.บียอนร์น อไลน่า ม.3 นายวิศณุพงษ์ ศรีสงัวรณ์ 056241 0010045466
183 เวียงพิงค2์ ด.ช.พทุธิพงศ์ ภารังกลู ม.3 นายพิราม ภารังกลู 057346 0018008818
184 เวียงพิงค2์ น.ส.ณัฏฐกานต์ สุขประเสริฐ ม.6 นายดุสิต สุขประเสริฐ 024933 0010010491
185 เวียงพิงค2์ นายธรรมสรณ์ โล่ห์เพชร ม.6 นายสุรทศัน์ โล่ห์เพชร 026557 0018005380
186 เวียงพิงค2์ น.ส.พิมพอ์ปัสร คอนราด ม.6 นางอปัสร คอนราด 029854 0010023110
187 เวียงพิงค2์ น.ส.ชนมช์นก โนรา ม.6 นางวนิดา โนรา 031577 0010007636
188 เวียงพิงค2์ นายณัฐภูมิ อินตา ม.6 นายสุเทพ อินตา 031651 0010005916
189 เวียงพิงค2์ นายธีรินทร์รัตน์ ธรรมพิชิต ปวช.3 นายคุณานนท์ ธรรมพิชิต 031715 0010004785
190 เวียงพิงค2์ น.ส.ชลธิชา ทรัพยจุ์ล ม.6 นายกีรติ ทรัพยจุ์ล 033460 0010023114

หนา้ท่ี 4 จาก 33



ล ำดบั หน่วยบริกำร ระดบัช้ัน เลขสมำชิก เข้ำบัญชีเลขที่ช่ือ - สกลุ บุตรของผู้ขอรับทุน ช่ือ - สกลุ สมำชิกผู้ขอรับทุน 
191 เวียงพิงค2์ น.ส.อรธนา คุณสารวนิช ม.6 นายธวชัชยั คุณสารวนิช 033953 0010023104
192 เวียงพิงค2์ นายตุลธร ทิมทอง ม.6 นางสายพิณ ทิมทอง 034664 0010027243
193 เวียงพิงค2์ นายอนุพงศ์ วิลยัชุมภู ปวช.3 นายจกัรพงศ์ วิชยัชุมภู 036971 0010023122
194 เวียงพิงค2์ นายนพพร จกัขเุรือง ม.6 นายนาวิน จกัขเุรือง 041223 0010033834
195 เวียงพิงค2์ น.ส.ชลกร วีระศรีนารา ม.6 นางรุ่งรวี วงศษ์า 042737 0010023132
196 เวียงพิงค2์ น.ส.ภิณญพชัร์ ลงัการ์พินธุ์ ม.6 นางประณัตกานต์ ลงัการ์พินธ์ุ 042859 0010020817
197 เวียงพิงค2์ น.ส.ศิศิรา อินชยั ม.6 นายสุทธิพร อินชยั 043302 0010023120
198 เวียงพิงค2์ นายประสิทธิศกัด์ิ ทองนวล ปวช.3 นางสมปอง ทองนวล 044960 0010023113
199 เวียงพิงค2์ น.ส.อิชยา พรหมวงัขวา ม.6 นางชณิตรา พรหมวงัขวา 045177 0010023119
200 เวียงพิงค2์ น.ส.อนันา ธรรมโชติ ม.6 นายเอนก ธรรมโชติ 046027 0010023081
201 เวียงพิงค2์ นายสุวจัน์ พิบูลย์ ม.6 นางฤทยัวรรณ พิบูลย์ 046703 0010023121
202 เวียงพิงค2์ น.ส.สุวพร ค าอา้ย ม.6 นายสุพจน์ ค  าอา้ย 047784 0010023112
203 เวียงพิงค2์ นายณัฐ ติยะบุตร ม.6 นางศิประไพ ติยะบุตร 054950 0010042871
204 เวียงพิงค2์ นายปริญญา ทรายแกว้ ป.ตรี ปี 2 นายนิกรณ์ ทรายแกว้ 025466 0010027251
205 เวียงพิงค2์ น.ส.ลภิสวลัย์ ทบัทิมศรี ป.ตรี ปี 2 นายประยทุธ ทบัทิมศรี 026556 0018006209
206 เวียงพิงค2์ นายอคัรวิชญ์ อารีย์ ป.ตรี ปี 2 นางอารีรัตน์ ขนุนา 027793 0010014238
207 เวียงพิงค2์ นายภูริพฒัน์ อินทมา ป.ตรี ปี 2 นางสุภาภรณ์ อินทมา 029259 0018004010
208 เวียงพิงค2์ นายกฤตพล บรรเจิดทวีพร ป.ตรี ปี 2 นายสมชาย บรรเจิดทวีพร 032438 0010028006
209 เวียงพิงค2์ น.ส.ณัฏธิยาน์ จนัทร์หอม ป.ตรี ปี 2 นางราตรี จนัทร์หอม 038660 0010033744
210 เวียงพิงค2์ น.ส.วริญญร์วี วีระศรีนารา ป.ตรี ปี 2 นางรุ่งรวี วงศษ์า 042737 0010023132
211 เวียงพิงค2์ น.ส.ปภสัศิริ วรรณศรี ป.ตรี ปี 2 นางเกสร วรรณศรี 042765 0010023185
212 เวียงพิงค2์ นายพงศพ์ล พรหมชนะ ป.ตรี ปี 2 นางวนัทนา พรหมชนะ 043319 0010023160
213 เวียงพิงค2์ นายพิพฒัน์ ชวนประเสริฐ ปวส.2 นางพนิดา ชวนประเสริฐ 046673 0010027247
214 เวียงพิงค2์ น.ส.อภิสรา มขุมณี ป.ตรี ปี 2 นายวิทยา มขุมณี 053230 0012017167
215 เวียงพิงค2์ นายทวีคูณ นากแกว้ ปวส.2 นายสุระพทั นากแกว้ 053810 0010041542
216 เวียงพิงค2์ น.ส.อญัญกลุ สถิตยศิ์ลาธรรม ป.ตรี ปี 2 นางอญัชลี สถิตยศิ์ลาธรรม 054847 0010042766
217 เวียงพิงค2์ นายกฤตติธี ดีออน ป.ตรี ปี 2 นางนิรชา พระอนงค์ 058652 0010047553
218 ราชมงคล ด.ช.ภานนท์ จงชานสิทโธ อ.3 นายภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ 028785 0010007492
219 ราชมงคล ด.ญ.วชิรญาณ์ ชยัเนตร อ.3 นางศิรประภา ชยัเนตร 045820 0012015466
220 ราชมงคล ด.ญ.พิชญนนัท์ ชาวไร่ อ.3 น.ส.ปาณิสรา ธรรมเรือง 057660 0010046901
221 ราชมงคล ด.ช.ธนกฤต แสงจนัทร์ ป.3 นายบรรเจิด แสงจนัทร์ 030470 0010020088
222 ราชมงคล ด.ช.ราชภทัร นที ป.6 นางจนัทร์จิรา นที 027856 0010018981
223 ราชมงคล ด.ญ.ณัฐกฤต แสงจนัทร์ ป.6 นายบรรเจิด แสงจนัทร์ 030470 0010020088
224 ราชมงคล ด.ช.ณัฎฐชยั สุระธง ป.6 นายสมนึก สุระธง 048661 0010025108
225 ราชมงคล ด.ช.ธฤตภทัร นที ม.3 นางจนัทร์จิรา นที 027856 0010018981
226 ราชมงคล ด.ช.อนนัตา น่ิมนวล ม.3 นางสุดธิดา น่ิมนวล 030387 0010012686
227 ราชมงคล ด.ช.ปรัตถกร นกักรองดี ม.3 นายวิรัตน์ นกักรองดี 031133 0010020242
228 ราชมงคล ด.ช.ณัฐภทัร สุระธง ม.3 นายสมนึก สุระธง 048661 0010025108
229 ราชมงคล น.ส.ณัฐวรา ทองเลก็ ม.6 นายวิษณุ ทองเลก็ 025516 0010011497
230 ราชมงคล นายภทัรเชษฐ รุ่งโรจน์วฒันศิริ ม.6 นายอโนชา รุ่งโรจน์วฒันศิริ 027311 0010007410
231 ราชมงคล นายปวเรศ จิโนสุวตัร์ ปวช.3 นายขติัพงษ์ จิโนสุวตัร์ 031572 0010032749
232 ราชมงคล นายฉนัทิศ นนัทวงศ์ ม.6 นางวรพรรณ นนัทวงศ์ 042038 0010032774
233 ราชมงคล นายณัฐวุฒิ พงคป์วง ปวช.3 นายเกรียงไกร พงคป์วน 057021 0010046416
234 ราชมงคล นายปฐมจิตร รุ่งโรจน์วฒันศิริ ป.ตรี 2 นายอโนชา รุ่งโรจน์วฒันศิริ 027311 0010007410
235 ราชมงคล น.ส.ไอลดา บุญเป็ง ป.ตรี 2 นายจ ารัส บุญเป็ง 028482 0010011732
236 ราชมงคล นายภควทั อุทรโยธา ป.ตรี 2 นายสญัญา อุทธโยธา 031695 0010009615
237 ราชมงคล น.ส.จิราวรรณ บุญเท่ียง ปวส.2 นายด ารงค์ บุญเท่ียง 042037 0010042086
238 ราชมงคล น.ส.ปณิดา อุตมอ่าง ป.ตรี 2 นายสุรชยั อุตมอ่าง 042377 0018003025
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ล ำดบั หน่วยบริกำร ระดบัช้ัน เลขสมำชิก เข้ำบัญชีเลขที่ช่ือ - สกลุ บุตรของผู้ขอรับทุน ช่ือ - สกลุ สมำชิกผู้ขอรับทุน 
239 ราชมงคล นายรวี นพรัตน์ไกรลาศ ป.ตรี 2 นางตรึงจิต นพรัตน์ไกรลาศ 057058 0018008641
240 แมโ่จ้ ด.ช.ปวรรุต สุขชาวนา อ.3 น.ส.ปวีณา ลิมป์กาญจนวฒัน์ 035721 0010025095
241 แมโ่จ้ ด.ญ.สิริญญาพร ยอดค า อ.3 นางสุพรรษา ยอดค า 037923 0010013562
242 แมโ่จ้ ด.ช.ชญานนท์ เสนานาญ อ.3 นางจิรนนัท์ เสนานาญ 039867 0018005797
243 แมโ่จ้ ด.ญ.ไอลดา ธงแดง อ.3 น.ส.นงลกัษณ์ สมบูรณ์ 044763 0018006231
244 แมโ่จ้ ด.ช.วุฒิภทัร ปงหาญ อ.3 นางกาญจนา ปงหาญ 046081 0018004735
245 แมโ่จ้ ด.ญ.ธญัชนก จีรวฒันสุกล อ.3 นายชยัรัตน์ จีรวฒันสกลุ 046502 0018006519
246 แมโ่จ้ ด.ช.วิชญพงศ์ ศขุแกว้ อ.3 น.ส.วรัทยา ศขุแกว้ 049361 0010025165
247 แมโ่จ้ ด.ช.รภทัร ฉตัรพชัรภิญโญ อ.3 นางปวริศา ฉตัรพชัรภิญโญ 049874 0010025166
248 แมโ่จ้ ด.ญ.นิชาภา ทองสุก อ.3 นายนิรุต ทองสุก 052662 0010025562
249 แมโ่จ้ ด.ช.ธนกฤต กล่อมมิตร ป.3 นายกมล กล่อมมิตร 036715 0018003445
250 แมโ่จ้ ด.ญ.วารัตดา อินชนบท ป.3 นางแสงเดือน อินชนบท 039746 0010022447
251 แมโ่จ้ ด.ญ.กนัตก์นิษฐ์ จนัตะ๊มงคล ป.3 นางอรทยั จนัตะ๊มงคล 040910 0010021174
252 แมโ่จ้ ด.ช.ชลนัธร สงจนัทร์ ป.3 นางออ้มใจ สงจนัทร์ 044037 0010044420
253 แมโ่จ้ ด.ช.ภูริพฒัน์ ธงแดง ป.3 น.ส.นงลกัษณ์ สมบูรณ์ 044763 0018006231
254 แมโ่จ้ ด.ช.ภูวิศ วิริยา ป.3 นายอภิชาติ เตภกัดี 047860 0010020730
255 แมโ่จ้ ด.ญ.กนกอร มณีวรรณ ป.6 นายจ ารูญ มณีวรรณ 026070 0010014724
256 แมโ่จ้ ด.ญ.สุภนิดา อินชนบท ป.6 นางแสงเดือน อินชนบท 039746 0010022447
257 แมโ่จ้ ด.ช.ชวกร สงจนัทร์ ป.6 นางออ้มใจ สงจนัทร์ 044037 0010044420
258 แมโ่จ้ ด.ช.ฐิติพงศ์ ขนุนา ป.6 นางวชิราพนัธ์ จมฟอง 046082 0010022443
259 แมโ่จ้ ด.ญ.วณิชญา มะโนชยั ป.6 น.ส.ก่ิงกาญจน์ มะโนชยั 048224 0010018040
260 แมโ่จ้ ด.ช.กิตติพงศ์ อ  าช าฤทธ์ิ ม.3 นายศรีจนัทร์ อ าช าฤทธ์ิ 020736 0010008514
261 แมโ่จ้ ด.ช.ภทัรพล นิลวาส ม.3 นางพิกลุ นิลวาส 027171 0010014064
262 แมโ่จ้ ด.ญ.กมลชนก สุวรรณดุก ม.3 นางจนัทนา สุวรรณดุก 035191 0010022495
263 แมโ่จ้ ด.ช.ธรรมนูญ ตนัธนสิน ม.3 นางลกัษมี ตนัธนสิน 038608 0010022185
264 แมโ่จ้ ด.ญ.ญาณภทัร อินชนบท ม.3 นางแสงเดือน อินชนบท 039746 0010022447
265 แมโ่จ้ ด.ญ.อารีรัตน์ หาญพรหม ม.3 นางสุนทรี หาญพรหม 042560 0010022490
266 แมโ่จ้ ด.ญ.ณฐพร อาษาไชย ม.3 นางสรัญญา อาษาไชย 047401 0010022492
267 แมโ่จ้ น.ส.อารยา อารยพิทยา ม.6 นายสมชาย อารยพิทยา 028199 0010022037
268 แมโ่จ้ นายชวนากร เอ่ียมตะกลู ม.6 นางณัฐธนะนนัท์ เอ่ียมตะกลู 038670 0010013821
269 แมโ่จ้ นายพีรพฒัน์ ชมภูพนัธ์ ม.6 นายครรชิต ชมภูพนัธ์ 045290 0010022489
270 แมโ่จ้ นายธนาธร ช านาญ ม.6 นางยคุนธร ช านาญ 048663 0010022469
271 แมโ่จ้ นายฐณกร สุทธิยทุธ์ ปวช.3 นางโสภา สุทธิยทุธ์ 052238 0010027305
272 แมโ่จ้ นายเพชร กาหล ป.ตรี ปี 2 นางบุษบา กาหล 022202 0010019423
273 แมโ่จ้ น.ส.ฐิตาภา จ่ากญุชร ป.ตรี ปี 2 นางอรณุตรา จ่ากญุชร 034559 0010022471
274 แมโ่จ้ น.ส.ลกัษมณ กล่อมมิตร ป.ตรี ปี 2 นายกมล กล่อมมิตร 036715 0018003445
275 แมโ่จ้ น.ส.ทิพวรรณ ธุงศรี ป.ตรี ปี 2 นายทองค า ธุงศรี 038672 0010023933
276 แมโ่จ้ น.ส.ขวญัขา้ว ศรีสวสัด์ิ ป.ตรี ปี 2 นางสิริลกัษณ์ ศรีสวสัด์ิ 039190 0012008716
277 แมโ่จ้ น.ส.ณัฐลลิตา พนัธุ์จินดา ป.ตรี ปี 2 นายเอกรินทร์ พนัธ์ุจินดา 040447 0010019180
278 ราชภฎั ด.ญ.สุรัญชนา จนัทร์สะอาด อ.3 นางเดือนเพญ็ จนัทร์สะอาด 034999 0012013693
279 ราชภฎั ด.ญ.ชญัญานุช วรรณะ อ.3 นายอนุพงษ์ วรรณะ 036890 0010013944
280 ราชภฎั ด.ช.ณัฐธเมศ บรรเทา อ.3 น.ส.ณัฐญาย์ สมาเกตุ 039494 0010026401
281 ราชภฎั ด.ช.ไกรวิวศั จอมค า อ.3 นางอารียา ตนัแกว้ 040003 0010020715
282 ราชภฎั ด.ญ.ฐิตารีย์ บุญแจง้ อ.3 นายสมศกัด์ิ บุญแจง้ 040306 0010034409
283 ราชภฎั ด.ช.ประดิภาส หมัน่ขีด อ.3 นายภานุพงษ์ หมัน่ขีด 041816 0012030353
284 ราชภฎั ด.ช.ปุณยธิษณ์  มาแกว้ อ.3 นางจรรยา มาแกว้ 043698 0010025243
285 ราชภฎั ด.ช.พีรพิชญ์ สุวรรณศรี อ.3 นางพิมพช์นก สุวรรณศรี 043702 0010034517
286 ราชภฎั ด.ช.พีรพนัธุ์ สุวรรณศรี อ.3 นางพิมพช์นก สุวรรณศรี 043702 0010034517
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ล ำดบั หน่วยบริกำร ระดบัช้ัน เลขสมำชิก เข้ำบัญชีเลขที่ช่ือ - สกลุ บุตรของผู้ขอรับทุน ช่ือ - สกลุ สมำชิกผู้ขอรับทุน 
287 ราชภฎั ด.ญ.ปณิตา ไชยสิทธ์ิ อ.3 นายวิสุทธิชยั ไชยสุทธ์ิ 046031 0012011116
288 ราชภฎั ด.ญ.จุฬาลกัษณ์ เตชาติ อ.3 นายธีรพงศ์ เตชาติ 048289 0010034655
289 ราชภฎั ด.ช.จิรัฏฐ์ สอ้ิงทอง อ.3 ว่าท่ีร้อยตรีกริช สอ้ิงทอง 048290 0010021171
290 ราชภฎั ด.ช.วรุฬห์วิชญ์ พรมจิตต์ อ.3 น.ส.นิภาพร ทุกอยา่ง 048668 0010041289
291 ราชภฎั ด.ช.ภคนนท์ วิมตุติโพธ์ิ อ.3 นายสุวิทย์ วิมตุติโพธ์ิ 052519 0010025169
292 ราชภฎั ด.ช.ณัฐนนท์ โยนิจ ป.3 นางอรศรี โยนิจ 030758 0010008216
293 ราชภฎั ด.ช.กมนดนยั เครืองา้ว ป.3 น.ส.นารีรัตน์ เครืองา้ว 032452 0012012003
294 ราชภฎั ด.ญ.ณมาตา ยาสมทุร์ ป.3 นางกชามาศ ยาสมทุร์ 034294 0012013011
295 ราชภฎั ด.ญ.ณญาตา ยาสมทุร์ ป.3 นางกชามาศ ยาสมทุร์ 034294 0012013011
296 ราชภฎั ด.ญ.ณัฏฐณิชา จนัทร์สะอาด ป.3 นางเดือนเพญ็ จนัทร์สะอาด 034999 0012011519
297 ราชภฎั ด.ญ.ชุติกาญจน์ พนัธุ์ทวี ป.3 นางรัชฎาพร พนัธ์ุทวี 036896 0010013765
298 ราชภฎั ด.ญ.ณัฐปภสัสร หาญเมืองใจ ป.3 นางวชัรี หาญเมืองใจ 037665 0010013367
299 ราชภฎั ด.ญ.วรฤทยั ปันนา ป.3 นางอุทยัวรรณ ปันนา 043871 0010025614
300 ราชภฎั ด.ญ.นพจิรา สมจิต ป.3 นางจนัทร์จิรา สมจิต 044355 0010017384
301 ราชภฎั ด.ญ.กวินทรา สอ้ิงทอง ป.3 ว่าท่ีร้อยตรีกร้ิช สอ้ิงทอง 048290 0010021171
302 ราชภฎั ด.ญ.ธญัญาลกัษณ์ แสงดวง ป.3 นายกาวิน ใจพรหม 051681 0010034761
303 ราชภฎั ด.ช.กฤตนนัท์ ชยัมินทร์ ป.3 นางชโรชีนีย์ ชยัมินทร์ 052956 0010026267
304 ราชภฎั ด.ช.ศกัด์ินนัท์ โสภา ป.3 น.ส.ณัฐนนัท์ โสภา 057178 0010046611
305 ราชภฎั ด.ช.ศภุเศรษฐ์ นิเทศศิลป์ ป.6 นายวรวิทย์ นิเทศศิลป์ 032878 0010022385
306 ราชภฎั ด.ช.นิพิฐพนธ์ สวนปาน ป.6 น.ส.แสงพยอม พรมมิเทศ 036900 0012011499
307 ราชภฎั ด.ญ.นิชาภา ธูปเทียน ป.6 นางวิไลลกัษณ์ ธูปเทียน 037010 0010022383
308 ราชภฎั ด.ญ.ศตพร จริงไธสง ป.6 นางวิไลพกัตร์ จริงไธสง 037207 0010022387
309 ราชภฎั ด.ช.นรภทัร หาญเมืองใจ ป.6 นางวชัรี หาญเมืองใจ 037665 0010013367
310 ราชภฎั ด.ช.ปิถิร เรียบเรียง ป.6 นางณัฏฐนนัท์ เรียบเรียง 041817 0010022388
311 ราชภฎั ด.ช.พทัธนนัท์ ขนัส าโรง ม.3 นายส าราญ ขนัส าโรง 030754 0012014121
312 ราชภฎั ด.ญ.กญัญว์รา ทรวงแกว้ ม.3 นางณัฐฑริกา ทรวงแกว้ 030761 0010010492
313 ราชภฎั ด.ญ.วรารี สิริเสรีภาพ ม.3 นายวีระ สิริเสรีภาพ 030775 0010011530
314 ราชภฎั ด.ญ.เศรษฐณี นิเทศศิลป์ ม.3 นายวรวิทย์ นิเทศศิลป์ 032878 0010022385
315 ราชภฎั ด.ช.ณัฐรัชต์ ไชยวุฒิ ม.3 นายสุเทพ ไชยวุฒิ 038230 0010015052
316 ราชภฎั ด.ช.ศิวกร บุตรพรม ม.3 นางสุถิรนนัท์ บุตรพรม 040538 0010022400
317 ราชภฎั ด.ช.พฤฒินนัท์ วงคช์มภู ม.3 นางพร้ิมไพร วงคช์มภู 045711 0010022399
318 ราชภฎั นายสรธญั เมืองแกว้ ม.6 นางเสาร์ค  า เมืองแกว้ 026819 0010012827
319 ราชภฎั น.ส.ประภาพร ปอนถ่ิน ม.6 นายประเสริฐ ปอนถ่ิน 031051 0010014403
320 ราชภฎั น.ส.ธยัชนก ช านาญ ม.6 นายตระกลู ช านาญ 032442 0010022395
321 ราชภฎั นายชนน์ชนก ฉิมบุญมา ม.6 นางเบญจวรรณ ฉิมบุญมา 036680 0010022397
322 ราชภฎั น.ส.อมลรดา สีดาค า ม.6 นายอภิรมย์ สีดาค  า 039043 0010018357
323 ราชภฎั น.ส.สิรภทัร ลกัษมีวาณิชย์ ม.6 นางวิไลพร ลกัษมีวาณิชย์ 041763 0010027286
324 ราชภฎั นายรัตนโรจน์ อินทนนท์ ป.ตรี ปี 2 นางนารีรัตน์ อินทนนท์ 031938 0010006081
325 ราชภฎั นายศภุวิชญ์ ย ัง่ยืน ป.ตรี ปี 2 นายชายญาพร ย ัง่ยืน 036667 0018008421
326 ราชภฎั นายกษิดิศ สีดาค า ป.ตรี ปี 2 นายอภิรมย์ สีดาค  า 039043 0010018357
327 ราชภฎั นายนพฤทธ์ิ ลกัษมีวาณิชย์ ป.ตรี ปี 2 นางวิไลพร ลกัษมีวาณิชย์ 041763 0010027286
328 ราชภฎั นายวชัรนนท์ เพชรรุ่ง ป.ตรี ปี 2 นายกรเพชร เพชรรุ่ง 042856 0010018183
329 ราชภฎั น.ส.ศศิธร หนกัแน่น ป.ตรี ปี 2 นายทวีวฒัน์ หนกัแน่น 049600 0010027288
330 เทศบาล ด.ช.กณัภพ สุริยะเจริญ อ.3 นายธนพงษ์ สุริยะเจริญ 043530 0010028431
331 เทศบาล ด.ช.อคัรวฒัน์ ดวงแสง อ.3 นางชาลิสา ดวงแสง 046842 0010022089
332 เทศบาล ด.ช.จิรัฏฐ์ ป่ินสุข อ.3 นายศิษฎิ ป่ินสุข 046966 0010028453
333 เทศบาล ด.ญ.นภสัรา พงษเ์พง็ อ.3 นางนริศรา พงษเ์พง็ 048293 0010027411
334 เทศบาล ด.ช.วรภพ เอกสุวรรณ อ.3 นางนงคราญ เอกสุวรรณ 056068 0010045212
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335 เทศบาล ด.ญ.กนัตฤ์ทยั แกว้ก๋อง ป.3 นางรุ่งนภา แกว้ก๋อง 033242 0010006686
336 เทศบาล ด.ญ.สุภาวรัตน์ ขวญัคีรี ป.3 นางเบญจวรรณ ขวญัคีรี 034030 0010006758
337 เทศบาล ด.ญ.พิชามญช์ ไชยมา ป.3 นางศศิลกัษณ์ ไชยมา 034219 0010006762
338 เทศบาล ด.ช.ณตะวนั วงศเ์พ่ิม ป.3 นางกฤตยาภรณ์ วงศเ์พ่ิม 047495 0012011950
339 เทศบาล ด.ญ.ชนญัญา ณ ล าปาง ป.3 นางสุกญัญา ณ ล าปาง 048576 0010018490
340 เทศบาล ด.ญ.บณัฑิตา ทาค า ป.6 นางวชัราภรณ์ ทาค า 030240 0010004767
341 เทศบาล ด.ญ.เพลินกมล พรมเสน ป.6 นายโกวิท พรหมเสน 032021 0010007625
342 เทศบาล ด.ช.ศภุณัฐ ปรีชุม ป.6 นางเกสรา ปรีชุม 033910 0010010275
343 เทศบาล ด.ญ.จนัทมณี จนัทร์ใจวงค์ ป.6 นางกนัยา จนัทร์ใจวงค์ 033989 0010006728
344 เทศบาล ด.ญ.ธญัญลกัษณ์ ขวญัคีรี ป.6 นางเบญจวรรณ ขวญัคีรี 034030 0010006758
345 เทศบาล ด.ช.ณฐนนท์ วฒันพนัธ์ ป.6 นายทรงพนัธ์ วฒันพนัธ์ 035818 0010022939
346 เทศบาล ด.ญ.อยัลิสา ลออชยัรังษี ป.6 นายบญัชา ลออชยัรังษี 036829 0010022938
347 เทศบาล ด.ญ.กฤษติกา ธรรมชาติ ป.6 นายกฤษณ์ ธรรมชาติ 036889 0010023008
348 เทศบาล ด.ญ.ปพิชญา สุริยา ป.6 นางนุสรา สุริยา 037598 0010023012
349 เทศบาล ด.ช.นพรุจ แยม้คล่ี ป.6 นายณรงคศ์กัด์ิ แยม้คล่ี 038729 0010023005
350 เทศบาล ด.ช.วสวตัต์ิ มโนจิตร ป.6 นายธนวฒัน์ มโนจิตร 040370 0010023052
351 เทศบาล ด.ญ.วีรินท์ สุภาค า ป.6 นางษมาวีร์ สุภาค า 048805 0010021435
352 เทศบาล ด.ช.ปฏิพนัธ์ แอค า ป.6 นางรวินทนิ์ภา แอค า 048806 0010021422
353 เทศบาล ด.ช.อรรถ เกิดนาค ป.6 นางไอลดา เกิดนาค 050820 0010023009
354 เทศบาล ด.ช.ทินกรรตุ์ วนัแรก ป.6 นางบุษยารัตน์ รัตนมณี 051537 0010024750
355 เทศบาล ด.ช.ชลธี พรหมเมือง ป.6 นายยงยทุธ พรหมเมือง 053554 0010040826
356 เทศบาล ด.ช.ชลธาร พรหมเมือง ป.6 นายยงยทุธ พรหมเมือง 053554 0010040826
357 เทศบาล ด.ช.ปีติภทัร ปัญญานาค ป.6 นางปาจรีย์ ปัญญานาค 054888 0012017984
358 เทศบาล ด.ญ.กลัยากร เจริญทรัพย์ ม.3 นางสุนนัทา เจริญทรัพย์ 026678 0010012951
359 เทศบาล ด.ช.ชานนท์ ศรีไว ม.3 นางกาญจนา พทุธิศรี 028583 0010011760
360 เทศบาล ด.ญ.ไรวิลฬ์ สิงห์ใส ม.3 นางฉวีวรรณ สิงห์ใส 031383 0010007252
361 เทศบาล ด.ญ.พลอยวรา ค ามะนิด ม.3 นายเบญจรงค์ ค  ามะนิด 032218 0010023013
362 เทศบาล ด.ช.ปัณณโชติ ปินชยั ม.3 นายเสรี ปินชยั 033638 0010006785
363 เทศบาล ด.ช.วงศส์กลุ ตนัป้อม ม.3 นางวรรณาภรณ์ ตนัป้อม 036386 0018005245
364 เทศบาล ด.ญ.วินิธา สุริยา ม.3 นางนุสรา สุริยา 037598 0010023012
365 เทศบาล นายพงศพศั ทาค า ม.6 นางวชัราภรณ์ ทาค า 030240 0010004767
366 เทศบาล นายโชติกาล ศิริภูวนนัท์ ม.6 นางจารุณี ศิริภูวนนัท์ 030851 0010012320
367 เทศบาล น.ส.พิงคก์วี พรหมเสน ม.6 นายโกวิท พรหมเสน 032021 0010007625
368 เทศบาล นายวรภพ เมืองมานิตย์ ม.6 นางอมัพร ปัญญา 038400 0010019172
369 เทศบาล ด.ญ.ธนชัพร มโนจิตร ม.6 นายธนวฒัน์ มโนจิตร 040370 0010022937
370 เทศบาล น.ส.มทิุตา จนัทะปะทดั ม.6 นางจีราภรณ์ จนัทะปะทดั 041594 0010020074
371 เทศบาล นายธชันนัท์ ศรีชมภู ม.6 นางนิภา ศรีชมภู 047443 0010020205
372 เทศบาล นายเจริญบุญ บุญเจริญ ป.ตรี ปี 2 นางประภาแกว้ เทพยรัตน์ 026786 0010006710
373 เทศบาล นายธนพล อินทะศรี ป.ตรี ปี 2 นางสุพตัร อินทะศรี 030614 0010006200
374 เทศบาล นายวรวิชฌ์ แว่นทอง ป.ตรี ปี 2 นายวินยั แว่นทอง 030853 0012012335
375 เทศบาล นายธโนทยั นนัทวนั ณ อยธุยา ป.ตรี ปี 2 นางประไพศรี นนัทวนั ณ อยธุยา 031069 0010006868
376 เทศบาล น.ส.นรินทรา เจนใจ ป.ตรี ปี 2 นางนภาภรณ์ เจนใจ 034218 0010006761
377 เทศบาล น.ส.นภสัวรรณ ศรีชมภู ป.ตรี ปี 2 นางนิภา ศรีชมภู 047443 0010020205
378 เทศบาล น.ส.นฤชยา เดชพิชยั ป.ตรี ปี 2 นางญาณสุทธา เดชพิชยั 047494 0010024213
379 เทศบาล นายกลุวฒัน์ ค  าพกุ ป.ตรี ปี 2 นางกาญจนา ค าพกุ 048629 0010020816
380 เทศบาล น.ส.วิไลวรรณ เอ่ียมสุวรรณ ป.ตรี ปี 2 นายวิชยั เอ่ียมสุวรรณ 049373 0010040486
381 เทศบาล นายนนัทกร งดงาม ป.ตรี ปี 2 นางมนทวิ์กา งดงาม 049578 0010019823
382 เทศบาล น.ส.ณัฐนนัท์ เสมาทอง ป.ตรี ปี 2 นางไอลดา เกิดนาค 050820 0010023009
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383 เทศบาล น.ส.พรหมพร พรมวงัขวา ป.ตรี ปี 2 นางพิศมยั พรมวงัขวา 051071 0010024562
384 เทศบาล นายศภุวิชญ์ กาศเกษม ป.ตรี ปี 2 นางสมพร กาศเกษม 052716 0010027416
385 เทศบาล นายสิริภาส ยาวิชยั ป.ตรี ปี 2 นางสิริบูรณ์ ยาวิชยั 057017 0010046414
386 เมือง ด.ญ.นภทัร สิริบรรสพ อ.3 นางธญัลกัษณ์ สิริบรรสพ 023211 0010004717
387 เมือง ด.ช.ขวญัโชค บวรวุฒิภทัร อ.3 นายอภิชา บวรวุฒิภทัร 035366 0010037414
388 เมือง ด.ช.อชิรวตัต์ิ หน่อค ามา อ.3 นางจนัทนา หน่อค ามา 035536 0018001995
389 เมือง ด.ช.อชิรวิทย์ หน่อค ามา อ.3 นางจนัทนา หน่อค ามา 035536 0018001995
390 เมือง ด.ช.วาริตย์ เซ็นเสถียร อ.3 นางวราภรณ์ เซ็นเสถียร 035997 0010013704
391 เมือง ด.ญ.ฉตัรชยาภา พฒันาศกัด์ิ อ.3 นายศาศวตั พฒันาศกัด์ิ 037577 0010032413
392 เมือง ด.ญ.พนิตานนัท์ ภกัดี อ.3 น.ส.ณัฐธยาน์ หวนัชยัศรี 039812 0012008846
393 เมือง ด.ช.ศภุวิชญ์ อาษากิจ อ.3 นางขวญัใจ อาษากิจ 040917 0010017427
394 เมือง ด.ช.ศภุณัฐ อาษากิจ อ.3 นางขวญัใจ อาษากิจ 040917 0010017427
395 เมือง ด.ช.อธิวฒัน์ ปัญญาโกญ อ.3 นายอุทยั ปัญญาโกญ 042523 0010023615
396 เมือง ด.ช.จิระติวฒั ไชยอมัพรจิตร อ.3 นายจกัรพนัธ์ุ ไชยอมัพรจิตร 043966 0010023382
397 เมือง ด.ช.นนทพทัธ์ สุวรรณมาศ อ.3 นายสุภพงศ์ สุวรรณมาศ 045460 0010035023
398 เมือง ด.ช.ณัฐรัตน์ สกลุหาญ อ.3 นางรัตติกาล สกลุหาญ 045850 0010032468
399 เมือง ด.ช.ภูมิพฒัน์ ภิรมย์ อ.3 นางนฤมล ภิรมย์ 046811 0010022527
400 เมือง ด.ญ.ลานนา ทอมป์สนั อ.3 น.ส.วิยะฎา ศรอนุสิน 047648 0010030571
401 เมือง ด.ญ.ณัฐธิดา ขนัค  า อ.3 นางวิลาวลัย์ ขนัค  า 047920 0010020092
402 เมือง ด.ญ.ศภุนิลพร จิรสินทรัพย์ อ.3 นางเพียงฤทยั จิรสินทรัพย์ 051726 0010026444
403 เมือง ด.ญ.กลุพชัร กลุธรวฒันา อ.3 นางวลารัตน์ กลุธรวฒันา 051977 0010041253
404 เมือง ด.ช.ชยพล พนัธ์ขนุทด อ.3 น.ส.พรพิมล รู้การนา 052758 0010030652
405 เมือง ด.ญ.ภูษณิศา ภูผา อ.3 นายภูชาวานิช ภูผา 056365 0010045647
406 เมือง ด.ญ.ตรีทิรา ตรีวงศ์ ป.3 นางมณทิรา ตรีวงศ์ 027492 0010007804
407 เมือง ด.ญ.จิรัชยา จินามา ป.3 นางนนัทิยา จินามา 028517 0010009426
408 เมือง ด.ญ.หทยัชนก เหลาพรม ป.3 นางสุพิตร เหลาพรม 029878 0010019873
409 เมือง ด.ช.วรภทัร พรหมนิเวศน์ ป.3 นายวรพงษ์ พรหมนิเวศน์ 031144 0010030182
410 เมือง ด.ช.ภทัรภูมิม์ บ  าเพช็ร ป.3 นางศศินภา บ าเพช็ร 034733 0010008320
411 เมือง ด.ญ.ภทัรวดี รังสี ป.3 นางรุ่งฤทยั รังษี 041634 0010025995
412 เมือง ด.ญ.สุธญัญา เหลก็ชาย ป.3 นางจารุวรรณ เหลก็ชาย 041869 0010023653
413 เมือง ด.ญ.ชิสา ปิยะภาคี ป.3 น.ส.พรรณภทัรา ดารากระจ่าง 041910 0010026172
414 เมือง ด.ญ.บุญยวีร์ ปัญญาโกศ ป.3 นายอุทยั ปัญญาโกญ 042523 0010023615
415 เมือง ด.ช.ศภุวิชญ์ ชยัพนัธุ์ ป.3 น.ส.วธันีย์ ชยัพนัธ์ุ 046803 0010030546
416 เมือง ด.ญ.ถิรดา พวงบุบผา ป.3 นางวาสนา พวงบุบผา 047317 0010025135
417 เมือง ด.ญ.ณัฎฐ์นทยั จิรัฐติกาล ป.3 น.ส.ภิชาญาดา ศรอนุสิน 047649 0010030572
418 เมือง ด.ญ.พิชญาพณั แกว้สกั ป.3 นางทรงศรี แกว้สกั 048809 0010036977
419 เมือง ด.ญ.นารีรัตน์ ยาดี ป.3 นางจุฑาภรณ์ ยาดี 050116 0010025535
420 เมือง ด.ช.ปุณณภพ บริบูรณ์ ป.3 นายสุภาพ บริบูรณ์ 053046 0010039971
421 เมือง ด.ญ.ภิญญาพชัญ์ หลา้สุยะ ป.3 น.ส.จิตรา เพชรดี 056173 0010045355
422 เมือง ด.ช.ศิรวิชญ์ ศิวานนท์ ป.6 นายนพดล ศิวานนท์ 025503 0010022519
423 เมือง ด.ช.ณัฐภูมิ กลุเรือน ป.6 นางอนงค์ กาพยไ์ชย 030122 0010006107
424 เมือง ด.ช.ปรวีย์ จุลศิริ ป.6 น.ส.สุภลกัษณ์ กนัธิยะ 034351 0010010713
425 เมือง ด.ญ.วรัทยา บุญจนัทร์ ป.6 นางสุนิตย์ จนัตะ๊วงค์ 036122 0010022518
426 เมือง ด.ช.ศิราช ศภุวิเศษ ป.6 นางวรมนสั ศภุวิเศษ 037284 0010022529
427 เมือง ด.ญ.กญัญาภคั ก าเนิดศิริ ป.6 นายภควฒัน์ ก าเนิดศิริ 037595 0010022090
428 เมือง ด.ช.ธนานพ ปัญญามงูวงษา ป.6 นายกิจจา ปัญญามลูวงษา 039595 0010022521
429 เมือง ด.ช.ชวนนท์ ช่วงโสม ป.6 นางกนกพรรณ ช่วงโสม 040685 0010041394
430 เมือง ด.ญ.ปรัชญาณี ปุ๊ ดพรม ป.6 นางพนิดา ปุ๊ ดพรม 042155 0012016510
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431 เมือง ด.ช.กวินสวสัด์ิ สุขสวสัด์ิ ณ อยธุยา ป.6 ม.ล.เกษมสุข สุขสวสัด์ิ ณ อยธุยา 042444 0010041780
432 เมือง ด.ญ.จินตจุ์ฑา การแขง็ ป.6 น.ส.รัชนีกร การแขง็ 042544 0010022524
433 เมือง ด.ญ.พทัธนนัท์ โภคินอธิษฐ์ ป.6 น.ส.กนัตินนัท์ โภคินอธิษฐ์ 042909 0010020673
434 เมือง ด.ญ.ศนนัทท์ร ศิริมาแสงทกัษษิ์ณ ป.6 น.ส.วิชชุดา ทองค า 043107 0010022523
435 เมือง ด.ช.สิงหราช สุรินทร์ ป.6 นางนนัธิยา เพ่ิมพลู 045851 0010022526
436 เมือง ด.ช.ศภุวิชญ์ อา้ยเสาร์ ป.6 นางสุภคั อา้ยเสาร์ 046032 0010019420
437 เมือง ด.ช.จิรายุ ภิรมย์ ป.6 นางนฤมล ภิรมย์ 046811 0010022527
438 เมือง ด.ญ.วรนุช อาศนะ ป.6 นางอรชีรา อาศนะ 050073 0010037185
439 เมือง ด.ญ.นรีกานต์ ก ายาน ป.6 น.ส.พรรณทิพา มงคลพนัธ์ 050117 0010025529
440 เมือง ด.ช.จิตรภาณุ แกว้ลงักา ป.6 น.ส.ภทัรานิษฐ์ กาใจ 052488 0010041377
441 เมือง ด.ญ.สาลินี นิกรพนัธ์ ป.6 น.ส.จตุพร กนัทะวงค์ 053339 0010041570
442 เมือง ด.ญ.สาริศา สมสอน ป.6 นางมตัติกา สมสอน 053379 0010033580
443 เมือง ด.ช.ธีรเดช ติค  า ป.6 นางวริศรา ติค  า 053766 0010041568
444 เมือง ด.ช.กิตติภูมิฐ์ กรจิระเกษมศานต์ิ ป.6 นางสุพิชญาฌ์ กรจิระเกษมศานต์ิ 056981 0010046374
445 เมือง ด.ช.วีระวิชญ์ ชยัชนะ ม.3 นางมยเุรศ ชยัชนะ 027425 0010008293
446 เมือง ด.ญ.ช่อฟ้า บุญสนอง ม.3 นางจิรัฐติกาล บุญสนอง 030039 0010010089
447 เมือง ด.ช.บวรกิตต์ ลีลาธรรมสจัจะ ม.3 นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสจัจะ 030786 0010046261
448 เมือง ด.ช.ณัฐวุฒิ เหลง็ไทย ม.3 นางวิลาวรรณ์ เหลง็ไทย 031472 0012018921
449 เมือง ด.ช.สิปปกร หลานค า ม.3 นางคชาภรณ์ หลานค า 033174 0010006609
450 เมือง ด.ช.ดุลยวตั ปานพรมหม ม.3 นางนวลนุช ปานพรหม 033594 0010011001
451 เมือง ด.ญ.ปุณริศา บุณยรัตน์ วรรณลยั ม.3 นางกนกเรขา บุณยรัตน์ วรรณลยั 034512 0010014765
452 เมือง ด.ญ.วชิรญาณ์ วรรณาภรณ์ ม.3 นายวิริย์ วรรณาภรณ์ 038290 0010022376
453 เมือง ด.ญ.นภสันนัท์ ไชยอมัพรจิตร ม.3 นายจกัรพนัธ์ุ ไชยอมัพรจิตร 043966 0010023382
454 เมือง ด.ญ.อนุตรนดัดา สนักลกิจ ม.3 นายสนัธาน สนักลกิจ 049504 0010023385
455 เมือง น.ส.ศลิษา จิตมณี ม.3 นางศญุาฏา เช่ือมัน่ 049774 0018009032
456 เมือง ด.ช.ชนกนัต์ พว่งศรี ม.3 นางชนากานต์ พว่งศรี 051850 0010026493
457 เมือง ด.ช.กฤษฎิญญ์ ถ่ินส าโรง ม.3 นายปิติพงค์ ถ่ินส าโรง 053587 0018006714
458 เมือง ด.ญ.กรรวี มากเพง็ ม.3 นางลินจง มากเพง็ 055342 0010044747
459 เมือง ด.ช.ยศพฒัน์ ชยัวงษ์ ม.3 นางศภุสุตา ชยัวงษ์ 056883 0010046294
460 เมือง นายรชต วงคป์ระสิทธ์ิ ม.6 นายนทัธพงศ์ วงศป์ระสิทธ์ิ 030197 0010008857
461 เมือง นายชนาธิป บุญสูง ม.6 น.ส.ชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ 030574 0010007683
462 เมือง นายณัฐญาณ นวลแกว้ ม.6 นางนิตยา นวลแกว้ 032517 0012020353
463 เมือง น.ส.เพญ็พิชชา ทิมนั ม.6 นางนุจรินทร์ ทิมนั 033289 0010022538
464 เมือง น.ส.ศทุธวีร์ มว่งช่ืน ม.6 นางวาทิณี มว่งช่ืน 036655 0010022562
465 เมือง น.ส.นนัทน์ภสัร คงงาม ม.6 พ.ต.ท.ภนวฒัน์ คงงาม 041717 0010030435
466 เมือง น.ส.ฐิติรัตน์ คงงาม ม.6 ด.ต.สุกฤษฎ์ิ คงงาม 041911 0010026266
467 เมือง นายเจตนิพิฐ หม่ืนแจ่ม ม.6 นางนารีย์ หม่ืนแจ่ม 042389 0010022542
468 เมือง น.ส.ณิชา จิตมณี ม.6 นางศญุาฏา เช่ือมัน่ 049774 0018009032
469 เมือง น.ส.เบญจมา ชูชาติ ม.6 นางสาธิดา เฟ่ืองฟกิูจการ 055275 0018008974
470 เมือง น.ส.วิมลสิริ เพช็ร์รัตน์ ป.ตรี ปี 2 นางเยาวรัตน์ เพช็รรัตน์ 025087 0018007304
471 เมือง น.ส.อมรารีย์ โกฎแกว้ ป.ตรี ปี 2 นางศิราณี โกฎแกว้ 025540 0010006129
472 เมือง น.ส.สุรีพร ค าต๊ิบ ป.ตรี ปี 2 นางพรพิไลย ค าต๊ิบ 026593 0010001034
473 เมือง นายณัฐชนน มะโน ป.ตรี ปี 2 นางพิกลุรัตน์ จงจรัสนุกลุ 027232 0010012041
474 เมือง นายถิรราช ยะมะโน ป.ตรี ปี 2 นายอินชม ยะมะโน 027377 0010007513
475 เมือง น.ส.ศรันยพ์ร บวรคุณานนท์ ป.ตรี ปี 2 นายกฤษติกร บวรคุณานนท์ 028675 0018002865
476 เมือง น.ส.จิรัชญา เสาร์แปงค า ป.ตรี ปี 2 นางจุไรรัตน์ เสาร์แปงค า 029340 0018002942
477 เมือง น.ร.นายเรือณัฐพงศ์ พนัธ์พิกลุ ป.ตรี ปี 2 นางรัชดาภรณ์ พนัธ์พิกลุ 030949 0010014122
478 เมือง นายพงศพ์ชัระ เนรวงศ์ ป.ตรี ปี 2 นางสุมาลี ศรีสุพรรณ์ 031996 0018004965
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479 เมือง นายประวีณ ไผว่งษ์ ป.ตรี ปี 2 นางตติยา ไผว่งษ์ 032227 0018002651
480 เมือง นายภูมิรพี กนัทะพงค์ ป.ตรี ปี 2 นางลินลดา กนัทะพงค์ 032816 0010009529
481 เมือง น.ส.ญาสุมินทร์ จนัทรบุตร ป.ตรี ปี 2 นางกรวรรณ จนัทรบุตร 033076 0010006465
482 เมือง นายหิรัญ ใจงาม ป.ตรี ปี 2 นางพชัราภรณ์ ใจงาม 039757 0018006508
483 เมือง น.ส.หทยัเทพ ดาวรัตน์ ป.ตรี ปี 2 นางเทียมใจ ดาวรัตน์ 040286 0010022535
484 เมือง น.ส.ปวนัรัตน์ ปรากฏวงศ์ ป.ตรี ปี 2 นางปรานอม ปรากฏวงศ์ 040593 0012009237
485 เมือง น.ส.บุรินทณี รุจิราภา ป.ตรี ปี 2 นายเอกราช รุจิราภา 044751 0010018484
486 เมือง นายธรณ์ธนัย์ ประพนัธ์ศรี ป.ตรี ปี 2 นายณัฐพงษ์ ประพนัธ์ศรี 046991 0010027334
487 เมือง นายภูมิ ภูมิมาลา ปวส.2 นางเฟ่ืองฟ้า ภูมิมาลา 047331 0012013391
488 เมือง นายเศวตฉตัร ศิวิลยัซ์ ป.ตรี ปี 2 ว่าท่ีร.ต.หญิงปริยา ศิวิลยัซ์ 048781 0010022533
489 เมือง นายกรทกัษ์ วุฒิสารวฒันา ป.ตรี ปี 2 นางปรฤดี วุฒิสารวฒันา 049953 0018007640
490 เมือง นายวชิรวิทย์ มงคลพนัธ์ ปวส.2 น.ส.พรรณทิพา มงคลพนัธ์ 050117 0010025529
491 เมือง น.ส.กานตช์นิต ฟแูสง ป.ตรี ปี 2 น.ส.ชุติกาญจน์ จุลวงษ์ 050118 0010025534
492 ดอยสะเกด็ ด.ช.สิงห์ไพร ผลสมบูรณ์ อ.3 น.ส.เพญ็นภา สล่าปัน 031519 0010006661
493 ดอยสะเกด็ ด.ช.จิรัฎฐ์ ตรีธนะกิตติ อ.3 นางปิยพร ตรีธนะกิตติ 034547 0010031483
494 ดอยสะเกด็ ด.ช.หฤษฎ์ ดวงปัน อ.3 นายสมหวงั ดวงปัน 034929 0012012253
495 ดอยสะเกด็ ด.ญ.ณัฐนิชา ไชยกลาง อ.3 นางกนกพร ไชยกลาง 035907 0010031499
496 ดอยสะเกด็ ด.ญ.ณัฐชนา ไชยกลาง อ.3 นางกนกพร ไชยกลาง 035907 0010031499
497 ดอยสะเกด็ ด.ญ.ภทัศิตา ศิริปัญญา อ.3 นายภทัธนิติ ศิริปัญญา 036265 0010031502
498 ดอยสะเกด็ ด.ช.พงศภี์ระ นามวงศพ์รหม อ.3 น.ส.วริยาภรณ์ นามวงศพ์รหม 048865 0010033030
499 ดอยสะเกด็ ด.ญ.พรรณนวสรวง เขียนสมจิตร อ.3 น.ส.ธญัชนก กาญจน์กนกพร 052940 0010026601
500 ดอยสะเกด็ ด.ญ.นิชานนัท์ ญานะ อ.3 นางอรุณวรรณ ญานะ 056459 0012018235
501 ดอยสะเกด็ ด.ญ.อชิรญา ปัญญาลือ ป.3 นายประสิทธิญา ปัญญาลือ 029716 0010008255
502 ดอยสะเกด็ ด.ช.กฤษฎ์ ตรีธนะกิตติ ป.3 นางปิยพร ตรีธนะกิตติ 034547 0010031483
503 ดอยสะเกด็ ด.ช.ฐาปนนนัท์ งานประเสริฐสกลุ ป.3 น.ส.วรางคณา งานประเสริฐสกลุ 037147 0010035080
504 ดอยสะเกด็ ด.ญ.ฐิติรัตน์ ค  าโพธ์ิ ป.3 นายณัฐวุฒิ ค  าโพธ์ิ 037827 0010027105
505 ดอยสะเกด็ ด.ช.ชิตวนั ดาวเลิศ ป.3 นายสถาปัตย์ ดาวเลิศ 039172 0010022776
506 ดอยสะเกด็ ด.ญ.ธญัญา จนัทร์เทพ ป.3 น.ส.ธนาพร จนัทร์เทพ 044142 0010035179
507 ดอยสะเกด็ ด.ญ.กนัตพิชญ์ ทิวกาล ป.3 นางวรรณภามาศ ทิวกาล 056370 0010045651
508 ดอยสะเกด็ ด.ช.ธีรโชติ ญาติฝงู ป.3 นายณัฐเชษฐ์ ญาติฝงู 056798 เปิดบญัชี
509 ดอยสะเกด็ ด.ช.ศรัณย์ ศรีสม ป.6 นายสมคิด ศรีสม 025541 0010011964
510 ดอยสะเกด็ ด.ช.ภีมวจัน์ สุริโยดร ป.6 นายสุริยน สุริโยดร 028698 0010016013
511 ดอยสะเกด็ ด.ช.วุฒิภทัร รักสตัย์ ป.6 นางกลัยา รักสตัย์ 033266 0010013096
512 ดอยสะเกด็ ด.ช.จกัรพนัธุ์ พาจรทิศ ป.6 นายจกัรี พาจรทิศ 034976 0010022775
513 ดอยสะเกด็ ด.ช.เปรมอชิตะ ดาวเลิศ ป.6 นายสถาปัตย์ ดาวเลิศ 039172 0010022776
514 ดอยสะเกด็ ด.ญ.พรปวีย์ แสงบุญ ป.6 นางอญัชรินทร์ แสงบุญ 039865 0010022778
515 ดอยสะเกด็ ด.ช.ยศภทัร ใจแปง ป.6 นางจุฑาทิพย์ ใจแปง 052178 0010035131
516 ดอยสะเกด็ ด.ช.นนทพทัธ์ ปัญญาดา ม.3 นางจรวยพร ปัญญาดา 030644 0010008834
517 ดอยสะเกด็ ด.ช.ชนฏัฐพล แกว้มณี ม.3 นายนพรัตน์ แกว้มณี 042298 0010019455
518 ดอยสะเกด็ ด.ญ.รัตนมินทร์ สายสนิท ม.3 นางอารีรัตน์ สายสนิท 049710 0010022829
519 ดอยสะเกด็ ด.ญ.กริษฐา พวงทอง ม.3 นายสุรชยั พวงทอง 055426 0018008152
520 ดอยสะเกด็ น.ส.อรุณี น าโชคชยัเจริญกลุ ม.6 นายอรุณ น าโชคชยัเจริญกลุ 026051 0010010389
521 ดอยสะเกด็ นายกฤติภูมิ ต้ือแกว้ ม.6 นางอุบล ต้ือแกว้ 031951 0010012831
522 ดอยสะเกด็ น.ส.มานิตา ถนอมศกัด์ิ ม.6 นายนนัทยศ ถนอมศกัด์ิ 039664 0010017399
523 ดอยสะเกด็ น.ส.ชิษณุชา ใจแปง ม.6 นางจุฑาทิพย์ ใจแปง 052178 0010035131
524 ดอยสะเกด็ นายกษมา พวงทอง ม.6 นายสุรชยั พวงทอง 055426 0018008152
525 ดอยสะเกด็ นายชนภทัร คาบเพช็ร ป.ตรี ปี 2 นายวรรณนพ คาบเพช็ร 022586 0010009967
526 สนัก าแพง ด.ช.ปวริศร์  บุญมาติ อ.3 นายสงัวาลย์ บุญมาติ 020337 0010008403
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527 สนัก าแพง ด,ญ.วีรยา อารีศิริ อ.3 นายสุรชยั อารีศิริ 023314 0010004152
528 สนัก าแพง ด.ญ.จารุภิญญา ศรีเมืองมา อ.3 นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา 035254 0010011094
529 สนัก าแพง ด.ญ.พิชญาภา อินทร์พรหม อ.3 นายวิกรม อินทร์พรหม 037326 0010031189
530 สนัก าแพง ด.ช.ชินดนยั อินทศรี อ.3 น.ส.ธิดาเดือน ไชยวงศ์ 037719 0010031200
531 สนัก าแพง ด.ญ.วรวลญัช์ อญิญาวงศเ์ลิศ อ.3 นายวรโชค อภิญญาวงศเ์ลิศ 038020 0010031226
532 สนัก าแพง ด.ช.คุณัชญ์ กีไสย อ.3 นายศภุฤกษ์ กีไสย 038443 0010022404
533 สนัก าแพง ด.ญ.ปภชัญา ตาเรืองศรี อ.3 นางประกายวรรณ ตาเรืองศรี 040870 0010031304
534 สนัก าแพง ด.ช.ณัฐภูมิ กงจกัร อ.3 น.ส.พิมลพรรณ กงจกัร 047399 0010031382
535 สนัก าแพง ด.ญ.นาราชา เกิดพนัธ์ อ.3 นางนาตยา เกิดพนัธ์ุ 053445 0010037991
536 สนัก าแพง ด.ญ.พิชญาภา สิงห์อูป อ.3 นางนงเยาว์ สิงห์อูป 053498 0010040975
537 สนัก าแพง ด.ญ.กรวรรณ ถนอมสินธุ์ ป.3 นายจตุพล ถนอมสินธ์ุ 034576 0010044748
538 สนัก าแพง ด.ช.จตุพงศ์ ศรีเมืองมา ป.3 นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา 035254 0010011094
539 สนัก าแพง ด.ญ.ณัฐิกา ไชยวงคค์  า ป.3 น.ส.ขวญัหทยั ไชยวงคค์  า 037967 0010031214
540 สนัก าแพง ด.ญ.ชุติกาญจน์ จนัทรรัตน์ ป.3 นายณัฐพล จนัทรรัตน์ 038774 0010027374
541 สนัก าแพง ด.ญ.ณัฐณภสัสร ชยัยงศิลป์ ป.3 นางอรอุกริต ชยัยงศิลป์ 043052 0010022407
542 สนัก าแพง ด.ญ.อภิสรา กนัจินะ ป.3 นายคมกฤช กนัจินะ 043053 0010031328
543 สนัก าแพง ด.ญ.วรรณสิงห์ สุวิทยศ์กัด์ิดานนท์ ป.3 น.ส.ขวญัหทยั สุขสมณะ 047273 0010044426
544 สนัก าแพง ด.ญ.ภูฟ้า อุ่นจิโน ป.3 ว่าท่ี ร.ต.หญิงอภนัตรี ปรีชามานพวงศ์ 051912 0010024036
545 สนัก าแพง ด.ช.ธนวรรธน์ โพธ์ิภกัดี ป.3 นางจนัทวรรณ โพธ์ิภกัดี 054605 0010042493
546 สนัก าแพง ด.ญ.กานตธี์รา ปัญญาเหลก็ ป.6 นางลกัษณา ปัญญาเหลก็ 029989 0010013900
547 สนัก าแพง ด.ช.กิตติธชั มาลงัค์ ป.6 นายสรายทุธ์ มาลงัค์ 035960 0010031169
548 สนัก าแพง ด.ช.ณัฐพชัร์ บุญมาก ป.6 นางจารุมนต์ บุญมาก 036268 0010022405
549 สนัก าแพง ด.ช.ปวริศร กีไสย ป.6 นายศภุฤกษ์ กีไสย 038443 0010022404
550 สนัก าแพง ด.ช.ณฐวฒัน์ ยะค า ป.6 นางอจัฉรา ยะค า 039513 0010015310
551 สนัก าแพง ด.ช.วีรเดช วิเศษคุณ ป.6 นางสุวปรียา อารีศิริ 042209 0018005996
552 สนัก าแพง ด.ญ.ณัฐธยาน์ ชยัยงศิลป์ ป.6 นางอรอุกริต ชยัยงศิลป์ 043052 0010022407
553 สนัก าแพง ด.ช.สิงห์ สุวิทยศ์กัด์ิดานนท์ ป.6 น.ส.ขวญัหทยั สุขสมณะ 047273 0010044426
554 สนัก าแพง ด.ช.ภคิน ศรีนุวฒัน์ ป.6 นายธนรัชต์ ศรีนุวฒัน์ 048034 0010022406
555 สนัก าแพง ด.ญ.บุษรา อภยัโรจน์ ป.6 นางมณีรัตน์ อภยัโรจน์ 048631 0010022403
556 สนัก าแพง ด.ช.ศกัดิธชั  เมืองสุวรรณ ม.3 นางพรพรรณ เมืองสุวรรณ 023744 0010002397
557 สนัก าแพง ด.ช.ชาญธิษณ์ พวัศิริ ม.3 นางอรวรรณ พวัศิริ 027683 0010008307
558 สนัก าแพง ด.ช.นราวิชญ์ ค  าป่าแลว ม.3 นางหทยัรัตน์ ค  าป่าแลว 027784 0010008628
559 สนัก าแพง ด.ญ.ผกาสินี วณัชวงศ์ ม.3 นางสุภาวดี วณัชวงศ์ 030589 0010022415
560 สนัก าแพง ด.ช.ภูริธชั หมอยา ม.3 นายชชั หมอยา 030957 0010012070
561 สนัก าแพง ด.ช.ณัฐนนัทน์ ตาตะนนัทน์ ม.3 นางม่ิงขวญั ตาตะนนัทน์ 032771 0012007402
562 สนัก าแพง ด.ช.ณภทัร อุนนะนนัทน์ ม.3 นางมนทกานต์ อุนนะนนัทน์ 033083 0010022411
563 สนัก าแพง ด.ช.ลทัธพล กีไสย ม.3 นายศภุฤกษ์ กีไสย 038443 0010022404
564 สนัก าแพง ด.ญ.ณัชชา ไชยวงค์ ม.3 นายวฒันลกัษณ์ ไชยวงศ์ 040869 0010022416
565 สนัก าแพง ด.ญ.ณัฐกฤติยา โกษศิริศิลป์ ม.3 น.ส.องัศมุาลิน โกษศิริศิลป์ 047504 0010020969
566 สนัก าแพง ด.ช.ขชล สมวงค์ ม.3 นายเขมราช สมวงศ์ 047800 0010022413
567 สนัก าแพง ด.ช.ณัฐภทัรภูมิ เดชวงคย์า ม.3 นางเบญจลกัษณ์ เดชวงคย์า 052417 0010031424
568 สนัก าแพง ด.ญ.อยัลฎา เรือนค ามา ม.3 นางกลุวลี เรือนค ามา 053499 0010040865
569 สนัก าแพง ด.ญ.ชนญัชิดา วงษร์าช ม.3 นางชูขวญั วงษร์าช 057468 0010047680
570 สนัก าแพง นายณัฐชนน ค าป่าแลว ม.6 นางหทยัรัตน์ ค  าป่าแลว 027784 0010008628
571 สนัก าแพง นายกญัจณศกัด์ิ มณีศรีสุวรรณ ม.6 นายสมศกัด์ิ มณีศรีสุวรรณ 028300 0010002238
572 สนัก าแพง น.ส.กานตน์ลิน วงษศ์รียา ปวช.3 นางกฤษณี วงษศ์รียา 030409 0018003170
573 สนัก าแพง นายทิชากร หงษรั์ตน์ ม.6 นางหญิง หงษรั์ตน์ 031602 0018000852
574 สนัก าแพง น.ส.ปานฝน ยืนธรรม ม.6 นางกาญจน์ทิพย์ ยืนธรรม 037210 0018004337
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575 สนัก าแพง น.ส.ปานฟ้า ยืนธรรม ม.6 นางกาญจน์ทิพย์ ยืนธรรม 037210 0018004337
576 สนัก าแพง นายภทัรกร ดวงแกว้เรือน ม.6 นายวราวุธ ดวงแกว้เรือน 039476 0010022417
577 สนัก าแพง นายกริณยพ์ล เป็งมา ม.6 นางพฒัน์นรี เป็งมา 053448 0018008094
578 สนัก าแพง น.ส.ชนิศวรา ทองนาค ป.ตรี ปี 2 นางธวลักร ทองนาค 021406 0010004256
579 สนัก าแพง น.ส.ภคัรวรรณ อภิวงคง์าม ป.ตรี ปี 2 ว่าท่ี ร.ต.รณภพ อภิวงศง์าม 027943 0010014461
580 สนัก าแพง น.ส.อรุณวรางค์ อุนนะนนัทน์ ป.ตรี ปี 2 นางมนทกานต์ อุนนะนนัทน์ 033083 0010022411
581 สนัก าแพง นายเปรมปรีด์ิ ศิริมงคล ป.ตรี ปี 2 นายนิพนธ์ ศิริมงคล 036638 0010013290
582 แมอ่อน ด.ช.ปฐพี ศรีวิชยั อ.3 น.ส.อภิรมย์ สมณะ 037950 0010027863
583 แมอ่อน ด.ช.ธีรดนยั ณ เชียงใหม่ อ.3 จ่าสิบต ารวจจกัรชยั ณ เชียงใหม่ 048456 0018005034
584 แมอ่อน ด.ญ.ปภาดา ทาเติง อ.3 นางนิสา ทาเติง 048795 0010021919
585 แมอ่อน ด.ญ.วรัญดา ธรรมติน อ.3 นางสุชาดา ธรรมติน 048796 0010022386
586 แมอ่อน ด.ช.กฤติน ปากดี อ.3 น.ส.สายฝน ไชยถา 055050 0010042994
587 แมอ่อน ด.ช.กฤษณะ ธรรมติน ป.6 นางสุชาดา ธรรมติน 048796 0010022386
588 แมอ่อน ด.ญ.สุธิกาต์ กนัธุระ ป.6 น.ส.อนงค์ สุภามลู 049214 0010021274
589 แมอ่อน ด.ญ.ชวิศา จตุพิพิธพร ป.6 นางดวงพร จตุพิพิธพร 056483 0010045795
590 แมอ่อน น.ส.นารีนาฏ ไชยอาม ม.6 นางนิตยา ไชยอาม 030544 0010012877
591 แมอ่อน นายทตัพงศ์ รัชฎา ม.6 นายเสน่ห์ รัชฎา 033891 0010008380
592 แมอ่อน น.ส.ปภาพินท์ เต๋จ๊แยง ม.6 นางดวงพร วีระค า 049846 0010022401
593 แมอ่อน นายศรวิพฒัน์ อินตะ๊มลู ป.ตรี ปี 2 นายทยตุภทัร อินตะ๊มลู 032947 0018003271
594 แมอ่อน นายบณัฑิต สุนาอา้ย ปวส.2 นางค าหนอ้ย สมสลา 049845 0010027377
595 พร้าว ด.ญ.พลอยรุจา โชคทวีสมัฤทธ์ิ อ.2 นายสุธีพทัธ์ โชคทวีสมัฤทธ์ิ 039153 0010029368
596 พร้าว ด.ญ.กลุปรียา อา้ยเสาร์ อ.3 นางสุพรรษา อา้ยเสาร์ 047731 0010021700
597 พร้าว ด.ช.อาเนช สุนนัตะ๊ อ.3 นางไก่ทอง สุนนัตะ๊ 052469 0010025107
598 พร้าว ด.ช.อเนชา สุนนัตะ๊ อ.3 นางไก่ทอง สุนนัตะ๊ 052469 0010025107
599 พร้าว ด.ญ.ณภาภชั ยามี อ.3 น.ส.แสงดาว ถาค าเลิศ 057955 0018009252
600 พร้าว ด.ญ.ชญาณิชย์ ค  าภีระ ป.3 นางญาณิศา ค าภิระ 027658 0010007964
601 พร้าว ด.ญ.ธญัวรัตม์ กาใจ ป.3 นางวีราภรณ์ กาใจ 028130 0010013736
602 พร้าว ด.ช.ภทัรดนยั ค  ามา ป.3 นายณรงคศ์กัด์ิ ค  ามา 030741 0010011974
603 พร้าว ด.ญ.นภสักรณ์ ปงลงักาพสิษฐ์ ป.3 นายกฤษฎช์นญัญู ปงลงักาพสิษฐ์ 032848 0010011183
604 พร้าว ด.ช.พีรวิชญ์ ค  าภิโล ป.3 นางวิไลวรรณ ปิวค า 033038 0010017413
605 พร้าว ด.ญ.จารุวรรณ ชยัชนะ ป.3 นายอนนัต์ ชยัชนะ 033894 0010008958
606 พร้าว ด.ญ.จิรสุดา หลา้ปาวงศ์ ป.3 นายจีรเวศน์ หลา้ปาวงศ์ 047984 0010027781
607 พร้าว ด.ญ.สมิตานนัท์ อุลยั ป.3 นางประภาสร อุลยั 050180 0012015770
608 พร้าว ด.ญ.ดวงไพลิน อานนท์ ป.3 นางไพรินทร์ อานนท์ 052311 0010024731
609 พร้าว ด.ช.จินตกวี ยากยืน ป.6 นายภูวดลย์ ยากยืน 037393 0010013520
610 พร้าว ด.ช.ฐปนนท์ ณ โมรา ป.6 นางจุฑารัตน์ ณ โมรา 037601 0012008418
611 พร้าว ด.ช.จิรายุ เหลก็ลา ป.6 นางรัชนี บณัทิตาสกลุ 052706 0010040351
612 พร้าว ด.ญ.พาราสิริ ตะติรัตน์ ม.3 นายทชักรณ์ ตะติรัตน์ 018271 0010011980
613 พร้าว ด.ญ.กฤติกา ชยัเพญ็ ม.3 นายกฤชเพชร ชยัเพญ็ 027787 0018002098
614 พร้าว น.ส.ศศิวิมล เมธา ม.3 นายภาณุพงศ์ เมธา 029240 0018009521
615 พร้าว น.ส.บณัฑิตา ค ามา ม.3 นายณรงคศ์กัด์ิ ค  ามา 030741 0010011974
616 พร้าว ด.ช.วิชนนัท์ สกัค  า ม.3 นายชุ่ม สกัค  า 032244 0010021325
617 พร้าว นายกปัตนั ปงลงักา ม.3 นายลว้น ปงลงักา 037021 0010038637
618 พร้าว ด.ญ.ธนชัญา ปัญญารัตน์ ม.3 นางปณริญ ปัญญารัตน์ 041232 0010023024
619 พร้าว ด.ญ.ทิพาพร ทวิชากรสีทอง ม.3 นางสุพาณี ศรีนวล 042089 0010015582
620 พร้าว ด.ญ.ปพิชญา ณาระศกัด์ิ ม.3 นายอุเทน ณาระศกัด์ิ 043747 0010022110
621 พร้าว ด.ช.ชยากร สุริยะ ม.3 น.ส.มณัฑนกร เนตรสุรา 044570 0010022984
622 พร้าว ด.ญ.สิรีธร ธนะสาร ม.3 นายพิชยั ธนะสาร 047411 0010022983
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623 พร้าว นายเศรษฐดา พานิชกลุ ม.3 นายวรเศรษฐ์ พานิชกลุ 053715 0010041138
624 พร้าว ด.ช.สิรภพ เดชวงศย์า ม.3 นางปุณศิกาญจน์ เดชวงศย์า 055509 0010043875
625 พร้าว น.ส.จิตตราภรณ์ ถนอมศิลป์ ม.6 นายประดิษฐ์ ถนอมศิลป์ 023016 0018003693
626 พร้าว นายถิรวิชญ์ เป็งศิริ ม.6 นายวรรณพ เป็งศิริ 029804 0010007698
627 พร้าว นายศาศวศั ดวงทิพย์ ม.6 ว่าท่ี รต.สุรเชษฐ์ ดวงทิพย์ 030968 0018000916
628 พร้าว น.ส.พิชญารัตน์ กนัธวงั ม.6 นายพลากร กนัธวงั 031090 0012011154
629 พร้าว นายเจษฎาลกัษณ์ ดวงดี ม.6 นางศิริลกัษณ์ ดวงดี 032773 0018001542
630 พร้าว นายมณเทียร ฝ่ังมณี ม.6 น.ส.มณัฑนกร เนตรสุรา 044570 0010022984
631 พร้าว น.ส.นลิณี สายใจอูป ป.ตรี ปี 2 นางมาลี สายใจอูป 015723 0010012700
632 พร้าว น.ส.สุธรี ยา่งไพบูลย์ ป.ตรี ปี 2 นางอจัฉราภรณ์ ยา่งไพบูลย์ 028302 0018002978
633 พร้าว น.ส.ปริณดา มลูปา ป.ตรี ปี 2 นางดารากร มลูปา 030661 0010006975
634 พร้าว น.ส.ธีรดา พิทกัษธี์รดา ป.ตรี ปี 2 นางวนิดา พนัธุราษฎร์ 032344 0018000349
635 พร้าว น.ส.พิมพช์ฎาพร เดชาพิสูทธ์ิ ป.ตรี ปี 2 นายชยัพฒันากรณ์ เดชาพิสูทธ์ิ 040550 0010020044
636 พร้าว นายสิปปกร ธนะสาร ป.ตรี ปี 2 นายพิชยั ธนะสาร 047411 0010022983
637 แมแ่ตง ด.ช.ณัฐนกรณ์ บวัรมย์ อ.3 นายชวลิต บวัรมย์ 031617 0010007109
638 แมแ่ตง ด.ช.อคัรินทร์ ไชยเสน อ.3 นายอภิชาติ ไชยเสน 036299 0010029561
639 แมแ่ตง ด.ช.กนกพล กนัธรรม อ.3 นายเกริกไกรวลั กนัธรรม 036497 0010037353
640 แมแ่ตง ด.ช.กฤษกร กนัธรรม อ.3 นายเกริกไกรวลั กนัธรรม 036497 0010037353
641 แมแ่ตง ด.ญ.กญัจน์ณิชา ปัญญาทิพย์ อ.3 นายปิยกนัย์ ปัญญาทิพย์ 037084 0010037396
642 แมแ่ตง ด.ญ.วชันนัท์ ปรมวลิตโรจน์ อ.3 ว่าท่ีร.ต.เสรี ปรมชวลิตโรจน์ 040808 0010027445
643 แมแ่ตง ด.ช.นพคุณ เอกจิตร อ.3 นายนพรัตน์ เอกจิตร 042640 0010014616
644 แมแ่ตง ด.ช.ปิยะวฒัน์ คิดชอบ อ.3 นางณัฐชนาถ พิมนุ 044591 0010020731
645 แมแ่ตง ด.ช.สุรพิชญ์ ทาวี อ.3 นางกาญจนา ทาวี 048647 0010042286
646 แมแ่ตง ด.ญ.กญัญาภคั สุขค า อ.3 น.ส.เจนจิรา สุขค า 055866 0010044899
647 แมแ่ตง ด.ช.ปวเรศ กณัทวีชยั อ.3 นายณเรศ กณัทวีชยั 055867 0010044900
648 แมแ่ตง ด.ญ.ชญัญาภสั สุภาคม อ.3 นางวรรณพร สุภาค า 056276 0010045505
649 แมแ่ตง ด.ญ.ศศินิภา ชุมภู ป.3 นายพรชยั ชุมภู 032035 0018001661
650 แมแ่ตง ด.ช.ศิวชัญ์ มนักระโทก ป.3 นายวิธิวตั มนักระโทก 034321 0010028233
651 แมแ่ตง ด.ญ.ชนิษฐา ชยัทา ป.3 นายโสภรัตน์ ชยัทา 034324 0010029533
652 แมแ่ตง ด.ญ.ปวีณ์สุดา ดวงวีระ ป.3 นายวชิระพนัธ์ ดวงวีระ 034977 0010029538
653 แมแ่ตง ด.ญ.ภูริชญา กณูะกงู ป.3 น.ส.เสาวนีย์ กณูะกงู 047833 0010021071
654 แมแ่ตง ด.ช.พงศภ์ทัร คณาธรรม ป.3 นายปิยภูมิ คุณาธรรม 047881 0010024142
655 แมแ่ตง ด.ญ.พวงทอง ธเนศ ป.3 น.ส.วาสนา ธเนศ 049881 0010021945
656 แมแ่ตง ด.ญ.ธีวรา สลอบแสง ป.3 นายธนวฒัน์ สลอบแสง 050237 0010037281
657 แมแ่ตง ด.ญ.ชนิกานต์ เริญตะขิล ป.3 นางอรพรรณ เริญตะขิล 054636 0010042527
658 แมแ่ตง ด.ช.ศกลวฒัน์ นกัสอน ป.6 นางศิวิมล นกัสอน 030215 0012018999
659 แมแ่ตง ด.ช.คู่บุญ จนัทร์เลิศ ป.6 นางพนมวรรณ จนัทร์เลิศ 032162 0018006395
660 แมแ่ตง ด.ช.ฐปนนนัท์ บุญชู ป.6 น.ส.สุมิตรา วงัฑูลย์ 034482 0010014795
661 แมแ่ตง ด.ญ.หทยัภทัร มหมติั ป.6 น.ส.ธญัชนก เชียงพรหม 038359 0010023016
662 แมแ่ตง ด.ช.ณภทัรพงศ์ คณาธรรม ป.6 นายปิยภูมิ คุณาธรรม 047881 0010024142
663 แมแ่ตง ด.ญ.วริศรา โมตาลี ป.6 นางนริศรา ไฝปวง 049396 0010021098
664 แมแ่ตง ด.ช.บุญยวีร์ บุญรสศกัด์ิ ป.6 นางธญัญารักษ์ บุญรสศกัด์ิ 049616 0010022826
665 แมแ่ตง ด.ญ.วิชญาดา ปินตาปิน ป.6 น.ส.แววดาว ค าหยาด 051671 0018006725
666 แมแ่ตง ด.ช.ธรณ์เทพ ชยัมงคล ป.6 นางสิริวรรณ สุรินตะ๊ 054465 0010042297
667 แมแ่ตง ด.ญ.ณิชา เปาชยั ม.3 นางจ ารอง เปาชยั 028812 0018004529
668 แมแ่ตง ด.ญ.นภสัสร เครือซุง ม.3 นายยทุธพงษ์ เครือซุง 033394 0010007948
669 แมแ่ตง ด.ญ.ณัชากร เมืองชุม ม.3 นางนฤมล เมืองชุม 033649 0012006820
670 แมแ่ตง นายนภาดล คนมัน่ ม.3 นางสุธีมนฑ์ คนมัน่ 034731 0010012739
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671 แมแ่ตง ด.ช.พฒันวิชญ์ ดวงวีระ ม.3 นายปริญญา ดวงวีระ 034978 0010023025
672 แมแ่ตง ด.ช.เตชินท์ มณีวรรณ ม.3 นายสมชาติ มณีวรรณ 047525 0010020112
673 แมแ่ตง ด.ญ.วศินี มีเพง็จนัทร์ ม.3 นายพิจิตร มีเพง็จนัทร์ 048107 0010020277
674 แมแ่ตง นายณัฐดนยั บุญเตม็ ปวช.3 นางดวงเดือน อินตะ๊ชยั 024957 0018002464
675 แมแ่ตง นายสหสันยัน์ หน่อแกว้ ม.6 นายมงคล หน่อแกว้ 028590 0010007673
676 แมแ่ตง น.ส.ธนัยช์นก ซาวค าเขตต์ ม.6 นางวนัทนีย์ ซาวค าเขตต์ 029279 0010010432
677 แมแ่ตง น.ส.จีรนนัท์ ปัญจรัง ม.6 นางจตุพร ปัญจรัง 029305 0010023028
678 แมแ่ตง น.ส.ปิยะธิดา สมค าแสง ม.6 นางประนอม สมค าแสง 030521 0010008105
679 แมแ่ตง น.ส.ธญัชนก นิมาพร ม.6 ว่าท่ีร.ต.หญิงสายวสนัต์ นิมาพร 031083 0010007893
680 แมแ่ตง น.ส.รุ่งทิวา จนัตาเงิน ม.6 นายสมคัร จนัตาเงิน 037704 0010018497
681 แมแ่ตง นายธรรมรักษ์ อินลอ๊กฟอง ม.6 นางสายจิตร อินลอ๊กฟอง 041695 0010021128
682 แมแ่ตง นายวฒันพนธ์ บญป๋ัน ม.6 นางวฒันา บุญทวี 046859 0010021915
683 แมแ่ตง นายพงศภ์คั ลงักาพินธุ์ ม.6 นางปวีณา ลงักาพินธ์ุ 049013 0010022831
684 แมแ่ตง นายศภุวฒัน์ ขนัตี ป.ตรี ปี 2 นายพิพฒัน์ ขนัตี 012292 0010011976
685 แมแ่ตง นายณฐกร เช้ือวรสถิตย์ ป.ตรี ปี 2 นางฉวีวงค์ เช้ือวรสถิตย์ 023626 0010013274
686 แมแ่ตง น.ส.พีรกานต์ ปัญจรัง ป.ตรี ปี 2 นางจตุพร ปัญจรัง 029305 0010023028
687 แมแ่ตง น.ส.ปรียาภา ไชยวงค์ ป.ตรี ปี 2 นายประพนัธ์ ไชยวงค์ 032567 0010008940
688 แมแ่ตง นายอคัรฌาน เมืองชุม ป.ตรี ปี 2 นางนฤมล เมืองชุม 033649 0012006821
689 แมแ่ตง น.ส.นนัทรัตน์ แสนยอด ป.ตรี ปี 2 นางนนัทพร พยอมยงค์ 056841 0010046251
690 แมริ่ม ด.ญ.พทัธ์ธีรา ตากนัทะ อ.3 นางจรินทร์ ธงงาม 026452 0010007669
691 แมริ่ม ด.ญ.สิริกาญจน์ อุดมธนะสารสกลุ อ.3 นายปกานต์ อุดมธนะสารสกลุ 034332 0010020068
692 แมริ่ม ด.ญ.จิตติมนต์ คนัธวงัอินทร์ อ.3 น.ส.ณัฏฐ์อยัยา จกัรผนั 034373 0010027390
693 แมริ่ม ด.ช.กรวรรษ ฟุ้ งวิทยา อ.3 จ.ส.อ.กิติวฒัน์ ฟุ้ งวิทยา 035716 0010036460
694 แมริ่ม ด.ญ.กญัญสิ์นี ศรีคุม้ อ.3 น.ส.กชกร ธรรมมิโกมินทร์ 036080 0010029889
695 แมริ่ม ด.ช.ศกุลภคั ปนตัตา อ.3 นางณัฏฐิรา ปนตัตา 036313 0010029897
696 แมริ่ม ด.ช.คุณานนท์ ศิริเอก อ.3 นายณัฐนนัท์ ศิริเอก 038215 0012012374
697 แมริ่ม ด.ช.พทัธดนย์ พิโลนพงศธร อ.3 พ.ต.ท.ประเวศน์ พิโลนพงศธร 038356 0010029917
698 แมริ่ม ด.ญ.ณัฐกมล ฟองเลา อ.3 นายธนภูมิ ฟองเลา 039156 0010029932
699 แมริ่ม ด.ญ.จิตประภา ไหนาค อ.3 นายเมธี ไหนาค 040859 0010029948
700 แมริ่ม ด.ญ.ณัฐภสัสร วงคสุ์วรรณ ป.3 นางนิศากร วงศสุ์วรรณ 031423 0010029820
701 แมริ่ม ด.ช.จิรภทัร ปันดงเขียว ป.3 นางกนกวรรณ ปันดงเขียว 033334 0010008235
702 แมริ่ม ด.ญ.นภสัวรรณ ปาโน ป.3 นายวฒันา ปาโน 034375 0018002462
703 แมริ่ม ด.ช.ปาณชยั มงคลชยัทรัพย์ ป.3 น.ส.วีณารัตน์ อรุณประดิษฐ์ 034416 0010029832
704 แมริ่ม ด.ช.นนัติภูมิ หนนัต๊ิ ป.3 นางพรศรี หนนัต๊ิ 034631 0010011738
705 แมริ่ม ด.ญ.กลัยก์มล พิโลนพงศธร ป.3 นายเชวงศกัด์ิ พิโลนพงศธร 035844 0010029879
706 แมริ่ม ด.ช.ภทัรพล ปนตัตา ป.3 นางณัฏฐิรา ปนตัตา 036313 0010029897
707 แมริ่ม ด.ญ.ธีรนาฎ ทบัทอง ป.3 นายทวีชยั ทบัทอง 036318 0010036482
708 แมริ่ม ด.ช.นนทพทัธ์ ไหนาค ป.3 นายสุเมธ ไหนาค 040860 0010029949
709 แมริ่ม ด.ญ.ธีริศรา คุณยศยิง่ ป.3 นางฐณิฎา คุณยศยิง่ 042252 0010014841
710 แมริ่ม ด.ญ.ปุณณภา เวฬุสาโรจน์ ป.3 นายคงกระพนั เวฬุสาโรจน์ 044826 0010016209
711 แมริ่ม ด.ช.นวพล หงษท์อง ป.3 นายฐณธรณ์ หงษท์องมณีโชติ 048545 0010030018
712 แมริ่ม ด.ญ.ชุติพรรณ กญุชร ณ อยธุยา ป.3 นายวรายทุธ์ กญุชร ณ อยธุยา 048637 0010036464
713 แมริ่ม ด.ช.เอ้ือองักรู โอดเกล้ียว ป.3 นางจิรดา โอดเกล้ียว 049903 0010036570
714 แมริ่ม ด.ช.จารุวิทย์ วงษม์ณี ป.3 นายนิมิตร วงศม์ณี 050560 0010020820
715 แมริ่ม ด.ญ.ณัฐณิชา ชุมภูค  า ป.3 นางอรทยั ชุมภูค  า 052398 0010026726
716 แมริ่ม ด.ช.ลกัษมณั ธงภกัดี ป.3 น.ส.ศิรินภา ธงภกัดี 055624 0010044605
717 แมริ่ม ด.ช.รามา ธงภกัดี ป.3 น.ส.ศิรินภา ธงภกัดี 055624 0010044605
718 แมริ่ม ด.ช.พิศทุธ์ิ ชยัมงคล ป.6 นายสมาน ไชยมงคล 014631 0010017748
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719 แมริ่ม ด.ญ.กิตติพิชชา กาวิละ ป.6 นางสายทอง กาวิละ 027412 0010008433
720 แมริ่ม ด.ช.อริญชย์ กณุราชา ป.6 นายอคัรเดช กณุราชา 030083 0018007360
721 แมริ่ม ด.ช.ราชพฤกษ์ จอมแปง ป.6 นางนุจรี จอมแปง 031816 0010009545
722 แมริ่ม ด.ญ.ศิวารยา นนัทะเรือน ป.6 นางรัตนาภรณ์ นนัทะเรือน 032128 0018005500
723 แมริ่ม ด.ช.สิริพลัลภ สิริผอ่งใส ป.6 นายวลัลภ สิริผอ่งใส 034042 0010008369
724 แมริ่ม ด.ญ. วรินทิรา รักพนาราม ป.6 นายสมศกัด์ิ รักพนาราม 034050 0010009337
725 แมริ่ม ด.ช.ธชัชยตุ วงคศ์รี ป.6 นางกรวรรณ วงคศ์รี 034753 0010014686
726 แมริ่ม ด.ญ.พิมพบ์งกช ศิริจนัทร์ช่ืน ป.6 น.ส.บงกชกาญจน์ ศิริจนัทร์ช่ืน 035032 0010022246
727 แมริ่ม ด.ญ.นภสัประภา กลุสุทธิเสถียร ป.6 นายกอ้งภคั กลุสุทธิเสถียร 039370 0018002965
728 แมริ่ม ด.ญ.ชนิสรา มหทัธโนบล ป.6 นางดรุณี มหทัธโนบล 043239 0010029973
729 แมริ่ม ด.ญ.นนัทน์ภสั เวฬุสาโรจน์ ป.6 นายคงกระพนั เวฬุสาโรจน์ 044826 0010016209
730 แมริ่ม ด.ญ.ลภสัรดา วงษม์ณี ป.6 นายนิมิตร วงศม์ณี 050560 0010020820
731 แมริ่ม ด.ญ.อาภาภทัร บวัล่าย ป.6 นางกรรณิการ์ บวัล่าย 050672 0010023215
732 แมริ่ม น.ส.ชญาดา ปัญใจแกว้ ม.3 นายสงวนศกัด์ิ ปัญใจแกว้ 027374 0018003131
733 แมริ่ม ด.ญ.เวธนี ค  าภีระ ม.3 นางผสุดี ค  าภีระ 028780 0010011593
734 แมริ่ม ด.ญ.ปราณชล ชูชยั ม.3 นางชุติมา ชูชยั 030268 0010013483
735 แมริ่ม ด.ช.ภวตั วุฒิเทิดสกลุ ม.3 นางวรางคณา วุฒิเทิดสกลุ 031717 0010023225
736 แมริ่ม ด.ญ.สิปราง สุวรรณโชติ ม.3 นางชลธิชา ชูเช้ือ 032919 0010019880
737 แมริ่ม ด.ญ.พณัณสิริ สิริผอ่งใส ม.3 นายวลัลภ สิริผอ่งใส 034042 0010008369
738 แมริ่ม ด.ช.นิรววิทธ์ แสงประสิทธ์ิ ม.3 นางนิลุบล แสงประสิทธ์ิ 034195 0010046445
739 แมริ่ม นายปพน นที ม.3 นางจตุพร นที 036247 0010023232
740 แมริ่ม ด.ญ.ศิรินญญาพร ปันมงคล ม.3 นางปริยาพร ปันมงคล 036319 0010023222
741 แมริ่ม นายพชัรพนัธ์ คอทอง ม.3 นายจกัรพนัธ์ คอทอง 037225 0010021828
742 แมริ่ม ด.ช.ปัณณรุจน์ ร่มเยน็ ม.3 นายภาณุวชัร ร่มเยน็ 037721 0012008186
743 แมริ่ม ด.ญ.สุประพาฬ ไหนาค ม.3 นายเมธี ไหนาค 040859 0010029948
744 แมริ่ม ด.ช.มรรคธร สุนทโรทก ม.3 นายเกษมศกัด์ิ สุนทโรทก 044145 0010023221
745 แมริ่ม นายจกัรกฤษณ์ วงศเ์มอะ ปวช.3 นางจุฑารัตน์ วงศเ์มอะ 023146 0010011624
746 แมริ่ม น.ส.อรกญัญา สมศรี ม.6 นางธนทัอร สมศรี 023868 0010023227
747 แมริ่ม น.ส.ภาวิศกาญจน์ ภทัราธนคมัภีร์ ม.6 นายภูมิศิษฐ์ ภทัราธนคมัภีร์ 027537 0010010539
748 แมริ่ม นายพงศภ์ทัร์ ชนมก์มลจรัส ม.6 นางศิริกาญจน์ โภคทรัพยกิ์จ 027582 0010003362
749 แมริ่ม น.ส.กลุวดี วชัรวีรกลุ ม.6 นางเดือนฉาย วชัรวีรกลุ 028000 0010006322
750 แมริ่ม นายสิทธิผล อุปพนัธ์ ม.6 นางกิตต์ิสินี อุปพนัธ์ 029432 0010011634
751 แมริ่ม นายสุกฤษฎ์ิ ตั้งใจ ม.6 นางสไบทิพย์ ตั้งใจ 030834 0010010339
752 แมริ่ม น.ส.มทัธรส แสนสุวรรณ ม.6 นายวิสุทธิ แสนสุวรรณ์ 031815 0010021630
753 แมริ่ม น.ส.มนญัชยา นนัทะเรือน ม.6 นางรัตนาภรณ์ นนัทะเรือน 032128 0018005500
754 แมริ่ม นายเวสารัช ประอินทร์ ม.6 นางลดัดา ประอินทร์ 032798 0018004190
755 แมริ่ม นายณัฐวิชช มาทฤทธ์ิ ปวช.3 นายสุวิทย์ มาทฤทธ์ิ 033193 0010022496
756 แมริ่ม น.ส.ปุลพร นที ม.6 นางจตุพร นที 036247 0010023232
757 แมริ่ม นายสิริภพ ทิพยสุ์บรรณ ปวช.3 นางโสดา ทิพยสุ์บรรณ์ 037071 0018002428
758 แมริ่ม น.ส.ธญัยพร นิมมลรัตน์ ม.6 นางทดัหทยั หงษท์อง 038832 0010023231
759 แมริ่ม นายจิรรุจ กนัยะมี ป.ตรี ปี 2 นางอุ่นใจ กนัยะมี 022595 0010001893
760 แมริ่ม น.ส.ทอฝัน เลวงดีพงศ์ ป.ตรี ปี 2 นายบอลอย เลวงดีพงศ์ 025430 0010001682
761 แมริ่ม น.ส.ณัชฌิกานต์ บาลยอ ป.ตรี ปี 2 นายอรรถพล บาลยอ 026655 0010008783
762 แมริ่ม น.ส.พรรณธรา ยานะ ป.ตรี ปี 2 นางสมพร ยานะ 028512 0018001846
763 แมริ่ม นายกถตพล ดู่มณี ป.ตรี ปี 2 นางภทัราลกัษณ์ ปัญญาเมือง 029787 0010012397
764 แมริ่ม นายธนเดช เมืองมลู ป.ตรี ปี 2 นางอรทิน เมืองมลู 030659 0010023034
765 แมริ่ม นายสิรวิชญ์ หุ่นภกัดี ป.ตรี ปี 2 นายสุเมธ หุ่นภกัดี 032032 0010010669
766 แมริ่ม นายวีรภทัร ฤทธ์ิชุมพล ป.ตรี ปี 2 นายชยัวฒัน์ ฤทธ์ิชุมพล 032859 0010017416
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767 แมริ่ม นายสิธิกานต์ สุวรรณโชติ ป.ตรี ปี 2 นางชลธิชา ชูเช้ือ 032919 0010019880
768 แมริ่ม นายสณัห์พิชญ์ ธญัญาวุฒิเลิศ ป.ตรี ปี 2 นางชนดัดา ธญัญาวุฒิเลิศ 039726 0010027398
769 แมริ่ม นายฤชา อินตะ๊ทา ปวส.2 นางศรีสวาท อินตะ๊ทา 049311 0010024722
770 แมริ่ม นายนิติธร อ่ินค า ป.ตรี ปี 2 นางนภาลยั อ่ินค า 051786 0018006345
771 แมริ่ม น.ส.เฉลิมขวญั เวศนารัตน์ ป.ตรี ปี 2 นางวารุณี เวศนารัตน์ 054193 0010044871
772 สะเมิง ด.ช.ฐิติโชติ พิทกัษคี์รีภูมิ อ.3 นายศกัยศ์รณ์ พิทกัษคี์รีภูมิ 033598 0018001218
773 สะเมิง ด.ญ.ภควรรณ ค าลอม อ.3 นายกิตติพนัธ์ ค  าลอม 037267 0010017275
774 สะเมิง ด.ช.กรกฎ ยะมะโน อ.3 นางแสงอรุณ ยะมะโน 040328 0018002672
775 สะเมิง ด.ช.จิรภทัร จีรการ อ.3 นางวนัเพญ็ จีรการ 050768 0010037728
776 สะเมิง ด.ช.รุจิภาส ไกลถ่ิน อ.3 นายคุปเชษฎ ไกลถ่ิน 053043 0010040066
777 สะเมิง ด.ช.กนัตด์นยั เงาธรรม อ.3 นางทิพยว์รรณ เงาธรรม 056093 0010045239
778 สะเมิง ด.ช.ชีวา บุญอ านวย อ.3 นายพงษศิ์ริ บุญอ านวย 056374 0010045654
779 สะเมิง ด.ช.ศภุณัฐ อรุโณทยั อ.3 นายจกัรพนัธ์ อรุโณทยั 056551 0010045918
780 สะเมิง ด.ช.กชบวรภคั บุญรอด ป.3 นายกิตตน์พลชั บุญรอด 028833 0010046402
781 สะเมิง ด.ช.วชัเรศวร คนเท่ียง ป.3 น.ส.หทยัวลัล์ คนเท่ียง 034340 0010008604
782 สะเมิง ด.ญ.ญาณิศา ซอน๊ะ ป.3 นางพฒันา ซอน๊ะ 036481 0018002505
783 สะเมิง ด.ญ.พฒัน์ธีรา สบกระสิน ป.3 น.ส.พฒันี สุจารีย์ 036977 0010014055
784 สะเมิง ด.ช.ธีรศกัด์ิ กองรัตน์ ป.3 นายวสัสนัต์ กองรัตน์ 042497 0010043851
785 สะเมิง ด.ช.ชนพฒัน์ เกษมพงศพ์นัธุ์ ป.3 นางรสรินทร์ เกษมพงศพ์นัธ์ุ 052092 0010040076
786 สะเมิง ด.ญ.เพียงพิงค์ ฐิตวทัฒรัตน์ ป.3 น.ส.จรรยา ภูพิทกัษธ์รรม 055428 0010043470
787 สะเมิง ด.ช.จีรวฒัน์ ศรีสงดั ป.3 น.ส.จิราพร ศรีจนัตา 056278 0010045507
788 สะเมิง ด.ช.ธนธสั หมอกเมฆ ป.6 นายอภิชาติ หมอกเมฆ 021289 0018000697
789 สะเมิง ด.ช.พฒิุพงศ์ แสนค าปิน ป.6 นางบุญสิตา แสนค าปิน 050099 0012014349
790 สะเมิง ด.ช.วิวฒัน์ กนัทะวงค์ ป.6 นายวิศรุต กนัทะวงค์ 055800 0010044805
791 สะเมิง ด.ญ.หยาดทิพย์ บุญโต ป.6 นายสิทธิพร บุญโต 056812 0010046213
792 สะเมิง ด.ช.ศภุฤกษ์ อุปาทา ม.3 นายเพชร อุทาปา 013526 0010013341
793 สะเมิง ด.ช.วรพนัธุ์ กิตติพงศเ์ดช ม.3 นางฉนัทวรรณ กิตติพงศเ์ดช 029204 0010015280
794 สะเมิง ด.ญ.ปราณปรียา ไชยมลู ม.3 นางอู่ทอง ไชยมลู 031228 0010009747
795 สะเมิง ด.ญ.ณิชกานต์ จินาเคียน ม.3 นางพนิตพิชา จินาเคียน 033920 0010008707
796 สะเมิง ด.ช.พฤกษชาติ ณ ล าพนู ม.3 นายศภุวฒัน์ ณ ล าพนู 034818 0018000350
797 สะเมิง นายราชนัย์ พะคะ ม.3 นางชุติมา พะคะ 042211 0010023026
798 สะเมิง ด.ญ.ปริญญาพร นาครุ่ง ม.3 ร.ต.ต.วรวุฒิ นาครุ่ง 054405 0018007495
799 สะเมิง น.ส.หยาดฟ้า บุญโต ม.3 นายสิทธิพร บุญโต 056812 0010046213
800 สะเมิง น.ส.ธนญัญา หมดศรีมา ปวช.3 นายสุรพล หมดศรีมา 016969 0010010785
801 สะเมิง น.ส.ศภุากร ทาสุวรรณ ปวช.3 นายรุ่งเรือง ทาสุวรรณ 025490 0010009723
802 สะเมิง น.ส.ณิชารัศม์ิ โนหลกัหม่ืน ม.6 น.ส.นวรัตน์ วรโชติทรัพย์ 042619 0018003647
803 สะเมิง น.ส.กญัจนชญา เรือนค า ป.ตรี ปี 2 นายไพบูลย์ เรือนค า 023095 0010010344
804 สะเมิง น.ส.ฌานิภา วิริยะนราทิพย์ ป.ตรี ปี 2 นางปิยะภา วิริยะนราทิพย์ 028015 0018002101
805 สะเมิง น.ส.รุ่งทิวา ว่องไว ป.ตรี ปี 2 นายโยธิน ว่องไว 030791 0010009748
806 สะเมิง น.ส.ธีรดา นอ้ยทู ป.ตรี ปี 2 นายพิชญร์เมศ วิจิตรโรจน์ 034094 0010007780
807 สะเมิง น.ส.อรยา นาครุ่ง ป.ตรี ปี 2 ร.ต.ต.วรวุฒิ นาครุ่ง 054405 0018007495
808 สนัทราย ด.ช.กรภทัร์ เสาหงษ์ อ.3 นางกนกวรรณ เสาหงษ์ 038987 0010027480
809 สนัทราย ด.ช.คีฏปกรณ์ มลูละ อ.3 นายธนยศ มลูละ 042398 0012010311
810 สนัทราย ด.ญ.กรกนัยา ค ายอง อ.3 น.ส.วรัญญา ค ายอง 042469 0012015888
811 สนัทราย ด.ญ.ชนิสรา อินตามลู อ.3 นายสราวุธ อินตามลู 048001 0010031896
812 สนัทราย ด.ญ.ไหมแพรวา พุ่มเรือง ป.3 น.ส.หทยักาณร์ บวัชุม 030363 0010007954
813 สนัทราย ด.ญ.สุชญัญา จอมค า ป.3 นางเนาวรัตน์ จอมค า 031644 0012008467
814 สนัทราย ด.ญ.กญัญาภคั พอลลีน แบลค็เคท็ ป.3 นางสุดสวาท แบลค็เคท็ 034909 0012012744
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815 สนัทราย ด.ช.พชรพล พิชยั ป.3 นายชยัชาญ พิชยั 036553 0010031756
816 สนัทราย ด.ช.ธรรศกร จิตรจริง ป.3 นางขนิษฐา จิตรจริง 041560 0018006297
817 สนัทราย ด.ญ.นรภทัร โพธิจิตร ป.3 นางค าเพียร โพธิจิตร 050338 0010036860
818 สนัทราย ด.ญ.อกัษร จีนเนียม ป.3 น.ส.ณัฐพร มีงาม 052670 0010025571
819 สนัทราย ด.ญ.ปริม อาสาสรรพกิจ ป.3 นางธิดารัตน์ อาสาสรรพกิจ 055129 เปิดบญัชี
820 สนัทราย ด.ช.วรพิชญ์ มลูปา ป.6 นายประพนัธ์ มลูปา 028320 0010005412
821 สนัทราย ด.ญ.ภวิษยพ์ร มลูปา ป.6 นายประพนัธ์ มลูปา 028320 0010005412
822 สนัทราย ด.ญ.พิมพญ์าดา สิริรัตน์บรรจง ป.6 นางยพิุน สิริรัตน์บรรจง 029231 0010011137
823 สนัทราย ด.ช.กตญัญู บุญชุ่มใจ ป.6 นางเกษณี บุญชุ่มใจ 030120 0010009088
824 สนัทราย ด.ช.อิงครัต สายหมอก ป.6 นางอารี สายหมอก 033865 0010006665
825 สนัทราย ด.ช.ศิวชั กิติลือ ป.6 นางวนิดา กิติลือ 034706 0010011393
826 สนัทราย ด.ญ.ไปรยา ธินะ ป.6 นายศภุชยั ธินะ 036186 0010022577
827 สนัทราย ด.ญ.ขวญัจิรา สุวฒันพล ป.6 นางจิตรขวญั สุวฒันพล 037702 0010022570
828 สนัทราย ด.ช.ธราพชัร์ กนัธรรม ป.6 นายเอกพนัธ์ุ กนัธรรม 038363 0010022575
829 สนัทราย ด.ญ.ธศมนต์ มหากนก ป.6 นางศรินธร ตนัค าอา้ย 041322 0010022571
830 สนัทราย ด.ญ.พิมญาดา ห่านตระกลู ป.6 นางกรสิริ ห่านตระกลู 043077 0010022572
831 สนัทราย ด.ญ.นพภสัสร บริบูรณ์ ป.6 นายยตุ บริบูรณ์ 044045 0012015678
832 สนัทราย ด.ญ.จิดาภา คิม ป.6 น.ส.เลิศขวญั จิระเจริญวงศ์ 047613 0010022574
833 สนัทราย ด.ช.ณัฏฐกรณ์ โลชา ป.6 นางนนทธิ์ชา โลชา 049218 0010021291
834 สนัทราย ด.ช.ปาณัสม์ อาสาสรรพกิจ ป.6 นางธิดารัตน์ อาสาสรรพกิจ 055129 น าเขา้บญัชีท่ีเปิด
835 สนัทราย ด.ช.เอ้ือพชัร กลุประดิษฐ์ ม.3 นายสยามรัฐ กลุประดิษฐ์ 025771 0010005430
836 สนัทราย ด.ช.กิตติกร ตาค า ม.3 นางอรุณี ตาค า 031219 0010007160
837 สนัทราย ด.ช.ติณณ์วินท์ บุญมา ม.3 นางณัฏฐ์ธมล บุญมา 031528 0010006254
838 สนัทราย นายจกัรพฒัน์ พดุหน่อย ม.3 นางสุดารัตน์ พดุหน่อย 032194 0010009564
839 สนัทราย ด.ญ.วศิชล กิติลือ ม.3 นางวนิดา กิติลือ 034706 0010011393
840 สนัทราย ด.ช.นพภาณุ ธินะ ม.3 นายนพดล ธินะ 036187 0010022600
841 สนัทราย ด.ช.ภูตะวนั วิสุทธ ม.3 นางรพีพร วิสุทธิ 036423 0012016719
842 สนัทราย ด.ช.ชนินทร์ เจียมตน ม.3 นางพชัรีพร เจียมตน 038838 0010023224
843 สนัทราย ด.ญ.นิธิพร ศรีฝ้ัน ม.3 นางนุชนาถ ศรีฝ้ัน 040448 0010022601
844 สนัทราย ด.ช.กฤตยชญ์ ทรายขา้ว ม.3 นายกรกฎ ทรายขา้ว 042152 0010022602
845 สนัทราย ด.ช.พนัธกานต์ พิชญภู์มินนัท์ ม.3 นางนิภกาญจน์ พิชญภู์มินนัท์ 046463 0010021813
846 สนัทราย นายชชัวิสิฏฐ์ ชยักนัย์ ม.3 นายวุฒิชยั ชยักนัย์ 055203 เปิดบญัชี
847 สนัทราย น.ส.พชัราภรณ์ ยิม้ศรี ม.6 นางเอ้ือมพร ยิม้ศรี 019700 0010008031
848 สนัทราย นายพลราม แกลว้กลา้ ม.6 นางพิศมยั เจริญทรัพย์ 025823 0010013650
849 สนัทราย น.ส.ญาณิศา ตะยะพงศ์ ม.6 นายวรศกัด์ิ ตะยะพงค์ 026656 0018002702
850 สนัทราย น.ส.ธญักรณ์ ยศวงศ์ ม.6 นายโสภณ ยศวงศ์ 026713 0010005466
851 สนัทราย นายอคิราภ์ คุณารูป ม.6 นางตรีนุช คุณยศยิง่ 026851 0010017749
852 สนัทราย นายจกัรภทัร ศกัด์ิเศรณี ม.6 นางรัชฎาพร ศกัด์ิเศรณี 028113 0010017924
853 สนัทราย นายปารนทั โนค า ม.6 นางจนัจิรา โนค า 031637 0010005297
854 สนัทราย น.ส.ญาณิศา สนัยาย ม.6 นางรัตนา สนัยาย 032264 0010010320
855 สนัทราย น.ส.ศศิประภา พงพิยาน ม.6 นายสมคิด พงพิยาน 033139 0010022596
856 สนัทราย นายอคัรพล สายหมอก ม.6 นางอารี สายหมอก 033865 0010006665
857 สนัทราย นายมหสัวตั มหาวรรณ์ ม.6 นายไพสิน มหาวรรณ์ 034039 0010009359
858 สนัทราย นายกณวรรธน์ ตะริโย ม.6 นางสมรรถเนตร ตะริโย 036856 0010022597
859 สนัทราย นายชยากร ใจสุขเจริญ ม.6 นางพนมพร พรมมินทร์ 037266 0018002073
860 สนัทราย นายธนินโชตน์ พลูสวสัด์ิ ม.6 นางธิยานนัท์ พลูสวสัด์ิ 037794 0010013473
861 สนัทราย น.ส.นรีภสัร์ พลูสวสัด์ิ ม.6 นางธิยานนัท์ พลูสวสัด์ิ 037794 0018002365
862 สนัทราย นายดนุนนัท์ พิชญภู์มินนัท์ ม.6 นางนิภกาญจน์ พิชญภู์มินนัท์ 046463 0010021813
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863 สนัทราย น.ส.จิตราวดี วงศน์าดี ม.6 นางบวัไข วงศน์าดี 048634 0010022598
864 สนัทราย น.ส.วชิราภรณ์ จอมกนัท์ ม.6 นายวิทยา จอมกนัท์ 049068 0010031901
865 สนัทราย นายสวริญ ชุมภูค  า ม.6 นางนุชฉรา ชุมภูค  า 049919 0010021731
866 สนัทราย น.ส.พิมภินนัท์ บุญมาก ม.6 นางพวงเพชร บุญมาก 052105 0010024558
867 สนัทราย น.ส.ปานพิชญ์ เทียนบุญ ม.6 นางพรรณราย เทียนบุญ 053107 0010026831
868 สนัทราย นายวิชญวิ์สิฐ ชยักนัย์ ม.6 นายวุฒิชยั ชยักนัย์ 055203 น าเขา้บญัชีท่ีเปิด
869 สนัทราย น.ส.สุภทัชลีพร ทานงั ปวส.2 นายจ าเริญ ทานงั 023643 0010014075
870 สนัทราย น.ส.หทยักานต์ ทาทอง ป.ตรี ปี 2 นางสมบูรณ์ วิริยา 024291 0010013480
871 สนัทราย น.ส.ธวลัรัตน์ ผดัแสน ป.ตรี ปี 2 นายนิคม ผดัแสน 025885 0010012097
872 สนัทราย นายภวตั สมบูรณ์วงศ์ ปวส.2 นางณัฐพร สมบูรณ์วงศ์ 025888 0010006259
873 สนัทราย นายธีรภทัร บุญแสงขติั ป.ตรี ปี 2 นางงามจิตร์ จนัทร์แกว้ 026172 0010012792
874 สนัทราย นายวชัชิรพงษ์ กวงแหวน ป.ตรี ปี 2 นายสุนทรพจน์ กวงแหวน 026934 0010007263
875 สนัทราย น.ส.กิตติมา เพช็ร์เมด็ ป.ตรี ปี 2 นางกลัยา เพช็ร์เมด็ 028141 0010012335
876 สนัทราย นายภทัรชนนท์ ปินตา ป.ตรี ปี 2 นางภทัราวลัย์ ปินตา 030116 0010005570
877 สนัทราย น.ส.รัฏฐาธิป พวกอินแสง ป.ตรี ปี 2 นายชูศกัด์ิ พวกอินแสง 036057 0010017576
878 สนัทราย นายรัชนาถ เจียมตน ป.ตรี ปี 2 นางพชัรีพร เจียมตน 038838 0010023224
879 สนัทราย นายชนาธิป ชยัชาญ ป.ตรี ปี 2 นายสุรเชษฐ์ ชยัชาญ 048325 0010023390
880 สนัทราย นายจิรานุวฒัน์ คชชีพ ปวส.2 นายเกรียงไกร คชชีพ 050354 0010027475
881 เชียงดาว ด.ช.ภคันนัท์ นามวงั อ.3 นางสมถวิล นามวงั 037274 0010014654
882 เชียงดาว ด.ญ.บุญญิศา เหน่ค  า อ.3 นางธมลวรรณ เหน่ค า 039283 0010021260
883 เชียงดาว ด.ช.ธนโชค คงวงษ์ อ.3 นางณฐมน คงวงษ์ 050131 0010022511
884 เชียงดาว ด.ญ.พรหมน ้ามนต์ ปินทรายมลู อ.3 นายเด่นชยั ปินทรายมลู 051025 0018007656
885 เชียงดาว ด.ช.จิตติพฒัน์ เลาลี อ.3 นายธนาดุล เลาลี 051190 0010028202
886 เชียงดาว ด.ช.สิราวิชญ์ หม่ืนสอน อ.3 นายวสนัต์ หม่ืนสอน 051543 0010038333
887 เชียงดาว ด.ช.นราวิชญ์ ค  าปัน อ.3 นางนภสัสร ค าปัน 052650 0012016453
888 เชียงดาว ด.ช.สกลกร แกว้มอญ อ.3 น.ส.สมจิต วิเศษกนัทรากร 056281 0010045510
889 เชียงดาว ด.ญ.ศศิธร บุญประคม ป.3 นายสุริยนต์ บุญประคม 021853 0010008028
890 เชียงดาว ด.ช.ธญัน ้าพุ จะหา ป.3 นายอาหลู จะหา 036722 0010014573
891 เชียงดาว ด.ช.ปิยพทัธ์ มาละใจ ป.3 น.ส.ยภุาวรรณ มาละใจ 044463 0010027996
892 เชียงดาว ด.ญ.กานตพิ์ศชา ชิน ป.3 นางดวงแข ชิน 048376 0012017336
893 เชียงดาว ด.ช.ณัฏฐกฤต กลุแดง ป.3 นางสุวนีย์ กลุแดง 049468 0012030256
894 เชียงดาว ด.ญ.มนญัชยา สกลุฤทธ์ิมีชยั ป.3 นางละมยั สกลุฤทธ์ิมีชยั 054093 0010041719
895 เชียงดาว ด.ช.อติวิชญ์ ค  าคง ป.3 นางจิราภรณ์ ค าคง 057208 0010046597
896 เชียงดาว ด.ช.ณัฐวุฒิ ถุงเกษแกว้ ป.6 นางสุภคั ถุงเกษแกว้ 030146 0010013426
897 เชียงดาว ด.ช.ฑณัติกร โลภสูงเนิน ป.6 นางอรพิน โลภสูงเนิน 030728 0018001610
898 เชียงดาว ด.ญ.วิรัชญาพรรณ ค าวงั ป.6 นางธญัญพิ์ชชา ค าวงั 032464 0010012475
899 เชียงดาว ด.ญ.ปพิชญา อุ่นละออ ป.6 นางพชัรี อุ่นละออ 033715 0010014740
900 เชียงดาว ด.ญ.ชมลวรรณ แกว้ระดี ป.6 นายชาญธง แกว้ระดี 035065 0010012993
901 เชียงดาว ด.ญ.ณัฐณิชา วิเศษ ป.6 นายไมตรี วิเศษ 039824 0012014650
902 เชียงดาว ด.ช.ปภงักร กลัน่กสิกร ป.6 นางศศิวิมล ศรีสองเมือง 041983 0010022504
903 เชียงดาว ด.ช.ชนินทร์ อนนัท์ ป.6 น.ส.กนกพร นาวาเรือน 049768 0010024725
904 เชียงดาว ด.ญ.ศภุชัญา ทินนิน ป.6 นายจ าเริญ ทินนิน 049961 0010020677
905 เชียงดาว ด.ช.กิตฑิศกัด์ิ คงวงษ์ ป.6 นางณฐมน คงวงษ์ 050131 0010022511
906 เชียงดาว ด.ญ.จิณณ์ณณัช ปวงฟู ป.6 นายพิศาล ปวงฟู 051216 0010028212
907 เชียงดาว ด.ญ.บุณยนุช เหน่ค า ป.6 นายรุ่งโรจน์ เหน่ค  า 051945 0010026173
908 เชียงดาว ด.ญ.อรไพลิน ขนุประค า ม.3 นายด าเนิน ขนุประค า 037379 0010021100
909 เชียงดาว ด.ช.ธีรภทัร์ พนัธุ์คุม้เก่า ม.3 นายธนพฒัน์ พนัธ์ุคุม้เก่า 041263 0010014024
910 เชียงดาว ด.ญ.สุชญัญา จ๋าก๋าง ม.3 นางสุดา จ๋าก๋าง 043360 0010022500
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911 เชียงดาว ด.ช.พงษศิ์ริ อ่ิมสมบติั ม.3 นายพรศิริ อ่ิมสมบติั 052509 0010025164
912 เชียงดาว ด.ญ.พชัรวรินทร์ กระจ่าง ม.3 นางวชิราพร กระจ่าง 057884 0018009171
913 เชียงดาว นายณัฐศกัด์ิ ใจธิตา ม.6 นางนงคราญ ใจธิตา 022251 0018004379
914 เชียงดาว น.ส.สิทธิกร ทา้วแกว้ ม.6 นางยพิุน ทา้วแกว้ 028024 0010007846
915 เชียงดาว นายกมลเทพ อุปค า ม.6 นางสุกลัยา งานหมัน่ 028681 0010012200
916 เชียงดาว นายกรวิชญ์ จิตตาวงศ์ ม.6 ว่าท่ี ร.ต. หญิงวิลาวณัย์ จิตตาวงศ์ 030503 0018003951
917 เชียงดาว นายสหสันยั โลภสูงเนิน ม.6 นางอรพิน โลภสูงเนิน 030728 0018001610
918 เชียงดาว น.ส.ภคัธีมา ชมภูเทพ ม.6 นางวิลาวลัย์ ชมภูเทพ 031468 0010009235
919 เชียงดาว นายศภุณัฐ อรุณสุวรรณ ม.6 นางฐิติพร อรุณสุวรรณ 032843 0010008215
920 เชียงดาว น.ส.กิตติญาภรณ์ แสงทว้ม ม.6 น.ส.พชัราภรณ์ โถเหลือง 037863 0010022508
921 เชียงดาว น.ส.ป่ินกมล กาไชย ม.6 นายกมล กาไชย 046065 0010038017
922 เชียงดาว น.ส.พรรษชล ดวงวิโรจน์ ม.6 นางเพญ็จนัทร์ ค  าคง 050546 0010022507
923 เชียงดาว น.ส.ศิริกฤติยา อายมุัน่ ป.ตรี ปี 2 นางสมศรี อายมุัน่ 013477 0010007376
924 เชียงดาว นายสมิทธ์ ทา้วแกว้ ป.ตรี ปี 2 นายโสภณ ทา้วแกว้ 026445 0010007845
925 เชียงดาว นายรัฐนนัท์ เอ่ียวเฮง ป.ตรี ปี 2 นายศภุวฒัน์ เอ่ียวเฮ็ง 031012 0010011053
926 เชียงดาว นายเจษฎา ปานชา้ง ป.ตรี ปี 2 นางจิตราภรณ์ ปานชา้ง 033221 0018002569
927 เชียงดาว น.ส.อริสา ทองสกลุ ป.ตรี ปี 2 นางทศพร ทองสกลุ 040450 0010041265
928 เชียงดาว น.ส.กญัญารัตน์ ไชยมงคล ป.ตรี ปี 2 นางแวว ไชยมงคล 049220 0010021605
929 เวียงแหง ด.ช.สุกฤษฎ์ ปานนัท์ อ.3 นางประดบัดวง ปานนัท์ 034449 0010011157
930 เวียงแหง ด.ช.ธเนศพล ครองสมบติั อ.3 ว่าท่ี ร.อ.เสกสนัต์ ครองสมบติั 047705 0010017865
931 เวียงแหง ด.ญ.พิมพต์ะวนั บุราณรักษ์ อ.3 นายวิเชียร บุราณรักษ์ 053536 0010040050
932 เวียงแหง ด.ช.พิชิตชยั ยอดแกว้ อ.3 ว่าท่ี ร.ต.หญิงหงษห์ยก ยอดแกว้ 053695 0010041128
933 เวียงแหง ด.ญ.ฐิติพร อินปิก อ.3 นายวชัระ อินปิก 054254 0010041974
934 เวียงแหง ด.ญ.พิชฌา ธรรมจยั อ.3 นายวรวฒัน์ ธรรมจยั 056189 0018009408
935 เวียงแหง ด.ญ.ชญาภา อินทร์โชติ อ.3 น.ส.ณัฐกฤตา สิริลงั 057004 0010046395
936 เวียงแหง ด.ช.ทรัพโยดม สารอุยี่ ป.3 นางอาทิตยา สารอุยี่ 032901 0010006643
937 เวียงแหง ด.ช.ณัฐวฒัน์ ลอยดี ป.3 นางลดัดา ลอยดี 042212 0010014828
938 เวียงแหง ด.ญ.พิทณภทัร จองเซ ป.3 นายศรีทน จองเซ 043356 0010014712
939 เวียงแหง ด.ญ.ชุติมนัต์ ค  ามาตา ป.3 นายเอ้ือองักรู ค  ามาตา 052986 0010026316
940 เวียงแหง ด.ญ.ธีร์วรา หมอป่า ป.3 นายประวิทย์ หมอป่า 054500 0018007312
941 เวียงแหง ด.ญ.ลลิดา สุจินดา ป.6 นางบุศรินทร์ สุจินดา 025740 0010006676
942 เวียงแหง ด.ช.กอ้งภพ กระจ่าง ป.6 นางพชัริน กระจ่าง 033768 0010008995
943 เวียงแหง ด.ญ.คุณัญญา ปานนัท์ ป.6 นางประดบัดวง ปานนัท์ 034449 0010011157
944 เวียงแหง ด.ญ.ศิริภรณ์ ศิริชยัวฒันกลุ ม.3 ว่าท่ีร.ท.วิทธวชั ศิริชยัวฒันกลุ 031818 0010012202
945 เวียงแหง ด.ญ.รักษิณา สนัธิ ม.3 นางจิรกาล สนัธิ 033552 0010006498
946 เวียงแหง ด.ญ.สุวพิชญ์ จองเซ ม.3 นายศรีทน จองเซ 043356 0010014712
947 เวียงแหง นายนฤเบศ ครองสมบติั ม.3 ว่าท่ี ร.อ.เสกสนัต์ ครองสมบติั 047705 0010017865
948 เวียงแหง ด.ช.ณัฐชนน จองค า ม.3 น.ส.สุชาดา จองค า 050371 0010020625
949 เวียงแหง ด.ญ.ปรมาภาณ์ เสริมผอ่ง ม.3 นางการเกตุ เสริมผอ่ง 057534 0010046806
950 เวียงแหง นายศานนท์ รินเขียว ม.6 นางโนรี รินเขียว 030802 0010005586
951 เวียงแหง นายสุดเขตต์ บุญประเสริฐ ปวช.3 นายสมจิตร บุญประเสริฐ 037564 0010023103
952 เวียงแหง น.ส.อโรชา แสนเมืองมลู ป.ตรี ปี 2 นายวิรัตน์ แสนเมืองมลู 042333 0010027511
953 ฝาง ด.ญ.ธญัวรัตม์ ยาประเสริฐ อ.3 นายปริญญา ยาประเสริฐ 033550 0010019006
954 ฝาง ด.ช.ณัฐฎฐชยั วงคพิ์พฒันธาดา อ.3 นางรัตนาภรณ์ วงศพิ์พฒันธาดา 034060 0010011450
955 ฝาง ด.ช.ภาณุพงค์ ดวงจิตร อ.3 นายไกรศรี ดวงจิตร 034532 0010008880
956 ฝาง ด.ญ.ธญัวรัตม์ วรรณวตั อ.3 นายพิมพธ์าดา วรรณวตั 038866 0010033906
957 ฝาง ด.ญ.ธีริศรา มีสตัย์ อ.3 น.ส.ธชัพงษ์ รักเสมอ 038884 0010028752
958 ฝาง ด.ญ.ฐานิดา กนัทาสุวรรณ์ อ.3 นางวชัรีพร กนัทาสุวรรณ์ 044162 0018003111
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959 ฝาง ด.ช.ศภุณัฐ เครึงปินใจ อ.3 น.ส.นทัยา แกว้ใจดี 050256 0010032366
960 ฝาง ด.ญ.กวินพิชชา อินตะ๊ปัญญา อ.3 น.ส.ก่ิงกาญจน์ อินตะ๊ปัญญา 050258 0018006354
961 ฝาง ด.ช.ธชันนท์ ก๋าบุตร อ.3 นายอานนท์ ก๋าบุตร์ 050365 0010022115
962 ฝาง ด.ญ.กนัตก์นิษฐ์ ศรีหลา้ อ.3 น.ส.กญัญว์รา รุ่งศรี 052407 0018006913
963 ฝาง ด.ช.กนัตพฒัน์ สรรพสุข อ.3 นางกรรณิการ์ สรรพสุข 052853 0010026041
964 ฝาง ด.ญ.จิรภิญญา กาละวนั อ.3 นายสุทิน กาละวนั 053457 0018007002
965 ฝาง ด.ช.ชญาณ์ภทัร จนัทร์แกว้ อ.3 นายเชน จนัทร์แกว้ 055525 0010043862
966 ฝาง ด.ช.ชยวาส มลูเอก อ.3 นายเชิงยทุธ มลุเอก 056196 0010045377
967 ฝาง ด.ญ.ธญัญาธร หาญกาญจนสุวฒัน์ อ.3 น.ส.กญัญาภทัร หาญกาญจนสุวฒัน์ 056747 0010046158
968 ฝาง ด.ช.ภูฝาง ศรีอิศรางกลู ป.3 นางบวัค  า ศรีอิศรางกลู 034457 0010010847
969 ฝาง ด.ช.ธีรศกัด์ิ สุวรรณ์ ป.3 นายราชิต ร่วมจิต 038911 0010035580
970 ฝาง ด.ช.นฤบดี ทิพยว์รรณ ป.3 นางนริศรา ทิพยว์รรณ 039500 0010018189
971 ฝาง ด.ช.นราวิชญ์ ทองดี ป.3 นายธีรวิทย์ ทองดี 040268 0010014251
972 ฝาง ด.ญ.วชิรญา กาศโอสถ ป.3 น.ส.อจัฉรา กาศโอสถ 044838 0010035581
973 ฝาง ด.ช.นิสิกานต์ พีรวรรธนเมธาวี ป.3 นายนิติรุจน์ พีรวรรธนเมธาวี 045130 0010035442
974 ฝาง ด.ญ.บุญยานุช ดอนปิน ป.3 น.ส.ลาวลัย์ ดอนปิน 049172 0018007276
975 ฝาง ด.ช.ภาดล บุญญาภิสิทธ์ิ ป.3 นายชยัวุฒิ ศรีพล 050247 0010022703
976 ฝาง ด.ช.วรธนัย์ ทานศิลา ป.3 น.ส.พิชยา เศรษฐธนดล 054307 0010042018
977 ฝาง ด.ช.ณฐนนท์ ไชยเลิศ ป.3 นางเพญ็นภา ไชยเลิศ 055971 0010045082
978 ฝาง ด.ญ.วรกมล ใส่ใจ ป.6 นายอุดม ใส่ใจ 026689 0018001138
979 ฝาง ด.ญ.สุภคัจิรา อุปนนัท์ ป.6 นายสุวินทร์ อุปนนัท์ 030090 0010007837
980 ฝาง ด.ญ.ณัฎฐพชัร์ ค  ามา ป.6 นางนภสัร์นนัท์ ค  ามา 030123 0018000552
981 ฝาง ด.ช.สุรวุฒิ ไทยเหนือ ป.6 นางสุดาพร ไทยเหนือ 030541 0010020069
982 ฝาง ด.ญ.อสมาภรณ์ ผนัอากาศ ป.6 น.ส.รัชนี สมร 030687 0018002443
983 ฝาง ด.ช.ภทัร หนองภกัดี ป.6 นายอ านวย หนองภกัดี 031220 0018001909
984 ฝาง ด.ช.วริทธ์ิ ครองมี ป.6 นางสุมณฑา ครองมี 035265 0010010419
985 ฝาง ด.ญ.กชมน ศรีวิจิตร์ ป.6 นางรจนา ศรีวิจิตร์ 039440 0010014981
986 ฝาง ด.ช.พทัธดนย์ ประเสริฐ ป.6 นายพฒันนท์ สุภาธาดา 041486 0010021712
987 ฝาง ด.ญ.ภณัฑิรา ล าค  า ป.6 นางสนธยา ล าค  า 047761 0010017702
988 ฝาง ด.ช.กิติคุณ อุปะระ ป.6 นางปรานอม อุปะระ 048130 0010044516
989 ฝาง ด.ญ.สลิลทิพย์ กนัทาทรัพย์ ป.6 นางอุไรวรรณ กนัทาทรัพย์ 050457 0010021804
990 ฝาง ด.ญ.สุวิชาดา ศรีวิชยั ป.6 น.ส.ธีรานุช ศิริ 050562 0010022864
991 ฝาง ด.ญ.สาริศา สุจาค า ป.6 น.ส.ศภุรดา อภิชยั 052856 0010026035
992 ฝาง ด.ช.ปวริศ ภามณี ม.3 นายบุญทวี ภามณี 028178 0010008935
993 ฝาง ด.ช.ศิลป์ปกร ขนัดว้ง ม.3 นายชาตรี ขนัดว้ง 028399 0018000588
994 ฝาง น.ส.ณัชชา พานพฒันพงศ์ ม.3 นางวาสนา พานพฒันพงศ์ 028807 0010009561
995 ฝาง ด.ช.เจษฎา ขนุนแดง ม.3 นางศิริพร ขนุนแดง 033109 0010022889
996 ฝาง ด.ญ.สุจารินี ดวงจิตร ม.3 นายไกรศรี ดวงจิตร 034532 0010008880
997 ฝาง ด.ญ.ธนัยช์นก ล าค  า ม.3 นายบุญธรรม ล าค  า 036199 0010014047
998 ฝาง ด.ช.พชร รักเสมอ ม.3 นายพงศพ์นัธ์ุ รักเสมอ 038883 0010022897
999 ฝาง ด.ญ.พรรณภทัร ชยับุญ ม.3 นายพรรณศกัด์ิ ชยับุญ 040036 0018005238

1000 ฝาง ด.ช.พฤทธิมตั จนัตะ๊ศิริ ม.3 นางฉายทอง ปงนวล 042665 0010016212
1001 ฝาง ด.ญ.วรกมล สุร้องชา้ง ม.3 นางมยเุรศ บุญทวี 045731 0010022845
1002 ฝาง ด.ช.สิรวิชญ์ สิงห์ค  า ม.3 น.ส.จารุณี ศรีกนัยา 046273 0010020656
1003 ฝาง ด.ญ.ธฬพรัตน์ ธิป่าหนาด ม.3 นายเชียงรุ้ง ธิป่าหนาด 048083 0018004976
1004 ฝาง ด.ช.นพคุณ อุปะระ ม.3 นางปรานอม อุปะระ 048130 0010044516
1005 ฝาง ด.ช.โรจนศกัด์ิ กนัจินะ ม.3 น.ส.ดลฤดี อูปค าแดง 050105 0010023658
1006 ฝาง ด.ญ.ปิยะธิดา วงษยา ม.3 นางธญัญารัตน์ วงษยา 050636 0010022839
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1007 ฝาง ด.ช.ชวิศ สงัขส์ าราญ ม.3 นางธมน สงัขส์ าราญ 051545 0010024884
1008 ฝาง ด.ญ.ณัฐวดี สุภากาวี ม.3 น.ส.สุกลัญา เกตุสุจา 053063 0010026507
1009 ฝาง นายธนชิต ร่วมจิตร ม.6 นายทรชิต ร่วมจิตร 022334 0010005549
1010 ฝาง น.ส.พลอยชมพู เหล่ากาวี ม.6 นางเรณู เหล่ากาวี 023727 0018003196
1011 ฝาง น.ส.ชลิดา อินจนัทร์ ม.6 นางสายสุณี อินจนัทร์ 025908 0010009249
1012 ฝาง นายศิลปิน สาลี ม.6 นายอุดม สาลี 029398 0010009251
1013 ฝาง น.ส.ปฏิมากร สิทนั ม.6 นายสมบติั สิทนั 029695 0010009374
1014 ฝาง นายพงศธร พลอยส าลี ม.6 นางศศิมาภรณ์ พลอยส าลี 029800 0018007840
1015 ฝาง น.ส.อนนัตญา เนติพล ม.6 นายนคร เนติพล 030213 0018000386
1016 ฝาง ด.ช.ธชันนท์ ยิม้สวสัด์ิ ม.6 นางจนัทร์ฉาย ยิม้สวสัด์ิ 033651 0010011212
1017 ฝาง น.ส.ชุติกาญจน์ แสงศิริโรจน์ ม.6 นางสุภารัตน์ แสงศิริโรจน์ 034149 0010021518
1018 ฝาง น.ส.ศภุศจี ดวงจิตร ม.6 นายไกรศรี ดวงจิตร 034532 0010008880
1019 ฝาง นายภคัพล บ ารุงเกียรติ ป.ตรี ปี 2 นางวาสนา บ ารุงเกียรติ 026419 0018003736
1020 ฝาง นายปัญญพนต์ ค  าภิโล ป.ตรี ปี 2 นายดวงจนัทร์ ค  าภิโล 031515 0010021707
1021 ฝาง นายสิรวิชญ์ ฟธูรรม ป.ตรี ปี 2 นางรุ่งนภา ฟธูรรม 032904 0018001375
1022 ฝาง นายทศพล บุญธิมา ป.ตรี ปี 2 นายศรีทนั บุญธิมา 041240 0010017286
1023 ฝาง นายสิรวิชญ์ แสนกนัค า ป.ตรี ปี 2 นายบุญยิง่ แสนกนัค า 048201 0010021322
1024 ไชยปราการ ด.ช.พีรวิชญ์ ขนัมอญ อ.3 น.ส.ภริตพร ขนัมอญ 046872 0018003479
1025 ไชยปราการ ด.ญ.พิชญธิดา แสงสวสัด์ิ ป.3 น.ส.พนิดา จนัทะศรี 028240 0018000968
1026 ไชยปราการ ด.ช.ธนกฤต ใหมดี่ ป.3 นางเพลินพิศ ใหมดี่ 030096 0012007701
1027 ไชยปราการ ด.ช.ศรุจพงฒ์ วรพจน์ ป.3 นางเสาวนีย์ วรพจน์ 034058 0018003036
1028 ไชยปราการ ด.ญ.พนัไมล์ ทานา ป.3 นางอ าไพ ทานา 035397 0018000640
1029 ไชยปราการ ด.ช.ศิรณัฎฐ์ จอ้สูงเนิน ป.3 นางณัฐสินี ฐิติภทัรพลหาญ 054123 0018007823
1030 ไชยปราการ ด.ญ.เขมจิรา วชัระเสถียร ป.6 นางวนัทนา วชัระเสถียร 037438 0018002521
1031 ไชยปราการ ด.ช.วชิระ สนักาวี ป.6 นางเนาวรัตน์ สนักาวี 038904 0010014707
1032 ไชยปราการ ด.ญ.รวินทนิ์ภา ศรีใจวงศ์ ป.6 นางจิราลกัษณ์ ศรีใจวงค์ 044719 0010022757
1033 ไชยปราการ ด.ช.ธนภทัร ศรีขติัย์ ป.6 นายมานพ ศรีขติัย์ 050317 0010041613
1034 ไชยปราการ ด.ญ.สรัลชนา เฝือมอย ป.6 น.ส.อญัชลี ศรีแสวง 050797 0010021240
1035 ไชยปราการ ด.ญ.ชชัชญา ปัญโญกิจ ม.3 นางศิราณี บุญเกิด 028841 0010009214
1036 ไชยปราการ ด.ญ.นลิน โนชยัวงศ์ ม.3 นายรุ่งโรจน์ โนชยัวงค์ 039463 0018002426
1037 ไชยปราการ น.ส.สิรินภสัสร อุนามลู ม.3 นายเอนก อุนามลู 047928 0010022843
1038 ไชยปราการ ด.ช.ธนกร ศรีขติัย์ ม.3 นางกลัยา ค าชยัยะ 050428 0010022844
1039 ไชยปราการ ด.ญ.ชณัญธิดา อคัรสุริยพนัธ์ ม.3 นายชยัณัฏฐ์ อคัรสุริยพนัธ์ุ 056561 0010045928
1040 ไชยปราการ ด.ญ.พิรัชญาภรณ์ จนัทร์เสาร์ ม.3 นายสุข จนัทร์เสาร์ 057408 0018008842
1041 ไชยปราการ นายณัฐพนธ์ ธรรมสุวรรณ ม.6 นางธนัยารัศม์ ธรรมสุวรรณ 026878 0018001430
1042 ไชยปราการ นายธนกร บาลศณี ม.6 นางดอกสร้อย บาลศรี 028511 0010008846
1043 ไชยปราการ นายภูมิภทัร เสนียวงค ์ ณ อยธุยา ม.6 นางยพิุน เสนีวงค ์ณ อยธุยา 028865 0018005110
1044 ไชยปราการ นายพีรวฎั ปันเมา ม.6 นางรติรัตน์ ปันเมา 029198 0010022847
1045 ไชยปราการ นายจิณณวทัย์ ไชยเทศ ม.6 นางสุดารัตน์ ไชยเทศ 031015 0010010253
1046 ไชยปราการ นายณัฐพงศ์ วงศก์  ่า ม.6 นางบวัขาว วงศก์  ่า 044384 0018005495
1047 ไชยปราการ น.ส.สุมิตรา คจัฉะภา ป.ตรี ปี 2 นางสมยั คจัฉะภา 025545 0010022853
1048 ไชยปราการ น.ส.พรหมณี ผยุเจริญ ป.ตรี ปี 2 นางพรศรี ผยุเจริญ 027553 0010003054
1049 ไชยปราการ น.ส.ธนัยชนก หน่อแหวน ป.ตรี ปี 2 นางภาวศทุธ์ิ หน่อแหวน 028809 0010012120
1050 ไชยปราการ น.ส.พชรวรรณ ศิริ ป.ตรี ปี 2 นายฉตัรินทร์ ศิริ 029782 0012018029
1051 ไชยปราการ น.ส.ศภุนิดา วงคง์าม ป.ตรี ปี 2 นายคนอง วงคง์าม 032172 0010010590
1052 ไชยปราการ นายธีรวฒัน์ ฟ้ืนอินตะ๊ศรี ป.ตรี ปี 2 นายฐนิศร์ ฟ้ืนอินตะ๊ศรี 034455 0010008284
1053 ไชยปราการ นายธีรภพ หาลือ ป.ตรี ปี 2 นางกญัญาภคัร์ อาจหาญ 048315 0018003389
1054 แมอ่าย ด.ช.ภาณุ มัน่นุช อ.3 นายวรนิตย์ มัน่นุช 030196 0010004223
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1055 แมอ่าย ด.ญ.ฐิติรัตน์ เงินใส อ.3 นายณัฐพล เงินใส 034108 0010009268
1056 แมอ่าย ด.ช.ยศนนัท์ วงศใ์หญ่ อ.3 นายยทุธนา วงศใ์หญ่ 036725 0010012521
1057 แมอ่าย ด.ช.กรณัฐ ช่างค  ามลู อ.3 นางณัฐกานต์ มากนคร 043737 0010014910
1058 แมอ่าย ด.ช.ภูรินทร์ ภีระ อ.3 นายเสรี ภีระ 046401 0010019859
1059 แมอ่าย ด.ญ.พิมพสุ์ชา มณีวรรณ์ อ.3 น.ส.ณัฐยา ชยัลงักา 052063 0010026142
1060 แมอ่าย ด.ช.พชรพล ปันดอนตอง อ.3 นางอรพรรณ ปันดอนตอง 052083 0010024386
1061 แมอ่าย ด.ช.สุชาครีย์ ถาเป็ง อ.3 น.ส.สุทธาศิณี วรรณชยั 052199 0010024665
1062 แมอ่าย ด.ญ.วีร์สุดา บุญมาก อ.3 นางวรารัตน์ บุญมาก 052577 0010025240
1063 แมอ่าย ด.ช.พชร กระภูฤทธ์ิ อ.3 น.ส.อรวรรณ์ กนัทะนนท์ 053799 0018007844
1064 แมอ่าย ด.ช.พชัรพล เหลืองวิไล อ.3 น.ส.พชัรี แสงทอง 054102 0010041759
1065 แมอ่าย ด.ญ.วรวลญัช์ คชลยั อ.2 นางวชัรานนัทร์ คชลยั 054481 0010042338
1066 แมอ่าย ด.ช.รัชพล พรมภกัดี อ.3 น.ส.ศภุากร พรมภกัดี 056205 0012017199
1067 แมอ่าย ด.ช.รัฐศาสตร์ พินิจ ป.3 นายธนภทัร พินิจ 024983 0010007456
1068 แมอ่าย ด.ญ.กญัญภ์คัญา ขนุจนัทร์ ป.3 น.ส.แสงเดือน ญาโน 029403 0010007860
1069 แมอ่าย ด.ญ.กานตพิ์ชชา คลา้ยหร่ิม ป.3 นางชวนพิศ คลา้ยหร่ิม 037590 0010013555
1070 แมอ่าย ด.ญ.อริสา แสงค ามา ป.3 นายกฤษดาพนัธ์ุ แสงค ามา 039245 0010031062
1071 แมอ่าย ด.ญ.สรัณยรั์ชต์ สิทธิปกรณ์ ป.3 น.ส.สายฝน ศรีวิชยั 041234 0010014086
1072 แมอ่าย ด.ญ.พทัธ์ธีรา เงาส่อง ป.3 นายปิยะ เงาส่อง 047657 0010020271
1073 แมอ่าย ด.ช.ชาติอาชาไนย นิติกร ป.6 นางปรางแกว้ นิติกร 026421 0010009363
1074 แมอ่าย ด.ญ.พลัลภา ขนุจนัทร์ ป.6 น.ส.แสงเดือน ญาโน 029403 0010007860
1075 แมอ่าย ด.ช.วีรภทัร์ หงษอ์ารีย์ ป.6 นางวนัดี หงษอ์ารีย์ 030154 0018003544
1076 แมอ่าย ด.ญ.ปวีณ์กานต์ สืบสาย ป.6 นายณัฐพร สืบสาย 034083 0010022756
1077 แมอ่าย ด.ช.โรจนศกัด์ิ เงินใส ป.6 นายณัฐพล เงินใส 034108 0010009268
1078 แมอ่าย ด.ญ.วรรณลิน กิติ ป.6 นางวรรณทิรา กิติ 035920 0010022755
1079 แมอ่าย ด.ญ.สิรินดา ทิพยปั์ญญา ป.6 นายจกัรพงษ์ ทิพยปั์ญญา 037521 0010013105
1080 แมอ่าย ด.ญ.สุพชัญา ยาสุวรรณ ป.6 นางภทัร์วดี ปัจจารี 038287 0010013936
1081 แมอ่าย ด.ช.กิตติชยั อ่ึงบ าเหน็จ ป.6 น.ส.กฤติมากร อ่ึงบ าเหน็จ 039766 0010014158
1082 แมอ่าย ด.ญ.เปมิกา สุวพงษ์ ป.6 นายอภิชาติ สุวพงษ์ 049886 0010021578
1083 แมอ่าย ด.ญ.ฐิติญาภร ดวงดี ป.6 นายเอกชยั ดวงดี 050679 0010038579
1084 แมอ่าย ด.ญ.พณัณิน วงคศ์รีนาค ป.6 น.ส.มณีนุช ค ามี 054266 0018007443
1085 แมอ่าย ด.ช.นนัทวุฒิ กวีชชัวาล ป.6 น.ส.สุพิชญา สมแกว้ 057086 0018008655
1086 แมอ่าย นายศภุณัฐ ตะ๊มลู ม.3 นายบุญทอง ตะ๊มลู 027459 0010008703
1087 แมอ่าย นายภทัรวุธ วาธง ม.3 นางภทัราวรรณ สุทธปรีดา 034862 0010022758
1088 แมอ่าย ด.ช.ชนกนัต์ มหายศกลุ ม.3 นายโอภาส มหายศกลุ 048528 0010022759
1089 แมอ่าย ด.ช.ฐิติกร เมืองปา ม.3 นางเยาวเรศ เมืองปา 052198 0010024664
1090 แมอ่าย น.ส.กญัญาณัฐ นิติกร ม.6 นางปรางแกว้ นิติกร 026421 0010009363
1091 แมอ่าย นายเหนือเขต ประทุมพงษ์ ม.6 นางอินทรีย์ ประทุมพงษ์ 026585 0010010918
1092 แมอ่าย นายธิติวุฒิ สายชมภู ม.6 นายประสิทธ์ิ สายชมภู 026892 0010008599
1093 แมอ่าย นายจิรายทุธ อภยัศรี ม.6 นายรักชยั อภยัศรี 029442 0018005445
1094 แมอ่าย นายชยตุม์ บุญทวี ม.6 นางฉตัรสุดา บุญทวี 029801 0010007873
1095 แมอ่าย นายวรัญธชยั วงษรั์ตนไตยกลู ม.6 นายธรรมชยั วงษรั์ตนไตยกลู 031473 0010008837
1096 แมอ่าย น.ส.ปวีณ์ธิดา สืบสาย ม.6 นายปิติพงษ์ สืบสาย 034084 0010022760
1097 แมอ่าย นายไอดิน วงคเ์จริญ ม.6 ว่าท่ีร.ต.สมบติั วงคเ์จริญ 052218 0010024681
1098 แมอ่าย น.ส.มนชันนัท์ ไชยวงค์ ม.6 น.ส.ธญัญารัตน์ อินถา 055635 0010044589
1099 แมอ่าย นายกฤษดา ตะติยา ม.6 น.ส.พชัราภรณ์ ตะติยา 057244 0010046574
1100 แมอ่าย น.ส.ธนญัญา ศรีอุทธา ป.ตรี ปี 2 นายธนากร ศรีอุทธา 027759 0018004381
1101 แมอ่าย นายณัฐชนน ธรรมขนั ป.ตรี ปี 2 นางจารุณี ธรรมขนั 030686 0010008041
1102 แมอ่าย นายธนภทัร ศรีอุทธา ป.ตรี ปี 2 นางมรกต ศรีอุทธา 036086 0010026325
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1103 แมอ่าย น.ส.อริศรา ทองอินทร์ ป.ตรี ปี 2 นางอาจิน ทองอินทร์ 053522 0010037983
1104 แมอ่าย น.ส.สวิตตา ค าใหญ่ ป.ตรี ปี 2 นางอมัพิน ค าใหญ่ 056659 0010046067
1105 สารภี ด.ญ.ฐิติรัตน์ อินตะ๊แดง อ.3 นายพฤฒิดล อินตะ๊แดง 034570 0010047082
1106 สารภี ด.ญ.ณ รัก หงษสิ์ริชาติ อ.3 น.ส.นลินาสน์ วิชยัยา 046298 0010027512
1107 สารภี ด.ช.นทัธรดนย์ พรหมวงศ์ อ.3 น.ส.พรพิภา ใจหนิม 048547 0010025611
1108 สารภี ด.ช.ชยวศั วงศลื์อ อ.3 นายอฐัวรรธ วงศลื์อ 051920 0010038845
1109 สารภี ด.ช.ชลธี ขอร้อง ป.3 นางมกุดา ขอร้อง 030740 0010006620
1110 สารภี ด.ญ.กลุภสัสร์ สุแกว้ ป.3 นายวิเชียร สุแกว้ 033822 0010014093
1111 สารภี ด.ช.ณัฐพชัร์ ปานกลดั ป.3 นางนยัน์ปพร ปานกลดั 034822 0010011950
1112 สารภี ด.ญ.พลอยเพชรรัตน์ ทิพยส์มบติั ป.3 น.ส.เพชรวารี ทิพยส์มบติั 037356 0010032581
1113 สารภี ด.ช.ถิรวสัส์ โพธ์ิวงศ์ ป.3 นายโอภาส โพธ์ิวงศ์ 043552 0010038902
1114 สารภี ด.ช.มาวิน กล่อมวิทย์ ป.3 นายตะวนั กล่อมวิทย์ 046358 0010032669
1115 สารภี ด.ญ.กญัญว์รา สมบติันนัท์ ป.3 นายวราวุธ สมบติันนัท์ 049527 0010032688
1116 สารภี ด.ญ.พิชญสุ์ดา จกัรเกษตร ป.3 นางวสุรัต จกัรเกษตร 050156 0010022104
1117 สารภี ด.ช.แทนไท เหมืองหมอ้ ป.3 นางกาญจนา เหมืองหมอ้ 057414 0018008845
1118 สารภี ด.ช.ฐิติชญา ใจมา ป.6 นายปรัญชยั ใจมา 031978 0010007827
1119 สารภี ด.ญ.เขมณัฐจิรา วาณิชประดิษฐ์ ป.6 นางชรินทร์ทิพย์ วาณิชประดิษฐ์ 033663 0018007579
1120 สารภี ด.ช.นภสัสร ยาวุฑฒิ ป.6 นายอนุสรณ์ ยาวุฑฒิ 033932 0010007232
1121 สารภี ด.ช.ปัณณวฒัน์ วงษแ์กว้จนัทร์ ป.6 นายเอกพิงค์ วงษแ์กว้จนัทร์ 036388 0010013966
1122 สารภี ด.ช.จรรยวรรธ กีรติกานตช์ยั ป.6 นายณัฏฐพนัธ์ กีรติกานตช์ยั 040382 0012013172
1123 สารภี ด.ช.สิรภพ บญัวฒันลิขิต ป.6 นางมนทกานต์ เสมาเงิน 041001 0010022137
1124 สารภี ด.ช.ณัฐวรรธน์ ชยัค  าวงั ป.6 นายราชวตัร ชยัค  าวงั 041220 0010023359
1125 สารภี ด.ช.ปัณณวฒัน์ จนัทร์นวล ป.6 นายวิโรจน์ จนัทร์นวล 048548 0010025596
1126 สารภี ด.ช.พงษพิ์ชญ์ จกัรเกษตร ป.6 นางวสุรัต จกัรเกษตร 050156 0010022104
1127 สารภี ด.ญ.ณัฐณิชา มะโนรมย์ ป.6 นางไปรยา มะโนรมย์ 054186 0010041883
1128 สารภี ด.ช.แทนคุณ เหมืองหมอ้ ป.6 นางกาญจนา เหมืองหมอ้ 057414 0018008845
1129 สารภี ด.ญ.นิธนา กิติวงษ์ ป.6 น.ส.วฒันา กิติวงษ์ 057556 0010046817
1130 สารภี ด.ญ.พิมพว์รีย์ สมเกตุ ม.3 นายนิเวช สมเกตุ 025993 0010007172
1131 สารภี นายอาสาฬห์ จิตอรุณ ม.3 นางศรีโสภา จิตอรุณ 028516 0010005972
1132 สารภี ด.ญ.ภทัรพร เมืองธรรม ม.3 นางศศิธร เมืองธรรม 033925 0010023362
1133 สารภี ด.ช.สรวิชญ์ จ  าจด ม.3 นางศนัสนีย์ จ  าจด 044000 0010015997
1134 สารภี นายอธิศ เอกสุวรรณ ม.3 นางจุฬาลกัษณ์ เอกสุวรรณ 047946 0010023361
1135 สารภี ด.ญ.พรนภสั ภู่พิทกัษพ์งศ์ ม.3 นางปรียาภรณ์ ภู่พิทกัษพ์งศ์ 049012 0010021272
1136 สารภี ด.ช.จุลจรัส เลพิมาย ม.3 นางอญัชญั เลพิมาย 051038 0010023360
1137 สารภี นายวรศิริ บุญกนัทะ ม.6 นางพิมผกา บุญกนัทะ 027050 0010003086
1138 สารภี นายศิรพชัร ชาวเวียง ม.6 นางพรสวรรค์ ชาวเวียง 031482 0010011182
1139 สารภี น.ส.กนกวรรณ วงคเ์ยาว์ ม.6 นางนงคนุ์ช วงคเ์ยาว์ 039725 0018003811
1140 สารภี นายพิมพช์นก โตลอย ม.6 นางทองพิมพ์ โตลอย 042271 0010021433
1141 สารภี น.ส.สโรชา ปันเจริญ ม.6 นางโสภา ปันเจริญ 049000 0010041397
1142 สารภี นายเมฆาพิทกัษ์ ทิพยค์  า ม.6 นายสุรชยั ทิพยค์  า 054764 0010043220
1143 สารภี น.ส.ชณาธิป เตรียมวิศิษฎ์ ป.ตรี ปี 2 นายสงัวรณ์ เตรียมวิศิษฎ์ 021560 0010005840
1144 สารภี นายณัฐดนยั วิชยัยา ป.ตรี ปี 2 นางชญานิษฐ์ วิชยัยา 021564 0018000133
1145 สารภี นายนิรัช ศรีใจมลู ป.ตรี ปี 2 นางศรีเนียม ชยัเมืองเขียว 024063 0010008769
1146 สารภี นายธรรมรัตน์ จอมแปง ป.ตรี ปี 2 นายอินทร์ศร จอมแปง 029193 0018003633
1147 สารภี น.ส.บุษยานี สมทศัน์ ป.ตรี ปี 2 นายนรินทร์ สมทศัน์ 031897 0010021051
1148 สารภี น.ส.รวีวิชญ์ ตาค  า ป.ตรี ปี 2 นางนุสรา ตาค า 032338 0012008852
1149 สารภี นายศภุลกัษณ์ เมืองธรรม ป.ตรี ปี 2 นางศศิธร เมืองธรรม 033925 0010023362
1150 สารภี น.ส.พิมพช์นก ประสานศรี ป.ตรี ปี 2 นางวิภาพร ประสานศรี 034071 0018001638
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1151 สนัป่าตอง ด.ช.ธนภทัร เบญจกรรณ์ อ.3 นางกรรณิกา เบญจกรรณ์ 030011 0018006467
1152 สนัป่าตอง ด.ญ.ภทัรมน เช้ือเจ็ดตน อ.3 น.ส.ภทัรานิษฐ์ ชยัพรหม 032498 0010041666
1153 สนัป่าตอง ด.ช.ปุณณวิศว์ ชยัพรหม อ.3 น.ส.กมลวรรณ ชยัพรหม 032499 0010039138
1154 สนัป่าตอง ด.ญ.กลุนิษฐ์ ดวงแสง อ.3 น.ส.กญัญณัฏฐ์ ดวงแสง 035283 0010038956
1155 สนัป่าตอง ด.ญ.ธญัญลกัษณ์ ชยัวิวธัน์ อ.3 นางวรินธร ชยัวิวธัน์ 036443 0012016187
1156 สนัป่าตอง ด.ช.กญัจน์ รัตนพงษ์ อ.3 นายอวิษฐา รัตนพงษ์ 038073 0010022863
1157 สนัป่าตอง ด.ญ.กานตพิ์ชชา ศิริ อ.3 นางสายสุดา ศิริ 042526 0012017746
1158 สนัป่าตอง ด.ญ.ณหทยั วงษดี์ อ.3 นายสญัญา วงษดี์ 048963 0010038926
1159 สนัป่าตอง ด.ญ.ญาณวฒันา ทาเรือน อ.3 นายพงษป์รีชา ทาเรือน 053601 0018007332
1160 สนัป่าตอง ด.ญ.รัตน์ฐาน์อร วียะศรี อ.3 นายสุทธิวฒัน์ วียะศรี 054017 เปิดบญัชี
1161 สนัป่าตอง ด.ช.มาริโอ ปารีส อูลริค-บลองแดง อ.3 น.ส.อริศฎา พิชญเดชากลุ 055528 0010047171
1162 สนัป่าตอง ด.ช.ปัณณวิชญ์ เกิดผล ป.3 นางสุมิตรา เกิดผล 032250 0010009220
1163 สนัป่าตอง ด.ช.กรภทัร เช้ือเจ็ดตน ป.3 น.ส.ภทัรานิษฐ์ ชยัพรหม 032498 0010041666
1164 สนัป่าตอง ด.ญ.เกตน์สิรี เวียงลอ ป.3 นายวินยั เวียงลอ 033035 0010010719
1165 สนัป่าตอง ด.ญ.รัตติยากร สุภาวงค์ ป.3 นางนิตยา สุภาวงค์ 033667 0010006586
1166 สนัป่าตอง ด.ญ.พิชญมณ อน้บ ารุง ป.3 นางพรพิมล อน้บ ารุง 038274 0018002599
1167 สนัป่าตอง ด.ญ.ภทัรธิดา วฒันกีบุตร ป.3 นายวชัรพงษ์ วฒันกีบุตร 039265 0012010390
1168 สนัป่าตอง ด.ญ.ชารีรัตน์ สวนหมาก ป.3 น.ส.อุษณีย์ จินา 039697 0010032121
1169 สนัป่าตอง ด.ญ.ขิมนภางค์ กนัทา ป.3 จ.ส.อ.จิรันดร์ กนัทา 043176 0010032159
1170 สนัป่าตอง ด.ญ.ธาราทิพย์ วงษดี์ ป.3 นายสญัญา วงษดี์ 048963 0010038926
1171 สนัป่าตอง ด.ช.อภิวตัร บางยีข่นั ป.3 นายกศุล บางยีข่นั 056564 0010045931
1172 สนัป่าตอง ด.ญ.ธนวรรณ ปรีดาพงษ์ ป.3 นางอนัทิกา ปรีดาพงษ์ 057248 0010046571
1173 สนัป่าตอง ด.ญ.รวิสรา ปุณณวนิช ป.6 นางชิณากานต์ เจริญสุข 028621 0018004479
1174 สนัป่าตอง ด.ญ.ชญาธร ค าวงั ป.6 นางดวงหทยั จินะเครือ 029620 0010014887
1175 สนัป่าตอง ด.ญ.ชญธาร ค าวงั ป.6 นางดวงหทยั จินะเครือ 029620 0010014887
1176 สนัป่าตอง ด.ช.ธนทั เบญจกรรณ์ ป.6 นางกรรณิกา เบญจกรรณ์ 030011 0018006467
1177 สนัป่าตอง ด.ญ.ปาณิสรา เกิดผล ป.6 นางสุมิตรา เกิดผล 032250 0010009220
1178 สนัป่าตอง ด.ญ.ณัฐนนัท์ อคัรพงษส์วสัด์ิ ป.6 นางปริศนา อคัรพงษส์วสัด์ิ 037480 0010022865
1179 สนัป่าตอง ด.ญ.ก่ิงกาญจน์ รัตนพงษ์ ป.6 นายอวิษฐา รัตนพงษ์ 038073 0010022863
1180 สนัป่าตอง ด.ญ.ปริชญา วอนเผ่ือน ป.6 นางปริตา วอนเผ่ือน 044680 0010022867
1181 สนัป่าตอง ด.ช.กรกรร ข าพ่ึงสน ป.6 นางบงกช ข าพ่ึงสน 048724 0010022861
1182 สนัป่าตอง ด.ญ.กานตอ์ริญชย์ บุญศกัด์ิ ป.6 น.ส.ธญัพร ก่ออรุโณทยั 053691 0010041559
1183 สนัป่าตอง ด.ญ.พรรษกร ทาเรือน ป.6 นายบุญช่วย ทาเรือน 055152 0010045086
1184 สนัป่าตอง ด.ช.โกศลัย์ อินจนัทร์ ม.3 นางสมจิต อินจนัทร์ 023960 0010006572
1185 สนัป่าตอง ด.ช.กษิดิศ ติใหม่ ม.3 นายบญัชา ติใหม่ 028665 0010006678
1186 สนัป่าตอง ด.ญ.เตม็ศิริ แปงค ามลู ม.3 นางชนากานต์ แปงค ามลู 031783 0010010010
1187 สนัป่าตอง ด.ญ.จิรัชญา สุริโย ม.3 นางบวัจนัทร์ สุริโย 034466 0010007933
1188 สนัป่าตอง ด.ช.ทินภทัร งอกศกัดา ม.3 นางอรนุช งอกศกัดา 035174 0018009980
1189 สนัป่าตอง น.ส.พิชญาวรรษ บุญธิมา ม.3 นายนว บุญธิมา 037082 0010022872
1190 สนัป่าตอง ด.ช.นวกร ศรชยัไพศาล ม.3 นางนพวรรณ ศรชยัไพศาล 039486 0010014112
1191 สนัป่าตอง ด.ช.วรัญญู หงษใ์จสี ม.3 นายคณิน หงษใ์จสี 040815 0010021933
1192 สนัป่าตอง ด.ญ.ธญัชนก นะที ม.3 นางร าพึง นะที 044849 0010023681
1193 สนัป่าตอง ด.ช.วชัชกร แสงอรุณ ม.3 นางนงลกัษณ์ อินตา 047056 0010032214
1194 สนัป่าตอง ด.ญ.แพมภรณ์ เรือนมลู ม.3 น.ส.ปริศนา กาบแกว้ 047506 0018005484
1195 สนัป่าตอง ด.ช.ณัฐนนท์ เข่ือนศรี ม.3 นางชลดา เข่ือนศรี 050721 0018005619
1196 สนัป่าตอง ด.ช.ภูบดินทร์ ภิรมยส์กลุ ม.3 นางวราภรณ์ ภิรมยส์กลุ 053376 0018008880
1197 สนัป่าตอง นายชินวตัร โหรฐปัน ม.6 นายพิชยั โหรฐปัน 023284 0010007900
1198 สนัป่าตอง นายณพชัร เทพวรรณ ม.6 นางพชัราภรณ์ เทพวรรณ 023684 0010022879
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1199 สนัป่าตอง น.ส.สาวิตรี ประพฤติดี ม.6 นายนิกร ประพฤติดี 025073 0010011959
1200 สนัป่าตอง น.ส.ชุตินนัท์ ศรีวิชยั ม.6 นายนิคม ศรีวิชยั 025792 0010022878
1201 สนัป่าตอง นายสหสัวรรษ ธาตุอินทร์ ม.6 นายนิเทศก์ ธาตุอินทร์ 026310 0018003964
1202 สนัป่าตอง น.ส.ศิรดา สุวรรณภูมิ ม.6 นางสุนทรี สุวรรณภูมิ 028455 0010004244
1203 สนัป่าตอง น.ส.จิณณ์ณณัช จนัทร์เรือง ม.6 นายสุรสิษฐ์ จนัทร์เรือง 028969 0018009881
1204 สนัป่าตอง นายณภทัร อิทธิเดช ม.6 นางวิลาวณัย์ อิทธิเดช 030209 0010022121
1205 สนัป่าตอง นายจินตด์นยั ค  าแหง ม.6 นางภษภางค์ ค  าแหง 043069 0012016417
1206 สนัป่าตอง น.ส.วริศรา แสงสุวรรณ์ ม.6 นายสุครอง แสงสุวรรณ์ 046307 0012030356
1207 สนัป่าตอง นายชนกนัต์ กลุนา ม.6 นางรัตนากร กลุนา 052162 0012018577
1208 สนัป่าตอง น.ส.กฤชภร วิชชาวณิชนนัท์ ม.6 นางชญาภา วิชชาวณิชนนัท์ 057249 0018008784
1209 สนัป่าตอง น.ส.บุญชนิต บุญธิมา ป.ตรี ปี 2 นายสุวิทย์ บุญธิมา 023525 0018002313
1210 สนัป่าตอง นายปรมตัถ์ มลูใจ ปวส.2 นางอุษา มลูใจ 026506 0010010131
1211 สนัป่าตอง นายกิตติคุณ ดวงวาส ป.ตรี ปี 2 นางอ าพร ดวงวาส 027122 0010027620
1212 สนัป่าตอง นายมนสัวิน ปินตา ป.ตรี ปี 2 นางเยาวลกัษณ์ ปินตา 027454 0010021960
1213 สนัป่าตอง นายพริษฐ์ กาอินทร์ ป.ตรี ปี 2 นางศิริลคัน์ กาอินทร์ 027810 0012004958
1214 สนัป่าตอง น.ส.ลายชนก เทพวงศ์ ป.ตรี ปี 2 นางพิมพก์านต์ เทพวงศ์ 029901 0010014615
1215 สนัป่าตอง นายชชัชล ปวนสุรินทร์ ป.ตรี ปี 2 ส.ต.ต.ชชัวาลย์ ปวนสุรินทร์ 031035 0018000091
1216 สนัป่าตอง น.ส.อริยาภา สินธุวาทิน ป.ตรี ปี 2 นางนาตยา สินธุวาทิน 031548 0018004840
1217 สนัป่าตอง นายนิติรัฐ ดวงเกตุ ปวส.2 นางทิภาพรรณ ดวงเกตุ 032772 0010022885
1218 สนัป่าตอง น.ส.จีรวรรณ ค าจินะ ป.ตรี ปี 2 นายณัฏฐ์กร ค าจินะ 039169 0010027617
1219 สนัป่าตอง นายนวรุจน์ ศรชยัไพศาล ป.ตรี ปี 2 นางนพวรรณ ศรชยัไพศาล 039486 0010014112
1220 สนัป่าตอง น.ส.ชุติมณฑน์ ช่ืนจิตร ป.ตรี ปี 2 ว่าท่ี ร.ท.ภาสกร ช่ืนจิตร 041946 0010026163
1221 สนัป่าตอง นายขตัติยะ แสงสุวรรณ์ ปวส.2 นายสุครอง แสงสุวรรณ์ 046307 0012030356
1222 สนัป่าตอง น.ส.ศภุรินทร์ ด าชมทรัพย์ ป.ตรี ปี 2 นางวชัรินทร์ ด าชมทรัพย์ 049639 0018007543
1223 สนัป่าตอง น.ส.ศภุรัตน์ ชมภูรัตน์ ป.ตรี ปี 2 นายจรัส ชมภูรัตน์ 050826 0010022909
1224 สนัป่าตอง น.ส.อจัฉราพรรณ ค าพินิจ ป.ตรี ปี 2 นางโศรดาวรรณ ค าพินิจ 053469 0010035943
1225 หางดง ด.ช.ภทัรดนยั ศรีวิชยั อ.3 นายธีรวฒัน์ ศรีวิชยั 030586 0010010707
1226 หางดง ด.ช.ศภุวฒัน์ ตอ้ตานา อ.3 นางณิชกลุ ตอ้ตานา 031407 0010006437
1227 หางดง ด.ช.ณภคั อินทนนท์ อ.3 นายธนกฤต อินทนนท์ 033623 0010022433
1228 หางดง ด.ญ.ณัฐณิชา พนัธุรักษา อ.3 นายพีรณัฐ พนัธุรักษา 035054 0012014767
1229 หางดง ด.ญ.ภคพร ค ารินทร์ อ.3 นายวรสิทธ์ิ ค  ารินทร์ 035349 0010030862
1230 หางดง ด.ญ.ชีวา ใจเถิง อ.3 นายกิจชยั ใจเถิง 041783 0010039450
1231 หางดง ด.ช.ธรรศกร กรรณกลุสุนทร อ.3 นางวรรณวรางค์ กรรณกลุสุนทร 043480 0010030929
1232 หางดง ด.ช.กานตณ์รัก สุขดี อ.3 นายมรรค สุขดี 051509 0010026695
1233 หางดง ด.ญ.เบญจมาภรณ์ ค ายามา ป.3 นายเสน่ห์ ค  ายามา 024202 0010008556
1234 หางดง ด.ญ.ญาณัจฉรา ทิพยว์งค์ ป.3 นางอิศราภรณ์ ทิพยว์งค์ 029656 0018000651
1235 หางดง ด.ญ.ภูริชญา สุภาวงค์ ป.3 น.ส.อจัฉรี สายตอ้ม 035413 0010010735
1236 หางดง ด.ญ.ภูริชฎา เพช็ร์โรทยั ป.3 น.ส.ตรีชฎา ค ารินทร์ 037017 0010030877
1237 หางดง ด.ช.ณัฏฐนนัท์ วนัเอก ป.3 นางสิริลกัษณ์ วนัเอก 039119 0018005364
1238 หางดง ด.ช.บณัณวิชญ์ ธนรุจิวงค์ ป.3 นางเจนจิรา ธนรุจิวงศ์ 049224 0010039605
1239 หางดง ด.ญ.จารุวรรณ ขติัเรือง ป.3 น.ส.วงคเ์ดือน วงคสุ์วรรณ์ 053397 0010033837
1240 หางดง ด.ช.ชยาศิส ไชยจินดา ป.6 นายสมชาย ไชยจินดา 015444 0010013256
1241 หางดง ด.ช.เป็นหน่ึง แป้นกลาง ป.6 นายศฤงคาร แป้นกลาง 020590 0010009437
1242 หางดง ด.ญ.โชติรส ถาอา้ย ป.6 นายมานิช ถาอา้ย 024306 0010006047
1243 หางดง ด.ญ.ศภิุสรา วีระ ป.6 นายพีรพงษ์ วีระ 028940 0018003472
1244 หางดง ด.ช.ชยลกัษณ์ โพธ์ิเจริญ ป.6 นางกฤตลกัษณ์ โพธ์ิเจริญ 031441 0010005195
1245 หางดง ด.ช.ภูรินทร์ อุปนนัท์ ป.6 นายอมร อุปนนัท์ 034348 0012018181
1246 หางดง ด.ช.ณัฐกฤษณ์ วนัเอก ป.6 นางสิริลกัษณ์ วนัเอก 039119 0018005364
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1247 หางดง ด.ญ.อรวรรณ วิชยัศรี ป.6 นางสีแพร วิชยัศรี 039324 0010022963
1248 หางดง ด.ช.ณัฐนนท์ ศศิธร ป.6 นายสุวฒัน์ ศศิธร 039487 0018004330
1249 หางดง ด.ญ.นีรชากร วิชิต ป.6 นางกานตชุ์ดา วิริต 044021 0010030936
1250 หางดง ด.ช.วรปรัชญ์ สุริยะ ป.6 นายวีรวฒัน์ สุริยะ 045513 0010030093
1251 หางดง ด.ช.พีรวตัร เมฆรา ป.6 นายภูวนยั เมฆรา 045894 0012015622
1252 หางดง ด.ญ.รัญชิฎา ปาละวิชยั ป.6 นางกนิษฐา ประพฤติธรรม 048382 0010022423
1253 หางดง ด.ช.ภทัรพล ธนรุจิวงค์ ป.6 นางเจนจิรา ธนรุจิวงศ์ 049224 0010039605
1254 หางดง ด.ช.ศภุกร กนัจินะ ป.6 นางศนัสนีย์ กนัจินะ 051878 0010028105
1255 หางดง ด.ช.กนัตินนัท์ หลวงอินตา ป.6 นางกานตอ์ารีย์ หลวงอินตา 053388 0010033627
1256 หางดง ด.ช.สิริภูมิ คมข า ป.6 นายสุขมุ คมข า 053965 0010041607
1257 หางดง ด.ช.พชร ทรัพยบ์  าเรอ ป.6 นายเชฏฐา ทรัพยบ์  าเรอ 054527 0010042390
1258 หางดง ด.ญ.กชพร ซอ้นพฒุ ป.6 นางจุติกานต์ ซอ้นพฒุ 055975 0010047797
1259 หางดง ด.ช.จรรยวรรธ ไทรงาม ม.3 นางปรียาภรณ์ ไทรงาม 028175 0010010323
1260 หางดง ด.ญ.กนัธิชา มห่าวรรณ ม.3 นางกาญจนา มหาวรรณ 030410 0012014491
1261 หางดง ด.ญ.ปาจรีย์ อินตะ๊ยศ ม.3 นายเฉลิมชยั อินตะ๊ยศ 033618 0010011767
1262 หางดง น.ส.ศภิุสรา ใจตุย้ ม.3 นางดวงสมร สมวถา 036874 0010013098
1263 หางดง ด.ช.อโณทยั จุมปูปัน ม.3 นางสุภาวดี ลวดมี 042685 0010041483
1264 หางดง ด.ญ.รติญา สุริยะ ม.3 นางรัชฎาพร บุญสม 045511 0010030091
1265 หางดง ด.ญ.ญาณิศา สิทธิราช ม.3 น.ส.ธญัวรัตม์ พงษพิ์ชยั 050599 0010023678
1266 หางดง นายปรเมศวร์ เข่ือนแกว้ ม.6 นายประวิช เข่ือนแกว้ 022914 0010007424
1267 หางดง น.ส.พชรภทัร์ สุริยะวงค์ ม.6 นางสุพตัรา สุริยะวงค์ 027736 0010012973
1268 หางดง นายพชรณัฐ สุริยะวงค์ ม.6 นางสุพตัรา สุริยะวงค์ 027736 0010012973
1269 หางดง นายหฤษฎ มีณรงค์ ม.6 นายสิรภพ มีณรงค์ 033566 0010011858
1270 หางดง น.ส.ณัฐพร นวพงศไ์พบูลย์ ม.6 นางวนัวิสา นวพงศไ์พบูลย์ 034392 0010013016
1271 หางดง ด.ช.บวรรัตน์ ศิริเมือง ปวช.3 นางสุทธิชา เจริญปัญญาเนตร 041636 0010022456
1272 หางดง ด.ญ.ญนิศา ศิริเมือง ปวช.3 นางสุทธิชา เจริญปัญญาเนตร 041636 0010022456
1273 หางดง น.ส.ฐาปนิยา ศิระวงษ์ ม.6 นายกรกฤช ศิระวงษ์ 041752 0010026906
1274 หางดง นายธนพนธ์ แสงจนัทร์ ปวช.3 นายสมศกัด์ิ แสงจนัทร์ 046304 0010027440
1275 หางดง นายนววิช วงคว์าร ม.6 นายเกริก วงคว์าร 048026 0010022457
1276 หางดง น.ส.พลอยชนก ผอ่งเกษร ป.ตรี ปี 2 นางรัชนีกร ผอ่งเกษร 027334 0012012836
1277 หางดง น.ส.ทกัษพร จนัทรา ป.ตรี ปี 2 นางนิตยา จนัทรา 029663 0012008047
1278 หางดง นายภูเบศ อินทนนท์ ป.ตรี ปี 2 นายธนกฤต อินทนนท์ 033623 0010022433
1279 หางดง นายรัฐธรรมนูญ หาญรักษ์ ป.ตรี ปี 2 น.ส.ธนชัภคั หาญรักษ์ 037644 0010022437
1280 หางดง น.ส.นนัทกมล คมข า ป.ตรี ปี 2 นายสุรเชษฐ์ คมข า 048002 0010027561
1281 แมว่าง ด.ญ.ชญัญาพทัธ์ ปันวงษา อ.3 นายทิศณุพงษ์ ปันวงษา 037335 0010013789
1282 แมว่าง ด.ช.รัชพล ยอดใจ อ.3 นายสยาม ยอดใจ 037807 0018009221
1283 แมว่าง ด.ช.วิษณุ หลา้สา อ.3 นายนิติธาดา หลา้สา 037808 0018004068
1284 แมว่าง ด.ช.ธณวรรธน์ บุญช่วย อ.3 นายปนายุ บุญช่วย 044235 0010036074
1285 แมว่าง ด.ญ.ปุริมปรัชญ ์  ศรีค  า อ.3 นางทศัณาภรณ์ ศรีค  า 056109 0010045255
1286 แมว่าง ด.ญ.เมธาวี ปันจนัทร์ ป.3 นางรุจิรา ปันจนัทร์ 029653 0018002709
1287 แมว่าง ด.ช.พชรดนยั เภาโพธ์ิ ป.3 นางวรางคณา เภาโพธ์ิ 032857 0010015033
1288 แมว่าง ด.ช.กอ้งกรวิชญ์ เบญจพรพงศ์ ป.3 น.ส.ธนญัชนก แกจ่าม 042525 0018003658
1289 แมว่าง ด.ญ.ชยธร พนัธเสน ป.3 นายพรสวรรค์ พนัธเสน 045998 0010046994
1290 แมว่าง ด.ญ.อชิรญา สิทธิชนะ ป.3 นายนิติพงษ์ สิทธิชนะ 049001 0010032085
1291 แมว่าง ด.ช.กิคคิพศ จินรัตน์ ป.3 นางนงเยาว์ จินรัตน์ 050382 0010027567
1292 แมว่าง ด.ญ.ชญาดา   โนชยั ป.3 นายนิคม โนชยั 055515 0018007907
1293 แมว่าง ด.ช.จกัรภพ พรมชยั ป.3 นางระพีพรรณ พรมชยั 058137 0018009387
1294 แมว่าง ด.ญ.ณัชชา ไกวลัรุ่งพิพฒัน์ ป.6 นางณัฐวดี ไกวลัรุ่งพิพฒัน์ 042515 0010018987
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1295 แมว่าง ด.ญ.พิมพวิ์ภา พนัธเสน ป.6 นายภทัรพล พนัธเสน 045997 0012013155
1296 แมว่าง ด.ช.สกลวรรธน์ ใจมัน่ ป.6 นายชนพฒัน์ ใจมัน่ 052094 0010024393
1297 แมว่าง ด.ญ.ศิริรัตน์ หน่อค า ม.3 นายนรทศัน์ หน่อค า 020144 0010005934
1298 แมว่าง ด.ญ.รินรดา มลูยศ ม.3 นางผการัตน์ มลูยศ 025508 0012001104
1299 แมว่าง ด.ช.ณภทัร ชยักาวิล ม.3 นางวราภรณ์ ยศชยัศรี 030277 0010010357
1300 แมว่าง ด.ช.หฤษฎ พวงทอง ม.3 นางอมรรัตน์ พวงทอง 030858 0018002566
1301 แมว่าง ด.ช.กฤษณพงศ์ ไชยชนะ ม.3 นายฉตัรชยั ไชยชนะ 036205 0018008936
1302 แมว่าง ด.ช.จกัรพงษ์ เซ่งยะ ม.3 นายชยัวิเชียร เช่งยะ 044189 0010023207
1303 แมว่าง ด.ช.รัชพล พนัธเสน ม.3 นายพรสวรรค์ พนัธเสน 045998 0010046993
1304 แมว่าง ด.ญ.ปัณฑิตา ดาวเวียงกนั ม.3 น.ส.พิกลุทอง อินทร์วงค์ 046308 0010023208
1305 แมว่าง ด.ญ.ณพลอยพร พงษพ์านิชย์ ม.3 ว่าท่ีร.ต.พงษพ์ศตุม์ พงษพ์านิชย์ 056110 0010045256
1306 แมว่าง นายภาคภูมิ สุธรรมทาน ม.6 นางจิลดา สุธรรมทาน 033890 0012007621
1307 แมว่าง นายตรรกพงศ์ ไชยพนู ปวช.3 นางญาณภกัด์ิ ไชยพนู 057257 0018008739
1308 แมว่าง นรต.ธนพงศ์ ธีรตระกลู ป.ตรี ปี 2 นายนิเวศน์ ธีรตระกลู 023938 0018003223
1309 แมว่าง นายญาณภทัร เรือนมลู ป.ตรี ปี 2 นายรังสรรค์ เรือนมลู 030056 0010013870
1310 แมว่าง นายดลธนภคั ศรีหร่ังไพโรจน์ ป.ตรี ปี 2 นายวริทภทัร ศรีหร่ังไพโรจน์ 034609 0012019074
1311 แมว่าง น.ส.ภรณ์วราธญั ศรีพายพั ป.ตรี ปี 2 นางชณัญสุกานต์ ศรีพายพั 037752 0018004923
1312 ดอยหล่อ ด.ญ.อุรัสยา ค าอา้ย อ.3 น.ส.อมัพร ค าอา้ย 033880 0010006588
1313 ดอยหล่อ ด.ช.ทยากร มีสตัย์ อ.3 นายธานุพงค์ มีสตัย์ 044852 0010027573
1314 ดอยหล่อ ด.ช.ชีวานนท์ โตแยม้ ป.3 น.ส.มทันา มหาวงศท์อง 036101 0010030697
1315 ดอยหล่อ ด.ช.เฉลิมชยั จินา ป.3 นายภูวกานต์ จินา 044012 0010041016
1316 ดอยหล่อ ด.ช.สาธิตคุณ ทานะตา ป.3 นางสายฝน ยะจรรยา 046338 0010023897
1317 ดอยหล่อ ด.ช.เธียรวิชญ์ เนนสุทพั ป.6 นางปราณี เนนสุทพั 029819 0010006306
1318 ดอยหล่อ ด.ญ.พิมพแ์พรวา กาวิแหง ป.6 นางนวลลออ กาวิแหง 029907 0010010920
1319 ดอยหล่อ ด.ช.พทัธดนย์ กอุอ ป.6 นายวิทยา กอุอ 030975 0010014786
1320 ดอยหล่อ ด.ญ.ธนภรณ์ ชยัวุฒิ ป.6 นางกมลรัตน์ ชยัวุฒิ 032600 0010013433
1321 ดอยหล่อ ด.ญ.นิธิดา พฒันบุญแสง ป.6 นายเกียรติชนินทร์ พฒันบุญแสน 039349 0018005074
1322 ดอยหล่อ ด.ช.ปรนรรถ จนัทร์แกว้อมร ม.3 นางปรานอม จนัทร์แกว้อมร 030053 0010007009
1323 ดอยหล่อ ด.ญ.ชุติกาญจน์ อุดมวรรธน์กลุ ม.3 นายศภุวุฒิ อุดมวรรธน์กลุ 030869 0010010461
1324 ดอยหล่อ ด.ญ.พชัรพร กนัเรือง ม.3 นางศรีวิไล กนัเรือง 052697 0018006999
1325 ดอยหล่อ น.ส.ขจรพรรณ วิชยัพรหม ม.6 นางอาทร วิชยัพรหม 026570 0010022777
1326 ดอยหล่อ นายธนรรถชล จนัทร์แกว้อมร ม.6 นางปรานอม จนัทร์แกว้อมร 030053 0010007009
1327 ดอยหล่อ น.ส.สุคนธ์ทิพย์ อินใจ ม.6 นายบญัชา อินใจ 031861 0010011256
1328 ดอยหล่อ น.ส.ณัฏฐณิชา ตาจาย ม.6 นางนทัธมน ตาจาย 036222 0010013788
1329 ดอยหล่อ นายธีรวฒัน์ อินตา ม.6 นายอภิชาต อินตา 050965 0012014051
1330 ดอยหล่อ นายภาณุพงศ์ ชมภูชยัเกิด ป.ตรี ปี 2 นายนิคม ชมภูชยัเกิด 025836 0010002152
1331 ดอยหล่อ นายธนกฤต มีแสง ป.ตรี ปี 2 นางนพพร มีแสง 026565 0010012674
1332 ดอยหล่อ นายรพีพงษ์ อินตะ๊ผดั ปวส.2 นายฉตัรชยั อินตะ๊ผดั 035653 0010022780
1333 ดอยหล่อ น.ส.อภฎัชาดา มณีรัตน์ ป.ตรี ปี 2 นางสุชาดา รัตนวิมลเมือง 036471 0010013310
1334 อมก๋อย ด.ช.ลาภิน สวาสดี อ.3 นางสุวรรณ์ธชั สวาสดี 033121 0010007198
1335 อมก๋อย ด.ช.ธีรภทัร กนัทะ อ.3 น.ส.วราภรณ์ กนัทะ 038973 0010040691
1336 อมก๋อย ด.ช.อินทนนท์ เกษมศิริลกัษณ์ อ.3 นายธงชยั เกษมศิริลกัษณ์ 040332 0010014916
1337 อมก๋อย ด.ช.วสุพล กลา้แขง็ อ.3 นายวีระพงศ์ กลา้แขง็ 042705 0010019732
1338 อมก๋อย ด.ช.ธารารัฐ ธารศรีทอง อ.3 นางสุดารัตน์ ธารศรีทอง 043389 0010019879
1339 อมก๋อย ด.ช.ปภาวิชญ์ วรรณวิริยวตัร อ.3 นายนิติรัฐ วรรณวิริยวตัร 044073 0018007457
1340 อมก๋อย ด.ญ.วนสันนัท์ นาฝ้ัน อ.3 นายอฐัพล นาฝ้ัน 044736 0010023602
1341 อมก๋อย ด.ช.ภูริวฒัฑ์ ฟุ้ งศกัด์ิ อ.3 น.ส.วิไลวรรณ ฟุ้ งศกัด์ิ 044848 0010019825
1342 อมก๋อย ด.ช.ณัฏฐนนัท์ ตาค  า อ.3 นายณัฏฐพชัร ตาค า 046309 0010023600

หนา้ท่ี 28 จาก 33



ล ำดบั หน่วยบริกำร ระดบัช้ัน เลขสมำชิก เข้ำบัญชีเลขที่ช่ือ - สกลุ บุตรของผู้ขอรับทุน ช่ือ - สกลุ สมำชิกผู้ขอรับทุน 
1343 อมก๋อย ด.ช.ชนะพล สิงห์แกว้ อ.3 นางธญัญารัตน์ สิงห์แกว้ 046576 0010027987
1344 อมก๋อย ด.ช.วิชญานนท์ สุทนัตกลุ อ.3 น.ส.ศศิวิมล กนัธิวา 048804 0010040593
1345 อมก๋อย ด.ช.ชญานนท์ วิรามสมบติักลุ อ.2 น.ส.องัคณา วิรามสมบติักลุ 051947 0010026340
1346 อมก๋อย ด.ญ.นฤพร สว่างไพรวลัย์ อ.2 นางสุภาพร สว่างไพรวลัย์ 052775 0010028753
1347 อมก๋อย ด.ญ.เนวิยา ซาวล้ีแสน อ.3 นางนิตยา ซาวล้ีแสน 053125 0010027104
1348 อมก๋อย ด.ช.ธญัวิทย์ บุญคล ่า อ.3 สิเอกประวิทย์ บุญคล ่า 055254 เปิดบญัชี
1349 อมก๋อย ด.ญ.อรกญัญา สมบุญโสด อ.3 นางปทิตตา สมบุญโสด 055396 0010044998
1350 อมก๋อย ด.ญ.ณัฐวิภา ต่อระบิล ป.3 นางอษัฎาภรณ์ ต่อระบิล 034076 0010010162
1351 อมก๋อย ด.ญ.สุธิดา หน่ามือ ป.3 นางนครินทร์ หน่ามือ 037211 0010040656
1352 อมก๋อย ด.ญ.พิชญธิดา ฝ้ันเมา ป.3 นายเชษฐา ฝ้ันเมา 041225 0010014797
1353 อมก๋อย ด.ช.เตวิชญ์ สุดใจ ป.3 นายทรงวุฒิ สุดใจ 042779 0010020423
1354 อมก๋อย ด.ช.ธาราเดช ธารศรีทอง ป.3 นางสุดารัตน์ ธารศรีทอง 043389 0010019879
1355 อมก๋อย ด.ช.อรรถกร วงศเ์กษมกลุล ป.3 นายสุริชยั วงศเ์กษมกลุ 043390 0018007521
1356 อมก๋อย ด.ช.วชัรพล พฒันศาสตร์กลุ ป.3 นายกรองพล พฒันาศาสตร์กลุ 051684 0018007986
1357 อมก๋อย ด.ญ.สรัลพร เขียนปัญญา ป.3 นางวณิชชา เขียนปัญญา 052002 0010026637
1358 อมก๋อย ด.ช.ณัฐดนย์ เปอลอย ป.3 นางกมลลกัษณ์ เปอลอย 052936 0010026156
1359 อมก๋อย ด.ช.ชินาทิป วรรณเลิศ ป.3 นายสุรชยั วรรณเลิศ 055648 0018009987
1360 อมก๋อย ด.ช.ธมัภวฒัน์ ชา้งบุญ ป.3 นายโกสินทร์ ชา้งบุญ 056487 0010045799
1361 อมก๋อย ด.ช.ชยตุ ไชยมงคล ป.3 น.ส.นิภา ไชยมงคล 057562 0010046823
1362 อมก๋อย ด.ช.กฤษฏ์ ใบศล ป.6 นายพศิน ใบศล 030171 0010008401
1363 อมก๋อย ด.ช.มนญัชยั กาเหว่า ป.6 นางมสัลิน กาเหว่า 031276 0010047006
1364 อมก๋อย ด.ช.ณเสฏฐพล นวพงศสิ์ริธร ป.6 นางณัฐกานต์ นวพงศสิ์รีธร 034398 0012012729
1365 อมก๋อย ด.ญ.มนสันนัท์ อินตะ๊พนัธ์ ป.6 นายกร อินตะ๊พนัธ์ 041556 0018009119
1366 อมก๋อย ด.ช.ชนาธิป ยินดี ป.6 นางสุภาภรณ์ ยินดี 042481 0010015057
1367 อมก๋อย ด.ญ.จุไรรัตน์ อรุณทรงพร ป.6 นายอนนัธชยั อรุณทรงพร 046915 0010019970
1368 อมก๋อย ด.ญ.นนัทน์ภสั ค  ามามลู ป.6 นายชุติพนธ์ ค  ามามลู 050570 0018005303
1369 อมก๋อย ด.ญ.หยาดฝน เปอลอย ป.6 นางกมลลกัษณ์ เปอลอย 052936 0010026156
1370 อมก๋อย ด.ญ.ณัฐชญา วิเชียรชม ป.6 นางนฏัฐริกา ค าใจ 054345 0010042097
1371 อมก๋อย ด.ญ.ศิริกาญจณ์ ชา้งบุญ ป.6 นายโกสินทร์ ชา้งบุญ 056487 0010045799
1372 อมก๋อย ด.ญ.กานตช์นิต ปู่ น า ป.6 นางวนัดี ปู่ น า 057567 0010046827
1373 อมก๋อย ด.ญ.สุทธิตา สุดี ม.3 นายสุทศัน์ สุดี 023783 0010010468
1374 อมก๋อย ด.ญ.จินตจุ์ฑา ช่ืนวารุณ ม.3 นางณิชากร ช่ืนวารุณ 039584 0012015457
1375 อมก๋อย ด.ญ.กมุภา อินตะ๊พนัธ์ ม.3 นายกร อินตะ๊พนัธ์ 041556 0018009119
1376 อมก๋อย ด.ญ.นลิณีย์ สองนา ม.3 นายเสริมศกัด์ิ สองนา 041558 0010024746
1377 อมก๋อย ด.ญ.นงนภสั แกว้บุญเรือง ม.3 นางกญัญาภทัร แกว้บุญเรือง 052428 0011001711
1378 อมก๋อย นายณัฐศาสตร์ หาญเมือง ม.6 นายสงัวร หาญเมือง 021637 0010008725
1379 อมก๋อย น.ส.ปัณฑรีย์ ป่ินกระโทก ม.6 นางณัฐยา ป่ินกระโทก 032873 0010006237
1380 อมก๋อย นายจิราธิวฒัน์ เครือใจ ม.6 น.ส.ภทัรวดี จนัทร์หลา้ 033947 0010010398
1381 อมก๋อย น.ส.สุดารัตน์ สุภา ม.6 นางสมพร สุภา 048486 0010024861
1382 อมก๋อย นายกวิน จนัทร์หลา้ ม.6 น.ส.ธญัพิชชา จนัทร์หลา้ 051645 0010025245
1383 อมก๋อย น.ส.สุณิชชา เขียนปัญญา ม.6 นางวณิชชา เขียนปัญญา 052002 0010026637
1384 อมก๋อย นายจกัรพนัธ์ ศิริ ปวส.2 นายสมบูรณ์ ศิริ 022740 0010008071
1385 อมก๋อย น.ส.นิรมล หลกัดี ป.ตรี ปี 2 นายเร่ิม หลกัดี 025451 0010012352
1386 อมก๋อย นายณัฐวฒัน์ กนัทะ ป.ตรี ปี 2 นางกิตติยา กนัทะ 026618 0018006011
1387 อมก๋อย นายจิรายสุ จนัทร์ค  า ป.ตรี ปี 2 น.ส.วณิชชากร จนัทร์ค  า 052618 0010025326
1388 อมก๋อย น.ส.ศศิพิมล ติดต่อ ป.ตรี ปี 2 ว่าท่ี ร.ต.ธิติพงศ์ ต่อติด 052738 0010025660
1389 ฮอด ด.ญ.ธญัพชัร ไชยแกว้ อ.3 นางเมธาวี ไชยแกว้ 033333 0012008553
1390 ฮอด ด.ช.บริสุทธ์ิ ไพศาลธารา อ.2 นายธนาวุธ ไพศาลธารา 035063 0010035968
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1391 ฮอด ด.ช.ชชัรินทร์ กิติกลุ อ.3 นางกลิุสรา กิติกลุ 046317 0018005218
1392 ฮอด ด.ญ.วชัราภรณ์   หลีท า อ.3 นายถนอมศกัด์ิ หลีท า 047148 0010036338
1393 ฮอด ด.ช.อคัรพงษ์ แกว้วงคว์าน อ.3 นางปวีณา แกว้วงคว์าน 048240 0018007317
1394 ฮอด ด.ญ.กลุภสัสร์ ชยัพรม อ.3 น.ส.เยาวเรศ เก่งเดชา 051151 0010024200
1395 ฮอด ด.ญ.จนัทราภา เนืองนิมมานย์ อ.3 นายศกมลภคัร์ เนืองนิมมานย์ 056494 0010045806
1396 ฮอด ด.ญ.พทัธนนัท์ พินิจราชกิจ ป.3 นางกนกอร พินิจราชกิจ 033041 0010008239
1397 ฮอด ด.ญ.ณัฏนรี โอด๊ค  า ป.3 น.ส.กิตติวรา แบนใจวาง 046181 0010021579
1398 ฮอด ด.ญ.บุญรักษา ผอ่งใส ป.3 นางสุพรรษา ผอ่งใส 048114 0010036044
1399 ฮอด ด.ญ.ปาณิสรา มลูเป็ง ป.3 นายณฐชนนท์ มลูเป็ง 049563 0010026023
1400 ฮอด ด.ญ.จุฑาวดี กิติมา ป.3 นายพิตรพิบูล กิติมา 050815 0010024965
1401 ฮอด ด.ช.ณภทัร วงักาวรรณ์ ป.3 นางณัฐทินี ตาใจ 052970 0010040130
1402 ฮอด ด.ช.ธีระกานต์ ไชยวาปิน ป.3 นางป่ินทอง ไชยวาปิน 054493 0010042358
1403 ฮอด ด.ช.กีรติศกัด์ิ ขนัธ์สุภา ป.6 นายทนงศกัด์ิ ขนัธ์สุภา 026941 0010011187
1404 ฮอด ด.ญ.รัญธิดา บรรทา ป.6 นายณรงค์ บรรทา 028898 0010012008
1405 ฮอด ด.ญ.สุจิณณา ครุ่ยทอง ป.6 นางรวีพร ครุ่ยทอง 050315 0010022512
1406 ฮอด ด.ช.ชนะโชค สุขศรี ป.6 นางญาณี สุขศรี 052136 0018006295
1407 ฮอด ด.ญ.บุญฑริกา สงัวาล ป.6 น.ส.รัตนา สงัวาลย์ 057432 0018008853
1408 ฮอด นายจกัรกฤษณ์ สิงห์โกฏ ม.3 นายพินิตย์ สิงห์โกฎ 028260 0010013052
1409 ฮอด ด.ญ.งามตะวนั ศรีค  าเมา ม.3 นายสนิท ศรีค  าเมา 030380 0010007503
1410 ฮอด ด.ญ.พรรณิตา ไชยแกว้ ม.3 นางเมธาวี ไชยแกว้ 033333 0012008553
1411 ฮอด ด.ช.รพีพงศ์ ยืนยงคีรีมาศ ม.3 นางวิไล ยืนยงคีรีมาศ 041237 0010017780
1412 ฮอด ด.ช.ณัฐภทัร อินใจ ม.3 นางสุวนนัท์ อินใจ 044654 0010027099
1413 ฮอด ด.ญ.อณุภา ธิกาศ ม.3 นายชยัรัตน์ ธิกาศ 049821 0010021743
1414 ฮอด ด.ญ.พิมพนิ์ภา ภรพิพฒัน์กลุ ม.3 นางรุจิรา ภรพิพฒัน์กลุ 053261 0010029202
1415 ฮอด น.ส.กมลรัตน์ เสวลาภี ม.6 นายคงศกัด์ิ เสวลาภี 026959 0010002201
1416 ฮอด น.ส.กนกวรรณ โปธิมอย ม.6 นางสุพตัรา โปธิมอย 030369 0010006288
1417 ฮอด นายวรฉตัร ยศถามี ม.6 นางรุ่งรัตน์ ยศถามี 033576 0010036350
1418 ฮอด นายพฒิุพงศ์ สินทร ม.6 ว่าท่ี ร.ต.สุรศกัด์ิ สินทร 035431 0010013243
1419 ฮอด น.ส.ฉตัรลดา ปัญญา ม.6 นางอ าไพ ปัญญา 050887 0018005602
1420 ฮอด น.ส.พนัธ์ทิพย์ สมวถา ม.6 น.ส.พิกลุ สิงห์ค  า 053572 0010041022
1421 ฮอด น.ส.สุธีรา ฟองค า ป.ตรี ปี 2 นางสุมาลี ปันกอง 022021 0010002635
1422 ฮอด น.ส.อจัฉริยา บุตรดานอ้ย ป.ตรี ปี 2 นางดวงพร ซอนเสน 025949 0011001472
1423 ฮอด น.ส.สุพิชญา เผือกอ่อน ป.ตรี ปี 2 นายสมาน เผือกอ่อน 026879 0010047425
1424 ฮอด น.ส.สุพิชชา เผือกอ่อน ป.ตรี ปี 2 นางเกศสุดา เผือกอ่อน 027020 0018000033
1425 ฮอด น.ส.ณัฐภทัร ใจชมช่ืน ป.ตรี ปี 2 นางพิสมยั ใจชมช่ืน 029969 0010012725
1426 ฮอด น.ส.บงกช โกฎธิ ป.ตรี ปี 2 นายประยรู โกฎธิ 031288 0010006300
1427 ฮอด นายชินกริตฐ์ พฒัน์นิติชยั ป.ตรี ปี 2 นางณภทัรารัตน์ พฒัน์นิติชยั 034077 0010023388
1428 ดอยเต่า ด.ญ.จตุรพกัตร์ ค  ามะนาง อ.3 นางนภาลกัษณ์ ค ามะนาง 034356 0010009600
1429 ดอยเต่า ด.ช.ธีรดนย์ ไชยแกว้ อ.3 นางชลธิชา ไชยแกว้ 035315 0010020829
1430 ดอยเต่า ด.ญ.ปริมรดา กนัทารักษ์ อ.3 นางนารินี กนัทารักษ์ 050292 0010035975
1431 ดอยเต่า ด.ช.ศรัณยก์ร การดี อ.3 นางเสาวลกัษณ์ การดี 051885 0010024553
1432 ดอยเต่า ด.ช.ณพิชญ์ เอ่ียมสะอาด อ.3 นางพิชญภสัสร์ เอ่ียมสะอาด 052051 0010027109
1433 ดอยเต่า ด.ญ.จิรัชญา ใจมาลา อ.3 นายกมัปนาท ใจมาลา 052804 0010025894
1434 ดอยเต่า ด.ช.ณัฐชนน ใจวารี ป.3 นายสุรชยั ใจวารี 036385 0010013175
1435 ดอยเต่า ด.ช.ณัชนรินทร์ วงษาอินทร์ ป.3 นายศกัด์ินรินทร์ วงษาอินทร์ 046892 0010017305
1436 ดอยเต่า ด.ญ.นรมน จินาเดช ป.3 นางกหุลาบ จินาเดช 052203 0010026657
1437 ดอยเต่า ด.ญ.พรสวรรค์ มโนแสง ป.6 นางวราภรณ์ มโนแสง 033502 0010012652
1438 ดอยเต่า ด.ญ.นริศรา เครือแกว้ ป.6 นายนพดล เครือแกว้ 034752 0010021916
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1439 ดอยเต่า ด.ช.พลภูมิ เหมือนฟู ป.6 นายชาติชาย เหมือนฟู 035303 0010010509
1440 ดอยเต่า ด.ญ.รสนนัท์ ใจเร่ง ป.6 นายฉลอง ใจเร่ง 052157 0010040136
1441 ดอยเต่า ด.ช.กนัตศ์กัด์ิ สมค า ม.3 นายประเสริฐ สมค า 021806 0018006298
1442 ดอยเต่า ด.ช.ฌาติกานต์ โพโสลี ม.3 ว่าท่ี ร.ต.ชูชาติ โพโสลี 026625 0010009128
1443 ดอยเต่า ด.ญ.สุธีกานต์ ครองไชย ม.3 นายจ ารัส ครองไชย 035317 0010013053
1444 ดอยเต่า ด.ญ.ลคันาวรรณ กนันิกา ม.3 นายรัตภูมิ กนันิกา 051697 0018005983
1445 ดอยเต่า น.ส.ชนิกานต์ แสงข า ม.6 นางกญัจนา แสงข า 029194 0010011706
1446 ดอยเต่า น.ส.สุพิชฌาย์ ตัน๋แตว้ ม.6 นางทศันีย์ ตัน๋แกว้ 029990 0010010155
1447 ดอยเต่า น.ส.ศิรภสัสร ธิตะ๊ ป.ตรี ปี 2 นางกลัยณัฐ แกว้วงค์ 029165 0010002834
1448 ดอยเต่า นายทวีศิลป์ ตัน๋แกว้ ป.ตรี ปี 2 นางทศันีย์ ตัน๋แกว้ 029990 0010010155
1449 ดอยเต่า น.ส.สุรัญชนา นุสโร ป.ตรี ปี 2 นายสิริชยั นุสโร 033411 0010014775
1450 จอมทอง ด.ญ.วรัทยา ทองจนัทร์ อ.3 นางนฐัยา ทองจนัทร์ 043385 0010017909
1451 จอมทอง ด.ช.นพปภทัร เตปิน อ.3 นายจกัรพนัธ์ เตปิน 045515 0018003134
1452 จอมทอง ด.ช.ศภุวิชญ์ มณีุแกว้ อ.3 นางจิราภรณ์ เรือนแกว้ 045792 0010022965
1453 จอมทอง ด.ช.นิติพฒัน์ นนัตะ๊ยศ อ.3 นางเนตรนภา นนัตะ๊ยศ 046573 0010021162
1454 จอมทอง ด.ญ.ปพิชญา หนอ้ยปัญญา อ.3 น.ส.ชนิดา ค าภิโล 048975 0010036237
1455 จอมทอง ด.ช.บุญญพฒัน์ เมืองวงค์ อ.3 นายสมคิด เมืองวงค์ 057271 0018008735
1456 จอมทอง ด.ช.ตนุภทัร พลอยศรี ป.3 นางสายสุนีย์ พลอยศรี 033945 0018004807
1457 จอมทอง ด.ญ.วีรัสวรรณ เลิศศรี ป.3 นางระวีวรรณ เลิศศรี 034352 0012019079
1458 จอมทอง ด.ช.ธนพล เผือกใจแผว้ ป.3 นายฉตัรเทพ เผือกใจแผว้ 036446 0010027671
1459 จอมทอง ด.ช.ตฤณวรรธน์ วิธิษณ์ศิริกลุ ป.3 นายนิธิรุจน์ สุทธหลวง 036459 0010039785
1460 จอมทอง ด.ญ.ชนญัธิดา ศรีวิทะ ป.3 นายสิทธานนท์ ศรีวิทะ 037020 0010029733
1461 จอมทอง ด.ช.ชนทัพล ยอดเมือง ป.3 นางณปภชั ยอดเมือง 042502 0010017579
1462 จอมทอง ด.ช.ธนกฤต กองเงิน ป.3 นางกมลลกัษณ์ สมสิงห์ค  า 046202 0018003032
1463 จอมทอง ด.ช.ปารเมศ พลวาปี ป.3 นายประเวศ พลวาปี 054454 0018010307
1464 จอมทอง ด.ญ.ชญาน์นนัท์ นิลรัตน์ ป.6 นางสุนนัท์ นิลรัตน์ 026651 0012015815
1465 จอมทอง ด.ช.นรภทัร ณ รังสี ป.6 นายโชติ ณ รังษี 027352 0010008470
1466 จอมทอง ด.ญ.กมลฉตัร ณ ล าปาง ป.6 นางทองฉาย ณ ล าปาง 029957 0010015568
1467 จอมทอง ด.ช.กนัตก์วี ใจค าปัน ป.6 นายธฤตวนั ใจค าปัน 035419 0010023353
1468 จอมทอง ด.ช.กฤติน ฝ้ันเฟือนหา ป.6 นางอภิญญา ฝ้ันเฟือนหา 040548 0010014605
1469 จอมทอง ด.ช.ณฐกร มาลาพดุ ป.6 นายมนตรี มาลาพดุ 041224 0010020617
1470 จอมทอง ด.ญ.อภิรญา กิติ ป.6 นางวริศรา กิติ 045231 0010022962
1471 จอมทอง ด.ช.อดิเทพ ราชโยธา ป.6 นายอดุลย์ ราชโยธา 046323 0010021927
1472 จอมทอง ด.ช.เอกปวีณ์ กลัยาณี ป.6 ว่าท่ี ร.ต.ก าธร กลัยาณี 046586 0010018212
1473 จอมทอง ด.ช.ศิรวิทย์ ใจชมช่ืน ป.6 นางพณัณิตา ใจชมช่ืน 053562 0018007046
1474 จอมทอง ด.ช.กนัตพชัร์ พนัธมิตร ป.6 นางดวงเดือน พนัธมิตร 055218 0018008020
1475 จอมทอง ด.ญ.กีรติพชัร สุทธหลวง ม.3 นายสมเกียรติ สุทธหลวง 018813 0010016596
1476 จอมทอง ด.ช.พีรณัฐ จนัโม ม.3 นางพชัรี จนัโม 029437 0012020188
1477 จอมทอง สามเณรกรธวชั บุญฉิมพลี ม.3 นางกญัญาพชัร พงษดี์ 032875 0010009136
1478 จอมทอง ด.ญ.สิริโสภา กอ้นสุรินทร์ ม.3 นายประวิทย์ กอ้นสุรินทร์ 040053 0010014402
1479 จอมทอง ด.ญ.นภสัสร มณีุแกว้ ม.3 นางจิราภรณ์ เรือนแกว้ 045792 0010022965
1480 จอมทอง ด.ช.พงศพี์ระ ดสันีสอง ม.3 นางพฏัรวีร์ ดสันีสอง 046020 0010021153
1481 จอมทอง ด.ญ.พรปวีณ์ ชยัอาจ ม.3 นายพงศธร ชยัอาจ 047184 0010022964
1482 จอมทอง ด.ช.ทรงกรต ชมภูศรี ม.3 นางกญัญาณัฐ ชุมภูศรี 051848 0018006148
1483 จอมทอง น.ส.ประวีรัตน์ ขดัสีแสง ม.6 นายสมบติั ขดัสีแสง 020653 0010022967
1484 จอมทอง น.ส.ศรัณยพ์ร กนัใหม่ ม.6 นางพรรณี กนัใหม่ 025249 0018006063
1485 จอมทอง นายกนกพล ชมภูศรี ม.6 นายชาตรี ชมภูศรี 029925 0010022974
1486 จอมทอง นายทกัษิณ สุริยะ ม.6 นายชวลิต สุริยะ 030726 0010022968
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1487 จอมทอง น.ส.พรศภุรัตน์ เหล่ียมวานิช ม.6 นางอ าพร เหล่ียมวานิช 033345 0010023067
1488 จอมทอง น.ส.สุชานาถ ปินนะสุ ม.6 นายสุรินทร์ ปินนะสุ 034471 0018003269
1489 จอมทอง น.ส.ณัฐนนัท์ กนัทะวงค์ ม.6 นายอนนัต์ กนัทะวงค์ 034473 0010011592
1490 จอมทอง นายกีรติ อินตะ๊ยศ ม.6 นางอนงค์ อินตะ๊ยศ 034855 0010012342
1491 จอมทอง น.ส.หทยัทิพย์ แสนพรหมมา ม.6 นายเรวตั แสนพรมมา 035421 0018002211
1492 จอมทอง น.ส.วรฤทยั ใจมลู ม.6 นายเศวต ใจมลู 035424 0018002214
1493 จอมทอง น.ส.ทิพยสุ์ดา มหาสุวรรณ ม.6 นายโกเมศ มหาสุวรรณ 036808 0018004322
1494 จอมทอง นายฉตัรรัตน์ มทุุมล ม.6 นางประภาพร มทุุมล 045230 0010022970
1495 จอมทอง น.ส.วิทวลัย์ กนัทะสอน ม.6 นายวิทยา กนัทะสอน 050936 0018005809
1496 จอมทอง นายณัฐชนนท์ ปินตา ม.6 นายนิรันดร์ ปินตา 050938 0010037694
1497 จอมทอง น.ส.เชิญจุติ ยศถามี ป.ตรี ปี 2 นายกรีธา ยศถามี 023621 0010003010
1498 จอมทอง นายเขมินท์ สิงห์หลา้ ป.ตรี ปี 2 นายเรืองชยั สิงห์หลา้ 024867 0010002975
1499 จอมทอง น.ส.ณัฐมล ตุย้แกว้ ป.ตรี ปี 2 นางเสาวลกัษณ์ ตุย้แกว้ 029081 0010013398
1500 จอมทอง น.ส.ณัชชา พรหมปัญญา ป.ตรี ปี 2 นายสมบูรณ์ พรหมปัญญา 033388 0010010714
1501 จอมทอง น.ส.ชณัฐฎา แนบสนิทธรรม ป.ตรี ปี 2 นายชูโชค แนบสนิทธรรม 033788 0018000903
1502 จอมทอง น.ส.ณัฐกานต์ เบ้ียวบรรจง ป.ตรี ปี 2 นางวนัเพญ็ เบ้ียวบรรจง 034477 0010007126
1503 จอมทอง นายสนัติสุข ป้อมแสนพล ป.ตรี ปี 2 นางโสภาพร ป้อมแสนพล 039299 0010014229
1504 จอมทอง นายภูริพงศ์ มทุุมล ป.ตรี ปี 2 นางประภาพร มทุุมล 045230 0010022970
1505 จอมทอง น.ส.ชนนาภา อ้ึงจิตรไพศาล ป.ตรี ปี 2 นายวรวุฒิ อ้ึงจิตรไพศาล 045986 0010027674
1506 จอมทอง นายวชัระ เอ้ืองแซะ ป.ตรี ปี 2 นางสุพิศ เอ้ืองแซะ 052685 0010025588
1507 แมแ่จ่ม ด.ช.ณดล อรุณรัศมีสกลุ อ.2 นางเกียรต์ิสุดา อรุณรัศมีสกลุ 038949 0010018209
1508 แมแ่จ่ม ด.ญ.มนธนม มณฑนม อ.3 นายทรงพล มณทนม 039763 0010014137
1509 แมแ่จ่ม ด.ญ.เดือนหนาว สารขาว อ.3 นายอดิเรก สารขาว 044645 0010028038
1510 แมแ่จ่ม ด.ช.กิตติพลศกัด์ิ แสงทองไชย์ อ.3 นายไกรศกัด์ิ แสงทองไชย์ 051747 0010026582
1511 แมแ่จ่ม ด.ช.ณัฐภูมิ ชยัวงค์ อ.3 นายณัฐกานต์ ชยัวงค์ 054296 เปิดบญัชี
1512 แมแ่จ่ม ด.ช.นนทิยตุ นาคพฒัน์ อ.3 นางจินตนา นาคพฒัน์ 055333 0018007832
1513 แมแ่จ่ม ด.ช.วชิรวิชญ์ ค  าภีระ อ.3 นางวาสนา ค าภิระ 055591 0010044367
1514 แมแ่จ่ม ด.ช.ณัฐพล สหพนาสิน อ.3 นายสุชาติ พรบนัดาลสุข 055726 0010044678
1515 แมแ่จ่ม ด.ช.กอ้งภพ อมรกิจกวา้ง อ.3 นางกญัญว์รา อมรกิจกวา้ง 055899 0010044933
1516 แมแ่จ่ม ด.ญ.ภูรัชยา รินไชยยา อ.3 นางณัฎฐณิชา รินไชยยา 056138 0010045285
1517 แมแ่จ่ม ด.ญ.ณัฐชญา นะที อ.3 นางวราภรณ์ ปู่ เดือน 056215 0010045396
1518 แมแ่จ่ม ด.ญ.ชชัชญา ทองขนั อ.3 นายชชัพงศ์ ทองขนั 056407 0018008933
1519 แมแ่จ่ม ด.ญ.ขวญัตระกลู มนทนม ป.3 นางวิไลย์ จิตสุข 032523 0010010722
1520 แมแ่จ่ม ด.ช.เสฏฐวุฒิ สุทธิธรานนท์ ป.3 นายชาญยทุธ สุทธิธรานนท์ 033670 0010009200
1521 แมแ่จ่ม ด.ญ.พิชญาพร วงคต๊ิ์บ ป.3 นางพชัรินทร์ วงคต๊ิ์บ 034118 0010007201
1522 แมแ่จ่ม ด.ช.ชญตว์ ช่ืนใจ ป.3 นายชลวิทย์ ช่ืนใจ 034610 0010012074
1523 แมแ่จ่ม ด.ช.พีรพทัร สุขธนธรณ์ ป.3 นางพวงทอง หมอกใหม่ 035309 0010011951
1524 แมแ่จ่ม ด.ญ.ธญัญาณ์ภชั ฤทธ์ิเรืองโรจน์ ป.3 นางพฤกษาชาติ ฤทธ์ิเรืองโรจน์ 037600 0010013977
1525 แมแ่จ่ม ด.ช.นนทพทัธ์ บุญรัง ป.3 น.ส.เชาวนี บุญรัง 041650 0010017282
1526 แมแ่จ่ม ด.ช.ภานุวฒัน์ วางวงศ์ ป.3 นางเครือวลัย์ วางวงศ์ 043386 0010018037
1527 แมแ่จ่ม ด.ญ.อรณิชา สุริยะชยัพนัธ์ ป.3 นางเอ้ืองไพร สุริยะชยัพนัธ์ 044389 0010023355
1528 แมแ่จ่ม ด.ญ.อรปรียา อนนัตวงษ์ ป.3 นางฉวีวรรณ ศรีใจนอ้ย 053113 0010027031
1529 แมแ่จ่ม ด.ญ.แพรวไพลิน แกว้ประเสริฐ ป.3 น.ส.ศรีออน แกว้ประเสริฐ 053423 0010035954
1530 แมแ่จ่ม ด.ญ.นนัทน์ภสั ฉนัทเฉลิมพงศ์ ป.3 นางศิรกาญจน์ ฉนัทเฉลิมพงศ์ 056353 เปิดบญัชี
1531 แมแ่จ่ม ด.ช.ญามภูมิ เรือนค าฟู ป.3 นายสมบติั เรือนค าฟู 056728 0018009090
1532 แมแ่จ่ม ด.ญ.พิมพ์ ปอโชโร ป.6 นายธีรศกัด์ิ ปอโชโร 029938 0010007049
1533 แมแ่จ่ม ด.ช.ธีรภทัร บุญเกิด ป.6 นางดลวรางค์ บุญเกิด 031889 0018005617
1534 แมแ่จ่ม ด.ญ.วิชชญา ร่มโพธ์ิ ป.6 นายสงดั ร่มโพธ์ิ 032407 0012017018
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1535 แมแ่จ่ม ด.ญ.ธนัยากานต์ คนใจบุญ ป.6 นายอภิวฒัน์ คนใจบุญ 033782 0010011156
1536 แมแ่จ่ม ด.ญ.พิมพม์าดา สกลุวฒันะ ป.6 นายชูเกียรติ สกลุวฒันะ 035445 0010011765
1537 แมแ่จ่ม ด.ช.ธีรัช รุจิระถาวรวิทย์ ป.6 นางอารีย์ กรรณิกา 038041 0010013605
1538 แมแ่จ่ม ด.ช.รุ่งรดิศ เฟ่ืองมณี ป.6 นางรุ่งรัตน์ เถินบุรินทร์ 042535 0010023354
1539 แมแ่จ่ม ด.ช.อสัสชิ องอาจ ป.6 นายอดิศร องอาจ 043692 0010018039
1540 แมแ่จ่ม ด.ญ.อนญัญา สุริยะชยัพนัธ์ ป.6 นางเอ้ืองไพร สุริยะชยัพนัธ์ 044389 0010023355
1541 แมแ่จ่ม ด.ช.ภูริณัฐ อานนัท์ ป.6 นางวนัวิสาข์ อานนัท์ 049200 0010021704
1542 แมแ่จ่ม ด.ช.ฐิติวฒัน์ หวานเสียง ป.6 นางนยันา หวานเสียง 052566 0010025224
1543 แมแ่จ่ม ด.ญ.ศิวาพร แหลมคม ป.6 นายสนัติ แหลมคม 053054 0010026491
1544 แมแ่จ่ม ด.ญ.พิชามญชุ์ เจริญผล ป.6 น.ส.นงนุช แกว้บุตร 053425 0018008037
1545 แมแ่จ่ม ด.ญ.ณัฐพร มโนสมทุร ป.6 นางสุพิศ มโนสมทุร 057710 0010046933
1546 แมแ่จ่ม ด.ช.คณาธิป รู้ซ่ือ ม.3 นายอุดร รู้ซ่ือ 022022 0018005349
1547 แมแ่จ่ม ด.ญ.อารียา ย ัง่ยืน ม.3 นางเอ้ือมพร ย ัง่ยืน 027641 0010014915
1548 แมแ่จ่ม ด.ช.ราชบณัฑิต รัตนบ าเพญ็ ม.3 นายธนบูรณ์ รัตนบ าเพญ็ 029358 0010013173
1549 แมแ่จ่ม ด.ช.กาญจนวฒัน์ เหมืองค า ม.3 นางพิกลุ เหมืองค า 032037 0018007223
1550 แมแ่จ่ม ด.ช.ปฏิพนัธ์ ศรีสวสัด์ิ ม.3 นายอาคม ศรีสวสัด์ิ 033392 0010007885
1551 แมแ่จ่ม ด.ญ.ภทัรฤทยั ริยะนา ม.3 นางสิริญา ริยะนา 041235 0010028042
1552 แมแ่จ่ม ด.ญ.มนสุดา สมยศ ม.3 นางจนัทร์สุดา สมยศ 048773 0018007952
1553 แมแ่จ่ม ด.ญ.กมลพรรณ พนัธ์พิชยั ม.3 นางผอ่งพรรณ พนัธ์พิชยั 052567 0010025574
1554 แมแ่จ่ม ด.ญ.ปวีณา นิปุณะ ม.3 นางดวงเดือน ฟองตา 053414 0010035933
1555 แมแ่จ่ม น.ส.ณัฐนรี รู้ซ่ือ ม.6 นายอุดร รู้ซ่ือ 022022 0018005349
1556 แมแ่จ่ม น.ส.จุฑามาศ ตาปัญญา ม.6 นายวิรัตน์ ตาปัญญา 023588 0018004775
1557 แมแ่จ่ม นายสุรศกัด์ิ ใจเตียม ม.6 นายสมาน ใจเตียม 026598 0018006589
1558 แมแ่จ่ม นายโนอาห์ ย ัง่ยืน ม.6 นางเอ้ือมพร ย ัง่ยืน 027641 0010014914
1559 แมแ่จ่ม นายศิลปชยั ใจหาญ ม.6 นายสมจิต ใจหาญ 029790 0010008644
1560 แมแ่จ่ม น.ส.ศศิวิมล ปอโชโร ม.6 นายธีรศกัด์ิ ปอโชโร 029938 0010007049
1561 แมแ่จ่ม น.ส.ปราณปรียา ศรีสวสัด์ิ ม.6 นายอาคม ศรีสวสัด์ิ 033392 0010007885
1562 แมแ่จ่ม นายชลชาติ มอญตา ม.6 นางเขม็ทอง กรรณิกา 038637 0010014358
1563 แมแ่จ่ม นายเอกบดินทร์ มณียารัตน์ ม.6 นายพานุวฒัน์ มณียารัตน์ 050596 0010021962
1564 แมแ่จ่ม นายธญักร นิลเขต ปวช.3 นางสร้อยค า ขามะวนั 053410 0018008028
1565 แมแ่จ่ม น.ส.ชาลิสา สง่างาม ม.6 นางยพิุน สง่างาม 053415 0010035953
1566 แมแ่จ่ม นายรัฐพล นิปุณะ ปวช.3 นางฉนัทนา นิปุณะ 053436 0010045891
1567 แมแ่จ่ม น.ส.ชนกานต์ ณ ล าพนู ป.ตรี ปี 2 นางสุภาณี ณ ล าพนู 025318 0010010556
1568 แมแ่จ่ม นายกนัตก์วี จินาจนัทร์ ป.ตรี ปี 2 นางธนชัพร จินาจนัทร์ 042936 0010015207
1569 แมแ่จ่ม น.ส.สาวิศา เจริญผล ป.ตรี ปี 2 นางจินตนา เจริญผล 053429 0018008035
1570 แมแ่จ่ม นายธเนศพล บุญเทียม ป.ตรี ปี 2 นางสิริพร บุญเทียม 053430 0018008030
1571 กลัยาฯ ด.ญ.ปภาอร พนัธุ์แกว้ อ.2 นายปรีชา พนัธ์ุแกว้ 052126 0010027096
1572 กลัยาฯ ด.ญ.บวับูชา บุญชู อ.3 นางวิไลลกัษณ์ บุญชู 053061 0010027722
1573 กลัยาฯ ด.ญ.ชญาณ์นนัท์ สุปินโน อ.3 นางกาญจนา สุปินโน 053682 0018007491
1574 กลัยาฯ ด.ญ.ศศิกานต์ แสนพิลุม ป.3 นายศกัด์ิชยั แสนพิลุม 032858 0010010572
1575 กลัยาฯ ด.ญ.อาภสัรา แจ่มจนัทร์ ป.3 นายจนัทร์ทอง แจ่มจนัทร์ 046334 0010020305
1576 กลัยาฯ ด.ญ.ปวริศา นอ้ยวงศ์ ป.6 นายสุรชยั นอ้ยวงศ์ 055523 0010043874
1577 กลัยาฯ ด.ญ.รุ่งทิวา กอ้งไตรภาค ม.3 นายโกวิท กอ้งไตรภาค 049482 0010028048
1578 กลัยาฯ ด.ช.ชญานนท์ สุปินโน ม.3 นางกาญจนา สุปินโน 053682 0018007491
1579 กลัยาฯ น.ส.พรนภสั สนัติชยัชาญ ม.6 นายวีรพงค์ สนัติชยัชาญ 022182 0010010537
1580 กลัยาฯ นายภูชิต โรจน์เจริญชยั ม.6 นายวฒันา โรจน์เจริญชยั 032357 0010010821
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