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ครอบครัวท่ี      ช่ือ-สกุล-บุตรสมาชิก        ยศ-ช่ือ-สกุล สมาชิก
1 ด.ช.พรรษ  อารยะธนิตกุล พ.อ.หญิง บุศย์รินทร์  อารยะธนิตกุล
2 ด.ช.รัตติเทพ  หล าเนียม ร.อ. ดุสิต  หล าเนียม
3 น.ส. สุภาวดี เชิดชู พ.ท.หญิง เพ็ญนภา เกตุศูนย์
4 นายพันแสง  ชัยสิทธ์ิ พ.ท.หญิง ชนากานต์  ชัยสิทธ์ิ
5 นนร. ธนบดี  ทรัพย์พรรณราย พ.อ. ธนน  ทรัพย์พรรณราย
6 ด.ญ.วรรณกร   แสงจันทร์ พ.อ. นพดล  แสงจันทร์
7 ด.ญ.ปานมุก   รอดความทุกข์ พ.อ. วุฒิกรณ์  รอดความทุกข์
8 ด.ญ.วนัชพร   พุ่มท้วม จ.ส.อ. อภิชาติ  พุ่มท้วม

นาย วุฒิพร   พุ่มท้วม จ.ส.อ. อภิชาติ  พุ่มท้วม
9 น.ส.อิสรียา  อ าพันแสง พ.ท. อาณุภาพ  อ าพันแสง
10 ด.ญ.สายธาร  เพ่ิมอุบล ร.ต. ณฤทธ์ิ  เพ่ิมอุบล
11 น.ส.อัจฉรา  ยศภูมี จ.ส.อ. ปิยวิทย์  ยศภูมี
12 น.ส.กชรัตน์  ทองชัยบัณฑิต จ.ส.อ. สุชิน  ทองชัยบัณฑิต
13 ด.ญ.ณัฐสุรีย์  มุนินทร์นพมาศ พ.อ. ธฤต  มุนินทร์นพมาศ

ด.ช.กานต์  มุนินทร์นพมาศ พ.อ. ธฤต  มุนินทร์นพมาศ
14 ด.ช.กฤติพงษ์  ช้างแก้ว ร.ท. บรรจง   ช้างแก้ว
15 นาย จักรภัทร   ทองพุ่ม ร.ต. วิระ  ทองพุ่ม  
16 ด.ญ.ธัญพิชชา   ตราชู จ.ส.อ. ธนิต  ตราชู
17 ด.ช.ธนโชติ  จงจอหอ ร.ต. อิทธิพัทธ์  จงจอหอ
18 ด.ช.ธนภัทร โพธ์ิแก้ว ร.ต. สาวิต โพธ์ิแก้ว
19 ด.ช.พร้อมพล   ธาราศิริ พ.ท. สุขุม   ธาราศิริ
20 ด.ญ.ชุติรดา  วรนิจ จ.ส.อ.หญิง ประเทือง  วรนิจ
21 นายภควัต  ปิยะจักรพงศ์ นางฐิติรัตน์  ปิยะจักรพงศ์
22 นายพีรพงศ์  แสงวิจิตร์ นางทองหล่อ  แสงวิจิตร์
23 น.ส.ฐานิตา  เรืองนิยม จ.ส.อ. คฑาวุฒิ  เชียงนิยม
24 ด.ญ.วลีรัตน์  หอลัดดา ร.ต. พิษณุ  หอลัดดา
25 น.ส.เวลักษณ์  ชาวกัญหา นางนภาพร  เขียววิจิตร
26 นายภานุวัฒน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา จ.ส.อ. นภดล  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
27 นายพิสิฐชัย  พรมภักดี พ.ต.หญิง มาลัย ดังสะท้าน
28 ด.ญ.ลัดดาวรรณ  แก่นเช้ือไชย นายสมชาย  แก่นเช้ือไชย
29 นาย พัชรพล   ธูปประสม พ.อ.หญิง สุริยาพร ธูปประสม
30 นาย ณัฐดนัย  ล้อมอ่ิม พ.ท.หญิง วรรณา ล้อมอ่ิม
31 นาย กษิดิศ   สิงห์กวาง พ.ท.หญิง บุญสิตา จันทร์ดี
32 น.ส.นิธินันท์  สัทธาคุปต์ พ.ท.หญิง เพ็ญพรรณ  สัทธาคุปต์
33 น.ส.กชพร        มูลกัน จ.ส.อ. สุธรรม   มูลกัน
34 นาย พรอดิศร์    จ่ันบ ารุง พ.ท. สายันต์   จ่ันบ ารุง
35 นาย ธนบดี  บุญรักษ์ ร.ต. ธรรมนูญ  บุญรักษ์
36 ด.ช.กรอังกูร  เจริญย่ิง ร.ต. ณภัทร  เจริญย่ิง
37 น.ส.เพชรรัตน์  ทัพนาค จ.ส.อ. จ าเนียร  ทัพนาค
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38 น.ส.สุพัชรีย์  อยู่ออมสิน พ.ท.หญิง พัชรี ดีสูงเนิน
39 น.ส.นันต์นรา  ขันอาษา พ.ต.หญิง กนกวรรณ ขันอาษา
40 น.ส.ธนภร สมจินตนา พ.อ.หญิง สิริวรรณ สมจินตนา
41 น.ส.ศดานันท์  เทศเจริญ พ.อ. สมภพ  เทศเจริญ
42 นายพาริช  พิลึกเรือง จ.ส.อ.หญิง อรัญญา  พิลึกเรือง
43 นายภาสพงศ์  ชัยงาม จ.ส.อ.หญิง ศยามล  ชัยงาม
44 น.ส.พิชญานิน  สาลีผล ร.ต. รัสมี  สาลีผล
45 นายชุมพร  สีสันต์ ร.ต. บุญชู  สีสันต์
46 นายณภัทร  แจ่มฟ้า จ.ส.อ.หญิง ภุชวรรณ  แจ่มฟ้า
47 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  บุญสุข นาย สุพจน์  บุญสุข
48 ด.ญ.ธรรญธร  ภาศาศวัต พ.ท.หญิง อรชร ภาศาศวัต
49 ด.ญ.ศุภรดา  ตรรกนันท์ พ.ท. ศุภโชค  ตรรกนันท์

ด.ญ.อภิณห์พร  ตรรกนันท์ พ.ท. ศุภโชค  ตรรกนันท์
50 น.ส.ศิริธร  ทิพย์เนตรมงคล นายวินัย  ทิพย์เนตรมงคล
51 น.ส.พิชญาภา แก้วไวยุทธ์ิ พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ สุขสันติสวัสด์ิ
52 นนร.ปริญญา ไตรศิวะกุล นางรัชนี  ไตรศิวะกุล
53 ด.ญ.สิริชล  กุสุมลกุล พ.ท.หญิง เรวดี  กุสุมลกุล
54 ด.ช.พัทธดนย์     โพธ์ิพิทักษ์ พ.ต.หญิง อริสา ดีเลิสตระกูล
55 ด.ญ.พัชรพร  เพ่ิมศิลป์ พ.อ.หญิง วิไลวรรณ  เพ่ิมศิลป์

น.ส.พัชรวรรณ  เพ่ิมศิลป์ พ.อ.หญิง วิไลวรรณ  เพ่ิมศิลป์
56 ด.ช.ภีรพล  ปฏิภาณจ ารัส พ.ท.หญิง นฤมล  ปฏิภาณจ ารัส
57 ด.ญ.ภัณฑิลา  ภูษิต น.ส.ปฏิมา  จุมพรม

น.ส.ภควดี  ภูษิต น.ส.ปฏิมา  จุมพรม
58 นายธนภัทร  รัตนแมด นางสุกรี  รัตนแมด
59 ด.ญ.ภคมน  มงคลศาสตร์ พ.ต.หญิง ศิริลักษณ์   มงคลศาสตร์
60 นายกฤตพัฒน์  ดอนโสม พ.ท.หญิง ทิพย์ลดา  ดอนโสม
61 นายนนทพัทธ์ ศรีสอ้าน พ.อ.หญิง สิริรัตน์  ศรีสอ้าน
62 นายวงศ์กร  จิรไมตรี จ.ส.อ.หญิง จิรภา จิรไมตรี
63 นายพชรพล  บุณยโชติมา พ.อ.หญิง รัชนีกร  บุณยโชติมา
64 นายกฤติน  บัวสอน ร.ต. ธนภณ  บัวสอน
65 นายกฤตณัฐ  สว่างศรี พ.อ.หญิง สุภาวดี  สว่างศรี
66 น.ส.ศศิประภา   บัวดี จ.ส.อ.หญิง อารีย์   บัวดี
67 ด.ญ.พิมพ์ลภัชร  ธีรโรจน์วิทย์ พ.ต.หญิง ณัชชา ธีรโรจน์วิทย์
68 ด.ญ.กานต์ทิตา อินทร์พรหม จ.ส.อ. ประภัสร์  อินทร์พรหม
69 น.ส.ชวิศา  ทรัพย์พ่วง พ.อ.หญิง อรัญญา  ทรัพย์พ่วง
70 นายศุภวิชญ์  พรรณจ าปา น.ส.ปาริชาติ  สีหะวงค์
71 น.ส.ณัฐณิชา  มาสมบูรณ์ พ.อ.หญิง สุรพีย์  มาสมบูรณ์
72 ด.ญ.สุภณา  ช่ืนศิริเกษม พ.อ. นพดล  ช่ืนศิริเกษม
73 ด.ช.พชร  วรพิพัฒน์ พ.ท. ณวพล  วรพิพัฒน์
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74 ด.ญ.วัชรภรณ์  ประดิษฐ์ จ.ส.อ. วีระเดช ประดิษฐ์
75 ด.ช.ปฏิพล  คุ้มนุช นางอาภรณ์  บุญยืน

น.ส.กนกวรรณ  คุ้มนุช นางอาภรณ์  บุญยืน
76 น.ส.ณัฐนรี  โพธ์ิซัน นางมนัสวาสด์ิ  โพธ์ิซัน

นายณัฐสิทธ์ิ  โพธ์ิซัน นางมนัสวาสด์ิ  โพธ์ิซัน
77 น.ส.พิมพ์ฝัน  อภินันทโน พ.ท.หญิง เหมือนฝัน  อภินันทโน
78 น.ส.ศศิกานต์  แหวนสัมฤทธ์ิ พ.อ. นพเศรษฐ์ แหวนสัมฤทธ์ิ
79 นายธเนษฐ  สมเช้ือเวียง พ.ท.หญิง นุชจรี  บุณยรัตพันธ์ุ

น.ส.นวพร  สมเช้ือเวียง พ.ท.หญิง นุชจรี  บุณยรัตพันธ์ุ
80 น.ส.ณิชารีย์  เหมรังคะ ร.ต. วิบูลณ์ เหมะรังคะ
81 นายสรวิชญ  เหมศรี พ.อ.หญิง บุญเรือน  เหมศรี
82 ด.ช.วงศธร  ธราพร ร.อ. ไตรยศ  ธราพร
83 นายกิตติทัต  บัวลอย นาง กันติยา  บัวลอย
84 นายชนาภิวัฒน์ อ่อนเท่ียง ร.อ.หญิง พิญญ์พัชร์ อ่อนเทียง
85 นายชินวัตร  กว้างขวาง ร.ต.หญิง สุคนธ์  กว้างขวาง
86 น.ส.ชลธิชา  หวังสมัด นาง จิราวรรณ หวังสมัด
87 ด.ญ.พาขวัญ  วิเศษศิริ พ.ต.หญิง อริศรา  วิเศษศิริ
88 ด.ญ.สุภัสสรา  ฉันทวรลักษณ์ พ.ท.หญิง ศิวาลี  ก่ิงแก้ว
89 ด.ญ.ปวิญชญา  ประกอบกิจ พ.ต. จักรพงษ์  ประกอบกิจ
90 นายภูธเรศ   ฤทธิธาดา พ.ท.หญิง สุดธิดา ฤทธิธาดา
91 ด.ช.ณัฏฐ์กร วงศ์วิเศษกาญจน์ พ.ต.หญิง จรัสพรรษ วงศ์วิเศษกาญจน์
92 นายภัทรพล  เข็มเพ็ชร์ จ.ส.อ. บุญเลิศ  เข็มเพ็ชร์
93 ด.ช.ชวิศ  ยนตร์สว่าง จ.ส.อ. บุญเชิด  ยนตร์สว่าง
94 น.ส.พัชรฤดี  บุญเจริญ พ.ท.หญิง ธมนพรรษ  บุญเจริญ
95 นายนที  สภาพศรี จ.ส.อ.หญิง กันตนา  พัทดิพันธ์
96 น.ส.ภัชชนก  ทะประสพ พ.ต.หญิง ชัญราภัช  ทะประสพ
97 ด.ช.ณัฐวัฒน์ ทองเน้ือนุ่ม พ.อ. ธนวัฒน์ ทองเน้ือนุ่ม
98 น.ส.ธวัลรัตน์ น่ิมนวล ร.ต. ศักด์ิดา  น่ิมนวล
99 ด.ญ.ปุญชรัศม์ิ  มีศิริ พ.ท.หญิง มรกต  มีศิริ
100 น.ส.กมลชนก  เจนเจษฎา พ.อ.หญิง กรองแก้ว  เจนเจษฎา
101 น.ส.ญาณิศา  เช้ือมอญ ร.อ. แสนเมือง  เช้ือมอญ
102 นายนรภัทร  นาคภูมิ ร.ต.หญิง พเยาว์ นาคภูมิ
103 น.ส.เกวลิน  บุญมีทวี ร.ต.หญิง บุษยา  บุญมีทวี
104 นายธนพนธ์  โยชนา จ.ส.อ. สมหมาย  โยชนา
105 นายสาริน  ธนะฤกษ์ ร.ท. สุรเชษฐ์    ธนะฤกษ์
106 น.ส.เบญญาภา  เอ่ียมสอาด จ.ส.อ. ทมสัน  เอ่ียมสอาด
107 ด.ญ.นฤภร  สุวรรณชาติ จ.ส.อ. บัญชา   สุวรรณชาติ
108 ด.ญ.ณิชา  อวบสันเทียะ ร.ท. รุ่งนิรันดร์  อวบสันเทียะ
109 นายไอยศิริ  ศรีอุทัย จ.ส.อ. ชวน  ศรีอุทัย
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110 ด.ช.ธัญนพ  กู่โบราณ จ.ส.ท.หญิง วราพร  กู่โบราณ
111 น.ส.สโรชา  มะณู จ.ส.อ. สมคิด  มะณู
112 น.ส.ชนาธินาถ  ศรีใส จ.ส.อ. สุนทร  ศรีใส
113 ด.ญ.สุวพิชชา  นามจันดี จ.ส.อ.หญิง สุดาวรรณ ทองขาว
114 นายวิจารณ์  ศิริทาน จ.ส.อ. ประจบ  ศิริทาน
115 น.ส.สุธญา   ภาคพร จ.ส.อ.หญิง สมพร  ภาคพร
116 นายเดชาพล  วงษ์ทองดี จ.ส.อ. โสพน  วงษ์ทองดี
117 ด.ญ.ชิดชนันท์  เครืออนันต์ จ.ส.อ. จิรชัย   เครืออนันต์
118 น.ส.สุรดา  อยู่ศิริ พ.ท. ศิริ  อยู่ศิริ
119 ด.ญ. วริญญา   เข็มศรี ร.ท. ธีรานนท์   เข็มศรี
120 ด.ช.ธนนันท์  จันทร์ค าปา ร.ต. จิรภัทร  จันทร์ค าปา

ด.ญ.ภาณิศา  จันทร์ค าปา ร.ต. จิรภัทร  จันทร์ค าปา
121 นายปณตฐพล  มะตัน จ.ส.อ. ชาตรี  มะตัน

น.ส.ณิศวรา  มะตัน จ.ส.อ. ชาตรี  มะตัน
122 ด.ญ.สุพิชญา  คุ้มครอง ร.ท. วิโรจน์  คุ้มครอง
123 น.ส.กุลธิดา  จุมพลเดชา จ.ส.อ.หญิง สายหยุด  จุมพลเดชา
124 น.ส.สิทธิณี  เกตุจินดา จ.ส.อ.หญิง ดวงกมล  เกตุจินดา
125 ด.ญ.ณัทธิดา  โพชฌงค์ จ.ส.อ. วรพจน์  โพชฌงค์

ด.ญ.ชนกานต์  โพชฌงค์ จ.ส.อ. วรพจน์  โพชฌงค์
126 ด.ญ.ปิติจิตต์ เพ่ิมพู พ.อ.หญิง ไพจิตต์ เพ่ิมพู
127 ด.ญ.ปาณิศา ธารัตชน จ.ส.อ.หญิง สุรรณา ธารัตชน
128 นายธันดนัย  ฑีฆสุขอนันต์ นางเฉลียว  ฑีฆสุขอนันต์
129 ด.ช.อมรเทพ   วีสันเทียะ จ.ส.อ. สมหมาย  วีสันเทียะ
130 น.ส.อภิญญา   ช านาญป่า นาง กิจติกาญจน์  อ่ิมจิตร 
131 ด.ญ.นัทธมน  แผ่ตระกูล นาง สมพร  แผ่ตระกูล
132 น.ส.ชณศภรรท  จันหา พ.ต. ชูชีพ  จันหา
133 ด.ช.อัฐพล นาคะสเถียร จ.ส.อ.หญิง อรอุมา อัปมะกา
134 น.ส.ปวีณ์ธิดา  แสงสุขดี จ.ส.อ.หญิง วนิดา  แสงสุขดี
135 ด.ญ.วรัญรดา คงประเสริฐ จ.ส.อ. ไพโรจน์ คงประเสริฐ์
136 ด.ญ.ณัฐสินี  สุวรรณรัตน์ ร.ท. คม  สุวรรณรัตน์
137 น.ส.ใจแก้ว  ค าภู จ.ส.อ. ค าภูสิทธ์ิ  ค าภู
138 น.ส.ภัทธวรินทร์  ใหมทอง ร.ต. นครินทร์  ใหมทอง
139 น.ส.ปัณฑารีย์  สระสม นางอุทัยรัตน์  สระสม
140 นายณัฐนันท์  อยู่สมบูรณ์ จ.ส.อ.หญิง พรประเสริฐ  อยู่สมบูรณ์
141 นายนราวิชญ์ ศรีรัตน์ จ.ส.อ. ประกิจ ศรีรัตน์
142 น.ส.ลภัสสดา  อินทรสุขสันติ นาง อารยา  อินทรสุขสันติ

น.ส.พีรญา  อินทรสุขสันติ นาง อารยา  อินทรสุขสันติ
143 น.ส.ชุตินภา  น้ าทรัพย์ นางณัฐญา  น้ าทรัพย์
144 นายกันตินันท์  โอสถศรี จ.ส.อ.หญิง ณมนต์   โอสถศรี



ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์วังพญาไท จ ากัด ประจ าปี 2564 หน้าท่ี5

ครอบครัวท่ี      ช่ือ-สกุล-บุตรสมาชิก        ยศ-ช่ือ-สกุล สมาชิก
145 นายกิตติพจน์  กิตติตานนท์ นางพิมพ์ชฏา  กิตติตานนท์
146 นายณฐพชร  ศรีเวศร์ นางอารีย์  ศรีเวศร์
147 ด.ช. ปิรมิตร  สงวนไว้ นาง วาสนา  สงวนไว้
148 ด.ญ.ณัชชาวีณ์ คงสวัสด์ิ น.ส.พัศมณฑ์ ทวีอภิโชติวิชญ์
149 นาย ปุณณวิช  หนูน้อย นาง ปัทมา  หนูน้อย
150 นายพรภัทร    มาพะเนาว์ นางชุติภา  มาพะเนาว์
151 น.ส.ชาลิสา  ดวงแก้ว นางสุภาพร  ดวงแก้ว
152 ด.ญ.อชิรญา  ขวัญสวัสด์ิ นางพรเทวา  ขวัญสวัสด์ิ
153 น.ส.กฤตติกา  ไทยนุกูล นาง ปัญจนีย์   ไทยนุกูล
154 ด.ช.อธิษฐ์  ช านาญจุ้ย นางออมสิน  ช านาญจุ้ย
155 น.ส.พิมพ์พร  ปลอดเปล่ียว พ.ท.หญิง อัศชลี  ปลอดเปล่ียว
156 นาย พิชญุตม์  ภาคสมบูรณ์ นาง นัทวิภาส์ ภาคสมบูรณ์
157 ด.ช.คณรัช  นาราวัสส์ จ.ส.อ.หญิง ทิพย์อันนา  นาราวัสส์
158 น.ส.อภิชนา  นัยพัฒน์ พ.อ.หญิง วาสนา  นัยพัฒน์
159 ด.ช.ณัฐดนัย  ป้อมพยัฆ นางก าไร  ป้อมพยัฆ
160 ด.ญ.ภัควลัญช์    ณรงค์หนู พ.ต.หญิง สุดาจันทร์  สุภาวกุล
161 ด.ช.ธีระวัฒน์ คุ่มสุภา จ.ส.อ. ธวัช คุ่มสุภา
162 น.ส.พรรณวษา มิลินทานนท์ พ.ต. ไพโรจน์ มิลินทานนท์
163 นาย ธนวัฒน์  ค าศรี นาย ธวัชชัย  ค าศรี
164 น.ส.สัตยาณี  สัตยรักษ์ จ.ส.อ. วีระธรรม  สัตยรักษ์
165 ด.ญ.กฤติยา  สารภา จ.ส.อ. ฉลองชัย  สารภา
166 น.ส.พิมพ์มาดา  ล้ิมไพโรจน์ พ.อ. นุกูล   ล้ิมไพโรจน์
167 ด.ญ.ปฑิตตา  ขนิษฐ์ทอง น.ส.ปราณี  ขนิษฐ์ทอง
168 นายทีฆทัศน์  จันทรสนาม พ.อ.หญิง ณัฐสุภา  จันทรสนาม
169 ด.ญ.ณรัฐวรรณ  โบราณลาภทิพย์ พ.ต.หญิง ธนปิยา อยู่เผือก 
170 ด.ญ.ณัฐวรา  ตรีสรณาคม พ.อ.หญิง นุชลินท์ ตรีสรณาคม
171 นตท.นวพรรษ ณ นรงค์ ร.อ.หญิง วาสนา กงแจ
172 น.ส.ธนันชนก  ถุงจันทร์ จ.ส.อ.หญิง สุปราณี  ขาวสอาด
173 น.ส.จณิสตา  ใจสวัสด์ิ นาง เบญจวรรณ  ใจสวัสด์ิ
174 นายจารุวิทย์ ภูติกิจเจริญ จ.ส.อ.นพอนันท์ ภูติกิจเจริญ
175 นายธีรทัต  หอมนวล นายเอกลักษณ์  หอมนวล
176 น.ส.สหัสวรรณ มูลสวัสด์ิ ร.ท. อดิเรก มูลสวัสด์ิ
177 ด.ญ.อชิรญา  บัววรรณ พ.ต.หญิง พรประภา  บัววรรณ
178 ด.ญ.บุญญาพร  ปรีชาวิบูลย์ พ.อ.หญิง บุตรี  กุลประดิษฐ์

ด.ญ.บุณยนุช  ปรีชาวิบูลย์ พ.อ.หญิง บุตรี  กุลประดิษฐ์
179 ด.ญ.นัฐลดา  ผลผักแว่น จ.ส.อ. เพียน  ผลผักแว่น
180 ด.ช.ณัฐพงศ์  ทองปุย พ.ท. พีรพงษ์ ทองปุย
181 น.ส.กิตติยาพร   ใจท าดี นายสรพงษ์  ใจท าดี
182 น.ส.ภัทรมน  สุดโคต ร.อ. ยศวัจน์  สุดโคต
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183 น.ส.ชนิกานต์  ทองเปลว นางสุรินทร์  อุ่นน้ าใจ
184 ด.ญ.ปษิตา โหนา ร.อ. ก าพล โหนา
185 นายภาคภูมิ พรรณมรรคา จ.ส.อ. ศักด์ิชัย พรรณมรรคา
186 น.ส.ไคริกา ผาสุก พ.ท.หญิง นัคมน  ผาสุข
187 นายศุภสิน   เนตรสว่าง ร.ท. เฉลียว  เนตรสว่าง
188 นายพลพิศุทธ์ิ   พงษ์พานิช พ.ต.หญิง ปิยะรัตน์  พงษ์พานิช
189 นายกฤษณะฤทธ์ิ ผิวทอง จ.ส.อ. สิทธิพร ผิวทอง
190 ด.ช.รณเชษฐ  ใจกล้า พ.ต.หญิง รุ่งเรือง  ใจกล้า
191 ด.ญ.ชุดาพร  สีขาว นางนุชนารถ  สีขาว

ด.ญ.ชุตาพร  สีขาว นางนุชนารถ  สีขาว
192 ด.ช.ณัฏฐนันท์  จันทราศรี พ.ต.หญิง มนัสนันท์  ศรีเจริญ
193 น.ส.พบพร    ต้ังบุญสุข พ.ต.หญิง บุญศิริ  เทพศาสตรา
194 นายธนวินท์  อริยะเครือ พ.ท.หญิง ศรินทร  อริยะเครือ
195 ด.ญ.ธัญญ์นรี วิภาพันธ์เวคิน จ.ส.อ.หญิง ธัญญ์รวี วิภาพันธ์เวคิน
196 ด.ช.กฤษณะ เอ่ียมสี จ.ส.อ. อนุกูล เอ่ียมสี
197 ด.ช.ชัยธวัช เทพอภิชัยกุล จ.ส.อ.หญิง วิภาวัช เทพอภิชัยกุล
198 นายอภิภู  รวมธารทอง พ.อ. อนุชิต  รวมธารทอง
199 นายคุณานนท์  ภักษา นางประนอม  ภักษา
200 น.ส.ดวงกมล  งีสันเทียะ นายศักดา  งีสันเทียะ
201 ด.ญ.ฐิติกาญจน์ เพ็ชรสดศิลป์ พ.ท.หญิง ฐิตารีย์ เพ็ชรสดศิลป์
202 ด.ช.กฤษณกานต์  จันทร์เพ็งสุริยา จ.ส.อ. ธนศักด์ิ  จันทร์เพ็งสุริยา

ด.ช.กฤตภาส  จันทร์เพ็งสุริยา จ.ส.อ. ธนศักด์ิ  จันทร์เพ็งสุริยา
203 ด.ช.ศิรวิชญ  เกตุมี พ.อ.หญิง พรทิพย์  วิริยะภาค
204 ด.ญ.กฤติยาณี  อ าพร นางจันทรรัตน์  อ าพร

นายกัมปนาถ  อ าพร นางจันทรรัตน์  อ าพร
205 ด.ช.กฤตพจน์  ทองหล่อ จ.ส.อ. ทรงยศ  ทองหล่อ
206 น.ส.มณิสตา  แย้มอุทัย นางมณฑา  แย้มอุทัย
207 น.ส.กัญชิญา   สาริคาร นางศิรินทร์ธร   บุญทองสุข
208 น.ส.นภัทร  รุหานนท์ ร.ท.หญิง สมบัติ รุหานนท์
209 ด.ช.พศวีย์  มูลแก้ว พ.ต.หญิง วราภรณ์  มูลแก้ว
210 นายอรรถชัย  สิงห์ทอง จ.ส.อ. องอาจ  สิงห์ทอง
211 นายบัณฑิตย์ พีระพรประเสริฐ จ.ส.อ. บรรจวบ  พีระพรประเสริฐ
212 ด.ช.ภัทรพล  จอมจุฑามาส พ.ต.หญิง กาญจนา  จอมจุฑามาศ
213 นายอนวัช  จันทรศรี จ.ส.อ.หญิง น้ าผ้ึง จันทรศรี
214 ด.ญ.ณฐริกา  ไม่เศร้า พ.ต.หญิง มยุรา  ไม่เศร้า
215 ด.ช.ภัทรดนัย  สีสัมฤทธ์ิ พ.ต.หญิง กาญจนา สีสัมฤทธ์ิ
216 น.ส.อุมาพร  ศรีวรรณโต จ.ส.อ. อดิศร  ศรีวรรณโต
217 น.ส.อักษราภัค  วงษ์เกิดศรี พ.ท. ธรรมสรณ์  วงษ์เกิดศรี
218 ด.ญ.พิชชาพร  พุ่มไหม พ.ต.หญิง ศิริวรรณ  พุ่มไหม
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219 ด.ช.ณัฐวรรธน์   สถาวโรดม ร.อ.หญิง ธนาวดี  หาญพจมาน
220 น.ส.สุพิชฌาย์  เต่าแก้ว น.ส.จุฬาลักษณ์  แสงโชติ
221 ด.ญ.ปุณณดา  หนูพรหม พ.ต.หญิง พรรทิพา บ ารุงพงศ์
222 น.ส.รัตนวลี   ทบศรี พ.ต. นิคม  ทบศรี
223 ด.ช.สรภพ   ธงหิมาลัย พ.ต.หญิง เสาวรจนี  ธงหิมาลัย
224 ด.ช.นิธิกร ปัญญาชาติรักษ์ พ.ต.หญิง ฐิติรดี นนทจารยะ
225 น.ส.พิมพ์มาดา  จันทร์ภู่ พ.อ.หญิง ผศ. มาลี  จันทร์ภู่
226 ด.ญ.วิมลสิริ  วารีย์ พ.ต.หญิง วิไลลักษณ์  วารีย์
227 นายณัฐยศ  ต่วนเทศ จ.ส.อ. ประยงค์  ต่วนเทศ
228 ด.ช.ชนกชนต์  ผิวมะลิ ร.ต. อุทาน  ผิวมะลิ
229 นายธนกร  พานทอง จ.ส.อ.หญิง จุฑารัตน์  พานทอง
230 ด.ญ.ศศิธร  ชวดสลุง ร.ท. ชุ่มสิน  ชวดสลุง
231 ด.ช.เพียงตะวัน บุญเชียงมา ร.ต. อัศราวุฒิ บุญเชียงมา
232 ด.ช.ปวรุตม์  พิมพ์ทวด น.ส.สมพิศ  ช้างเผือก
233 ด.ช.จิราวัจน์ นนทการ ร.ต. ธานนท์ นนทการ
234 ด.ช.ภาคม์  ภังคานนท์ พ.อ. กศม  ภังคานนท์
235 นายปวีร์   วรรณมาศ จ.ส.อ.หญิง ดวงแข  วรรณมาศ
236 ด.ญ.กัญญาพัชร ทศนักข์ ร.ท. ประวรรธน์  ทศนักข์

น.ส.ลลิตรภัทร  ทศนักข์ ร.ท. ประวรรธน์  ทศนักข์
น.ส.ภัทรวดี  ทศนักข์ ร.ท. ประวรรธน์  ทศนักข์

237 นายเสฏฐวุฒิ  เพชรรัมย์ จ.ส.อ.หญิง ดุษณี  อ่ิมอร่าม
238 ด.ช.กัณฑ์พสิษฐ์  ภูริโภไคย พ.อ. ชาติชาย  ภูริโภไคย
239 นายอินทัช  เนาวสัยศรี จ.ส.อ. กิตติศักด์ิ  เนาวสัยศรี
240 ด.ช.ปัณณฑัต  สุวรรณภักดี พ.ท.หญิง ภิรดี   สุวรรณภักดี
241 นายปวีณ  ค าส้ัน จ.ส.อ. ธเนศ  ค าส้ัน
242 ด.ช.เชิดพงษ์  เกิดมณี พ.ท.หญิง พิชญา  เกิดมณี
243 นายกฤติน  วีระประวัติ พ.อ. ปรีชา  วีระประวัติ
244 ด.ญ.วรัญญา  เทวรัตน์ ร.ต. สมบัติ  เทวรัตน์

น.ส.วาสนา  เทวรัตน์ ร.ต. สมบัติ  เทวรัตน์
245 ด.ช.ณัฐภัทร  มณีอินทร์ ร.ต. ชัยวุธ  มณีอินทร์
246 ด.ช.ก่อบุญ  ช่วยเกิด พ.ต.หญิง ประภัสสร ช่วยเกิด
247 ด.ญ.ภาพิมล  สีขาว จ.ส.อ.หญิง วันทนีย์  สีขาว
248 ด.ญ.ขวัญข้าว  พ่ึงพา จ.ส.อ. วิโรจน์  พ่ึงพา
249 นายธนภัทร   ข าท้วม นางสมมาศ  ข าท้วม
250 ด.ช.กฤตพัฒน์  ขาวสวัสด์ิ นางจินตนา  พวงบุบผา
251 น.ส.กนกรดา  บุปผเวช จ.ส.อ. ชูศักด์ิ   บุปผเวช 
252 ด.ญ.กฤตกร  วิชาศิลป์ พ.ท. ธนกฤต  วิชาศิลป์
253 ด.ช.ภรภัทร  สุวัส พ.ต.หญิง ณัฐพร  เพ็งเหล็ง
254 นายปัณณธร  เกษกุล ร.ท. อุทัย  เกษกุล
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น.ส.พรรณปพร  เกษกุล ร.ท. อุทัย  เกษกุล

255 น.ส.กีรติกาญจน์ พฤฒิเกียรติคุณ ร.อ. ศิระกูลย์  พฤฒิเกียรติคุณ
256 ด.ช.ภัทรนันท์  เศรษฐภักดี พ.อ.หญิง สรนีย์ เศรษฐภักดี
257 ด.ช.นราวิชญ์  ค าป้อม ร.อ.หญิง นันธิดา  ป้องศรี

ด.ญ.ณิศชนา  ค าป้อม ร.อ.หญิง นันธิดา  ป้องศรี
258 นายณภัทร  จันทร์ผล พ.ท.หญิง ณัฐนรี   จันทร์ผล
259 นายสรยุทธ  จันเทศ จ.ส.อ.หญิง รัตติกาล  จันเทศ
260 ด.ช.ภาณุวรรธน์   ภู่ระหงษ์ จ.ส.อ. จักรกฤษ   ภู่ระหงษ์
261 ด.ช.ธีรนนท์  เตชสิทธิวัชร์ พ.ต.หญิง ศิริรัตน์ เตชสิทธิวัชร์

ด.ช.กฤชนัช   เตชสิทธิวัชร์ พ.ต.หญิง ศิริรัตน์ เตชสิทธิวัชร์
262 ด.ช.กฤตภาส  บุญพันธ์ จ.ส.อ. รัตนพล  บุญพันธ์

นายพิสิฐพงศ์  บุญพันธ์ จ.ส.อ. รัตนพล  บุญพันธ์
263 ด.ญ.กนกนภา เตชะสมบูรณ์ พ.อ.หญิง เชาวนารถ  เตชะสมบูรณ์

ด.ช.สิรเศรษฐ์ เตชะสมบูรณ์ พ.อ.หญิง เชาวนารถ  เตชะสมบูรณ์
264 ด.ญ.ปริยากร  กังดี ร.ท. ประเสริฐ  กังดี
265 น.ส.วิวรรณ  นันตะทัย จ.ส.อ. วิโรจน์  นันตะทัย
266 นางสาว เบญจพร  สถาวรจันทร์ จ.ส.อ. อ านาจ  สถาวรจันทร์
267 ด.ญ.ณิชณิตา  เอ่ียมข า จ.ส.อ.หญิง ทัศนาลัย  เอ่ียมข า
268 ด.ญ.ธรรมาพร   ถินถาวร พ.ต.หญิง ศิริพร  ถินถาวร
269 น.ส.สณห์สิรี  แสงเดช จ.ส.อ. ศิริพันธ์  แสงเดช
270 นายชญานนท์  แก้วมณี พ.ท. ชูโชติ  แก้วมณี
271 นาย วชิรวิทย์  อาชะนะชัย จ.ส.อ.หญิง กมลธร อาชะนะชัย
272 ด.ช.พุฒิพงษ์  ศรีบุญ พ.ท.หญิง วิยะดา  ศรีบุญ
273 ด.ช.ถิรพุทธ์ิ  สังข์ทอง พ.ต.หญิง กัญญาภัค  ใจเพ็ชร

ด.ช.ถิรวิทย์  สังข์ทอง พ.ต.หญิง กัญญาภัค  ใจเพ็ชร
274 ด.ญ.กนกธร   บุญโสม จ.ส.อ.วีระ  บุญโสม  
275 ด.ญ. นภัสสร  ประทุมแก้ว พ.ต.หญิง ผกากรอง ประทุมแก้ว
276 น.ส.วนัสรินทร์   คงศรีศักด์ิ จ.ส.อ.หญิง ลาวัลย์ เอนกฤทธ์ิ
277 ด.ญ.ภัทรดา โคกเกษม พ.ท. ราชภัฏ  โคกเกษม
278 ด.ช.นันทภพ  สัจจปาละ พ.อ.หญิง อุสา  สัจจปาละ

นายธนภัทร  สัจจปาละ พ.อ.หญิง อุสา  สัจจปาละ
279 น.ส.นฤมล   วงษ์วิเชียร จ.ส.อ. สงกรานต์  วงษ์วิเชียร
280 ด.ช.พิชิตชัย  ศิริ จ.ส.อ. พิชิตศึก  ศิริ
281 นาย ปกรัฐ  ตันเสนีย์ พ.อ.หญิง วราภรณ์  ติยานนท์
282 ด.ญ.อภิชา  เลาหเจริญสมบัติ พ.อ.หญิง สุมาภา  ชัยอ านวย
283 ด.ญ.นภลดา  ไขกันหา พ.ท. จตุพร  ไขกันหา
284 ด.ช.ญาณาธิป วงศ์ดวง ร.ต. เทวินทร์ วงศ์ดวง
285 น.ส. พัสตร์ชิตา  สิริพสุโชค จ.ส.อ.หญิง ธัญณภัสส์  สิริพสุโชค
286 น.ส.ศรัณย์พร  ยินดีมาก ร.ต. ไพบูลย์   ยินดีมาก
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287 ด.ญ.ชุติมดี  ธรรมวิเศษ ร.ท. นราธิป  ธรรมวิเศษ
288 ด.ญ.ศศิธร จูมสีสิงห์ จ.ส.อ. อรรถพล จูมสีสิงห์
289 ด.ญ.ฐิติมา  ทนุวรรณ์ จ.ส.อ. จรินทร์  ทนุวรรน์
290 ด.ช.ภูริทัต  กปิญชรานนท์ พ.ต.หญิง วีนัส  กปิญชรานนท์
291 ด.ช.อรุณเสมา  ขันสังข์ จ.ส.อ. อานนท์ ขันสังข์
292 นายณัฏฐชัย  ชินอัศวโสภณ พ.อ. นภบัญชา  ชินอัศวโสภณ
293 นายธีรชาติ  สิงโตทอง จ.ส.อ. ณัฐพงศ์  สิงโตทอง
294 ด.ช.ธนวรรธน์  เพ่ิมพิพัฒน์ จ.ส.อ. พีระพงค์  เพ่ิมพิพัฒน์
295 นายภานุพงศ์  จิตต์ไพบูลย์ จ.ส.อ.หญิง พิกุล  จิตต์ไพบูลย์

น.ส.ภนิตา  จิตต์ไพบูลย์ จ.ส.อ.หญิง พิกุล  จิตต์ไพบูลย์
296 ด.ญ.นลินรัตน์ หอมวิเศษวงศา พ.อ.หญิง อุมาภรณ์  เถระพัฒน์
297 ด.ช.ณัฎฐวี  อยู่รุ่ง พ.ท.หญิง อริสรา  อยู่รุ่ง
298 นายภาวิต  บันดาลสิน พ.อ.หญิง จุฑารัตน์  บันดาลสิน
299 ด.ช.พุทธวัสน์  พุทธเดชารัตน์ ร.อ. พิษณุพงษ์   พุทธเดชารัตน์
300 น.ส.ศิวนาถ  เต็มอุดม พล.ต. ธ ารงโรจน์  เต็มอุดม
301 ด.ญ.พลอยสอย  สามงามน้อย พ.ต.หญิง ศุภลักษณา  สามงามน้อย
302 ด.ช.ชวินทร์  ทุมาวงศ์ พ.ต.หญิง สุทัตตา  ทุมาวงศ์
303 ด.ญ.พิกุลทอง  ปัททุม นายขุนลาง  ปัททุม
304 ด.ช.รัชต   อ านวยชัย พ.ท.หญิง ลดารัตน์   อ านวยชัย
305 ด.ช.กิตติพันธ์  ประสิทธิเวชชากูร พ.อ. ขจรเกียรติ  ประสิทธิเวชชากูร
306 ด.ญ.ยศยา  ใจภักดี พ.อ.หญิง ปัทมา  ใจภักดี
307 ด.ช.ดลศิวัฒน์ อินทโกสุม พ.ต.หญิง ดวงทิพย์ อินทโกสุม
308 ด.ช.ณัชพล  สุขเจริญ พ.ต.หญิง ตุลาชินี  สุขเจริญ
309 นายพงศกร  ใจชอบ จ.ส.อ. พงษ์เพ็ชร  ใจชอบ
310 น.ส.กรกนก  นาจาน นายจรัส  นาจาน
311 น.ส.ศศธร  แหวนทองค า ร.ท. สุริยา  แหวนทองค า
312 ด.ช.วรพล  เดชดนู จ.ส.อ. ประเสริฐ  เดชดนู
313 น.ส.พิมพ์มาดา  สว่างบ ารุง จ.ส.อ. บัลลังก์  สว่างบ ารุง
314 ด.ญ.ญาณิศา   พิมพบุตร พ.ต.หญิง วรฉัตร  ผลโพธ์ิ
315 ด.ช.กฤตไชย  คิดสวย พ.ท.หญิง พิราภรณ์  จันทนาวิวัฒน์
316 ด.ช.พิชญะ  แตงอ่อน พ.ต.หญิง พิจิตตรา  พรหมค าแดง
317 ด.ญ.กรองแก้ว  สุขสถิตย์ นางสาว กนกวรรณ  สุขสถิตย์
318 น.ส.กรีตภัชร   ศรีนาม จ.ส.อ. สัญญา   ศรีนาม
319 ด.ช.ภคพล  พจน์สุภาพ พ.อ.หญิง สุพิชญา  พจน์สุภาพ
320 นายศุภชัย เล่ียมนุช ร.อ. สุรพงษ์  เล่ียมนุช
321 ด.ญ.ปาลิกา  ทองทะจิตร์ พ.ต.หญิง สุวาลี กล่อมสิน
322 ด.ญ.นันทนีนันท์  ทวีพิมลสัจจะ พ.ท.หญิง เกศกมล พันธ์ุโกศล
323 น.ส.กรณิส  ชูสาย จ.ส.อ. สิปปกร  ชูสาย
324 น.ส.พริมา  กล่ินสุคนธ์ พ.อ.หญิง พัชรินทร์  กล่ินสุคนธ์
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325 ด.ญ.กัญญาภัค  หอมกระจ่าง ร.ท. วีรยุทธ  หอมกระจ่าง
326 ด.ญ.อังควรา  บุดดาสาร จ.ส.อ.หญิง ณัฎฐา  กกอู่
327 นายจิรายุส ศิริรักษ์ จ.ส.อ.หญิง ผกามาศ ศิริรักษ์
328 ด.ญ.ธัญญาภรณ์  พุฒิพงศ์จรัส จ.ส.อ. สุพจน์  พุฒิพงศ์จรัส
329 น.ส.ณัชชา  ดัชถุยาวัตร จ.ส.ท.หญิง อนัญญา ดัชถุยาวัตร
330 ด.ญ.ภัควลัญช์    กรุณา พ.ต.หญิง วิไลพร  กรุณา
331 ด.ญ.ภนิดา  คงมี จ.ส.อ. สมปอง  คงมี
332 ด.ช.ภธิป  แสนนามวงษ์ ร.อ. อนันต์  แสนนามวงษ์

น.ส.ภูริชญา แสนนามวงษ์ ร.อ. อนันต์  แสนนามวงษ์
333 ด.ญ.ชนิสรา  ฤดีกุลธ ารง พ.ท. ประกานต์  ฤดีกุลธ ารง
334 ด.ญ.ณัชชารีย์  จรัสฐิติวสุกุล พ.ต. ฐานวัฒน์   จรัสฐิติวสุกุล

ด.ช.นพฟฏษฎ์ิ  จรัสฐิติวสุกุล พ.ต. ฐานวัฒน์   จรัสฐิติวสุกุล
335 นายพุทธ  ภู่วิลัย น.ส.ชุตินันท์  ริโยธา
336 ด.ช.ธนวินท์  ราชสิงโห จ.ส.ต. ธวัช  ราชสิงโห
337 น.ส. สุนทรี  พระเดิม จ.ส.อ. ค าพอง  พระเดิม
338 นายกษิดิศ ปัญญาคม ร.ท. ปัณณวิชญ์ ปัญญาคม
339 นายวรุตม์  แจ้งสว่าง   นาง ณัฐพัชร  แจ้งสว่าง 
340 ด.ญ.ไอวริญ  บรรลือศรีศักด์ิ ส.อ. สมเกียรติ  บรรลือศรีศักด์ิ
341 ด.ช.ปริณพัชร์  มาลากุล ณ อยุธยา จ.ส.ท. ปริญญา มาลากุล ณ อยุธยา
342 ด.ช.โชติวัฒน์  พะโย นางยุพาพร  เจริญสุข
343 น.ส.กนกอร   ช่างเจริญ ร.ต. สุกิจ  ช่างเจริญ
344 ด.ญ.ธัญชนก ฟักหอม น.ส.ธัญญรัตน์ ฟักหอม
345 น.ส.ธรรมพร เพียรพร้อม ร.ต. จามิกร เพียรพร้อม
346 น.ส.ชนนิกานต์  สายจันทร์เจียม จ.ส.อ. ธงชัย  สายจันทร์เจียม
347 น.ส.ธนพร  คงสบุตร จ.ส.อ.หญิง วรรณี  วงษ์สะและ
348 ด.ญ.กมลพรรณ  ปรีดี จ.ส.อ. สมโภช   ปรีดี
349 ด.ญ.บัณฑิตา  บาศรี ร.ท. ชัชพล  บาศรี

น.ส.บุณยานุช  บาศรี ร.ท. ชัชพล  บาศรี
350 ด.ญ.มิรันดา  สุขใจ จ.ส.อ. อดิสร  สุขใจ
351 ด.ช.พนพ  จินตนา จ.ส.อ. พนม  จินตนา
352 ด.ญ.กรฤทัย  วัฒนรัตน์ พ.อ. จิรกฤต  วัฒนรัตน์
353 ด.ญ.พิมพ์ลภัส  นุชใย นางกฐิน  นุชใย
354 ด.ช.ฉันทาพัฒน์  แสนทวีพัฒนะ พ.ต.หญิง ภัฏชลินทร์  แสนทวีพัฒนะ
355 ด.ช.นราวิชญ์  ไชยวุฒิ ร.ท. วิชัย  ไชยวุฒิ
356 ด.ช.ชนาธิป  อ่วมช่ืน จ.ส.อ. ส าราญ  อ่วมช่ืน
357 ด.ช.กวีพล  เจริญสันต์ พ.ท.หญิง พรนภา  เจริญสันต์
358 ด.ญ.พิญชาพัชญ์  ศรีสุลัย จ.ส.อ. พิษณุ  ศรีสุลัย
359 ด.ช.ศุภวิชญ์  ไชยทองดี จ.ส.อ.หญิง ชนากานต์  ไชยทองดี
360 น.ส.ชุติมา  อู่อรุณ นางมาลัย  อู่อรุณ
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361 ด.ญ.อลิชา  หัสดีผง ร.ท. อนุรักษ์  หัสดีผง

ด.ญ.อธิชา  หัสดีผง ร.ท. อนุรักษ์  หัสดีผง
362 น.ส.กนกพร  แหยมประเสริฐ พ.ต. ชริน  แหยมประเสริฐ
363 ด.ช.ณกรณ์  ม่ันชูพงศ์ พ.ท. สิทธาพันธ์  ม่ันชูพงศ์
364 น.ส.พรปวีณ์   ชัยปัญญา ร.ท. วิชิต   ชัยปัญญา
365 ด.ช.น าตะวัน แก่นการ จ.ส.อ. วิมล แก่นการ
366 นายนครินทร์  ทรงพร จ.ส.อ.หญิง เทียมจันทร์  ทรงพร
367 ด.ช.ปาณัท  เจริญสุข พ.ต.หญิง ปรีญา  เจริญสุข
368 น.ส.ทิณดา สุขสาขา พ.ท. ทินกร สุขสาขา
369 นายกฤษฏ์ิ  แก้ววิมล นาง ทองทราย  แก้ววิมล
370 ด.ช.รัชพล แก้วโกมล จ.ส.อ. สะอาด แก้วโกมล
371 นายพัสกร  เข็มทอง นางลัดดาวรรณ  เข็มทอง
372 นายชิติพัทธ์  วิถี จ.ส.อ.หญิง อุมาพร  วิธี
373 ด.ช.เสฏฐวุฒิ  แก้วนอก จ.ส.อ. เถลิงลาภ  แก้วนอก
374 น.ส.ปวริศา  ทิพย์พันธ์ จ.ส.อ. สุทัศน์  ทิพย์พันธ์
375 ด.ช.ณภัทร   แสงศรี พ.ต.หญิง วราภรณ์  แสงศรี
376 น.ส.รัตติมา  วงษ์เพ็ง นาย สมาน  วงษ์เพ็ง
377 ด.ช.ศุภกฤต  รัตนะจิตรดี ร.ต. ชยุต  รัตนะจิตรดี
378 ด.ช.ภูมิพัฒน์   สุจินดานุพงศ์ จ.ส.อ.หญิง สุดาพร สุจินดานุพงศ์
379  ด.ช.ชาญชัย   ลาลุน จ.ส.อ. เชาวลิต  ลาลุน 
380 นายทินภัทร   อ าพันวิภาส นายพรสรรค์  อ าพันวิภาส
381 ด.ช.ภาคิน  ขยันกลาง ร.ท. ปรีชา  ขยันกลาง
382 นายประสิทธิพร   ทรัพย์พันธ์ุ ร.ท. ประยุทธ ทรัพย์พันธ์ุ
383 น.ส.กัญญารัตน์  ลาภโต จ.ส.อ.หญิง สุกัญญา  ลาภโต
384 น.ส.สุนันทา  เณรยอด ร.ท.หญิง ภาวนา  เณรยอด
385 ด.ช.พุธสณี  มณฑา พ.ท. สุราษฎร์   มณฑา
386 น.ส.ทณัฐชา ใจชอบ จ.ส.อ. พงษ์เทพ ใจชอบ
387 นายศรายุทธ  อยู่คง นายโกศล  อยู่คง
388 ด.ญ.วรินร าไพ   ศรีละคร จ.ส.อ. ประเสริฐ  ศรีละคร
389 ด.ญ.ธัญสินิ ย้ิมละม้าย จ.ส.อ. มนตรี ย้ิมละม้าย
390 ด.ญ.กฤตชญา โสกุล จ.ส.ท.หญิง กัลยาณี  โสกุล
391 ด.ญ.ศศิกานต์  เจริญวงค์ จ.ส.อ. ศักด์ิสิทธ์ิ  เจริญวงค์
392 ด.ช.ฤทธิพร  ริตา  ร.ต. จรัส   ริตา
393 นายอชิตะ ค าเกษ จ.ส.ท.หญิง จิรกัลย์ ค าเกษ
394 นายกิตติภูมิ  หลาวเพ็ชร์ นางสุวรรณา  หลาวเพ็ชร์
395 นายมหพล  วงษ์บุตร ร.ท. บรรลือ  วงษ์บุตร
396 น.ส.วรัชยา  เหาะสูงเนิน นายตุ่น  เหาะสูงเนิน
397 นายธนเศรษฐ์  สุวรรณ พ.อ. กิจจา  สุวรรณ
398 ด.ญ.รักติบูล  ปานทะวงศ์ จ.ส.อ.หญิง สุวรรณา ปานทะวงศ์
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นายรัฐวัชญ์  ปานทะวงศ์ จ.ส.อ.หญิง สุวรรณา ปานทะวงศ์
นายรัฐวิชญ์  ปานทะวงศ์ จ.ส.อ.หญิง สุวรรณา ปานทะวงศ์

399 น.ส.วรรณวิสา  แก้วชูทิศ นางจุฑามณี  แก้วชูทิศ
400 ด.ช.ภควัต  ศิริวัฒนกุล จ.ส.อ.หญิง กมลวรรณ  ศิริวัฒนกุล
401 นายชาครียา  จันทร์ต้อย จ.ส.อ. สัมพันธ์  จันทร์ต้อย
402 น.ส.ปรายฟ้า คงเกตุ จ.ส.อ. ภัทรชัย  คงเกตุ
403 ด.ช.พล  ธนสรวิศย์ พ.ท.หญิง พิชญากร  ศรีปะโค
404 ด.ญ.กนกพิชญ์  สมจู พ.ต.หญิง กัญญา  สมจู 
405 ด.ช.ทรงโปรด กนกวรรณ พ.ท.หญิง อรอนงค์ กนกวรรณ
406 ด.ญ.อรชพร  เจริญชัยวัฒน์ พ.ต.หญิง ยุบล  เจริญชัยวัฒน์
407 น.ส.อิสริยา  ศรีหะราช จ.ส.อ. ศักด์ิสยาม  ศรีหะราช
408 ด.ช.จิรายุ  สุขแย้ม จ.ส.ต. เสกสรร  สุขแย้ม
409 ด.ญ.นฤภร  แก้วฤาชัย จ.ส.อ. อดุลย์  แก้วฤาชัย

นายชัยนันท์  แก้วฤาชัย จ.ส.อ. อดุลย์  แก้วฤาชัย
410 นายพลช  พันธ์ประคุณ จ.ส.อ. ลือชัย  พันธ์ประคุณ
411 ด.ช.ไอยรา  ดวงอรุณ ร.ต. รุ่ง  ดวงอรุณ

นายไอยเรส  ดวงอรุณ ร.ต. รุ่ง  ดวงอรุณ
412 นายจุลเกล้า ภุมมาลี ร.ต. สัญญา  ภุมมาลี
413 นายณพฤธา  อรชุน จ.ส.อ.หญิง ธัญชุพรกัญ อรชุน
414 ด.ญ.ณัฐธิดา เละเซ็น ส.อ. จักรี  เละเซ็น
415 ด.ญ.อภินัพธ์  เนียมเนตร จ.ส.อ. อนุเทพ เนียมเนตร
416 ด.ช.ณัฐภัทร  จงเทพ จ.ส.อ. ณรงค์  จงเทพ
417 ด.ช.ศิรเศรษฐ ชีวะพานิชย์ ร.ต. วิเชษฐ  ชีวะพานิชย์
418 ด.ญ.ปาริฉัตร   เลิศเวียง จ.ส.อ.หญิง สิโรรส  เลิศเวียง
419 น.ส.ทัศนันท์  ศรีวิพัฒน์ นายสุวรรณ์  ศรีวิพัฒน์
420 นายเนติพงษ์  โกทัน จ.ส.อ. ปูรณ์ปภังกร  โกทัน
421 ด.ช.เขมทัต ตลับแก้ว จ.ส.อ. พิพัฒน์ ตลับแก้ว
422 ด.ญ.ปาลิตา  พยัคฆ์สนธ์ พ.ต.หญิง ปาริชาติ  พยัคฆ์สนธ์
423 นายนนทกร  ลาภหลาย ร.ท. คเณศ  ลาภหลาย
424 น.ส.ธัญสุดา ค าส้ัน จ.ส.อ. ภูวสิษฏ์ ค าส้ัน
425 ด.ญ.นันท์นภัส นิลสนธิ จ.ส.อ. บรรจบ นิลสนธิ
426 ด.ญ.ธันย์ญมล  มินโด ร.อ.หญิง ดวงใจ  ภูมลี

ด.ญ.จิรัชยา  มินโด ร.อ.หญิง ดวงใจ  ภูมลี
427 ด.ช.ธีปกร  จ่ันเพ็ชร จ.ส.อ. เอกสิทธ์ิ   จ่ันเพ็ชร
428 ด.ช.บวรวิชญ์  งอกงาม จ.ส.อ. วณีวรรณ  วงศ์ค าจันทร์
429 ด.ช.พสิษฐ์  สายค าจันทร์ ร.อ. วิรัตน์  สายค าจันทร์

ด.ญ.พัฒฑิญาภรณ์  สายค าจันทร์ ร.อ. วิรัตน์  สายค าจันทร์
430 ด.ช.กีรต์ิภัทร  ภารา พ.ต.หญิง ลัดดาวัลย์  ภารา
431 ด.ญ.ชญาภร  ตรงจิตต์   จ.ส.อ.หญิง อรุณี  ตรงจิตต์
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432 นายชานนท์  ชดช้อย จ.ส.อ. วันชัย   ชดช้อย
433 น.ส.ณฐอร รับพันธ์ุ ร.ต.หญิง สุภาภรณ์ ปาลีสร้อย
434 น.ส.ญาดา  นอร์มา พ.ต.หญิง ณัติยา  นอร์มา
435 นายฐิติพงษ์  แจ่มจิรารักษ์ พ.อ.หญิง เบญจพร  แจ่มจิรารักษ์

นายกิตติภัค  แจ่มจิรารักษ์ พ.อ.หญิง เบญจพร  แจ่มจิรารักษ์
436 ด.ญ.บุณยาพร พันชนะ จ.ส.อ. สุจินต์ พันชนะ
437 ด.ช.ภัทรเวท สัยงาม น.ส. คณัสนันท์  ศรีเจริญลาภ
438 ด.ช.นพศิลป์  แพทอง ร.ท. กฤษฎา  แพทอง
439 น.ส.สิริภัทฌาย์ หงษ์เพชร จ.ส.อ. ประสงค์ หงษ์เพชร
440 น.ส.กันตา  นะราศรี พ.ท. ณัฐพงศ์  นะราศรี
441 น.ส.ปัถย์  แสงเรืองอ่อน พ.อ.หญิง ศุภขจี  แสงเรืองอ่อน
442 ด.ญ.พลอยปภัส  แสงหิรัญ ส.อ. สันสฤต  แสงหิรัญ
443 น.ส.ณัฐธยา บุญทวี พ.อ. พนมวัน   บุญทวี
444 นายธีระวัฒน์  รุ่งแสง พ.ท. สมพงษ์  รุ่งแสง
445 ด.ญ.รุ้งรดา  ผลาจันทร์ ส.อ. ธนกฤต  ผลาจันทร์
446 ด.ญ.สภาวี   จิตต์สมุทร จ.ส.อ. อดุล  จิตต์สมุทร
447 ด.ช.ธนกฤต  เพียรท าการ ร.ท. จักรกฤษณ์   เพียรท าการ
448 น.ส.พนิดา มาตรังศรี จ.ส.อ. กรกฏ มาตรังศรี
449 ด.ช.ศุภณัฐ  โพธ์ิพร้าว จ.ส.อ. ณรงค์  โพธ์ิพร้าว
450 น.ส.พันธิตรา  ก าป่ันทอง จ.ส.อ. วิทยา  ก าป่ันทอง
451 ด.ญ.พิชญธิดา ทัดไพร จ.ส.ท. กฤษฎา  ทัดไพร
452 ด.ญ.ปรียาดา  สีดาทัน ส.ต.หญิง ทิติยา การปลูก
453 นายนิธิโชติ   แก้วช้าง จ.ส.ท.หญิง วารุณี   แก้วช้าง
454 น.ส.โศภิษฐา  วรุณศรี จ.ส.อ.หญิง ศิวัชญา  โพธ์ิประเสริฐ
455 ด.ญ.สุนิสา  กล่ินรอด ร.ท. สมประสงค์  กล่ินรอด
456 ด.ญ.ภคนันท์  มะละศิลป์ ร.ท. นรินทร์  มะละศิลป์
457 ด.ช.สิรภพ  อินทร์รวย จ.ส.อ. ปฐมพงษ์  อินทร์รวย
458 ด.ญ.อิสรีย์ หอมวงศ์ จ.ส.อ. ประโมทย์  หอมวงศ์
459 ด.ญ.จีรนันท์ ใจชอบ จ.ส.อ. จิระศักด์ิ ใจชอบ
460 ด.ช.ชิษณุชา  แสนอุ่น พ.ท.หญิง ณุลักษณา  ตกต้น
461 น.ส.สุไลยา  พันโดย ส.อ.หญิง ภาวิณา  พันโดย
462 ด.ช.ชัยภัทร  บัณฑิตสิงห์ พ.ต. ชัยพล  บัณฑิตสิงห์
463 ด.ช.พิพิธธน  จันทพันธ์ จ.ส.อ. วีระชัย  จันทพันธ์
464 ด.ญ.อรุณชนก  ล้ินสุวรรณ พ.ต.หญิง พัชรา  ล้ินสุวรรณ
465 นายภาณุพงศ์  พิมพา จ.ส.อ. วชิระ  พิมพา
466 น.ส.ภัณฑิรา  บุญมี จ.ส.อ. ศักด์ิชาย  บุญมี
467 ด.ญ.พลากุล   สุขวัฒนะกุล ร.อ.หญิง พชร  สุขวัฒนะกุล
468 น.ส.ณัฐภรณ์  ตราชู จ.ส.อ. ปิยชาติ  ตราชู
469 ด.ญ.ณัฐต์รดา  ธารสินทรัพย์ พ.ต.หญิง ธนัญกรณ์  ธารสินทรัพย์
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470 น.ส.วีร์สุดา  อยู่สุข จ.ส.อ.หญิง เมธาพร  ยาวะโนภาศ
471 ด.ช.นภัทร  กังหลี พ.ท.หญิง กุสุมา  กังหลี
472 ด.ช.สุกฤษฎ์ิ  เลขนอก ส.อ. สงคราม  สิงห์เจริญ
473 นายนาวิก  สิงห์ศร นางสุนทร  สิงห์ศร
474 ด.ช.จักรกมล  ประชาเขียว น.ส.กรรณาภรณ์   ทองเหลือง
475 ด.ญ.พรรัตน์  ทองค า นาง รัศมี    แก่นสนธ์ิ
476 นายศดิศ  วันเชียง นางโสภี  วันเชียง
477 นายคณิศร  สุวรรณรังษี นางวิสุดา  สุวรรณรังษี
478 นายคาราวาน รอดชมภู นายจิระวัฒน์  รอดชมภู
479 ด.ช.ศุภณัฐ  วงษ์ศิริ นาย ชัยวุฒิ  วงษ์ศิริ
480 น.ส.ขวัญจิรา   เกตุนคร น.ส.ณัฎฐ์ ช านาญนา
481 นายปริเยศ  พราหมณ์น้อย  จ.ส.อ.หญิง ปรียากมล  ทวีศรี
482 ด.ช.ชนาธิป  คนรู้ ส.อ. สุนิตย์  คนรู้
483 ด.ญ.มนัสนันท์  คืนคง น.ส.พิมพา  คืนคง
484 น.ส.ปิยะดา  พลายเพ็ชร์ นางสุทิศา  พลายเพ็ชร์
485 ด.ช.วัชรพงศ์  มีนิล น.ส.ศิริรักษ์  มีนิล

น.ส.อศิตา  มีนิล น.ส.ศิริรักษ์  มีนิล
486 นชท. กระวี  อ าพร นาย เกียรติยศ  อ าพร
487 ด.ญ.ณัฎฐ์ทิตา  เย็นสถิตย์ น.ส.อังคณา  ชมพู
488 ด.ช.นวพร  มีพวง นางสินาพร   สุวรรณพันธ์
489 ด.ช.กรกฎ  งามวิเศษ นายอมเรศ  งามวิเศษ
490 ด.ช.วรปรัชญ์  สุคติ น.ส.วิไลภรณ์   กล่ันกล่ินหอม
491 ด.ญ.อภิชญา  ช่ืนทรวง น.ส.นิชาภา  กิจบ าเรอ
492 ด.ญ.พิชญธิดา  แป้งทา ร.ต. สุรชัย  แป้งทา
493 ด.ช.นันทกร  คล้ายบัว จ.ส.ท. อนุชา  คล้ายบัว
494 ด.ช.ปกเกศ  คงชาติ นางสุภารัตน์  คงชาติ
495 นายศุภสัณห์ มรรคผล นาง กัญญาภัทร สายบัวทอง
496 ด.ช.ขรินทร์ทิพย์  ค าหอม นาย สุรชาติ  ค าหอม
497 ด.ญ.สุภาวิตา หอมสมบัติ ส.อ.หญิง จันทร์จิรา หอมสมบัติ
498 ด.ญ.ณัฐพรกานดา  อ่ าตระกูล จ.ส.อ. สามารถ   อ่ าตระกูล
499 ด.ญ.ณพัชญา  ปุณยวารีพงศ์ จ.ส.อ.หญิง รัศมี  ปุณยวารีพงศ์
500 นายราชวัลลภ ทวีกุล จ.ส.อ.หญิง สุภาพร ทวีกุล
501 นายรัชชานนท์  ขาวผ่อง น.ส.ลัดดาวัล  ชาลี
502 นายณภัทร ศรีชัย ร.ต. ณัฐวุฒิ  ศรีชัย
503 ด.ช.กฤษกร  แก้วสมนึก จ.ส.อ. สุเทน    แก้วสมนึก

ด.ช.เขษมศักด์ิ   แก้วสมนึก จ.ส.อ. สุเทน    แก้วสมนึก
504 ด.ญ.กัณณ์ณิศรา  สงวนทองวงศา น.ส.ณัฐชานันท์  สงวนทองวงศา
505 น.ส.ปริญาภรณ์ สารีกิจ ร.ท. ประสาน สารีกิจ
506 ด.ช.กิตติพัศ  เทียนเทศ นางรพี  ศิริสมบัติ
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507 น.ส.พิณชญาณัฐ  มีแสง นางสิรดาภัสร์  นาแย้ม
508 ด.ญ.ศศิธร  โพธ์ิทอง น.ส.ยุวดี  ช่ืนสกุล
509 ด.ช.วิศิษฎ์   เดชดี น.ส.สุจิตรตรา   ศรีชาทุม
510 ด.ช.บุณยกร  สังข์ส าโรง พ.ต.หญิง วิภากร  สังข์ส าโรง
511 นายเมธาวี  ช่ืนฤทธ์ิ นางวันดี  อ่ิมอ้น
512 ด.ญ.พิชามญช์ุ  อยู่เจริญ จ.ส.อ.หญิง กรรณิการ์  วิบูลย์
513 นายวสวิศร์  โชดก นาง อมรรัตน์  โชดก
514 ด.ญ.ธัญญารัชต์   สุพิมพ์ พ.ต.หญิง สมกมล ดลบันดาลโชค
515 น.ส.ฉัตรสุดา  แย้มชุติ จ.ส.อ. วิรัตน์  แย้มชุติ
516 นายทรงธรรม   ฤกษ์ส าราญ นางกุลณัฐฐา  รวยสรพันธ์
517 ด.ญ.มีนา   จันทร์กระจ่าง ส.อ.หญิง หน่ึงฤทัย ควรสถิตย์

น.ส.ฤทัยชนก จันทร์กระจ่าง ส.อ.หญิง หน่ึงฤทัย จันทร์กระจ่าง
518 ด.ช.ปุญวิชญ์  อสิกัน น.ส.มานิตา   อสิกัน
519 น.ส.โสภิดา สาระไชย น.ส.อัชชยา ค าลุน
520 ด.ช.พีรณัฐ  เกณฑ์ทา จ.ส.อ.หญิง นันทิตา  เกณฑ์ทา
521 ด.ช.ภูริณัฐ    เทียนผง น.ส. รุ่งนภา  ปะโมทะโก
522 ด.ช.โชติวิทย์ ยาแก้ว ส.อ. ชาติชาย  ยาแก้ว
523 น.ส.นภัสวรรณ  ทศนักข์ ร.ต. พลยุกต์  ทศนักข์
524 ด.ช.ธนาพัฒน์   โกวิทวที ส.อ.หญิง ชินีนาถ  โกวิทวที

ด.ช.ชนาธิป  โกวิทวที ส.อ.หญิง ชินีนาถ  โกวิทวที
525 นายปิยพงษ์ โพธิจามร ร.ต. ประยุทธ์ โพธิจามร
526 ด.ญ.เสฏฐีรัตน์ ยืนยงชาติ ร.อ. ศรีเพชรรัตน์ ยืนยงชาติ
527 ด.ญ.กัญญาณัฐ  อู่ทอง ส.ท.หญิง พรรณิสา ปุ๋ยกระโทก

ด.ญ.ศุภกานต์ อู่ทอง ส.ท.หญิง พรรณิสา ปุ๋ยกระโทก
528 นายอัครเดช  รัมมะปราชญ์ นายสันติ  รัมมะปราชญ์
529 ด.ช.วรัญญู  พลอยเพ็ชร น.ส.วารึณี  พลอยเพ็ชร
530 ด.ญ.ปรียาภรณ์ แก่นส าโรง จ.ส.อ. ปิโยรส แก่นส าโรง
531 ด.ช.พีรพล ใจกลาง นางนฤมล น่ิมสวัสด์ิ
532 ด.ญ.วรรณษา  ทองสุข ส.อ. สมรักษ์  ทองสุข 
533 ด.ญ.กรรณธิดาพร เพ่ิมพูน จ.ส.อ. พรนารายณ์ เพ่ิมพูน
534 ด.ช.พีรภาส  อชมหาตม์ จ.ส.อ. ธีรศักด์ิ  อชมหาตม์
535 ด.ญ.ณัฐณิชา  ป้องศรี ส.ท.หญิง ปิยะนาฎ  ป้องศรี
536 น.ส.วรณัน  กันทุกข นางพัชนี  กันทุกข์

น.ส.ภัทรศยา  กันทุกข์ นางพัชนี  กันทุกข์
537 ด.ญ.พนิตพร  ช่วยม่ันคง น.ส.พัชรพร  ชมภิรมย์
538 ด.ญ.ปิยธิดา  ทินบัตร นางทองสุข  ทินบัตร
539 ด.ช.ปัณณธร  ลือนาม พ.ท.หญิง ขนิษฐา  ลือนาม

ด.ญ.กัญญณัท  ลือนาม พ.ท.หญิง ขนิษฐา  ลือนาม
540 ด.ญ.บุศรารินทร์  วิชัยระหัด  น.ส. เบญจมาศ  ดีขามป้อม 
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541 ด.ญ.กวินธิดา กล่ินไชย ส.ท.หญิง สุพัตตรา วงศา
542 นรส.วัชรพงศ์  ฉิมเทียม จ.ส.อ.หญิง พชรณัฏฐ์  ใจสุบรรณ์
543 น.ส.มนธิดา  อุ่นเจริญ นายสมบัติ  อุ่นเจริญ
544 ด.ญ.นันท์พนิตา ขันทอง พ.ท.หญิง พุทธาภรณ์  ขันทอง
545 ด.ญ.ฐิตารีย์ สธนเสาวภาคย์ พ.ท. ภพกฤต ภพธรอังกูร
546 ด.ญ.สพัสรา  จันทศร จ.ส.อ. อ านวย  จันทศร
547 น.ส.บวรรัตน์  บุญยืน จ.ส.อ. สิทธิโชค  บุญยืน
548 ด.ช.ชัชพงศ์  ประจวบวัน จ.ส.อ. พุทธิพงศ์   ประจวบวัน
549 นาย ธนธัส  สิงห์โตข า พ.อ. ธ ารงค์ศักด์ิ  สิงห์โตข า
550 ด.ช.ธนกฤต  พัฒนเจริญ ส.อ. ธนากร  พัฒนเจริญ
551 ด.ญ.ชลิดา  หนองบัว พ.ท.หญิง สุภาพร  บุญทับ

นายธัชพล  หนองบัว พ.ท.หญิง สุภาพร  บุญทับ
552 น.ส.พิมพ์วลี  คล้ายกระโทก น.ส. ศิริวรรณ  เจ็ดกริช
553 ด.ญ.ศิรประภาว์ จุ้ยภู่ จ.ส.อ. สิรภพ จุ้ยภู่
554 น.ส.อภิชญา  มณีวงษ์ ร.ท. พิเชษฐ์  มณีวงษ์
555 ด.ญ.นภัสกร   กิจนัทธี จ.ส.อ. สุรพันธ์  กิจนัทธี
556 ด.ช.ธนดล  คูงามมาก น.ส.ชนิตา  น้ ามันจันทน์
557 ด.ช.ภาสกร ขาวกระจ่าง จ.ส.อ. ธนพล ขาวกระจ่าง
558 ด.ญ.ปุญยาพร  ป้ันตระกูล น.ส.ประดับพร  ทัศสาคร
559 ด.ญ.กัญญาวีร์  ชอุ่มผล จ.ส.ท.หญิง กรองแก้ว  เชียวช า
560 ด.ช.วรธน  ก าลังเสือ ส.อ. ธิตินนท์  ก าลังเสือ
561 ด.ช.พลภัทร  เล็กใจกล้า พ.ท.หญิง กุลริศา  เล็กใจกล้า
562 ด.ช.วุฒิภัทร  วิชยากาศ ร.ท.หญิง ประภาพร  เชิดโคกสูง
563 ด.ญ.สุพรรษา  บุบพะลา ส.ท.หญิง สาวิตรี  ชะม้ายกลาง
564 ด.ช.ภูริทัตย์ ขันไชย ร.ท. วุฒนันทร์ ขันไชย
565 ด.ช.ธนดล  วิเชียรกันทา ส.ท.หญิง สุธิดา  วิเชียรกันทา
566 นาย ณัฐพนธ์   ค าช้าง ร.ท. ชัยชิต  ค าช้าง
567 ด.ช.จักรกฤษณ์  แร่เพ็ชร์ ส.ท.หญิง อัจฉราภรณ์ แร่เพ็ชร์
568 ด.ญ.กัญญ์วรา  เอ้ือพงษ์พันธ์ จ.ส.อ.หญิง ณัฐินี  เอ้ือพงษ์พันธ์ 
569 ด.ช.ธนกฤต  หุ่นโตภาพ พ.ท.หญิง สริญญา  หุ่นโตภาพ
570 นายรัชชานนท์   หาญลือ จ.ส.อ.หญิง พวงทอง   โสมะวงษ์
571 นายปองธรรม  วรบุตร พ.อ. คมกริช  วรบุตร
572 ด.ช.เจตพัฒน์  สองเมืองสุข พ.ต. รังสรรค์  สองเมืองสุข

ด.ช.ชิษณุสรรค์  สองเมืองสุข พ.ต. รังสรรค์  สองเมืองสุข
573 นายสิริวัฒน์  ชะม้ายกลาง น.ส.นงนุช  ปล่ังกลาง
574 นายพีรพัฒน์  เพียซ้าย ร.ต. อรุณ   เพียซ้าย
575 นายพีรณัฐ  ด าดง ร.ท. ผจญ  ด าดง
576 ด.ญ.กฤติยา  สิงห์โคก น.ส.สาวิตรี  มัทกิจ
577 ด.ญ.ภัทราพร วงษ์เสวก นางณิชยา วงษ์เสวก
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ด.ช.ณภพ วงษ์เสวก นางณิชยา วงษ์เสวก

578 ด.ญ.ณัฏฐนันท์  พลพิมพ์ จ.ส.อ.หญิง ฐานิตาภรณ์  พลพิมพ์
579 นายกฤษฏา  ลีนาค นางเพ็ญประภา  ลีนาค
580 นายจิรภัทร ฮวดบ ารุง ส.ท.หญิง สุวิมลย์ ฮวดบ ารุง
581 ด.ญ.พษนันท์  จันทร์ประดับ น.ส.วิไลลักษณ์  จันทร์ประดับ
582 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา  ศรีพงษ์ชู จ.ส.อ.หญิง อังคณา  ศรีพงษ์ชู
583 นายเจษฎาภรณ์  กล่ินพิกุล นางสาว วาสนา  ภุมรินทร์
584 นายภูผา  พิมพรัตน์ พ.ท. วิจิตร  พิมพรัตน์
585 ด.ญ.อลิสรา  อ่อนส้มกิจ จ.ส.อ. จักรพันธ์  อ่อนส้มกิจ

ด.ญ.อิสรา  อ่อนส้มกิจ จ.ส.อ. จักรพันธ์  อ่อนส้มกิจ
586 ด.ช.เตชิต  สิรกุลวานิช นาย กฤษฎ์     สิรกุลวานิช
587 นายภุมรินทร์  ขันธวิธิ น.ส. ขนิษฐา  ขันธวิธิ
588 นายณัฐพล  ขันธวิธิ น.ส. ขนิตตา  ขันธวิธิ
589 ด.ญ.ณัฐนิชา  มหาโคตร นางเจนจิรา  มหาโคตร
590 ด.ญ.ญุวรัตน์ มณีวัฒน์ น.ส. ยุวธิดา มณีวัฒน์
591 ด.ช.ชยานันท์  นรศาสตร์ นายศุภชัย  นรศาสตร์
592 ด.ช.ชินวุฒิ  ศรีส าราญ น.ส.ปิยะรัตน์  ศรีส าราญ
593 ด.ญ.ธนพร  ทองย้อย น.ส.เพลินพิศ  โพธ์ิวงษ์
594 ด.ญ.ณิชมน   โพธ์ิบุญมา นาง สุปราณี   โพธ์ิบุญมา
595 ด.ช.วิชัย  ใหญ่วงศ์ น.ส.อรทัย  ใหญ่วงศ์
596 นายกัณฑ์เอนก ใจทน นางนารีรัตน์  ใจทน
597 น.ส.ชุติมนต์  รัมมะปราชญ์ น.ส.ทัศพร  กล่ินโซดา
598 ด.ญ.ขวัญพิชชา  พุลสุบ น.ส.นันทิตา  ภาคแก้ว
599 ด.ญ.พุฒิธาดา  เถ่ือนแก้ว น.ส.ภัทรภรณ์  วิโรจน์พันธ์ุ
600 ด.ช.กันตินันท์  อายุศรี น.ส.สาวิตรี  อายุศรี
601 ด.ช.นฤดล  ส่งศรีสุก นาย ปณต  ส่งศรีสุก
602 นายพีรพงษ์  ชีระพุฒ นาย สมยศ  ชีระพุฒ
603 นายณัฐภัทร  นนทวงษ์ ร.ต. พงษ์ศักด์ิ  นนทวงษ์
604 ด.ช.ภัทรพงศ์   ภู่ยินดี นายมานพ  ภู่ยินดี
605 ด.ญ.พีรดา  ภูโส จ.ส.ท. ดนุพล  ภูโส
606 ด.ช.ชัยชนะ  แสงบ ารุง น.ส.ธัสสุณี    โมม่วง
607 ด.ช.ภัทรชัย  เท่ียงบริบูรณ์ น.ส.ไพวัน  บัวกาบ
608 น.ส.พศวีร์  ผดุงทรัพย์ นางจิตติมา  สุวรรณกูฏ
609 ด.ช.สิริภัทร  จันแปลก น.ส.สุภาพรณ์  แจ่มฟ้า
610 ด.ญ.ณิชากร  เถียรหนู ส.ต.หญิง สิริกร  เถียรหนู
611 ด.ญ.ภูมรินทร์   คงวุธ ร.ต.หญิง ยุพิน  จันทร์เพ็ง
612 ด.ญ.บุญญิศา ศิริวัฒนพรทวี น.ส. ฐิติมา ศิริวัฒนพรทวี
613 ด.ช.สิริมงคล  หอมแก้ว น.ส.กมลรัตน์  โสดาพรม
614 ด.ญ.ฉัตรชญา เนตรนิยม จ.ส.อ.มิตร เนตรนิยม
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615 ด.ญ.สิริกร   สนธิคุณ น.ส.ชนนภา  สีมารักษ์
616 น.ส.อารียา  สมพิทักษ์ จ.ส.อ. ยา  สมพิทักษ์
617 ด.ช.พุฒิพงศ์  วินุราช นางอารีย์  วินุราช
618 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์  ขจรเกียรติเลิศ นางสาว จตุพร  ขจรเกียรติเลิศ
619 ด.ญ.ชุติมันต์  พัฒนไพบูลย์ นาง ชญาน์ทิพย์ พัฒนไพบูลย์
620 ด.ญ.ปรัชญนันท์ เชิดสูงเนิน ส.อ.หญิง สุนิสา ศรีมันตะ
621 ด.ช.ธีร์ธวัช  ศรีปุงวิวัฒน์ พ.ท.หญิง สุธาทิพย์ ศรีปุงวิวัฒน์
622 ด.ญ.ฐิติพร กล่ินประชุม นายสาธิต  กล่ันจินดาดี
623 นายธนาคาร  ไม้งาม พ.ต. ธนากร  ไม้งาม
624 น.ส.จีรนันทร์ ตรีเหลา นาง พรระวี ตรีเหลา
625 ด.ช.จักรพงษ์   ไม้เท้าแก้ว น.ส.จีราพร  จิตตเสถียร
626 ด.ญ.อมรรัตน์  กุหลาบศรี นางสายอรุณ  กุหลาบศรี

น.ส.นิศารัตน์  กุหลาบศรี นางสายอรุณ  กุหลาบศรี
627 ด.ช.ณัฐวุฒิ  ทองแสง น.ส.วรัญญา  แก้วสุวรรณ
628 น.ส.ปัญญ์ชิตา   ศรีโยธี นางสมยงค์  ศรีโยธี
629 น.ส.ธนัญญา  นิติวัฒนะ นางวรรณวิภา  นิติวัฒนะ
630 ด.ช.พิชญ์มงคล  สุขสมบูรณ์ ส.ต.หญิง ทับทิม  ทางฝน
631 น.ส.อารียา  ป่ินภู่ น.ส.ธิดาพร  เพ็งนาม
632 ด.ช.พัชร  อุ่นธานี น.ส.พจน์สุนีย์  ศรีประสงค์

น.ส.ชภาภา  อุ่นธานี น.ส.พจน์สุนีย์  ศรีประสงค์
633 ด.ช.ณัฐพล  สามสี น.ส.นงนุช  ภมร
634 ด.ช.กรวิชญ์   แก้วโรจน์ พ.ท.หญิง นฤมล   แก้วโรจน์
635 ด.ช.ศิวกร  เอ่ียมศิริ จ.ส.ท. สุทธิพงศ์  เอ่ียมศิริ
636 น.ส.ศศินา  ป่ินวิเศษ พ.ท. สายชล   ป่ินวิเศษ
637 ด.ช.ณฐพัชร์  ชมภิรมย์ จ.ส.อ. รุจิกรณ์  ชมภิรมย์
638 ด.ช.ชนะกันต์    มูลเมือง น.ส.ธัญญานุช  มูลเมือง
639 นายชญานนท์  มรรคผล พ.ท.หญิง ปรีชญา  มรรคผล
640 ด.ญ.ธิดารัตน์  ก้ิมอารีย์ พลฯอส.ธีรพล  ก้ิมอารีย์

ด.ญ.ประภัสสร  ก้ิมอารีย์ พลฯอส.ธีรพล  ก้ิมอารีย์
641 ด.ช.ไรวินทร์  พูนชู นางขวัญชนก  พูนชู
642 ด.ญ.กัญญ์วรินทร์  เพ็ชรบรรพต น.ส.รังสินี เพ็ชรบรรพต
643 ด.ญ.กฤตพร  บ้วนนอก นางจตุพร  บ้วนนอก
644 ด.ช.ชินกฤต  หาวัน นาง ชัญญา  พร้อมจิตร
645 ด.ช.วชิรธร   ถาวรวงศ์ ร.ต. พนัสศักด์ิ  ศิริทรัพย์วานิช
646 น.ส.ธนัชพร  วงศ์สวรรค์ จ.ส.อ. ไชยวัฒน์  วงศ์สวรรค์
647 ด.ญ.วริษฐา วรเมท น.ส.จันจิรา  วรเมท
648 ด.ญ.อรรัมภา วงศ์จ านงค์ ส.ต.หญิง จันทร์สุดา วงศ์จ านงค์
649 ด.ญ.ดาหลา  น้อยพุ่ม น.ส.วรรณิษา  น้อยพุ่ม
650 ด.ญ.ปวันรัตน์  ศรีลาวงค์ น.ส.นวลปรางค์  เทนค าปาบ
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ครอบครัวท่ี      ช่ือ-สกุล-บุตรสมาชิก        ยศ-ช่ือ-สกุล สมาชิก
651 ด.ช.ชยานนท์  ปล่ังกลาง น.ส.คนึงนิจ  ปล่ังกลาง
652 ด.ช.สดาพัฐ  สุนทรโกมล จ.ส.อ. วีรยุทธ  สุนทรโกมล
653 น.ส.ณัฐฐิตา วงษ์ขวัญ นางกรรณิการ์ สาโล
654 นายชัชพล  ทนงค์ นางชลิตา  ทนงค์
655 ด.ช.ธีรโชติ  หาญแท้ นางสาว อรดี  กุลชรัตน์
656 น.ส.ณัฐวดี   ดอนศรี  ส.ต.หญิง นิตยา ประเสริฐสังข์
657 ด.ช.ภูวเนตร  ภูมีเมฆ ส.ต.หญิง ยุวดี  เครือไชย
658 น.ส.ณิชกมล พวงทอง ร.ท. ฉัตรชัย  พวงทอง
659 น.ส.ปิยดา   จีนสุทธ์ ส.ต.หญิง จรรยา จีนสุทธ์
660 นายรณกฤต    พิลาธร ส.ต.หญิง เบญจางค์   พิลาธร
661 นายรังสิมันต์  มันตะ ส.ต.หญิง ส าเริง  มันตะ
662 นายสุรศักด์ิ   จรกระโทก ส.ต.หญิง สุวพร  คานทอง
663 ด.ญ.อนัญญา อบเทียน ส.ต.หญิง ณัฐฐนันท์ อบเทียน
664 น.ส.ศศิกานต์  แย้มสะอาด ส.ต.หญิง อ้อมทิพย์ แย้มสะอาด
665 ด.ญ.สุธีธิดา  ภาคมฤค ส.ต.หญิง ฐิตาพัชร์   วงษ์ประเสริฐ
666 น.ส.บัณฑิตา   บุตรดี ส.ต.หญิง นงรักษ์  ด้วงเฟ่ือง
667 ด.ญ.ธพัทธ์ณารา  วัฒนชัยพัทธ์ ส.ต.หญิง ศรัณพร   วัฒนชัยพัทธ์
668 ด.ญ.ภัทรปภา    ถาวงศ์ ส.ต.หญิง ทวีรัตน์  ถาวงศ์
669 ด.ญ.จิราภรณ์   ทวีโยค ส.ต. สุภกิณห์  ทวีโยค
670 ด.ญ.สุวรา    สุนทราทรพิพัฒน์ พ.อ. สมเจตน์    สุนทราทรพิพัฒน์
671 ด.ช.นรชัย  ศรวิชัย ส.ต.หญิง อรอิริญา   ศรวิชัย
672 ด.ช.จิราธิป   คงทิพย์ ส.ต.หญิง กรรณิการ์  เธียรวรรณ์
673 นายนพรัตน์  เถ่ือนบัว น.ส.พัทธมน  กานนท์
674 นายฐิติวัสส์  ประนัดเต นายสิทธิชัย ประนัดเต
675 ด.ช.อัษฎาวุธ  กานนท์ น.ส.พิมพ์มาดา  กานนท์
676 ด.ญ.ศศิวรรณ  สีใส น.ส. นภาพร  สมนึกแท่น
677 ด.ญ.จินดา  ค าชนะ น.ส.มณีพร  อุทัศน์
678 ด.ช.จิรอังกูร  ฮันชาติ ส.ต.หญิง พิสมัย  ฮันชาติ
679 ด.ช.นวพล  สมภา น.ส.เย็นจิตร  สมภา
680 ด.ญ.ปัญญ์ตวัน  พันธ์จันทร์ ส.อ. สุวัช   พันธ์จันทร์
681 ด.ช.คีตภัทร  สาเกทอง จ.ส.อ. ชรัญพงษ์  สาเกทอง
682 นายศตวรรษ เทียมเพ็ง ร.ท.หญิง ชุลีพร เทียมเพ็ง
683 ด.ช.ฐานวัฒน์ วงศ์ปราชญ์ พ.อ.หญิง เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์
684 ด.ญ.พิมพ์ลตา สถานทรัพย์ จ.ส.อ.หญิง พิมพ์ภัทรา สถานทรัพย์


