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ห้อง เลขท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สมำชิก-สปค.บม ควำมสัมพันธ์ ปี สมำชิก

1/1 1 58294 เด็กชำย กิตติภัค มำจันทร์ นำงอัญชลี มำจันทร์ มำรดำ 2565
1/1 2 58295 เด็กชำย จิรภัทร์ มนัส นำงสำววริศำ มนัส มำรดำ 2565
1/1 3 58296 เด็กชำย จิรำยุส สุยะลำ นำงจิรำรัตน์ สุยะลำ มำรดำ 2565
1/1 4 58297 เด็กชำย ธนดล ท้ำวแก้ว นำงสำวสุนิสำ ปรำณี มำรดำ 2565
1/1 5 58298 เด็กชำย นฤเบธ ชวเศรษฐกุล นำงทนิตำ ชวเศรษฐกุล มำรดำ 2565
1/1 6 58299 เด็กชำย นิติวัฒน์ ชำยทวีป นำงภัทรนันท์ ทองคู่ มำรดำ 2565
1/1 7 58300 เด็กชำย ปธำนิน สุทธิเวสน์วรำกุล นำงสำวอนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี มำรดำ 2565
1/1 8 58301 เด็กชำย ปัณณวรรธ นำมวงศ์ษำ นำงสำววรัญชญำ บัวดก มำรดำ 2565
1/1 9 58302 เด็กชำย ปัณณวิชญ์ ค ำนนท์ นำยสุรเชษฐ์ ค ำนนท์ บิดำ 2565
1/1 10 58303 เด็กชำย พบธรรม บุญทรง นำงธิดำรัตน์ บุญทรง มำรดำ 2565
1/1 11 58304 เด็กชำย ภัทรกร ชัยธรรมโชค นำงสำวอุรดำ นำมวงษ์ มำรดำ 2565
1/1 12 58305 เด็กชำย ภูวศิษฏ์ สวัสด์ิตระกูล นำงกำนต์รวี สวัสด์ิตระกูล มำรดำ 2565
1/1 13 58306 เด็กชำย รพีภัทร วรนำม นำงสำวอัญชลิกำ ทำค ำสุข มำรดำ 2565
1/1 14 58307 เด็กชำย รัฐพล อุดมทรัพย์ นำยอดิศักด์ิ อุดมทรัพย์ บิดำ 2565
1/1 15 58308 เด็กชำย วรกมล เศรษฐนันท์ นำงสุภำพร เศรษฐนันท์ มำรดำ 2565
1/1 16 58309 เด็กชำย ศรัณย์กร ทองเทพ นำงประภัสสร ทองเทพ มำรดำ 2565
1/1 17 58310 เด็กชำย สรัล ศุภอรรถกร นำยมงคล ศุภอรรถกร บิดำ 2565
1/1 18 58311 เด็กหญิง กันยำวีร์ บำลเวช จ่ำสิบเอกคณิศนันท์ บำลเวช บิดำ 2565
1/1 19 58312 เด็กหญิง กำนต์สินี สุดสี นำงพัสณพร สุดสี ยำย 2565
1/1 20 58313 เด็กหญิง ชญำนันท์ ทองเพ่ิม พันต ำรวจเอกอนุศำสตร์ ทองเพ่ิม บิดำ 2565
1/1 21 58314 เด็กหญิง ชณิสรำ ไชยภูมิ นำงสำวอุณำโลม พิลำชัย น้ำ 2565
1/1 22 58315 เด็กหญิง ชนิดำภำ ภูทอง นำงวันวิสำ ภูทอง มำรดำ 2565
1/1 23 58316 เด็กหญิง ชัญญำ กัลป์ศิริไพศำล นำงสำวสุรินทร กัลป์ศิริไพศำล มำรดำ 2565
1/1 24 58317 เด็กหญิง ณัฎฐณิชำ ทองจำด นำงปรรณพัชร์ ทองจำด มำรดำ 2565
1/1 25 58318 เด็กหญิง ณัฐฐำ สมบูรณ์ นำงสำวพลอยแก้ว ดวงแก้ว มำรดำ 2565
1/1 26 58319 เด็กหญิง ณัฐนำรี บุญตำ นำงสำวสุธำดำ โพธำรำม น้ำ 2565
1/1 27 58320 เด็กหญิง เณศรำ ทำนะจิตต์ นำยไชยศิริ ทำนะจิตต์ บิดำ 2565
1/1 28 58321 เด็กหญิง ทัสดำ โคบำลอีสำน นำงทัศนีย์ โคบำลอีสำน มำรดำ 2565
1/1 29 58322 เด็กหญิง ณภำสุ ประมูลพงศ์ นำงลักขณำ ประมูลพงศ์ มำรดำ 2565
1/1 30 58323 เด็กหญิง นรำภรณ์ บุญบัง นำงชุลีรัตน์ บุญบัง มำรดำ 2565
1/1 31 58324 เด็กหญิง นวกชมณ วิลำมำศ นำยคณพศ วิลำมำศ บิดำ 2565
1/1 32 58325 เด็กหญิง ปวีณ์นุช บัวขจร นำงอมรวรรณ บัวขจร มำรดำ 2565
1/1 33 58326 เด็กหญิง ปำนป้ัน บันสิทธ์ิ นำงสำววิมลวรรณ ทองท่ัว มำรดำ 2565
1/1 34 58327 เด็กหญิง ปำนวำด เพชรพรหม นำงสำวรักตำภำ วุฒวัณณ มำรดำ 2565
1/1 35 58328 เด็กหญิง พรชนิตว์ รำษฏรดี จ่ำสิบเอกไพฑูรย์ รำษฏรดี บิดำ 2565
1/1 36 58329 เด็กหญิง เพชรดำ วิลัยบูลย์ นำงวรำภำรณ์ วิลัยบูลย์ มำรดำ 2565
1/1 37 58330 เด็กหญิง ศิริญำภำ เหมชัย ดำบต ำรวจประมวล เหมชัย บิดำ 2565
1/1 38 58331 เด็กหญิง ศุภสุตำ แสนศรี นำงสำวนิตยำ คำมวัลย์ มำรดำ 2565
1/1 39 58332 เด็กหญิง สุวิชญำ ผุดผ่อง นำงสุภำพร ผุดผ่อง มำรดำ 2565
1/1 40 58333 เด็กหญิง อภัสนันท์ บุญโชติ นำงสำวอำภัสรี สงวนตระกูล มำรดำ 2565
1/1 41 58334 เด็กหญิง อังสนำ ชัยวิวัฒน์ตระกูล นำยทศพล ชัยวิวัฒน์ตระกูล บิดำ 2565
1/1 42 58335 เด็กหญิง ไอลดำ ปรีชำเสถียร นำงสำวจริยำ แสนปัน มำรดำ 2565
1/2 1 58336 เด็กชำย คงพัฒน์ เจริญวงค์ นำยชัยพจน์ เจริญวงค์ บิดำ 2565

ทะเบียนตรวจสอบ สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ปีกำรศึกษำ 2563-2565
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1/2 2 58337 เด็กชำย คุณำนนต์ แสงนิล นำงอิสสรีพรรณ แสงนิล มำรดำ 2565
1/2 3 58338 เด็กชำย จักรวัฒน์ ทองไทย นำงฝองพันธ์ ทองไทย มำรดำ 2565
1/2 4 58339 เด็กชำย ชินำติ บุระสี นำงศิริพร บุระสี มำรดำ 2565
1/2 5 58340 เด็กชำย ณัฐกฤต โลมรัตน์ นำงรุจิรำ โลมรัตน์ มำรดำ 2565
1/2 6 58341 เด็กชำย ธนพล สิงห์บุบผำ นำงสำวธนิดำ แถลงจิตต์ มำรดำ 2565
1/2 7 58342 เด็กชำย ธนัตภูมิ แก้วพร นำงจีรภำ แก้วพร มำรดำ 2565
1/2 8 58343 เด็กชำย ธนำธิป สมบูรณ์ นำงสำวณัฐฐิกำ ปีตำภำ มำรดำ 2565
1/2 9 58344 เด็กชำย ปุณณวิช ศรีเมือง นำยชำยชัย ศรีเมือง บิดำ 2565
1/2 10 58345 เด็กชำย ภัทรกร ชัยมงคล นำยชุติภำส ชัยมงคล บิดำ 2565
1/2 11 58346 เด็กชำย ยศวรรธ ไชยสัตย์ นำงเพ็ญพักตร์ ไชยสัตย์ ย่ำ 2565
1/2 12 58347 เด็กชำย รุ่งเกียรติ สีมำฤทธ์ิ นำยพิจิตร สีมำฤทธ์ิ บิดำ 2565
1/2 13 58348 เด็กชำย วรพล ศรีทอง นำยวินัย ศรีทอง บิดำ 2565
1/2 14 58349 เด็กชำย วิชญ์สรัลธรรม เถำว์แสน ดต.ธนเทพ เถำว์แสน บิดำ 2565
1/2 16 58351 เด็กชำย สรอรรถ จรัสธนวรภัทร นำงปรำย จรัสธนวรภัทร มำรดำ 2565
1/2 17 58352 เด็กชำย สิรวิชญ์ สุขสวำท นำงศศิธร สุขสวำท มำรดำ 2565
1/2 18 58353 เด็กชำย อติยพัฒน์ ศรีสันต์ นำงชำลินี ศรีสันต์ มำรดำ 2565
1/2 19 58354 เด็กหญิง กัญชพร ผำลำ นำยยอดชำย ผำลำ บิดำ 2565
1/2 20 58355 เด็กหญิง จิณวรำห์ ฤทธิทิศ นำงวีริณภิญำ ฤทธิทิศ มำรดำ 2565
1/2 21 58356 เด็กหญิง ญำณันธร สุวรรณกิจ นำงสำวนิรดำ มำทฤทธ์ิ มำรดำ 2565
1/2 23 58358 เด็กหญิง ณิชำภัทร จันทรโกเมท นำงสำวนิศำ จันทรโกเมท มำรดำ 2565
1/2 24 58359 เด็กหญิง ธัญทิพ ก้อนค ำดี นำงสุภัทรำ ก้อนค ำดี มำรดำ 2565
1/2 25 58360 เด็กหญิง นภประภำ ดอกแก้ว นำงอรพิน ดอกแก้ว ย่ำ 2565
1/2 26 58361 เด็กหญิง นภัสกนก กนกหงษ์ นำงรัตน์ภิรมย์ กนกหงษ์ มำรดำ 2565
1/2 27 58362 เด็กหญิง นันทิชำ พรหมทำ นำงสำวกำรต์พิชชำ กิตตินนทชำ มำรดำ 2565
1/2 28 58363 เด็กหญิง บงกช เนตรเถ่ือน นำงสำวขวัญอุบล กองสิน มำรดำ 2565
1/2 29 58364 เด็กหญิง ปณิตำ โสภำจันทร์ นำงปัญจมำพร โสภำจันทร์ มำรดำ 2565
1/2 30 58365 เด็กหญิง ปภำดำ พิมพ์บุญมำ ร้อยเอกณรงค์ศักด์ิ พิมพ์บุญมำ บิดำ 2565
1/2 31 58366 เด็กหญิง ปรีชญำ โหตระไวศยะ นำงวรัครศิริ โหตระไวศยะ มำรดำ 2565
1/2 32 58367 เด็กหญิง พิชชำอร ลือชำชัยกุล นำงนันทรัตน์ ลือชำชัยกุล มำรดำ 2565
1/2 33 58368 เด็กหญิง พิชญธิดำ แสงพุทธวงศ์ นำงพิศมัย แสงพุทธวงศ์ มำรดำ 2565
1/2 34 58369 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุรเชษฐ์พลังกร นำยณัฐกิตต์ิ สุรเชษฐ์พลังกร บิดำ 2565
1/2 35 58370 เด็กหญิง เพียงพิชำ บุญขจร นำงสุดสวำท บุญขจร มำรดำ 2565
1/2 36 58371 เด็กหญิง ภูริชญำ สีรินทร์ นำงญำณอัญ สีรินทร์ มำรดำ 2565
1/2 37 58372 เด็กหญิง วรปภำ จันทกำญจน์ นำงนิตยำ จันทกำญจน์ มำรดำ 2565
1/2 38 58373 เด็กหญิง สิริรจนำ ชำตรี นำงกำนต์สินี ชำตรี มำรดำ 2565
1/2 39 58374 เด็กหญิง สุภัสสรำ วงษำ นำงศิวภรณ์ เงินสำง ป้ำ 2565
1/2 40 58375 เด็กหญิง สุภำนัน เลิศเสรี นำงสำวปณีชำ  เลิศชำญปรีชำ พ่ี 2565
1/2 41 58376 เด็กหญิง สุรีย์พร พงษ์อุดม นำงสำวรุ้งลำวัลย์ ทองสว่ำง มำรดำ 2565
1/2 42 58377 เด็กหญิง อภิสรำ ทองวงศ์ นำงอรอุมำ ทองวงศ์ มำรดำ 2565
1/3 6 58383 เด็กชำย ดนุพัฒน์ ทำโพนทัน นำยทศพล ทำโพนทัน บิดำ 2565
1/3 7 58384 เด็กชำย ทีปกร อำวัลย์ นำงสำวพรพิมล อำวัลย์ มำรดำ 2565
1/3 11 58388 เด็กชำย ปภังกร ภูสมบัติ ว่ำท่ีพันตรีหญิงสำยพิน ศรีพลชุม มำรดำ 2565
1/3 18 58395 เด็กชำย ศุภณัฐ สมจันทร์ นำงสำวอนงนำฎ วงษ์รักษำ มำรดำ 2565
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1/3 23 58400 เด็กหญิง กัลยกร อกนิษฐำนนท์ นำยไมตรี อกนิษฐำนนท์ บิดำ 2565
1/3 29 58406 เด็กหญิง นภัสสร ชินพงศธร นำงพัชรี ชินพงศธร มำรดำ 2565
1/3 33 58410 เด็กหญิง พัชรำกร สมชอบ นำยสำโรช สมชอบ บิดำ 2565
1/4 1 58420 เด็กชำย กิตติภูมิ หำญชนะ นำงสำววำสนำ ดวงศรี มำรดำ 2565
1/4 2 58421 เด็กชำย คุโณดม ทันวิมำ นำยบุญดี ทันวิมำ บิดำ 2565
1/4 3 58422 เด็กชำย จักรภัทร ทัพพ์ชโนดม นำยศักรภพ ทัพพ์ชโนดม บิดำ 2565
1/4 4 58423 เด็กชำย จิรภัทร สำยเบำะ นำยสุวิทย์ สำยเบำะ บิดำ 2565
1/4 5 58424 เด็กชำย ชวนำกร พิญญะพงษ์ นำงสำวจ ำรัสลักษณ์ พิญญะพงษ์ ป้ำ 2565
1/4 6 58425 เด็กชำย ชำนนท์ ศรีส ำอำงค์ นำงเกศรำ ศรีส ำอำงค์ มำรดำ 2565
1/4 7 58426 เด็กชำย ธปนันท์ ธำตุทองค ำ สิบตรีหญิงกนกวรรณ ธำตุทองค ำ มำรดำ 2565
1/4 8 58427 เด็กชำย ตันติกร บุญรัตนำคม นำงอรอุมำ บุญรัตนำคม มำรดำ 2565
1/4 9 58428 เด็กชำย ธนันต์ภูมิ ธีระวิทยำกุล นำงพัชรมนทร์ ธีระวิทยำกุล มำรดำ 2565
1/4 10 58429 เด็กชำย ธนำกร เตชพัฒน์ นำยบุลำกร เตชพัฒน์ บิดำ 2565
1/4 11 58430 เด็กชำย นิชคุณ ก ำทอง นำงรุ่งอรุณ ก ำทอง มำรดำ 2565
1/4 12 58431 เด็กชำย บุริศร์ พวงศรี นำงมยุรี พวงศรี มำรดำ 2565
1/4 13 58432 เด็กชำย ปภังกร สมุทรเวช นำยนนทวัฒน์ สมุทรเวช บิดำ 2565
1/4 14 58433 เด็กชำย ปุญญกันณ์ วงษ์ทรัพย์ นำงสำวปุญญวรรณ ปุญญำ มำรดำ 2565
1/4 15 58434 เด็กชำย เปรมบำรมี ลำภำพันธ์ นำงสำวกชำมำศ ลำภำพันธ์ มำรดำ 2565
1/4 16 58435 เด็กชำย พงศกร จรรยำกรณ์ สศิพร จรรยำภรณ์ อำ 2565
1/4 17 58436 เด็กชำย ภัทรกิตต์ สุวรรณกูฎ นำยธนภัทร สุวรรณกูฎ บิดำ 2565
1/4 19 58438 เด็กหญิง กำนต์ธีรำ หิมะคุณ นำงสุพรรษำ หิมะคุณ มำรดำ 2565
1/4 20 58439 เด็กหญิง จันทกำนต์ ใจเป็น นำงเสำวนีย์ ดวงศรี มำรดำ 2565
1/4 21 58440 เด็กหญิง จำมิกร พรมหล่อ นำงสำวจริยำ สำยสุด มำรดำ 2565
1/4 22 58441 เด็กหญิง จิดำภำ สำระ นำงสำวพัฐอร ธิติณัฐวีร์ มำรดำ 2565
1/4 23 58442 เด็กหญิง ฉัตรำภรณ์ เจริญบุญ นำยปรัชำ เจริญบุญ บิดำ 2565
1/4 24 58443 เด็กหญิง ชนมน ดอกจันทร์ นำงน  ำทิพย์  ดอกจันทร์ มำรดำ 2565
1/4 25 58444 เด็กหญิง ชนัญชิดำ พิทยโทณุศำสตร์ นำงสำวศศิวิมล ประพงษ์ มำรดำ 2565
1/4 26 58445 เด็กหญิง ชินันพร มณีเนตร นำงสำวเพ็ญประภำ มณีเนตร มำรดำ 2565
1/4 27 58446 เด็กหญิง ณัฏฐธิดำ ตำมจิตต์ นำยอนันต์ ใจตั ง บิดำ 2565
1/4 28 58447 เด็กหญิง ธวิภำ วงศประสิทธิพร นำงสำวทิพยำภรณ  ์แก่นสุข มำรดำ 2565
1/4 29 58448 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ สุวรรณไตรย์ นำงอรนิตย์ สุวรรณไตรย์ มำรดำ 2565
1/4 30 58449 เด็กหญิง นันท์นภัส สำธรวิศิษฐ์ พันเอกธีระพล สำธรวิศิษฐ์ บิดำ 2565
1/4 31 58450 เด็กหญิง ปกิตตำ ยำงธิสำร นำยกฤษกร ยำงธิสำร บิดำ 2565
1/4 32 58451 เด็กหญิง ปริตำ คชเศียร นำยทวี ชำวตระกำร บิดำ 2565
1/4 33 58452 เด็กหญิง พัสตรำภรณ์ วิจิตรวงศ์ นำงสำวกรรณิกำ เทียนคูณ มำรดำ 2565
1/4 34 58453 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุขสำย นำยสมควร สุขสบำย บิดำ 2565
1/4 35 58454 เด็กหญิง พิรญำณ์ เล็กสุทธ์ิ นำงอุไรวรรณ เล็กสุทธ์ิ มำรดำ 2565
1/4 36 58455 เด็กหญิง พีชญำ ปรำณี นำงสำวเนีนรนภำ มนัสสำ มำรดำ 2565
1/4 37 58456 เด็กหญิง ภัทรำพร ศิลำเกษ นำยศุภวุฒิ ศิลำเกษ บิดำ 2565
1/4 38 58457 เด็กหญิง เรืองไพลิน อร่ำมเรือง นำงนวพร อร่ำมเรือง มำรดำ 2565
1/4 39 58458 เด็กหญิง ศุภิสรำ เจริญผล นำงสำวศิวำภรณ์ เจริญผล มำรดำ 2565
1/4 40 58459 เด็กหญิง สุพำวรรณ พำนิช นำงสำวอรวรรณ รักษำค ำ มำรดำ 2565
1/4 41 58460 เด็กหญิง อณุภำ อุจรินทร์ นำงสมคิด อุจรินทร์ มำรดำ 2565
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1/4 42 58461 เด็กหญิง อักษรำภัคส์ เนวลำ จ่ำสิบเอก จักรพันธ์ เนวลำ บิดำ 2565
1/5 1 58462 เด็กชำย กรวิชญ์ ไชยยศ นำยปวริศร์  ไชยยศ บิดำ 2565
1/5 2 58463 เด็กชำย กฤตภำศ โครตวงษำ นำยถนอมชัย  โคตรวงษำ บิดำ 2565
1/5 3 58464 เด็กชำย กันตเมธ แก้วทอง นำยนัทธ์กำนท์  แก้วทอง บิดำ 2565
1/5 4 58465 เด็กชำย ญำณำกร ฝอยทอง นำงศิริวรรณ ฝอยทอง มำรดำ 2565
1/5 6 58467 เด็กชำย เตชินท์ ไชยโกษฐ์ นำงสำวอรัญญำ แก้วโรจน์ มำรดำ 2565
1/5 7 58468 เด็กชำย ธนบดี โพธ์ิโม้ จ่ำสิบตรีหญิงทิวำภรณ์ ด้วงค ำ มำรดำ 2565
1/5 8 58469 เด็กชำย ธรรมเกียติ ช่ืนบำน นำยวีระวัฒน์ ช่ืนบำน บิดำ 2565
1/5 9 58470 เด็กชำย ธีรภัทร ทัดเทียม นำยวรุธฒิพงษ์  ทัดเทียม บิดำ 2565
1/5 10 58471 เด็กชำย นรำธิป นำจำน นำงสำวผกำมำศ นำจำน มำรดำ 2565
1/5 11 58472 เด็กชำย นิติพงษ์ มำพงษ์ นำงก่ิงแก้ว มำพงษ์ มำรดำ 2565
1/5 12 58473 เด็กชำย ปริญ ไพศำลรภัทร นำงกฤติญำ ไพศำลรภัทร มำรดำ 2565
1/5 13 58474 เด็กชำย ปัณณทัศน์ ชัยเรืองรัชต์ นำงสำวสยำมกมล ชัยเรืองรัชต์ มำรดำ 2565
1/5 14 58475 เด็กชำย ปัณณธร เกตวัฒน์ นำงอโนชำ คืนดี มำรดำ 2565
1/5 16 58477 เด็กชำย พีรพัฒน์ มวลสุข นำงสำวณัฐนรี มวลสุข พ่ี 2565
1/5 17 58478 เด็กชำย ภัทรพล โคตะสิน นำยสุทธินันท์ โคตะสิน บิดำ 2565
1/5 18 58479 เด็กชำย ภูสิษฐ์ น่วมสกนธ์ นำยยช์ญสุธำ น่วมสกนธ์ บิดำ 2565
1/5 19 58480 เด็กชำย วัชรำกร สำตำละ นำงสำวทิพวิภำ พันธ์ุพินิจ มำรดำ 2565
1/5 20 58481 เด็กชำย สิทธิพิเศษ นิลเกษ นำยมนตรี นิลเกษ บิดำ 2565
1/5 21 58482 เด็กชำย อภิรักษ์ ยำพลัง นำงสำวชุติมำ ยำพลัง มำรดำ 2565
1/5 22 58483 เด็กชำย อิทธิเชษฐ์ ศิริบุตร นำงสำวมณีพร ศิริบุตร มำรดำ 2565
1/5 24 58484 เด็กหญิง กัญญำภัค แสงเขียว นำงลลิดำ ประไพ มำรดำ 2565
1/5 25 58485 เด็กหญิง กุลณัท กุลสถิรวงษ์ นำงสำวพวงเพชร กองสุข มำรดำ 2565
1/5 26 58487 เด็กหญิง ชญำนิศ สุนทรำ นำงวิชชุดำ สุนทรำ มำรดำ 2565
1/5 27 58488 เด็กหญิง ชนกนันท์ จตุรภัทรวงศ์ นำงธีรนันท์ จตุรภัทรวงศ์ มำรดำ 2565
1/5 28 58489 เด็กหญิง ชยำมร สองศร นำงสำวจิณห์นิภำ หงษ์ทอง มำรดำ 2565
1/5 29 58490 เด็กหญิง โชติกำ อุทุมพร นำงสำวศำริสำ บุตรจันทร์ มำรดำ 2565
1/5 30 58491 เด็กหญิง ณภัทร บริสุทธ์ิ นำงดวงจันทร์ บริสุทธ์ิ มำรดำ 2565
1/5 31 58492 เด็กหญิง ณรรฐธิดำ สัณฑมำศ นำยณรรฐพล สัณฑมำศ บิดำ 2565
1/5 32 58493 เด็กหญิง ณัฐทิชำ ปริบำล นำงสำวอุบล มุทะระพัฒน์ มำรดำ 2565
1/5 33 58494 เด็กหญิง เตชิตำ ฤทธ์ิเป่ียม นำยประทีป ฤทธ์ิเป่ียม บิดำ 2565
1/5 34 58495 เด็กหญิง ธีรกำนต์ ทำนนท์ นำงธีระนุช ทำนนท์ มำรดำ 2565
1/5 35 58496 เด็กหญิง ปำนรดำ เดชมณี นำงสำวศรวิไล อภิพำณิชย์โชติกุล มำรดำ 2565
1/5 36 58497 เด็กหญิง พิมพ์พศำภ์ แสงเขียว นำงพิมพ์สิริ แสงเขียว มำรดำ 2565
1/5 37 58498 เด็กหญิง ภัทรปภำ จันทกำญจน์ นำยภำวร จันทกำญจน์ บิดำ 2565
1/5 38 58499 เด็กหญิง มณีรัตน์ ก้อนเงิน นำงสำวเหมยฟ้ำ ก้อนเงิน มำรดำ 2565
1/5 39 58500 เด็กหญิง รมิดำ สรรพสำร นำยสันติ สรรพสำร บิดำ 2565
1/5 40 58501 เด็กหญิง รักษ์ณมน ม่ันคง นำงสำววำสนำ แข็งแรง มำรดำ 2565
1/5 41 58502 เด็กหญิง ศศิธร บุดดำเพศ นำงทิพรัตน์ บุดดำเพศ มำรดำ 2565
1/5 42 58503 เด็กหญิง อมรรัตน์ อนันต์เจริญพร นำงสำวนำฏยำ อนันต์เจริญพร มำรดำ 2565
1/5 0 เด็กหญิง จิรชยำ ขยำยวงศ์ นำงจิรำพร วงศ์สวัสด์ิ มำรดำ 2565
1/6 1 58504 เด็กชำย กนกพล ยศเรืองสำ นำยแสง ยศเรืองสำ บิดำ 2565
1/6 2 58505 เด็กชำย กฤตภำส จันทร์หอม นำงอรุณี จันทร์หอม มำรดำ 2565
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1/6 3 58506 เด็กชำย กฤติพงศ์ นวรัตน์ ณ อยุธยำ นำงศันสนี นวรัตน์ ณ อยุธยำ มำรดำ 2565
1/6 4 58507 เด็กชำย กิตติพศ บัวจูม นำงเพ็ญศรี ไหว้บุญ ยำย 2565
1/6 5 58508 เด็กชำย กิตต์ิพิพัฒน์ สมบูรณ์ นำงกฤษณำ สมบูรณ์ ย่ำ 2565
1/6 6 58509 เด็กชำย เกียรติภูมิ ตัณศิประพันธ์ นำงภูริตำ ตัณศิประพันธ์ มำรดำ 2565
1/6 7 58510 เด็กชำย ชนกฤต วงศ์ละคร นำยฤทธ์ิ วงศ์ละคร บิดำ 2565
1/6 8 58511 เด็กชำย ชนะดล ทองปน นำยอติชน ทองปน บิดำ 2565
1/6 9 58512 เด็กชำย ชวฤนท์ ตะรินันท์ นำงสดใส ตะรินันท์ มำรดำ 2565
1/6 10 58513 เด็กชำย ชินภัสร์ วงศ์พิมพ์ นำยสุวิทย์ วงศ์พิมพ์ บิดำ 2565
1/6 11 58514 เด็กชำย เชษฐ์ดนัย สินงำม นำงปทิดำ ใจสมศรี ยำย 2565
1/6 12 58516 เด็กชำย ทยำวีร์ จูมลี นำยวิรัช จูมลี บิดำ 2565
1/6 13 58517 เด็กชำย เทพทัต สำยแวว นำงยุพำพิน สำยแวว มำรดำ 2565
1/6 14 58518 เด็กชำย นบธรรม จิตตกูล นำงสำวอรุณรัตน์ เชื อแก้ว มำรดำ 2565
1/6 15 58519 เด็กชำย นภทีป์ ดอกพุฒ นำยไสว ดอกพุฒ บิดำ 2565
1/6 16 58520 เด็กชำย พรเจษฎำ วิลำมำศ นำงสำวนิธิยำ ทันเต มำรดำ 2565
1/6 17 58521 เด็กชำย พีรวิชญ์ พิบูลมณฑำ นำงธัญภำ พิบูลมณฑำ มำรดำ 2565
1/6 18 58522 เด็กชำย ภูรี วงศ์ละคร ดำบต ำรวจภำสกร วงศ์ละคร บิดำ 2565
1/6 19 58523 เด็กชำย วรภพ วรนำม นำยวัชระ วรนำม บิดำ 2565
1/6 20 58524 เด็กชำย ศิงขร กุค ำวงษ์ นำยกฤติเดช กุค ำวงษ์ บิดำ 2565
1/6 21 58525 เด็กชำย อภิชำติ ชลำยน นำยชำญณรงค์ จันทรำ บิดำ 2565
1/6 22 58526 เด็กหญิง กฤตำภรณ์ สำยดวง นำยศรันย์พงศ์ สำยดวง บิดำ 2565
1/6 23 58527 เด็กหญิง กัญญำวีร์ ตรำชู นำงนฤมล ตรำชู มำรดำ 2565
1/6 24 58528 เด็กหญิง จุฑำมำส ท้ำวสำย นำงจำรุวรรณ งำมสวย มำรดำ 2565
1/6 25 58529 เด็กหญิง ณัฐพันธ์ สำยโสภำ นำยอิทธิเดช สำยโสภำ บิดำ 2565
1/6 26 58530 เด็กหญิง ทิพยำภำ กิณเรศ นำยพิภพ กิณเรศ บิดำ 2565
1/6 27 58531 เด็กหญิง ธมลวรรณ พงษ์เสือ นำยสิทธิพงษ์ พงษ์เสือ บิดำ 2565
1/6 28 58532 เด็กหญิง ธัญชนก ทองงอก นำยดนัย ทองงอก บิดำ 2565
1/6 29 58533 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ ไชยกำล นำงวรุณี ไชยกำล มำรดำ 2565
1/6 30 58534 เด็กหญิง ปรียำภรณ์ วันทำ นำงนิภำพร วันทำ มำรดำ 2565
1/6 31 58535 เด็กหญิง ปุณิกำ ปทุมวัน นำงกำญจนำ ปทุมวัน มำรดำ 2565
1/6 33 58537 เด็กหญิง ภำพิชมนทน์ สกุลจำป นำงณัฎฐชุดำ สกุลจำป มำรดำ 2565
1/6 34 58538 เด็กหญิง มีบุญญำ สมชัย นำงสำวศศิธร สมชัย มำรดำ 2565
1/6 35 58539 เด็กหญิง รำมำวฎี ธำนี นำงขนิษฐำ ธำนี มำรดำ 2565
1/6 36 58540 เด็กหญิง วรรษมน อินต๊ะรำชำ นำงวรรณภำ อินต๊ะรำชำ มำรดำ 2565
1/6 37 58541 เด็กหญิง ศิริรัตน์ นิยมวงค์ นำงยุภำพร นิยมวงค์ มำรดำ 2565
1/6 38 58542 เด็กหญิง สิรดำ รัตนสิน นำยสุขวัฒน์ รัตนสิน บิดำ 2565
1/6 39 58543 เด็กหญิง สิริกร เลิศล  ำ นำงสวรรค์ เลิศล  ำ มำรดำ 2565
1/6 40 58544 เด็กหญิง อนัญญำ เขมะปัญญำ นำงอนันฐิตำ เขมะปัญญำ มำรดำ 2565
1/6 41 58545 เด็กหญิง อรณัชชำ โสมณี นำงสำวพิมพ์ใจ โสมณี มำรดำ 2565
1/6 0 เด็กชำย ณชนก ดำโรจน์ นำงบัวเหรียญ ดำโรจน์ มำรดำ 2565
1/7 1 58546 เด็กชำย จีรพัฒน์ อุบลเทพชัย ศรีวรรณ อุบลเทพชัย ย่ำ 2565
1/7 2 58547 เด็กชำย ชนำวุธ สมพงษ์ นำงสำวชนิดำพร ไกยมำตร์ มำรดำ 2565
1/7 3 58548 เด็กชำย ณัฐภัทร ค ำม่ัน นำยสุรศักด์ิ ค ำม่ัน บิดำ 2565
1/7 4 58549 เด็กชำย ณัฐภัทร เฉลิมศิลป์ นำงสำวกนกพร เฉลิมศิลป์ มำรดำ 2565
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1/7 5 58550 เด็กชำย ทรงพล วงศ์ค ำเหลำ นำงสำวศุภยำลักษณ์ บุญเจริญ มำรดำ 2565
1/7 6 58551 เด็กชำย ธณำวิน เปำค ำ นำยณัฐพงษ์ เปำค ำ บิดำ 2565
1/7 7 58552 เด็กชำย นนท์ปวิธ แสนตุ้ย นำยชำนน แสนตุ้ย บิดำ 2565
1/7 8 58553 เด็กชำย ปัณณ์ภัสร์ อธิธนัยชัยภัทร นำงสำวฉัตรรัชต์พัชร์ อธิธนัยชั มำรดำ 2565
1/7 9 58554 เด็กชำย พีระพัฒน์ สุฤทธ์ิ นำงสำวอรปรียำ วงศ์ศศิธร มำรดำ 2565
1/7 10 58555 เด็กชำย ภูวนำถ ทำระธรรม นำยพจนำถ ทำระธรรม บิดำ 2565
1/7 11 58556 เด็กชำย เมธำสิทธ์ิ จิรณภำวิบูลย์ นำยธีรพงษ์ จิรนภำวิบูลย์ บิดำ 2565
1/7 12 58557 เด็กชำย ยศกร เพชรทอง นำงพรชนก เพชรทอง มำรดำ 2565
1/7 13 58558 เด็กชำย วสวัตต์ิ พันธ์สุวรรณ นำงป่ินทิพย์  พันธ์สุวรรณ มำรดำ 2565
1/7 14 58559 เด็กชำย วัชรพล ค ำมุงคุล นำยจตุพล ค ำมุงคุล บิดำ 2565
1/7 15 58560 เด็กชำย วัชรวีร์ อัมพรประสิทธ์ิ นำงสำวระวินันท์ พิทักษ์พรพัลลภ มำรดำ 2565
1/7 16 58561 เด็กชำย ศิวัช ม่ิงขวัญ นำงไมตรีจืตร ม่ิงขวัญ มำรดำ 2565
1/7 17 58562 เด็กชำย สิทธิโชค งำมสง่ำ นำยอำรีย์ งำมสง่ำ บิดำ 2565
1/7 18 58563 เด็กชำย อิทธิพัทธ์ เพ็ชรพงศ์ นำงอภิญญำ  เพ็ชรพงศ์ มำรดำ 2565
1/7 19 58564 เด็กหญิง กัญจน์ชญำน์ รีพล นำยจักริน รีพลวงศำ บิดำ 2565
1/7 20 58565 เด็กหญิง จิรภิญญำ เสนำมนต์ จ่ำสิบเอกนิเวช เสนำมนต์ บิดำ 2565
1/7 22 58567 เด็กหญิง ฐิติวรดำ ติดชม นำงเสำวลักษณ์ วงษ์บุตร มำรดำ 2565
1/7 23 58568 เด็กหญิง ณัฐปรียำ จูโรจนวำนิช นำวสำวธัญลักษณ์ จูโรจนวำนิช มำรดำ 2565
1/7 24 58569 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ จ ำเริญ ดำบต ำรวจ วิทยำ วงศระศีล บิดำ 2565
1/7 25 58570 เด็กหญิง ธันยพร สอแสง นำงมำลี สอแสง มำรดำ 2565
1/7 27 58572 เด็กหญิง นันท์ลินี ตังควัฒนำ นำยวิทยำ ตังควัฒนำ บิดำ 2565
1/7 28 58573 เด็กหญิง นิจจำรีย์ พิระตระกูล นำงธิดำรัตน์ พิระตระกูล มำรดำ 2565
1/7 29 58574 เด็กหญิง บุญญำพร แสงกล้ำ นำงสำวรัชนีกร มะลิวัลย์ มำรดำ 2565
1/7 30 58575 เด็กหญิง พรชรินทร์ วงษำ ศิวำภรณ์ เงินรำง ป้ำ 2565
1/7 31 58576 เด็กหญิง พัชรำภำ สำระพัฒน์ นำยสุรชัย สำระพัฒน์ บิดำ 2565
1/7 32 58577 เด็กหญิง พิชญธิดำ ทวิตชำติ นำงลมัย ทวิตชำติ มำรดำ 2565
1/7 33 58578 เด็กหญิง ภัทรธิดำ โคตรสุวรรณ นำงสำวมณีวรรณ แพงคูณ มำรดำ 2565
1/7 34 58579 เด็กหญิง ภัทรภร นิติอมรบดี นำงร ำไพพัตร์ นิติอมรบดี มำรดำ 2565
1/7 35 58580 เด็กหญิง รมณ เพียรสุขเวช นำยสิทธิชัย เพียรสุขเวช บิดำ 2565
1/7 37 58582 เด็กหญิง ศศิกำนต์ ศรีพลำย นำงสำวธันยำภรณ์ ธนำพรสิน มำรดำ 2565
1/7 39 58584 เด็กหญิง หทัยชนก สำยโรจน์ นำงนงลักษณ์ สำยโรจน์ มำรดำ 2565
1/7 40 58585 เด็กหญิง อนัญญำ ไชยศิลำ นำงสำวชลันธร ไชยศิลำ มำรดำ 2565
1/7 41 58586 เด็กหญิง อนันตยำ ไขแสง นำงดวงแข ไขแสง มำรดำ 2565
1/7 42 58587 เด็กหญิง ไอยดำ สิทธิพงษ์พร นำยสิทธิโชติ สิทธิพงษ์พร บิดำ 2565
1/8 1 58588 เด็กชำย ชนะได อินทร์ยู่ นำงสิริรัตน์ อินทร์ยู่ มำรดำ 2565
1/8 2 58589 เด็กชำย ชัยกรณ์ นำคหร่ัง นำงสำวรุ่งนภำ ลำภรัตน์ มำรดำ 2565
1/8 3 58590 เด็กชำย ฏิณณุวัศ ดำษไธสง นำงจันทร์จิรำ ดำษไธสง มำรดำ 2565
1/8 4 58591 เด็กชำย ปรำบปลื ม แสงชำติ นำงสำวสุมลทิชำ แสงชำติ มำรดำ 2565
1/8 5 58592 เด็กชำย ปัณณวัชร ประหยัดยำ นำยปริวัติ ประหยัดยำ บิดำ 2565
1/8 6 58593 เด็กชำย ปิติณัฐชนัน ค ำมี นำงรัตนำ ค ำมี มำรดำ 2565
1/8 7 58594 เด็กชำย พีระพงศ์ ศรีทำพักตร์ นำงสำวดำรุณี ทองสง มำรดำ 2565
1/8 8 58595 เด็กชำย พุฒิพร พรหมวงศ์ นำงอรซรรณ พรหมวงศ์ มำรดำ 2565
1/8 9 58596 เด็กชำย ภัทรพล ธรรมสัตย์ นำงประไพ ธรรมสัตย์ มำรดำ 2565
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1/8 10 58597 เด็กชำย ภัทรเมษ โชติช่วง นำงสำวไขแวง อดุลเดช มำรดำ 2565
1/8 11 58598 เด็กชำย รชฏ รูปดี นำงสกุลรัตน์ รูปดี มำรดำ 2565
1/8 12 58599 เด็กชำย วชิรวัทย์ เอ่ียมธีระกุล นำยณัฏฐ์พัชร์ จันทะแจ่ม ตำ 2565
1/8 13 58600 เด็กชำย วรชัย สีมำพล นำงวรำงคณำ สีมำพล มำรดำ 2565
1/8 14 58601 เด็กชำย วิชชำกร ฉัตรสุวรรณ นำยไพรัตน์ ฉัตรสุวรรณ บิดำ 2565
1/8 15 58602 เด็กชำย ศรวัสย์ เพ็ญพิมพ์ นำงพวงเพชร เพ็ญพิมพ์ มำรดำ 2565
1/8 16 58603 เด็กชำย สิปปกร นวลฉวี นำงมยุเรศ นวลฉวี มำรดำ 2565
1/8 17 58604 เด็กชำย เสำวภำคย์ เพียรสดับ นำงสำวสไบทิพย์ จันทร์เพ็ชร มำรดำ 2565
1/8 18 58605 เด็กชำย อดิโรจ ทิมำ นำยอภิชำติ ทิมำ บิดำ 2565
1/8 19 58606 เด็กหญิง กมลชนก ไขลำยหงษ์ นำยสุชำติ ไขลำยหงษ์ บิดำ 2565
1/8 20 58607 เด็กหญิง จิรภัทร สมบูรณ์รุจน์ นำงสำวนิสำ กวินวงศ์ มำรดำ 2565
1/8 21 58608 เด็กหญิง ชนรรณวรรณ วิไลเลิศพงศ์วณิช นำงสำวอรนุช วิไลเลิศพงศ์วณิช มำรดำ 2565
1/8 22 58609 เด็กหญิง ฐิตำภรณ์ เชื อสิงห์ นำงสุดำ เชื อสิงห์ มำรดำ 2565
1/8 23 58610 เด็กหญิง เดือนเต็มดวง เจริญรัตน์ นำงพิชชำนุช เจริญรัตน์ มำรดำ 2565
1/8 24 58611 เด็กหญิง ธัญยภรณื ย่ิงยง นำงสำวอัมพรรณ อสิพงษ์ มำรดำ 2565
1/8 25 58612 เด็กหญิง นลพรรณ ศิริผล นำงสำวรุ่งทิวำ ศิริผล มำรดำ 2565
1/8 26 58613 เด็กหญิง นลินี พันธ์สุข นำงสำวชุติมำ อัครษร มำรดำ 2565
1/8 27 58614 เด็กหญิง นิตย์รดี จิตพิไล นำงสำวประวีณำ กสิพันธ์ มำรดำ 2565
1/8 28 58615 เด็กหญิง ประภำสิริ แก้วกำญจน์ นำยไชยรัตน์ แก้วกำญจน์ บิดำ 2565
1/8 29 58616 เด็กหญิง ปวริศำ แววศรี นำงนรำภรณ์ แววศรี มำรดำ 2565
1/8 30 58617 เด็กหญิง ปุณยวีร์ เมอมะนำ นำงเกษรินทร์ สีเสียด มำรดำ 2565
1/8 31 58618 เด็กหญิง เพชรชมพู ธรำด ำรงณ์ นำงขวัญเรือน นุงกระโทก มำรดำ 2565
1/8 32 58619 เด็กหญิง แพรวำ พรรณดวงเนตร นำงสำวปรียำภัสสร์ พรรณดวงเนตร มำรดำ 2565
1/8 33 58620 เด็กหญิง ภัทรำณิชำ ชมภูบุตร นำงณัฐิยำ ชมภูบุตร มำรดำ 2565
1/8 34 58621 เด็กหญิง ภำนิชำ สำยสมบัติ นำงกัญญณัชสำยสมบัติ       มำรดำ 2565
1/8 35 58622 เด็กหญิง ภูริตำ อรุโณภำสกุล นำงสำวศิรินภำ อรุโณภำสกุล มำรดำ 2565
1/8 36 58623 เด็กหญิง มำร์กี จงสุวัฒน์ นำงสำวจงกล แสงสว่ำง มำรดำ 2565
1/8 37 58624 เด็กหญิง วริษฐำ ลัทธิรมย์ นำงสำวสำยสุดำ สุพรรณสำย มำรดำ 2565
1/8 38 58625 เด็กหญิง วริสำ ไสยสมบัติ นำงกนิษฐำ ไสยสมบัติ มำรดำ 2565
1/8 39 58626 เด็กหญิง วิชญำดำ วิรุฬบุตร นำงนุชนำถ วิรุฬบุตร มำรดำ 2565
1/8 40 58627 เด็กหญิง ศิรินทร์ นำมเมืองรักษ์ นำยศิวพล นำมเมืองรักษ์ บิดำ 2565
1/8 41 58628 เด็กหญิง อัญรินทร์ พันวัตร นำงสำวภัชรำภำณ์ ประทุมมำศ มำรดำ 2565
1/8 42 58629 เด็กหญิง เอมมิกำ ติดต่อ นำงสำวพัชรินทร์ อำจหำญ มำรดำ 2565
1/9 1 58630 เด็กชำย ก้องเกีรติยศ ป้อมหิน นำงณัฏฐกำนต์ เขตกันอนันต์สุข มำรดำ 2565
1/9 2 58631 เด็กชำย จักษ์กฤษ ค ำศรี นำงสำวไพจิตร วนะลุน มำรดำ 2565
1/9 3 58632 เด็กชำย ฐปนวัชร ฉลูสิริโรจน์ นำยธนนท์ ฉลูศรี บิดำ 2565
1/9 4 58633 เด็กชำย ณัฐภัทร เฮ้ำโฮม นำงสำวภัทรำ มำตดี มำรดำ 2565
1/9 5 58634 เด็กชำย เตชินท์ พลเทพ นำงอุบล พลเทพ มำรดำ 2565
1/9 6 58635 เด็กชำย ธนโชติ โภคกุลกำนนท์ นำงสำววำทินี บุญเนื อ มำรดำ 2565
1/9 7 58636 เด็กชำย ปัณณวัชญ์ วงษ์สวัสด์ิ นำงสำวพัทธนันท์ วงษ์สวัสด์ิ มำรดำ 2565
1/9 8 58637 เด็กชำย ปีติภัทร ชูหำ นำงวำสนำ ชูหำ มำรดำ 2565
1/9 9 58638 เด็กชำย พงศวัติ จินำมณี นำงวิภำดำ จินำมณี มำรดำ 2565
1/9 10 58639 เด็กชำย พชร กุระโท นำงนิภำพร ค ำสวัสด์ิ มำรดำ 2565
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1/9 11 58640 เด็กชำย พทธดน โพธ์ิมัน นำยอัครเดช โพธ์ิมัน บิดำ 2565
1/9 12 58641 เด็กชำย พันธ์ุพฤกษ์ กำงกั น นำงจินดำพร กำงกั น มำรดำ 2565
1/9 13 58642 เด็กชำย ภำคิน แก้วมรกฎ นำงแววใจ แก้วกรกฏ มำรดำ 2565
1/9 14 58643 เด็กชำย เรืองชัย เรืองแสน นำงดวงเดือน เรืองแสน มำรดำ 2565
1/9 15 58644 เด็กชำย วรพล สัมฤทธ์ิ นำยยนตกิจ สัมฤทธ์ิ ปู่ 2565
1/9 16 58645 เด็กชำย ศุภกิจ ไตรยสุทธ์ิ นำงวงเดือน สว่ำงงำม ยำย 2565
1/9 17 58646 เด็กชำย อำชวิน รังษีกำญจน์ส่อง นำงสำวอรทัย ท้ำวอำนนท์ มำรดำ 2565
1/9 18 58647 เด็กชำย อำรยะ นิสดล นำงอัญชลี นิสดล มำรดำ 2565
1/9 19 58648 เด็กหญิง ขวัญชนก เจริญรอย นำยปิยะศักด์ิ เจริญรอย บิดำ 2565
1/9 20 58649 เด็กหญิง ญำดำ ผำลิวงศ์ นำยอนุทัต ผำลิวงศ์ บิดำ 2565
1/9 21 58650 เด็กหญิง ฐิติธำดำ บุญโปร่ง นำงสำวเพียงฤทัย สีหำบุตร มำรดำ 2565
1/9 22 58651 เด็กหญิง ฐิติพร อินญำพงษ์ นำงอรทัย อินญำพงษ์ มำรดำ 2565
1/9 23 58652 เด็กหญิง ณณัฐฐำ ชัยพร นำยประมวล ชัยพร บิดำ 2565
1/9 24 58653 เด็กหญิง ณัฐณิชำ นำมวงศ์ษำ นำยเฉลิม นำมวงศ์ษำ บิดำ 2565
1/9 25 58654 เด็กหญิง ณัฐรดำ ทุมนันท์ นำงอำริยำ ทุมนันท์ มำรดำ 2565
1/9 26 58655 เด็กหญิง ทิพยพร แซ่ต๊ัน นำงสำวจันทร์เพ็ญ แซ่ต๊ัน มำรดำ 2565
1/9 27 58656 เด็กหญิง ธัญญำภัค พรมลำย นำยชัยวัฒน์ พรมลำย บิดำ 2565
1/9 28 58657 เด็กหญิง นภัสนันท์ ขจรฟุ้ง นำงอรอุมำ ขจรฟุ้ง มำรดำ 2565
1/9 29 58658 เด็กหญิง นันทิชำ แสวงพันธ์ นำงสำวชมัยพร อัจฉฤกษ์ มำรดำ 2565
1/9 30 58659 เด็กหญิง นิชำภำ เดชผล นำงสำวขวัญใจ แก้วสวัสด์ิ มำรดำ 2565
1/9 31 58660 เด็กหญิง นิตำนนท ผูกพันธ์ นำยนนทยำ ผูกพัน อำ 2565
1/9 32 58661 เด็กหญิง ปรำนต์ณิศำ ค ำศรีสุข นำงสุภัทร์ธนัน ภัคหิรัญโอบนิธิ มำรดำ 2565
1/9 33 58662 เด็กหญิง ปวันรัตน์ วงษำ นำงศิวำภรณ์ เงินรำง ป้ำ 2565
1/9 34 58663 เด็กหญิง ปวิชญำ มัทวำธิ นำงสำวกรรณิกำร์ พิลำวงษ์ มำรดำ 2565
1/9 36 58665 เด็กหญิง ปุตรำจำยำ พิมพ์ทอง นำงสำวจริณี ชำววัง มำรดำ 2565
1/9 38 58667 เด็กหญิง ภัทรศยำ วันประจิต นำงสำวภัทรนำรี สำวันดี มำรดำ 2565
1/9 39 58668 เด็กหญิง ศิรกำนต์ ชัยน้อย นำงอรอุมำ ชัยน้อย มำรดำ 2565
1/9 40 58669 เด็กหญิง สรัญญำ บุ้งทอง นำงนงค์รัก บุ้งทอง มำรดำ 2565
1/9 41 58670 เด็กหญิง สุภัคจิณำ บุตรวงศ์ นำยอำมร บุตรวงศ์ บิดำ 2565
1/9 42 58671 เด็กหญิง หทัยภัทร รุ่งเรือง นำยค ำพัน รุ่งเรือง บิดำ 2565
1/10 1 58672 เด็กชำย กฤตภำส ฝำงแก้ว นำงอมรำภรณ์ ฝำงแก้ว มำรดำ 2565
1/10 2 58673 เด็กชำย กิตติพัฒน์ ก ำจัดศัตรูพ่ำย นำงฉันทนำ ก ำจัดศัตรูพ่ำย มำรดำ 2565
1/10 3 58674 เด็กชำย ชุติวัต ศรีจันทร์ นำงชญำดำ นำมแดง ยำย 2565
1/10 4 58675 เด็กชำย ณฐกร มุสิกสำร นำงฐิติมำ มุสิกสำร มำรดำ 2565
1/10 5 58676 เด็กชำย เดโชพล ประวิง นำงปิยะฉัตร ประวิง มำรดำ 2565
1/10 7 58678 เด็กชำย ธีรภัทร บัวงำม นำงธำรทิพย์ บัวงำม ย่ำ 2565
1/10 8 58679 เด็กชำย ปวินท์ไชย พวงพลอย นำงสำวอรวรรณ สำยสุวรรณ มำรดำ 2565
1/10 9 58680 เด็กชำย ปัณณพัฒน์ ประวัติโยธิน นำยปกรณ์ ประวัติโยธิน บิดำ 2565
1/10 10 58681 เด็กชำย ปัณณวัฒน์ สุบุญ นำงสำวณัฏฐ์ฏฎำภำ เทียนทอง มำรดำ 2565
1/10 11 58682 เด็กชำย ปัณณวิชญ์ ทองแสน นำงสกุลรัตน์ ทองแสน มำรดำ 2565
1/10 12 58683 เด็กชำย ปำรเมศ แก้วพำ นำยสมศักด์ิ บรรจงปรุ บิดำ 2565
1/10 13 58684 เด็กชำย ปุญญภัทร พำกเพียร นำงเมตตำ พำกเพียร มำรดำ 2565
1/10 14 58685 เด็กชำย พชรพล วริพันธ์ นำงสำวพิมพ์วลัญช์ เวชไทยสงค์ มำรดำ 2565
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1/10 15 58686 เด็กชำย ศุภกฤษ โมหำ นำงวิไลลักษณ์ เดชะค ำภู มำรดำ 2565
1/10 16 58687 เด็กชำย อชิตำนนท์ สอนสุภำพ พันต ำรวจโทอัครพงษ์ สอนสุภำพ บิดำ 2565
1/10 17 58688 เด็กชำย อภิวิชญ์ ทีอุทิศ นำงทิพวรรณ ทีอุทิศ มำรดำ 2565
1/10 18 58689 เด็กหญิง เกวลิน คงสุข นำงสุพรรนณิกำร์ คงสุข มำรดำ 2565
1/10 19 58690 เด็กหญิง ชนำกำนต์ โสบุญ นำงเสำวนีย์ โสบุญ มำรดำ 2565
1/10 20 58691 เด็กหญิง ฌำนิกำ ดีเลิศ นำงไอรดำ ดีเลิศ มำรดำ 2565
1/10 21 58692 เด็กหญิง ญำตำ สุวรรณกูฏ นำงกำญจนำ สุวรรณกูฏ ยำย 2565
1/10 22 58693 เด็กหญิง ฐำปนี เพ็งมี นำงสำววรำรัตน์ คนม่ัน มำรดำ 2565
1/10 23 58694 เด็กหญิง ณัฐผลิน จำรุกำร นำงสำวจิตรำ จำรุกำร มำรดำ 2565
1/10 24 58695 เด็กหญิง ทักษพร ทองไทย นำยธนศิลป์ ทองไทย บิดำ 2565
1/10 25 58696 เด็กหญิง นลินทิพย์ โคตะสำ นำงสำวเสำวนีย์ มณีภำค มำรดำ 2565
1/10 26 58697 เด็กหญิง นันท์นภัส กองพล นำงธำรำรัตน์ กองพล มำรดำ 2565
1/10 27 58698 เด็กหญิง ปณิตำ แซ่อุ่ย นำงสำวรัตนำ ก้วยเจริญพำนิชก์ มำรดำ 2565
1/10 28 58699 เด็กหญิง ปริมญำรัตน์ ช่ำงถม นำงวรำภรณ์ ช่ำงถม มำรดำ 2565
1/10 29 58700 เด็กหญิง พิชญำ อำรยะวงศ์ชัย นำงศตพร ภัทรธรรมปรีดำ มำรดำ 2565
1/10 30 58701 เด็กหญิง พิทยำภรณ์ บุญประชม นำงสำววิริยภรณ์ กองแก้ว มำรดำ 2565
1/10 31 58702 เด็กหญิง มนัญชยำ ธเนศรำภำ นำงสมจิตร ธีระภิญโญวนิช ยำย 2565
1/10 32 58703 เด็กหญิง มำลีอร อรรคค ำ นำงมะลิวรรณ อรรคค ำ มำรดำ 2565
1/10 33 58704 เด็กหญิง รวินทร์ภัค ศักด์ิธนวัฒน์ นำยบรรยง ศักด์ิธนวัฒน์ บิดำ 2565
1/10 34 58705 เด็กหญิง ศุธิรักษ์ ชิณะโคตรพงษ์ นำงศิริรักษ์ ชิณะโคตรพงษ์ มำรดำ 2565
1/10 35 58706 เด็กหญิง สพิชชำ แกระหัน นำยอภินันทิชัย แกระหัน บิดำ 2565
1/10 36 58707 เด็กหญิง อรธิดำ สงวนตระกูล นำงอณิษฐำ สงวนตระกูล มำรดำ 2565
1/10 0 เด็กชำย ศุภกฤษ โมหำ นำงวิไลลักษณ์ เดชะค ำภู มำรดำ 2565
1/11 1 58708 เด็กชำย กรกฏ เดชะค ำภู นำงมัณฑนำ จันทร์คุปต์ มำรดำ 2565
1/11 2 58709 เด็กชำย กฤษฏ์ ย่ิงงำม นำยบัญชำ ย่ิงงำม บิดำ 2565
1/11 3 58710 เด็กชำย ชนะเก้ำทัพ สิมะจำรึก นำยธีรวิทย์ ตรงวัฒนำวุฒิ น้ำ 2565
1/11 4 58711 เด็กชำย ทีปกร ตังควนิช นำงสำวสุดำพร ตังควนิช มำรดำ 2565
1/11 5 58712 เด็กชำย เทพรำชันย์ ทองเหลือง นำงผ่องพรรณ ทองเหลือง ย่ำ 2565
1/11 6 58713 เด็กชำย ธำนน พงษ์อุดม นำงสำวพิมพ์ชนก แสงพงษ์ชัย มำรดำ 2565
1/11 7 58714 เด็กชำย นพเมศฐ์ สโรชนันท์จีน นำงสำวรินทร์ณฐำ พิริยวรำนันท์ มำรดำ 2565
1/11 8 58715 เด็กชำย บรรณวัฒน์ พิสิษธนวัฒน์ นำยชิษณุพงศ์ พิสิษธนวัฒน์ บิดำ 2565
1/11 9 58716 เด็กชำย ปุณยวัจน์ อ่อนทรวง นำงนงค์ลักษ์ อ่อนทรวง มำรดำ 2565
1/11 11 58718 เด็กชำย พชรพล เชื อชม นำยประกิจ เชื อชม บิดำ 2565
1/11 12 58719 เด็กชำย พศิน แก้วจำระนัย นำงอวยพร แก้วจำระนัย มำรดำ 2565
1/11 13 58720 เด็กชำย เมธำสิทธ์ิ ตั งเกษมุกดำ นำงจิรำภรณ์ ตั งเกษมุกดำ มำรดำ 2565
1/11 14 58721 เด็กชำย สุวพิชญ์ นิยมพำนิชพัฒนำ นำงกัสมำ นิยมพำนิชพัฒนำ มำรดำ 2565
1/11 15 58722 เด็กหญิง กฤชอร ก ำลังงำม นำงณิชำภำ ก ำลังงำม มำรดำ 2565
1/11 16 58723 เด็กหญิง กุลปริยำ ทองค ำ พันต ำรวจโทธนะพงษ์ ทองค ำ บิดำ 2565
1/11 17 58724 เด็กหญิง จันทร์เต็มดวง สมจันทร์ นำงวณมำรินทร์ สมจันทร์ มำรดำ 2565
1/11 18 58725 เด็กหญิง จำรุพิสญำ ค ำสุข นำงสุภำภรณ์ บรรเรืองทอง ย่ำ 2565
1/11 19 58726 เด็กหญิง จิรภัทร พันธง นำงสำวธนกมนพรรณ แจ่มแจ้ง มำรดำ 2565
1/11 20 58727 เด็กหญิง ญำดำ ดำรำช นำงเพชรรัตน์ ดำรำช มำรดำ 2565
1/11 21 58728 เด็กหญิง ฐิติญำดำ เทพค ำรำม พ.อ.พงษ์เทพ เทพค ำรำม บิดำ 2565
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1/11 22 58729 เด็กหญิง ณิชำกร วิทจิตร นำงชลกร วิทจิตร มำรดำ 2565
1/11 23 58730 เด็กหญิง ธีรญำภรณ์ ทองโส นำยเธียรชัย ทองโร บิดำ 2565
1/11 24 58731 เด็กหญิง นันท์นภัส สิงห์แก้ว นำยสุรสิทธ์ิ สิงห์แก้ว บิดำ 2565
1/11 25 58732 เด็กหญิง นันทิชำ ปูพะมูล นำงนฤมนต์ ปูพะมูล มำรดำ 2565
1/11 26 58733 เด็กหญิง บุญศิตำ แก้วกุลชัย นำงรุ่งฤดี แก้วกุลชัย มำรดำ 2565
1/11 27 58734 เด็กหญิง ปภำวรินศ์ แก้วกันยำ นำยคำรมย์ แก้วกันยำ บิดำ 2565
1/11 28 58735 เด็กหญิง ปำนฤทัย วรรณวัลย์ นำงรัชนีกร วรรณวัลย์ มำรดำ 2565
1/11 30 58737 เด็กหญิง พชรกมล นนทะใส นำงจิรำพร นนทะใส มำรดำ 2565
1/11 31 58738 เด็กหญิง พรรนดำ ภูผำธรรม นำงสำวปวิดำ นำลำด มำรดำ 2565
1/11 32 58739 เด็กหญิง พิชชำภำ ไชยรัตน์ นำงสำวพรธิวำ ไชยทอง มำรดำ 2565
1/11 33 58740 เด็กหญิง รวิพร ศิริจันทพันธ์ุ นำยนพรุจ ทวีรัชต์รุ่งเรือง บิดำ 2565
1/11 34 58741 เด็กหญิง ลักษณ์พร สีสุข นำงสำวเพ็ญศิริ คงเรืองแสง มำรดำ 2565
1/11 35 58742 เด็กหญิง อรปภำ ป้องโสม นำยยุทธนำ ป้องโสม บิดำ 2565
1/11 36 58743 เด็กหญิง อัสรีย์ ทองเลิศ นำยเสรี ทองเลิศ บิดำ 2565
1/12 1 58744 เด็กชำย กฤษณ์ กุตำวัน นำงสำวสุมำลี ประจวบสุข มำรดำ 2565
1/12 2 58745 เด็กชำย กันตภณ ทุมเสน นำยสิทธิศักด์ิ ทุมเสน บิดำ 2565
1/12 3 58746 เด็กชำย กิตติทัต ทุมวงษ์ นำยสิทธิชัย ทุมวงษ์ บิดำ 2565
1/12 4 58747 เด็กชำย คณินณัฏฐ์ หอมจันทร์ นำยรณชัย หอมจันทร์ บิดำ 2565
1/12 5 58748 เด็กชำย ชยำภพ ศรีภูมำตร นำงสำวกำญจน์ฐิติมน ศรีภูมำตร มำรดำ 2565
1/12 6 58749 เด็กชำย ณภัทร โบจรัส นำยทนงศักด์ิ โบจรัส บิดำ 2565
1/12 7 58750 เด็กชำย ณัฐกิตต์ิ มำนิตทวีวัฒน์ นำงสำวภัณฑิรำ มำนิตทวีวัฒน์ มำรดำ 2565
1/12 8 58751 เด็กชำย ณัฐวรรธน์ ศิริพำนทอง นำงสำวหัทยำ เจียมพิริยะ มำรดำ 2565
1/12 9 58752 เด็กชำย ธนภัทร มุงเฟีย นำงสำวจันทร์สมัคร แสงศถิทธ์ิ มำรดำ 2565
1/12 10 58753 เด็กชำย นัฐเศรษฐ์ บุญเพ่ิม นำงณัฐธิดำ แสงใส มำรดำ 2565
1/12 11 58754 เด็กชำย ปณิธิ ประมวล นำงสำวปฎิมำ พิทักษ์เขต มำรดำ 2565
1/12 12 58755 เด็กชำย ปุญญำพัฒน์ สมคิด นำยวฐำ สมคิด บิดำ 2565
1/12 13 58756 เด็กชำย ปุณณกันต์ นำสมวำ นำงศศิภำวรรณ นำสมวำ มำรดำ 2565
1/12 14 58757 เด็กชำย ปูรณ์ธนทรัพย์ ศิวประภำกร นำงสำวอรอุมำ รุ่งเรือง มำรดำ 2565
1/12 15 58758 เด็กชำย พชร มำนุพันธ์ นำยอุทัย มำนุพันธ์ บิดำ 2565
1/12 16 58759 เด็กชำย พรรณพัฒน์ ตันติปัญจพร นำงพริ มพรรณ ตันติปัญจพร มำรดำ 2565
1/12 17 58760 เด็กชำย วัชรวิชญ์ เขียวสด นำยณรงค์ เขียวสด บิดำ 2565
1/12 18 58761 เด็กชำย อังคกูล อินทำ นำยสมพร อินทำ บิดำ 2565
1/12 19 58779 เด็กชำย บุญภวิษย์ รำตรี นำงพรพิไล วรรณสัมผัส ป้ำ 2565
1/12 20 58762 เด็กหญิง กฤติมำ บุตนิตย์ นำยกฤษฎ์ บุตนิตย์ บิดำ 2565
1/12 21 58763 เด็กหญิง ณัฐฐ์จิรำ สุภัตรำภรรณ์ นำงวิชญำดำ สุภัตรำภรรณ์ มำรดำ 2565
1/12 22 58764 เด็กหญิง ธนิตรำมณี สุวรรณกูฎ นำงอัญชลี สุวรรณกูฎ มำรดำ 2565
1/12 23 58765 เด็กหญิง นภัสตรำ พงษ์พิสิฐวงศ์ นำยนิธิกร พงษ์พิสิฐวงศ์ บิดำ 2565
1/12 24 58766 เด็กหญิง นุตประวีณ์ โชติรสนิรมิต นำยนริศ โชติรสนิรมิต บิดำ 2565
1/12 25 58767 เด็กหญิง ปณิตำ ศิวเลิศพร นำงสำวสำลินี ประทุมศิลป์ มำรดำ 2565
1/12 26 58768 เด็กหญิง ปพิชญำ วิริยะกำรุณย์ นำยประธำน วิริยะกำรุณย์ บิดำ 2565
1/12 27 58769 เด็กหญิง ปวริศำ ชนะไพร นำงชนิตำ ชนะไพร มำรดำ 2565
1/12 28 58770 เด็กหญิง ปองปุณย์ วงศ์ปักษำ นำยปุณยศักด์ิ วงศ์ปักษำ บิดำ 2565
1/12 29 58771 เด็กหญิง ปัณฑิตำ ทองค ำห่อ นำงศรีสุดำ ทองค ำห่อ มำรดำ 2565
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1/12 30 58772 เด็กหญิง พัฒน์นรี วงศ์กันทรำกร นำยโกวิท วงศ์กันทรำกร บิดำ 2565
1/12 31 58773 เด็กหญิง พิมพ์พิศำ เพ็งพี พันต ำรวจโทหญิงณัฏฐณิชำ เพ็งมี มำรดำ 2565
1/12 32 58774 เด็กหญิง ภษมน เปรยะโพธิเดชะ นำงชฎำพร เปรยะโพธิเดชะ มำรดำ 2565
1/12 33 58775 เด็กหญิง ลัลน์ญดำ บ่อหิน นำงสำวพัชรินทร์ บ่อหิน มำรดำ 2565
1/12 34 58776 เด็กหญิง สฤษฎิญำ พรมนอก นำงสอำด พรมนอก มำรดำ 2565
1/12 35 58777 เด็กหญิง สิยำพัฐ เหล่ำพงศ์เจริญ นำงนภำ เหล่ำพงศ์เจริญ มำรดำ 2565
1/12 36 58778 เด็กหญิง สุณัฐชำ เจริญบุตร นำงสำวสุมำลี ศัลชัย มำรดำ 2565
1/12 0 เด็กหญิง รินรดำ ขยันกำร นำงสำวฐนัฎษร เจริญเชำว์ มำรดำ 2565
1/13 1 58780 เด็กชำย กรณ์พัชร หอมจ ำปำ นำยภำกรณ์ จ ำปำหอม บิดำ 2565
1/13 2 58781 เด็กชำย กวิน กะนะหำวงศ์ นำงธนพร กะนะหำวงศ์ มำรดำ 2565
1/13 3 58782 เด็กชำย ฑีรสีห์ สมบูรณ์วัฒนำ นำยเจตนิพิฐ สมบูรณ์วัฒนำ บิดำ 2565
1/13 4 58783 เด็กชำย ทัตเทพ สุวรรณวิสุทธ์ิ นำงสำวกำยวรรณ สุวรรณวิสุทธ์ิ มำรดำ 2565
1/13 5 58784 เด็กชำย ธรรมรัตน์ ศักด์ิศิริโสภณ นำงสำวกอบเกื อ อำลัยรกษ์ มำรดำ 2565
1/13 6 58785 เด็กชำย ปัณณฑัต ปิยภิญโญภำพ นำยแสงชัย ปิยภิญโญภำพ บิดำ 2565
1/13 7 58786 เด็กชำย ปุณณวิช ค ำวัง นำงสำวทำนตะวัน ค ำวัง มำรดำ 2565
1/13 8 58787 เด็กชำย พลช นิลสกุล นำยดนัย นิลสกุล บิดำ 2565
1/13 9 58788 เด็กชำย พสธร สืบภำ นำยปรัชญำ สืบภำ บิดำ 2565
1/13 10 58789 เด็กชำย ภัทรดนัย ปัญญำคม นำงเฉลิมพร ปัญญำคม มำรดำ 2565
1/13 11 58790 เด็กชำย ร่มธรรม บุตรศรี นำยวทัญญู บุตรศรี บิดำ 2565
1/13 12 58791 เด็กชำย วิชญ์ เจียรวิชญ์ นำยอุดมศักด์ิ เจียรวิชญ์ บิดำ 2565
1/13 13 58792 เด็กชำย ศศิศ หงษ์ทอง นำงจุฑำมำศ หงษ์ทอง มำรดำ 2565
1/13 14 58793 เด็กชำย ศิวกร ลอยหำ นำยกิตติพัฒน์ ลอยหำ บิดำ 2565
1/13 15 58794 เด็กชำย ศุภวิชญ์ เภำพำน นำยนิคม เภำพำน บิดำ 2565
1/13 16 58795 เด็กชำย สุรกิต์ิ แว่นรัมย์ นำงภำวนำ พรมเขต มำรดำ 2565
1/13 17 58796 เด็กชำย อิทธิพัทธ์ เครือวัลย์ นำงนัสนันท์ เครือวัลย์ มำรดำ 2565
1/13 18 58797 เด็กหญิง กีรติ รุ่งเรือง นำงอุไร รุ่งเรือง มำรดำ 2565
1/13 19 58798 เด็กหญิง จิรภิญญำ ฝอดสูงเนิน นำยสุวิชำ ฝอดสูงเนิน ปู่ 2565
1/13 20 58799 เด็กหญิง ณปภำ สิทธิโชติ นำยวชิระ สิทธิโชติ บิดำ 2565
1/13 21 58800 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ บุญสองชั น นำงสำวธนัญชนก บุญสองชั น มำรดำ 2565
1/13 22 58801 เด็กหญิง ธนัชญำ พลศักด์ิ นำงสำวสุพัชสร สวรรค์ชัยพันธ์ มำรดำ 2565
1/13 23 58802 เด็กหญิง ธัญญชนก แสงนิล นำงจำรุวรรณ์ วงบุตดี มำรดำ 2565
1/13 24 58803 เด็กหญิง นลพรรณ ผลประเสริฐศรี นำงจิรำพร ผลประเสริฐศรี มำรดำ 2565
1/13 25 58804 เด็กหญิง นัทธ์ชวัล สำมพำยวรกิจ นำงสำวนุชรดำ สำมพำยวรกิจ มำรดำ 2565
1/13 26 58805 เด็กหญิง ปำนพิมพ์ ไพยรินทร์ นำงเมริน ไพยรินทร์ มำรดำ 2565
1/13 27 58806 เด็กหญิง พิมพกำนต์ พุทธเสน นำงร่ืนฤดี พุทธเสน มำรดำ 2565
1/13 28 58807 เด็กหญิง ภคพร วงศ์ผำ นำยสุชน วงศ์ผำ บิดำ 2565
1/13 29 58808 เด็กหญิง เมธำพร โสภำจันทร์ นำงนภัศภรณ์ โสภำจันทร์ มำรดำ 2565
1/13 30 58809 เด็กหญิง วนัชพร บุญสูง นำงสำวจุฬำรัตน์ ผลดก มำรดำ 2565
1/13 31 58810 เด็กหญิง วิพรธิดำ สุภำคำร นำงสำวสุภรพักตร์ แซ่ตั ง มำรดำ 2565
1/13 32 58811 เด็กหญิง สำวิตรี บุญวัง นำงสำวภัทรวิจิตร พันธนู มำรดำ 2565
1/13 33 58812 เด็กหญิง สิรินพรรณ สุขเสริม นำยธำนินทร์ สุขเสริม บิดำ 2565
1/13 34 58813 เด็กหญิง อภิอำภำ คลังทอง นำงศิริวรรณ คลังทอง มำรดำ 2565
1/13 35 58814 เด็กหญิง อัณศยำ ย่ิงยืน นำงจีรนุช ย่ิงยืน มำรดำ 2565
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1/13 36 58815 เด็กหญิง ไอยวริญญำภรณ์ เกษแก้ว นำยวิทยำ เกษแก้ว บิดำ 2565
1/14 1 58816 เด็กชำย จิรภำส ทองดีแท้ นำงกมลวรรณ ทองดีแท้ มำรดำ 2565
1/14 2 58817 เด็กชำย ชยำกร ไชยปัญญำ นำยชัยกิตต์ิ ไชยปัญญำ บิดำ 2565
1/14 3 58818 เด็กชำย ณัฎฐ์ โมฬีชำติ นำยวุฒิศักด์ิ โมฬีชำติ บิดำ 2565
1/14 4 58819 เด็กชำย ธนภัทร ทองค ำ นำยณรงค์ศักด์ิ ทองค ำ บิดำ 2565
1/14 5 58820 เด็กชำย ปณิธำน มุทิตำสกุล นำงสำวศิรินทร์ทร ทวีวัฒนสมบูรณ มำรดำ 2565
1/14 6 58821 เด็กชำย ปณิธำน บุญไชย นำงสำวจุลจิลำ บุญไชย มำรดำ 2565
1/14 7 58822 เด็กชำย ปภังกร รัตนโสภำ นำงสำวมณีนุช รัตนโสภำ 2565
1/14 8 58823 เด็กชำย ภูมิพัฒน์ จรูญรัตนำ นำงรุ่งนภำ จรูญรัตนำ มำรดำ 2565
1/14 9 58824 เด็กชำย มำเทโอ้ ลุทซ์ นำงสำวนพวรรณ พันล ำ มำรดำ 2565
1/14 10 58825 เด็กชำย ศตคุณ เรืองบุตร นำงเกศริน เรืองบุตร มำรดำ 2565
1/14 11 58826 เด็กชำย สิรวิชญ์ ศรีจันทร์ นำงจันจิรำ ศรีจันทร์ มำรดำ 2565
1/14 12 58827 เด็กชำย อติรัฐ สูนำนนท์ นำงสำวอุมำพร น้อยวรรณะ มำรดำ 2565
1/14 13 58828 เด็กชำย อเล็กซำนเดอร์ แจ็ค เกสเตล นำงพรภัสสร เกสเตล มำรดำ 2565
1/14 14 58829 เด็กชำย อังเดร โจเซฟ เกสเตล นำงพรภัสสร เกสเตล มำรดำ 2565
1/14 15 58830 เด็กหญิง กฤตยำ นำมจันดำ นำงสำวพัชรินทร์ พิมพกันต์ มำรดำ 2565
1/14 16 58831 เด็กหญิง กันติชำ เดชพันธ์ นำงศิริประภำ เดชพันธ์ มำรดำ 2565
1/14 17 58832 เด็กหญิง ฉัตรีญำกร ศรีสวัสด์ิ นำยมนตรี ศรีสวัสด์ิ บิดำ 2565
1/14 18 58833 เด็กหญิง ชิสำพัชร์ ปึงเลิศ นำงกนกวรรณ ปึงเลิศ มำรดำ 2565
1/14 19 58834 เด็กหญิง ณัฐกำญจน์ ลัทธิรมย์ นำยร่มโพธ์ิ สัทธิรมย์ บิดำ 2565
1/14 20 58835 เด็กหญิง ณัฐชยำ บุตรสง่ำ ร้อยเอกสุรินทร์ บุตรสง่ำ บิดำ 2565
1/14 21 58836 เด็กหญิง ณัฐวรรณ สมชัย นำงอัมพวรรณ์ สมชัย มำรดำ 2565
1/14 22 58837 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดำ สีลับสี นำยโกมินทร์ สีลับสี บิดำ 2565
1/14 23 58838 เด็กหญิง ปีย์รฎำ พนำดร นำงรัชฎำ พนำดร มำรดำ 2565
1/14 24 58839 เด็กหญิง พรประภำ ฝอยทอง นำงสำวพรทิพำ เกษำ มำรดำ 2565
1/14 25 58840 เด็กหญิง พัชริศำ อำภรศรี นำงสำวพัชรี โชติพันธ์ มำรดำ 2565
1/14 26 58841 เด็กหญิง พัทธ์ธีรำ หวังสุข นำงพัทยำ หวังสุข มำรดำ 2565
1/14 27 58842 เด็กหญิง มันตรำ หงษ์ภักดี นำงนภำพร หงษ์ภักดี มำรดำ 2565
1/14 28 58843 เด็กหญิง สิริกรณื ประทำน นำยอลงกรณ์ ประทำน บิดำ 2565
1/14 29 58844 เด็กหญิง อรชพร ศรีแสงเมือง นำงพนำนันท์ ศรีแสงเมือง มำรดำ 2565
1/14 30 58845 เด็กหญิง อันนำ พันธ์นิกุล นำงธำรชุดำ พันธ์นิกุล มำรดำ 2565
1/15 1 58846 เด็กชำย กันตพัฒน์ กวีนัฏธยำนนท์ นำงนิอร กวีนัฏธยำนนท์ มำรดำ 2565
1/15 2 58847 เด็กชำย คุณำรรต์ เสระทอง นำงสุภำวดี เสระทอง มำรดำ 2565
1/15 3 58848 เด็กชำย ชัยวิชญ์ เห็มสุข นำงสำวช่ืนจิต เห็มสุข มำรดำ 2565
1/15 4 58849 เด็กชำย โชติพัฒน์ โชติวัฒนกำนต์กุล นำงสำวสุริสำ ตั งบัณฑิต มำรดำ 2565
1/15 5 58850 เด็กชำย ฐปกรณ์ ภักดีไทย นำงเพชรมณี ภักดีไทย มำรดำ 2565
1/15 6 58851 เด็กชำย ณคุณ เชำวกุล นำยอนน เชำวกุล บิดำ 2565
1/15 7 58852 เด็กชำย ณัฐดนัยกูล ปักป่ิน นำงอรวรรณ ปักป่ิน มำรดำ 2565
1/15 8 58853 เด็กชำย ธนันท์ปยุต ธีระวิทยำกุล นำงพัชรมนทร์ ธีระวิทยำกุล มำรดำ 2565
1/15 9 58854 เด็กชำย ปรำชญ์ปิยะ ค ำสุข นำยปิยวิทย์ ค ำสุข บิดำ 2565
1/15 10 58855 เด็กชำย ปัณณธร นิยมพันธ์ นำงรุ่งนภำ ทิพำกรฐิติกุล มำรดำ 2565
1/15 11 58856 เด็กชำย พรรษวัฏ ศรีสำรคำม นำงสำวขวัญนุช ศรีกำลำ มำรดำ 2565
1/15 12 58857 เด็กชำย วิทวัส อุปริวงศ์ นำงค ำภำ อุปริวงศ์ ย่ำ 2565
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1/15 13 58858 เด็กชำย อนพัชร ส่งศรีสุข นำงนิตยำ ส่งศรีสุข มำรดำ 2565
1/15 14 58859 เด็กชำย ออสติน  อภิวิชญ์ เอ็กเบิร์ต นำงสำวอิศรำภรณ์ ยะโสธรศรีกุล มำรดำ 2565
1/15 15 58860 เด็กหญิง จณิสตำ พรหมทำ นำงรจนำ พรหมทำ มำรดำ 2565
1/15 16 58861 เด็กหญิง ชมขวัญ ศรีไมตรี นำยเชษฐ์ ศรีไมตรี บิดำ 2565
1/15 17 58862 เด็กหญิง ชุติกำญจน์ บุ้งทอง นำยวิบูลย์ บุ้งทอง บิดำ 2565
1/15 18 58863 เด็กหญิง ชุตินันท์ รัตนโสภำ นำยอนุชำ รัตนโสภำ บิดำ 2565
1/15 19 58864 เด็กหญิง ฐิตำพร ฤทธิแผลง นำงสำวธนกำญจน์ สมพันธ์ มำรดำ 2565
1/15 20 58865 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ สอนเผือก นำงกีรพัฒน์ พันธ์สถิต มำรดำ 2565
1/15 21 58866 เด็กหญิง ธันยกำนต์ ก่ิงสกุล นำงนิษฐกำนต์ ก่ิงสกุล มำรดำ 2565
1/15 22 58867 เด็กหญิง นำอีมี  นัทตชำ  สุวรรณำ กำบริแอล นำงสุภำวดี ศรีภำ มำรดำ 2565
1/15 23 58868 เด็กหญิง บัญฑิตำ พรมสำร นำยชนำวุฒิ พรมสำร บิดำ 2565
1/15 24 58869 เด็กหญิง ปุณยำพร สงวนตระกูล นำยปกรณ์ สงวนตระกูล บิดำ 2565
1/15 26 58871 เด็กหญิง พิชญ์สินี ขนันไทย นำงพรรธำรำ ขนันไทย มำรดำ 2565
1/15 28 58873 เด็กหญิง พิมรตำ โคตรสมบัติ นำยภณ วริศหิรัญธร บิดำ 2565
1/15 29 58874 เด็กหญิง ภิรวดี กฤชปัญญำวโร นำงสำวภิรำนี โชควิวัฒนวนิช มำรดำ 2565
1/15 30 58875 เด็กหญิง ลภัสรดำ แก้วพวง นำงสำวจินตนำ ทองเลิศ มำรดำ 2565
2/1 1 57742 เด็กชำย กฤตชัย ปัตเสน นำงสำวศศิประภำ  มีศรี มำรดำ 2564
2/1 2 57743 เด็กชำย ก้องนภำกำศห์ โชติกวณิชย์ นำงสำววิไลเลขำ  โชติกวณิชย์ มำรดำ 2564
2/1 3 57744 เด็กชำย กิตติศักด์ิ บัวสอน นำงอุไรวรรณ  บัวสอน มำรดำ 2564
2/1 4 57745 เด็กชำย กิตธิกร แก่นทน นำงสำวรัชฎำ  พันธ์ุวัฒน์ มำรดำ 2564
2/1 5 57746 เด็กชำย ขวัญชัย ประสงค์ทรัพย์ นำงรัตนำ  ประสงค์ทรัพย์ มำรดำ 2564
2/1 6 57748 เด็กชำย ณัฐธัญพงศ์ ศำสตร์ศศิ นำยอุดมชัย  ศำสตร์ศศิ บิดำ 2564
2/1 7 57749 เด็กชำย ธีระเดช ถึงกลำง นำงสำวกัญญำณัฐ  เจริญบุตร มำรดำ 2564
2/1 8 57750 เด็กชำย ปภังกร หัตถำภรณ์สกุล นำงสำวสุภัคชญำ  ทองอุ่น มำรดำ 2564
2/1 9 57751 เด็กชำย พศวีร์ เสำโกมุท นำงยุภำภรณ์  เสำโกมุท มำรดำ 2564
2/1 10 57752 เด็กชำย พสิษฐ์ เสริฐศรี นำงนิตยำ  เสริฐศรี มำรดำ 2564
2/1 11 57753 เด็กชำย พุฒิพงษ์ สุภศร นำงเนตรำ  สุภศร มำรดำ 2564
2/1 12 57754 เด็กชำย ยศสรัล อำจหำญ นำงสำวณิชชำ  แฝงเพชร มำรดำ 2564
2/1 13 57755 เด็กชำย วิกเตอร์ ชิงเหยียน ออง นำงสำวสมถวิล  เฉ่ือยกลำง มำรดำ 2564
2/1 14 57756 เด็กชำย ศุภณัฐ กอแก้ว นำงสำวบุศรำ  ศรีดำคุณ มำรดำ 2564
2/1 15 57757 เด็กชำย เศรษฐพงศ์ โนทะยะ นำงนิธิวดี  โนทะยะ มำรดำ 2564
2/1 16 57758 เด็กชำย สิริสิทธ์ิ หม่ืนจันทร์ นำยภำนุรังสิทธ์ิ  หม่ืนจันทร์ บิดำ 2564
2/1 17 57759 เด็กชำย สุทธิกำนต์ ศรีโพธ์ิชู นำงสำวฐนัชยำต์  ย่ีเข่ง มำรดำ 2564
2/1 18 57760 เด็กชำย อติเทพ ดวงโสภำ นำงสำวรุ่งทิพย์  ศรีธัญรัตน์ มำรดำ 2564
2/1 19 58280 เด็กชำย ขวัญแผ่นดิน แสงสว่ำง นำงเอื อมพร แสงสว่ำง มำรดำ 2564
2/1 20 57761 เด็กหญิง กนกพร อุวิทัศน์ นำงสงกรำนต์  อุวิทัศน์ มำรดำ 2564
2/1 21 57762 เด็กหญิง จณิสตำ ตรีผลำ นำงสำวจิตรำ  ทองไทย มำรดำ 2564
2/1 22 57763 เด็กหญิง ชนัญชิดำ พวงสร้อย นำงสำวลัดดำ  ชัยยะลำ มำรดำ 2564
2/1 23 57764 เด็กหญิง ชลิดำ จันทวำรำ นำงสำวกฤตติกำ  จันทวำรำ มำรดำ 2564
2/1 24 57765 เด็กหญิง ญำณิศำ วงจันลำ นำงสำววรรณฤดี  ดำพันธ์ มำรดำ 2564
2/1 25 57766 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ รัตนสิทธิโรจน์ นำงชัชธนวรรณ  รัตนสิทธิโรจน์ มำรดำ 2564
2/1 26 57767 เด็กหญิง ฐศรุตยำ บุญรัตนำคม นำงกชมณี  บุญรัตนำคม มำรดำ 2564
2/1 27 57768 เด็กหญิง ณัชชนันท์ สุ่มมำตย์ นำงทองสอน  สุ่มมำตย์ มำรดำ 2564



14/81

ห้อง เลขท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สมำชิก-สปค.บม ควำมสัมพันธ์ ปี สมำชิก

ทะเบียนตรวจสอบ สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ปีกำรศึกษำ 2563-2565

2/1 28 57769 เด็กหญิง ธนพร เสียงเพรำะ นำงสำวจำรุมำศ  รุตรัก มำรดำ 2564
2/1 29 57770 เด็กหญิง ธัญทิพย์ บุตรดี นำยชนำธิป  บุตรดี บิดำ 2564
2/1 30 57771 เด็กหญิง ธัญรดำ ทันธิมำ นำยสวัสด์ิ  ทันธิมำ บิดำ 2564
2/1 31 57772 เด็กหญิง นลินนิภำ ผำดี นำงภำวิดำ  ผำดี มำรดำ 2564
2/1 32 57773 เด็กหญิง นำรำชำ ทีปวัฒน์ นำงสำวโยษิตำ  อุทธสิงห์ มำรดำ 2564
2/1 33 57774 เด็กหญิง พิจิตรำ พันธ์สุข นำงสำวชุติมำ  อัครษร มำรดำ 2564
2/1 34 57775 เด็กหญิง พิชญดำ มุกดำหำร นำยสุพรรณ์  มุกดำหำร บิดำ 2564
2/1 35 57776 เด็กหญิง พิทยำภรณ์ ลือโสภำ นำงสำวนิติยำ  ลือโสภำ มำรดำ 2564
2/1 36 57777 เด็กหญิง พิมท์น  ำเพชร ศรีแก้วกูล นำยสุริยำ  ศรีแก้วกูล บิดำ 2564
2/1 37 57778 เด็กหญิง พิริยำกร เจริญนิตย์ นำยปรีชำชำญ  เจริญนิตย์ บิดำ 2564
2/1 38 57779 เด็กหญิง ลักษณำนันท์ หอมจันทร์ นำงพัชรีรัตน์  หอมจันทร์ มำรดำ 2564
2/1 39 57780 เด็กหญิง วรัญญำ จันทรมัย นำยอัครเดช  จันทรมัย บิดำ 2564
2/1 40 57781 เด็กหญิง ศศิศรำวัลย์ เครือวรรณ นำงกชมล  เครือวรรณ มำรดำ 2564
2/1 41 57782 เด็กหญิง สิริกัญญำ ยอมพำพันธ์ นำยสมศักด์ิ  ยอมพำพันธ์ บิดำ 2564
2/1 42 57783 เด็กหญิง สิริยำกร พงษ์ศิริ นำยธรรมเนียม  พงษ์ศิริ บิดำ 2564
2/1 43 57784 เด็กหญิง สุทธีธิดำ กล่ินแก้ว นำงอุษณีย์  กล่ินแก้ว มำรดำ 2564
2/1 44 57785 เด็กหญิง อชิรญำณ์ ครองยุทธ นำงชนัดดำ  ครองยุทธ มำรดำ 2564
2/2 1 57786 เด็กชำย เจนวิทย์ พนำกำนต์ นำยเนติวิทย์  พนำกำนต์ บิดำ 2564
2/2 2 57787 เด็กชำย โชติภณ รุ่งเรือง นำยสมชัย  รุ่งเรือง บิดำ 2564
2/2 3 57788 เด็กชำย ฐปนวัฒน์ ค ำสุนันท์ นำงสำวลักขณำ  เดชสำยบัว มำรดำ 2564
2/2 4 57789 เด็กชำย ณัฎฐชัย เหล่ำสำร นำงรุจิรำ  เหล่ำสำร มำรดำ 2564
2/2 5 57790 เด็กชำย ณัฐชนน โทนุสิน นำยพัลลภ  โทนุสิน บิดำ 2564
2/2 6 57791 เด็กชำย ถิรวุฒิ บัวงำม นำงสำวรุจิรำ  ฟ้ำสว่ำง มำรดำ 2564
2/2 7 57792 เด็กชำย ธนพล หวังชม นำยธีระ  หวังชม บิดำ 2564
2/2 8 57793 เด็กชำย ธรรม อินทรหนองไผ่ นำงวิภำ  อินทรหนองไผ่ มำรดำ 2564
2/2 9 57794 เด็กชำย ธัญวุฒิ งอกศรี นำงสังวำล  แก่นสำร์ มำรดำ 2564
2/2 10 57795 เด็กชำย ปรำกำร อรชุนวงศ์ นำยสังคม  อรชุนวงศ์ บิดำ 2564
2/2 11 57796 เด็กชำย ปริตต์พล ศรีสุระ นำงชนำธิป  ศรีสุระ มำรดำ 2564
2/2 12 57797 เด็กชำย ปัญญพัฒน์ สะอำด นำงสำวสมพร  สะอำด ป้ำ 2564
2/2 13 57798 เด็กชำย พงศธร ชัยสมร นำงสำวนฤมล  โทบุดดี มำรดำ 2564
2/2 14 57799 เด็กชำย พงษภัทร โมลำนิล นำยถำวรศักด์ิ  โมลำนิล บิดำ 2564
2/2 15 57800 เด็กชำย พุทธรักษำ ปรำสำทศรี นำงดำรณี  ปรำสำทศรี มำรดำ 2564
2/2 16 57801 เด็กชำย วรธันย์ สุมำทำ นำงกนกวรรณ  สุมำทำ มำรดำ 2564
2/2 17 57802 เด็กชำย วัชรพงษ์ พันหนองหว้ำ นำงสำวศุภตรำ  บุญประสำร มำรดำ 2564
2/2 18 57803 เด็กชำย วุฒิกร ดวงมำลี นำงสำวสุพรรณี  แสงโพธิศรี มำรดำ 2564
2/2 19 57804 เด็กชำย ศตำยุ วัฒนะไพบูลย์กุล นำยวุฒิ  วัฒนะไพบูลย์กุล บิดำ 2564
2/2 20 57805 เด็กหญิง กชพร วิลำวัลย์ นำงจินตนำ  วิลำวัลย์ มำรดำ 2564
2/2 21 57806 เด็กหญิง กิติญำรัตน์ อยู่ข ำมี นำยสุรพล  เสนบุญ บิดำ 2564
2/2 22 57807 เด็กหญิง ขวัญชนก พรสุวรรณ นำยธรรมรัตน์  พรสุวรรณ บิดำ 2564
2/2 23 57808 เด็กหญิง ขวัญสิริ เกษร นำงสำววรรณภำ  ทองศรี มำรดำ 2564
2/2 24 57809 เด็กหญิง จริยำ นิลวัน นำงสำวจ ำเนียร  ตลอดพงษ์ มำรดำ 2564
2/2 25 57810 เด็กหญิง จำรุภำวรรณ แสนทวีสุข นำงบรรจง  แสนทวีสุข มำรดำ 2564
2/2 26 57811 เด็กหญิง ชนำธิป สุวรรณกูฏ นำงสำววรำภรณ์  นนทวี มำรดำ 2564
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2/2 27 57812 เด็กหญิง ชนุตร์ ศรีสันต์ นำงจรัณญำ  ศรีสันต์ มำรดำ 2564
2/2 28 57813 เด็กหญิง ชวภร ถึงปัดชำ นำงสมภักด์ิ  ถึงปัดชำ มำรดำ 2564
2/2 29 57814 เด็กหญิง ญำโนบล สีแสด นำยประจักษ์  สีแสด บิดำ 2564
2/2 30 57815 เด็กหญิง ดลวรรณ โชติสำร นำงสำววรรณิดำ  โชติสำร มำรดำ 2564
2/2 31 57816 เด็กหญิง ธนพร ทรัพย์โคกสูง นำงเพชรรัตน์  ทรัพย์โคกสูง มำรดำ 2564
2/2 32 57817 เด็กหญิง ธนพร ศรีธรรมภิวัฒน์ นำงสำวสุดำพร  ณ อุบล อำ 2564
2/2 33 57818 เด็กหญิง ธนัชชำ นำมพล นำงสำวรัตนำ  ทุมยำ มำรดำ 2564
2/2 34 57819 เด็กหญิง ธมลวรรณ ธรรมลี พ.ต.เสถียร  ธรรมลี ปู่ 2564
2/2 35 57820 เด็กหญิง ธรรชนก บุญยืน นำงสุภำรัก  บุญยืน มำรดำ 2564
2/2 36 57822 เด็กหญิง พรณะรินทร์ หัสดี นำยยุทธ  หัสดี บิดำ 2564
2/2 37 57823 เด็กหญิง พิชญำภัค พิมพกันต์ นำงชัญษร  พิมพกันต์ มำรดำ 2564
2/2 38 57824 เด็กหญิง ภคมน ศรีสุรินทร์ นำงนวินดำ  ศรีสุรินทร์ มำรดำ 2564
2/2 39 57825 เด็กหญิง ภัณฑิลำ โภคกุลกำนนท์ นำงจำรุณี  โภคกุลกำนนท์ มำรดำ 2564
2/2 40 57826 เด็กหญิง วริศรำ ลิมปิทีปรำกำร นำงสำวขนิษฐำ  บรรดำศักด์ิ มำรดำ 2564
2/2 41 57827 เด็กหญิง สิริสกุล แสงสว่ำง นำงปิยะมำศ  แสนทวีสุข มำรดำ 2564
2/2 42 57828 เด็กหญิง สุกัญญำเรศ หล่อเพชรสวัสด์ิ นำงสำวบุษยำมำศ  โพธ์ิชัย มำรดำ 2564
2/2 43 57829 เด็กหญิง อัญชลีพร โกศัลวัฒน์ นำยไพโรจน์  โกศัลวัฒน์ บิดำ 2564
2/2 44 58284 เด็กหญิง รมย์ธีรำ แซ่โล 2564
2/3 1 57830 เด็กชำย กฤตยชญ์ นำมมนตรี นำยกัมพล นำมมนตรี บิดำ 2564
2/3 2 57831 เด็กชำย กันจพงศ์ สุวรรณกูฏ นำงสำวผริตำ สุวรรณกูฎ มำรดำ 2564
2/3 3 57832 เด็กชำย กิตติ ทองผำย นำงกัญญำภัทร ทองผำย มำรดำ 2564
2/3 4 57833 เด็กชำย เกียรติก้อง อนุชำติ นำงสำวพิชชำพร อนุชำติ มำรดำ 2564
2/3 5 57834 เด็กชำย ณัฎตวัณ จันทะมำลำ นำงปุญญิสำ เทพพิทักษ์ มำรดำ 2564
2/3 6 57835 เด็กชำย ณัฐพงษ์ ชินโชติ นำยช ำนำญวิทย์ ชินโชติ บิดำ 2564
2/3 7 57836 เด็กชำย ณัฐวัฒน์ เหล่ำสำยเชื อ นำงธัญญรัศมี เหล่ำสำยเชื อ มำรดำ 2564
2/3 8 57837 เด็กชำย ธนดล ทำทอง นำยลือชัย ทำทอง บิดำ 2564
2/3 9 57838 เด็กชำย ธนัญชัย บุญเจิม นำงสำวจุฬำศรี บุญเจิม มำรดำ 2564
2/3 10 57839 เด็กชำย ธีรัตม์ สีห์พิทักษ์เกียรติ นำงสำวกนกภรณ์ สิงห์ค ำ มำรดำ 2564
2/3 11 57840 เด็กชำย ปฤษฎี จันทร์ทรง นำงสำวฐิตำภำ จันทร์ทรง มำรดำ 2564
2/3 12 57841 เด็กชำย ปวริศร์ อยู่สุข นำงสำวซ้อนกล่ิน อยู่สุข มำรดำ 2564
2/3 13 57842 เด็กชำย ปำณศิกร ปลัดศรีช่วย นำงสำวปวีณำ ปลัดศรีช่วย มำรดำ 2564
2/3 14 57843 เด็กชำย ปิยปรำชญ์ จิตวรวิสุทธ์ิ นำยเกียติพันธ์ จิตวรวิสุทธ์ิ บิดำ 2564
2/3 15 57844 เด็กชำย พีรวิชญ์ จันทร์นวล นำงอรทัย จันทร์นวล มำรดำ 2564
2/3 16 57845 เด็กชำย ภูวัช ศุภโชคโชติกุล นำงสำวเพชรลดำ วรภัทรวรำงกุล มำรดำ 2564
2/3 17 57846 เด็กชำย วชิรวิชญ์ เจริญวัย นำงสำวปวินมัย เจริญวัย มำรดำ 2564
2/3 18 57847 เด็กชำย สิริกุล สุทธิลักษมุนีกุล นำยสุทธิพงษ์ สุทธิลักษมุนีกุล บิดำ 2564
2/3 19 57848 เด็กชำย อิทธิพัทธ์ ไหลหล่ัง นำงนุษยมำส ไหลหล่ัง มำรดำ 2564
2/3 20 57849 เด็กหญิง กรวินท์วลัย ผดุงกำญจน์ กิตติยำ ผดุงกำญจน์ ย่ำ 2564
2/3 21 57850 เด็กหญิง กัญญำรัตน์ ภำเรือง นำงสำวรัตนภรณ์ ภำเรือง มำรดำ 2564
2/3 22 57851 เด็กหญิง กัณฐิกำ วิเศษชลธำร นำยวัชรกุล วอเศษชลธำร บิดำ 2564
2/3 23 57852 เด็กหญิง ชนิดำภำ เจริญศิลป์ นำงบุญส่ง เจริญศิลป์ มำรดำ 2564
2/3 24 57853 เด็กหญิง ชนิษฐำ แซ่ลิ ม นำงสำวรัชดำภร ผดำวัลย์ มำรดำ 2564
2/3 25 57854 เด็กหญิง ชวณำ ชวนะฐิติกร นำยรชวุธ ชวนะฐิติกร บิดำ 2564
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2/3 26 57855 เด็กหญิง ชัญญำ ทัศน์พันธ์ุ นำยชัยฤกษ์ ท สน์พันธ์ บิดำ 2564
2/3 27 57856 เด็กหญิง ชุติมำภรณ์ ศรีบุรัมย์ นำงสำวอัจฉรำภรณ์ ศรีบุรัมย์ มำรดำ 2564
2/3 28 57857 เด็กหญิง ญดำ ฤทธ์ิสว่ำง พันต ำรวจตรีหญิง เรไร ภูศรี มำรดำ 2564
2/3 29 57858 เด็กหญิง ญำณภัทร พรมสิงห์ นำงสำวพรทิพย์ บุญทน มำรดำ 2564
2/3 30 57859 เด็กหญิง ธนัญชนก สุขศรี นำงสำวฐิติมำกร ทองล้วน มำรดำ 2564
2/3 31 57860 เด็กหญิง ธัญมน เกษมทวีศักด์ิ นำยพันธ์ยศ เกษมทวีศักด์ิ บิดำ 2564
2/3 32 57861 เด็กหญิง ธิดำรัตน์ โชคดี นำงบุญญำณี โชคดี มำรดำ 2564
2/3 33 57862 เด็กหญิง นำรีรัตน์ ทิพย์สุวรรณ นำงกชพร บุญทศ มำรดำ 2564
2/3 34 57863 เด็กหญิง ปภำวรินท์ นวลศิริ นำยอุดมศักด์ิ นวลศิริ บิดำ 2564
2/3 35 57864 เด็กหญิง ปรมำภรณ์ พงษ์สถิตย์ นำยเรืองศักด์ิ พงษ์สถิตย์ บิดำ 2564
2/3 36 57865 เด็กหญิง ประภัสสร ทวีวงค์ นำยสุรเดช ทวีวงค์ บิดำ 2564
2/3 37 57866 เด็กหญิง ประวีณำ คันธจันทร์ นำงสุคนธำ คันธจันทร์ มำรดำ 2564
2/3 38 57867 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดำ อินทรพำนิช นำงปัทมำพร อินทรพำนิช มำรดำ 2564
2/3 39 57868 เด็กหญิง พลอยปภัส ศักดำวัฒนไพศำล นำงศรัญยภัทร ศักดำวัฒนไพศำล มำรดำ 2564
2/3 40 57869 เด็กหญิง พีรดำ พันธ์เจริญ นำงสำวพุทธชำติ ปัญญำดำ มำรดำ 2564
2/3 41 57870 เด็กหญิง ภคพร ป้ันปัญญำ นำยจ ำรูญ ศุภสุข ตำ 2564
2/3 42 57871 เด็กหญิง ลภัสรดำ ดอกบัว นำงสำวสุภัทรำวดี สรสิทธ์ิ มำรดำ 2564
2/3 43 57872 เด็กหญิง ศรันย์พร แก้วกุล นำงสุรีย์รัตน์ แก้วกุล มำรดำ 2564
2/3 44 57873 เด็กหญิง อักษิกำ วงศ์โภชย์ นำงสิริวธู วงศ์โภชย์ มำรดำ 2564
2/4 1 57874 เด็กชำย จักรภัทร พำกเพียรตระกูล นำงสำวกฤติญำ บัวสุทธิกุล มำรดำ 2564
2/4 2 57875 เด็กชำย จิรกิตต์ิ แซ่เลำ นำงสำวมัทนำ แซ่เลำ มำรดำ 2564
2/4 3 57876 เด็กชำย เจตนิพัทธ์ ประสำร นำงนุตประวีณ์ พงษ์สะพัง มำรดำ 2564
2/4 4 57877 เด็กชำย ชนันธร ทองชุม นำยตะวัน ทองชุม บิดำ 2564
2/4 5 57878 เด็กชำย ณัฐวรรธน์ ธรรมสัตย์ นำงกัลยำ ธรรมสัตย์ มำรดำ 2564
2/4 6 57879 เด็กชำย เตชินท์ อ่อนแก้ว นำงทิตติยำ อ่อนแก้ว มำรดำ 2564
2/4 7 57880 เด็กชำย เทพฤทธ์ิ เหล่ำบุญมำ นำงจันทรำ เหล่ำบุญมำ มำรดำ 2564
2/4 8 57881 เด็กชำย ธงไชย ธีระวัฒนสุข นำงวัชรำภรณ์ ธีระวัฒนสุข มำรดำ 2564
2/4 9 57882 เด็กชำย ธนกร ศรีทิม ว่ำท่ีร้อยตรีธีรศักด์ิ ศรีทิใ บิดำ 2564
2/4 10 57883 เด็กชำย ธันยบูรณ์ จ ำปีศรี นำงศุภวรรณ จ ำปีศรี มำรดำ 2564
2/4 11 57884 เด็กชำย นิธิศ ไชยประณิธำน นำงจรรยำ ไชยประณิธำน มำรดำ 2564
2/4 12 57885 เด็กชำย ปิยภูมิ มูลสุวรรณ นำยธวัชชัย มูลสุวรรณ บิดำ 2564
2/4 13 57886 เด็กชำย ปุณณวิช เขตค ำ นำยสังข์วร เขตค ำ บิดำ 2564
2/4 14 57887 เด็กชำย ปุณยวัจน์ สงครำมมำ นำงสำวมะลิวัลย์ อ่อนสำ มำรดำ 2564
2/4 15 57888 เด็กชำย พิชชำนนท์ วรพิมพ์รัตน์ นำงยุภำวรรณ วรพิมพ์รัตน์ มำรดำ 2564
2/4 16 57889 เด็กชำย พีรพัฒน์ เอื อวงษ์ประเสริฐ นำงเจนีย์ เอื อวงษ์ประเสริฐ มำรดำ 2564
2/4 17 57890 เด็กชำย ภูวธนำดล โพนกองเส็ง นำงสุจิตตรำ โพนกองเส็ง มำรดำ 2564
2/4 18 57891 เด็กชำย ศุภกร ทองมูล นำงเกษศิรินทร์ ทองมูล มำรดำ 2564
2/4 19 57892 เด็กชำย สิทธินนท์ ร่วมสุข นำงสำวนันทพร พ่ออำมำตย์ มำรดำ 2564
2/4 20 57893 เด็กหญิง กัญญำณัฐ วิริยะพงศ์ นำงสำวพรทิพย์ ทำบทอง มำรดำ 2564
2/4 21 57894 เด็กหญิง กุลพิพิทย์ กุลสถิรวงษ์ นำงสำวพวงเพชร กองสุข มำรดำ 2564
2/4 22 57895 เด็กหญิง จณิตสตำ จันทศรี นำงจุฬำภรณ์ จันทศรี มำรดำ 2564
2/4 23 57896 เด็กหญิง จินดำมณี ภำรำศรี พันต ำรวจโทไพบูลย์ วันงำม ตำ 2564
2/4 24 57897 เด็กหญิง จุฑำมำศ ยงกุลวณิช นำยไกรศักด์ิ ยงกุลวณิช บิดำ 2564
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2/4 25 57898 เด็กหญิง ฉัตรฤทัย ไกรเดช นำงฉัตริยำ ไกรเดช มำรดำ 2564
2/4 26 57899 เด็กหญิง ฐิติวรดำ นำคสุด นำงวิชญำดำ นำคสุด มำรดำ 2564
2/4 27 57900 เด็กหญิง ณัชชำ มุกดำทวีทรัพย์ นำงสำวณัฐชยำ มุกดำทวีทรัพย์ มำรดำ 2564
2/4 28 57901 เด็กหญิง ธนัชญำ ฉลวยศรี นำยคณิต ฉลวยศรี บิดำ 2564
2/4 29 57902 เด็กหญิง ธัญชนก นำดี นำงชนำกำนต์ นำดี มำรดำ 2564
2/4 30 57903 เด็กหญิง ธันย์ชนก อุตส่ำห์ นำงสุวิมล อุตส่ำห์ มำรดำ 2564
2/4 31 57904 เด็กหญิง นงนภัส ยอดมำลี นำงรุ่งตวรรณ ยอดมำลี มำรดำ 2564
2/4 32 57905 เด็กหญิง นิชำดำ ฉัตรสุวรรณ นำงสุรีวรรณ ฉัตรสุวรรณ มำรดำ 2564
2/4 33 57906 เด็กหญิง ปภำวดี แสงก่ ำ นำงสำววรรณำ แสงก่ ำ ป้ำ 2564
2/4 34 57907 เด็กหญิง ปุญญิศำ โมคทิพย์ นำงสุรัสดำ โมคทิพย์ มำรดำ 2564
2/4 35 57908 เด็กหญิง พรมพิริยะดำ เชิดโกทำ นำยวิแมน เชิดโกทำ ปู่ 2564
2/4 36 57909 เด็กหญิง พัทธ์ธีรำ ขันทะวัตร์ นำงสำวสหัสทยำ วงศำพรม มำรดำ 2564
2/4 37 57910 เด็กหญิง พิชชำภำ ต้นสำย นำงรัชนี ต้นสำย มำรดำ 2564
2/4 38 57911 เด็กหญิง เพ็ชรฎำ พลอยประดับ นำยนวพล พลอยประดับ บิดำ 2564
2/4 39 57912 เด็กหญิง ภูริชญำ ไชยมำตร นำยกิตติธัช ไชยมำตร บิดำ 2564
2/4 40 57913 เด็กหญิง เมธำวี ปรีเปรม นำงวำรุณี ปรีเปรม มำรดำ 2564
2/4 41 57914 เด็กหญิง รมิดำ จำรุวงศ์ นำงสำวปุณณภำ จำรุวงศ์ ป้ำ 2564
2/4 42 57915 เด็กหญิง วรวลัญช์ ภูมิสิงห์ นำงวันเพ็ญ ภูมิสิงห์ มำรดำ 2564
2/4 43 57916 เด็กหญิง ศรุตำ พรำนประเสริฐ นำยนฤพล พรำนประเสริฐ บิดำ 2564
2/4 44 57917 เด็กหญิง อรัชพร แผนสมบูรณ์ นำงถนอม แผนสมบูรณ์ ยำย 2564
2/5 1 57918 เด็กชำย กรวิชญ์ แก้วสุข นำงสำวปำจรีย์ บุญบัง มำรดำ 2564
2/5 2 57919 เด็กชำย กองทัพเทพ สนธินอก นำงสำวภัคจิรำ เพขรนำม มำรดำ 2564
2/5 3 57920 เด็กชำย ณัฐชนน กีฬำ นำงอรวรรณ กีฬำ มำรดำ 2564
2/5 4 57921 เด็กชำย ธนภูมิ สุภำพันธ์ นำยธนะรัชต์ สุภำพันธ์ บิดำ 2564
2/5 5 57922 เด็กชำย เธียรธรรม์ เธียรภูริเดช นำยกฤตภำส เธียรภูริเดช บิดำ 2564
2/5 6 57923 เด็กชำย นภสินธ์ุ เติมศิริ นำงจิรำธร เติมศิริ มำรดำ 2564
2/5 7 57924 เด็กชำย นิพิฐพนธ์ ผลดี นำยลิขิต ผลดี บิดำ 2564
2/5 8 57925 เด็กชำย ปัญญำธิคุณ หล้ำวิเศษ นำงวันดี หล้ำสิเศษ มำรดำ 2564
2/5 9 57926 เด็กชำย ปุญญพัฒน์ ติรเศรษฐเสมำ นำงบุษณีย์ สำสุทธ์ิ มำรดำ 2564
2/5 10 57927 เด็กชำย พัฒนพงศ์ ธิมำทำ นำงสำวพรทิพย์ พละพงค์ มำรดำ 2564
2/5 11 57928 เด็กชำย ภูมิรพี นำมศรี นำงสำวอภิรดี นำมศรี มำรดำ 2564
2/5 12 57929 เด็กชำย รัชชำนนท์ ลีลำตระกำรกุล นำงสำวรัชฏำพร พัดชำ มำรดำ 2564
2/5 13 57930 เด็กชำย วิเชษฐ์ คุณพรหม นำงศันสนีย์ คุณพรหม มำรดำ 2564
2/5 14 57931 เด็กชำย ศศิกิจ ติรเศรษฐเสมำ คุณชนะอนันต์ พันธ์ุศิริ มำรดำ 2564
2/5 15 57932 เด็กชำย ศุภกฤต บุญเจือ นำงพูนทรัพย์ บุญเจือ มำรดำ 2564
2/5 16 57933 เด็กชำย ศุภณัฐ พุ่มจันทร์ นำงพัสนียำ พุ่มจันทร์ มำรดำ 2564
2/5 17 57934 เด็กชำย ศุภวิชญ์ บัวกฎ นำงสำวปฎิมำ ทองสิงหำ มำรดำ 2564
2/5 18 57935 เด็กชำย อดิสร พรทิพย์ นำงสำวอรทัย มะโยธี มำรดำ 2564
2/5 19 57936 เด็กชำย อัครรำชย์ ชำญเนติกิจ นำงจิตติมำ เคร่ืองกัณฑ์ มำรดำ 2564
2/5 20 58285 เด็กชำย เจนวิทย์ กล่ินหอม นำวำอำกำศโทสุนัน  กล่ินหอม บิดำ 2564
2/5 21 57937 เด็กหญิง กฤตยำ แซ่เตีย นำงสำวอชิรญำ นกเน่ือง มำรดำ 2564
2/5 22 57938 เด็กหญิง กัญยำณี เดชมุงคุณ นำงสำวนิภำพรรณ สุวรรณกูฎ มำรดำ 2564
2/5 23 57939 เด็กหญิง กัลยวรรธน์ วีระพงษ์ นำงวำรุณี วีระพงษ์ มำรดำ 2564
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2/5 24 57940 เด็กหญิง กำนต์พิชชำ ขันทอง นำงสำวยุพำภรณ์ ทองไทย มำรดำ 2564
2/5 25 57941 เด็กหญิง เกวลิน พุฒพันธ์ นำยเชวงศักด์ิ พุฒพันธ์ บิดำ 2564
2/5 26 57942 เด็กหญิง จิรภิญญำ บุญต่อ นำยภัทรดนัย บุญต่อ บิดำ 2564
2/5 27 57943 เด็กหญิง จิรำพร บุญอุ้ม นำงสำววรำภรณ์ ฤกษ์อภิบำลวงศ์ มำรดำ 2564
2/5 28 57944 เด็กหญิง ชลกร ธรรมวัตร นำงสำวสุกำย ธรรมวัตร ยำย 2564
2/5 29 57945 เด็กหญิง ญำดำรัตน์ กุลบุตร นำยรังสรรค์ กุลบุตร บิดำ 2564
2/5 30 57946 เด็กหญิง ณัฐณิชำ พวงแก้ว นำงสำวธนำนุช บุญรมย์ มำรดำ 2564
2/5 31 57947 เด็กหญิง ณิชำภำ กิตติธรรมกูล นำงนฤมล  กิตติธรรมกุล มำรดำ 2564
2/5 32 57948 เด็กหญิง ธัญจิรำ บุญรินทร์ นำยสมเจตน์ บุญรินทร์ บิดำ 2564
2/5 33 57949 เด็กหญิง ธัญรดำ อุฐบุญ นำงสำวพิมพ์วิภำ พวิโภษำ มำรดำ 2564
2/5 34 57950 เด็กหญิง นถฤณี พระอำรักษ์ นำงณัฐกำนท์ ดำวจันทร์ มำรดำ 2564
2/5 35 57951 เด็กหญิง ปุญญรัศม์ ศรีมันตะ นำงสำวเกศรินทร์ อุ่มช่วง มำรดำ 2564
2/5 36 57953 เด็กหญิง พิมลภัส พุ่มเมือง นำงน  ำค้ำง พุ่มเมือง มำรดำ 2564
2/5 37 57954 เด็กหญิง รมณภัทร ยุระชัย นำงรัชฏำภรณ์ ยุระชัย มำรดำ 2564
2/5 38 57955 เด็กหญิง วรัชยำ แสนสี นำงวรำวุฒิ แสนสี ยำย 2564
2/5 39 57956 เด็กหญิง วิชญำพร นันทบุตร ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงนิตยำ ปำนค ำทอง มำรดำ 2564
2/5 40 57957 เด็กหญิง สวิชญำ อู่สมบัติชัย นำงไพวัลย์ อู่สมบัติชัย มำรดำ 2564
2/5 41 57958 เด็กหญิง สิริวิมล กำญจนพิมำย นำงสำวรัมภ์รดำ อ้วนค ำ มำรดำ 2564
2/5 42 57959 เด็กหญิง สุชัญญำ สงวนงำม นำงสุพิศตำ สงวนงำม มำรดำ 2564
2/5 43 57960 เด็กหญิง สุตำภัทร พิบูลย์ศักด์ิโสภณ นำงสำวอโนมำ พิบูลย์ศักด์ิโสภณ มำรดำ 2564
2/5 44 57961 เด็กหญิง อิงอร เสถียรเสำวภำคร์ นำงศิริ สโนว์ มำรดำ 2564
2/6 1 57962 เด็กชำย กอบชนม์กวี สืบก่ ำ นำงทัศนีย์  สืบก่ ำ มำรดำ 2564
2/6 2 57963 เด็กชำย เกียรติวิสุทธ์ิ พิมพ์ชำย นำงสำวนภำวรรณ  พิมพ์ชำย มำรดำ 2564
2/6 3 57964 เด็กชำย จำรุภัทร ทองท่ัว นำยชรินทร์  ทองท่ัว บิดำ 2564
2/6 4 57965 เด็กชำย ณัชย์ธรรม์ วิไลกิจ นำงสำวนัทธมนต์  แสงกฤช มำรดำ 2564
2/6 5 57966 เด็กชำย ณัฐกรณ์ ไชยกำล นำงสำวกนกอร  หงษ์ทอง มำรดำ 2564
2/6 6 57967 เด็กชำย ธนวิชญ์ ชูจิตร นำงจุฬำภรณ์  ชูจิตร มำรดำ 2564
2/6 7 57968 เด็กชำย ธนัช รัตนะ นำยธวัชชัย  รัตนะ บิดำ 2564
2/6 8 57969 เด็กชำย ธรรมสรณ์ ส่งเสริม นำงนรำวรรณ์  ส่งเสริม มำรดำ 2564
2/6 9 57970 เด็กชำย ธัตรชัย เสนำะวำที นำงชุลีพร  เสนำะวำที มำรดำ 2564
2/6 10 57971 เด็กชำย ธีรวัฒน์ โสภำพันธ์ นำงอรินท์พร  โสภำพันธ์ มำรดำ 2564
2/6 11 57972 เด็กชำย ปิยะดนัย ผำค ำ นำงป่ินปินัทธ์  ผำค ำ มำรดำ 2564
2/6 12 57973 เด็กชำย พิชัยภูษิต กำระเกษ นำงศิรินญำ  กำระเกษ มำรดำ 2564
2/6 13 57974 เด็กชำย ภัทร์ธนัตถ์ มำพรม นำงสำวนวัตชำนันท์  นภัสทิพงษ์ มำรดำ 2564
2/6 14 57975 เด็กชำย ภูมิมนัส วำมะลุน นำงณินทิรำ  วำมะลุน มำรดำ 2564
2/6 15 57976 เด็กชำย ภูริวัฒน์ กอบัว นำงณัฐวรรณ  กอบัว มำรดำ 2564
2/6 16 57977 เด็กชำย เมธิส ไชยเดชก ำจร นำงจิรำทิพย์  ไชยเดชก ำจร มำรดำ 2564
2/6 17 57978 เด็กชำย ศุภวิชณ์ พรศิริวงศ์ นำงส ำรำญใจ  พรศิริวงศ์ มำรดำ 2564
2/6 18 57979 เด็กชำย อำชวิน นำค ำ นำยองอำจ  นำค ำ บิดำ 2564
2/6 19 57980 เด็กหญิง กรวรรณ บุญเอนก นำงสำวยุบลรัตน์  ก ำศร มำรดำ 2564
2/6 20 57981 เด็กหญิง กวินทิพย์ ขันธหัตถ์ นำยต่อเขต  ขันธหัตถ์ บิดำ 2564
2/6 21 57982 เด็กหญิง กัญญำณัฐ ฤทธิแผลง นำงวิภำรัตน์  ฤทธิแผลง มำรดำ 2564
2/6 22 57983 เด็กหญิง แก้วขวัญ ศรีพันธ์ นำงอภิญญำ  ศรีพันธ์ มำรดำ 2564
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2/6 23 57984 เด็กหญิง จุฑำรัตน์ ปทุมวัน นำงสำวผุสดี  แก้วกำยจน์ มำรดำ 2564
2/6 24 57985 เด็กหญิง จุลินทิพย์ มุทะระพัฒน์ นำงนฤภัทร  ใจเอื อ มำรดำ 2564
2/6 25 57986 เด็กหญิง ชนิสำ พันธิมำตร นำยนิวัตร  พันธิมำตร บิดำ 2564
2/6 26 57987 เด็กหญิง ชำลิสำ ทองใส นำงอลิสำ  ทองใส มำรดำ 2564
2/6 27 57988 เด็กหญิง ฐิตำภำ พรมหล่อ นำยธีระยุทธ  พรมหล่อ บิดำ 2564
2/6 28 57989 เด็กหญิง ฐิติวรดำ อรุณพงษ์ นำงสำวอรอนงค์  บุญแจ้ง มำรดำ 2564
2/6 29 57990 เด็กหญิง ณัฐพร กิจสวัสด์ิไพศำล นำงศศิวิมล  กิจสวัสด์ิไพศำล มำรดำ 2564
2/6 30 57991 เด็กหญิง ณัฐพร พ่ึมกุล นำงสำวปภำภัสสร์  พ่ึมกุล มำรดำ 2564
2/6 31 57992 เด็กหญิง ธีมำ วสุประเสริฐ นำงกรริกำ  เจริญพันธ์ ยำย 2564
2/6 32 57993 เด็กหญิง นันท์นภัส ศรีช่ืน นำงสุรำงค์  ศรีช่ืน มำรดำ 2564
2/6 33 57994 เด็กหญิง ปภำดำ ผิวเพชร นำงเพียงลัดดำ  ผิวเพชร มำรดำ 2564
2/6 34 57995 เด็กหญิง ปิยำภัส ทันสุข นำงสำวสุภัทรำ  ทันสุข มำรดำ 2564
2/6 35 57996 เด็กหญิง ปุญญิสำ หนูห่วง นำยรณชัย  หนูห่วง บิดำ 2564
2/6 36 57997 เด็กหญิง ปุณยวีร์ สำยสมบัติ นำยณัฐกร  สำยสมบัติ บิดำ 2564
2/6 37 57998 เด็กหญิง พัชริดำ ทองค ำใส นำงพัชมณ  ทองค ำใส มำรดำ 2564
2/6 38 57999 เด็กหญิง พันธิตรำ โชคธีรสวัสด์ิ นำงวณัชศรณ์  โชคธีรสวัสด์ิ มำรดำ 2564
2/6 39 58000 เด็กหญิง พีรดำ ศิลำวิวัฒน์ นำงจีรดำ  ศิลำวิวัฒน์ มำรดำ 2564
2/6 40 58001 เด็กหญิง ภคพร อุทรำมนตรี นำงสำวศิริรัตน์  อุทรำมนตรี มำรดำ 2564
2/6 41 58002 เด็กหญิง ลินรดำ สำธรรำษฎร์ นำงสำวรดำภำ  โพชัย มำรดำ 2564
2/6 42 58003 เด็กหญิง วิชิรดำ ไชยธงรัตน์ นำงสำวภัสรำ  สวัสด์ิกุล ป้ำ 2564
2/6 43 58004 เด็กหญิง สิรินำถ รำญดัสกร นำงสำวเจนจิรำ  ข่ำยมณี มำรดำ 2564
2/6 44 58005 เด็กหญิง อภิญญำ สมประเสริฐ นำงปิยำ  สมประเสริฐ มำรดำ 2564
2/7 1 58006 เด็กชำย กรรณ วงศ์ชำญตรี นำงสำวกันย์สินี วงศืชำญตรี มำรดำ 2564
2/7 2 58007 เด็กชำย กฤตนน สุตะพันธ์ นำงศมนรณัศญ์ สุตะพันธ์ มำรดำ 2564
2/7 3 58008 เด็กชำย กิตติพัศ ค ำนำม นำงวิไลวรรณ ค ำนำม มำรดำ 2564
2/7 4 58009 เด็กชำย คชภัทร ศรีรัตน์ นำงสำววิไล ศรีรัตน์ มำรดำ 2564
2/7 5 58010 เด็กชำย จิรภัทร เจียรนัย นำงเบญจนี เจียรนัย มำรดำ 2564
2/7 6 58011 เด็กชำย ชัยวัฒน์ ยุ้ยจ ำเริญทรัพย์ นำงจันทนำ ลิ มสุวรรณ ป้ำ 2564
2/7 7 58012 เด็กชำย ฐิติพัทร์ สีด้วง นำงจินตนำ สีด้วง มำรดำ 2564
2/7 8 58013 เด็กชำย เตชินท์ แสนทวีสุข นำยพุทธิไกร แสนทวีสุข บิดำ 2564
2/7 9 58014 เด็กชำย ทักษพงศ์ แสนทวีสุข นำงกิตติมำ แสนทวีสุข มำรดำ 2564
2/7 10 58015 เด็กชำย ธนภัทร หิรัญกิตติ นำยพิพัฒน์ หิรัญกิตติ บิดำ 2564
2/7 11 58016 เด็กชำย ธนวัฒน์ สะเดำ นำยอรรถพร สะเดำ บิดำ 2564
2/7 12 58017 เด็กชำย ธีรภัทร สงวนตระกูล นำงนริศรำ สงวนตระกูล มำรดำ 2564
2/7 13 58018 เด็กชำย นิชกุล นำมแก้ว นำยเจษฏำฉัตร นำมแก้ว บิดำ 2564
2/7 14 58019 เด็กชำย ปิยกัณ รัตนูปกำร นำงสำวกัณฑมำศ กำญจนบัตร มำรดำ 2564
2/7 15 58020 เด็กชำย พำทิศ ศรีอำรำม นำยจุฑำมำศ ศรีอำรำม มำรดำ 2564
2/7 16 58021 เด็กชำย วศิน ไหลเจริญกิจ นำงศิริทิพย์ ไหลเจริญกิจ มำรดำ 2564
2/7 17 58022 เด็กชำย ศุภกิตต์ิ จันทร์หอม นำงมณีวรรณ จันทร์หอม มำรดำ 2564
2/7 18 58023 เด็กชำย อติคุณ สุริยะรังษี นำงพัชฎำภรณ์ สุริยะรังษี มำรดำ 2564
2/7 19 58024 เด็กหญิง จิรภิญญำ นันทะบรรณ์ นำงสำวนภัสนันท์ ภูศิริ มำรดำ 2564
2/7 20 58025 เด็กหญิง ชนกนันท์ ทองแก้ว นำงสำวรัชวรรณ ค ำทวี มำรดำ 2564
2/7 21 58026 เด็กหญิง ชลัญยำกร แสบงบำล นำงสำวพัทยำ แสบงบำล มำรดำ 2564
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2/7 22 58027 เด็กหญิง ฐำปำนีย์ ประสิทธิชัย นำงเสำวนีย์ ประสิทธิชัย มำรดำ 2564
2/7 23 58028 เด็กหญิง ณชนก ตุละภิพำก นำงอำรีรัตน์ ตุละภิพำก มำรดำ 2564
2/7 24 58029 เด็กหญิง ณฑีทร ไชยระ นำงสำววรินทร โพธ์ิทวี มำรดำ 2564
2/7 25 58030 เด็กหญิง ณิชชำ จันทกำญจน์ นำงนิตยำ จันทกำญจน์ มำรดำ 2564
2/7 26 58031 เด็กหญิง ธนภร สอนรำษี นำยธนกร สอนรำษี บิดำ 2564
2/7 27 58032 เด็กหญิง ธนิดำ ร่วมรักษ์ นำงณัฐชญำ ร่วมรักษ์ มำรดำ 2564
2/7 28 58033 เด็กหญิง ธัญชนก ดวงโสภำ ว่ำท่ีร้อยตรีภัทรพล ดวงโสภำ บิดำ 2564
2/7 29 58034 เด็กหญิง นลินนิภำ นำเมือง นำงสำวพเยำว์ กำระเกตุ มำรดำ 2564
2/7 30 58035 เด็กหญิง นิชำภำ ปัญจกนกกุล นำงสำวสิริรักษ์ ม่ังเรืองสกุล มำรดำ 2564
2/7 31 58036 เด็กหญิง บุญญำภำ ทองสรรค์ นำยธนกฤต ทองสรรค์ บิดำ 2564
2/7 32 58037 เด็กหญิง พรนพัฒน์ จันทร์พันธ์ นำยสุทิศ จันทร์พันธ์ บิดำ 2564
2/7 33 58038 เด็กหญิง พิชญำฎำ ชินนำค นำยสมหมำย ชินนำค บิดำ 2564
2/7 34 58039 เด็กหญิง ภคมน ศุภวิจิตร นำงณัฐรดำ ศุภวิจิตร มำรดำ 2564
2/7 35 58040 เด็กหญิง ภำขวัญ อรุณเรือง นำงมลวิภำ พรมรักษ์ ยำย 2564
2/7 36 58041 เด็กหญิง มำริสำ มำนะวิริยะวงษ์ นำงสำวรัชนีย์ มำนะวิริยะวงษ์ มำรดำ 2564
2/7 37 58042 เด็กหญิง รวินทร์นิภำ ศรีธำนี นำงปิยะภรณ์ ศรีธำนี มำรดำ 2564
2/7 38 58043 เด็กหญิง วิไลภรณ์ โคตรสมบัติ นำงสำวประไพศรี ลีรำช มำรดำ 2564
2/7 39 58044 เด็กหญิง สิริกัลยำ สุตำวงษ์ นำยกรีพน  สุตำวงษ์ บิดำ 2564
2/7 40 58045 เด็กหญิง สิรินธร์รัตน์ พำกเพียร นำงสำวรัตนำพร แก้วมณี มำรดำ 2564
2/7 41 58046 เด็กหญิง สิริสุดำ หำโสม นำงจิรำพร หำโสม มำรดำ 2564
2/7 42 58047 เด็กหญิง สุประวีณ์ พัชรำภรณ์ นำยสมำรมภ์ พัชรำภรณ์ บิดำ 2564
2/7 43 58048 เด็กหญิง สุพิชชำ ธุรี นำงสุพินิจ สุธี มำรดำ 2564
2/7 44 58049 เด็กหญิง อิสสริยำภรณ์ จ ำปำศรี นำงวิจิตรำ จ ำปำศรี มำรดำ 2564
2/8 1 58050 เด็กชำย กฤติธี นำมวำ นำงเย็นฤดี  นำมวำ มำรดำ 2564
2/8 2 58051 เด็กชำย ชลธี พรหมจันทร์ นำยไพรวัลย์  พรหมจันทร์ บิดำ 2564
2/8 3 58052 เด็กชำย ชวกร นวลเนตร นำงสำวมุนินทร์  นวลเนตร มำรดำ 2564
2/8 4 58053 เด็กชำย ธนวินท์ โอบอ้วน นำงกรรณิกำ  โอบอ้วน มำรดำ 2564
2/8 5 58054 เด็กชำย น ำโชค แพงแก้ว นำยชำญวิทย์  แพงแก้ว บิดำ 2564
2/8 6 58055 เด็กชำย ปภังกร จินตะเวช นำงณัชชำ  จินตะเวช มำรดำ 2564
2/8 7 58056 เด็กชำย ประวิณ โสมรักษ์ นำงสำวกิตติญำ  โสมรักษ์ มำรดำ 2564
2/8 8 58057 เด็กชำย ปิติกร แก้วธรรมมำ นำงนภำพร  แก้วธรรมมำ มำรดำ 2564
2/8 9 58058 เด็กชำย ปุณณวิช ไขแสง นำยประสิทธ์ิชัย  ไขแสง บิดำ 2564
2/8 10 58059 เด็กชำย ภำคภูมิ ใสจูง นำงอนุรักษ์  แก้วปล่ัง มำรดำ 2564
2/8 11 58060 เด็กชำย วงศ์วีระ วงศ์ว่องไว นำงสิริพร  วงศ์ว่องไว มำรดำ 2564
2/8 12 58061 เด็กชำย วรำกร กองสุข นำงสุรีย์พร  กองสุข มำรดำ 2564
2/8 13 58062 เด็กชำย ศรัณยพงษ์ จูมพระบุตร นำงสำววิสุดำ  จูมพระบุตร มำรดำ 2564
2/8 14 58063 เด็กชำย ศิลวัศ วันทำวงษ์ นำยกิตติเชษฐ์  วันทำวงษ์ บิดำ 2564
2/8 15 58064 เด็กชำย ศุภวิชญ์ รอสูงเนิน นำงณัฐวิภำ  รอสูงเนิน มำรดำ 2564
2/8 16 58065 เด็กชำย อชิรวัตต์ิ สิทธิพงษ์พร นำยณัฐวัฒน์  สิทธิพงษ์พร บิดำ 2564
2/8 17 58066 เด็กชำย อภิภู ภูดิฐธนพัฒ นำงสำวอธิภัทร  ภูดิฐธนพัฒ มำรดำ 2564
2/8 18 58067 เด็กชำย อัษฎำวุธ จินำพร นำยอภิรัฐ  จินำพร บิดำ 2564
2/8 19 58068 เด็กชำย อินทัชธรร นำเวียง นำงสำวนรวรรณ  อมำตยกุล มำรดำ 2564
2/8 20 58069 เด็กหญิง จรรยพร แก้วสำลี นำงชนำกำนต์  ส่งเสริม มำรดำ 2564
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2/8 21 58070 เด็กหญิง จิณห์นิภำ อำจเอ่ียม นำงมะลิสำ  อำจเอ่ียม มำรดำ 2564
2/8 22 58071 เด็กหญิง ชนิดำภำ สำมำรถ นำงจันทร์เพ็ญ  สำมำรถ มำรดำ 2564
2/8 23 58072 เด็กหญิง ชุติกำญจน์ จันทร์ทรง นำงสำวยุพำ  อัคศรี มำรดำ 2564
2/8 24 58073 เด็กหญิง ฐิตำพร วงวัน นำยประสิทธ์ิ  ตรีชินะพงศ์ ลุง 2564
2/8 25 58074 เด็กหญิง ฐิตำมนทร์ ยงกุลวณิชนันท์ นำงชนม์ชนกต์  ยงกุลวณิชนันท์ มำรดำ 2564
2/8 26 58075 เด็กหญิง ณัฎฐ์กฤตำ ภูทอง นำงวันวิสำ  ภูทอง มำรดำ 2564
2/8 27 58076 เด็กหญิง ณัฐณิชำ หำญชนะ นำงสำวอรวรรณ  ประยงค์หอม มำรดำ 2564
2/8 28 58077 เด็กหญิง ณัฐริกำ สำวิไสย นำยชิรำวุฒิ  สำวิไสย บิดำ 2564
2/8 29 58078 เด็กหญิง ตีรณำ จันทชิด นำงล ำพูน  จันทชิด มำรดำ 2564
2/8 30 58079 เด็กหญิง แต้มดำว จอมทองหลำง นำงสำวสุพัตรำ  แซ่ลอ มำรดำ 2564
2/8 31 58080 เด็กหญิง ธัญญำภรณ์ จักรวำลอำชำชำติ นำงสำววรำภรณ์  จักรวำลอำชำชำติ อำ 2564
2/8 32 58081 เด็กหญิง นนทิชำ มีคุณ นำยเดชำ  มีคุณ บิดำ 2564
2/8 33 58082 เด็กหญิง นิจวรีย์ เกตุห้อ นำงสำวสุชำดำ  นนท์พละ มำรดำ 2564
2/8 34 58083 เด็กหญิง พรำวระวี มัชฌิมะบุระ นำงนัทธภัทร์  มัชฌิมะบุระ มำรดำ 2564
2/8 35 58084 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ลิมปิทีปรำกำร นำงพัชรี  ลิมปิทีปรำกำร มำรดำ 2564
2/8 36 58085 เด็กหญิง รมิตำ สิทธินันท์ นำงสำวสุจิตรำ  ณอุบล ป้ำ 2564
2/8 37 58086 เด็กหญิง รินรดำ สำยเนตร นำงสำวกัญญวรำ  สำยเนตร มำรดำ 2564
2/8 38 58087 เด็กหญิง รุ่งฤดี ใจผ่อง นำงสำวจิรำพร  ใจผ่อง มำรดำ 2564
2/8 39 58088 เด็กหญิง วิสำธิรัตน์ สำเลศ นำงนิตยำ  สำเลศ มำรดำ 2564
2/8 40 58089 เด็กหญิง วีรินทร์ทิรำ แก้วประกอบ นำงทองสุข  แสงศรี ยำย 2564
2/8 41 58090 เด็กหญิง ศศิณัฏฐ์ ผิวเหลือง นำงสำววิภำภรณ์  แปลงวิลัย มำรดำ 2564
2/8 42 58091 เด็กหญิง ศุภศศิน กำญจน์วัฒกุล นำงสำวนงค์ลักษณ์  กำญจน์วัฒกุล มำรดำ 2564
2/8 43 58092 เด็กหญิง สิรินดำ สิงคเสลิต นำงสุพินดำ  สิงคเสลิต มำรดำ 2564
2/8 44 58093 เด็กหญิง สุชำรัตน์ นิซัน นำงสำวอุมำพร  พิทักษ์พรพัลลภ มำรดำ 2564
2/9 1 58094 เด็กชำย กฤตภำส มุขขันธ์ นำงปทัดตำ  มุขขันธ์ มำรดำ 2564
2/9 2 58095 เด็กชำย ณัฐดนัย สะเดำ นำงกรรณิกำร์  สะเดำ มำรดำ 2564
2/9 3 58096 เด็กชำย ธนเดช เพียรธนดล นำงสำวกษิรำ  เพียรธนดล มำรดำ 2564
2/9 4 58097 เด็กชำย ธนวัฒน์ สำยใจ นำงทัศนียำ  สำยใจ มำรดำ 2564
2/9 5 58098 เด็กชำย ปิยังกูร หวังดี นำยปุญญพัฒน์  หวังดี บิดำ 2564
2/9 6 58100 เด็กชำย เปรมคุณ แสงชำติ นำงสำวสุมลทิชำ  แสงชำติ มำรดำ 2564
2/9 7 58101 เด็กชำย พบธรรม คนขยัน นำงสุรีย์พันธ์  คนขยัน มำรดำ 2564
2/9 8 58102 เด็กชำย พีรพัฒน์ ทับทิมใส นำงกนกวรรณ  ทับทิมใส มำรดำ 2564
2/9 9 58103 เด็กชำย ภัทร์ แก้วคูณ นำงสำววิยะดำ  หวังชนะ มำรดำ 2564
2/9 10 58104 เด็กชำย ภำคิน สุรสิทธ์ิ นำยอภิรักษ์  สุรสิทธ์ิ บิดำ 2564
2/9 11 58105 เด็กชำย ภูรินท์ พลสมัคร นำงศิริลักษณ์  พลสมัคร มำรดำ 2564
2/9 12 58106 เด็กชำย เมธี ธนำพร นำยนพดล  ธนำพร บิดำ 2564
2/9 13 58107 เด็กชำย วิมุติ สิงห์คง นำงสำววิไลพร  สิงห์คง มำรดำ 2564
2/9 14 58108 เด็กชำย ศักด์ิชัย สดไธสง นำงสำวปวีณำ  สดไธสง มำรดำ 2564
2/9 15 58109 เด็กชำย สุธนพัฒน์ ภูริยำนุวัตร นำงสุภำรัตน์  ภูริยำนุวัตร มำรดำ 2564
2/9 16 58110 เด็กชำย อัศวนนท์ ตั งอยู่ดี นำงธีระพร  ตั งอยู่ดี มำรดำ 2564
2/9 17 58111 เด็กหญิง กิรณำ นวลศิริ นำงสำวมะลิวรรณ  ภำคภูมิ มำรดำ 2564
2/9 18 58112 เด็กหญิง ชนัญทิตำ อบเชย นำยชำญชัย  อบเชย บิดำ 2564
2/9 19 58113 เด็กหญิง ฐำนนันท์ บุ้งทอง นำยพุทธินันท์  บุ้งทอง บิดำ 2564
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2/9 20 58114 เด็กหญิง ฐิติยำ จันดำวงศ์ นำงสำวศิรินภำ  จันดำวงศ์ มำรดำ 2564
2/9 21 58115 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ วงศ์สุวรรณ นำงจิรำรัตน์  วงศ์สุวรรณ มำรดำ 2564
2/9 22 58116 เด็กหญิง ณัฐพร พื นผำ นำงยุพำพร  พื นผำ มำรดำ 2564
2/9 23 58117 เด็กหญิง ณัฐวดี วงศ์ศรีรักษำ นำยสิทธิชัย  วงศ์ศรีรักษำ บิดำ 2564
2/9 24 58118 เด็กหญิง ณิชำลฎำ แสงนิล นำงจำรุวรรณ์  วงบุตดี มำรดำ 2564
2/9 25 58119 เด็กหญิง ดำกำนดำ บุตรศรี นำยกิตติวุฒิ  บุตรศรี บิดำ 2564
2/9 26 58120 เด็กหญิง เดือนเต็ม เทพำรักษ์ นำงสำวเสำวลักษณ์  อักโข มำรดำ 2564
2/9 27 58121 เด็กหญิง ติณณำรัตน์ สุดตำ นำงรจนำ  สุดตำ มำรดำ 2564
2/9 28 58122 เด็กหญิง ปณิตำ ปินใจ นำยไพโรจน์  ป่ินใจ บิดำ 2564
2/9 29 58123 เด็กหญิง ปุญญิศำ โพธิสำขำ นำงสำวอชิรญำ  โพธิสำขำ มำรดำ 2564
2/9 30 58124 เด็กหญิง พนัชกร จันทะเสน นำงรัชนี  จันทะเสน มำรดำ 2564
2/9 31 58125 เด็กหญิง พอใจ บุตรดี นำงนิรมล  บุตรดี มำรดำ 2564
2/9 32 58126 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ขจรฤทธ์ิอนันต์ นำงปุณยวีย์  ขจรฤทธ์ิอนันต์ มำรดำ 2564
2/9 33 58127 เด็กหญิง แพรวรัมภำ หลำยวิวัฒน์ นำงพนิดำ  หลำยวิวัฒน์ มำรดำ 2564
2/9 34 58128 เด็กหญิง ภคนันท์ ค ำเหลือ นำยชัยวัฒน์  ค ำเหลือ บิดำ 2564
2/9 35 58129 เด็กหญิง ฐิตำภัสร์ ธนพนพิพัฒน์ นำงสำวปริชำติ  ศรประสิทธ์ิ มำรดำ 2564
2/9 36 58130 เด็กหญิง วรกัญญำ รินทำ นำงสำวธัญลักษณ์  สอนสุข มำรดำ 2564
2/9 37 58131 เด็กหญิง วิชญำดำ บุตรชัย นำยพิเชษฐ์  บุตรชัย บิดำ 2564
2/9 38 58132 เด็กหญิง วิสำข์ ทองช่ืน นำงสำวประภำรัตน์  คูณตำแสง มำรดำ 2564
2/9 39 58133 เด็กหญิง วิสำรัตน์ เสลวำปีนุสรณ์ นำยวิรัตน์  เสลวำปีนุสรณ์ บิดำ 2564
2/9 40 58134 เด็กหญิง ศุภนุช ถนอมวงค์ นำงแวว  ถนอมวงค์ มำรดำ 2564
2/9 41 58135 เด็กหญิง สุพพัตรำ วีระนันทำเวทย์ นำงพรพรรณ  วีระนันทำเวทย์ มำรดำ 2564
2/9 42 58136 เด็กหญิง สุภัทรวดี รัศมี นำงสำวจิรำวดี  พูลจิตต์ มำรดำ 2564
2/9 43 58137 เด็กหญิง อริษำ เชื อชัย นำงสำวกำญจนำ  เชื อชัย มำรดำ 2564
2/9 44 58281 เด็กหญิง ปทิตตำ วัฒนะไพบูลย์กุล นำงสำวแพรวทิพย์ ไตรรัตนวนิช มำรดำ 2564
2/10 1 57538 เด็กชำย กรวิชญ์ ถนอมสิน นำงธีรำรักษ์  ถนอมสิน มำรดำ 2564
2/10 2 57539 เด็กชำย ชำนนท์ นำคแนวดี นำยนพดล  นำคแนวดี บิดำ 2564
2/10 3 57540 เด็กชำย ณัฎดนัย มีห่วง นำงดำวเรือง  โคษำรำช มำรดำ 2564
2/10 4 57541 เด็กชำย ณัฐกริช เกำสำยะพันธ์ุ นำยรัชดนุ  เกำสำยะพันธ์ุ บิดำ 2564
2/10 5 57542 เด็กชำย ดรัสพงศ์ ชัยรุ่งมณีด ำรง นำยอุกฤษฎ์  ชัยรุ่งมณีด ำรง บิดำ 2564
2/10 6 57543 เด็กชำย ธนะพัฒน์ ดวงดี นำงประนอม  สุขหล้ำ ยำย 2564
2/10 7 57544 เด็กชำย ธิรนันท์ ดุจด ำเกิง นำงเนตรนภำพร  ดุจด ำเกิง มำรดำ 2564
2/10 8 57545 เด็กชำย นันทนัช สุตำวงษ์ นำยกรีพล สุตำวงษ์ บิดำ 2564
2/10 9 57546 เด็กชำย ปฐมพร ไชยบัวรินทร์ นำงสำวขัตติยำ  เกษมพร ป้ำ 2564
2/10 10 57547 เด็กชำย ปภังกร เวชมนัส นำงสำวสิริกร  ทองพอ มำรดำ 2564
2/10 11 57548 เด็กชำย ปุญญพัฒน์ พรหมประภัศศร นำงพัสชนันท์  พรหมประภัศศร มำรดำ 2564
2/10 12 57549 เด็กชำย พิเศษภณ แก่นก่อ นำงพิสมัย  แก่นก่อ มำรดำ 2564
2/10 13 57550 เด็กชำย ภำวัต จันทะเวช นำงพรรณี  จันทะเวช มำรดำ 2564
2/10 14 57551 เด็กชำย ภูธเนศ ทองศรี นำงพรรณี  ทองศรี ย่ำ 2564
2/10 15 57552 เด็กชำย ภูมิพัฒน์ จันทป นำยอนุชิต  จันทป บิดำ 2564
2/10 16 57553 เด็กชำย รรรณธัช มำตรำ นำงสำวนันทิชำ  โพธ์ิชัย มำรดำ 2564
2/10 17 57554 เด็กชำย เอกนำวำ จุ้ยเจริญ นำงพิรญำณ์  จุ้ยเจริญ มำรดำ 2564
2/10 18 57555 เด็กหญิง กัญจน์ชญำ รุ่งเรือง ร.ท.พรเทพ  รุ่งเรือง บิดำ 2564
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2/10 19 57556 เด็กหญิง กัญญำณัฐ น้อยคนดี นำยรัตนชำติ  น้อยคนดี บิดำ 2564
2/10 20 57557 เด็กหญิง ขวัญจิรำ ไชเอนก นำงนำรี  ไชเอนก มำรดำ 2564
2/10 21 57558 เด็กหญิง จรรยพร ส่งสุข นำงสุกัญญำ  ส่งสุข มำรดำ 2564
2/10 22 57559 เด็กหญิง ณัฐธนภัสสร์ ตุลยเสวี นำงวิศัลย์ศยำ  ตุลยเสวี มำรดำ 2564
2/10 23 57560 เด็กหญิง ธรชญำน์ สุภโกศล นำงธิดำรัตน์  สุภโกศล มำรดำ 2564
2/10 24 57561 เด็กหญิง นรวรกรพรรณ ยองใย นำงสำวธณัทภัทร  บุญฐปชัยวัช มำรดำ 2564
2/10 25 57562 เด็กหญิง เนตรนภำ ค ำนนท์ นำงชญำรัศม์ิ  ค ำนนท์ มำรดำ 2564
2/10 26 57563 เด็กหญิง ปริยำภัทร อุตภู นำงบุญมี  อุตภู ย่ำ 2564
2/10 27 57564 เด็กหญิง พรรณนำรำ สมเสนำะ นำงเพชรรัตน์  สมเสนำะ มำรดำ 2564
2/10 28 57565 เด็กหญิง ภัทรวดี เดชผล นำงวนิดำ  เดชผล มำรดำ 2564
2/10 29 57566 เด็กหญิง วรวรรษำ กูลรัมย์ นำงชนำพร  กูลรัมย์ มำรดำ 2564
2/10 30 57567 เด็กหญิง วรัญญำ อรรคธรรม นำยวีระศักด์ิ  อรรคธรรม บิดำ 2564
2/10 31 57568 เด็กหญิง วำสนำดี งำมมำก นำยนพรัตน์  งำมมำก บิดำ 2564
2/10 32 57569 เด็กหญิง วิชชุดำ สำยม่ัน นำงสำววงศ์เดือน  สำยม่ัน มำรดำ 2564
2/10 33 57570 เด็กหญิง ศศิญดำ จำรุภำพัชร์ นำยวุฒิพงศ์  วงศ์เลิศศิริ ผปค 2564
2/10 34 57571 เด็กหญิง ศิริตระกูล ศรีประเสริฐ นำยอรรณพ  ศรีประเสริฐ บิดำ 2564
2/10 35 57572 เด็กหญิง สำริศำ ดิศแพทย์ นำงสำวประภำเพ็ญ  ดิศแพทย์ มำรดำ 2564
2/10 36 57573 เด็กหญิง อัณณ์ญำดำ สุริโย นำงสลิตตำ  สุริโย มำรดำ 2564
2/11 1 57574 เด็กชำย กิตติพัฒน์ สิงห์งำม นำงอรอุมำ  สิงห์งำม มำรดำ 2564
2/11 2 57575 เด็กชำย กิรินท์ วงศ์เพชรชำรัต นำงจำรุณี  วงศ์เพชรชำรัต มำรดำ 2564
2/11 3 57576 เด็กชำย จักรพงศ์ พันธ์น้อย นำยพิมล  พันธ์น้อย บิดำ 2564
2/11 4 57577 เด็กชำย จิรัฏฐ์ ศรีบริบูรณ์ นำงบุณญรัศมี  ศรีบริบูรณ์ มำรดำ 2564
2/11 5 57578 เด็กชำย ชัยมงคล แก่นกุล นำงสำวพิชญำ  แก่นกุล มำรดำ 2564
2/11 6 57579 เด็กชำย ชีร์วรำ พำนค ำ นำยนัตวรรต์  พำนค ำ บิดำ 2564
2/11 7 57580 เด็กชำย ณฐนนท์ ทองวรรณ นำงณัฐพร  ทองวรรณ มำรดำ 2564
2/11 8 57581 เด็กชำย ณัฐนนท์ เหลืองรุ่งโรจน์ นำงพัชรี  เหลืองรุ่งโรจน์ มำรดำ 2564
2/11 9 57582 เด็กชำย ณัฐวุฒิ สมปัก นำยอรุณ  สมปัก บิดำ 2564
2/11 10 57583 เด็กชำย ดิชฐพณศ์ นันณ์ตะวรรณ นำงรัธกรภัทร์  นันณ์ตะวรรณ มำรดำ 2564
2/11 11 57584 เด็กชำย ธนกฤต เรืองประดับ นำงศิริพร  เรืองประดับ มำรดำ 2564
2/11 12 57585 เด็กชำย พงษ์ศุภวิชญ์ พันธ์โสภำ นำยสรพงษ์  พันธ์โสภำ บิดำ 2564
2/11 13 57586 เด็กชำย พสิษฐ์ สีถำกำร นำงสุวนิตย์  สีถำกำร มำรดำ 2564
2/11 14 57587 เด็กชำย ศรัณยพงค์ ประวิทย์ธนำ นำยสัมฤทธ์ิ  ประวิทย์ธนำ บิดำ 2564
2/11 15 57588 เด็กชำย สิรธีร์ ตั งมำนะกุล นำงประภำรัตน์  ตั งมำนะกุล มำรดำ 2564
2/11 16 57589 เด็กหญิง กรกมล ชำญประดิษฐ์ นำงกัลยำ  ชำญประดิษฐ์ มำรดำ 2564
2/11 17 57590 เด็กหญิง กัญญำพัชร นะที นำงนฤมล  นะที มำรดำ 2564
2/11 18 57591 เด็กหญิง เกศชุฎำพรรณ แสนศรี ร.อ.หญิงภัทรำ  แสนศรี มำรดำ 2564
2/11 19 57592 เด็กหญิง จิรัฐติกำนต์ พลไชย นำงสุปรำณี  พลไชย มำรดำ 2564
2/11 20 57593 เด็กหญิง ณัฐนันท์ คู่สกุลนิรันดร์ นำงอิสรีย์  คู่สกุลนิรันดร์ มำรดำ 2564
2/11 21 57594 เด็กหญิง ณัฐรดำ คูณค  ำ นำยกฤษณะ  คูณค  ำ บิดำ 2564
2/11 22 57595 เด็กหญิง ตริตำ คริสตกุลวงศ์ นำยดิษฐ์  คริสตกุลวงศ์ บิดำ 2564
2/11 23 57596 เด็กหญิง ตรีทิพณัฐฐ์ นิมิตรไชยำพงศ์ นำงสำวฉัตรชนก  นิมิตรไชยำพงศ์ มำรดำ 2564
2/11 24 57597 เด็กหญิง เตชินี แสงงำม นำยตระกูลศักด์ิ  แสงงำม บิดำ 2564
2/11 25 57598 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ก้อนทอง นำงพิศมัย  ก้อนทอง มำรดำ 2564
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ทะเบียนตรวจสอบ สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ปีกำรศึกษำ 2563-2565

2/11 26 57599 เด็กหญิง นภัสนันท์ ชิตทรงสวัสด์ิ พ.ท.หญิงสิวรีย์  ชิตทรงสวัสด์ิ มำรดำ 2564
2/11 27 57600 เด็กหญิง นโม แซ่โค้ว นำงนุจรินทร์  แซ่โค้ว มำรดำ 2564
2/11 28 57601 เด็กหญิง ปัทมพร มุทำพร นำงสังวำร  มุทำพร มำรดำ 2564
2/11 29 57602 เด็กหญิง พำขวัญ ป่ินอนันต์สกุล นำงอรวรรณ  ป่ินอนันต์สกุล มำรดำ 2564
2/11 30 57603 เด็กหญิง พิมพ์สรำญ ลือสุวรรณกิจ นำยภูมิสวัสด์ิ  ลือสุวรรณกิจ บิดำ 2564
2/11 31 57604 เด็กหญิง รัตนกมล แสงวิเชียร นำยชำญชัย  แสงวิเชียร บิดำ 2564
2/11 32 57605 เด็กหญิง วีรวดี ทำระศรี นำงดลยำ  ทำระศรี มำรดำ 2564
2/11 33 57606 เด็กหญิง ศรินท์พัทธ์ สิงห์เผ่น นำยศักย์วิวัศ  สิงห์เผ่น บิดำ 2564
2/11 34 57607 เด็กหญิง ศิรินภัทร ชูค  ำ นำงพลับพลึง  ชูค  ำ มำรดำ 2564
2/11 35 57608 เด็กหญิง สุชญำ ม่ันยืน นำงค ำแก้ว  ม่ันยืน มำรดำ 2564
2/11 36 57609 เด็กหญิง อัณณำ นันทส ำเริง นำงตวงพร  นันทส ำเริง มำรดำ 2564
2/12 1 57610 เด็กชำย คงสักก์ โกศัลวิตร นำยจิณห์ศศิ  โกศัลวิตร มำรดำ 2564
2/12 2 57611 เด็กชำย ณนณ วทัญญูเลิศสกุล นำยเอกรินทร์  วทัญญูเลิศสกุล บิดำ 2564
2/12 3 57612 เด็กชำย ทองพันช่ัง จริยำวัฒนชัยกุล นำยอำวุธ  จริยำวัฒนชัยกุล บิดำ 2564
2/12 4 57613 เด็กชำย ธนเดช หำสุข นำยจักรพงษ์  หำสุข บิดำ 2564
2/12 5 57614 เด็กชำย ปรินทร เถำว์โท นำงอุดร  เถำว์โท ย่ำ 2564
2/12 6 57615 เด็กชำย ปัณณธร ค ำเลิศ นำงสบำไพ  ค ำเลิศ มำรดำ 2564
2/12 7 57616 เด็กชำย พิพัฒน์ แกล้วกล้ำ นำยอดิศักด์ิ  แกล้วกล้ำ บิดำ 2564
2/12 8 57617 เด็กชำย พิศิษฏ์ เต็มธนำนันท์ นำยวีรำพัชร์  เต็มธนำนันท์ บิดำ 2564
2/12 9 57618 นำย พีรวิชญ์ ละออปักษิณ นำยคมกริช  ละออปักษิณ บิดำ 2564
2/12 10 57619 เด็กชำย ภวินท์รพี โพธ์ิศรี นำงสำวอจิรวดี  โพธ์ิศรี มำรดำ 2564
2/12 11 57620 เด็กชำย ภัทรธร ปำวรีย์ นำงสำวพิชญ์สินี  จงจีน มำรดำ 2564
2/12 12 57621 เด็กชำย วรพัฒน์ ปทุมวัน นำงวรุณสิริ  ปทุมวัน มำรดำ 2564
2/12 13 57622 เด็กชำย วีระชัย วีระกุล นำยวันชัย  วีระกุล บิดำ 2564
2/12 14 57623 เด็กชำย ษิริวิชย์ นิลรัตน์ศิริกุล นำงนิสำกร  นิลรัตน์ศิริกุล มำรดำ 2564
2/12 15 57624 เด็กชำย สุพศิน จันทสุรียวิช นำยสุพัฒน์  จันทสุรียวิช บิดำ 2564
2/12 16 57625 เด็กหญิง กัญญำนิษฐ์ พำนิธย์กิจ นำงศรินรัตน์  พำนิธย์กิจ มำรดำ 2564
2/12 17 57626 เด็กหญิง กำนต์พิชชำ ทองเกลี ยง นำงอริยำภรณ์  ทองเกลี ยง มำรดำ 2564
2/12 18 57627 เด็กหญิง กีรติกำ เมโฆ นำงสำวน  ำผึ ง  เมโฆ มำรดำ 2564
2/12 19 57628 เด็กหญิง ชญำนิษฐ์ สังฆะมณี นำงกุหลำบ  สังฆะมณี มำรดำ 2564
2/12 20 57629 เด็กหญิง ชนกนันท์ สำเมฆ นำงกัลยำ  สำเมฆ มำรดำ 2564
2/12 21 57630 เด็กหญิง ชัญญนิษฐ์ ศรีธเนษฐ์กุล นำงเสำวลักษณ์  ศรีธเนษฐ์กุล มำรดำ 2564
2/12 22 57631 เด็กหญิง ณภัทร พำณิชุนทร นำยกรุณย์พงษ์  พำณิสุนทร บิดำ 2564
2/12 23 57632 เด็กหญิง ณัฐกฤตำ สุดหนองบัว นำงอรกัญญำ  ส่งเสริม มำรดำ 2564
2/12 24 57633 เด็กหญิง ณัฐฐิณี วงศ์พัชรเมธี นำงสำวนริศรำ  วำจรัต มำรดำ 2564
2/12 25 57634 เด็กหญิง ณัฐณิชำ สอนอำจ นำงจุไรรัตน์  สอนอำจ มำรดำ 2564
2/12 26 57635 เด็กหญิง ธนัญญำ เป็งตะพันธ์ นำงรณิดำ  เนตรสตรี มำรดำ 2564
2/12 27 57636 เด็กหญิง ปวันรัตน์ บำทสุวรรณ นำงปภำวรินทร์  บำทสุวรรณ มำรดำ 2564
2/12 28 57637 เด็กหญิง ปุณิกำ ขลุ่ยทอง นำยฤทธ์ิประครอง  ขลุ่ยทอง บิดำ 2564
2/12 29 57638 เด็กหญิง พิมพ์สิริ พิมพัฒน์ นำยเธียรศักด์ิ  พิมพัฒน์ ตำ 2564
2/12 30 57639 เด็กหญิง รินท์นิตำ จันทวี นำงวันเพ็ญ  จันทวี มำรดำ 2564
2/12 31 57640 เด็กหญิง รินรดำ วงศ์สุคนธนิตย์ นำงลัดดำวัลย์  วงศ์สุคนธนิตย์ มำรดำ 2564
2/12 32 57641 เด็กหญิง วิภำวี ส่องแสง นำงศำพนำ  ส่องแสง มำรดำ 2564
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ทะเบียนตรวจสอบ สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ปีกำรศึกษำ 2563-2565

2/12 33 57642 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ เมธำวรธันย์ นำงสุภำพร  เมธำวรธันย์ มำรดำ 2564
2/12 34 57643 เด็กหญิง สวรินทร์ โภคละทวีพงศ์ นำยฐำปนันท์  โภคละทวีพงศ์ บิดำ 2564
2/12 35 57644 เด็กหญิง อัญวีณ์ พิริยฉัตรไชย นำงอรชร  พิริยฉัตรไชย มำรดำ 2564
2/12 36 57645 เด็กหญิง อิงลดำ กำญจนอ ำไพพร นำงสำววิไลพร  ดอนสกุล มำรดำ 2564
2/13 1 57646 เด็กชำย กฤษฏิพงศ์ บัวศรี นำงสำวกรรณิกำ บัวศรี มำรดำ 2564
2/13 2 57647 เด็กชำย กวินทร์ เอกปริญญำรักษ์ นำงสำวสุกัญญำ สุธรรมวงศ์ มำรดำ 2564
2/13 3 57649 เด็กชำย ชนิศภณ นวภำณพงษ์ นำยนฤชำ นวภำณพงษ์ บิดำ 2564
2/13 4 57650 เด็กชำย ชำคริต ชนะสิงห์ นำยจ ำรัส ชนะสิงห์ บิดำ 2564
2/13 5 57651 เด็กชำย เฑียรศำสตร์ พำนอ่อน นำยพบตะวัน พำนอ่อน บิดำ 2564
2/13 6 57652 เด็กชำย ณัฐปคัลภ์ ตำบุดดำ นำงสุมนำ ตำบุดดำ มำรดำ 2564
2/13 7 57653 เด็กชำย ณัฐสิทธ์ิ แพทย์เพียร นำงพรจิตร แพทย์เพียร มำรดำ 2564
2/13 8 57654 เด็กชำย บิลพัสด์ุ คงสน่ัน นำยพีระวิทย์ คงสน่ัน บิดำ 2564
2/13 9 57655 เด็กชำย ปัณณวิชญ์ บุญชำลี นำงเพลินพิศ บุญชำลี มำรดำ 2564
2/13 10 57656 เด็กชำย ภำณุภณ โกศัลวัฒน์ นำงธัญดำ โกศัลวัฒน์ มำรดำ 2564
2/13 11 57657 เด็กชำย วรกร บรรหำรบุตรำไชย นำงสำวอำทิชำ บรรหำรบุตรำไชย มำรดำ 2564
2/13 12 57658 เด็กชำย วุฒิภัทร ทำค ำรอด นำงระวีวรรณ ทำค ำรอด มำรดำ 2564
2/13 13 57659 เด็กชำย ศำสตรำวุธ สันติวิชัยกุล นำงวีระนุช สันติวิชัยกุล มำรดำ 2564
2/13 14 57660 เด็กชำย สิรภัทร พำช่ืน นำงพัชรธรำ  พำช่ืน มำรดำ 2564
2/13 15 57661 เด็กชำย เสฎฐวุฒิ สกลไชย นำงสำวอรอนงค์ เขมะลักษณ์ มำรดำ 2564
2/13 16 57662 เด็กชำย อิทธิกร ผิวผ่อง นำงนัจรินทร์ เนืองเฉลิม มำรดำ 2564
2/13 17 57747 เด็กชำย จักรภัทร ทองพุ นำงสุวคนธ์  ทองพุ มำรดำ 2564
2/13 18 58099 เด็กชำย ปุญญพัฒน์ สังข์ทอง นำงสำวศรัณญ์รัชต์  สังข์ทอง มำรดำ 2564
2/13 19 57663 เด็กหญิง กนกวรรณ เปรมอ้น นำงวิลำวัลย์  เปรมอ้น มำรดำ 2564
2/13 20 57664 เด็กหญิง กัญญำภัทร เกษเพชร นำงวิไลลักษณ์ เกษเพชร มำรดำ 2564
2/13 21 57665 เด็กหญิง จิดำภำ นรำนันทน์ นำงวีณำ นรำนันทน์ มำรดำ 2564
2/13 22 57666 เด็กหญิง ชฎำณิศ เลิศอุทัย นำยวิศรุต เลิศอุทัย บิดำ 2564
2/13 23 57667 เด็กหญิง ชนัญชิดำ สมุทรรัตนำกร นำงภูริตำ สมุทรรัตนำกร มำรดำ 2564
2/13 24 57668 เด็กหญิง ชริณทิพย์ เกษมสุข นำงมันธนำ เกษมสุข มำรดำ 2564
2/13 25 57669 เด็กหญิง ฐิติชญำ ยำนุ นำยยำนุมำศ ยำนุ บิดำ 2564
2/13 26 57670 เด็กหญิง ณภัท ปัสสำม่ัน นำงจวนจิต ปัสสำม่ัน มำรดำ 2564
2/13 27 57671 เด็กหญิง ณรัชต์หทัย ภูวสิฐโกมล นำยธนพิพัฒน์ ภูวสิฐโกมล บิดำ 2564
2/13 28 57672 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ วำภพ นำงสำวนลินรัตน์ วำภพ มำรดำ 2564
2/13 29 57673 เด็กหญิง ดวงกมล ชิณวงค์ นำยสุรชัย ชิณวงศ์ บิดำ 2564
2/13 30 57674 เด็กหญิง นงนภัส ชิณพันธ์ นำงรัตนำภรณ์ ชิณพันธ์ มำรดำ 2564
2/13 31 57676 เด็กหญิง ปำลิดำ ก่องดวง นำงณัฐชยำ ก่องดวง มำรดำ 2564
2/13 32 57677 เด็กหญิง ปุญญิสำ ไหลประเสริฐ นำงสำววิริสุดำ ตริยำงกูรศรี มำรดำ 2564
2/13 33 57678 เด็กหญิง วรวลัญช์ ไตรโพธ์ิ นำยณัฐพงศ์  ไตรโพธ์ิ บิดำ 2564
2/13 34 57679 เด็กหญิง ศศินันท์ เรืองกิตต์ชัยกุล นำยพลพจน์ เรืองกิตต์ชัยกุล บิดำ 2564
2/13 35 57680 เด็กหญิง ศิริวิพำโชค พิกุลศรี นำงธีรำรัตน์ พิกุลศรี มำรดำ 2564
2/13 36 57681 เด็กหญิง สุภัคต์ชฎำ ปวะภูโต นำงกรรณิกำ ปวะภูโต มำรดำ 2564
2/14 1 57682 เด็กชำย กรดนัย จิณณวำโส นำงสมจิตร จิณณวำโส มำรดำ 2564
2/14 2 57683 เด็กชำย ชยำนันต์ สุวะไกร พันเอกไมตร สุวะไกร บิดำ 2564
2/14 3 57684 เด็กชำย ฐปกรณ์ ทัศนพงษ์ นำงจิตตำภำ ทัศนพงษ์ มำรดำ 2564
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2/14 4 57686 เด็กชำย ธนภัทร พงษ์สถิตย์ นำยอุทัย พงษ์สถิต บิดำ 2564
2/14 5 57687 เด็กชำย นนทพัทธ์ พรหมป้อง นำยสรำยุธ พรหมป้อง บิดำ 2564
2/14 6 57688 เด็กชำย ปรเมศร์ ยวนยี นำงจินตนำ ยวนยี มำรดำ 2564
2/14 7 57689 เด็กชำย พรรษวุฒิ ปำนห้อย นำงนุชชลี ปำนห้อย มำรดำ 2564
2/14 8 57690 เด็กชำย ภูมิใจ ภูมิน นำงสำวนำถนภำ มโนเอื อ มำรดำ 2564
2/14 9 57691 เด็กชำย ภูมินภัทร บุปผำวัลย์ นำงอัมพวัลย์ บุปผำวัลย์ มำรดำ 2564
2/14 10 57692 เด็กชำย ภูมิภัช มัชฌิมำ นำยภำณุ มัชฌิมำ บิดำ 2564
2/14 11 57693 เด็กชำย สรวิชญ์ พงศ์ธนำธนินทร นำยบุญสิทธ์ิ พงศ์ธนำธนินทร บิดำ 2564
2/14 12 57694 เด็กชำย สร้ำงบุณ พลำศรี ร้อยต ำรวจเอกรำตรี พลำศรี มำรดำ 2564
2/14 13 57695 เด็กหญิง คนดี วงค์ภำ นำงสำวพรพรรณ วงค์ภำ มำรดำ 2564
2/14 14 57696 เด็กหญิง จรัสรวี มณีภำค นำงสำววริญดำ เมืองโครตร มำรดำ 2564
2/14 15 57697 เด็กหญิง ณภัทร วรรณศรี นำงอุไรรัตน์ วรรณศรี มำรดำ 2564
2/14 16 57698 เด็กหญิง ณัฎฐวริศำ สืบศิรินุกูล นำงวิศริยำพรรณ สืบศิรินุกูล มำรดำ 2564
2/14 17 57699 เด็กหญิง ธัญณิชำ แซ่เตีย นำงสำวปิยธิดำ พรหมมำ มำรดำ 2564
2/14 18 57700 เด็กหญิง ธิษณำ มณีเนตร นำงสำวปุณยวีร์ มีจ ำนงค์ มำรดำ 2564
2/14 19 57701 เด็กหญิง นันธ์นภัส จึงม่ันคง นำงอำรีรัตน์ จึงม่ันคง มำรดำ 2564
2/14 20 57702 เด็กหญิง จิณณณัฏฐ์ อธิธนัยชัยภัทร นำงนิธิกำนต์ อธิธนัยชัยภัทร มำรดำ 2564
2/14 21 57703 เด็กหญิง ปัณฑำรีย์ บรรทอน นำงฐิติชญำน์ บรรทอน มำรดำ 2564
2/14 22 57704 เด็กหญิง ปำณิสรำ ดวงแก้ว นำงจรรยำ ดวงแก้ว ป้ำ 2564
2/14 23 57705 เด็กหญิง พัทธ์ธีรำ ตั งศิริวัฒนกุล นำงจุฬำพรรณ ตั งศิริวัฒนกุล มำรดำ 2564
2/14 24 57706 เด็กหญิง พิชญำภำ ทองเกตุ นำงพรพิมล ทองเกตุ มำรดำ 2564
2/14 25 57707 เด็กหญิง ภภรชล แนบชิด นำงสำวณัฐนันท์ หวังดี มำรดำ 2564
2/14 26 57708 เด็กหญิง ภัทรนันต์ เปล่ียนทองศิริ นำงสำวสุภำรัตน์ สุขกระวัน มำรดำ 2564
2/14 27 57709 เด็กหญิง วรัญญำ วงศ์ค ำดี นำงร ำไพ บัวดก ยำย 2564
2/14 28 57710 เด็กหญิง ศิรประภำ ยำนู นำงวรรณภำ ยำนู มำรดำ 2564
2/14 29 57711 เด็กหญิง อนัญญำ คุสิตำ นำงปำจรีย์ ดุสิตำ มำรดำ 2564
2/14 30 57952 เด็กหญิง พิมพ์ธนรัฐ ธิติกุลรัชต์ นำยสิรเศรษฐ์ ภัทรกิตติรัชต์ บิดำ 2564
2/15 1 57712 เด็กชำย กฤตภำส กำญจนำรักษ์ นำงศศิธร  กำญจนำรักษ์ มำรดำ 2564
2/15 2 57713 เด็กชำย กิตติคุณ จันทป นำยเกรียงไกร  จันทป บิดำ 2564
2/15 3 57714 เด็กชำย ณัช จูมพระบุตร นำงวิรีย์อร  จูมพระบุตร มำรดำ 2564
2/15 4 57715 เด็กชำย ณัชพล กนกแก้ว นำยเจน  กนกแก้ว บิดำ 2564
2/15 5 57716 เด็กชำย ธนภัทร อำจสมรรถ นำงนันทวดี  อำจสมรรถ มำรดำ 2564
2/15 6 57717 เด็กชำย ธำดำกำนต์ อึ งศรีพิพัฒ นำงสำวเยำวลักษณ์  จริยำวัฒนชัยกุล มำรดำ 2564
2/15 7 57718 เด็กชำย ปรัตถกร จรรยำเลิศอดุลย์ นำยอดุลย์  จรรยำเลิศอดุลย บิดำ 2564
2/15 8 57719 เด็กชำย ปรินทร สำรมำศ นำงปิยวรรณ  สำรมำศ มำรดำ 2564
2/15 9 57720 เด็กชำย พีรวิชญ์ พินิจ นำงสำวอังคณำ  เผ่ำผำ มำรดำ 2564
2/15 10 57721 เด็กชำย พีระ ผดุงเกียรติโสภณ นำยประสำน  ผดุงเกียรติโสภณ บิดำ 2564
2/15 11 57722 เด็กชำย ภัทรพล โอบอ้อมกุล นำงพรทิพำ  โอบอ้อมกุล มำรดำ 2564
2/15 12 57723 เด็กชำย ภูมิบวร แซ่เตียว นำงสำวพรรณี  แซ่เตียว มำรดำ 2564
2/15 13 57724 เด็กชำย วงศ์วศิน เติมสมบัติบวร นำงนุชนภำงค์  เติมสมบัติบวร มำรดำ 2564
2/15 14 57725 เด็กชำย สุรศกร เรืองแสน นำงรัชนี  เรืองแสน มำรดำ 2564
2/15 15 57726 เด็กหญิง จิดำภำ ดิษยกำญจน์กูร นำงกรภัค  ดิษยกำญจน์กูร มำรดำ 2564
2/15 16 57727 เด็กหญิง จิรธิดำ เจริญปพิชญำ นำงพรธิภำดำ  เจริญปพิชญำ มำรดำ 2564
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2/15 17 57728 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ เทพรงทอง นำงสำวศิรินทรำ  ใจอุ่น มำรดำ 2564
2/15 18 57729 เด็กหญิง ณัฐหทัย ฝ่ำยค ำตำ นำงจำรุณี  ฝ่ำยค ำตำ มำรดำ 2564
2/15 19 57730 เด็กหญิง นภษร เซียวสกุล นำงสำวศิริลักษณ์  เซียวสกุล มำรดำ 2564
2/15 20 57731 เด็กหญิง นัทชำ ศรีหนองแสง นำงบุญพำ  ศรีหนองแสง มำรดำ 2564
2/15 21 57732 เด็กหญิง นิรัญญำภัทร นวลอินทร์ นำงนงนุช  นวลอินทร์ มำรดำ 2564
2/15 22 57733 เด็กหญิง ปณำลี ทองประเสริฐ นำงสุวิมล  ทองประเสริฐ มำรดำ 2564
2/15 23 57734 เด็กหญิง ปำนกมล วำนิศวณะทอง นำยเกรียง  วำนิศวณะทอง บิดำ 2564
2/15 24 57735 เด็กหญิง พรรณปพร สำยแวว นำยนรำวุธ  สำยแวว บิดำ 2564
2/15 25 57736 เด็กหญิง พิชำมญธ์ุ รัตนสุนทรทัศน์ นำงสำวมนัญชยำ  มำนิตทวีวัฒน์ มำรดำ 2564
2/15 26 57737 เด็กหญิง พิณพลอย วิโรจน์อุไรเรือง นำยดนุ  วิโรจน์อุไรเรือง บิดำ 2564
2/15 27 57738 เด็กหญิง รัตน์ลภัสร์ อ่ิมวณิช นำงสำวชุติมำ  สุนทรำรักษ์ มำรดำ 2564
2/15 28 57739 เด็กหญิง ลภัสรดำ ซำนบัวเนเวนทูร่ำ มีคุณ นำงสำวนิชฌิมำ  มีคุณ มำรดำ 2564
2/15 29 57740 เด็กหญิง สิรำวรรณ อ่อนสองชั น นำงปภำภร  อ่อนสองชั น มำรดำ 2564
2/15 30 57741 เด็กหญิง สุธิณี จ ำปำทอง นำงสำวกุณฑี  ศรีทะวรรณ์ มำรดำ 2564
3/1 1 56953 เด็กชำย จักรพัฒน์ ทองไทย นำงผ่องพันธ์ ทองไทย มำรดำ 2563
3/1 2 56954 เด็กชำย โชควิวัฒน์ เข็มเพชร นำงสำวสิตฐิตำ สุภำษร มำรดำ 2563
3/1 3 56955 เด็กชำย ฐิติพงศ์ แก้วมหำวงศ์ นำงสำนิด้ำ อุยำ มำรดำ 2563
3/1 4 56956 เด็กชำย ดิษยธร แสงดำว นำงสำวอัจฉรำวรรณ ทิมประเทือง มำรดำ 2563
3/1 5 56957 เด็กชำย ธนำกร สมดี นำยฉัตรชัย สมดี บิดำ 2563
3/1 6 56958 เด็กชำย ธนำธำร วงษ์กลม นำงอมรรัตน์ วงษ์กลม มำรดำ 2563
3/1 7 56959 เด็กชำย ธนิตเชษฐ์ ทองบ่อ นำงมุกดำ ทองบ่อ มำรดำ 2563
3/1 8 56960 เด็กชำย ธิติวัฒน์ วงศ์ธำตุทอง นำงสำวอมรรัตน์ วงศ์ธำตุทอง มำรดำ 2563
3/1 9 56961 เด็กชำย ธีรดนย์ เคนบุปผำ นำยปรัชญำ เคนบุปผำ บิดำ 2563
3/1 10 56962 เด็กชำย ปภังกร สุภำพันธ์ นำงสำวจิดำภำ อ่อนศรี มำรดำ 2563
3/1 11 56963 เด็กชำย ปริยวิศว์ ตั งตระกูลวงศ์ นำงสำวอรุณี ติณสุภัฒนำ มำรดำ 2563
3/1 12 56964 เด็กชำย ปัณณวัฒน์ เผ่ำภูรี นำงรัตนำ เผ่ำภูรี มำรดำ 2563
3/1 13 56965 เด็กชำย พลำธิป วันดี นำงมุทิตำ วันดี มำรดำ 2563
3/1 14 56966 เด็กชำย พัฒนพงศ์ วำที นำงน่ิมนวล วำที มำรดำ 2563
3/1 15 56967 เด็กชำย พีรวิชญ์ ตันเจริญ นำงจิตตำ ตันเจริญ มำรดำ 2563
3/1 16 56968 เด็กชำย ภูมิรัฐ เสนำะพิณ นำยกิตติพงษ์ เสนำะพิณ บิดำ 2563
3/1 17 56969 เด็กชำย มนสันต์ แสงพล นำงสุพัตรำ แสงพล มำรดำ 2563
3/1 18 56970 เด็กชำย เมธำสิทธ์ิ เค้ำมูล นำงยุรหญิง เค้ำมูล มำรดำ 2563
3/1 19 56971 เด็กชำย อชิรวิทย์ โมฬีชำติ นำงสำวจรัญญำรัตน์ กฤษสน่ัน มำรดำ 2563
3/1 20 56972 เด็กชำย อริย์ธัช อนันต์เจริญพร นำงสำวนำฏยำ อนันต์เจริญพร มำรดำ 2563
3/1 21 56973 เด็กหญิง กมลลดำ แก้วพวง นำยไพชยนต์ แก้วพวง บิดำ 2563
3/1 22 56974 เด็กหญิง กรธีรำ ธุศรีวรรณ นำงมุสิกร ธุศรีวรรณ มำรดำ 2563
3/1 23 56975 เด็กหญิง กำนต์สินี สวัสด์ิตระกูล นำงกำนต์รวี สวัสด์ิตระกูล มำรดำ 2563
3/1 24 56976 เด็กหญิง จันทัปปภำ ทำเงิน นำงสำวศิริพร แก้วงำม มำรดำ 2563
3/1 25 56977 เด็กหญิง จุฑำทิพย์ เชื อชม นำยนันำ เย่ือใย มำรดำ 2563
3/1 26 56978 เด็กหญิง ชิดชนก ประเสริฐศรี นำงสำวอรพัน สีวิไล มำรดำ 2563
3/1 27 56979 เด็กหญิง ชิดชนก เพ็ชรคง นำงสำวมณีชนก พิกุล มำรดำ 2563
3/1 28 56980 เด็กหญิง ณกมล มุลคุตร นำยเอกสิทธ์ิ มุลคุณ บิดำ 2563
3/1 29 56981 เด็กหญิง ณัฐณิชำ ชิณจักร์ นำยชัยวัฒน์ ชิณจักร์ บิดำ 2563
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ห้อง เลขท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สมำชิก-สปค.บม ควำมสัมพันธ์ ปี สมำชิก

ทะเบียนตรวจสอบ สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ปีกำรศึกษำ 2563-2565

3/1 30 56982 เด็กหญิง ณัฐภัทร ตรีโรจน์พร นำยชัยยศ ตรีโรจน์พร บิดำ 2563
3/1 31 56983 เด็กหญิง ธัญชนก ป้ันทอง นำงพันทิวำ ทวีชำติ มำรดำ 2563
3/1 32 56984 เด็กหญิง นภำดำ สำยพันธ์ นำงสำวรณิดำ ปกชุมรักษ์ มำรดำ 2563
3/1 33 56985 เด็กหญิง นุชวรำ บุ้งทอง นำยณรงค์ บุ้งทอง บิดำ 2563
3/1 34 56986 เด็กหญิง ปิณทิรำ ดวงแก้ว นำยวินัย ดวงแก้ว บิดำ 2563
3/1 35 56987 เด็กหญิง พรกนก เพชรอินทร์ นำงวิยะนุช เพชรอินทร์ มำรดำ 2563
3/1 36 56988 เด็กหญิง ไพเรำะ ชุณหชำติ นำงสำวสุดำรัตน์ นำเรรัมย์ มำรดำ 2563
3/1 37 56989 เด็กหญิง รังสิมำภรณ์ พบลำภ นำยยุทธศักด์ิ พบลำภ บิดำ 2563
3/1 38 56990 เด็กหญิง วรันธร วงศ์ปักษำ นำงนุศรำ วงศ์ปักษำ มำรดำ 2563
3/1 39 56991 เด็กหญิง วริศรำ รูปคม นำงสำวพัชรี อินทร์ภูมี มำรดำ 2563
3/1 40 56992 เด็กหญิง วิมลสิริ จันมำทูล ร.ต.วีระพันธ์ จันมำทูล บิดำ 2563
3/1 41 56993 เด็กหญิง ศุภิสรำ สุโพธ์ิ นำยศรชัย สุโพธ์ิ บิดำ 2563
3/1 42 56994 เด็กหญิง อภิชญำ วิลำมำศ นำงสุจิตรำ วิลำมำศ มำรดำ 2563
3/1 43 56995 เด็กหญิง อโรชำ ศรีรำช นำยชิณรงค์ ศรีรำช บิดำ 2563
3/1 44 56996 เด็กหญิง อินทิรำ สิทธิพันธ์ นำยอุดมสิน สิทธิพันธ์ บิดำ 2563
3/1 45 56997 เด็กหญิง อิสรีย์ ตรีโรจน์พร นำงนวพร ตรีโรจน์พร มำรดำ 2563
3/2 1 56998 เด็กชำย กฤษดำ จันทร์เกื อ นำยกุศล จันทร์เกี อ บิดำ 2563
3/2 2 56999 เด็กชำย จีรวัฒน์ ค ำริยำ นำยทวี ค ำริยำ บิดำ 2563
3/2 4 57001 เด็กชำย ฐิติวัฒน์ กองค ำ นำยจิระศักด์ิ กองค ำ บิดำ 0878759091

3/2 5 57002 เด็กชำย ณัฐชนน สิทธิผล นำยภำคภูมิ สิทธิผล บิดำ 2563
3/2 6 57003 เด็กชำย ณัฐภัทร จันทร์เลิศ นำงสำวปำริชำติ มำสู่ มำรดำ 2563
3/2 7 57004 เด็กชำย ต่อตระกูล ใจแก้ว นำงมลิณีย์ ใจแก้ว มำรดำ 2563
3/2 8 57005 เด็กชำย ทินสิริ สีใส นำงสำวพรวิไล สีใส ป้ำ 2563
3/2 9 57006 เด็กชำย เทศ เชิดชู นำงสำวสุนทรำภรณ์ งำมวิไล มำรดำ 2563
3/2 10 57007 เด็กชำย ธนิสร ชินพงศธร นำยกฤษณะ ชินพงศธร บิดำ 2563
3/2 11 57008 เด็กชำย ปภพ ถึงแสง ว่ำท่ี ร.ต.ปริญญำ ถึงแสง บิดำ 2563
3/2 12 57009 เด็กชำย ปัณณวิชญ์ ศิริปี นำยนำวิน ศิริปี บิดำ 2563
3/2 13 57010 เด็กชำย ผืนน  ำ จันทร์เต็ม นำงลักขณำ จันทร์เต็ม มำรดำ 2563
3/2 14 57011 เด็กชำย แผ่นดิน หำริชัย นำงรัชนีกร หำริชัย มำรดำ 2563
3/2 15 57012 เด็กชำย ภูมิพัฒน์ มำตรำ นำยสถำพร มำตรำ บิดำ 2563
3/2 16 57013 เด็กชำย วรำกร พำชิยำนุกูล นำยมำนพ พำชิยำนุกูล บิดำ 2563
3/2 17 57014 เด็กชำย ศุภกิจ ศรีสง่ำ นำงส ำรำญ ศรีสง่ำ มำรดำ 2563
3/2 18 57015 เด็กชำย สุทธวัช แสนทวีสุข นำยสัญชัย แสนทวีสุข บิดำ 2563
3/2 19 57016 เด็กชำย เสฎฐวุฒิ ผลดี นำงนวพรรณ ผลดี มำรดำ 2563
3/2 20 57017 เด็กชำย อชิรวิทย์ คุณมี ด.ต.อิทธิพล คุณมี บิดำ 2563
3/2 21 57018 เด็กชำย โอบนิธิ สันธนำคร นำงปภำดำ สันธนำคร มำรดำ 2563
3/2 22 57019 เด็กหญิง เกียรติญำพร เอำหำนัด นำงรมย์จิต เอำหำนัด มำรดำ 2563
3/2 23 57020 เด็กหญิง จิรัชประภำ สิทธิ นำงอุบลทิพย์ สิทธิ มำรดำ 2563
3/2 24 57021 เด็กหญิง จุติภรณ์ แสนทวีสุข นำงบรรจง แสนทวีสุข มำรดำ 2563
3/2 25 57022 เด็กหญิง ชัญญำนุช เขำแก้ว นำงสุภำภรณ์ เขำแก้ว มำรดำ 2563
3/2 26 57023 เด็กหญิง ญำชิตำ ผิวผำ นำงประสำน ผิวผำ มำรดำ 2563
3/2 27 57024 เด็กหญิง ณัฏฐกัญญำ แสนทวีสุข นำงกรรณกำร์ แสนทวีสุข มำรดำ 2563
3/2 28 57025 เด็กหญิง ณัฏฐธิดำ ทวีสุข นำยเฉลิมพล ทวีสุข บิดำ 2563
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ห้อง เลขท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สมำชิก-สปค.บม ควำมสัมพันธ์ ปี สมำชิก

ทะเบียนตรวจสอบ สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ปีกำรศึกษำ 2563-2565

3/2 29 57026 เด็กหญิง ณัฐฐิญำ ทองเพ่ิม พ.ต.อ.อนุศำสตร์ ทองเพ่ิม บิดำ 2563
3/2 30 57027 เด็กหญิง ธนภรณ์ จรรยำเพศ นำยรัฐพล รัตนูปกรณ์ บิดำ 2563
3/2 32 57029 เด็กหญิง ธฤษวรรณ สุขประเสริฐ นำงกนกรพร สุขประเสริฐ มำรดำ 2563
3/2 33 57030 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ กล่ันควำมดี นำงภัสรำภรณ์ วิทยำขำว มำรดำ 2563
3/2 34 57031 เด็กหญิง นันทริยำภรณ์ วิเศษวงษำ นำงสำวศุภักษร พุดพันธ์ มำรดำ 2563
3/2 35 57032 เด็กหญิง บุญยวีร์ ทศพรไพบูรณ์ นำยนิธิโรจน์ ทศพรไพบูลย์ บิดำ 2563
3/2 36 57033 เด็กหญิง พุฒิพร สวัสด์ิตระกูล นำยศรำวุฒิ สวัสด์ิตระกูล บิดำ 2563
3/2 37 57034 เด็กหญิง ภัทรำพร ดอกไม้ นำงสำวสวำรัตน์ ดอกไม้ มำรดำ 2563
3/2 38 57035 เด็กหญิง ภัสธิชำ เงยวิจิตร นำยชำญณรงค์ เงยวิจิตร บิดำ 2563
3/2 39 57036 เด็กหญิง ภูสุดำ สุรำรักษ์วงวีระ นำยชำญชัย สุรำรักษ์วงวีระ บิดำ 2563
3/2 40 57037 เด็กหญิง ลภัสรดำ ศรีนำง นำงปรียำภรณ์ ศรีนำง มำรดำ 2563
3/2 41 57038 เด็กหญิง ลลิตภัทร จ ำปำขำว นำงสำวภัทนิยำพร พลสวัสด์ิ มำรดำ 2563
3/2 42 57039 เด็กหญิง วิมพ์วิภำ จันตำ พ.ต.ต.หญิงลักขณำ จันตำ มำรดำ 2563
3/2 43 57040 เด็กหญิง สุกำนดำ ศิลปรำยะ นำยฤทธิรงค์ ศิลปรำยะ บิดำ 2563
3/2 44 57041 เด็กหญิง สุนิตำ ม่ิงชัย นำงไขนภำ ม่ิงชัย มำรดำ 2563
3/2 45 57042 เด็กหญิง อัจฉริยำภรณ์ อำมำตย์มนตรี นำงวริธิพำ อำมำตย์มนตรี มำรดำ 2563
3/3 1 57043 เด็กชำย กฤติภัทร พุ่มพฤกษี นำงณวน พุ่มพฤกษี มำรดำ 2563
3/3 2 57044 เด็กชำย ก ำพล หอมหวล นำงอุไรวรรณ หอมหวน มำรดำ 2563
3/3 4 57046 เด็กชำย ชวกร วีระกุล นำงภีมพิมล วีระกุล มำรดำ 2563
3/3 5 57047 เด็กชำย ไชยธัญธร ไชยทุม นำงจินตนำ ไชยทุม มำรดำ 2563
3/3 6 57048 เด็กชำย ณัชพล คูณมี นำงพรรณี คูณมี มำรดำ 2563
3/3 7 57049 เด็กชำย ณัฐฏกรณ์ หำทรัพย์ นำงสำวภำวินี หำทรัพย์ มำรดำ 2563
3/3 8 57050 เด็กชำย ธนภัทร ลำนนท์ นำงสำวจรินธร ศรีวิไสย์ มำรดำ 2563
3/3 9 57052 เด็กชำย ธรรพ์ณธรณ์ สำรีพันธ์ุ นำงอ ำพร สำรีพันธ์ุ มำรดำ 2563
3/3 10 57053 เด็กชำย นนทวัฒน์ ชำยทวีป นำงภัทรนันท์ ทองคู่ มำรดำ 2563
3/3 11 57054 เด็กชำย นันทิพัฒน์ มุลทำเย็น ว่ำท่ี ร.พ.หญิงวิไล เหล่ำโก้ก มำรดำ 2563
3/3 12 57055 เด็กชำย นิพิฐพรรษ คลังทรัพย์ นำยสุรศักด์ิ คลังทรัพย์ บิดำ 2563
3/3 13 57056 เด็กชำย พรรมชนม์ เช่ียวชำญยุทธ์ นำงจิรำภรณ์ เช่ียวชำญยุทธ์ มำรดำ 2563
3/3 14 57057 เด็กชำย พันธะ คณะพัฒน์ นำยเสถียร คณะพัฒน์ บิดำ 2563
3/3 15 57058 เด็กชำย เมธำสิทธ์ิ จิตทวี นำยแมน จิตทวี บิดำ 2563
3/3 16 57059 เด็กชำย วริศ อ่ิมอำเทศ นำงอุไรพร อ่ิมอำเทศ มำรดำ 2563
3/3 17 57060 เด็กชำย วินทกร ล้วนพร นำยวิทยพล ล้วนพร บิดำ 2563
3/3 18 57061 เด็กชำย สุทิวัส ดวงสิงห์ นำงสำวกมลทิพย์ มุธุสิทธ์ิ มำรดำ 2563
3/3 19 57062 เด็กชำย สุรเกียรติ สุทธิกุล นำงอ้อยใจ สุทธิกุล มำรดำ 2563
3/3 20 57063 เด็กหญิง กุลปรียำ ปำณิวรรณ นำงกัปปิยำ ปำณิวรรณ มำรดำ 2563
3/3 21 57064 เด็กหญิง กุลยำ พิมทำ นำงวริศรำ พิมทำ มำรดำ 2563
3/3 22 57065 เด็กหญิง กุสุมำ คุณมะนะ นำงภัทรพร คุณมะนะ มำรดำ 2563
3/3 23 57066 เด็กหญิง ขวัญรัตน์ บุญอุดม นำงวิชญำพร แสงหิรัญ มำรดำ 2563
3/3 24 57067 เด็กหญิง เขมมิกำ ปัญญำธิกุล นำงสำวกุลญำภำ ไชยประณิธำน มำรดำ 2563
3/3 25 57068 เด็กหญิง ชนัญชิดำ ถือสัตย์ นำยกรุงทัย ถือสัตย์ บิดำ 2563
3/3 26 57069 เด็กหญิง ณปภัช วัฒนสกุลไทย นำงพิมพ์ขวัญ พันธพัฒนะ มำรดำ 2563
3/3 27 57070 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ จิตสันติกุล นำงศิริรัตน์ จิตสันติกุล มำรดำ 2563
3/3 28 57071 เด็กหญิง ณัฐนิชำ บุญมำก นำยอดิศร บุญมำก บิดำ 2563
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ห้อง เลขท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สมำชิก-สปค.บม ควำมสัมพันธ์ ปี สมำชิก

ทะเบียนตรวจสอบ สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ปีกำรศึกษำ 2563-2565

3/3 29 57072 เด็กหญิง ณัฐรดำ แก้วพิลำ นำงสุกัญญำ แก้วพิลำ มำรดำ 2563
3/3 30 57073 เด็กหญิง ณัฐวรำ กอคูณร์ นำงณัชภรณ์ พำมำดำล มำรดำ 2563
3/3 31 57074 เด็กหญิง ณิชำ อมรชัยเลิศรัตน์ นำงวิลำวัณย์ โสดำพงษ์ มำรดำ 2563
3/3 32 57075 เด็กหญิง ธนัชพร พุ่มจันทร์ นำงทิพำภรณ์ พุ่มจันทร์ มำรดำ 2563
3/3 33 57076 เด็กหญิง ปภำวรินทร์ ตันติธนวัจน์ จ.ส.อ.คมชำย ตันติธนวัจน์ บิดำ 2563
3/3 34 57077 เด็กหญิง พิชญำ เลนท ำมี นำงวลัยพร เลนท ำมี มำรดำ 2563
3/3 35 57078 เด็กหญิง พิมลพรรณ ทองสี นำยกฤษณะ ทองสี บิดำ 2563
3/3 36 57079 เด็กหญิง เพียงฟ้ำ ศรีทอง นำงสุมลมำลย์ เจริญเชำว์ มำรดำ 2563
3/3 37 57080 เด็กหญิง ภำสินี วงศ์ที นำงวิมลวรรณ วงศ์ที มำรดำ 2563
3/3 38 57081 เด็กหญิง ภิญญรัศม์ิ ธนำภำกร นำงบุณณำรมย์ วินิชธีรโรจน์ มำรดำ 2563
3/3 39 57082 เด็กหญิง มนต์ลดำ คชฤทธ์ิ นำงสำวศิริรักษ์ วรรณสมบูรณ์ มำรดำ 2563
3/3 40 57083 เด็กหญิง รวิกำนต์ ปลื มมะลัง พ.ต.ท.อภินันท์ ปลื มมะลัง บิดำ 2563
3/3 41 57084 เด็กหญิง สุจิตรำ สีหำบุตร นำงวิภำดำ สีหำบุตร มำรดำ 2563
3/3 42 57085 เด็กหญิง อภิษฎำ เมืองเกษมรัตน์ นำยธีวัจน์ เมืองเกษมรัตน์ บิดำ 2563
3/3 44 57087 เด็กหญิง ไอริสำ แก้วงำม นำยอภิชัย แก้วงำม บิดำ 2563
3/4 1 57088 เด็กชำย กรวิชญ์ นำมกุล นำงฐิตินุช นำมกุล มำรดำ 2563
3/4 2 57089 เด็กชำย กรวิวัฒน์ สำยเบำะ นำงจุรีรัตน์ แจ่มพันธ์ มำรดำ 2563
3/4 3 57090 เด็กชำย กันต์กวี ทองคู่ นำงสุดำวรรณ ทองคู่ มำรดำ 2563
3/4 4 57091 เด็กชำย กำญจน์เกล้ำ กำญจนกำศ นำยเดชำ กำญจนกำศ บิดำ 2563
3/4 5 57092 เด็กชำย จักรินทร์ รูปดี นำงสกุลรัตน์ รูปดี มำรดำ 2563
3/4 6 57093 เด็กชำย ฉัตรพิพัฒน์ บุปผำสังข์ นำงอรทัย บุปผำสังข์ มำรดำ 2563
3/4 7 57094 เด็กชำย ทัศน์พล บุ่งทวย นำยจักรพงศ์ บุ่งทวย บิดำ 2563
3/4 8 57095 เด็กชำย ธัชชัย ทิณพัฒน์ นำงอุบลรัตน์ ทิณพัฒน์ มำรดำ 2563
3/4 9 57096 เด็กชำย ปกรณ์ ปัตวงษ์ นำงสำวสุกัญญำ พุฒพวง มำรดำ 2563
3/4 10 57097 เด็กชำย ปฏิพัทธ์ ลิ มวงษ์ทอง นำงยอดตอง ลิ มวงษ์ทอง มำรดำ 2563
3/4 11 57099 เด็กชำย เป็นเอก ริเร่ิม นำงโสภำ ริเร่ิม มำรดำ 2563
3/4 12 57100 เด็กชำย เปรมปกรณ์ ชูหำ นำยวิษณุกรณ์ ชูหำ บิดำ 2563
3/4 13 57101 เด็กชำย ภัทรพล คงรอด นำงภัทรวดี คงรอด มำรดำ 2563
3/4 14 57102 เด็กชำย ภูมิธเนศ ขันเลข นำยสิทธิพงษ์ ขันเลข บิดำ 2563
3/4 15 57103 เด็กชำย มงคลชัย สินทรัพย์ นำงเมขลำ สินทรัพย์ มำรดำ 2563
3/4 16 57104 เด็กชำย รัชพล ชำภักดี นำงรัชฎำภรณ์ ชำภักดี มำรดำ 2563
3/4 17 57105 เด็กชำย วิชยุตม์ มณีเนตร นำงสำวเพ็ญประภำ มณีเนตร มำรดำ 2563
3/4 18 57106 เด็กชำย ศิวัสย์ จันทป นำยอนุชิต จันทป บิดำ 2563
3/4 19 57107 เด็กชำย สุวิชำ กำระเกษร นำงสำวสำคร ไชยชนะ มำรดำ 2563
3/4 22 57108 เด็กหญิง กนกพิชญ์ วำมะสิงห์รุ่งเรือง นำยยุทธพล วำมะสิงห์รุ่งเรือง บิดำ 2563
3/4 24 57110 เด็กหญิง ขวัญปรำชญำ โสภิตชำ นำงขวัญจิตร โสภิตชำ มำรดำ 2563
3/4 25 57111 เด็กหญิง ชนกนันท์ ดำนุวงศ์ นำงสำวศศิพิมพ์ ดำนุวงศ์ มำรดำ 2563
3/4 26 57112 เด็กหญิง ชัญญำ จำรุแพทย์ นำงศศิธร จำรุแพทย์ มำรดำ 2563
3/4 27 57113 เด็กหญิง ณัฐวดี รัตนพันธ์ ด.ต.ธีรวิศิษฐ์ รัตนพันธ์ บิดำ 2563
3/4 28 57114 เด็กหญิง ดวงกมล ฝำงค ำ นำงสำวศิริพรรณ แสนทวีสุข มำรดำ 2563
3/4 29 57115 เด็กหญิง ธิดำรัตน์ พรหมปภำกร นำงอำรีรัตน์ ค ำคง พ่ีสำว 2563
3/4 30 57116 เด็กหญิง บัณฑิตำ โสมำ นำงสำวกฤตยำ จิตรแสวง มำรดำ 2563
3/4 31 57117 เด็กหญิง สุปรียำนุช ศรีวิชำ นำงสำวเบญจนี ศรีโสพันธ์ มำรดำ 2563
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3/4 32 57118 เด็กหญิง พชรวดี จันทร์ร่องค ำ นำงสมจิต จันทร์ร่องค ำ ย่ำ 2563
3/4 33 57119 เด็กหญิง พิมพ์ภัทรำ ทีฆกุล นำงฐิติมนกำญจน์ ทีฆกุล มำรดำ 2563
3/4 35 57121 เด็กหญิง ภควรรณ ใจภพ นำงวิมลวรรณ ใจภพ มำรดำ 2563
3/4 36 57122 เด็กหญิง ภัทรศยำ ภูวิชัย พ.อ.อ.พลตรี ภูวิชัย บิดำ 2563
3/4 37 57123 เด็กหญิง รัชประภำ สมจิตร นำยไพรัช สมจิตร บิดำ 2563
3/4 38 57124 เด็กหญิง รัตนำภรณ์ เงำเพ็ชร นำงสำวรจนำ ทองไทย มำรดำ 2563
3/4 39 57126 เด็กหญิง ศรีประภำ จันทร์ชะนะ นำงสำววรรณศรี จันทร์ชะนะ มำรดำ 2563
3/4 41 57128 เด็กหญิง สำริน แก้วกุลชัย นำยเกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย บิดำ 2563
3/4 42 57129 เด็กหญิง สุกฤตำ หล้ำมำชน นำงสิริพร หล้ำมำชน มำรดำ 2563
3/4 43 57130 เด็กหญิง สุชำนำฏ แจ้งจรัส นำงสุกฤตำ แจ้งจรัส มำรดำ 2563
3/4 44 57131 เด็กหญิง อภิชญำ มำนะกิจ นำงสุดำรัตน์ มำนะกิจ มำรดำ 2563
3/4 45 57132 เด็กหญิง อินทัชพร บุระสี นำงศิริพร บุระสี มำรดำ 2563
3/5 1 57133 เด็กชำย กิตติธัช นิลำสน์ นำงสำวมนธยำ นิลำสน์ มำรดำ 2563
3/5 2 57134 เด็กชำย ชัยภัทร ปลูกเจริญ นำงวิไลวรรณ ปลูกเจริญ มำรดำ 2563
3/5 3 57135 เด็กชำย ณตวัน จันทะดวง นำงวำสนำ ฐำนะ มำรดำ 2563
3/5 4 57136 เด็กชำย ณัฐชนน พุฒพวง นำยยงยุทธ พุฒพวง บิดำ 2563
3/5 5 57137 เด็กชำย เตชินท์ ลินลิโก นำงสุนิสำ ลินลิโก มำรดำ 2563
3/5 6 57138 เด็กชำย ทีปกร ถำแก้ว นำงมธุริน ถำแก้ว มำรดำ 2563
3/5 7 57139 เด็กชำย ธนภัทร สังวรณ์ นำงศิริพร สังวร มำรดำ 2563
3/5 8 57140 เด็กชำย นวมินทร์ รสจันทร์ นำยสุพจน์ รสจันทร์ บิดำ 2563
3/5 9 57141 เด็กชำย นำธัส บำงเสน นำงสำวนิภำพร บำงเสน มำรดำ 2563
3/5 10 57142 เด็กชำย ปณชัย กนกนภำกุล นำงดำรนี บุญลำด มำรดำ 2563
3/5 11 57143 เด็กชำย ปณวัฒน์ ศกุนตำนุรักษ์ นำยธนชัย ศกุนตำนุรักษ์ บิดำ 2563
3/5 12 57144 เด็กชำย ปิติสวัสด์ิ แก่นค ำ นำงกรชนก แก่นค ำ มำรดำ 2563
3/5 13 57145 เด็กชำย พิชญะ พำนทองศิริ นำงวำสนำ พำนทองศิริ มำรดำ 2563
3/5 14 57146 เด็กชำย ภัทรวิน บุญโกศล นำงพัชรินทร์ บุญโกศล มำรดำ 2563
3/5 15 57147 เด็กชำย ภูมิพัฒน์ จินำรัตน์ นำงจรีนุช จินำรัตน์ มำรดำ 2563
3/5 16 57148 เด็กชำย วชิรพล ดวงโสมำ นำยเอกพล ดวงโสมำ บิดำ 2563
3/5 17 57149 เด็กชำย ศิรวิชญ์ แก้วใจ นำงศศิวิตำ แก้วใจ มำรดำ 2563
3/5 18 57150 เด็กชำย ศุภวิชญ์ วิวิตรกุล นำงวรำวรรณ วิจิตรกุล มำรดำ 2563
3/5 19 57151 เด็กชำย อนำคิน จ ำนงกำร นำงเขมจิรำ จ ำนงกำร มำรดำ 2563
3/5 20 57152 เด็กหญิง กัญญ์วรำ แก่นสำร์ นำงอรอุมำ แก่นสำร์ มำรดำ 2563
3/5 21 57153 เด็กหญิง กำญจนสุดำ แสงจันทร์ นำงจุรีรัตน์ นำทอง มำรดำ 2563
3/5 22 57154 เด็กหญิง จริญญำรัตน์ ศรีจ ำปำ นำงสำวจริญญำ ศรีจ ำปำ มำรดำ 2563
3/5 23 57155 เด็กหญิง จิรัชยำ เครือดี นำงสำวสุภำวดี โพธ์ิศรี มำรดำ 2563
3/5 24 57156 เด็กหญิง ชญำภรณ์ รัตนจันทำ พ.ต.ท.หญิงหน่ึงฤทัย สัณหจันทร์ น้ำ 2563
3/5 25 57157 เด็กหญิง ณฐนันท์ อินทนนท์ นำงสำวปรำรถนำ อินทนนท์ ป้ำ 2563
3/5 26 57158 เด็กหญิง ธนำภำ วิชำบำล นำงสำวสุมำ วิชำบำล มำรดำ 2563
3/5 27 57159 เด็กหญิง นัยน์ปพร ศรีธัญรัตน์ นำยทนง ศรีธัญรัตน์ บิดำ 2563
3/5 28 57160 เด็กหญิง นิชกำนต์ สมโคตร นำงสำววรรณภำ น ำพำ มำรดำ 2563
3/5 29 57161 เด็กหญิง บุญญำดำ ศำนติอำวรณ์ นำยเภทรำ วิกรัยพัฒน์ บิดำ 2563
3/5 30 57162 เด็กหญิง ปำนชีวำ บุญขจร นำยอุทัย บุญขจร บิดำ 2563
3/5 31 57163 เด็กหญิง ฝณแก้ว แก้วหล่อ นำงศศิธร แก้วหล่อ มำรดำ 2563
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3/5 32 57164 เด็กหญิง พรรษชลธร มักกำรุณ พ.อ.วิชิต มักกำรุณ บิดำ 2563
3/5 33 57165 เด็กหญิง แพรวลดำ ทุมมำกรณ์ นำงสำวสุชำ ทุมมำกรณ์ มำรดำ 2563
3/5 34 57166 เด็กหญิง ภคพร ค ำภำทู นำงสำววรำภร นำค ำ มำรดำ 2563
3/5 35 57167 เด็กหญิง ภครมณ สุขส ำรำญ นำงสมสุดำ สุขส ำรำญ มำรดำ 2563
3/5 36 57168 เด็กหญิง วรรณวิลัย แก้วผลึก นำยบัญญัติ แก้วผลึก บิดำ 2563
3/5 37 57169 เด็กหญิง วันวิสำ หม่ันนิยม นำงธิติยำ หม่ันนิยม มำรดำ 2563
3/5 38 57170 เด็กหญิง ศศิกำนต์ จำนศิลำ พ.อ.อ.ภูวนัย จำนศิลำ บิดำ 2563
3/5 39 57171 เด็กหญิง สุขกัญญำ ศรีโสภำ นำงสุนีรัตน์ ศรีโสภำ มำรดำ 2563
3/5 40 57172 เด็กหญิง สุภัสสรำ สินเติม นำงอริศรำ สินเติม มำรดำ 2563
3/5 41 57173 เด็กหญิง อนัญญำ เชื อชม นำยประกิจ เชื อชม บิดำ 2563
3/5 42 57174 เด็กหญิง อภิชำดำ พูลงำม นำงดวงใจ พูลงำม มำรดำ 2563
3/5 43 57175 เด็กหญิง อภิรดำ พลธะรัตน์ นำงเยำวลักษณ์ พลธะรัตน์ มำรดำ 2563
3/5 44 57176 เด็กหญิง อักกิชำ ไชยเสนำ นำยวุฒิชัย ไชยเสนำ บิดำ 2563
3/5 45 57177 เด็กหญิง อักษรำภัค ทองค ำบุตร นำงปิริยำ สงวนตระกูล มำรดำ 2563
3/6 1 57178 เด็กชำย กรวิชญ์ เกตุพันธ์ นำงดลกิต เกตุพันธ์ มำรดำ 2563
3/6 2 57179 เด็กชำย ขอบฟ้ำ เหล่ำอยู่คง นำงสำววำสนำ โกศัลวัฒน์ มำรดำ 2563
3/6 3 57180 เด็กชำย คุณภำช นิพขันธ์ุ นำงสมำพร นิพขันธ์ุ มำรดำ 2563
3/6 4 57181 เด็กชำย ณัฐนนท์ ตังควัฒนำ นำงกำญจนำ ตังควัฒนำ มำรดำ 2563
3/6 5 57182 เด็กชำย ธนโชติ ภูงำมทอง นำยคมพิชญ์ ภูงำมทอง บิดำ 2563
3/6 6 57183 เด็กชำย ธนธรณ์ เนำวมำตร นำงสำวทิพวรรณ ขันนำค มำรดำ 2563
3/6 7 57184 เด็กชำย ธรรม์ พันธมำศ นำยพิทักษ์ พันธมำศ บิดำ 2563
3/6 8 57185 เด็กชำย บำรมี บ ำรุงผล นำยนพรัตน์ บ ำรุงผล บิดำ 2563
3/6 9 57186 เด็กชำย ปุณวรรษ บุญศรี นำงฑณิฎำ บุญศรี มำรดำ 2563
3/6 10 57187 เด็กชำย ภำคภูมิ อรอินทร์ นำงปรำณี อรอินทร์ มำรดำ 2563
3/6 11 57188 เด็กชำย ภำณุพงษ์ ส่งเสริม นำงสำวสุทธินี สมพงษ์ มำรดำ 2563
3/6 12 57189 เด็กชำย ภูมิณภัทร มณีภำค นำงเหรียญทอง มณีภำค ย่ำ 2563
3/6 13 57190 เด็กชำย เมธัส ม่ังมี นำงละอองศรี ม่ังมี มำรดำ 2563
3/6 14 57191 เด็กชำย รตน แซ่เตีย นำงสำวปิยธิดำ พรหมมำ มำรดำ 2563
3/6 15 57192 เด็กชำย รัชชำนนท์ ป้อมหิน นำยสุรชำติ ป้อมหิน บิดำ 2563
3/6 16 57193 เด็กชำย วัชรพงศ์ สุขสวำท นำงศศิธร สุขสวำท มำรดำ 2563
3/6 17 57194 เด็กชำย ศิริวัฒน์ สังข์ทอง นำงนุชนำรถ สังข์ทอง มำรดำ 2563
3/6 18 57195 เด็กชำย ศุภกร ยุคลธร นำงกัญญนัฐ ยุคลธร มำรดำ 2563
3/6 19 57196 เด็กชำย อรรถสิทธ์ิ อุ่นสำกล นำงสำวกรรณิกำ เพ่ิมขึ น มำรดำ 2563
3/6 20 57197 เด็กหญิง กวินธิดำ พันนำ นำงสำวณัชชำภัทร เล่ำตระกูล มำรดำ 2563
3/6 21 57198 เด็กหญิง ขวัญชนก วงศ์สุวรรณ นำงกำญจนทิพย์ วงศ์สุวรรณ มำรดำ 2563
3/6 22 57199 เด็กหญิง คณิสร พุทธเเก้ว ว่ำท่ี ร.ต.ชัชวำล พุทธแก้ว บิดำ 2563
3/6 23 57200 เด็กหญิง จิรชยำ สำระวัน นำวุฒิพงษ์ สำระวัน บิดำ 2563
3/6 24 57201 เด็กหญิง ชญำนุช พงษ์พิละ นำยอุดม พงษ์พิละ บิดำ 2563
3/6 25 57202 เด็กหญิง โชติกำ แฝงเพ็ชร นำงณปภัช แฝนเพ็ชร มำรดำ 2563
3/6 26 57203 เด็กหญิง ณฤดี ผงคลี นำยอนิรุทธ์ ผลคลี บิดำ 2563
3/6 27 57204 เด็กหญิง ณัฎฐ์นรี นิธิพำนิช นำงสำวจุไรพร นิธิพำนิช มำรดำ 2563
3/6 29 57206 เด็กหญิง ณัฐวดี ค ำม่ัน นำยสุรศักด์ิ ค ำม่ัน บิดำ 2563
3/6 30 57207 เด็กหญิง ณัฐวดี เรืองสันติกุล นำยมำรุต เรืองสันติกุล บิดำ 2563
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3/6 31 57208 เด็กหญิง ณิชำรีย์ หวำนใจ นำยเรืองศักด์ิ หวำนใจ บิดำ 2563
3/6 32 57209 เด็กหญิง ตุลยมำศ พันธมำศ นำยพิทักษ์ พันธมำศ บิดำ 2563
3/6 33 57210 เด็กหญิง นภำพร ธนำพร นำยนพดล ธนำพร บิดำ 2563
3/6 34 57211 เด็กหญิง นันท์ฐิตำ ศักดำวัฒนไพศำล นำงศรัญยภัทร ศักดำวัฒนำไพศำล มำรดำ 2563
3/6 35 57212 เด็กหญิง เนติคุณ ดิษฐอ๊ัง นำงพรรัก ดิษฐอ๊ัง มำรดำ 2563
3/6 36 57213 เด็กหญิง พรปวีณ์ ลำผ่ำน พ.ต.ท.วุฒิ ลำผ่ำน บิดำ 2563
3/6 37 57214 เด็กหญิง เพียงขวัญ ก้อนค ำ นำงสำวพรภัทรำ กำนำ มำรดำ 2563
3/6 38 57215 เด็กหญิง ภัทรธิดำ เดชธ ำรงกิจ นำยอนันต์ เดชธ ำรงกิจ บิดำ 2563
3/6 39 57216 เด็กหญิง ภัทรศิยำ กล่ินหอม นำงสิริภัทรธำ กล่ินหอม มำรดำ 2563
3/6 40 57217 เด็กหญิง วนิษำ จันทร์ลำ นำงสำวแพรวภำดำ ศรีวงษำ มำรดำ 2563
3/6 41 57218 เด็กหญิง วรรษชล นวลอินทร์ นำงนฤมล นวลอินทร์ มำรดำ 2563
3/6 42 57219 เด็กหญิง สำริสำ โคตรมงคล นำงสำวปิยพร เนืองอนันต์ มำรดำ 2563
3/6 43 57220 เด็กหญิง สุธำสิณี โชคชัยธนพัฒน์ นำงสำวมนัญชยำ บัวดก มำรดำ 2563
3/6 45 57222 เด็กหญิง อำจรินยำภรณ์ จอมหงษ์ นำงฐิตยำ จอมหงษ์ มำรดำ 2563
3/7 1 57223 เด็กชำย กฤติน องค์สถำพร นำยธนกร องค์สถำพร บิดำ 2563
3/7 2 57224 เด็กชำย กฤษณ์ สูนำนนท์ นำยกิตติชัย สูนำนนท์ บิดำ 2563
3/7 3 57225 เด็กชำย กิตติพศ เส้นเกษ นำงวำริศรำ ทองรส มำรดำ 2563
3/7 4 57226 เด็กชำย กิตติศักด์ิ พงศ์มัตสยะ นำงสำวฐิตำภัทร์ พงศ์มัตสยะ มำรดำ 2563
3/7 5 57227 เด็กชำย คณุตม์ เทนโสภำ นำยอชิรวิชญ์ เทนโสภำ บิดำ 2563
3/7 6 57228 เด็กชำย ชวิน ธำนี นำงวิจิตรำ ธำนี มำรดำ 2563
3/7 7 57229 เด็กชำย ชัยภัทร จิตทวี นำงเมธำวี จิตทวี มำรดำ 2563
3/7 8 57230 เด็กชำย ณัทกฤช พร้อมพรชัย นำงสำวศรีสุดำ เอื อปิยมิตร มำรดำ 2563
3/7 9 57231 เด็กชำย ปภำวิน จันทร์ทรง นำงสำวฐิตำภำ จันทร์ทรง มำรดำ 2563
3/7 10 57232 เด็กชำย พงศกร สุดพำห์ นำยกฤษฎำ สุดพำห์ บิดำ 2563
3/7 11 57233 เด็กชำย พัทธดนย์ นันทบุตร นำยอวิรุท์ิ นันทบุตร บิดำ 2563
3/7 12 57234 เด็กชำย พีรณัฐ อำรียะธนวัลย์ นำงสำววรำรัตน์ อำรียะธนวัลย์ มำรดำ 2563
3/7 13 57235 เด็กชำย พุฒิพำกร เท่ียงแก้ว นำยพิชิตชัย เท่ียงแก้ว บิดำ 2563
3/7 14 57236 เด็กชำย ณกรณ์ จตุรภัทรวงศ์ นำยพิเชษฐ์ จตุรภัทรวงศ์ บิดำ 2563
3/7 15 57237 เด็กชำย ภูมิพัลลภ อบเชย นำงสำวทิพย์ตำกร แย้มกลีบ มำรดำ 2563
3/7 16 57238 เด็กชำย ลักษณ์มันตร์ จันทศิลป์ นำงเรณู ไทรักษ์ มำรดำ 2563
3/7 17 57239 เด็กชำย ศุภกำนต์ แก้วเกล้ำ นำยอำคม แก้วเกล้ำ บิดำ 2563
3/7 18 57240 เด็กชำย สิริอนันต์ โชติกเสถียร นำงอนันตภรณ์ โชติกเสถียร มำรดำ 2563
3/7 19 57241 เด็กชำย สุวิจักขณ์ แสงมุข นำงแสงเดือน แสงมุข มำรดำ 2563
3/7 20 57242 เด็กชำย อุกฤษฎ์ิ พูลเพ่ิม นำงสยุมพร สำธุภำค มำรดำ 2563
3/7 21 57243 เด็กหญิง กวินธิดำ เทพสุวรรณ นำงสำวก่ิงแก้ว เชื อบุญมี มำรดำ 2563
3/7 22 57244 เด็กหญิง กิรติกำ บุญจูง นำงจริตรกุล บุญจูง มำรดำ 2563
3/7 23 57245 เด็กหญิง กุลธิดำ สำยสมบัติ นำงสำวกัญญณิช สำยสมบัติ มำรดำ 2563
3/7 24 57246 เด็กหญิง จิตรสุดำ โชติกำญจน์ นำงสำวสัทนำ เจริญเชำว์ ย่ำ 2563
3/7 25 57247 เด็กหญิง ชญำนนท์ ทองพันธ์ุ นำงพรรณประภำ หมู่สูงเนิน มำรดำ 2563
3/7 26 57248 เด็กหญิง ชีวำชนำ มูลศรี นำยเทวฤทธ์ิ มูลศรี บิดำ 2563
3/7 27 57249 เด็กหญิง ฐำนิฏฐ์ โชคนิรัติศัย นำงนฤมล โคนิรัติศัย มำรดำ 2563
3/7 28 57250 เด็กหญิง ทฤฒศมน นิสดล นำงอัญชลี นิสดล มำรดำ 2563
3/7 29 57251 เด็กหญิง นลินี วิลำมำศ นำงสำวปพัชญำ ชูญำติ มำรดำ 2563
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3/7 30 57252 เด็กหญิง นัฐธิชำดำ ทำระขจัด นำงสำวสำคร หม่ืนไธสง มำรดำ 2563
3/7 31 57253 เด็กหญิง ในฝัน วงษ์จันทร์ นำงกัญญำพัชร วงษ์จันทร์ มำรดำ 2563
3/7 32 57254 เด็กหญิง ปัฐมำภรณ์ ช่ำงถม นำงวรำภรร์ ช่ำงถม มำรดำ 2563
3/7 33 57255 เด็กหญิง ปริญรัช สุจริตภักดี นำงจิรำพร สุจริตภักดี มำรดำ 2563
3/7 34 57256 เด็กหญิง ปุณยำพร เจริญยุทธ นำยสมเกียรติ เจริญยุทธ บิดำ 2563
3/7 35 57257 เด็กหญิง พิชำภัค โพธ์ิวิเศษ นำงพัชรีพรรณ โพธ์ิวิเศษ มำรดำ 2563
3/7 36 57258 เด็กหญิง พิมพ์มำดำ โทนผุย นำงสำวเพ็ญประภำภรณ์ กันตะภำค มำรดำ 2563
3/7 37 57259 เด็กหญิง เพชรลดำ มหำชนะวงศ์ นำงสำวพรพฤกษำ ทองดี มำรดำ 2563
3/7 38 57260 เด็กหญิง เพ็ญพิชชำ พำนิชกุล นำยวิทยำ พำนิชกุล บิดำ 2563
3/7 39 57261 เด็กหญิง ภัควดี ก้อนด้วง นำงสำวสุรัฎำดี ก้อนด้วง มำรดำ 2563
3/7 40 57262 เด็กหญิง วรันธร ไชยสำ นำยธนัทโชติ ไชยสำ บิดำ 2563
3/7 41 57263 เด็กหญิง สวิตตำ วงศ์ก่อ นำงบุญญะรัตน์ วงศ์ก่อ มำรดำ 2563
3/7 42 57264 เด็กหญิง สิคีริยำ เหม่ำกระโทก นำงนันทวดี เหม่ำกระโทก มำรดำ 2563
3/7 43 57265 เด็กหญิง สุชัญญำ ประสำนทอง นำงสำวปิยธิดำ ประสำนทอง มำรดำ 2563
3/7 44 57266 เด็กหญิง อสมำภรณ์ ชมชัย นำงสำวอมรรักษ์ ชมชัย มำรดำ 2563
3/7 45 57267 เด็กหญิง อำทิตยำ พูลเพ่ิม นำยกฤษฎำ พูลเพ่ิม บิดำ 2563
3/8 1 57268 เด็กชำย ณภัทร ชัยพินิจนรชำติ นำงสำวสุรีย์ภรณ์ ฉับจันทึก มำรดำ 2563
3/8 2 57269 เด็กชำย ณัฐพงศ์ ศรีธัญรัตน์ นำงสำวกำนต์มณี ไม้เท้ำทอง มำรดำ 2563
3/8 3 57270 เด็กชำย เดชำธร ดุลย์ชูประภำ นำงสำวนฤมล ชัยยะ มำรดำ 2563
3/8 4 57271 เด็กชำย ธรรมนิตย์ ชินโคตร นำงรัชนี ชินโคตร มำรดำ 2563
3/8 5 57272 เด็กชำย ธีร์ อุปสิทธ์ิ นำงศิริวรรณ เตชะสุข มำรดำ 2563
3/8 6 57273 เด็กชำย ธีรภัทร กลำงถ่ิน นำงจิรำลักษณ์ กลำงถ่ิน มำรดำ 2563
3/8 7 57274 เด็กชำย ธีรภัทร พุกพล นำงนำรี ขวัญยืน น้ำ 2563
3/8 8 57275 เด็กชำย พร้อมบุญ ตั งเกษมุกดำ นำงอธิตำ ตั งเกษมุกดำ มำรดำ 2563
3/8 9 57276 เด็กชำย พลกฤต ขวำนทอง หนูพิน ทิพวัน มำรดำ 2563
3/8 10 57277 เด็กชำย พสิษฐ์โชติ หอมพิกุล นำงสำวกำญจภัทรำ นันจันมำ มำรดำ 2563
3/8 11 57278 เด็กชำย ภำดิศบดี กัลป์ศิริไพศำล นำงสำวสุรินทร กัลป์ศิริไพศำล มำรดำ 2563
3/8 12 57279 เด็กชำย รัฐธนนท์ ชลวัสส์ไกรกุล นำยไรวินทร์ ชลวัลส์ไกรกุล บิดำ 2563
3/8 13 57280 เด็กชำย วิชิต เพียรงำน นำยวิชัย เพียรงำน ปู่ 2563
3/8 14 57281 เด็กชำย วีรินทร์ แก้วประกอบ นำงทองสุข วุฒิรัตน์(แสงศรี) ยำย 2563
3/8 15 57282 เด็กชำย ศิวกร มำนะกุล นำงสุภำภรณ์ มำนะกุล มำรดำ 2563
3/8 16 57283 เด็กชำย ศุภสิน บุญรังษี นำงชญำดำ บุญรังษี มำรดำ 2563
3/8 17 57284 เด็กชำย สุรชำ พิลำคงเดชำกร นำยโภคำกร พิลำคงเดชำกร บิดำ 2563
3/8 18 57285 เด็กชำย อนพัทย์ บัวงำม นำยโสภณ บัวงำม บิดำ 2563
3/8 19 57286 เด็กชำย อนันดำ บุรีภักดี พ.ต.อ.บุรภัช บุรีภักดี บิดำ 2563
3/8 20 57287 เด็กชำย อีธำล โลว นำงอรุณรัตน์ โลว มำรดำ 2563
3/8 21 57288 เด็กหญิง กนกพร โพธ์ิแก้ว นำงสุขสันต์ โพธ์ิแก้ว มำรดำ 2563
3/8 22 57289 เด็กหญิง กฤตณัฏฐำ สุตะพรหม นำงวัชรำภรณ์ สุตะพรหม มำรดำ 2563
3/8 23 57290 เด็กหญิง จิณณพัต ศักด์ิศรี นำงสำวอุรำภรณ์ สำยแวว มำรดำ 2563
3/8 24 57291 เด็กหญิง จิรัชดำ พิศชำติ นำงจิรำวรรณ พิศชำติ มำรดำ 2563
3/8 25 57292 เด็กหญิง ญชิฎำ ใบแก้ว นำงสำวสุจิตรำภรณ์ เจือจันทร์ มำรดำ 2563
3/8 26 57293 เด็กหญิง ณัฐมน ชินนำค นำงกำญจนำ ชินนำค มำรดำ 2563
3/8 27 57294 เด็กหญิง ธัญญ์รัศม์ จันทร์อร่ำม นำยวิทยำ จันทร์อร่ำม บิดำ 2563
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3/8 28 57295 เด็กหญิง ธันยวลัญญ์ จันทร์อร่ำม นำยวิทยำ จันทร์อร่ำม บิดำ 2563
3/8 29 57296 เด็กหญิง ธิธัชธำร ศรีบุระ นำงธัชมำพร ศรีบุระ มำรดำ 2563
3/8 30 57297 เด็กหญิง ธีรำพร ภูยำงดี นำงวจีพร ภูยำงดี มำรดำ 2563
3/8 31 57298 เด็กหญิง ปนัสยำ หอมกล่ิน นำงสำวจริญญำ ชุมนุม มำรดำ 2563
3/8 32 57299 เด็กหญิง ปริชญำ พำประจง นำยชำติชำย พำประจง บิดำ 2563
3/8 33 57300 เด็กหญิง ปวริศำ บุญอุ้ม นำงล ำพูล บุญอุ้ม มำรดำ 2563
3/8 34 57301 เด็กหญิง พรชนก เพชรอินทร์ นำงวิยะนุช เพชรอินทร์ มำรดำ 2563
3/8 35 57302 เด็กหญิง พรปวีณ์ แสนกล้ำ นำยทวีสุข แสนกล้ำ บิดำ 2563
3/8 36 57303 เด็กหญิง พรพิรุณ แสนนำม นำยคมกริช แสนนำม บิดำ 2563
3/8 37 57304 เด็กหญิง พรรณพัชรำ ค ำแก่นกลำง นำงสำวกำญจนำ กำฬเนตร มำรดำ 2563
3/8 38 57305 เด็กหญิง พลอยพิชชำ ด ำรงชำติ นำงสำวสุรีพร สมภักด์ิ มำรดำ 2563
3/8 39 57306 เด็กหญิง พิชชำนันท์ โควสุวัฒน์ชัย นำงสำวอัญรินทร์ โควสุวัฒน์ชัย มำรดำ 2563
3/8 40 57307 เด็กหญิง พิมพ์มำดำ สมสะอำด นำงกฤษณำ สมสะอำด มำรดำ 2563
3/8 41 57308 เด็กหญิง พิมพ์วรีย์ นิลธนำปกรณ์ นำงปำภำ นิลธนำปกรณ์ มำรดำ 2563
3/8 42 57309 เด็กหญิง พุทธธิดำ สุธรรม นำงณิชมำศ บุญสุข มำรดำ 2563
3/8 43 57310 เด็กหญิง เพชรชฎำ ใจดี นำงรัชดำพร ใจดีหิรัญ มำรดำ 2563
3/8 44 57311 เด็กหญิง ภัทรวี นำรักษ์ นำงสำวไมตรี พสุนนท์ มำรดำ 2563
3/8 45 57312 เด็กหญิง อุปลมณี วนมหำกุล นำยปรัชญเทพชำตรี วนมหำกุล บิดำ 2563
3/9 2 57313 เด็กชำย กิตติพล ศรีรักษ์ นำยทรงกรด ศรีรักษ์ บิดำ 2563
3/9 3 57314 เด็กชำย จุมพล กล้ำหำญ นำยสันติภพ กล้ำหำญ บิดำ 2563
3/9 4 57315 เด็กชำย ณัฏฐกิตต์ิ จันทร์ไทย นำงสำวสุภำพร พันธ์โสภำ มำรดำ 2563
3/9 5 57316 เด็กชำย ดุลยวัต ศิริสวัสด์ิ นำยเสน่ห์ ศิริสวัสด์ิ บิดำ 2563
3/9 6 57317 เด็กชำย ดุลยวิทย์ อินทร์เสนำ นำงสำวประภำศรี บุญวัง มำรดำ 2563
3/9 7 57318 เด็กชำย ติณณภพ ต้นโพธ์ิ นำงลดำวัลย์ ต้นโพธ์ิ มำรดำ 2563
3/9 8 57319 เด็กชำย ธนำธิป หมำยม่ัน นำงณัฐกำนต์ รัชชะ น้ำ 2563
3/9 9 57320 เด็กชำย ธีรดนย์ พิมพ์กินรีย์ นำงสำวจุฑำมำศ พิมพ์กินรีย์ พ่ี 2563
3/9 10 57321 เด็กชำย บวรศักด์ิ บุตรวงศ์ นำยอำมร บุตรวงศ์ บิดำ 2563
3/9 11 57322 เด็กชำย ปณวัชณ์ บังศรี นำงศิริมำ บังศรี มำรดำ 2563
3/9 12 57323 เด็กชำย ปุญญพัฒน์ อวยพร นำยปวิชญำ อวยพร บิดำ 2563
3/9 13 57324 เด็กชำย พฤฒิพงศ์ พวงจันทึก นำยพุฒิเมธ พวงจันทึก บิดำ 2563
3/9 14 57325 เด็กชำย พศวัต สำยสมยำ นำงวิภำดำ สำยสมยำ มำรดำ 2563
3/9 15 57326 เด็กชำย เพชญเกล้ำ จ ำปำรัตน์ นำยร่ม จ ำปำรัตน์ ตำ 2563
3/9 16 57327 เด็กชำย ภูริต ชัยมงคล นำยชุติภำส ชัยมงคล บิดำ 2563
3/9 17 57328 เด็กชำย รัชพล โชติมำนนท์ นำงลดำวัลย์ โชติมำนนท์ มำรดำ 2563
3/9 18 57329 เด็กชำย ศิวะ บุตรกุล นำยศักด์ิสิทธ์ิ บุตรกุล บิดำ 2563
3/9 19 57330 เด็กชำย สรวิศ วิลัยบูลย์ นำงสิประทำ วิลัยบูลย์ มำรดำ 2563
3/9 20 57331 เด็กชำย อชิตพล วงศ์สุวรรณ นำงจิรำรัตน์ วงศ์สุวรรณ มำรดำ 2563
3/9 21 57332 เด็กหญิง กนกเนตร ประดำ นำยสมควร ประดำ บิดำ 2563
3/9 22 57333 เด็กหญิง กันตำ แก้วสุขอยู่เจริญ นำงกัลยรัตน์ แก้วสุขอยู่เจริญ มำรดำ 2563
3/9 23 57334 เด็กหญิง ขนิษฐำ ฝูงดี นำงสุนทรี ฝูงดี มำรดำ 2563
3/9 24 57335 เด็กหญิง โชติกำ นำรี นำงโชคนภำพร ศรีแย้ม มำรดำ 2563
3/9 25 57336 เด็กหญิง โชติกำ พรมกอง นำงเบญญำดำ พรมกอง มำรดำ 2563
3/9 26 57337 เด็กหญิง ทิพยำภรณ์ สุกใส นำงสิตำ สุกใส มำรดำ 2563
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3/9 27 57338 เด็กหญิง ธนภรณ์ อวิรุทธ์ิจินดำ พ.ต.ท.วิริยะ อวิรุทธ์ิจินดำ บิดำ 2563
3/9 28 57339 เด็กหญิง ธนัชญำ นุ่มนวล นำงนฤมำดำ สวยสุด มำรดำ 2563
3/9 29 57340 เด็กหญิง นภสร เกษำพันธ์ นำยถำวร เกษำพันธ์ บิดำ 2563
3/9 30 57341 เด็กหญิง นวพร ตติยะรัตน์ นำงสำวพรทิพย์ บุตรภักด์ิ มำรดำ 2563
3/9 31 57342 เด็กหญิง นันทวรรณ ดวงแก้ว นำงสำวกนกวรรณ ฤทธ์ิไธสง มำรดำ 2563
3/9 32 57343 เด็กหญิง บุณยวีร์ ไชยธรรม นำงบุษผำ ไชยธรรม มำรดำ 2563
3/9 33 57344 เด็กหญิง ปวิชญำ แสงสวัสด์ิ นำงป่ินรัฐ แสงสวัสด์ิ มำรดำ 2563
3/9 34 57345 เด็กหญิง พลอยนภัส ธรรมชอบ นำงทิพนำถ ธรรมชอบ มำรดำ 2563
3/9 35 57346 เด็กหญิง พิชญ์สินี นำมพรม นำงสำวสุปรำณี พรสุวรรณ์ มำรดำ 2563
3/9 36 57347 เด็กหญิง พิชญำวี สุร ำไพ พ.ต.ท.อนันต์ สุร ำไพ บิดำ 2563
3/9 37 57348 เด็กหญิง พิรญำณ์ สุตะพันธ์ นำยวันชัย สุตะพันธ์ บิดำ 2563
3/9 38 57349 เด็กหญิง รำชำวดี พิณทอง นำงกชพร พิณทอง มำรดำ 2563
3/9 39 57350 เด็กหญิง วงศ์พลอย รังษีกำญจน์ส่อง นำงสำวอรทัย ท้ำวอำนนท์ มำรดำ 2563
3/9 40 57351 เด็กหญิง วรำลักษณ์ มะลัยสิทธ์ิ นำยวสันต์ มะลัยสิทธ์ิ บิดำ 2563
3/9 42 57353 เด็กหญิง ศุภำนิช สิมำขันธ์ นำงสุณี สิมำขันธ์ มำรดำ 2563
3/9 43 57354 เด็กหญิง สุพิชชำ ทินกรวงศ์ นำงสุนทรี ทินกรวงศ์ มำรดำ 2563
3/9 44 57355 เด็กหญิง สุพิชญำ ตั งกำรกิจ นำงสำวสุวรรณี นีรสิงห์ มำรดำ 2563
3/9 45 57356 เด็กหญิง อำภำวรรณ นิลทวีทรัพย์ นำยเสรี นิลทวีทรัพย์ บิดำ 2563
3/9 46 57357 เด็กหญิง อำรีรัตน์ ลำภำพันธ์ นำงประไพศรี ลำภำพันธ์ มำรดำ 2563
3/10 1 56747 เด็กชำย ก้องกิดำกร หิมะคุณ นำงสุพรรษำ หิมะคุณ มำรดำ 2563
3/10 2 56748 เด็กชำย ก้องสุธำ สุวรรณกูฎ นำงสำวจิรอร สุวรรณกูฏ มำรดำ 2563
3/10 3 56749 เด็กชำย กิตติธัช บุญปก นำงแคทรียำ บุญปก มำรดำ 2563
3/10 4 56750 เด็กชำย ณัฐวีณ์ เหล่ำสำยเชื อ นำยสุขสิทธ์ิ เหล่ำสำยเชื อ บิดำ 2563
3/10 5 56751 เด็กชำย ต่อภูมิ บุญญโก นำงวิไลวรรณ บุญญโก มำรดำ 2563
3/10 6 56752 เด็กชำย ธนภัทร พละศักด์ิ นำยอุดม พละศักด์ิ บิดำ 2563
3/10 7 56753 เด็กชำย ธีรเมธ เกตุพันธ์ นำงเกษแก้ว เกตุพันธ์ มำรดำ 2563
3/10 8 56754 เด็กชำย นิธิกร รุ่งโรจน์นิมิตชัย นำงรัชนี รุ่งโรจน์นิมิตชัย มำรดำ 2563
3/10 9 56755 เด็กชำย พิชญุตม์ ตระกูลชัยชนะ นำงอรอุมำ ตระกูลชัยชนะ มำรดำ 2563
3/10 10 56756 เด็กชำย พิชัยยุทธ ทรัพย์ศิริ นำยไพบูลย์ ทรัพย์ศิริ บิดำ 2563
3/10 11 56757 เด็กชำย พีรวัส อำรียะธนวัลย์ นำงสำววรำรัตน์ อำรียะธนวัลย์ มำรดำ 2563
3/10 12 56758 เด็กชำย ภัทร สำยโน นำงสำวธัญญำพร สำยโน มำรดำ 2563
3/10 13 56759 เด็กชำย วรรธอัตถ์ กรอบทอง นำงศุภญำ กรอบทอง มำรดำ 2563
3/10 14 56760 เด็กชำย ศิระ แก้ววงษ์ นำยสุรศักด์ิ แก้ววงษ์ บิดำ 2563
3/10 15 56761 เด็กชำย ศิวัช จันพวง นำงอิงอร จันพวง มำรดำ 2563
3/10 17 56763 เด็กชำย อนันดำ แม้นพยัคฆ์ นำยอนันต์ แม้นพยัคฆ์ บิดำ 2563
3/10 18 56764 เด็กชำย อนันดำ สอนสะอำด นำงธนวันต์ สอนสะอำด มำรดำ 2563
3/10 19 56765 เด็กชำย อัครวัฒน์ จงตระกำรสมบัติ นำงสำวภรภัทร เตชะดำนเลกท์ มำรดำ 2563
3/10 20 56766 เด็กหญิง กมลพร พิมพ์สุทธ์ิ จ.ส.อ.หญิงพิมพ์ชญำนันท์ พิมพ์สุทธ์ิ มำรดำ 2563
3/10 21 56767 เด็กหญิง ชลธิชำ ใหญ่ผำ นำงพันชิภำ ใหญ่ผำ มำรดำ 2563
3/10 22 56768 เด็กหญิง ฐณิชชำ อุตส่ำห์ นำงสุพรรณี อุตส่ำห์ มำรดำ 2563
3/10 23 56769 เด็กหญิง ณัฐรินีย์ เจริญทัศน์ นำงธนวรรณ เจริญทัศน์ มำรดำ 2563
3/10 24 56770 เด็กหญิง ณิชำ กวีวรญำณ นำงมัลลิกำ กวีวรญำณ มำรดำ 2563
3/10 25 56771 เด็กหญิง ธนรินทร์ คชำธำนี นำยธนวัฒน์ คชำธำนี บิดำ 2563
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3/10 26 56772 เด็กหญิง ธิรำพร สุภโกศล นำงธิดำรัตน์ สุภโกศล มำรดำ 2563
3/10 27 56773 เด็กหญิง นรีรัตน์ พงษ์พิสิฐวงศ์ นำยนิธิกร พงษ์พิสิฐวงศ์ บิดำ 2563
3/10 28 56774 เด็กหญิง นฤภร สุวรรณรัตน์ นำงพัชรีพร สุวรรณรัตน์ มำรดำ 2563
3/10 29 56775 เด็กหญิง ปวรรัตน์ ค ำจันทร์ลำ นำยปรีชำ ก่ิงบู บิดำ 2563
3/10 30 56776 เด็กหญิง พรรวินท์ แก้วบู่ นำงพรมรินทร์ แก้วบู่ มำรดำ 2563
3/10 31 56777 เด็กหญิง พิชญธิดำ ซิงค์ นำงพัชรี ซิงค์ มำรดำ 2563
3/10 32 56778 เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธ์ิ แสงเทียน นำงสำวปรียำนุช กมลไชย มำรดำ 2563
3/10 33 56779 เด็กหญิง ภัทธิรำ บรรพตะธิ นำยโอภำส บรรพตำธิ บิดำ 2563
3/10 34 56780 เด็กหญิง วีรปริยำ แก้วลอดหล้ำ นำยธนินทร์นำต แก้วลอดหล้ำ บิดำ 2563
3/10 35 56781 เด็กหญิง เวยำ โสวัตร นำงศินีนำฎ โสวัตร มำรดำ 2563
3/10 36 56782 เด็กหญิง อิศรำภรณ์ เพ็ชรพงศ์ นำงอภิญญำ เพ็ชรพงศ์ มำรดำ 2563
3/11 1 56783 เด็กชำย กฤตำนน คงแสนค ำ นำงสำวไพริน นำมวงษ์ มำรดำ 2563
3/11 2 56784 เด็กชำย จิรโชค อักโข นำงสำวชัญญภัค อักโข มำรดำ 2563
3/11 3 56785 เด็กชำย ฉัตรชัย บุญกำญจน์ นำงสุรณี บุญกำญจน์ มำรดำ 2563
3/11 4 56786 เด็กชำย ญำณพล อนุอัน นำงปิยะมำศ อนุอัน มำรดำ 2563
3/11 5 56787 เด็กชำย ธีรภัทร ปริปุรณะ นำงสุนันทำ ปริปุรณะ มำรดำ 2563
3/11 6 56788 เด็กชำย บุญญำธรณ์ สุขำวห นำงสุพัตรำ สุขำวห มำรดำ 2563
3/11 7 56789 เด็กชำย รัชพล บุญรำศรี นำยรังสรรค์ บุญรำศรี บิดำ 2563
3/11 8 56790 เด็กชำย วรมน สุรพัฒน์ นำงสำวอำรยำ รังรองธำนินทร์ ยำย 2563
3/11 9 56791 เด็กชำย สรวิชญ์ นำคะวงศ์ นำงนิภำวรรณ นำคะวงศ์ มำรดำ 2563
3/11 11 56952 เด็กชำย ภูริภัทร เรืองสำ นำงวำสนำ เกษียร มำรดำ 2563
3/11 12 56793 เด็กหญิง กชพรรณ กำญจนวงศ์ นำงฤทัยรัตน์ กำญจนวงศ์ มำรดำ 2563
3/11 13 56794 เด็กหญิง กรกนก บุญสนิท นำงสำวนันท์นภัส พุทธิผลธนโชติ มำรดำ 2563
3/11 14 56795 เด็กหญิง จรรยพร สุขเรือง นำงไพรววรณ สุขเรือง มำรดำ 2563
3/11 15 56796 เด็กหญิง ชิตำภำ บุรมย์ นำงฤมล บุรมย์ มำรดำ 2563
3/11 16 56797 เด็กหญิง ณัฏฐ์รดำ กองไพบูลย์ นำงชลธิชำ กองไพบูลย์ มำรดำ 2563
3/11 17 56798 เด็กหญิง ณัฐปวีณ์ กำฬภักดี นำยทิวำ กำฬภักดี บิดำ 2563
3/11 18 56799 เด็กหญิง ณัฐพร บุตตะวงศ์ นำงพรพรรณ บุตตะวงศ์ มำรดำ 2563
3/11 19 56800 เด็กหญิง ธมนวรรณ บุญคูณ นำยชัยชำญ บุญคูณ บิดำ 2563
3/11 20 56801 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ หอมสิน นำงอุลัยวรรณ หอมสิน มำรดำ 2563
3/11 21 56802 เด็กหญิง ธัญพัฒน์ โหมขุนทด นำงฐิติพรรณ โหมขุนทด มำรดำ 2563
3/11 22 56803 เด็กหญิง ปวริศำ โหตระไวศยะ นำงวริศศิริ โหตระไวศยะ มำรดำ 2563
3/11 23 56804 เด็กหญิง ปวีณ์ทิพ แพทย์เพียร นำงพรจิตร แพทย์เพียร มำรดำ 2563
3/11 24 56805 เด็กหญิง ปุณิกำ ยุตะกิจ นำงปำริฉัตร ยุตะกิจ มำรดำ 2563
3/11 25 56806 เด็กหญิง พรรณลดำ สังข์สกุล นำงวิมลพรรณ สังข์สกุล มำรดำ 2563
3/11 26 56807 เด็กหญิง พัทธนันท์ ธัญญำโภชน์ นำงสุกัญญำ ธัญญำโภชน์ มำรดำ 2563
3/11 27 56808 เด็กหญิง พิมพ์มำดำ หม่ันอุตส่ำห์ นำยบุญหยำด หม่ันอุตสำห์ บิดำ 2563
3/11 28 56809 เด็กหญิง พิสุทธ์ิสินีย์ ท้ำวด่อน นำงสุพัฒษร ท้ำวด่อน มำรดำ 2563
3/11 29 56810 เด็กหญิง แพรชมพู พจน์ธีรมนตรี นำงคมคำย พจน์ธีรมนตรี มำรดำ 2563
3/11 30 56811 เด็กหญิง ภูษณิศำ ศิริรังสรรค์กุล นำงวิไลลักษณ์ ศิริรังสรรค์กุล ย่ำ 2563
3/11 31 56812 เด็กหญิง ศุภลักษ์ ธรรมนุวงศ์ นำงสำวอรทัย บุระด ำ มำรดำ 2563
3/11 32 56813 เด็กหญิง ศุภำกำญจน์ จำมรโชติ นำงสำวจ ำลองลักษณ์ จำมรโชติ ย่ำ 2563
3/11 33 56814 เด็กหญิง สิริญำดำ หม่ืนจันทร์ นำยภำนุรังสิทธ์ิ หม่ืนจันทร์ บิดำ 2563
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3/11 34 56815 เด็กหญิง สุจรรย์จิรำ คุ้มครอง นำยชนินทร์ คุ้มครอง บิดำ 2563
3/11 35 56816 เด็กหญิง สุนันทำ แสงดี นำงกฤษณำ แสงดี มำรดำ 2563
3/11 36 56817 เด็กหญิง อชิรญำณ์ ภูมิภำค นำงสำวเพ็ญนภำ พิมพ์พรหมมำ มำรดำ 2563
3/11 37 56818 เด็กหญิง อังสุมำลี เดชคุณ นำยกฤษณะพงศ์ เดชคุณ บิดำ 2563
3/12 1 56819 เด็กชำย กฤษณ์ สุรพัฒน์ นำยกิตติคุณ สุรพัฒน์ บิดำ 2563
3/12 2 56820 เด็กชำย จตุรวิทย์ นำคประสิทธ์ิ นำงสุขปรำณี นำคประสิทธ์ิ มำรดำ 2563
3/12 3 56821 เด็กชำย ชญำณวรุตม์ สุดสี นำงรัชดำวรรณ สุดสี มำรดำ 2563
3/12 4 56822 เด็กชำย ชิษณุพงศ์ ภำนุมนต์วำที นำงสำวกำญจนำ มำเฉลิม มำรดำ 2563
3/12 5 56823 เด็กชำย เทวเทพ บุญประกอบ นำยสุรัชต์ บุญประกอบ บิดำ 2563
3/12 6 56824 เด็กชำย ธนัฐศนัย เป็งตะพันธ์ นำงรณิดำ เนตรสตรี มำรดำ 2563
3/12 7 56825 เด็กชำย ปัณณวิชญ์ ชิตทรงสวัสด์ิ นำงสิรวีร์ ชิตทรองสวัสด์ิ มำรดำ 2563
3/12 8 56826 เด็กชำย ยศพัทธ์ งำนสัมพันธฤทธ์ิ นำยภูมิพัฒน์ งำนสัมพันธฤทธ์ิ บิดำ 2563
3/12 9 56827 เด็กชำย วิริทธ์ิพล ศิริรัตโนบล นำงอรพิน ศิริรัตโนบล มำรดำ 2563
3/12 12 56831 เด็กชำย สุวิจักขณ์ บุพตำ พ.ต.ท.นรินทร์ บุพตำ บิดำ 2563
3/12 13 56951 เด็กชำย ภักดี พุทธเสน นำงร่ืนฤดี พุทธเสน มำรดำ 2563
3/12 14 58286 เด็กชำย กิติชัย ยำมำซำกิ นำยเทียนสำย ป้อมหิน ตำ 2565
3/12 15 56832 เด็กหญิง กันต์กนิษฐ์ ชูกร นำงสำวกันยำ ชูกร มำรดำ 2563
3/12 16 56833 เด็กหญิง กุลปรียำ รุ่งแสง นำงธิวำพร รุ่งแสง มำรดำ 2563
3/12 17 56834 เด็กหญิง ชุติสรำ เทียรอุดม นำงประภำกร เทียรอุดม มำรดำ 2563
3/12 18 56835 เด็กหญิง ณัฐธยำน์ แจ้งไธสง นำงพรพิมล แจ้งไธสง มำรดำ 2563
3/12 19 56836 เด็กหญิง ทักษอร ชุวำนนท์ นำงทัศนีย์ ชุวำนนท์ มำรดำ 2563
3/12 20 56837 เด็กหญิง ธัญชนก ยิ มเกิด นำงพนำวัลย์ บัวพันธ์ มำรดำ 2563
3/12 21 56838 เด็กหญิง นภสร ดัดงำม นำงสำววิชสุนัย ลินลิโก มำรดำ 2563
3/12 22 56839 เด็กหญิง บุญญำพร บุญแข็ง นำงพนัชญำ บุญแข็ง มำรดำ 2563
3/12 23 56840 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดำ นิมิตรนิวัฒน์ นำงสำวสุวันนำ ทองเจริญบัวงำม มำรดำ 2563
3/12 24 56841 เด็กหญิง ปุณยนุช สุระชัย นำยวิภำส สุระชัย บิดำ 2563
3/12 26 56843 เด็กหญิง พิมพ์ชนก มูลภำ นำยธนบูลย์ มูลภำ บิดำ 2563
3/12 27 56844 เด็กหญิง ภนิดำพร อยู่สุข นำยณุภัสกร อยู่สุข บิดำ 2563
3/12 28 56845 เด็กหญิง ภิญญำพัชญ์ ม่ังมีธนพันธ์ นำงพิชญ์สิตำ ม่ังมีธนพันธ์ มำรดำ 2563
3/12 29 56846 เด็กหญิง เมลดำ สังขฤกษ์ นำงศรีวำสนำ ทำชินำนุกุล มำรดำ 2563
3/12 30 56847 เด็กหญิง วรวลัญช์ บุญย่ิง นำยอุเทน บุญย่ิง บิดำ 2563
3/12 31 56848 เด็กหญิง สมิตำนัน บุ้งทอง นำงมยุรี บุ้งทอง มำรดำ 2563
3/12 32 56849 เด็กหญิง สิริพร ส ำรำญเริญ นำงสำวนิชตำนันท์ ชนมุขนิธิอภัยติ มำรดำ 2563
3/12 33 56850 เด็กหญิง สุพิชชำ อยู่แล้ว นำงรุ่งทิวำ อยู่แล้ว มำรดำ 2563
3/12 34 56851 เด็กหญิง สุภำรวี แสงสุขวำว นำงพิรัฏฐำ แสงสุขวำว มำรดำ 2563
3/12 35 56852 เด็กหญิง อภิชญำ จันทร์ส่อง นำงศิรินทร์ จันทร์ส่อง มำรดำ 2563
3/12 36 56853 เด็กหญิง อำภำสิริ เลิศแล้ว นำงบุณฑริกำ เลิศแล้ว มำรดำ 2563
3/12 37 56854 เด็กหญิง ไอฝน บรรสุทธี นำงวิไลรัตน์ บรรสุทธี มำรดำ 2563
3/13 1 56855 เด็กชำย กิตติภพ พรมกสิกร นำยวันชัย พรมกสิกร บิดำ 2563
3/13 3 56857 เด็กชำย ชนพัฒน์ ชุติพงษ์ไพโรจน์ นำงสำวจันทร์เพ็ญ ปิยภิญโยภำพ มำรดำ 2563
3/13 4 56858 เด็กชำย ชยุต ธีรลีกุล นำยกล้ำ ธีรลีกุล บิดำ 2563
3/13 5 56859 เด็กชำย ฐิติภัทร ป่ินโต นำงฐิติภำ ป่ินโต มำรดำ 2563
3/13 6 56860 เด็กชำย ธนกฤต สังโส นำยวีระมนต์ สังโส มำรดำ 2563
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3/13 7 56861 เด็กชำย ธนดล ชิรำวุฒิ นำงกันยำรัตน์ ชิรำวุฒิ มำรดำ 2563
3/13 8 56862 เด็กชำย พิชัยภูษิต ชูไทย น.ต.วีระศักด์ิ ชูไทย บิดำ 2563
3/13 9 56863 เด็กชำย ภูริณัฐ เจริญรัตน์ นำงกำรจมำ เจริญรัตน์ มำรดำ 2563
3/13 10 56865 เด็กชำย ศรัณยพงศ์ เชำว์ศรีกุล นำงสำวสุรีย์พร ตั งสกุลพัฒนำ มำรดำ 2563
3/13 11 56866 เด็กชำย ศุภณัฐกรณ์ ค ำยอด นำงคนิตฐำ ค ำยอด มำรดำ 2563
3/13 12 56867 เด็กชำย สุรเกียรติ แว่นรัมย์ นำงภำวนำ พนมพด มำรดำ 2563
3/13 13 56868 เด็กชำย สุวิจักขณ์ โชติรสนิรมิต นำยนิรศ โชติรสนิรมิต บิดำ 2563
3/13 14 57098 เด็กชำย ปฏิภำณ สรพิมพ์ นำงประภำ สรพิมพ์ มำรดำ 2563
3/13 16 56869 เด็กหญิง กันติชำ แก้วอร่ำม นำงสุภำพร แก้วอร่ำม มำรดำ 2563
3/13 17 56870 เด็กหญิง กัลยภรณ์ สันตะพันธ์ุ นำงโปรยทิพย์ สันตะพันธ์ุ มำรดำ 2563
3/13 18 56871 เด็กหญิง ณัชชำ บรรณมำส นำงรุ่งนภำ บรรณมำส มำรดำ 2563
3/13 19 56872 เด็กหญิง ทัชชกร ไกรวิเศษ นำงพชรธรณ์ ค ำบำง มำรดำ 2563
3/13 20 56873 เด็กหญิง ธณัฐลิตำ วำสโสหำ นำงสำวรำตรี วำสโสหำ มำรดำ 2563
3/13 21 56874 เด็กหญิง เนตรศิริ อมรโรจน์วรวุฒิ นำงอภิชญำณ์ อมรโรจน์วรวุฒิ มำรดำ 2563
3/13 22 56875 เด็กหญิง บุญชรัสม์ิ พิสิษธนวัฒน์ นำงธนพรพรรณ พิสิษธนวัฒน์ มำรดำ 2563
3/13 23 56876 เด็กหญิง ปำณิสรำ จันทะวัน นำงสำวธัญชนก สืบศรี มำรดำ 2563
3/13 24 56877 เด็กหญิง ปิยธิดำ พวงศรี นำงลัดดำวัลย์ พวงศรี มำรดำ 2563
3/13 25 56878 เด็กหญิง พำทินธิดำ ผุยพรม นำงสำวชวนชม เจริญชัย มำรดำ 2563
3/13 26 56879 เด็กหญิง พิชชำ ดำรำสิชฌน์ นำยชัยพร ดำรำสิชฌน์ ปู่ 2563
3/13 27 56880 เด็กหญิง ภริตพร ปทุมมำศ นำงอำรีย์ ปทุมมำศ มำรดำ 2563
3/13 28 56881 เด็กหญิง ภัทรกร เอื อวงษ์ประเสริฐ นำงสำววิชุดำ ศรีพัชรำวุธ มำรดำ 2563
3/13 29 56882 เด็กหญิง รวิอำรยำ สุระพันธ์ นำงปริยวรรณ สุระพันธ์ มำรดำ 2563
3/13 30 56883 เด็กหญิง วทันยำ ดอนชัย นำงศิรินณำ ดอนชัย มำรดำ 2563
3/13 31 56884 เด็กหญิง สวิตตำ ก ำแก้ว นำยประมวล ก ำแก้ว บิดำ 2563
3/13 32 56885 เด็กหญิง สำยสวรรค์ ทัศรำช นำงวิภำดำ ทัศรำช มำรดำ 2563
3/13 33 56886 เด็กหญิง หทัยภัทร พัฒนะวงศ์ นำยวิรัช พัฒนะวงศ์ บิดำ 2563
3/13 34 56887 เด็กหญิง อนุธิดำ กำลจักร์ นำงมณีรัตน์ กำลจักร์ มำรดำ 2563
3/13 35 56888 เด็กหญิง อภิญญำ ตั งสืบพงษ์ นำงฉัฐวลัยย์ ตั งสืบพงษ์ มำรดำ 2563
3/13 36 56889 เด็กหญิง อำรียำ คุณโคตร นำงอนงค์ หอมไกร มำรดำ 2563
3/13 37 56890 เด็กหญิง อิงธำร น้อยพลี นำงเกียรติสุดำ น้อยพลี มำรดำ 2563
3/14 1 56891 เด็กชำย กวินพัฒน์ ชัยหิรัญกิตต์ิ นำยธนันวัฒน์ ชัยหิรัญกิตต์ิ บิดำ 2563
3/14 2 56892 เด็กชำย ฉัตริน ชีพชำญเดช นำยประเสริฐ ชีพชำญเดช บิดำ 2563
3/14 3 56893 เด็กชำย ชนกันต์ ถ่ินวงศ์พิทักษ์ นำงศศิธร หล่อเรืองศิลป์ มำรดำ 2563
3/14 4 56894 เด็กชำย ณัฐศักด์ิ บุญเพ่ิม นำงณัฐธิดำ แสงใส มำรดำ 2563
3/14 5 56895 เด็กชำย ตุลำกำร ทองประสม นำยอภิชิต ทองประสม บิดำ 2563
3/14 6 56896 เด็กชำย ธนำกร ย่ิงยืน นำงสำววดำริกำ ปวะบุตร มำรดำ 2563
3/14 7 56897 เด็กชำย พสิษฐ์ ปทุมวัน นำงสุภำภรณ์ อุงเสวย ยำย 2563
3/14 8 56898 เด็กชำย ภัคพล รสจันทร์ นำงไอลดำ รสจันทร์ มำรดำ 2563
3/14 9 56899 เด็กชำย ภูมินทร์ ลิ มศักด์ิชัยกิจ นำงสำวณภัทร เนตรงำมสว่ำง มำรดำ 2563
3/14 10 56900 เด็กชำย รัชนนท์ พรมลำย นำยชัยวัฒน์ พรมลำย บิดำ 2563
3/14 12 56902 เด็กชำย อติวิชญ์ อมรชัยเลิศรัตน์ นำยไพรัช อมรชัยเลิศรัตน์ บิดำ 2563
3/14 14 56903 เด็กหญิง ไกรดำ ทัดเทียม นำยไกรรำช ทัดเทียม บิดำ 2563
3/14 15 56904 เด็กหญิง จันทรัสม์ เพตำเสน นำงสกุลรัตน์ สุขจิตต์ มำรดำ 2563
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3/14 16 56905 เด็กหญิง จิลลำภัทร จิระบลกิจ นำงสำวสุภำภรณ์ จิระบลกิจ มำรดำ 2563
3/14 17 56906 เด็กหญิง จุฑำมณี ศรไชย นำงสำวไพรินทร์ ชุมพร มำรดำ 2563
3/14 18 56907 เด็กหญิง ชนิตตำ นิยมวงค์ นำยมงคล นิยมวงค์ บิดำ 2563
3/14 19 56908 เด็กหญิง ชุติกำญจน์ ด ำริห์ นำงธัญญลักษณ์ ด ำริห์ มำรดำ 2563
3/14 21 56910 เด็กหญิง นันทเกตุ หล่อเพชรสวัสด์ิ นำงสำวบุษยำมำศ โพธ์ิชัย มำรดำ 2563
3/14 22 56911 เด็กหญิง บุณยำพร อรุณยะเดช นำงนวรัตน์ อรุณยะเดช มำรดำ 2563
3/14 26 56915 เด็กหญิง พุทธิฌำ สุวรรณกูล นำงอรอุษำ สุวรรณกูล มำรดำ 2563
3/14 27 56916 เด็กหญิง ศกลรัตน์ พิมพ์เทพ นำงนงครำญ พิมพ์เทพ มำรดำ 2563
3/14 28 56917 เด็กหญิง ศศิภัค มหำดิลกรัตน์ นำงกุลชรำ มหำดิลกรัตน์ มำรดำ 2563
3/14 29 56919 เด็กหญิง อติวัณณ์ ช่ืนใจ นำงจุฬำพร ช่ืนใจ มำรดำ 2563
3/14 30 56920 เด็กหญิง อิสริยำ ภำคพำไชย นำงสำวอัสริยำภรณ์ ภำคพำไชย มำรดำ 2563
3/15 1 56921 เด็กชำย จีรพัฒน์ แก้วดำ นำงชมภู แก้วดำ มำรดำ 2563
3/15 2 56922 เด็กชำย เจษฎำภรณ์ มำซำฮิโร่ ซือจิ นำงพรทิพำ ซือจิ มำรดำ 2563
3/15 4 56924 เด็กชำย ชำคริต ชวลิต นำยทรงกิจ ชวลิต บิดำ 2563
3/15 5 56925 เด็กชำย ถำมพัฒน์ จันทเวทย์ศิริ นำยนิมิตร จันทเวทย์ศิริ บิดำ 2563
3/15 6 56926 เด็กชำย ทศพล เสถียรกิจกำรชัย นำงบุษบำ เสถียรกิจกำรชัย มำรดำ 2563
3/15 7 56927 เด็กชำย บดินทร์ แสนโคตร นำงวัลธิมำ แสนโคตร มำรดำ 2563
3/15 9 56929 เด็กชำย ภำคภูมิ ชำสุวรรณ นำยภูมิจิต ชำสุวรรณ บิดำ 2563
3/15 10 56930 เด็กชำย ภำสกร ม่วงศรีทอง นำงสำวนนทธะ ม่วงศรีทอง มำรดำ 2563
3/15 12 56932 เด็กชำย วชิระพล อรุณยะเดช นำงวิไลวรรณ อรุณยะเดช มำรดำ 2563
3/15 13 56933 เด็กชำย อภิวิชญ์ เห็มสุข นำงสำวช่ืนจิต เห็มสุข มำรดำ 2563
3/15 14 56934 เด็กหญิง กัลยรัตน์ วังษำลุน นำงอุษำ วังษำลุน มำรดำ 2563
3/15 15 56935 เด็กหญิง จิตบุณย์ ทองท่ัว นำยธรินทร์ ทองท่ัว บิดำ 2563
3/15 16 56936 เด็กหญิง จินตวีณ์ ฤทธิทิศ นำยตุลำกร ช่วงชิง บิดำ 2563
3/15 17 56937 เด็กหญิง ชนนพชร พลหำญ นำยชำญศักด์ิ พลหำญ บิดำ 2563
3/15 18 56938 เด็กหญิง ชนันทกำนต์ วงศ์ศรีแก้ว นำยประวัติวงศ์ วงศ์ศรีแก้ว บิดำ 2563
3/15 19 56939 เด็กหญิง ณัฏฐนิช ย่ิงยืน นำยวุฒิชัย ย่ิงยืน บิดำ 2563
3/15 20 56940 เด็กหญิง ณัฐณิชำ สุขอนันต์ นำงสำวอณุรัตน์ ตั งศิริวัฒนกุล มำรดำ 2563
3/15 22 56942 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ครองยุทธ นำงสมรัก ครองยุทธ มำรดำ 2563
3/15 23 56943 เด็กหญิง พิมพ์ธีรำ รุ่งรัศมีทวีมำนะ นำงอุมำพร รุ่งรัศมีทวีมำนะ มำรดำ 2563
3/15 24 56944 เด็กหญิง พิมพ์นำรำ หิญชีระนันทน์ นำงพนิต หิญชีระนันทน์ มำรดำ 2563
3/15 25 56945 เด็กหญิง ยศวริศรำ สำยสุวรรณ นำงกนกธร สำยสุวรรณ มำรดำ 2563
3/15 26 56946 เด็กหญิง วรันธร แสนทวีสุข นำยอดิชัย แสนทวีสุข บิดำ 2563
3/15 27 56947 เด็กหญิง ศิริรดำ ศิริอ ำนำจ นำงมนำนุช ศิริอ ำนำจ มำรดำ 2563
3/15 28 56948 เด็กหญิง สรณ์สิชำ จรัสธนวรภัทร นำงสำวปรำย จรัสธนวรภัทร มำรดำ 2563
3/15 29 56949 เด็กหญิง อัยยำริณณ์ ช้ำงสำร นำยอนุชำ ช้ำงสำร บิดำ 2563
3/15 30 56950 เด็กหญิง อินทิรำ สิงห์บุบผำ นำงอรอินทร์ ส ำรำญวงค์ มำรดำ 2563
4/1 1 56378 นำย กนต์ธีร์ กองไพบูลย์ นำงชลธิชำ กองไพบูลย์ มำรดำ 2565
4/1 2 56383 นำย ชิโนรส เรืองโรจน์ นำยชัยสิทธ์ิ เรืองโรจน์ บิดำ 2565
4/1 3 56388 นำย ปิยสิทธ เตียตระกูล นำยวรเกษ เตียตระกูล บิดำ 2565
4/1 4 56389 นำย พร้อม ประดิษฐกุล นำงนำฏวดี  ประดิษฐกุล มำรดำ 2565
4/1 5 56394 เด็กชำย ศุภณัฐ เลิศศักด์ิไพบูลย์ นำงสำวพิมพ์ชนก เหลืองชุติธัญญ์ มำรดำ 2565
4/1 6 56395 นำย สิรภพ ขันแก้ว นำยต่อพงษ์ ขันแก้ว บิดำ 2565
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4/1 7 56424 นำย ภัทรพงศ์ กงใจ นำงสำวพิชำมญช์ุ  กงใจ มำรดำ 2565
4/1 8 56427 นำย วณัฐ จินตนะกุล นำงสำวอัญชนำ  ลอวีระอมรพันธ์ุ มำรดำ 2565
4/1 9 56430 นำย ศุภกร ผิวงำม นำยกิตติภพ  ผิวงำม บิดำ 2565
4/1 10 56453 นำย ชำนน แก้วกันยำ นำยคำรมย์  แก้วกันยำ บิดำ 2565
4/1 11 56455 นำย เชษฐ สมสวย นำยประพจน์  แจ่มใส บิดำ 2565
4/1 12 56460 นำย ปรำชญ์ โจทกรำช นำงล ำปำง โจทกรำช มำรดำ 2565
4/1 13 56465 นำย วีรวิชญ์ ไสยสมบัติ นำยทวีสิทธ์ิ ไสยสมบัตริ บิดำ 2565
4/1 14 56527 นำย สิทธิภำคย์ ศิลำสุวรรณวิทย์ นำยธนวัฒน์  ศิลำสุวรรณวิทย์ บิดำ 2565
4/1 15 58876 นำย นนทพัทร์ อินทรสุขศรี นำงสุวิภำ อินทรสุขศรี มำรดำ 2565
4/1 16 58877 นำย ปัณณทัต แก้วทอง นำยนัธ์กำนท์ แก้วทอง บิดำ 2565
4/1 17 56016 นำงสำว ปสุตำ เชำว์ศรีกุล นำงสำวสุรีย์พร ตั งสกุลวัฒนำ มำรดำ 2565
4/1 18 56071 นำงสำว สุธำสินี คนกล้ำ นำงสยุมพร ไทยตรง น้ำ 2565
4/1 19 56238 นำงสำว ปิยธิดำ ชำวเนื อดี นำยอัตถพล ชำวเนื อดี บิดำ 2565
4/1 20 56340 นำงสำว สุภำพันธ์ นวจองพันธ์ นำยสุวิทย์ นวจองพันธ์ บิดำ 2565
4/1 21 56406 นำงสำว พิชชำพร เชื อประทุม นำงอัญธิกำ  เชื อประทุม มำรดำ 2565
4/1 22 56407 นำงสำว มินท์มันตำ พิมพ์พรหมมำ นำงป่ินทิพย์ พิสิทธิผโลทัย มำรดำ 2565
4/1 23 56409 นำงสำว รักรดำ อุทัยศรี นำงกิติยำ อุทัยศรี มำรดำ 2565
4/1 24 56411 นำงสำว สิทธิสินี เทียวประสงค์ นำยพงศธร เทียวประสงค์ บิดำ 2565
4/1 25 56432 นำงสำว กนกพร ตัณฑชน จ่ำสิบเอกไพรัตน์ ทับแสง ตำ 2565
4/1 26 56433 นำงสำว กรกริณ เจตินัย นำงสำวกชกร  เจตินัย มำรดำ 2565
4/1 27 56434 นำงสำว จิตติมำ นำสวน นำงแสงดำ  นำสวน มำรดำ 2565
4/1 28 56437 เด็กหญิง ณัฐชำ สืบพรหม นำงสำวพัชณีวรรณ์  จิบทอง มำรดำ 2565
4/1 29 56438 นำงสำว ณัฐวรำ มหำผล นำงสุธีพร  มหำผล มำรดำ 2565
4/1 30 56442 นำงสำว ภัทรภร โพธ์ิโม้ สิบเอกหญิงทิวำภรณ์ ด้วงค ำ มำรดำ 2565
4/1 31 56445 นำงสำว สุธีวรำงค์ โคตรมงคล นำยวรำชัย โคตรมงคล บิดำ 2565
4/1 32 56448 นำงสำว อรทิชำ รำชวงศ์ นำงบังอร  รำชวงศ์ มำรดำ 2565
4/1 33 56449 นำงสำว อัจริยำ แสนร่มเย็น นำยขวัญชัย  แสนร่มเย็น บิดำ 2565
4/1 34 56480 นำงสำว ภิรญำ นำคช่วย นำยวิวัฒน์  นำคช่วย บิดำ 2565
4/1 35 56508 นำงสำว วรปภำ ศรีก ำพล นำงประยูร  นิจขะสุข มำรดำ 2565
4/1 36 58878 นำงสำว พิมพ์วิภำ โกศล สิบเอกสมศักด์ิ โกศล บิดำ 2565
4/1 0 นำงสำว วิปัสสนำ ผลำนันต์ นำงอำรยำ สุดตลอด น้ำ 2565
4/1 0 นำงสำว เจณิสตำ ประพำศพงษ์ นำงจิรภำ ประพำศพงษ์ มำรดำ 2565
4/1 0 นำงสำว แพรวพิญชำ หลำยวิวัฒน์ นำงพนิดำ หลำยวิวัฒน์ มำรดำ 2565
4/1 0 นำงสำว นลินนิภำ พุฒพวง นำงสำวนงนุช พุฒพวง มำรดำ 2565
4/1 0 นำย นวพรรษณ์ กริชจนรัช นำงสำยสุนีย์ รังสิปิยกุล ป้ำ 2565
4/2 1 56379 นำย กวิน วงศ์เพชรชำรัต นำงจำรุณี วงศ์เพชรชำรัต มำรดำ 2565
4/2 2 56380 นำย กิตตินันท์ สำยเคน นำยโกวิท สำยเคน บิดำ 2565
4/2 3 56417 นำย ณัฐฏชัย จูโรจนวำนิช นำงสำวธัญลักษณ์ จูโรจนวำนิช มำรดำ 2565
4/2 5 56421 นำย ปฏิพล ด้ำมทอง นำงสมฤทัย  ด้ำมทอง มำรดำ 2565
4/2 6 56422 นำย พรรษพฤกษ์ จูโรจนวำนิช นำงศิวำพร  จูโรจนวำนิช มำรดำ 2565
4/2 7 56423 นำย เพ็ชร ค ำภักดี นำยธำนี นันทะสร น้ำ 2565
4/2 8 56429 นำย วิรัลพัชร บุตตะ นำยเฉลิม  รัตนะโสภำ บิดำ 2565
4/2 9 56452 นำย จิรภัทร ศิริแก้ว นำงนัทธมน ศิริแก้ว มำรดำ 2565
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4/2 10 56462 นำย ภูดิศ ฮงทอง นำงรักคณำ  ฮงทอง มำรดำ 2565
4/2 11 56466 นำย สรวิชญ์ คันธจันทร์ นำงสุกัลยำ  คันธจันทร์ มำรดำ 2565
4/2 12 56487 นำย ชินกฤต ลิ มธนำสวัสด์ิ นำงสำวสมจิต แซ่ลิ ม ป้ำ 2565
4/2 13 56526 นำย ศำตนันทน์ สำธุภำค นำงจันทร์จิรำ  สำธุภำค มำรดำ 2565
4/2 15 55964 นำงสำว นวรัตน์ ทองม่ัน นำงสุอนงค์นำถ  ทองม่ัน มำรดำ 2565
4/2 16 55971 นำงสำว พิมพ์นิภำ ผดุงเวียง นำงสำวขัตติยำนี ผดุงเวียง อำ 2565
4/2 17 56007 นำงสำว ทิพยกำรณ์ สันพนวัฒน์ นำงพิมพ์สุดำ สันพนวัฒน์ มำรดำ 2565
4/2 18 56094 นำงสำว กำนต์ธิดำ เดชพันธ์ นำงศิริประภำ เดชพันธ์ มำรดำ 2565
4/2 19 56397 นำงสำว กันตพร เข่ือนสีอ่อน นำยวรเวธน์ เข่ือนสีอ่อน บิดำ 2565
4/2 20 56398 นำงสำว คนัญญำ พรมนอก นำยสฤษยศ พรมนอก บิดำ 2565
4/2 21 56401 นำงสำว ปำณิสรำ ขันติวำรี นำงจุฑำมำศ จิตรักสวนะ บิดำ 2565
4/2 22 56408 นำงสำว ยุวรินทร์ เรืองฐำนุศักด์ิ นำยวีรวิชญ์ เรืองฐำนุศักด์ิ บิดำ 2565
4/2 23 56412 นำงสำว สุภชัญญำ ตรีจันทร์ นำงกำญจนำ ศรีจันทร์ มำรดำ 2565
4/2 24 56435 นำงสำว ญำดำ โทจันทร์ นำงประจักร์ศรี  โทจันทร์ มำรดำ 2565
4/2 25 56444 นำงสำว สิริรัฐ อมรไชย นำยวุฒิชัย  อมรไชย บิดำ 2565
4/2 26 56446 นำงสำว สุปวีร์ มำกดี นำงใจทิพย์ ภำษีผล น้ำ 2565
4/2 27 56447 นำงสำว สุภัคญดำพร กงแก้ว นำงชยำภัสร์  กงแก้ว มำรดำ 2565
4/2 28 56470 นำงสำว ณัฐธยำน์ พงษ์เกษ นำงชลธชำ  พงษ์เกษ มำรดำ 2565
4/2 29 56471 นำงสำว ณิชำ อมรไชย นำยสุรนัย อมรไชย บิดำ 2565
4/2 31 56475 นำงสำว เบญญำภำ โลแก้ว นำงอัญชลี  โลแก้ว มำรดำ 2565
4/2 32 56478 นำงสำว พิมพ์พิสชำ แซ่เตียว นำงพัชยำ  แซ่เตียว มำรดำ 2565
4/2 33 56482 นำงสำว สิริวัลย์ พิริยะกิจไพบูลย์ นำงสุพรรณี  พิริยะกิจไพบูลย์ มำรดำ 2565
4/2 34 56483 นำงสำว สุธีรำ ค ำเลิศ นำงสบำไพ  ค ำเลิศ มำรดำ 2565
4/2 35 56484 นำงสำว อุฬำริกำ แย้มโคกสูง นำงดนิตำ  แย้มโคกสูง มำรดำ 2565
4/2 36 56511 เด็กหญิง ศุภิสรำ โล่ห์ค ำ นำยชยุตม์  โล่ห์ค ำ บิดำ 2565
4/2 0 นำย ณัฐพล ตระกำลจันทร์ นำยณรงค์ ตระกำลจันทร์ บิดำ 2565
4/2 0 นำย ธรำรักษ์ สีลำชำติ นำงสุกัญญำ สีลำชำติ มำรดำ 2565
4/2 0 นำงสำว ธัญยำธรณ์ วีระกุล นำงทุติยำภรณ์ วีระกุล มำรดำ 2565
4/2 0 นำงสำว พัทร์ธีรำ งำมช่ืน นำงณปภำ หม่ันจิตต์ มำรดำ 2565
4/2 0 นำงสำว ณัฏฐนันท์ ค ำดี นำงนภัสนันท์ เรียงอมรรัตน์ มำรดำ 2565
4/3 1 55941 นำย เดชดนัย ชำญอุไร นำงก่ิงเดือน ชำญอุไร มำรดำ 2565
4/3 2 55942 นำย ธนภัทร ส่องแสง นำยนำวิน ส่องแสง บิดำ 2565
4/3 3 56041 นำย สิรภพ พันธ์ผูก นำงประภำศรี พันธ์ผูก มำรดำ 2565
4/3 4 56128 นำย ยศกร คุณรักษ์ นำยวิญญู คุณรักษ์ บิดำ 2565
4/3 5 56208 นำย กล้ำกวี กองพล นำงธำรำรัตน์ กองพล มำรดำ 2565
4/3 6 56267 นำย วชิรวิทย์ โมกข์ศำสตร์ นำยนริศ โมกข์ศำสตร์ บิดำ 2565
4/3 7 56301 นำย ทศธรรม จุฑำเกตุ นำยทวนทอง จุฑำเกตุ บิดำ 2565
4/3 8 56390 นำย เมธิชัย ตั งเกษมุกดำ นำงจิรำภรณ์ ตั งเกษมุกดำ มำรดำ 2565
4/3 9 56393 นำย วรชัย ปำนขำว นำยโกมินทร์ ปำนขำว บิดำ 2565
4/3 10 56451 นำย กิตติธร ขันทะวัตร์ นำยทองค ำ ขันทะวิตร์ บิดำ 2565
4/3 11 58882 นำย พชรพล จุไร นำงสำวพัชณีวรรณ เหมือนทอง มำรดำ 2565
4/3 12 58883 นำย สหัสริน ชัยนคร นำงวรรณณี กำหลิบ ป้ำ 2565
4/3 13 55961 นำงสำว ณิชำกร พันธง นำงสำวนพรัตน์ งำมสำย มำรดำ 2565
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4/3 14 55962 นำงสำว ธวัลรัตน์ วงศ์เคน นำงดำวนภำ วงศ์เคน มำรดำ 2565
4/3 15 56005 นำงสำว ณภัทร มณีวรรณ นำยธนเดช มณีวรรณ บิดำ 2565
4/3 16 56064 เด็กหญิง ริลภัทร ศรีโสภำ นำงสุนีรัตน์ ศรีโสภำ มำรดำ 2565
4/3 17 56099 นำงสำว ณัฏฐณิชำ ค ำศรี นำงสำวสุทธิดำ ค ำศรี มำรดำ 2565
4/3 18 56183 นำงสำว ชนกนันท์ ตั งตระกูล นำงอังสณำ ตั งตระกูล มำรดำ 2565
4/3 19 56199 เด็กหญิง พิสินี พรหมวงศ์ นำงอรวรรณ พรหมวงศ์ มำรดำ 2565
4/3 20 56296 นำงสำว อัญชัญ สุวรรณ นำงยุภำ สุวรรณ มำรดำ 2565
4/3 21 56325 นำงสำว ทยำภรณ์ รูปใหญ่ นำยณัฐพงษ์ รูปใหญ่ บิดำ 2565
4/3 22 56332 นำงสำว พิมพ์ชนก แสนค ำ นำงวันวิสำ แสนค ำ มำรดำ 2565
4/3 23 56334 นำงสำว มัญฑิตำ ปำนกล่ิน นำงสุจิตรำ ปำนกล่ิน มำรดำ 2565
4/3 24 56335 นำงสำว ลักษิกำ สุตำวงษ์ นำงวรำภรณ์ สุตำวงษ์ มำรดำ 2565
4/3 25 58884 นำงสำว กฤติมำ บัวเขียว นำงวำรีศิลป์ บัวเขียว มำรดำ 2565
4/3 26 58885 นำงสำว ชนิตำ แก้วก ำเนิด นำงดวงชนก แก้วก ำเนิด มำรดำ 2565
4/3 27 58886 นำงสำว ณัฐพร ตองอบ นำงจิตติมำ ตองอบ มำรดำ 2565
4/3 28 58887 นำงสำว สู่ขวัญ สิมมำเคน นำยภูมิชำย สิมมำเคน บิดำ 2565
4/3 29 58888 นำงสำว อำทิติยำ แสนไชย นำงสำวิทตรี ขวัญรักษ์ มำรดำ 2565
4/3 0 นำย อัชฎำยุธ อินญำพงษ์ นำงอรทัย อินญำพงษ์ มำรดำ 2565
4/3 0 นำย พุฒิพงศ์ นันทธีโร นำงไสว เวชพันธ์ ยำย 2565
4/4 1 55946 นำย นพกร บัวกอง นำงกฤตยำ บัวกอง มำรดำ 2565
4/4 2 55993 นำย นเรนทร์ฤทธ์ิ บุญเทียม นำยนภัทร บุญเทียม บิดำ 2565
4/4 3 56028 นำย จิรเมธ แสนสวำสด์ิ นำงรัติกำ แสนสวำสด์ิ มำรดำ 2565
4/4 4 56414 นำย ก้องภพ ทัพธมำตร นำงสุวัชนี ทัพธมำตร มำรดำ 2565
4/4 5 56420 นำย ธีรเมธ เรืองน้อย นำงหนูพิตร  ศิริปี มำรดำ 2565
4/4 6 56490 นำย ไตรวิช อรุณะกสิกร นำงวรำงคณำ อรุณะกสิกร อ่ืน ๆ 2565
4/4 7 56519 นำย ธรรศพงษ์ สโรชนันท์จีน นำงสำวรินทร์ณฐำ  พิริยวรำนันท์ มำรดำ 2565
4/4 8 56525 นำย ศริตวรรธน์ เซียวสกุล นำงสำวศิริลักษณ์  เซียวสกุล มำรดำ 2565
4/4 9 55954 นำงสำว กชกร สมอบ้ำน นำงจงจิตร สมอบ้ำน บิดำ 2565
4/4 10 55966 นำงสำว ปรีดิญำ นบนอบ นำงธนพร นบนอบ มำรดำ 2565
4/4 11 56021 นำงสำว วรัญญำ ศิริวัฒนสิทธ์ิ นำยโกเมนทร์ ศิริวัฒนสิทธ์ิ บิดำ 2565
4/4 12 56140 นำงสำว ชนิกำนต์ พุ่มจันทร์ นำยสมศรี พุ่มจันทร์ บิดำ 2565
4/4 13 56184 นำงสำว ชุติพัชร วงค ำตำ นำงชติกำญจน์ วงค ำตำ มำรดำ 2565
4/4 14 56244 นำงสำว ภัทรภร สุระชัย นำยวิภำส สุระชัย บิดำ 2565
4/4 15 56251 นำงสำว อุษณีย์ ศรีปัตเนตร นำงพงศักด์ิ ศรีปัตเนตร บิดำ 2565
4/4 16 56322 เด็กหญิง ณภัทร อุทรำมนตรี นำงสำวศิริรัตน์ อุทรำมนตรี มำรดำ 2565
4/4 17 56366 นำงสำว ปัณฑรีย์ อิทธิธรรมบูรณ์ นำงครองแก้ว  อิทธิธรรมบูรณ์ มำรดำ 2565
4/4 18 56405 นำงสำว พรธีรำ โคตะสิน นำยสุทธินันท์ โคระสิน บิดำ 2565
4/4 19 56469 นำงสำว ชนิกำนต์ ผุยพรม นำงสุกัญญำ  ผุยพรม มำรดำ 2565
4/4 20 56485 นำงสำว เอมวลี เกษมศิริ นำยสุรศักด์ิ  เกษมศิริ บิดำ 2565
4/4 21 56503 นำงสำว บงกช มุกดำฐิติกำญจน์ นำงสำวปำลิตำ  มุกดำฐิติกำญจน์ มำรดำ 2565
4/4 22 56512 นำงสำว สมัญญำ พรหมสิงห์ นำงเยำวเรศ  พรหมสิงห์ มำรดำ 2565
4/4 23 56515 นำงสำว อัญกร วรรณเสน ร้อยตรีธีระวัฒน์  วรรณเสน บิดำ 2565
4/4 24 56528 นำงสำว จุฑำมำศ เคยพุดซำ นำงจุฑำทิตย์  เคยพุดซำ มำรดำ 2565
4/4 25 56532 นำงสำว ทอฝัน โชติวัฒนกำนต์กุล นำงสำวนิศำกร  อนุพันธำงกูร มำรดำ 2565
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4/4 26 56746 นำงสำว เนติธิดำ หนูแก้ว พ.ต.ท.ชิติภวินท์ หนูแก้ว บิดำ 2565
4/4 27 58889 นำงสำว ขวัญพิชชำ ด ำริมุ่งกิจ นำงวิไลลักษ์ ด ำริมุ่งกิจ มำรดำ 2565
4/4 28 58890 นำงสำว ณภัทร ธนำคุณ นำงจันทรักษ์ ธนำคุณ มำรดำ 2565
4/4 29 58891 นำงสำว ธิติสุดำ จรูญเนตร นำยสุดใจ จรูญเนตร บิดำ 2565
4/4 30 58892 นำงสำว นภสร สุทธิวรกุลพงษ์ นำยประเสริฐ สุทธิวรกุลพงษ์ บิดำ 2565
4/4 31 58893 นำงสำว นลิศำ ไหมแพง นำงสำวฐิติมำ พิบูลกิตติพัทธ์ มำรดำ 2565
4/4 32 58894 นำงสำว นันท์นภัส เพียรทอง นำงอัญชลี เพียรทอง มำรดำ 2565
4/4 33 58895 นำงสำว บุษบัน บุษบงค์ นำยธีรยุทธ บุษบงค์ บิดำ 2565
4/4 34 58896 นำงสำว มนัณญำ ใจแน่น นำงป่ินพลอย ใจแน่น มำรดำ 2565
4/4 35 58897 นำงสำว อชิรญำณ์ เข็มเพชร นำงรัชนีพร เข็มเพชร มำรดำ 2565
4/5 1 55982 นำย กษิด์ิเดช พลเทียร นำงสำวรัตติยำภร์ พลเทียร มำรดำ 2565
4/5 2 56489 นำย ณัฐวรรธน์ บุญญำกำญจนะรักษ์ นำงพิศสิณี  ศิริอัครวรกุล มำรดำ 2565
4/5 3 56491 นำย ทีปกรณ์ ศรีหำจักษ์ นำงสำววรำงคณำ วิริยะพันธ์ น้ำ 2565
4/5 4 56492 นำย ธนภัทร เชื อชำญ นำงศรัณย์พร  เชื อชำญ มำรดำ 2565
4/5 5 56493 นำย ธนำวุฒิ เจ่ียพัฒนพงศ์ นำงสำวแม้นศิริ  ศรีเนตร มำรดำ 2565
4/5 6 56496 นำย พีรพงษ์ ธงศรี นำงวรัญญำภรณ์  ธงศรี มำรดำ 2565
4/5 7 56497 เด็กชำย ภพ จันทร์พัฒน์ นำงสำวภัควดี ชลกำร มำรดำ 2565
4/5 8 56516 นำย ไกรเดช เพ็งมี นำงวรำรัตน์  คนม่ัน มำรดำ 2565
4/5 9 56517 นำย ณัฐวุฒิ อึ งวิไลกูล นำงสุภำพร  อึ งวิไลกูล มำรดำ 2565
4/5 10 58898 นำย ชนสรณ์ อึ งสุวัฒน์ นำยวิบูลย์ อึ งสุวัฒน์ บิดำ 2565
4/5 11 58899 นำย ฑีฆำยุ สำยสินธ์ุ นำงสำววรำพรรณ ยิ มแฉล้ม มำรดำ 2565
4/5 12 58900 นำย นิติพงษ์ พิมศร นำงสุภำพร พันแสน มำรดำ 2565
4/5 13 58901 นำย ศิริศำสตร์ ช ำนำญ ยำงชมัยพร คงฉันท์มิตรกุล มำรดำ 2565
4/5 14 56096 นำงสำว จินต์จุฑำ สุขโท นำงสำวจันจิรำ จันทุมำ มำรดำ 2565
4/5 15 56400 นำงสำว ตติยำพร ย่ิงยืน นำงธิดำรัตน์ ย่ิงยืน มำรดำ 2565
4/5 16 56501 นำงสำว ธนัญญำ โสภำมี นำงภักค์สุพัชร  โสภำมี มำรดำ 2565
4/5 17 56507 นำงสำว รสิกำนต์ ถำวร นำงกรรณิกำ  ถำวร มำรดำ 2565
4/5 18 56509 นำงสำว วรินทร พิชญำสำธิต นำงอัญชนำ  พิชญำสำธิต มำรดำ 2565
4/5 19 56513 นำงสำว สรชำ บุญมี นำยสุริยำ บุญมี บิดำ 2565
4/5 20 56531 เด็กหญิง ณิชำพร สอนสะอำด นำยจัตุพล  สอนสะอำด บิดำ 2565
4/5 21 56536 นำงสำว ปริณดำ ดีสมศักด์ิ นำงจิตลดำ  ดีสมศักด์ิ มำรดำ 2565
4/5 22 56538 นำงสำว เปรมมิกำ ดลปัดชำ นำงนันทกำ  ดลปัดชำ มำรดำ 2565
4/5 23 56542 นำงสำว ศุภิสรำ บุตรำช นำงอัจฉรำ เครือพำที มำรดำ 2565
4/5 24 56544 นำงสำว อชิรญำ สวนจันทร์ นำงปนิตำ  วิพำหำ มำรดำ 2565
4/5 25 58902 นำงสำว จิรัชยำ ค ำภำ นำงธิดำทิพย์ ค ำภำ มำรดำ 2565
4/5 26 58903 นำงสำว ณัชชำรีย์ คุณมี นำงสำววำสนำ คูณมี มำรดำ 2565
4/5 27 58904 นำงสำว นันท์นภัส อินรัสพงศ์ นำงวนิดำ อินรัสพงศ์ มำรดำ 2565
4/5 28 58905 นำงสำว ปวิตรำ เกื อทำน นำงส ำเนียง ช่ำงทอง มำรดำ 2565
4/5 29 58906 นำงสำว รสธร ศักด์ิศิริโสภณ นำยชำญชัย ศักด์ิศิริโสภณ บิดำ 2565
4/5 30 58907 นำงสำว สุวรรณศิริ ช่ืนตำ นำยทองดี ช่ืนตำ บิดำ 2565
4/5 0 นำย ปีย์วรำ แซ่ตั ง นำงรัชริทร์ บูรณเจริญ มำรดำ 2565
4/6 1 55938 นำย คณพศ ธุระอบ นำยศักดำ ธุระอบ บิดำ 2565
4/6 2 55948 นำย พงศพัศ ไตรนทีพิทักษ์ นำงธนพร ไตรนทีพิทักษ์ มำรดำ 2565
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4/6 3 55950 เด็กชำย วรโชติ จัตุกูล นำงสุรัสวดี จัตุกูล มำรดำ 2565
4/6 4 56080 นำย พลวัฒน์ อึ งประเสริฐ นำงธิติมำ อึ งประเสริฐ มำรดำ 2565
4/6 5 56081 นำย พันธวัสส์ แสนทวีสุข จ่ำสิบเอกหญิงมำลัย แสนทวีสุข มำรดำ 2565
4/6 6 56085 นำย วรินทร ด ำริห์ นำงธัญญลักษณ์ ด ำริห์ มำรดำ 2565
4/6 7 56121 นำย ญำณกวี น้อยนำง นำงสำวสุภำรัตน์ แหล่งหล้ำ มำรดำ 2565
4/6 8 56123 เด็กชำย ไตรสิทธ์ิ ศรีธเนษฐ์กุล นำงเสำวลักษณ์ ศรีธเนษฐ์กุล มำรดำ 2565
4/6 9 56174 นำย ภูบดี ศรีธัญ นำงสรินยำ ศรีธัญ มำรดำ 2565
4/6 10 56213 นำย ธนวัฒน์ กฤติยำวรรณ จรัส กฤติยำวรรณ ปู่ 2565
4/6 11 56261 นำย ธนภัทร วรำธนำกร นำงสำวพัชรำภรณ์ พิมพ์ศรี มำรดำ 2565
4/6 12 56312 นำย สหัสภพ พรหมวงศ์ นำงลำวรรณ หรหมวงศ์ มำรดำ 2565
4/6 13 56313 นำย หริชำญชัย ปัญญำดี นำยชัยสิทธ์ิ ปัญญำดี บิดำ 2565
4/6 14 56347 นำย ณัฐภัทร ฉำยผำด นำงเยำวลักษณ์ ฉำยผำด มำรดำ 2565
4/6 15 56464 นำย วำยุภักษ์ วงศ์เสน่ห์ นำยณรงค์  วงศ์เสน่ห์ บิดำ 2565
4/6 16 58908 นำย ณัฐภัทร ลิสิงห์ นำงอรทัย ลิสังห์ มำรดำ 2565
4/6 17 58909 นำย นิพิฐพนธ์ หนองใหญ่ นำงวรัญญำ หนองใหญ่ มำรดำ 2565
4/6 18 58910 นำย พัทธดนย์ พรรักษมณีรัฐ นำยพลัฏฐ์ พรรักษมณีรัฐ บิดำ 2565
4/6 19 58911 นำย มนัสวิน กรแก้ว นำงศุภิสรำ กรแก้ว มำรดำ 2565
4/6 20 55959 นำงสำว ชนำพร หมำยดี นำยมงคล หมำยดี บิดำ 2565
4/6 21 55969 นำงสำว ปิยธิดำ แสนโกสิก นำงเพ็ชรรัตน์ แสนโกสิก มำรดำ 2565
4/6 22 56017 นำงสำว พรรณปพร สำยสมบัติ นำยณัฐกร ลำยสมบัติ บิดำ 2565
4/6 23 56026 นำงสำว ศศิกำนต์ หอมหวล นำยรัฐพล หอมหวน บิดำ 2565
4/6 24 56051 นำงสำว ณัฏฐณิชำ สุภศร นำยวิษณุ สุภศร บิดำ 2565
4/6 25 56092 นำงสำว กัญญำพัชร สงวนจิรำพัชร นำงสำวสัจนำ สงวนจิรำพัชร ป้ำ 2565
4/6 26 56203 นำงสำว ลักษณำวดี ชูช่ืน นำงดวงใจ ชูช่ืน มำรดำ 2565
4/6 27 56227 นำงสำว กัญญำวีร์ บัวทุม นำงจำรุวรรณ บัวทุม มำรดำ 2565
4/6 28 56236 เด็กหญิง ปริชญำ จรรยำเลิศอดุลย์ นำงปิยดำ จรรยำเลิศอดุลย์ มำรดำ 2565
4/6 29 56274 นำงสำว จิรัชญำ สมบูรณ์รุจน์ นำงสำวนิสำ กวินวงศ์ มำรดำ 2565
4/6 30 56403 นำงสำว ปำนระพีร์ สุขเลิม นำงอุดมพร สุขเลิม มำรดำ 2565
4/6 31 56440 นำงสำว ธัญญรัตน์ วรพิมพ์รัตน์ นำงยุภำวรรณ  วรพิมพ์รัตน์ มำรดำ 2565
4/6 32 58912 นำงสำว ชญำนิน บุญส่ง นำงสำวปนิดำ บุญส่ง มำรดำ 2565
4/6 33 58913 นำงสำว ชุติญำ ปีกบินกลำง นำยอำทิตย์ ปีกบินกลำง บิดำ 2565
4/6 34 58914 นำงสำว สิรินำฏ อำจธะขันธ์ นำงสุปรำณี อำจธะขันธ์ มำรดำ 2565
4/6 35 58915 นำงสำว จิณัฐตำ ค ำกงลำด นำงกุสุมำวดี อุปสำร มำรดำ 2565
4/6 36 58916 นำงสำว เพ็ญพิชชำ ชิตวงศ์ นำงนำถฤดี ยมกวำง มำรดำ 2565
4/7 1 55983 นำย กษิดิศ แสงสวัสด์ิ นำงป่ินรัฐ แสงสวัสด์ิ มำรดำ 2565
4/7 2 55986 นำย ชิษณุชำ นำมวำ นำยแหลมทอง นำมวำ บิดำ 2565
4/7 3 56255 นำย ณฐรักษ์ ประสำนสงฆ์ นำงสำวสุภำพร ประสำนสงฆ์ มำรดำ 2565
4/7 4 56266 นำย รัฐศำสตร์ จันทรโสภำ นำงปถมำภรณ์ จันทรโสภำ มำรดำ 2565
4/7 5 56345 นำย ชัยพร เมธเมำลี นำงพิมพร เมธเมำลี มำรดำ 2565
4/7 6 56349 เด็กชำย นำถนที เน่ืองจ ำนงค์ ว่ำท่ีร้อยตรีชัยยุทธ เน่ืองจ ำนงค์ บิดำ 2565
4/7 7 56350 นำย มนวรรธน์ บุญครอง นำงมนัสภัชน์ บุญครอง มำรดำ 2565
4/7 8 56351 นำย ศุภกร รำชิวงศ์ น.ท.ปรีดำ รำชิวงศ์ บิดำ 2565
4/7 9 56352 นำย สิโรดม ศรีอุดร นำยสงบ ศรีอุดร บิดำ 2565
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4/7 10 56354 นำย อำชวิน พรสุวรรณ นำงวีระภำ พรสุวรรณ ย่ำ 2565
4/7 11 58917 นำย กฤติพัฒน์ พันธ์ุเพ็ง นำงสำวสุขสม พันธ์ุเพ็ง ป้ำ 2565
4/7 12 55955 นำงสำว กนกพิชญ์ ธนูทอง นำงสำวมลฤดี สว่ำงงำม มำรดำ 2565
4/7 13 56046 นำงสำว จิรำภรณ์ คงนิล นำยประพล คงนิล บิดำ 2565
4/7 14 56095 นำงสำว จำรุจันทร์ ทองเหลำ นำงพิชยำ กล่ินหอม มำรดำ 2565
4/7 15 56112 นำงสำว ศิรภัสสร ฐำนม่ัน นำงสำววิตดำ ผำยวงษำ มำรดำ 2565
4/7 16 56146 นำงสำว ธัญภัทร ศรีสนำย นำงเศวตกนิษฐ์ ศรีสนำย มำรดำ 2565
4/7 17 56228 นำงสำว จุทำธิป ศรีจันทร์ นำงสุภัตรำ ศรีจันทร์ มำรดำ 2565
4/7 18 56246 นำงสำว วิศัลย์ศยำ บุศดี นำงวำสนำ บุศดี มำรดำ 2565
4/7 19 56287 นำงสำว พุทธรักษ์ สีลำมน ร้อยตรีสุรพล สีลำมน บิดำ 2565
4/7 20 56320 นำงสำว ชนิดำภำ จรสำย พ.ต.ท.รณพงษ์ จรสำย บิดำ 2565
4/7 21 56331 นำงสำว พิชญำ ศรีประนม นำยจักรี ศรีประนม บิดำ 2565
4/7 22 56362 นำงสำว ธนัชชำ เสำเวียง นำยยรรยง เสำเวียง บิดำ 2565
4/7 23 56364 นำงสำว ปรวีย์ อ่ิมโค่น นำยประเดิม อ่ิมโค่น บิดำ 2565
4/7 24 56365 เด็กหญิง ปรำณปรียำ จิตวรวิสุทธ์ิ นำยเกียรติพันธ์ จิตวรวิสุทธ์ิ บิดำ 2565
4/7 25 56367 นำงสำว พิมพกำนต์ ประชุมรักษ์ นำงอโนทัย  พลเดช มำรดำ 2565
4/7 26 56369 นำงสำว รักษิณำ จ ำปี นำงรจนำ จ ำปี มำรดำ 2565
4/7 27 56371 นำงสำว ศิรภัสสร วรธรรม นำยวีระชำติ วรธรรม บิดำ 2565
4/7 28 56372 นำงสำว สิรินทิพย์ เอกนิตย์ นำยเทเวศน์  เอกนิตย์ บิดำ 2565
4/7 29 56373 นำงสำว สุชำวดี พันธ์ศรี นำงสำวสุกัญญำ  พันธ์ศรี มำรดำ 2565
4/7 30 56375 นำงสำว อภิสรำ จันละคล นำงอัมพร  จันละคล มำรดำ 2565
4/7 31 56533 นำงสำว นริศรำ ลูกหยี นำงสุนันทำ  หำระสำร มำรดำ 2565
4/7 32 58918 นำงสำว กมลพร บุญหล้ำ นำยณกรณ์ บุญหล้ำ บิดำ 2565
4/7 33 58919 นำงสำว กรวรรณ แสนทวีสุข นำงรัชฎำภรณ์ แสนทวีสุข มำรดำ 2565
4/7 34 58920 นำงสำว แทนขวัญ โสวภำค นำงกิตติยำภรณ์ โสวภำค มำรดำ 2565
4/7 35 58921 นำงสำว ธิตยำ พละบุตร นำงวันเพ็ญ พละบุตร มำรดำ 2565
4/7 36 58922 นำงสำว พัฐสุดำ สุทธิวัฒนำนิติ นำยพีรพัฒน์ สุทธิวัฒนำนิติ บิดำ 2565
4/7 0 นำย ฉลองรัฐ มีรำช นำยปรีชำ มีรำช บิดำ 2565
4/7 0 นำงสำว ณภัทรำ ดีเลิศ นำงไอรยำ ดีเลิศ มำรดำ 2565
4/7 0 นำงสำว ธัญชนก ชำตำสุข นำงกฤษฎำ ชำตำสุข มำรดำ 2565
4/8 1 55992 นำย ธีทัต ศิริโกไศยกำนนท์ นำงศรัญญำ ศิริโกไศยกำนนท์ มำรดำ 2565
4/8 2 55998 นำย สิริศักด์ิ ยอดอินทร์ นำงพรทิพย์ ยอดอินทร์ มำรดำ 2565
4/8 4 56124 นำย ธีมำฤทธ์ิ เจริญบุญญำ นำงสันติภำพ เจริญบุญญำ มำรดำ 2565
4/8 5 56127 นำย ภูมิพัฒน์ พิมพ์บุญมำ นำงสุดำรัตน์ พิมพ์บุญมำ มำรดำ 2565
4/8 6 56212 นำย ตปธน จันทมำศ นำงเมธปิยำ จันทมำศ มำรดำ 2565
4/8 7 56223 นำย สุกฤษฎ์ิ เพชรำภำ นำงผ่องศรี เพชรำภำ มำรดำ 2565
4/8 8 56224 นำย อนันตญ โสดำจันทร์ นำงอังคณำ โสดำจันทร์ มำรดำ 2565
4/8 9 56298 เด็กชำย ชำคริต ใจช่ืน นำงส่งศรี วิชำงำม ป้ำ 2565
4/8 10 56494 นำย นฤบดินทร์ เรืองนุช นำงดลชนก  พิทยำพล มำรดำ 2565
4/8 11 58923 นำย กฤตมุข ศรีโพธ์ิ นำงสำวนิธิวดี อุทธำ มำรดำ 2565
4/8 12 58924 นำย กิตติปกรณ์ สีนำค นำยนำวิน สีนำค บิดำ 2565
4/8 13 58925 นำย ปฎิพัทธ์ กฤตอ ำพัน นำงสำวอรนุช ตันติประชำรักษ์ มำรดำ 2565
4/8 14 58926 นำย เปรม ฉวีวงศ์ นำยศรำวุธ ฉวีวงศ์ บิดำ 2565
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4/8 16 58928 นำย วิชิตพงษ์ กันยำมำ นำงสำวอุดมลักษณ์ กันยำมำ พ่ี 2565
4/8 18 58930 นำย ศุภฤกษ์ แก้วใส นำงสำวชนิกภรณ์ ศรีพรมทอง มำรดำ 2565
4/8 19 55999 นำงสำว กิรติกำญจน์ ปทุมรัตนกุล นำงสมปอง  ปทุมรัตนกุล มำรดำ 2565
4/8 20 56004 นำงสำว ฐิติพร อุ่นวงค์ นำงพรทิพย์ อุ่นวงค์ มำรดำ 2565
4/8 21 56018 นำงสำว พัชรินทร์ บุเงิน นำงรัสิตำ บุเงิน มำรดำ 2565
4/8 22 56024 นำงสำว วิมลสิริ มำศขำว นำงวิไลวรรณ มำศขำว มำรดำ 2565
4/8 23 56097 นำงสำว ญำดำ เพ็ญพิมพ์ นำงพวงเพชร เพ็ญพิมพ์ มำรดำ 2565
4/8 24 56134 นำงสำว กชพร วิชำพูล นำยนนทนันท์ วิชำพูล บิดำ 2565
4/8 25 56137 นำงสำว กัสมำ กำฬเนตร นำงสำวชนิดำ อำภรศรี มำรดำ 2565
4/8 26 56142 นำงสำว ธชำดำ กนกวรรณำกร นำงสำวพิรุณพร พูลทรัพย์ มำรดำ 2565
4/8 28 56153 นำงสำว ปวิชญำดำ ศรีมันตะ นำยทองพูล ศรีมันตระ ปู่ 2565
4/8 29 56189 นำงสำว ฐิติรัตน์ ยำมประโคน นำงสุวิมล ยำมประโคน มำรดำ 2565
4/8 30 56289 นำงสำว ลดำดล อินถำเครือ นำงยุภำวดี อินถำเครือ มำรดำ 2565
4/8 31 56290 นำงสำว วรณัฎฐ์ ถึงประชำ นำยวสวัตต์ิ ถึงประชำ บิดำ 2565
4/8 32 56328 นำงสำว พรณรัตน์ พีระเศรษฐวุฒิ นำงกำนต์สินี พีระเศรษฐวุฒิ มำรดำ 2565
4/8 35 58933 นำงสำว ชญตว์มณฑน์ จันทร์เพ็ชร นำงสำวปุญชรัสม์ิ จันทร์เพ็ชร มำรดำ 2565
4/8 36 58934 นำงสำว เบญญำภำ ล ำงำม นำงกฤษฎำพันธ์ ล ำงำม มำรดำ 2565
4/8 37 58935 นำงสำว ปริญระดำ ธำนี นำงทิตติยำ ธำนี มำรดำ 2565
4/8 39 58937 นำงสำว วีร์สุดำ สัตย์ซ่ือ นำงเยำวธิดำ สัตย์ส่ือ มำรดำ 2565
4/8 40 58938 นำงสำว สุดำรัตน์ สำหินกอง นำงสำวชลดำแก่นศักด์ิ มำรดำ 2565
4/9 1 55984 นำย ก้องกิดำกร แก้วสุข นำยธีรศักด์ิ แก้วสุข บิดำ 2565
4/9 2 55988 นำย ณัฐพนธ์ พลเดช นำยคธำ พลเดช บิดำ 2565
4/9 3 55991 นำย ธนกฤต สุทธิ นำงสำวอุษณี ตังควัฒนำ มำรดำ 2565
4/9 4 56077 นำย บวรนันท์ บุญครอง นำงพนำรัตน์ บุญครอง มำรดำ 2565
4/9 5 56083 นำย รชณัฐ หำระสำร นำงชุติมำ หำระสำร มำรดำ 2565
4/9 7 56165 นำย ญำณำกร ดำรำช นำงเพชรรัตน์ ดำรำช มำรดำ 2565
4/9 8 56169 นำย ปัณณวิชญ์ ธีระวัฒนศักด์ิ นำงสำวปุญชรัสม์ิ ธีระวัฒนศักด์ิ มำรดำ 2565
4/9 9 56172 นำย พุทธินันท์ จันทร์อ่อน นำงพรพิมล จันทร์อ่อน มำรดำ 2565
4/9 10 56353 นำย อัครวัฒน์ เหลำกลม นำงวริศำ เหลำกลม มำรดำ 2565
4/9 11 56425 นำย ภูมิเดชำ นำสิงห์คำน นำงป่ินวดี  ศรีสุพรรณ มำรดำ 2565
4/9 12 56450 นำย กตัญญู ยึดวงศ์ ดำบต ำรวจเวียงชัย  ยึดวงศ์ บิดำ 2565
4/9 13 56454 เด็กชำย ชิษณุพงศ์ อินญำพงษ์ ร้อยต ำรวจโทเอกรำช  อินญำพงษ์ บิดำ 2565
4/9 14 56495 นำย พิทวัส โตวัฒนกิจ นำงชลลัดดำ  โตวัฒนกิจ มำรดำ 2565
4/9 16 58268 นำย ภูวดิท ศิรธนิตรำ นำยวรกฤต ศิรธนิตรำ บิดำ 2565
4/9 17 56001 นำงสำว จิรภิญญำ โลมรัตน์ นำงรุจิรำ โลมรัตน์ มำรดำ 2565
4/9 18 56141 นำงสำว ณัฏฐณิชำ เดชภูมี นำงสำวสำวิณี เดชภูมิ มำรดำ 2565
4/9 19 56144 นำงสำว ธัญชนก คุณพูล นำงทัศนีย์ ประวิง ป้ำ 2565
4/9 20 56151 เด็กหญิง ปณิชำ บรรเรืองทอง นำงธัญดำ บรรเรืองทอง มำรดำ 2565
4/9 21 56157 เด็กหญิง พิมเสน เพ่ิมพูล นำยเสนก เพ่ิมพูล บิดำ 2565
4/9 23 56196 นำงสำว พัทธ์ธีรำ ภัทรพรทวีวัฒน์ นำยชัยนรินท์ ภัทรพรทวีวัฒน์ บิดำ 2565
4/9 24 56198 นำงสำว พิมลพรรณ วีระนันทำเวทย์ นำงพรพรรณ วีระนันทำเวทย์ มำรดำ 2565
4/9 25 56205 นำงสำว แสนรัก ฝ่ำมสิริกุล นำงสำวเสำวณีย์ โคตรนิมิตร มำรดำ 2565
4/9 26 56240 นำงสำว พิชญำภัค ฉ้งทับ นำยสมชัย ฉ้งทับ บิดำ 2565
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4/9 27 56281 นำงสำว ณัฐวิภำ ภูกำนันท์ นำงอรุณี ภูกำนันท์ มำรดำ 2565
4/9 28 56284 นำงสำว ปรมำภรณ์ วิริยะพันธ์ นำงสุมำลี สำยงำม มำรดำ 2565
4/9 29 56361 เด็กหญิง ธนภรณ์ ดุลย์ชูประภำ นำงสำวอรวดี  นิลบล มำรดำ 2565
4/9 30 56363 นำงสำว นงนภัส ค ำนนท์ นำงชญำรัศม์ิ ค ำนนท์ มำรดำ 2565
4/9 32 56374 นำงสำว อติกำนต์ พรมศิริ นำงสำวดุษณี  วงษ์ปัน มำรดำ 2565
4/9 33 56404 นำงสำว ปุณณภำ เตชพัฒน์ นำงสุทธภำ เตชพัฒน์ มำรดำ 2565
4/9 34 56504 นำงสำว พิชญำภัค พิลำพันธ์ นำยวันชัย  พิลำพันธ์ บิดำ 2565
4/9 35 56514 นำงสำว อัจริยำ แสนทวีสุข นำงเสำวณี  แสนทวีสุข มำรดำ 2565
4/9 36 56530 นำงสำว ชัญญำ บำงทรำย นำงประนอม  บำงทรำย มำรดำ 2565
4/9 37 56534 นำงสำว นิชำ ภักตรนิกร นำงศิริพร  ศรีพนมเขต มำรดำ 2565
4/9 38 56543 นำงสำว สินี วรสุข นำงณัฐวดี  วรสุข มำรดำ 2565
4/9 0 นำย ณัฏฐพัชร์ ร่ืนนุสำน นำงวันวิสำข์  ร่ืนนุสำน มำรดำ 2565
4/10 1 55951 นำย อชิตะ แสนทวีสุข นำงรัตนพร บุญรัตน์ มำรดำ 2565
4/10 2 55989 นำย ถิรเดช อัมภรัตน์ นำยชยุต อัมภรัตน์ บิดำ 2565
4/10 3 55996 นำย วสุพล บุญจ ำเนียร นำงนิภำพร บุญจ ำเนียร มำรดำ 2565
4/10 4 56032 นำย ณัฐชัย บัวสอน นำงอุไรวรรณ บัวสอน มำรดำ 2565
4/10 5 56038 นำย รวิภำส ด ำพะธิก นำยพงศ์สุริยำ ด ำพะธิก บิดำ 2565
4/10 6 56073 นำย ชินดนัย บุญถูก นำงสำวกฤษณำ กันหะคุณ มำรดำ 2565
4/10 7 56129 นำย ยอดภู ศรีวัฒนำนนท์ นำงสำวเบญจมำศ ศรีวัฒนำนนท์ มำรดำ 2565
4/10 8 56131 นำย ศรุต บัวเงิน นำงรุจิรำ บัวเงิน มำรดำ 2565
4/10 9 56164 นำย คณพศ เนวลำ จ่ำสิบเอกจักรพันธ์ เนวลำ บิดำ 2565
4/10 10 56167 นำย ธนชำติ โมรำชำติ นำงรัชนี โมรำชำติ มำรดำ 2565
4/10 11 56170 เด็กชำย ปิยะพงษ์ ทันสุข นำงสำวสุภัทรำ ทันสุข มำรดำ 2565
4/10 12 56254 นำย จุฬำชำติ กอมณี นำยอภิชำติ กอมณี บิดำ 2565
4/10 13 56256 นำย ณภัทร สำยแวว นำงยุพำพิน สำยแวว มำรดำ 2565
4/10 14 56262 นำย ธนวัฒน์ โอบอ้วน นำงกรรณิกำ โอบอ้วน มำรดำ 2565
4/10 15 56263 นำย ธีรพัฒน์ แก้วทำ นำงสำวอะทิตำ วงศ์ชำลี มำรดำ 2565
4/10 16 56310 นำย ศรัณยพงษ์ ศรีธัญรัตน์ นำยกริชเพชร ศรีธัญรัตน์ บิดำ 2565
4/10 17 57505 นำย ชิษณุพงศ์ บุญยิ ม นำงสำวณีรนุช บุญสุข มำรดำ 2565
4/10 18 57507 นำย ภูเพชร ทองผำย นำยขุนอธิป ทองผำย บิดำ 2565
4/10 20 56013 นำงสำว นันทิชำ ภิญโญภำค นำงสมรัก ภิญโญภำค มำรดำ 2565
4/10 21 56019 นำงสำว ภำวิณี จงจีน นำงสำวมยุรี จงจีน มำรดำ 2565
4/10 22 56045 นำงสำว จิรภิญญำ สำยแวว นำยธนกฤต สำยแวว บิดำ 2565
4/10 23 56047 นำงสำว ชนัญชิดำ แห่งธรรม นำยญำณเดช แห่งธรรม บิดำ 2565
4/10 24 56048 เด็กหญิง ชนิดำภำ จันทร์อิฐ นำยศรัณย์ จันทร์อิฐ บิดำ 2565
4/10 25 56058 นำงสำว พรนัชชำ ก้อนค ำ นำงกรรณทิมำ ก้อนค ำ มำรดำ 2565
4/10 26 56066 นำงสำว ศิรภัสสร สุภำวงศ์ นำงทิพยรัตน์ บรรพต มำรดำ 2565
4/10 29 56235 นำงสำว บุษน  ำเพชร ไชยดี นำงสำวสุลักขณำ อุณวงศ์ มำรดำ 2565
4/10 30 56272 นำงสำว จำรุกัญญ์ ทิมำ นำยอภิชำติ ทิมำ บิดำ 2565
4/10 31 56276 นำงสำว ชลดำ รุ่งชลชวลิต นำงสำวรัตติกำ กัลป์ตินันท์ มำรดำ 2565
4/10 32 56285 นำงสำว พรนภัส พิชัย นำงสำวนันทนำ ศรีธัญรัตน์ มำรดำ 2565
4/10 33 56336 นำงสำว วรัทยำ อินจ ำปำ นำงอำธิตยำ อินจ ำปำ มำรดำ 2565
4/10 34 56742 นำงสำว ตะวันฉำย บุรัชกำร จ.ต.เพชรทนง บุรัชกำร พ่ี 2565
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4/10 36 58944 นำงสำว กัญจน์ณัฏฐ์ สินศิริ นำยธีรวิทย์ สินศิริ บิดำ 2565
4/10 37 58945 นำงสำว กมลลักษณ์ เรืองวุฒิโรจน์ นำงธัญทิพย  ์เรืองวุฒิโรจน์ มำรดำ 2565
4/10 38 58946 นำงสำว พิชญำภำ พำนำ นำงสำววิจิตตรำ ก่ิงมำลำ น้ำ 2565
4/10 39 58947 นำงสำว วริศรำ บุญสุข นำงสำวสุภำพร มุลสุรินทร์ มำรดำ 2565
4/11 1 55937 นำย กิตติพล ประมูลศิลป์ นำงสำวนิภำพร ประมูลศิลป์ มำรดำ 2565
4/11 2 55944 นำย ธรรศกฤต ชำญบัณฑิตนันท์ นำงเลิศลักษณ์ ชำญบัณฑิตนันท์ ป้ำ 2565
4/11 3 55952 นำย อัศวิน สุวรรณกูฏ นำงสำวอรณิชำ สุวรรณกูฏ มำรดำ 2565
4/11 4 55985 นำย ชวัลวิทย์ ศรีวิพันธ์ นำยวงเกรียน ศรีวิพันธ์ บิดำ 2565
4/11 5 56033 นำย เดชำวัฒน์ เจริญชัย นำงจุไรรัตน์ เจริญชัย มำรดำ 2565
4/11 6 56039 นำย ศุฐณัย ชัยมัง นำงสุรังรอง ชัยมัง มำรดำ 2565
4/11 7 56042 นำย สุวิสุทธ์ พูลดี นำงวิริยำ พูลดี มำรดำ 2565
4/11 9 56075 นำย ธีรพนธ์ ลำนนท์ นำงสำวจรินธร ศรีวิไสย์ มำรดำ 2565
4/11 11 56252 เด็กชำย กฤตชัย ตั งย่ิงยง นำงนันทิพร ตั งย่ิงยง มำรดำ 2565
4/11 12 56253 นำย กิตติภพ โชคธีรสวัสด์ิ นำงวณัชศรณ์ โชคธีรสวัสด์ิ มำรดำ 2565
4/11 13 56259 นำย ธนพล ซำวทองค ำ นำยนคร ซำวทองค ำ บิดำ 2565
4/11 14 56265 นำย ภัทรกร สำยแวว นำงสำวภัควลัญชญ์ สำยแวว มำรดำ 2565
4/11 15 56297 นำย ชนเมธ เพชรปำนกัน นำงชลธิชำ เพชรปำนกัน มำรดำ 2565
4/11 16 56299 นำย ณัฏฐ์ธนัน นำควิเชียร นำยพลสินธ์ุ นำควิเชียร บิดำ 2565
4/11 17 56302 นำย ธนำพิพัฒน์ ศรีทำพักตร์ นำงธิรนันท์ พันนำ มำรดำ 2565
4/11 18 56305 นำย พงศกร เรืองสวัสด์ิ นำงสำวสุรำงคนำ กอมณี ป้ำ 2565
4/11 19 56311 เด็กชำย สรวิชญ์ นนท์ศิริ นำงจุไรพร นนท์ศิริ มำรดำ 2565
4/11 20 56314 นำย เอกอมร สำระพันธ์ นำงสำววรันญำ สำระพันธ์ พ่ี 2565
4/11 21 55968 นำงสำว ปำณิสรำ รักษำสัตย์ นำงอัญชลีพร รักษำสัตย์ มำรดำ 2565
4/11 23 55973 นำงสำว มงคลรัตน์ เกำะสมบัติ นำยกิจภณ เกำะสมบัติ บิดำ 2565
4/11 24 55981 นำงสำว อิมญำ ผิวพรรณ นำงศศิธร ผิวพรรณ มำรดำ 2565
4/11 25 56002 นำงสำว ชนินำถ บุญประชม นำงธีรนุช บุญประชม มำรดำ 2565
4/11 26 56008 นำงสำว ธนพร พุทธแก้ว ว่ำท่ีร้อยตรีชัชวำล พุทธแก้ว บิดำ 2565
4/11 27 56012 นำงสำว นปภำ ปำสีโล นำงอัมพร ปำสีโล ย่ำ 2565
4/11 28 56136 นำงสำว กวินธิตำ อ่อนส ำอำงค์ นำงอ ำนวยพร อ่อนส ำอำงค์ มำรดำ 2565
4/11 29 56138 นำงสำว กำนต์ธีรำ มีสุข นำยกชพรรณ มีสุข บิดำ 2565
4/11 30 56139 นำงสำว กำนต์พิชชำ กำรินทร์ นำงสำวประทุมรัตน์ มณเฑียร มำรดำ 2565
4/11 31 56143 เด็กหญิง ธมนวรรณ สุวรรณโคตร นำงศิริลัย ไกรษร มำรดำ 2565
4/11 32 56147 เด็กหญิง นัชนันท์ ภูมลี นำยช ำนำญ ภูมลี บิดำ 2565
4/11 34 56181 นำงสำว กัญญำรัตน์ ศรีพิกุล นำงรัตนำ บุญทรง มำรดำ 2565
4/11 35 56247 นำงสำว สิรกำนต์ สมำทอง นำยณัฐพงษ์ สมำทอง บิดำ 2565
4/11 37 56294 นำงสำว สุธำสินี หำรบ ำรำช นำงรัชนีกร หำรบ ำรำช มำรดำ 2565
4/11 38 56295 นำงสำว สุพิชชำ บุญม่ัน นำงมำนิตำ บุญม่ัน มำรดำ 2565
4/11 39 56316 นำงสำว กัญญำภัค โชคชัย นำยจเรวัฒน์ โชคชัย บิดำ 2565
4/11 40 58950 นำงสำว ธัญชนก สมดวงศรี นำงรสสุคนธ์ สมดวงศรี มำรดำ 2565
4/12 1 55945 นำย ธีรภัทร พันธ์ุเลิศ นำยศรำวุธ พันธ์ุเลิศ บิดำ 2565
4/12 2 56030 นำย ชวิน สมำนพันธ์ นำงปิยำณี สมำนพันธ์ มำรดำ 2565
4/12 3 56034 นำย ธีรดนย์ สำระดี นำงนวลศรี สำระดี ย่ำ 2565
4/12 4 56084 นำย วชิรวิชญ์ พิญญะพงษ์ นำงสำวจ ำรัสลักษณ์ พิญญะพงษ์ ป้ำ 2565
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4/12 5 56087 นำย ศตคุณ บุญธรรม นำงดวงกมล บุญธรรม มำรดำ 2565
4/12 6 56126 นำย พีระพล สำยหงษ์ นำยไพรวัลย์ สำยหงษ์ บิดำ 2565
4/12 8 56207 เด็กชำย กฤษฎ์ิ แสงสว่ำง นำงปิยะมำศ แสงสว่ำง มำรดำ 2565
4/12 9 56211 นำย ชยพล คันธจันทร์ นำงสำวจ ำรัสลักษณ์ พิญญะพงษ์ ป้ำ 2565
4/12 10 56214 นำย ธีร์กวิน จ ำปีศรี นำงศุภวรรณ จ ำปีศรี มำรดำ 2565
4/12 11 56216 นำย ถิรวัสส์ ดอกพวง นำงสุมำลี ดอกพวง มำรดำ 2565
4/12 12 56258 นำย ทักษดนน์ สุคม นำงฑิสิญำ อ่อนละมูล มำรดำ 2565
4/12 13 56260 นำย ธนพันธ์พัทธ์ โกมลศรี นำยธัชชัย โกมลศรี บิดำ 2565
4/12 14 56264 นำย ปรัชชำ พรมสิงห์ นำงสำวพรทิพย์ บุญทน มำรดำ 2565
4/12 15 56268 นำย วิรำกร ศุภโกศล นำยประมำณ ศุภโกศล บิดำ 2565
4/12 16 56306 นำย พัชรพงษ์ ม่ิงไชย นำงสำวพัชรนันท์ ผลจันทร์ มำรดำ 2565
4/12 17 56003 นำงสำว ชิดชนก แก้วคูณ นำยตรวจพล แก้วคูณ บิดำ 2565
4/12 18 56050 นำงสำว ฐิติภรณ์ หัตถโสภำ นำงสำวณัฏฐณิชำ กุลสุทธิไชย มำรดำ 2565
4/12 19 56053 นำงสำว ธรรธิชำ บุญยืน สุภำรัก บุญยืน มำรดำ 2565
4/12 20 56056 นำงสำว พนิตสุภำ จุฬำกุล นำงสุภำมำศ จุฬำกุล มำรดำ 2565
4/12 21 56059 นำงสำว พรนัชชำ โฉมงำม นำงสำวปนัดดำ ศิระพรหม มำรดำ 2565
4/12 22 56062 นำงสำว ภำวิสำ วงษำ นำงกมลรัตน์ วงษำ มำรดำ 2565
4/12 23 56063 นำงสำว รัชนีกร ก่ิงทอง นำงเสำวนีย์ ก่ิงทอง มำรดำ 2565
4/12 24 56068 นำงสำว ศุภจิรำ ค ำโกน นำยกิตติพศ ค ำโกน บิดำ 2565
4/12 26 56104 นำงสำว ธัญพิมล นำรักษ์ นำงสำวอุบล ศรพรหม มำรดำ 2565
4/12 27 56111 นำงสำว ศตพร พลเทพ นำงอุบล พลเทพ มำรดำ 2565
4/12 28 56114 นำงสำว สิเนห์อำนิญช์ โชติวัตธนำเดชำ นำงสำวพลอยระรินทร์ โชติวัตธนำเดชำ มำรดำ 2565
4/12 29 56148 นำงสำว บัญฑิตำ ทวีท้ำว นำงจีระนันท์ ทวีท้ำว มำรดำ 2565
4/12 30 56155 นำงสำว พิชญ์สินี แสงจันทร์ฉำย นำงสำวนิธินันท์ ศิริบูรณะวัฒน์ อำ 2565
4/12 31 56159 นำงสำว เมธำวี จะตุรพำนิชย์ นำงอรอินทร์ รูปใหญ่ มำรดำ 2565
4/12 32 56182 นำงสำว จิตตมำส สำยมำตย์ นำงภัทิรำ สำยมำตย์ มำรดำ 2565
4/12 33 56186 นำงสำว ญำณิศำ พรสุวรรณ นำงสำวพัชรี เงำทอง มำรดำ 2565
4/12 34 56194 นำงสำว นิศำชล จินตนำผล นำยสมเกียรติ จินตนำผล บิดำ 2565
4/12 35 56226 นำงสำว กฤติกำนต์ ยนต์ยงค์ นำงปทุม ยนต์ยงค์ มำรดำ 2565
4/12 36 56245 นำงสำว วิมลสิริ นำมสิงห์ นำงวิรำวรรณ นำมสิงห์ มำรดำ 2565
4/12 38 58266 นำงสำว ธัญญรัตน์ บรรเทิงสุข นำยอภิศักด์ิ บรรเทิงสุข บิดำ 2565
4/12 41 58956 นำงสำว ณัฏฐวำณี สมศรี นำยจันทรนิกรณ์ ก้อนค ำ ลุง 2565
4/12 0 นำงสำว สุธรรมนิตย์ สมปัก นำงกัญญำณัฐ สมปัก มำรดำ 2565
4/13 1 55939 นำย ณกร ผงผ่ำน นำยธนกฤต ผงผ่ำน บิดำ 2565
4/13 2 55940 นำย ณัฐชนน วรุณธรรม นำยยุทธพงษ์ วรุณธรรม บิดำ 2565
4/13 4 56036 นำย ปุณวัฒน์ สีทำ นำงสำวพชรี เรืองสกุล มำรดำ 2565
4/13 5 56040 นำย ศุภวิชญ์ ทิมำ นำงวรัชยำ ทิมำ มำรดำ 2565
4/13 6 56079 นำย พชรพล กุฎโสม นำงสำวศิริลักษณ์ มุ่งหมำย มำรดำ 2565
4/13 7 56086 นำย วศุตม์โชติ ส ำเนียงเสนำะ นำงสำวณิชำภัทร แก่นวงศ์ มำรดำ 2565
4/13 8 56218 นำย วชิรวิทย์ สำยวงษ์ นำงนวลศรี สำยวงษ์ มำรดำ 2565
4/13 9 56219 นำย ศรีบดินทร์ กำรสอำด นำงนิตติยำ กำรสอำด มำรดำ 2565
4/13 10 56300 นำย ณัฐนันท์ สุทธิกุล นำงสำวรัชนีบูลย์ บุญคล้ำย มำรดำ 2565
4/13 11 58958 นำย ก่อ ทองพันธ์ นำงจันทรำ ทองพันธ์ มำรดำ 2565



51/81

ห้อง เลขท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สมำชิก-สปค.บม ควำมสัมพันธ์ ปี สมำชิก

ทะเบียนตรวจสอบ สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ปีกำรศึกษำ 2563-2565

4/13 12 58959 นำย ชัชวิน ชัยธนโสภณ นำงสำวนวพรรษ ชัยธนโสภณ มำรดำ 2565
4/13 13 58960 นำย เทวนำรถ จำรุสิทธ์ิ นำงมณีนำรถ จำรุสิทธ์ิ มำรดำ 2565
4/13 14 58961 นำย ธนพงษ์ เขมะปัญญำ นำงอนันฐิตำ เขมะปัญญำ มำรดำ 2565
4/13 16 58963 นำย พรรยชญ์ สำระพันธ์ นำยวชิรพงษ์ สำระพันธ์ บิดำ 2565
4/13 17 55958 นำงสำว จิระภิญญำ แสวงเทศ นำยนพดล แสวงเทศ บิดำ 2565
4/13 18 55978 นำงสำว วิภำวนี บัวสำย นำยเฉลิมชัย กอชำรี บิดำ 2565
4/13 19 56000 เด็กหญิง ขวัญข้ำว โสมณวัตร์ นำยนิวัฒน์ โสมณวัตร์ บิดำ 2565
4/13 20 56061 นำงสำว พิมพ์รภัช สุนทวงศ์กุลวัต นำงสำววิภำดำ ชัยกฤตธนกุล มำรดำ 2565
4/13 21 56098 นำงสำว ณัฏฐชำ จันทะยำ นำงสำวพะวงเดือน จันทะยำ มำรดำ 2565
4/13 22 56100 นำงสำว ณัฏฐ์พิชชำ เสสแสงศรี นำยบุญเพ็ง เสสแสงศรี บิดำ 2565
4/13 23 56105 นำงสำว ธัญวรัตน์ เจริญเชำว์ นำงสำวไฉน เจริญเชำว์ มำรดำ 2565
4/13 24 56115 นำงสำว สุชำดำ โคตรสมบัติ นำงจิระนันท์ โคตรสมบัติ ย่ำ 2565
4/13 28 56201 นำงสำว ยลภัทร แฝงยงค์ นำยวันไชย แฝงยงค์ บิดำ 2565
4/13 29 56242 นำงสำว พิมพ์วรีย์ เจริญพร นำยเดชภพ งำมเจริญธนชัย ลุง 2565
4/13 30 56317 นำงสำว คีตำญชลี พลดงนอก นำยสัญญำ พลดงนอก บิดำ 2565
4/13 31 56319 นำงสำว ชญำนิศ หม่ันกิจ นำยชำญวิทย์ หม่ันกิจ บิดำ 2565
4/13 32 58964 นำงสำว กนกนภำ ค ำเคร่ือง นำงสำวนฤดี วรำยุส์ มำรดำ 2565
4/13 33 58965 นำงสำว กัญญำรัตน์ แก้วธรรมมำ นำยปัญญำ แก้วธรรมมำ บิดำ 2565
4/13 34 58966 นำงสำว ธีมำพร บับพิบูล นำงอรดี บับพิบูล มำรดำ 2565
4/13 35 58967 นำงสำว ประภัสสร หอมเฮ้ำ นำงสำวณัฏฐิมำ คุณทน มำรดำ 2565
4/13 36 58968 นำงสำว ปริชญำ ทรำยนอก นำยเสถียร ทรำยนอก บิดำ 2565
4/13 37 58969 นำงสำว พลอยลดำ พรมบุญ นำยจ ำรัส พรมบุญ บิดำ 2565
4/13 41 58973 นำงสำว อภิชญำ เพียรทอง นำงอำรยำ เดชะค ำภู มำรดำ 2565
4/14 1 55990 นำย ธนกฤต โลมำลักษณ์ นำงภำรดี โลมำลักษณ์ มำรดำ 2565
4/14 2 55994 นำย ปรำชญ์ลำภ พรมตำไก้ นำงสำววิไลวรรณ แสงงำม มำรดำ 2565
4/14 3 56088 นำย สุวรรณภูมิ นิลทวีทรัพย์ นำงศุภลักษณ์ นิลทวีทรัพย์ มำรดำ 2565
4/14 5 56168 นำย ธนเสฏฐ์ โลหะสำร นำยฐิติวัชร์ ธนัตกิจอนันต์ บิดำ 2565
4/14 6 56221 นำย สิทธิศักด์ิ พำหวิน นำงประภำ ศรีสุวรรณ์ น้ำ 2565
4/14 7 56269 นำย ศรัณย์ บุญครอง สิบเอกกันต์ บุญครอง บิดำ 2565
4/14 8 56304 นำย เปรมชนัน ค ำมี นำงรัตนำ ค ำมี มำรดำ 2565
4/14 9 56342 นำย กฤชณัท ศิริรังสรรค์กุล นำยประวิทย์ ศิริรังสรรค์กุล บิดำ 2565
4/14 10 56344 นำย ชลธิศ นำคแนวดี นำยนพดล นำคแนวดี บิดำ 2565
4/14 11 56381 นำย เกียรติภูมิ ตรีผลพันธ์ุ นำงไพศรี ตรีผลพันธ์ุ มำรดำ 2565
4/14 12 56387 นำย ปำณัสม์ ปัญญำสำย ร.ต.ต.ณรงค์ศักด์ิ ปัญญำสำย บิดำ 2565
4/14 14 56461 นำย พชร พันธ์ุกว้ำง นำยเพชร  พันธ์ุกว้ำง บิดำ 2565
4/14 15 56498 นำย เสฏฐพงศ์ พิมพ์ดี นำงมยุรำ  พิมพ์ดี มำรดำ 2565
4/14 17 56523 นำย มนต์ธวัช เชื อแก้ว นำงมำลีรัตน์  เชื อแก้ว มำรดำ 2565
4/14 19 55980 นำงสำว อักษรำภัค ศรีโนนซี นำงจันทมน ศรีโนนซี มำรดำ 2565
4/14 22 56069 เด็กหญิง สิริกร นำมบุตร นำงอัจฉรำ นำมบุตร มำรดำ 2565
4/14 23 56202 นำงสำว รัชณำลักษณ์ พิมพ์หล่อ นำงละมัย พิมพ์หล่อ มำรดำ 2565
4/14 24 56275 นำงสำว ชนิสร พันธิมำตร ด.ต.นิวัตร พันธิมำตร บิดำ 2565
4/14 25 56315 นำงสำว กมลวรรณ ทัพขวำ จ.ส.อ.นิวัติ ทัพขวำ บิดำ 2565
4/14 26 56318 นำงสำว จิรภัทร อ่อนศรีบุตร นำงนันพิศพร บุญม่ัน ยำย 2565



52/81

ห้อง เลขท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สมำชิก-สปค.บม ควำมสัมพันธ์ ปี สมำชิก

ทะเบียนตรวจสอบ สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ปีกำรศึกษำ 2563-2565

4/14 27 56327 นำงสำว บุณยำพร สำยเบำะ นำงโสภำ สำยเบำะ มำรดำ 2565
4/14 28 56337 นำงสำว วิภวำนี ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม นำงสำวสุรีย์รัตน์ ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม มำรดำ 2565
4/14 29 56357 นำงสำว ชัญญำนุช ชัฎขันธกิจ นำงชนกนันท์ ชัฎขันธกิจ มำรดำ 2565
4/14 30 56360 นำงสำว ณัฐวดี เทศำรำช นำยสถิตย์ เทศำรำช บิดำ 2565
4/14 31 56376 นำงสำว อัมพำ แสงศำสตร์ นำงอุไรรัตน์  แสงศำสตร์ มำรดำ 2565
4/14 32 56413 นำงสำว อำภัสรำ สังขฤกษ์ นำงอุทุมพร สังขฤกษ์ มำรดำ 2565
4/14 34 56476 นำงสำว ปรำงค์ทิพย์ รุ่งโรจน์ นำงสุพัตรำ  รุ่งโรจน์ มำรดำ 2565
4/14 39 58979 นำงสำว ปัณฑิตำ วงษ์ค ำ นำงปริศนำ วงษ์ค ำ มำรดำ 2565
4/14 0 เด็กหญิง ธนินท์ธร เกษกุล นำงสำวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข มำรดำ 2565
4/15 1 56027 นำย จักรภัทร มีพรหม นำยวีระยุทธ ส่องศรี น้ำ 2565
4/15 2 56120 นำย ชนำเมธ อภิรัตน์มนตรี นำงนำตยำ อภิรัตน์มนตรี มำรดำ 2565
4/15 3 56122 นำย ณภัทร วิวัฒนศิริทรัพย์ นำยอริษ ลิ มโภคำ ลุง 2565
4/15 4 56162 นำย กำนตพงศ์ สุพรรณ นำงสำวธกพรพัส พิทักษ์ศิริโชติ มำรดำ 2565
4/15 5 56171 นำย พรรษกร แสงปรำชญ์ นำงมุทิตำ สรรพสำร มำรดำ 2565
4/15 6 56173 นำย ภัณณิพงศ์ ศรประสิทธ์ิ นำยสิทธิพรชัย ศรประสิทธ์ิ บิดำ 2565
4/15 7 56176 นำย รัฐพงค์ ชนิวงค์ นำงภำยุรัก ปวงสุข มำรดำ 2565
4/15 8 56210 นำย ชยกร วัณณะพันธ์ุ นำงชมพูนุช วัณณะพันธ์ มำรดำ 2565
4/15 9 56346 นำย ชินำธิป หวำนใจ นำยเรืองศักด์ิ หวำนใจ บิดำ 2565
4/15 10 56355 นำย แอนดี วงศ์อิสรำนุรักษ์ นำงม่ิงขวัญ วงศ์อิสรำนุรักษ์ มำรดำ 2565
4/15 11 56382 นำย ชนะศักด์ิ สมบุตร นำงอุดมลักษณ์ สมบุตร ย่ำ 2565
4/15 12 56392 นำย วชิรวิทย์ ศรีสวัสด์ิ นำยสมำธิ ศรีสวัสด์ิ บิดำ 2565
4/15 14 56524 นำย รชำนนท์ แก้วเขียว นำงสำววิลำวัลย์  แก้วเขียว มำรดำ 2565
4/15 15 57506 นำย กิตติธัช กิจเพ่ิมเกียรติ นำงสำววดำพร สมโภชน์ มำรดำ 2565
4/15 17 58982 นำย นันทพงศ์ ติดตำรัมย์ ดำบต ำรวจรัษพล ติดตำรัมย์ บิดำ 2565
4/15 18 58983 นำย ภัทรพงศ์ ธนะวิทวิลำศ นำงหน่ึงฤทัย ธนะวิทวิลำศ มำรดำ 2565
4/15 22 55957 นำงสำว จินตกัญญำ สมพร นำยสุทัศน์ สมพร บิดำ 2565
4/15 23 55963 นำงสำว นริสำ เจริญทัศน์ นำงวงศ์รัก เจริญทัศน์ มำรดำ 2565
4/15 25 56055 นำงสำว ปำณิสรำ อุทุมพร นำงสำวศำริสำ บุตรจันทร์ มำรดำ 2565
4/15 26 56057 นำงสำว พรณะรินทร์ สำระ นำงวงเดือน สำระ มำรดำ 2565
4/15 27 56102 นำงสำว ณัฐวลัญช์ สลักเพชร นำงสำวธนิสรำ ทองอร่ำม มำรดำ 2565
4/15 28 56110 นำงสำว ลภัสรดำ ศิริวิริยะมงคล สิบเอกหญิงวิรมณ ภัทรดิษฐ์ิ มำรดำ 2565
4/15 30 56271 นำงสำว กัญญำณัฐ แก่นสำร์ นำงสำวบัวเขียน แก่นสำร์ มำรดำ 2565
4/15 31 56283 นำงสำว นำริศำ ใจยำว นำงสำวเกศรินทร์ ใจยำว อำ 2565
4/15 32 56292 เด็กหญิง สพิชญำ ภำณุมำศภิญโญ นำงปฏิมำกร ภำณุมำศภิญโญ มำรดำ 2565
4/15 33 56356 นำงสำว กนกวรรณ ตัณฑชน นำยถิรำยุทธ ตัณฑชน บิดำ 2565
4/15 34 56368 นำงสำว ภัทรชนก อมรไชย นำยอภิชัย  อมรไชย บิดำ 2565
4/15 35 56377 นำงสำว อำภำณภัสส์ พันธ์สว่ำง นำงธัญญำ พันธ์สว่ำง มำรดำ 2565
4/15 36 56481 นำงสำว รวิภำพร สุดถนอม นำงกัลย์สุดำ  สุดถนอม มำรดำ 2565
4/15 37 58953 นำงสำว ปัญฑำรีย์ เลคะสุวรรณ์ นำงศุภำวีร์ ศรีโท ป้ำ 2565
4/15 38 58987 นำงสำว จิรัชญำ เสำร์ค ำ นำงจีรภำ เสำร์ค ำ มำรดำ 2565
4/15 0 นำงสำว ญำณิศำ ทองเจริญ ร.อ.รณภพ ทองเจริญ บิดำ 2565
4/16 1 55943 นำย ธนัท ปัญญำธิกุล นำงอ ำนวย ปัญญำกุล ย่ำ 2565
4/16 2 55949 นำย วงศกร ชัยสมร นำงสำวอิงอร ชัยสมร มำรดำ 2565



53/81

ห้อง เลขท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สมำชิก-สปค.บม ควำมสัมพันธ์ ปี สมำชิก

ทะเบียนตรวจสอบ สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ปีกำรศึกษำ 2563-2565

4/16 3 55997 นำย สิรวิชญ์ นิยมวงศ์ นำยจิรำนุวัฒน์ นิยมวงศ์ บิดำ 2565
4/16 4 56035 นำย ปฏิภำณ พลสมัคร นำงปรำณี พลสมัคร มำรดำ 2565
4/16 5 56037 นำย รณชัย ปลูกเจริญ นำงวิไลวรรณ ปลูกเจริญ มำรดำ 2565
4/16 7 56082 นำย มีเกียรติ แดงศรี นำงสำวอภิฤดี แดงศรี มำรดำ 2565
4/16 8 56118 นำย เจษฎำพร เฉลิมศิลป์ นำงจันจิรำ เฉลิมศิลป์ มำรดำ 2565
4/16 9 56119 นำย ชนำเมธ ธรรมธิกุล นำยนรินทร์ ธรรมธิกุล บิดำ 2565
4/16 10 56130 นำย วงศ์วรัณ จันทร์อำรักษ์ นำงสำวศรำวณะ คงถำวร มำรดำ 2565
4/16 11 56217 นำย ภำณุ เอกวิทยำเวชนุกูล นำงจริยำ เอกวิทยำเวชนุกูล มำรดำ 2565
4/16 12 56308 นำย ภูริ ธรรมคงแสงกุล สิบเอกภัทรพงษ์ ธรรมคงแสงกุล บิดำ 2565
4/16 15 58989 นำย ภำคิน บรรพตะธิ นำยโอภำส บรรพตะธิ บิดำ 2565
4/16 16 55977 เด็กหญิง วริศรำ ชำญจิตร นำงอุไร ชำญจิตร มำรดำ 2565
4/16 17 56009 นำงสำว ธนพร ใยสุข นำงรัดดำวัน ใยสุข มำรดำ 2565
4/16 18 56010 นำงสำว ธนัญชนก วงค์ภำ นำงสำวพิชญ์สินี หอมจันทร์ มำรดำ 2565
4/16 19 56054 นำงสำว ธีรำพร กิจสวัสด์ิไพศำล ศศิวิมล กิจสวัสด์ิไพศำล มำรดำ 2565
4/16 20 56060 นำงสำว สิมิลัน วังสุทธิสมศรี นำยพันธ์ุชัย วังสุทธิสมศรี บิดำ 2565
4/16 22 56091 นำงสำว กัญญำณัฐ บุญประดับ นำงเบญจมำพร บุญประดับ มำรดำ 2565
4/16 23 56101 นำงสำว ณัฏฐิกำ มงคลเสริม นำงสำวนิธิยำภักค์ บัวใหญ่ มำรดำ 2565
4/16 24 56103 นำงสำว ณิชำกร วงศ์สุนำ นำงกัลยำ วงศ์สุนำ มำรดำ 2565
4/16 25 56109 เด็กหญิง ศุภิสรำ สุทธิโคตร นำยศักด์ิระพี สุทธิโคตร บิดำ 2565
4/16 26 56116 นำงสำว สุวรีย์ อธิศรัณย์พร นำงพัชรนันท์ อธิศรัณย์พร มำรดำ 2565
4/16 27 56154 นำงสำว ปัณฑิตำ แซ่เล็ก นำงจีรภัทร อรุณศิริประเสริฐ มำรดำ 2565
4/16 28 56158 นำงสำว มุกรวี คงนุ่น นำงรวิสรำ คงนุ่น มำรดำ 2565
4/16 29 56187 นำงสำว ฐิตำภำ เพ็งอ่ิม นำงสำวชนิดำภำ จันทร์กระแจะ มำรดำ 2565
4/16 30 56193 นำงสำว ธิตญำภำ ม่ิงขวัญ นำยสิทธิรัตน์ ม่ิงขวัญ บิดำ 2565
4/16 31 56197 นำงสำว พินดำรำ ทองมงคล นำยธนิตชำติ ทองมงคล บิดำ 2565
4/16 32 56204 นำงสำว วรัญญำ ยืนยำว นำยรพินทร์ ยืนยำว บิดำ 2565
4/16 33 56324 นำงสำว ณัฐนรี รำชำธรรมกุล นำงสุริยำ รำชำธรรมกุล ยำย 2565
4/16 34 56341 นำงสำว อำภำกร นวภำณพงษ์ นำยกฏษฎำ นวภำณพงษ์ บิดำ 2565
4/16 35 56739 นำงสำว ภัทรหทัย ฉัตรวิไล นำงสำวสิริรัตน์ ฉัตรวิไล พ่ี 2565
4/16 38 58992 นำงสำว ฉันทิสำ แก้วค ำ นำงสำวเบญจวรรณ เนตรวงศ์ มำรดำ 2565
4/16 0 นำงสำว พัณณิตำ วังสุทธิสมศรี นำงศิริพร วังสุทธิสมศรี มำรดำ 2565
4/17 1 55987 นำย ฐปณน สิทธิศรี นำงวำรี สิทธิศรี มำรดำ 2565
4/17 2 56031 นำย ฐิติวัชร์ บุญรอด นำงสำวสุรีรัตน์ บุญรอด มำรดำ 2565
4/17 3 56043 นำย อำนันตญะ ทองทศ อำนันตญะ ทองทศ บิดำ 2565
4/17 4 56133 นำย อชิรวิชญ์ ครองยุทธ นำงอรวรรณ ครองยุทธ มำรดำ 2565
4/17 5 56222 นำย สิรวิชญ์ บรรณำ นำยเจษฎำ บรรณำ บิดำ 2565
4/17 6 56257 นำย ณัฐนันทน์ บุญชิณวงศ์ นำงอำรีย์ บุญชิณวงศ์ มำรดำ 2565
4/17 8 55967 นำงสำว ปวริศำ ฉัตรวิไล นำงสุพรรณี ฉัตรวิไล มำรดำ 2565
4/17 10 56135 นำงสำว กมลทิพย์ ฤกษ์สิริศุภกร นำงสำวนภำวรรณ ผลพยุง มำรดำ 2565
4/17 12 56152 นำงสำว ปริญสิริ วงศ์จริยวัตร นำยปรำนปรีย์ วงศ์จริยวัตร บิดำ 2565
4/17 15 56277 นำงสำว ฐิตำภรณ์ โขงเขตต์ นำงอริศรำ โขงเขตต์ มำรดำ 2565
4/17 17 56293 นำงสำว สำวะถี แกะมำ นำงรัตนำ แกะมำ มำรดำ 2565
4/17 19 56326 นำงสำว ธัญชนก เพียลำ นำยธวัชชัย เพียลำ บิดำ 2565
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4/17 20 56330 นำงสำว พัทธนันท์ มีคุณ พันต ำรวจเอกเดชำ มีคุณ บิดำ 2565
4/17 21 56333 นำงสำว ภคมณ วำศวุฒิกุล นำงพรกมล วำศวุฒิกุล มำรดำ 2565
4/17 22 56338 นำงสำว สมิตำนัน สืบอ้วน นำงสมนึก สืบอ้วน ย่ำ 2565
4/17 23 56358 นำงสำว ฐิติรัตน์ บุญอุ้ม นำงสำววรำภรณ์ ฤกษ์อภิบำลวงศ์ มำรดำ 2565
4/17 24 56505 นำงสำว เพ็ญพิชชำ สังกะเพศ นำงสำวสำวิตรี  สำระจันทร์ มำรดำ 2565
4/17 27 58278 นำงสำว ญำณิศำ ลิ มปัญฑิตำ นำยไพศำล ลิ มปัญฑิตำ บิดำ 2565
4/17 28 58995 นำงสำว จิรำพร โสมเกตริน นำงเจนจิรำ โสมเกตริน มำรดำ 2565
4/17 30 58997 นำงสำว ณิชำ แสนลำ นำงพรรณี แสนลำ มำรดำ 2565
4/17 32 58999 นำงสำว นฤมล ลอยลม ว่ำท่ีร้อยต ำรวจหญิงนันทนำ น้อยวงศ์ มำรดำ 2565
4/17 34 59001 นำงสำว ปำลิตำ โสภำสำย นำยปิยะวัฒน์ โสภำสำย บิดำ 2565
4/17 36 59003 นำงสำว อชิรญำ พูลเพ่ิม นำงกฤษกนก โสมเกษตรินทร์ มำรดำ 2565
4/18 1 56078 นำย พงษ์พิทักษ์ แนวจ ำปำ นำยสุพัฒน์ แนวจ ำปำ บิดำ 2565
4/18 3 56132 นำย สุทธิเกียรติ เปล่งสมบัติ นำงนิตยำ เปล่งสมบัติ ป้ำ 2565
4/18 4 56175 นำย ภูมิชำย พรำวศรี นำงศศิธร พรำวศรี มำรดำ 2565
4/18 5 56178 นำย ศุภกร วรวิบูลย์สวัสด์ิ นำงสำวทัศนีย์ บุระด ำ มำรดำ 2565
4/18 6 56215 นำย เธียรวิชญ์ เมืองจันทร์ นำงนิรนุช เมืองจันทร์ มำรดำ 2565
4/18 8 55956 นำงสำว กวินทรำ เดชขจร นำงอัจฉริยำ โคตรภัทร มำรดำ 2565
4/18 9 55960 นำงสำว ณัฐธิดำ อภิรัตน์มนตรี นำงมัณฑนำ อภิรัตน์มนตรี มำรดำ 2565
4/18 10 55965 เด็กหญิง ปริชญำ จันทป นำงจริยำ จันทป มำรดำ 2565
4/18 11 55972 นำงสำว ภัทรธำรดำ องค์สถำพร นำงพัชปภำ องค์สถำพร มำรดำ 2565
4/18 12 55975 นำงสำว รนิษฐำ อำจนำฝำย นำงพิศมัย สมเสนำะ มำรดำ 2565
4/18 13 55979 นำงสำว วิรัลพัชร ชัยพิธิพัฒน์ นำงจิฏำกำญจน์ ชัยสิทธ์ิ มำรดำ 2565
4/18 14 56022 นำงสำว วริศรำ ชูจิตร นำยเฉลิมชัย ชูจิตร บิดำ 2565
4/18 15 56049 นำงสำว ฌิชำภำ ชุติพงษ์ไพโรจน์ นำยกิตติ ชุติพงษ์ไพโรจน์ บิดำ 2565
4/18 16 56067 นำงสำว ศิรินภำ อเนกำ นำยทองวำส รักสวย ตำ 2565
4/18 17 56070 นำงสำว สุชำนันท์ นิยมพันธ์ นำยอนุสรณ์ นิยมพันธ์ บิดำ 2565
4/18 18 56089 นำงสำว กชพร สำยรำช นำงสำวกฤษณำ สุขอ้วน มำรดำ 2565
4/18 19 56093 นำงสำว กัลยำภัสร์ ศิริโชคมงคลชัย นำงยุพวรรณ ศิริโชคมงคลชัย มำรดำ 2565
4/18 21 56107 นำงสำว ปรภำว์ เดชผล นำงกษิตินำถ เดชผล มำรดำ 2565
4/18 22 56108 นำงสำว ปำนิสรำ เกศรินหอมหวล นำงณัฏฐนิช เกศรินหอมหวล มำรดำ 2565
4/18 23 56160 นำงสำว อมรรัตน์ พ่ึมกุล นำงทองใบ พ่ึมกุล มำรดำ 2565
4/18 25 56185 นำงสำว ชุติภิญญำ สืบศรี นำงขจรยศ บุระค ำ อำ 2565
4/18 26 56188 นำงสำว ฐิติรัตน์ โมฬีชำติ นำงนวิยำ โมฬีชำติ มำรดำ 2565
4/18 27 56192 นำงสำว ณัฐวดี วำมะลุน นำงณินทิรำ วำมะลุน มำรดำ 2565
4/18 28 56225 นำงสำว กมลลักษณ์ เศวตธรรม นำยปัญญำ เศวตธรรม บิดำ 2565
4/18 29 56230 นำงสำว ชนัญธิดำ แก้วสุข นำยกิตติศักด์ิ แก้วสุข บิดำ 2565
4/18 31 56232 นำงสำว ณิชชำพัชร์ กิจมงคลศักด์ิ ร้อยต ำรวจเอกนวิยำ พรหมทัต มำรดำ 2565
4/18 32 56233 นำงสำว ดนิตำ อำจส ำแดง พันจ่ำอำกำศเอกภำสกร อำจส ำแดง บิดำ 2565
4/18 33 56234 นำงสำว ธันยธรณ์ ทองพรม นำงรักษดำพรรณ พิมสำร มำรดำ 2565
4/18 34 56237 นำงสำว ปัณฑ์ชนิต เสลำวรรณ์ นำงฝนรักษ์ เสลำวรรณ์ มำรดำ 2565
4/18 35 56239 นำงสำว พัชรดำ เอรำวัติ นำงยุคลธร บรรดำศักด์ิ ยำย 2565
4/18 36 56248 นำงสำว สิริณญำ วงศ์ชวนำกร นำยอภิเดช วงศ์ชวนำกร บิดำ 2565
4/18 37 56249 นำงสำว สุชำดำ ไขลำยหงษ์ นำยสุชำติ ไขลำยหงษ์ บิดำ 2565



55/81

ห้อง เลขท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สมำชิก-สปค.บม ควำมสัมพันธ์ ปี สมำชิก

ทะเบียนตรวจสอบ สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ปีกำรศึกษำ 2563-2565

4/18 38 56250 นำงสำว สุภัสสรำ เลำหะวนิช นำยสิทธิผล เลำหะวำนิช บิดำ 2565
4/18 39 56282 นำงสำว ธนภรณ์ เมืองหงษ์ นำงสุภำรินทร์ เมืองหงษ์ มำรดำ 2565
4/18 40 56323 เด็กหญิง ณัฐกำญจน์ รัตนูปกำร นำงสำวกันฑมำศ กำญจนบัตร มำรดำ 2565
4/18 41 56539 นำงสำว วรัณต์พัช ภัทรศิริโชติ นำงสำวรัฎปวีร์ ภัทรศิริโชติ น้ำ 2565
5/1 1 55417 54871 เบ็ญจมินทร์ โคตชำติ นำงสุพัตรำ โมตันตะสุทธ์ิ ยำย 2564
5/1 2 55448 54876 จิรัฏฐ์ พรรักษมณีรัฐ นำยพลัฏฐ์  พรรักษมณีรัฐ บิดำ 2564
5/1 3 55690 54880 ณัฏฐกฤต คูณค  ำ นำงมยุรำ คูณค  ำ มำรดำ 2564
5/1 4 55696 54926 ปิยพัทธ์ ทองโส นำงปิยมำภรณ์ ทองโส มำรดำ 2564
5/1 5 55722 54946 กษิด์ิเดช ส่วนบุญ นำยเอกรัช  ส่วนบุญ บิดำ 2564
5/1 6 55727 54948 ธัญพิสิษฐ์ มุขขันธ์ นำงปทัดตำ  มุขขันธ์ มำรดำ 2564
5/1 7 55728 54950 นนทวัชร์ มำกดี นำงศุภำวีร์  มำกดี มำรดำ 2564
5/1 8 55731 55082 พสิษฐ์ กล่ินหอม นำงทัศนีย์  กล่ินหอม มำรดำ 2564
5/1 9 55734 55092 ภูมินันท์ จรสำย นำงสมฤทัย  จรสำย มำรดำ 2564
5/1 10 55758 55095 กฤตภำส แก้วไทรเลิศ นำงสำววรวลัญช์ สุจริตสัจธรรม มำรดำ 2564
5/1 11 55762 นำย ชยธร กมลภำกรณ์ นำงฐิติรัตน์  กมลภำกรณ์ มำรดำ 2564
5/1 12 55767 #N/A ปิยะพัทธ์ แก่นพุฒ นำงจันทรี  แก่นพุฒ มำรดำ 2564
5/1 13 55770 57498 วงศพัทธ์ เม่นสุวรรณ นำงศศธร  เม่นสุวรรณ มำรดำ 2564
5/1 14 55795 57499 เจษฎำ มวลชนชนะ นำงเปมิกำ มวลชนชนะ มำรดำ 2564
5/1 15 55808 57500 อัทธเมศร์ ยะโสธรศรีกุล นำงรัฐฐำภรณ์  ยะโสธรศรีกุล มำรดำ 2564
5/1 16 55830 57501 พัทธนันท์ กุลบุตร นำยมนตรี  กุลบุตร บิดำ 2564
5/1 17 55441 57503 สำยชล ธีรลีกุล นำยเรืองวุฒิ ธีรลีกุล บิดำ 2564
5/1 18 55524 57504 วัชรำพร ผุดผ่อง นำงสุภำพร  ผุดผ่อง มำรดำ 2564
5/1 19 55555 #N/A ปทิตตำ ทองพันธ์ุ นำงสำวพรรณประภำ  ทองพันธ์ุ มำรดำ 2564
5/1 20 55630 นำงสำว กนกพร ทีฆะทิพย์สกุล นำงทัศนียำ  ทีฆะทิพย์สกุล มำรดำ 2564
5/1 21 55702 นำงสำว จิรัชยำ แสนทวีสุข นำงณัฏฐ์วำรี แสนทวีสุข มำรดำ 2564
5/1 22 55705 นำงสำว ณลฎำ แก้วลี นำงภรณี แก้วลี มำรดำ 2564
5/1 23 55707 นำงสำว ธัญญทรัพย์ อินยำศรี นำงสิริกัญญำ อินยำศรี มำรดำ 2564
5/1 24 55710 นำงสำว เบญชญำ วิชัยวงศ์ นำยเพลิน วิชัยวงศ์ บิดำ 2564
5/1 25 55712 นำงสำว ปำณิสรำ ตั งกิจศิริโรจน์ นำงพนิดำ ตั งกิจศิริโรจน์ มำรดำ 2564
5/1 26 55713 นำงสำว ปำณิสรำ สุระชำติ นำยทวีเดช สุระชำติ บิดำ 2564
5/1 27 55714 นำงสำว พอเพียง สำระเสน นำงพิศมัย สำระเสน มำรดำ 2564
5/1 28 55740 นำงสำว ณฐณิชำ สุนทรำ นำงวิชชุดำ  สุนทรำ มำรดำ 2564
5/1 29 55742 นำงสำว ธัญชนก แซ่ลี นำงสำวสุคีม  พิมพ์ขนิษฐ์ มำรดำ 2564
5/1 30 55749 นำงสำว พรลภัส วรำหรัตน์ นำงสำวสุวรรณี  วรำหรัตน์ มำรดำ 2564
5/1 31 55751 นำงสำว รตนชนก ตังคโณบล นำงกนกวรรณ  ตังคโณบล มำรดำ 2564
5/1 32 55782 นำงสำว พลอยพรรษำ บุญศักด์ิ นำงสำวลักขณำ ดวงสนิท มำรดำ 2564
5/1 33 55790 นำงสำว สำริศำ ไตรรงค์จิตเหมำะ นำงสรินทร ไตรรงค์จิตเหมำะ มำรดำ 2564
5/1 34 55815 นำงสำว นันท์นภัส ค ำศรี นำงสำวอนงค์ภัทร์  ผลประเสริฐ มำรดำ 2564
5/1 35 55877 นำงสำว พิชชำภำ แก้วอร่ำม นำงวัชรี  แก้วอร่ำม มำรดำ 2564
5/1 36 58138 นำงสำว นิติวดี ศรีนวล ร้อยต ำรวจเอกวิรัตน์ ศรีนวล บิดำ 2564
5/2 1 55248 นำย คมชำญ ค ำหำญ นำงขวัญตำ ค ำหำญ มำรดำ 2564
5/2 2 55652 นำย จิรำยุ นภำลัย นำยจิระสิน  นภำลัย บิดำ 2564
5/2 3 55687 นำย เกียรติอนันต์ พวงพลอย นำงสำวอรวรรณ สำยสุวรรณ มำรดำ 2564
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5/2 4 55689 นำย ชยณัฐ เทพสำง นำงรัชนีย์ เทพสำง มำรดำ 2564
5/2 5 55691 นำย ณัฐชนนท์ ศรีธเนษฐ์กุล นำงเสำวลักษณ์ ศรีธเนษฐ์กุล มำรดำ 2564
5/2 6 55692 นำย ธนภัทร ธนำภำกร นำงปุณณำรมย์ วนิชธีรโรจน์ มำรดำ 2564
5/2 7 55693 นำย ธนำกฤต นุ่มนวล นำงสำวนฤมล สำยสุด มำรดำ 2564
5/2 8 55698 นำย ภีมเดชำ หม่ืนสำ นำงธีรยำ หม่ืนสำ มำรดำ 2564
5/2 9 55699 นำย วิชชำ เจตบุตร นำงนภำพรรณ เจตบุตร มำรดำ 2564
5/2 10 55732 นำย พุทธินันท์ วันชม นำงสำวพูนสุข  ศรีทองม่ัน มำรดำ 2564
5/2 11 55759 นำย คณนำถ ยำวะโนภำสน์ นำงกัญญกำญจน์  ยำวะโนภำสน์ มำรดำ 2564
5/2 12 55763 นำย ทัพพ์ ชัยรำช นำงจรรยำ  ชัยรำช มำรดำ 2564
5/2 13 55869 นำย รัชธรรมนูญ พร้อมพรชัย นำงสำวนันทิยำ  ภิรมย์ฤทัยพงษ์ มำรดำ 2564
5/2 14 55871 นำย อำรยชน กัลยบุตร นำงถิรนำ  กัลยบุตร มำรดำ 2564
5/2 15 58139 นำย ชินโชติ ปัจฉิม นำยอัศวดร ปัจฉิม บิดำ 2564
5/2 16 55319 นำงสำว พิมญำดำ ทองกูล นำงวัชรี อ ำมะเหียะ มำรดำ 2564
5/2 17 55426 นำงสำว ชนำรดี มุสิกสำร นำงประยงค์ มุสิกสำร มำรดำ 2564
5/2 18 55520 นำงสำว เมษ์สิยำห์ คริสตกุลวงศ์ นำยดิษฐ์  คริสตกุลวงศ์ บิดำ 2564
5/2 19 55677 นำงสำว พิมพ์ลภัส พุ่มเมือง นำงน  ำค้ำง  พุ่มเมือง มำรดำ 2564
5/2 20 55703 นำงสำว ฉัฏฐ ศรีธัญรัตน์ นำงศุภร ศรีธัญรัตน์ มำรดำ 2564
5/2 21 55719 นำงสำว วิภำดำ คุณลุน นำงภัคจิรำ คุณลุน มำรดำ 2564
5/2 22 55738 นำงสำว กุลฉัตร โควสุรัตน์ นำงสำวนฤมล  อินทรประเสริฐ มำรดำ 2564
5/2 23 55743 นำงสำว ธัญชนก เห็มเคน นำงวิไลลักษณ์  เห็มเคน มำรดำ 2564
5/2 24 55744 นำงสำว นภพรรณ ทองม่ัน นำงสุอนงค์นำถ  ทองม่ัน มำรดำ 2564
5/2 25 55745 นำงสำว นีรชำ สุดดี นำยเนรมิต  สุดดี บิดำ 2564
5/2 26 55748 นำงสำว พรรษชล วิสุตกุล นำงสำวจิตติมำ  สิมะจำรึก มำรดำ 2564
5/2 27 55752 นำงสำว วรรณวิษำ หิรัญนวกุล นำงสมบูรณ์  หิรัญนวกุล มำรดำ 2564
5/2 28 55757 นำงสำว อิงมำดำ พงษ์เกษ นำงชลธชำ  พงษ์เกษ มำรดำ 2564
5/2 29 55772 นำงสำว จิรำยุ ธรรมรักษ์ นำงบุษบำ  ธรรมรักษ์ มำรดำ 2564
5/2 30 55777 นำงสำว ธัญชนก แก้วกุล นำงสุภำพร  แก้วกุล มำรดำ 2564
5/2 31 55781 นำงสำว ปุณญภรณ์ เทพมุสิก นำยสมพร เทพมุสิก บิดำ 2564
5/2 32 55784 นำงสำว พิมพ์ชนก กะชำ นำงมัทธนำ กะชำ มำรดำ 2564
5/2 33 55785 นำงสำว ภัทรวิภำ ทำทอง นำงประไพพร ทำทอง มำรดำ 2564
5/2 34 55788 นำงสำว ลภัสรดำ บุญณพัฒน์ นำงสมลักษณ์ บุญณพัฒน์ มำรดำ 2564
5/2 35 55789 นำงสำว ศุภำพิชญ์ ตีระสิทธิพล นำงศุภมำศ ตีระสิทธิพล มำรดำ 2564
5/2 36 55817 นำงสำว ปทิดำ ชุลีวัฒนกุล นำงสำวฐิตำรีย์  วงศ์สว่ำงพำนิช มำรดำ 2564
5/3 1 55287 นำย กฤษกร กองพันธ์ นำงวิลำวัลย์ กองพันธ์ มำรดำ 2564
5/3 2 55295 นำย ปวริศ จ ำปำหอม นำงประกอบแก้ว จ ำปำหอม มำรดำ 2564
5/3 3 55327 นำย กฤตเมธ บ ำรุงพงษ์ นำงชญำดำ กล่ินพิบูลย์ ป้ำ 2564
5/3 4 55329 นำย ณรงค์ยศ ชำญอุไร นำงก่ิงเดือน  ชำญอุไร มำรดำ 2564
5/3 5 55331 นำย เปรมสกุลวัฒน์ โชคดี นำยธนเดช  โชคดี บิดำ 2564
5/3 6 55332 นำย เปร่ืองปรำชญ์ จันทร์มณี นำงอนงค์นิตย์  จันทร์มณี มำรดำ 2564
5/3 7 55335 นำย ภูริพัฒน์ ขำวดอกไม้ นำงขวัญฤทัย  แสงสีดำ มำรดำ 2564
5/3 8 55413 นำย ธนกร พงษ์อุดม นำงสำวรุ้งลำวัลย์ ทองสว่ำง มำรดำ 2564
5/3 9 55450 นำย ชโยดม สิมำพันธ์ นำงทรรศนีย์  วรรณตรง มำรดำ 2564
5/3 10 55495 นำย ณัฐชนน มีแวว นำงกมลวรรณ  มีแวว มำรดำ 2564
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5/3 11 55545 นำย อุดมวิทย์ กิตติยศอำนันต์ นำงชวันรัตน์  กิตติยศอำนันต์ มำรดำ 2564
5/3 12 55650 นำย เกริกเกียรติ แก้วสง่ำ นำยศตวรรษ  แก้วสง่ำ บิดำ 2564
5/3 13 55657 นำย พรสวัสด์ิ เตชะรุ่งไพศำล นำยพิชัย  เตชะรุ่งไพศำล บิดำ 2564
5/3 14 55658 นำย พัฒนศิลป์ รัตนโสภำ นำยพีรวิชญ์ รัตนโสภำ พ่ี 2564
5/3 15 57415 นำย อนันตสิน รักกำร นำงสำวพัชรีภรณ์ โลมรัตน์ มำรดำ 2564
5/3 16 57515 นำย ธีรธรรม พำนอ่อน นำงสุธินรัตน์ พำนอ่อน มำรดำ 2564
5/3 17 58141 นำย ธัญภูมิ เพชรมำก นำยวิฑูรย์ เพชรมำก บิดำ 2564
5/3 18 58143 นำย พันธวัช ถิตย์รัศมี นำยธวัชชัย ถิตย์รัศมี บิดำ 2564
5/3 19 58145 นำย วรพล วริทุม นำงนฤมล วริทุม มำรดำ 2564
5/3 20 55280 นำงสำว ปัณฑำรีย์ ทองพิมพ์ นำงอภิญญำ ทองพิมพ์ มำรดำ 2564
5/3 21 55670 นำงสำว ณัฐชยำ เผ่ำพันธ์ นำงญำณิศำ  เผ่ำพันธ์ุ มำรดำ 2564
5/3 22 55672 นำงสำว ธมลวันต์ สำยเบำะ นำงวิไลทอง  สำยเบำะ มำรดำ 2564
5/3 23 55679 นำงสำว เพชรน  ำบุษย์ สมบูรณ์ นำงพรรรณทิพำ  สุคนธำรักษ์ มำรดำ 2564
5/3 24 55681 นำงสำว วรินทร บุญชำรี นำงจินห์ณัชชำ  บุญชำรี มำรดำ 2564
5/3 25 55721 นำงสำว ศิโรธร มีผล นำงสำวพัทยำ รัตนศรีสุดำวัลย์ มำรดำ 2564
5/3 26 57517 นำงสำว นันทยำ สำริบุตร นำงสิริกร สำริบุตร มำรดำ 2564
5/3 27 58146 นำงสำว ชนำทิพย์ ภักดีร่มเย็น นำงวิภำภรณ์ ภักดีร่มเย็น มำรดำ 2564
5/3 28 58208 นำงสำว ญำณิศำ บุ้งทอง นำยสุวัฒชัย บุ้งทอง บิดำ 2564
5/4 1 55253 นำย ธนบดี สุริยเดชสกุล นำงธนชนก สุริยเดชสกุล มำรดำ 2564
5/4 2 55330 นำย ธรรชนนต์ พัฒนะพันธ์ นำงมณี อุปนิสำกร ยำย 2564
5/4 3 55379 นำย วรำกร จำรุแพทย์ นำยจิรวิทย์ จำรุแพทย์ บิดำ 2564
5/4 4 55422 นำย เหนือเมฆ แท่งค ำ นำงจิตติมำ แท่งค ำ มำรดำ 2564
5/4 5 55494 นำย ณภัทร ดอกพิกุล นำงทัศนำ  ดอกพิกุล มำรดำ 2564
5/4 6 55611 นำย กฤษฎิศักด์ิ ผิวข ำ นำงแว่นแก้ว  ผิวข ำ มำรดำ 2564
5/4 7 55624 นำย ภัททภูมิ ทองใบ นำงศิวสุดำ  ทองใบ มำรดำ 2564
5/4 8 55697 นำย สุธำพงค์ แก้วอนันต์ นำยบรรจง แก้วอนันต์ บิดำ 2564
5/4 9 55831 นำย พัสกร ปรำบจันดี นำงวิมล  ปรำบจันดี มำรดำ 2564
5/4 10 55865 นำย ภูฟ้ำ กรุดพันธ์ นำงจรุงจิต  กรุดพันธ์ มำรดำ 2564
5/4 11 55870 นำย สุวรรณ สงวนตระกูล นำยสุวัฒน์  สงวนตระกูล บิดำ 2564
5/4 12 58149 นำย ชญธรณัฎฐ์ ตำทอง นำงสำวอริสำ ศรีมันตะ มำรดำ 2564
5/4 13 58150 นำย ศุภโชค ศรีธัญรัตน์ นำงสำวชลธร จิตตประกอบ ไม่ระบุ 2564
5/4 14 55266 นำงสำว กฤตพร วงค์แก้ว นำงสำวปำริชำต รัตนรำช มำรดำ 2564
5/4 15 55427 นำงสำว ชนิดำภำ องอำจณรงค์ นำงโชติกำ องอำจณรงค์ มำรดำ 2564
5/4 16 55438 นำงสำว เวธกำ พละบุตร นำงวันเพ็ญ พละบุตร มำรดำ 2564
5/4 17 55440 นำงสำว ศศิธร ยำพลัง นำงสำวชุติมำ ยำพลัง มำรดำ 2564
5/4 18 55642 นำงสำว ปำลิตำ ประสำรแซ่ นำงแก้วใจ  ประสำรแซ่ มำรดำ 2564
5/4 19 55678 นำงสำว พิริยำกร พรมลำย นำงมำลิสำ  พรมลำย มำรดำ 2564
5/4 20 55685 นำงสำว สุชำวลี ทุมวัน นำงสำวสุภำวดี  เวชคง มำรดำ 2564
5/4 21 55720 นำงสำว ศศิพิมพ์ โกมลศำสตร์ นำงปิยะรัตน์ โกมลศำสตร์ มำรดำ 2564
5/4 22 55736 นำงสำว ปัทมนันท์ มำยสกุล นำงชนันค์ภัสณ์  ถนอมทรัพย์ มำรดำ 2564
5/4 23 55783 นำงสำว พิชญำภัค ผลสุข นำงสำวสุภำงค์ ภูนะ มำรดำ 2564
5/4 24 55813 นำงสำว นภัสกร หินจ ำปำ นำยจิรำยุ  หินจ ำปำ บิดำ 2564
5/4 25 55819 นำงสำว สิริกร สุพรม นำงสุพัตรำ  สุพรม มำรดำ 2564
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5/4 26 55822 นำงสำว อริสำ สุทนต์ นำยอดิศร  สุทนต์ บิดำ 2564
5/4 27 55879 นำงสำว ลักษิกำ จิรรัชตำภรณ์ นำงสิริรัตน์  กุแก้ว มำรดำ 2564
5/4 28 58151 นำงสำว เขมจิรำ ทองไพโรจน์ นำงสำวอรุชำ สอนจ ำปำ มำรดำ 2564
5/4 29 58152 นำงสำว ณัฏฐธิรำ จำรุกำร นำงขนิษฐำ จำรุกำร มำรดำ 2564
5/4 30 58153 นำงสำว ธัญกร แก้วทุมทอง นำงสำวสมพร คันธจันทร์ ป้ำ 2564
5/4 31 58154 นำงสำว นรมน จวงพันธ์ นำยมำลี จวงพันธ์ มำรดำ 2564
5/4 32 58155 นำงสำว เพ็ญพิชชำ จุลพล นำงสำวรัตนำ จุลพล มำรดำ 2564
5/4 33 58156 นำงสำว ภคพร พจนรักษ์ นำยจิรวิทย์ จำรุแพทย์ บิดำ 2564
5/4 34 58157 นำงสำว มนัญญำ บุญนำค นำงสำวกัญญำ ด ำก ำเนิด มำรดำ 2564
5/4 35 58158 นำงสำว สุรีรัตน์ ภูมีศรี นำงสำวรวงทอง พิลำลัย มำรดำ 2564
5/4 36 58159 นำงสำว อชิรญำณ์ อำษำ นำยพงษภัทร อำษำ บิดำ 2564
5/5 1 55369 นำย ชำญเกษม กรอบทอง นำงกัณณ์ญำณี กรอบทอง มำรดำ 2564
5/5 2 55534 นำย เจตติพัชร์ มำพรม นำงสำวนวัตชำนันท์  นภัสทิพงษ์ มำรดำ 2564
5/5 3 55536 นำย ชัญญำฤทธ์ิ กำฬเนตร พ.ท.สุรกิจ  กำฬเนตร บิดำ 2564
5/5 4 55798 นำย ณัฏฐวรวรรธ ไชยสัตย์ นำงสุภัทรำ  ไชยสัตย์ มำรดำ 2564
5/5 5 55802 นำย พิชชำกร บุญโชติ นำยพิเชษฐ  บุญโชติ บิดำ 2564
5/5 6 55805 นำย วริศ มีหนองหว้ำ นำงจรูญศรี  มีหนองหว้ำ มำรดำ 2564
5/5 7 55827 นำย ธีทัต สำยแก้ว นำงวรรณำ  สำยแก้ว มำรดำ 2564
5/5 8 56729 นำย คณิศร พรหมคุปต์ นำงชรุลดำ ตรีมูรติมหำลำภ ย่ำ 2564
5/5 9 57510 นำย ณัฐนนท์ นนท์ศิลำ นำยสันติ นนท์ศิลำ บิดำ 2564
5/5 10 58160 นำย จิณณวัตร ทวีฤทธ์ิ นำงวรัญธร วงศ์สง่ำ มำรดำ 2564
5/5 11 58161 นำย ธนกฤต สุตะคำร นำงพัชรินทร์ สุตะคำร มำรดำ 2564
5/5 12 58162 นำย ปำณัทพงษ์ ค ำมำ นำงบังอร ค ำมำ มำรดำ 2564
5/5 13 58163 นำย พชรพงศ์ โคตรพงศ์ นำงยุมรี โคตรพงศ์ มำรดำ 2564
5/5 14 58164 นำย รัชพล ประวันเน นำงสุรัชนำ ประวันเว มำรดำ 2564
5/5 15 58165 นำย สุนิธิ น่ิมก่ิงรัตน์ นำงสำวธัญญพร ลุนพรม มำรดำ 2564
5/5 16 55271 นำงสำว ชญำภำ สำยทอง นำงพัทธ์ธีรำ พรมทำ มำรดำ 2564
5/5 17 55350 นำงสำว ณภัทรกุล เฉลิมศรี นำงสุจิตรำ  เฉลิมศรี มำรดำ 2564
5/5 18 55365 นำงสำว สุพรรณนรี ธิติกุลรัชต์ นำงสำวพิชญ์สิณี  ธิติกุลรัชต์ มำรดำ 2564
5/5 19 55430 นำงสำว ณัฐธิดำ ธำนี นำงศศิธร ธำนี มำรดำ 2564
5/5 20 55434 นำงสำว พิมพ์ผกำ ศุภกิตธนำนันท์ นำยกิจชัย ศุภกิตธนำนันท์ บิดำ 2564
5/5 21 55442 นำงสำว สุชำวดี ยำมมำ นำงชูศรี ยำมมำ มำรดำ 2564
5/5 22 55683 นำงสำว ศศินำ อรัมสัจจำกูล นำยอุทัย  อรัมสัจจำกูล บิดำ 2564
5/5 23 55818 นำงสำว ภัทรรัตน์ ภูคงคำ นำงพิมพ์ใจ  ภูคงคำ มำรดำ 2564
5/5 24 55882 นำงสำว วรำภรณ์ กำญจนพงศ์กิจ นำยมนชัย  กำญจนพงศ์กิจ บิดำ 2564
5/5 25 58167 นำงสำว จิรัชยำ จ ำนงค์ นำงสำวปิยธิดำ ไชยสุทธ์ิ อ่ืน ๆ 2564
5/5 26 58168 นำงสำว ดินำธำร ศรีบุระ นำงธัชมำพร ศรีบุนะ มำรดำ 2564
5/5 27 58170 นำงสำว วรัญญำ สำยทอง นำงพิศมัย สำยทอง มำรดำ 2564
5/5 28 58171 นำงสำว สุชญำ พ่วงพร้อม นำงสำวสุปภำ สอนจ ำปำ มำรดำ 2564
5/6 1 55298 นำย ภำวริศ ตระกูลชัยชนะ นำงอรอุมำ ตระกูลชัยชนะ มำรดำ 2564
5/6 2 55334 นำย ภูเบศ อภิวันทร์ นำงวรำภรณ์  อภิวันทร์ มำรดำ 2564
5/6 3 55340 นำย สิทธินนท์ ไชยรำ นำยวิรุฬห์  ไชยรำ บิดำ 2564
5/6 4 55373 นำย พัชรพล ประทุมแย้ม นำงเครือวัลย์ ประทุมแย้ม มำรดำ 2564
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5/6 5 55408 นำย กฤษฎำวุธ วะสุกัน นำงอรปภำ วะสุกัน มำรดำ 2564
5/6 6 55507 นำย สิรวิชญ์ ชิณพันธ์ นำงรัตนำภรณ์  ชิณพันธ์ มำรดำ 2564
5/6 7 55531 นำย กษิดิศ ลอองศรี นำงสรำลินี  ค ำชุม มำรดำ 2564
5/6 8 55542 นำย ยศนันท์ อัศวเมฆิน นำงศิริวรรณ  อัศวเมฆิน มำรดำ 2564
5/6 9 55614 นำย ชนินพัฒน์ กุแก้ว นำงผดุงจิต  กุแก้ว มำรดำ 2564
5/6 10 55695 นำย นนทพรรษ คลังทรัพย์ นำยสุรศักด์ิ คลังทรัพย์ บิดำ 2564
5/6 11 55765 นำย ธนวัฒน์ ปิยภิญโญภำพ นำงสำวนำตยำ  เล็กตระกูล มำรดำ 2564
5/6 12 55766 นำย ชัยวลัญช์ ตันสุ จ่ำสิบเอกสำรี  ตันสุ บิดำ 2564
5/6 13 55769 นำย ภูมิ ทองประเสริฐ นำงสุวิมล  ทองประเสริฐ มำรดำ 2564
5/6 14 58173 นำย ภำนุรุจ จันเหลือง นำยสุริยำ จันเหลือง บิดำ 2564
5/6 15 58174 นำย อิสรำยศ แก้วมงคล นำงสำวสำยสุดำ อินหงษำ มำรดำ 2564
5/6 16 55362 นำงสำว พิมมำดำ ส ำรองพันธ์ นำยศุภชัย  ส ำรองพันธ์ บิดำ 2564
5/6 17 55364 นำงสำว สุปรียำ โมคทิพย์ นำยประเทือง  โมคทิพย์ บิดำ 2564
5/6 18 55388 นำงสำว ญำณิศำ บุญชำลี นำงเพลินพิศ บุญชำลี มำรดำ 2564
5/6 19 55433 นำงสำว ประภำวดี ไหลหล่ัง นำงสำวเมฆขลำ ไหลหล่ัง น้ำ 2564
5/6 20 55436 นำงสำว รสิตำ ส่งเสริม นำงสุจิตรำ ส่งเสริม มำรดำ 2564
5/6 21 55514 นำงสำว ปรียำกมล นะที นำงนฤมล  นะที มำรดำ 2564
5/6 22 55554 นำงสำว เบญจพร สิทธิโชติ นำยสุทธิศักด์ิ  สิทธิโชติ บิดำ 2564
5/6 23 55557 นำงสำว ปรินดำ ลอดคูบอน นำยประภำส  ลอดคูบอน บิดำ 2564
5/6 24 55589 นำงสำว กชพรรณ สำรกอง นำงชมพู  สำรกอง มำรดำ 2564
5/6 25 55591 นำงสำว กรกนก จิตรจันทร์ ดำบต ำรวจสิทธิพร  จิตรจันทร์ บิดำ 2564
5/6 26 55593 นำงสำว ญำณิศำ สุขุมำลวงศ์ นำงสินธร  สุขุมำลวงศ์ มำรดำ 2564
5/6 27 55631 นำงสำว จิรัชยำ มณีเนตร นำงสำวเพ็ญประภำ  มณีเนตร มำรดำ 2564
5/6 28 55737 นำงสำว กชกร มำนุพันธ์ นำยอุทัย  มำนุพันธ์ บิดำ 2564
5/6 29 58175 นำงสำว ฉฎำภัทร แก้วดวงใหญ่ นำงสำวสุพัฒน์ตรำ พิมพกรรณ์ มำรดำ 2564
5/6 30 58176 นำงสำว ทิตยำภรณ์ วงศ์ประสำร นำงพัชรินทร์ วงศ์ประสำร มำรดำ 2564
5/6 31 58177 นำงสำว ธีรนันท์ อุทังสังข์ นำยสันติ เหล่ำพงษ์ศร ลุง 2564
5/6 32 58178 นำงสำว นวลณหทัย ไท้ทอง นำงสุจิตร ไท้ทอง มำรดำ 2564
5/6 33 58179 นำงสำว นันท์ชพร คนคม นำยเชิด คนคม บิดำ 2564
5/6 34 58180 นำงสำว บุญญำภำ นิตยสุทธ์ิ นำงสำวทัศนีย์ นิตยสุทธ์ิ มำรดำ 2564
5/6 35 58181 นำงสำว วรวรรณ กิติศรีวรพันธ์ุ นำงเพชรำ กิติศรีวรพันธ์ุ มำรดำ 2564
5/7 1 55290 นำย ณัฐภัทร ปุรินันต์ นำงลำวัลย์ ปุรินันท์ มำรดำ 2564
5/7 2 55374 นำย พีรพัฒน์ ศรีจันทร์ นำยค ำพันธ์ ศรีจันทร์ บิดำ 2564
5/7 3 55414 นำย ธนกฤต รุ่งแสง นำยสฤษด์ิ รุ่งเรือง บิดำ 2564
5/7 4 55419 นำย พิรภัทร ฉันทำนุมัติ นำยเฉลิมเกียรติ ฉันทำนุมัติ บิดำ 2564
5/7 5 55530 นำย กฤตปุญญำ เจริญศิลป์ นำง ศิริพร  เจริญศิลป์ มำรดำ 2564
5/7 6 55544 นำย สุนทรำพำลี ฤทธำพรม นำยสันติชัย  ฤทธำพรม บิดำ 2564
5/7 7 55575 นำย เตชณัฐ พิบูลย์ศักด์ิโสภณ นำงสำวอโนมำ  พิบูลย์ศักด์ิโสภณ มำรดำ 2564
5/7 8 55577 นำย พีรภัทร พุ่มโพธ์ิ นำงวิภำดำ  พุ่มโพธ์ิ มำรดำ 2564
5/7 9 55620 นำย ธนโชติ ครองยุทธ นำงวิไล  ครองยุทธ มำรดำ 2564
5/7 10 55653 นำย ชิตพิเชฐ จันทป นำยยุทธศักด์ิ  จันทป บิดำ 2564
5/7 11 55656 นำย ธนพัฒน์ บุญเสนอ นำงวรรณรัตน์  บุญเสนอ มำรดำ 2564
5/7 12 55659 นำย ภำสพงศ์ วิสุวรรณ นำยกลม  วิสุวรรณ บิดำ 2564
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5/7 13 55660 นำย ภูโช ไชยชนะ นำงอรัญญำ  ไชยชนะ มำรดำ 2564
5/7 14 55282 นำงสำว พัชรพรรณ นำมศิริ นำงประภำพรรรณ นำมศิริ มำรดำ 2564
5/7 15 55312 นำงสำว ณัฐชยำ พละศักด์ิ นำยอุทัย พละศักด์ิ บิดำ 2564
5/7 16 55321 นำงสำว ภัทรศิกำณฑ์ จุนแสง นำงสำวปรมำพร ชิณสิทธ์ิ มำรดำ 2564
5/7 17 55424 นำงสำว กมลพร แนวจ ำปำ นำงสำวรัชนีย์ แนวจ ำปำ มำรดำ 2564
5/7 18 55432 นำงสำว นันทิชำ เครือแก้ว นำงเปรมกมล เครือแก้ว มำรดำ 2564
5/7 19 55519 นำงสำว ภัทรธิดำ บุญไธสง นำงวัลภำ  บุญไธสง มำรดำ 2564
5/7 20 55556 นำงสำว ปรำณชนก จิตวรวิสุทธ์ิ นำยเกียรติพันธ์  จิตวรวิสุทธ์ิ บิดำ 2564
5/7 21 55561 นำงสำว พิชญำภำ โพธ์ิวิเศษ นำงพัชรีพรรณ  โพธ์ิวิเศษ มำรดำ 2564
5/7 22 55563 นำงสำว แพรไหม กระจำยศรี นำยธนำกูร  กระจำยศรี บิดำ 2564
5/7 23 55644 นำงสำว รมิตำ คัทมำร นำยทวีวัฒน์  คัทมำร บิดำ 2564
5/7 24 55646 นำงสำว สุรำงค์รัตน์ ม่ิงชัย นำงไขนภำ  ม่ิงชัย มำรดำ 2564
5/7 25 55647 นำงสำว อภิญญำ เต่ำทอง นำงมะลิวรรณ  เต่ำทอง มำรดำ 2564
5/7 26 55666 นำงสำว ฐิติกำนต์ ธีวันดำ ว่ำท่ี ร.ท. เกรียงไกร  ธีวันดำ บิดำ 2564
5/7 27 55667 นำงสำว ณชนก ไชยรักษ์ นำงวิลัยลักษณ์  ไชยรักษ์ มำรดำ 2564
5/7 28 55668 นำงสำว ณัฏฐำวรำงค์ วงศ์ค ำ นำงสำวปิยะรัตน์  จันทร์ส่อง มำรดำ 2564
5/7 29 55674 นำงสำว บุณยนุช บุญเลิศ นำงเขมจิรำ  แสงงำม มำรดำ 2564
5/7 30 55680 นำงสำว ฟ้ำใหม่ บรรสุทธี นำงวิไลรัตน์  บรรสุทธิ มำรดำ 2564
5/7 31 55682 นำงสำว วิชดำพรรณ ทนย่ิง นำงอรพรรณ  ทนย่ิง มำรดำ 2564
5/7 32 55684 นำงสำว ศิรดำ สุวรรณะ นำยบุญเกิด  สุวรรณะ บิดำ 2564
5/7 33 55809 นำงสำว กล้ำกฤษณำ สุธรรม นำงณิชมำศ  สุธรรม มำรดำ 2564
5/7 34 58182 นำงสำว นันท์นภัส จรูญรัตนำ นำงณิชมำศ  สุธรรม มำรดำ 2564
5/7 35 58183 นำงสำว ภัคจิรำ เรืองบุตร นำงเกศริ เรืองบุตร มำรดำ 2564
5/7 36 58184 นำงสำว สุปัญชยำ ฐำนุตตมำนนท์ นำงสุธำวรรณ ฐำนุตตมำนนท์ มำรดำ 2564
5/8 1 55263 นำย อภิชัย จันทร์มี นำงอำรี จันทร์มี มำรดำ 2564
5/8 2 55264 นำย เกริกพล เจริญต้น นำงสำวธันยพร เจริญต้น น้ำ 2564
5/8 3 55297 นำย ภำณุวิชย์ ทวีสุข นำยเฉลิมพล ทวีสุข บิดำ 2564
5/8 4 55300 นำย สุวพัทธ์ พื นผำ นำงยุพำพร พื นผำ มำรดำ 2564
5/8 5 55304 นำย ภูรินทร์ แก้วมรกฏ นำงแววใจ แก้วมรกฏ มำรดำ 2564
5/8 6 55336 นำย มงคล สมบัติหอม นำยไพฑูรย์  สมบัติหอม บิดำ 2564
5/8 7 55342 นำย อนุชำ จึงม่ันคง นำยสมพร  จึงม่ันคง บิดำ 2564
5/8 8 55344 นำย นรำธิวัฒน์ บุญศิริ นำงศิริรัตน์  บุญศิริ มำรดำ 2564
5/8 9 55368 นำย ชนสรณ์ ชำยทวีป นำยขรรค์เพชร ชำยทวีป บิดำ 2564
5/8 10 55497 นำย ธรรม์ธิป ทับทิมหิน นำยสง่ำ  ทับทิมหิน บิดำ 2564
5/8 11 55502 นำย เปมทัต อรชุนวงศ์ นำยสังคม  อรชุนวงศ์ บิดำ 2564
5/8 12 55686 นำย กิตติ ชุมภูแสน นำยประยงค์ ชุมภูแสน บิดำ 2564
5/8 13 55694 นำย ธัชชัย ค ำแพง นำงปุณยนุช ค ำแพง มำรดำ 2564
5/8 14 55700 นำย วิชชำกร อังกูรพิทักษ์ นำงพนิตนำฏ นิลทวี มำรดำ 2564
5/8 15 55914 นำย สิทธิศักด์ิ อยู่สุข นำยอนุชัย อยู่สุข บิดำ 2564
5/8 16 56726 นำย นิพิฐพนธ์ โสมณวัตร์ นำงสุภำวดี โสมณวัตร์ มำรดำ 2564
5/8 17 57527 นำย ศุภกร สอแสง นำยสุรศักด์ิ สอแสง บิดำ 2564
5/8 18 58185 นำย กรวัฒน์ สุภสุข นำงสำวยุพำ สุภสุข มำรดำ 2564
5/8 19 58186 นำย ณัฐวุฒิ แสงสว่ำง นำงอุไรทิพย์ แสงสว่ำง ย่ำ 2564
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5/8 20 58187 นำย ธนภัทร ทองสุ นำงพัชรำกร เถำว์โท มำรดำ 2564
5/8 21 58188 นำย นันทภพ วงศ์ถำ นำงนันทภัทร วงศ์ถำ มำรดำ 2564
5/8 22 58273 นำย วรโชติ ทัดเทียม นำยวิชัย ทัดเทียม บิดำ 2564
5/8 23 55286 นำงสำว สุชัญญำ สำนนท์ นำยสำคร สำนนท์ บิดำ 2564
5/8 24 55316 นำงสำว ธัญวรัฐม์ บำนช่ืน นำงสำวธัญหทัย บำนช่ืน มำรดำ 2564
5/8 25 55351 นำงสำว ณัฏฐณิชำ สมุทรเวช นำยนนทวัฒน์  สมุทรเวช บิดำ 2564
5/8 26 55387 นำงสำว ญำณิศำ แก่นเกษม นำงสำวกุลธิดำ อุ่นวงค์ มำรดำ 2564
5/8 27 55435 นำงสำว เพียงขวัญ ธรรมบุตร นำงจุฬำพร หลักเพชร มำรดำ 2564
5/8 28 55609 นำงสำว หน่ึงตะวัน ขันอำสำ นำงสำวเอื อง  สุขยืน มำรดำ 2564
5/8 29 55634 นำงสำว ณัฐพร สีหะวงษ์ นำยทรงพล  สีหะวงษ์ บิดำ 2564
5/8 30 55637 นำงสำว นภสร ตระกำลจันทร์ นำงวิสำขำ  ตระกำลจันทร์ มำรดำ 2564
5/8 31 55641 นำงสำว ปำณิสรำ สิงห์ค ำ นำงยุภำพร  สิงห์ค ำ มำรดำ 2564
5/8 32 55708 นำงสำว นริศรำ มงคลเสริม นำงนิธิยำภักค์ บัวใหญ่ มำรดำ 2564
5/8 33 55715 นำงสำว พัชรนันท์ พงศ์เดชธนันชัย นำยวีรวิชญ์ พงศ์เดชธนันชัย บิดำ 2564
5/8 34 55717 นำงสำว พันธ์วิรำ กุมพันธ์ นำงจิตรำ กุมพันธ์ มำรดำ 2564
5/8 35 55884 นำงสำว ศิรภัสสร เวทมำหะ นำยสุรเชษฏ์  เวทมำหะ บิดำ 2564
5/8 36 55921 นำงสำว พิมพ์อัปสร หน่อแก้ว นำยประสิทธ์ิ  หน่อแก้ว บิดำ 2564
5/8 37 56723 นำงสำว บุญญิสำ สมบูรณ์ทรัพย์ นำงสำวนีรชำ สมบูรณ์ทรัพย์ มำรดำ 2564
5/8 38 56737 นำงสำว แพรพลอย แสนสอำด นำงวำสนำ  สำมศรี ยำย 2564
5/8 39 58189 นำงสำว กนกพร สำยแวว นำงสมร สำยแวว มำรดำ 2564
5/8 40 58190 นำงสำว รติมำ ผำลีพัฒน์ นำงกุลพัชร พิมพ์พันธ์ มำรดำ 2564
5/8 41 58191 นำงสำว ลฎำภำ อินงำมธีรติ นำยวินัย เปียโคกสูง บิดำ 2564
5/8 42 58192 นำงสำว สุชญำ ดรโท นำยธนเดช ดรโท บิดำ 2564
5/9 1 55260 นำย ภำวิช สุวรรณโท นำงวรรณภำ สุวรรณโท มำรดำ 2564
5/9 2 55301 นำย อัษฎำวุธ ชิณพันธ์ นำงอรชร ชิณพันธ์ มำรดำ 2564
5/9 3 55303 นำย โชติอนันต์ แซ่โล นำยสุวิชำ แซ่โล บิดำ 2564
5/9 4 55384 นำย สำริน พระเนีย นำงสำวสุพรรณี แก่นจันทร์ มำรดำ 2564
5/9 5 55410 นำย กฤษณพล ต่วนค่ ำ นำงอนัญญำ ต่วนค่ ำ มำรดำ 2564
5/9 6 55412 นำย ชิติพัทธ์ ไชยธงรัตน์ นำยณัฐพร ไชยธงรัตน์ บิดำ 2564
5/9 7 55501 นำย ประภำนนท์ เส้นทอง นำงสำยสมร  เส้นทอง มำรดำ 2564
5/9 8 55506 นำย ศุภวงศ์ บุญพร้อมอำษำ นำยธีรชัย  บุญพร้อมอำษำ บิดำ 2564
5/9 9 55540 นำย ปวริศช์ ประมวล นำงสำวปฎิมำ  พิทักษ์เขต มำรดำ 2564
5/9 10 55588 นำย พงศภัค วิโรจน์อุไรเรือง นำยสมำน  วิโรจน์อุไรเรือง บิดำ 2564
5/9 11 55622 นำย นิธิศ พงษ์พิสิฐวงศ์ นำยนิธิกร  พงษ์พิสิฐวงศ์ บิดำ 2564
5/9 12 55794 นำย กฤตณ์พัทธ์ สุทธิไชยำกุล นำงขนิษฐำ สุทธิไชยำกุล มำรดำ 2564
5/9 13 55803 นำย เพชรศิริ สิมำนุรักษ์ นำงปทิตตำ  สิมำนุรักษ์ มำรดำ 2564
5/9 14 55828 นำย ธีธัช ลิ มประยูรวงศ์ นำงสำวธำรินี  หำญห้ำว มำรดำ 2564
5/9 15 55915 นำย จักรวรรดิวัตร ไชยวิเศษ นำงกนกพร  ไชยวิเศษ มำรดำ 2564
5/9 16 55922 นำย ธนกฤต ลำน  ำค ำ สิบต ำรวจตรีเชำวลิต  ลำน  ำค ำ บิดำ 2564
5/9 17 56722 นำย ปิยวัฒน์ ปู่กระสิงห์ นำงสำวรวีวรรณ เปำอินทร์ มำรดำ 2564
5/9 18 58193 นำย กฤษณะ พูลเพ่ิม นำงกนกภรณ์ พูลเพ่ิม มำรดำ 2564
5/9 19 58194 นำย ณฐกร กำระเกตุ นำยสมควร กำระเกตุ บิดำ 2564
5/9 20 55274 นำงสำว ชนิกำนต์ วงศ์พรหม นำงเทียมใจ วงศ์พรหม มำรดำ 2564
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5/9 21 55281 นำงสำว พรชิตำ จำรุกขมูล นำยเรวัติ จำรุกขมูล บิดำ 2564
5/9 22 55353 นำงสำว ธนัญชญำ ดุษฎีกุล นำยธนกฤต  ดุษฎีกุล บิดำ 2564
5/9 23 55360 นำงสำว พรปวีณ์ ล่ิวชวโรจน์ นำยธุวำนันท์  ล่ิวชวโรจน์ บิดำ 2564
5/9 24 55366 นำงสำว หยกผกำ ธนำจำรุวัฒน์ นำยธงชัย  ธนำจำรุวัฒน์ บิดำ 2564
5/9 25 55431 นำงสำว นรำภรณ์ ดอกแก้ว นำงอรพิน ดอกแก้ว ย่ำ 2564
5/9 26 55444 นำงสำว อธิชนก วรรณชัยมงคล นำงอุษณีย์ วำรรณชัยมงคล มำรดำ 2564
5/9 27 55510 นำงสำว ชัญญำ พันธ์วิไล จ่ำสิบเอกวัชรินทร์  พันธ์วิไล บิดำ 2564
5/9 28 55513 นำงสำว ณัฐรดำ รำชสีห์ นำยสมบัติ  รำชสีห์ บิดำ 2564
5/9 29 55549 นำงสำว จิดำภำ เทพสุวรรณวร นำงสำวนวพร สงวนรัมย์ มำรดำ 2564
5/9 30 55562 นำงสำว พิมพ์ลดำ พิมพ์พรม นำงบัณทิรำ  พิมพ์พรม มำรดำ 2564
5/9 31 55565 นำงสำว ศิรประภำ พำนทองศิริ นำงวำสนำ  พำนทองศิริ มำรดำ 2564
5/9 32 55567 นำงสำว ศิริศุภำงค์ โชคศิริวรำงค์ นำงสำวสุปัญญำ ทักขะทิน มำรดำ 2564
5/9 33 55598 นำงสำว ปรณัฐพร วีรำสุขสันติลำภ นำงวีรัลยำ  วีรำสุขสันติลำภ มำรดำ 2564
5/9 34 55632 นำงสำว ฌำนิทธี ประทีปทอง นำยณัฐพล ประทีปทอง บิดำ 2564
5/9 35 55816 นำงสำว บุษยมำศ เอื อทำน นำยชำติชำย  เอื อทำน บิดำ 2564
5/9 36 55820 นำงสำว สิรินธรำรัตน์ เหม่ำกระโทก นำงนันทวดี  เหม่ำกระโทก มำรดำ 2564
5/9 37 55886 นำงสำว อรจิรำ นำคนำคำ นำงสำวจิรภำ  พำกเพียร มำรดำ 2564
5/9 38 56736 นำงสำว ณีรนุช เอกอุ นำงสมพร  เอกอุ มำรดำ 2564
5/9 39 56744 นำงสำว ปณิตำ วงค์ใหญ่ นำงคูณมี  วงค์ใหญ่ มำรดำ 2564
5/9 40 58195 นำงสำว ปรีชญำน์ อำรมณ์เพียร นำงสำวทองม้วน สุทธิคุณ มำรดำ 2564
5/9 41 58196 นำงสำว ผ่องมณี สุวะนำม นำงสำวนงนุช พิมพำ มำรดำ 2564
5/9 42 58197 นำงสำว พลอยลดำ วสุทิพย์เจริญ นำงอุไรวัลย์ วสุทิพย์เจริญ มำรดำ 2564
5/9 43 58198 นำงสำว ศิรภัสสร ร่วมสุข นำงสำวล ำไพ ร่วมสุข มำรดำ 2564
5/10 1 55252 นำย ธนเกียรติ สุดตำ นำงพิชญ์สินี สุดตำ มำรดำ 2564
5/10 2 55258 นำย ปิยะพงษ์ สรพิมพ์ นำงประภำ สรพิมพ์ มำรดำ 2564
5/10 3 55299 นำย ภูรินทร์ สินปรุ นำยศักด์ิ สินปรุ บิดำ 2564
5/10 4 55371 นำย ปิยำกร คชสถิตย์ นำงอุไรวรรณ คชสถิตย์ มำรดำ 2564
5/10 5 55377 นำย รัชชำนนท์ บันทอน นำงสำวพิมพ์ลภัส บันทอน มำรดำ 2564
5/10 6 55383 นำย ธนกร ชนะสิงห์ นำงสรินยำ ชนะสิงห์ มำรดำ 2564
5/10 7 55498 นำย นนทภูมิ ณูรักษำ นำยเกรียงไกร  ณูรักษำ บิดำ 2564
5/10 8 55503 นำย พชรพล ซ้อมวงศ์ สิบต ำรวจตรีวีระพงษ์  ซ้อมวงศ์ บิดำ 2564
5/10 9 55537 นำย ณฐนนท์ ทองงอก นำยวีระพงษ์  ทองงอก บิดำ 2564
5/10 10 55576 นำย บุญบดินทร บุญม่ัน นำงปภำพร  บุญม่ัน มำรดำ 2564
5/10 11 55584 นำย สหรัฐ วงศ์สิงห์ นำงสำวจำรุวรรณ  สมิทธิชัยนนท์ มำรดำ 2564
5/10 12 55761 นำย จิรเมธ สำระบูรณ์ นำยช ำนำญ  สำระบูรณ์ บิดำ 2564
5/10 13 55764 นำย ทัศน์ภูมิ บุญม่ัน นำยเฉลียว  บุญม่ัน บิดำ 2564
5/10 14 55799 นำย แทนไท สุปันนุช นำยชำติชำย  สุปันนุช บิดำ 2564
5/10 15 55920 นำย เตชินท์ทัพพ์ คีรีต๊ะ นำยสมพงศ์พล  คีรีต๊ะ บิดำ 2564
5/10 16 56725 นำย ฆฤณ ศิริรักษ์ ร้อยตรีหญิงกัณนิกำ ศิริรักษ์ มำรดำ 2564
5/10 17 57509 นำย จีระวัฒน์ เสนำะศัพย์ นำงบังอร เสนำะศัพย์ มำรดำ 2564
5/10 18 58199 นำย ชยพล สืบสิมมำ นำงรำตรี สืบสิมมำ มำรดำ 2564
5/10 19 58200 นำย วิชญ์พล ดวงกล้ำ นำงมำลินี ดวงกล้ำ มำรดำ 2564
5/10 20 58201 นำย ศรันย์ภัทร เจริญรัตน์ นำงกำรจนำ เจริญรัตน์ มำรดำ 2564



63/81

ห้อง เลขท่ี รหัส ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สมำชิก-สปค.บม ควำมสัมพันธ์ ปี สมำชิก

ทะเบียนตรวจสอบ สมำชิกสมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหำรำช ปีกำรศึกษำ 2563-2565

5/10 21 55359 นำงสำว ปูริดำ ไชยเดช นำยสำยัณห์  ไชยเดช บิดำ 2564
5/10 22 55396 นำงสำว พรณัชชำ ธิบูรณ์บุญ นำงรัชนีย์วรรณ ธิบูรณ์บุญ มำรดำ 2564
5/10 23 55406 นำงสำว อำทิตยำธร ค ำยอด นำงสำวศศิธร พลภักดี มำรดำ 2564
5/10 24 55521 นำงสำว วริศรำ เจ๊ะโด นำงสำวนครินทร์  เสำร์แก้ว มำรดำ 2564
5/10 25 55525 นำงสำว อรณิชชำ สุกฤตโอฬำรกุล นำยชินโชติ  สุกฤตโอฬำรกุล บิดำ 2564
5/10 26 55601 นำงสำว พรปวีณ์ แสนทวีสุข นำงรัตนำ แสนทวีสุข มำรดำ 2564
5/10 27 55778 นำงสำว ธีรดำธนันท์ รฐำโชคหิรัญผล นำยรัฐธนินท์  รฐำโชคหิรัญผล บิดำ 2564
5/10 28 55792 นำงสำว อชิรญำ ศิริชัย นำยทวี ศิริชัย บิดำ 2564
5/10 29 55823 นำงสำว อลิสรำ แสงอรุณ นำยอนุรักษ์  แสงอรุณ บิดำ 2564
5/10 30 55880 นำงสำว วชิรญำณ์ ทองบุดดำ นำยวัชรำวุฒิ  ทองบุดดำ บิดำ 2564
5/10 31 55883 นำงสำว วริศรำ ศรีสันต์ นำงสำวยุพำพร  ทองเหลำ มำรดำ 2564
5/10 32 55917 นำงสำว สุชลธิดำ ทิวำกรศศิธร นำสุนิพร  ทิวำกรศศิธร มำรดำ 2564
5/10 33 55927 นำงสำว ปภำวรินทร์ ยกมำพันธ์ นำงจุฑำมำศ ยกมำพันธ์ มำรดำ 2564
5/10 34 56745 นำงสำว ทิพปภำ บุญสะอำด นำงสำวนิตยนันท์ บุญชู มำรดำ 2564
5/10 35 58202 นำงสำว กุลชญำ ถนอมเชื อ นำงสำวกรณัฐ เล้ำวำลิต มำรดำ 2564
5/10 36 58203 นำงสำว ปุณยวีร์ ทองเสริม นำงปรำณี ทองเสริม มำรดำ 2564
5/10 37 58204 นำงสำว ภัทรำพร หอมบุญมำ นำยสะอำด หอมบุญมำ บิดำ 2564
5/10 38 58205 นำงสำว สุภำภรณ์ ค ำเรียบ นำงสำวสมปอง ทูลสิงห์ มำรดำ 2564
5/10 39 58293 นำงสำว วิจิตรำพร อินทร์ขำว นำงอร่ำมศรี หำทองค ำ อำ 2564
5/11 1 55296 นำย พัชระ พลหำญ นำงสำวพัชรำวดี ศรีดำพันธ์ มำรดำ 2564
5/11 2 55376 นำย ยศพนธ์ นุยืนรัมย์ นำยธนวรรษ นุยืนรัมย์ บิดำ 2564
5/11 3 55415 นำย ธีธัช กิตติวรเวช นำงสุฬดี กิตติวรเวช มำรดำ 2564
5/11 4 55500 นำย นวพล ทุมมณี นำงนุสรำ  ทุมมณี มำรดำ 2564
5/11 5 55504 นำย พสิษฐ์ ศุภกมลเสนีย์ นำยปัณณวิชญ์  ศุภกมลเสนีย์ บิดำ 2564
5/11 6 55535 นำย ชวภณ นวภำณพงษ์ นำงกำญจนำ  นวภำณพงษ์ มำรดำ 2564
5/11 7 55546 นำย ณัฐพนธ์ พันธ์สำยเชื อ นำยเกรียงไกร  พันธ์สำยเชื อ บิดำ 2564
5/11 8 55571 นำย ชลภัทร รุ่งชลชวลิต นำงสำวรัตติกำ กัลป์ตินันท์ มำรดำ 2564
5/11 9 55573 นำย ฐำนุพงศ์ เพชรภูวสวัสด์ิ นำยฐำนวัฒน์  เพชรภูวสวัสด์ิ บิดำ 2564
5/11 10 55582 นำย ศิวกร แก้วจันดี นำงกฤติณำ  ศักดำเลิศฐิตำ มำรดำ 2564
5/11 11 55583 นำย ศุภสิทธ์ิ สุดตำ นำงรจนำ  สุดตำ มำรดำ 2564
5/11 12 55585 นำย เหมันต์ เช่ียวชำญยุทธ์ นำงจิรำภรณ์  เช่ียวชำญยุทธ มำรดำ 2564
5/11 13 55587 นำย วสุกฤต พิมพกัน นำงภัทรวดี  พิมพกัน มำรดำ 2564
5/11 14 55661 นำย ศุภกริช พันธะยุง นำงนิรุสลำ  พันธะยุง มำรดำ 2564
5/11 15 55800 นำย ปวริศร์ เกศรินหอมหวล นำงณัฏฐนิช  เกศรินหอมหวล มำรดำ 2564
5/11 16 55804 นำย รชต แซ่เตีย นำยคฑำยุทธ  แซ่เตีย บิดำ 2564
5/11 17 55824 นำย กนกพล ระวีวงค์อโนทัย นำงสำวเนตรนภำ  ไชยวุฒิภัทร มำรดำ 2564
5/11 18 55913 นำย กฤตยชญ์ ภูไวย์ นำยสถิตย์ ภูไวย์ บิดำ 2564
5/11 19 58206 นำย กฤตนัย มำรำรัมย์ นำยพินัย มำรำรัมย์ บิดำ 2564
5/11 20 55270 นำงสำว จิรัชยำ โมฬีชำติ นำงสำวอรัญญำรัตน์ กฤษสน่ัน มำรดำ 2564
5/11 21 55276 นำงสำว ชัญชนิตำ เจริญท้ำว นำยวิริยพล เจริญท้ำว บิดำ 2564
5/11 22 55284 นำงสำว วรวลัญช์ โมกข์ศำสตร์ นำยเวโรจน์ โมกข์ศำสตร์ บิดำ 2564
5/11 23 55302 นำงสำว กัญญำณัฐ อู่ทรัพย์ นำงกัลยำณี อู่ทรัพย์ มำรดำ 2564
5/11 24 55313 นำงสำว ณัฐพร แก้วพวงงำม นำงอุบล แก้วพวงงำม มำรดำ 2564
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5/11 25 55346 นำงสำว จุฑำทิพย์ แก้วพรหม นำงสำวพิมพ์นำรำ  ร่ืนส ำรำญ มำรดำ 2564
5/11 26 55389 นำงสำว ฐิตำภำ นวลศิริ นำยอุดมศักด์ิ นวลศิริ บิดำ 2564
5/11 27 55391 นำงสำว นญำดำ แก่นกุล นำงฌัชฌำภรณ์ แก่นกุล มำรดำ 2564
5/11 28 55394 นำงสำว ปัณณิกำ คณะพัฒน์ นำยเสถียร คณะพัฒน์ บิดำ 2564
5/11 29 55405 นำงสำว สุริวิภำ โชคชัยธนพัฒน์ นำงสำวมนัญชยำ บัวดก มำรดำ 2564
5/11 30 55509 นำงสำว ชญำนิน แซ่ลิ ม นำยยรรยงค์  แซ่ลิ ม บิดำ 2564
5/11 31 55559 นำงสำว ปุญชรัสม์ิ จิตพิมลวัฒน์ นำยณรงค์ชัย  จิตพิมลวัฒน์ บิดำ 2564
5/11 32 55560 นำงสำว กัลยวรรธน์ เจิมพันธ์ุ นำงปภำดำ  เจิมพันธ์ุ มำรดำ 2564
5/11 33 55569 นำงสำว ศิรประภำ สมประเสริฐ นำยสมชิด สมประเสริฐ บิดำ 2564
5/11 34 55590 นำงสำว กนกพร แก้วงำม นำยบุณยสิทธ์ิ  แก้วงำม บิดำ 2564
5/11 35 55599 นำงสำว ปัณฑิตำ เกตุถนอม นำงทรรศนีย์  เกตุถนอม มำรดำ 2564
5/11 36 55600 นำงสำว ปิยะกมล สุดสุข นำยปิยพงศ์  สุดสุข บิดำ 2564
5/11 37 55640 นำงสำว ปรำรถนำ เทพประชำ นำยสยำม  เทพประชำ บิดำ 2564
5/11 38 55874 นำงสำว ธำรบงกช สุวรรณกูฏ นำงศรีนวล  กันทะมำ มำรดำ 2564
5/11 39 58207 นำงสำว ชิดชนก อ่อนตำม นำงสุคนธร อ่อนตำม มำรดำ 2564
5/11 40 58209 นำงสำว นฏกร คุณมี นำงภวพร คุณมี มำรดำ 2564
5/11 41 58210 นำงสำว ปวิตำ หำรไชย นำงสำวพิชญำพร ปทุมรัตน์ มำรดำ 2564
5/11 42 58211 นำงสำว พวงชมพู ถำวร นำงสำวพวงเพชร แสงสว่ำง มำรดำ 2564
5/12 1 55293 นำย ธนกร เกษำพันธ์ นำยถำวร เกษำพันธ์ บิดำ 2564
5/12 2 55328 นำย จีรพัฒน บุญบัง นำยจตุรัส  บุญบ้ง บิดำ 2564
5/12 3 55381 นำย สุวิชชำ ธนูศิลป์ นำยวีระชำติ ธนูศิลป์ บิดำ 2564
5/12 4 55547 นำย ธนำบูม จำรุกำร นำงสำวปิญำภรณ์  หวังลำภ มำรดำ 2564
5/12 5 55578 นำย พุฒิเศรษฐ์ พรรณดวงเนตร นำงสำวปรียำภัสสร์  พรรณดวงเนตร มำรดำ 2564
5/12 6 55623 นำย พงษ์ธิพัฒน์ พิมพ์ทอง นำงรัตนำ  แสงทอง มำรดำ 2564
5/12 7 55628 นำย พุทธมนตร์ สุวรรณกูล นำงอรอุษำ  สุวรรณกูล มำรดำ 2564
5/12 8 55724 นำย จิรพนธ์ อ ำนำจบุดดี นำยนพพร  อ ำนำจบุดดี บิดำ 2564
5/12 9 55725 นำย ณัฐกิตต์ิ เคลือศิริ นำยณัฐพงศ์  เคลือศิริ บิดำ 2564
5/12 10 55726 นำย ธนกฤต ดวงศรี นำยอนวัช  ดวงศรี บิดำ 2564
5/12 11 55733 นำย พุทธิพงษ์ อุดมธนะธีระ นำยอำคม  อุดมธนะธีระ บิดำ 2564
5/12 12 55735 นำย สุทธิพจน์ โพธำรำม ดำบต ำรวจประวิทย์  โพธำรำม บิดำ 2564
5/12 13 55807 นำย ศุภกร ภูทองพัน นำงรุ่งทิวำ  ภูทองพัน มำรดำ 2564
5/12 14 55930 นำย พีระภัทร ธงศรี นำงวรำภรณ์ ธงศรี มำรดำ 2564
5/12 15 56652 นำย กรินทร์ บุญเสียน นำยรุจน์ บุญเสียน บิดำ 2564
5/12 16 58212 นำย นพกฤต เสนจันทร์ฒิไชย นำยนพดล  เสนจันทร์ฒิไชย บิดำ 2564
5/12 17 58288 นำย สิริภัทร พิมทอง นำงอุมำพร ก่ิงสันเทียะ มำรดำ 2564
5/12 18 55314 นำงสำว ณัฐพร พิลำม นำงสำวอำภำกร ศรีสันต์ มำรดำ 2564
5/12 19 55325 นำงสำว อริญชยำ บรรเทิงสุข นำยอภิศักด์ิ บรรเทิงสุข บิดำ 2564
5/12 20 55354 นำงสำว นพวรรณ ชลประเสริฐ นำยนิวัฒน์  ชลประเสริฐ บิดำ 2564
5/12 21 55355 นำงสำว นัฐธิดำ เจริญศิลป์ จ่ำสิบเอกธงชัย  เจริญศิลป์ บิดำ 2564
5/12 22 55361 นำงสำว พันธิตรำ เจนศิริศักด์ิ นำยเลิศ  เจนศิริศักด์ิ บิดำ 2564
5/12 23 55393 นำงสำว ปัญจมำพร ทำงธรรม นำงสำวรุจิรำ บุตรจันทร์ มำรดำ 2564
5/12 24 55425 นำงสำว ชนันรัตน์ แสงงำม นำยเสกสรรค์ แสงงำม บิดำ 2564
5/12 25 55512 นำงสำว ณัฎฐกำนต์ สวยสม นำยชัยยศ  เนติกิตตินันท์ บิดำ 2564
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5/12 26 55518 นำงสำว ภัคจิรำ สดสร้อย นำยจักรพันธ์  สดสร้อย บิดำ 2564
5/12 27 55558 นำงสำว ดรีณีย์ อริยรุ่งเรืองกุล นำงแก้วสวรรค์  อริยรุ่งเรืองกุล มำรดำ 2564
5/12 28 55648 นำงสำว อันนำ พรหมรักษำ นำยธวัทชัย  พรหมรักษำ บิดำ 2564
5/12 29 55741 นำงสำว ณฐนนท์ พลอ ำนวย นำยสมพงษ์  พลอ ำนวย บิดำ 2564
5/12 30 55746 นำงสำว ปริยำภัทร บุญปก นำยปิยะมิตร  บุญปก บิดำ 2564
5/12 31 55750 นำงสำว พิยดำ สมมำตย์ นำยธงชัย  สมมำตย์ บิดำ 2564
5/12 32 55885 นำงสำว พิมพ์ศุภำ ด ำรงคุณำวุฒิ นำยศุภชัย  ด ำรงคุณำวุฒิ บิดำ 2564
5/12 33 55919 นำงสำว รสพร อมรค ำตัน นำยสุวภัทร อมรค ำตัน บิดำ 2564
5/12 34 56728 นำงสำว อชิรญำ จันดวงสี นำยธนกร จันดวงสี บิดำ 2564
5/12 35 58213 นำงสำว กนกพรรณ อินทะวงศ์ ว่ำท่ี ร.ต.สุรินทร์  อินทะวงศ์ บิดำ 2564
5/12 36 58214 นำงสำว กันตินันท์ ภิรมย์ นำงสำววัชรำพร  ทองรอง มำรดำ 2564
5/12 37 58215 นำงสำว กุรุพินท์ พุ่มจันทร์ นำงสำวกันต์ฤทัย  หำญกล้ำ มำรดำ 2564
5/12 38 58216 นำงสำว ฐิตินันต์ จันทโกสิน นำงสำวรจนำ  น  ำนวล มำรดำ 2564
5/12 39 58217 นำงสำว ณัชชำ พลเขตต์ นำงพูนศิลป์  พลเขตต์ มำรดำ 2564
5/13 1 55249 นำย ชนกชนม์ ประดับเพชร จ่ำสิบเอกหญิงสุรีย์ภรณ์ ประดับเพชร มำรดำ 2564
5/13 2 55255 นำย นภัส กรมจรรยำ นำงร ำไพ กรมจรรยำ มำรดำ 2564
5/13 3 55257 นำย ปำรำเมศ อังคุระศรี นำงจรีภรณ์ อังคุระศรี มำรดำ 2564
5/13 4 55259 นำย พงศธร ศุภษร พันต ำรวจตรีเทิดภักด์ิ ศุภษร บิดำ 2564
5/13 5 55261 นำย วุฒิชัย สุวรรณภรำดร นำงณัฐฐญำ สุวรรณภรำดร มำรดำ 2564
5/13 6 55337 นำย รัชชภูมิ เอมโอษฐ์ นำยเชษฐชีวัน  เอมโอษฐ์ บิดำ 2564
5/13 7 55378 นำย รัฐศรัณย์ แสงลับ นำงกำนต์พิชชำ แสงลับ มำรดำ 2564
5/13 8 55382 นำย อดิทัต ตั งย่ิงยง นำยณณฐ ตั งย่ิงยง บิดำ 2564
5/13 9 55418 นำย ปีทำรันดร์ ตั งพิทักษ์ไกร นำงชนิดำ บรรเทิง มำรดำ 2564
5/13 10 55420 นำย วัชระ แสงประจักษ์ นำงสุดใจ แสงประจักษ์ มำรดำ 2564
5/13 11 55423 นำย อภิรวิชญ์ พรมลี นำยฉลอง พรมลี บิดำ 2564
5/13 12 55496 นำย ธรรม์ หงศ์พันธ์กุล นำงสุภำวดี หงศ์พันธ์กุล มำรดำ 2564
5/13 13 55616 นำย เดชนิน นัทธีศรี นำงสำวศรัณย์รัชต์ ขันธ์ดวง มำรดำ 2564
5/13 14 55868 นำย เมธำสิทธ์ิ ขจรฤทธ์ิอนันต์ นำงปุณยวีร์  ขจรฤทธ์ิอนันต์ มำรดำ 2564
5/13 15 55928 นำย พงษ์รักษ์ แสนรักษ์ นำงพลับเพลิง แสนรักษ์ มำรดำ 2564
5/13 16 56721 นำย สิรวิชญ์ ศรีวิชำ นำงสำวเบญจนี ศรีโสพันธ์ มำรดำ 2564
5/13 17 58220 นำย ชุติวัติ จิรโสภณ นำงสำวอนิตตำ หนูนำค มำรดำ 2564
5/13 18 55275 นำงสำว ชมพูนุท ภักดีไทย นำงเพชรมณี ภักดีไทย มำรดำ 2564
5/13 19 55279 นำงสำว ธนัชญำ หล้ำค ำ นำยสมพร หล้ำค ำ บิดำ 2564
5/13 20 55283 นำงสำว พัชรำภำ คงรอด นำงภัทรวดี คงรอด มำรดำ 2564
5/13 21 55320 นำงสำว แพรวำ ไชยวรรณ นำงวัฒนำ ไชยวรรณ มำรดำ 2564
5/13 22 55322 นำงสำว รสริน เมืองหงษ์ นำงสุภำรินทร์ เมืองหงษ์ มำรดำ 2564
5/13 23 55404 นำงสำว สุธำรพัฒน์ ฆำรวิพัฒน์ นำงน  ำเพชร ฆำรวิพัฒน์ มำรดำ 2564
5/13 24 55439 นำงสำว ศศิณำ โด่งวิริยะกุล นำงขนิษฐำ จันทนุกูล มำรดำ 2564
5/13 25 55446 นำงสำว ธันย์ชนก นำมชนะ พันตรีหญิงนิฤมล นำมชนะ มำรดำ 2564
5/13 26 55529 นำงสำว ณัฏฐณิชำ ฉวีรักษ์ นำยมำนพ  ฉวีรักษ์ บิดำ 2564
5/13 27 55552 นำงสำว ธันยพร มณีภำค นำงนนทกร  มณีภำค มำรดำ 2564
5/13 28 55566 นำงสำว ศิริรัตน์ ทองแสง นำงรัตนำ ทองแสง มำรดำ 2564
5/13 29 55602 นำงสำว พรรณวรท จันทุมำ นำงพัชรินทร์  จันทุมำ มำรดำ 2564
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5/13 30 55603 นำงสำว แพรผ้ำไหม ร่วมรักษ์ นำงวไลภรณ์  ร่วมรักษ์ มำรดำ 2564
5/13 31 55608 นำงสำว อนันตำ วรำรัชต์ธร นำงสำวฌมำริษำ  วรำรัชต์ธร มำรดำ 2564
5/13 32 56589 นำงสำว ศุภิสรำ มุธุวงศ์ นำงสำวสุฬำรักษ์ โวหำร มำรดำ 2564
5/13 33 56727 นำงสำว อัญชญำภำ แก้วกลม นำยชัยพิชิต แก้วกลม บิดำ 2564
5/13 34 57516 นำงสำว รัฐติยำกร กำรีวัฒน์ นำงพัชรี กำรีวัฒน์ มำรดำ 2564
5/13 35 58219 นำงสำว หยกมณี มีหิริ นำยทองค ำ  มีหิริ บิดำ 2564
5/13 36 58221 นำงสำว ญำณิศำ รัตนพันธ์ด ำรง นำงอรพรรณ รัตนพันธ์ด ำรง มำรดำ 2564
5/13 37 58222 นำงสำว ธัญชนก หลอดแก้ว นำยธนนท์ชัย หลอดแก้ว บิดำ 2564
5/13 38 58223 นำงสำว พิมพกำนต์ ทวิตชำติ นำงลมัย ทวิตชำติ มำรดำ 2564
5/13 39 58224 นำงสำว วัชรำภำ พิมพ์บุญมำ นำงอมร พิมพ์บุญมำ มำรดำ 2564
5/13 40 58274 นำงสำว กุลนันท์ นุชประเสริฐ นำงสำวนิตยำ สมำน ยำย 2564
5/14 1 55247 นำย กรีฑำทัพ นิลบำรันต์ นำยใจเพชร นิลบำรันต์ บิดำ 2564
5/14 2 55256 นำย ปณัทภูมิ นรมัตถ์ นำงล ำพูน นรมัตถ์ มำรดำ 2564
5/14 3 55289 นำย ณัฐฐชำ วงศ์พัชรเมธี นำงสำวนริศรำ วำจรัต มำรดำ 2564
5/14 4 55338 นำย วุฒิภัทร สกุลพอง นำยสรัลภพ  สกุลพอง บิดำ 2564
5/14 5 55375 นำย ภำคิน ธุสำวัน นำงดวงสมร ธุสำวัน มำรดำ 2564
5/14 6 55411 นำย จิรำยุส เกียรติพันธ์ นำงอ่อนจันทร์ เกียรติพันธ์ มำรดำ 2564
5/14 7 55449 นำย ชนันธร วงศ์สุคนธนิตย์ นำยสนธยำ  วงศ์สุคนธนิตย์ บิดำ 2564
5/14 8 55505 นำย ยกพล นิลบำรันต์ นำยใจเพชร  นิลบำรันต์ บิดำ 2564
5/14 9 55532 นำย กิตติศักด์ิ กุหลำบขำว นำงละออง  กุหลำบขำว มำรดำ 2564
5/14 10 55538 นำย ณัฐกรณ์ ฉลวยศรี นำยชัยธวัช  ฉลวยศรี บิดำ 2564
5/14 11 55574 นำย ฐิติวัฒน์ เคนเหลำ นำงปุณยวีร์  อำมำตย์มนตรี มำรดำ 2564
5/14 12 55617 นำย แทนคุณ พันธ์นิกุล นำยประวัติ  พันธ์นิกุล บิดำ 2564
5/14 13 55625 นำย ภำณุพงศ์ ก่ิงแก้ว นำงสลิธร  ก่ิงแก้ว มำรดำ 2564
5/14 14 56735 นำย ปัณณวิชญ์ ศรไชย นำงสุภำพร  ศรไชย มำรดำ 2564
5/14 15 58226 นำย ณภัทรสพล เหล่ำสำร นำงรุจิรำ เหล่ำสำร มำรดำ 2564
5/14 16 58276 นำย ดนัยพัฒน์ ประเสริฐ นำงนัฐจิรำ ประเสริฐ มำรดำ 2564
5/14 17 55278 นำงสำว ณัฐกมล ศุภเสถียร นำยชำญชัย ศุภเสถียร บิดำ 2564
5/14 18 55323 นำงสำว วิรัชนภรณ์ กุลอมรวิวัฒน์ นำงสำววรัญชนภรณ์ ชำวชอบ มำรดำ 2564
5/14 19 55386 นำงสำว จิรภัทร จตุพร นำงวรินพร จตุพร มำรดำ 2564
5/14 20 55398 นำงสำว พิชญำภำ เรืองบุตร นำงอรนุช เรืองบุตร มำรดำ 2564
5/14 21 55402 นำงสำว ศิริพิชญ์ พิมพ์ชำย นำงสำยพิน พิมพ์ชำย มำรดำ 2564
5/14 22 55403 นำงสำว สุชำนันท์ มุลทำเย็น ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงวิไล เหล่ำโก้ก มำรดำ 2564
5/14 23 55428 นำงสำว ชนิตสิรี ศรีจันทร์อ่อน นำงสำวพนัชกร ศรีจันทร์อ่อน มำรดำ 2564
5/14 24 55445 นำงสำว ณัฐณิชำ จิตทวี นำงเมธำวี จิตทวี มำรดำ 2564
5/14 25 55548 นำงสำว กนกวรรณ นำล้วน นำงปินทิรำ  นำล้วน มำรดำ 2564
5/14 26 55550 นำงสำว ชยำภำ นินตระกำร นำงลัดดำวรรณ  นินตระกำร มำรดำ 2564
5/14 27 55553 นำงสำว บุณยวีร์ พรนิยมสิริ นำงธัญญพัทธ์  พรนิยมสิริ มำรดำ 2564
5/14 28 55564 นำงสำว วัฒนวดี แสวงสุข นำงอุบลวรรณ  แสวงสุข มำรดำ 2564
5/14 29 55633 นำงสำว ฐำนิตำ บุญศักด์ิ นำงวิสิฐศนีย์  บุญศักด์ิ มำรดำ 2564
5/14 30 55635 นำงสำว ธัญชนก คุณพรหม นำงศันสนีย์  คุณพรม มำรดำ 2564
5/14 31 55875 นำงสำว ปุญญิศำ บุรีศรี นำงภำรุจีร์  บุรีศรี มำรดำ 2564
5/14 32 55881 นำงสำว วรภนิต เมฆพยัพ นำงสุนตรำ  ตันสุขเกษม ยำย 2564
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5/14 33 56730 นำงสำว สุพิชฌำย์ ตรีโยธำ นำงสำวธิดำพร ตรีโยธำ มำรดำ 2564
5/14 34 57511 นำงสำว วิริยำ อู่ไม้ นำงพิมพร อู่ไม้ มำรดำ 2564
5/14 35 58227 นำงสำว กฤติมำพร ช่วยสุด นำงบังอร ช่วยสุด มำรดำ 2564
5/14 36 58228 นำงสำว ณัฐณิชำ แก้วสิงห์ นำงดวงกมล แก้วสิงห์ มำรดำ 2564
5/14 37 58229 นำงสำว ธัญยพร วินิจฉัย นำงธัญชนก วินัจฉัย มำรดำ 2564
5/14 38 58230 นำงสำว สุชำวดี กะนะหำวงศ์ นำงสำววิพำวดี มงคลเสริม น้ำ 2564
5/14 39 58231 นำงสำว อรนิชำ แก้วดอน นำงบุญล้อม แก้วดอน มำรดำ 2564
5/14 40 58275 นำงสำว ปัญญำพร ปทุมมำศ นำยถวัลย์ ปทุมมำศ บิดำ 2564
5/15 1 55262 นำย สุภวุฒิ พลศักด์ิ นำงนวพร พลศักด์ิ มำรดำ 2564
5/15 2 55288 นำย ณัฐกมล เรืองศักด์ิเดชำ นำงสุกัลยำ เรืองศักด์ิเดชำ มำรดำ 2564
5/15 3 55367 นำย คุณำนนต์ บุญศรัทธำ นำงปริญญำ บุญศรัทธำ มำรดำ 2564
5/15 4 55447 นำย กฤศกรณ์ สุรินทร์ศิริรัฐ นำยศุภเลิศ  สุรินทร์ศิริรัฐ บิดำ 2564
5/15 5 55543 นำย รัชกฤช บัวใหญ่ จ.ส.ต.สุรศักด์ิ  บัวใหญ่ บิดำ 2564
5/15 6 55570 นำย กฤษฎำ บุญหยำด นำยขุนทอง บุญหยำด บิดำ 2564
5/15 7 55579 นำย ภำสวุฒิ ศุภเสถียร นำงณัฐธิดำ  ศุภเสถียร มำรดำ 2564
5/15 8 55610 นำย กฤติธี จันทร์เทพำ นำยมนตรี  จันทร์เทพำ บิดำ 2564
5/15 9 55626 นำย ศักรินทร์ วิริยเสนกุล นำงแจ่มจันทร์  วิริยเสนกุล มำรดำ 2564
5/15 10 55629 นำย สุทธิพงษ์ ก่อสินวัฒนำ นำงสำวอัญชนำ  สวนเจริญ มำรดำ 2564
5/15 11 55801 นำย ปุณยวีร์ แก้วเกิดมี นำงวรำพร  แก้วเกิดมี มำรดำ 2564
5/15 12 55918 นำย ณัฐวัฒน์ จินตะเวช นำยธนธัช  จินตะเวช บิดำ 2564
5/15 13 57513 นำย ภัทรกร แม่นธนู นำงจรวย แม่นธนู มำรดำ 2564
5/15 14 57514 นำย บุรัสกร ถิระกิจ นำงสำวเมตตำ อ ำไพทอง มำรดำ 2564
5/15 15 58232 นำย ภูริภัทร ดำนุวงศ์ นำงสำวนรรัตน์ ดำนุวงศ์ มำรดำ 2564
5/15 16 58289 นำย ศุภโชค สำขี นำงสุธำสินี สำขี มำรดำ 2564
5/15 17 58290 นำย ปัญญำ หอมกล่ิน นำยประกำศิต หอมกล่ิน อำ 2564
5/15 18 55269 นำงสำว จำรีรัตน์ จันทกำญจน์ นำงพนิดำ จันทกำญจน์ มำรดำ 2564
5/15 19 55272 นำงสำว ชนกนันท์ บัวพันธ์ นำยประจวบ บัวพันธ์ บิดำ 2564
5/15 20 55306 นำงสำว กัลยำภัสร์ ไชยสัตย์ นำงกนกวรรณ์ ไชยสัตย์ มำรดำ 2564
5/15 21 55307 นำงสำว เจณิสสำ มำลำหอม นำงสำวโสภิณ มำลำหอม มำรดำ 2564
5/15 22 55308 นำงสำว ชญำนิส์ รุ่งเรือง นำงสำวทัศนีย์ รุ่งเรือง มำรดำ 2564
5/15 23 55309 นำงสำว ชลภำ รุ่งชลชวลิต นำงสำวรัตติกำ กัลป์ตินันท์ มำรดำ 2564
5/15 24 55311 นำงสำว ณัฏฐชำ พันธ์ุเพ็ง นำยปรำโมทย์ พันธ์ุเพ็ง บิดำ 2564
5/15 25 55324 นำงสำว ศิรดำ รัตนโสภำ นำยบดินทร์ รัตนโสภำ บิดำ 2564
5/15 26 55326 นำงสำว อำลีนำ สำยสุข นำงอรสำ สำยสุข มำรดำ 2564
5/15 27 55347 นำงสำว ชนกนันท์ นนทะใส นำยเชิด  นนทะใส บิดำ 2564
5/15 28 55349 นำงสำว ฐิติพร ตุละโก นำยวิทวุฒิ  ตุละโก บิดำ 2564
5/15 29 55352 นำงสำว ทิวำพร พิมชำย นำยประรินทร์  พิมชำย บิดำ 2564
5/15 30 55358 นำงสำว ปรำณปรียำ พิมพบุตร นำยเอนก  พิมพบุตร บิดำ 2564
5/15 31 55400 นำงสำว มินทิรำ สุภสร นำงเครือวัลย์ สุภสร มำรดำ 2564
5/15 32 55511 นำงสำว ชุติมณฑ์ น ำภำ นำยปิยะ  น ำภำ บิดำ 2564
5/15 33 55551 นำงสำว ชวพร โมลำนิล นำงประภำพร  โมลำนิล มำรดำ 2564
5/15 34 55604 นำงสำว ศิรประภำ สรรชัยเสริมพร นำงสำวเสำวคนธ์  สุพรมหม มำรดำ 2564
5/15 35 55638 นำงสำว ปฐมำภรณ์ พรมกำล นำงชัญญำสรณ์  ธงศรี มำรดำ 2564
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5/15 36 55639 นำงสำว ปภำวรินท์ วงษ์ค ำ นำงอุมำรังษี  วงษ์ค ำ มำรดำ 2564
5/15 37 58233 นำงสำว ชนิภรณ์ แสวงวงศ์ นำยอภิสิทธ์ิ แสวงวงศ์ พ่ี 2564
5/15 38 58234 นำงสำว ธนัชชำ เรืองแสน นำงจันทร์จิรำ เรืองแสน มำรดำ 2564
5/15 39 58235 นำงสำว อรทัย ดวงบุบผำ นำงส ำลี ดวงบุบผำ มำรดำ 2564
5/16 1 55250 นำย ณัฏฐพล สำธรวิศิษฐ์ นำงคณำลักษณ์ สำธรวิศิษฐ์ มำรดำ 2564
5/16 2 55294 นำย ปฏิภำณ เศรษฐมำตย์ นำงเชำวริน เศรษฐมำตย์ มำรดำ 2564
5/16 3 55343 นำย อรรถพล ชยำทิกุล นำงพิมพ์ชญำ  ทองโต่น มำรดำ 2564
5/16 4 55380 นำย ศิวกร ทองดำ นำงชลิดำ ประทีปทอง มำรดำ 2564
5/16 5 55416 นำย นวพล พิมพบุตร นำยพิษณุพงษ์ พิมพบุตร บิดำ 2564
5/16 6 55421 นำย ศิววงศ์ ทองดำ นำงชลิดำ ประทิปทอง มำรดำ 2564
5/16 7 55499 นำย นรำธิป แก้วมุกดำ นำยพิศิษฏ์  แก้งมุกดำ บิดำ 2564
5/16 8 55533 นำย จิรโชติ พรมโพธิน นำงสุธำทิพย์  พรมโพธิน มำรดำ 2564
5/16 9 55539 นำย ณัฐกฤต ฉลวยศรี นำยชัยธวัช  ฉลวยศรี บิดำ 2564
5/16 10 55541 นำย พลวิชญ์ อำรียะธนวัลย์ นำงสำววรำรัตน์  อำรียะธนวัลย์ มำรดำ 2564
5/16 11 55613 นำย เจตน์สฤษฎ์ิ ตั งลิขิตชุมมวน นำงจิตตำภัทร์  ตั งลิขิตชุมมวน มำรดำ 2564
5/16 12 55797 นำย ชุติมันต์ บุญโจม นำงสำวนันทวรรณ  บุญโจม มำรดำ 2564
5/16 13 55826 นำย คมชำญ เคนอ่อน นำยพัชระ  เคนอ่อน บิดำ 2564
5/16 14 55829 นำย ธีรเมธ สูนำนนท์ นำงสำวนพมำศ  ศูนำนนท์ มำรดำ 2564
5/16 15 58236 นำย กิตติพงศ์ บุญกระจ่ำง นำงกนกนภำ บุญกระจ่ำง มำรดำ 2564
5/16 16 58237 นำย วรภพ ฝ่ำยค ำตำ นำยวิโรจน์ ฝ่ำยค ำดำ บิดำ 2564
5/16 17 58291 นำย วิศวะ เจริญวงศ์ นำงรัชนี เจริญวงศ์ มำรดำ 2564
5/16 18 55310 นำงสำว ญำรำภรณ์ สรรพศรี นำยนิรันดร์ สรรพศรี ตำ 2564
5/16 19 55348 นำงสำว ชนัญภรณ์ ชอบเสียง นำยอนิรุต  ชอบเสียง บิดำ 2564
5/16 20 55356 นำงสำว นันท์สินี ย่ีวำศรี นำยไมตรี  ย่ีวำศรี บิดำ 2564
5/16 21 55385 นำงสำว กัญจนพร เลขมำศ นำงกมลวรรณ จันทร์หวำน มำรดำ 2564
5/16 22 55397 นำงสำว พัชริดำ เอรำวัติ นำงวิยุดำ เอรำวัติ มำรดำ 2564
5/16 23 55508 นำงสำว กันต์กนิษฐ์ พ ำขุนทด นำยธนินโรจน์  พำขุนทด บิดำ 2564
5/16 24 55517 นำงสำว พิมพ์ชุดำ ก ำพุฒ นำยวินัย  ก ำพุฒ บิดำ 2564
5/16 25 55522 นำงสำว วริศรำ นำมมณี นำยเจนณรงค์  นำมมณี บิดำ 2564
5/16 26 55595 นำงสำว ธัญชนก สวัสด์ิตระกูล นำงจิรนันท์  สวัสด์ิตระกูล มำรดำ 2564
5/16 27 55606 นำงสำว สุชัญญำ ทับทิมใส นำงกนกววรณ  ทับทิมใส มำรดำ 2564
5/16 28 55643 นำงสำว รชนก ตั งมิตรประชำ นำยชำตรี  ตั งมิตรประชำ บิดำ 2564
5/16 29 55664 นำงสำว ชฎำรัตน์ วัฒนสุข นำงสมสะอำด  วัฒนสุข มำรดำ 2564
5/16 30 55665 นำงสำว ชลลดำ สมดี นำงเสำวณีย์  สมดี ป้ำ 2564
5/16 31 55673 นำงสำว นพสร บุญรำศรี นำยรังสรรค์  บุญรำศรี บิดำ 2564
5/16 32 57525 นำงสำว ปวริศำ โสภำ นำงสำวพิสมัย โทตระกูล มำรดำ 2564
5/16 33 58238 นำงสำว จิดำภำ สุขคุ้ม พันตรีณชัย สุขคุ้ม บิดำ 2564
5/16 34 58239 นำงสำว ชลิตำ บุญโสดำกรณ์ นำงธิติยำ บุญโสดำกรณ์ มำรดำ 2564
5/16 35 58240 นำงสำว ณัฐกมล นนท์ศิริ นำงอนัญญำ นนท์ศิริ มำรดำ 2564
5/16 36 58241 นำงสำว ปริสรำ สำยรำช นำงหอมจันทร์ สำยรำช มำรดำ 2564
5/16 37 58242 นำงสำว พิชญธิดำ ผลพันธ์ นำยฐำกร ผลพันธ์ บิดำ 2564
5/16 38 58243 นำงสำว สกลสุภำ คงคำรัตน์ นำงวรรณธิดำ คงคำรัตน์ มำรดำ 2564
5/16 39 58244 นำงสำว สิริโสภำ ดุจดำ นำงร ำไพ ดุจดำ มำรดำ 2564
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5/16 40 58245 นำงสำว สุพิชญำ จันดำคูณ นำยอ้วน จันดำคูณ ปู่ 2564
5/17 1 55291 นำย ณัฐวุฒิ บุตรดีวงศ์ นำยศรำวุฒิ  บุตรดีวงศ์ บิดำ 2564
5/17 2 55292 นำย เตชัส แสนทวีสุข นำยพุทธิไกร แสนทวีสุข บิดำ 2564
5/17 3 55305 นำย ยศกร สมบูรณ์ นำยวิโรจน์ เซมรัมย์ ตำ 2564
5/17 4 55341 นำย สุปริม แสงเพ็ง นำงปฏิมำพร จงรักษ์ มำรดำ 2564
5/17 5 55581 นำย ศักรินทร์ เฝ่ือนสูงเนิน นำงสำวจันทร์จิรำ  รองทอง มำรดำ 2564
5/17 6 55612 นำย จิรทีปต์ ทองมี นำงวัชรี  ทองมี มำรดำ 2564
5/17 7 55619 นำย ธนชำติ จิรบูลย์นริญญำ นำงสำวณัชชำรีย์  จิรบูลย์นริญญำ มำรดำ 2564
5/17 8 58246 นำย กตพร แจ่มเชื อ ร้อยต ำรวจเอกพรชัย แจ่มเชื อ บิดำ 2564
5/17 9 58247 นำย กฤตนัย ไวยุกรณ์ นำยธงชัย ไวยุกรณ์ บิดำ 2564
5/17 10 58248 นำย ปรัญช์ ปรัสพันธ์ นำงสุภำลักษณ์ ปรัสพันธ์ มำรดำ 2564
5/17 11 58249 นำย พิริยะ ทำระธรรม นำยกิติกรณ์ ทำระธรรม บิดำ 2564
5/17 12 58279 นำย ภูวมินทร์ คุณสิริสิน นำยธนวินท์ ศรีกุล บิดำ 2564
5/17 13 58292 นำย สุทธิธีร์ ศรีพุ่ม พ.ต.ท.พัลลภ  เจริญพงษ์ อ่ืน ๆ 2564
5/17 14 55273 นำงสำว ชนำนันท์ รูปคม นำงสำวพัชรี อินทร์ภูมิ มำรดำ 2564
5/17 15 55285 นำงสำว ศรันย์พร ศรีธรรมภิวัฒน์ นำงสำวสุพีชำ แหยมพลับ มำรดำ 2564
5/17 16 55395 นำงสำว ปุณณิชญำณ์ ศรไชย นำงสุภำพร ศรไชย มำรดำ 2564
5/17 17 55516 นำงสำว พัชรำวรรณ โสดำกุล นำยศักดำ  โสดำกุล บิดำ 2564
5/17 18 55523 นำงสำว วริสำ วิจำรณปัญญำ นำยวิจำรณ์  วิจำรณปัญญำ บิดำ 2564
5/17 19 55597 นำงสำว นันทัชพร แก่นทน นำยรพีพงศ์  แก่นทน บิดำ 2564
5/17 20 55669 นำงสำว ณัฐกำนต์ ดอกบัว นำยอ ำนวย  ดอกบัว บิดำ 2564
5/17 21 55810 นำงสำว ฉัตรชนำ พบลำภ นำงวณัชญำ  พบลำภ มำรดำ 2564
5/17 22 55821 นำงสำว สิริวัฒนำ บุญยั ง นำงศักด์ิสิทธ์ิ  บุญยั ง มำรดำ 2564
5/17 23 55925 นำงสำว นันทพร รชตภคนันท์ นำงวรุณพร รชตภคนันท์ มำรดำ 2564
5/17 24 55931 นำงสำว พรพรรณ เชื อตะโปน นำงสำวถำวร ก ำทรัพย์ มำรดำ 2564
5/17 25 56719 นำงสำว พิมพ์พิมล วงศ์กุลโชติ นำยกสิณวัชรฒ์ วงศ์กุลโชติ บิดำ 2564
5/17 26 56720 นำงสำว พีรดำ เช่ียวชำญ นำงสำวปิยธิดำ มำกเสม น้ำ 2564
5/17 27 58218 นำงสำว ธฤดี นิลเกตุ นำงสำวถนอมศรี  เทพดู มำรดำ 2564
5/17 28 58250 นำงสำว ญำตำวี ลิ มปัญฑิตำ นำงสิริ ลิ มปัญฑิตำ มำรดำ 2564
5/17 29 58251 นำงสำว พิมพ์พัทธ์ สุรินทร์ประทีป นำงสำวศิรินภำ นิลเกษ มำรดำ 2564
5/17 30 58252 นำงสำว มัชฌิมำ หงษำ นำงสำวชนิสรำ หงษำ มำรดำ 2564
5/17 31 58277 นำงสำว จิรภิญญำ จันทร์มณี นำยจีรวัฒน์ จันทร์มณี บิดำ 2564
5/18 1 55586 นำย วสันต์ สุรนำรถ นำยทนง  สุรนำรถ บิดำ 2564
5/18 2 55621 นำย ธนภัทร ใจแก้ว นำงศศิธร  พีระนันท์รังษี มำรดำ 2564
5/18 3 55825 นำย กิติณัฎฐ์ เทวนุกูล นำยขวัญชัย  เทวนุกูล บิดำ 2564
5/18 4 55926 นำย ธีธัช วงชัยวรรณ์ นำยสมชำย วงชัยวรรณ์ บิดำ 2564
5/18 5 56724 นำย ธิปก ศำลธิรำช ร.ต.อ.เถลิงศักด์ิ ศำลธิรำช บิดำ 2564
5/18 6 58253 นำย จิรำวัฒน์ สำมีภักด์ิ นำงณัจฉรียำ ทองเพชร มำรดำ 2564
5/18 7 58254 นำย พงศกร รักษำสัตย์ นำงสำวอัญชลี รักษำสัตย์ มำรดำ 2564
5/18 8 55265 นำงสำว กนกวรรณ เส่งตระกูล นำงรัตนำ เส่งตระกูล มำรดำ 2564
5/18 9 55277 นำงสำว ฐิติรัตน์ ซ่ึงพรม นำยบุญยรัตน์ ซ่ึงพรม บิดำ 2564
5/18 10 55315 นำงสำว ทิชำพร ดอนมำลำ นำงอำภำรณี ดอนมำลำ มำรดำ 2564
5/18 11 55318 นำงสำว พัฒน์นรี งำมจิตรทิวัส นำยเศรษฐพิชญ์ งำมจิตรทิวัส บิดำ 2564
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5/18 12 55357 นำงสำว นิรมล แววดี นำยมนตรี  แววดี บิดำ 2564
5/18 13 55363 นำงสำว วริญำดำ สมดี นำยอัครวัฒน์  สมดี บิดำ 2564
5/18 14 55390 นำงสำว ณัฐนัน ม่ิงไชย นำงสำวนันธิดำ ม่ิงไชย มำรดำ 2564
5/18 15 55392 นำงสำว นรีกำนต์ จินำเสน นำงสำวลักขณำ บุญสูงเนิน มำรดำ 2564
5/18 16 55399 นำงสำว มนัญชยำ โสดำนำถ นำงสุกัญญำ โสดำนำถ มำรดำ 2564
5/18 17 55429 นำงสำว ณัฐณิชำ พุ่มแก้ว นำงเนำวรัตน์ พุ่มแก้ว มำรดำ 2564
5/18 18 55437 นำงสำว วีรำยำ ธรรมำนุชิต นำยธีรุตม์ ธรรมำนุชิต บิดำ 2564
5/18 19 55515 นำงสำว พชรอรพรรณ มำกมูล นำงสำวกุลณัชญำ  พงษ์บุญสุข มำรดำ 2564
5/18 20 55526 นำงสำว อันติมำ อุ่นพงษ์ นำยโอภำส  อุ่นพงษ์ บิดำ 2564
5/18 21 55527 นำงสำว อำรียำ ฟูกุล นำยอภิยุช  ฟูกุล บิดำ 2564
5/18 22 55528 นำงสำว กัญญ์วรำ แซ่เตีย นำยกิตติพันธ์ุ  แซ่เตีย บิดำ 2564
5/18 23 55568 นำงสำว เขมิกำ คุณสุทธ์ิ นำยศิริรักษ์  คุณสุทธ์ิ บิดำ 2564
5/18 24 55605 นำงสำว สิรินธรำรัชช์ ทองน้อย นำงพนำรัตน์  นนทวี มำรดำ 2564
5/18 25 55607 นำงสำว อชิรญำ อ่ิมโค่น นำงสำวพัชรีพร  ไชยสัจ มำรดำ 2564
5/18 26 55649 นำงสำว เบญญำภำ ทีปิวัฒน์ นำงนันทิญำ  ทีปิวัฒน์ มำรดำ 2564
5/18 27 55675 นำงสำว บูรณิน หม่ืนสี นำงเดือนเพ็ญ  หม่ืนสี มำรดำ 2564
5/18 28 55923 นำงสำว ธัญชนก วิทยำประโคน นำยรักษ์เกียรติ  วิทยำประโคน บิดำ 2564
5/18 29 58255 นำงสำว จินต์จุฑำ สุขสวัสด์ิ นำยคมสันต์ สุขสวัสด์ิ บิดำ 2564
5/18 30 58256 นำงสำว ณัฐชยำ สุวรรณวัฒน์สมบูรณ์ นำงวรัชยำ สุวรรณวัฒน์สมบูรณ์ มำรดำ 2564
5/18 31 58257 นำงสำว ธนันญชนก จันทร์อำรักษ์ นำงสุภำภรณ์ หัศจรรย์ ยำย 2564
5/18 32 58258 นำงสำว ปรัสรำ อนุพันธำงกูล นำยสรศักด์ิ ประวิทย์สิทธิกุล พ่ี 2564
5/18 33 58259 นำงสำว ปรียำดำ พรมนิล นำงสุจิตรำ พรมนิล มำรดำ 2564
5/18 34 58260 นำงสำว ปุณิกำ กิริยำ นำงสำวทิพวรรณ สินธุวัตร มำรดำ 2564
5/18 35 58261 นำงสำว ภวิกำ ไตรนทีพิทักษ์ นำงจรรยำ พันโนรำช มำรดำ 2564
5/18 36 58263 นำงสำว รภรณ์พัชร์ ชำวนำ นำงสำวรัศญำกร มำรัตน์ มำรดำ 2564
6/2 20 54875 นำงสำว แพรพิงค์ พีระนันท์รังษี นำงอัญชัญ พีระนันท์รังษ์ มำรดำ 2563
6/2 26 55020 นำงสำว กฤติยำนี ทองเกลี ยง นำงอริยำภรณ์ ทองเกลี ยง มำรดำ 2563
6/4 2 54667 นำย ภูกฤษ กนกวรรณำกร นำงสำวพิรุณพร พูลทรัพย์ มำรดำ 2563
6/4 18 54912 นำงสำว นนท์นภัส อร่ำมวัฒนกุล นำยอรุณรุ่ง อร่ำมวัฒนกุล บิดำ 2563
6/5 16 55115 นำงสำว นันท์นภัส บุญสิงห์ นำงธิดำรัตน์ บุญสิงห์ มำรดำ 2563
6/6 22 54562 นำงสำว สุธีกำนต์ สมสะอำด นำงอิศรำ สมสะอำด มำรดำ 2563
6/6 29 54982 นำงสำว กมลฉัตร ชำสุรีย์ นำงอภิชญำ ชำสุรีย์ มำรดำ 2563
6/7 10 54927 นำย จำรุวิทย์ แสนทวีสุข นำงรัชฎำภรณ์ แสนทวีสุข มำรดำ 2563
6/7 26 54745 นำงสำว สุพิชญำ ศรีสุรัตน์ นำงเพชรรัตน์ ศรีสุรัตน์ มำรดำ 2563
6/8 1 54568 นำย ณัฐกร เจริญวงค์ นำยวรำกร เจริญวงศ์ บิดำ 2563
6/8 2 54584 นำย อภิชัจ ศรีโชค นำงธนศิริ ศรีโชค มำรดำ 2563
6/8 3 54612 นำย กิตติคุณ ทองหนุน นำงจันทนีย์ ทองหนุน มำรดำ 2563
6/8 4 54627 นำย วรกันต์ อ่อนส ำอำงค์ นำงอ ำนวยนง อ่อนส ำอำงค์ มำรดำ 2563
6/8 5 54629 นำย สุวิจักขณ์ บุญชู นำงสำวรำตรี บุญชู ป้ำ 2563
6/8 6 54668 นำย ภูมิพัฒน์ ช่วงชิง นำยเชิงชำย ช่วงชิง บิดำ 2563
6/8 7 54708 นำย ธีรเมธ ทองชุม นำงรำณี ทองชุม มำรดำ 2563
6/8 8 54709 นำย ธีระชัย เวียงสงค์ นำงกรรณตำ เวียงสงค์ มำรดำ 2563
6/8 9 54759 นำย รัฐนันท์ ค ำสิงห์ นำงดรุณี ค ำสิงห์ มำรดำ 2563
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6/8 10 54800 นำย นิพัทธำดำ มณีศรี นำงพิมพ์พิรุฬห์ มณีศรี มำรดำ 2563
6/8 11 54884 นำย ฐิติบดี เชื อพันธ์ นำยสมศักด์ิ เชื อพันธ์ 2563
6/8 12 54885 นำย ณัฐนนท์ บุญจ ำเนียร นำงนิภำพร บุญจ ำเนียร มำรดำ 2563
6/8 13 54934 นำย พันธ์ทอง สีนำพันธ์ นำยชำญชัย สีนำพันธ์ บิดำ 2563
6/8 14 55042 นำย ขวัญชัย จูมพระบุตร นำยศิลปชัย จูมพระบุตร บิดำ 2563
6/8 15 55080 นำย วิทยำนิพนธ์ บุญคูณ นำยชัยชำญ บุญคูณ บิดำ 2563
6/8 16 57400 นำย ชัชพิสิฐ ทับทอง นำงสุวจี ทับทอง มำรดำ 2563
6/8 17 57401 นำย ชิษณุพงศ์ ปำณิวรรณ นำงกัปปิยำ ปำณิวรรณ มำรดำ 2563
6/8 18 57402 นำย ปณิธิ โหตระไวศยะ นำงนุชนำรถ โหตระไวศยะ มำรดำ 2563
6/8 19 57403 นำย พันธ์ศักด์ิ กตัญญู นำงสุดำวัลย์ กตัญญู มำรดำ 2563
6/8 20 57404 นำย ศรัณย์ เชื อชำญ นำงศรัณย์พร เชื อชำญ 2563
6/8 22 54557 นำงสำว โมรีลักษณ์ นำมบุตร นำยมังกร จรลี บิดำ 2563
6/8 23 54559 นำงสำว รัตนำ ยงกุลวณิช นำยไกรศักด์ิ ยงกุลวณิช บิดำ 2563
6/8 24 54590 นำงสำว ณัชชำ มณีวรรณ นำยธนเดช มณีวรรณ 2563
6/8 25 54603 นำงสำว พัณณิตำ ดอกบัว นำงสำวสุภัทรำวดี สรสิทธ์ิ 2563
6/8 26 54643 นำงสำว นันทัชพร บุระสี นำงศิริพร บุระสี มำรดำ 2563
6/8 27 54646 นำงสำว พิชญำ ทองบุรำณ นำงภำวิณี ทองบุรำณ มำรดำ 2563
6/8 28 54648 นำงสำว พิมพ์หทัย บุญน ำ นำงทิพวรรณ บุญน ำ มำรดำ 2563
6/8 29 54686 นำงสำว ณิชชำนันทน์ แสนทวีสุข นำยสมคิด โทจันทร์ มำรดำ 2563
6/8 30 54727 นำงสำว ณัฐชำภรณ์ พุ่มจ ำปำ นำยกิตติพงษ์ พุ่มจ ำปำ น้ำ 2563
6/8 31 54744 นำงสำว สิริกำนต์ ธำรำรมย์ นำยสุชำติ ธำรำมย์ บิดำ 2563
6/8 32 54820 นำงสำว ธนภรณ์ จันพวง นำงอิงอร จันพวง มำรดำ 2563
6/8 33 54870 นำงสำว พริฏฐำ แจงธรรม นำงจิรภัทร แจงธรรม มำรดำ 2563
6/8 34 54877 นำงสำว สุธำสินี อ่อนละมุน นำงสำวจำรุณี อ่อนละมุน มำรดำ 2563
6/8 35 54952 นำงสำว นันท์ลินี สุขเลิศ นำยนพพร สุขเลิศ บิดำ 2563
6/8 36 54960 นำงสำว สุนัธที สอนค ำเสน นำงน  ำฝน สอนค ำเสน มำรดำ 2563
6/8 37 54996 นำงสำว สุชำนำถ รำชอุ่น นำงจันทร์แสง ดวงแก้ว 2563
6/8 38 57405 นำงสำว โชตินันท์ ช่วงโชติ นำงสำวจิรำภรณ์ ช่วงโชติ มำรดำ 2563
6/8 39 57406 นำงสำว ปุญญพัฒน์ บุ้งทอง นำงพิณภำ บุ้งทอง มำรดำ 2563
6/8 40 57407 นำงสำว พิกุลแก้ว รัตนวรรณ นำยชัยณรงค์ รัตนวรรณ บิดำ 2563
6/8 41 57408 นำงสำว ภคพร บุญครอบ นำยกำรุณ บุญครอบ บิดำ 2563
6/8 42 57409 นำงสำว ศตพร ดำทวี พตท.อธิภัทร ดำทวี บิดำ 2563
6/8 43 57410 นำงสำว สุริวิภำ สุริยวงศ์ นำงสำวนภำวัลย์ ทีอุทิศ มำรดำ 2563
6/9 1 54569 นำย ธนกร สอดเสน นำงสำวรัตนำพร แสงส่อง มำรดำ 2563
6/9 2 54573 นำย ธนวัช เนตรสตรี นำงอนุสีดำ เนตรสตรี มำรดำ 2563
6/9 3 54715 นำย วิสุทธิพงศ์ ทองเลิศ นำงบรรฑณำ ทองเลิศ มำรดำ 2563
6/9 4 54717 นำย ศิรวิชญ์ กล้ำหำญ นำงเนำวรัตน์ กล้ำหำญ มำรดำ 2563
6/9 5 54754 นำย ธนินท์รัฐ โลหะสำร นำงธันย์นันท์ ธนัตกิจอนันต์ มำรดำ 2563
6/9 6 54793 นำย จีรวัฒน์ วงศ์พุฒ นำงนันทยำ ลำภย่ิง มำรดำ 2563
6/9 7 54807 นำย ศุภวิชญ์ เกษไธสง นำงเตือนใจ เกษไธสง มำรดำ 2563
6/9 8 54845 นำย ธำดำ สำเกตุ นำงสำวพิจิตร สัทธรรม มำรดำ 2563
6/9 9 54890 นำย นิติพงศ์ เรืองฐำนุศักด์ิ นำยฐำนุพงศ์ เรืองฐำนุศักด์ิ บิดำ 2563
6/9 10 54895 นำย พีรวิชญ์ มูลจัด นำงปริฉัตร มูลจัด มำรดำ 2563
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6/9 11 54898 นำย สุทธิภัทร ศรีใหญ่ นำยสุคนวิทย์ ศรีใหญ่ บิดำ 2563
6/9 12 55041 นำย คณพศ สอนอำจ ด.ต.หญิงณฤดี สอนอำจ มำรดำ 2563
6/9 13 55045 นำย วรัญญู หล่อเกษมศำนต์ นำงเยำวมำลย์ หล่อเกษมศำนต์ มำรดำ 2563
6/9 14 55073 นำย ณรงค์เดช คุณพำที นำงอำภำ คุณพำที มำรดำ 2563
6/9 15 57412 นำย ปณตพงศ์ ค ำสี นำงกำนต์พัชชำ ค ำสี มำรดำ 2563
6/9 16 57414 นำย วิศรุต สมุทรพงษ์ นำงสำวสุมำลี บุญสุข มำรดำ 2563
6/9 17 57453 นำย รัฐภูมิ เกศบุรมย์ นำงประภำภรณ์ เกศบุรมย์ มำรดำ 2563
6/9 19 54547 นำงสำว ณัฐกมล จำรุกมล นำยสุพัฒ จำรุกมล บิดำ 2563
6/9 20 54551 นำงสำว นวินดำ ภำละกำล นำงพรรณปพร ภำละกำล มำรดำ 2563
6/9 21 54605 นำงสำว มณฑำทิพย์ คุณพรหม นำงสำวจินตนำ คุณพรหม มำรดำ 2563
6/9 22 54634 นำงสำว ชรัญฎำ กันยำสำย นำงสำววรรณีย์ กันยำสำย มำรดำ 2563
6/9 23 54654 นำงสำว สุภัสสรำ ต้นโพธ์ิ นำยศักด์ิชัย ต้นโพธ์ิ บิดำ 2563
6/9 24 54697 นำงสำว มนสิชำ ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม นำงสำวสุรีย์รัตน์ ภวภูตำนนท์ ณ มหำสำรคำม มำรดำ 2563
6/9 25 54724 นำงสำว ฑิฆัมพร พยุหะ นำยเลิศสิน พยุหะ บิดำ 2563
6/9 26 54732 นำงสำว ปมีณตรำ สำเลศ นำงนิตยำ สำเลศ มำรดำ 2563
6/9 27 54776 นำงสำว ปัณณภัทร ชูรัตน์ นำงสำวนติสวรรณ ชูรัตน์ ป้ำ 2563
6/9 28 54789 นำงสำว สุพรรณี วรพุฒ นำงส ำเนียง ทองสิงห์ ป้ำ 2563
6/9 29 54812 นำงสำว ฉัตรมณี รำชอุดม นำยมนูญ รำชอุดม บิดำ 2563
6/9 30 54816 นำงสำว ณัฐธยำน์พร ทูลสิงห์ นำงสำวพูนสิน ทูลสิงห์ มำรดำ 2563
6/9 31 54827 นำงสำว ศศิกำนต์ ถำนันดร จ.ส.อ.กิตติศักด์ิ ถำนันดร บิดำ 2563
6/9 32 54872 นำงสำว พิชญำกร คูแก้ว นำงสำวทิตยำภรณ์ แว่นทอง มำรดำ 2563
6/9 33 54878 นำงสำว สุประวีณ์ แจ้งไธสง นำงพรพิมล แจ้งไธสง มำรดำ 2563
6/9 34 55021 นำงสำว จิตติกำนต์ เย็นแย้ม นำงจิรภัญญำ เย็นแย้ม มำรดำ 2563
6/9 35 55033 นำงสำว วำศิณี กำงทอง นำงวัชรำวรรณ กำงทอง มำรดำ 2563
6/9 36 57416 นำงสำว ณัฐณิชำ วอนอก นำงจำรุลักษญ์ วอนอก มำรดำ 2563
6/9 37 57417 นำงสำว พิมพกำนต์ อินทพันธ์ นำงสำวพัชรำ สำรกำร มำรดำ 2563
6/9 38 57418 นำงสำว ภคพร ผิวผ่อง นำงประคอง วิเชียรแสน ยำย 2563
6/9 39 57419 นำงสำว สุวนันท์ ศรีกุล นำยภำนุศักด์ิ ศรีกุล บิดำ 2563
6/9 40 57420 นำงสำว อภิญญำ ตรีโรจน์พร นำยชัยยศ ตรีโรจน์พร บิดำ 2563
6/10 2 54538 นำย อนุวัฒน์ บรรเจิดพัฒนกุล นำงเนตรทรำย บรรเจิดพัฒนกุล มำรดำ 2563
6/10 3 54567 นำย ชินวัตร ตุงคะเสรีรักษ์ นำยทวีโชค ตุงคะเสรีรักษ์ บิดำ 2563
6/10 4 54583 นำย สุวัชชัย ฉัตรวิไล นำงสุพรรณี ฉัตรวิไล มำรดำ 2563
6/10 5 54613 นำย ชยพล ศรีวรมำศ นำงสำวอนุลักษณ์ ศรีวรมำศ มำรดำ 2563
6/10 6 54628 นำย สุกฤษฎ์ิปชัย ศิริมงคล นำยเกรียงไกร ศรีมงคล บิดำ 2563
6/10 7 54669 นำย เมธำสิทธ์ิ วงศ์รัตน์ นำยอิงฟ้ำวัชรภูมิ วงศ์รัตน์ บิดำ 2563
6/10 8 54747 นำย กิตติธัช ประเสริฐโสภำ นำยสุรศักด์ิ ประเสริฐโสภำ บิดำ 2563
6/10 9 54751 นำย ธนกฤต หลักรัตน์ นำงทิพวรรณ์ หลักรัตน์ มำรดำ 2563
6/10 10 54758 นำย รัชสิทธ์ิ ไชยมำตย์ นำงส ำรวย ไชยมำตย์ มำรดำ 2563
6/10 11 54763 นำย สุวิจักขณ์ ชูวำ นำงสำวอัจฉรำวดี ณุวงษ์ศรี มำรดำ 2563
6/10 12 54849 นำย พงศธร นิติศักด์ิ นำงสำวพิศมัย บุญสุข มำรดำ 2563
6/10 13 54892 นำย พงศ์ดนัย ตั งตระกูล นำยปรมินทร์ แซ่อึง บิดำ 2563
6/10 14 54893 นำย พชรพล ไสยสมบัติ นำงสำวทิพวรรณ  โคตรนิมิตร มำรดำ 2563
6/10 15 54969 นำย ธนบดี ทุมนันท์ นำงอำริยำ ทุมนันท์ มำรดำ 2563
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6/10 16 55934 นำย ศิรวัฒน์ ค ำแพงศรี นำงสำวพีระพร วันทะนำ มำรดำ 2563
6/10 17 57421 นำย เจษฎำ กลำงถ่ิน นำงจิรำลักษณ์ กลำงถ่ิน มำรดำ 2563
6/10 18 57422 นำย นิติกร แก้วดวงงำม นำยนิกร แก้วดวงงำม บิดำ 2563
6/10 19 57423 นำย วุฒิภัทร หล่อเกษมศำนต์ นำยวชิรวิทย์ หล่อเกษมศำนต์ บิดำ 2563
6/10 20 57424 นำย ศุภวิชญ์ ศิลำเกษ นำงสำวหทัยรัช ศรีแผ้ว มำรดำ 2563
6/10 22 54542 นำงสำว จิรนำฎ นำค ำมูล นำงล ำไพ นำค ำมูล มำรดำ 2563
6/10 23 54550 นำงสำว นฤทัย คิดดีจริง นำยส ำรำญ คิดดีจริง บิดำ 2563
6/10 24 54564 นำงสำว อัจฉรีย์ วังทะพันธ์ นำงทัศนีย์ วังทะพันธ์ มำรดำ 2563
6/10 25 54596 นำงสำว นภอนงค์ รัตนภู นำงอุ่นจิตร รัตนภู มำรดำ 2563
6/10 26 54630 นำงสำว กนกนภำ อนันทวรรณ นำงวิภำวดี อนันทวรรณ มำรดำ 2563
6/10 27 54678 นำงสำว เกสรำ นวลศิริ นำงสำวณฐมน นวลศิริ มำรดำ 2563
6/10 28 54692 นำงสำว ณิริณญ์รฎำ เมืองโคตร นำงสุปรำณี เมืองโคตร มำรดำ 2563
6/10 29 54696 นำงสำว ภคมน วัฒนะไพบูลย์กุล นำงสำวสมศรี วัฒนะไพบูลย์กุล มำรดำ 2563
6/10 30 54777 นำงสำว ปำลิตำ ศิริเลอมำน นำงกัยนันท์ ศิริเลอมำน มำรดำ 2563
6/10 31 54817 นำงสำว ณิชนันทน์ บุญศรี นำงพนำรัตน์ บุญศรี มำรดำ 2563
6/10 33 54834 นำงสำว อัจฉรำวรรณ ปลื มอำรมย์ นำยชัยณกร ปลื อมอำรมย์ บิดำ 2563
6/10 34 54857 นำงสำว กัณฐมณี จันทิตย์ นำงปรำณี ธำนี มำรดำ 2563
6/10 35 54860 นำงสำว ณัฐนิชำ บุญประกอบ นำงสำวธัญชนก บุญประกอบ มำรดำ 2563
6/10 36 54911 นำงสำว ธิดำรัตน์ ชำติแดง นำงสำววิจิตกมล จินำพร มำรดำ 2563
6/10 37 54913 นำงสำว นภัสวรรณ นำมด้วง นำงณัฐนิชำ สมหมำย มำรดำ 2563
6/10 38 54918 นำงสำว พรนภัส ใจดี นำงจิรำณี ใจดี มำรดำ 2563
6/10 39 54919 นำงสำว พำณิภัค เคนสุวรรณ นำยธนิตศักด์ิ พีระเศรษฐวุฒิ ปู่ 2563
6/10 40 57425 นำงสำว กนกวรรณ หลอดแก้ว นำงสำวสมบูรณ์ หลอดแก้ว ย่ำ 2563
6/10 41 57426 นำงสำว ธัญชนก พุทธรัตน์ นำงสำววริศรำ โกมลศรี มำรดำ 2563
6/10 42 57427 นำงสำว พรสุดำ เพ็งพุฒ นำงหวำนเย็น คุภโกศล ยำย 2563
6/10 43 57428 นำงสำว สุชำนำถ อุ่นแดง นำงสุพันทำ อุ่นแดง มำรดำ 2563
6/10 44 57429 นำงสำว สุพัตรำ กำสีสอน นำงจำจ กำลีสอน มำรดำ 2563
6/10 45 57430 นำงสำว อรจิรัสม์ิ ครองยุทธ นำงสำวบังอรศิริ พ่วงคง มำรดำ 2563
6/11 1 54531 นำย ปุญญพัฒน์ เจริญนิตย์ นำงสำวพัชรี อินทำนะ มำรดำ 2563
6/11 2 54534 นำย เมธัส พิศำลปำรกุล นำงรภัฎ พิศำลปรำกุล มำรดำ 2563
6/11 3 54536 นำย รพีพงศ์ น  ำกล่ัน นำงปณิภำ น  ำกล่ัน มำรดำ 2563
6/11 4 54619 นำย ปภำวิน นนทไสย์ นำงรมฤดี นนทไสย์ มำรดำ 2563
6/11 5 54716 นำย ศรัณยพงษ์ สุวรรณกูฏ นำงศิรัณยภรณ์ สุวรรณกูฎ มำรดำ 2563
6/11 6 54752 นำย ธนำธร พิณทอง นำยพิกุล พิณทอง บิดำ 2563
6/11 7 54755 นำย ภำนุภัทร กล่ินหอม นำงสิริภัทรธำ กล่ินหอม มำรดำ 2563
6/11 8 54799 นำย ธนำธิป พวงศรี นำงภัทรอุษำ พวงศรี มำรดำ 2563
6/11 9 54839 นำย จิระ เลิศภัทรนันท์ นำงวรำวรรณ ค ำมุลตรี มำรดำ 2563
6/11 10 54882 นำย จิรพิพัส สมบูรณ์รุจน์ นำงสำวนิสำ กวินวงศ์ มำรดำ 0922608283

6/11 11 54886 นำย ณัฐวุฒิ จงจีน นำงสำวมยุรี จงจีน มำรดำ 2563
6/11 12 54889 นำย นครินทร์ สมหอม นำยจตุรพิธ สมหอม บิดำ 2563
6/11 13 54999 นำย กำญจนพงษ์ พันธ์ดี นำงพรพิมล พันธ์ดี มำรดำ 2563
6/11 14 57431 นำย ฐิติพงศ์ นครไพร นำงธนัญชนก นครไพร มำรดำ 2563
6/11 15 57432 นำย ณัฏชนน ไกรษี นำยศตภิษัช ไกรษี บิดำ 2563
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6/11 16 57433 นำย ณัฐภัทร ชมดง นำงสำวนฤดี บุญล้อม มำรดำ 2563
6/11 17 57434 นำย ภัทรพงศ์ เเก้วงำม นำงนัชชำ แก้วงำม มำรดำ 2563
6/11 18 57435 นำย ภูมิตะวัน ศรีบุระ นำยสุทัศ ศรีบุระ บิดำ 2563
6/11 19 54541 นำงสำว เขมณัฏฐ์ จันทร์น้อย นำงร้อยรัตน์ จันทร์น้อย มำรดำ 2563
6/11 20 54589 นำงสำว ชุติกำญจน์ บุญมำนันท์ นำงสำวปริศนำ บัวล  ำล  ำ 2563
6/11 21 54604 นำงสำว พิชญำ ทองค ำสุข นำงรุ้งเพชร ทองค ำสุข มำรดำ 2563
6/11 22 54647 นำงสำว พิมพ์พิศำ ผลำทิพย์ จ.ส.ต.หญิงพิมพ์ริชญำ วรรณวัตร์ มำรดำ 2563
6/11 23 54688 นำงสำว นับทอง ครองยุติ นำงขวัญแก้ว ครองยุติ มำรดำ 2563
6/11 24 54693 นำงสำว พลอยขวัญ ทองพันธ์ นำงพรจันทร์ ทองพันธ์ มำรดำ 2563
6/11 25 54726 นำงสำว ณัฐกำนต์ ประสำนสิงห์ นำยเอกชัย ประสำนสิงห์ บิดำ 2563
6/11 27 54814 นำงสำว ฐำนิดำ จันทร์สำร นำงปรมำพร วงศ์ประสิทธิพร ย่ำ 2563
6/11 28 54826 นำงสำว วรงค์พร สุวรรณกูฏ นำยเอกนรินทร์ สุวรรณกูฏ บิดำ 2563
6/11 29 54881 นำงสำว อันนำ โสดำธำตุ นำงนัชชำ วงศ์จอม มำรดำ 2563
6/11 30 55022 นำงสำว ชนกำนต์ ครองยุทธ นำยภูริทัต ครองยุทธ บิดำ 2563
6/11 31 55099 นำงสำว อำจรีย์ ศิริโชคมงคลชัย นำยธนชัย ศิริโชคมงคลชัย บิดำ 2563
6/11 32 55110 นำงสำว กรกนก เกษเจริญคุณ นำยปรำโมทย์ เกษเจริญคุณ ปู่ 2563
6/11 33 55111 นำงสำว กฤตกัญญำ คันศร นำงสำวสำยฝน ไข่จัตุรัส 2563
6/11 34 55124 นำงสำว ภัทสิณี ลี จงเพ่ิมพูน นำงสำวณิชภรณ์ เนตรสุนีย์ มำรดำ 2563
6/11 36 57436 นำงสำว ชลวษำ วงษ์ค ำ นำยจตุพล วงษ์ค ำ บิดำ 2563
6/11 37 57437 นำงสำว ณัฎฐนิชำ พุฒพิมพ์ นำงสังวำลย์ พุฒพิมพ์ มำรดำ 2563
6/11 38 57438 นำงสำว ณัฐฐิญำ ธนัชพุทธิพงศ์ นำยธนเสฏฐ์ ธนัชพุทธิพงศ์ บิดำ 2563
6/11 39 57439 นำงสำว ศุภรำงศ์ุชุดำ จันทร์วิวัฒนำกูล นำงวนิดำ จันทร์วิวัฒนำกูล มำรดำ 2563
6/11 40 57440 นำงสำว อรปภำ วิชชำกรทิพำกุล นำงกรปภำ ชิชำกรทิพำกุล มำรดำ 2563
6/11 41 57441 นำงสำว อำรณีย์ ศรีวะวงค์ นำงรัชนีย์ ศรีวะวงค์ มำรดำ 2563
6/12 1 54526 นำย ทับเพทำย มุระชีวะ นำงบุปผำ มุระชีวะ มำรดำ 2563
6/12 2 54527 นำย ธีเดช วิเชียรธวัชชัย นำยจักรกษณ์ วิเชียรธวัชชัย บิดำ 2563
6/12 4 54570 นำย ธนบดี ยำวะโนภำส นำยมนูญ ยำวะโนภำส บิดำ 2563
6/12 5 54622 นำย พลเอก มหัทธนะ นำยขจรศักด์ิ มหัทธนะ บิดำ 2563
6/12 6 54623 นำย พสธร จิรังษีวัฒนะ นำยจีรศักด์ิ จิรังษีวัฒนะ บิดำ 2563
6/12 7 54661 นำย ธนะวัฒน์ วิริยะเจริญผล นำงสำวฮวำ โด่ง มำรดำ 2563
6/12 8 54664 นำย บุญคลัง บุญจรัส นำงศิริเกษ บุญจรัส มำรดำ 2563
6/12 9 54706 นำย ณัฐภัทร เวียนวัฒนชัย นำยสมนึก เวียนวัฒนชัย บิดำ 2563
6/12 10 54707 นำย แทนไท สมใจเพ็ง นำงคัคนำงค์ ทองน้อย น้ำ 2563
6/12 11 54749 นำย จิรสิทธ์ิ นนท์ศิริ นำงจุไรพร นนท์ศิริ มำรดำ 2563
6/12 12 54838 นำย จำรุวัฒน์ ใจเป็น นำงเสำวณีย์ ดวงศรี มำรดำ 2563
6/12 13 54940 นำย สิรภพ ชำญศร นำงสำวสมคิด ทองเหลือง มำรดำ 2563
6/12 14 54978 นำย อชิระ แฉ่งใจ นำงสุพัตรำ แฉ่งใจ มำรดำ 2563
6/12 15 55003 นำย ฐิตธรรม วีระกุล นำยวันชัย วีระกุล บิดำ 2563
6/12 16 57442 นำย คณิณลภัส จึงสุวดี นำยธำนินทร์ จึงสุวดี บิดำ 2563
6/12 17 57443 นำย ตรีฑเศศ เท่ียงจิตต์ นำยบุญปลูก เท่ียงจิตต์ บิดำ 2563
6/12 18 57444 นำย บัญชำกำร สมพร นำงภัทรียำ สมพร มำรดำ 2563
6/12 19 57445 นำย พลกฤต พิณพำทย์ พ.อ.อ.เอกศิลป์ พิณพำทย์ บิดำ 2563
6/12 20 57446 นำย ยศภณ ประจันต์ นำงสำวจิณภัค ประจันต์ มำรดำ 2563
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6/12 21 54635 นำงสำว ชลธร กำนำ นำงสำวณัฏฐกมล เจริญทัศน์ 2563
6/12 22 54637 นำงสำว ณิศชำภัทร ศิริสุรักษ์ นำยวัชระ ศิริสุรักษ์ บิดำ 2563
6/12 23 54679 นำงสำว เขมิกำ สมิทธิชัยนนท์ นำงสำวจำรุวรรณ สมิทธิชัยนนท์ มำรดำ 2563
6/12 24 54684 นำงสำว ฐิตำภรณ์ อุ่นค ำ นำงทองขุ่น อุ่นค ำ มำรดำ 2563
6/12 25 54743 นำงสำว ศศิวิมล ส่องเสนำ นำงอพิมล ส่องเสนำ มำรดำ 2563
6/12 26 54783 นำงสำว เมธำณีย์ จิรนภำวิบูลย์ นำงสำวสุธำสินี บุญไพรัตนสกุล มำรดำ 2563
6/12 27 54784 นำงสำว วันวิสำข์ วุฒิเศรษฐไพบูลย์ นำยนิตินัย วุฒิเศรษฐไพบูลย์ บิดำ 2563
6/12 28 54810 นำงสำว กัลยรัตน์ แก่นสุข นำงเกศริน แก่นสุข มำรดำ 2563
6/12 29 54811 นำงสำว กิรติกำ ไพศำลสุจำรีกุล นำงอ ำไพ ไพศำลสุจำรีกุล มำรดำ 2563
6/12 30 54824 นำงสำว ภัทรียำ ค ำโกน นำยกิติพศ ค ำโกน บิดำ 2563
6/12 31 54829 นำงสำว สิรภัทร ประสำนทอง นำงสำวปิยธิดำ ประสำนทอง มำรดำ 2563
6/12 32 54865 นำงสำว ธนัญญำ หำรไชย นำยปริญญำ หำรไชย บิดำ 2563
6/12 33 54874 นำงสำว เพชรน  ำหน่ึง ศรัณยธำดำวงศ์ นำงสมศรี ค้ำเจริญ ย่ำ 2563
6/12 34 54955 นำงสำว พรญำณี สุภำพ นำงชูพักตร์ สุภำพ มำรดำ 2563
6/12 35 54983 นำงสำว กัญญำณัฐ พระใหญ่ นำงอัญธิสำ พระใหญ่ มำรดำ 2563
6/12 36 55893 นำงสำว พิณรำ ก่อสินวัฒนำ นำยพยุงศักด์ิ ก่อสินวัฒนำ บิดำ 2563
6/12 37 57447 นำงสำว ชุติสรำ สิงห์สงหำ นำงสำวศุภรนิศร์ สิงห์สงหำ มำรดำ 2563
6/12 38 57448 นำงสำว ณัฎฐธิดำ สมศรี ด.ต.วินัย สมศรี บิดำ 2563
6/12 39 57449 นำงสำว ณิชำภัทร สีดำจิตร นำงสำวกิตติยำ พิบูลลีตระกูล ยำย 2563
6/12 40 57450 นำงสำว วัชรำภรณ์ วะนำ นำงำววรรณวิษำ จันทรเนตร มำรดำ 2563
6/12 41 57451 นำงสำว อัญชิสำ ศรีพร นำยศิริพงศ์ ศรีพร บิดำ 2563
6/13 1 54523 นำย ชำคริต สกุลเรืองศรี นำงสำวกฤติมำ สิงห์พำ 2563
6/13 2 54572 นำย เฉลิมชนม์ มงคลศิลป์ นำยสมเจตต์ มงคลศิลป์ บิดำ 2563
6/13 3 54577 นำย รตำนนท์ จันทนป นำยจีระพงษ์ จันทนป บิดำ 2563
6/13 4 54578 นำย วิชชำกำร ทำงทอง นำงล ำใย ทำงทอง มำรดำ 2563
6/13 5 54579 นำย วิชญพงศ์ สำมสี นำงหทัยรัตน์ สำมสี มำรดำ 2563
6/13 6 54580 นำย ศิรพุทธ จำรุกมล นำงนิภำพร จำรุกมล มำรดำ 2563
6/13 7 54581 นำย ศุภวิชณ์ แสนศรี นำงเทียมจันทร์ แสนศรี ย่ำ 2563
6/13 8 54618 นำย ปกรณ์ ร้อยศรี นำยประวิทย์ ร้อยศรี บิดำ 2563
6/13 9 54657 นำย กิตติศักด์ิ ประทุมมำ นำงนงเยำว์ ประทุมมำ มำรดำ 2563
6/13 10 54658 นำย กิตติศักด์ิ หำทรัพย์ นำงสำวภำวินี หำทรัพย์ มำรดำ 2563
6/13 11 54660 นำย ธนดล คงบุญ นำงรวีวรรณ คงบุญ มำรดำ 2563
6/13 12 54671 นำย วรำเมศ นิสำ นำงพนัชกร นิสำ มำรดำ 2563
6/13 13 54761 นำย สุทธิชัย ศุภอรรถกร นำงสำวอรัญญำ นำค ำ มำรดำ 2563
6/13 14 54841 นำย เดชำวัต ดุลย์ชูประภำ นำงสำวนฤมล ชัยยะ มำรดำ 2563
6/13 15 54844 นำย ธัญพิสิษฐ์ สุริยะ นำงสมควร สุริยะ มำรดำ 2563
6/13 16 54851 นำย ภัค พูลงำม นำงจุรำพร พูลงำม มำรดำ 2563
6/13 17 54852 นำย ภำสกร พันธ์สุวรรณ นำงสำวก่ิงแก้ว แซ่เตียว มำรดำ 2563
6/13 18 54888 นำย ธนพัชร์ ทองเหลือง นำงพัชริน ทองเหลือง มำรดำ 2563
6/13 19 55104 นำย ปวศิน ก้อนศิลำ นำงวีนัสริน ก้อนศิลำ มำรดำ 2563
6/13 20 57452 นำย ภควัต ชมดง นำงสำวนฤดี บุญล้อม มำรดำ 2563
6/13 21 54543 นำงสำว จุฬำมำศ จันทรมัย นำงพิจิตรำ จันทรมัย มำรดำ 2563
6/13 22 54549 นำงสำว ธันยนันท์ วัฒนเรืองโกวิท นำงวรณั วัฒนำเรืองโกวิท มำรดำ 2563
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6/13 23 54565 นำงสำว อำทิตยำ ธรรมสัตย์ นำยไชยกำร ธรรมสัตย์ บิดำ 2563
6/13 24 54602 นำงสำว พลอยน  ำเงิน ศรีจันทร์ นำงวิภำภรณ์ ศรีจันทร์ มำรดำ 2563
6/13 25 54642 นำงสำว นลินี ต้นสำย นำงสำวพิรนันท์ อำจภักดี 2563
6/13 26 54656 นำงสำว เอื อกำรย์ นิลำศน์ นำงฉันทนำ นิลำศน์ มำรดำ 2563
6/13 27 54694 นำงสำว พิชญำภำ คุณะโคตร นำงมณีวรรณ คุณะโคตร มำรดำ 2563
6/13 28 54695 นำงสำว เพียงขวัญ สุพรหม นำยพยุงศักด์ิ สุพรหม บิดำ 2563
6/13 29 54723 นำงสำว จิรภิญญำ อำรีย์ นำงกำญจนำ อำรีย์ มำรดำ 2563
6/13 31 54729 นำงสำว ธนัชชำ ค ำเพรำะ นำงศรินทร์ ค ำเพรำะ มำรดำ 2563
6/13 32 54739 นำงสำว มุทิตำ พรยิ ม นำยคฑำวุธ พรยิ ม อำ 2563
6/13 33 54740 นำงสำว รัตนำวลี วิชำเทพ นำยไพฑูรย์ วิชำเทพ บิดำ 2563
6/13 34 54863 นำงสำว ณิชำภัทร นำคสุข นำงพัชรำภรณ์ นำคสุข มำรดำ 2563
6/13 35 54868 นำงสำว บัณฑิตำ มะลิวัลย์ นำยบัณทิต มะลิวัลย์ บิดำ 2563
6/13 36 54923 นำงสำว สุวพิชญ์ พีระเศรษฐวุฒิ นำงกำนต์สินี พีระเศรษฐวุฒิ มำรดำ 2563
6/13 37 54942 นำงสำว กชกร ไชยสังวล นำงนริศรำ สำรีบุตร มำรดำ 2563
6/13 39 57454 นำงสำว ณัฐแพร แสนวิชัย นำงสำวเพียรช่อ แสนวิชัย มำรดำ 2563
6/13 40 57455 นำงสำว ธนปวัน วะสุรีย์ นำงรัชนี วะสุรีย์ มำรดำ 2563
6/13 41 57456 นำงสำว ธัญพิชชำ ทองจ ำรัส นำยสุวิทย์ ทองจ ำรัส บิดำ 2563
6/13 42 57457 นำงสำว นลินทิพย์ ประทุมชำติ นำงสันทยำ ประทุมชำติ มำรดำ 2563
6/13 43 57458 นำงสำว นลินี ลอยลม นำงสำวนันทนำ น้อยงำม มำรดำ 2563
6/13 44 57459 นำงสำว วิชญำดำ บุญต่อ นำยภัทรดนัย บุญต่อ บิดำ 2563
6/14 1 54626 นำย ภูษิต สรรพสำร นำยสันติ สรรพสำร บิดำ 2563
6/14 2 54672 นำย วัชระ ศุภสุข จ.ส.อ.หญิงศกุลตลำ ศุภสุข มำรดำ 2563
6/14 3 54703 นำย คเณศ บัวสด นำยอุทัย บัวสด บิดำ 2563
6/14 4 54753 นำย ธนำธิป มุกดำหำร นำงชนม์สิตำ มุกดำหำร มำรดำ 2563
6/14 5 54795 นำย ณัฐชนน ปิตะพรหม นำงอมรรัตน์ ปิตะพรหม มำรดำ 2563
6/14 6 54846 นำย เธียรวิชญ์ พรหมสอน นำงไดแอนน่ำ พรหมสอน มำรดำ 2563
6/14 7 54883 นำย เจตนิพัทธ์ ทัศบุตร นำยสมรักษ์ ทัศบุตร บิดำ 2563
6/14 8 54896 นำย ภูริ ชำริชำ นำงสำวพิมชนก ชำริชำ พ่ี 2563
6/14 9 54931 นำย ธนพล ทำงทอง นำงปณิตำ ทำงทอง มำรดำ 2563
6/14 10 54937 นำย รชต มำดำสิทธ์ิ นำงเกษยำ มำดำสิทธ์ิ มำรดำ 2563
6/14 11 54973 นำย ปุญญพัฒน์ เข่ือนสีอ่อน นำยวรเวชน์ เข่ือนสีอ่อน บิดำ 2563
6/14 12 55039 นำย กิฎชภูมิ สำยเมฆ นำงสำวจันทร์เพ็ญ สำยเมฆ ป้ำ 2563
6/14 13 57460 นำย ธีรดนย์ สำยดวง นำยอิทธิพล สำยดวง บิดำ 2563
6/14 14 57461 นำย ย่ิงคุณ อัครบุตร นำงฉวีวรรณ อัครบุตร ย่ำ 2563
6/14 15 57462 นำย ศุภณัฐ โภคภิรมย์ นำงรชยำ โภคภิรมย์ มำรดำ 2563
6/14 16 57463 นำย สนธยำ หอมจันทร์ นำงสำวดวงฤดี หอมจันทร์ พ่ี 2563
6/14 17 54554 นำงสำว พรนัชชำ สำยงำม นำงสำวจิรัสยำ สำยม่ัน มำรดำ 2563
6/14 18 54595 นำงสำว ธีร์วรำ ธุศรีวรรณ นำยธนำ ธุศรีวรรณ บิดำ 2563
6/14 19 54676 นำงสำว กัญญำรัตน์ กวีกรณ์ นำงกรรณิกำ กวีกรณ์ มำรดำ 2563
6/14 20 54680 นำงสำว คุณัญญำ บุญขจร นำงปิยำภรณ์ บุญขจร มำรดำ 2563
6/14 21 54725 นำงสำว ณัฐกฤตำ วรรณสำย นำยเจษฎำ วรรณสำย บิดำ 2563
6/14 22 54736 นำงสำว พรนำรินทร์ สำยเนตร นำงพิมพ์ธิดำ สำยเนตร มำรดำ 2563
6/14 23 54738 นำงสำว มิญช์พิชญ์ ทองน้อย นำงคัคนำงค์ ทองน้อย มำรดำ 2563
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6/14 25 54785 นำงสำว ศรีอำรีย์ แสงทิพย์ นำยฐิติพันธ์ิ แสงทิพย์ บิดำ 2563
6/14 26 54787 นำงสำว สิริเนตร เสนำดี นำยนฤนำท เสนำดี บิดำ 2563
6/14 27 54819 นำงสำว ทฤฒมน ไสยรินทร์ นำงสุมำลี ไสยรินทร์ มำรดำ 2563
6/14 28 54822 นำงสำว พชรพรรณ บุตรโท นำงยินดี บุตรโท มำรดำ 2563
6/14 29 54830 นำงสำว สุจิตรำ นันทะเสน นำงสำวล ำพูล นันทะเสน มำรดำ 2563
6/14 30 54861 นำงสำว ณัฐสินี ค ำล้ำน นำงชัยนำท ค ำล้ำน มำรดำ 2563
6/14 31 54867 นำงสำว ธัญวรัตน์ กิจไพบูลย์ชัย นำงสำวกิตติภรณ์ สีหำบุตร มำรดำ 2563
6/14 32 54914 นำงสำว ปวริศำ สุดพำห์ นำยกฤษฎำ สุดพำห์ บิดำ 2563
6/14 33 54917 นำงสำว พนิดำ แก้วคูณ นำยตรวจพล แก้วคูณ บิดำ 2563
6/14 34 54920 นำงสำว ภัทรำพร พรมโลก นำงพัชร์สินีย์ พรมโลก มำรดำ 2563
6/14 35 54944 นำงสำว จิรัชญำ วิทยำรักษ์ นำยกฎหมำย วิทยำรักษ์ บิดำ 2563
6/14 36 54947 นำงสำว ชญำนันทน์ ศุภอรรถกร นำยชำญชัย ศุภอรรถกร บิดำ 2563
6/14 37 54954 นำงสำว ปิยธิดำ ร่มเย็น นำงประครองพันธ์ ร่มเย็น มำรดำ 2563
6/14 38 54957 นำงสำว เพชรลดำ กอแก้ว นำยชำญวิทย์ กอแก้ว บิดำ 2563
6/14 39 54958 นำงสำว ม่ิงโกมุท ทีอุทิศ นำยโชติช่วง ทีอุทิศ บิดำ 2563
6/14 40 55023 นำงสำว ช่อชมพู วีสเพ็ญ นำงพนิตำนันท์ วีสเพ็ญ มำรดำ 2563
6/14 41 55088 นำงสำว ปภำวี ธนธรรมสถิต นำยนพดล ธนธรรมสถิต บิดำ 2563
6/14 42 57464 นำงสำว อักษรำรัก ดำผำ นำงสำววำสนำ แสงสีดำ มำรดำ 2563
6/14 43 57465 นำงสำว จิรัชญำ สุวรรณกูฏ นำงสำวกชพร พันธ์ศิริ มำรดำ 2563
6/15 1 54528 นำย นิติภูมิ โทนผุย นำงดรุณี โทนผุย มำรดำ 2563
6/15 2 54533 นำย เมธะคำมิน สุระพันธ์ นำงสำวปริยวรรณ สุระพันธ์ มำรดำ 2563
6/15 3 54535 นำย ยุทธนำวี ซิงค์ นำงพัชรี ซิงค์ มำรดำ 2563
6/15 4 54539 นำย อภิวิชญ์ ครองยุทธ นำงชนัดดำ ครองยุทธ มำรดำ 2563
6/15 5 54663 นำย บดินทร์ โพธ์ิรัง นำงกลัยำณี โพธ์ิรัง มำรดำ 2563
6/15 6 54704 นำย จิรพัฒน์ ป้อมหิน นำงวิชรำภรณ์ ป้อมหิน มำรดำ 2563
6/15 7 54710 นำย นวันธร ผำสุข นำงนิลุบล ผำสุก มำรดำ 2563
6/15 8 54711 นำย ปุณณภพ ลลิตจรูญ นำงก่ิงกำยน์ ลลิตจรุญ มำรดำ 2563
6/15 9 54722 นำย อัษฎำยุธ สมุทรเวช นำยนนทวัฒน์ สมุทรเวช บิดำ 2563
6/15 11 54794 นำย ชนำธิป บุญทรัพย์ พ.ต.ท.กริชเพชร บุญทรัพย์ ตำ 2563
6/15 12 54797 นำย แทนไท สวัสดี นำยเวียงชัย สวัสดี บิดำ 2563
6/15 13 54798 นำย ธนภัทร พันธ์เจริญ นำยพิชิต พันธ์เจริญ บิดำ 2563
6/15 14 54806 นำย ลิขสิทธ์ิ ปรัสพันธ์ นำงประคอง ปรัสพันธ์ มำรดำ 2563
6/15 15 57466 นำย ชยำนนท์ อักโข นำงธันยำภรณ์ อักโข มำรดำ 2563
6/15 16 57467 นำย ณฐกร พำนิชกุล นำยวิทยำ พำนิชกุล บิดำ 2563
6/15 17 57468 นำย สรวิชญ์ เสนำพันธ์ นำงสิริพัชรสุดำ อินทจร มำรดำ 2563
6/15 18 57469 นำย อภิรัตน์ พรหมสำขำ ณ สกลนคร นำยธรรมรัตน์ พรหมสำขำ ณ สกลนคร ปู่ 2563
6/15 19 54587 นำงสำว ชนมน พรหมเมตตำ นำงธัญญำภัค สุทธำคงคูณณำ มำรดำ 2563
6/15 20 54588 นำงสำว ชนำกำนต์ วรเนตร ร.ต.จรุงศักด์ิ วรเนตร บิดำ 2563
6/15 21 54594 นำงสำว ธัญพร รำกแก่น นำงวิภำวดี รำกแก่น มำรดำ 2563
6/15 22 54636 นำงสำว ณัฐวรรณ สีหำขันธ์ นำงค ำพันธ์ สีหำขันธ์ มำรดำ 2563
6/15 23 54651 นำงสำว ศมำภรณ์ แฝงกล่ิน นำงสมพำน แฝงกล่ิน มำรดำ 2563
6/15 24 54677 นำงสำว กันต์ธิดำ ไชยวงศ์คต นำงวรรณีย์ ไชยวงศ์คต มำรดำ 2563
6/15 25 54731 นำงสำว ธิติญำณ์ภัทร กลมกล่อม นำงพัชรำพร กลมกล่อม มำรดำ 2563
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6/15 27 54768 นำงสำว กัลยกร ตระกำรไทย นำยประกำศ ตระกำรไทย บิดำ 2563
6/15 28 54781 นำงสำว มณธกำนต์ ประสิทธ์ิสำร นำงชลินรัตน์ พวิโภษำ มำรดำ 2563
6/15 29 54782 นำงสำว ม่ิงหทัย วรพุฒ นำงสงกรำนต์ วรพุฒ มำรดำ 2563
6/15 30 54832 นำงสำว อภิญญำ สมิตอักษร นำยประศำสน์ ปำนวุฒิ ตำ 2563
6/15 31 54864 นำงสำว ณิชำมน บ ำรุงรำษฎร์ นำวำอำกำศเอกสมโภชน์ บ ำรุงรำษฎร์ ตำ 2563
6/15 32 54900 นำงสำว กวินำรัตน์ ในเกษตรธนพัฒน์ นำงธิฎฎพัทธ์ิ ในเกษตรธนพัฒน์ มำรดำ 2563
6/15 33 54903 นำงสำว ฉันทชำ ตั งสืบพงษ์ นำงฉัฐวลัยย์ ตั งสืบพงษ์ มำรดำ 2563
6/15 34 54906 นำงสำว ตรีธนำ ดีงำม นำงวริศรำ ดีงำม มำรดำ 2563
6/15 35 54961 นำงสำว อรชณิภำ สะอำดย่ิง นำงเอื อมไพร ค ำศรี มำรดำ 2563
6/15 36 55112 นำงสำว ฉัตรมณี หลักหำญ นำยวุฒิชัย หลักหำญ บิดำ 2563
6/15 37 55128 นำงสำว ศรัณยำ เบญจถำวรอนันท์ นำงสำวสุจิตรำ เหลืองรุ่งโรจน์ มำรดำ 2563
6/15 38 57470 นำงสำว จริญญำ จันทำนี นำงสำวจุฬำลักษณ์ เสนสอน มำรดำ 2563
6/15 39 57471 นำงสำว ปุญญิศำ ทำวะรมย์ นำงเตือนใจ อกผำย มำรดำ 2563
6/15 40 57472 นำงสำว รุ่งนภำ เรืองแสน นำงดำว เรืองแสน มำรดำ 2563
6/15 41 57473 นำงสำว อรปรียำ โกศัลวัฒน์ นำงสำวิภำดำ ผำลีพัฒน์ มำรดำ 2563
6/16 3 54621 นำย พชร รูปช้ำง นำงสำวสมพร รูปช้ำง ป้ำ 2563
6/16 4 54713 นำย รำชวัฒน์ อุดมกัน นำงจันทร์ทอง อุดมกัน ย่ำ 2563
6/16 5 54720 นำย อธิวัฒน์ กำญจนีย์ นำงภัททิรำ กำญจนีย์ มำรดำ 2563
6/16 6 54796 นำย ทินภัทร พรำวศรี นำงนิรัชฎำภรณ์ พรำวศรี มำรดำ 2563
6/16 7 54803 นำย ภำนุพงศ์ ยอดเอื อ นำงนำถรัดดำ ยอดเอื อ มำรดำ 2563
6/16 8 54809 นำย อรรถนนท์ ไชยจิตร นำยอรรรคเดช ไชยจิตร บิดำ 2563
6/16 9 54887 นำย ไตรภพ พันธสำร นำงภัทรชนก พันธสำร มำรดำ 2563
6/16 10 54975 นำย ภณวรรชน์ โขงเขตต์ นำยสมพงษ์ โขงเขตต์ บิดำ 2563
6/16 11 55006 นำย เตชำธร ธำนิสพงศ์ นำยกฤษฎำวคุณ ธำนิสพงศ์ บิดำ 2563
6/16 12 55078 นำย พันธบัตร ทองพุ่ม นำยจิตติ เสือสำ 2563
6/16 13 57474 นำย ตะวันฉำย บ ำรุง นำงสำวภัทรนันต์ เฮงวรเศรษฐ์กุล ป้ำ 2563
6/16 14 57475 นำย ทักษ์ดนัย จ ำปี นำงรจนำ จ ำปี มำรดำ 2563
6/16 15 57476 นำย ธนัญชัย สุขช่วย นำงเยำวลักษณ์ สุขช่วย มำรดำ 2563
6/16 16 57477 นำย ปณิธำน สำรเสนำ นำยประกิต สำรเสนำ บิดำ 2563
6/16 19 54555 นำงสำว พัชรำภำ บุญสุภำ นำยไพชยนต์ บุญสุภำ บิดำ 2563
6/16 20 54556 นำงสำว มุทิตำ มณเฑียรอำจ นำงสำวรุ่งนภำ มณเฑียรอำจ พ่ี 2563
6/16 21 54558 นำงสำว รังสิมำ เขยนอก ด.ต.อภิเชษฐ์ เขยนอก บิดำ 2563
6/16 22 54563 นำงสำว ไหมแก้ว ค ำยนต์ นำงทิพวรรณ ค ำยนต์ มำรดำ 2563
6/16 23 54683 นำงสำว ชุติกำญจน์ จันสอน นำยกิตติธร จันสอน บิดำ 2563
6/16 24 54691 นำงสำว ปำนตะวัน บุญญโก นำยบรรยง บุญญโก บิดำ 2563
6/16 25 54701 นำงสำว สิรินทรำ ศรีจันทร์ นำงสุภัตรำ ศรีจันทร์ มำรดำ 2563
6/16 26 54730 นำงสำว ธันยำรัตน์ รบกล้ำ นำงกัญญำภัค เสตพันธ์ มำรดำ 2563
6/16 27 54734 นำงสำว ปัทมพร ไชยอนงค์ศักด์ิ นำงสลักจิต ไชยอนงค์ศักด์ิ มำรดำ 2563
6/16 28 54774 นำงสำว นัฐกำนต์ ภูมลี นำยช ำนำญ ภูมลี บิดำ 2563
6/16 29 54862 นำงสำว ณิชำกร ศรีสมบูรณ์ นำงจิรนันท์ ศรีสมบูรณ์ มำรดำ 2563
6/16 30 54907 นำงสำว ธนพร ชัยกุลเสรีวัฒน์ นำงนันทิยำ ชัยกุลเสรีวัฒน์ มำรดำ 2563
6/16 31 54922 นำงสำว วิรฎำ แสนชมภู นำงรพีพร แสนชมภู มำรดำ 2563
6/16 32 54925 นำงสำว อภิษฐำ วิลำมำศ นำงสุจิตรำ วิลำมำศ มำรดำ 2563
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6/16 33 55114 นำงสำว ณิชำพร ทวิชูปกรณ์ นำยประพจน์ ทวิชูปกรณ์ บิดำ 2563
6/16 34 57479 นำงสำว ฑิตยำ บุญวิทย์ชัยกุล นำงสำวดวงกมล วังศรีแก้ว มำรดำ 2563
6/16 35 57480 นำงสำว พลอยไพลิน บุญประชม นำยไพฑูรย์ บุญประชม บิดำ 2563
6/16 36 57481 นำงสำว ศุพัชรำ ธรรมค ำ นำงบังอร ชูเนตร ยำย 2563
6/16 37 57482 นำงสำว สิรินรัตน์ เจริญวงศ์ ร.ต.ต.วีระวงศ์ เจริญวงศ์ บิดำ 2563
6/16 38 57483 นำงสำว ณทิตำ อริยวงศ์ พ.ต.ท.หญิงอมรรัตน์ โสภณ มำรดำ 2563
6/16 39 57484 นำงสำว อุบลรัตน์ นำมบุรี นำงเรืองรัตน์ แพงจันทร์ ยำย 2563
6/16 40 57485 นำงสำว นฌพรรณ ทองค ำ นำยสุตัน ทองค ำ บิดำ 2563
6/16 41 57486 นำงสำว ภัทรวดี จันทร์หนองแวง นำงสำววิภำรัตน์ เจริญทรัพย์ มำรดำ 2563
6/16 42 57487 นำงสำว สิริวิมล เข็มเพ็ชร นำงอัมพร เข็มเพ็ชร มำรดำ 2563
6/17 1 54530 นำย ปิติพัฒน์ ขุนเชำว์ นำงสำวนิตยำ ทองบุ มำรดำ 2563
6/17 2 54532 นำย ปุณณภพ ลิ มจิตรกร นำงนิตยำ ลิ มจิตรกร มำรดำ 2563
6/17 3 54615 นำย ชิษณุ ก่ิงสำทน นำยอนุสรณ์ ก่ิงสำทน บิดำ 2563
6/17 4 54750 นำย ชำคร สมวัลย์ นำงศรีไพร สมวัลย์ 2563
6/17 5 54756 นำย ภูมิภัทร ทรัพย์สิริวณิช นำงสำวจิตตัง สุวรรณกูฏ น้ำ 2563
6/17 6 54760 นำย ศุภกฤต อุดมโรจนทรัพย์ นำยธีระศักด์ิ อุดมโรจนทรัพย์ บิดำ 2563
6/17 7 54842 นำย ธนบดี วงษ์กลม นำงอมรรัตน์ วงษ์กลม มำรดำ 2563
6/17 8 54848 นำย ปลวัชร ศุภโกศล นำงเอมจิรำ ศุภโกศล มำรดำ 2563
6/17 9 54855 นำย เอรำวัญ คุรินทร์ นำงนุชนำถ ไพเรำะ มำรดำ 2563
6/17 10 55106 นำย ภูวรินทร์ พุฒพวง นำยยงยุทธ พุฒพวง บิดำ 2563
6/17 11 54561 นำงสำว วรินทิพย์ ล ำดับ นำงดวงวิภำ ล ำดับ มำรดำ 2563
6/17 12 54592 นำงสำว ณัฐชำ ภูมูลเมือง นำงธิดำรัตน์ ภูมูลเมือง 2563
6/17 13 54593 นำงสำว ธนภรณ์ ศรีสงครำม นำยกุศล ศรีสงครำม บิดำ 2563
6/17 14 54598 นำงสำว ปุญญิศำ วำจรัต นำงสำวญำณัท วำจรัต 2563
6/17 15 54600 นำงสำว พนิดำ ทรัพยำนนท์ นำงวัชรินทร์ ทรัพยำนนท์ 2563
6/17 16 54607 นำงสำว วริศรำ ผันผอง นำงศรินรัตน์ วงษำเกษ ป้ำ 2563
6/17 17 54610 นำงสำว สิริกัญญำ เงินยวด นำยกุศลศักด์ิ เงินยวด บิดำ 2563
6/17 18 54611 นำงสำว ไอรดำ ฟูกุล นำยสมปอง ฟูกุล ปู่ 2563
6/17 19 54633 นำงสำว ชนม์นิกำนต์ ม่ิงขวัญ นำงจิรำพร ม่ิงขวัญ มำรดำ 2563
6/17 20 54641 นำงสำว นรีรัตน์ วงศ์ศรีมี นำงณภำศ์ณัฐ วงศ์ศรีมี มำรดำ 2563
6/17 21 54649 นำงสำว มณสิชำ ก่อทอง นำงสำวสุรีพร ประทุมชำติ มำรดำ 2563
6/17 22 54769 นำงสำว เขมจิรำ จูเกษม นำงจตุพร จูเกษม มำรดำ 2563
6/17 23 54771 นำงสำว ณิชำภำ สมบัติศิริเกษ นำงสำวธมำภัค วงษ์ศิริ มำรดำ 2563
6/17 24 54772 นำงสำว ดวงกมล ธีระพงษ์สวัสด์ิ นำงสุภำพร ธีระพงษ์สวัสด์ิ มำรดำ 2563
6/17 25 54773 นำงสำว ฑิฆัมพร ผุยพรม นำงสำวนงนุช เผ่ือแผ่ มำรดำ 2563
6/17 26 54778 นำงสำว ภัทรธิดำ ลีลำภักดีพงศ์ นำงชุติกำรณจน์ ปำลำ มำรดำ 2563
6/17 27 54790 นำงสำว อริสำ วงศรีชู นำงสำวไพวัล ชัยชนะ มำรดำ 2563
6/17 28 54818 นำงสำว เณศรำ ชมภูพื น นำงสำวเบญจะมำภรณ์ พิมพ์พันธ์ มำรดำ 2563
6/17 29 54823 นำงสำว พรพชร ลำมำตย์ นำงจิรชยำ หลงชิน มำรดำ 2563
6/17 30 54825 นำงสำว ภำรดี ชิระเมืองคง นำงภิญญำ ชิระเมืองคง 2563
6/17 31 54831 นำงสำว สุธำงศ์ุรัตน์ สมปำน นำงสำวประภำพร ทองไทย มำรดำ 2563
6/17 32 54836 นำงสำว อภิญญำ ฤทธิบรรเจิด นำงสำวจิญภรณ์ กำรินทร์ มำรดำ 2563
6/17 33 54859 นำงสำว ณัฐณิชำ ไชยสุวรรณ นำงสำวณัฐชนก ถ่ินขำม มำรดำ 2563
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6/17 34 54869 นำงสำว ปวันรัตน์ นิลทวีทรัพย์ นำงศุภลักษณ์ นิลทวีทรัพย์ มำรดำ 2563
6/17 35 54873 นำงสำว พีรกำญจน์ ศรีศรำนนท์ นำงสำวณิษชยำ เป่ียมธีรภำคย์ มำรดำ 2563
6/17 36 54904 นำงสำว ชนำทิป ศรีรักษ์ นำงศันสนีย์ ศรีรักษ์ มำรดำ 2563
6/17 37 54916 นำงสำว ปุณยำพร ค ำมี นำงสำวศิริณีย์ ศรีสงครำม มำรดำ 2563
6/17 38 55091 นำงสำว พิมพกำนต์ คุ้มครอง นำยเสกสรรค์ คุ้มครอง บิดำ 2563
6/17 39 55121 นำงสำว ปำนวำด สำยจันทร์ พ.ต.ท.เย็น สำยจันทร์ บิดำ 2563
6/17 40 55130 นำงสำว อรนลิน พันธ์ุเพ็ง นำงสุกัญญำ พันธ์ุเพ็ง มำรดำ 2563
6/17 41 57489 นำงสำว กิตติภรณ์ ทองประสำร นำงสำวเกษร บุญนิรันดร์ มำรดำ 2563
6/17 42 57490 นำงสำว ณัจฉรวรรธ กมุทมำศ นำงสำวโชติกำ แดนสิงแก้ว มำรดำ 2563
6/17 43 57491 นำงสำว ณัฐหทัย นิลทวีทรัพย์ นำงรัชณีกร นิลทวีทรัพย์ มำรดำ 2563
6/17 44 57492 นำงสำว ศิริขวัญ แก้วบุตรดี นำงเนตรทรำย แก้วบุตรดี มำรดำ 2563
6/18 1 54571 นำย ธนภูมิ สุรพัฒน์ นำงอำริดำ สุรพัฒน์ มำรดำ 2563
6/18 2 54576 นำย ภูรินท์ ตรีประสิทธิกุล นำงสำวรัชนี สีลำ มำรดำ 2563
6/18 3 54616 นำย ธนิสร หล้ำมำชน นำงสิริพร หล้ำมำชน มำรดำ 2563
6/18 4 54702 นำย ขจรเดช รำษฎรดี จ.ส.อ.ไพฑูรย์ รำษฎรดี บิดำ 2563
6/18 5 54721 นำย อนันดำ มุสิกะนันทน์ นำยสำคร แก้วอ่อน ตำ 2563
6/18 6 54762 นำย สุธำศิน ศุภโกศล นำงเบญจรำ ศุภโกศล มำรดำ 2563
6/18 7 54805 นำย ภูริพัฒน์ ยวนยี นำงจินตนำ ยวนยี มำรดำ 2563
6/18 8 54837 นำย กฤชณัฐ รักษ์ศรีทอง นำยพิชญะ รักษ์ศรีทอง บิดำ 2563
6/18 9 54853 นำย ภูดิศ ภักดีนันท์ นำงนงนุช ภักดีนันท์ มำรดำ 2563
6/18 10 57411 นำย กรณ์ดนัย ข่ำขันมะลี นำงสังคม ข่ำขันมะลี 2563
6/18 11 57493 นำย นันทวัฒน์ ฉลวยศรี นำยนิพัฒน์ ฉลวยศรี บิดำ 2563
6/18 12 57494 นำย นิติพนธ์ มำลัย นำงสำวจรัญทิพย์ พงศ์นิยธรรม มำรดำ 2563
6/18 15 54546 นำงสำว ณัชชำ สกุลศิรจิตร นำงสำวเสำวณีย์ เลิศเชิดชำญกุล น้ำ 2563
6/18 16 54586 นำงสำว เขมวิกำ นพรัตน์ นำงดวงใจ นพรัตน์ มำรดำ 2563
6/18 17 54606 นำงสำว วรำงคณำ ร่มโพธ์ิ นำยประชำ ร่มโพธ์ิ บิดำ 2563
6/18 18 54608 นำงสำว วริศรำ ภูกำนันท์ นำงอรุณี ภูกำนันท์ มำรดำ 2563
6/18 19 54735 นำงสำว พำณิภัค ลิชผล นำงอัมพวัน ลิชผล มำรดำ 2563
6/18 20 54742 นำงสำว ศรุตยำ โมกข์ศำสตร์ นำงนลินี ประทุมพร มำรดำ 2563
6/18 21 54786 นำงสำว สิรภัทร วิลัย นำงสุภำวดี วิลัย มำรดำ 2563
6/18 22 54788 นำงสำว สุบุญญำ ย่ิงยืน นำยสมปอง ย่ิงยืน บิดำ 2563
6/18 23 54858 นำงสำว ณัฏฐณิชำ จันทร์กอง นำยเสฏฐวิทย์ จันทร์กอง บิดำ 2563
6/18 24 54871 นำงสำว พลอยกนก สุขสำย นำยสมควร สุขสำย บิดำ 2563
6/18 25 54876 นำงสำว มำตังค์ ศรีทำ นำงสังข์วำล ศรีทำ มำรดำ 2563
6/18 26 54880 นำงสำว อภิรสำ แสงปรำชญ์ นำงมุทิตำ แสงปรำชญ์ มำรดำ 2563
6/18 27 54926 นำงสำว โอรินนำ ปัญญำธิกุล นำงสำวอ ำนวย ปัญญธิกุล ย่ำ 2563
6/18 28 54946 นำงสำว จุฬำลักษณ์ อยู่เจริญสุข นำยชวลิต อยู่เจริญสุข บิดำ 2563
6/18 29 54948 นำงสำว ชำลิสำ ศรีรัตน์สิริกุล นำยธนกฤต ศรีรัตน์สิริกุล บิดำ 2563
6/18 30 54950 นำงสำว ณัฐวรรณ บุญทศ นำงรุ่งนภำ บุญทศ มำรดำ 2563
6/18 31 55082 นำงสำว ก็ปำนแก้ว ว่องไวช ำนิกิจกุล นำงสุภำรัตน์ ว่องไวช ำนิกิจกุล มำรดำ 2563
6/18 32 55092 นำงสำว มนภัทร นวลจันทร์ นำงสำวรมณี เสียงใส น้ำ 2563
6/18 33 55095 นำงสำว ศศิธร ศรีจรูญ นำงวีระญำ ศรีจรูญ มำรดำ 2563
6/18 36 57498 นำงสำว ธัญชนก รักษำกุล นำงภัทรำพร รักษำกุล มำรดำ 2563
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6/18 37 57499 นำงสำว ชนัญชิดำ สอนเลิศ นำงสำววชิรำพรรณ บัวขำว มำรดำ 2563
6/18 38 57500 นำงสำว ปิยธิดำ แซ่ลี นำงอมร แซ่ลี มำรดำ 2563
6/18 39 57501 นำงสำว ปัญจศิริ พันธ์โนเรศน์ นำงวรำงคณำ พันธ์โนเรศน์ มำรดำ 2563
6/18 40 57503 นำงสำว ปรียำกมล เทศำรำช นำงสุภำภรณ์ เทศำรำช มำรดำ 2563
6/18 41 57504 นำงสำว ฑิตฐิตำ แก้วเสนำ นำงวิไลพร แก้วเสนำ มำรดำ 2563


