
ล ำดบั หน่วยบริกำร เลขสมำชิก ระดบัชัน้ เข้ำบัญชีเลขที่
1 เวียงพิงค์1 037670 นายวชัระ พนัธุ์ผจญ เดก็ชายพาวิน พนัธุ์ผจญ อ.3 0010041268

2 เวียงพิงค์1 038240 นายเสนี สริุยะชยัพนัธ์ เดก็หญิงสนีินชุ สริุยะชยัพนัธ์ อ.3 0010013883

3 เวียงพิงค์1 038655 นายนพพร พรมโส เดก็หญิงณญาดา พรมโส อ.3 0010013884

4 เวียงพิงค์1 040902 นายนรินทร์ ค าปัน เดก็หญิงณัชปภา ค าปัน อ.3 0010033966

5 เวียงพิงค์1 044433 นางฉตัรลดา เขียวออน เดก็หญิงฉตัรสดุา เขียวออน อ.3 0010033207

6 เวียงพิงค์1 050334 นายพิทยา ธาตอิุนจนัทร์ เดก็หญิงณัฐธยาน์ ธาตอิุนจนัทร์ อ.3 0010027630

7 เวียงพิงค์1 050553 นายวินยั พลสทิธ์ิ เดก็ชายวิชญ์พล พลสทิธ์ิ อ.3 0010035102

8 เวียงพิงค์1 051547 นางสาวนภาวลัย์ ประวงั เดก็ชายณัฏฐากร รัตนาสนิ อ.3 0010033993

9 เวียงพิงค์1 051617 นางสาววารุณี ธรรมขนัธ์ เดก็ชายวรสาร หล้าใจ อ.3 0010034135

10 เวียงพิงค์1 051906 นางปรียาพร สริุยะชยัพนัธ์ เดก็หญิงสนีินาฎ สริุยะชยัพนัธ์ อ.3 0010033081

11 เวียงพิงค์1 052089 นางสาวนนัท์กาญ แสงเรือน เดก็หญิงศศพิิมพ์ สคุนธมณี อ.3 0018007750

12 เวียงพิงค์1 052140 นางอษุณา ฤดใีจ เดก็หญิงชาญณรงค์ ฤดใีจ อ.3 0010024564

13 เวียงพิงค์1 052354 นายเอกชยั คนืมาเมือง เดก็ชายณัฐนนท์ คนืมาเมือง อ.3 0010024772

14 เวียงพิงค์1 052549 นางศริินธร มลูแดง เดก็หญิงพิชญธิดา มลูแดง อ.3 0010025211

15 เวียงพิงค์1 052551 นางศศธิร ปานวน เดก็ชายจกัริน ปานวน อ.3 0010033124

16 เวียงพิงค์1 052680 นางศศจินัทร์ ศกัดิ์เจริญชยักลุ เดก็หญิงภทัราพร ศกัดิ์เจริญชยักลุ อ.3 0010027835

17 เวียงพิงค์1 052730 นายทนง อินทรัตน์ เดก็หญิงไอญดา อินทรัตน์ อ.3 0010037849

18 เวียงพิงค์1 052961 นางจารุวรรณ ศรีจนัทร์ เดก็ชายธนภทัร ศรีจนัทร์ อ.3 0018006258

19 เวียงพิงค์1 052980 นางสาวกาญจนา อินต๊ะขตัิ เดก็ชายวรปรัชญ์ ธนศริโชติ อ.3 0010034140

20 เวียงพิงค์1 055172 นางหนึ่งฤทยั ปินชยั เดก็ชายธนพล ปินชยั อ.3 0010043128

21 เวียงพิงค์1 056080 นางสาวณิชานนัท์ ณ ทุง่ฝาย เดก็ชายตตพิฒัน์ ณ ทุง่ฝาย อ.3 0012018743

22 เวียงพิงค์1 058446 นางกรภทัร์ สมบตัโิพธิกลุ เดก็หญิงพิชาณัฏฐ์ สมบตัโิพธิกลุ อ.3 0010047437

23 เวียงพิงค์1 036365 นางเสาวลกัษณ์ พึ่งธรรม เดก็ชายคณุานนท์ พึ่งธรรม ป.3 0010013074

24 เวียงพิงค์1 036818 นางสาวสภุาพรรณ โอบอ้อม เดก็ชายภริูวฒั โอบอ้อม ป.3 0018011348

25 เวียงพิงค์1 036935 นางสาวอจัฉรา ศรียาบ เดก็หญิงปภาพินท์ พนูสวสัดิ์ ป.3 0010013570

26 เวียงพิงค์1 039061 นางสาวพิชญนนัท์ กลุนชิุต เดก็ชายวีรากร หม่ืนประจ า ป.3 0010016620

27 เวียงพิงค์1 042343 นายมงคล สนุนัต๊ะ เดก็ชายณัฐดนยั สนุนัต๊ะ ป.3 0010014634

28 เวียงพิงค์1 042566 นางสาวประชารัตน์ เตง็สวุรรณ เดก็ชายเขมทตั เตง็สวุรรณ ป.3 0010033553

29 เวียงพิงค์1 043891 นางธัญลกัษณ์ ต้นหนองดู่ เดก็ชายเสฏฐวฒิุ ต้นหนองดู่ ป.3 0018004474

30 เวียงพิงค์1 043893 นางมณิชญา ยอดมลูดี เดก็ชายทปีกร ยอดมลูดี ป.3 0010033685

31 เวียงพิงค์1 044435 นางสาวบวัเรียม พรมจีน เดก็หญิงพิชญาภา บญุเจ็น ป.3 0010031041

32 เวียงพิงค์1 045286 นายกานต์ ชยัเลศิ เดก็หญิงชญัญาภคั ชยัเลศิ ป.3 0010028848

33 เวียงพิงค์1 045691 นายอนวชั กองอินทร์ เดก็ชายชนวชั กองอินทร์ ป.3 0010034124

34 เวียงพิงค์1 046002 นายจารุเศรษฐ์ อรุณสทิธ์ิ เดก็ชายจารุภทัร อรุณสทิธ์ิ ป.3 0010032858

35 เวียงพิงค์1 046495 นางอนงค์เพ็ญ ธาตอิุนจนัทร์ เดก็ชายจวบ ธาตอิุนจนัทร์ ป.3 0010024733

36 เวียงพิงค์1 046757 นายธีรวฒัน์ บญุทวี เดก็หญิงพราวเพียงพลอย บญุทวี ป.3 0018006847

37 เวียงพิงค์1 049031 นางวิรัชนี มาตนัทงั เดก็ชายภมัพิชญ์ มาตนัทงั ป.3 0018004637

38 เวียงพิงค์1 050334 นายพิทยา ธาตอิุนจนัทร์ เดก็หญิงนรมน ธาตอิุนจนัทร์ ป.3 0010027630

39 เวียงพิงค์1 050553 นายวินยั พลสทิธ์ิ เดก็ชายวิริทธิพล พลสทิธ์ิ ป.3 0010035102

ช่ือ - สกุล สมำชิกผู้ขอรับทุนบุตร ช่ือ - สกุล บุตรของผู้ขอรับทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ำกัด

บัญชีรำยช่ือผู้ มีสิทธ์ิได้รับทุนกำรศกึษำบุตรสมำชิก  ประจ ำปี  2562

หนา้ที ่1 จาก 40



ล ำดบั หน่วยบริกำร เลขสมำชิก ระดบัชัน้ เข้ำบัญชีเลขที่ช่ือ - สกุล สมำชิกผู้ขอรับทุนบุตร ช่ือ - สกุล บุตรของผู้ขอรับทุน
40 เวียงพิงค์1 051668 นายวรวฒัน์ ธรรมวงศ์ เดก็หญิงไปรยา ธรรมวงศ์ ป.3 0010023610

41 เวียงพิงค์1 051904 นายเชษฐา ศภุการกิตตกิลุ เดก็ชายชยธร ศภุการกิตตกิลุ ป.3 0010034052

42 เวียงพิงค์1 051985 นายกรนนัท์ เขียวมงั เดก็ชายนภสนิธุ์ เขียวมงั ป.3 0010033085

43 เวียงพิงค์1 052020 นางสกุญัญา เหมืองสอง เดก็หญิงพรรณลกัษณ์ เหมืองสอง ป.3 0010027084

44 เวียงพิงค์1 052132 นายก าพล ภิทนวรณ์ เดก็ชายปัณณธร ภิทนวรณ์ ป.3 0010033102

45 เวียงพิงค์1 052141 นางสาวอรนิตย์ กนัธพรหม เดก็หญิงกมลทพิย์ ฟฟูอง ป.3 0010024565

46 เวียงพิงค์1 052142 นางพชัราภรณ์ หรัิญวงศ์ เดก็หญิงพิชญ์สนีิ หรัิญวงศ์ ป.3 0010026572

47 เวียงพิงค์1 052466 นางพจมาน จนัทร์สา เดก็หญิงกิตตพิิชญ์ จนัทร์สา ป.3 0018008375

48 เวียงพิงค์1 052828 นางสาววชิราภรณ์ วงศ์เนตร์ เดก็หญิงณัฏฐณิชา วงศ์เนตร์ ป.3 0010037455

49 เวียงพิงค์1 053108 นางอมรพรรณ สวุรรณเดช เดก็หญิงชนิสรา สวุรรณเดช ป.3 0010033154

50 เวียงพิงค์1 053512 นายวิทวสั สมพนัธ์ เดก็หญิงภิภทัรภรณ์ สมพนัธ์ ป.3 0010047867

51 เวียงพิงค์1 057871 นายค ารณ สขุใส เดก็ชายทวิตัถ์ สขุใส ป.3 0018009176

52 เวียงพิงค์1 058446 นางกรภทัร์ สมบตัโิพธิกลุ เดก็หญิงภคัจิรารัชย์ สมบตัโิพธิกลุ ป.3 0010047437

53 เวียงพิงค์1 058446 นางกรภทัร์ สมบตัโิพธิกลุ เดก็หญิงเขมิกาณัฎฐ์ สมบตัโิพธิกลุ ป.3 0010047437

54 เวียงพิงค์1 058570 นางสาวจฑุามาส แฮดฟองค า เดก็หญิงเมธปิยา ยารังฝัน้ ป.3 0010047548

55 เวียงพิงค์1 032331 นางณัฐกานต์ ชุม่ใจ เดก็ชายชินภทัร ชุม่ใจ ป.6 0010015210

56 เวียงพิงค์1 033937 นางรุ้งกาญจน์ เกลอดู เดก็หญิงกานต์พิชญา เกลอดู ป.6 0018002487

57 เวียงพิงค์1 036819 นางยพิุน ค าวนั เดก็หญิงทกัษอร ภดูอนตอง ป.6 0010013653

58 เวียงพิงค์1 036936 นางเพ็ญศรี ต้อนรับ เดก็ชายศวิกร ต้อนรับ ป.6 0010013573

59 เวียงพิงค์1 038244 นางเมธินี มะณี เดก็หญิงณัฐณิช มะณี ป.6 0010014295

60 เวียงพิงค์1 038250 นายวศนิชยั แนะมือ เดก็ชายสมประสงค์ แนะมือ ป.6 0012012430

61 เวียงพิงค์1 042434 นางดษุฎี มณีไชย เดก็หญิงไม้ผิว แมบจนัทกึ ป.6 0010027356

62 เวียงพิงค์1 044547 นายพงศ์ปณต กองจนัทร์ เดก็หญิงเบญญาภา กองจนัทร์ ป.6 0010032965

63 เวียงพิงค์1 046064 นางขวญัปวีณ์ เขียวทนนัชยั เดก็ชายวณิชโรจน์ สารใจ ป.6 0018011259

64 เวียงพิงค์1 049322 นางนนัทวดี สงัข์แดง เดก็หญิงกนกวรรณ สโียยอด ป.6 0010020871

65 เวียงพิงค์1 049729 นางพรทพิย์ ณ เชียงใหม่ เดก็หญิงปัณณรัตน์ ณ เชียงใหม่ ป.6 0010020622

66 เวียงพิงค์1 051365 นางศริิพร กนัธัง เดก็ชายณัฐธนนัท์ สดุใจ ป.6 0010032874

67 เวียงพิงค์1 052046 นางไพลนิ วานิชจรัสกิจ เดก็ชายสดาพรรธ วานิชจรัสกิจ ป.6 0010027355

68 เวียงพิงค์1 052150 นายเจตนา จนัทร์ตาเงิน เดก็ชายวฒันศลิป์ จนัทร์ตาเงิน ป.6 0010041109

69 เวียงพิงค์1 055698 นางนิชาภทัร โกย เดก็ชายปิตภิทัร โกย ป.6 0010044651

70 เวียงพิงค์1 057871 นายค ารณ สขุใส เดก็หญิงกมลวรรณ สขุใส ป.6 0018009176

71 เวียงพิงค์1 026554 นายอ านวย นนัตากาศ เดก็หญิงศตุาภทัร นนัตากาศ ม.3 0010009847

72 เวียงพิงค์1 027972 นางฐปกร วิลาพรรณ เดก็ชายรัฐภมิู วิลาพรรณ ม.3 0010013940

73 เวียงพิงค์1 032900 นางอรพรรณ แสนค าแพ เดก็ชายญาณชยั จีนพงษ์ ม.3 0010008692

74 เวียงพิงค์1 033185 นางสาวจนัทร์พร ปินตาเปีย้ เดก็หญิงกมลลกัษณ์ ขนัตี ม.3 0010006463

75 เวียงพิงค์1 033222 นางเกศริน ธรรมขนัแข็ง เดก็ชายณัฐชนนท์ ธรรมขนัแข็ง ม.3 0010008789

76 เวียงพิงค์1 033222 นางเกศริน ธรรมขนัแข็ง เดก็หญิงณัฐชนนัท์ ธรรมขนัแข็ง ม.3 0010008789

77 เวียงพิงค์1 036365 นางเสาวลกัษณ์ พึ่งธรรม เดก็ชายชณาณล พึ่งธรรม ม.3 0010013074

78 เวียงพิงค์1 036431 นายบงการ วงศ์อ๊อต เดก็หญิงบณัฑิตา วงศ์อ๊อต ม.3 0010041997

79 เวียงพิงค์1 038655 นายนพพร พรมโส เดก็หญิงอชิรญา พรมโส ม.3 0010013884

80 เวียงพิงค์1 039485 นายวิทยาคม ศรีโสภารัตน์ เดก็ชายณฐพล ศรีโสภารัตน์ ม.3 0010027320

หนา้ที ่2 จาก 40



ล ำดบั หน่วยบริกำร เลขสมำชิก ระดบัชัน้ เข้ำบัญชีเลขที่ช่ือ - สกุล สมำชิกผู้ขอรับทุนบุตร ช่ือ - สกุล บุตรของผู้ขอรับทุน
81 เวียงพิงค์1 042508 นางศริพชัร์ ขนัทสมีา เดก็หญิงธัญนนัท์ ถกูจิตต์ ม.3 0018008189

82 เวียงพิงค์1 042595 นายวิทวสั พราหมณโชติ เดก็ชายวรดนยั พราหมณโชติ ม.3 0012010730

83 เวียงพิงค์1 044547 นายพงศ์ปณต กองจนัทร์ เดก็หญิงบวรลกัษณ์ กองจนัทร์ ม.3 0010032965

84 เวียงพิงค์1 046063 นางสาวผอ่งศรี สทิธิปัญญา เดก็ชายพีรพฒัน์ สทิธิปัญญา ม.3 0018006386

85 เวียงพิงค์1 047869 นางสาวขวญัฤทยั ไชยวงค์หลงั เดก็หญิงอารีรัตน์ ค าปันตา ม.3 0010022952

86 เวียงพิงค์1 048863 นางองัคณา บญุอ านวย เดก็ชายภควตั บญุอ านวย ม.3 0010033028

87 เวียงพิงค์1 048869 นางอทติยา ปินตา นางสาวญาณิณ ปินตา ม.3 0010027315

88 เวียงพิงค์1 049739 นางสาววาริกา โนกาศ เดก็หญิงชลธิรา สยุะกอ๋ง ม.3 0010023950

89 เวียงพิงค์1 050537 นางพิสมยั เรือนสอน เดก็ชายศภุวิชญ์ เรือนสอน ม.3 0010027317

90 เวียงพิงค์1 051964 นางสติาวีร์ ระมิงค์วงศ์ เดก็หญิงณัฎนนัทน์ บญุคง ม.3 0010027312

91 เวียงพิงค์1 053070 นางสทุธินี แสงแสน เดก็หญิงวรินธร แสงแสน ม.3 0010033223

92 เวียงพิงค์1 053506 นางศลษิา วงศ์ค าปัน เดก็ชายปณิธิ วงศ์ค าปัน ม.3 0010037851

93 เวียงพิงค์1 054801 นางอนัธิฌา ขาวแสง เดก็หญิงรักธิฌา ขาวแสง ม.3 0010042679

94 เวียงพิงค์1 014392 นางอาภรณ์ วาณิชพฒันกลุ นายพิชญตม์ วาณิชพฒันกลุ ปวช.3 0012016534

95 เวียงพิงค์1 033185 นางสาวจนัทร์พร ปินตาเปีย้ นายกรวิทย์ ขนัตี ม.6 0010006463

96 เวียงพิงค์1 033240 นางภรณ์ศณีิ ขนัแก้ว นางสาวฮาม ขนัแก้ว ม.6 0010006366

97 เวียงพิงค์1 033262 นายไพรเดช บลุกลุ นางสาวเฟ่ืองลดา บลุกลุ ม.6 0010033203

98 เวียงพิงค์1 033262 นายไพรเดช บลุกลุ นายเจษฎา บลุกลุ ปวช.3 0010033204

99 เวียงพิงค์1 036819 นางยพิุน ค าวนั นายปิยภมิู ภดูอนตอง ม.6 0010013653

100 เวียงพิงค์1 038444 วา่ที่ ร.ต.ชยัวฒัน์ ค าวิเศษ นายวชิัราวธุ ค าวิเศษ ม.6 0018002355

101 เวียงพิงค์1 039827 นางภคนีิ แดงมา นายฌานวฒัน์ ลาพิงค์ ม.6 0010027323

102 เวียงพิงค์1 039829 นายชวลติ พิจารณ์ นางสาวณัฐชยา พิจารณ์ ม.6 0010014541

103 เวียงพิงค์1 040290 นายทวี ฤทธิเดช นายทวี ฤทธิเดช ม.6 0010014964

104 เวียงพิงค์1 042372 นายกมลศษิฐ์ รักภกัดี นายนพพร รักภกัดี ปวช.3 0010032935

105 เวียงพิงค์1 046002 นายจารุเศรษฐ์ อรุณสทิธ์ิ นายจารุพงศ์ อรุณสทิธ์ิ ปวช.3 0010032858

106 เวียงพิงค์1 048907 นายโสรัจน์ โพธ์ิจนัทร์ นายสวุโรช โพธ์ิจนัทร์ ม.6 0010027325

107 เวียงพิงค์1 049584 นายบญุเลศิ ศริิสกลุไพร นายภทัรพงษ์ ศริิสกลุไพร ม.6 0010033047

108 เวียงพิงค์1 051964 นางสติาวีร์ ระมิงค์วงศ์ นายพงศธร บญุคง ม.6 0010027312

109 เวียงพิงค์1 051979 นางศริิพร สายสอน นายภริูนท์ สายสอน ม.6 0010024754

110 เวียงพิงค์1 053646 นายอนสุทิธ์ิ ปิตรัุตน์ นางสาวจารุกญัญ์ ปิตรัุตน์ ม.6 0018006753

111 เวียงพิงค์1 054143 นางสาวเก็จมณี อินต๊ะวงค์ นายอนฐัชยั อินต๊ะวงค์ ปวช.3 0010041785

112 เวียงพิงค์1 058447 นายสรุชยั พฤกษาสกลุ นายปายนที พฤกษาสกลุ ม.6 0018009656

113 เวียงพิงค์1 031453 นายดศิรณ์ คดิการงาน นายพชร คดิการงาน ป.ตรี 2 0012013540

114 เวียงพิงค์1 031986 นางนนัทนชั นนัทพงษ์ นางนนัทนชั นนัทพงษ์ ป.ตรี 2 0010005579

115 เวียงพิงค์1 032014 นางดาวประกาย แก้วนพรัตน์ นายอนสุรณ์ แก้วนพรัตน์ ป.ตรี 2 0010014658

116 เวียงพิงค์1 036473 นางพณัณ์ชิตา ปัญญาดวง นางสาวเนตรสนีิ วฒันาวงศ์ ป.ตรี 2 0010013296

117 เวียงพิงค์1 039829 นายชวลติ พิจารณ์ นางสาวณิชกานต์ พิจารณ์ ป.ตรี 2 0010014541

118 เวียงพิงค์1 041261 นางพิชญาภา จนัทร์โภคทรัพย์ นางสาวชญาภา ก้านดอกไม้ ป.ตรี 2 0010017074

119 เวียงพิงค์1 044113 นางสคราญ ใจหน้อย นางสาวพิชญ์สริิ ใจหน้อย ป.ตรี 2 0010015242

120 เวียงพิงค์1 049887 นางณิชาภทัร กอ๋งแก้ว นางสาวชญัญานาฏ กอ๋งแก้ว ป.ตรี 2 0010024729

121 เวียงพิงค์1 050205 นางอจัฉรา อมุาแสงทองกลุ นายธรรมอฎัฐ อมุาแสงทองกลุ ป.ตรี 2 0018004919
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122 เวียงพิงค์1 050229 นางดรุณี ดรุณพนัธ์ นางสาวณัฐชญาพร ตนัตรัิตนวงศ์ ป.ตรี 2 0010033062

123 เวียงพิงค์1 050537 นางพิสมยั เรือนสอน นางสาวนฤภร เรือนสอน ป.ตรี 2 0010027317

124 เวียงพิงค์1 051034 นางฟองศรี มอนไข่ นางสาวธนพร มอนไข่ ป.ตรี 2 0010026555

125 เวียงพิงค์1 051997 นางธารทพิย์ อุ่นอก นายสริวิชญ์ อุ่นอก ป.ตรี 2 0010024741

126 เวียงพิงค์1 052114 นายวฒันะ สามเคีย้ม นายธนวฒัน์ สามเคีย้ม ป.ตรี 2 0010025292

127 เวียงพิงค์1 052250 นางสกุาญจ์ดา สงิฆราช นางสาวภทันนัท์ สงิฆราช ป.ตรี 2 0010027345

128 เวียงพิงค์1 058448 นางณัชชา อินทร นางสาวกรกาญจน์ อินทร ป.ตรี 2 0010047439

129 เวียงพิงค์2 032064 นางสาวิตรี แอน่ปัญญา เดก็หญิงสชุญา แอน่ปัญญา อ.3 0018004467

130 เวียงพิงค์2 032959 นางจฑุามาศ คว่ยเทศ เดก็ชายภากร คว่ยเทศ อ.3 0010030852

131 เวียงพิงค์2 042741 นางสาวจรัญญา สมสงวน เดก็ชายปิยงักรู อยูธ่นวฒัน์ อ.3 0010039254

132 เวียงพิงค์2 044555 นายยทุธนา ออ่นชอ่น เดก็หญิงเณศรา ออ่นชอ่น อ.3 0010033682

133 เวียงพิงค์2 045543 นางสาวกนกกาญจน์ วงษายะ เดก็หญิงปภาวรินทร์ หวงัดี อ.3 0010039359

134 เวียงพิงค์2 045550 นางสาวพฒันียา วงศ์ปราศรัย เดก็ชายไอศรูย์ วงศ์ปราศรัย อ.3 0010039363

135 เวียงพิงค์2 046737 นางสาวกลุวิรารักษ์ วราศรารักษ์ เดก็หญิงกญัญณัฐฏ์ วราศรารักษ์ อ.3 0010017885

136 เวียงพิงค์2 048628 นางสาวชชัฎาภรณ์ ชยัพรม เดก็หญิงปญุญิศา วงศ์ใหญ่ อ.3 0010020660

137 เวียงพิงค์2 049257 นางสายพิน กนันา เดก็ชายภทัรพล กนันา อ.3 0010027270

138 เวียงพิงค์2 052291 นางทวิานนัท์ ไชยประสทิธ์ิ เดก็ชายภวูสษิฏ์ ไชยประสทิธ์ิ อ.3 0010032714

139 เวียงพิงค์2 054552 นางสาวกรรณิการ์ โปธา เดก็หญิงวรวลญัช์ บญุทายศ อ.3 0010042431

140 เวียงพิงค์2 054707 นายเอกนรา แดงสวุรรณ เดก็ชายอธิชนม์ แดงสวุรรณ อ.3 0010042597

141 เวียงพิงค์2 054877 นายนิรันดร์พงค์ ลากตา เดก็หญิงอรณิชชา ลากตา อ.3 0010042795

142 เวียงพิงค์2 055100 นางณฐิตา เลศิทอง เดก็หญิงภาณิชา เลศิทอง อ.3 0010043057

143 เวียงพิงค์2 055351 วา่ที่ ร.ต.นิพล ลพีฒันากลุ เดก็ชายจารุวฒัน์ ลพีฒันากลุ อ.3 0010048364

144 เวียงพิงค์2 055553 นายพงษ์พนัธ์ ใบสขุนัธ์ เดก็ชายพงศ์พล ใบสขุนัธ์ อ.3 0012017166

145 เวียงพิงค์2 056699 นางสภุาวดี จกัขเุนตร เดก็หญิงกมลวดี จกัขเุนตร อ.3 0010046107

146 เวียงพิงค์2 058555 นางปิยธิดา รัตนาพิทกัษ์เทพ เดก็หญิงญาตาวี รัตนาพิทกัษ์เทพ อ.3 0010047479

147 เวียงพิงค์2 032959 นางจฑุามาศ คว่ยเทศ เดก็หญิงเพียงขวญั คว่ยเทศ ป.3 0010030852

148 เวียงพิงค์2 033559 นายจมุพฏ สบืจ้อน เดก็หญิงพลอยขวญั สบืจ้อน ป.3 0010016590

149 เวียงพิงค์2 037606 นางชฎาภรณ์ สขุไทย เดก็หญิงพทรพร สขุไทย ป.3 0010013402

150 เวียงพิงค์2 042741 นางสาวจรัญญา สมสงวน เดก็หญิงม่ิงกมล อยูธ่นวฒัน์ ป.3 0010039254

151 เวียงพิงค์2 043332 นายชตุพิงค์ สทิธิประเสริฐ เดก็ชายฑณัฐนนท์ สทิธิประเสริฐ ป.3 0010023082

152 เวียงพิงค์2 044177 นางอรัญญา เชียงเงิน เดก็ชายณัฐปคลัภ์ เชียงเงิน ป.3 0010027225

153 เวียงพิงค์2 044181 นางนฤทยั ค าเทพ เดก็ชายนธีธัช ค าเทพ ป.3 0010039281

154 เวียงพิงค์2 044555 นายยทุธนา ออ่นชอ่น เดก็ชายฐปนนท์ ออ่นชอ่น ป.3 0010033682

155 เวียงพิงค์2 044556 นางแสงเดอืน ชมภม่ิูง เดก็ชายณัฏฐชยั ชมภม่ิูง ป.3 0010024925

156 เวียงพิงค์2 046605 นางโสภิดา ศลีสงัวรณ์ เดก็หญิงลภสัรดา ศลีสงัวรณ์ ป.3 0010039380

157 เวียงพิงค์2 051107 นายธนกร ปัญญาวงศ์ เดก็ชายทปีกร ปัญญาวงศ์ ป.3 0018005720

158 เวียงพิงค์2 052339 นายชาญชยั จรัสศรี เดก็ชายพชรพล จรัสศรี ป.3 0010027230

159 เวียงพิงค์2 054719 นายพิมล พรหมเทศ เดก็ชายพิธิวฒัน์ พรหมเทศ ป.3 0010042612

160 เวียงพิงค์2 054744 นางสาวอทติา รัตนพนัธ์ เดก็ชายตฤณ กิจเจริญวงศ์ ป.3 0010042607

161 เวียงพิงค์2 055037 นายพสษิฐ์ โภคนิวฒันดษิฐ์ เดก็หญิงกนัย์สติา โภคนิวฒันดษิฐ์ ป.3 0010042979

162 เวียงพิงค์2 055984 นางภมุรี ก ามะหยี่ เดก็ชายศภุกฤต ก ามะหยี่ ป.3 0010045095
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163 เวียงพิงค์2 057019 นางสาวสภุาพ แสนภวูา เดก็หญิงปฑิตภา แสนภวูา ป.3 0010046415

164 เวียงพิงค์2 028497 นายเสกสรร ค ายอง เดก็ชายศภุสณัห์ ค ายอง ป.6 0010012190

165 เวียงพิงค์2 028497 นายเสกสรร ค ายอง เดก็ชายศภุเสกข์ ค ายอง ป.6 0010012190

166 เวียงพิงค์2 030224 นายอรรถพร ค าพวง เดก็หญิงวรัทยา ค าพวง ป.6 0010019034

167 เวียงพิงค์2 030607 นายภาสกร ฝัน้อ้าย เดก็ชายนรากร ฝัน้อ้าย ป.6 0010023127

168 เวียงพิงค์2 030954 นางจีรนนัท์ ยาวิสทิธ์ิ เดก็หญิงณัฐณิชชา ยาวิสทิธ์ิ ป.6 0010008706

169 เวียงพิงค์2 036776 นางจนัทรา รินฟอง เดก็ชายกรวิชญ์ รินฟอง ป.6 0010013860

170 เวียงพิงค์2 041223 นายนาวิน จกัขเุรือง เดก็หญิงณัชชา จกัขเุรือง ป.6 0010033834

171 เวียงพิงค์2 041795 นางอรทยั เตจ๊๋ะนงั เดก็หญิงวนชัพร เตจ๊๋ะนงั ป.6 0010027261

172 เวียงพิงค์2 043482 นายดนยั ชาวค าเขต เดก็ชายพลวรรธน์ ชาวค าเขต ป.6 0010024179

173 เวียงพิงค์2 044179 นางชีวรัตน์ ผอ่งพทุธคณุ เดก็ชายธีร์ ผอ่งพทุธคณุ ป.6 0010027262

174 เวียงพิงค์2 045192 นายดนยั ช านาญ เดก็หญิงพลอยวรินทร์ ช านาญ ป.6 0010045088

175 เวียงพิงค์2 045553 นางกาญจนา เปงยาวงษ์ เดก็ชายพณณกร เปงยาวงษ์ ป.6 0010027267

176 เวียงพิงค์2 045559 นางสาวจนัทร์จิรา ฤทธ์ิเทวา เดก็ชายศภุชยั ฤทธ์ิเทวา ป.6 0018007000

177 เวียงพิงค์2 045657 นางวชัราภรณ์ นิกรพนัธุ์ เดก็ชายปานกวิน นิกรพนัธุ์ ป.6 0012014565

178 เวียงพิงค์2 046715 นางธีริศรา ค าสทิธ์ิ เดก็หญิงปญุญธิดา ค าสทิธ์ิ ป.6 0010027263

179 เวียงพิงค์2 049257 นางสายพิน กนันา เดก็ชายวชัระ กนันา ป.6 0010027270

180 เวียงพิงค์2 054076 นายขวญัชยั นนัติ เดก็ชายธุวานนัท์ นนัติ ป.6 0010046094

181 เวียงพิงค์2 054261 นายมนญู แสนถา เดก็ชายปรีชาพล แสนถา ป.6 0010046230

182 เวียงพิงค์2 054623 นางปณิตา สภุาวฒัน์ เดก็ชายชวลัวิทย์ สภุาวฒัน์ ป.6 0010042512

183 เวียงพิงค์2 054693 นางอรัญญา ศรีดาวเรือง เดก็หญิงพิชญลกัษณ์ ศรีดาวเรือง ป.6 0010042581

184 เวียงพิงค์2 054730 นายปราโมทย์ ประเสริฐเลศิอารีย์ เดก็ชายปรเมศ ประเสริฐเลศิอารีย์ ป.6 0010042640

185 เวียงพิงค์2 055118 นายสริาม ถามดี เดก็ชายนราวิชญ์ ถามดี ป.6 0010043069

186 เวียงพิงค์2 055681 นางวรวลญัช์ ลิน้ทองค า เดก็หญิงรักต์กนัท์ ลิน้ทองค า ป.6 0010045135

187 เวียงพิงค์2 056855 นางศริิรัตน์ ปัญญาคม เดก็ชายรัฐศาสตร์ ปัญญาคม ป.6 0010046262

188 เวียงพิงค์2 057303 นางธิดารัตน์ ธิมา เดก็ชายจิรัฎฐ์ ธิมา ป.6 0010046627

189 เวียงพิงค์2 026088 นายอภิชาติ แก้วประดษิฐ์ เดก็ชายภผูา แก้วประดษิฐ์ ม.3 0010000894

190 เวียงพิงค์2 027505 นางอนงค์ ศรีบญุเรือง เดก็หญิงธนยันาถ ศรีบญุเรือง ม.3 0010002806

191 เวียงพิงค์2 030112 นางจรรยา แก้วมณี เดก็ชายอภิรักษ์ แก้วมณี ม.3 0010013381

192 เวียงพิงค์2 038709 นางวิภาวี บญุนาค เดก็ชายวรกมล บญุนาค ม.3 0010017868

193 เวียงพิงค์2 043588 นายนิมิต รัศมี เดก็ชายณฐกร รัศมี ม.3 0010019022

194 เวียงพิงค์2 044177 นางอรัญญา เชียงเงิน เดก็หญิงชญัญานชุ เชียงเงิน ม.3 0010027225

195 เวียงพิงค์2 044363 นายจตรุงค์ ค ากนัทา เดก็หญิงศริิโสภา ค ากนัทา ม.3 0010024710

196 เวียงพิงค์2 044875 นางธัญญธร ปรีชารัตน์ เดก็ชายธนพุล ปรีชารัตน์ ม.3 0010023131

197 เวียงพิงค์2 045175 นางสาวจนัทร์นภา ศนูย์จนัทร์ เดก็ชายพีรวิชญ์ ลอืชา ม.3 0010027234

198 เวียงพิงค์2 045835 นางชนกพร ชชูาติ เดก็หญิงชนิษฐา ชชูาติ ม.3 0010027232

199 เวียงพิงค์2 046159 นางอรัุชา ทองสนัติ เดก็หญิงปริณดา ทองสนัติ ม.3 0010027229

200 เวียงพิงค์2 046730 นางนงลกัษณ์ ค าไทย เดก็ชายวรภพ ค าไทย ม.3 0010027226

201 เวียงพิงค์2 046998 นายธีรวธุ ยะอปู เดก็ชายธีรภทัร ยะอปู ม.3 0018006089

202 เวียงพิงค์2 052339 นายชาญชยั จรัสศรี เดก็หญิงภทัรพร จรัสศรี ม.3 0010027230

203 เวียงพิงค์2 054261 นายมนญู แสนถา เดก็หญิงมณฑิตา แสนถา ม.3 0010046230
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204 เวียงพิงค์2 054644 นายเดชา โพธ์ิลา่ม เดก็หญิงญาดา โพธ์ิลา่ม ม.3 0010042538

205 เวียงพิงค์2 054763 นางทฆิมัพร ต๊อดแก้ว เดก็หญิงณฤดี ต๊อดแก้ว ม.3 0010043428

206 เวียงพิงค์2 054841 นายบณัฑิต เพชรอ าไพ เดก็หญิงบณัฑิตา เพชรอ าไพ ม.3 0010042749

207 เวียงพิงค์2 054846 นางผสุดพีร จนัตาใหม่ เดก็หญิงธีราพร จนัตาใหม่ ม.3 0010042765

208 เวียงพิงค์2 055553 นายพงษ์พนัธ์ ใบสขุนัธ์ นางสาวธัญยพร ใบสขุนัธ์ ม.3 0012017166

209 เวียงพิงค์2 057138 นางราตรี โกชว่ย เดก็หญิงรุ่งวิภา โกชว่ย ม.3 0010046520

210 เวียงพิงค์2 058546 นายภาณุวฒัน์ วงศ์เทพเตยีน เดก็หญิงณิชาพชัร วงศ์เทพเตยีน ม.3 0010047473

211 เวียงพิงค์2 021398 นายปลืม้ปิฏิ พุ่มจ าปา นายเจตนิพทัธ์ พุ่มจ าปา ม.6 0018003339

212 เวียงพิงค์2 026975 นางเรณู อริยะ นายชญานนท์ อริยะ ม.6 0010001123

213 เวียงพิงค์2 029004 นายเสกสรรค์ สงิห์ออ่น นางสาวณัฐธิดา สงิห์ออ่น ม.6 0010023943

214 เวียงพิงค์2 029840 นายเปรม ศรีวิชยัล าพรรณ์ นายปวริศร์ ศรีวิชยัล าพรรณ์ ม.6 0018005227

215 เวียงพิงค์2 030109 นายนพพร จินะกา นายธนพล จินะกา ม.6 0010010822

216 เวียงพิงค์2 032830 นายสมฤทธ์ิ โกมิตร์ นายหาญณรงค์ โกมิตร์ ปวช.3 0010007077

217 เวียงพิงค์2 033805 นางปริศนา มายะ นางสาวปัทมาภรณ์ มายะ ม.6 0010021054

218 เวียงพิงค์2 033814 นางรัตนา มงคล นางสาวรุ้งกรานต์ มงคล ม.6 0010021053

219 เวียงพิงค์2 033954 นายสมพงษ์ ไกรกิจราษฎร์ นางสาวมชัฌิมา ไกรกิจราษฎร์ ม.6 0010013792

220 เวียงพิงค์2 037606 นางชฎาภรณ์ สขุไทย นายพชรทร สขุไทย ม.6 0010013402

221 เวียงพิงค์2 040940 นางมนธิรา ธิชโูต นายเรืองรุชติ จอมค าสงิห์ ม.6 0018002779

222 เวียงพิงค์2 042812 นางพรสวรรค์ แก้ววงศ์ นายชาญคณิต แก้ววงศ์ ม.6 0010014640

223 เวียงพิงค์2 043308 นางศริิพร สมทุคปุติ์ นางสาวอรนิภา สมทุคปุติ์ ม.6 0010027239

224 เวียงพิงค์2 044363 นายจตรุงค์ ค ากนัทา นางสาวจิราภา ค ากนัทา ม.6 0010024710

225 เวียงพิงค์2 044729 นายเจริญ พรมศริิ นายชนะชน พรมศริิ ปวช.3 0010026425

226 เวียงพิงค์2 044731 นายสมบตัิ ค าปวน นางสาวขวสัวรา ค าปวน ม.6 0010026427

227 เวียงพิงค์2 045080 นายโสภณ ทองสวา่ง นางสาวสริินญา ทองสวา่ง ม.6 0018005270

228 เวียงพิงค์2 045968 นางพรภคันนัท์ วรัตถ์กลุนนัท์ นางสาวกานต์มณิสรา วรัตถ์กลุนนัท์ ม.6 0010022096

229 เวียงพิงค์2 046610 นางวนัเพ็ญ บษุดี นางสาวเพ็ญพิชชา บษุดี ม.6 0010039386

230 เวียงพิงค์2 046642 นางพรพิทยา จงูใจ นางสาวจฑุารัตน์ จงูใจ ม.6 0010039399

231 เวียงพิงค์2 046730 นางนงลกัษณ์ ค าไทย นางสาวแวววรรณ ค าไทย ม.6 0010027226

232 เวียงพิงค์2 054707 นายเอกนรา แดงสวุรรณ นายณฐพฒัน์ แดงสวุรรณ ปวช.3 0010042597

233 เวียงพิงค์2 054763 นางทฆิมัพร ต๊อดแก้ว นางสาวภทัรพร ต๊อดแก้ว ม.6 0010043428

234 เวียงพิงค์2 054846 นางผสุดพีร จนัตาใหม่ นางสาวธนชัพร จนัตาใหม่ ม.6 0010042765

235 เวียงพิงค์2 058010 นายอภิรัช สร้างสขุดี นางสาวณัฐกาญจน์ สร้างสขุดี ม.6 0010047114

236 เวียงพิงค์2 016346 นายณรงค์ ไทยเดช นางสาวป่ินทพิย์ ไทยเดช ป.ตรี 2 0012008267

237 เวียงพิงค์2 026557 นายสรุทศัน์ โลห์่เพชร นายสริวิชญ์ โลห์่เพชร ปวส.2 0018005380

238 เวียงพิงค์2 027600 นายทนิกร มารังค์ นายธนกร มารังค์ ป.ตรี 2 0018000084

239 เวียงพิงค์2 029000 นางนฤมล พรหมจกัร์ นางสาวสปุรีดี พรหมจกัร์ ป.ตรี 2 0010006082

240 เวียงพิงค์2 042769 นางธนยันนัท์ ฝันดกีรเกียรติ นายพฒิุพฒัน์ ฝันดกีรเกียรติ ป.ตรี 2 0010039269

241 เวียงพิงค์2 045545 นางธัญวลตัม์ สใุจ นายณัฐพชัร สใุจ ป.ตรี 2 0010027255

242 เวียงพิงค์2 045807 นางเตอืนใจ นนัทชมภู นายปวริศ นนัทชมพู ป.ตรี 2 0010039369

243 เวียงพิงค์2 046763 นางนงนภสั สมณะ นางสาวปรวิศา สมณะ ป.ตรี 2 0010027250

244 เวียงพิงค์2 054718 นางศภุาสนีิย์ วิรัชวิสฐิ นายพิสษิฏ์ วิรัชวิสฐิ ป.ตรี 2 0010042611
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ล ำดบั หน่วยบริกำร เลขสมำชิก ระดบัชัน้ เข้ำบัญชีเลขที่ช่ือ - สกุล สมำชิกผู้ขอรับทุนบุตร ช่ือ - สกุล บุตรของผู้ขอรับทุน
245 เวียงพิงค์2 054927 นางกนกกาญจน์ กนัทะสอน นางสาวธัชพรรณ กนัทะสอน ป.ตรี 2 0010042844

246 เวียงพิงค์2 054927 นางกนกกาญจน์ กนัทะสอน นางสาวธัญชนก กนัทะสอน ป.ตรี 2 0010042844

247 เวียงพิงค์2 056340 นางพณัณ์ชิตา เรืองสริุยะ นายศวิกร ฤทธ์ิเทวา ป.ตรี 2 0010045567

248 เวียงพิงค์2 057187 วา่ที่ ร.ต.ไพรัช ชยัวรรณ์ นายจกัรินทร์ ชยัวรรณ์ ปวส.2 0012018784

249 เวียงพิงค์2 057599 นางนิลอบุล มณีโชติ นางสาวภคัจิรา มณีโชติ ป.ตรี 2 0010046849

250 ราชมงคล 057509 นายสงิหล วิชายะ เดก็หญิงสวุพิชญ์ วิชายะ อ.3 0010046796

251 ราชมงคล 028785 นายภาณุพงศ์ จงชานสทิโธ เดก็หญิงนนัท์นดัดา จงชานสทิโธ ป.3 0010007492

252 ราชมงคล 043985 นางพีรยา สมศกัดิ์ เดก็ชายธนพชัร์ สมศกัดิ์ ป.3 0012010518

253 ราชมงคล 049587 นายดอน วิละค า เดก็ชายปฐพี วิละค า ป.3 0010032813

254 ราชมงคล 056443 นายครรชิต เงินค าคง เดก็หญิงณัฎฐ์ชดุา เงินค าคง ป.3 0010045754

255 ราชมงคล 058832 นางสาวน า้ฝน อุ่นฤทธ์ิ เดก็ชายธัญเทพ ใจมา ป.3 0018009903

256 ราชมงคล 030777 นายมานสั สนุนัท์ เดก็ชายณัฐกิตติ์ สนุนัท์ ป.6 0010011294

257 ราชมงคล 044962 นายทนิภทัร อปุราสทิธ์ิ เดก็ชายสรรค์ธกิตติ์ อปุราสทิธ์ิ ป.6 0010017536

258 ราชมงคล 055506 นายอดศิร กวาวสบิสาม เดก็หญิงสริิกมล กวาวสามสบิ ป.6 0010043855

259 ราชมงคล 027518 นายศกัดิ์สายนัต์ ใยสามเสน เดก็หญิงกอบค า ใยสามเสน ม.3 0018009698

260 ราชมงคล 044962 นายทนิภทัร อปุราสทิธ์ิ เดก็หญิงภสัส์ธนนัท์ อปุราสทิธ์ิ ม.3 0010017536

261 ราชมงคล 055432 นายไกรลาศ ดอนชยั เดก็หญิงกลุนิษฐ์ ดอนชยั ม.3 0010043472

262 ราชมงคล 056167 นางศรัญญา อินทร์ค าเชือ้ เดก็ชายรัชชานนท์ อินทร์ค าเชือ้ ม.3 0012017192

263 ราชมงคล 031184 นายอนนัท์ ทบัเกิด นางสาวทกัษพร ทบัเกิด ม.6 0010021541

264 ราชมงคล 031695 นายสญัญา อทุธโยธา นายคตีา อทุธโยธา ม.6 0010009615

265 ราชมงคล 036711 นายศภุชยั อคัรนรากลุ นางสาวศภุธิดา อคัรนรากลุ ม.6 0010021425

266 ราชมงคล 038629 นางอภิญญา วิไล นางสาวอภิชญา วิไล ม.6 0010015037

267 ราชมงคล 042037 นายด ารงค์ บญุเที่ยง นางสาวธนญัญา บญุเที่ยง ปวช.3 0010042086

268 ราชมงคล 025516 ผศ.วิษณุ ทองเลก็ นางสาวณัฐกลุ ทองเลก็ ป.ตรี 2 0010011497

269 ราชมงคล 030712 นางธนภรณ์ มณีแก้ว นายคณิน มณีแก้ว ป.ตรี 2 0010015025

270 ราชมงคล 055506 นายอดศิร กวาวสบิสาม นายธนภมิู กวาวสามสบิ ป.ตรี 2 0010043855

271 แมโ่จ้ 034680 นางสาวนงลกัษ์ ชพูนัธ์ เดก็ชายนราวิชญ์ เงาสมุาตย์  อ.3 0010013100

272 แมโ่จ้ 035116 นางลดัดาวรรณ บ ารุงกาญจน์ เดก็ชายนภณัฐ ขจรกลิ่น อ.3  0010013101

273 แมโ่จ้ 036864 นางสาวภิญญาพตัร์ ทองงาม เดก็ชายชิษณุพงศ์ พรหมมิจิตร อ.3  0010013154

274 แมโ่จ้ 038392 นายพนัธมิตร ใจรินทร์ เดก็หญิงพนัวา ใจรินทร์ อ.3  0010014799

275 แมโ่จ้ 045017 นางจิราพร ชยัเขตร์ เดก็หญิงอจัฉราพร ชยัเขตร์ อ.3  0010023970

276 แมโ่จ้ 049137 นางสาวศกนุตลา จินดา เดก็หญิงศรุตา โยธาราษฎร์ อ.3  0018005949

277 แมโ่จ้ 026070 นายจ ารูญ มณีวรรณ เดก็ชายมณี มณีวรรณ ป.3 0010014724

278 แมโ่จ้ 041760 นางพิไลวรรณ จนัต๊ะตา เดก็หญิงธีริศรา จนัต๊ะตา ป.3 0010033484

279 แมโ่จ้ 046082 นางสาววชิราพนัธ์ จมฟอง เดก็ชายจิรายุ ขนุนา ป.3 0018004715

280 แมโ่จ้ 046502 นายชยัรัตน์ จีรวฒันสกลุ เดก็หญิงมนฎัชนก จีรวฒันสกลุ ป.3 0018006519

281 แมโ่จ้ 034993 นางวนิดา เมืองมลู เดก็ชายภมิูรพี เมืองมลู ป.6 0010026812

282 แมโ่จ้ 035471 นางสาวเกศณี จิตรัตน์ เดก็หญิงรินรดา พงษ์สวุรรณ ป.6 0018004303

283 แมโ่จ้ 041579 นายสรุะศกัดิ์ อาษา เดก็หญิงนวรัตน์ อาษา ป.6 0010022493

284 แมโ่จ้ 047322 นางสาวนิตยา ใจกนัทา เดก็ชายธัญวิสษิฐ์ แพรไพศาล  ป.6 0010022450

285 แมโ่จ้ 047622 นายเอกชยั บญุธรรม เดก็ชายปัณณวิชญ์ บญุธรรม ป.6 0010022453
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286 แมโ่จ้ 049138 นายสริุยนั โยธาราษฎร์ เดก็ชายธีรภทัร โยธาราษฎร์ ป.6 0018005332

287 แมโ่จ้ 052015 นายสชุาติ จนัทร์แก้ว เดก็ชายธนดล จนัทร์แก้ว ป.6 0018007315

288 แมโ่จ้ 030473 นางวิภาวรรณ ผาภมิู เดก็หญิงเขมิสรา ผาภมิู ม.3 0010027300

289 แมโ่จ้ 038685 นายอดลุย์  ดวงรัตน์ เดก็หญิงกนกรดา ดวงรัตน์ ม.3 0018005136

290 แมโ่จ้ 039867 นางจิรนนัท์ เสนานาญ เดก็หญิงชญาภา เสนานาญ ม.3 0018005797

291 แมโ่จ้ 045307 นายเกรียงศกัดิ์ ใจสกัเสริญ นายปนพงศ์ ใจสกัเสริญ ม.3 0010027298

292 แมโ่จ้ 047247 นายศกัดิ์ดา ชยัเทพ เดก็ชายธนกร ชยัเทพ ม.3 0010027301

293 แมโ่จ้ 048492 นางกณัณิกา ข้ามสี่ นายกิตตพิิชญ์ ข้ามสี่ ม.3 0010022468

294 แมโ่จ้ 052015 นายสชุาติ จนัทร์แก้ว เดก็ชายธนกฤต จนัทร์แก้ว ม.3 0018007315

295 แมโ่จ้ 030428 นายปิตวิฒิุ เจริญลาภ นายเจตต์ เจริญลาภ ม.6 0010011569

296 แมโ่จ้ 035933 นางจริญา ออ่นนาง นายธนกร ออ่นนาง ม.6 0010012709

297 แมโ่จ้ 037226 นางสภุาพรรณ ทาเบีย้ว นางสาวเบญจมาศ ทาเบีย้ว ม.6 0010022474

298 แมโ่จ้ 037227 นายสรุพล บญุยนื นายพงศธรพิพฒัน์ บญุยนื ม.6 0010027304

299 แมโ่จ้ 041850 นายประสทิธ์ิ ใจค า นางสาววิภาดา ใจค า ม.6 0010017044

300 แมโ่จ้ 044773 นายประทปี สขุสมยั นางสาวปริยภสัร์ สขุสมยั ปวช.3 0010022484

301 แมโ่จ้ 049723 นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว นายคณุาธิป ธรรมคณุากร ม.6 0010022473

302 แมโ่จ้ 029596 นายธวชัชยั มานิตย์ นายกนัดศิ มานิตย์ ป.ตรี 2 0010013168

303 แมโ่จ้ 030428 นายปิตวิฒิุ เจริญลาภ นางสาวจิตรลดา เจริญลาภ ป.ตรี 2 0010011569

304 แมโ่จ้ 035933 นางจริญา ออ่นนาง นางสาวจริญธร ออ่นนาง ป.ตรี 2 0010012709

305 แมโ่จ้ 044548 นายสมิุตร ชยัเขตร์ นางสาวตยาคี ชยัเขตร์ ป.ตรี 2 0010015803

306 แมโ่จ้ 046081 นางกาญจนา ปงหาญ นายวฒิุพงษ์ ปงหาญ ป.ตรี 2 0018004735

307 ราชภฎั 032443 นายโผน นามณี เดก็ชายกนัตภทัร นามณี อ.3 0010011238

308 ราชภฎั 036665 นายวิฑรูย์ หล้าเมละ เดก็หญิงอญัพร หล้าเมละ อ.3 0010022384

309 ราชภฎั 036997 นางสาวนิพพิชฌน์ เบญ็จกรรณ์ เดก็ชายปณุณ์กนัต์ เบญ็จกรรณ์ อ.3 0012014938

310 ราชภฎั 037249 นายฉลอง ทรายแก้ว เดก็ชายรัชชานนท์ ทรายแก้ว อ.3 0010027291

311 ราชภฎั 039196 นายเจษฎา มีทรัพย์ เดก็ชายชลภทัร มีทรัพย์ อ.3 0010041761

312 ราชภฎั 039747 นายชลติ โปธา เดก็ชายวงศ์วริศ โปธา อ.3 0010023283

313 ราชภฎั 042130 นางสาวนิตยา ทองนา เดก็ชายอิศรานวุฒัน์ ทองนา อ.3 0010023676

314 ราชภฎั 046091 นางกลัยาณี อินต๊ะราชา เดก็หญิงกวิตา อินต๊ะราชา อ.3 0010034610

315 ราชภฎั 049948 นางสาวพชัรินทร์ สมพฒิุ เดก็ชายกรณ์ปวีร์ อนนัตเทวา อ.3 0012015530

316 ราชภฎั 051249 นางสาวอจัฉรา ค าฝัน้ เดก็ชายอชัระภทัร์ กาบรินชยั อ.3 0012019119

317 ราชภฎั 051652 นางปรารถนา มินเสน เดก็หญิงพิมพ์วฐา มินเสน อ.3 0010034758

318 ราชภฎั 055549 นางกรุณา กลจกัร์วงค์ษา เดก็หญิงญาดา กลจกัร์วงค์ษา อ.3 0012016357

319 ราชภฎั 056259 นายกิตสชนม์ ศรีตลุา เดก็หญิงภิชญฑฬัญ์ ศรีตลุา อ.3 0010045488

320 ราชภฎั 032449 นางอารีย์ พานทอง เดก็ชายณัฐพล สมัพนัธโน ป.3 0012012205

321 ราชภฎั 036695 นางสณีุ ไชยวงษ์ เดก็ชายอภิชยั ไชยวงษ์ ป.3 0010025612

322 ราชภฎั 036892 นายอดศิกัดิ์ ดวงตาสทิธ์ิ เดก็หญิงเขมิกา วิภสูตัรัตนา ป.3 0010016011

323 ราชภฎั 037000 นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกลุ เดก็ชายภดูสิ ศรีเดชะกลุ ป.3 0010017888

324 ราชภฎั 037006 นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน เดก็ชายเจตนิพทัต์ อินต๊ะสอน ป.3 0012008422

325 ราชภฎั 037016 นางมทัธา ปินทะนา เดก็ชายเมธาสทิธ์ิ ปินทะนา ป.3 0010034265

326 ราชภฎั 037410 นางศศณิิส์ภา พชัรธนโรจน์ เดก็หญิงพิมพ์วรินทร์ พชัรธนโรจน์ ป.3 0010017588
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327 ราชภฎั 037591 นางสาวยพิุน ธิยานนัต์ เดก็ชายปภงักร ชว่งชยั ป.3 0018009466

328 ราชภฎั 040096 นายมงคล อตุะมะแก้ว เดก็หญิงพิมลสริิ อตุะมะแก้ว ป.3 0010021104

329 ราชภฎั 042460 นายเอนก ณะชยัวงค์ เดก็ชายสริิณัฏฐ์ ณะชยัวงค์ ป.3 0010034482

330 ราชภฎั 043702 นางพิมพ์ชนก สวุรรณศรี เดก็หญิงพิชญาพนัธ์ สวุรรณศรี ป.3 0010034517

331 ราชภฎั 045440 นางสวุลกัษณ์ อ้วนสอาด เดก็หญิงศภุณิชา อ้วนสอาด ป.3 0012011112

332 ราชภฎั 046091 นางกลัยาณี อินต๊ะราชา เดก็ชายกวินทร์ อินต๊ะราชา ป.3 0010034610

333 ราชภฎั 049948 นางสาวพชัรินทร์ สมพฒิุ เดก็หญิงศภุสัสณ์ อนนัตเทวา ป.3 0012015530

334 ราชภฎั 054687 นายยงยทุธ แสนใจพรม เดก็หญิงธัญพิมล แสนใจพรม ป.3 0010042578

335 ราชภฎั 055585 นายวิราษ ภมูาศรี เดก็หญิงเอือ้อารี ภมูาศรี ป.3 0010044387

336 ราชภฎั 056256 นางสาวพิชญานนัท์ อมรพิชญ์ เดก็ชายสพล อมรพิชญ์ ป.3 0010045485

337 ราชภฎั 058842 นางสาวอมลรัศม์ิ จนัทร์แก้ว เดก็ชายรัตน์วินนัท์ เชาวรัตน์ ป.3 0018009912

338 ราชภฎั 029173 นายทดั ใจดา เดก็หญิงประทมุ ใจดา ป.6 0010014600

339 ราชภฎั 030758 นางอรศรี โยนิจ เดก็ชายพีรวิชญ์ โยนิจ ป.6 0010008216

340 ราชภฎั 032443 นายโผน นามณี เดก็ชายพิตตนินัท์ นามมณี ป.6 0010011238

341 ราชภฎั 034502 นางนนัทน์นภสั รัตนศลิป์ชยั เดก็หญิงวีรนนัท์ รัตนศลิป์ชยั ป.6 0010046040

342 ราชภฎั 036651 นางสธีุย์ สกุะโต เดก็ชายธรรมธร สกุะโต ป.6 0010021402

343 ราชภฎั 036687 นายสรุชาติ ถงึกาศ เดก็ชายเมธโชติ ถงึกาศ ป.6 0010013656

344 ราชภฎั 037012 นางพชัรินทร์ เคด็เวิร์ด เดก็ชายโธมสั เจย์ เคด็เวิร์ด ป.6 0010014928

345 ราชภฎั 037245 นางวรารัตน์ หมอดู เดก็หญิงสขุมุาภรณ์ หมอดู ป.6 0010014418

346 ราชภฎั 037249 นายฉลอง ทรายแก้ว เดก็ชายภานวุฒัน์ ทรายแก้ว ป.6 0010027291

347 ราชภฎั 040307 นายภาสกร แหง่ศกัดิ์ศรี เดก็ชายธนภมิู แหง่ศกัดิ์ศรี ป.6 0010020253

348 ราชภฎั 043272 นางประทานพร สริุนต๊ะ เดก็ชายมงักร ทองเขียว ป.6 0010046982

349 ราชภฎั 049945 นางสาวสทุธินนัท์ ช่ืนชม เดก็หญิงณพฐักรณ์ จนัทโรทยั ป.6 0010027290

350 ราชภฎั 051730 นายธีรธร เลอศลิป์ เดก็หญิงสพิุชธีร์ฎา เลอศลิป์ ป.6 0010027292

351 ราชภฎั 054687 นายยงยทุธ แสนใจพรม เดก็ชายณฐภทัร แสนใจพรม ป.6 0010042578

352 ราชภฎั 056992 นายรองพล เตยะ เดก็หญิงนงลกัษณ์ เตยะ ป.6 0010046384

353 ราชภฎั 030391 นายสมเกตุ อทุธโยธา เดก็ชายกนก อทุธโยธา ม.3 0012010908

354 ราชภฎั 032444 นางอรวรรณ์ จนัทร์ค า เดก็หญิงณัฐณิชา จนัทร์ค า ม.3 0012006289

355 ราชภฎั 034502 นางนนัทน์นภสั รัตนศลิป์ชยั เดก็หญิงพทัธนนัท์ รัตนศลิป์ชยั ม.3 0010046040

356 ราชภฎั 036680 นางเบญจวรรณ ฉิมบญุมา เดก็หญิงนภสร ฉิมบญุมา ม.3 0010022397

357 ราชภฎั 036695 นางสณีุ ไชยวงษ์ เดก็ชายธิตพินธ์ ไชยวงษ์ ม.3 0010025612

358 ราชภฎั 036902 นางอทติยา ใจเตีย้ เดก็หญิงหนึ่งหทยั ใจเตีย้ ม.3 0012011721

359 ราชภฎั 037012 นางพชัรินทร์ เคด็เวิร์ด เดก็หญิงเพมมา่ลซีู เคด็เวิร์ด ม.3 0010014928

360 ราชภฎั 037505 นางจิตราภรณ์ ธาราพิทกัษ์วงศ์ เดก็ชายชษุณุพงศ์ ปันอ้อม ม.3 0010027281

361 ราชภฎั 037940 นางฐิตนินัท์ เขียวนิล เดก็ชายธีร์ธวชั เขียวนิล ม.3 0010014280

362 ราชภฎั 049945 นางสทุธินนัท์ ช่ืนชม เดก็หญิงภวรัญชน์ จนัทโรทยั ม.3 0010027282

363 ราชภฎั 056065 นายพิเชษฐ์ ศริิรัตนไพศาลกลุ เดก็ชายปาณัสม์  ศริิรัตนไพศาลกลุ ม.3 0010045209

364 ราชภฎั 031691 นางสาวสจิุตตรา ต๊ะลอื นายณัฐพชัร์ ชนตุม์เดชสทิธิ ม.6 0010011426

365 ราชภฎั 032449 นางอารีย์ พานทอง นายพฒันพงศ สมัพนัธโน ม.6 0012009032

366 ราชภฎั 036678 นางพิกลุ ปัทมาลยั นายธีรทยั ปัทมาลยั ม.6 0010017711

367 ราชภฎั 036691 นางเสาวนีย์ สริุยะเจริญ นางสาวนวนนัท์ สริุยะเจริญ ม.6 0010027283
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368 ราชภฎั 036990 นายไชยเชิด ไชยนนัท์ นางสาวธัญพร ไชยนนัท์ ม.6 0010020857

369 ราชภฎั 037207 นางวิไลพกัตร์ จริงไธสง นายธนบดี จริงไธสง ม.6 0010022387

370 ราชภฎั 039451 นางศริาณี แพทอง นางสาวสลกัจิต แพทอง ม.6 0010042603

371 ราชภฎั 040393 นายณัฐกิตติ์ หล้าสะลวง นางสาวปิยวรรณ หล้าสะลวง ม.6 0010021082

372 ราชภฎั 047487 นางพิชญพรพรรณ อนนัตบญุวฒัน์ นางสาวพิชญพิมพ์พร อนนัตบญุวฒัน์ ม.6 0010021695

373 ราชภฎั 026819 นางเสาร์ค า เมืองแก้ว นายสรวิชญ์ เมืองแก้ว ป.ตรี 2 0010012827

374 ราชภฎั 027711 นางกชณัช สวุรรณ์ นายธีรดนย์ สวุรรณ์ ป.ตรี 2 0010009111

375 ราชภฎั 027712 นางศริิเพ็ญ ผอ่นจตัรัุส นางสาวชนม์นิภา ผอ่นจตัรัุส ป.ตรี 2 0010008341

376 ราชภฎั 036683 นายนิรันดร อารินทร์ นางสาวภคัจิรา อารินทร์ ป.ตรี 2 0010021080

377 ราชภฎั 036696 นางธญา ตนัตวิราภา นายธนกฤต ตนัตวิราภา ป.ตรี 2 0010022084

378 ราชภฎั 037245 นางวรารัตน์ หมอดู นางสาวสริิพิม หมอดู ป.ตรี 2 0010014418

379 ราชภฎั 039451 นางศริาณี แพทอง นางสาวศรัณย์ แพทอง ป.ตรี 2 0010042603

380 ราชภฎั 039884 นายราชนัย์ จนัทร์เที่ยง นายธนธรณ์ จนัทร์เที่ยง ป.ตรี 2 0010014995

381 ราชภฎั 047479 นางวลยัพร ทองหยอด นางสาววรัญญา ทองหยอด ป.ตรี 2 0010020497

382 ราชภฎั 052816 นางอรสา วงค์สวา่ง นางสาวอรปวีณ์ วงค์สวา่ง ป.ตรี 2 0010025909

383 ราชภฎั 054043 นางหรัญญา เตยะ นางสาวธัญญาลกัษณ์ เตยะ ป.ตรี 2 0010041679

384 ราชภฎั 055937 นางอศัวินี ไชยมงคล นางสาวแพรวา ไชยวฒิุ ป.ตรี 2 0018010715

385 เทศบาล 033518 นางสาวณัฐกฤตา สพุรรณชาติ เดก็ชายชณกฤต ใจเคย อ.3 0010025767

386 เทศบาล 033523 นางณัฏฐนนัท์ ลงัการัตน์ เดก็ชายธนชั ลงัการัตน์ อ.3 0018005022

387 เทศบาล 033524 นางพรรณี เนตรตระสตูร เดก็หญิงพรรณวนิตย์ เนตรตระสตูร อ.3 0010006859

388 เทศบาล 034289 นายภเูบศวร์ รัตนมงคล เดก็ชายภมิูภทัร รัตนมงคล อ.3 0010028276

389 เทศบาล 041594 นางจีราภรณ์ จนัทะปะทดั เดก็ชายปัญญาวฒัน์ จนัทะปะทดั อ.3 0010020074

390 เทศบาล 042226 นายรัฐพร ศรีบญุเรือง เดก็หญิงกนกพร ศรีบญุเรือง อ.3 0010027423

391 เทศบาล 033519 นางวรวิมล สพุรรณชาติ เดก็ชายกฤตกรกฎ แก้วดวงแสง ป.3 0010027412

392 เทศบาล 033989 นางกนัยา จนัทร์ใจวงค์ เดก็ชายคณาธิป จนัทร์ใจวงค์ ป.3 0010006728

393 เทศบาล 034122 นางปิยนชุ มัง่มลู เดก็หญิงปิยรัตน์ มัง่มลู ป.3 0018002083

394 เทศบาล 040591 นางจฑุามาส อปุรานเุคราะห์ เดก็ชายเตโชดม อปุรานเุคราะห์ ป.3 0010028382

395 เทศบาล 042586 นางสาวจงกลนีย์ โรจน์ภริูจินดา เดก็ชายภทัรชยั พารอด ป.3 0010024683

396 เทศบาล 047493 นายเกรียงไกร ราวิชยั เดก็ชายกณัตพชญ์ ราวิชยั ป.3 0018008212

397 เทศบาล 048574 นางรุจิสา พิมสาร เดก็หญิงเบญญญาภา พิมสาร ป.3 0010021821

398 เทศบาล 048675 นางสาววิภาวดี จนัทร์วิไล เดก็หญิงเปมิกา เชือ้กฐิน ป.3 0010040422

399 เทศบาล 030370 นางเบญจรัตน์ เมธะปัญญา เดก็ชายบญุญรัตน์ เมธะปัญญา ป.6 0010010685

400 เทศบาล 031556 นางกมลวรรณ ด ารงค์พานิช เดก็หญิงตณิณา ด ารงพานิช ป.6 0012007357

401 เทศบาล 032218 นายเบญจรงค์ ค ามะนิด เดก็ชายบรุธัช ค ามะนิด ป.6 0010023013

402 เทศบาล 032962 นายณัฐพงศ์ ขจีจิตร์ เดก็ชายนนัทพรรษ ขจีจิตร์ ป.6 0018003322

403 เทศบาล 033632 นายเสรี ปัญญา เดก็หญิงภคัวลญัช์ ปัญญา ป.6 0010006802

404 เทศบาล 036889 นายกฤษณ์ ธรรมชาติ เดก็หญิงชฏาภรณ์ ธรรมชาติ ป.6 0010023008

405 เทศบาล 038576 นางบญุรักษา แสงรัตน์ เดก็ชายทนิภทัร แสงรัตน์ ป.6 0010027422

406 เทศบาล 042226 นายรัฐพร ศรีบญุเรือง เดก็ชายกษิดิ์เดช ศรีบญุเรือง ป.6 0010027423

407 เทศบาล 048571 นางศริิกลุ ยาวิไชย เดก็หญิงกลุรัตน์ ยาวิชยั ป.6 0010018488

408 เทศบาล 054784 นางสาวปัณฑิตา ค าไชยลกึ เดก็ชายธนภทัร บวัริด ป.6 0010046235
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409 เทศบาล 030404 นางสมพร เตจ๊ะนงั เดก็ชายธนภมิู เตจ๊ะนงั ม.3 0010006725

410 เทศบาล 030613 นางวิภาภรณ์ อัง้อารีย์ เดก็หญิงชาลสิา อัง้อารีย์ ม.3 0012007414

411 เทศบาล 030851 นางจารุณี ศริิภวูนนัท์ เดก็ชายวโรดม ศริิภวูนนัท์ ม.3 0012015771

412 เทศบาล 032891 นางวิชญ์ชวลั กนัทาแจม่ เดก็ชายณัฐพชัร กนัทาแจม่ ม.3 0010006694

413 เทศบาล 033519 นางวรวิมล สพุรรณชาติ เดก็ชายคุ้มเกล้า แก้วดวงแสง ม.3 0010027412

414 เทศบาล 048293 นางนริศรา พงษ์เพ็ง เดก็ชายภมิูนนัท์ พงษ์เพ็ง ม.3 0010027411

415 เทศบาล 048629 นางกาญจนา ค าพกุ เดก็ชายกาญจนวิทย์ ค าพกุ ม.3 0010020816

416 เทศบาล 049375 นางจิราพร ก าแพงแก้ว เดก็ชายจกัรพรรดิ ก าแพงแก้ว ม.3 0010027414

417 เทศบาล 052617 นายนพพร บญุปลอด เดก็หญิงบญุญรดา บญุปลอด ม.3 0010027415

418 เทศบาล 026643 นายอ าพน พลพระ นางสาววริษา พลพระ ม.6 0010006449

419 เทศบาล 027908 นายศริิพงษ์ พิมสวสัดิ์ นางสาวพิมพ์ิศริิ พิมสวสัดิ์ ม.6 0010002909

420 เทศบาล 030404 นางสมพร เตจ๊ะนงั นางสาวพรชิตา เตจ๊ะนงั ม.6 0010006725

421 เทศบาล 030893 นางทพิมณี สทิธิวงศ์ นางสาวนนัท์นภสั สทิธิวงศ์ ม.6 0010006784

422 เทศบาล 032891 นางวิชญ์ชวลั กนัทาแจม่ นางสาวหฤทยั กนัทาแจม่ ม.6 0010006694

423 เทศบาล 034690 นางสาวโสภิลกัษณ์ ธิตวิิมกุตาคม นางสาวกนิษฐา อินทพงษ์ ม.6 0010027417

424 เทศบาล 038727 นางอรัญญา รุ่งเรือง นางสาวภทัรนนัท์ รุ่งเรือง ม.6 0010013564

425 เทศบาล 041305 นายเสกสรร หม่ืนแสน นางสาวณฤดี หม่ืนแสน ม.6 0010028390

426 เทศบาล 041594 นางจีราภรณ์ จนัทะปะทดั นายกตญัญู จนัทะปะทดั ม.6 0010020074

427 เทศบาล 042586 นางสาวจงกลนีย์ โรจน์ภริูจินดา นางสาวกรองหทยั พารอด ม.6 0010024683

428 เทศบาล 052716 นางสมพร กาศเกษม นางสาวสภุสัสรา กาศเกษม ม.6 0010027416

429 เทศบาล 020559 นายทกัษิณ ช่ืนจิตร์ นายภาณุวฒัน์ ช่ืนจิตร์ ป.ตรี 2 0010008438

430 เทศบาล 026463 นางสงัวาลย์ ฟองวรรณา นายฤชกุร ฟองวรรณา ป.ตรี 2 0010006743

431 เทศบาล 027643 นางมนสักาญจน์ สธุรรมวิจิตร นางสาวธัญวรัตน์ สธุรรมวิจิตร ป.ตรี 2 0010007137

432 เทศบาล 027687 นางมาริณี มหาคณุวงศ์ นางสาวมณียา มหาคณุวงศ์ ป.ตรี 2 0010006703

433 เทศบาล 028583 นางกาญจนา พทุธิศรี นางสาวณัชญา ศรีไว ป.ตรี 2 0010011760

434 เทศบาล 031556 นางกมลวรรณ ด ารงค์พานิช นางสาวตสิรณี ด ารงค์พานิช ป.ตรี 2 0012007357

435 เทศบาล 034687 นางอรวรรณ ไชยมงคล นางสาวอรกานต์ จาตปุระยรู ป.ตรี 2 0010027600

436 เทศบาล 035489 นางทภิากร คงทวี นางสาวณิชาภทัร คงทวี ป.ตรี 2 0010048340

437 เทศบาล 037598 นางนสุรา สริุยา นางสาวพธิตา สริุยา ป.ตรี 2 0010023012

438 เทศบาล 040369 นางแพงเมือง มโนจิตร นางสาวพิชญดา ออ่นพนัธ์ ป.ตรี 2 0010027418

439 เทศบาล 043885 นางสวุรรณ์ สริิชาติ นางสาวสวุรรณี เรือนออน ป.ตรี 2 0010040505

440 เทศบาล 047234 นายวาธี ยาไชยบญุเรือง นางสาวสวรส ยาไชยบญุเรือง ป.ตรี 2 0010021083

441 เทศบาล 048675 นางสาววิภาวดี จนัทร์วิไล นาย ชาคริต เชือ้กฐิน ป.ตรี 2 0010040422

442 เมือง 032081 นายนิธินยั ไฝค า เดก็ชายพชร ไชยอินทร์ อ.3 0010026495

443 เมือง 033244 นางสาวสดุธิดา หาญฤทธ์ิ เดก็หญิงณัชชา วดศีริิศกัดิ์ อ.3 0012031212

444 เมือง 034311 นางชาฐิติ หอมนาน เดก็ชายธรากร หอมนาน อ.3 0010036944

445 เมือง 035131 นางนนัทกิานต์ อาชีวะ เดก็หญิงสขุใจ อาชีวะ อ.3 0010037136

446 เมือง 037952 นางสาวกลัยณัฎฐ์ ผลวิรรธนะ เดก็ชายภดูทิ ผลวิรรธนะ อ.3 0010030252

447 เมือง 038611 นายประกาศติ อิศราภรณ์ เดก็ชายสริวิชญ์ อิศราภรณ์ อ.3 0010037027

448 เมือง 040293 นางสาวศริิกาล จนัชยัชะนะ เดก็หญิงธันยลลัน์ อินทะยงั อ.3 0010013850

449 เมือง 046253 นายอ านาจ กิตตจิริยา เดก็หญิงภคันนัท์ กิตตจิริยา อ.3 0010020108
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450 เมือง 046821 นายปิตพิงษ์ วิญญาณ เดก็ชายธนดล วิญญาณ อ.3 0010022078

451 เมือง 046870 นางโสพิศ ไชยประคอง เดก็หญิงภพิูชญา ไชยประคอง อ.3 0010038285

452 เมือง 047029 นางศภุกานต์ ศริิวิชญากลุ เดก็ชายณณัฎฐ์ ศริิวิชญากลุ อ.3 0010020087

453 เมือง 048780 นางณัชชา แกน่ธิยา เดก็ชายศภุกร แกน่ธิยา อ.3 0010020652

454 เมือง 050467 นางอณัณ์ชญา บญุล า้กิตตโิรจน์ เดก็หญิงนวภสัร์ บญุล า้กิตตโิรจน์ อ.3 0010022753

455 เมือง 051751 นางคณิตา ใจกล้า เดก็หญิงรมิดา ใจกล้า อ.3 0018006468

456 เมือง 052575 นางสาววาสนา สขุสวสัดิ์ เดก็ชายกมลวฒัน์ ประทมุไทย อ.3 0010025236

457 เมือง 025997 นางนงลกัษณ์ ภิรมย์วงษ์ เดก็หญิงพิชชาภา ภิรมย์วงษ์ ป.3 0012017808

458 เมือง 025997 นางนงลกัษณ์ ภิรมย์วงษ์ เดก็หญิงพิชชาพร ภิรมย์วงษ์ ป.3 0012017808

459 เมือง 029628 นายธวฒัชยั ใบโสด เดก็หญิงภิญญาดา ใบโสด ป.3 0018006977

460 เมือง 032045 นายปราโมทย์ ประเสริฐสงัข์ เดก็ชายณัฐปคลัก์ ประเสริฐสงัข์ ป.3 0010011028

461 เมือง 032067 นางอบุลวรรณ ขนัแข็ง เดก็หญิงปัณณพร ขนัแข็ง ป.3 0010009332

462 เมือง 032165 นางสาวอภิสรา ด้วงอินทร์ เดก็ชายปิยภทัร เกตวุีระพนัธ์ ป.3 0010006050

463 เมือง 034465 นายกิตนินัท์ อินทรก าแหง เดก็ชายอินทชั อินทรก าแหง ป.3 0018005260

464 เมือง 035418 นางวชิราพร ใจหาญ เดก็ชายสชิวิชฎ์ ใจหาญ ป.3 0010011115

465 เมือง 039787 นางอรรจนนัท์ เจริญศริิ เดก็หญิงสธิรี เจริญศริิ ป.3 0010030284

466 เมือง 040545 นายคณิน นนทศลิา เดก็ชายคณุานนท์ นนทศลิา ป.3 0010013949

467 เมือง 041155 นางสาวชนินทร ดวงสอาด เดก็ชายณฐวฒัน์ โภควิทติชยัวานิช ป.3 0010030426

468 เมือง 041156 นางสาวขวญัเรือน ดวงสอาด เดก็ชายศริสทิธ์ิ แกน่แก้ว ป.3 0010030427

469 เมือง 044793 นายสหพงศ์ ยี่เรือน เดก็ชายชยัพิพฒัน์ ยี่เรือน ป.3 0010030494

470 เมือง 046936 นางรสรินทร์ ตนันรา เดก็หญิงรสนนัท์ ต้นนรา ป.3 0018003535

471 เมือง 047026 นายนที เกษมศริิ เดก็ชายณกร เกษมศริิ ป.3 0010037001

472 เมือง 048627 นางพชัราพร แก้วบตุร เดก็ชายสริวิชญ์ แก้วบตุร ป.3 0010020082

473 เมือง 053325 นายเธียรธรรม พรหมชินวงศ์ เดก็ชายปพนพชัร์ พรหมชินวงศ์ ป.3 0010041514

474 เมือง 027909 นางจฑุาทพิย์ ดษิฐาน เดก็ชายกิตตพิิชญ์ ดษิฐาน ป.6 0010002837

475 เมือง 030197 นายนทัธพงศ์ วงศ์ประสทิธ์ิ เดก็หญิงณัฎฐ์นรี วงศ์ประสทิธ์ิ ป.6 0010008857

476 เมือง 032634 นางเขมิกา วงศ์ใหญ่ เดก็ชายกรภพ วงศ์ใหญ่ ป.6 0012006244

477 เมือง 034351 นางสาวสภุลกัษณ์ กนัธิยะ เดก็ชายปรวชัร์ จลุศริิ ป.6 0010010713

478 เมือง 034393 นางพรชนนั ขยนัการ เดก็ชายฉตัรเกล้า ขยนัการ ป.6 0010027691

479 เมือง 036453 นางสาวธัญลกัษณ์ สนิธูรณ์ เดก็หญิงณัฐรีนีย์ สนิธูรณ์ ป.6 0010027342

480 เมือง 036456 นายวชัรเศรษฐ์ เทพศาสตรา เดก็ชายรัตนวชัร์ เทพศาสตรา ป.6 0010032409

481 เมือง 037520 นางรัชฎาภรณ์ สนิธุชยั เดก็หญิงกญัญรัตน์ สนิธุชยั ป.6 0018001973

482 เมือง 042863 นางปิยะวดี บญุเตมิ เดก็ชายญาโนกาส บญุเตมิ ป.6 0010027340

483 เมือง 045723 นางสาวพงศ์พร กาวิรส เดก็หญิงรมย์ธีรา กาวิรส ป.6 0010027343

484 เมือง 048780 นางณัชชา แกน่ธิยา เดก็ชายธนกร แกน่ธิยา ป.6 0010020652

485 เมือง 048813 นางฉวีวรรณ ตนุาโป่ง เดก็หญิงณัชชา ตนุาโป่ง ป.6 0010019439

486 เมือง 049540 นายเจษฎาพร ค าภีระ เดก็ชายภมิูรพี ค าภีระ ป.6 0010027341

487 เมือง 051619 นายสา ดาทอง เดก็หญิงปวีณ์ธิดา ดาทอง ป.6 0010026067

488 เมือง 053046 นายสภุาพ บริบรูณ์ เดก็หญิงปาลดิา บริบรูณ์ ป.6 0010039971

489 เมือง 053313 นางชบา โนสยุะ เดก็หญิงธัญญา สายวฒิุกลุ ป.6 0010031277

490 เมือง 056883 นางศภุสตุา ชยัวงษ์ เดก็หญิงดนยา ชยัวงษ์ ป.6 0010046294
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491 เมือง 018255 นายศภุเดช เฟ่ืองฟกิูจการ นางสาวสภุสัสรณ์ เฟ่ืองฟกิูจการ ม.3 0010006053

492 เมือง 022932 นางพรพนา ไชยวงค์ เดก็ชายพิชิตภู ไชยวงค์ ม.3 0010004222

493 เมือง 032174 นายนพดล สายเมืองแก้ว เดก็ชายอวิรุทธ์ สายเมืองแก้ว ม.3 0010006601

494 เมือง 033289 นางนจุรินทร์ ทมินั เดก็ชายพรรวินท์ ทมินั ม.3 0010022538

495 เมือง 034188 นางสาววรดา สขุสอน เดก็ชายวริชช์ เชือ้สะอาด ม.3 0010037091

496 เมือง 034311 นางชาฐิติ หอมนาน เดก็ชายสาริพฒัน์ มณเฑียร ม.3 0010036944

497 เมือง 034512 นางกนกเรขา บณุยรัตน์ เดก็หญิงโศภิษฐ์นภา บณุยรัตน์วรรณลยั ม.3 0010014765

498 เมือง 042389 นางนารีย์ หม่ืนแจม่ เดก็ชายรังสมินัตุ์ หม่ืนแจม่ ม.3 0010022542

499 เมือง 043107 นางสาววิชชดุา ทองค า เดก็หญิงธนพร ศริิมาแสงทกัษ์ษิณ ม.3 0010022523

500 เมือง 046846 นางเรวดี ทพิย์ป่ินทอง เดก็ชายวีรพงษ์ ทพิย์ป่ินทอง ม.3 0010020123

501 เมือง 047317 นางวาสนา พวงบบุผา เดก็ชายถิรวฒิุ พวงบบุผา ม.3 0010025135

502 เมือง 051051 นายรัชชพุงษ์ จนัทร์จริง เดก็ชายพงศกร จนัทร์จริง ม.3 0010027327

503 เมือง 051758 นางนนัทกิา ชยัมงคล เดก็ชายณัฐภทัร ชยัมงคล ม.3 0010025494

504 เมือง 051791 วา่ที่ ร.ท.ทวีวงศ์ วฒันสงัสทุธ์ิ เดก็ชายอมรวงศ์ วฒันสงัสทุธ์ิ ม.3 0010030640

505 เมือง 052330 นางชมช่ืน สใีจเจริญ เดก็ชายก้องภพ สใีจเจริญ ม.3 0010027328

506 เมือง 052647 นางวิริยา ใจเจริญ เดก็ชายวายรุาช ใจเจริญ ม.3 0010025541

507 เมือง 053325 นายเชียรธรรม พรหมชินวงศ์ เดก็ชายชินดนยั พรหมชินวงศ์ ม.3 0010041514

508 เมือง 055342 นางลนิจง มากเพ็ง เดก็ชายรวิภาส มากเพ็ง ม.3 0010044747

509 เมือง 057144 นางสาวพิมพ์บญุ บญุวฒัน์เลศิสขุ เดก็หญิงสริภทัร ไชยวงค์ ม.3 0010046526

510 เมือง 022278 นายธนะสทิธ์ิ วศนิพิพฒัน์ นางสาวธีนยากานต์ วศนิพิพฒัน์ ม.6 0010005907

511 เมือง 023118 นางเพชรรัตน์ ปัญญาใจ นายสรวิศ ปัญญาใจ ม.6 0010022569

512 เมือง 026533 นางเยาวลกัษณ์ ศรีนวล นางสาวจตพุร ศรีนวล ม.6 0010037057

513 เมือง 026940 นางกญุทรัพย์ แสนมงคล นายรัชตะ แสนมงคล ม.6 0010008700

514 เมือง 027425 นางมยเุรศ ชยัชนะ นายวิญญ์วศณิ ชยัชนะ ม.6 0010008293

515 เมือง 029359 นางสาวเฉิดฉนัท์ กองทอง นายฉนัทกร เทพแก้ว ม.6 0018010717

516 เมือง 029806 นางสริิพร ไชยรินทร์ นายรณพีร์ ไชยรินทร์ ม.6 0018001109

517 เมือง 030786 นางพิราวรรณ ลลีาธรรมสจัจะ นางสาวกานต์พิชชา ลลีาธรรมสจัจะ ม.6 0010046260

518 เมือง 033491 นางรมณ เดชะธนโภคนิ นายภทัรกร เดชะธนโกคนิ ม.6 0010012687

519 เมือง 033594 นางนวลนชุ ปานพรหม นางสาวญาณิศา ปานพรหม ม.6 0010011001

520 เมือง 035773 นางอาธัญญา จนัตะคตุ นายสริวิชญ์ ระบอืปฐพี ม.6 0010011626

521 เมือง 047499 นางดวงเดอืน เฉลยศลิป์ นายเตชะสทิธ์ิ เฉลยศลิป์ ม.6 0010022119

522 เมือง 050676 นางสาวชนิตาทพิย์ อนนัต์สหสั นางสาวนิษฐเนตร์ อนนัต์สหสั ม.6 0018005471

523 เมือง 051280 นางปาณิศรา แก้วยศ นางสาวเมษารัตน์ แก้วยศ ม.6 0010024598

524 เมือง 051790 นางวนัทนีย์ เรณูรส นายชิตวทัน์ เรณูรส ม.6 0012015630

525 เมือง 051977 นางวลารัตน์ กลุธรวฒันา นางสาวกลุธิดา กลุธรวฒันา ม.6 0018007546

526 เมือง 055074 นางศรีพรรณ มงัคละสวสัดิ์ นางสาวพรรณพฤกษา มงัคละสวสัดิ์ ม.6 0010043029

527 เมือง 021343 นางนนัท์นภสั ศริิเขตต์ นางสาวฐิตารีย์ ไชยวตั ป.ตรี 2 0010037319

528 เมือง 023567 นางนิตยา ไทยแท้ นายณัฐสทิธ์ิ ไทยแท้ ป.ตรี 2 0010000949

529 เมือง 025796 นางสงัวาล ปัญญาหล้า นางสาวณัฐฐินนัท์ ปัญญาหล้า ป.ตรี 2 0010022565

530 เมือง 027909 นางจฑุาทพิย์ ดษิฐาน นายตะวนั ดษิฐาน ป.ตรี 2 0010002837

531 เมือง 029379 นายสมพร ใจค าปัน นายชยานนัต์ ใจค าปัน ป.ตรี 2 0010003443
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532 เมือง 029866 นายสมยั อาจหาญ นางสาวขวญัชนก อาจหาญ ป.ตรี 2 0018005665

533 เมือง 032083 นายปิยพงศ์ อุ่นปัญโญ นางสาวชลากร อุ่นปัญโญ ป.ตรี 2 0010022531

534 เมือง 032474 นายด ารง มาตี๋ นางสาวกรุณา มาตี๋ ป.ตรี 2 0012014226

535 เมือง 038005 นางสายชล พลอยแหวน นางสาววารียา พลอยแหวน ป.ตรี 2 0010032418

536 เมือง 041717 พ.ต.ท.ภนวฒัน์ คงงาม นางสาวสวุภทัร คงงาม ป.ตรี 2 0010030435

537 เมือง 049504 นายสนัธาน สนักลกิจ นายอธิก สนักลกิจ ป.ตรี 2 0010023385

538 เมือง 052330 นางชมช่ืน สใีจเจริญ นางสาวฐิตพิร สใีจเจริญ ป.ตรี 2 0010027337

539 ดอยสะเก็ด 035321 นางสาวมณัฑนา ดาวเลศิ เดก็ชายกนัต์กวี สมบรูณ์ อ.3 0010031493

540 ดอยสะเก็ด 042499 นางสาวนิตยา สงิห์เพชร เดก็ชายณรงค์ชนน สงิห์เพชร อ.3 0010038260

541 ดอยสะเก็ด 044561 นายหสัการ สทุาชยั เดก็หญิงศศพิิชยา สทุาชยั อ.3 0010035221

542 ดอยสะเก็ด 046455 นายชยันรินทร์ จนัทร์แก้ว เดก็ชายสณัห์พฒัน์ จนัทร์แก้ว อ.3 0010043880

543 ดอยสะเก็ด 048826 นางสาวพณัณิตา คงวฒิุ เดก็หญิงณญาฎา ภานทุตั อ.3 0018007036

544 ดอยสะเก็ด 048843 นางสาวปนดัดา นรรัตน์ เดก็ชายชยพฒัน์ นรรัตน์ อ.3 0010039996

545 ดอยสะเก็ด 028763 นายทรงวฒิุ สบืไชย เดก็หญิงณธิดา สบืไชย ป.3 0010007857

546 ดอยสะเก็ด 030147 นางน่ิมอนงค์ เป็งมล เดก็หญิงบญุญิสา รังสี ป.3 0018002504

547 ดอยสะเก็ด 032184 นายชีวนั อนญัญาวงศ์ เดก็ชายเสฎฐวิชญ์ อนญัญาวงศ์ ป.3 0010013262

548 ดอยสะเก็ด 032339 นางศวิาภรณ์ วรรณภพ เดก็หญิงพิชญ์สณีิ วรรณภพ ป.3 0010007527

549 ดอยสะเก็ด 035625 นายชาคริต พิณไชย เดก็หญิงลกัขิกา พิณไชย ป.3 0010031494

550 ดอยสะเก็ด 037147 นางสาววรางคณา งานประเสริฐสกลุ เดก็ชายฐาปนวิทย์ งานประเสริฐสกลุ ป.3 0010035080

551 ดอยสะเก็ด 045235 นายพิพฒัน์พงศ์ พิณโนเอก เดก็หญิงพาขวญั พิณโนเอก ป.3 0010031609

552 ดอยสะเก็ด 045857 นางชนกนาถ เขียวตา เดก็หญิงจิตรลดา เขียวตา ป.3 0010019187

553 ดอยสะเก็ด 049466 นางณัฏกฤตา ปันปวง เดก็ชายณชพล ไชยม่ิงโต ป.3 0010025632

554 ดอยสะเก็ด 055991 นางภรัฎา หนอ่แก้ว เดก็หญิงวีรปริยา หนอ่แก้ว ป.3 0010045102

555 ดอยสะเก็ด 056712 นายฉลองรัฐ ยอดกนัทา เดก็หญิงภษูณดา ยอดกนัทา ป.3 0010046130

556 ดอยสะเก็ด 032184 นายชีวนั อนญัญาวงศ์ เดก็หญิงรัตวนั อนญัญาวงศ์ ป.6 0010013262

557 ดอยสะเก็ด 043527 นางสาวสณุัฐชยา มหาวนั เดก็หญิงสณุัฐภทัร มหาวนั ป.6 0010027367

558 ดอยสะเก็ด 044688 นางพรรณวดี สขุแสงดาว เดก็หญิงฐิตวิรฎา สขุแสงดาว ป.6 0010031598

559 ดอยสะเก็ด 049710 นางอารีรัตน์ สายสนิท เดก็ชายมินทรัตน์ สายสนิท ป.6 0010022829

560 ดอยสะเก็ด 053234 นายอษัฎา บญุเรืองยา เดก็ชายกิตตวิินท์ บญุเรืองยา ป.6 0012001404

561 ดอยสะเก็ด 056371 นายธนาวฒิุ โตล ามะ เดก็หญิงณัฐธยา โตล ามะ ป.6 0010045652

562 ดอยสะเก็ด 057188 นางคณิศร ค าพทุธ เดก็หญิงกฤษณา ค าพทุธ ป.6 0018008718

563 ดอยสะเก็ด 031331 นางเสาวนีย์ ใจยา เดก็ชายปิยวฒัน์ ใจยา ม.3 0010011431

564 ดอยสะเก็ด 034976 นายจกัรี พาจรทศิ เดก็ชายจกัรพงศ์ พาจรทศิ ม.3 0010022775

565 ดอยสะเก็ด 035008 นายวชิรกานต์ เบญจวฒันวงศ์ เดก็ชายรชต เบญจวฒันวงศ์ ม.3 0012014381

566 ดอยสะเก็ด 037827 นายณัฐวฒิุ ค าโพธ์ิ เดก็ชายฐตพิฒัน์ ค าโพธ์ิ ม.3 0010027105

567 ดอยสะเก็ด 039333 นางสาวศริญญา พรมพฤกษ์ เดก็หญิงนภสัวรรณ วงค์เมือง ม.3 0010027361

568 ดอยสะเก็ด 049838 นางชวนเพลนิ มะโนวงค์ เดก็หญิงศภุากร แมนเมธี ม.3 0010027714

569 ดอยสะเก็ด 056736 นางสาวหสัยารัตน์ ปัญไชยโชค เดก็ชายสวุรรณศลิป์ สงิห์สวุรรณ ม.3 0018008452

570 ดอยสะเก็ด 029272 นายไพรัช สริุนทร์ นายธีร์ธวชั สริุนทร์ ม.6 0010010011

571 ดอยสะเก็ด 033771 นายโชติ ไพจิตรกญุชร นางสาวอิชยาภรณ์ ไพจิตรกญุชร ม.6 0018003579

572 ดอยสะเก็ด 038307 นายวิบลูย์ พทุธวงศ์ นายกนกพล พทุธวงศ์ ม.6 0010027364
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573 ดอยสะเก็ด 056887 นางมกุดาภรณ์ หมคู า นางสาวสดุารัตน์ หมคู า ม.6 0018008556

574 ดอยสะเก็ด 027623 นางสะไบทพิย์ ยาโน นางสาววรางคณา ยาโน ป.ตรี 2 0012007112

575 ดอยสะเก็ด 027726 นางจิราภรณ์ นนัตากลู นายภวูดล นนัตากลู ป.ตรี 2 0012011830

576 ดอยสะเก็ด 028698 นายสริุยน สริุโยดร นายภมิูรพี สริุโยดร ป.ตรี 2 0010016013

577 ดอยสะเก็ด 049839 นางอจัฉราภรณ์ มะโนวงค์ นางสาวณัฐตมิาภรณ์ ทพัผดงุ ป.ตรี 2 0010027713

578 ดอยสะเก็ด 051425 นางรัชนีย์ วงศ์กระโซ่ นางสาวชนิกานต์ วงศ์กระโซ่ ป.ตรี 2 0010025633

579 สนัก าแพง 031166 นางวิชชลุดา อินใจ เดก็ชายสรุวิชญ์ อินใจ อ.3 0010047877

580 สนัก าแพง 035322 นางสาวปิยพร พิณเสนาะ เดก็ชายธนกฤต โคตะวนั อ.3 0010031158

581 สนัก าแพง 044164 นางสาวมญัชสุา มณีวรรณ เดก็หญิงไอรินลดา มณีวรรณ อ.3 0010018992

582 สนัก าแพง 050894 นางสาวเกศนีิ ปงุป่ีแก้ว เดก็ชายชีวนั สมบรูณ์ อ.3 0012013287

583 สนัก าแพง 051948 นายคมกริช รัตนแสง เดก็ชายชิษณุพงศ์ รัตนแสง อ.3 0010024151

584 สนัก าแพง 031904 นางสาวฆริกา คนัธา เดก็ชายสขุกมล พีรภาพ ป.3 0010031135

585 สนัก าแพง 034575 ร.ท.นพดล ถนอมสนิธุ์ เดก็หญิงอรอมล ถนอมสนิธุ์ ป.3 0010046232

586 สนัก าแพง 036131 นายภคัพงษ์ หาญใจ เดก็หญิงชญัญานชุ  หาญใจ ป.3 0010046231

587 สนัก าแพง 037966 นางสาวผสุสดี สมปาน เดก็หญิงกานต์รวี แคลว่คลอ่ง ป.3 0010031213

588 สนัก าแพง 038020 นายวรโชค อภิญญาวงศ์เลศิ เดก็หญิงวรัญญ์ชิตา อภิญญาวงศ์เลศิ ป.3 0010031226

589 สนัก าแพง 039037 นางสาวระพีพร ขตัศิรี เดก็หญิงพิมพ์พิชชา ดวงตา ป.3 0010027273

590 สนัก าแพง 039727 นายศภุชยั พิณเสนาะ เดก็ชายภาคนิ พิณเสนาะ ป.3 0010031280

591 สนัก าแพง 047190 นางสาวกญัญารัตน์ ชยัวงค์ เดก็หญิงกญัจน์รัตน์ ค าดา ป.3 0010029178

592 สนัก าแพง 053359 นางไพวลัย์ ตาตะนะ เดก็หญิงอชิรญา ตาตะนะ ป.3 0010033741

593 สนัก าแพง 026948 นางเพ็ญศรี ปัญญาศรี เดก็ชายพิชญางกรู ปัญญาศรี ป.6 0010008616

594 สนัก าแพง 038469 นายชานนท์ ค ายนัต์ เดก็ชายอชิระ ค ายนัต์ ป.6 0010031436

595 สนัก าแพง 038774 นายณัฐพล จนัทรรัตน์ เดก็ชายชพัวิชญ์ จนัทรรัตน์ ป.6 0010027374

596 สนัก าแพง 039512 นางนิภาพร หยัง่ถงึ เดก็ชายบรูพา หยัง่ถงึ ป.6 0010016610

597 สนัก าแพง 039727 นายศภุชยั พิณเสนาะ เดก็ชายพชร พิณเสนาะ ป.6 0010031280

598 สนัก าแพง 046981 นางศณิุชา ค าภีระ เดก็ชายรัชภฎั ค าภีระ ป.6 0010031374

599 สนัก าแพง 050725 นางลภสัรดา เทพจร เดก็ชายปญุญพฒัน์ กองเกิด ป.6 0010034928

600 สนัก าแพง 050960 นางสภุาภรณ์ แพเพชร เดก็หญิงพรนภสั แพเพชร ป.6 0010025852

601 สนัก าแพง 051912 วา่ที่ ร.ต.หญิงอภนัตรี ปรีชามานพวงศ์ เดก็ชายภเูบศ อุ่นจิโน ป.6 0010024036

602 สนัก าแพง 056546 นางปิยวรรณ เตไชยกลู เดก็ชายหนึ่งอานนท์ เตไชยกลู ป.6 0012018172

603 สนัก าแพง 056546 นางปิยวรรณ เตไชยกลู เดก็หญิงมณธิตา เตไชยกลู ป.6 0012018172

604 สนัก าแพง 057353 นางดวงดาว ศรีมา เดก็ชายกิตตพิงษ์ ศรีมา ป.6 0010046672

605 สนัก าแพง 027568 นาย มานพ ทองทา เดก็ชายนพรัตน์ ทองทา ม.3 0010026888

606 สนัก าแพง 028928 นางอมัไพวรรณ เคหะลนู นางสาวณัฎฐณิชา เคหะลนู ม.3 0010007094

607 สนัก าแพง 031906 นายธรากร ไชยยา เดก็หญิงศรุดา ไชยยา ม.3 0010027368

608 สนัก าแพง 042680 นาย ไชยะ นราสทิธาโชติ เดก็หญิงปิยวรารัตน์ นราสทิธาโชค ม.3 0018002910

609 สนัก าแพง 046981 นางศณิุชา ค าภีระ เดก็ชายชตุภิทัร์ ค าภีระ ม.3 0010031374

610 สนัก าแพง 050956 นางสาวิตรี ชนุศกัดิ์ เดก็ชายนนทกร ชนุศกัดิ์ ม.3 0010025853

611 สนัก าแพง 057352 นางพรรณิภา แก้วประถม เดก็ชายณัฐภทัร แก้วประถม ม.3 0010046671

612 สนัก าแพง 028591 นางเบญจวรรณ แสงบญุ นางสาวฐิตกิานต์ แสงบญุ ม.6 0010007020

613 สนัก าแพง 028928 นางอมัไพวรรณ เคหะลนู นายณัฎฐกนัต์ เคหะลนู ม.6 0010007094
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614 สนัก าแพง 029371 นางชลุพีร ถาแปง นายธนโชติ ถาแปง ม.6 0010010364

615 สนัก าแพง 053907 นางสายสวาท หตัถา นางสาวชนม์ธิดา หตัถา ม.6 0012015072

616 สนัก าแพง 032832 นายวิฒิศกัดิ์ วฒิุศรี นางสาววิภสัรา วฒิุศรี ป.ตรี 2 0010011761

617 สนัก าแพง 033135 นายอนนัท์ สวยสม นายณัฐนนัท์ สวยสม ป.ตรี 2 0010007079

618 สนัก าแพง 046852 นางสาวพิมพร ชาวนา่น นางสาวนบัฟ้า ชาวนา่น ป.ตรี 2 0010021118

619 สนัก าแพง 046852 นางสาวพิมพร ชาวนา่น นางสาวนบัฝัน ชาวนา่น ป.ตรี 2 0010021118

620 สนัก าแพง 048558 นางองัค์ริสา ปิงยอง นายกรวิชญ์ บ้วค าปัน ป.ตรี 2 0018003904

621 สนัก าแพง 048631 นางมณีรัตน์ อภยัโรจน์ นายกรวิชญ์ อภยัโรจน์ ป.ตรี 2 0010022403

622 สนัก าแพง 049668 นางทพิากรณ์ วงศ์ษา นางสาวนีชชา พรหมปาลติ ป.ตรี 2 0010027522

623 แมอ่อน 038756 นางเจนวรา พิสฐิศภุมิตร เดก็หญิงพบพร พิสฐิศภุมิตร อ.3 0010031250

624 แมอ่อน 034011 นางนฤมล หลวงภกัดี เดก็หญิงอกัษราภคั หลวงภกัดี ป.3 0010008534

625 แมอ่อน 036561 นางสาวประภาภรณ์ กองธรรมชยั เดก็ชายศภุณัฐ พลูวงษ์ ป.3 0010042360

626 แมอ่อน 057228 นางสาวนวกมล สายเคร่ือง เดก็หญิงณัชชา สายเคร่ือง ป.3 0010046585

627 แมอ่อน 032720 นางรสมาริน ญาณบญุ เดก็ชายเดโชชิต ญาณบญุ ป.6 0010006372

628 แมอ่อน 048795 นางนิสา ทาเตงิ เดก็ชายลทัธพล ทาเตงิ ป.6 0010021919

629 แมอ่อน 048799 นางสนธยา กนัจินะ เดก็ชายปิตศิกัดิ์ กนัจินะ ป.6 0010027380

630 แมอ่อน 031183 นายเฉลมิพล วิบลูย์จกัร เดก็ชายภมิูรพี วิบลูย์จกัร ม.3 0010027375

631 แมอ่อน 025941 นางทศันีย์ ค าป๋า นายฐิตกิร ค าป๋า ปวช.3 0010002852

632 แมอ่อน 042773 นางสมผิน ก าแพงแก้ว นายพงศ์ภาณิช คะใจ ม.6 0010018228

633 แมอ่อน 022386 นายเทยีม วนัมหาชยั นายสกลุวฒัน์ วนัมหาชยั ป.ตรี 2 0010009021

634 แมอ่อน 028634 นายชาญชยั ไพยารมณ์ นางสาวชญัญภทัร ไพยารมณ์ ป.ตรี 2 0010009538

635 พร้าว 039685 นางนวพร เสมียนรัมย์ เดก็ชายพีระพชัร์ เสมียนรัมย์ อ.3 0012011388

636 พร้าว 040191 นายสรุชยั นาใจคง เดก็ชายปรัชญา นาใจคง อ.3 0010029378

637 พร้าว 046578 นายโอฬาร ชมดี เดก็ชายฐิตพินัธ์ ชมดี อ.3 0010028159

638 พร้าว 049076 นายปิโยรส เชาว์ประเสริฐ เดก็ชายภทัรนนัท์ เชาว์ประเสริฐ อ.3 0010030672

639 พร้าว 053083 นางสาวสมชัญา เทพสวุรรณ เดก็หญิงลภสัรดา เทพสวุรรณ อ.3 0018006362

640 พร้าว 053319 นางขวญัดาว ผะเดมิดี เดก็ชายธนเดช ผะเดมิดี อ.3 0010032271

641 พร้าว 055509 นางปณุศกิาญจน์ เดชวงศ์ยา เดก็หญิงกลุณ์ปริยา เดชวงศ์ยา อ.3 0010043858

642 พร้าว 057070 นางสวุรินทร์ กนุากา เดก็ชายภทัรชนน กนุากา อ.3 0018008646

643 พร้าว 057955 นางสาวแสงดาว ถาค าเลศิ เดก็หญิงณัฐธันยา ยามี อ.3 0018009252

644 พร้าว 058704 นางสนัทณี สทิธิพร เดก็หญิงขวญัพิชชา สทิธิพร อ.3 0018009832

645 พร้าว 017443 นายสวิง บญุพรหม เดก็หญิงณัฐนนัท์ บญุพรหม ป.3 0010006989

646 พร้าว 028811 นายมานพ มะโนกิจ เดก็ชายภทัรพล มะโนกิจ ป.3 0010008961

647 พร้าว 035325 นางนวลวรรณ์ ชยัชนะ เดก็หญิงกวิสรา ชยัชนะ ป.3 0010010230

648 พร้าว 036143 นางสาวพิมชนก อินทวงค์ เดก็หญิงเปรมยดุา ผกูพนั ป.3 0010027127

649 พร้าว 037145 นางสาวจริญา บดิขนุทด เดก็หญิงสริมน บดิขนุทด ป.3 0010030764

650 พร้าว 040836 นางสาววนัวิศาข์ บญุเรือง เดก็หญิงแพรทอง มากรด ป.3 0010029384

651 พร้าว 044396 นางสาวสภุาภรณ์ ประธานราษฎร์ เดก็หญิงสวุิชญาพร ปลืม้จิตร ป.3 0010029436

652 พร้าว 045371 นางสาวกณุฑลี บวัแก้ว เดก็ชายภาคนิ กนัยสทิธ์ิ ป.3 0018003183

653 พร้าว 035325 นางนวลวรรณ์ ชยัชนะ เดก็หญิงชวิศา ชยัชนะ ป.6 0010010230

654 พร้าว 036793 นางสอางศรี มณียะ เดก็หญิงภษิูตา มณียะ ป.6 0010027502
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655 พร้าว 037459 นางชญัญาภคั แซต่ิง้ เดก็ชายพีรณัฐ แซต่ิง้ ป.6 0018006053

656 พร้าว 041232 นางปณริญ ปัญญารัตน์ เดก็ชายกิตตธิัช ปัญญารัตน์ ป.6 0010023024

657 พร้าว 044791 นายจิรพรต บญุทรง เดก็ชายชินภทัร บญุทรง ป.6 0010027501

658 พร้าว 046779 นางสาวกาญจณา เกิดอ้าย เดก็หญิงกฤษณา ใจค า ป.6 0012019190

659 พร้าว 047449 นายทวิชชยั สทิธิราช เดก็หญิงปวิตตา สทิธิราช ป.6 0012015586

660 พร้าว 047733 นางจารุวรรณ ถาวะระ เดก็หญิงจารุพรรณ ถาวะระ ป.6 0010037672

661 พร้าว 052529 นางกนกวรรณ นามแก้ว เดก็หญิงจิรัชญา ค านวล ป.6 0010025188

662 พร้าว 056178 นายวิบลูย์ ศริิค า เดก็หญิงบญุสติา ศริิค า ป.6 0018008055

663 พร้าว 030439 นางเมตตา แสงหนอ่ นายปรเมษฐ์ แสงหนอ่ ม.3 0010008161

664 พร้าว 030874 นางสาวกญัญา เสาร์แก้ว เดก็ชายจิรวฒัน์ บญุสะอาด ม.3 0018003632

665 พร้าว 032026 นางพิจิตรา สทิธิวงค์ เดก็ชายพีรวสั สทิธิวงศ์ ม.3 0010011064

666 พร้าว 033038 นางวิไลวรรณ ปิวค า เดก็ชายสริวิชญ์ ค าภิโล ม.3 0010017413

667 พร้าว 033894 นายอนนัต์ ชยัชนะ เดก็ชายชญานนท์ ชยัชนะ ม.3 0010008958

668 พร้าว 042621 นางนนท์ลดา ละไม เดก็หญิงพิมพ์นภสั ละไม ม.3 0010017558

669 พร้าว 046806 นายพฤทธ์ิองักรู สพุรรณมณี เดก็หญิงอรปภา สพุรรณมณี ม.3 0010027497

670 พร้าว 030367 นายสง่า ขนัตี นายสทิธิพนัธ์ ขนัตี ม.6 0018007657

671 พร้าว 053330 นางเกษธิฎา บญุธรรม นางสาวอรสภุา สภุากลุ ม.6 0018007544

672 พร้าว 053496 นางอ้อยใจ แดงมลู นางสาวสพิุชชากร แดงมลู ม.6 0012015244

673 พร้าว 055864 นางพชัรี นนัตาวงค์ นางสาวนิภทัรา มาตยาบญุ ม.6 0010044897

674 พร้าว 027787 นายกฤชเพชร ชยัเพ็ญ นางสาวกฤตยา ชยัเพ็ญ ป.ตรี 2 0012007308

675 พร้าว 032848 นายกฤษฎ์ชนญัญู ปงลงักาพสษิฐ์ นางสาวพิมพ์สชุา ปงลงักาพสษิฐ์ ป.ตรี 2 0010011183

676 พร้าว 033302 นางจ าลอง วารุกา นางสาวปยดุา วารุกา ป.ตรี 2 0018004550

677 พร้าว 037601 นางจฑุารัตน์ ณ โมรา นายฐตวรรตน์ ณ โมรา ป.ตรี 2 0012008418

678 พร้าว 050803 นายธวชัชยั หงษ์ประสทิธ์ิ นางสาวธัญย์ชนก หงษ์ประสทิธ์ิ ป.ตรี 2 0018005803

679 แมแ่ตง 032237 นายกฤษณะ อะโน เดก็ชายศภุวิชญ์ อะโณ อ.3 0012006042

680 แมแ่ตง 036847 นางภรภทัร เดชบรัุมย์ เดก็ชายกษมา สมบรูณ์ อ.3 0012010152

681 แมแ่ตง 047277 นายนิรุตติ์ เขตสทิธิ เดก็ชายศภุกร เขตสทิธิ อ.3 0010037509

682 แมแ่ตง 052190 นายวิธาน บญุญา เดก็ชายชยัณพฒัน์ โชตสิวุรรณภทัร์ อ.3 0018008871

683 แมแ่ตง 053987 นายกฤตธีิ ไชยสาร เดก็ชายปธานิน ไชยสาร อ.3 0010041625

684 แมแ่ตง 054465 นางสริิวรรณ สริุนต๊ะ เดก็หญิงธมลวรรณ ชยัมงคล อ.3 0010042297

685 แมแ่ตง 057523 นางนฤมล ทพิย์ปัญญา เดก็หญิงรัฐมน ทพิย์ปัญญา อ.3 0010046800

686 แมแ่ตง 058691 นายกฤษฎา ชินะใจ เดก็ชายณัฐดนยั ชินะใจ อ.3 0018009839

687 แมแ่ตง 031321 นางพิกลุ ป่ินแก้ว เดก็หญิงพิชชากานต์ ป่ินแก้ว ป.3 0012010802

688 แมแ่ตง 032162 นางพนมวรรณ จนัทร์เลศิ เดก็หญิงปารมี จนัทร์เลศิ ป.3 0018006395

689 แมแ่ตง 033641 นางเกษรินทร์ เป็งจนัทร์ เดก็หญิงเกตวุาริญทร์ เป็งจนัทร์ ป.3 0012016792

690 แมแ่ตง 034597 นางรัตนา อินทอง เดก็หญิงพรปวีณ์ อินทอง ป.3 0018004833

691 แมแ่ตง 035329 นางสาวจริญธร บวัสขุ เดก็ชายจลุวิทย์ เผือกทอง ป.3 0010029542

692 แมแ่ตง 035615 นางเนตรนภา บญุยงั เดก็ชายภเูนตุ บญุยงั ป.3 0010012670

693 แมแ่ตง 036344 นายตนัตพิงษ์ ทองค า เดก็หญิงอรกญัญา ทองค า ป.3 0010037433

694 แมแ่ตง 037508 นางพนาวลัย์ สวุรรณะ เดก็ชายพีรภทัร สวุรรณะ ป.3 0010017423

695 แมแ่ตง 038960 นายศรายทุธ บวัคลี่ เดก็ชายณัฐพนธ์ บวัคลี่ ป.3 0010013711
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696 แมแ่ตง 039102 นางณพิชญา นิตคิณุชยั เดก็หญิงญารินดา นิตคิณุชยั ป.3 0010014832

697 แมแ่ตง 047277 นายนิรุตติ์ เขตสทิธิ เดก็หญิงพนัธนนัท์ เขตสทิธิ ป.3 0010037509

698 แมแ่ตง 053941 นางสาวอ้อยทพิย์ ซาวสภุา เดก็หญิงศภุกานต์ ซาวสภุา ป.3 0010041642

699 แมแ่ตง 058134 นางสาวมินตะยา เลามาสวุพนัธ์ เดก็หญิงนนัท์นภสั เลามาสวุพนัธ์ ป.3 0018009388

700 แมแ่ตง 058134 นางสาวมินตะยา เลามาสวุพนัธ์ เดก็หญิงพิชามญชุ์ เลามาสวุพนัธ์ ป.3 0018009388

701 แมแ่ตง 027417 นางสายพิน ชยักิจวรากลู เดก็ชายเฉลมิชนม์ ชยักิจวรากลุ ป.6 0010008038

702 แมแ่ตง 028166 นางเดอืนฉาย ต๊ะมา เดก็ชายจารุภพ ต๊ะมา ป.6 0018002740

703 แมแ่ตง 031540 นางมลวิรรณ เวชศาสตร์ เดก็ชายธีรศกัดิ์ เวชศาสตร์ ป.6 0010008020

704 แมแ่ตง 035694 นางวชัราภรณ์ วรรณวงศ์ เดก็ชายแทนคณุ อรุณแสง ป.6 0012009509

705 แมแ่ตง 037508 นางพนาวลัย์ สวุรรณะ เดก็ชายภมิูรพี สวุรรณะ ป.6 0010017423

706 แมแ่ตง 042874 นางปิยวรรณ ธรรมโชติ เดก็หญิงปรียาภรณ์ ธรรมโชติ ป.6 0010027451

707 แมแ่ตง 043919 นางปิยนนัท์ เกตตุรีกรณ์ เดก็หญิงพาขวญั พิพฒัน์พงศธร ป.6 0010027452

708 แมแ่ตง 046575 นางอารยา สาระจนัทร์ เดก็หญิงพิชญาพนัธุ์ สาระจนัทร์ ป.6 0010018033

709 แมแ่ตง 047906 นางสาวอรพิน ชยัวงศ์ เดก็ชายณัฐพฒัน อนุามลู ป.6 0010027450

710 แมแ่ตง 051671 นางสาวแววดาว ค าหยาด เดก็หญิงวิชรินดา ปินตาปิน ป.6 0010027663

711 แมแ่ตง 053076 นายดสุติ ศรีลาวลัย์ เดก็หญิงเตชินี ศรีลาวลัย์ ป.6 0010037292

712 แมแ่ตง 053824 นางสคุ า ขดัปิด เดก็ชายบวรพจน์ บญุรัตน์ ป.6 0018008379

713 แมแ่ตง 023589 นายศรีภมิู กนัทะวงค์ เดก็ชายนิตนินัท์ กนัทะวงค์ ม.3 0018000754

714 แมแ่ตง 025901 นางค านวล เฟ่ืองฟู เดก็หญิงศศวิิมล เฟ่ืองฟู ม.3 0010013291

715 แมแ่ตง 029630 นางน่ิมนวล ศรีกณุะ เดก็หญิงพรรวษา ศรีกณุะ ม.3 0010009574

716 แมแ่ตง 029859 นายณัฐวรรธน์ ดอนดี เดก็ชายรัตน์พงษ์ ดอนดี ม.3 0018001370

717 แมแ่ตง 034116 นางสธิุนนัท์ ทนุค า เดก็ชายณณัฐ ทนุค า ม.3 0010011039

718 แมแ่ตง 034450 นายสมศกัดิ์ บญุลนู เดก็ชายชิษณุพงษ์ ค าเคร่ือง ม.3 0010009308

719 แมแ่ตง 037919 นายวิธวินท์ สมขาว เดก็ชายชณนป สมขาว ม.3 0010027819

720 แมแ่ตง 041398 นางวิภาพรรณ นาธรรมเจริญ เดก็ชายวศนิ ศขุสวสัดิ์ ม.3 0010047112

721 แมแ่ตง 049616 นางธัญญารักษ์ บญุรสศกัดิ์ เดก็ชายบญุญาณัฐ บญุรสศกัดิ์ ม.3 0010022826

722 แมแ่ตง 053825 นางมาลยั แก้วดวงดี เดก็หญิงนสนีิ แก้วดวงดี ม.3 0018008378

723 แมแ่ตง 022715 นายสขุเสถียร พยอมยงค์ นางสาวนารีนาถ พยอมยงค์ ม.6 0010023041

724 แมแ่ตง 023589 นายศรีภมิู กนัทะวงค์ นางสาวศริาธินี กนัทะวงค์ ม.6 0018000754

725 แมแ่ตง 028839 นายสธุน นวลทมิ นายพงศธร นวลทมิ ม.6 0010002778

726 แมแ่ตง 031617 นายชวลติ บวัรมย์ นางสาวณัฐชยาภรณ์ บวัรมย์ ม.6 0010007109

727 แมแ่ตง 032170 นาง อ้อยใจ โปธิ นางสาวทกัษพร โปธิ ม.6 0010005424

728 แมแ่ตง 040808 วา่ที่ ร.ต.เสรี ปรมชวลติโรจน์ นายสริวิชญ์ ปรมชวลติโรจน์ ม.6 0010027445

729 แมแ่ตง 051579 นางคนงึนิตย์ พงษ์โสด นายนครินทร์ พงษ์โสด ม.6 0010026439

730 แมแ่ตง 053941 นางสาวอ้อยทพิย์ ซาวสภุา นางสาวศวิกานต์ ซาวสภุา ม.6 0010041642

731 แมแ่ตง 055870 นางสาวภรณ์นภสั ฉตัรธรพลงักร นายชินกฤต ฉตัรธรพลงักร ม.6 0010044903

732 แมแ่ตง 022968 นายประมวล แก้วรังษี นายวราพงษ์ แก้วรังษี ป.ตรี 2 0010013309

733 แมแ่ตง 026579 นางวฤณพร จอมครีี นายชตุเิดช จอมครีี ป.ตรี 2 0010037506

734 แมแ่ตง 035852 นายประสทิธ์ิ กณุาอดุ นางสาวอิสริยา กณุาอดุ ป.ตรี 2 0010012707

735 แมแ่ตง 041398 นางวิภาพรรณ นาธรรมเจริญ นายกมลวิศษิฐ์ ศขุสวสัดิ์ ปวส.2 0010047112

736 แมแ่ตง 045583 นางลกัขณาวดี กนัตรี นางสาววราลกัษณ์ กนัตรี ป.ตรี 2 0010027449
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737 แมริ่ม 031673 นางยพิุน ดมุดก เดก็ชายธัญวิศฎิฐ์ ดมุดก อ.3 0010006373

738 แมริ่ม 033710 นางสาวชลกนก สารศรี เดก็ชายศกุล สารศรี อ.3 0012014904

739 แมริ่ม 035027 นายธนทัสนนัท์ จนัทร์หอม เดก็หญิงพิมพ์นารา จนัทร์หอม อ.3 0010027882

740 แมริ่ม 037912 นายณัฐวฒิุ ไชยขาว เดก็ชายณัฐภทัร์ ไชยขาว อ.3 0010029911

741 แมริ่ม 038214 นางสาวธณัสต์หทยั ศริิเอก เดก็หญิงฐรินดา บญุอยู่ อ.3 0012014040

742 แมริ่ม 038826 นายจีรวสัส์ ชิดทองธีรโรจน์ เดก็ชายนนวพฒัน์ ชิดทองธีรโรจน์ อ.3 0010029921

743 แมริ่ม 038985 นายชวลติ เชือ้ไสย์ เดก็หญิงทอรัก เชือ้ไสย์ อ.3 0010029927

744 แมริ่ม 039345 นายนนัทวฒิุ พทุธวงค์ เดก็หญิงภวูิศา พทุธวค์ อ.3 0010034155

745 แมริ่ม 039387 นางวิภาดา พรหมศริิ เดก็หญิงกมลพรรณ พรหมศริิ อ.3 0010013967

746 แมริ่ม 032348 นายปัณณทตัถ์ ปวงค า เดก็ชายตรัยคณุ ปวงค าคง ป.3 0010010003

747 แมริ่ม 033864 นายกานต์นิธิ จอมแปง เดก็หญิงภทัรารัตน์ จอมแปง ป.3 0010011079

748 แมริ่ม 034486 นางสาววิภาดา นาระเดช เดก็ชายวีรวฒัน์ นาระเดช ป.3 0010009594

749 แมริ่ม 035985 นายปรัชญาภิวฒัน์ กระจา่ง เดก็หญิงญาดา ภษูาทอง ป.3 0010029887

750 แมริ่ม 037152 นายสบืสกลุ อ าภา เดก็หญิงภิญญาพชัญ์ อ าภา ป.3 0010029902

751 แมริ่ม 038214 นางสาวธณัสต์หทยั ศริิเอก เดก็หญิงกญัชลกิา บญุอยู่ ป.3 0012014040

752 แมริ่ม 038982 นายวรวิทย์ พรหมมัง่ เดก็ชายกิตตวิินท์ พรหมมัง่ ป.3 0012009218

753 แมริ่ม 039384 นางชนิตา บวัหยู่ เดก็หญิงชยดุา บวัหยู่ ป.3 0010036360

754 แมริ่ม 041121 นายนิธิโรจน์ จกัรผนัชีวี เดก็หญิงศริินรัตน์ จกัรผนัชีวี ป.3 0010029953

755 แมริ่ม 041445 นางรุจพร ฟมูงคล เดก็ชายบญุพจน์ ฟมูงคล ป.3 0010029958

756 แมริ่ม 047095 นางสาวเดอืนวิสาข์ สงิหะภกัดี เดก็หญิงเปรมยดุา สวุรรณขจร ป.3 0010036569

757 แมริ่ม 048421 นางเจนจิรา ธิจนัดา เดก็หญิงชรัลลกัษณ์ ธิจนัดา ป.3 0018006277

758 แมริ่ม 048832 นางสาวเมษนี อศุศลิป์ศกัดิ์ เดก็หญิงรดาวรินทร์ สภุศลิป์ ป.3 0010030021

759 แมริ่ม 049657 วา่ที่ ร.ต.นิมิตร ธิยาม เดก็หญิงนนัทภคั ธิยาม ป.3 0010021298

760 แมริ่ม 050535 นางจินตนา ศรีวรรณชยั เดก็หญิงชลลรัศมี ศรีวรรณชยั ป.3 0010033948

761 แมริ่ม 058184 นายกิจจา พวักนกหรัิญ เดก็หญิงกมลวรรณ พวักนกหรัิญ ป.3 0010047244

762 แมริ่ม 024731 นายนพดล เชือ้หมน่ เดก็หญิงวริศวรรณ เชือ้หมน่ ป.6 0010011088

763 แมริ่ม 034198 นายก าธร ชมภเูทศ เดก็หญิงวรินทร ชมภเูทศ ป.6 0010007943

764 แมริ่ม 034631 นางพรศรี หนนัติ๊ เดก็หญิงพรภารัก หนนัติ๊ ป.6 0010011738

765 แมริ่ม 034753 นางกรวรรณ วงค์ศรี เดก็ชายพงษธัช วงค์ศรี ป.6 0018003103

766 แมริ่ม 035032 นางสาวบงกชกาญจน์ ศริิจนัทร์ช่ืน เดก็ชายภมิูพิสทุธ์ิ ศริิจนัทร์ช่ืน ป.6 0010022246

767 แมริ่ม 035708 นายเอกสทิธ์ิ ฟุ้ งวิทยา เดก็หญิงชญาภา ฟุ้ งวิทยา ป.6 0010027401

768 แมริ่ม 036252 นายวิทรู ด ารงค์พงษ์พนัธ์ เดก็หญิงฉตัรพร ด ารงค์พงษ์พนัธ์ ป.6 0010029895

769 แมริ่ม 038795 นายณัฐวิทย์ โอภานรัุกษธรรม เดก็หญิงภทัรภร โอภานรัุกษธรรม ป.6 0010023217

770 แมริ่ม 038827 นายกฤษณ์พีรัช วงศ์ปกรณ์คม เดก็ชายธีรวจัน์ วงศ์ปกรณ์คม ป.6 0010029922

771 แมริ่ม 046861 นางปาริชาติ เบญจเมธ เดก็ชายภีรภมิู เบญจเมธ ป.6 0010023216

772 แมริ่ม 051786 นางนภาลยั อ่ินค า เดก็หญิงปาณิสรา อ่ินค า ป.6 0018006345

773 แมริ่ม 028401 นางออ่นอมุา จลุพนัธ์ เดก็ชายพีรดนย์ จลุพนัธ์ ม.3 0012016706

774 แมริ่ม 029419 นายอนวุฒัน์ อินชยั เดก็หญิงพิมชญา อินชยั ม.3 0010011110

775 แมริ่ม 031816 นางนจุรี จอมแปง เดก็หญิงอริญลดา จอมแปง ม.3 0010009545

776 แมริ่ม 033306 นางจารุพรรณ ศรีสวสัดิ์ เดก็ชายณภทัร ศรีสวสัดิ์ ม.3 0010027385

777 แมริ่ม 033761 นายจรัล เข็มขาว เดก็หญิงกานต์จรินทร์ เข็มขาว ม.3 0010012111
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778 แมริ่ม 035027 นายธนทัสนนัท์ จนัทร์หอม เดก็หญิงนนัท์นภสั จนัทร์หอม ม.3 0010027382

779 แมริ่ม 036252 นายวิทรู ด ารงค์พงษ์พนัธ์ เดก็หญิงพรชนนั ด ารงค์พงษ์พนัธ์ ม.3 0010029895

780 แมริ่ม 058184 นายกิจจา พวักนกหรัิญ เดก็หญิงกมลชนก พวักนกหรัิญ ม.3 0010047244

781 แมริ่ม 027423 นางพชัรินทร์ กลุกิตตโิกวิท นายพีรนชั กลุกิตตโิกวิท ม.6 0010025315

782 แมริ่ม 028022 นางดลนภา อปุนนัท์ นางสาวธัญพิชชา อปุนนัท์ ม.6 0010005616

783 แมริ่ม 028512 นางสมพร ยานะ นางสาวพิชญา ยานะ ปวช.3 0018001846

784 แมริ่ม 032798 นางลดัดา ประอินทร์ นางสาวชญานิศ ประอินทร์ ม.6 0012010353

785 แมริ่ม 033483 นางพนิดา กอรี นางสาวแสนขวญั กอรี ม.6 0012013873

786 แมริ่ม 033602 นางทวิาทพิย์ เพชรขว้าง นางสาวเนรัญทชิา สมบรูณ์ ม.6 0010009237

787 แมริ่ม 034198 นายก าธร ชมภเูทศ นายธรณินทร์ ชมภเูทศ ม.6 0010007943

788 แมริ่ม 034265 นายบรรณสาร จิตตะยโสธร นางสาวคณิตา จิตตะยโสธร ม.6 0010027391

789 แมริ่ม 035184 นายอภิเชษฐ์ หวงัระบอบ นายธนดล หวงัระบอบ ม.6 0010023240

790 แมริ่ม 037225 นายจกัรพนัธ์ คอทอง นางสาวสริิยาพนัธ์ คอทอง ม.6 0010021828

791 แมริ่ม 037721 นายภาณุวชัร ร่มเยน็ นางสาวปัณณรัตน์ ร่มเยน็ ม.6 0012030621

792 แมริ่ม 044671 นางสาวรัชนีวรรณ ไชยขาว นายธนกร ปวงค าคง ม.6 0010022742

793 แมริ่ม 046659 นางสาวพิมพ์ อดุมศรี นางสาวชิมบญุ บญุเจริญ ม.6 0010027388

794 แมริ่ม 051515 นายอมรศกัดิ์ พึ่งรส นางสาวนพนภา พึ่งรส ม.6 0010027386

795 แมริ่ม 051516 นายสทิธิศกัดิ์ พึ่งรส นางสาวลกัษมณต์ พึ่งรส ม.6 0010027393

796 แมริ่ม 025946 นายบญุอยู่ จินะมลู นางสาวชิตยาภรณ์ จินะมลู ป.ตรี 2 0010009820

797 แมริ่ม 026028 นายสวา่ง สนสบั นางสาวชมพนูทุ สนสบั ป.ตรี 2 0010011390

798 แมริ่ม 026773 นางสมณัชนี แรกบรุุษ นายณัฐธนนท์ แรกบรุุษ ป.ตรี 2 0018004760

799 แมริ่ม 026883 นางศรีลา โพธิวงค์ นายจกัรฤษณ์ โพธิพงค์ ป.ตรี 2 0010007742

800 แมริ่ม 027105 นายสมชาย จอมหาร นายภาณุมาศ จอมหาร ป.ตรี 2 0010001809

801 แมริ่ม 027537 นายภมิูศษิฐ์ ภทัราธนคมัภีร์ นายชาญพิศทุธ์ิ ภทัราธนคมัภีร์ ป.ตรี 2 0010010539

802 แมริ่ม 029141 นางจฬุาลกัษณ์ ดวงดอก นายนิธิศ ดวงดอก ปวส.2 0010006928

803 แมริ่ม 030834 นางสไบทพิย์ ตัง้ใจ นางสาวกญัญาณัฐ ตัง้ใจ ป.ตรี 2 0010010339

804 แมริ่ม 034192 นายวรพจน์ พุ่มตระกลู นางสาวนนัท์นภสั พุ่มตระกลู ป.ตรี 2 0010007124

805 แมริ่ม 035246 นางนงคราญ พิชยั นายกวิน พีชยั ป.ตรี 2 0010036553

806 แมริ่ม 036784 นางอมัพวลั วิจารณ์ นางสาววิชชาดา โพธาเจริญ ป.ตรี 2 0018003040

807 แมริ่ม 039370 นายก้องภคั กลุสทุธิเสถียร นายวิศรุต กลุสทุธิเสถียร ป.ตรี 2 0018002965

808 สะเมิง 028308 นายด ารง วงค์ค าจนัทร์ เดก็หญิงศริดา วงค์ค าจนัทร์ อ.3 0010013184

809 สะเมิง 030038 นายประหยดั อินต๊ะกนั เดก็หญิงปพิชญา อินต๊ะกนั อ.3 0010020143

810 สะเมิง 049915 นายเกรียงศกัดิ์ สายลอืภา เดก็หญิงกญัญาภคั สายลอืภา อ.3 0018007983

811 สะเมิง 050998 นายสทุธิพงษ์ ไชยวงค์ เดก็ชายวรินทร ไชยวงศ์ อ.3 0010026627

812 สะเมิง 053036 นางสาวประภาพร ยะเพ เดก็หญิงปาริชาติ ตาสวา่ง อ.3 0010026428

813 สะเมิง 055435 นางสาวกมลชนก สดุเสนห์่  เดก็หญิงณิชกมล จนัทร์ลอน อ.3 0010043475

814 สะเมิง 058865 นายอลงกต เรียนยอย เดก็ชายเพลงพิสทุธ์ิ เรียนยอย อ.3 0018009924

815 สะเมิง 030038 นายประหยดั อินต๊ะกนั เดก็ชายศวิกร อินต๊ะกนั ป.3 0010020143

816 สะเมิง 048922 นายพิศษิฐ์ ลเีลศิ เดก็หญิงชนิกานต์ ลเีลศิ ป.3 0010025263

817 สะเมิง 054404 ด.ต.เกรียงศกัดิ์ ดวงใย เดก็หญิงพิชชาพร ดวงใย ป.3 0018007494

818 สะเมิง 054507 นางชนาภทัร โมรีชาติ เดก็ชายพชัรดนยั โมรีชาติ ป.3 0010042369
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ล ำดบั หน่วยบริกำร เลขสมำชิก ระดบัชัน้ เข้ำบัญชีเลขที่ช่ือ - สกุล สมำชิกผู้ขอรับทุนบุตร ช่ือ - สกุล บุตรของผู้ขอรับทุน
819 สะเมิง 055324 นางศริิพร เสพ่รรณ เดก็ชายเมธาสทิธ์ิ เสพ่รรณ ป.3 0018007927

820 สะเมิง 055872 นางสาวยพิุน กาวี เดก็ชายธนา กาวี ป.3 0010044906

821 สะเมิง 056463 นางสธุาดา บญุทวงค์ เดก็หญิงรตรัิตน์ บญุทวงค์ ป.3 0010045774

822 สะเมิง 036481 นางพฒันา ซอน๊ะ เดก็ชายชยพทัธ์ ซอน๊ะ ป.6 0018002505

823 สะเมิง 052673 นางกมลพรรณ กนัทะ เดก็ชายธนวฒัน์ กนัทะ ป.6 0010025576

824 สะเมิง 053610 นายสมยศ เรือนค ามลู เดก็ชายเสฏฐวฒิุ เรือนค ามลู ป.6 0010040876

825 สะเมิง 056463 นางสธุาดา บญุทวงค์ เดก็ชายกิตตธิัช บญุทวงค์ ป.6 0010045774

826 สะเมิง 057526 นางสาวขนิษฐ์ชญาน์ ฤทธ์ิกาลศลิา เดก็ชายจกัรินทร์ ก าจดั ป.6 0010046801

827 สะเมิง 030038 นายประหยดั อินต๊ะกนั เดก็ชายณัฏฐนนัท์ อินต๊ะกนั ม.3 0010020143

828 สะเมิง 031228 นางอู่ทอง ไชยมลู เดก็หญิงนวกมล ไชยมลู ม.3 0010009747

829 สะเมิง 033762 วา่ที่ ร.ต.กิตตพิงศ์ พลเยี่ยม เดก็ชายกฤตภาส พลเยี่ยม ม.3 0010009447

830 สะเมิง 050704 นายอดศิกัดิ์ อ่ินแก้ว เดก็ชายปณุณวิช อ่ินแก้ว ม.3 0010023346

831 สะเมิง 053043 นายคปุเชษฐ์ ไกลถ่ิน เดก็ชายศภุณัฐ ไกลถ่ิน ม.3 0010040066

832 สะเมิง 036391 นายทศัพงษ์เดช ดวงพิมพ์ นายณัฐพงษ์ ดวงพิมพ์ ม.6 0012009111

833 สะเมิง 055872 นางสาวยพิุน กาวี นายธนชั หงษ์ฟ้อน ม.6 0010044906

834 สะเมิง 057526 นางสาวขนิษฐ์ชญาน์ ฤทธ์ิกาลศลิา นายกฤตวิทย์ ก าจดั ม.6 0010046801

835 สะเมิง 029136 นายคะเณต ใจศริิ นายปรมตัถ์ ใจศริิ ป.ตรี 2 0010002169

836 สะเมิง 049617 นางธิดา ธรรมใจ นางสาวฤทยัรัตน์ สขุเจริญ ป.ตรี 2 0018004356

837 สะเมิง 054404 ด.ต.เกรียงศกัดิ์ ดวงใย นายเกรียงไกร ดวงใย ป.ตรี 2 0018007494

838 สนัทราย 033839 นายนรภทัร บาลชยั เดก็หญิงสมิุตรา บาลชยั อ.3 0010014879

839 สนัทราย 034584 นายสมรรถชยั ธะนนัต์ เดก็ชายณัฐวฒัน์ ธะนนัต์ อ.3 0012012316

840 สนัทราย 039937 นายพงษ์นเรศ สายอดุม เดก็ชายเพ่ิมศกัดิ์ สายอดุม อ.3 0010036758

841 สนัทราย 040129 นางสาวลคันา เทพกิดาการ เดก็ชายณัฐภาคย์ ทมิเสน อ.3 0012014384

842 สนัทราย 049158 นางเจนจิรา ปวงจกัร์ทา เดก็หญิงชชัชญา ปวงจกัร์ทา อ.3 0012031431

843 สนัทราย 053059 นายเทพชยั วิชยัยา เดก็หญิงพิมพ์ลภสั วิชยัยา อ.3 0010040652

844 สนัทราย 036321 นายพนัวิทย์ เทพกิดาการ เดก็หญิงอรชญัญา เทพกิดาการ ป.3 0012009064

845 สนัทราย 036554 นางกอบกาญจน์ อินทราวธุ เดก็ชายพิภากร อิทราวธุ ป.3 0012010589

846 สนัทราย 036855 นายพยงุศกัดิ์ ศรีวิชยั เดก็ชายพสธร ศรีวิชยั ป.3 0010031760

847 สนัทราย 038047 นางวิราวรรณ์ เอือ้หยิ่งศกัดิ์ เดก็หญิงวณิชยา เอือ้หยิ่งศกัดิ์ ป.3 0010047908

848 สนัทราย 039158 นางสาวพวงผกา กนัทะวงศ์ เดก็หญิงภริูชา วิชยัศรี ป.3 0012008565

849 สนัทราย 042398 นายธนยศ มลูละ เดก็ชายศรุตวีร์ มลูละ ป.3 0010047909

850 สนัทราย 044045 นายยตุ บริบรูณ์ เดก็หญิงณภารัฐ บริบรูณ์ ป.3 0012015678

851 สนัทราย 052670 นางสาวณัฐพร มีงาม เดก็หญิงธัญธร จีนเนียม ป.3 0010025571

852 สนัทราย 031046 นางศริิวรรณ ค าฝัน้ เดก็หญิงธิษณามดี ค าฝัน้ ป.6 0010005578

853 สนัทราย 032691 นางสาวทศันวรรณ บริบรูณ์ เดก็หญิงคณัสนนัท์ อรรถาวร ป.6 0010027478

854 สนัทราย 038047 นางวิราวรรณ์ เอือ้หยิ่งศกัดิ์ เดก็ชายธนวิชญ์ เอือ้หยิ่งศกัดิ์ ป.6 0010047908

855 สนัทราย 038987 นางกนกวรรณ เสาหงษ์ เดก็หญิงเขมจิรา เสาหงษ์ ป.6 0010027480

856 สนัทราย 041632 นางศศธิร โชตริสนิรมิต เดก็ชายสริวิชญ์ โชตริสนิรมิต ป.6 0010027481

857 สนัทราย 041632 นางศศธิร โชตริสนิรมิต เดก็หญิงสพิุชชา โชตริสนิรมิต ป.6 0010045881

858 สนัทราย 043243 นางณิชชารีย์ รักษ์พิชิตเจริญ เดก็ชายพีระณัฐ รักษ์พิชิตเจริญ ป.6 0010027482

859 สนัทราย 046131 นายพฒัน์พงษ์ เล้าประชา เดก็ชายอิสระ เล้าประชา ป.6 0010029009
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860 สนัทราย 050346 นายจิรวฒิุ รักชาติ เดก็หญิงณัฐจิรา รักชาติ ป.6 0012014346

861 สนัทราย 052602 นางรัชฎาพร ชยัวร เดก็ชายวริทธพฒัน์ ชยัวร ป.6 0010025291

862 สนัทราย 052602 นางรัชฎาพร ชยัวร เดก็หญิงวริทธพร ชยัวร ป.6 0010025291

863 สนัทราย 028043 นางกฤษณา จนัตานนท์ เดก็หญิงกมลพรรณ จนัตานนท์ ม.3 0010008423

864 สนัทราย 029713 นางอจัฉรา วรหาญ นายณัฐภทัร วรหาญ ม.3 0010013699

865 สนัทราย 029792 นางดลนภา กณุราชา เดก็ชายภานรินทร์ กณุราชา ม.3 0018005795

866 สนัทราย 030120 นางเกษณี บญุชุม่ใจ เดก็ชายจารุพฒัน์ บญุชุม่ใจ ม.3 0010009088

867 สนัทราย 031976 นางปราณี จนัทวงค์ นายสริภทัร จนัทวงค์ ม.3 0010012241

868 สนัทราย 031976 นางปราณี จนัทวงค์ นายสริภพ จนัทวงค์ ม.3 0010012241

869 สนัทราย 032199 นางคนงึนิจ แซล่ี ้ เดก็ชายภตูะวนั แซล่ี ้ ม.3 0010027468

870 สนัทราย 033032 นางรุ้งสดุา บตุรตา เดก็หญิงณัฐนิชา บตุรตา ม.3 0010007661

871 สนัทราย 035971 นายอาทติย์ อินทะรินทร์ เดก็ชายณัฐโกมล อินทระรินทร์ ม.3 0018004590

872 สนัทราย 036057 นายชศูกัดิ์ พวกอินแสง เดก็ชายบรุุษมิตร พวกอินแสง ม.3 0010017576

873 สนัทราย 038363 นายเอกพนัธุ์ กนัธรรม เดก็ชายอรรถพนัธ์ กนัธรรม ม.3 0010022575

874 สนัทราย 041632 นางศศธิร โชตริสนิรมิต เดก็ชายนรวิชญ์ โชตริสนิรมิต ม.3 0012009279

875 สนัทราย 041773 นางสาวกญัญาภคั นิลวานิช เดก็ชายปวริศ ชีวภทัรกิจ ม.3 0010030778

876 สนัทราย 047873 นางพชัราภรณ์ เกษมพนัธ์ เดก็ชายธนพงษ์ เกษมพนัธ์ ม.3 0010027042

877 สนัทราย 051778 นางจรรยา วงศ์ค า เดก็หญิงเพียงฟ้า วงศ์ค า ม.3 0012014644

878 สนัทราย 052105 นางพวงเพชร บญุมาก เดก็ชายยรุนนัท์ บญุมาก ม.3 0010024558

879 สนัทราย 056276 นางวรรณพร สภุาค า เดก็ชายภทัรบดนิทร์ สภุาค า ม.3 0010045505

880 สนัทราย 027275 นางพรพรหม วงษ์บรูณาวาทย์ นางสาวรินรดา วงษ์บรูณาวาทย์ ม.6 0010005330

881 สนัทราย 030125 นายพีรศกัดิ์ กาวิละพรรณ์ นายณัชพล กาวิละพรรณ์ ม.6 0010014078

882 สนัทราย 031037 นางศรีฟ้า จีรัตน์ นายก้องภมิู จีรัตน์ ม.6 0010012439

883 สนัทราย 035416 นายอภิเชฎ ดมุดก นายชตุมินัต์ ดมุดก ม.6 0010016604

884 สนัทราย 041773 นางสาวกญัญาภคั นิลวานิช นางสาวเบญญาภา ชีวภทัรกิจ ม.6 0010030778

885 สนัทราย 042946 นางสาวเกศณีิ พรหมตนั นายภริูชา พรหมตนั ปวช.3 0010027469

886 สนัทราย 044467 นางอชัฌา เจริญทรัพย์ นายพสษิฐ์ เจริญทรัพย์ ม.6 0010027470

887 สนัทราย 047873 นางพชัราภรณ์ เกษมพนัธ์ นายธนาคม เกษมพนัธ์ ม.6 0010027042

888 สนัทราย 049218 นางนนท์ธิชา โลชา นายณัฐชานนท์ โลชา ม.6 0010021291

889 สนัทราย 050697 นายเสฎฐวฒิุ กนัทา นายณัฐชนนท์ กนัทา ม.6 0010027471

890 สนัทราย 057366 นางแสงจนัทร์ คณุยศยิ่ง นางสาวศศกิานต์ คณุยศยิ่ง ม.6 0010046680

891 สนัทราย 015856 นายศริิ ถาวร นางสาวภมูรา ถาวร ป.ตรี 2 0012002210

892 สนัทราย 016036 นายสงิหเนตร สอุงัคะ นางสาวญาญิศา สอุงัคะ ป.ตรี 2 0018000678

893 สนัทราย 021605 นายปริญญา เฉลมิสขุ นายสาละวิน เฉลมิสขุ ป.ตรี 2 0018000767

894 สนัทราย 026932 นายณัฐวฒิุ จนัทร์ใส นางสาวอนงค์นาฎ จนัทร์ใส ป.ตรี 2 0010022593

895 สนัทราย 028176 นางสาวธัญณภสั ณ พทัลงุ นางสาวชญานิศ ไชยมงคล ป.ตรี 2 0018000751

896 สนัทราย 029042 นางนิภาพรรณ ดวงปันสงิห์ นายปราชญ์ภาวิชญ์ ดวงปันสงิห์ ป.ตรี 2 0010009373

897 สนัทราย 029713 นางอจัฉรา วรหาญ นางสาวพชัรพร วรหาญ ป.ตรี 2 0010013699

898 สนัทราย 029882 นางรุจี เฉลมิสขุ นายระมิงค์ เฉลมิสขุ ป.ตรี 2 0010006207

899 สนัทราย 031039 นายปรีชา อตุสา่ห์ นายธนโชติ อตุสา่ห์ ป.ตรี 2 0010036829

900 สนัทราย 034039 นายไพสนิ มหาวรรณ์ นายมานวรรธน์ มหาวรรณ์ ป.ตรี 2 0018009418
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901 สนัทราย 041773 นางสาวกญัญาภคั นิลวานิช นายฤชภมิู ชีวภทัรกิจ ปวส.2 0010030778

902 เชียงดาว 034937 นางบณุยากร อมรมนตรี เดก็ชายชนกร อมรมนตรี อ.3 0010021270

903 เชียงดาว 035543 นางสาวรตมิา บญุเรือง เดก็ชายดษุฎี ศตายวุิภพ อ.3 0012030983
904 เชียงดาว 037791 นางสาวอญัญารัตน์ สอสธุรรม เดก็หญิงภคัจิรา อมิตรพา่ย อ.3 0010027995
905 เชียงดาว 037863 นางสาวพชัราภรณ์ โถเหลอืง เดก็หญิงพิชชาภา ใจวงค์ อ.3 0010022508
906 เชียงดาว 045413 นายกิตพิงษ์ อดุทยั เดก็หญิงนนัท์นภสั อดุทยั อ.3 0010018348
907 เชียงดาว 048376 นางดวงแข ชิน เดก็ชายพนัธกานต์ ชิน อ.3 0012017336
908 เชียงดาว 048700 นายทรงพล ขนัชยั เดก็หญิงกมลชนก ขนัชยั อ.3 0010038385
909 เชียงดาว 049962 นางสาวณัฐรินทร์ ตัง้กิตตกิลุ เดก็หญิงเอเชีย ตัง้กิตตกิลุ อ.3 0010042149
910 เชียงดาว 050319 นายภริูวิทย์ สงัข์ศริิ เดก็หญิงณปภา สงัข์ศริิ อ.3 0010029321
911 เชียงดาว 051031 นายจกัรวาล จารุรัตนพงษ์ เดก็ชายณัฐวรรธน์ จารุรัตนพงษ์ อ.3 0010021613
912 เชียงดาว 052650 นางนภสัสร ค าปัน เดก็หญิงพรรณปพร ค าปัน อ.3 0012016452
913 เชียงดาว 057377 นายเทวินทร์ หนอ่แก้ว เดก็หญิงกญัชพร หนอ่แก้ว อ.3 0018008832
914 เชียงดาว 057378 นางสาวเกศรินทร์ วงเวียน เดก็ชายกฤตยชญ์ บญุมา อ.3 0010046686
915 เชียงดาว 035848 นายศลิป์ชยั กาไชย เดก็หญิงพิมพ์ชนก กาไชย ป.3 0010019463
916 เชียงดาว 043360 นางสดุา จา๋กา๋ง เดก็หญิงณัฏฐณิชา จา๋กา๋ง ป.3 0010022500
917 เชียงดาว 048183 นางสาววิภาณี พวงล าเจียก เดก็ชายชญานนท์ พวงล าเจียก ป.3 0010029316
918 เชียงดาว 049166 นางสาวทพิวลัย์ พงค์ดา เดก็ชายรัฐโรจน์ กาญจนะประโชติ ป.3 0010020506
919 เชียงดาว 049513 นางการุณี ดสุติธนสาร เดก็หญิงกษิธา ดสุติธนสาร ป.3 0010019871
920 เชียงดาว 053557 นางคณิตตา วิจิตรพร เดก็ชายบตุรสริา วิจิตรพร ป.3 0010040829
921 เชียงดาว 058048 นางสาวปิยะนชุ ชมสวรรค์ เดก็หญิงณัฐรดา ชมสวรรค์ ป.3 0010047138
922 เชียงดาว 058120 นางปรัชญานี ขนัธรัตน์ เดก็หญิงปรัชญากรณ์ ขนัธรัตน์ ป.3 0018009401
923 เชียงดาว 038124 นายยศพล แซจ่าง เดก็ชายยศภทัร ยัง่ยนืปิยรัตน์ ป.6 0012018408
924 เชียงดาว 057378 นางสาวเกศรินทร์ วงเวียน เดก็หญิงกานต์พิชชา บญุมา ป.6 0010046686
925 เชียงดาว 058048 นางสาวปิยะนชุ ชมสวรรค์ เดก็หญิงกตญัญตุา ชมสวรรค์ ป.6 0010047138
926 เชียงดาว 030146 นางสภุคั ถงุเกษแก้ว นายณัฐพล ถงุเกษแก้ว ม.3 0018002750
927 เชียงดาว 042197 นางกนกภรณ์ วงศ์อ้าย เดก็หญิงจริยาพร วงศ์อ้าย ม.3 0010038184
928 เชียงดาว 046755 นายสภุาพ พิริยะสนุทราพร เดก็หญิงสภุาพร พิริยะสนุทราพร ม.3 0010016110
929 เชียงดาว 049626 นางมยเุรศ จิโน เดก็ชายทกัษ์ดนยั จิโน ม.3 0010027997
930 เชียงดาว 027237 นางสถาพร ศรีเกตุ นางสาวสาริณี ศรีเกตุ ม.6 0010038065
931 เชียงดาว 027319 นายวรพล สนุนัต๊ะ นางสาวสวสัวลัญ์ สนุนัต๊ะ ม.6 0018007397

932 เชียงดาว 030098 นางนลนีิ ศรีจอมทอง นางสาวดลยพร ศรีจอมทอง ม.6 0010008498
933 เชียงดาว 030251 นางวีรยา อินต๊ะสนิ นางสาวนิรัชดา อินต๊ะสนิ ม.6 0010006346
934 เชียงดาว 039271 นางจิราวจัน์ ด าสอาด นางสาวษมา ด าสอาด ม.6 0018005966
935 เชียงดาว 042630 นายสายนัต์ เสือ้มา นายศภุวิชญ์ เสือ้มา ม.6 0010017800
936 เชียงดาว 049798 นางสาวกชพรรณ สงิหธนากรกลุ นายกฤษณพงศ์ สงิหธนากรกลุ ม.6 0012017761
937 เชียงดาว 050400 วา่ที่ ร.ต.ชนญัชิต ธันยารัตน์ศรัณ นายธนวฒัน์ ธันยารัตน์ศรัณ ม.6 0010024648
938 เชียงดาว 050807 นางอฏัฐพร ตระกลูนิยม นางสาวนนัท์นภสัพร ตระกลูนิยม ม.6 0010027504
939 เชียงดาว 052582 นางสพิุชฌาณย์ อรุณสทิธ์ิ นายพงศ์พศักร อรุณสทิธ์ิ ม.6 0010025253
940 เชียงดาว 012521 นายบญุชาติ วิมลสจุริต นางสาวบญุญิสา วิมลสจุริต ป.ตรี 2 0010005637

941 เชียงดาว 020565 นางส าเนียง ใหมเ่ทวินทร์ นางสาวกนิษฐิกา ใหมเ่ทวินทร์ ป.ตรี 2 0010007099
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942 เชียงดาว 020762 นางดวงรัตน์ อรุณศโิรจน์ นางสาวพีชาณิกา อรุณศโิรจน์ ป.ตรี 2 0010008497

943 เชียงดาว 021597 นายระเบยีบ ขาวคม นายณัฐชนน ขาวคม ป.ตรี 2 0010013456

944 เชียงดาว 025979 นายประจกัษ์ กาปัญญา นายกฤษตพจน์ กาปัญญา ปวส.2 0010009989
945 เชียงดาว 029765 นายอ ามอน ศรีเกตุ นายภาสกร ศรีเกตุ ป.ตรี 2 0010038025

946 เชียงดาว 030570 นางนิตยา  สงครินทร์ นายอาณาจกัร สงครินทร์ ป.ตรี 2 0010010201

947 เชียงดาว 030736 นายบรรเจิด วิมลสจุริต นางสาวนภสั วิมลสจุริต ป.ตรี 2 0010012764

948 เชียงดาว 042884 นางทพิวิมล ศรีปราชญ์ เดก็หญิงสรัิชฌา ศรีปราชญ์ ป.ตรี 2 0018006970

949 เชียงดาว 048205 นายศภุกร เบญจกญัญา นายกิตตนินัท์ เบญจกญัญา ป.ตรี 2 0010040025

950 เวียงแหง 046994 นางสภุาพ กิตตพิรไพโรจน์ เดก็ชายชยณัฐ กิตตพิรไพโรจน์ อ.3 0010018041

951 เวียงแหง 025620 นายสรุศกัดิ์ การะหงษ์ เดก็ชายณัฐกฤษณ์ การะหงษ์ ป.3 0010016606

952 เวียงแหง 032901 นางอาทติยา สารอยุี่ เดก็ชายศวิชัศลิป์ สารอยุี่ ป.3 0010006643

953 เวียงแหง 043356 นายศรีทน จองเซ เดก็ชายกนัตภชัญ์ จองเซ ป.3 0010014712

954 เวียงแหง 025620 นายสรุศกัดิ์ การะหงษ์ เดก็หญิงณัฐณิชา การะหงษ์ ป.6 0010016606

955 เวียงแหง 030403 นางจฑุารัตน์ สนิธุประเสริฐ เดก็หญิงชนากานต์ สนิธุประเสริฐ ป.6 0010021418

956 เวียงแหง 030802 นางโนรี รินเขียว เดก็หญิงณัฐนรี รินเขียว ป.6 0010005586

957 เวียงแหง 033552 นางจิรกาล สนัธิ เดก็ชายธีรทร สนัธิ ป.6 0010006498

958 เวียงแหง 054852 นายวรภาส สภุามลู เดก็ชายวิชญ์ภาส สภุามลู ป.6 0010042771

959 เวียงแหง 057534 นางการเกตุ เสริมผอ่ง เดก็หญิงปรียนนัท์ เสริมผอ่ง ป.6 0010046806

960 เวียงแหง 029115 นายอนสุรณ์ ไชยยอง นายจิตรกร ไชยยอง ม.3 0010003270

961 เวียงแหง 030403 นางจฑุารัตน์ สนิธุประเสริฐ นายพีรวิชญ์ สนิธุประเสริฐ ม.3 0010021418

962 เวียงแหง 034006 นางปวินตรา นนัตา เดก็ชายปารณัท นนัตา ม.3 0018000362

963 เวียงแหง 029566 นางพชัรี สายผาบ นายชนวิท มหายศกลุ ม.6 0018004292

964 เวียงแหง 042212 นางลดัดา ลอยดี นางสาวณัฐชาดา ลอยดี ม.6 0010014828

965 เวียงแหง 033314 นางรัศมี ดาค า นางสาวธิษณาบดี ดาค า ป.ตรี 2 0010008312

966 เวียงแหง 053042 นางสนุนัทา วงศ์อินทร์ นางสาวณัฏฐฤทยั วงศ์อินทร์ ป.ตรี 2 0010026478

967 ฝาง 030276 นายอทุยั วงค์จนัทร์ เดก็ชายศภุวิชญ์ วงค์จนัทร์ อ.3 0010007701

968 ฝาง 034825 นางดรุณี งามล า้ เดก็หญิงณัฐณิชา งามล า้ อ.3 0010011095

969 ฝาง 035551 นายกิจจา พรหมสวสัดิ์ เดก็หญิงเหมือนพิมพ์ พรหมสวสัดิ์ อ.3 0010035336

970 ฝาง 037495 นางอกนิษฐ ป๊อกหล้า เดก็ชายภริูวฒั ป๊อกหล้า อ.3 0010035693

971 ฝาง 038433 นางสาวชลดา เมืองหลวง เดก็หญิงกานต์ธิดา เมืองหลวง อ.3 0012030948

972 ฝาง 039514 นายศภุสทิธ์ิ ศรีใส เดก็ชายศภุวิชญ์ ศรีใส อ.3 0012009411

973 ฝาง 040567 วา่ที่ ร.ต.หญิงกีฬาพร ลกัขษร เดก็ชายกีร์ตนิยั ลกัขษร อ.3 0010035651

974 ฝาง 045492 นายชนกนัต์ แคร่กระโทก เดก็หญิงชนนัธร แคร่กระโทก อ.3 0018004270

975 ฝาง 045751 นางเรวดี จนัต๊ะพรม เดก็ชายจิตตพิฒัน์ จนัต๊ะพรม อ.3 0010027524

976 ฝาง 046429 นางสาวสภุาภรณ์ บตุรดวีงษ์ เดก็หญิงศภุิสรา มีเงิน อ.3 0012011663

977 ฝาง 046882 นางสาววาสนา ทองแหลม เดก็ชายเกริกไกรว์ล ทองแหลม อ.3 0012030050

978 ฝาง 047119 นางสภุาพร วงศ์สวุรรณ เดก็หญิงณิชชา วงศ์สวุรรณ อ.3 0010019327

979 ฝาง 049172 นางสาวลาวลัย์ ดอนปิน เดก็หญิงกมลลกัษณ์ ดอนปิน อ.3 0018007276

980 ฝาง 049233 นางสาวหยาดพิรุณ วรรณะศรี เดก็หญิงสภุสัสร วรรณะศรี อ.3 0010021595

981 ฝาง 049972 นางสาวภิญญาพชัญ์ บญุพรรณธวฒัน์ เดก็หญิงพณัณ์ภิญญา มลูเจริญ อ.3 0010023593

982 ฝาง 050105 นางสาวดลฤดี อปูค าแดง เดก็หญิงพิตตนินัท์ กนัจินะ อ.3 0010023658
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983 ฝาง 054777 นายถนอมศกัดิ์ เซ็นนนัท์ เดก็หญิงปรัชดา เซ็นนนัท์ อ.3 0010042666

984 ฝาง 054821 นางสาวนารดา กลิ่นคณุธรรม เดก็ชายพีระศรี มัน่พิทกัษ์ธรรม อ.3 0010042699

985 ฝาง 057394 นางสาวเนตรนภา หมอ่โพ เดก็ชายพิชณุตม์ โจ๊ะเซ อ.3 0018010470

986 ฝาง 057781 นางฟ้าใหม่ หนอ่แก้ว เดก็หญิงเฌอณารินทร์ หนอ่แก้ว อ.3 0018009056

987 ฝาง 058607 นางสาวนนัท์ชญา สารโคกสงู เดก็ชายธัญพิสษิฐ์ ทาเครือ อ.3 0010047520

988 ฝาง 058877 นางสาวอมัพิกา สขุใหญ่ เดก็ชายณัฏฐ์ภควตั พรหมจกัร์ อ.3 0018009946

989 ฝาง 028938 นายอรุณศกัดิ์ พิมสาร เดก็หญิงพราวณภา พิมสาร ป.3 0010020070

990 ฝาง 029470 นางหทยัขวญั ประยรูสขุ เดก็หญิงธนชัพร ประยรูสขุ ป.3 0018000842

991 ฝาง 030090 นายสวุินทร์ อปุนนัท์ เดก็หญิงศภุิฐชญา อปุนนัท์ ป.3 0010007837

992 ฝาง 030170 นางณิชานาฎ กนัธวรรณ์ เดก็ชายพรพิพฒัน์ กนัธวรรณ์ ป.3 0010006634

993 ฝาง 030355 นางสพุฒั เนรังษี เดก็หญิงวริศรา เนรังษี ป.3 0012018076

994 ฝาง 033650 นางบณุยวีร์ วงศ์สนู เดก็หญิงเบญริสา วงศ์สนู ป.3 0010008902

995 ฝาง 034487 นายวฒิุชยั อดุมผล เดก็หญิงสปุรียา อดุมผล ป.3 0010011464

996 ฝาง 038432 นายพลกฤษณ์ บพุบศุ เดก็ชายปองพล บพุบศุ ป.3 0010032310

997 ฝาง 039440 นางรจนา ศรีวิจิตร์ เดก็ชายกฤตภาส ศรีวิจิตร์ ป.3 0010014981

998 ฝาง 039514 นายศภุสทิธ์ิ ศรีใส เดก็หญิงศศวิิภา ศรีใส ป.3 0012009411

999 ฝาง 044896 นางสาวอริชาภสัร์ พทุธสอน เดก็ชายเขมพนต์ พทุธสอน ป.3 0010032353

1,000 ฝาง 047130 นางณัฏฐกา ต้องใจ เดก็หญิงเบญญาภา ต้องใจ ป.3 0010048312

1,001 ฝาง 050109 นางอรทยั การะเกตุ เดก็หญิงกญัญาพชร การะเกตุ ป.3 0018005571

1,002 ฝาง 051121 นางสาวบงกช ทรายค า เดก็หญิงเพชรลกัษณ์ โสภา ป.3 0010035507

1,003 ฝาง 052331 นางสาววรัดดา หน้าเพ็ชร เดก็ชายกรวิชญ์ ป่ินชมุ ป.3 0010026259

1,004 ฝาง 053462 นางสาวอญัชนา ศรีบญุเรือง เดก็ชายรชต อสมพนัธ์ ป.3 0010035942

1,005 ฝาง 054779 นางพิชญ์สนีิ ทรงศรี เดก็ชายบรรพรต ทรงศรี ป.3 0010042664

1,006 ฝาง 055971 นางเพ็ญนภา ไชยเลศิ เดก็ชายณฐกร ไชยเลศิ ป.3 0010045082

1,007 ฝาง 028294 นายสวสัดิ์ ปันผสม เดก็หญิงปารมี ปันผสม ป.6 0010007571

1,008 ฝาง 028807 นางวาสนา พานพฒันพงศ์ เดก็หญิงณิชา พานพฒันพงศ์ ป.6 0010009561

1,009 ฝาง 030572 นางจนัทนา แก้วค า เดก็ชายพีร แก้วค า ป.6 0018002262

1,010 ฝาง 032807 นางลกัษณาวรรณ สวุรรณวิศลกิจ เดก็ชายกิตติ สวุรรณวิศลกิจ ป.6 0010007529

1,011 ฝาง 034276 นางอริญา ปันธิยะ เดก็หญิงณิชาภทัร ปันธิยะ ป.6 0018007522

1,012 ฝาง 034457 นางบวัค า ศรีอิศรางกลู เดก็หญิงภรีู ศรีอิศรางกลู ป.6 0010010847

1,013 ฝาง 035759 นางจารุณี ณิลก าแหง เดก็หญิงถมทอง บญุวฒันะกลุ ป.6 0010013958

1,014 ฝาง 038883 นายพงศ์พนัธุ์ รักเสมอ เดก็ชายพชรเศรษฐ์ รักเสมอ ป.6 0010022897

1,015 ฝาง 039504 นายสมเกียรติ เจ็ตจง เดก็หญิงพรรณราย เจ็ตจง ป.6 0018004808

1,016 ฝาง 040036 นายพรรณศกัดิ์ ชยับญุ เดก็ชายชยัภทัร ชยับญุ ป.6 0018005238

1,017 ฝาง 045731 นางมยเุรศ บญุทวี เดก็ชายปกรณ์ สรุ้องช้าง ป.6 0010022845

1,018 ฝาง 045751 นางเรวดี จนัต๊ะพรม เดก็หญิงจิรัชญา จนัต๊ะพรม ป.6 0010027524

1,019 ฝาง 026190 นายเฉลมิพร มณีกลุ เดก็หญิงกญัญาณัฐ มณีกลุ ม.3 0010002148

1,020 ฝาง 026397 นางสจิุนตา ค าเงิน เดก็หญิงพรลภสั ค าเงิน ม.3 0018010556

1,021 ฝาง 028947 นายเสถียร ปัญญาธรรม เดก็หญิงนภสัภรณ์ ปัญญาธรรม ม.3 0010035555

1,022 ฝาง 029309 นายประยรู ปราณีรักษ์ เดก็หญิงดลยา ปราณีรักษ์ ม.3 0010009589

1,023 ฝาง 030541 นางสดุาพร ไทยเหนือ เดก็ชายสรุยทุธ ไทยเหนือ ม.3 0018000286
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1,024 ฝาง 031340 นางสทุนิ  ชมภู เดก็หญิงทกัษพร  ชมภู ม.3 0018001222

1,025 ฝาง 032807 นางลกัษณาวรรณ สวุรรณวิศลกิจ เดก็ชายโกวิท สวุรรณวิศลกิจ ม.3 0010007529

1,026 ฝาง 039665 นายนิพนธ์ สาโรวาท เดก็หญิงภทัรพิชญ์ สาโรวาท ม.3 0010014650

1,027 ฝาง 051302 นายกมลศษิฐ์ ตาค า เดก็ชายไชยกาญจน์ ตาค า ม.3 0018006043

1,028 ฝาง 056746 นางสาวเบญญาทพิย์ มกุวิมลมาศ เดก็ชายฐิตพินัธ์ มกุวิมลมาศ ม.3 0012018083

1,029 ฝาง 058387 นางฉตัรกาญจน์ ใจมา เดก็หญิงไปรยา ดวงแก้ว ม.3 0010047377

1,030 ฝาง 019818 นายณรงค์ หม่ืนเที่ยง นายจิรเดช หม่ืนเที่ยง ม.6 0010027521

1,031 ฝาง 023995 นายอ่ินแก้ว เกียรตยิศ นางสาวกิตตยิา เกียรตยิศ ม.6 0010006909

1,032 ฝาง 024637 นายเกษม ไทยเจริญ นายกฤตเมธ ไทยเจริญ ม.6 0010009702

1,033 ฝาง 028938 นายอรุณศกัดิ์ พิมสาร นางสาวนบัดาว พิมสาร ม.6 0010020070

1,034 ฝาง 037069 นางสริะกาญจน์ ศริิชยัชาญณ์ นางสาวชวุรานิษฐ์ ศริิชยัชาญณ์ ม.6 0010016215

1,035 ฝาง 045752 นางสาวชนิตร์นนัท์ ตาลป่า นายกฤตภาส ตาลป่า ปวช.3 0018004066

1,036 ฝาง 047111 นางสาววราลกัษณ์ เดชาวรนนัท์ นางสาวพิณญดา เจริญศรี ม.6 0010020211

1,037 ฝาง 053455 นางพิชยา พรหมปัญญา นายภควฒัน์ อ ามาตย์ไทย ม.6 0010048318

1,038 ฝาง 054820 นางฐิตารีย์ ทาแจม๋ นางสาวณัชชา แสนเมืองมลู ม.6 0018007884

1,039 ฝาง 057398 นางชญัญาณัฏฐ์ สงคราม นางสาวณัตฐิินี สงคราม ม.6 0018008837

1,040 ฝาง 022564 นายทวี นนัทศกัดิ์ นายวริทธ์ิธร นนัทศกัดิ์ ป.ตรี 2 0010015554

1,041 ฝาง 025984 นางบริสทุธ์ิ นวลจนัทร์ นางสาวปนทัดา นวลจนัทร์ ป.ตรี 2 0010027494

1,042 ฝาง 029871 นางสาวสายพิน เดชปัญญา นางสาวพิชญา วรพฒัน์ ป.ตรี 2 0010011378

1,043 ฝาง 037836 นางกฤตนีิ แก้วนาต๊ะ นางสาวศศกิร แก้วนาต๊ะ ป.ตรี 2 0010024850

1,044 ฝาง 040342 นางดาวรุ่ง ฟองมณี นางสาวเปมิกา ฟองมณี ป.ตรี 2 0010016592

1,045 ฝาง 050246 นางสาววรวลญัช์ กนัใจ นายอลงกรณ์ ขนัวิชยั ป.ตรี 2 0010023274

1,046 ไชยปราการ 030579 นายทนิกร ทะยา เดก็ชายอตวิิชญ์ ทะยา อ.3 0010011338

1,047 ไชยปราการ 034052 นายอรรถพล บญุกลิ่น เดก็หญิงบณุยพร บญุกลิ่น อ.3 0010011091

1,048 ไชยปราการ 037438 นางวนัทนา วชัระเสถียร เดก็ชายปิยะพงศ์ วชัระเสถียร อ.3 0018002521

1,049 ไชยปราการ 039474 นางสาวประภาวดี บวัพวงชน เดก็หญิงเป่ียมรัก บวัพวงชน อ.3 0010035340

1,050 ไชยปราการ 039914 นางนตยา โกเสนตอ เดก็หญิงณภสัญาภรณ์ โกเสนตอ อ.3 0018002824

1,051 ไชยปราการ 040923 นางสมฤทยั ชยัวงค์ เดก็หญิงปัณณธร ชยัวงค์ อ.3 0018002897

1,052 ไชยปราการ 046898 นางสาวนนัทนา วรรณชยั เดก็ชายภภูมิู คนช่ืน อ.3 0010016845

1,053 ไชยปราการ 054194 นางพทัยา อินต๊ะแก้ว เดก็หญิงศริิญญาพชัร์ อินต๊ะแก้ว อ.3 0010041888

1,054 ไชยปราการ 055633 นางรัชรารีย์ ขตัยิศ เดก็หญิงนิตยตา เจริญสขุ อ.3 0010044567

1,055 ไชยปราการ 034380 นางพิมพ์ณดา พีรวิชญ์วฒิุกร เดก็หญิงปพิธยาฌ์ ทองเฌอ ป.3 0018000735

1,056 ไชยปราการ 039914 นางนตยา โกเสนตอ เดก็ชายณฐพงค์ โกเสนตอ ป.3 0018002824

1,057 ไชยปราการ 040937 นายพทุธิกลุ ปิยะจนัทร์ เดก็ชายอริยกลุ ปิยะจนัทร์ ป.3 0010014905

1,058 ไชยปราการ 044540 นายวรวฒิุ ล าจวน เดก็หญิงพิชญาสนีิ ล าจวน ป.3 0010027513

1,059 ไชยปราการ 046542 นายเกียรตพิงค์ อุ่นใจ เดก็หญิงวรนิษฐ์ อุ่นใจ ป.3 0010017925

1,060 ไชยปราการ 050427 นายสรุศกัดิ์ เลพล เดก็ชายภมิูภทัร เลพล ป.3 0010039873

1,061 ไชยปราการ 029474 นายจงจิตร อินต๊ะแก้ว เดก็หญิงภทัรธิชา อินต๊ะแก้ว ป.6 0010008436

1,062 ไชยปราการ 031015 นางสดุารัตน์ ไชยเทศ เดก็หญิงจารุภิญญา ไชยเทศ ป.6 0010010253

1,063 ไชยปราการ 032412 นางรัตนา วงัษา เดก็หญิงศภุานนั วงัษา ป.6 0010015939

1,064 ไชยปราการ 038298 นางชตุมิา ธรรมธิ เดก็ชายเกรียงไกร ธรรมธิ ป.6 0010014384
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1,065 ไชยปราการ 055633 นางรัชรารีย์ ขตัยิศ เดก็หญิงณิชาพร เจริญสขุ ป.6 0010044567

1,066 ไชยปราการ 056802 นางปราณี ปกุแก้ว เดก็ชายนราวิชญ์ ปกุแก้ว ป.6 0018008491

1,067 ไชยปราการ 028841 นางศริาณี บญุเกิด เดก็หญิงวิภาวินี ปัญโญกิจ ม.3 0010009214

1,068 ไชยปราการ 029687 นายวิทยา หนอ่ค า เดก็หญิงกิตญิาดา หนอ่ค า ม.3 0010006039

1,069 ไชยปราการ 031728 นางศรีวรรณ์ ศรีวิชยั เดก็หญิงณชา ศรีวิชยั ม.3 0010010508

1,070 ไชยปราการ 044540 นายวรวฒิุ ล าจวน เดก็หญิงวิลาสนีิ ล าจวน ม.3 0010027513

1,071 ไชยปราการ 053516 นางวิราวลัย์ วรรณชยั เดก็ชายจิณณวตัร วรรณชยั ม.3 0018008007

1,072 ไชยปราการ 054123 นางณัฐสนีิ ฐิตภิทัรพลหาญ เดก็หญิงประวีร์ณพชัร จ้อสงูเน้น ม.3 0018007823

1,073 ไชยปราการ 026680 นางกลุรดา เจียมธรากลุ นายสขุมุพนัธ์ ใจหาญ ม.6 0010008413

1,074 ไชยปราการ 028358 นางรัตตกิรณ์ สขุดี นายณมรรษพล สขุดี ม.6 0010008334

1,075 ไชยปราการ 028837 นางจีรพร อิงคสนัตตกิลุ นายคณุานนท์ เมืองมลู ม.6 0018000474

1,076 ไชยปราการ 030658 นางชชัฎาภรณ์ สทีา นางสาวปิยะภรณ์ สทีา ม.6 0010008131

1,077 ไชยปราการ 039112 นายชยัธัช ชคูวร นายญาณพฒัน์ ชคูวร ม.6 0018002437

1,078 ไชยปราการ 039463 นายรุ่งโรจน์ โนชยัวงค์ นายนล โนชยัวงค์ ปวช.3 0018002426

1,079 ไชยปราการ 053472 นางสาวจฬุาลกัษณ์ จฬุาพรหมศลิป์ นายธนภทัร นนัตรัตน์ ม.6 0010035952

1,080 ไชยปราการ 028426 นางอ าพร แก้วใสเ่งิน นางสาวมนสันนัท์ แก้วใสเ่งิน ป.ตรี 2 0010008134

1,081 ไชยปราการ 029118 วา่ที่ ร.ต.สนิธ์ชยั ใจแก้ว นายดถิดนยั ใจแก้ว ป.ตรี 2 0010007814

1,082 ไชยปราการ 029870 นางกรรณิกา คมิผล นางสาวกรวรรณ คมิผล ป.ตรี 2 0010007891

1,083 ไชยปราการ 030579 นายทนิกร ทะยา นางสาวจฑุาทพิย์ ทะยา ป.ตรี 2 0010011338

1,084 ไชยปราการ 031222 นางคนงึนิจ เทพวงค์ นางสาวณิชารัตน์ เทพวงค์ ป.ตรี 2 0018003824

1,085 ไชยปราการ 032685 นางวนัเพ็ญ ปัญโญกิจ นายวศนิ ปัญโญกิจ ป.ตรี 2 0010011396

1,086 ไชยปราการ 057408 นายสขุ จนัทร์เสาร์ นายพงษ์สริิ จนัทร์เสาร์ ป.ตรี 2 0010046715

1,087 แมอ่าย 035641 นางสาวปนดัดา ปานหมอก เดก็ชายณัฐกฤต เวชโกศล อ.3 0010027117

1,088 แมอ่าย 043229 นายอารวฒัน์ แสงสวุรรณ์ เดก็ชายอิสริยกานจน์ แสงสวุรรณ์ อ.3 0010015139

1,089 แมอ่าย 043357 นางสาวจนัธวรรณ ศรีนวลใหญ่ เดก็ชายพิชชาภพ ศรีนวลใหญ่ อ.3 0010016585

1,090 แมอ่าย 044444 นายจอมภพ ช านินอก เดก็หญิงศภุาพิชญ์ ช านินอก อ.3 0010038562

1,091 แมอ่าย 047123 นาง มทัธนา พรหมเผา่ เดก็ชายเสฎฐวฒิุ พรหมเผา่ อ.3 0018007176

1,092 แมอ่าย 047126 นางสวรรค์อ าไพ หม่ืนแสน เดก็หญิงกฤศญา หม่ืนแสน อ.3 0018004025

1,093 แมอ่าย 050403 นางสาวชวิกา จนัทร์ธีระโรจน์ เดก็หญิงชญัญาพทัธ์ กา๋กาศ อ.3 0018005593

1,094 แมอ่าย 053569 นายจีราวฒัน์ จัน๋ต๊ะวงค์ เดก็หญิงทศทพิย์ จัน๋ต๊ะวงค์ อ.3 0018007900

1,095 แมอ่าย 055346 นางสาวอรกานต์ ภมรเกศ เดก็ชายณัฐวฒิุ ดวงงาม อ.3 0018008334

1,096 แมอ่าย 055637 นายบญุทวี เงินสจัจา เดก็ชายกฤชภทัร เงินสจัจา อ.3 0018008155

1,097 แมอ่าย 056560 นางสาวปิยะมาศ วรรณ์แก้ว เดก็ชายเดชชาติ ภเูขียว อ.3 0010045927

1,098 แมอ่าย 024983 นายธนภทัร พินิจ เดก็ชายถิรวฒัน์ พินิจ ป.3 0018005564

1,099 แมอ่าย 029472 นายปริญญา องักลุดี เดก็หญิงปวิชญา องักลุดี ป.3 0018001664

1,100 แมอ่าย 029890 นายวีระพนัธ์ เวทะธรรม เดก็ชายวีระชยั เวทะธรรม ป.3 0010006184

1,101 แมอ่าย 029946 นางพิมพ์ไพรสณฑ์ อทุธิยงั เดก็ชายเช่ียวชาญ อทุธิยงั ป.3 0010010734

1,102 แมอ่าย 030407 นายวิกรม ชยัมลู เดก็ชายศภุนฐั ชยัมลู ป.3 0010007450

1,103 แมอ่าย 034154 นางสภุาพร เมตไตรพนัธ์ เดก็หญิงณัชพร เมตไตรพนัธ์ ป.3 0018004797

1,104 แมอ่าย 034279 นายนิตศิาสตร์ กนัธพงษ์ เดก็หญิงนนัท์นภสั กนัธพงษ์ ป.3 0018007821

1,105 แมอ่าย 036015 นายสรายธุ นนัทาทอง เดก็หญิงพิชญทฬัห์ นนัทาทอง ป.3 0010013036
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1,106 แมอ่าย 037339 นายปฏิญญา ศรีถาวร เดก็หญิงปริยากร ศรีถาวร ป.3 0018005060

1,107 แมอ่าย 038977 นางศศธิร ศรีอ่ินแก้ว เดก็ชายธนาธิป ศรีอ่ินแก้ว ป.3 0012011470

1,108 แมอ่าย 042777 นางอาภารัศม์ิ กองใจ เดก็ชายศภุวิชญ์ กองใจ ป.3 0010016213

1,109 แมอ่าย 057901 นางสาวณัฐฐนนัท์ เรือนสงัข์ เดก็ชายกนัต์ธีภพ เรือนสงัข์ ป.3 0010047039

1,110 แมอ่าย 058492 นางสาวปรานี สริุยะผดงุชยั เดก็ชายเตชิต ไชยมงคล ป.3 0018009624

1,111 แมอ่าย 032257 นางพรรณี มลูสถาน เดก็หญิงปนสัยา มลูสถาน ป.6 0010006616

1,112 แมอ่าย 032572 นายยวน มลูสถาน เดก็ชายยตุตยิา มลูสถาน ป.6 0010006180

1,113 แมอ่าย 034823 นายเฉลมิ ธนาวฒิุกรู เดก็หญิงปราณปรียา ธนาวฒิุกรู ป.6 0010011768

1,114 แมอ่าย 034862 นางภทัราวรรณ สทุธปรีดา เดก็ชายภริูณัฐ วาธง ป.6 0010022758

1,115 แมอ่าย 035249 นายณัฐกิตติ์ เหลาพนสัสกั เดก็ชายสวุิจกัขณ์ เหลาพนสัสกั ป.6 0010013249

1,116 แมอ่าย 035594 นายจิรวฒัน์ จนัทะวนั เดก็หญิงฐณิกาญน์ ชมภแูปง ป.6 0010027534

1,117 แมอ่าย 043229 นายอารวฒัน์ แสงสวุรรณ์ เดก็ชายอจลวิชญ์ แสงสวุรรณ์ ป.6 0010015139

1,118 แมอ่าย 043737 นางณัฐกานต์ มากนคร เดก็หญิงณัฐธิญา ชา่งค ามลู ป.6 0018005998

1,119 แมอ่าย 047113 นายสมชาย จนัทร์ตะมะ เดก็หญิงพลอยภพิูงค์ จนัทร์ตะมะ ป.6 0010025758

1,120 แมอ่าย 048527 นายรณภพ มหายศกลุ เดก็ชายวชิรวิทย์ มหายศกลุ ป.6 0010031082

1,121 แมอ่าย 049632 นายเอกราช ทว่มฤทธ์ิ เดก็หญิงอรนิชา ทว่มฤทธ์ิ ป.6 0018006780

1,122 แมอ่าย 053023 นางสาวยพุา ชยัมงคล เดก็หญิงนพมาศ ชยัมงคล ป.6 0018006912

1,123 แมอ่าย 053569 นายจีราวฒัน์ จัน๋ต๊ะวงค์ เดก็หญิงกมลรส จัน๋ต๊ะวงค์ ป.6 0018007900

1,124 แมอ่าย 054285 นางเบญจมาศ ไชยณุรักษ์ เดก็ชายณัฐพงศ์ ไชยณุรักษ์ ป.6 0018010977

1,125 แมอ่าย 055284 นางพิกลุ อินสวุรรณ์ เดก็หญิงเกศสดุาภรณ์ อินสวุรรณ์ ป.6 0018008163

1,126 แมอ่าย 057084 นางสรัลนชุ ศริิแก้ว เดก็ชายศริิศกัดิ์ ศริิแก้ว ป.6 0018008653

1,127 แมอ่าย 008847 นายประดษิฐ์ กองไชย เดก็ชายพนารักษ์ กองไชย ม.3 0010005645

1,128 แมอ่าย 026947 นายสทิธิพงศ์ อดุมทรัพย์ เดก็ชายสริวชัร อดุมทรัพย์ ม.3 0010009186

1,129 แมอ่าย 029801 นางฉตัรสดุา บญุทวี เดก็หญิงณัชชา บญุทวี ม.3 0018000667

1,130 แมอ่าย 030407 นายวิกรม ชยัมลู เดก็ชายสภุวตัร ชยัมลู ม.3 0010007450

1,131 แมอ่าย 032253 นางสาวบณุฑริก สริุนทร์ เดก็หญิงธันย์ชนก เข่ือนค า ม.3 0010021724

1,132 แมอ่าย 036788 นางตรียคุล ผดัมอย เดก็ชายวสพุล สเีหลอืง ม.3 0018005836

1,133 แมอ่าย 041554 นางนิตยวรรณ ตนัโถะ เดก็หญิงชฎาภร พิจารย์ ม.3 0010014572

1,134 แมอ่าย 046924 นางณรีกานต์ กิตติุ้ย เดก็หญิงกลุธิดา ล้อมหทยั ม.3 0018007561

1,135 แมอ่าย 051461 นางสภุสัสร ศรีสวสัดิ์ เดก็ชายวรันธร ศรีสวสัดิ์ ม.3 0010022133

1,136 แมอ่าย 052218 วา่ที่ ร.ต.สมบตัิ วงค์เจริญ เดก็ชายเคยีวคม วงค์เจริญ ม.3 0018007365

1,137 แมอ่าย 054189 นางสาวพรสวรรค์ ค าเปีย้ เดก็ชายธีรโชติ ค าเปีย้ ม.3 0010041887

1,138 แมอ่าย 057090 นายรัฐศาสตร์ พิสยัเลศิ เดก็หญิงริสา พิสยัเลศิ ม.3 0018008659

1,139 แมอ่าย 020373 นางวชัโรบล บโิข่ นายกฤตพล บโิข่ ม.6 0018001183

1,140 แมอ่าย 026658 นายประชนั กนัธะมาลยั นายกิตตนินัท์ กนัธะมาลยั ม.6 0010009366

1,141 แมอ่าย 028191 นายวรสรวง สทุธิสวรรค์ นางสาวนาฏนฤตย์ สทุธิสวรรค์ ม.6 0010007021

1,142 แมอ่าย 030914 นางสภุาภรณ์ อินหวนั นางสาวเปรมกมล อินหวนั ม.6 0010010678

1,143 แมอ่าย 043048 นางสาวพวงชมภู อินลวง นายตลุากร สวา่งเมือง ม.6 0010022762

1,144 แมอ่าย 043363 นางสาวอมลสริิ ผลปัญญา นายวีรภทัร ศรียาบ ปวช.3 0018005200

1,145 แมอ่าย 019159 นายสกิุจ มณีผอ่ง นายพงศ์เทพ มณีผอ่ง ป.ตรี 2 0018005643

1,146 แมอ่าย 027891 นางศริิกานต์ ค าใส นายเกง่กวี ค าใส ปวส.2 0010015299
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1,147 แมอ่าย 028761 นายอนชุา นพรัมภา นายปรีชาพงศ์ นพรัมภา ป.ตรี 2 0010007564

1,148 แมอ่าย 033749 นางนวลจนัทร์ บษุดี นายชาญวิทย์ บษุดี ป.ตรี 2 0018003853

1,149 แมอ่าย 034984 นางสาวรัชดา สทุธปรีดา นายสทุธากร ทรงสอาด ป.ตรี 2 0010031048

1,150 แมอ่าย 037488 นางบณุฑริกา สมุนรัตนกลู นางสาวเกษศริิน เฟ่ืองเงิน ป.ตรี 2 0018004615

1,151 แมอ่าย 038283 นางศริประภา ธานี นางสาวนฐัณาภรณ์ บญุหลอ่ ป.ตรี 2 0018005763

1,152 แมอ่าย 053669 นางสาวกญัญอญัญ์ ศรีวิไชย นายสทิธิชยั ทใิจ ปวส.2 0018010546

1,153 สารภี 032688 นายปริญญา พงศธรพิพฒัน์ เดก็หญิงบตุรษญา พงศธรพิพฒัน์ อ.3 0010009422

1,154 สารภี 040093 นายณัฐพล มีสตัย์ เดก็ชายนนท์กวิน มีสตัย์ อ.3 0010038854

1,155 สารภี 040946 นางสาวสริิลกัษณ์ ไชยวงศ์ เดก็หญิงพิมพ์พิชา ตนัประคองสขุ อ.3 0010032621

1,156 สารภี 045694 นายพงษ์นิรันดร์ ยามวงค์ เดก็หญิงนิรชา ยามวงศ์ อ.3 0010032663

1,157 สารภี 048715 นายเชษฐ์พนัธ์ รัตนาภรณ์นกุลุ เดก็หญิงพิชญา รัตนาภรณ์นกุลุ อ.3 0010026557

1,158 สารภี 050645 นายศานิต เงินโก เดก็ชายณัฐกฤต เงินโก อ.3 0010032691

1,159 สารภี 050706 นางสาวมทันา เสริฐสม เดก็หญิงอยัย์วรา ธรรมสาร อ.3 0010038832

1,160 สารภี 057797 นางสาวศริิวรรณ สงัยะ เดก็ชายธนภทัร เปรมเสถียร อ.3 0018009071

1,161 สารภี 037083 นายสริุยน ไชยวงศ์ เดก็ชายวทร ไชยวงศ์ ป.3 0010032576

1,162 สารภี 037419 นางสาวสกณุา ตาปัน เดก็ชายเธียรวิชญ์ สงัข์ขาว ป.3 0010030782

1,163 สารภี 039115 นางณัฏฐินี ลาภรัตนทอง เดก็ชายณัชชนย์ ลาภรัตนทอง ป.3 0010032593

1,164 สารภี 040278 นายเขมวิทย์ จนัต๊ะมา เดก็หญิงภคัวลญัชญ์ จนัต๊ะมา ป.3 0010026564

1,165 สารภี 044310 นายวิโรจน์ อินตะมลู เดก็หญิงฐานะดี อินประมลู ป.3 0010022696

1,166 สารภี 049069 นางสาววาสนา ต๊ะกาบโค เดก็ชายแทนกาย เชิดชตูระกลูทอง ป.3 0018005219

1,167 สารภี 049836 นางกาญจนา กอ๋งแก้ว เดก็ชายปัณณวฒัน์ กอ๋งแก้ว ป.3 0010024550

1,168 สารภี 055657 นางนฤมล สกุนัทา เดก็หญิงบณัพร สกุนัทา ป.3 0010044564

1,169 สารภี 057931 นายสปุระกิจ สริุยะ เดก็หญิงชญานิศ สริุยะ ป.3 0010047055

1,170 สารภี 028000 นางเดอืนฉาย วชัรวีรกลุ เดก็หญิงกิตญิาดา วชัรวีรกลุ ป.6 0010006322

1,171 สารภี 033970 นางทวิาพร เตชะรุจิพร เดก็ชายเตชินท์ เตชะรุจิพร ป.6 0010027500

1,172 สารภี 037419 นางสาวสกณุา ตาปัน เดก็หญิงเทยีนรุ่ง สงัข์ขาว ป.6 0010030782

1,173 สารภี 041468 นายเจษฎาพร อินประมลู เดก็หญิงณัฐปภสัร์ อินประมลู ป.6 0010026501

1,174 สารภี 046214 นาง ภษูณิศา ปกุมณี เดก็หญิงมนสชิา ธรรมธาตุ ป.6 0010027030

1,175 สารภี 049836 นางกาญจนา กอ๋งแก้ว เดก็หญิงพิชชาภา กอ๋งแก้ว ป.6 0010024550

1,176 สารภี 054529 น.อ.ขจรศกัดิ์ สายบญุ เดก็ชายณฐพงศ์ สายบญุ ป.6 0010042392

1,177 สารภี 057310 นายไชยวฒัน์ ไชยวงศ์ เดก็หญิงชนม์พิชา ไชยวงศ์ ป.6 0010046631

1,178 สารภี 036388 นายเอกพิงค์ วงษ์แก้วจนัทร์ เดก็ชายภริูพฒัน์ วงษ์แก้วจนัทร์ ม.3 0012015429

1,179 สารภี 042797 นางศวิพร ธนะมาศสกลุ เดก็หญิงนชัชา ธนะมาศสกลุ ม.3 0010027538

1,180 สารภี 046214 นาง ภษูณิศา ปกุมณี เดก็ชายธรรศ ธรรมธาตุ ม.3 0010027030

1,181 สารภี 052490 นายภทัรพงศ์ เงาโสภา เดก็หญิงญาณิฐา เงาโสภา ม.3 0010025132

1,182 สารภี 052491 นางสาวณัฐชญาณ์ภา เงาโสภา เดก็ชายธนดล วฒันชยั ม.3 0010025133

1,183 สารภี 054387 นายรัฐศาสตร์ มหาเทพ เดก็ชายพลกฤต มหาเทพ ม.3 เปิดบญัชี

1,184 สารภี 057310 นายไชยวฒัน์ ไชยวงศ์ เดก็หญิงมนต์สชิา ไชยวงศ์ ม.3 0010046631

1,185 สารภี 029166 นายพลูทรัพย์  ตือ้แปง นายพชัรพลู ตือ้แปง ม.6 0010029137

1,186 สารภี 029286 นางกรรณิการ์ ศรีธิ นายนวลติ ศรีธิ ม.6 0010006893

1,187 สารภี 030740 นางมกุดา ขอร้อง นางสาวพชัราภรณ์ ขอร้อง ม.6 0010006620
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1,188 สารภี 036397 นางจิรพรรณ จิตพฒันชยั นายชานน จิตพฒันชยั ม.6 0010014862

1,189 สารภี 041796 นางสาวรัตน์มณี เทพทอง นายศรัณยู เทพทอง ม.6 0010024559

1,190 สารภี 056822 วา่ที่ ร.ต.วงศ์เทวญั ณ ล าพนู นางสาววลัยาพร ณ ล าพนู ม.6 0010046224

1,191 สารภี 023518 นางศริิประภา ใจสาม นายเฉลมิรัฐ นามวงค์ ป.ตรี 2 0010002196

1,192 สารภี 029111 นางมลวิลัย์ ชยับรีุ นางสาวธมลวรรณ ชยับรีุ ป.ตรี 2 0010027540

1,193 สารภี 031008 สบิเอกบญุสม ยานะธรรม นายภริูวจัน์ ยานะธรรม ป.ตรี 2 0010020615

1,194 สารภี 031444 นางประสพพร อปุราสทิธ์ิ นายภวูิศ อปุราสทิธ์ ป.ตรี 2 0010023337

1,195 สารภี 037088 นายมณฑล ซา่มยอง นายพทัธดนย์ ซา่มยอง ป.ตรี 2 0010032577

1,196 สารภี 043655 นางอมุารินทร์ หวัเวียง นางสาวจิตตญิาภรณ์ แสงหาญ ป.ตรี 2 0018003000

1,197 สารภี 044000 นางศนัสนีย์ จ าจด นางสาวภทัรนนัท์ จ าจด ป.ตรี 2 0010015997

1,198 สารภี 047003 นายปริญญา นามเทพ นายจกัรี นามเทพ ป.ตรี 2 0010017075

1,199 สารภี 049012 นางปรียาภรณ์ ภู่พิทกัษ์พงศ์ นางสาวนนัท์นภสั ภู่พิทกัษ์พงศ์ ป.ตรี 2 0010021272

1,200 สารภี 050724 นางลคันา สยุะ นายธนโชติ สยุะ ป.ตรี 2 0010042523

1,201 สารภี 054529 น.อ.ขจรศกัดิ์ สายบญุ นายญาณวฒัน์ สายบญุ ป.ตรี 2 0010042392

1,202 สนัป่าตอง 034012 นางสาวนพวรรณ ยาวิชยั เดก็หญิงชาร์ม องค์ศริิวิทยา อ.3 0010027610

1,203 สนัป่าตอง 037716 นางสาวจฑุารัตน์ จนัทร์เพ็ญ เดก็ชายธีรา วิญญหูตัถกิจ อ.3 0010032099

1,204 สนัป่าตอง 039876 นางปวีณ์พิมพ์ พงษ์ธนาคม เดก็ชายเอกกร พงษ์ธนาคม อ.3 0012016069

1,205 สนัป่าตอง 042104 นายจกัรพงษ์ กลัยา เดก็หญิงวีร์วรินทร์ กลัยา อ.3 0012015318

1,206 สนัป่าตอง 043377 นางสาวนยันา สกีนัโท เดก็ชายพยหุพลสนิธุ์ สกีนัโท อ.3 0010026765

1,207 สนัป่าตอง 043523 นายปกรณ์ กองสงิห์ เดก็หญิงกญัญาพฒัน์ กองสงิห์ อ.3 0010032165

1,208 สนัป่าตอง 057248 นางอนัทกิา ปรีดาพงษ์ เดก็ชายธนนัชยั สายติ๊บ อ.3 0010046571

1,209 สนัป่าตอง 035467 นายณัฐพงศ์ ชนะวงษา เดก็ชายภทัรพงศ์ ชนะวงษา ป.3 0010032052

1,210 สนัป่าตอง 036445 นายคณินทร์ สทิธิการ เดก็ชายคณุานนท์ สทิธิการ ป.3 0010032073

1,211 สนัป่าตอง 037191 นางสาวปณุยวีร์ เรือนค า เดก็ชายณัฐนนัท์ เรือนค า ป.3 0012014977

1,212 สนัป่าตอง 040345 นางรัชนนัท์ อ้นเกษ เดก็ชายปณุณวิช อ้นเกษ ป.3 0018009134

1,213 สนัป่าตอง 043173 นายจิรัสย์ กนัทา เดก็ชายณัฐ กนัทา ป.3 0010032158

1,214 สนัป่าตอง 043469 นางจีรภา ลอมศรี เดก็ชายวาทติ ลอมศรี ป.3 0010039340

1,215 สนัป่าตอง 044002 นายธนกฤต ไชยวงศ์ เดก็หญิงศรัญญา ไชยวงศ์ ป.3 0010032179

1,216 สนัป่าตอง 047061 นายดนยั ถนอมจิตร เดก็หญิงณัฐปภสัร์ ถนอมจิตร ป.3 0010029179

1,217 สนัป่าตอง 049186 นายธีรศกัดิ์ ขวญัศรีวงค์ เดก็หญิงธัญสนีิ ขวญัศรีวงค์ ป.3 0018007124

1,218 สนัป่าตอง 037480 นางปริศนา อคัรพงษ์สวสัดิ์ เดก็ชายณัฐนนท์ อคัรพงษ์สวสัดิ์ ป.6 0010022865

1,219 สนัป่าตอง 044295 นางศศนิกานต์ ค ามาลา เดก็ชายปัณณวิชญ์ ค ามาลา ป.6 0018003630

1,220 สนัป่าตอง 050273 นางพิวรรณ ขนัรักษา เดก็หญิงหฤทยักานต์ ขนัรักษา ป.6 0010038932

1,221 สนัป่าตอง 051238 นายพลภิรักษ์ สเุมธะ เดก็ชายธนโชติ สเุมธะ ป.6 0010025589

1,222 สนัป่าตอง 052231 นางณัฐนนัท์ แสนเรือน เดก็ชายปภงักร แสนเรือน ป.6 0010027678

1,223 สนัป่าตอง 053365 นางจนัทร์ทมิา ค าบอนพิทกัษ์ เดก็หญิงฟ้าลดา ค าบอนพิทกัษ์ ป.6 0010033395

1,224 สนัป่าตอง 056231 นายพีกิจ พึ่งพุ่มแก้ว เดก็หญิงกรกญัญา พึ่งพุ่มแก้ว ป.6 0010047374

1,225 สนัป่าตอง 057581 นางสาวอจัฉราวรรณ วรนาถศภุกิจ เดก็ชายภมิูนนัท์ วรนาถศภุกิจ ป.6 0010046791

1,226 สนัป่าตอง 028110 นายประคอง พิไรแสงจนัทร์ เดก็ชายวิธธัช พิไรแสงจนัทร์ ม.3 0012003167

1,227 สนัป่าตอง 029033 นางเนตรนภา อมัโรสถ เดก็ชายกนัตวิชญ์ อมัโรสถ ม.3 0010008265

1,228 สนัป่าตอง 029528 นายไพรวลัย์ ไฮค า เดก็หญิงวรนารี ไฮค า ม.3 0010009671
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1,229 สนัป่าตอง 030925 นางพิมพากร วรรณวิริยวตัร เดก็ชายปัญญวฒัน์ วรรณวิริยวตัร ม.3 0010009730

1,230 สนัป่าตอง 031124 นายศวิพล ชมช่ืน เดก็ชายเกือ้คณุ ชมช่ืน ม.3 0012006297

1,231 สนัป่าตอง 034012 นางสาวนพวรรณ ยาวิชยั เดก็ชายโชคช์ องค์ศริิวิทยา ม.3 0010027610

1,232 สนัป่าตอง 034536 นางประภาพร สวุรรณบงกช เดก็ชายเจตดลิก สวุรรณบงกช ม.3 0018001692

1,233 สนัป่าตอง 042429 นางจิราธร นาดี เดก็หญิงนพจิรา นาดี ม.3 0018006555

1,234 สนัป่าตอง 042526 นางสายสดุา ศริิ เดก็หญิงจิรชยา ศริิ ม.3 0012017745

1,235 สนัป่าตอง 045003 นางสทุธิรา บญุสวุรรณ์ เดก็ชายพลกฤต บญุสวุรรณ์ ม.3 0010021931

1,236 สนัป่าตอง 050043 นางสรุางค์ วิภาทวิาภรณ์ เดก็หญิงนนัท์นภสั วิภาทวิาภรณ์ ม.3 0010039994

1,237 สนัป่าตอง 011150 นางจินตนา นดัสาสาร นางสาวกวินธิดา นดัสาสาร ม.6 0010027614

1,238 สนัป่าตอง 026506 นางอษุา มลูใจ นางสาวปพิชญา มลูใจ ม.6 0010010131

1,239 สนัป่าตอง 028515 นายยทุธนา กงัแฮ นางสาวอนญัพร กงัแฮ ม.6 0010019731

1,240 สนัป่าตอง 028621 นางชิณากานต์ เจริญสขุ นางสาวนภสนิธุ์ ปณุณวนิช์ ม.6 0012011251

1,241 สนัป่าตอง 028832 นายสรสชิฐ์ โลจนภีระพงศ์ นางสาววรรณพิมล โลจนภีระพงศ์ ม.6 0010012313

1,242 สนัป่าตอง 030150 นางอบุลรัตน์ ค าฟู นายทอตะวนั ค าฟู ม.6 0010007121

1,243 สนัป่าตอง 036880 นางทศพร บญุสม นางสาวภทัรภร บญุสม ม.6 0010027628

1,244 สนัป่าตอง 039331 นายจกัรภพ ชยัวฒิุ นางสาวศภุกญัญา ชยัวฒิุ ม.6 0010022902

1,245 สนัป่าตอง 039331 นายจกัรภพ ชยัวฒิุ นางสาวศภุนดัดา ชยัวฒิุ ม.6 0010022902

1,246 สนัป่าตอง 040815 นายคณิน หงษ์ใจสี นางสาววรุณอร หงษ์ใจสี ม.6 0010021933

1,247 สนัป่าตอง 047056 นางนงลกัษณ์ อินตา นายวิรชชั แสงอรุณ ม.6 0010032214

1,248 สนัป่าตอง 047770 นางกรุณา พฒิุมา นางสาวสริิยากร พฒิุมา ม.6 0018004377

1,249 สนัป่าตอง 048962 นางสาวสพุตัรา ไชยแก้ว นายกมลฉตัร ไชยแก้ว ม.6 0010038925

1,250 สนัป่าตอง 052919 นางชฎาพร ปราโมทย์ นายญาณเทพ ปราโมทย์ ม.6 0010037234

1,251 สนัป่าตอง 053895 นายวสนัต์ เตมีซิว นางสาวประภาศริิ เตมีซิว ม.6 0010046234

1,252 สนัป่าตอง 057800 นางสายทอง ตาปัญญา นายชนวีร์ ตาปัญญา ม.6 0018009076

1,253 สนัป่าตอง 022323 นางพรทพิย์ กนัทาสม นายนราวิชญ์ กนัทาสม ป.ตรี 2 0010022908

1,254 สนัป่าตอง 022690 นายวชัระ กฤษณา นายนทัธกร กฤษณา ป.ตรี 2 0010013141

1,255 สนัป่าตอง 024573 นายวีรชยั ภอ่ิูนอ้อย นางสาววิชญานี ภอ่ิูนอ้อย ป.ตรี 2 0010006968

1,256 สนัป่าตอง 025752 นางปรัศนียา แสนค าฟู นายปฐมพงษ์ จนัทาพนู ป.ตรี 2 0010012160

1,257 สนัป่าตอง 029839 นางภิรมณ์ อ ่าเอ่ียม นางสาวนภสัสร อ ่าเอ่ียม ป.ตรี 2 0018002144

1,258 สนัป่าตอง 032653 นายเจริญ พรหมแก้ว นายจิรพสั พรหมแก้ว ป.ตรี 2 0018003994

1,259 สนัป่าตอง 034466 นางบวัจนัทร์ สริุโย นายเขมทตั สริุโย ป.ตรี 2 0010007933

1,260 สนัป่าตอง 041946 วา่ที่ ร.ท.ภาสกร ช่ืนจิตร นางสาวธนพร ช่ืนจิตร ป.ตรี 2 0010026163

1,261 สนัป่าตอง 045003 นางสทุธิรา บญุสวุรรณ์ นางสาวคณิตา บญุสวุรรณ์ ป.ตรี 2 0010021930

1,262 สนัป่าตอง 050721 นางชลดา เข่ือนศรี นายชานน เข่ือนศรี ป.ตรี 2 0010022966

1,263 สนัป่าตอง 058657 นางจงจิต สวนแยง นางสาวจินตนา สวนแยง ป.ตรี 2 0018009761

1,264 หางดง 032487 นางเพียงดาว สขุเป็งทวี เดก็ชายธรรมปพน สขุเป็ยงทวี อ.3 0010006901

1,265 หางดง 037350 นางสาวสคุนธ์ทพิย์ พนัธ์ทพิย์ เดก็ชายสกุฤษฏิ์ พนัธ์ทพิย์ อ.3 0010030881

1,266 หางดง 053260 นางนิรดา พิภชัมงคลกลุ เดก็ชายนรภทัร พิพชัมงคลกลุ อ.3 0018007825

1,267 หางดง 053896 นางสรีุรัตน์ อทุธา เดก็หญิงกวินรัตน์ อถทธา อ.3 0012031028

1,268 หางดง 015444 นายสมชาย ไชยจินดา เดก็ชายชวลัวิชญ์ ไชยจินดา ป.3 0010013256

1,269 หางดง 020590 นายศฤงคาร แป้นกลาง เดก็ชายเป็นนาย แป้นกลาง ป.3 0010009437

หนา้ที ่31 จาก 40
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1,270 หางดง 030410 นางกาญจนา มหาวรรณ เดก็หญิงธัญชนก มหาวรรณ ป.3 0010011909

1,271 หางดง 034397 นางรัตตกิร นามลอื เดก็หญิงปวริศา นามลอื ป.3 0010009804

1,272 หางดง 034844 นายเกียรตพิงศ์ ไชยมงคล เดก็หญิงวิมลณัฐ ไชยมงคล ป.3 0010027802

1,273 หางดง 036255 นายเกียรตศิกัดิ์ ไชยศรีสวสัดิ์ เดก็ชายกศดิศิ ไชยศรีสวสัดิ์ ป.3 0010027459

1,274 หางดง 036865 นางสาวมนสัชนม์ มลูเมือง เดก็หญิงวรวีย์ ปินตา ป.3 0018005401

1,275 หางดง 039349 นายเกียรตชินินทร์ พฒันบญุแสน เดก็หญิงนิธินาถ พฒันบญุแสน ป.3 0018005074

1,276 หางดง 045513 นายวีรวฒัน์ สริุยะ เดก็ชายรัชพล  สริุยะ ป.3 0010030093

1,277 หางดง 049009 นายวชิรพงศ์ บญุสง่ เดก็ชายอิสยาห์ บญุสง่ ป.3 0010027792

1,278 หางดง 051228 นายพีรพงษ์ มอญไข่ เดก็หญิงพีรยา มอญใข่ ป.3 0010039627

1,279 หางดง 051521 นางอษุณีย์ ฟองค า เดก็หญิงณัฐสดุา ฟองค า ป.3 0012030176

1,280 หางดง 040028 นางสาวจิตรลดา โกสนิทรานนท์ เดก็ชายพิชชากร โกสนิทรานนท์ ป.6 0010027563

1,281 หางดง 043799 นางสาววรินทร์ทพิย์ วฒันาอตคิณุ เดก็หญิงบญุญิสา วฒันาอตคิณุ ป.6 0010027564

1,282 หางดง 044519 นายณัฏฐพล เตชะเทพ เดก็หญิงพณัณชิตา เตชะเทพ ป.6 0010027565

1,283 หางดง 049226 นางเงินเจียง ธรรมศร เดก็หญิงภทัรานิษฐ์ ธรรมศร ป.6 0018005534

1,284 หางดง 051068 นายนนัทพงษ์ ลมัจนัทร์ เดก็ชายอชิตะ ลมัจนัทร์ ป.6 0010026679

1,285 หางดง 053326 นางสายขวญั ปิมปา เดก็หญิงพรรณภทัร ปิมปา ป.6 0010041621

1,286 หางดง 053915 นายสทิธิพงศ์ ไชยค าหล้า เดก็หญิงบณุยพีร์ ไชยค าหล้า ป.6 0010041435

1,287 หางดง 024306 นายมานิช ถาอ้าย เดก็ชายกนกพิชญ์ ถาอ้าย ม.3 0010006047

1,288 หางดง 027327 นางปรียา พงษ์ธิ เดก็ชายธีร์ธวชั พงษ์ธิ ม.3 0010017298

1,289 หางดง 029650 นายเจริญ บตุรชยั เดก็ชายภมิูภทัร บตุรชยั ม.3 0010014736

1,290 หางดง 029791 นางศริิพร ค าปวง เดก็หญิงณัชชา ต าปวง ม.3 0010007098

1,291 หางดง 032487 นางเพียงดาว สขุเป็งทวี เดก็ชายศภุศติ สขุเป็งทวี ม.3 0010006901

1,292 หางดง 034628 นางเนาวรัตน์ หมีทอง เดก็หญิงปาณิสรา หมีทอง ม.3 0018000582

1,293 หางดง 036028 นางสาวณิชาภทัร เจริญศลิป์ เดก็หญิงวิริยา สขุเสาร์ ม.3 0010027554

1,294 หางดง 039122 นายสเุชษฐ์ ศรีสอนใจ เดก็หญิงพีรกานต์ ศรีสอนใจ ม.3 0010027552

1,295 หางดง 039122 นายสเุชษฐ์ ศรีสอนใจ เดก็หญิงพิชชากานต์ ศรีสอนใจ ม.3 0010027552

1,296 หางดง 041474 นายพีรยทุธ สใุจ เดก็ชายเกรียงศกัดิ์ สใุจ ม.3 0010026832

1,297 หางดง 043585 นายราเมศร์ สทิธิพาณิชย์ เดก็หญิงจินห์สดุา สทิธิพาณิชย์ ม.3 0010030932

1,298 หางดง 045663 นางพนิดา พิมสาร เดก็หญิงอทติยา พิมสาร ม.3 0010041602

1,299 หางดง 045951 นายธนพล ซมึกลาง เดก็หญิงพรรณภทัร ซมึกลาง ม.3 0018003168

1,300 หางดง 051067 นายนนัทพล ลมัจนัทร์ เดก็ชายอชิระ ลมัจนัทร์ ม.3 0010026680

1,301 หางดง 051142 นางสาวชตุกิาญจน์ วิริยะรักษ์สนัติ เดก็หญิงปทติตา วิริยะรักษ์สนัติ ม.3 0010030990

1,302 หางดง 051521 นางอษุณีย์ ฟองค า เดก็ชายธนรัฐ ฟองค า ม.3 0012018838

1,303 หางดง 053859 นายเกียรตวิสนัต์ เข่ือนแก้ว เดก็หญิงร้อยแก้ว เข่ือนแก้ว ม.3 0010041412

1,304 หางดง 026446 นางศริาณี หนอ่ค า นายศริวฒัน์ หนอ่ค า ม.6 0012017361

1,305 หางดง 027481 นางศรีสกลู จิรรัตน์สกลุ นายจิรชวิศ จิรรัตน์สกลุ ม.6 0010012784

1,306 หางดง 029298 นายนิเวชน์ วิยะ นายจิรายทุธ วิยะ ม.6 0018000158

1,307 หางดง 032987 นางอญัชณา สบืสกลุ นางสาวปทติตา สบืสกลุ ม.6 0010020146

1,308 หางดง 034397 นางรัตตกิร นามลอื นางสาวปณุา นามลอื ม.6 0010009804

1,309 หางดง 038048 นางจฬุารัตน์ พฤกษะวนั นายพฤกษ์ พฤกษะวนั ม.6 0010027555

1,310 หางดง 038048 นางจฬุารัตน์ พฤกษะวนั นางสาวแพรวา พฤกษะวนั ม.6 0010027555

หนา้ที ่32 จาก 40
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1,311 หางดง 043253 นางชลกร กาฬรัตน์ นางสาวรัทยา กาฬรัตน์ ม.6 0010030924

1,312 หางดง 050091 นางตวงพร ทรายค า นายวรวีย์ ทรายค า ม.6 0018004837

1,313 หางดง 051141 นางสาวโชตกิา วิริยะรักษ์สนัติ นางสาวปนชันรรณ วชัรเกตุ ม.6 0010030989

1,314 หางดง 052230 นายพฒันศกัดิ์ ไชยสุ นางสาวณภทัร ไชยสุ ม.6 0010026287

1,315 หางดง 053831 นายพิเชษฐ์ นนทะภา นางสาวธรรมิกา นนทะภา ม.6 0010041373

1,316 หางดง 055173 นางพรผกา วงัพฤกษ์ นางสาวณัฐนรี วงัพฤหษ์ ม.6 0010046233

1,317 หางดง 027098 นางเยาวเรศ สนิทการ นายนามบญุ สนิทการ ป.ตรี 2 0012002493

1,318 หางดง 027327 นางปรียา พงษ์ธิ นายพีรพิชญ พงษฺธิ ป.ตรี 2 0010017298

1,319 หางดง 027999 นางบปุผา พรมจนัทร์ นายรัชพล พรมจนัทร์ ป.ตรี 2 0010010460

1,320 หางดง 028186 นายเสาร์ แสงงาม นายพิทวสั แสงงาม ปวส.2 0010018364

1,321 หางดง 028228 นางทพิย์สนีุย์ ทพิย์ปะละ นางสาวองัคนา ทพิย์ปะละ ป.ตรี 2 0012004869

1,322 หางดง 032352 นายส าราญ ค าเป็ง นางสาวสราลี ค าเป็ง ป.ตรี 2 0010009215

1,323 หางดง 034392 นางวนัวิสา นวพงศ์ไพบลูย์ นายณัฐพล นวพงศ์ไพบลูย์ ป.ตรี 2 0010013016

1,324 หางดง 039487 นายสวุฒัน์ ศศธิร นายณัฐ ศศธิร ป.ตรี 2 0018004330

1,325 หางดง 044850 นายสายณัห์ อินป๋ัน นายบรรณรต อินป๋ัน ป.ตรี 2 0010022427

1,326 หางดง 051142 นางสาวชตุกิาญจน์ วิริยะรักษ์สนัติ นายธนภณ วิริยะรักษ์สนัติ ป.ตรี 2 0010030990

1,327 แมว่าง 050902 นางวิไลลกัษณ์ เตจ๋า เดก็ชายภริูภทัร เตจ๋า อ.3 0010023314

1,328 แมว่าง 058622 นางสาวสริินทรา โพเง เดก็ชายธนกฤต โพเง อ.2 0018009720

1,329 แมว่าง 037808 นายนิตธิาดา หล้าสา เดก็ชายวรภพ หล้าสา ป.3 0018004068

1,330 แมว่าง 051573 นางศรีแพร มณีรัตน์จงสกลุ เดก็หญิงพฤดี มณีรัตน์จงสกลุ ป.3 0018006102

1,331 แมว่าง 055716 นางสาวศริิวรรณ สายทรัพย์สนิ เดก็หญิงวิชญาดา สายทรัพย์สนิ ป.3 0010044668

1,332 แมว่าง 030277 นางวราภรณ์ ยศชยัศรี เดก็หญิงพิยดา ชยักาวิล ป.6 0010010357

1,333 แมว่าง 044189 นายชยัวิเชียร เชง่ยะ เดก็ชายณัฐสทิธ์ิ เซง่ยะ ป.6 0010023207

1,334 แมว่าง 028682 นายมนตรี ปันค า เดก็ชายเนตธิร ปันค า ม.3 0010008280

1,335 แมว่าง 041606 นางสาวธนชัพร ใจยะป๋ัน เดก็ชายณัฐพงศ์ ใจยะป๋ัน ม.3 0018006998

1,336 แมว่าง 050382 นางนงเยาว์ จินรัตน์ เดก็หญิงศภุานนั จินรัตน์ ม.3 0010027567

1,337 แมว่าง 027056 นายวิจาร แอค า นางสาววิริยา แอค า ม.6 0010006141

1,338 แมว่าง 028661 นางนริศรา จองสา่งปัน นางสาวชตุกิาญจน์ กระจายสญัจร ม.6 0010002874

1,339 แมว่าง 028682 นายมนตรี ปันค า นายนตกิร ปันค า ปวช.3 0010008280

1,340 แมว่าง 031647 นายประยรู แก้วมลู นางสาวจืรัฐิรฎา แก้วมลู ม.6 0010011936

1,341 แมว่าง 032187 นายบญุมี ศรีพิชยานนัท์ นายภมิูสริิณ ศรีพิชญานนัท์ ม.6 0010010771

1,342 แมว่าง 032991 นายสรุพงษ์ สริุจนัทร์ นางสาวชรินรัตน์ สริุจนัทร์ ม.6 0010009004

1,343 แมว่าง 037752 นางชณัญสกุานต์ ศรีพายพั นายธัญย์ภวกฤษ ศรีพายพั ม.6 0010016235

1,344 แมว่าง 044189 นายชยัวิเชียร เชง่ยะ นางสาวหทยัการณ์ เซง่ยะ ม.6 0010023207

1,345 แมว่าง 045998 นายพรสวรรค์ พนัธเสน นายชยัภทัร พนัธเสน ปวช.3 0010027568

1,346 แมว่าง 053857 นางณิชาวีร์ สวา่งพนาพนัธุ์ นางสาวนภสัสร สวา่งพนาพนัธุ์ ม.6 0010047026

1,347 แมว่าง 025955 นายสนิท เจริญ นางสาวการ์ศนิิล เจริญ ป.ตรี 2 0010005969

1,348 แมว่าง 027019 นายวิชิต บญุแปลง นางสาวผไทมาศ บญุแปลง ป.ตรี 2 0010017435

1,349 แมว่าง 033778 นายสทุศัน์ ทาวงค์ นายธรรมฐิติ ทาวงค์ ป.ตรี 2 0012013366

1,350 ดอยหลอ่ 043190 นายอศันยั แสนใจ เดก็หญิงพิชามญชุ์ แสนใจ อ.3 0010027574

1,351 ดอยหลอ่ 043211 นายสกัการ สวสัดิ์ประดษิฐ์ เดก็ชายจิรภทัร สวสัดิ์ประดษิฐ์ อ.3 0018005394
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1,352 ดอยหลอ่ 055721 นางสาวจิราพรรณ จินาใหม่ เดก็หญิงจิรัชญา ค าตุ้ย อ.3 0010044673

1,353 ดอยหลอ่ 033671 นางณัฏฐ์ชิตา แสงประสทิธ์ิ เดก็ชายอภิภู แสงประสทิธ์ิ ป.3 0018004036

1,354 ดอยหลอ่ 033880 นางสาวอมัพร ค าอ้าย เดก็ชายปัณณวิชญ์ ค าอ้าย  ป.3 0010006588

1,355 ดอยหลอ่ 040611 นางมนต์รวี บญุมาปะ เดก็ชายธีรฉตัฎ์ บญุมาปะ ป.3 0010027572

1,356 ดอยหลอ่ 043190 นายอศันยั แสนใจ เดก็หญิงอญัชิษฐา แสนใจ  ป.3 0010027574

1,357 ดอยหลอ่ 043190 นายอศันยั แสนใจ เดก็ชายทนิกฤษ แสนใจ ป.6 0010027574

1,358 ดอยหลอ่ 022187 นางสกาววรรณ ณ เชียงใหม่ นายถิรพร ณ เชียงใหม่ ม.3 0010009130

1,359 ดอยหลอ่ 028940 นายพีรพงษ์ วีระ นายอคัรวินท์ วีระ ม.3 0012009631

1,360 ดอยหลอ่ 026943 นางกรองจิตร เตจ๊ะวงค์ นายธนวฒัน์ เตจ๊ะวงค์ ม.6 0010002966

1,361 ดอยหลอ่ 028668 นางนงเยาว์ จินาวงค์ นางสาวณัฐกฤตา จินาวงค์ ม.6 0010013151

1,362 ดอยหลอ่ 033777 นางร าแพน ปัญญา นางสาวปรีดาภรณ์ ปัญญา ม.6 0010013565

1,363 ดอยหลอ่ 052697 นางศรีวิไล กนัเรือง นาย ศรายทุธ กนัเรือง ม.6 0018006999

1,364 ดอยหลอ่ 019324 นายสมคดิ ค ามาสาร นายฐาปนโชค ค ามาสาร ป.ตรี 2 0018003356

1,365 ดอยหลอ่ 022446 นางจรรยา ไชยวงค์ นายธนกฤต ไชยวงค์ ป.ตรี 2 0010009309

1,366 ดอยหลอ่ 033949 นายสนิท ศริิ นางสาวอรพรรณ ศริิ ป.ตรี 2 0010022799

1,367 ดอยหลอ่ 035895 นางชนิตร์นนัท์ หนอ่เมืองค า นายธนาธิป หนอ่เมืองค า ป.ตรี 2 0010012404

1,368 อมกอ๋ย 037271 นายวราวธุ การะบรูณ์ เดก็ชายณัฐวร การะบรูณ์ อ.3 0010027635

1,369 อมกอ๋ย 042481 นางสภุาภรณ์ ยนิดี เดก็ชายชนาภทัร ยนิดี อ.3 0010015057

1,370 อมกอ๋ย 043390 นายสริุชยั วงศ์เกษมกลุ เดก็ชายชชัพิสฐิ วงศ์เกษมกลุ อ.3 0018007521

1,371 อมกอ๋ย 045943 นางชนญัญา พยงุกรพินธุ์ เดก็ชายปัญญากร พยงุกรพินธ์ อ.3 0010021161

1,372 อมกอ๋ย 048469 นายธรรมลกัษณ์ วงศ์ษาราษฎร์ เดก็หญิงธัญพชัร วงศ์ษาราษฏร์ อ.3 0010020836

1,373 อมกอ๋ย 049819 นายศกัรินทร์ ลี เดก็ชายณัฐพชัร์ ลี อ.3 0010023277

1,374 อมกอ๋ย 050741 นางสาวณิชนนัทน์ ปินอทุงั เดก็ชายปวิช กลัย์จาฤก อ.3 0010023705

1,375 อมกอ๋ย 053373 นายกิตตศิกัดิ์ ศรีวิโรจน์ เดก็ชายธนโชติ ศรีวิโรจน์ อ.3 0010033398

1,376 อมกอ๋ย 054757 นายสราวฒิุ อินป๋ัน เดก็หญิงจิรภทัร อินป๋ัน อ.3 0010042631

1,377 อมกอ๋ย 054837 นางรินลดา ศภุวิริยะพงศ์ เดก็ชายภวูกฤต ศภุวิริยะพงศ์ อ.3 0010047172

1,378 อมกอ๋ย 055791 นางสาวพนิดา สายชลอมัพร เดก็หญิงกญัญาภทัร ขอบวนชน อ.3 0018009573

1,379 อมกอ๋ย 057262 นางสาวณฐอร หมัน่ตรอง เดก็ชายธนกฤต เป็งยงัค า อ.3 0012018779

1,380 อมกอ๋ย 034636 นายชชูาติ สกณุาครีี เดก็หญิงวรัทยา สกณุาครีี ป.3 0010013145

1,381 อมกอ๋ย 042030 นายกิตตภิมิู สริุยะ เดก็หญิงกฤตกญัญา สริุยะ ป.3 0010020812

1,382 อมกอ๋ย 048486 นางสมพร สภุา เดก็หญิงกิตพิร สภุา ป.3 0010024861

1,383 อมกอ๋ย 049675 นายสวุิทย์ ขวญัไพโรจน์กิจ เดก็ชายธีราวฒัน์ ขวญัไพโรจน์กิจ ป.3 0010027841

1,384 อมกอ๋ย 030193 นายสทุธิชยั อมัโรสถ เดก็หญิงนิตย์รดี อมัโรสถ ป.6 0018002228

1,385 อมกอ๋ย 034637 นางรัตตกิานต์ สกณุาครีี เดก็หญิงโชตกิา สกณุาครีี ป.6 0010013209

1,386 อมกอ๋ย 041556 นายกร อินต๊ะพนัธ์ เดก็หญิงสนธยา อินต๊ะพนัธ์ ป.6 0018009119

1,387 อมกอ๋ย 051832 นายธนชยั ปวนค า เดก็ชายม่ิงขวญัชยั ปวนค า ป.6 0010025559

1,388 อมกอ๋ย 030926 นางสจิุนต์ สรณะรังสรรค์ เดก็หญิงจรินทร์พร สรณะรังสรรค์ ม.3 0010011692

1,389 อมกอ๋ย 030926 นางสจิุนต์ สรณะรังสรรค์ เดก็ชายจรินทร์พนัธ์ สรณะรังสรรค์ ม.3 0010011692

1,390 อมกอ๋ย 033947 นางสาวภทัรวดี จนัทร์หล้า เดก็ชายจีรยทุธ เครือใจ ม.3 0010010398

1,391 อมกอ๋ย 034076 นางอษัฏาภรณ์ ตอ่ระบลิ เดก็ชายฐิตพิงษ์ ตอ่ระบลิ ม.3 0010010162

1,392 อมกอ๋ย 035302 นางกนัยากาญจน์ มโน เดก็หญิงกลัย์ณิศา มโน ม.3 0018002939
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1,393 อมกอ๋ย 035898 นายประสงค์ พยงุกรพินธุ์ เดก็ชายพยงุศกัดิ์ พยงุกรพินธุ์ ม.3 0010026748

1,394 อมกอ๋ย 041841 นางแสงทอง ทะค า เดก็หญิงกญัญรัตน์ ทะค า ม.3 0010015519

1,395 อมกอ๋ย 046576 นางธัญญารัตน์ สงิห์แก้ว เดก็ชายพิชิตพล สงิห์แก้ว ม.3 0010027987

1,396 อมกอ๋ย 048976 นายส าราญ จนัทร์แดง นายธีรชาติ จนัทร์แดง ม.3 0010021412

1,397 อมกอ๋ย 050423 นายเอกพงษ์ โปธามลู เดก็ชายสรสชิ โปธามลู ม.3 0010027634

1,398 อมกอ๋ย 050744 นางสมุาลี อินต๊ะ เดก็หญิงจนัทร์นิภา อินต๊ะ ม.3 0010027656

1,399 อมกอ๋ย 056301 นางชวนพิศ ไชยเชษฐ เดก็ชายดรัณภพ ไชยเชษฐ ม.3 0010045527

1,400 อมกอ๋ย 026618 นางกิตตยิา กนัทะ นายกิตติ กนัทะ ม.6 0010005266

1,401 อมกอ๋ย 026707 นายนิพนัธ์ เป็งหล้า นายนราวิชญ์ เป็งหล้า ม.6 0010009914

1,402 อมกอ๋ย 027974 นางวาสนา สวุี นางสาวขวญันรา สวุี ม.6 0010002786

1,403 อมกอ๋ย 030577 นางจิราพรรณ จาตนุนัท์ นายณฐวรรธณ์ จาตนุนัท์ ม.6 0010027839

1,404 อมกอ๋ย 033403 นางอนญัญา เชือ้สะอาด นายภบูดนิทร์ เชือ้สะอาด ปวช.3 0010014725

1,405 อมกอ๋ย 037271 นายวราวธุ การะบรูณ์ นายนิธิวฒิุ การะบรูณ์ ม.6 0010027635

1,406 อมกอ๋ย 046915 นายอนนัธชยั อรุณทรงพร นายอมรเทพ อรุณทรงพร ม.6 0010019970

1,407 อมกอ๋ย 054327 นางชนิดา เรืองสวสัดิ์ นางสาวพรพรรษา เรืองสวสัดิ์ ม.6 0018007485

1,408 อมกอ๋ย 035795 นายพิชยั ใจตา นายนพรัตน์ ใจตา ป.ตรี 2 0010020867

1,409 อมกอ๋ย 054431 นางสกุญัญา สทุธตกิานต์ นางสาวณัฐมน สทุธตกิารต์ ป.ตรี 2 0010042182

1,410 ฮอด 028260 นายพินิตย์ สงิห์โกฎ เดก็หญิงพิชญาภา สงิห์โกฎ อ.3 0010013052

1,411 ฮอด 048242 นางวฒันา ประทรวงศกัดิ์ เดก็หญิงประดภิา ประทรวงศกัดิ์ อ.3 0012015554

1,412 ฮอด 048441 นางดารณี พิงค์เจริญ เดก็หญิงชญาภา พงค์เจริญ อ.3 0010022381

1,413 ฮอด 050035 นางอารีรัตน์ เช่ือมชิต เดก็ชายภาคนิ เช่ือมชิต อ.3 0018006527

1,414 ฮอด 053563 นางสาววรินทร์ธร ออนแก้ว เดก็ชายวชรธร ปัญญาแก้ว อ.3 0012017368

1,415 ฮอด 058143 นางสาวชญาภา มหามิตร เดก็ชายรชต ศรียาบ อ.3 0018009383

1,416 ฮอด 058376 นางสาวกีรติ การะบรูณ์ เดก็หญิงรตา การะบรูณ์ อ.3 0018009546

1,417 ฮอด 024381 นายเฉลมิชนม์ เลศิเกษม เดก็ชายณัฐนนท์ เลศิเกษม ป.3 0010002943

1,418 ฮอด 029651 นางกาญจนา เผา่ฐิตวิฒัน์ เดก็ชายบวรศกัดิ์ เผา่ฐิตวิฒัน์ ป.3 0010011860

1,419 ฮอด 033004 นายวิเชียร ปัญญาหลี เดก็หญิงพรจิตรา ปัญญาหลี ป.3 0018001665

1,420 ฮอด 033573 นายอศัวิน จนัทร์ศร เดก็หญิงชนิตร์นนัทร์ จนัทร์ศร ป.3 0018000779

1,421 ฮอด 034761 นายปรีชา กนุาสงิห์ เดก็ชายนภสักร กนุาสงิห์ ป.3 0010015109

1,422 ฮอด 038032 นางจไุรรัตน์ พรหมซาว เดก็ชายพิชญดนย์ พรหมซาว ป.3 0018007271

1,423 ฮอด 045214 นายสนุนัต์ จนัธิวงค์ เดก็หญิงกรณษา จนัธิวงค์ ป.3 0010020055

1,424 ฮอด 048163 นางสาวสรีุย์รัตน์ นิลมลู เดก็ชายสรุชา นิลมลู ป.3 0010022055

1,425 ฮอด 049003 นายชวลัวิทส์ ศรีกระจา่ง เดก็ชายอ านาจ ศรีกระจา่ง ป.3 0010040134

1,426 ฮอด 050066 นางวริษา ภีระมลู เดก็หญิงวชิญาดา ภีระมลู ป.3 0010040777

1,427 ฮอด 052200 นางสาวสนีุย์ ขตัยิะ เดก็ชายวรนิพิฐ ขตัยิะ ป.3 0010026747

1,428 ฮอด 053135 นางสาวจิตระวี หวนัแดง เดก็หญิงพิมพ์ สทิธิเดชะ ป.3 0010027436

1,429 ฮอด 053454 นางทรรศนีย์ บญุเรือง เดก็หญิงปวริศา บญุเรือง ป.3 0010045342

1,430 ฮอด 056385 นางสาวล าดวน ชาตวิิเศษ เดก็ชายณฐกร พรหมคณาวฒิุ ป.3 0010045678

1,431 ฮอด 028364 นายประชา จนัทร์งาม เดก็ชายอภิพล จนัทร์งาม ป.6 0010023389

1,432 ฮอด 032355 นางสร้อยเพชร วารี เดก็ชายนภดล วงค์กาศ ป.6 0010027632

1,433 ฮอด 032738 นางณัฐชญา คงแก้ว เดก็ชายณัฐอินทนนท์ คงแก้ว ป.6 0012007238
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1,434 ฮอด 048242 นางวฒันา ประทรวงศกัดิ์ เดก็ชายปริยกร ประทรวงศกัดิ์ ป.6 0012015554

1,435 ฮอด 053261 นางรุจิรา ภรพิพฒัน์กลุ เดก็ชายธวลัรัตน์ ภรพิพฒัน์กลุ ป.6 0010029202

1,436 ฮอด 057427 นางวรรณิกา แสงท้าว เดก็ชายธนโชติ แสงท้าว ป.6 0010046726

1,437 ฮอด 058646 นางสาวปราณี สายชลพิศาล เดก็หญิงธวลัรัตน์ สายชลพิศาล ป.6 0010047491

1,438 ฮอด 058743 นางสาคร ค าปาตา เดก็หญิงปนดัดา ค าปาตา ป.6 0018009791

1,439 ฮอด 032355 นางสร้อยเพชร วารี นายนา่นฟ้า วงค์กาศ ม.3 0010027632

1,440 ฮอด 034760 นางนฤมล จนัทร์เขียว เดก็หญิงนรมล จนัทร์เขียว ม.3 0010012514

1,441 ฮอด 034761 นายปรีชา กนุาสงิห์ เดก็หญิงนภสร กนุาสงิห์ ม.3 0010015109

1,442 ฮอด 030055 นางปัญญณัฎฐ์ ไชยวงค์ นายกรศรัณย์ สมประสงค์ ม.6 0018000732

1,443 ฮอด 037896 นายวิรัตน์ มาโนชญ์ นางสาวกานต์มณีย์ มาโนชญ์ ม.6 0010014099

1,444 ฮอด 020628 นายชยนัต์ ค าปาลี นายกชกร ค าปาลี ป.ตรี 2 0010007906

1,445 ฮอด 030055 นางปัญญณัฎฐ์ ไชยวงค์ นางสาวกมลวรรณ สมประสงค์ ป.ตรี 2 0018000732

1,446 ฮอด 030707 นางสลุดัดา กองสงิห์ นางสาวทฆิมัพร กองสงิห์ ป.ตรี 2 0010014591

1,447 ฮอด 034077 นางณภทัรารัตน์ พฒัน์นิตชิยั นางสาวณัฐชานนัท์ พฒัน์นิตชิยั ป.ตรี 2 0010023388

1,448 ฮอด 044380 นายสมบตัิ สาคร นายวิศรุต สาคร ป.ตรี 2 0010021261

1,449 ดอยเตา่ 050069 นางสาวขวญัชนก ตะยะพงค์ เดก็หญิงพชัญา ตะยะพงค์ อ.3 0010022068

1,450 ดอยเตา่ 052201 นางอลศิรา ดเีจริญ เดก็หญิงภคัวลญัชญ์ ดเีจริญ อ.3 0010027892

1,451 ดอยเตา่ 051885 นางเสาวลกัษณ์ การดี เดก็ชายพนชักร การดี ป.3 0010024555

1,452 ดอยเตา่ 032745 นางเอือ้มพร หาญสนามยทุธ เดก็ชายอธิบดี หาญสนามยทุธ ป.6 0010036246

1,453 ดอยเตา่ 034020 นางการะเกศ ปัญญาวงค์ เดก็ชายธนกฤษ ปัญญาวง์ ป.6 0010012051

1,454 ดอยเตา่ 052206 นางจินห์จฑุา ตากองแก้ว เดก็ชายณกร ตากองแก้ว ป.6 0010025913

1,455 ดอยเตา่ 033885 นางกานดา ธีรตระกลู เดก็ชายธีรภทัร ธีรตระกลู ม.3 0010012708

1,456 ดอยเตา่ 046869 นางวรรณพร กอบพึ่งตน เดก็ชายวราฤทธ์ิ กอบพึ่งตน ม.3 0010021101

1,457 ดอยเตา่ 051695 นางกลัยา ธิสงิห์ เดก็หญิงเหมือนพ่ี ธิสงิห์ ม.3 0010023940

1,458 ดอยเตา่ 053922 นางกญัญาภคั เงาใส เดก็หญิงกวินตรา เงาใส ม.3 0010041437

1,459 ดอยเตา่ 047777 นางพชัรินทร์ กนัวะนา นายญาณะวรุตม์ กนัวะนา ม.6 0018009596

1,460 ดอยเตา่ 053922 นาง  กญัญาภคั เงาใส นายณัฐดนยั เงาใส ม.6 0010041437

1,461 ดอยเตา่ 029911 นายอธิวฒัน์ เผา่ฐิตวิฒัน์ นางสาวรัฐนนัท์ เผา่ต๊ะใจ ป.ตรี 2 0018001848

1,462 ดอยเตา่ 033344 นางนนัทนี ตนักลู นายบวรนนัท์ ตนักลู ป.ตรี 2 0010006639

1,463 จอมทอง 035314 นางจิราวรรณ ล้อล าเลยีง เดก็หญิงวรวลญัช์ ล้อล าเลยีง อ.3 0012018910

1,464 จอมทอง 036399 นายมีสขุ วงษ์ช่ืน เดก็ชายเป่ียมสขุ วงษ์ช่ืน อ.3 0010039736

1,465 จอมทอง 046586 วา่ที่ ร.ต.ก าธร กลัยาณี เดก็หญิงกญัญาภทัร กลัยาณี อ.3 0010018212

1,466 จอมทอง 048470 นางปิยฉตัร กาบทมุ เดก็หญิงนนัท์ชพร กาบทมุ อ.3 0018004569

1,467 จอมทอง 052326 นายภมิูนทร์ ลพิีพฒันกลุ เดก็ชายจิรภทัร ลพีฒันกลุ อ.3 0010039654

1,468 จอมทอง 054408 นายไพโรจน์ เจริญกลุ เดก็ชายณัฐพล เจริญกลุ อ.3 0010046228

1,469 จอมทอง 055385  นายสมจิตร ดวงใจไพรวลัย์ เดก็หญิงเบญญาธรรม ดวงใจไพรวลัย์ อ.3 0010043415

1,470 จอมทอง 055889 นายยศรินทร์ รัตนสมาหาร เดก็ชายอินทรผา รัตนสมาหาร อ.3 0010044923

1,471 จอมทอง 034471 นายสริุนทร์ ปินนะสุ เดก็ชายณัฐภมิูนทร์ ปินนะสุ ป.3 0010011741

1,472 จอมทอง 038931 นางธัญญารัตน์ ป้องญาติ เดก็หญิงพิชญธันย์ ป้องญาติ ป.3 0010048365

1,473 จอมทอง 039277 นายธนพล กมลหตัถ์ เดก็ชายธรรมปพน กมลหตัถ์ ป.3 0010014735

1,474 จอมทอง 045769 นางจนัทร์จีรา คนเที่ยง เดก็ชายณัฐพงค์ คนเที่ยง ป.3 0012013073
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1,475 จอมทอง 046323 นายอดลุย์ ราชโยธา เดก็ชายอดศิร ราชโยธา ป.3 0010021927

1,476 จอมทอง 046573 นางเนตรนภา นนัต๊ะยศ เดก็หญิงนนัทพสัส์ วรยศตระกลู ป.3 0010021162

1,477 จอมทอง 050217 นางสาวอมัพร อินตาลา เดก็หญิงพิชญา อินตาลา ป.3 0010020513

1,478 จอมทอง 051693 นายสงกรานต์ หน้อยปัญญา เดก็ชายปฏิญญา หน้อยปัญญา ป.3 0010023630

1,479 จอมทอง 053226 นางดาริน รินใจ เดก็ชายสริวิขญ์ รินใจ ป.3 0010043013

1,480 จอมทอง 053255 นางสาวชมยัพร ปวนใจรัก เดก็หญิงณัฐณิชา พานเหลก็ ป.3 0018011449

1,481 จอมทอง 057051 นางรตรัิตน์ แก้วผาค า เดก็ชายนราวิชญ์ แก้วผาค า ป.3 0010046439

1,482 จอมทอง 034473 นายอนนัต์ กนัทะวงค์ เดก็ชายณฐภทัร กนัทะวงค์ ป.6 0010011592

1,483 จอมทอง 038931 นางธัญญารัตน์ ป้องญาติ เดก็ชายธนวิชญ์ ป้องญาติ ป.6 0010048365

1,484 จอมทอง 042502 นางณปภชั ยอดเมือง เดก็ชายชยันนัท์ ยอดเมือง ป.6 0010017579

1,485 จอมทอง 046202 นางกมลลกัษณ์ สมสงิห์ค า เดก็หญิงพิมพ์นรา กองเงิน ป.6 0010019178

1,486 จอมทอง 053226 นางดาริน รินใจ เดก็ชายสรวิชญ์ รินใจ ป.6 0010043013

1,487 จอมทอง 053226 นางดาริน รินใจ เดก็หญิงญาณิศา รินใจ ป.6 0010043013

1,488 จอมทอง 053255 นางสาวชมยัพร ปวนใจรัก เดก็หญิงชฎาพร พานเหลก็ ป.6 0018011449

1,489 จอมทอง 053312 นางพชัรินทร์ กนัทะสงิห์ เดก็หญิงณิชา กนัทะสงิห์ ป.6 0018010842

1,490 จอมทอง 053678 นางอรทยั พิชยั เดก็หญิงภริูชญา พิชยั ป.6 0010041021

1,491 จอมทอง 057918 นางสาวกงัสดาล ภทัรรังสรรค์ เดก็หญิงชญาดา กองสงิห์ ป.6 0010047036

1,492 จอมทอง 033042 นางอทยัรัตน์ ค าสรีุย์ เดก็ชายพีรณัฐ ค าสรีุย์ ม.3 0010012925

1,493 จอมทอง 034118 นางพชัรินทร์ วงค์ติ๊บ เดก็หญิงชาลสิา วงค์ติ๊บ ม.3 0012007095

1,494 จอมทอง 035301 นางดรุณี โมตาลี เดก็หญิงณิชากร โมตาลี ม.3 0012015400

1,495 จอมทอง 035312 นางวิลาสนีิ ทะวงศ์ เดก็ชายสรวิชญ์ ทะวงค์ ม.3 0010011595

1,496 จอมทอง 036446 นายฉตัรเทพ เผือกใจแผ้ว เดก็ชายธนภทัร์ เผือกใจแผ้ว ม.3 0012018625

1,497 จอมทอง 045769 นางจนัทร์จีรา คนเที่ยง เดก็ชายณัฐพล คนเที่ยง ม.3 0012013078

1,498 จอมทอง 051094 นายนิรันต์ ยานะโส เดก็หญิงลกัษณาพร ยานะโส ม.3 0018006323

1,499 จอมทอง 054408 นายไพโรจน์ เจริญกลุ นายรตพิงษ์ เจริญกลุ ม.3 0010046228

1,500 จอมทอง 055365 นายสทุธิศกัดิ์ เจริญกลุ เดก็ชายชยัภมิู เจริญกลุ ม.3 0010046227

1,501 จอมทอง 056496 นางปวรรณรัตน์ ศรีทา เดก็ชายณัฐปคลัภ์ จนัทรวชัร ม.3 0010045808

1,502 จอมทอง 029261 นายสรุศกัดิ์ ชาวอินเอก นายสงกรานต์ ชาวอินเอก ม.6 0010003342

1,503 จอมทอง 029957 นางทองฉาย ณ ล าปาง นายวฒันชยั ณ ล าปาง ม.6 0010015568

1,504 จอมทอง 031411 นางก่ิงแก้ว ศรีจอมทอง นางสาวนนัทติา ศรีจอมทอง ม.6 0010010629

1,505 จอมทอง 033939 นางอารีย์ บวัพฒัน์ นายสริภพ บวัพฒัน์ ม.6 0010014373

1,506 จอมทอง 043814 นายปาลา อรุณวรรักษ์ นางสาวเมธี อรุณวรรักษ์ ม.6 0010022973

1,507 จอมทอง 045986 นายวรวฒิุ อึง้จิตรไพศาล นางสาวเมธาวี อึง้จิตรไพศาล ม.6 0010027674

1,508 จอมทอง 046218 นายธีรศานต์ ศริิ นางสาวชตุมิา ศริิ ม.6 0010029770

1,509 จอมทอง 051774 นางสายสนีุย์ ราชแสนศรี นางสาวธันวรัตน์ ราชแสนศรี ม.6 0010035983

1,510 จอมทอง 053229 นางสาวรุจิรา ลนุละวนั นายกฤษดา นนัโต ม.6 0010043015

1,511 จอมทอง 053532 นายมานพ โยธาดี นางสาวนฐัฐา โยธาดี ม.6 0010045560

1,512 จอมทอง 055365 นายสทุธิศกัดิ์ เจริญกลุ นายรัฐภมิู เจริญกลุ ปวช.3 0010046227

1,513 จอมทอง 056499 นายธนกฤต วงศ์ใจ นายนนธกฤษ วงค์ใจ ปวช.3 0010045811

1,514 จอมทอง 027532 นายผดงุ อินธิสอน นางสาวพิชชาพร อินธิสอน ป.ตรี 2 0012008510

1,515 จอมทอง 031508 นายมนญู เรือนมลู นางสาวฑิตฐิตา เรือนมลู ป.ตรี 2 0010011731
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1,516 จอมทอง 035314 นางจิราวรรณ ล้อล าเลยีง นางสาวธัญญารัตน์ ล้อล าเลยีง ป.ตรี 2 0012018910

1,517 จอมทอง 036808 นายโกเมศ มหาสวุรรณ นางสาวผกากรอง มหาสวุรรณ ป.ตรี 2 0018004322

1,518 จอมทอง 057821 นางมยรีุ จนัตะวงค์ นางสาวนฐัฐินนัท์ จนัต๊ะวงค์ ป.ตรี 2 0010046995

1,519 แมแ่จม่ 033332 นางสายพิณ สวนใจ เดก็ชายณฐาภพ สวนใจ อ.3 0010007164

1,520 แมแ่จม่ 033884 นายฉตัรชยั โปโซโร เดก็หญิงอาภสัรา โปโซโร อ.3 0010017432

1,521 แมแ่จม่ 038041 นางอารีย์ กรรณิกา เดก็หญิงธัชชา รุจิระถาวรวิทย์ อ.3 0010013605

1,522 แมแ่จม่ 042918 นางมลวิรรณ ชคูดี เดก็ชายณณณวตัม์ ชคูดี อ.3 0010015031

1,523 แมแ่จม่ 043202 นายวิทยา รัตนยอ่มงามดี เดก็หญิงวิยดา รัตนยอ่มงามดี อ.3 0010015133

1,524 แมแ่จม่ 044873 นางสาวพิชามญชุ์ กอุอ เดก็หญิงกนิษฐา กอุอ อ.3 0010017763

1,525 แมแ่จม่ 044931 นางสาววชัรี ไชยบตุร เดก็หญิงณัฐธิดา กรรณิกา อ.3 0010019672

1,526 แมแ่จม่ 050036 นางสาวเกศริน กองจนัทร์ เดก็หญิงพิชชานนัท์ ศรีโสดา อ.3 0010037715

1,527 แมแ่จม่ 056011 นางสาวดารณี กระจา่งโชคสขุ เดก็หญิงพลอยภทัร์ชา บตุรชมุพา อ.3 0010045127

1,528 แมแ่จม่ 057442 นายฆธาวธุ ฤกษ์ธ ารง เดก็หญิงปญุญ์ณิชา ฤกษ์ด ารง อ.3 0010046736

1,529 แมแ่จม่ 057921 นางสพุรรณี ฐานไท้  เดก็ชายสทุธิภทัร ฐานไท้ อ.2 0010047032

1,530 แมแ่จม่ 058514 นางกรรณิภา กิตทิรัพย์ เดก็หญิงกลุปริยา กิตทิรัพย์ อ.3 0018009600

1,531 แมแ่จม่ 031405 นายอาทติย์ วะไลใจ เดก็ชายศกัดิ์ศรัณย์ วะไลใจ ป.3 0010011691

1,532 แมแ่จม่ 031611 นางชฎาพร เตชะสา เดก็ชายเตชินท์ เตชะสา ป.3 0010010352

1,533 แมแ่จม่ 033390 นางมตัตกิา ตดินนท์ เดก็หญิงณภทัรดา ตดินนท์ ป.3 0012013800

1,534 แมแ่จม่ 034524 นางสกุญัญา ตนัตรา เดก็ชายเนตภิมิู กนันะสมบตัิ ป.3 0018000957

1,535 แมแ่จม่ 037413 นายก าเนิด แสงปัน เดก็หญิงธัญญาภรณ์ แสงปัน ป.3 0010014164

1,536 แมแ่จม่ 042116 นางวิจิตรา อมรอรุณโรจน์ เดก็ชายปวีร์ อมรอรุณโรจน์ ป.3 0010024751

1,537 แมแ่จม่ 042934 นางสงัวาลย์ มณียารัตน์ เดก็หญิงแพรวา มณียารัตน์ ป.3 0018009593

1,538 แมแ่จม่ 044873 นางสาวพิชามญช์ กอุอ เดก็ชายคเณศ กอุอ ป.3 0010017763

1,539 แมแ่จม่ 051824 นางกนกวรรณ สมวถา เดก็ชายพชรพล อินต๊ะมา ป.3 0010037664

1,540 แมแ่จม่ 052993 นางนงลกัษณ์ หมีคณะ เดก็ชายณัฐวตัร หมีคณะ ป.3 0010026314

1,541 แมแ่จม่ 053168 นางพรเพ็ญ ปันมลู เดก็หญิงกนกพร ปันมลู ป.3 0010027957

1,542 แมแ่จม่ 053408 นางสธิุพร ใจออ่น เดก็ชายปวริศร์ ปินค า ป.3 0010035956

1,543 แมแ่จม่ 053412 นางสาวประไพพิศ วงค์มะโน เดก็หญิงไปรยา วงค์มะโน ป.3 0010035931

1,544 แมแ่จม่ 053781 นางจิรนนัท์ กอุอ เดก็หญิงจิรัศยา กอุอ ป.3 0010041263

1,545 แมแ่จม่ 054374 นายรณชยั ทาอวน เดก็หญิงญาณัฐฉรา ทาอวน ป.3 0018007479

1,546 แมแ่จม่ 055668 นางสาวมาลี ศกัดิ์ชลธารกลุ เดก็ชายสธีุ เพลนิไพรเขต ป.3 0010044571

1,547 แมแ่จม่ 057109 นางหทยัชนก บญุรัง เดก็ชายสกุฤษฎ์ บญุรัง ป.3 0018008675

1,548 แมแ่จม่ 057442 นายฆธาวธุ ฤกษ์ธ ารง เดก็ชายสรุฉตัร ฤกษ์ธ ารง ป.3 0010046736

1,549 แมแ่จม่ 058067 นางอารี กีรตสิรรยา เดก็หญิงอริสา กีรตสิรรยา ป.3 0010047144

1,550 แมแ่จม่ 028650 นางเจนจิรา วงศ์วฒันานกุลู เดก็หญิงสธีุกานต์ วงศ์วฒันานกุลุ ป.6 0010009794

1,551 แมแ่จม่ 031405 นายอาทติย์ วะไลใจ เดก็หญิงสพุตัรา วะไลใจ ป.6 0010011691

1,552 แมแ่จม่ 032037 นางพิกลุ เหมืองค า เดก็ชายกนกพิชญ์ธวชั เหมืองค า ป.6 0010006894

1,553 แมแ่จม่ 033332 นางสายพิณ สวนใจ เดก็หญิงศวิตา สวนใจ ป.6 0010007164

1,554 แมแ่จม่ 036058 นายวรัชชพล ธรรมปัญญา เดก็ชายธีรพฒัน์ ธรรมปัญญา ป.6 0010013714

1,555 แมแ่จม่ 037209 นายไพฑรูย์ ใจออ่น เดก็หญิงชชัชญา ใจออ่น ป.6 0018007135

1,556 แมแ่จม่ 039763 นายทรงพล มณทนม เดก็หญิงณมณ มณทนม ป.6 0010014137
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1,557 แมแ่จม่ 042116 นางวิจิตรา อมรอรุณโรจน์ เดก็ชายรวีร์ อมรอรุณโรจน์ ป.6 0010024751

1,558 แมแ่จม่ 042479 นางพจนี ชมมชัยา เดก็หญิงอริญชยา ชมมชัยา ป.6 0010024154

1,559 แมแ่จม่ 044246 นางสริินทพิย์ ธนะเพ่ิม เดก็ชายณฐภทัร ธนะเพ่ิม ป.6 0010040106

1,560 แมแ่จม่ 051097 นายนคร ธีรวิทยากลู เดก็หญิงพชัรนนัท์ ธีรวิทยากลู ป.6 0018011342

1,561 แมแ่จม่ 051747 นายไกรศกัดิ์ แสงทองไชย์ เดก็ชายกิตตพิลชยั แสงทองไชย์ ป.6 0010026582

1,562 แมแ่จม่ 051806 นางเกศสดุา รู้ซ่ือ เดก็หญิงณภชันนัท์ รู้ซ่ือ ป.6 0010037679

1,563 แมแ่จม่ 052915 นายสมชาย รังษี เดก็ชายณกรณ์ รังสี ป.6 0018008082

1,564 แมแ่จม่ 053168 นางพรเพ็ญ ปันมลู เดก็หญิงฎิมากานต์ ปันมลู ป.6 0010027957

1,565 แมแ่จม่ 053411 นางอารีย์ บญุทา เดก็ชายณัฐพล ธนนัชยั ป.6 0010035928

1,566 แมแ่จม่ 053422 นางสพิุศ จินาตอง เดก็ชายณัฐปกรณ์ จินาตอง ป.6 0018008616

1,567 แมแ่จม่ 053430 นางสริิพร บญุเทยีม เดก็ชายทนธุรรม บญุเทยีม ป.6 0018008030

1,568 แมแ่จม่ 054297 นางสภุาณีย์ กลูเรือน เดก็ชายกิตตพิิชญ์ กลูเรือน ป.6 0010042095

1,569 แมแ่จม่ 057277 นางราตรี ทบัทมิ เดก็หญิงวริศรา ทบัทมิ ป.6 0010046559

1,570 แมแ่จม่ 058067 นางอารี กีรตสิรรยา เดก็ชายชชัพงศ์ กีรตสิรรยา ป.6 0010047144

1,571 แมแ่จม่ 024015 นายอกัษร จริยา เดก็ชายนนัทพงศ์ จริยา ม.3 0010011042

1,572 แมแ่จม่ 030152 นางชชันิตย์ นพคณุมงคลชยั เดก็หญิงหทยัชนก นพคณุมงคลชยั ม.3 0010006111

1,573 แมแ่จม่ 031345 นางนสุรา ใจหาญ เดก็ชายเดชาชยั ใจหาญ ม.3 0010006108

1,574 แมแ่จม่ 033670 นายชาญยทุธ สทุธิธรานนท์ เดก็ชายยทุธพนัธ์ สทุธิธรานนท์ ม.3 0010009200

1,575 แมแ่จม่ 052767 นายจตุศิกัดิ์ โกง่สายเงิน เดก็ชายศภุณัฐ โกง่สายเงิน ม.3 0018007686

1,576 แมแ่จม่ 053409 นางสาวจไุรรัตน์ บญุเทยีม เดก็หญิงจนัทรกานต์ ต๊ะอุ่น ม.3 0018008036

1,577 แมแ่จม่ 053415 นางยพิุน สง่างาม เดก็หญิงนวินดา สง่างาม ม.3 0010035953

1,578 แมแ่จม่ 053425 นางสาวนงนชุ แก้วบตุร เดก็หญิงพิมลนาฎ เจริญผล ม.3 0018008037

1,579 แมแ่จม่ 053427 นางวิไลวรรณ รบชนะ เดก็ชาย   เกรียงศกัดิ์ รบชนะ ม.3 0018008033

1,580 แมแ่จม่ 053434 นางนทันา มณีโชติ เดก็หญิงวิชยาดา สริุยา ม.3 0010045890

1,581 แมแ่จม่ 055333 นางจินตนา นาคพฒัน์ เดก็หญิงนาราภทัร นาคพฒัน์ ม.3 0018007832

1,582 แมแ่จม่ 029743 นายนพรัตน์ บญุเกิด นายญาณกร บญุเกิด ม.6 0018006222

1,583 แมแ่จม่ 044691 นายธนิต พรหมเสน นายพรชยั พรหมเสน ม.6 0010030072

1,584 แมแ่จม่ 049428 นางสาวแก้วเรือน กนัทะวงั นางสาวรวงข้าว สนิธุ ม.6 0010020993

1,585 แมแ่จม่ 052567 นางผอ่งพรรณ พนัธ์พิชยั นางสาวกชพรรณ พนัธ์พิชยั ม.6 0010025574

1,586 แมแ่จม่ 057277 นางราตรี ทบัทมิ นางสาวนงนภสั ทบัทมิ ม.6 0010046559

1,587 แมแ่จม่ 046934 นายโสภณ พรหมแก้ว นายณัฐดนยั พรหมแก้ว ป.ตรี 2 0018003876

1,588 แมแ่จม่ 049428 นางสาวแก้วเรือน กนัทะวงั นางสาวบวัชมพู สนิธุ ป.ตรี 2 0010020993

1,589 แมแ่จม่ 053427 นางวิไลวรรณ รบชนะ นางสาวรัตนาภรณ์ รบชนะ ป.ตรี 2 0018008033

1,590 แมแ่จม่ 053429 นางจินตนา เจริญผล นางสาวระพีพนัธ์ เจริญผล ป.ตรี 2 0018008035

1,591 แมแ่จม่ 053435 นางสายทอง บญุทา นายอภิวชัญ์ มลูแก้ว ป.ตรี 2 0018008306

1,592 แมแ่จม่ 056014 นางสาวดวงนภา เตปา นางสาวจิราพร ค าขนัแก้ว ป.ตรี 2 0018008437

1,593 กลัยาณิวฒันา 056220 นางขนิษฐา ใจกล้า เดก็ชายกิตตคิณุ ใจกล้า อ.3 0010045401

1,594 กลัยาณิวฒันา 056325 นายกฤติ กิตตธิารยงักรู เดก็ชายโสภคัรวิชญ์ กิตตธิารยงักรู อ.3 0010045551

1,595 กลัยาณิวฒันา 038167 นายรพีพฒัน์ รักทุง่รวงทอง เดก็ชายวิชพฒัน์ รักทุง่รวงทอง ป.3 0010023350

1,596 กลัยาณิวฒันา 049662 นายอนสุษิฐ์ จนัทะกฏู เดก็หญิงบชิูตา จนัทะกฏู ป.3 0018004830

1,597 กลัยาณิวฒันา 051268 นางสภุคัคนางค์ ภทัรเศรษฐ์ เดก็ชายมณเศรษฐ์ ภทัรเศรษฐ์ ป.3 0012014500
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1,598 กลัยาณิวฒันา 056140 นางสวุรรณี เดน่อกัษรกลุ เดก็ชายเปรม เดน่อกัษรกลุ ป.3 0010045287

1,599 กลัยาณิวฒันา 037957 นายฝนเพชร ธงทาสี เดก็หญิงกาญฐิตมิา ธงทาสี ป.6 0010013103

1,600 กลัยาณิวฒันา 050191 นายพทัธพล สทิธ์ิคงชนะ เดก็ชายธนโชติ ค าแสนราช ป.6 0010025587

1,601 กลัยาณิวฒันา 053750 นางสาวเบญจลกัษณ์ โพเว เดก็หญิงเฟบยีา ลาเต่ ป.6 0010048425

1,602 กลัยาณิวฒันา 056140 นางสวุรรณี เดน่อกัษรกลุ เดก็ชายภมิู เดน่อกัษรกลุ ป.6 0010045287

1,603 กลัยาณิวฒันา 027644 นายสบุนิ คะสเิม เดก็ชายวิทยา คะสเิม ม.3 0010011026

1,604 กลัยาณิวฒันา 048485 นางอบุลวรรณ ธารหอมช่ืน เดก็ชายพีรยทุธ ธารหอมช่ืน ม.3 0010040163

1,605 กลัยาณิวฒันา 049206 นางสาวมะลวิลัย์ ชาญยทุธครีี เดก็หญิงบณัฑิตา ชาญยทุธครีี ม.3 0010027696

1,606 กลัยาณิวฒันา 052994 นางประภารัตน์ ช่ืนชไูพร เดก็หญิงอรุณสวสัดิ์ ช่ืนชไูพร ม.3 0010026488

1,607 กลัยาณิวฒันา 023737 นายสฤุทธ์ิชยั สขุใจ นางสาวชตุกิาญจน์ สขุใจ ป.ตรี 2 0010010776

1,608 กลัยาณิวฒันา 048485 นางสาวอบุลวรรณ ธารหอมช่ืน นายวรเชษฐ์ ธารหอมช่ืน ปวส.2 0010040163

1,609 กลัยาณิวฒันา 049210 นางสพุร วิเวกวนารมณ์ นางสาวหนึ่งฤทยั วิเวกวนารมณ์ ป.ตรี 2 0010027088
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