
เลข ระดับ เข้าบญัชี

สมาชิก ชั้น เลขที่

1 เวยีงพงิค์1 042315 นางกุลธดิา ดวงแสงทอง เด็กชายอรรจน์ ดวงแสงทอง อ.3 0010046279

2 เวยีงพงิค์1 046071 นางสาววรีาภรณ์ สุวรรณเมือง เด็กชายรุจรวศิร์ ทารักษ์ อ.3 0012011421

3 เวยีงพงิค์1 046441 นายนิติกรณ์ ปยิะวราภรณ์ เด็กชายปยิะพล ปยิะวราภรณ์ อ.3 0012016094

4 เวยีงพงิค์1 051547 นางสาวนภาวลัย์ ประวงั เด็กชายพลาวสัถ์ รัตนาสิน อ.3 0010033993

5 เวยีงพงิค์1 051898 นางณภาภชั โอบอ้อม เด็กหญิงณปภชั โอบอ้อม อ.3 0012033530

6 เวยีงพงิค์1 051998 นางสาวไพรินทร์ แก้วก๋องมา เด็กชายวชัรพงศ์ โพธนิวล อ.3 0010024742

7 เวยีงพงิค์1 052552 นางสาวรัตนาพร โรจน์รัตน์ เด็กชายธรีะรัทธิ์ ธรีะวร อ.3 0018011064

8 เวยีงพงิค์1 052961 นางจารุวรรณ ศริจันทร์ เด็กชายณฐภทัร ศริจันทร์ อ.3 0018006258

9 เวยีงพงิค์1 053018 นางสาวอัญชลี ลันถา เด็กชายสวภทัร แบนใจวงั อ.3 0012014551

10 เวยีงพงิค์1 054147 นายยุทธศักด์ิ ชื่นชูภาพ เด็กหญิงอัญนิภา ชื่นชูภาพ อ.3 0012033410

11 เวยีงพงิค์1 060496 นายฐาปนา อริยานนท์ เด็กหญิงพชิชาภา อริยานนท์ อ.3 0010048377

12 เวยีงพงิค์1 031199 นายนิพพชิฌน์ญาณ ถาวรรุ่งกิจ เด็กหญิงรักณภทัร ถาวรรุ่งกิจ ป.3 0012019046

13 เวยีงพงิค์1 041822 นางนิศาชล บญุเรือง เด็กชายไกรสิทธิ์ แก้วเรียน ป.3 0010049593

14 เวยีงพงิค์1 042110 นายจิระณัฐฎ์ สุปน เด็กหญิงกานต์รวี สุปน ป.3 0018009775

15 เวยีงพงิค์1 043385 นางนัฐยา ทองจันทร์ เด็กหญิงวรัทญา ทองจันทร์ ป.3 0010017909

16 เวยีงพงิค์1 044112 นางศศิพร ปก๊ค า เด็กหญิงกัญชพร ปก๊ค า ป.3 0012016454

17 เวยีงพงิค์1 044250 นางพชัรินทร์ ใจใหม่ เด็กหญิงณัฐกมล ใจใหม่ ป.3 0010032964

18 เวยีงพงิค์1 048732 นายเจษฎา เจริญชัยชนะ เด็กชายเจตนิพทัธ์ เจริญชัยชนะ ป.3 0010020872

19 เวยีงพงิค์1 049023 นางเดือนฉาย พงุขาว เด็กชายศิรภพ แต้มมาก ป.3 0010024039

20 เวยีงพงิค์1 049243 นายอลงกรณ์ ปรีดาสุริยะชัย เด็กหญิงยินดี ปรีดาสุริยะชัย ป.3 0010028881

21 เวยีงพงิค์1 051996 นายบรรเจิด สรรพมงค์ เด็กหญิงนลินทพิย์ สรรพมงค์ ป.3 0018009705

22 เวยีงพงิค์1 052132 นายก าพล ภทินวรณ์ เด็กชายภคัธร ภทินวรณ์ ป.3 0010033102

23 เวยีงพงิค์1 052460 นางสาวปญุชรัสมิ์ ไอยรัตน์ เด็กหญิงกิจจวฒันี ทองแสง ป.3 0018011427

24 เวยีงพงิค์1 053018 นางสาวอัญชลี ลันถา เด็กหญิงรัญชนิดา แบนใจวงั ป.3 0012014551

25 เวยีงพงิค์1 058953 นายกฤตนันท์ แซ่เจ๋า เด็กชายกวนิภพ แสงทองสกุล ป.3 0018010017

26 เวยีงพงิค์1 061853 นางจารุวรรณ แสงด้วง เด็กชายภทัรภทัร์ แสงด้วง ป.3 0018012318

27 เวยีงพงิค์1 033470 นางอโนทยั อินเขียวสาย เด็กหญิงณชนก อินเขียวสาย ป.6 0018002099

28 เวยีงพงิค์1 034850 นางจุฑารัตน์ เวยีงลอ เด็กหญิงเกตน์สิรี เวยีงลอ ป.6 0010011567

29 เวยีงพงิค์1 042595 นายวทิวสั พราหมณโชติ เด็กหญิงวรินร าไพ พราหมณโชติ ป.6 0012010730

30 เวยีงพงิค์1 043119 นางอรวรรณ คงบรรทดั เด็กหญิงกานต์พชิชา คงบรรทดั ป.6 0012031906

31 เวยีงพงิค์1 048433 นางวราพร ครจ านงค์ เด็กหญิงวชิญาพร ครจ านงค์ ป.6 0010023953

32 เวยีงพงิค์1 048869 นางอทติยา ปนิตา เด็กหญิงญาฎา ปนิตา ป.6 0012013950

33 เวยีงพงิค์1 049243 นายอลงกรณ์ ปรีดาสุริยะชัย เด็กชายธาวนิ ปรีดาสุริยะชัย ป.6 0010028881

34 เวยีงพงิค์1 050086 นางสาวสายชล คีรีไพรภกัดี เด็กชายธรีนัย คีรีไพรภกัดี ป.6 0010024395

35 เวยีงพงิค์1 051901 นางชลธชิา พกิุลวรชัย เด็กชายพาทศิ พกิุลวรชัย ป.6 0012020484

36 เวยีงพงิค์1 051988 นางสาวณัฐกฤตา วริิยา เด็กชายณรงค์ศักด์ิ วริิยา ป.6 0010025917

สหกรณอ์อมทรพัย์ครเูชียงใหม่ จ ากัด
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37 เวยีงพงิค์1 052133 นายภคนันท์ วรรณวตั เด็กชายภทัรดนัย วรรณวตั ป.6 0018006518

38 เวยีงพงิค์1 054147 นายยุทธศักด์ิ ชื่นชูภาพ เด็กหญิงอัญชิษฐา ชื่นชูภาพ ป.6 0012033410

39 เวยีงพงิค์1 054437 นางกรรณิการ์ ศรีวงสาย เด็กชายเศรษฐบศุย์ ศรีวงสาย ป.6 0010042276

40 เวยีงพงิค์1 054467 นางสาวกมลมาลย์ ตาขา เด็กชายพงศ์ภรีะ ทาต๊ิบ ป.6 0018012836

41 เวยีงพงิค์1 056252 นางสาวนันทน์ภสั ไชยสวสัด์ิ เด็กชายณัฏฐชัย วนัดี ป.6 0010045481

42 เวยีงพงิค์1 056402 นางกรรณิกา เกตุบญุเรือง เด็กชายฐากูร มูลนิลตา ป.6 0010045671

43 เวยีงพงิค์1 056826 นางสาวธรีดา ดรุณธรรม เด็กหญิงธญัญรัตน์ คล้ายสุวรรณ ป.6 0010047814

44 เวยีงพงิค์1 057872 นายทศพล ดวงจิตร เด็กชายปริทรรศน์ ทพิย์ประจักร์ ป.6 0018009177

45 เวยีงพงิค์1 058448 นางณัชชา อินทร เด็กชายธติิวฒิุ อินทร ป.6 0010047439

46 เวยีงพงิค์1 059201 นางสาวเดือนนภา ปญัญาแดง เด็กหญิงศุภาภญิญา ปญัญาแดง ป.6 0018010258

47 เวยีงพงิค์1 029307 นายธนัฎฐ์ แสนแปง เด็กชายภมูินทร์ แสนแปง ม.3 0010043378

48 เวยีงพงิค์1 032329 นางวนัเพญ็ บญุเรือง เด็กชายโภคิน บญุเรือง ม.3 0010007493

49 เวยีงพงิค์1 033185 นางสาวจันทร์พร ปนิตาเปี้ย เด็กชายนภสักร ขันตี ม.3 0010006463

50 เวยีงพงิค์1 034350 นางพชัรี สุรินทร์ธรรม เด็กหญิงพลอยณพชัร์ ศิริมงคล ม.3 0018004813

51 เวยีงพงิค์1 038244 นางเมธนิี มะณี เด็กหญิงณัฐณิชา มะณี ม.3 0010014295

52 เวยีงพงิค์1 038386 นางหฤทยั พลารักษ์ เด็กชายพฤกษ์ พลารักษ์ ม.3 0018005779

53 เวยีงพงิค์1 039919 นางอัจฉรา ชินกระจ่างกิจ เด็กชายอนันดา ชินกระจ่างกิจ ม.3 0010016010

54 เวยีงพงิค์1 042087 นายกิตติพงศ์ กาวี เด็กหญิงสุธมีนต์ กาวี ม.3 0018002930

55 เวยีงพงิค์1 046491 นายพสิิษฐ์ แสงสุธสีถิต เด็กหญิงกมลลักษณ์ แสงสุธสีถิต ม.3 0012030064

56 เวยีงพงิค์1 047582 นางพชัณี เมืองมูล เด็กชายณัฐภทัร เมืองมูล ม.3 0018013398

57 เวยีงพงิค์1 047869 นางสาวขวญัฤทยั ไชยวงค์หลัง เด็กหญิงสุวรรณนารี ค าปนัตา ม.3 0010022952

58 เวยีงพงิค์1 049023 นางเดือนฉาย พงุขาว เด็กหญิงนันทน์ภสั แต้มมาก ม.3 0010024039

59 เวยีงพงิค์1 049612 นางธญัลักษณ์ หตัถาธยากูล เด็กหญิงธนัยาภรณ์ หตัถาธยากูล ม.3 0018006156

60 เวยีงพงิค์1 049957 นางสุนีย์ แก้วสุพรรณ นายแก่นฝาง แก้วสุพรรณ ม.3 0012015504

61 เวยีงพงิค์1 051555 นางวชัราพร ฉลาด เด็กหญิงกัลยกร ฉลาด ม.3 0010034049

62 เวยีงพงิค์1 051906 นางปรียาพร สุริยะชัยพนัธ์ เด็กหญิงสิริณาณา สุริยะชัยพนัธ์ ม.3 0010033081

63 เวยีงพงิค์1 056642 นางสุรีย์วรรณ อุ่นวงษ์ เด็กหญิงรัญชญาณ์ อุ่นวงษ์ ม.3 0012017935

64 เวยีงพงิค์1 058844 นางสุภาพร ปนัมะ เด็กชายสหวฒัน์ ปนัมะ ม.3 0018009898

65 เวยีงพงิค์1 061853 นางจารุวรรณ แสงด้วง เด็กชายระพภีทัร แสงด้วง ม.3 0018012318

66 เวยีงพงิค์1 023200 นางยุพนิ บวัลาแก้ว นายภมูิชนก ผันผาย ม.6 0010022982

67 เวยีงพงิค์1 027506 นางสุรีย์รัตน์ โอฬารสกุล นางสาวจิรัชต์สวสัด์ิ โอฬารสกุล ม.6 0018004524

68 เวยีงพงิค์1 031563 นายสุทธภิทัร์พงศ์ สมค า นายปริุมปรัชญ์ สมค า ม.6 0010010748

69 เวยีงพงิค์1 033470 นางอโนทยั อินเขียวสาย นางสาวอภชิญา อินเขียวสาย ม.6 0018002099

70 เวยีงพงิค์1 036937 นางกัญญานัฐ สามใจ นายภริูณัฐ สามใจ ม.6 0010014056

71 เวยีงพงิค์1 039755 นางสายอรุณ ณ ล าพนู นายพฤกษชาติ ณ ล าพนู ม.6 0012009242

72 เวยีงพงิค์1 040397 นายณรงค์ เหล็กสมบรูณ์ นางสาวฌาตินันท์ เหล็กสมบรูณ์ ม.6 0010014259

73 เวยีงพงิค์1 043629 นางประภาศรี ตาแพร่ นายปภาวชิญ์ สิทธเิสน ม.6 0012013952

74 เวยีงพงิค์1 045367 นางเกศดา ใจหอม นางสาวอัญชิสา ตนอารีย์ ม.6 0012015988
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75 เวยีงพงิค์1 047624 นายสายฝน จันทร์พร่ า นายกฤตยชญ์ จันทร์พร่ า ปวช.3 0010027354

76 เวยีงพงิค์1 049584 นายบญุเลิศ ศิริสกุลไพร นางสาวฐิติชญา ศิริสกุลไพร ม.6 0010033047

77 เวยีงพงิค์1 050183 นางสาวแสงระวี แก้วรากมุข นางสาวชญานิษฐ์ อารี ม.6 0010024743

78 เวยีงพงิค์1 051985 นายกรนันท์ เขียวมัง นางสาวเจษฎาภรณ์ เขียวมัง ม.6 0010033085

79 เวยีงพงิค์1 051997 นางธารทพิย์ อุ่นอก นางสาวอัญญภสัร์ อุ่นอก ม.6 0012033317

80 เวยีงพงิค์1 052333 นายสุทนิ หลวงจินา นายทนิภทัร หลวงจินา ม.6 0010033116

81 เวยีงพงิค์1 014392 นางอาภรณ์ วาณิชพฒันกุล นายพชิญุตม์ วาณิชพฒันกุล ป.ตรี 2 0010013181

82 เวยีงพงิค์1 021984 นายนิยม จันทามณี นายพชิญุตม์ จันทามณี ป.ตรี 2 0010014040

83 เวยีงพงิค์1 027916 นายเอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ นางสาวกษมาวดี เกษมกุลทรัพย์ ป.ตรี 2 0010013326

84 เวยีงพงิค์1 033185 นางสาวจันทร์พร ปนิตาเปี้ย นายกรวทิย์ ขันตี ป.ตรี 2 0010006463

85 เวยีงพงิค์1 033240 นางภรณ์ศิณี ขันแก้ว นางสาวฮาม ขันแก้ว ป.ตรี 2 0010006366

86 เวยีงพงิค์1 033262 นายไพรเดช บลุกุล นางสาวเฟื่องลดา บลุกุล ป.ตรี 2 0010010261

87 เวยีงพงิค์1 033262 นายไพรเดช บลุกุล นายเจษฎา บลุกุล ป.ตรี 2 0010010261

88 เวยีงพงิค์1 036819 นางยุพนิ ค าวนั นายปยิภมูิ ภดูอนตอง ป.ตรี 2 0010013653

89 เวยีงพงิค์1 039827 นางภคินี แดงมา นายฌานวฒัน์ ลาพงิค์ ป.ตรี 2 0010027323

90 เวยีงพงิค์1 040290 นายทวี ฤทธเิดช นางสาวจุฑามาศ ฤทธเิดช ป.ตรี 2 0010014964

91 เวยีงพงิค์1 042372 นายกมลศิษฐ์ รักภกัดี นายนพพร รักภกัดี ปวส.2 0010046112

92 เวยีงพงิค์1 045284 นายกรรณ ชัยเลิศ นางสาวกรุณาพร ชัยเลิศ ป.ตรี 2 0010028846

93 เวยีงพงิค์1 046002 นายจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์ นายจารุพงศ์ อรุณสิทธิ์ ป.ตรี 2 0010032858

94 เวยีงพงิค์1 046490 นางอัมพร สุขใจ นางสาวธญัชนก สุขใจ ป.ตรี 2 0010049861

95 เวยีงพงิค์1 046834 นางปราณี ใจค า นางสาวพชิญาภรณ์ ปญัญารัตน์ ป.ตรี 2 0018013322

96 เวยีงพงิค์1 046835 นางสาวอัญชนา สนธคุิณ นางสาวนิรินธนา ไชยชนะบตุร ป.ตรี 2 0018013159

97 เวยีงพงิค์1 049584 นายบญุเลิศ ศิริสกุลไพร นายภทัธพงษ์ ศิริสกุลไพร ป.ตรี 2 0010033047

98 เวยีงพงิค์1 051964 นางสิตาวร์ี ระมิงค์วงศ์ นายพงศธร บญุคง ป.ตรี 2 0010027312

99 เวยีงพงิค์1 051979 นางศิริพร สายสอน นายภริูนท์ สายสอน ป.ตรี 2 0010024754

100 เวยีงพงิค์1 052851 นางกรณ์กาญจน์ นนพชัรพงศ์ นางสาวกษณัิฎฐ์ นนพชัรพงศ์ ป.ตรี 2 0018008101

101 เวยีงพงิค์1 053646 นายอนุสิทธิ์ ปตุิรัตน์ นายจิตรภาณุ ปตุิรัตน์ ป.ตรี 2 0018006753

102 เวยีงพงิค์1 053646 นายอนุสิทธิ์ ปตุิรัตน์ นางสาวจารุกัญญ์ ปตุิรัตน์ ป.ตรี 2 0018006753

103 เวยีงพงิค์1 055423 วา่ที่ ร.ต.สุทธชิัย เคลือบคลาย นางสาวร าเพย เคลือบคลาย ป.ตรี 2 0018008954

104 เวยีงพงิค์1 058445 นางปยิะดา สมค า นางสาวกุลปริยา สมค า ป.ตรี 2 0010047438

105 เวยีงพงิค์2 033421 นางมยุรี ค ารังษี เด็กชายอินทนนท์ ค ารังษี อ.3 0010010832

106 เวยีงพงิค์2 033423 นางสาวนัฐพร ต้ือจันตา เด็กหญิงกุลริศา นิสสัย อ.3 0010006580

107 เวยีงพงิค์2 034903 นางเมญาดา วรรณภร์ี เด็กชายธชัพล วรรณภร์ี อ.3 0010024933

108 เวยีงพงิค์2 040099 นายชรันต์ยุทธ์ บญุยง เด็กชายภภูมูิภคั บญุยง อ.3 0010019657

109 เวยีงพงิค์2 045802 นายเทพวทิกัษ์ บญุชู เด็กชายพนมเทยีน บญุชู อ.3 0010023090

110 เวยีงพงิค์2 047421 นางปรียาภรณ์ มหาเทพ เด็กชายวนัวเิศษย์ ศรีบญุนาค อ.3 0018004077

111 เวยีงพงิค์2 050209 นายประเสริฐ จิตสุข เด็กชายฌานปวณี จิตสุข อ.3 0010027755

112 เวยีงพงิค์2 052306 นายอาทติย์ แคเซอ เด็กชายปณัณวชิญ์ แคเซอ อ.3 0018007904
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113 เวยีงพงิค์2 054630 นายวทิยา ตรงมา เด็กชายกฤติพงศ์ ตรงมา อ.3 0010042518

114 เวยีงพงิค์2 054746 นางสาวชัชชญา กันทาผาม เด็กชายปฤษฎี สิทธปิญัญา อ.3 0010042617

115 เวยีงพงิค์2 055553 นายพงษพ์นัธ์ ใบสุขันธ์ เด็กชายณัฐวรรธน์ ใบสุขันธ์ อ.3 0012017166

116 เวยีงพงิค์2 056169 นายวสันต์ จันทรมูล เด็กชายวรปญัญา จันทรมูล อ.3 0010045351

117 เวยีงพงิค์2 056637 นางสาวไผ่สีทอง หนิสวน เด็กหญิงณัฐณิชา วฒันเมธกีุล อ.3 0010046046

118 เวยีงพงิค์2 057663 นางลักษณาพร วาทบณัฑิตกุล เด็กชายปรม วาทบณัฑิตกุล อ.3 0012019128

119 เวยีงพงิค์2 058197 นายสิทธกิร ปญัญามา เด็กชายชิษณุพงศ์ ปญัญามา อ.3 0018009432

120 เวยีงพงิค์2 058347 นางจารุณี เชิดฟอ้น เด็กชายศุภสัณห์ เชิดฟอ้น อ.3 0018009551

121 เวยีงพงิค์2 023869 นายชานนท์ ชมสุนทร เด็กชายคุณานนท์ ชมสุนทร ป.3 0018006461

122 เวยีงพงิค์2 031715 นายคุณานนท์ ธรรมพชิิต เด็กชายกุณช์พสิิษฐ์ ธรรมพชิิต ป.3 0010004785

123 เวยีงพงิค์2 040422 นางสาวกาญจนา ยกกรเลิศ เด็กชายธรรมราษฎร์ ไชยศรี ป.3 0010014739

124 เวยีงพงิค์2 042747 นางสาวธญัญพทัธ์ วงศ์รัตนธรรม เด็กชายเปศล สองศรี ป.3 0010039260

125 เวยีงพงิค์2 045527 นางสุกัญญา อุทธวงั เด็กหญิงกัญญาพชัร อุทธวงั ป.3 0010039349

126 เวยีงพงิค์2 045550 นางสาวพฒันียา วงศ์ปราศรัย เด็กหญิงอัญรินทร์ วงศ์ปราศรัย ป.3 0010039363

127 เวยีงพงิค์2 046074 นางกชกร พระพรตระการ เด็กหญิงพรตระการ พระพรตระการ ป.3 0012014203

128 เวยีงพงิค์2 046998 นายธรีวธุ ยะอูป เด็กชายธฏภิชั ยะอูป ป.3 0018006089

129 เวยีงพงิค์2 052340 นายอดิศร ฐิติธรรมรัตน์ เด็กชายธนภมูิ ฐิติธรรมรัตน์ ป.3 0010033684

130 เวยีงพงิค์2 054373 นายเกียรติศักด์ิ บญุยืน เด็กหญิงกวณิเนตร บญุยืน ป.3 0010047715

131 เวยีงพงิค์2 054694 นายศิริชัย สุนันต๊ะ เด็กชายธร์ี สุนันต๊ะ ป.3 0010042582

132 เวยีงพงิค์2 054715 นายธรีะศักด์ิ ยะวงค์ เด็กหญิงอชิรญาณ์ ยะวงค์ ป.3 0010042608

133 เวยีงพงิค์2 054719 นายพมิล พรหมเทศ เด็กหญิงณัฐรินีย์ พรหมเทศ ป.3 0010042612

134 เวยีงพงิค์2 054904 นายกฤษณ์ จันทะวงค์ เด็กหญิงกฤตฤทยั จันทะวงค์ ป.3 0010042821

135 เวยีงพงิค์2 054974 นายประเสริฐ ศรีธวิงค์ เด็กชายธนภณ ศรีธวิงค์ ป.3 0010042900

136 เวยีงพงิค์2 054974 นายประเสริฐ ศรีธวิงค์ เด็กชายธนภทัร ศรีธวิงค์ ป.3 0010042900

137 เวยีงพงิค์2 055042 นางสาววรพชิชา ยาวงค์ เด็กชายสุภวฒัก์ จตุแสน ป.3 0010042986

138 เวยีงพงิค์2 055057 นางปาริชาติ ศงสนันทน์ เด็กชายณคุณ ศงสนันทน์ ป.3 0010042954

139 เวยีงพงิค์2 057334 นางสาววชิยาวดี พวัพรสวรรค์ เด็กชายพชิยะ พวัพรสวรรค์ ป.3 0010047291

140 เวยีงพงิค์2 057347 นายแสงสุริยา สมเกตุ เด็กหญิงพลอยชมพู สมเกตุ ป.3 0010046666

141 เวยีงพงิค์2 058035 นายเกรียงไกร อิ่นค า เด็กหญิงณภทัรจิรา อิ่นค า ป.3 0010047130

142 เวยีงพงิค์2 058112 นางสาวนิภาพร นันตา เด็กชายปญัญากร ทารักษ์ ป.3 0018009405

143 เวยีงพงิค์2 059166 นางสาวพงษว์ภิา เทวลีาภรณ์ เด็กชายพชรพล ชนะนนท์ ป.3 0010047759

144 เวยีงพงิค์2 029348 นายพชิัย บญุเติง เด็กชายภวูดล บญุเติง ป.6 0018000042

145 เวยีงพงิค์2 038122 นางพมิภา อิ่มส าราญรัชต์ เด็กหญิงนันทน์ภสั อิ่มส าราญรัชต์ ป.6 0012031931

146 เวยีงพงิค์2 040069 นายอชิตพล มุขแก้ว เด็กหญิงกานต์พชิชา มุขแก้ว ป.6 0010049000

147 เวยีงพงิค์2 042747 นางสาวธญัญพทัธ์ วงศ์รัตนธรรม เด็กชายอนรรฆ สองศรี ป.6 0010039260

148 เวยีงพงิค์2 043340 นางจิราภรณ์ โพนงาม เด็กหญิงภมูิใจ โพนงาม ป.6 0010023092

149 เวยีงพงิค์2 044136 นางสุภาทพิย์ ไชยเวช เด็กชายปารเมศ ไชยเวช ป.6 0010023088

150 เวยีงพงิค์2 045562 นางอภสิรา จินดามณี เด็กหญิงกวสิรา พทุธชัย ป.6 0010039383
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151 เวยีงพงิค์2 045617 นางรุ่งทพิย์ ฐานานุกูล เด็กหญิงรดาศิริ ฐานานุกูล ป.6 0010023096

152 เวยีงพงิค์2 046159 นางอุรัชา ทองสันติ เด็กหญิงอรณิชา ทองสันติ ป.6 0010027229

153 เวยีงพงิค์2 046649 นางนิตยา ลมพฒันา เด็กหญิงสุชานาถ ลมพฒันา ป.6 0010039402

154 เวยีงพงิค์2 047421 นางปรียาภรณ์ มหาเทพ เด็กหญิงเขมมุขนภา ศรีบญุนาค ป.6 0018004077

155 เวยีงพงิค์2 052338 นายชาลัน คุณหลวง เด็กชายพรัีช คุณหลวง ป.6 0010033680

156 เวยีงพงิค์2 053789 นายหงษค์ า อินใจ เด็กหญิงชัญญาภคั อินใจ ป.6 0012033263

157 เวยีงพงิค์2 054075 นายเปรม วาทบณัฑิตกุล เด็กหญิงปวริศา วาทบณัฑิตกุล ป.6 0012030732

158 เวยีงพงิค์2 054714 นางวรุณสรา ดวงแสง เด็กหญิงมานา ดวงแสง ป.6 0010042605

159 เวยีงพงิค์2 054891 นางรสรินทร์ รตนประภา เด็กชายวรินทร รตนประภา ป.6 0010042808

160 เวยีงพงิค์2 054943 นางวลิาวลัย์ หล้าหลอด เด็กชายศรัณย์ภทัร หล้าหลอด ป.6 0010042864

161 เวยีงพงิค์2 055281 นางภทัรานิษฐ์ พชัริศวโรจน์ เด็กชายเศรษฐพชิญ์ พชัริศวโรจน์ ป.6 0018009670

162 เวยีงพงิค์2 055966 นางสาวพศุิทธาภา ยุวนิช เด็กชายพศิิษฐ์ ชุ่มมะโน ป.6 0010045052

163 เวยีงพงิค์2 056169 นายวสันต์ จันทรมูล เด็กชายวรปรัชญ์ จันทรมูล ป.6 0010045351

164 เวยีงพงิค์2 058197 นายสิทธกิร ปญัญามา เด็กหญิงกัลยกร ปญัญามา ป.6 0018009432

165 เวยีงพงิค์2 058965 นายสิทธชิัย อินชัย เด็กชายสิรวชิญ์ อินชัย ป.6 0018010024

166 เวยีงพงิค์2 061383 นางสาวณัฐธกิานต์ ใจจินะ เด็กหญิงวรฤทยั สมชนะ ป.6 0010048800

167 เวยีงพงิค์2 036873 นางจันทนี อินต๊ะปนั เด็กชายพญาวนั อินต๊ะปนั ม.3 0018008909

168 เวยีงพงิค์2 042761 นางกันยารัตน์ เศรษฐกร เด็กชายบรรณสรณ์ แสนเขียววงศ์ ม.3 0010023098

169 เวยีงพงิค์2 043332 นายชุติพงค์ สิทธปิระเสริฐ เด็กชายพรภวษิย์ สิทธปิระเสริฐ ม.3 0010023082

170 เวยีงพงิค์2 043340 นางจิราภรณ์ โพนงาม เด็กชายภมูิธรรม โพนงาม ม.3 0010023092

171 เวยีงพงิค์2 044136 นางสุภาทพิย์ ไชยเวช เด็กหญิงวรวลัญช์ ไชยเวช ม.3 0010023088

172 เวยีงพงิค์2 044359 นายสุนทร นะพรานบญุ เด็กหญิงสิริกาญจน์ นะพรานบญุ ม.3 0010019330

173 เวยีงพงิค์2 044976 นายสุจินต์ วงัใหม่ เด็กชายภาณุพงศ์ วงัใหม่ ม.3 0010023091

174 เวยีงพงิค์2 046027 นายเอนก ธรรมโชติ นางสาวลัลลา ธรรมโชติ ม.3 0010023111

175 เวยีงพงิค์2 046743 นางธวิาวรรณ ฟเูต็มวงค์ เด็กหญิงพลอยไพลิน แย้มยินดี ม.3 0010023080

176 เวยีงพงิค์2 052338 นายชาลัน คุณหลวง เด็กชายพชิญ์ คุณหลวง ม.3 0010033680

177 เวยีงพงิค์2 054328 นายจักรวี สมศักด์ิตระกูล เด็กชายจิรกฤต สมศักด์ิตระกูล ม.3 0018009539

178 เวยีงพงิค์2 054713 นางสาวฌริดา ราชแพทยาคม เด็กหญิงพชัสุดา สุทธภกัติ ม.3 0010042604

179 เวยีงพงิค์2 054734 นางชุลีพร แก่นวงค์ เด็กหญิงชญานิษฐ์ แก่นวงค์ ม.3 0010042653

180 เวยีงพงิค์2 054743 นางพนิดา ชัยรัต นายปรีด์ิ ชัยรัต ม.3 0010042606

181 เวยีงพงิค์2 054841 นายบณัฑิต เพชรอ าไพ เด็กชายสุรนนท์ เพชรอ าไพ ม.3 0010042749

182 เวยีงพงิค์2 054867 นายชาญยุทธ รัตนมงคล เด็กหญิงภณัฑิรา รัตนมงคล ม.3 0012030246

183 เวยีงพงิค์2 055037 นายพสิษฐ์ โภคินวฒันดิษฐ์ เด็กหญิงเมรานีย์ โภคินวฒันดิษฐ์ ม.3 0010042979

184 เวยีงพงิค์2 055155 นางสาวชลธชิา ลีลานุช เด็กชายธนกฤต ลีลานุช ม.3 0010043102

185 เวยีงพงิค์2 057346 นายพริาม ภารังกูล เด็กหญิงอัญชิษฐา ภารังกูล ม.3 0018008818

186 เวยีงพงิค์2 058347 นางจารุณี เชิดฟอ้น เด็กหญิงศุภสิรา เชิดฟอ้น ม.3 0018009551

187 เวยีงพงิค์2 058771 นายปรเมศร์ ไชยวงศ์ เด็กหญิงปณัณพร ไชยวงศ์ ม.3 0012030925

188 เวยีงพงิค์2 027931 นายธวชั นนทธรรม นางสาวอารีรัตน์ นนทธรรม ม.6 0018001308
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189 เวยีงพงิค์2 029840 นายเปรม ศรีวชิัยล าพรรณ์ นางสาวปวชิญา ศรีวชิัยล าพรรณ์ ม.6 0018005227

190 เวยีงพงิค์2 030427 นางยุพนิ บวัคอม นางสาวกัลยาณี บวัคอม ม.6 0010021610

191 เวยีงพงิค์2 033442 นางสาวพจิาริณี บวัเย็น นายพรีโชติ สายปญัญาใย ม.6 0010006553

192 เวยีงพงิค์2 038028 นางพมิสิริ พึ่งพุ่มแก้ว นายธนภสัสร์ พึ่งพุ่มแก้ว ม.6 0010023099

193 เวยีงพงิค์2 040940 นางมนธริา ธชิูโต นายรณชัย ธชิูโต ม.6 0018002779

194 เวยีงพงิค์2 042761 นางกันยารัตน์ เศรษฐกร นางสาวบญัฑิตา แสนเขียววงศ์ ม.6 0010023098

195 เวยีงพงิค์2 044733 นางสุทธลัิกษณ์ เมืองพรหม นางสาวเบญญาภา เมืองพรหม ม.6 0010023106

196 เวยีงพงิค์2 044735 นางเยาวลักษณ์ ใจมาแก้ว นางสาวดลยา ใจมาแก้ว ม.6 0010023137

197 เวยีงพงิค์2 045617 นางรุ่งทพิย์ ฐานานุกูล นางสาวรดิศรา ฐานานุกูล ม.6 0010023096

198 เวยีงพงิค์2 045803 นางสาวอัญชัน ใจรินทร์ นางสาวชนกกานต์ ใจแก้ว ม.6 0010023097

199 เวยีงพงิค์2 045968 นางพรภคันันท์ วรัตถ์กุลนันท์ นางสาวกานต์ชญานัท วรัตถ์กุลนันท์ ม.6 0010022097

200 เวยีงพงิค์2 053299 นางชณันภสัร์ อุดมวริยาวฒัน์ นายภวูเมศฐ์ อุดมวริยาวฒัน์ ม.6 0010033000

201 เวยีงพงิค์2 054707 นายเอกนรา แดงสุวรรณ นายศิวกร แดงสุวรรณ ปวช.3 0010042597

202 เวยีงพงิค์2 054708 นายวรีภทัร อินทา นางสาวธญัวรัตม์ ศรีแสงจันทร์ ม.6 0010042598

203 เวยีงพงิค์2 054713 นางสาวฌริดา ราชแพทยาคม นางสาวภทัรทยิา สุทธภกัติ ม.6 0010042604

204 เวยีงพงิค์2 054763 นางทฆิัมพร ต๊อดแก้ว นายนภสักร ต๊อดแก้ว ม.6 0018007764

205 เวยีงพงิค์2 057346 นายพริาม ภารังกูล นายพทุธพิงศ์ ภารังกูล ม.6 0018008818

206 เวยีงพงิค์2 058546 นายภาณุวฒัน์ วงศ์เทพเตียน นางสาวภชัธญีา วงศ์เทพเตียน ม.6 0010047473

207 เวยีงพงิค์2 059203 นางตติยา ศิริวรรณ์ นางสาวปนัสยา สายบวัพตัร์ ม.6 0018010261

208 เวยีงพงิค์2 059549 นางดวงรัตน์ ปาลี นายจักรีวฒัน์ กันทะ ม.6 0010047945

209 เวยีงพงิค์2 026557 นายสุรทศัน์ โล่หเ์พชร นายธร์ีนิพทัธ์ โล่หเ์พชร ป.ตรี 2 0010013802

210 เวยีงพงิค์2 026975 นางเรณู อริยะ นายชญานนท์ อริยะ ป.ตรี 2 0010001123

211 เวยีงพงิค์2 029004 นายเสกสรรค์ สิงหอ์่อน นางสาวณัฐธดิา สิงหอ์่อน ป.ตรี 2 0010023943

212 เวยีงพงิค์2 029840 นายเปรม ศรีวชิัยล าพรรณ์ นายปวริศร์ ศรีวชิัยล าพรรณ์ ป.ตรี 2 0018005227

213 เวยีงพงิค์2 030109 นายนพพร จินะกา นายธนพล จินะกา ป.ตรี 2 0010010822

214 เวยีงพงิค์2 032830 นายสมฤทธิ์ โกมิตร์ นายหาญณรงค์ โกมิตร์ ป.ตรี 2 0018003943

215 เวยีงพงิค์2 033805 นางปริศนา มายะ นางสาวปทัมาภรณ์ มายะ ป.ตรี 2 0010021054

216 เวยีงพงิค์2 033814 นางรัตนา มงคล นางสาวรุ้งกรานต์ มงคล ป.ตรี 2 0010021053

217 เวยีงพงิค์2 033954 นายสมพงษ์ ไกรกิจราษฎร์ นางสาวมัชฌิมา ไกรกิจราษฎร์ ป.ตรี 2 0010013792

218 เวยีงพงิค์2 036778 นางสาวพชัรีย์ เรือนรู นายธนกฤต ม่วงตน ปวส.2 0010014030

219 เวยีงพงิค์2 040940 นางมนธริา ธชิูโต นายเรืองรุชติ จอมค าสิงห์ ป.ตรี 2 0018002779

220 เวยีงพงิค์2 042002 นายวฒิุชัย อุ่นค า นางสาวพชิญามาศ อุ่นค า ป.ตรี 2 0010023118

221 เวยีงพงิค์2 042812 นางพรสวรรค์ แก้ววงศ์ นายชาญคณิต แก้ววงศ์ ป.ตรี 2 0010014640

222 เวยีงพงิค์2 043337 นางนิตยา ชมภรัูตน์ นางสาวกุลณัฐ สุระมิตร ปวส.2 0010027237

223 เวยีงพงิค์2 044363 นายจตุรงค์ ค ากันทา นางสาวจิราภา ค ากันทา ป.ตรี 2 0010024710

224 เวยีงพงิค์2 044731 นายสมบติั ค าปวน นางสาวขรัสวรา ค าปวน ป.ตรี 2 0010026427

225 เวยีงพงิค์2 045968 นางพรภคันันท์ วรัตถ์กุลนันท์ นางสาวกานต์มณิสรา วรัตถ์กุลนันท์ ป.ตรี 2 0010022096

226 เวยีงพงิค์2 046027 นายเอนก ธรรมโชติ นางสาวอันนา ธรรมโชติ ป.ตรี 2 0010023111
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227 เวยีงพงิค์2 046642 นางพรพทิยา จูงใจ นางสาวจุฑารัตน์ จูงใจ ป.ตรี 2 0010039399

228 เวยีงพงิค์2 046767 นายมงคลศักด์ิ ใหม่จันทร์แดง นายสิรวชิญ์ ใหม่จันทร์แดง ปวส.2 0010023157

229 เวยีงพงิค์2 054075 นายเปรม วาทบณัฑิตกุล นายปราบ วาทบณัฑิตกุล ป.ตรี 2 0012030732

230 เวยีงพงิค์2 054707 นายเอกนรา แดงสุวรรณ นายณฐพฒัน์ แดงสุวรรณ ปวส.2 0010042597

231 เวยีงพงิค์2 054763 นางทฆิัมพร ต๊อดแก้ว นางสาวภทัรพร ต๊อดแก้ว ป.ตรี 2 0018007764

232 เวยีงพงิค์2 054846 นางผุสดีพร จันตาใหม่ นางสาวธนัชพร จันตาใหม่ ป.ตรี 2 0010042765

233 เวยีงพงิค์2 058010 นายอภรัิช สร้างสุขดี นางสาวณัฐกาญจน์ สร้างสุขดี ป.ตรี 2 0012031399

234 เวยีงพงิค์2 059186 นายวเิชียร ตาเจริญเมือง นายปฤณ ตาเจริญเมือง ป.ตรี 2 0010047777

235 เวยีงพงิค์2 059189 นางสาวสายสุนีย์ กังวล นางสาวกานต์พชิชา กล่ินทบั ป.ตรี 2 0010047781

236 ราชมงคล 025463 นายณัฐพงศ์ ดีไพร เด็กหญิงณัฐพชัร ดีไพร อ.3 0010032733

237 ราชมงคล 045316 นายอนวชั จิตต์ปรารพ เด็กชายอิงควชัร์ จิตต์ปรารพ อ.3 0010032786

238 ราชมงคล 055188 นายพร้อมพงศ์ โสภาวรรณ์ เด็กชายกรไชย โสภาวรรณ์ อ.3 0010043135

239 ราชมงคล 058559 นางธนพร บนัทดักิจ เด็กหญิงธนกชพร บนัทดักิจ อ.3 0012020760

240 ราชมงคล 059777 นางสาวนพวรรณ เดชบญุ เด็กหญิงลัลณ์ลลินท์ สุวรรณภกัดี อ.3 0018010733

241 ราชมงคล 061590 วา่ที่ ร.ท.สุรพนิ พรมแดน เด็กชายธรรมเชษฐ์ พรมแดน อ.3 0018012137

242 ราชมงคล 027589 นางสาวญาณิศา โกมลสิริโชค เด็กชายวศัพล โกมลสิริโชค ป.3 0012009657

243 ราชมงคล 028785 นายภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ เด็กชายภานนท์ จงชานสิทโธ ป.3 0010007492

244 ราชมงคล 045820 นางศิรประภา ชัยเนตร เด็กหญิงวชิรญาณ์ ชัยเนตร ป.3 0012015466

245 ราชมงคล 057660 นางสาวปาณิสรา ธรรมเรือง เด็กหญิงพชิญนันท์ ชาวไร่ ป.3 0018010829

246 ราชมงคล 030470 นายบรรเจิด แสงจันทร์ เด็กชายธนกฤต แสงจันทร์ ป.6 0018007891

247 ราชมงคล 059921 นางน้ าฝน สุทธกิุญชร เด็กชายเวชกร สุทธกิุญชร ป.6 0012031393

248 ราชมงคล 030470 นายบรรเจิด แสงจันทร์ เด็กหญิงณัฐกฤตา แสงจันทร์ ม.3 0018007891

249 ราชมงคล 048661 นายสมนึก สุระธง เด็กชายณัฏฐชัย สุระธง ม.3 0010025108

250 ราชมงคล 030221 นายวชัรินทร์ สิทธเิจริญ นางสาวภทัราพร สิทธเิจริญ ม.6 0010007855

251 ราชมงคล 030387 นางสุดธดิา นิ่มนวล นายอนันตา นิ่มนวล ม.6 0010012686

252 ราชมงคล 031133 นายวรัิตน์ นักกรองดี นายปรัตถกร นักกรองดี ม.6 0010020242

253 ราชมงคล 031863 นายยุทธนา สิงหป์ระพนัธ์ นางสาวฌานิทธี สิงหป์ระพนัธ์ ม.6 0018005754

254 ราชมงคล 048661 นายสมนึก สุระธง นายณัฐภทัร สุระธง ปวช.3 0010025108

255 ราชมงคล 031184 นายอนันท์ ทบัเกิด นางสาวทกัษพร ทบัเกิด ป.ตรี 2 0010021541

256 ราชมงคล 038629 นางอภญิญา วไิล นางสาวอภชิญา วไิล ป.ตรี 2 0012017661

257 ราชมงคล 042037 นายด ารงค์ บญุเที่ยง นางสาวธนัญญา บญุเที่ยง ป.ตรี 2 0010042086

258 ราชมงคล 051638 นายดุสิต ทองเปรมจิตต์ นายณัชพล ทองเปรมจิตต์ ป.ตรี 2 0010032835

259 แม่โจ้ 038384 นางวยิะดา ตาติวงค์ เด็กหญิงรินรดา ตาติวงค์ อ.3 0018003467

260 แม่โจ้ 049361 นางสาววรัทยา ศุุขแก้ว เด็กชายกิจฐิพชัร์ พงศ์ธนชัยกร อ.3 0018009314

261 แม่โจ้ 050079 นางชไมพร ตันสุวรรณ เด็กชายชวลัฤทธิ์ ตันสุวรรณ อ.3 0018006374

262 แม่โจ้ 050987 นางสาวพชัรกิต วชัรปรีชา เด็กชายพชิญะ ศิริ อ.3 0018006031

263 แม่โจ้ 034991 นางนงลักษณ์ วงษน์้อย เด็กหญิงศุภสุตา วงษน์้อย ป.3 0018005758

264 แม่โจ้ 034999 นางเดือนเพญ็ จันทร์สะอาด เด็กหญิงสุรัญชนา จันทร์สะอาด ป.3 0012013693
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265 แม่โจ้ 035721 นางสาวปวณีา ลิมปก์าญจนวฒัน์ เด็กชายปวรรุต สุขชาวนา ป.3 0010025095

266 แม่โจ้ 037923 นางสุพรรษา ยอดค า เด็กหญิงสิรญญาพร ยอดค า ป.3 0010013562

267 แม่โจ้ 038392 นายพนัธมิตร ใจรินทร์ เด็กชายพนัไมล์ ใจรินทร์ ป.3 0010014799

268 แม่โจ้ 039867 นางจิรนันท์ เสนานาญ เด็กชายชญานนท์ เสนานาญ ป.3 0018005797

269 แม่โจ้ 041575 นางปารวี กาญจนประโชติ เด็กหญิงณประวร์ี กาญจนประโชติ ป.3 0010026584

270 แม่โจ้ 041575 นางปารวี กาญจนประโชติ เด็กชายณปรัชญ์ กาญจนประโชติ ป.3 0010026584

271 แม่โจ้ 044763 นางสาวนงลักษณ์ สมบรูณ์ เด็กหญิงไอลดา ธงแดง ป.3 0018006231

272 แม่โจ้ 046081 นางกาญจนา ปงหาญ เด็กชายวฒิุภทัร ปงหาญ ป.3 0018004735

273 แม่โจ้ 046502 นายชัยรัตน์ จีรวฒันสกุล เด็กหญิงธญัชนก จีรวฒันสกุล ป.3 0018006519

274 แม่โจ้ 049361 นางสาววรัทยา ศุุขแก้ว เด็กชายวชิญพงศ์ ศุขแก้ว ป.3 0018009314

275 แม่โจ้ 049874 นางปวริศา ฉัตรพชัรภญิโญ เด็กชายรภทัร ฉัตรพชัรภญิโญ ป.3 0018005235

276 แม่โจ้ 052662 นายนิรุต ทองสุก เด็กหญิงนิชาภา ทองสุก ป.3 0010025562

277 แม่โจ้ 060938 นางสาวสุพตัรา วงศ์แสนใหม่ เด็กหญิงธนวฤนท์ สร้อยทอง ป.3 0018011711

278 แม่โจ้ 032452 นางสาวนารีรัตน์ เครือง้าว เด็กชายกมนดนัย เครือง้าว ป.6 0010005486

279 แม่โจ้ 034990 นางสาวพรรณราย ขันค าหมุด เด็กชายจิรโชติ เกาะลอย ป.6 0018003364

280 แม่โจ้ 034999 นางเดือนเพญ็ จันทร์สะอาด เด็กหญิงณัฏฐณิชา จันทร์สะอาด ป.6 0012011519

281 แม่โจ้ 036715 นายกมล กล่อมมิตร เด็กชายธนกฤต กล่อมมิตร ป.6 0018003445

282 แม่โจ้ 038393 นางสาวติรี ใคร้มา เด็กหญิงพงิค์ลดา ใคร้มา ป.6 0018006434

283 แม่โจ้ 039746 นางแสงเดือน อินชนบท เด็กหญิงวารัตดา อินชนบท ป.6 0010022447

284 แม่โจ้ 040351 นายไชยา ชวชาติ เด็กชายกันต์ธร์ี ชวชาติ ป.6 0012008972

285 แม่โจ้ 040910 นางอรทยั จันต๊ะมงคล เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ จันต๊ะมงคล ป.6 0018005140

286 แม่โจ้ 041805 นายวารินทร์ ขินแก้ว เด็กหญิงพทัธนันท์ ขินแก้ว ป.6 0012033798

287 แม่โจ้ 044037 นางอ้อมใจ สงจันทร์ เด็กชายชลันธร สงจันทร์ ป.6 0018006240

288 แม่โจ้ 044763 นางสาวนงลักษณ์ สมบรูณ์ เด็กชายภริูพฒัน์ ธงแดง ป.6 0018006231

289 แม่โจ้ 047860 นายอภชิาติ เตภกัดี เด็กชายภวูศิ วริิยา ป.6 0010020730

290 แม่โจ้ 026070 นายจ ารูญ มณีวรรณ เด็กหญิงภคมน มณีวรรณ ม.3 0010014724

291 แม่โจ้ 039484 นายธรีะชัย ตันเรืองพร เด็กหญิงปญัจรัตน์ ตันเรืองพร ม.3 0010033247

292 แม่โจ้ 039746 นางแสงเดือน อินชนบท เด็กหญิงสุภนิดา อินชนบท ม.3 0010022447

293 แม่โจ้ 040351 นายไชยา ชวชาติ เด็กชายจิรัฎฐ์ ชวชาติ ม.3 0012008972

294 แม่โจ้ 044037 นางอ้อมใจ สงจันทร์ เด็กชายชวกร สงจันทร์ ม.3 0018006240

295 แม่โจ้ 048224 นางสาวกิ่งกาญจน์ มะโนชัย เด็กหญิงวณิชญา มะโนชัย ม.3 0018004650

296 แม่โจ้ 020736 นายศรีจันทร์ อ าช าฤทธิ์ นายกิตติพงศ์ อ าช าฤทธิ์ ม.6 0010008514

297 แม่โจ้ 027171 นางพกิุล นิลวาส นายภทัรพล นิลวาส ม.6 0010014064

298 แม่โจ้ 029596 นายธวชัชัย มานิตย์ นายธธีชั มานิตย์ ปวช.3 0010013168

299 แม่โจ้ 035191 นางจันทนา สุวรรณดุก นางสาวกมลชนก สุวรรณดุก ม.6 0018007749

300 แม่โจ้ 038174 นางนงลักษณ์ จันทร์เที่ยง นายนภสั จันทร์เที่ยง ม.6 0010013692

301 แม่โจ้ 038608 นางลักษมี ตันธนสิน นายธรรมนูญ ตันธนสิน ม.6 0012015389

302 แม่โจ้ 039746 นางแสงเดือน อินชนบท นางสาวญาณภทัร อินชนบท ม.6 0010022447
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303 แม่โจ้ 042560 นางสุนทรี หาญพรหม นางสาวอารีรัตน์ หาญพรหม ม.6 0010022490

304 แม่โจ้ 047401 นางสรัญญา อาษาไชย นางสาวณฐพร อาษาไชย ม.6 0010022492

305 แม่โจ้ 032449 นางอารีย์ พานทอง นายพฒันพงศ สัมพนัธโน ป.ตรี 2 0012007774

306 แม่โจ้ 037226 นางสุภาพรรณ ทาเบี้ยว นางสาวเบญจมาศ ทาเบี้ยว ปวส.2 0010022474

307 แม่โจ้ 037227 นายสุรพล บญุยืน นายพงศธรพพิฒัน์ บญุยืน ป.ตรี 2 0010027304

308 แม่โจ้ 038503 นางจรรยา ภคู าวงศ์ นางสาวกวศิรา ภคู าวงศ์ ป.ตรี 2 0010022088

309 แม่โจ้ 041850 นายประสิทธิ์ ใจค า นางสาววภิาดา ใจค า ป.ตรี 2 0010017044

310 แม่โจ้ 049723 นางสาวอนงค์ ไชยแก้ว นายคุณาธปิ ธรรมคุณากร ปวส.2 0018004823

311 แม่โจ้ 051764 นายวาริน สุทนต์ นายวริทธิธ์ร ณ นคร ป.ตรี 2 0010027303

312 ราชภฎั 030768 นายณัฐพรหมเสน ลึกสิงหแ์ก้ว เด็กหญิงศิริวมิล ลึกสิงหแ์ก้ว อ.3 0010006946

313 ราชภฎั 036651 นางสุธยี์ สุกะโต เด็กหญิงธรรมิกา สุกะโต อ.3 0010021402

314 ราชภฎั 037668 นางสาวอัมพวา รินสินจ้อย เด็กหญิงวริีนทร์ รินสินจ้อย อ.3 0012030289

315 ราชภฎั 038344 นายสุรศักด์ิ สิงหส์า เด็กหญิงกรวรรณ สิงหส์า อ.3 0010034308

316 ราชภฎั 039748 วา่ที่ ร.ต.อานนท์ มะโนเมือง เด็กชายอนวชั มะโนเมือง อ.3 0010034382

317 ราชภฎั 040306 นายสมศักด์ิ บญุแจ้ง เด็กหญิงณัฐธยาน์ บญุแจ้ง อ.3 0010034409

318 ราชภฎั 042175 นางสาวณัฐรินี วสุิทโธ เด็กชายณัฐชนน แก้วค า อ.3 0010025175

319 ราชภฎั 042460 นายเอนก ณะชัยวงค์ เด็กชายเศรษฐวชิญ์ ณะชัยวงค์ อ.3 0010034482

320 ราชภฎั 049948 นางสาวพชัรินทร์ สมพฒิุ เด็กหญิงณัชรัตน์ อนันตเทวา อ.3 0012015530

321 ราชภฎั 052845 นายณรวฒัน์ ทวเีจริญพร เด็กชายศิวฒัน์โชติ ทวเีจริญพร อ.3 0012031638

322 ราชภฎั 053688 นางศิริพร ประณต เด็กหญิงศิริลักษณ์ ประณต อ.3 0010041115

323 ราชภฎั 054800 นางสาวณัฐฎพ์ฒัน์ ปญัโญใหญ่ เด็กชายพชิาภพ ชมภจูันทร์ อ.3 0010042702

324 ราชภฎั 060939 นางสาวอิสราภรณ์ อุทธวงั เด็กหญิงปริยากร อ่อนพรหม อ.3 0010048591

325 ราชภฎั 036890 นายอนุพงษ์ วรรณะ เด็กหญิงชัญญานุช วรรณะ ป.3 0010013944

326 ราชภฎั 036953 นายววิฒัน์ชัย ข าประไพ เด็กชายตรัยคุณ ข าประไพ ป.3 0010034255

327 ราชภฎั 037005 นางสาวสรัญญา สิทธชิัย เด็กชายธนดล ไชยอินทร์ ป.3 0012008421

328 ราชภฎั 040003 นางอารียา จอมค า เด็กชายไกรววิศั จอมค า ป.3 0012014514

329 ราชภฎั 040306 นายสมศักด์ิ บญุแจ้ง เด็กหญิงฐิตารีย์ บญุแจ้ง ป.3 0010034409

330 ราชภฎั 042177 นายองอาจ พนัตา เด็กหญิงศิรประภา พนัตา ป.3 0010018182

331 ราชภฎั 043698 นางสาวจรรยา มาแก้ว เด็กชายปณุยธษิณ์ มาแก้ว ป.3 0012019260

332 ราชภฎั 043702 นางพมิพช์นก สุวรรณศรี เด็กชายพรีพนัธุ์ สุวรรณศรี ป.3 0010034517

333 ราชภฎั 043702 นางพมิพช์นก สุวรรณศรี เด็กชายพรีพชิญ์ สุวรรณศรี ป.3 0010034517

334 ราชภฎั 046031 นายวสุิทธชิัย ไชยสิทธิ์ เด็กหญิงปณิตา ไชยสิทธิ์ ป.3 0012011116

335 ราชภฎั 047487 นางพชิญพรพรรณ อนันตบญุวฒัน์ เด็กหญิงพชิญพรพมิพ์ เพิ่มบญุมา ป.3 0018011060

336 ราชภฎั 048289 นายธรีพงศ์ เตชาติ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เตชาติ ป.3 0010034655

337 ราชภฎั 048668 นางสาวนิภาพร ทกุอย่าง เด็กชายวรุฬหว์ชิญ์ พรมจิตต์ ป.3 0012031363

338 ราชภฎั 050906 นายจาตุรนต์ สมบนุไชย เด็กหญิงธญัจิรา ขันแก้วกาศ ป.3 0010032695

339 ราชภฎั 051137 นายช านาญ จันทร เด็กชายชินภทัร จันทร ป.3 0018008131

340 ราชภฎั 056988 นายวสินธ์ สมสายทอง เด็กชายกิตติวนิท์ ประเสริฐ ป.3 0010046380



เลข ระดับ เข้าบญัชี

สมาชิก ชั้น เลขที่
ล าดับ หน่วยบรกิาร ชื่อ - สกุล สมาชิกผู้ขอรบัทนุ ชื่อ - สกุล บตุรของสมาชิกผู้ขอรบัทนุ

341 ราชภฎั 059108 นางสาวบษุบา ไชยชะนะ เด็กชายณพธรีา ไชยชะนะ ป.3 0010047740

342 ราชภฎั 060723 นายสามารถ วงค์สุวรรณ์ เด็กชายธนกร วงค์สุวรรณ์ ป.3 0012032084

343 ราชภฎั 030758 นางอรศรี โยนิจ เด็กชายณัฐนนท์ โยนิจ ป.6 0018007691

344 ราชภฎั 034294 นางกชามาศ ยาสมุทร์ เด็กหญิงณมาตา ยาสมุทร์ ป.6 0012013011

345 ราชภฎั 034294 นางกชามาศ ยาสมุทร์ เด็กหญิงณญาตา ยาสมุทร์ ป.6 0012013011

346 ราชภฎั 036896 นางรัชฎาพร พนัธุท์วี เด็กหญิงชุติกาญจน์ พนัธุท์วี ป.6 0010013765

347 ราชภฎั 037665 นางวชัรี หาญเมืองใจ เด็กหญิงณัฐปภสัร หาญเมืองใจ ป.6 0012012035

348 ราชภฎั 039448 นายอัครเดช เอกเร่ือง เด็กหญิงจิราพชัร เอกเร่ือง ป.6 0010034356

349 ราชภฎั 042464 นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์ เด็กชายภมูิระพี โยธาราษฎร์ ป.6 0010034486

350 ราชภฎั 043871 นางอุทยัวรรณ ปนันา เด็กหญิงวรฤทยั ปนันา ป.6 0010025614

351 ราชภฎั 044355 นางจันทร์จิรา สมจิต เด็กหญิงนพจิรา สมจิต ป.6 0010017384

352 ราชภฎั 051681 นายกาวนิ ใจพรหม เด็กหญิงธญัญาลักษณ์ แสงดวง ป.6 0018007922

353 ราชภฎั 052956 นางชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ เด็กชายกฤตนันท์ ชัยมินทร์ ป.6 0010026267

354 ราชภฎั 053453 นางนิโลบล วมิลสิทธชิัย เด็กหญิงณิชากานต์ วมิลสิทธชิัย ป.6 0010035925

355 ราชภฎั 054530 นายสุวฒัน์ ดวงทอง เด็กชายปริณวฒัน์ ดวงทอง ป.6 0010042393

356 ราชภฎั 056254 นางสาวรุ่งนภา จุลศักด์ิ เด็กหญิงอาทติลดา ชื่นตระกูล ป.6 0010045483

357 ราชภฎั 057178 นางสาวณัฐนันท์ โสภา เด็กชายศักดินันท์ โสภา ป.6 0012018788

358 ราชภฎั 058564 นายอภชิาติ มูลงาม เด็กชายกิตติคุณ มูลงาม ป.6 0010047536

359 ราชภฎั 032878 นายวรวทิย์ นิเทศศิลป์ เด็กชายศุภเศรษฐ์ นิเทศศิลป์ ม.3 0010022385

360 ราชภฎั 036665 นายวฑูิรย์ หล้าเมละ เด็กหญิงธนพร หล้าเมละ ม.3 0012018421

361 ราชภฎั 036900 นางสาวแสงพยอม พรมมิเทศ เด็กชายนิพฐิพนธ์ สวนปาน ม.3 0012011499

362 ราชภฎั 037665 นางวชัรี หาญเมืองใจ เด็กชายนรภทัร หาญเมืองใจ ม.3 0012012035

363 ราชภฎั 041817 นางณัฏฐนันท์ เรียบเรียง เด็กชายปถิิร เรียบเรียง ม.3 0010022388

364 ราชภฎั 045444 นายศุภฤกษ์ ธาราพทิกัษว์งศ์ เด็กชายศรัณย์ ธาราพทิกัษว์งศ์ ม.3 0012014087

365 ราชภฎั 030754 นายส าราญ ขันส าโรง นายพทัธนันท์ ขันส าโรง ม.6 0012033466

366 ราชภฎั 030761 นางณัฐฑริกา ทรวงแก้ว นางสาวกัญญ์วรา ทรวงแก้ว ม.6 0018002378

367 ราชภฎั 030775 นายวรีะ สิริเสรีภาพ นางสาววรารี สิริเสรีภาพ ม.6 0010011530

368 ราชภฎั 032878 นายวรวทิย์ นิเทศศิลป์ นางสาวเศรษฐณี นิเทศศิลป์ ม.6 0010022385

369 ราชภฎั 038230 นายสุเทพ ไชยวฒิุ นายณัฐรัชต์ ไชยวฒิุ ม.6 0010015052

370 ราชภฎั 040538 นางสุถิรนันท์ บตุรพรม นายศิวกร บตุรพรม ม.6 0010022400

371 ราชภฎั 042462 นางสาวชิสา บญุเจริญ นายปรานต์ บญุเจริญ ปวช.3 0012032793

372 ราชภฎั 045711 นางพร้ิมไพร วงค์ชมภู นายพฤฒินันท์ วงค์ชมภู ม.6 0010022399

373 ราชภฎั 052956 นางชโรชีนีย์ ชัยมินทร์ นายกฤตนนท์ ชัยมินทร์ ม.6 0010026267

374 ราชภฎั 060944 นางสาวศิริพร เขียวบตุร นางสาวกนกพร มงคลกาวลิ ม.6 0010048595

375 ราชภฎั 031691 นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือ นายณัฐพชัร์ ชนุตม์เดชสิทธิ ป.ตรี 2 0018006929

376 ราชภฎั 036678 นางพกิุล ปทัมาลัย นายธรีทยั ปทัมาลัย ป.ตรี 2 0010017711

377 ราชภฎั 036691 นางเสาวนีย์ สุริยะเจริญ นางสาวนวนันทน์ สุริยะเจริญ ป.ตรี 2 0010027283

378 ราชภฎั 036990 นายไชยเชิด ไชยนันท์ นางสาวธญัพร ไชยนันท์ ป.ตรี 2 0010020857
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379 ราชภฎั 037207 นางวไิลพกัตร์ จริงไธสง นายธนบดี จริงไธสง ป.ตรี 2 0010022387

380 ราชภฎั 037241 นางสาวทพิานัน นันตาราช นายทกัษด์นัย วรรณชัย ป.ตรี 2 0012017853

381 ราชภฎั 047487 นางพชิญพรพรรณ อนันตบญุวฒัน์ นางสาวพชิญพมิพพ์ร เพิ่มบญุมา ป.ตรี 2 0018011060

382 เทศบาล 035354 นายวชัระ ธมัทะมาลา เด็กหญิงรชวศิา ธมัทะมาลา อ.3 0010010791

383 เทศบาล 042032 นางสาวปยิรัฐ มหาวรรณ เด็กหญิงศุจิรัฏฐา มหาวรรณ อ.3 0010030441

384 เทศบาล 048630 นางสาวฤทยั บญุมาเมือง เด็กชายธนพฒัน์ แสงปนั อ.3 0018009976

385 เทศบาล 050543 นางวลิาสินี เจติยานุกรกุล เด็กชายธราธาร พนัธห์นองหวา้ อ.3 0012020229

386 เทศบาล 053554 นายยงยุทธ พรหมเมือง เด็กชายจิรพฒัน์ พรหมเมือง อ.3 0018009347

387 เทศบาล 053882 นางภริตพร อินอ่อน เด็กชายศิรบดินทร์ อินอ่อน อ.3 0018007915

388 เทศบาล 057388 นางจารุวรรณ จันทอง เด็กหญิงกมลเนตร จันทอง อ.3 0010046697

389 เทศบาล 061596 นายธวชัชัย กาวจิา เด็กหญิงวมิลทพิย์ กาวจิา อ.3 0018012140

390 เทศบาล 043530 นายธนพงษ์ สุริยะเจริญ เด็กชายกัณภพ คมคาย ป.3 0010028431

391 เทศบาล 046842 นางชาลิสา ดวงแสง เด็กชายอัครวฒัน์ ดวงแสง ป.3 0010022089

392 เทศบาล 046966 นายศิษฎิ ปิ่นสุข เด็กชายจิรัฎฐ์ ปิ่นสุข ป.3 0010028453

393 เทศบาล 048293 นางนริศรา พงษเ์พง็ เด็กหญิงนภสัรา พงษเ์พง็ ป.3 0012015006

394 เทศบาล 053868 นางธนิดา อินต๊ะปนั เด็กหญิงเปมิกา อินต๊ะปนั ป.3 0018007540

395 เทศบาล 056068 นางนงคราญ เอกสุวรรณ เด็กชายวรภพ เอกสุวรรณ ป.3 0010045212

396 เทศบาล 059113 นางสาวพชิญาดา ธาตุอินจันทร์ เด็กหญิงกิติกานต์ ธาตุอินจันทร์ ป.3 0018010173

397 เทศบาล 033242 นางรุ่งนภา แก้วก๋อง เด็กหญิงกันต์ฤทยั แก้วก๋อง ป.6 0018006097

398 เทศบาล 034030 นางเบญจวรรณ ขวญัคีรี เด็กหญิงสุภาวรัตน์ ขวญัคีรี ป.6 0018004473

399 เทศบาล 047495 นางกฤตยาภรณ์ วงศ์เพิ่ม เด็กชายณตะวนั วงศ์เพิ่ม ป.6 0012011950

400 เทศบาล 048576 นางสุกัญญา ณ ล าปาง เด็กหญิงชนัญญา ณ ล าปาง ป.6 0018011604

401 เทศบาล 028286 นายเกรียงไกร กาวลิะ นางสาวกิตติพชิชา กาวลิะ ม.3 0010006685

402 เทศบาล 030240 นางวชัราภรณ์ ทาค า นางสาวบณัฑิตา ทาค า ม.3 0010004767

403 เทศบาล 032021 นายโกวทิ พรหมเสน เด็กหญิงเพลินกมล พรหมเสน ม.3 0010007625

404 เทศบาล 033910 นางเกสรา ปรีชุม เด็กชายศุภณัฐ ปรีชุม ม.3 0012006803

405 เทศบาล 033989 นางกันยา จันทร์ใจวงค์ เด็กหญิงจันทมณี จันทร์ใจวงค์ ม.3 0018005586

406 เทศบาล 034030 นางเบญจวรรณ ขวญัคีรี เด็กหญิงธญัญลักษณ์ ขวญัคีรี ม.3 0018004473

407 เทศบาล 035818 นายทรงพนัธ์ วฒันพนัธ์ นายณฐนนท์ วฒันพนัธ์ ม.3 0010022939

408 เทศบาล 036829 นายบญัชา ลออชัยรังษี เด็กหญิงอัยลิสา ลออชัยรังษี ม.3 0010022938

409 เทศบาล 036889 นายกฤษณ์ ธรรมชาติ เด็กหญิงกฤษติกา ธรรมชาติ ม.3 0010023008

410 เทศบาล 038726 นายอุทยัธนา มหามิตร เด็กหญิงจิตตาภา มหามิตร ม.3 0018006058

411 เทศบาล 038729 นายณรงค์ศักด์ิ แย้มคล่ี เด็กชายนพรุจ แย้มคล่ี ม.3 0010023005

412 เทศบาล 040370 นายธนวฒัน์ มโนจิตร นายวสวตัต์ิ มโนจิตร ม.3 0010023052

413 เทศบาล 048805 นางษมาวร์ี สุภาค า เด็กหญิงวริีนท์ สุภาค า ม.3 0010021435

414 เทศบาล 048806 นางรวนิทน์ิภา แอค า เด็กชายปฏพิทัธ์ แอค า ม.3 0010021422

415 เทศบาล 050820 นางไอลดา โนพวน นายอรรถ เกิดนาค ม.3 0010023009

416 เทศบาล 053554 นายยงยุทธ พรหมเมือง นายชลธาร พรหมเมือง ม.3 0018009347
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417 เทศบาล 053554 นายยงยุทธ พรหมเมือง นายชลธี พรหมเมือง ม.3 0018009347

418 เทศบาล 054888 นางปาจรีย์ ปญัญานาค เด็กชายปติีภทัร ปญัญานาค ม.3 0012017984

419 เทศบาล 026678 นางสุนันทา เจริญทรัพย์ นางสาวกัลยกร เจริญทรัพย์ ม.6 0018005064

420 เทศบาล 028583 นางกาญจนา พทุธศิรี นายชานนท์ ศรีไว ม.6 0018003325

421 เทศบาล 031383 นางฉววีรรณ สิงหใ์ส นางสาวไรวลิฬ์ สิงหใ์ส ม.6 0018002643

422 เทศบาล 032218 นายเบญจรงค์ ค ามะนิด นางสาวพลอยวรา ค ามะนิด ม.6 0012006942

423 เทศบาล 033162 นางธชัชา ชนินทร์วณิชย์ นางสาวธนัชญา ชนิทร์วณิชย์ ม.6 0012008569

424 เทศบาล 033638 นายเสรี ปนิชัย นายปณัณโชติ ปนิชัย ปวช.3 0010006785

425 เทศบาล 036386 นางวรรณาภรณ์ ตันปอ้ม นายวงศ์สกุล ตันปอ้ม ม.6 0018005245

426 เทศบาล 040047 นางปาริชาต นาระทะ นางสาววาริศา นาระทะ ม.6 0010023010

427 เทศบาล 026643 นายอ าพน พลพระ นางสาววริษา พลพระ ป.ตรี 2 0010006449

428 เทศบาล 027908 นายศิริพงษ์ พมิสวสัด์ิ นางสาวพมิพศิ์ริ พมิสวสัด์ิ ป.ตรี 2 0018003321

429 เทศบาล 030851 นางจารุณี ศิริภวูนันท์ นายโชติกาล ศิริภวูนันท์ ป.ตรี 2 0018006904

430 เทศบาล 030893 นางทพิมณี สิทธวิงศ์ นางสาวนันทภ์สั สิทธวิงศ์ ป.ตรี 2 0010006784

431 เทศบาล 032021 นายโกวทิ พรหมเสน นางสาวพงิค์กวี พรหมเสน ป.ตรี 2 0010007625

432 เทศบาล 032891 นางวชิญ์ชวลั กันทาแจ่ม นางสาวหฤทยา กันทาแจ่ม ป.ตรี 2 0018006263

433 เทศบาล 038727 นางอรัญญา รุ่งเรือง นางสาวภทัรนันท์ รุ่งเรือง ป.ตรี 2 0018002439

434 เทศบาล 052716 นางสมพร กาศเกษม นางสาวสุภสัสรา กาศเกษม ป.ตรี 2 0010027416

435 เมือง 018255 นายศุภเดช เฟื่องฟกูิจการ เด็กหญิงกัญญจิณณ์ เฟื่องฟกูิจการ อ.3 0018004592

436 เมือง 035131 นางนันทกิานต์ อาชีวะ เด็กหญิงเพลินใจ อาชีวะ อ.3 0012017882

437 เมือง 037953 นางสาวกัญญ์ญภสัส์ ผลิวรรธนะ เด็กชายโชคมงคล เฉลิมโชควฒันา อ.3 0010030253

438 เมือง 038611 นายประกาศิต อิศราภรณ์ เด็กชายกันตพชิญ์ อิศราภรณ์ อ.3 0010037027

439 เมือง 038750 นายธรีวฒัน์ มณีกุล เด็กชายเจษฎา มณีกุล อ.3 0010036986

440 เมือง 044751 นายเอกราช รุจิราภา เด็กชายปวณี รุจิราภา อ.3 0010018484

441 เมือง 044869 นายอธพิงษ์ ดาวเวยีงกัน เด็กหญิงอชิรญา ดาวเวยีงกัน อ.3 0012011949

442 เมือง 045460 นายสุภพงศ์ สุวรรณมาศ เด็กชายณิพฏิฐ์พงศ์ สุวรรณมาศ อ.3 0012011330

443 เมือง 049108 นายเกียรติชัย รุจิราภา เด็กชายรัฐธรรม รุจิราภา อ.3 0010022539

444 เมือง 051626 นางสาวจิราพร ไชยวงศ์ เด็กชายกันต์กวี ไชยวงศ์ อ.3 0018007010

445 เมือง 051726 นางเพยีงฤทยั จิรสินทรัพย์ เด็กหญิงนิรินฤทยั จิรสินทรัพย์ อ.3 0010026444

446 เมือง 055990 นางศิริรัตน์ กาวนินะ เด็กหญิงปภาขวญั กาวนินะ อ.3 0018008494

447 เมือง 057063 นางวชิุดา สารีอินทร์ เด็กหญิงวรัิลพชัร สารีอินทร์ อ.3 0010046449

448 เมือง 059931 นายเดชา โกมลฤทยักุล เด็กชายนัฐธานธ์ โกมลฤทยักุล อ.3 0018010882

449 เมือง 061252 นางสาวดวงนภา เฟื่องฟกูิจการ เด็กชายณัฐวตัร บร่าต่อ อ.3 0018011883

450 เมือง 023211 นางธญัลักษณ์ สิริบรรสพ เด็กหญิงนภทัร สิริบรรสพ ป.3 0010004717

451 เมือง 035536 นางจันทนา หน่อค ามา เด็กชายอชิรวตัต์ิ หน่อค ามา ป.3 0018001995

452 เมือง 035536 นางจันทนา หน่อค ามา เด็กชายอชิรวทิย์ หน่อค ามา ป.3 0018001995

453 เมือง 035997 นางวราภรณ์ เซ็นเสถียร เด็กชายวาริตย์ เซ็นเสถียร ป.3 0010013704

454 เมือง 039812 นางสาวณัฐธยาน์ หวนัชัยศรี เด็กหญิงพนิตานันท์ ภกัดี ป.3 0012008846
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455 เมือง 039871 นายไชยยันต์ ไชยถาวร เด็กหญิงบวับชูา ไชยถาวร ป.3 0012016847

456 เมือง 039871 นายไชยยันต์ ไชยถาวร เด็กชายบญุรักษา ไชยถาวร ป.3 0012016847

457 เมือง 040917 นางขวญัใจ อาษากิจ เด็กชายศุภวชิญ์ อาษากิจ ป.3 0010017427

458 เมือง 040917 นางขวญัใจ อาษากิจ เด็กชายศุภณัฐ อาษากิจ ป.3 0010017427

459 เมือง 042523 นายอุทยั ปญัญาโกญ เด็กชายอธวิฒัน์ ปญัญาโกญ ป.3 0010023615

460 เมือง 043966 นายจักรพนัธุ์ ไชยอัมพรจิตร เด็กชายจิระติวฒั ไชยอัมพรจิตร ป.3 0010023382

461 เมือง 045460 นายสุภพงศ์ สุวรรณมาศ เด็กชายนนทพนัธ์ สุวรรณมาศ ป.3 0012011330

462 เมือง 045850 นางรัตติกาล สกุลหาญ เด็กชายณัฐรัตต์ สกุลหาญ ป.3 0010032468

463 เมือง 046462 นางสาวอโณทยั พรเลิศ เด็กชายริว เจิ้น เหวย่ ลิม ป.3 0010030534

464 เมือง 046811 นางนฤมล ภริมย์ เด็กชายภมูิพฒัน์ ภริมย์ ป.3 0010022527

465 เมือง 046820 นางปติิพร เทยีนตระกูล เด็กชายพทัธเศรษฐ์ เทยีนตระกูล ป.3 0012011419

466 เมือง 049867 นางมนทริา นันกาวงศ์ เด็กหญิงอมลรดา นันกาวงศ์ ป.3 0010040761

467 เมือง 051726 นางเพยีงฤทยั จิรสินทรัพย์ เด็กหญิงศุภนิลพร จิรสินทรัพย์ ป.3 0010026444

468 เมือง 051977 นางวลารัตน์ กุลธรวฒันา เด็กหญิงกุลพชัร กุลธรวฒันา ป.3 0018007546

469 เมือง 052758 นางสาวพรพมิล รู้การนา เด็กชายชยพล พนัธุข์ุนทด ป.3 0012014368

470 เมือง 052932 นายนคร บญุเกิดไวย์ เด็กหญิงนลินนิภา บญุเกิดไวย์ ป.3 0010026151

471 เมือง 056365 นายภชูาวานิช ภผูา เด็กหญิงภษูณิศา ภผูา ป.3 0010045647

472 เมือง 056455 นายปวสัน์ศักด์ิ รินไชยยา เด็กหญิงภริูชญา รินไชยยา ป.3 0010045766

473 เมือง 057849 นางสาวสุดารัตน์ ขัดปนิ เด็กหญิงชญารัตน์ ฐิติผลพนัธ์ ป.3 0010047022

474 เมือง 027492 นางมณทริา ตรีวงศ์ เด็กหญิงตรีทริา ตรีวงศ์ ป.6 0010007804

475 เมือง 028517 นางนันทยิา จินามา เด็กหญิงจิรัชยา จินามา ป.6 0018005857

476 เมือง 029716 นายประสิทธญิา ปญัญาลือ เด็กหญิงอชิรญา ปญัญาลือ ป.6 0010008255

477 เมือง 029878 นางสุพติร เหลาพรม เด็กหญิงหทยัชนก เหลาพรม ป.6 0010019873

478 เมือง 031144 นายวรพงษ์ พรหมนิเวศน์ เด็กชายวรภทัร พรหมนิเวศน์ ป.6 0010030182

479 เมือง 034340 นางสาวหทยัวลัล์ คนเที่ยง เด็กชายวชัเรศวร วงศนุรักษ์ ป.6 0012017929

480 เมือง 034733 นางศศินภา บ าเพช็ร เด็กชายภทัรภมูิม์ บ าเพช็ร ป.6 0010008320

481 เมือง 039013 นางรุจิเรข โรจนะสิริ เด็กหญิงชยภคั โรจนะสิริ ป.6 0012008526

482 เมือง 041634 นางรุ่งฤทยั รังษี เด็กหญิงภทัรวดี รังษี ป.6 0010025995

483 เมือง 041869 นางจารุวรรณ เหล็กชาย เด็กหญิงสุชัญญา เหล็กชาย ป.6 0010023653

484 เมือง 042523 นายอุทยั ปญัญาโกญ เด็กหญิงบญุยวร์ี ปญัญาโกญ ป.6 0010023615

485 เมือง 047317 นางวาสนา พวงบบุผา เด็กหญิงถิรดา พวงบบุผา ป.6 0010025135

486 เมือง 047649 นางสาวภชิาญาดา ศรอนุสิน เด็กหญิงณัฏฐ์นทยั จิรัฐิติกาล ป.6 0010030572

487 เมือง 048809 นางทรงศรี แก้วสัก เด็กหญิงพชิญาพณั แก้วสัก ป.6 0010036977

488 เมือง 050116 นางจุฑาภรณ์ ยาดี เด็กหญิงนารีรัตน์ ยาดี ป.6 0010025535

489 เมือง 052311 นางไพรินทร์ อานนท์ เด็กหญิงดวงไพลิน อานนท์ ป.6 0010024731

490 เมือง 052970 นางณัฐทนิี ตาใจ เด็กชายณภทัร วงักาวรรณ์ ป.6 0010040130

491 เมือง 025503 นายนพดล ศิวานนท์ เด็กชายศิรวชิญ์ ศิวานนท์ ม.3 0010022519

492 เมือง 032128 นางกรณ์ภสัสรณ์ นันทะเรือน เด็กหญิงศิวารยา นันทะเรือน ม.3 0018005500
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493 เมือง 034351 นางสาวสุภลักษณ์ กันธยิะ เด็กชายปรวร์ี จุลศิริ ม.3 0010010713

494 เมือง 036122 นางสุนิตย์ จันต๊ะวงค์ เด็กหญิงวรัทยา บญุจันทร์ ม.3 0010022518

495 เมือง 037595 นายภควฒัน์ ก าเนิดศิริ เด็กหญิงกัญญาภคั ก าเนิดศิริ ม.3 0010022090

496 เมือง 039595 นายกิจจา ปญัญามูลวงษา เด็กชายธนานพ ปญัญามูลวงษา ม.3 0010022521

497 เมือง 042909 นางสาวกันตินันท์ โภคินอธษิฐ์ เด็กหญิงพทัธนันท์ โภคินอธษิฐ์ ม.3 0010020673

498 เมือง 043107 นางสาววชิชุดา ทองค า เด็กหญิงศนันทท์ร ศิริมาแสงทกัษษ์ณิ ม.3 0010022523

499 เมือง 045851 นางนันธยิา เพิ่มพลู เด็กชายสิงหราช สุรินทร์ ม.3 0010022526

500 เมือง 046032 นางสุภคั อ้ายเสาร์ เด็กชายศุภวชิญ์ อ้ายเสาร์ ม.3 0018005231

501 เมือง 046811 นางนฤมล ภริมย์ เด็กชายจิรายุ ภริมย์ ม.3 0010022527

502 เมือง 048809 นางทรงศรี แก้วสัก นางสาวสุพชิญา แก้วสัก ม.3 0010036977

503 เมือง 052488 นางสาวภทัรานิษฐ์ กาใจ เด็กชายจิตรภาณุ แก้วลังกา ม.3 0018006009

504 เมือง 053339 นางสาวจตุพร กันทะวงค์ เด็กหญิงสาลินี นิกรพนัธุ์ ม.3 0010041570

505 เมือง 053379 นางมัตติกา สมสอน เด็กหญิงสาริศา สมสอน ม.3 0010033580

506 เมือง 056981 นางสุพชิญาฌ์ กรจิระเกษมศานต์ิ เด็กชายกิตติภมูิฐ์ กรจิระเกษมศานต์ิ ม.3 0010046374

507 เมือง 057953 นางดวงดาว หมื่นทา เด็กหญิงปราณปรียา หมื่นทา ม.3 0010047100

508 เมือง 058693 นายวเิชษฐ์ กามะแพ เด็กหญิงอภชิญา กามะแพ ม.3 0018009843

509 เมือง 059150 นายธนานุรักษ์ ทพิกนก เด็กหญิงธญัพชิชา ทพิกนก ม.3 0010047744

510 เมือง 061734 นางนันทนา ทา่งาม เด็กหญิงอภชิญา ทา่งาม ม.3 0018012224

511 เมือง 025771 นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ นางสาวเอื้อพชัร กุลประดิษฐ์ ม.6 0018005433

512 เมือง 027425 นางมยุเรศ ชัยชนะ นายวรีะวชิญ์ ชัยชนะ ม.6 0010008293

513 เมือง 030786 นางพริาวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ นายบวรกิตต์ิ ลีลาธรรมสัจจะ ม.6 0010046261

514 เมือง 031472 นางวลิาวรรณ์ เหล็งไทย นายณัฐวฒิุ เหล็งไทย ม.6 0012018921

515 เมือง 034512 นางกนกเรขา บณุยรัตน์ นางสาวปุณริศา บุณยรัตน์ วรรณลัย ม.6 0010014765

516 เมือง 038290 นายวริิย์ วรรณาภรณ์ นางสาววชิรญาณ์ วรรณาภรณ์ ม.6 0010022376

517 เมือง 043966 นายจักรพนัธุ์ ไชยอัมพรจิตร นางสาวนภสันันท์ ไชยอัมพรจิตร ม.6 0010023382

518 เมือง 049504 นายสันธาน สันกลกิจ นางสาวอนุตรนัดดา สันกลกิจ ม.6 0010023385

519 เมือง 049774 นางศุญาฎา เชื่อมั่น นางสาวศลิษา จิตมณี ม.6 0018009032

520 เมือง 052757 นางมรกต อินต๊ะ นายธนวชิญ์ อินต๊ะ ม.6 0010037261

521 เมือง 055342 นางลินจง มากเพง็ นางสาวกรรวี มากเพง็ ม.6 0010044747

522 เมือง 055426 นายสุรชัย พวงทอง นางสาวกริษฐา พวงทอง ม.6 0018008152

523 เมือง 056883 นางศุภสุตา ชัยวงษ์ นายยศพฒัน์ ชัยวงษ์ ปวช.3 0010046294

524 เมือง 023118 นางเพชรรัตน์ ปญัญาใจ นายสรวศิ ปญัญาใจ ป.ตรี 2 0012005253

525 เมือง 026533 นางเยาวลักษณ์ ศรีนวล นางสาวจตุรพร ศรีนวล ป.ตรี 2 0010014446

526 เมือง 026787 นายวรเสฎฐ์ มาสกลาง นางสาวนันทชัพร มาสกลาง ป.ตรี 2 0018007381

527 เมือง 027425 นางมยุเรศ ชัยชนะ นายวญิญ์วศิณ ชัยชนะ ป.ตรี 2 0010008293

528 เมือง 029806 นางสิริพร ไชยรินทร์ นายรณพร์ี ไชยรินทร์ ป.ตรี 2 0018001109

529 เมือง 030574 นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ นายชนาธปิ บญุสูง ป.ตรี 2 0010007683

530 เมือง 030786 นางพริาวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ นางสาวกานต์พชิชา ลีลาธรรมสัจจะ ป.ตรี 2 0010046260
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531 เมือง 031323 นางสาวณภติา ศิริมงคลภคั นางสาวพมิวรินทร์ ศิริมงคลภคั ป.ตรี 2 0018006506

532 เมือง 033491 นางรมณ เดชะธนโภคิน นายภทัรกร เดชะธนโภคิน ป.ตรี 2 0010012687

533 เมือง 047499 นางดวงเดือน เฉลยศิลป์ นายเตชะสิทธิ์ เฉลยศิลป์ ปวส.2 0010022119

534 เมือง 051280 นางปาณิศรา แก้วยศ นางสาวเมษารัตน์ แก้วยศ ป.ตรี 2 0010024598

535 เมือง 051977 นางวลารัตน์ กุลธรวฒันา นางสาวกุลธดิา กุลธรวฒันา ป.ตรี 2 0018007546

536 เมือง 055074 นางศรีพรรณ มังคละสวสัด์ิ นางสาวพรรณพฤกษา มังคละสวสัด์ิ ป.ตรี 2 0010043029

537 ดอยสะเก็ด 031519 นางสาวเพญ็นภา สล่าปนั เด็กหญิงเพญ็นภาไพร ผลสมบรูณ์ อ.3 0010006661

538 ดอยสะเก็ด 038547 นายวทญัญู เทวาพทิกัษ์ เด็กหญิงกัญญาภทัร เทวาพทิกัษ์ อ.3 0012017023

539 ดอยสะเก็ด 043906 นายปฎญิญา ศิรินิรันดร์กุล เด็กหญิงปาริฉัตร ศิรินิรันดร์กุล อ.3 0010035157

540 ดอยสะเก็ด 052577 นางวรารัตน์ บญุมาก เด็กหญิงพชิสุกานต์ บญุมาก อ.3 0018008490

541 ดอยสะเก็ด 031519 นางสาวเพญ็นภา สล่าปนั เด็กชายสิงหไ์พร ผลสมบรูณ์ ป.3 0010006661

542 ดอยสะเก็ด 034547 นางปยิพร ตรีธนะกิตติ เด็กชายจิรัฎฐ์ ตรีธนะกิตติ ป.3 0010031483

543 ดอยสะเก็ด 034931 นางณัฐณิชา ดวงปนั เด็กชายหฤษฎ์ ดวงปนั ป.3 0012015393

544 ดอยสะเก็ด 035391 นายนเรศ สีธใิจ เด็กชายณัฐศรัณย์ สีธใิจ ป.3 0018008548

545 ดอยสะเก็ด 035907 นางกนกพร ไชยกลาง เด็กหญิงณัฐชนา ไชยกลาง ป.3 0010031499

546 ดอยสะเก็ด 035907 นางกนกพร ไชยกลาง เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยกลาง ป.3 0010031499

547 ดอยสะเก็ด 048865 นางสาววริยาภรณ์ นามวงศ์พรหม เด็กชายพงศ์ภรีะ นามวงศ์พรหม ป.3 0010033030

548 ดอยสะเก็ด 052577 นางวรารัตน์ บญุมาก เด็กหญิงวร์ีสุดา บญุมาก ป.3 0018008490

549 ดอยสะเก็ด 052940 นางสาวณชกนก ภทัรวรคุณากร เด็กหญิงณฐมน ภทัรวรคุณากร ป.3 0018007385

550 ดอยสะเก็ด 058373 นางพมิพล์ดา นภชัยธรีโรจน์ เด็กหญิงจิณณ์ณิตา นภชัยธรีโรจน์ ป.3 0018009562

551 ดอยสะเก็ด 059798 นางสุพรรษา ทพิย์อุโมงค์ เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทพิย์อุโมงค์ ป.3 0018010752

552 ดอยสะเก็ด 034118 นางวรรธนณัฐ วงค์ต๊ิบ เด็กหญิงพชิญาพร วงค์ต๊ิบ ป.6 0012007095

553 ดอยสะเก็ด 034547 นางปยิพร ตรีธนะกิตติ เด็กชายกฤษฎ์ ตรีธนะกิตติ ป.6 0010031483

554 ดอยสะเก็ด 034631 นางพรศรี หนันต๊ิ เด็กชายนันติภมูิ หนันต๊ิ ป.6 0010011738

555 ดอยสะเก็ด 039172 นายสถาปตัย์ ดาวเลิศ เด็กชายชิตวนั ดาวเลิศ ป.6 0010022776

556 ดอยสะเก็ด 044142 นางสาวธนาพร จันทร์เทพ เด็กหญิงธญัญา จันทร์เทพ ป.6 0010035179

557 ดอยสะเก็ด 047114 นายเอกสิทธิ์ แก้วอ้น เด็กชายพงศ์ปณตช์ แก้วอ้น ป.6 0018005186

558 ดอยสะเก็ด 055472 นางสลิลลา อมรชูเดช เด็กชายทศัน์ธนัท อมรชูเดช ป.6 เปดิบญัชี

559 ดอยสะเก็ด 056370 นางวรรณภามาศ ทวิกาล เด็กหญิงกันตพชิญ์ ทวิกาล ป.6 0010045651

560 ดอยสะเก็ด 056798 นายณัฐเชษฐ์ ญาติฝูง เด็กชายธรีโชติ ญาติฝูง ป.6 0010047855

561 ดอยสะเก็ด 057065 นางเสาวลักษณ์ สิมพราช เด็กหญิงภทัรธดิา สิมพราช ป.6 0011002274

562 ดอยสะเก็ด 028698 นายสุริยน สุริโยดร เด็กชายภมีวจัน์ สุริโยดร ม.3 0012006435

563 ดอยสะเก็ด 033266 นางกัลยา รักสัตย์ เด็กชายวฒิุภทัร รักสัตย์ ม.3 0018012299

564 ดอยสะเก็ด 034976 นายจักรี พาจรทศิ เด็กชายจักรพนัธุ์ พาจรทศิ ม.3 0010022775

565 ดอยสะเก็ด 039172 นายสถาปตัย์ ดาวเลิศ เด็กชายเปรมอชิตะ ดาวเลิศ ม.3 0010022776

566 ดอยสะเก็ด 039865 นางอัญชรินทร์ แสงบญุ เด็กหญิงพรปวยี์ แสงบญุ ม.3 0010022778

567 ดอยสะเก็ด 055472 นางสลิลลา อมรชูเดช นางสาวรวภิารัตน์ อมรชูเดช ม.3 เปดิบญัชี

568 ดอยสะเก็ด 059799 นางลักษกิา ปุ๊ดพรม เด็กหญิงกันยกร บญุเกิดวยั ม.3 0018010753
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569 ดอยสะเก็ด 028730 นายวเิชียร ริยะกาศ นายภญุพงิค์ ริยะกาศ ม.6 0010002669

570 ดอยสะเก็ด 030644 นางจรวยพร ปญัญาดา นายนนทพทัธ์ ปญัญาดา ม.6 0010008834

571 ดอยสะเก็ด 032095 ว่าที่ ร.ต.หญิงอธิชญาณ์ ไข่สังข์ ปานะโปย นางสาวธนกร ปานะโปย ม.6 0010011904

572 ดอยสะเก็ด 042298 นายนพรัตน์ แก้วมณี นายชณัฎฐพล แก้วมณี ม.6 0010019455

573 ดอยสะเก็ด 049710 นางอารีรัตน์ สายสนิท นางสาวรัตนมินทร์ สายสนิท ม.6 0012012941

574 ดอยสะเก็ด 025193 นางภสัร์วรา กบกันทา นางสาวพชิชาภทัร์ กบกันทา ป.ตรี 2 0018006111

575 ดอยสะเก็ด 033771 นายโชติ ไพจิตรกุญชร นางสาวอิชยาภรณ์ ไพจิตรกุญชร ป.ตรี 2 0018003579

576 ดอยสะเก็ด 038307 นายวบิลูย์ พทุธวงศ์ นายกนกพล พทุธวงศ์ ป.ตรี 2 0010027364

577 ดอยสะเก็ด 056887 นางมุกดาภรณ์ หมูค า นางสาวสุดารัตน์ หมูค า ป.ตรี 2 0018008556

578 สันก าแพง 037326 นายวกิรม อินทร์พรหม เด็กชายพรีวชิญ์ อินทร์พรหม อ.3 0010031189

579 สันก าแพง 037583 นายอรรถพล บญุจันทร์ เด็กหญิงกุลนิษฐ์ บญุจันทร์ อ.3 0010034966

580 สันก าแพง 049915 นายเกรียงศักด์ิ สายลือภา เด็กหญิงภคพร สายลือภา อ.3 0018007983

581 สันก าแพง 056459 นางอรุณวรรณ ญานะ เด็กชายนิชคุณ ญานะ อ.3 0010045770

582 สันก าแพง 060730 นางสาวพชัรี ลวดค า เด็กชายจิณณทตั ลวดค า อ.3 0012031976

583 สันก าแพง 023314 นายสุรชัย อารีศิริ เด็กหญิงวรียา อารีศิริ ป.3 0010004152

584 สันก าแพง 035254 นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา เด็กหญิงจารุภญิญา ศรีเมืองมา ป.3 0018000591

585 สันก าแพง 037326 นายวกิรม อินทร์พรหม เด็กหญิงพชิญาภา อินทร์พรหม ป.3 0010031189

586 สันก าแพง 038020 นายวรโชค อภญิญาวงศ์เลิศ เด็กหญิงวรวลัญช์ อภญิญาวงศ์เลิศ ป.3 0012020439

587 สันก าแพง 038443 นายฐนธชั กีไสยากช เด็กชายฐาปดิศ กีไสยากช ป.3 0010022404

588 สันก าแพง 040870 นางประกายวรรณ ตาเรืองศรี เด็กหญิงปภชัญา ตาเรืองศรี ป.3 0010031304

589 สันก าแพง 047399 นางสาววรินทรพร ปญัญา เด็กชายณัฐภมูิ กงจักร ป.3 0010031382

590 สันก าแพง 047507 นางสาวนันทนา เทพเที่ยง เด็กชายรภทัร สมสมัย ป.3 0010021581

591 สันก าแพง 053125 นางนิตยา ซาวล้ีแสน เด็กหญิงเนวยิา ซาวแสนล้ี ป.3 0010027104

592 สันก าแพง 053498 นางนงเยาว์ สิงหอ์ูป เด็กหญิงพชิญาภา สิงหอ์ูป ป.3 0010040975

593 สันก าแพง 056459 นางอรุณวรรณ ญานะ เด็กหญิงนิชานันท์ ญานะ ป.3 0010045770

594 สันก าแพง 057237 นางสาวกานต์สุชาพฒัน์ ทองมีศรี เด็กหญิงกมลชนก ทองมีศรี ป.3 0018008720

595 สันก าแพง 034576 นายจตุพล ถนอมสินธุ์ เด็กหญิงกนกวรรณ ถนอมสินธุ์ ป.6 0010044748

596 สันก าแพง 035254 นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา เด็กชายจตุพงศ์ ศรีเมืองมา ป.6 0018000591

597 สันก าแพง 036786 นายเกรียงไกร ตาสา เด็กชายประกายเมฆ ตาสา ป.6 0010022711

598 สันก าแพง 037967 นางสาวขวญัหทยั ไชยวงค์ค า เด็กหญิงณัฐิกา ไชยวงค์ค า ป.6 0010031214

599 สันก าแพง 043052 นางอรอุกริต ชัยยงศิลป์ เด็กหญิงณัฐณภสัสร ชัยยงศิลป์ ป.6 0010022407

600 สันก าแพง 043053 นายคมกฤช กันจินะ เด็กหญิงอภสิรา กันจินะ ป.6 0010031328

601 สันก าแพง 047273 นางสาวขวญัหทยั สุขสมณะ เด็กหญิงวรรณสิงห์ สุวทิย์ศักดานนท์ ป.6 0010044426

602 สันก าแพง 047399 นางสาววรินทรพร ปญัญา เด็กหญิงณัฐนรี กงจักร ป.6 0010031382

603 สันก าแพง 050781 นายวรีวฒิุ นามประเสริฐ เด็กชายธรรมปพน นามประเสริฐ ป.6 0010026077

604 สันก าแพง 051912 วา่ที่ ร.ต.หญิงอภนัตรี ปรีชามานพวงศ์ เด็กหญิงภฟูา้ อุ่นจิโน ป.6 0010024036

605 สันก าแพง 054605 นางจันทวรรณ โพธิภ์กัดี เด็กชายธนวรรธน์ โพธิภ์กัดี ป.6 0010042493

606 สันก าแพง 029989 นางลักษณา ปญัญาเหล็ก เด็กหญิงกานต์ธรีา ปญัญาเหล็ก ม.3 0010013900
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607 สันก าแพง 035960 นายสรายุทธ์ มาลังค์ เด็กชายกิตติธชั มาลังค์ ม.3 0010031169

608 สันก าแพง 038414 นางธนันดา ใจโต เด็กหญิงธนิดา ใจโต ม.3 0012009797

609 สันก าแพง 038443 นายฐนธชั กีไสยากช เด็กชายพลพสิิษฐ์ กีไสยธน ม.3 0010022404

610 สันก าแพง 042209 นางสุวปรียา อารีศิริ เด็กชายวรีเดช วเิศษคุณ ม.3 0018005996

611 สันก าแพง 043052 นางอรอุกริต ชัยยงศิลป์ เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชัยยงศิลป์ ม.3 0010022407

612 สันก าแพง 043197 นายอนุวฒัน์ กอบธรรม เด็กหญิงชัญญา กอบธรรม ม.3 0018006129

613 สันก าแพง 047273 นางสาวขวญัหทยั สุขสมณะ เด็กชายสิงห์ สุวทิย์ศักดานนท์ ม.3 0010044426

614 สันก าแพง 048034 นายธนรัชต์ เวทะธรรม เด็กชายภคิน ศรีนุวฒัน์ ม.3 0010022406

615 สันก าแพง 023744 นางพรพรรณ เมืองสุวรรณ นายศักดิธชั เมืองสุวรรณ ม.6 0018005194

616 สันก าแพง 027784 นางหทยัรัตน์ ค าปา่แลว นายนราวชิญ์ ค าปา่แลว ม.6 0010008628

617 สันก าแพง 030039 นางจิรัฐติกาล กีรัตยารวพิล นางสาวช่อฟา้ บญุสนอง ม.6 0018001391

618 สันก าแพง 030589 นางสุภาวดี วณัชวงศ์ นางสาวผกาสินี วณัชวงศ์ ม.6 0012010991

619 สันก าแพง 030957 นายชัช หมอยา นายภริูธชั หมอยา ม.6 0010012070

620 สันก าแพง 032771 นางมิ่งขวญั ตาตะนันทน์ นายณัฐนันทน์ ตาตะนันทน์ ม.6 0018000444

621 สันก าแพง 033083 นางมนทกานต์ อุนนะนันทน์ นายณภทัร อุนนะนันทน์ ม.6 0010022411

622 สันก าแพง 035846 นางสุนันทรา ประพนัธ์ นางสาวนลินา ประพนัธ์ ม.6 0018009571

623 สันก าแพง 038443 นายฐนธชั กีไสยากช นายรัชพล กีไสยธน ม.6 0010022404

624 สันก าแพง 040869 นายวฒันลักษณ์ ไชยวงค์ นางสาวณัชชา ไชยวงค์ ม.6 0010022416

625 สันก าแพง 047504 นางสาวอังศุมาลิน โกษศิริศิลป์ นางสาวณัฐกฤติยา โกษศิริศิลป์ ม.6 0010020969

626 สันก าแพง 052417 นางเบญจลักษณ์ เดชวงค์ยา นายณัฐภทัรภมูิ เดชวงค์ยา ม.6 0010031424

627 สันก าแพง 053587 นายปติิพงค์ ถิ่นส าโรง นายกฤษฎญิญ์ ถิ่นส าโรง ม.6 0018006714

628 สันก าแพง 057468 นางชูขวญั วงษร์าช นางสาวชนัญชิดา วงษร์าช ม.6 0010047680

629 สันก าแพง 027290 นางอรัญญา สุวรรณ์ นายอภวิชิญ์ สุวรรณ ป.ตรี 2 0010012900

630 สันก าแพง 056739 นางชนานันท์ กาศสมบรูณ์ นางสาวหทยันันท์ กาศสมบรูณ์ ป.ตรี 2 0010046151

631 แม่ออน 031182 นางเยาวลักษณ์ ยะฟุ่น เด็กชายพชิญะ ยะฟุ่น อ.3 0010027566

632 แม่ออน 034134 นายกฤษฎา ศรีสุข เด็กชายวชรกฤษ ศรีสุข อ.3 0010027898

633 แม่ออน 048456 จ.ส.ต.จักรชัย ณ เชียงใหม่ เด็กชายธรีดนัย ณ เชียงใหม่ ป.3 0018005034

634 แม่ออน 048796 นางสาวสุชาดา สุยะพรหม เด็กหญิงวรัญดา ธรรมติน ป.3 0018013561

635 แม่ออน 055050 นางสาวสายฝน ไชยถา เด็กชายกฤติน ปากดี ป.3 0010042994

636 แม่ออน 048795 นางนิสา ทาเติง เด็กหญิงปภาดา ทาเติง ป.6 0010021919

637 แม่ออน 048796 นางสาวสุชาดา สุยะพรหม นายกฤษณะ ธรรมติน ม.3 0018013561

638 แม่ออน 056483 นางดวงพร จตุพพิธิพร เด็กหญิงชวศิา จตุพพิธิพร ม.3 0012017567

639 แม่ออน 042773 นางสมผิน ก าแพงแก้ว นายพงศ์ภานิช คะใจ ป.ตรี 2 0010018228

640 พร้าว 039257 นางสาวรชนิศ ทนุค า เด็กหญิงสุรัชนา สุรินทร์รักษ์ อ.3 0010021570

641 พร้าว 044396 นางสาวสุภาภรณ์ ประธานราษฎร์ เด็กหญิงศุภาพชิญ์ ปล้ืมจิตร อ.3 0010029436

642 พร้าว 047366 นางสาวนุชจิรา มะโนสาร เด็กชายกิตติภกัด์ิ ศรีวชิัย อ.3 0010040135

643 พร้าว 039153 นายสุธพีทัธ์ โชคทวสัีมฤทธิ์ เด็กหญิงพลอยรุจา โชคทวสัีมฤทธิ์ ป.3 0010029368

644 พร้าว 047731 นางสุพรรษา อ้ายเสาร์ เด็กหญิงกุลปรียา อ้ายเสาร์ ป.3 0018006320
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645 พร้าว 052469 นางไก่ทอง สุนันต๊ะ เด็กชายอเนชา สุนันต๊ะ ป.3 0018006863

646 พร้าว 052469 นางไก่ทอง สุนันต๊ะ เด็กชายอาเนช สุนันต๊ะ ป.3 0018006863

647 พร้าว 058703 นางดวงสมร ชมภู เด็กชายญาณวฒัน์ ถาวงค์ ป.3 0018009831

648 พร้าว 028130 นางวรีาภรณ์ กาใจ เด็กหญิงธญัวรัตม์ กาใจ ป.6 0010013736

649 พร้าว 030741 นายณรงค์ศักด์ิ ค ามา เด็กชายภทัรดนัย ค ามา ป.6 0018003695

650 พร้าว 031520 นางปริมชยาภรณ์ ปงลังกาพสิษฐ์ เด็กหญิงนภสักรณ์ ปงลังกาพสิษฐ์ ป.6 0018006654

651 พร้าว 033038 นางวไิลวรรณ ปวิค า เด็กชายพรีวชิญ์ ค าภโิล ป.6 0010017413

652 พร้าว 033894 นายอนันต์ ชัยชนะ เด็กหญิงจารุวรรณ ชัยชนะ ป.6 0010008958

653 พร้าว 047984 นายจีรเวศน์ หล้าปาวงศ์ เด็กหญิงจิรสุดา หล้าปาวงศ์ ป.6 0010027781

654 พร้าว 050180 นางประภาสร อุลัย เด็กหญิงสมิตานันท์ อุลัย ป.6 0012015770

655 พร้าว 050662 วา่ที่ ร.ต.จรรยา สุดาจันทร์ เด็กชายณฐนนท์ สุดาจันทร์ ป.6 0018005159

656 พร้าว 037393 นายภวูดลย์ ยากยืน เด็กชายจินตกวี ยากยืน ม.3 0010013520

657 พร้าว 037601 นางจุฑารัตน์ ณ โมรา นายฐปนนท์ ณ โมรา ม.3 0012008418

658 พร้าว 038226 นายวสันต์ วชิระชาติ นางสาววรวลันธ์ วชิระชาติ ม.3 0010029364

659 พร้าว 018271 นายทชักรณ์ ตะติรัตน์ นางสาวพาราสิริ ตะติรัตน์ ม.6 0018001394

660 พร้าว 027787 นายกฤชเพชร ชัยเพญ็ นางสาวกฤติกา ชัยเพญ็ ม.6 0010006672

661 พร้าว 030741 นายณรงค์ศักด์ิ ค ามา นางสาวบณัฑิตา ค ามา ปวช.3 0018003695

662 พร้าว 032244 นายชุ่ม สักค า นายวชินันท์ สักค า ม.6 0010021325

663 พร้าว 041232 นางปณริญ ปญัญารัตน์ นางสาวธนัชญา ปญัญารัตน์ ม.6 0010023024

664 พร้าว 042089 นางสุพาณี ศรีนวล นางสาวทพิาพร ทวชิากรสีทอง ม.6 0018003694

665 พร้าว 044570 นางสาวมัณฑนกร เนตรสุรา นายชยากร สุริยะ ม.6 0010022984

666 พร้าว 047411 นายพชิัย ธนะสาร นางสาวสิรีธร ธนะสาร ม.6 0010022983

667 พร้าว 055509 นางปณุศิกาญจน์ เดชวงศ์ยา นายสิรภพ เดชวงศ์ยา ม.6 0010043875

668 พร้าว 030367 นายสง่า ขันตี นายสิทธพินัธ์ ขันตี ป.ตรี 2 0018007657

669 พร้าว 040541 นางรุ่งทวิา กาชัย นายศักด์ิธนัวว์า กาชัย ป.ตรี 2 0012009163

670 พร้าว 053330 นางเกษธฎิา บญุธรรม นางสาวอรสุภา สุภากุล ป.ตรี 2 0010031971

671 พร้าว 053496 นางอ้อยใจ เมืองมา นางสาวสุพชิชากร แดงมูล ป.ตรี 2 0012015244

672 พร้าว 055864 นางพชัรี นันตาวงค์ นางสาวนิภทัรา มาตยาบญุ ป.ตรี 2 0010044897

673 แม่แตง 034597 นางรัตนา อินทอง เด็กหญิงเพญ็ปวณ์ี อินทอง อ.3 0018004833

674 แม่แตง 034597 นางรัตนา อินทอง เด็กหญิงพมิพป์วณ์ี อินทอง อ.3 0018004833

675 แม่แตง 047762 นายสุรวทิย์ สิงหค์ า เด็กหญิงจันทรรัตน์ สิงหค์ า อ.3 0018011166

676 แม่แตง 050237 นายธนวฒัน์ สลอบแสง เด็กหญิงธรีตา สลอบแสง อ.3 0010037281

677 แม่แตง 050634 นายพฒันพงษ์ บญุแขวง เด็กชายธนบดี บญุแขวง อ.3 0010025299

678 แม่แตง 055871 นางสาวนารีรัตน์ มณีรักษ์ เด็กชายอัษศดิณย์ นิลปวน อ.3 0012018849

679 แม่แตง 031617 นายชวลิต บวัรมย์ เด็กชายณัฐนกรณ์ บวัรมย์ ป.3 0010007109

680 แม่แตง 036497 นายเกริกไกรวลั กันธรรม เด็กชายกฤษกร กันธรรม ป.3 0010037353

681 แม่แตง 036497 นายเกริกไกรวลั กันธรรม เด็กชายกนกพล กันธรรม ป.3 0010037353

682 แม่แตง 040808 วา่ที่ ร.ต.เสรี ปรมชวลิตโรจน์ เด็กหญิงชัชนันท์ ปรมชวลิตโรจน์ ป.3 0010049922
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683 แม่แตง 042640 นายนพรัตน์ เอกจิตร เด็กชายนพคุณ เอกจิตร ป.3 0010014616

684 แม่แตง 044591 นางณัฐชนาถ พมิุน เด็กชายปยิะวฒัน์ คิดชอบ ป.3 0010020731

685 แม่แตง 055867 นายณเรศ กัณทวชีัย เด็กชายปวเรศ กัณทวชีัย ป.3 0010044900

686 แม่แตง 058590 นางสาวกรรณิการ์ ดวงแสง เด็กชายกันตพชิญ์ ดวงแสง ป.3 0012032661

687 แม่แตง 061615 นายวรวฒัน์ เครือสบจาง เด็กหญิงวรปภา เครือสบจาง ป.3 0018012159

688 แม่แตง 047833 นางสาวเสาวนีย์ งามหมู่ เด็กหญิงพชิฌาภชั กูณะกูง ป.6 0018007338

689 แม่แตง 048859 นางทพิวรรณ อินต๊ะปา เด็กหญิงพชิญธดิา อินต๊ะปา ป.6 0018006613

690 แม่แตง 050237 นายธนวฒัน์ สลอบแสง เด็กหญิงธวีรา สลอบแสง ป.6 0010037281

691 แม่แตง 054636 นางอรพรรณ เริญตะขิล เด็กหญิงชนิกานต์ เริญตะขิล ป.6 0010042527

692 แม่แตง 060952 นางรัชฎาภรณ์ จิตอ านวยพร เด็กชายรัฐศาสตร์ จิตอ านวยพร ป.6 0018011719

693 แม่แตง 030083 นายอัครเดช กุณราชา เด็กชายอริญชย์ กุณราชา ม.3 0010009729

694 แม่แตง 030215 นางศิวมิล นักสอน เด็กชายศกลวฒัม์ นักสอน ม.3 0012018999

695 แม่แตง 031555 นางอัจฉราพร วชิาคุณ เด็กหญิงกิตติญาภา วชิาคุณ ม.3 0010008428

696 แม่แตง 032162 นางพนมวรรณ จันทร์เลิศ เด็กชายคู่บญุ จันทร์เลิศ ม.3 0018006395

697 แม่แตง 034482 นางสาวสุมิตรา วงัฑูลย์ เด็กชายฐปนนันท์ บญุชู ม.3 0018002514

698 แม่แตง 038359 นางสาวธญัชนก เชียงพรหม เด็กหญิงพรชนก เชียงพรหม ม.3 0010023016

699 แม่แตง 049396 นางนริศรา ไฝปวง เด็กหญิงวริศรา โมตาลี ม.3 0010021098

700 แม่แตง 049616 นางธญัญารักษ์ บญุรสศักด์ิ เด็กชายบญุยวร์ี บญุรสศักด์ิ ม.3 0010022826

701 แม่แตง 051671 นางสาวแววดาว ค าหยาด เด็กหญิงวชิญาดา ปนิตาปนิ ม.3 0010027700

702 แม่แตง 054465 นางสิริวรรณ สุรินต๊ะ นายธรณ์เทพ ชัยมงคล ม.3 0010042297

703 แม่แตง 028812 นางจ ารอง เปาชัย นางสาวณิชา เปาชัย ม.6 0018004529

704 แม่แตง 033394 นายยุทธพงษ์ เครือซุง นางสาวนภสัสร เครือซุง ม.6 0010007948

705 แม่แตง 034731 นางสุธมีณฑ์ คนมั่น นายนภาดล คนมั่น ปวช.3 0012007547

706 แม่แตง 047525 นายสมชาติ มณีวรรณ นายเตชินท์ มณีวรรณ ม.6 0010020112

707 แม่แตง 048107 นายพจิิตร มีเพง็จันทร์ นางสาววศินี มีเพง็จันทร์ ม.6 0012015170

708 แม่แตง 059809 นางวไิล นาครุ่ง นางสาวปริญญาพร นาครุ่ง ม.6 0018010763

709 แม่แตง 022715 นายสุขเสถียร พยอมยงค์ นางสาวนารีนาถ พยอมยงค์ ป.ตรี 2 0010023041

710 แม่แตง 023589 นายศรีภมูิ กันทะวงค์ นางสาวศิราธนิี กันทะวงค์ ป.ตรี 2 0018000754

711 แม่แตง 031617 นายชวลิต บวัรมย์ นางสาวณัฐชยาภรณ์ บวัรมย์ ป.ตรี 2 0010007109

712 แม่แตง 040808 วา่ที่ ร.ต.เสรี ปรมชวลิตโรจน์ นายสิรวชิญ์ ปรมชวลิตโรจน์ ป.ตรี 2 0010027445

713 แม่แตง 042614 นายสุจิตร์ ปลอดภยั นางสาวจริยาพร ปลอดภยั ป.ตรี 2 0010017747

714 แม่แตง 055870 นางสาวภรณ์นภสั ฉัตรธรพลังกร นายชินกฤต ฉัตรธรพลังกร ป.ตรี 2 0018010708

715 แม่ริม 039384 นางชนิตา บวัหยู่ เด็กชายชวกร บวัหยู่ อ.3 0010036360

716 แม่ริม 039617 นายธนภทัร ภมรานนท์ เด็กชายพนัธกร ภมรานนท์ อ.3 0010028646

717 แม่ริม 041113 นายวนิัย ฉัตรทอง เด็กหญิงพทัธนันท์ ฉัตรทอง อ.3 0010036398

718 แม่ริม 048545 นายฐณธรณ์ หงษท์องมณีโชติ เด็กชายกรวชิญ์ หงษท์อง อ.3 0010030018

719 แม่ริม 050793 นางสาวหยาดฝน สิงหท์ร เด็กชายวรินทร ใจมา อ.3 0010021245

720 แม่ริม 052398 นางอรทยั ชุมภคู า เด็กหญิงอรณิชา ชุมภคู า อ.3 0010026726
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721 แม่ริม 052681 นางสาวลักขณ์ มณีวระ เด็กชายสุธนิันท์ มณีวระ อ.3 0010027433

722 แม่ริม 053839 นางสาวสายสมร ศิริประยงค์ เด็กหญิงธญัญรัตน์ ศิริประยงค์ อ.3 0010041624

723 แม่ริม 056182 นางนิตยา อัดแอ เด็กหญิงแพรณภสัร์ อัดแอ อ.3 0010045363

724 แม่ริม 060175 นางพจนี เพญ็งาม เด็กหญิงอรวรรยา เพญ็งาม อ.3 0018011099

725 แม่ริม 033140 นางจิราพร สุนันต๊ะ เด็กหญิงชัชญาณิช สุนันต๊ะ ป.3 0018003187

726 แม่ริม 034373 นางสาวณัฎฐ์อัยยา จักรผัน เด็กหญิงจิตติมนต์ คันธวงัอินทร์ ป.3 0010027390

727 แม่ริม 035716 นายกิติวฒัน์ ฟุ้งวทิยา เด็กชายกรวรรษ ฟุ้งวทิยา ป.3 0012031518

728 แม่ริม 036313 นางณัฎฐิรา ปนัตตา เด็กชายศุกลภคั ปนัตตา ป.3 0012009361

729 แม่ริม 038215 นายณัฐนันท์ ศิริเอก เด็กชายคุณานนท์ ศิริเอก ป.3 0012012374

730 แม่ริม 038356 พ.ต.ทประเวศน์ พโิลนพงศธร เด็กชายพทัธดนย์ พโิลนพงศธร ป.3 0010029917

731 แม่ริม 039156 นายธนภมูิ ฟองเลา เด็กหญิงณัฐกมล ฟองเลา ป.3 0010029932

732 แม่ริม 040357 นายอธสิรรค์ ค าไทย เด็กชายบวรภคั ค าไทย ป.3 0010036363

733 แม่ริม 043935 นายจักรพงศ์ สาระจันทร์ เด็กหญิงภทัรียา สาระจันทร์ ป.3 0010036511

734 แม่ริม 055866 นางสาวเจนจิรา สุขค า เด็กหญิงกัญญาภคั สุขค า ป.3 0010044899

735 แม่ริม 059064 นายถวลัศักด์ิ ชวนประเสริฐ เด็กหญิงนภสร ชวนประเสริฐ ป.3 0018013498

736 แม่ริม 060281 นายอนุกรณ์ เดชธงไชย เด็กหญิงนลิศา เดชธงไชย ป.3 0018011190

737 แม่ริม 027658 นางญาณิศา ค าภริะ เด็กหญิงชญาณิชย์ ค าภริะ ป.6 0018006842

738 แม่ริม 031423 นางนิศากร วงศ์สุวรรณ เด็กหญิงณัฐภสัสร วงศ์สุวรรณ ป.6 0010029820

739 แม่ริม 033334 นางกนกวรรณ ปนัดงเขียว เด็กชายจิรภทัร ปนัดงเขียว ป.6 0010008235

740 แม่ริม 034416 นางสาววณีารัตน์ อรุณประดิษฐ์ เด็กชายปาณชัย มงคลชัยทรัพย์ ป.6 0010029832

741 แม่ริม 035844 นายเชวงศักด์ิ พโิลนพงศธร เด็กหญิงกัลย์กมล พโิลนพงศธร ป.6 0010029879

742 แม่ริม 036313 นางณัฎฐิรา ปนัตตา เด็กชายภทัรพล ปนัตตา ป.6 0012009361

743 แม่ริม 036318 นายทวชีัย ทบัทอง เด็กหญิงธรีนาฎ ทบัทอง ป.6 0010036482

744 แม่ริม 037962 นางพลอยปภสั ค าภรีะ เด็กหญิงบญุญาพร ค าภรีะ ป.6 0010013506

745 แม่ริม 042252 นางฐณิฎา คุณยศยิ่ง เด็กหญิงธริีศรา คุณยศยิ่ง ป.6 0010014841

746 แม่ริม 048545 นายฐณธรณ์ หงษท์องมณีโชติ เด็กชายนวพล หงษท์อง ป.6 0010030018

747 แม่ริม 048637 นายวรายุทธ์ กุญชร ณ อยุธยา เด็กหญิงชุติพรรณ กุญชร ณ อยุธยา ป.6 0010036464

748 แม่ริม 049468 นางสุวนีย์ กุลแดง เด็กชายณัฎฐกฤต กุลแดง ป.6 0012030256

749 แม่ริม 049903 นางจิรดา โอดเกล้ียว เด็กชายเอื้ออังกูร โอดเกล้ียว ป.6 0010036570

750 แม่ริม 050560 นายนิมิตร วงศ์มณี เด็กชายจารุวทิย์ วงศ์มณี ป.6 0018009669

751 แม่ริม 052398 นางอรทยั ชุมภคู า เด็กหญิงณัฐณิชา ชุมภคู า ป.6 0010026726

752 แม่ริม 053046 นายสุภาพ บริบรูณ์ เด็กชายปณุณภพ บริบรูณ์ ป.6 0010039971

753 แม่ริม 055624 นางสาวศิรินภา ธงภกัดี เด็กชายรามา ธงภกัดี ป.6 0010044605

754 แม่ริม 055624 นางสาวศิรินภา ธงภกัดี เด็กชายลักษมัณ ธงภกัดี ป.6 0010044605

755 แม่ริม 014631 นายสมาน ไชยมงคล เด็กชายพศุิทธิ์ ไชยมงคล ม.3 0018010223

756 แม่ริม 030093 นายสงกรานต์ เรืองฤทธิ์ เด็กหญิงสวชิญา เรืองฤทธิ์ ม.3 0018002224

757 แม่ริม 031816 นางนุจรี จอมแปง เด็กชายราชพฤกษ์ จอมแปง ม.3 0010009545

758 แม่ริม 034042 นายวลัลภ สิริผ่องใส เด็กชายสิริพลัลภ สิริผ่องใส ม.3 0010008369
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759 แม่ริม 034050 นายสมศักด์ิ รักพนาราม เด็กหญิงวรินทริา รักพนาราม ม.3 0010009337

760 แม่ริม 034753 นางกรวรรณ วงค์ศรี นายธชัชยุต วงค์ศรี ม.3 0018003103

761 แม่ริม 035032 นางสาวบงกชกาญจน์ ศิริจันทร์ชื่น นางสาวพมิพบ์งกช ศิริจันทร์ชื่น ม.3 0010022246

762 แม่ริม 039370 นายก้องภคั กุลสุทธเิสถียร เด็กหญิงนภสัประภา กุลสุทธเิสถียร ม.3 0018002965

763 แม่ริม 050560 นายนิมิตร วงศ์มณี เด็กหญิงลภสัรดา วงศ์มณี ม.3 0018009669

764 แม่ริม 050672 นางกรรณิการ์ บวัล่าย เด็กหญิงอาภาภทัร บวัล่าย ม.3 0010023215

765 แม่ริม 059812 นางรจนพรรณ ปั้นทมิ เด็กหญิงรุ่งพรุิฬหขวญั ปั้นทมิ ม.3 0018010766

766 แม่ริม 060175 นางพจนี เพญ็งาม เด็กหญิงอรปรียา เพญ็งาม ม.3 0018011099

767 แม่ริม 028780 นางผุสดี ค าภรีะ นางสาวเวธนี ค าภรีะ ม.6 0018005155

768 แม่ริม 030268 นางชุติมา ชูชัย นางสาวปราณชล ชูชัย ม.6 0010013483

769 แม่ริม 031717 นางวรางคณา วฒิุเทดิสกุล นายภวตั วฒิุเทดิสกุล ม.6 0010023225

770 แม่ริม 034042 นายวลัลภ สิริผ่องใส นางสาวพณัณสิริ สิริผ่องใส ม.6 0010008369

771 แม่ริม 036247 นางกุลชา นที นายปพน นที ม.6 0010023232

772 แม่ริม 036319 นางสาวปริยาพร สืบสุทธา นางสาวศริญญาพร ปนัมงคล ม.6 0010023222

773 แม่ริม 037225 นายจักรพนัธ์ คอทอง นายพชรพนัธ์ คอทอง ม.6 0010021828

774 แม่ริม 044145 นายเกษมศักด์ิ สุนทโรทก นายมรรคธร สุนทโรทก ม.6 0010023221

775 แม่ริม 027275 นางพรพรหม วงษบ์รูณาวาทย์ นางสาวรินรดา วงษบ์รูณาวาทย์ ป.ตรี 2 0012008905

776 แม่ริม 027423 นางพชัรินทร์ กุลกิตติโกวทิ นายพรีนัช กุลกิตติโกวทิ ป.ตรี 2 0018001326

777 แม่ริม 028022 นางดลนภา อุปนันท์ นางสาวธญัพชิชา อุปนันท์ ป.ตรี 2 0010002831

778 แม่ริม 028512 นางสมพร ยานะ นางสาวพชิญา ยานะ ป.ตรี 2 0018001846

779 แม่ริม 031090 นายพลากร กันธวงั นางสาวพชิญารัตน์ กันธวงั ป.ตรี 2 0012011154

780 แม่ริม 033602 นางทวิาทพิย์ เพชรขวา้ง นางสาวเนรัญทชิา สมบรูณ์ ป.ตรี 2 0010009237

781 แม่ริม 035184 นายอภเิชษฐ์ หวงัระบอบ นายธนดล หวงัระบอบ ป.ตรี 2 0010023240

782 แม่ริม 044671 นางสาวรัชณีวรรณ ไชยขาว นายธนกร ปวงค าคง ป.ตรี 2 0010022742

783 แม่ริม 051515 นายอมรศักด์ิ พึ่งรส นางสาวนพนภา พึ่งรส ป.ตรี 2 0010027386

784 แม่ริม 051516 นายสิทธศัิกด์ิ พึ่งรส นางสาวลักษมณต์ พึ่งรส ป.ตรี 2 0010027393

785 สะเมิง 030955 นางสาวมนทริา มั่งมูล เด็กชายธภีพ ชัยชนะ อ.3 0010006689

786 สะเมิง 048787 นายฉัตรพงศ์ บอ่แก้ว เด็กหญิงวริศรา บอ่แก้ว อ.3 0012015302

787 สะเมิง 050225 นายศุภธณิศร์ น้ าค า เด็กหญิงศุภสิรา น้ าค า อ.3 0010024734

788 สะเมิง 050383 นายกฤษฎา ไชยมงคล เด็กชายณัฐวรรธน์ ไชยมงคล อ.3 0012030497

789 สะเมิง 051432 นางสาววรีวรรณ รินฤทธิ์ เด็กหญิงอชิรญา รินฤทธิ์ อ.3 0012033197

790 สะเมิง 033598 นายศักย์ศรณ์ พทิกัษคี์รีภมูิ เด็กชายฐิติโชติ พทิกัษคี์รีภมูิ ป.3 0010009592

791 สะเมิง 037267 นายกิตติพนัธ์ ค าลอม เด็กหญิงภควรรณ ค าลอม ป.3 0010017275

792 สะเมิง 052612 นายภาคภมูิ ยะมะโน เด็กชายกรกฎ ยะมะโน ป.3 0012033066

793 สะเมิง 053043 นายคุปเชษฐ ไกลถิ่น เด็กชายรุจิภาส ไกลถิ่น ป.3 0010040066

794 สะเมิง 056093 นางทพิย์วรรณ เงาธรรม เด็กชายกันต์ดนัย เงาธรรม ป.3 0018011353

795 สะเมิง 056551 นายจักรพนัธ์ อรุโณทยั เด็กชายศุภณัฐ อรุโณทยั ป.3 0010045918

796 สะเมิง 021633 นายอนุชา อารินทร์ เด็กชายวริศ อารินทร์ ป.6 0018002103
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797 สะเมิง 028833 นายกิตตน์พลัช บญุรอด เด็กชายกชบวรภคั บญุรอด ป.6 0010046402

798 สะเมิง 036481 นางพฒันา ซอน๊ะ เด็กหญิงญาณิศา ซอน๊ะ ป.6 0018002505

799 สะเมิง 036977 นางสาวพฒันี สุจารีย์ เด็กหญิงพฒัน์ธรีา สบกระสิน ป.6 0018011463

800 สะเมิง 039405 นายพงศ์พนัธุ์ สารศรี เด็กชายศุภวชิญ์ สารศรี ป.6 0012032733

801 สะเมิง 042497 นายวสัสันต์ กองรัตน์ เด็กชายธรีศักด์ิ กองรัตน์ ป.6 0010043851

802 สะเมิง 052092 นางรสรินทร์ เกษมพงศ์พนัธุ์ เด็กชายชนพฒัน์ เกษมพงศ์พนัธุ์ ป.6 0010040076

803 สะเมิง 055428 นางสาวจรรยา ภพูทิกัษธ์รรม เด็กหญิงเพยีงพงิค์ ฐิตวทัฒรัตน์ ป.6 0010043470

804 สะเมิง 056812 นายสิทธพิร บญุโต นางสาวหยาดทพิย์ บญุโต ม.3 0018008955

805 สะเมิง 029204 นางฉันทวรรณ กิตติพงศ์เดช นายวรพนัธุ์ กิตติพงศ์เดช ม.6 0018004601

806 สะเมิง 031228 นางอู่ทอง ไชยมูล นางสาวปราณปรียา ไชยมูล ม.6 0010009747

807 สะเมิง 033920 นางพนิตพชิา จินาเคียน นางสาวณิชกานต์ จินาเคียน ม.6 0018003921

808 สะเมิง 056812 นายสิทธพิร บญุโต นางสาวหยาดฟา้ บญุโต ม.6 0018008955

809 สะเมิง 028839 นายสุธน นวลทมิ นายพงศธร นวลทมิ ป.ตรี 2 0010002778

810 สันทราย 033712 นายพรีวทัน์ สายนาค เด็กชายนนทพฒัน์ ค าเวยีง อ.3 0012014007

811 สันทราย 034584 นายสมรรถชัย ธะนันต์ เด็กหญิงวรกมล ธะนันต์ อ.3 0010036765

812 สันทราย 040448 นางนุชนาถ ศรีฝ้ัน เด็กหญิงนันทชัพร ศรีฝ้ัน อ.3 0010022601

813 สันทราย 043653 นางสาวรัญชิดา เกิดผล เด็กหญิงกานต์เวลา ทองดี อ.3 0010036501

814 สันทราย 044756 นางอรอนงค์ พทิกัษพ์นัธกิจ เด็กหญิงนารา พทิกัษพ์นัธกิจ อ.3 0012020162

815 สันทราย 048817 นางสาวสุพรรษา รินสิงหแ์ก้ว เด็กชายสืบสวสัด์ิ รินสิงหแ์ก้ว อ.3 0012017543

816 สันทราย 048831 นางสาวชนานันท์ แสงค ามา เด็กหญิงอรปภา แสงค ามา อ.3 0018006823

817 สันทราย 053619 นางสาวภทัรกันย์ ภเูรือน เด็กหญิงภคัจิรา ภเูรือน อ.3 0010041760

818 สันทราย 054331 นางสาวอัญชลี ธาตุอินจันทร์ เด็กชายดัยวทิย์ อินนาค อ.3 0018007829

819 สันทราย 056085 นางพทิตยา ค าแปง เด็กชายณัฐดนัย ค าแปง อ.3 0012017131

820 สันทราย 056375 นางสาวสุนทรี ภสิูริชัย เด็กชายเดชาธร เร่งเร็ว อ.3 0010045655

821 สันทราย 057670 นางสาววณัณิตาร์ กองหนิ เด็กหญิงพชิชาพร กองหนิ อ.3 0018010633

822 สันทราย 031540 นางมลิวรรณ เวชศาสตร์ เด็กชายวรกร เวชศาสตร์ ป.3 0012015694

823 สันทราย 034417 นางสาวอตินุช อินทจักร์ เด็กชายติณห์ อินทจักร์ ป.3 0010031726

824 สันทราย 035976 นายวรดนย์ อามะลิ เด็กหญิงกัญญ์วรา อามะลิ ป.3 0010036652

825 สันทราย 038987 นางกนกวรรณ เสาหงษ์ เด็กชายกรภทัร์ เสาหงษ์ ป.3 0012018144

826 สันทราย 039158 นางสาวพวงผกา กันทะวงศ์ เด็กหญิงณัฐธยาน์ วชิัยศรี ป.3 0012013667

827 สันทราย 047986 นางสาวธนัยภรน์ สุขจิตภญิโญ เด็กหญิงมณีญาภา สุขจิตภญิโญ ป.3 0012013686

828 สันทราย 048001 นายสราวธุ อินตามูล เด็กหญิงชนิสรา อินตามูล ป.3 0012012251

829 สันทราย 048647 นางกาญจนา ทาวี เด็กชายสุรพชิญ์ ทาวี ป.3 0018005054

830 สันทราย 050438 นางรยากร มูลละ เด็กชายคีฏปกรณ์ มูลละ ป.3 0012013523

831 สันทราย 052473 นายวทิยา จิโนเปง็ เด็กหญิงปณุยภา จิโนเปง็ ป.3 0010025117

832 สันทราย 056276 นางวรรณพร สุภาค า เด็กหญิงชัญญาภสั สุภาค า ป.3 0012033382

833 สันทราย 058510 นางสาวพมิพพ์ร ยอดยิ่งชนชีพ เด็กชายธนัยพตั ยอดยิ่งชนชีพ ป.3 0018009607

834 สันทราย 059943 นายศุภชัย จันทร์ เด็กหญิงสุวชิญา ล้ิมปะวงศ์ ป.3 0018010894
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835 สันทราย 061439 นายพชัรพงษ์ กองแก้ว เด็กชายคุณทรัพย์ กองแก้ว ป.3 0018012017

836 สันทราย 030363 นางสาวหทยักาณร์ บวัชุม เด็กหญิงไหมแพรวา พุ่มเรือง ป.6 0010007954

837 สันทราย 031642 นายนิวฒัน์ จอมค า เด็กหญิงสุชัญญา จอมค า ป.6 0012009617

838 สันทราย 034909 นางสุดสวาท แบล็คเค็ท เด็กหญิงกัญญาภัค พอลลีน แบล็คเค็ท ป.6 0012012744

839 สันทราย 036553 พ.ท.ชัยชาญ พชิัย เด็กชายพชรพล พชิัย ป.6 0010031756

840 สันทราย 036738 นางดารารัตน์ ฉางข้าวพรหม เด็กหญิงภสิารัตน์ จิตตนาน ป.6 0018004354

841 สันทราย 041560 นางขนิษฐา จิตรจริง เด็กชายธรรศกร จิตรจริง ป.6 0018006297

842 สันทราย 050247 นายชัยวฒิุ ศรีพล เด็กชายภาดล บญุญาภสิิทธิ์ ป.6 0010022703

843 สันทราย 050338 นางค าเพยีร โพธจิิตร เด็กหญิงนรภทัร โพธจิิตร ป.6 0010036860

844 สันทราย 052670 นางสาวณัฐพร มีงาม เด็กหญิงอักษร จีนเนียม ป.6 0010025571

845 สันทราย 061265 นางภสัอรม์ เกียรตินพคุณ เด็กชายภทัรพล ปงิพรม ป.6 0018011896

846 สันทราย 028320 นายประพนัธ์ มูลปา เด็กหญิงภวษิย์พร มูลปา ม.3 0018004251

847 สันทราย 028320 นายประพนัธ์ มูลปา เด็กชายวรพชิญ์ มูลปา ม.3 0018004251

848 สันทราย 029231 นางยุพนิ สิริรัตน์บรรจง เด็กหญิงพมิพญ์าดา สิริรัตน์บรรจง ม.3 0012013797

849 สันทราย 030120 นางเกษณี บญุชุ่มใจ เด็กชายกตัญญู บญุชุ่มใจ ม.3 0012010721

850 สันทราย 033865 นางอารี สายหมอก เด็กชายอิงครัต สายหมอก ม.3 0018004027

851 สันทราย 036186 นายศุภชัย ธนิะ เด็กหญิงไปรยา ธนิะ ม.3 0010022577

852 สันทราย 037702 นางจิตรขวญั สุวฒันพล นางสาวขวญัจิรา สุวฒันพล ม.3 0010022570

853 สันทราย 038363 นายเอกพนัธุ์ กันธรรม เด็กชายธราพชัร์ กันธรรม ม.3 0010022575

854 สันทราย 041322 นางศรินธร ตันค าอ้าย เด็กหญิงธศมนต์ มหากนก ม.3 0010022571

855 สันทราย 044045 นายยุต บริบรูณ์ นางสาวนพภสัสร บริบรูณ์ ม.3 0012015678

856 สันทราย 047613 นางสาวเลิศขวญั จิระเจริญวงศ์ เด็กหญิงจิดาภา คิม ม.3 0010022574

857 สันทราย 049218 นางนนทธ์ชิา โลชา เด็กชายณัฏฐกรณ์ โลชา ม.3 0010021291

858 สันทราย 031219 นางอรุณี ตาค า นายกิตติกร ตาค า ม.6 0010007160

859 สันทราย 031528 นางมธริุน บญุมา นายติณณ์วนิท์ บญุมา ปวช.3 0010006254

860 สันทราย 032194 นางสุดารัตน์ พดุหน่อย นายจักรพฒัน์ พดุหน่อย ม.6 0018002657

861 สันทราย 033714 นายอนันต์ ใจกล้า นางสาวภชิญา ใจกล้า ม.6 0018002459

862 สันทราย 034195 นางนิลุบล แสงประสิทธิ์ นายนิรวทิธ์ แสงประสิทธิ์ ม.6 0010046445

863 สันทราย 036187 นายนพดล ธนิะ นายนพภาณุ ธนิะ ม.6 0010022600

864 สันทราย 036423 นางรพพีร วสุิทธิ นายภตูะวนั วสุิทธิ ม.6 0012016719

865 สันทราย 038838 นางพชัรีพร เจียมตน นายชนินทร์ เจียมตน ม.6 0010023224

866 สันทราย 040448 นางนุชนาถ ศรีฝ้ัน นางสาวนิธพิร ศรีฝ้ัน ม.6 0010022601

867 สันทราย 042152 นายกรกฎ ทรายข้าว นายกฤตยชญ์ ทรายข้าว ม.6 0010022602

868 สันทราย 046463 นางนิภกาญจน์ พชิญ์ภมูินันท์ นายพนัธกานต์ พชิญ์ภมูินันท์ ม.6 0010021813

869 สันทราย 030125 นายพรีศักด์ิ กาวลิะพรรณ์ นายณัชพล กาวลิะพรรณ์ ป.ตรี 2 0010014078

870 สันทราย 032798 นางลัดดา ประอินทร์ นางสาวชญานิศ ประอินทร์ ป.ตรี 2 0012010353

871 สันทราย 035416 นายอภเิชฎ ดุมดก นายชุติมันต์ ดุมดก ป.ตรี 2 0010016604

872 สันทราย 036391 นายทศัพงษเ์ดช ดวงพมิพ์ นายณัฐพงษ์ ดวงพมิพ์ ป.ตรี 2 0012009111
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873 สันทราย 044467 นางอัชฌา เจริญทรัพย์ นายพสิษฐ์ เจริญทรัพย์ ป.ตรี 2 0010027470

874 สันทราย 047873 นางพชัราภรณ์ เกษมพนัธ์ นายธนาคม เกษมพนัธ์ ป.ตรี 2 0010027042

875 สันทราย 050697 นายเสฏฐวฒิุ กันทา นายณัฐชนนท์ กันทา ป.ตรี 2 0012016881

876 สันทราย 052243 นายสุทนิ จ าจิตร นายธรีสุทธิ์ ดีหล้า ป.ตรี 2 0012032077

877 สันทราย 057366 นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่ง นางสาวศศิกานต์ คุณยศยิ่ง ป.ตรี 2 0010046680

878 เชียงดาว 021853 นายสุริยนต์ บญุประคม เด็กหญิงเพยีงจันทร์ บญุประคม อ.3 0010008028

879 เชียงดาว 034200 นายนิติ วฒิุธนากรกุล เด็กชายพชร วฒิุธนากรกุล อ.3 0018008048

880 เชียงดาว 049620 นางสาวสุพรรณี สุขมา เด็กชายไกรวชิญ์ ปนัทะฝ้ัน อ.3 0012018941

881 เชียงดาว 052446 นายสาคร สีเงิน เด็กชายสิรภทัร สีเงิน อ.3 0010025020

882 เชียงดาว 056189 นายวรวฒัน์ ธรรมจัย เด็กชายณัฐวฒัน์ ธรรมจัย อ.3 0018009408

883 เชียงดาว 057679 นางพรภมิล สุขเสาร์ เด็กหญิงพมิพพ์ชิชา สุขเสาร์ อ.3 0010046911

884 เชียงดาว 060091 นางสาวภทัราภรณ์ ยั่งยืนปยิรัตน์ เด็กชายคุณากร กรกีรติกร อ.3 0012031306

885 เชียงดาว 060532 นางสาวณัฐน์พมิล ไพศาลธารา เด็กหญิงสรินทร์ภสัร์ ไพศาลธารา อ.3 0018011396

886 เชียงดาว 037274 นางสมถวลิ นามวงั เด็กชายภคันันท์ นามวงั ป.3 0010014654

887 เชียงดาว 038198 นางดนธยา เยาวเ์จริญสุข เด็กหญิงณัฏฐวรินธร เยาวเ์จริญสุข ป.3 0010048059

888 เชียงดาว 038198 นางดนธยา เยาวเ์จริญสุข เด็กชายณัฏฐพรีภทัร เยาวเ์จริญสุข ป.3 0010048059

889 เชียงดาว 039283 นางธมลวรรณ เหน่ค า เด็กหญิงปญุญิศา เหน่ค า ป.3 0010021260

890 เชียงดาว 047348 นางสาวภทัริน มานิตวริิยกุล เด็กหญิงพทัธนันท์ ฐานันดรวไิล ป.3 0010038366

891 เชียงดาว 049406 นายสุรพงษ์ จุระวะ เด็กหญิงสุภนิดา จุระวะ ป.3 0010020246

892 เชียงดาว 050365 นายอานนท์ ก๋าบตุร์ เด็กชายธชันันท์ ก๋าบตุร์ ป.3 0018005009

893 เชียงดาว 051190 นายธนาดุล เลาลี เด็กชายจิตติพฒัน์ เลาลี ป.3 0010028202

894 เชียงดาว 052650 นางสาวนภสัสร ภคัพศิิษฐ์ เด็กชายนราวชิญ์ ค าปนั ป.3 0012016453

895 เชียงดาว 055768 นางดวงเดือน ส่านุ เด็กชายจักริน ส่านุ ป.3 0018008538

896 เชียงดาว 056189 นายวรวฒัน์ ธรรมจัย เด็กหญิงพชิฌา ธรรมจัย ป.3 0018009408

897 เชียงดาว 058047 นายณัฐพล มูลเทพ เด็กหญิงครองขวญั มูลเทพ ป.3 0010047137

898 เชียงดาว 058472 นายนครินทร์ น้อยปกุ เด็กหญิงนัซมี่ น้อยปกุ ป.3 0018009640

899 เชียงดาว 021853 นายสุริยนต์ บญุประคม เด็กหญิงศศิธร บญุประคม ป.6 0010008028

900 เชียงดาว 036722 นายอาหลู จะหา เด็กชายธญัน้ าพุ จะหา ป.6 0010014573

901 เชียงดาว 038198 นางดนธยา เยาวเ์จริญสุข เด็กชายณัฏฐอัชฌา เยาวเ์จริญสุข ป.6 0010048059

902 เชียงดาว 044463 นางสาวยุภาวรรณ มาละใจ เด็กชายปยิพทัธ์ มาละใจ ป.6 0010027996

903 เชียงดาว 048376 นางดวงแข ชิน เด็กหญิงกานต์พศิชา ชิน ป.6 0012017336

904 เชียงดาว 058207 นางจิตติมณฑ์ ชูตายก เด็กหญิงศศิวมิล ศิลาแลง ป.6 0018009446

905 เชียงดาว 030146 นางสุภคั ถุงเกษแก้ว นายณัฐวฒิุ ถุงเกษแก้ว ม.3 0018002750

906 เชียงดาว 030728 นางอรพนิ โลภสูงเนิน เด็กชายฑัณติกร โลภสูงเนิน ม.3 0018001610

907 เชียงดาว 033715 นางพชัรี อุ่นละออ เด็กหญิงปพชิญา อุ่นละออ ม.3 0012012516

908 เชียงดาว 035065 นายชาญธง แก้วระดี เด็กหญิงชมลวรรณ แก้วระดี ม.3 0010012993

909 เชียงดาว 039283 นางธมลวรรณ เหน่ค า เด็กหญิงปณุยนุช เหน่ค า ม.3 0010021260

910 เชียงดาว 039824 นายไมตรี วเิศษ เด็กหญิงณัฐณิชา วเิศษ ม.3 0012014650
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911 เชียงดาว 041983 นางศศิวมิล ศรีสองเมือง เด็กชายปภงักร กล่ันกสิกร ม.3 0010022504

912 เชียงดาว 049961 นายจ าเริญ ทนินิน เด็กหญิงศุภชัญา ทนินิน ม.3 0012013049

913 เชียงดาว 052808 นายนิคม กิ่งแก้วเพชร เด็กชายวชัรินทร์ กิ่งแก้วเพชร ม.3 0018008058

914 เชียงดาว 043360 นางสุดา จ๋าก๋าง นางสาวสุชัญญา จ๋าก๋าง ม.6 0010022500

915 เชียงดาว 052808 นายนิคม กิ่งแก้วเพชร นายเอกรินทร์ กิ่งแก้วเพชร ม.6 0018008058

916 เชียงดาว 027319 นายวรพล สุนันต๊ะ นางสาวสรัสวลัญ์ สุนันต๊ะ ป.ตรี 2 0018007397

917 เชียงดาว 030098 นางนลินี ศรีจอมทอง นางสาวดลยพร ศรีจอมทอง ป.ตรี 2 0010008498

918 เชียงดาว 033267 นางลภศิรดา ธนัยารัตน์ศรัณ นายธนวฒัน์ ธนัยารัตน์ศรัณ ป.ตรี 2 0010007055

919 เชียงดาว 042630 นายสายันต์ เส้ือมา นายศุภวชิญ์ เส้ือมา ป.ตรี 2 0010017800

920 เชียงดาว 050546 นางเพญ็จันทร์ ค าคง นางสาวพรรษชล ดวงวโิรจน์ ป.ตรี 2 0010022507

921 เชียงดาว 052582 นางสุพชิฌาณย์ อรุณสิทธิ์ นายพงศ์พศักร อรุณสิทธิ์ ป.ตรี 2 0018007247

922 เวยีงแหง 029115 นายอนุสรณ์ ไชยยอง เด็กชายอติชาต ไชยยอง อ.3 0018002817

923 เวยีงแหง 036501 นางสาวกีรฏยิา กันทะนัน เด็กชายชินกฤต วชิัยค า อ.3 0018002220

924 เวยีงแหง 049046 นายวษิณุวฒัน์ สอนแก้ว เด็กหญิงณัฏฐณิชา สอนแก้ว อ.3 0010018995

925 เวยีงแหง 034449 นางประดับดวง ปานันท์ เด็กชายสุกฤษฏ์ ปานันท์ ป.3 0018005419

926 เวยีงแหง 047705 วา่ที่ ร.อ.เสกสันต์ ครองสมบติั เด็กชายธเนศพล ครองสมบติั ป.3 0010017865

927 เวยีงแหง 053695 วา่ที่ ร.ต.หญิงหงษห์ยก ยอดแก้ว เด็กชายพชิิตชัย ยอดแก้ว ป.3 0012015512

928 เวยีงแหง 060961 นางสาวเจนจิรา นวลน้อย เด็กหญิงภคัศรันย์ นวลน้อย ป.3 0012032051

929 เวยีงแหง 032901 นางอาทติยา สารอุยี่ เด็กชายทรัพโยดม สารอุยี่ ป.6 0010006643

930 เวยีงแหง 042212 นางลัดดา ลอยดี เด็กชายณัฐวฒัน์ ลอยดี ป.6 0018004089

931 เวยีงแหง 043356 นายศรีทน จองเซ เด็กหญิงพทิณภทัร จองเซ ป.6 0010014712

932 เวยีงแหง 052986 นายเอื้ออังกูร ค ามาตา เด็กชายชุติมันต์ ค ามาตา ป.6 0010026316

933 เวยีงแหง 054500 นายประวทิย์ หมอปา่ เด็กหญิงธร์ีวรา หมอปา่ ป.6 0018007312

934 เวยีงแหง 060080 นางชนานันทน์ ฟองศิริ เด็กชายนิติภมูิ ฟองศิริ ป.6 0018011016

935 เวยีงแหง 025740 นางบศุรินทร์ สุจินดา เด็กชายลลิดา สุจินดา ม.3 0010006676

936 เวยีงแหง 033768 นางพชัริน กระจ่าง เด็กชายก้องภพ กระจ่าง ม.3 0010008995

937 เวยีงแหง 034449 นางประดับดวง ปานันท์ เด็กหญิงคุณัญญา ปานันท์ ม.3 0018005419

938 เวยีงแหง 033552 นางจิรกาล สันธิ นางสาวรักษณิา สันธิ ม.6 0010006498

939 เวยีงแหง 043356 นายศรีทน จองเซ นางสาวสุวพชิญ์ จองเซ ม.6 0010014712

940 เวยีงแหง 047705 วา่ที่ ร.อ.เสกสันต์ ครองสมบติั นายนฤเบศ ครองสมบติั ม.6 0010017865

941 เวยีงแหง 057534 นางการเกตุ เสริมผ่อง นางสาวปรมาภรณ์ เสริมผ่อง ม.6 0010046806

942 เวยีงแหง 059393 นางจันทพร จันแปงเงิน นายจามิกร จันแปงเงิน ม.6 0018010439

943 เวยีงแหง 042212 นางลัดดา ลอยดี นางสาวณัฐชาดา ลอยดี ป.ตรี 2 0018004089

944 ฝาง 029241 นายสุพจน์ พวงมาลัย เด็กชายพงษพ์สุิทธิ์ พวงมาลัย อ.3 0018005707

945 ฝาง 032906 นายประสิทธ์ วญิญา เด็กชายณัฐวรรธน์ วญิญา อ.3 0010009253

946 ฝาง 034108 นายณัฐพล เงินใส เด็กหญิงฐิติมา เงินใส อ.3 0018002332

947 ฝาง 034533 นางสาวศิริกัญญา บญุช่วย เด็กหญิงกัญญาวร์ี ขุนต๊ิบ อ.3 0010007859

948 ฝาง 035388 นางปกรศ์พรรน์ ขัมภรัตน์ เด็กหญิงธญัพชิชา ขัมภรัตน์ อ.3 0010035326
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949 ฝาง 037627 นางสาวอรัญญา พลเจียง เด็กหญิงปารีณา สุขแก้ว อ.3 0018004845

950 ฝาง 037803 นางสาวสาวติรี สมฤทธิ์ เด็กชายสรวชิญ์ ทาราช อ.3 0010035464

951 ฝาง 038895 นางสาวเกศินี จันทร์อ่อน เด็กชายพชิชากร จันทร์อ่อน อ.3 0018008313

952 ฝาง 041553 นางสาวนิตยา ไชยะสุ เด็กชายธาวนิ ไชยะสุ อ.3 0010017900

953 ฝาง 042886 นางกิตติการ์ ปนิค า เด็กชายนพวชิญ์ ปนิค า อ.3 0010021087

954 ฝาง 048377 นางรินนพร บญุชาญ เด็กชายจิรพฒัน์ หวงัทอนกลาง อ.3 0018008486

955 ฝาง 048697 นางจีรวฒัน์ จันทร์แก้ว เด็กชายจิตติพฒัน์ จันทร์แก้ว อ.3 0018004810

956 ฝาง 051689 นางสาวกรรณิการ์ โสริวาน เด็กชายเมธาสิทธิ์ โปธาค า อ.3 0018007345

957 ฝาง 052147 นางสาวนิภาพร ธใิจ เด็กหญิงปณัณพร ค าหอม อ.3 0010035333

958 ฝาง 054029 นายอนุชา เลิศศรี เด็กชายอติวชิญ์ เลิศศรี อ.3 0010041671

959 ฝาง 054339 นางธดิารัตน์ แก้วเรือน เด็กชายธนกฤต แก้วเรือน อ.3 0018008582

960 ฝาง 055327 นางวมิลรัตน์ ปญัญา เด็กหญิงกมลรัตน์ ปญัญา อ.3 0018008300

961 ฝาง 058724 นางสุรพร ศิริวชิัย เด็กหญิงภทัรภรณ์ มั่นคงสิทธิ์ อ.3 0018009803

962 ฝาง 060863 นางศิรินทรา พทุธโส เด็กชายอัครวฒัน์ พทุธโส อ.3 0018011649

963 ฝาง 034060 นางรัตนาภรณ์ วงศ์พพิฒันธาดา เด็กชายณัฏฐชัย วงศ์พพิฒันธาดา ป.3 0010011450

964 ฝาง 034108 นายณัฐพล เงินใส เด็กหญิงฐิติรัตน์ เงินใส ป.3 0018002332

965 ฝาง 034381 นายทรงธรรม เสรีรัตน์ เด็กหญิงณัฐรินีย์ เสรีรัตน์ ป.3 0018005367

966 ฝาง 034532 นายไกรศรี ดวงจิตร เด็กชายภาณุพงค์ ดวงจิตร ป.3 0010008880

967 ฝาง 036931 นายศรีมงคล ขุนรินชา เด็กชายเกียรติภมูิ ขุนรินชา ป.3 0018002432

968 ฝาง 038866 นายไพสิฐ วรรณวตั เด็กหญิงธญัวรัตม์ วรรณวตั ป.3 0010033906

969 ฝาง 038884 นางสาวธชัพงษ์ รักเสมอ เด็กหญิงธริีศรา มีสัตย์ ป.3 0010028752

970 ฝาง 039942 นางณปภชั จิตมั่น เด็กชายกล้าพชร จิตมั่น ป.3 0010032327

971 ฝาง 044162 นางวชัรีพร กันทาสุวรรณ์ เด็กหญิงฐานิดา กันทาสุวรรณ์ ป.3 0018003111

972 ฝาง 048697 นางจีรวฒัน์ จันทร์แก้ว เด็กหญิงชญาณ์ภทัร จันทร์แก้ว ป.3 0018004810

973 ฝาง 050256 นางสาวนัทยา แก้วใจดี เด็กชายศุภณัฐ เครือปนิใจ ป.3 0010032366

974 ฝาง 050258 นางสาวกิ่งกาญจน์ อินต๊ะปญัญา เด็กหญิงกวนิพชิชา อินต๊ะปญัญา ป.3 0018006354

975 ฝาง 052407 นางสาวกัญญ์วรา รุ่งศรี เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ศรีหล้า ป.3 0018006913

976 ฝาง 056747 นางสาวกัญญาภทัร หาญกาญจนสุวัฒน์ เด็กหญิงธญัญาธร หาญกาญจนสุวฒัน์ ป.3 0010046158

977 ฝาง 059397 นายพพิฒัน์ สรรพสุข เด็กชายกันตพฒัน์ สรรพสุข ป.3 0018010443

978 ฝาง 034457 นางบวัค า ศรีอิศรางกูล เด็กชายภฝูาง ศรีอิศรางกูล ป.6 0010010847

979 ฝาง 036931 นายศรีมงคล ขุนรินชา เด็กชายธรรมสิน ขุนรินชา ป.6 0018002432

980 ฝาง 038911 นายราชิต ร่วมจิต เด็กชายธรีศักด์ิ สุวรรณ์ ป.6 0010035580

981 ฝาง 039500 นางนริศรา ทพิย์วรรณ เด็กชายนฤบดี ทพิย์วรรณ ป.6 0010018189

982 ฝาง 040268 นายธรีวทิย์ ทองดี เด็กชายนราวชิญ์ ทองดี ป.6 0010014251

983 ฝาง 044838 นางสาวอัจฉรา กาศโอสถ เด็กหญิงวชิรญา กาศโอสถ ป.6 0010035581

984 ฝาง 045130 นายนิติรุจน์ พรีวรรธนเมธาวี เด็กหญิงนิสิกานต์ พรีวรรธนเมธาวี ป.6 0010035442

985 ฝาง 045130 นายนิติรุจน์ พรีวรรธนเมธาวี เด็กหญิงสินิกานต์ พรีวรรธนเมธาวี ป.6 0010035442

986 ฝาง 049172 นางสาวลาวลัย์ ดอนปนิ เด็กหญิงบญุยานุช ดอนปนิ ป.6 0018007276
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987 ฝาง 049850 นางสาวอุบลวรรณ กองพล เด็กชายฐกฤตธรณ์ กองพล ป.6 0018011430

988 ฝาง 052259 นางเยาวลักษณ์ ก้อนแก้ว เด็กหญิงกัญญพชัร ก้อนแก้ว ป.6 0018006946

989 ฝาง 054307 นางสาวพชิยา เศรษฐธนดล เด็กชายวรธนัย์ ทานศิลา ป.6 0010042018

990 ฝาง 055971 นางเพญ็นภา ไชยเลิศ เด็กชายณฐนนท์ ไชยเลิศ ป.6 0018013013

991 ฝาง 026689 นายอุดม ใส่ใจ เด็กหญิงวรกมล ใส่ใจ ม.3 0010007416

992 ฝาง 030090 นายสุวนิทร์ อุปนันท์ เด็กหญิงสุภคัจิรา อุปนันท์ ม.3 0010007837

993 ฝาง 030123 นางนภสัร์นันท์ ค ามา เด็กหญิงณัฏฐพชัร์ ค ามา ม.3 0018000552

994 ฝาง 030541 นางสุดาพร ไทยเหนือ เด็กชายสุรวฒิุ ไทยเหนือ ม.3 0010020069

995 ฝาง 030687 นางสาวรัชนี สมร เด็กหญิงอสมาภรณ์ ผันอากาศ ม.3 0018002443

996 ฝาง 031221 นางคัทลียา หนองภกัดี เด็กชายภทัร หนองภกัดี ม.3 0010012711

997 ฝาง 034108 นายณัฐพล เงินใส เด็กชายโรจนศักด์ิ เงินใส ม.3 0018002332

998 ฝาง 035265 นางสุมณฑา ครองมี เด็กชายวริทธิ์ ครองมี ม.3 0018007500

999 ฝาง 036735 นายปฏัฐวจัน์ เฟื่องเพช็ร เด็กหญิงธนิชยา เฟื่องเพช็ร ม.3 0018004269

1,000 ฝาง 039440 นางรจนา ศรีวจิิตร์ เด็กหญิงกชมน ศรีวจิิตร์ ม.3 0018006025

1,001 ฝาง 040361 นายอดิศร แสนแปง เด็กหญิงชนัญญา แสนแปง ม.3 0018005539

1,002 ฝาง 041486 นายพฒันนท์ สุภาธาดา เด็กชายพทัธดนย์ ประเสริฐ ม.3 0010021712

1,003 ฝาง 047761 นางสนธยา ล าค า เด็กหญิงภณัฑิรา ล าค า ม.3 0010017702

1,004 ฝาง 048130 นางปรานอม อุปะระ เด็กชายกิตติคุณ อุปะระ ม.3 0010044516

1,005 ฝาง 050457 นางอุไรวรรณ กันทาทรัพย์ เด็กหญิงสลิลทพิย์ กันทาทรัพย์ ม.3 0010021804

1,006 ฝาง 050562 นางสาวธรีานุช ศิริ เด็กหญิงศิวญดา ศิริ ม.3 0010022864

1,007 ฝาง 051333 นายดนัย โนพี เด็กหญิงอรณิชา โนพี ม.3 0018008991

1,008 ฝาง 052566 นางนัยนา หวานเสียง เด็กชายฐิติวฒัน์ หวานเสียง ม.3 0018007478

1,009 ฝาง 052856 นางสาวศุภรดา อภชิัย เด็กหญิงสาริศา สุจาค า ม.3 0010026035

1,010 ฝาง 056558 นายปราโมทย์ กาโน เด็กชายธนโชติ กาโน ม.3 0018012401

1,011 ฝาง 060641 นางสาวธยิารัศมิ์ นนทวงษโ์ชติ เด็กชายพรีะวฒัน์ นนทวงษโ์ชติ ม.3 0018011477

1,012 ฝาง 028178 นายบญุทวี ภามณี นายปวริศ ภามณี ปวช.3 0018001139

1,013 ฝาง 028807 นางวาสนา พานพฒันพงศ์ นางสาวณัชชา พานพฒันพงศ์ ม.6 0010009561

1,014 ฝาง 033109 นางศิริพร ขนุนแดง นายเจษฎา ขนุนแดง ปวช.3 0010022889

1,015 ฝาง 034532 นายไกรศรี ดวงจิตร นางสาวสุจารินี ดวงจิตร ม.6 0010008880

1,016 ฝาง 036199 นายบญุธรรม ล าค า นางสาวธนัย์ชนก ล าค า ม.6 0010014047

1,017 ฝาง 038883 นายพงศ์พนัธุ์ รักเสมอ นายชนพฒัน์ รักเสมอ ม.6 0010022897

1,018 ฝาง 040036 นายพรรณศักด์ิ ชัยบญุ นางสาวพรรณภทัร ชัยบญุ ม.6 0018005238

1,019 ฝาง 045731 นางมยุเรศ บญุทวี นางสาววรกมล สุร้องช้าง ม.6 0018003924

1,020 ฝาง 048130 นางปรานอม อุปาระ นายนพคุณ อุปะระ ม.6 0010044516

1,021 ฝาง 050105 นางสาวดลฤดี อูปค าแดง นายโรจนศักด์ิ กันจินะ ม.6 0018005287

1,022 ฝาง 050636 นางธญัญารัตน์ วงษยา นางสาวปยิะธดิา วงษยา ม.6 0010022839

1,023 ฝาง 053063 นางสาวสุกัลญา เกตุสุจา นางสาวณัฐวดี สุภากาวี ปวช.3 0018006901

1,024 ฝาง 056143 นายมนัสนันท์ แก้วประเสริฐ นายพษิณุพงษ์ แก้วประเสริฐ ม.6 0018008467
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1,025 ฝาง 019818 นายณรงค์ หมื่นเที่ยง นายจิรเดช หมื่นเที่ยง ป.ตรี 2 0010027521

1,026 ฝาง 023727 นางเรณู เหล่ากาวี นางสาวพลอยชมพู เหล่ากาวี ป.ตรี 2 0018003196

1,027 ฝาง 023995 นายอิ่นแก้ว เกียรติยศ นางสาวกิตติยา เกียรติยศ ป.ตรี 2 0010006909

1,028 ฝาง 024637 นายเกษม ไทยเจริญ นายกฤตเมธ ไทยเจริญ ป.ตรี 2 0018001977

1,029 ฝาง 029800 นางศศิมาภรณ์ พลอยส าลี นายพงศธร พลอยส าลี ป.ตรี 2 0018007840

1,030 ฝาง 033109 นางศิริพร ขนุนแดง นางสาวดารารัตน์ ขนุนแดง ปวส.2 0010022889

1,031 ฝาง 033142 นางพพิากษา ทบัไธสง นายปยิพชัร ทบัไธสง ป.ตรี 2 0018003704

1,032 ฝาง 037069 นางสิระกาญจน์ ศิริชัยชาญณ์ นางสาวชุวรานิษฐ์ ศิริชัยชาญณ์ ป.ตรี 2 0010016215

1,033 ฝาง 045752 นางสาวชนิตร์นันท์ ตาลปา่ นายกฤตภาส ตาลปา่ ปวส.2 0018004066

1,034 ไชยปราการ 031728 นางศรีวรรณ์ ศรีวชิัย เด็กชายนที ศรีวชิัย อ.3 0010010508

1,035 ไชยปราการ 055714 นางสาวนิตยา ฉลาด เด็กหญิงนิรินธนา ปาปวน อ.3 0018012405

1,036 ไชยปราการ 060965 นางสาวกุลริศา สนธคุิณ เด็กชายนนทวชัร์ กรรณิกา อ.3 0018011732

1,037 ไชยปราการ 033550 นายปริญญา ยาประเสริฐ เด็กหญิงธญัวรัตม์ ยาประเสริฐ ป.3 0018012843

1,038 ไชยปราการ 044719 นางจิราลักษณ์ ศรีใจวงค์ เด็กชายรณกฤต ศรีใจวงค์ ป.3 0018009133

1,039 ไชยปราการ 046872 นางสาวภริตพร ขันมอญ เด็กชายพรีวชิญ์ ขันมอญ ป.3 0018003479

1,040 ไชยปราการ 056753 นางสาวจริยา ชุมภลัูย เด็กหญิงสุธธีดิา ชุมภลัูย ป.3 0010046163

1,041 ไชยปราการ 028240 นางสาวพนิดา จันทะศรี เด็กหญิงพชิญธดิา แสงสวสัด์ิ ป.6 0018000968

1,042 ไชยปราการ 030096 นางเพลินพศิ ใหม่ดี เด็กชายธนกฤต ใหม่ดี ป.6 0012007701

1,043 ไชยปราการ 034058 นางเสาวนีย์ วรพจน์ เด็กชายศรุจพงฒ์ วรพจน์ ป.6 0018003036

1,044 ไชยปราการ 035397 นางอ าไพ ทานา เด็กหญิงพนัไมล์ ทานา ป.6 0018000640

1,045 ไชยปราการ 039112 นายชัยธชั ชูควร เด็กชายศุภณัฐ ชูควร ป.6 0018002437

1,046 ไชยปราการ 054123 นางณัฐสินี ฐิติภทัรพลหาญ เด็กชายศิรณัฎฐ์ จ้อสูงเนิน ป.6 0018007823

1,047 ไชยปราการ 056835 นางสาวนวลจันทร์ ปญัญา เด็กชายณัฐสิทธิ์ ดวงค า ป.6 0010046245

1,048 ไชยปราการ 029050 นายธนวชัญ์ อมรรัตนพบิลูย์ เด็กหญิงธญัพชร อมรรัตนพบิลูย์ ม.3 0018007594

1,049 ไชยปราการ 037438 นางวนัทนา วชัระเสถียร เด็กหญิงเขมจิรา วชัระเสถียร ม.3 0018002521

1,050 ไชยปราการ 038904 นางเนาวรัตน์ สันกาวี เด็กชายวชิระ สันกาวี ม.3 0012010156

1,051 ไชยปราการ 044719 นางจิราลักษณ์ ศรีใจวงค์ เด็กหญิงรวนิทร์นิภา ศรีใจวงค์ ม.3 0018009133

1,052 ไชยปราการ 050428 นางกัลยา ค าชัยยะ เด็กชายธนภทัร ศรีขัติย์ ม.3 0010022844

1,053 ไชยปราการ 050797 นางสาวอัญชลี ศรีแสวง เด็กหญิงสรัลชนา เฝือมอย ม.3 0018005132

1,054 ไชยปราการ 028841 นางศิราณี บญุเกิด นางสาวชัชชญา ปญัโญกิจ ม.6 0010009214

1,055 ไชยปราการ 039463 นายรุ่งโรจน์ โนชัยวงค์ นางสาวนลิน โนชัยวงค์ ม.6 0018002426

1,056 ไชยปราการ 050317 นายมานพ ศรีขัติย์ นายธนกร ศรีขัติย์ ม.6 0010041613

1,057 ไชยปราการ 056561 นายชัยณัฎฐ์ อัครสุริยพนัธุ์ นางสาวชณัญชิดา อัครสุริยพนัธุ์ ม.6 0010049146

1,058 ไชยปราการ 057408 นายสุข จันทร์เสาร์ นางสาวพรัิชญาภรณ์ จันทร์เสาร์ ม.6 0018008842

1,059 ไชยปราการ 028837 นางจีรพร อิงคสันตติกุล นายคุณานนท์ เมืองมูล ป.ตรี 2 0018000474

1,060 ไชยปราการ 039112 นายชัยธชั ชูควร นายญาณพฒัน์ ชูควร ป.ตรี 2 0018002437

1,061 ไชยปราการ 039463 นายรุ่งโรจน์ โนชัยวงค์ นายนล โนชัยวงค์ ปวส.2 0018002426

1,062 แม่อาย 024983 นายธนภทัร พนิิจ เด็กชายธนันชัย พนิิจ อ.3 0018005564
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1,063 แม่อาย 034740 นางพชันี ศรีค า เด็กชายณัฐชนน ศรีค า อ.3 0018004119

1,064 แม่อาย 037339 นายปฏญิญา ศรีถาวร เด็กหญิงปพชิญา ศรีถาวร อ.3 0010013637

1,065 แม่อาย 038965 นางบษุบา มาระดี เด็กหญิงกันตาภา มาระดี อ.3 0018005284

1,066 แม่อาย 046902 นางทพิวรรณ์ อินสอน เด็กหญิงนพาวรรณ อินสอน อ.3 0010017443

1,067 แม่อาย 047126 นางสวรรค์อ าไพ หมื่นแสน เด็กหญิงดลญาดา หมื่นแสน อ.3 0010020060

1,068 แม่อาย 049110 นายญาณวฒิุ ศรีใจ เด็กหญิงธนัตชนก ศรีใจ อ.3 0018006431

1,069 แม่อาย 049632 นายเอกราช ทว่มฤทธิ์ เด็กชายอชิรวทิย์ ทว่มฤทธิ์ อ.3 0018006780

1,070 แม่อาย 050272 นางขวญัใจ ฟองมูล เด็กชายปพชร ฟองมูล อ.3 0018007044

1,071 แม่อาย 052054 นายก าพล ตันเตโช เด็กหญิงธวีรา ตันเตโช อ.3 0012031549

1,072 แม่อาย 053117 นางสายทอง กาจง เด็กชายภทัธรสันต์ กาจง อ.3 0018013402

1,073 แม่อาย 053126 นางเกษศรินทร์ ใบตัน เด็กชายภมูิภทัร ใบตัน อ.3 0018007445

1,074 แม่อาย 056205 นางสาวศุภากร พรมภกัดี เด็กหญิงรัชญาภรณ์ พรมภกัดี อ.3 0010045386

1,075 แม่อาย 059402 นางสาวเรืองรอง ฟองมูล เด็กหญิงพฑัฒิดา อรุณเบกิฟา้ อ.3 0018010448

1,076 แม่อาย 030196 นายวรนิตย์ มั่นนุช เด็กชายภาณุ มั่นนุช ป.3 0018003550

1,077 แม่อาย 033604 นางสาวพชัริดา ล านักเนตร เด็กหญิงพชัรวร์ี ปนัธยิะ ป.3 0010012112

1,078 แม่อาย 036725 นายยุทธนา วงศ์ใหญ่ เด็กชายยศนันท์ วงศ์ใหญ่ ป.3 0018004816

1,079 แม่อาย 043737 นางณัฐกานต์ มากนคร เด็กชายกรณัฐ ช่างค ามูล ป.3 0018005998

1,080 แม่อาย 052063 นางสาวณัฐยา ชัยลังกา เด็กหญิงพมิพสุ์ชา มณีวรรณ์ ป.3 0010026142

1,081 แม่อาย 052083 นางอรพรรณ ปนัดอนตอง เด็กชายพชรพล ปนัดอนตอง ป.3 0010024386

1,082 แม่อาย 053536 นายวเิชียร บรุาณรักษ์ เด็กหญิงพมิพต์ะวนั บรุาณรักษ์ ป.3 0010040050

1,083 แม่อาย 053799 นางสาวอรวรรณ์ กันทะนนท์ เด็กชายพชร กระภฤูทธิ์ ป.3 0010041275

1,084 แม่อาย 054102 นางสาวพชัรี แสงทอง เด็กชายพชัรพล เหลืองวไิล ป.3 0010041759

1,085 แม่อาย 056205 นางสาวศุภากร พรมภกัดี เด็กชายรัชพล พรมภกัดี ป.3 0010045386

1,086 แม่อาย 057550 นางสาวฐิติชญาณ์ วงค์ก่ า เด็กหญิงพรทวิา ทองวงค์ ป.3 0012019008

1,087 แม่อาย 057979 นายสุรินทร์ แสนค าหล่อ เด็กชายกฤตพฒัน์ แสนค าหล่อ ป.3 0018009241

1,088 แม่อาย 059128 นายพสิษฐ์ ฟา้สาร เด็กหญิงภทัรนิดา ฟา้สาร ป.3 0018010186

1,089 แม่อาย 024983 นายธนภทัร พนิิจ เด็กชายรัฐศาสตร์ พนิิจ ป.6 0018005564

1,090 แม่อาย 029403 นางสาวแสงเดือน ญาโน เด็กหญิงกัญญ์ภคัญา ขุนจันทร์ ป.6 0018000805

1,091 แม่อาย 037590 นางชวนพศิ คล้ายหร่ิม เด็กหญิงกานต์พชิชา คล้ายหร่ิม ป.6 0010013555

1,092 แม่อาย 039245 นายกฤษดาพนัธุ์ แสงค ามา เด็กหญิงอริสา แสงค ามา ป.6 0010031062

1,093 แม่อาย 041234 นางสาวสายฝน ศรีวชิัย เด็กหญิงสรัณย์รัชต์ สิทธปิกรณ์ ป.6 0018003066

1,094 แม่อาย 047657 นายปยิะ เงาส่อง เด็กหญิงพทัธธ์รีา เงาส่อง ป.6 0010020271

1,095 แม่อาย 029403 นางสาวแสงเดือน ญาโน เด็กหญิงพลัลภา ขุนจันทร์ ม.3 0018000805

1,096 แม่อาย 030154 นางวนัดี หงษอ์ารีย์ เด็กชายวรีภทัร์ หงษอ์ารีย์ ม.3 0018003544

1,097 แม่อาย 032923 นางจอมศรี ใจอาษา เด็กชายรัชชานนท์ ใจอาษา ม.3 0018003403

1,098 แม่อาย 034083 นายณัฐพร สืบสาย เด็กหญิงปวณ์ีกานต์ สืบสาย ม.3 0010022756

1,099 แม่อาย 035920 นางวรรณทริา เดชา เด็กหญิงวรรณนลิน กิติ ม.3 0010022755

1,100 แม่อาย 037521 นายจักรพงษ์ ทพิย์ปญัญา เด็กหญิงสิรินดา ทพิย์ปญัญา ม.3 0010013105
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1,101 แม่อาย 038287 นางภทัร์วดี ปจัจารี เด็กหญิงสุพชัญา ยาสุวรรณ ม.3 0018005384

1,102 แม่อาย 039766 นางสาวกฤติมากร อึ่งบ าเหน็จ เด็กชายกิตติชัย อึ่งบ าเหน็จ ม.3 0018011699

1,103 แม่อาย 048330 นางพรพมิล พรมเชื้อ เด็กชายภาสกร พรมเชื้อ ม.3 0010026141

1,104 แม่อาย 050679 นายเอกชัย ดวงดี นางสาวฐิติญาภร ดวงดี ม.3 0010038579

1,105 แม่อาย 052273 นายวรีชัย ยะธะนะ เด็กหญิงครีญา ยะธะนะ ม.3 0010024720

1,106 แม่อาย 053751 นางสาวฐิติอาภา ปิ่นพดั เด็กชายร่มธรรม จี๋คีรี ม.3 0018007204

1,107 แม่อาย 057903 นางสาวมนัสนันท์ ไกลมาก เด็กหญิงพลอย เพริคอลิ ม.3 0018009145

1,108 แม่อาย 059978 นางนงค์นุช จันทร์สัย เด็กชายญาณวฒิุ จันทร์สัย ม.3 0018010929

1,109 แม่อาย 027459 นายบญุทอง ต๊ะมูล นายศุภณัฐ ต๊ะมูล ม.6 0010008703

1,110 แม่อาย 034862 นางภทัราวรรณ สุทธปรีดา นายภทัรวธุ วาธง ม.6 0018013416

1,111 แม่อาย 048528 นายโอภาส มหายศกุล นายชนกันต์ มหายศกุล ม.6 0010022759

1,112 แม่อาย 026580 นางนงเยาว์ โพธิเ์งิน นายนนทกร โพธิเ์งิน ป.ตรี 2 0012017629

1,113 แม่อาย 026658 นายประชัน กันธะมาลัย นายกิตตินันท์ กันธะมาลัย ป.ตรี 2 0018007668

1,114 แม่อาย 028191 นายวรสรวง สุทธสิวรรค์ นางสาวนาฏนฤตย์ สุทธสิวรรค์ ป.ตรี 2 0012017628

1,115 แม่อาย 030914 นางสุภาภรณ์ อินหวนั นางสาวเปรมกมล อินหวนั ป.ตรี 2 0018013317

1,116 แม่อาย 043363 นางสาวอมลสิริ ผลปญัญา นายวรีภทัร ศรียาบ ปวส.2 0018005200

1,117 แม่อาย 059472 นางบญุยาณุช สิริจินดาวรรณ นายสรรเสริญ สิริจินดาวรรณ ปวส.2 0010049915

1,118 สารภี 039115 นางณัฏฐินี ลาภรัตนทอง เด็กหญิงณฉัตร ลาภรัตนทอง อ.3 0010032593

1,119 สารภี 042406 นายจตุรงค์ สุริยโต้ เด็กชายปราณนต์ สุริยโต้ อ.3 0010038878

1,120 สารภี 045901 นางอรวรรณ แก้วค า เด็กหญิงวลัลภา แก้วค า อ.3 0012011035

1,121 สารภี 050706 นางสาวมัทนา เสริฐสม เด็กชายเคหว์นิท์ ธรรมสาร อ.3 0010038832

1,122 สารภี 053927 นางสาววลิาวณัย์ ขันทะสอน เด็กชายชยพล ตันติน้อย อ.3 0010042026

1,123 สารภี 056426 นายอภนิันท์ เปง็ธนิา เด็กชายปณัณวชิญ์ เปง็ธนิา อ.3 0010045739

1,124 สารภี 034570 นายพฤฒิดล อินต๊ะแดง เด็กหญิงฐิติรัตน์ อินต๊ะแดง ป.3 0010047082

1,125 สารภี 037835 นางสาวสุวพร นันทาพานิช เด็กชายรวนิท์ เทพคุณ ป.3 0012033995

1,126 สารภี 040614 นางกนกพร พระชั้นนอก เด็กชายศุภกร พระชั้นนอก ป.3 0010032616

1,127 สารภี 046298 นางสาวนลินาสน์ วชิัยยา เด็กหญิงณรัก หงษสิ์ริชาติ ป.3 0010027512

1,128 สารภี 047062 นายชาคริต บญุธรรม เด็กชายสหรัฐ บญุธรรม ป.3 0010028738

1,129 สารภี 060186 นายพงษศั์กด์ิ ไชยชนะ เด็กชายพงศนาถ ไชยชนะ ป.3 0018011110

1,130 สารภี 061636 นางพชัริดา เพยีงใจ เด็กชายคุณัชญ์ เพยีงใจ ป.3 0018012180

1,131 สารภี 030740 นางมุกดา ขอร้อง เด็กชายชลธี ขอร้อง ป.6 0010006620

1,132 สารภี 033822 นายวเิชียร สุแก้ว เด็กหญิงกุลภสัสร์ สุแก้ว ป.6 0018003205

1,133 สารภี 043552 นายโอภาส โพธิว์งศ์ เด็กชายถิรวสัส์ โพธิว์งศ์ ป.6 0010038902

1,134 สารภี 046358 นายตะวนั กล่อมวทิย์ เด็กชายมาวนิ กล่อมวทิย์ ป.6 0010032669

1,135 สารภี 047062 นายชาคริต บญุธรรม เด็กชายพชรพล บญุธรรม ป.6 0010028738

1,136 สารภี 050156 นางวสุรัต จักรเกษตร เด็กหญิงพชิญ์สุดา จักรเกษตร ป.6 0010022104

1,137 สารภี 057414 นางกาญจนา เหมืองหม้อ เด็กชายแทนไท เหมืองหม้อ ป.6 0012018878

1,138 สารภี 061871 นางสาวณัฎฐศศิ สมบรูณ์ เด็กชายณภตูะวนั จันทร์เที่ยง ป.6 0018012335
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1,139 สารภี 031978 นายปรัญชัย ใจมา เด็กหญิงฐิติชญา ใจมา ม.3 0010007827

1,140 สารภี 033663 นางชรินทร์ทพิย์ วาณิชประดิษฐ์ เด็กหญิงเขมณัฐจิรา วาณิชประดิษฐ์ ม.3 0018007579

1,141 สารภี 036388 นายเอกพงิค์ วงษแ์ก้วจันทร์ นายปณัณวฒัน์ วงษแ์ก้วจันทร์ ม.3 0012015430

1,142 สารภี 041001 นางมนทกานต์ เสมาเงิน นายสิรภพ ปญัวฒันลิขิต ม.3 0010022137

1,143 สารภี 041220 นายราชวตัร ชัยค าวงั นายณัฐวรรธน์ ชัยค าวงั ม.3 0010023359

1,144 สารภี 050156 นางวสุรัต จักรเกษตร เด็กชายพงษพ์ชิญ์ จักรเกษตร ม.3 0010022104

1,145 สารภี 054186 นางไปรยา มะโนรมย์ เด็กหญิงณัฐณิชา มะโนรมย์ ม.3 0010041883

1,146 สารภี 055218 นางดวงเดือน พนัธมิตร เด็กชายกันตพชัร พนัธมิตร ม.3 0018008020

1,147 สารภี 057414 นางกาญจนา เหมืองหม้อ เด็กชายแทนคุณ เหมืองหม้อ ม.3 0012018878

1,148 สารภี 057556 นางสาววฒันา กิติวงษ์ เด็กหญิงนิธนา กิติวงษ์ ม.3 0010046817

1,149 สารภี 025993 นายนิเวช สมเกตุ นางสาวพมิพว์รีย์ สมเกตุ ม.6 0010007172

1,150 สารภี 028516 นางศรีโสภา จิตอรุณ นายอาสาฬห์ จิตอรุณ ม.6 0010005972

1,151 สารภี 030858 นางธนพนิท์ พวงทอง นายหฤษฎ พวงทอง ม.6 0010007825

1,152 สารภี 033925 นางศศิธร เมืองธรรม นางสาวภทัรพร เมืองธรรม ม.6 0010023362

1,153 สารภี 044000 นางศันสนีย์ จ าจด นายสรวชิญ์ จ าจด ม.6 0010015997

1,154 สารภี 049012 นางปรียาภรณ์ ภู่พทิกัษพ์งศ์ นางสาวพรนภสั ภู่พทิกัษพ์งศ์ ม.6 0010021272

1,155 สารภี 051038 นางอัญชัญ เลพมิาย นายจุลจรัส เลพมิาย ม.6 0012014032

1,156 สารภี 029166 นายพลูทรัพย์ ต้ือแปง นายพชัรพลู ต้ือแปง ป.ตรี 2 0010002207

1,157 สารภี 029286 นางกรรณิการ์ ศรีธิ นายนวลิต ศรีธิ ป.ตรี 2 0010006893

1,158 สารภี 030740 นางมุกดา ขอร้อง นางสาวพชัราภรณ์ ขอร้อง ป.ตรี 2 0010006620

1,159 สารภี 041001 นางมนทกานต์ เสมาเงิน นายสิรวชิญ์ ปญัวฒันลิขิต ป.ตรี 2 0010022137

1,160 สารภี 041796 นางสาวรัตน์มณี เทพทอง นายศรัณยู เทพทอง ป.ตรี 2 0010024559

1,161 สันปา่ตอง 032729 นางธดิารัตน์ พมิพเ์มืองคุณ เด็กชายธนชิต พมิพเ์มืองคุณ อ.3 0018001085

1,162 สันปา่ตอง 035467 นายณัฐพงศ์ ชนะวงษา เด็กหญิงภทัรพร ชนะวงษา อ.3 0010032052

1,163 สันปา่ตอง 035597 นายศิโรวฒัน์ ปญัญา เด็กชายวนิณวฒัณ์ ปญัญา อ.3 0012016377

1,164 สันปา่ตอง 036445 นายคณินทร์ สิทธกิาร เด็กหญิงชญานิน สิทธกิาร อ.3 0010032073

1,165 สันปา่ตอง 039381 นายนินนาท อินต๊ะเสน เด็กชายดลวรัชญ์ อินต๊ะเสน อ.3 0012008654

1,166 สันปา่ตอง 039991 นางสาววรัิญญา สันปา่แก้ว เด็กชายตรัย ศรีหาปญัญา อ.3 0010032123

1,167 สันปา่ตอง 052531 นายอังกูร มูลสวสัด์ิ เด็กชายภสัส์สกนธ์ มูลสวสัด์ิ อ.3 0010025191

1,168 สันปา่ตอง 054232 นางจันทร์ฉาย พรมใจ เด็กชายศักด์ิวรินทร์ พรมใจ อ.3 0010041956

1,169 สันปา่ตอง 056810 นางสาวเพญ็นภา อรินต๊ะ เด็กหญิงณัฐณิชา อรินต๊ะ อ.3 0010046221

1,170 สันปา่ตอง 056923 นางสาวพรกมล แสงหงษ์ เด็กชายจิรพฒัน์ แสงหงษ์ อ.3 0012018350

1,171 สันปา่ตอง 057690 นางเพลินพศิ สิทธริาษฎร์ เด็กหญิงเพลินอรรณ สิทธริาษฎร์ อ.3 0012030159

1,172 สันปา่ตอง 059200 นายณฐนน ยิ่งสมัคร เด็กชายณัฐฌา ยิ่งสมัคร อ.3 0010047794

1,173 สันปา่ตอง 060290 นางสิรรินทร์ อัศววฒัฑกี เด็กชายจิรัสย์ อัศววฒัฑกี อ.3 0018011200

1,174 สันปา่ตอง 061245 นายโชติวทิย์ ธมิาทาธรีโรจน์ เด็กหญิงนวภสัร์ ธมิาทาธรีโรจน์ อ.3 0018011876

1,175 สันปา่ตอง 030011 นางกรรณิกา เบญจกรรณ์ เด็กชายธนภทัร เบญจกรรณ์ ป.3 0010004646

1,176 สันปา่ตอง 030925 นางพมิพากร วรรณวริิยวตัร เด็กชายปภาวชิญ์ วรรณวริิยวตัร ป.3 0018004279
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1,177 สันปา่ตอง 032498 นางสาวภทัรานิษฐ์ ชัยพรหม เด็กหญิงภทัรมน เชื้อเจ็ดตน ป.3 0010041666

1,178 สันปา่ตอง 032499 นางสาวกมลวรรณ ชัยพรหม เด็กชายปณุณวศิว์ ชัยพรหม ป.3 0010039138

1,179 สันปา่ตอง 035283 นางสาวกัญญณัฏฐ์ ดวงแสง เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ดวงแสง ป.3 0010038956

1,180 สันปา่ตอง 036443 นางวรินธร ชัยววิธัน์ เด็กหญิงกรัณฐ์วรัตม์ ชัยววิธัน์ ป.3 0012016187

1,181 สันปา่ตอง 037808 นายนิติธาดา หล้าสา เด็กชายวษิณุ หล้าสา ป.3 0018004068

1,182 สันปา่ตอง 038073 นายอวษิฐา รัตนพงษ์ เด็กชายกัญจน์ รัตนพงษ์ ป.3 0010022863

1,183 สันปา่ตอง 042526 นางสายสุดา ศิริ เด็กหญิงกานต์พชิชา ศิริ ป.3 0012017746

1,184 สันปา่ตอง 047061 นายดนัย ถนอมจิตร เด็กหญิงณัฏฐ์ณรัณ ถนอมจิตร ป.3 0018012953

1,185 สันปา่ตอง 048963 นายสัญญา วงษดี์ เด็กหญิงณหทยั วงษดี์ ป.3 0018007606

1,186 สันปา่ตอง 050131 นางณฐมน คงวงษ์ เด็กชายธนโชค คงวงษ์ ป.3 0012033396

1,187 สันปา่ตอง 054017 นายสุทธวิฒัน์ วยีะศรี เด็กหญิงรัตน์ฐาน์อร วยีะศรี ป.3 0010047858

1,188 สันปา่ตอง 054304 นายสุรศักด์ิ เทยีบรัตน์ เด็กชายสุหฤท เทยีบรัตน์ ป.3 0012020031

1,189 สันปา่ตอง 055528 นางสาวอริศฎา พชิญเดชากุล เด็กหญิงกุลนิดา มาทีนา อูลริค บลองแดง ป.3 0010047171

1,190 สันปา่ตอง 055528 นางสาวอริศฎา พชิญเดชากุล เด็กหญิงกุลนารี มาทีนา อูลริค บลองแดง ป.3 0010047171

1,191 สันปา่ตอง 058502 นางรจนา แสงนาค เด็กหญิงชัญญา แสงนาค ป.3 0018009613

1,192 สันปา่ตอง 059403 นางกชพร ชมภศูรี เด็กหญิงปฑิตตา ชมภศูรี ป.3 0018010449

1,193 สันปา่ตอง 061131 นางสาวกรรณิการ์ ศรีนวลตา เด็กชายณภริูต แสงเขียว ป.3 0018011953

1,194 สันปา่ตอง 032250 นางสุมิตรา เกิดผล เด็กชายปณัณวชิญ์ เกิดผล ป.6 0018007294

1,195 สันปา่ตอง 032498 นางสาวภทัราพษิฐ์ ชัยพรหม เด็กชายกรภทัร เชื้อเจ็ดตน ป.6 0010041666

1,196 สันปา่ตอง 032857 นางวรางคณา เภาโพธิ์ เด็กชายพชรดนัย เภาโพธิ์ ป.6 0010015033

1,197 สันปา่ตอง 033667 นางนิตยา สุภาวงค์ เด็กหญิงรัตติยากร สุภาวงค์ ป.6 0010006586

1,198 สันปา่ตอง 034610 นายชลวทิย์ ชื่นใจ เด็กชายชญตว์ ชื่นใจ ป.6 0018008808

1,199 สันปา่ตอง 038071 นางพรปวณ์ี พทุธวงค์ เด็กชายสิงหราช วรรณค า ป.6 0018012211

1,200 สันปา่ตอง 038274 นางพรพมิล อ้นบ ารุง เด็กหญิงพชิญมณ อ้นบ ารุง ป.6 0018002599

1,201 สันปา่ตอง 039265 นายวชัรพงษ์ วฒันกีบตุร เด็กหญิงภทัรธดิา วฒันกีบตุร ป.6 0012010390

1,202 สันปา่ตอง 039697 นางสาวอุษณีย์ จินา เด็กหญิงชารีรัตน์ สวนหมาก ป.6 0010032121

1,203 สันปา่ตอง 043176 จ.ส.อ.จิรันดร์ กันทา เด็กหญิงขิมนภางค์ กันทา ป.6 0010032159

1,204 สันปา่ตอง 048963 นายสัญญา วงษดี์ เด็กหญิงธาราทพิย์ วงษดี์ ป.6 0018007606

1,205 สันปา่ตอง 049641 นางสาวเพชรรัตน์ ค าแปง เด็กหญิงกัญญาพชัร ค าแปง ป.6 0018013555

1,206 สันปา่ตอง 056564 นายกุศล บางยี่ขัน เด็กชายอภวิตัร บางยี่ขัน ป.6 0018011968

1,207 สันปา่ตอง 057248 นางอันทกิา ปรีดาพงษ์ เด็กหญิงธนวรรณ ปรีดาพงษ์ ป.6 0010046571

1,208 สันปา่ตอง 059200 นายณฐนน ยิ่งสมัคร เด็กหญิงชมจันทร์ ยิ่งสมัคร ป.6 0010047794

1,209 สันปา่ตอง 059403 นางกชพร ชมภศูรี เด็กหญิงบณัฑิตา ชมภศูรี ป.6 0018010449

1,210 สันปา่ตอง 028621 นางชิณากานต์ เจริญสุข เด็กหญิงรวสิรา ปณุณวนิช ม.3 0012011251

1,211 สันปา่ตอง 030011 นางกรรณิกา เบญจกรรณ์ เด็กชายธนัท เบญจกรรณ์ ม.3 0010004646

1,212 สันปา่ตอง 032250 นางสุมิตรา เกิดผล เด็กหญิงปาณิสรา เกิดผล ม.3 0018007294

1,213 สันปา่ตอง 037480 นางปริศนา อัครพงษส์วสัด์ิ เด็กหญิงณัฐนันท์ อัครพงษส์วสัด์ิ ม.3 0010022865

1,214 สันปา่ตอง 038073 นายอวษิฐา รัตนพงษ์ เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ รัตนพงษ์ ม.3 0010022863



เลข ระดับ เข้าบญัชี

สมาชิก ชั้น เลขที่
ล าดับ หน่วยบรกิาร ชื่อ - สกุล สมาชิกผู้ขอรบัทนุ ชื่อ - สกุล บตุรของสมาชิกผู้ขอรบัทนุ

1,215 สันปา่ตอง 040572 นายภทัรพงษ์ เขื่อนค า เด็กหญิงธญัพชิชา เขื่อนค า ม.3 0010039099

1,216 สันปา่ตอง 044491 นายสมจิต ไชยมุง เด็กหญิงสุพชิญา ไชยมุง ม.3 0010022866

1,217 สันปา่ตอง 044680 นางปริตา วอนเผ่ือน เด็กหญิงปริชญา วอนเผ่ือน ม.3 0012030262

1,218 สันปา่ตอง 050099 นางสาวบญุสิตา ค ามา นายพฒิุพงศ์ แสนค าปนิ ม.3 0012014349

1,219 สันปา่ตอง 055152 นายบญุช่วย ทาเรือน เด็กหญิงพรรษกร ทาเรือน ม.3 0010045086

1,220 สันปา่ตอง 057800 นางสายทอง ตาปญัญา เด็กหญิงชนกวนันท์ ตาปญัญา ม.3 0018009076

1,221 สันปา่ตอง 059131 นางวชิายา สายค าปา เด็กหญิงชนิษฐา สายค าปา ม.3 0018010190

1,222 สันปา่ตอง 059613 นายวรฉัตร วรรณมะกอก เด็กหญิงสพชิญา วรรณมะกอก ม.3 0010047968

1,223 สันปา่ตอง 059614 นายวนิิจฉัย วรรณมะกอก เด็กหญิงภคพร วรรณมะกอก ม.3 0010047969

1,224 สันปา่ตอง 023960 นางสมจิต อินจันทร์ นายโกศัลย์ อินจันทร์ ม.6 0018003375

1,225 สันปา่ตอง 025508 นางผการัตน์ มูลยศ นางสาวรินรดา มูลยศ ม.6 0012001104

1,226 สันปา่ตอง 026920 นายอุดมศิลป์ วงษสุ์วรรณ์ นางสาววราลี วงษสุ์วรรณ์ ม.6 0010001047

1,227 สันปา่ตอง 028665 นายบญัชา ติใหม่ นายกษดิิศ ติใหม่ ม.6 0018003771

1,228 สันปา่ตอง 034466 นางบวัจันทร์ สุริโย นางสาวจิรัชญา สุริโย ม.6 0010007933

1,229 สันปา่ตอง 035174 นางอรนุช งอกศักดา นายทนิภทัร งอกศักดา ปวช.3 0018009980

1,230 สันปา่ตอง 037082 นายนว บญุธมิา นางสาวพชิญาวรรษ บญุธมิา ม.6 0010022872

1,231 สันปา่ตอง 039486 นางนพวรรณ ศรชัยไพศาล นายนวกร ศรชัยไพศาล ม.6 0018002648

1,232 สันปา่ตอง 040815 นายคณิน หงษใ์จสี นายวรัญญู หงษใ์จสี ม.6 0010021933

1,233 สันปา่ตอง 047056 นางนงลักษณ์ อินตา นายวชัชกร แสงอรุณ ม.6 0010032214

1,234 สันปา่ตอง 047506 นางสาวปริศนา กาบแก้ว นางสาวแพมภรณ์ เรือนมูล ปวช.3 0018005484

1,235 สันปา่ตอง 048966 นางสายทอง คามจังหาร นางสาวณัฐณิชา คามจังหาร ม.6 0010022869

1,236 สันปา่ตอง 053376 นางวราภรณ์ ภริมย์สกุล นายภบูดินทร์ ภริมย์สกุล ปวช.3 0018008880

1,237 สันปา่ตอง 011150 นางจินตนา นัดสาสาร นางสาวกวนิธดิา นัดสาสาร ป.ตรี 2 0010027614

1,238 สันปา่ตอง 028515 นายยุทธนา กังแฮ นางสาวอนัญพร กังแฮ ป.ตรี 2 0012018675

1,239 สันปา่ตอง 028621 นางชิณากานต์ เจริญสุข นางสาวนภสินธุ์ ปณุณวนิช ป.ตรี 2 0012011251

1,240 สันปา่ตอง 028832 นายสรสิชฐ์ โลจนภรีะพงศ์ นางสาววรรณพมิล โลจนภรีะพงศ์ ป.ตรี 2 0018003539

1,241 สันปา่ตอง 031023 นางจิราพร ชมภมูิ่ง นายกฤษฏ์ ชมภมูิ่ง ป.ตรี 2 0010010706

1,242 สันปา่ตอง 036880 นางทศพร บญุสม นางสาวภทัรภร บญุสม ป.ตรี 2 0010027628

1,243 สันปา่ตอง 039331 นายจักรภพ ชัยวฒิุ นางสาวศุภกัญญา ชัยวฒิุ ป.ตรี 2 0010022902

1,244 สันปา่ตอง 039331 นายจักรภพ ชัยวฒิุ นางสาวศุภนัดดา ชัยวฒิุ ป.ตรี 2 0010022902

1,245 สันปา่ตอง 040815 นายคณิน หงษใ์จสี นางสาววรุณอร หงษใ์จสี ป.ตรี 2 0010021933

1,246 สันปา่ตอง 047056 นางนงลักษณ์ อินตา นายวริชัช แสงอรุณ ป.ตรี 2 0010032214

1,247 สันปา่ตอง 047770 นางกรุณา พฒิุมา นางสาวสิริยากร พฒิุมา ป.ตรี 2 0018004377

1,248 สันปา่ตอง 052919 นางชฎาพร ปราโมทย์ นายญาณเทพ ปราโมทย์ ป.ตรี 2 0010037234

1,249 สันปา่ตอง 060342 นางนันทวนั อุ่นใจละ นายพร้อมพงศ์ รัตนสุภาชัย ป.ตรี 2 0018011246

1,250 หางดง 035445 นายชูเกียรติ สกุลวฒันะ เด็กชายพฒิุภทัร สกุลวฒันะ อ.3 0018003538

1,251 หางดง 038238 นางสาวพชัรนันท์ โนชัย เด็กชายณัฏฐ์นริศ ไชยวงศ์ อ.3 0010030886

1,252 หางดง 038973 นางสาววราภรณ์ กันทะ เด็กชายปยิพทัธ์ กันทะ อ.3 0012013335
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1,253 หางดง 049225 นางกมลชนก ประเสริฐ เด็กชายฐปนนท์ ประเสริฐ อ.3 0018005533

1,254 หางดง 051169 นางสุนิสา พรมมา เด็กชายสุพศิน พรมมา อ.3 0010026670

1,255 หางดง 056014 นางสาวดวงนภา เตปา เด็กชายจักริน พวงรัตน์ อ.3 0018008437

1,256 หางดง 057499 นางสาวเมธาวี ค ารินทร์ เด็กชายสิรวชิญ์ แสนยาสมุทร์ อ.3 0012018979

1,257 หางดง 058301 นายสาธติ แก้วมา เด็กชายเอื้อคุณ แก้วมา อ.3 0012020404

1,258 หางดง 060565 นางสาวสถิตาภรณ์ วงศ์เขียว เด็กชายสถิตคุณ ใจซ่ือ อ.3 0012031692

1,259 หางดง 026452 นางจรินทร์ ธงงาม เด็กหญิงพทัธธ์รีา ตากันทะ ป.3 0012007017

1,260 หางดง 030586 นายธรีวฒัน์ ศรีวชิัย เด็กชายภทัรดนัย ศรีวชิัย ป.3 0010010707

1,261 หางดง 031407 นางณิชกุล ต้อตานา เด็กชายศุภวฒัน์ ต้อตานา ป.3 0012007449

1,262 หางดง 033623 นายธนกฤต อินทนนท์ เด็กชายณภคั อินทนนท์ ป.3 0010022433

1,263 หางดง 035054 นายพรีณัฐ พนัธรัุกษา เด็กหญิงณัฐณิชา พนัธรัุกษา ป.3 0012014767

1,264 หางดง 035349 นายวรสิทธิ์ ค ารินทร์ เด็กหญิงภคพร ค ารินทร์ ป.3 0010030862

1,265 หางดง 041783 นายกิจชัย ใจเถิง เด็กหญิงชีวา ใจเถิง ป.3 0010039450

1,266 หางดง 042270 นายพรีพฒัน์ อะตะมะ เด็กหญิงพชิชาภา อะตะมะ ป.3 0010039501

1,267 หางดง 050292 นางนารินี กันทารักษ์ เด็กหญิงปริมรดา กันทารักษ์ ป.3 0012031239

1,268 หางดง 050840 นายปยิะ ช านาญปรุ เด็กหญิงพทัธมน ช านาญปรุ ป.3 0018005694

1,269 หางดง 051509 นายมรรค สุขดี เด็กชายกานต์ณรัก สุขดี ป.3 0010026695

1,270 หางดง 058396 นายณัฐ นราธติระกูล เด็กชายนราวชิญ์ นราธติระกูล ป.3 0010047394

1,271 หางดง 059251 นางสาวสุลาวลัย์ รัตนทพิยาภรณ์ เด็กหญิงธนิญา ธนัฐชัยกร ป.3 0012030475

1,272 หางดง 060094 นายสมาน ววิฒันาวไิล เด็กชายอัครเดช ววิฒันาวไิล ป.3 0018011030

1,273 หางดง 060425 นางคณิภสัส์ ชาทองยศ เด็กหญิงพรีดา ชาทองยศ ป.3 0018011305

1,274 หางดง 024202 นายเสน่ห์ ค ายามา เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ค ายามา ป.6 0018004821

1,275 หางดง 029656 นางอิศราภรณ์ ทพิย์วงค์ เด็กหญิงญาณัจฉรา ทพิย์วงค์ ป.6 0018000651

1,276 หางดง 034352 นางระววีรรณ เลิศศรี เด็กหญิงวรัีสวรรณ เลิศศรี ป.6 0012019079

1,277 หางดง 035413 นางสาวอัจฉรี สายต้อม เด็กหญิงภริูชญา สุภาวงค์ ป.6 0010010735

1,278 หางดง 037017 นางสาวตรีชฎา ค ารินทร์ เด็กหญิงภริูชดา เพช็ร์โรทยั ป.6 0010030877

1,279 หางดง 039119 นางสิริลักษณ์ วนัเอก เด็กชายณัฏฐนันท์ วนัเอก ป.6 0018005364

1,280 หางดง 049224 นางเจนจิรา ธนรุจิวงศ์ เด็กชายปณัณวชิญ์ ธนรุจิวงศ์ ป.6 0018007836

1,281 หางดง 053397 นางสาววงค์เดือน วงค์สุวรรณ์ เด็กหญิงจารุวรรณ ขัติเรือง ป.6 0010033837

1,282 หางดง 055515 นายนิคม โนชัย เด็กหญิงชญาดา โนชัย ป.6 0010043865

1,283 หางดง 015444 นายสมชาย ไชยจินดา เด็กชายชยาศิส ไชยจินดา ม.3 0012020736

1,284 หางดง 020590 นายศฤงคาร แปน้กลาง เด็กชายเปน็หนึ่ง แปน้กลาง ม.3 0010009437

1,285 หางดง 024306 นายมานิช ถาอ้าย เด็กหญิงโชติรส ถาอ้าย ม.3 0018006328

1,286 หางดง 031441 นางกฤตลักษณ์ โพธิเ์จริญ เด็กชายชยลักษณ์ โพธิเ์จริญ ม.3 0018008129

1,287 หางดง 031889 นางดลวรางค์ สมแก้ว เด็กชายธรีภทัร บญุเกิด ม.3 0010006109

1,288 หางดง 032600 นางกมลรัตน์ ชัยวฒิุ เด็กหญิงธนภรณ์ ชัยวฒิุ ม.3 0010013433

1,289 หางดง 034935 นางนรินทร์ทร ชิตมินทร์ เด็กหญิงพรศิรินทร์ ชิตมินทร์ ม.3 0018004772

1,290 หางดง 035445 นายชูเกียรติ สกุลวฒันะ เด็กหญิงพมิพม์าดา สกุลวฒันะ ม.3 0018003538
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1,291 หางดง 039119 นางสิริลักษณ์ วนัเอก เด็กชายณัฐกฤษณ์ วนัเอก ม.3 0018005364

1,292 หางดง 039324 นางสีแพร วชิัยศรี เด็กหญิงอรวรรณ วชิัยศรี ม.3 0018002414

1,293 หางดง 039349 นายเกียรติชนินทร์ พฒันบญุแสน เด็กหญิงนิธดิา พฒันบญุแสน ม.3 0018005074

1,294 หางดง 039487 นายสุวฒัน์ ศศิธร นายณัฐนนท์ ศศิธร ม.3 0018004330

1,295 หางดง 044021 นางณัฐธกา วริิต เด็กหญิงนีรชากร วริิต ม.3 0010030936

1,296 หางดง 045513 นายวรีวฒัน์ สุริยะ เด็กชายวรปรัชญ์ สุริยะ ม.3 0010030093

1,297 หางดง 045894 นายภวูนัย เมฆรา เด็กชายพรีวตัร เมฆรา ม.3 0012015622

1,298 หางดง 048382 นางสาวกนิษฐา ประพฤติธรรม เด็กหญิงรัญชิฎา ปาละวชิัย ม.3 0010022423

1,299 หางดง 049224 นางเจนจิรา ธนรุจิวงศ์ เด็กชายภทัรพล ธนรุจิวงศ์ ม.3 0018007836

1,300 หางดง 051878 นางศันสนีย์ กันจินะ เด็กชายศุภกร กันจินะ ม.3 0010028105

1,301 หางดง 053388 นางสาวกานต์อารีย์ ศรีจันทร์ตา นายกันตินันท์ หลวงอินตา ม.3 0010033627

1,302 หางดง 053965 นายสุขุม คมข า เด็กชายสิริภมูิ คมข า ม.3 0010041607

1,303 หางดง 054527 นายเชฏฐา ทรัพย์บ าเรอ เด็กชายพชร ทรัพย์บ าเรอ ม.3 0010042390

1,304 หางดง 055975 นางจุติกานต์ ซ้อนพฒุ เด็กหญิงกชพร ซ้อนพฒุ ม.3 0010047797

1,305 หางดง 030410 นางกาญจนา มหาวรรณ นางสาวกันธชิา มหาวรรณ ม.6 0012014491

1,306 หางดง 033174 นางคชาภรณ์ หลานค า นายสิปปกร หลานค า ม.6 0018002986

1,307 หางดง 033618 นายเฉลิมชัย อินต๊ะยศ นางสาวปาจรีย์ อินต๊ะยศ ม.6 0010011767

1,308 หางดง 034935 นางนรินทร์ทร ชิตมินทร์ นายพรนรินทร์ ชิตมินทร์ ม.6 0018004772

1,309 หางดง 036874 นางสาวดวงสมร สมวถา นางสาวศุภสิรา ใจตุ้ย ม.6 0010013098

1,310 หางดง 045511 นางรัชฎาพร บญุสม นางสาวรติญา สุริยะ ม.6 0010030091

1,311 หางดง 050599 นางสาวธญัวรัตม์ พงษพ์ชิัย นางสาวญาณิศา สิทธริาช ม.6 0010023678

1,312 หางดง 061089 นายรุ่งชาย เย็นตา นางสาวณัฐชยา เย็นตา ม.6 0018011817

1,313 หางดง 026446 นางศิราณี หน่อค า นายศิรวฒัน์ หน่อค า ป.ตรี 2 0010010975

1,314 หางดง 029298 นายนิเวชน์ วยิะ นายจิรายุทธ วยิะ ป.ตรี 2 0018000158

1,315 หางดง 029621 นายวรีะ ปาลีตา นายธนกฤต ปาลีตา ป.ตรี 2 0010010627

1,316 หางดง 029743 นายนพรัตน์ บญุเกิด นายญาณกร บญุเกิด ป.ตรี 2 0018006222

1,317 หางดง 032600 นายกมลรัตน์ ชัยวฒิุ นางสาวรวพิร ชัยวฒิุ ป.ตรี 2 0010013433

1,318 หางดง 032987 นางอัญชณา สืบสกุล นางสาวปทติตา สืบสกุล ป.ตรี 2 0010020146

1,319 หางดง 033566 นายสิรภพ มีณรงค์ นายหฤษฎ มีณรงค์ ป.ตรี 2 0018002767

1,320 หางดง 034397 นางรัตติกร นามลือ นางสาวปณิุกา นามลือ ป.ตรี 2 0018002980

1,321 หางดง 044189 นายชัยวเิชียร เช่งยะ นางสาวหทยัการณ์ เช่งยะ ป.ตรี 2 0010023207

1,322 หางดง 052230 นายพฒันศักด์ิ ไชยสุ นางสาวณภทัร ไชยสุ ป.ตรี 2 0010026287

1,323 หางดง 053831 นายพเิชษฐ์ นนทะภา นางสาวธรรมิกา นนทะภา ป.ตรี 2 0010041373

1,324 แม่วาง 037443 นายปฏญิญา หมื่นใจ เด็กหญิงพชิญ์ณภทัร หมื่นใจ อ.3 0012014059

1,325 แม่วาง 045903 นายสุทธพิงษ์ ถาบญุเรือง เด็กชายปณัณทตั ถาบญุเรือง อ.3 0010036137

1,326 แม่วาง 046308 นางสาวพกิุลทอง อินทร์วงค์ เด็กหญิงปานกมล ดาวเวยีงกัน อ.3 0010023208

1,327 แม่วาง 046410 นายชนุดม วงัปรีชา เด็กหญิงกมลชนก วงัปรีชา อ.3 0010036141

1,328 แม่วาง 052536 นางภทัรมาส ขวญักลัด เด็กชายภทัรพนธ์ ขวญักลัด อ.3 0012018409
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1,329 แม่วาง 053454 นางทรรศนีย์ บญุเรือง เด็กชายสถิตคุณ บญุเรือง อ.3 0018010000

1,330 แม่วาง 057911 นายกฤษฎา เกตุสระ เด็กหญิงธญัทชิชา เกตุสระ อ.3 0018009151

1,331 แม่วาง 028682 นายมนตรี ปนัค า เด็กหญิงวรัชยา ปนัค า ป.3 0010008280

1,332 แม่วาง 037335 นายทศิณุพงษ์ ปนัวงษา เด็กหญิงชัญญาพทัธ์ ปนัวงษา ป.3 0018008937

1,333 แม่วาง 037807 นายสยาม ยอดใจ เด็กชายรัชพล ยอดใจ ป.3 0018009221

1,334 แม่วาง 044235 นายปนายุ บญุช่วย เด็กชายธณวรรธน์ บญุช่วย ป.3 0010036074

1,335 แม่วาง 050287 นางสาวลัดดาวรรณ กันทะยศ เด็กชายเชาว์ กันทะยศ ป.3 0010025616

1,336 แม่วาง 051573 นางศรีแพร มณีรัตน์จงสกุล เด็กชายนิติธร มณีรัตน์จงสกุล ป.3 0010022813

1,337 แม่วาง 055591 นางวาสนา ค าภริะ เด็กชายวชิรวชิญ์ ค าภริะ ป.3 0010044367

1,338 แม่วาง 056109 นางทศัณาภรณ์ ศรีค า เด็กหญิงปริุมปรัชญ์ ศรีค า ป.3 0018008959

1,339 แม่วาง 056374 นายพงษศิ์ริ บญุอ านวย เด็กชายชีวา บญุอ านวย ป.3 0018011959

1,340 แม่วาง 059006 นางปรียาภรณ์ แสงดี เด็กหญิงนนทกานต์ แสงดี ป.3 0018010076

1,341 แม่วาง 029653 นางรุจิรา ปนัจันทร์ เด็กหญิงเมธาวี ปนัจันทร์ ป.6 0018002709

1,342 แม่วาง 042525 นางสาวธนัญชนก แกจ่าม เด็กชายก้องกรวชิญ์ เบญจพรพงศ์ ป.6 0018003658

1,343 แม่วาง 045998 นายพรสวรรค์ พนัธเสน เด็กชายชยธร พนัธเสน ป.6 0010046994

1,344 แม่วาง 050287 นางสาวลัดดาวรรณ กันทะยศ เด็กชายกรัณย์ กันทะยศ ป.6 0010025616

1,345 แม่วาง 050382 นางนงเยาว์ จินรัตน์ เด็กชายกิตติพศ จินรัตน์ ป.6 0010027567

1,346 แม่วาง 030277 นางวราภรณ์ ยศชัยศรี นายณภทัร ชัยกาวลิ ม.6 0010010357

1,347 แม่วาง 036205 นายฉัตรชัย ไชยชนะ นายกฤษณพงศ์ ไชยชนะ ปวช.3 0018008936

1,348 แม่วาง 045998 นายพรสวรรค์ พนัธเสน นายรัชพล พนัธเสน ปวช.3 0010046993

1,349 แม่วาง 046308 นางสาวพกิุลทอง อินทร์วงค์ นางสาวปณัฑิตา ดาวเวยีงกัน ม.6 0010023208

1,350 แม่วาง 056110 วา่ที่ ร.ต.พศุตม์ พงษพ์านิชย์ นางสาวณพลอยพร พงษพ์านิชย์ ม.6 0010045256

1,351 แม่วาง 027056 นายวจิาร แอค า นางสาววริิยา แอค า ป.ตรี 2 0010006141

1,352 แม่วาง 028661 นางนริศรา จองส่างปนั นางสาวชุติกาญจน์ กระจายสัญจร ป.ตรี 2 0010002874

1,353 แม่วาง 028682 นายมนตรี ปนัค า นายนิติธร ปนัค า ปวส.2 0010008280

1,354 แม่วาง 031647 นายประยูร แก้วมูล นางสาวจิรัฐิรฎา แก้วมูล ป.ตรี 2 0018006021

1,355 แม่วาง 032187 นายบญุมี ศรีพชิยานันท์ นายภมูิสิริณ ศรีพชิยานันท์ ป.ตรี 2 0010010771

1,356 แม่วาง 045998 นายพรสวรรค์ พนัธเสน นายชัยภทัร พนัธเสน ปวส.2 0010046993

1,357 แม่วาง 053857 นางณิชาวร์ี สวา่งพนาพนัธุ์ นางสาวนภสัสร สวา่งพนาพนัธุ์ ป.ตรี 2 0018011614

1,358 ดอยหล่อ 037550 นายจิตติพงศ์ จิโนด้วง เด็กชายพฒิุพงศ์ จิโนด้วง อ.3 0012009247

1,359 ดอยหล่อ 042781 นายศิลปน์คร หรัิญกนกธร เด็กชายอติชาติ หรัิญกนกธร อ.3 0012012256

1,360 ดอยหล่อ 044624 นางสาวชนน์ชนก ฉัตรกันยารัตน์ เด็กหญิงสิรินทร์ กุณา อ.3 0010028138

1,361 ดอยหล่อ 053113 นางฉววีรรณ ศรีใจน้อย เด็กชายอัครวนิท์ อนันตวงษ์ อ.3 0018007066

1,362 ดอยหล่อ 054260 นายนัฐพงษ์ ปะนันชัย เด็กหญิงณิชกานต์ ปะนันชัย อ.3 0018013565

1,363 ดอยหล่อ 054260 นายนัฐพงษ์ ปะนันชัย เด็กชายณิชกุล ปะนันชัย อ.3 0018013565

1,364 ดอยหล่อ 033880 นางสาวอัมพร ค าอ้าย เด็กหญิงอุรัสยา ค าอ้าย ป.3 0010006588

1,365 ดอยหล่อ 044852 นายธานุพงค์ มีสัตย์ เด็กชายทยากร มีสัตย์ ป.3 0010027573

1,366 ดอยหล่อ 055396 นางปทติตา สมบญุโสด เด็กหญิงอรกัญญา สมบญุโสด ป.3 0018007857



เลข ระดับ เข้าบญัชี

สมาชิก ชั้น เลขที่
ล าดับ หน่วยบรกิาร ชื่อ - สกุล สมาชิกผู้ขอรบัทนุ ชื่อ - สกุล บตุรของสมาชิกผู้ขอรบัทนุ

1,367 ดอยหล่อ 059989 นางภทัฐิกา พฒันเจษฎา เด็กชายภมูิพฒัน์ พฒันเจษฎา ป.3 0018010940

1,368 ดอยหล่อ 044012 นายภวูกานต์ จินา เด็กชายเฉลิมชัย จินา ป.6 0010041016

1,369 ดอยหล่อ 046338 นางสายฝน ยะจรรยา เด็กชายสาธติคุณ ทานะตา ป.6 0010023897

1,370 ดอยหล่อ 053113 นางฉววีรรณ ศรีใจน้อย เด็กหญิงอรปรียา อนันตวงษ์ ป.6 0018007066

1,371 ดอยหล่อ 028940 นายพรีพงษ์ วรีะ เด็กหญิงศุภสิรา วรีะ ม.3 0012009631

1,372 ดอยหล่อ 029819 นางปราณี เนนสุทพั เด็กชายเธยีรวชิญ์ เนนสุทพั ม.3 0010006306

1,373 ดอยหล่อ 029907 นางนวลลออ กาวแิหง เด็กหญิงพมิพแ์พรวา กาวแิหง ม.3 0018009690

1,374 ดอยหล่อ 030975 นายวทิยา กุออ เด็กชายพทัธดนย์ กุออ ม.3 0010014786

1,375 ดอยหล่อ 034348 นายอมร อุปนันท์ เด็กชายภริูนท์ อุปนันท์ ม.3 0012018181

1,376 ดอยหล่อ 039251 นางชญานี นาตัน เด็กชายชโยชา นาตัน ม.3 0012031887

1,377 ดอยหล่อ 058374 นางสาวณิชชา จิรัชพฒันา เด็กหญิงศิวนาถ จิรัชพฒันา ม.3 0018009545

1,378 ดอยหล่อ 030053 นางปรานอม จันทร์แก้วอมร นายปรนรรถ จันทร์แก้วอมร ม.6 0018008544

1,379 ดอยหล่อ 030869 นายศุภวฒิุ อุดมวรรธน์กุล นางสาวชุติกาญจน์ อุดมวรรธน์กุล ม.6 0010010461

1,380 ดอยหล่อ 052697 นางศรีวไิล กันเรือง นางสาวพชัรพร กันเรือง ม.6 0018006999

1,381 ดอยหล่อ 028668 นางนงเยาว์ จินาวงค์ นางสาวณัฐกฤตา จินาวงค์ ป.ตรี 2 0018005921

1,382 ดอยหล่อ 032991 นายสุรพงษ์ สุริจันทร์ นางสาวชรินรัตน์ สุริจันทร์ ป.ตรี 2 0012017515

1,383 ดอยหล่อ 052697 นางศรีวไิล กันเรือง นายศรายุทธ กันเรือง ป.ตรี 2 0018006999

1,384 อมก๋อย 032385 นายอาคม รูปวเิชตร์ เด็กหญิงแก้วญาดา รูปวเิชตร์ อ.3 0018009280

1,385 อมก๋อย 047975 นายสุริยา ก ามังละการ เด็กหญิงเพยีงประดับ ก ามังละการ อ.3 0010019325

1,386 อมก๋อย 049675 นายสุวทิย์ ขวญัไพโรจน์กิจ เด็กชายฐิติวฒัน์ ขวญัไพโรจน์กิจ อ.3 0010027841

1,387 อมก๋อย 050945 นายวรีะ ศรีสุวรรณ เด็กหญิงวรัิชญา ศรีสุวรรณ อ.3 0010040769

1,388 อมก๋อย 051831 นายพรีทตั ถิ่นอารัญ เด็กหญิงหญ้าหวาน ถิ่นอารัญ อ.3 0010025560

1,389 อมก๋อย 052507 นางสาวสุคนทพิย์ เลาย่าง เด็กชายปวร์ี ม้งทอ่ อ.3 0018007257

1,390 อมก๋อย 052803 นางสาวสิริวภิา วงค์โยโพ เด็กชายวธิวนิท์ ดีแก้ว อ.3 0010025893

1,391 อมก๋อย 053343 นางสาวศิริพรรณ ไชยา เด็กหญิงสิมิณตรา ไชยา อ.3 0012014855

1,392 อมก๋อย 054447 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์ เด็กหญิงปยิมาศ ไชยสิทธิ์ อ.3 0018007570

1,393 อมก๋อย 054649 นางสาวธนจันทร์ กะโหย่ เด็กหญิงมัทนพร อุ่นอุดมวนา อ.3 0018011957

1,394 อมก๋อย 057423 นายกฤษฎากานต์ จี๋มะลิ เด็กหญิงอชิรญาณ์ จี๋มะลิ อ.3 0018008848

1,395 อมก๋อย 057566 นายทศพร สายทอง เด็กหญิงชญานิษฐ์ สายทอง อ.3 0012019013

1,396 อมก๋อย 059405 นางสาวจรรยา ขันแก้ว เด็กชายวษิณุ ขันแก้ว อ.3 0018010451

1,397 อมก๋อย 060661 นางเบญญทพิย์ ยืนยง เด็กหญิงอชิรญา ยืนยง อ.3 0018011497

1,398 อมก๋อย 026618 นางกิตติยา กันทะ เด็กชายกิตติณัฐ กันทะ ป.3 0010005266

1,399 อมก๋อย 038975 นายรชต แก้ววรรณา เด็กชายฐิติกอน แก้ววรรณา ป.3 0010016023

1,400 อมก๋อย 040332 นายธงชัย เกษมศิริลักษณ์ เด็กชายอินทนนท์ เกษมศิริลักษณ์ ป.3 0010014916

1,401 อมก๋อย 043389 นางสุดารัตน์ ธารศรีทอง เด็กชายธารารัฐ ธารศรีทอง ป.3 0010019879

1,402 อมก๋อย 044736 นายอัฐพล นาฝ้ัน เด็กหญิงวนัสนันท์ นาฝ้ัน ป.3 0010023602

1,403 อมก๋อย 044848 นางสาววไิลวรรณ ฟุ้งศักด์ิ เด็กชายภริูวฒัฑ์ ฟุ้งศักด์ิ ป.3 0012020606

1,404 อมก๋อย 046309 นายณัฏฐพชัร ตาค า เด็กชายณัฏฐนันท์ ตาค า ป.3 0010023600
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1,405 อมก๋อย 046576 นางธญัญารัตน์ สิงหแ์ก้ว เด็กชายชนะพล สิงหแ์ก้ว ป.3 0010027987

1,406 อมก๋อย 047979 นางสาวกิ่งกาญจน์ จันกัน เด็กชายภชูิสส์ สิทธิโ์ชคเสรี ป.3 0010019841

1,407 อมก๋อย 048804 นางสาวศศิวมิล กันธวิา เด็กชายวชิญานนท์ สุทนัตกุล ป.3 0010040593

1,408 อมก๋อย 051947 นางสาวอังคณา วริามสมบติักุล เด็กชายชญานนท์ วริามสมบติักุล ป.3 0010026340

1,409 อมก๋อย 053627 นางสาวรุจิรา ดุษฏไีพรวลัย์ เด็กหญิงรัญชิดา ค้ าจุนสายชล ป.3 0012016682

1,410 อมก๋อย 056407 นายชัชพงศ์ ทองขัน เด็กหญิงชัชชญา ทองขัน ป.3 0018008933

1,411 อมก๋อย 056493 นายณัชพนัธุ์ ชูชัยวฒิุกุล เด็กหญิงบญุญิสา ชูชัยวฒิุกุล ป.3 0010045805

1,412 อมก๋อย 057805 นางเพญ็พกัตร์ ใจมาลา เด็กหญิงจิรัชญา ใจมาลา ป.3 0018012095

1,413 อมก๋อย 037211 นางนครินทร์ หน่ามือ เด็กหญิงสุธดิา หน่ามือ ป.6 0010040656

1,414 อมก๋อย 042779 นายทรงวฒิุ สุดใจ เด็กชายเตวชิย์ สุดใจ ป.6 0010020423

1,415 อมก๋อย 043389 นางสุดารัตน์ ธารศรีทอง เด็กชายธาราเดช ธารศรีทอง ป.6 0010019879

1,416 อมก๋อย 043390 นายสุริชัย วงศ์เกษมกุล เด็กชายอรรถกร วงศ์เกษมกุล ป.6 0018007521

1,417 อมก๋อย 047378 นางพชัรี ฝ้ันเมา เด็กหญิงพชิญธดิา ฝ้ันเมา ป.6 0010040728

1,418 อมก๋อย 051684 นายกรองพล พฒันาศาสตร์กุล เด็กชายวชัรพล พฒันาศาสตร์กุล ป.6 0010040048

1,419 อมก๋อย 052002 นางวณิชชา เขียนปญัญา เด็กหญิงสรัลพร เขียนปญัญา ป.6 0010026637

1,420 อมก๋อย 055648 นายสุรชัย วรรณเลิศ เด็กชายชินาธปิ วรรณเลิศ ป.6 0018009987

1,421 อมก๋อย 030171 นายพศิน ใบศล เด็กชายกฤษฏ์ ใบศล ม.3 0018006284

1,422 อมก๋อย 031276 นางมัสลิน กาเหวา่ เด็กชายมนัญชัย กาเหวา่ ม.3 0010047006

1,423 อมก๋อย 034398 นางณัฐกานต์ นวพงศ์สิรีธร เด็กชายณเสฏฐพล นวพงศ์สิรีธร ม.3 0012031972

1,424 อมก๋อย 038975 นายรชต แก้ววรรณา เด็กชายรัชพล แก้ววรรณา ม.3 0010016023

1,425 อมก๋อย 041556 นายกร อินต๊ะพนัธ์ เด็กหญิงมนัสนันท์ อินต๊ะพนัธ์ ม.3 0010019424

1,426 อมก๋อย 042481 นางสุภาภรณ์ ยินดี เด็กชายชนาธปิ ยินดี ม.3 0010015057

1,427 อมก๋อย 046915 นายอนันธชัย อรุณทรงพร เด็กหญิงจุไรรัตน์ อรุณทรงพร ม.3 0018011359

1,428 อมก๋อย 054345 นางนัฎฐริกา ค าใจ เด็กหญิงณัฐชญา วเิชียรชม ม.3 0010042097

1,429 อมก๋อย 060434 นางลัดดา คีรีสถาวร นางสาวอลิน ปรุเชษฐ์พนา ม.3 0018011314

1,430 อมก๋อย 013002 นายสติ เลาสยาม นายภมูิฐาน เลาสยาม ม.6 0018002593

1,431 อมก๋อย 023783 นายสุทศัน์ สุดี นางสาวสุทธติา สุดี ม.6 0018007463

1,432 อมก๋อย 039584 นางณิชากร ชื่นวารุณ นางสาวจินต์จุฑา ชื่นวารุณ ม.6 0012015457

1,433 อมก๋อย 041556 นายกร อินต๊ะพนัธ์ นางสาวกุมภา อินต๊ะพนัธ์ ม.6 0010019424

1,434 อมก๋อย 041558 นายเสริมศักด์ิ สองนา นางสาวนลิณีย์ สองนา ม.6 0018012370

1,435 อมก๋อย 052428 นางกัญญาภทัร แก้วบญุเรือง นางสาวนงนภสั แก้วบญุเรือง ม.6 0011001711

1,436 อมก๋อย 053218 นางจิราภรณ์ จันทร์หงษ์ นายกีรติโชติ จันทร์หงษ์ ม.6 0018010398

1,437 อมก๋อย 026618 นางกิตติยา กันทะ นายกิตติ กันทะ ป.ตรี 2 0010005266

1,438 อมก๋อย 030577 นางจิราพรรณ จาตุนันท์ นายณฐวรรธณ์ จาตุนันท์ ป.ตรี 2 0010005854

1,439 อมก๋อย 033403 นางอนัญญา เชื้อสะอาด นายภบูดินทร์ เชื้อสะอาด ป.ตรี 2 0010014725

1,440 อมก๋อย 052738 วา่ที่ ร.ต.ธติิพงศ์ ต่อติด นางสาวชนัญพทัธ์ ต่อติด ป.ตรี 2 0010025660

1,441 อมก๋อย 054327 นางชนิดา เรืองสวสัด์ิ นางสาวพรพรรษา เรืองสวสัด์ิ ป.ตรี 2 0018007485

1,442 ฮอด 042658 นางสาววไิลลักษณ์ ชัยพรม เด็กชายวชิรวทิย์ ชัยพรม อ.3 0010014603
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1,443 ฮอด 046317 นางกุลิสรา กิติกุล เด็กหญิงพชิญาพร กิติกุล อ.3 0010020487

1,444 ฮอด 047924 นายจักรพงษ์ ทะระมา เด็กชายจีรศิริพงศ์ ทะระมา อ.3 0018011526

1,445 ฮอด 051053 นางสาวนาตยา จอวา เด็กชายพรีพฒัน์ แซ่หวา้ อ.3 0010028054

1,446 ฮอด 055791 นางสาวพนิดา สายชลอัมพร เด็กหญิงเฉลิมขวญั ขอบวนชน อ.3 0012016593

1,447 ฮอด 057428 นางสาวกรรณิการ์ สิงหก์าศ เด็กชายภทัรกวนิทร์ สุวรรณ์ อ.3 0018010853

1,448 ฮอด 058376 นางสาวกีรติ การะบรูณ์ เด็กหญิงกีรตี การะบรูณ์ อ.3 0018009546

1,449 ฮอด 060665 นางสาวจิตรวดี พรมมา เด็กชายจักรพงศ์ ธวิรรณา อ.3 0018011501

1,450 ฮอด 046317 นางกุลิสรา กิติกุล เด็กชายชัชรินทร์ กิติกุล ป.3 0010020487

1,451 ฮอด 047148 นายถนอมศักด์ิ หลีท า เด็กหญิงวชัราภรณ์ หลีท า ป.3 0010036338

1,452 ฮอด 047920 นางวลิาวลัย์ ขันค า เด็กหญิงณัฐธดิา ขันค า ป.3 0010020092

1,453 ฮอด 052051 นางพชิญภสัสร์ เอี่ยมสะอาด เด็กชายณพชิญ์ เอี่ยมสะอาด ป.3 0018006415

1,454 ฮอด 053191 นางเกศราพร นะจา เด็กชายพรีวฒัน์ นะจา ป.3 0010044751

1,455 ฮอด 033041 นางกนกอร พนิิจราชกิจ เด็กหญิงพทัธนันท์ พนิิจราชกิจ ป.6 0010008239

1,456 ฮอด 046181 นางสาวกิตติวรา แบนใจวาง เด็กหญิงณัฎนรี โอ๊ดค า ป.6 0018007748

1,457 ฮอด 048114 นางสุพรรษา ผ่องใส เด็กหญิงบญุรักษา ผ่องใส ป.6 0018010964

1,458 ฮอด 049563 นายณฐชนนท์ มูลเปง็ เด็กหญิงปาณิสรา มูลเปง็ ป.6 0018007314

1,459 ฮอด 050815 นายพติรพบิลู กิติมา เด็กหญิงจุฑาวดี กิติมา ป.6 0012020142

1,460 ฮอด 055653 นางปริยา แม้นเดช เด็กชายศุภชัย แม้นเดช ป.6 0010044566

1,461 ฮอด 055662 นางภาวณีิ ปงุปี่แก้ว เด็กชายธมัภวฒัน์ ช้างบญุ ป.6 0010044574

1,462 ฮอด 026941 นายทนงศักด์ิ ขันธสุ์ภา เด็กชายกีรติศักด์ิ ขันธสุ์ภา ม.3 0018001479

1,463 ฮอด 028898 นายณรงค์ บรรทา เด็กหญิงรัญธดิา บรรทา ม.3 0018007528

1,464 ฮอด 036772 นายทนิกร ครุ่ยทอง นางสาวสุจิณณา ครุ่ยทอง ม.3 0010013504

1,465 ฮอด 052136 นางญาณี สุขศรี เด็กชายชนะโชค สุขศรี ม.3 0018006295

1,466 ฮอด 055662 นางภาวณีิ ปงุปี่แก้ว เด็กหญิงศิริกาญจน์ ช้างบญุ ม.3 0010044574

1,467 ฮอด 057432 นางสาวรัตนา สังวาลย์ เด็กหญิงบญุฑริกา สังวาลย์ ม.3 0018008853

1,468 ฮอด 028260 นายพนิิตย์ สิงหโ์กฎ นายจักรกฤษณ์ สิงหโ์กฎ ม.6 0018008468

1,469 ฮอด 044654 นางสุวนันท์ อินใจ นายณัฐภทัร อินใจ ม.6 0010027099

1,470 ฮอด 046273 นางสาวจารุณี ศรีกันยา นายสิรวชิญ์ สิงหค์ า ม.6 0018008233

1,471 ฮอด 053191 นางเกศราพร นะจะ นางสาวเมธาวี วรรณารักษ์ ปวช.3 0010044751

1,472 ฮอด 058506 นางวมิลวรรณ ชัยวงศ์ นางสาวจิรัฐ จันทร์สุข ม.6 0018009603

1,473 ฮอด 030055 นางปญัญณัฏฐ์ ไชยวงค์ นายกรศรัณย์ สมประสงค์ ป.ตรี 2 0018000732

1,474 ดอยเต่า 045158 นางศุกร์ศิริ ก๋องตา เด็กชายจิณณธรรม ก๋องตา อ.3 0012017383

1,475 ดอยเต่า 046983 นางสาวสุพรรณี ปนิใจ เด็กหญิงพรไพลิน ปนิใจ อ.3 0018007636

1,476 ดอยเต่า 056314 นายปฐมพงษ์ หล้าพระบาง เด็กหญิงปฐวี หล้าพระบาง อ.3 0010045540

1,477 ดอยเต่า 057009 นายพเิชฐ จิวตัิน เด็กหญิงพรรณปพร จิวตัิน อ.3 0018008625

1,478 ดอยเต่า 060104 นายวรภรพงศ์ ปนัเดง เด็กชายอัครินทร์ ปนัเดง อ.3 0018011039

1,479 ดอยเต่า 035315 นางชลธชิา ไชยแก้ว เด็กชายธรีดนย์ ไชยแก้ว ป.3 0010020829

1,480 ดอยเต่า 051885 นางเสาวลักษณ์ การดี เด็กชายศรัณย์กร การดี ป.3 0010024553
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1,481 ดอยเต่า 054296 นายณัฐกานต์ ชัยวงค์ เด็กชายณัฐภมูิ ชัยวงค์ ป.3 0010047860

1,482 ดอยเต่า 046892 นายศักด์ินรินทร์ วงษาอินทร์ เด็กชายณัชนรินทร์ วงษาอินทร์ ป.6 0010017305

1,483 ดอยเต่า 033502 นางวราภรณ์ มโนแสง นางสาวพรสวรรค์ มโนแสง ม.3 0010012652

1,484 ดอยเต่า 034752 นายนพดล เครือแก้ว นางสาวนริศรา เครือแก้ว ม.3 0010021916

1,485 ดอยเต่า 035303 นายชาติชัย ชาติสิริภมูิ เด็กชายรตนภมูิ ชาติสิริภมูิ ม.3 0012033277

1,486 ดอยเต่า 052157 นายฉลอง ใจเร่ง เด็กหญิงรสนันท์ ใจเร่ง ม.3 0010040136

1,487 ดอยเต่า 026625 นายชูชาติ โพโสลี นายฌาติกานต์ โพโสลี ม.6 0010009128

1,488 ดอยเต่า 035317 นายจ ารัส ครองไชย นางสาวสุธกีานต์ ครองไชย ม.6 0018002484

1,489 ดอยเต่า 051697 นายรัตภมูิ กันนิกา นางสาวลัคนาวรรณะ กันนิกา ม.6 0018005983

1,490 ดอยเต่า 037079 นางบวัลอย ชัยชนะ นายนพรัตน์ ชัยชนะ ป.ตรี 2 0010014428

1,491 จอมทอง 031686 นายกัมปนาท แสนใจบาล เด็กชายกรธรรศ แสนใจบาล อ.3 0010017812

1,492 จอมทอง 040254 นางสาวภทัรียา เลิศชีวกานต์ เด็กหญิงภรัณยา ศรีอัษฎาพร อ.3 0012009002

1,493 จอมทอง 046971 นางสาวภทัรามาส เลิศชีวกานต์ เด็กหญิงภทัรินธรณ์ มะโนปญัญา อ.3 0012011557

1,494 จอมทอง 050742 นางพรเพญ็ สุภามูล เด็กชายศิรวชิญ์ สุภามูล อ.3 0012017387

1,495 จอมทอง 052203 นางกุหลาบ จินาเดช เด็กชายวรธน จินาเดช อ.3 0010026657

1,496 จอมทอง 053551 นางสาวพมิลพรรณ ปนัปา่ เด็กหญิงโชติกานต์ ปนัปา่ อ.3 0010040824

1,497 จอมทอง 054454 นายประเวศ พลวาปี เด็กชายภทัรเดช พลวาปี อ.3 0010047804

1,498 จอมทอง 058527 นางสาววรนาถ บญุกันทะ เด็กหญิงประณยา อานนท์ อ.3 0010047458

1,499 จอมทอง 033333 นางเมธาวี ไชยแก้ว เด็กหญิงธญัพชัร ไชยแก้ว ป.3 0012008553

1,500 จอมทอง 037883 นางสาวทวพิา ยศถามี เด็กชายธรีศักด์ิ สร้อยฟา้ ป.3 0012016098

1,501 จอมทอง 042111 นายทศัไนย ใจค า เด็กชายสิรภพ ใจค า ป.3 0010021586

1,502 จอมทอง 043200 นายธรีะวฒัน์ ก๋องเงิน เด็กหญิงณปภชั ก๋องเงิน ป.3 0012012499

1,503 จอมทอง 045515 นายจักรพนัธ์ เตปนิ เด็กชายนพปภทัร เตปนิ ป.3 0018003134

1,504 จอมทอง 045792 นางจิราภรณ์ เรือนแก้ว เด็กชายศุภวชิญ์ มุณีแก้ว ป.3 0018012112

1,505 จอมทอง 046573 นางเนตรนภา นันต๊ะยศ เด็กชายนิติพฒัน์ วรยศตระกูล ป.3 0012032502

1,506 จอมทอง 048160 นางน้ าฝน ค ามูล เด็กหญิงจตุพร ค ามูล ป.3 0018008004

1,507 จอมทอง 048240 นางปวณีา แก้ววงค์วาน เด็กชายอัครพงษ์ แก้ววงค์วาน ป.3 0018007317

1,508 จอมทอง 051693 นายสงกรานต์ หน้อยปญัญา เด็กหญิงปพชิญา หน้อยปญัญา ป.3 0010023630

1,509 จอมทอง 053061 นางวไิลลักษณ์ บญุชู เด็กหญิงบวับชูา บญุชู ป.3 0010027722

1,510 จอมทอง 053114 วา่ที่ ร.ต.ภฑัฐ์ธฬโชค ปญัญาวฒัน์ธนกุล เด็กหญิงณภฑัร์ศณัญก์ ปญัญาวฒัน์ธนกุล ป.3 0010027943

1,511 จอมทอง 053227 นางมณฑิรา ทปิญัญา เด็กชายธนธรณ์ ทปิญัญา ป.3 0018013721

1,512 จอมทอง 053682 นางกาญจนา สุปนิโน เด็กหญิงชญาณ์นันท์ สุปนิโน ป.3 0018007491

1,513 จอมทอง 055365 นายสุทธศัิกด์ิ เจริญกุล เด็กหญิงทาริกา เจริญกุล ป.3 0010046227

1,514 จอมทอง 056206 นางวนิดา โมตาลี เด็กชายพรีวชิญ์ บญุเทยีม ป.3 0010045387

1,515 จอมทอง 056946 นางสาวพชัรวดี เขตเนาวอ์นุรักษ์ เด็กชายไภรัตน์ วเิศษเลิศปญัญา ป.3 0012018358

1,516 จอมทอง 056946 นางสาวพชัรวดี เขตเนาวอ์นุรักษ์ เด็กชายภรัิตน์ วเิศษเลิศปญัญา ป.3 0012018358

1,517 จอมทอง 057822 นางสาวสายรุ้ง จันชูทพิย์ เด็กชายจิรกิตต์ ค าชนะ ป.3 0010046996

1,518 จอมทอง 058894 นางสุพชิญา แสนวชิัย เด็กหญิงจินต์จุฑา แสนวชิัย ป.3 0018009968
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1,519 จอมทอง 033042 นางอทยัรัตน์ สมสุข เด็กชายศุภณัฐ ค าสุรีย์ ป.6 0012009241

1,520 จอมทอง 033945 นางสายสุนีย์ พลอยศรี เด็กชายตนุภทัร พลอยศรี ป.6 0010014705

1,521 จอมทอง 035312 นางวลิาสินี ทะวงค์ เด็กชายกรณ์ ทะวงค์ ป.6 0018003620

1,522 จอมทอง 036385 นายสุรชัย ใจวารี เด็กชายณัฐชนน ใจวารี ป.6 0018009017

1,523 จอมทอง 036446 นายฉัตรเทพ เผือกใจแผ้ว เด็กชายธนพล เผือกใจแผ้ว ป.6 0012018625

1,524 จอมทอง 036459 นายนิธรุิจน์ สุทธหลวง เด็กชายตฤณวรรธน์ วธิษิณ์ศิริกุล ป.6 0012007859

1,525 จอมทอง 042502 นางณปภชั ยอดเมือง เด็กชายชนัทพล ยอดเมือง ป.6 0010017579

1,526 จอมทอง 046202 นางกมลลักษณ์ สมสิงหค์ า เด็กชายธนกฤต กองเงิน ป.6 0018003032

1,527 จอมทอง 052203 นางกุหลาบ จินาเดช เด็กหญิงนรมน จินาเดช ป.6 0010026657

1,528 จอมทอง 053114 วา่ที่ ร.ต.ภฑัฐ์ธฬโชค ปญัญาวฒัน์ธนกุล เด็กหญิงภตักัณฐ์ษญา ปญัญาวฒัน์ธนกุล ป.6 0010027943

1,529 จอมทอง 054454 นายประเวศ พลวาปี เด็กชายปารเมศ พลวาปี ป.6 0010047804

1,530 จอมทอง 026651 นางสุนันท์ นิลรัตน์ เด็กหญิงชญาน์นันท์ นิลรัตน์ ม.3 0012015815

1,531 จอมทอง 027507 นางเตือนใจ ณ รังษี นายนรภทัร ณ รังษี ม.3 0018002567

1,532 จอมทอง 029957 นางทองฉาย ณ ล าปาง เด็กหญิงกมลฉัตร ณ ล าปาง ม.3 0010015568

1,533 จอมทอง 034619 นายประสิทธิ์ สิงหห์ล้า เด็กหญิงกุลิสรา สิงหห์ล้า ม.3 0018011253

1,534 จอมทอง 035419 นายธฤตวนั ใจค าปนั เด็กชายกันต์กวี ใจค าปนั ม.3 0010023353

1,535 จอมทอง 040548 นางอภญิญา ฝ้ันเฟอืนหา นายกฤติน ฝ้ันเฟอืนหา ม.3 0010014605

1,536 จอมทอง 041224 นายมนตรี มาลาพดุ เด็กชายนฐกร มาลาพดุ ม.3 0010020617

1,537 จอมทอง 045231 นางวริศรา รัตนาภรณ์ เด็กหญิงอภชิญา กิติ ม.3 0010022962

1,538 จอมทอง 046323 นายอดุลย์ ราชโยธา เด็กชายอดิเทพ ราชโยธา ม.3 0018005578

1,539 จอมทอง 046586 วา่ที่ ร.ต.ก าธร กัลยาณี เด็กชายเอกปวณ์ี กัลยาณี ม.3 0010018212

1,540 จอมทอง 053562 นางพณัณิตา ใจชมชื่น เด็กชายศิรวทิย์ ใจชมชื่น ม.3 0018007046

1,541 จอมทอง 054308 นางณริศรา ฮ่วนสกุล เด็กชายธนธรณ์ คืนฝัน ม.3 0018009752

1,542 จอมทอง 025113 นางสมเพชร สุทธหลวง นางสาวกีรติพชัร สุทธหลวง ม.6 0010025261

1,543 จอมทอง 032312 นายวบิลูย์ รุจิเลิศ นายกิจต์ิณุพงษ์ รุจิเลิศ ม.6 0010007752

1,544 จอมทอง 033333 นางเมธาวี ไชยแก้ว นางสาวพรรณณิตา ไชยแก้ว ม.6 0012008553

1,545 จอมทอง 040053 นายประวทิย์ ก้อนสุรินทร์ นางสาวสิริโสภา ก้อนสุรินทร์ ม.6 0010014402

1,546 จอมทอง 042030 นายกิตติภมูิ สุริยะ นายธรีกฤต สุริยะ ม.6 0010020812

1,547 จอมทอง 045792 นางจิราภรณ์ เรือนแก้ว นางสาวนภสัสร มุณีแก้ว ปวช.3 0018012112

1,548 จอมทอง 047184 นายพงศธร ชัยอาจ นางสาวพรปวณ์ี ชัยอาจ ม.6 0010022964

1,549 จอมทอง 051848 นางกัญญาณัฐ ชุมภศูรี นายทรงกรต ชุมภศูรี ม.6 0018006148

1,550 จอมทอง 053227 นางมณฑิรา ทปิญัญา นางสาวธนัยพร ทปิญัญา ม.6 0018013721

1,551 จอมทอง 053678 นางอรทยั พชิัย นายภรูณัฐ พชิัย ม.6 0018007624

1,552 จอมทอง 053682 นางกาญจนา สุปนิโน นายชญานนท์ สุปนิโน ม.6 0018007491

1,553 จอมทอง 054753 นายวนัทติ จันโม นายพรีณัฐ จันโม ม.6 0010042628

1,554 จอมทอง 057822 นางสาวสายรุ้ง จันชูทพิย์ นางสาวมนัสนันท์ ค าชนะ ม.6 0010046996

1,555 จอมทอง 059857 นางนิตยา มะโนธรรม นายจิรศักด์ิ มะโนธรรม ม.6 0018010812

1,556 จอมทอง 029128 นายอดิศักด์ิ ศรีจอมทอง นางสาวนัทฑิตา ศรีจอมทอง ป.ตรี 2 0010013211
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1,557 จอมทอง 029261 นายสุรศักด์ิ ชาวอินเอก นายสงกรานต์ ชาวอินเอก ป.ตรี 2 0018007787

1,558 จอมทอง 029957 นางทองฉาย ณ ล าปาง นายวฒันชัย ณ ล าปาง ป.ตรี 2 0010015568

1,559 จอมทอง 030217 นางกานต์มณี เมทา นายอภวิชิญ์ เมทา ป.ตรี 2 0012005991

1,560 จอมทอง 033939 นางอารีย์ บวัพฒัน์ นายสิรภพ บวัพฒัน์ ป.ตรี 2 0010014373

1,561 จอมทอง 034471 นายสุรินทร์ ปนินะสุ นางสาวสุชานาถ ปนินะสุ ป.ตรี 2 0010011741

1,562 จอมทอง 035419 นายธฤตวนั ใจค าปนั นางสาวรักษณาลี ใจค าปนั ป.ตรี 2 0010023353

1,563 จอมทอง 043814 นายปาลา อรุณวรรักษ์ นางสาวเมธี อรุณวรรักษ์ ป.ตรี 2 0010022973

1,564 จอมทอง 045986 นายวรวฒิุ อึ้งจิตรไพศาล นางสาวเมธาวี อึ้งจิตรไพศาล ป.ตรี 2 0010027674

1,565 จอมทอง 046218 นายธรีศานต์ ศิริ นางสาวชุติมา ศิริ ป.ตรี 2 0010029770

1,566 จอมทอง 050936 นายวทิยา กันทะสอน นางสาววทิวลัย์ กันทะสอน ป.ตรี 2 0018005809

1,567 จอมทอง 053229 นางสาวรุจิรา ลุนละวนั นายกฤษฎา นันโต ป.ตรี 2 0010043015

1,568 จอมทอง 055365 นายสุทธศัิกด์ิ เจริญกุล นายรัฐภมูิ เจริญกุล ปวส.2 0010046227

1,569 จอมทอง 056499 นายธนกฤต วงศ์ใจ นายนนธกฤต วงศ์ใจ ปวส.2 0010045811

1,570 แม่แจ่ม 035425 นางนิฎฐิตา โยรภตัร เด็กหญิงภณัฑิรา โยรภตัร อ.3 0018002210

1,571 แม่แจ่ม 037209 นายไพฑูรย์ ใจอ่อน เด็กชายไชยากร ใจอ่อน อ.3 0010037684

1,572 แม่แจ่ม 040533 นายปรัชญา ปยิะรังษี เด็กชายพธิา ปยิะรังษี อ.3 0010017882

1,573 แม่แจ่ม 042721 นางกันทรากร จันโลหติ เด็กชายกวนิภพ จันโลหติ อ.3 0010026296

1,574 แม่แจ่ม 047159 นางอาจารี แก้วอ้วน เด็กชายณัฐกฤต แก้วอ้วน อ.3 0010037741

1,575 แม่แจ่ม 048202 นางสาวศิวพร อินทร เด็กชายกฤติเดช อิ่นแก้ว อ.3 0010030078

1,576 แม่แจ่ม 050784 วา่ที่ ร.ต.พทิยา สุทธนะ เด็กหญิงภณูดา สุทธนะ อ.3 0012030637

1,577 แม่แจ่ม 051386 นายทศพร ทองกร เด็กชายรตนนนทกร ทองกร อ.3 0010028229

1,578 แม่แจ่ม 052915 นายสมชาย รังษี เด็กชายสิปกรณ์ รังษี อ.3 0018008082

1,579 แม่แจ่ม 053178 นางสหทัยา พทิาค า เด็กชายณัฐชนน พทิาค า อ.3 0010027998

1,580 แม่แจ่ม 053409 นางสาวจุไรรัตน์ บญุเทยีม เด็กชายจักรกฤษณ์ ต๊ะอุ่น อ.3 0018008036

1,581 แม่แจ่ม 053412 นางสาวประไพพศิ วงค์มะโน เด็กหญิงวศิรุตา วงค์มะโน อ.3 0010035931

1,582 แม่แจ่ม 053421 นางอาภาภรณ์ ยุคันธรตระกูล เด็กหญิงรวกีานต์ ยุคันธรตระกูล อ.3 0010035927

1,583 แม่แจ่ม 053754 นายนพรัตน์ ถาวร เด็กชายนลพรรณ ถาวร อ.3 0010041238

1,584 แม่แจ่ม 054374 นายรณชัย ทาอวน เด็กชายญาณาธปิ ทาอวน อ.3 0018007479

1,585 แม่แจ่ม 054619 นายเกียรติศักด์ิ กูลสวสัด์ิมงคล เด็กหญิงกัญญาวร์ี กูลสวสัด์ิมงคล อ.3 0010044869

1,586 แม่แจ่ม 057276 นางอุษาพรรณ รุ่งศักด์ิรักวนา เด็กชายณภทัร รุ่งศักด์ิรักวนา อ.3 0018008717

1,587 แม่แจ่ม 038949 นางเกียรต์ิสุดา อรุณรัศมีสกุล เด็กชายณดล อรุณรัศมีสกุล ป.3 0010018209

1,588 แม่แจ่ม 039763 นายทรงพล มณทนม เด็กหญิงมนธมน มณทนม ป.3 0010014137

1,589 แม่แจ่ม 040533 นายปรัชญา ปยิะรังษี เด็กหญิงญาดา ปยิะรังษี ป.3 0010017882

1,590 แม่แจ่ม 046305 นายนิรุติ เจริญพฒันวทิย์ เด็กหญิงพมิพก์มล เจริญพฒันวทิย์ ป.3 0012012555

1,591 แม่แจ่ม 047159 นางอาจารี แก้วอ้วน เด็กชายณฐพฒัน์ แก้วอ้วน ป.3 0010037741

1,592 แม่แจ่ม 050411 นางสาวสาวติรี สุขสมพนารักษ์ เด็กหญิงยุพะตรี สุขสมพนารักษ์ ป.3 0018013287

1,593 แม่แจ่ม 050626 นายสัจจพล กัมพกุุล เด็กหญิงกัณฐภรณ์ กัมพกุุล ป.3 0010037698

1,594 แม่แจ่ม 051747 นายไกรศักด์ิ แสงทองไชย์ เด็กชายกิตติพลศักด์ิ แสงทองไชย์ ป.3 0018006693
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1,595 แม่แจ่ม 055899 นางสาวกัญญ์วรา อมรกิจกวา้ง เด็กชายก้องภพ อมรกิจกวา้ง ป.3 0010044933

1,596 แม่แจ่ม 056215 นางสาววราภรณ์ ปู่เดือน เด็กหญิงณัฐชญา นะที ป.3 0010045396

1,597 แม่แจ่ม 058741 นางศรันยา มินมุนินท์ เด็กหญิงณัฐนิชา มินมุนินท์ ป.3 0018009794

1,598 แม่แจ่ม 059233 นายกลศ กาเยาว์ เด็กชายณปภาณ กาเยาว์ ป.3 0018010290

1,599 แม่แจ่ม 032523 นางวไิลย์ จิตสุข เด็กหญิงขวญัตระกูล มณทนม ป.6 0018006963

1,600 แม่แจ่ม 033670 นายชาญยุทธ สุทธธิรานนท์ เด็กชายเสฎฐวฒิุ สุทธธิรานนท์ ป.6 0010009200

1,601 แม่แจ่ม 035309 นางพวงทอง หมอกใหม่ เด็กชายพรีพทัร สุขธนธรณ์ ป.6 0018004267

1,602 แม่แจ่ม 037600 นางพฤกษาชาติ ฤทธิเ์รืองโรจน์ เด็กหญิงชัญญาณ์ภชั ฤทธิเ์รืองโรจน์ ป.6 0018004746

1,603 แม่แจ่ม 041650 นางสาวเชาวนี บญุรัง เด็กชายนนทพทัธ์ บญุรัง ป.6 0010017282

1,604 แม่แจ่ม 043386 นางเครือวลัย์ วางวงศ์ เด็กชายภานุวฒัน์ วางวงศ์ ป.6 0018003092

1,605 แม่แจ่ม 044389 นางเอื้องไพร สุริยะชัยพนัธ์ เด็กหญิงอรณิชา สุริยะชัยพนัธ์ ป.6 0010023355

1,606 แม่แจ่ม 053423 นางสาวศรีออน ทองกวาวพนา เด็กหญิงแพรวไพลิน แก้วประเสริฐ ป.6 0010035954

1,607 แม่แจ่ม 056353 นางสาวศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์ เด็กหญิงนันทน์ภสั ฉันทเฉลิมพงศ์ ป.6 0010047865

1,608 แม่แจ่ม 056671 นางวรรณนิศา กูลเม็ง เด็กชายกวกีานต์ กูลเม็ง ป.6 0018008406

1,609 แม่แจ่ม 056728 นายสมบติั เรือนค าฟู เด็กชายญามภมูิ เรือนค าฟู ป.6 0018009090

1,610 แม่แจ่ม 058643 นางนวดา แสงกระจ่างเรือง เด็กชายภวูชิญ์ สัมพนัธสิ์นเชื่อ ป.6 0010047502

1,611 แม่แจ่ม 029938 นายธรีศักด์ิ ปอโซโร เด็กหญิงพมิพช์นก ปอโซโร ม.3 0010007049

1,612 แม่แจ่ม 032407 นายสงัด ร่มโพธิ์ เด็กหญิงวชิชญา ร่มโพธิ์ ม.3 0018013321

1,613 แม่แจ่ม 033782 นายอภวิฒัน์ คนใจบญุ เด็กหญิงธนัยากานต์ คนใจบญุ ม.3 0010011156

1,614 แม่แจ่ม 038041 นางอารีย์ กรรณิกา เด็กชายธรัีช รุจิระถาวรวทิย์ ม.3 0018004720

1,615 แม่แจ่ม 042535 นางรุ่งรัตน์ เถินบริุนทร์ เด็กชายรุ่งรดิศ เฟื่องมณี ม.3 0010023354

1,616 แม่แจ่ม 043692 นายโชติพฒัน์ องอาจ สามเณรกันตพฒัน์ องอาจ ม.3 0010018039

1,617 แม่แจ่ม 044389 นางเอื้องไพร สุริยะชัยพนัธ์ เด็กหญิงอนัญญา สุริยะชัยพนัธ์ ม.3 0010023355

1,618 แม่แจ่ม 048739 นางพนิดา จริยา เด็กชายธรีภทัร อุดอ้าย ม.3 0018006808

1,619 แม่แจ่ม 049200 นางวนัวสิาข์ อานันท์ เด็กชายภริูณัฐ อานันท์ ม.3 0010021704

1,620 แม่แจ่ม 052094 นายชนพฒัน์ ใจมั่น เด็กชายสกลวรรธน์ ใจมั่น ม.3 0010024393

1,621 แม่แจ่ม 053054 นายสันติ แหลมคม เด็กหญิงศิวาพร แหลมคม ม.3 0018006935

1,622 แม่แจ่ม 053421 นางอาภาภรณ์ ยุคันธรตระกูล นายศุภกฤต ยุคันธรตระกูล ม.3 0010035927

1,623 แม่แจ่ม 053425 นางสาวนงนุช แก้วบตุร เด็กหญิงพชิามญชุ์ เจริญผล ม.3 0018008037

1,624 แม่แจ่ม 056671 นางวรรณนิศา กูลเม็ง เด็กชายเกียรติกวี กูลเม็ง ม.3 0018008406

1,625 แม่แจ่ม 057710 นางสุพศิ มโนสมุทร เด็กหญิงณัฐพร มโนสมุทร ม.3 0010046933

1,626 แม่แจ่ม 060549 นางชนากานต์ ทองเทศ เด็กชายปญัญพฒัน์ ทองเทศ ม.3 0018011413

1,627 แม่แจ่ม 060551 นายนิกร ไชยบตุร เด็กหญิงนงลักษณ์ ไชยบตุร ม.3 0018011415

1,628 แม่แจ่ม 022022 นายอุดร รู้ซ่ือ นายคณาธปิ รู้ซ่ือ ม.6 0018005349

1,629 แม่แจ่ม 027641 นางเอื้อมพร ยั่งยืน นางสาวอารียา ยั่งยืน ม.6 0010014915

1,630 แม่แจ่ม 029358 นายธนบรูณ์ รัตนบ าเพญ็ นายราชบณัฑิต รัตนบ าเพญ็ ม.6 0010013173

1,631 แม่แจ่ม 032037 นางพกิุล เหมืองค า นายกาญจนวฒัน์ เหมืองค า ม.6 0018007223

1,632 แม่แจ่ม 032112 นางวริินดา แสงปนั นางสาวธญัญาลักษณ์ แสงปนั ม.6 0010010715
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1,633 แม่แจ่ม 033392 นายอาคม ศรีสวสัด์ิ นายปฏพิทัธ์ ศรีสวสัด์ิ ม.6 0018004695

1,634 แม่แจ่ม 041235 นางสิริญา ริยะนา นางสาวภทัรฤทยั ริยะนา ม.6 0010028042

1,635 แม่แจ่ม 048773 นางจันทร์สุดา สมยศ นางสาวมนสุดา สมยศ ม.6 0010018687

1,636 แม่แจ่ม 052567 นางผ่องพรรณ พนัธพ์ชิัย นางสาวกมลพรรณ พนัธพ์ชิัย ม.6 0012031698

1,637 แม่แจ่ม 053414 นางดวงเดือน ฟองตา นางสาวปวณีา นิปณุะ ม.6 0010035933

1,638 แม่แจ่ม 053421 นางอาภาภรณ์ ยุคันธรตระกูล นางสาวเกวลิน ยุคันธรตระกูล ม.6 0010035927

1,639 แม่แจ่ม 057707 นางพนิตนันท์ ปิ่นมณี นายเทดิศักด์ิ ถาวร ม.6 0018009002

1,640 แม่แจ่ม 058516 นางณัฐวลัญซ์ กุออ นางสาวอารยา กุออ ม.6 0018009599

1,641 แม่แจ่ม 060118 นายอภนิันท์ ยังชัยสิริกุล นางสาวอภญิญา ยังชัยสิริกุล ม.6 0018011053

1,642 แม่แจ่ม 060549 นางชนากานต์ ทองเทศ สามเณรปฏพิทัธ์ ทองเทศ ม.6 0018011413

1,643 แม่แจ่ม 052567 นางผ่องพรรณ พนัธพ์ชิัย นางสาวกชพรรณ พนัธพ์ชิัย ป.ตรี 2 0012031698

1,644 แม่แจ่ม 053436 นางสาวฉันทนา ธนะเพิ่ม นายรัฐพล นิปณุะ ป.ตรี 2 0010045891

1,645 แม่แจ่ม 057277 นางราตรี ทบัทมิ นางสาวนงนภสั ทบัทมิ ป.ตรี 2 0018010476

1,646 กัลยาณิวฒันา 051161 นายอมร สิงขรบรรจง เด็กชายอานนท์ สิงขรบรรจง อ.3 0018009682

1,647 กัลยาณิวฒันา 052168 นางแสงเดือน แปงดีวงศ์ เด็กชายธนกร แปงดีวงศ์ อ.3 0010040183

1,648 กัลยาณิวฒันา 049662 นายอนุสิษฐ์ จันทะกูฏ เด็กชายชนาธปิ จันทะกูฏ ป.3 0018004830

1,649 กัลยาณิวฒันา 052199 นางสาวสุทธาศิณี วรรณชัย เด็กชายสุชาครีย์ ถาเปง็ ป.3 0018012110

1,650 กัลยาณิวฒันา 053595 นางสาวฐิติพร พฒันาไพรวลัย์ เด็กชายจิติธรรม มีชัย ป.3 0010040867

1,651 กัลยาณิวฒันา 061539 นางสาวพมิลพรรณ ศักด์ิคีรีชัย เด็กหญิงณัชชา ศักด์ิคีรีชัย ป.3 0018012097

1,652 กัลยาณิวฒันา 046334 นายจันทร์ทอง แจ่มจันทร์ เด็กหญิงอาภสัรา แจ่มจันทร์ ป.6 0018004785

1,653 กัลยาณิวฒันา 052994 นางประภารัตน์ ชื่นชูไพร เด็กชายชื่นตะวนั ชื่นชูไพร ป.6 0010026488

1,654 กัลยาณิวฒันา 061539 นางสาวพมิลพรรณ ศักด์ิคีรีชัย เด็กหญิงเบญญา ศักด์ิคีรีชัย ป.6 0018012097

1,655 กัลยาณิวฒันา 055523 นายสุรชัย น้อยวงศ์ เด็กหญิงปวริศา น้อยวงศ์ ม.3 0010043874

1,656 กัลยาณิวฒันา 020785 นายไชยวรรณ์ ใจมั่น นายศุภวชิญ์ ใจมั่น ม.6 0018003928

1,657 กัลยาณิวฒันา 053261 นางรุจิรา ภรพพิฒัน์กุล นางสาวพมิพน์ิภา ภรพพิฒัน์กุล ม.6 0010029202

หมายเหตุ : โอนเงินเข้าบญัชีภายในเดือนพฤศจิกายน 2564


