
ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล 
(สมาชกิ) (บุตร)

1 นางกุลสิริยา กอนแก้ว ด.ช.ณัฐวรรธ กอนแก้ว อนุบาล-ประถม
2 นายเอกราช รังสรรค์ ด.ญ.ปริชญา รังสรรค์ อนุบาล-ประถม
3 นายเอกชัย ชัยวงค์ษา ด.ช.ศักด์ิณรงค์ ชัยวงค์ษา อนุบาล-ประถม
4 นางนริศรา แก้วแสนเมือง ด.ญ.ภูริชญา แก้วแสนเมือง อนุบาล-ประถม
5 น.ส.รัชดาพร เมืองเก่า ด.ญ.ณิชกมล หมัดจันทร์ อนุบาล-ประถม
6 นายอภิสิทธิ ์วังคูหา ด.ญ.ภัคจิรา วังคูหา อนุบาล-ประถม
7 นางรวิวรรณ เสนาสุ ด.ญ.สุภัสสร เสนาสุ อนุบาล-ประถม
8 นางจันจิรา บัวแย้ม ด.ญ.วรวลัญช์ บัวแย้ม อนุบาล-ประถม
9 น.ส.นัสยมล หนูยัง ด.ช.ปัญจพัชช์ ทองสหธรรม อนุบาล-ประถม
10 นายชนินทร์ สืบสาย ด.ญ.ปาณิสรา สืบสาย อนุบาล-ประถม
11 นายอธิคม ชนะจิตต์ ด.ญ.วิชญาพร ชนะจิตต์ อนุบาล-ประถม
12 นางยุวเรศ มีมาก ด.ช.ณัฐวรรธน์ มีมาก อนุบาล-ประถม
13 น.ส.องุ่น บุญมี ด.ญ.อัฐภิญญา วิเศษศรี อนุบาล-ประถม
14 นางเรณู เลิศอุดมโชค ด.ช.เตชพัฒน์ เลิศอุดมโชค อนุบาล-ประถม
15 นางพรรณี คนรู้ ด.ช.พีรวัฒน์ คนรู้ อนุบาล-ประถม
16 นางปฏิมา ทวีสุวรรณ ด.ญ.นาราชา ทวีสุวรรณ อนุบาล-ประถม
17 นางปทุมวดี ลดาพรหมทอง ด.ญ.วรินทร์ธนาตษ์ เจนสาริกิจ อนุบาล-ประถม
18 นางทัศนีย์ คุ้มสมบัติ ด.ญ.อังศนา คุ้มสมบัติ อนุบาล-ประถม
19 นายเชาวลิตย์ ชมวิจิตร ด.ช.พอเพียง ชมวิจิตร อนุบาล-ประถม
20 นายปพนภพ แก้วพันธ์ทอง ด.ญ.ธวัลรัตน์ แก้วพันธ์ทอง อนุบาล-ประถม
21 นายนาทวัฒน์ แก้วเทพ ด.ช.ศุภกร แก้วเทพ อนุบาล-ประถม
22 น.ส.ธัณย์จิรา เพียงจันทร์ ด.ญ.ธัญญลักษณ์ สีหะสุทธิ์ อนุบาล-ประถม
23 นายสารีหัน อิหม ่าเหม ด.ญ.อาอีฉ๊ะ อิหม ่าเหม อนุบาล-ประถม
24 น.ส.ราฮายา มามะ ด.ช.นัควัฎ หะยีสาเอะ อนุบาล-ประถม
25 นางช่อเพ็ชร ดนตรี ด.ช.พชร อยู่ยงสินธุ์ อนุบาล-ประถม
26 นายปิยะศักด์ิ สายแก้ว ด.ญ.ศิริกัญญา สายแก้ว อนุบาล-ประถม
27 น.ส.วิญาวี วัฒนถาวร ด.ช.ณฐนน ปนะฐี อนุบาล-ประถม
28 น.ส.สิริยา เพชรเรือง ด.ญ.ชนวรรณ เพชรเรือง อนุบาล-ประถม
29 นายรัฐกรณ์ สองเมืองสุข ด.ญ.ณัฏฐ์ชญา สองเมืองสุข อนุบาล-ประถม
30 นางมานิตา จันโทวาท ด.ญ.มุฑิตา จันโทวาท อนุบาล-ประถม
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31 นายชลทรัพย์ สีหาบุตร ด.ญ.พิชญาภัค สีหาบุตร อนุบาล-ประถม
32 นายทวีศักด์ิ ป้องศรี ด.ช.ป้องศักด์ิ ป้องศรี อนุบาล-ประถม
33 นางปัจมาพร กันตะบุตร ด.ช.กันต์ กันตะบุตร อนุบาล-ประถม
34 น.ส.ประวิชญา สุวรรณไตรย์ ด.ญ.ณิชา ชมไพศาล อนุบาล-ประถม
35 นางอินถวา ศรีสะอาด ด.ช.อัครัช ชาญรบ อนุบาล-ประถม
36 น.ส.สุภาภรณ์ มูสิกรังศรี ด.ญ.สุธีราพร อาญาเมือง อนุบาล-ประถม
37 นายทนงศักด์ิ เมืองฝ้ัน ด.ญ.อรณิชา เมืองฝ้ัน อนุบาล-ประถม
38 นายฐิติพร จันทรสกุนต์ ด.ญ.สุธีธิดา จันทรสกุนต์ อนุบาล-ประถม
39 นายรณรณก คลังสมบัติ ด.ญ.สรณญาภา คลังสมบัติ อนุบาล-ประถม
40 นายธวัชชัย ตาเมือง ด.ช.ธราธิป ตาเมือง อนุบาล-ประถม
41 นางกฤษณา พลรัตน์ ด.ช.ธนพนธ์ พลรัตน์ อนุบาล-ประถม
42 นางนิรมล บุตรดี ด.ญ.พอใจ บุตรดี อนุบาล-ประถม
43 นานยวิจิตร เจียมวงศ์ ด.ญ.ชลดา เจียมวงศ์ อนุบาล-ประถม
44 น.ส.อริสา บุญลือ ด.ญ.อรอมล บูญลือ อนุบาล-ประถม
45 น.ส.รัตติกาล นาสูง ด.ญ.กัลยกร ศิริโสม อนุบาล-ประถม
46 นางนุจรีย์ แสวงผล ด.ช.แทนคุณ แสวงผล อนุบาล-ประถม
47 นายจรัส เจดีย์ยศ ด.ญ.วราภรณ์ เจดีย์ยศ อนุบาล-ประถม
48 นายนุพล ศรีสุวรรณ ด.ช.กฤติเดช ศรีสุวรรณ อนุบาล-ประถม
49 นายกิตติศักด์ิ ฉัตรเทวินทภรณ์ ด.ญ.ไอยวริญท์ ฉัตรเทวินทภรณ์ อนุบาล-ประถม
50 นายชูชาติ ไทยภักด์ิ ด.ญ.ปัณชญา ไทยภักด์ิ อนุบาล-ประถม
51 นายนฤชา ฮ่มป่า ด.ช.นราวิชญ์ ฮ่มป่า อนุบาล-ประถม
52 น.ส.ทิพย์วัลย์ ผิวไหมค่า ด.ญ.นันทิชา ผิวไหมค่า อนุบาล-ประถม
53 นางรัตนา นุ้ยด้วง ด.ช.ภูตะวัน นุ้ยด้วง อนุบาล-ประถม
54 น.ส.ณัฐณิชา วงค์ใหญ่ ด.ญ.กัลย์กมล เรนทอน อนุบาล-ประถม
55 นางศุภวรรณ จันทร์วิเศษ ด.ช.วิศิษฎ์ จันทร์วิเศษ อนุบาล-ประถม
56 นายปฐวี เคล้าจันทร์ ด.ญ.เบญญาดา เคล้าจันทร์ อนุบาล-ประถม
57 นางวันวิสาข์ ซ่อนกลิ น ด.ญ.จิรภิญญา ซ่อนกลิ น อนุบาล-ประถม
58 น.ส.ปภาวรินทร์ ชาอิน ด.ญ.กิตติวรา ทองปัญญา อนุบาล-ประถม
59 นายยุทธนา โชติชูตระกูล ด.ช.พฤกษ์ โชติชูตระกูล อนุบาล-ประถม
60 น.ส.ชนิดา จิตต์ประไพ ด.ญ.วนิชนันท์ ทองสง อนุบาล-ประถม
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61 นายนิรันดร์ สันอีด ด.ญ.ภสพร สันอีด อนุบาล-ประถม
62 นายกฤษณะ คงมาก ด.ช.ภูวิศ คงมาก อนุบาล-ประถม
63 นายวุฒิชัย ลาภหลาย ด.ช.ธนกฤต ลาภหลาย อนุบาล-ประถม
64 นายสุขสันต์ ไชยพร ด.ช.นนณภัทร ไชยพร อนุบาล-ประถม
65 นายชลากร บุญยะมาตย์ ด.ญ.กมลชนก บุญยะมาตย์ อนุบาล-ประถม
66 นายทวี บุญยะมาตย์ ด.ช.วีรคณิศร์ บุญยะมาตย์ อนุบาล-ประถม
67 น.ส.เนตรสกาว จันทองแท้ ด.ญ.พิมพ์ญาดา ซาเสน อนุบาล-ประถม
68 น.ส.ธาราทิพย์ ลาภาอุตม์ ด.ช.ธีรดลณ์ ราโรจน์ อนุบาล-ประถม
69 น.ส.ณพัชร พลายชุ่ม ด.ญ.ณทยา เหลืองศิริธัญญะ อนุบาล-ประถม
70 นายทวีศักด์ิ ต้ังปฐมวงศ์ ด.ช.ติณณ์กวี ต้ังปฐมวงศ์ อนุบาล-ประถม
71 นางสุนันทา ปานนิล ด.ญ.ณัฎฐธิดา พราหมณ์สังข์ อนุบาล-ประถม
72 นายสุรวิทย์ ชวนจิตร ด.ช.ณฐภัทร์ ชวนจิตร อนุบาล-ประถม
73 นายไพรัตน์ ภูพาดแร่ ด.ญ.กนกรดา ภูพาดแร่ อนุบาล-ประถม
74 นายสุบิน แสงสุริยา ด.ญ.สุภวัทน์ แสงสุริยา อนุบาล-ประถม
75 นายชูศักด์ิ สุบิน ด.ช.ธีรพงศ์ สุบิน อนุบาล-ประถม
76 นายกฤษฎา โปธาตุ ด.ญ.พรนับพัน โปธาตุ อนุบาล-ประถม
77 นางจิรัชยา จันทร์โท ด.ช.ปรัชญา จันทร์โท อนุบาล-ประถม
78 นายชัยรัตน์ สุอังคะวาทิน ด.ญ.ณสิฏา สุอังคะวาทิน อนุบาล-ประถม
79 นายธีรยุทธ์ จ่าปาทอง ด.ช.ณัฐดนัย จ่าปาทอง อนุบาล-ประถม
80 นางณัฐวรินธร เจนสิริวุฒิกุล ด.ช.ภูดิส สายสกล อนุบาล-ประถม
81 น.ส.จุรีมาศ ชิโนกุล ด.ญ.จิรัสยา บุญทอง อนุบาล-ประถม
82 นางอุสาห์ เปียกบุตร ด.ญ.ปริษา เปียกบุตร อนุบาล-ประถม
83 นายกฤตธน สนิท ด.ช.กษิต สนิท อนุบาล-ประถม
84 น.ส.ดวงมณี สิทธิสัตย์ ด.ญ.แทนรัก ศรีทอง อนุบาล-ประถม
85 นายสนธยา ไม้แหลม ด.ญ.กรรนิกา ไม้แหลม อนุบาล-ประถม
86 น.ส.มณฑาทิพย์ ธัญญะ ด.ญ.นาราชา จอมนาสวน อนุบาล-ประถม
87 น.ส.สวรรยา กุหลาบวรรณ ด.ญ.ธัญญากร สุบิน อนุบาล-ประถม
88 นายประจักษ์ นะวงศ์ ด.ข.ภูดิศ นะวงศ์ อนุบาล-ประถม
89 นายถาวร รุณแสง ด.ญ.ปราณิสา รุณแสง อนุบาล-ประถม
90 นายสมศักด์ิ แก้วเกล้ียง ด.ญ.ปัญจรัตน์ แก้วเกล้ียง อนุบาล-ประถม
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91 นางปรียาพร ศรียะพันธุ์ ด.ญ.ปัญจพาณ์ ศรียะพันธุ์ อนุบาล-ประถม
92 นายทศพล พรหมแปง ด.ญ.ณัฐณรัณ พรหมแปง อนุบาล-ประถม
93 นายนพพร ดอกไม้งาม ด.ญ.บัวบูชา ดอกไม้งาม อนุบาล-ประถม
94 นายดิเรก ใจบุญ ด.ช.ณัฐภัทร ใจบุญ อนุบาล-ประถม
95 น.ส.ชุลีกร จันสุด ด.ญ.อลิสา ไวนุสิทธิ์ อนุบาล-ประถม
96 น.ส.กัณฐาภรณ์ เทศทัน ด.ญ.ธนพร สุวรรณพิทักษ์ อนุบาล-ประถม
97 น.ส.อัญชลีพร ไทยวงษ์ ด.ญ.นวรัตน์ สีจันทร์ อนุบาล-ประถม
98 นายอับดุลเลาะ สาแม ด.ญ.ลีนา สาแม อนุบาล-ประถม
99 นายหะแซ บินเซะ ด.ญ.ซัยซัม บินเซะ อนุบาล-ประถม
100 นางสุดาทิพย์ ศิริวัฒนะ ด.ญ.จุฬารัตน์ ศิริวัฒนะ อนุบาล-ประถม
101 น.ส.ณัชชาวีร์ แสนสุข ด.ช.ภีมพัฒน์ หลวงสุนทร อนุบาล-ประถม
102 นายกิตติ ศิริปักมานนท์ ด.ญ.สปันญ์เนตร ศิริปักมานนท์ อนุบาล-ประถม
103 นางอนงนาฎ ภูมิประโคน ด.ญ.พิชภัทร ภูมิประโคน อนุบาล-ประถม
104 นางจันทร์จุรีย์ นุ่นปล้อง ด.ช.ชนาเมธ นุ่นปล้อง อนุบาล-ประถม
105 นายพุฒิพงศ์ กิตติมาพุฒิพงศ์ ด.ช.นพรุจ กิตติมาพุฒิพงศ์ อนุบาล-ประถม
106 นายเจตตระการ ด้วงยิ้ม ด.ช.จิตติพัฒน์ ด้วงยิ้ม อนุบาล-ประถม
107 นายบรรพจน์ เง่ากิตติกุลภักดี ด.ญ.วลัยพรรณ เง่ากิตติกุลภักดี อนุบาล-ประถม
108 น.ส.บุบผา จันทร์น้อย ด.ช.ปราชญ์นที อินทรประสิทธิ์ อนุบาล-ประถม
109 นายครรชิต ประทุมเนตร ด.ช.ปิติภัทร ประทุมเนตร อนุบาล-ประถม
110 นายเกียรติบดินทร์ เพ่งพิศ ด.ญ.วรันธร เพ่งพิศ อนุบาล-ประถม
111 นายผดุง ภักดี ด.ญ.กานต์รพี ภักดี อนุบาล-ประถม
112 นายอดิศักด์ิ ตาทอง ด.ช.เมธาสิทธิ ์ตาทอง อนุบาล-ประถม
113 พ.อ.ท.สุรเชษฐ ศรีพันธุ์ ด.ช.ธราทร ศรีพันธุ์ อนุบาล-ประถม
114 นายนฤมิตร วงษ์สอาด ด.ช.พชร วงษ์สอาด อนุบาล-ประถม
115 นายวิเชียร ช่วยหนู ด.ช.อธิวัช ช่วยหนู อนุบาล-ประถม
116 น.ส.ศิริพร กิจเฟือ่งฟู ด.ญ.พิมพ์มาดา เศรษฐพงษ์สิริ อนุบาล-ประถม
117 นายกรภัทร นามจันทร์ ด.ญ.ปวริศา นามจันทร์ อนุบาล-ประถม
118 นายมานิต ปุงคานนท์ ด.ช.ณัฐชนน ปุงคานนท์ อนุบาล-ประถม
119 น.ส.จีราภรณ์ พุทธฤทธิ์ ด.ช.ชิษณุพงศ์ โอฬาริ อนุบาล-ประถม
120 น.ส.นลินา สุขสกุลสังเกต ด.ช.ปรัญชัย ม่วงน้อย อนุบาล-ประถม
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121 นางมณวิภา ศรีสายะ ด.ญ.ภัทรวดี ศรีสายะ อนุบาล-ประถม
122 น.ส.เพ็ญนภา นุราช ด.ช.หาญรัฐ จรกระโทก อนุบาล-ประถม
123 นายพฤนท์ นันตะสุข ด.ญ.พิชามญธุ ์นันตะสุข อนุบาล-ประถม
124 นายนพรัตน์ บุตตะโคตร ด.ช.วชิรวิทย์ บุตตะโคตร อนุบาล-ประถม
125 นางดลฤดี โฆษิตพันธวงศ์ ด.ญ.กานต์สินี โฆษิตพันธวงศ์ อนุบาล-ประถม
126 น.ส.สกุลณา อินกับจันทร์ ด.ช.สุรนันท์ อินกับจันทร์ อนุบาล-ประถม
127 น.ส.อ่าภา อนุวัตพาณิชย์ ด.ญ.สุขรดา สีทับทิม อนุบาล-ประถม
128 นางเพ็ญศรี เกตุสุริยงค์ ด.ญ.ศิริพร เกตุสุริยงค์ อนุบาล-ประถม
129 น.ส.กรอุมา อินทรัตน์ ด.ญ.เขมจิรา อินทรัตน์ อนุบาล-ประถม
130 นายดนัย โทนโต๊ะ ด.ช.วรากรณ์ โทนโต๊ะ อนุบาล-ประถม
131 นายมรกต ศรีตูมแก้ว ด.ญ.วรรณกร ศรีตูมแก้ว อนุบาล-ประถม
132 นายศุภวิชญ์ สุขนิ ม ด.ญ.ฐิติวรดา สุขนิ ม อนุบาล-ประถม
133 น.ส.รัตนพร ชุ่มมา ด.ช.ธิชนันทร บาลี อนุบาล-ประถม
134 นายอนันต์ จิตจง ด.ญ.รักยิ ง จิตจง อนุบาล-ประถม
135 นายวิษณุ อัญชัญ ด.ญ.แพรพิไล อัญชัญ อนุบาล-ประถม
136 น.ส.ปริญญา แดงชัย ด.ช.ณัฐนนท์ นิมา อนุบาล-ประถม
137 นายเสน่ห์ ชูเชิด ด.ช.กันต์พจน์ ชูเชิด อนุบาล-ประถม
138 นายนพดล มหาไม้ ด.ช.พีรวิชญ์ มหาไม้ มัธยม-เทียบเท่า
139 น.ส.กิ งกาญจน์ ใจเขียว ด.ช.วรณัฐ วันตุ้ย มัธยม-เทียบเท่า
140 นายนิคม ก้อนแก้ว นายจิรภัทร ก้อนแก้ว มัธยม-เทียบเท่า
141 นายวินิจ ค่าเบ้า น.ส.พัชราภรณ์ ค่าเบ้า มัธยม-เทียบเท่า
142 นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล น.ส.จรรยา ดอกพิกุล มัธยม-เทียบเท่า
143 นางจารุณี จุลวรรณ น.ส.ปิยาภรณ์ จุลวรรณ มัธยม-เทียบเท่า
144 นายขจรศักด์ิ สอนหาจักร์ นายณัฐศักด์ิ สอนหาจักร มัธยม-เทียบเท่า
145 นางศิริลักษณ์ แซ่เตียว นายภูมิรพี แซ่เตียว มัธยม-เทียบเท่า
146 นางสุวรรณา แสงอรุณรังษี น.ส.สุกัลยา ทองกลาง มัธยม-เทียบเท่า
147 นางศรินา ขุนเพชร ด.ญ.นันท์นภัส ขุนเพชร มัธยม-เทียบเท่า
148 นางจินดา ดาราฤกษ์ น.ส.ละไมมาด ดาราฤกษ์ มัธยม-เทียบเท่า
149 นายชวลิต รักเสมอ น.ส.ชุติกาญจน์ รักเสมอ มัธยม-เทียบเท่า
150 นายสุริยา ค่าพันธ์ ด.ช.ธนะโชติพัฒน์ ค่าพันธ์ มัธยม-เทียบเท่า
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151 นายประเสริฐ ไชยเพชร ด.ญ.ณัฐนรี ไชยเพชร มัธยม-เทียบเท่า
152 นางวีนัส ค่าศรีเมือง ด.ช.ศิวกร ค่าศรีเมือง มัธยม-เทียบเท่า
153 นางณาตยา ค่าไทย ด.ช.ภูมิรพี ค่าไทย มัธยม-เทียบเท่า
154 นางสุพิท เมืองสง ด.ญ.พิชญวดี เมืองสง มัธยม-เทียบเท่า
155 ส.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์ ไวสาริกรรมนายนฤสรณ์ ไวสาริกรรม มัธยม-เทียบเท่า
156 นายส่าราญ จันทร์บาง น.ส.ปิยฉัตร จันทร์บาง มัธยม-เทียบเท่า
157 น.ส.อุษา โส๊ะสันสะ ด.ญ.กุลวาณีย์ จิตใจ มัธยม-เทียบเท่า
158 นายประสงค์ ทองพราว ด.ญ.รุ่งนภา ทองพราว มัธยม-เทียบเท่า
159 นายเกียรติพงษ์ ทองเลิศ น.ส.วรรณวจี ทองเลิศ มัธยม-เทียบเท่า
160 น.ส.ศิริรัตนพรรณ เสาเวียง ด.ช.ทินภัทร ทวีโคตร มัธยม-เทียบเท่า
161 นายเอกอุระ มีประเทศ ด.ญ.ฉัตรมุก มีประเทศ มัธยม-เทียบเท่า
162 นายสมชัย วณิชย์ชาญพงศ์ ด.ญ.จิรปรียา วณิชย์ชาญพงศ์ มัธยม-เทียบเท่า
163 นายนิวัตร วิศิษฎ์เสาวรภย์ ด.ญ.กัญญารัตน์ วิศิษฎ์เสาวรภย์ มัธยม-เทียบเท่า
164 น.ส.สุกัญญา นามเหลา ด.ญ.สุภาวดี พรมภักดี มัธยม-เทียบเท่า
165 นายสุขเกษม ปัญญากูล ด.ช.เสฎฐวุฒิ ปัญญากูล มัธยม-เทียบเท่า
166 นางดาริกา หอมตลบ ด.ช.ทีปกร หอมตลบ มัธยม-เทียบเท่า
167 นายอภิสิทธิ ์ศรีส่าราญ ด.ช.ธนกร ศรีส่าราญ มัธยม-เทียบเท่า
168 นายทรงชีพ ฟักบ้านใหม่ ด.ญ.ขวัญจิรา ฟักบ้านใหม่ มัธยม-เทียบเท่า
169 นางสุภารัตน์ เสือเทศ นายกฤตกร เสือเทศ มัธยม-เทียบเท่า
170 นายจิระเดช ตาลทอง ด.ญ.ธนภรณ์ ตาลทอง มัธยม-เทียบเท่า
171 นายประมวล สะอาด น.ส.กมลชนก สะอาด มัธยม-เทียบเท่า
172 นายอนุชิต ลีลาศสง่างาม นายสีหนาท ลีลาศสง่างาม มัธยม-เทียบเท่า
173 นายชาตรี อาษาศรี น.ส.พิชญ์สินี อาษาศรี มัธยม-เทียบเท่า
174 นางประไพพรรณ พลพิชัย น.ส.พรรณธร พลพิชัย มัธยม-เทียบเท่า
175 นายวินัย ปรากฎมาก ด.ญ.ชัญญา ปรากฎมาก มัธยม-เทียบเท่า
176 นายชูชาติ สายยืด น.ส.ชนมน สายยืด มัธยม-เทียบเท่า
177 นางนุชจรี กอระกัน ด.ญ.รมิตา กอระกัน มัธยม-เทียบเท่า
178 น.ส.บุญสิตา สุวรรณรงค์ ด.ช.ภัทรกร สุวรรณรงค์ มัธยม-เทียบเท่า
179 นายสมพร ทองพิทักษ์ ด.ช.นรินทร์ ทองพิทักษ์ มัธยม-เทียบเท่า
180 นายวิศาล พัฒนศรี น.ส.กัญญาณัฐ พัฒนศรี มัธยม-เทียบเท่า
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181 นายทวีศักด์ิ สุทธินนท์ ด.ญ.บัณฑิตา สุทธินนท์ มัธยม-เทียบเท่า
182 นายกฤษฎา ทองจิบ ด.ช.กฤษฎิ ์ทองจิบ มัธยม-เทียบเท่า
183 นางจันทามาศ นาคประดา น.ส.อ้อนตะวัน ศิริม่วง มัธยม-เทียบเท่า
184 นายศุภวัฒน์ โสวภาค ด.ช.ปาลวัฒน์ โสวภาค มัธยม-เทียบเท่า
185 นางชญานี ศรีเมือง ด.ช.สุธิมนต์ ศรีเมือง มัธยม-เทียบเท่า
186 น.ส.อัจจยารักษ์ ดอนชัย ด.ญ.ลภัสรดา ละอองดี มัธยม-เทียบเท่า
187 นายสมคิด มวลทอง นายสิรวิชญ์ มวลทอง มัธยม-เทียบเท่า
188 นายธีร์ สิทธิหาโคตร ด.ญ.วิภูสิรี สิทธิหาโคตร มัธยม-เทียบเท่า
189 น.ส.ปิยาณี โคตะยันต์ ด.ช.ศรุต สง่าเนตร มัธยม-เทียบเท่า
190 นางหยดฝน พุม่แก้ว น.ส.กฤติมา พุม่แก้ว มัธยม-เทียบเท่า
191 นายสุชัย ทองแก้วกูล นายพลวิชญ์ ทองแก้วกูล มัธยม-เทียบเท่า
192 นางสิรพินยา ภูท่อง ด.ญ.ภัทรภรณ์ ภูท่อง มัธยม-เทียบเท่า
193 นายนิรุตต์ิ ซ้อนจันดี ด.ช.สิรภพ ซ้อนจันดี มัธยม-เทียบเท่า
194 นายประพันธ์ศักด์ิ ทางนะที นายเปีย่มปิติ ทางนะที มัธยม-เทียบเท่า
195 นางสายชล ศันสนะพิทยากร นายตะวัน ศันสนะพิทยากร มัธยม-เทียบเท่า
196 นางรสรินทร์ สัตบุตร์ ด.ช.พงษ์พิชญ์ สัตบุตร์ มัธยม-เทียบเท่า
197 นายนิพัฒน์ ศรียวง ด.ญ.จิณัสจ์ฏา ศรียวง มัธยม-เทียบเท่า
198 นางราตรี รณรงค์ นายพุทธิพงษ์ รณรงค์ มัธยม-เทียบเท่า
199 นายยุทธพงษ์ มีศรี นายญาณารณพ มีศรี มัธยม-เทียบเท่า
200 นายช่านาญ ชังข่า นายศุภวัฐ ชังข่า มัธยม-เทียบเท่า
201 น.ส.วราภรณ์ ไชยงาม ด.ญ.มิญญาดา ไชยงาม มัธยม-เทียบเท่า
202 น.ส.วัชรี จันทวงศ์ น.ส.จิตรลดา นุ้ยรอด มัธยม-เทียบเท่า
203 นายหัถชัย พิบูลย์ นายนิติธร พิบูลย์ มัธยม-เทียบเท่า
204 นางศิริพร บุญมีรอด นายกิตติ บุญมีรอด มัธยม-เทียบเท่า
205 นางส้ม ภูโ่ต ด.ช.สามชัย ภูโ่ต มัธยม-เทียบเท่า
206 นายคนึง ทองเที ยง น.ส.ปิยะวรรณ ทองเที ยง มัธยม-เทียบเท่า
207 นางสิริพร สุธาพจน์ ด.ญ.จิรธิดา สุธาพจน์ มัธยม-เทียบเท่า
208 นายเจษฎาฉัตร ณ พัทลุง นายกษิดิศ ณ พัทลุง มัธยม-เทียบเท่า
209 นางณัฎฐ์วรัตถ์ จิณรัฐ ด.ช.สรสิช จิณรัฐ มัธยม-เทียบเท่า
210 นายยศศักด์ิ มีสวัสด์ิ น.ส.ธฤตมน มีสวัสด์ิ มัธยม-เทียบเท่า
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211 นางอัญญารัตน์ สีหว้าสะโสม ด.ช.ปัณณทัต เชื อมชิต มัธยม-เทียบเท่า
212 นางปุณยนุช รังสี ด.ญ.ชนิสรา ไชยวงค์ มัธยม-เทียบเท่า
213 น.ส.กรรณิกา โคตรทองทิพย์ ด.ช.นทีเทพ โคตรทองทิพย์ มัธยม-เทียบเท่า
214 นางกาญจนาณัฎฐ์ กันตา ด.ญ.ทิพยาภัสสร์ กันตา มัธยม-เทียบเท่า
215 นางจีราภา พุม่หมัน นายพีรณัฐ พุม่หมัน มัธยม-เทียบเท่า
216 นายสนิท เลาวิลาศ น.ส.อะภิชญา เลาวิลาศ มัธยม-เทียบเท่า
217 นางจรีรัตน์ ชิดไชโย ด.ช.คณิศร ชิดไชโย มัธยม-เทียบเท่า
218 นางกิตติวรรณ มิยะพันธ์ น.ส.กิตติยา มิยะพันธ์ มัธยม-เทียบเท่า
219 นางคลิตา เงินมาก น.ส.ร่มฉัตร เงินมาก มัธยม-เทียบเท่า
220 นายวิรัตน์ บุตรด่ารง นายทัตพล บุตรด่ารง มัธยม-เทียบเท่า
221 นายเล็ก สกุลจีน น.ส.สมฤดี สกุลจีน มัธยม-เทียบเท่า
222 นางกชพร หอมกลิ นยา ด.ญ.ธนัญชนก หอมกลิ นยา มัธยม-เทียบเท่า
223 นายชัยชนะ เชี ยวชาญ น.ส.สาธิตา เชี ยวชาญ มัธยม-เทียบเท่า
224 นางศุภลักษณ์ ใจหาญ น.ส.พชรพร ใจหาญ มัธยม-เทียบเท่า
225 นางสุภาภรณ์ บุญยิ ง นายกิตติศักด์ิ แสงทอง มัธยม-เทียบเท่า
226 นางปิยนุช มงคล น.ส.ชมพูนุช มงคล มัธยม-เทียบเท่า
227 น.ส.วิลาวัณย์ วงษ์ทับทิม ด.ช.ภูธิป สมโมรา มัธยม-เทียบเท่า
228 นางกนิษฐา สุขเจริญ ด.ช.ปัณณวิชญ์ สุขเจริญ มัธยม-เทียบเท่า
229 นางอ่าพร วงษ์เล็ก น.ส.ศศิรินทร์ วงษ์เล็ก มัธยม-เทียบเท่า
230 นางนภัสนันท์ จ่าปาจี ด.ช.ปัณณวัฒน์ จ่าปาจี มัธยม-เทียบเท่า
231 นางเสริมศรี สุมาลัย ด.ช.นิติพัฒน์ สัญญา มัธยม-เทียบเท่า
232 น.ส.อารมณ์ ภูจ่ันทร์ ด.ช.นนธกานต์ จีนอ่อน มัธยม-เทียบเท่า
233 นายสุมลธา พัฒนา ด.ญ.วิลาสินี พัฒนา มัธยม-เทียบเท่า
234 นายโสภณ เขาแก้ว ด.ญ.สุพิชญา เขาแก้ว มัธยม-เทียบเท่า
235 นายธนวัฒน์ เสือประดิษฐ์ นายนันทปกรณ์ เสือประดิษฐ์ มัธยม-เทียบเท่า
236 นายอ่ามฤต แง้เจริญกุล ด.ช.มังกร แง้เจริญกุล มัธยม-เทียบเท่า
237 นายเฉลิมพล ทองโคตร ด.ช.ธกานต์ ทองโคตร มัธยม-เทียบเท่า
238 นายไชยวัฒน์ จันทรสุกรี นายชยานันต์ จันทรสุกรี มัธยม-เทียบเท่า
239 นายประมนต์ อินมงคล ด.ช.ศิวัช อินมงคล มัธยม-เทียบเท่า
240 นางภรณ์พิณยา ธีรธนวงษ์ ด.ญ.ชุติณัฐสมน ธีรธนวงษ์ มัธยม-เทียบเท่า



ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล 
(สมาชกิ) (บุตร)

ประเภททุน

รายชื่อผู้ไดร้ับทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ ประจ าปี 2562
สังกัด ส านักงานจังหวัด

โอนเงินวันที ่27 พฤศจิกายน 2562

ที่

241 นางสุกัญญา สอาดดี ด.ญ.จณิสตา วิเศษวงษา มัธยม-เทียบเท่า
242 นางจินตนา ภูงาม น.ส.ศรัณยา ภูงาม อนุปริญญา-ป.ตรี
243 นายคหฤหัส ณ พัทลุง นายภูริณัฐ ณ พัทลุง อนุปริญญา-ป.ตรี
244 นางนริศา สายทองอินทร์ น.ส.พิมพ์ลภัส แก้วเนิน อนุปริญญา-ป.ตรี
245 นายลิขิต ช่วยบ่ารุง นายศิวภร ช่วยบ่ารุง อนุปริญญา-ป.ตรี
246 นางนงลักษณ์ กองช้าง นายธาดา กองช้าง อนุปริญญา-ป.ตรี
247 นางโสภิต ชัยกิจ น.ส.อธิชา ชัยกิจ อนุปริญญา-ป.ตรี
248 นายสมพร ทองขาวบัว น.ส.นันทวดี ทองขาวบัว อนุปริญญา-ป.ตรี
249 นายฐานะ กู้เมือง น.ส.กมลลักษณ์ กู้เมือง อนุปริญญา-ป.ตรี
250 นายบัวแสง เตโช น.ส.จีระภา เตโช อนุปริญญา-ป.ตรี
251 นายยศพร มาสะระ น.ส.ฐิติรัตน์ มาสะระ อนุปริญญา-ป.ตรี
252 นายชัยศักด์ิ เผ่าพันธุ์ นายเทพประสิทธิ ์เผ่าพันธุ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
253 นายภูรเดช สวัสดิรมย์ นายอภิวัฒน์ สวัสดิรมย์ อนุปริญญา-ป.ตรี
254 นางกนกพันธ์ เลิศวราดิเรก นายสิปปกานต์ อดิพัฒน์ตระกูล อนุปริญญา-ป.ตรี
255 นายศุภชัย ศรีแสง น.ส.พัชรมัย ศรีแสง อนุปริญญา-ป.ตรี
256 นางวารินทร์ ประเสริฐนู น.ส.ฐารนีย์ ประเสริฐนู อนุปริญญา-ป.ตรี
257 นายประยูร สุบินรัส น.ส.พุธพรรณ สุบินรัส อนุปริญญา-ป.ตรี
258 นายสุพรรณ ฉวีวงศ์พงษ์เดช น.ส.วิชญา ฉวีวงศ์พงษ์เดช อนุปริญญา-ป.ตรี
259 นางอิงครัตน์ ผู้พัฒน์ภัทร นายพีรพัฒน์ นวลจันทร์ อนุปริญญา-ป.ตรี
260 นายศิริวัฒน์ อภิณหพาณิชย์ น.ส.วิรัลพัชร อภิณหพานิชย์ อนุปริญญา-ป.ตรี
261 นางอภิญญา ธนาพันธุสิ์งห์ นายจิรายุส ธนาพันธุสิ์งห์ อนุปริญญา-ป.ตรี
262 นางสมร สุขมหาสวัสด์ิ นายชัยชนะ สุขมหาสวัสด์ิ อนุปริญญา-ป.ตรี
263 นายสมพงษ์ ลุนาบุตร น.ส.รัชตวรรณ ลุนาบุตร อนุปริญญา-ป.ตรี
264 นายเสริม นามวงศ์ษา นายเรืองฤทธิ ์นามวงศ์ษา อนุปริญญา-ป.ตรี
265 นายบุญมา ทองอรุณ นายกฤษดา ทองอรุณ อนุปริญญา-ป.ตรี
266 นางวันทอง ศรศิลป์ น.ส.สุทธดา ศรศิลป์ อนุปริญญา-ป.ตรี
267 นายสราวุธ ราชตา น.ส.วิมลมาศ ราชตา อนุปริญญา-ป.ตรี
268 นายเจริญ ใจจินา นายเหมวัต ใจจินา อนุปริญญา-ป.ตรี
269 นางสมจิต คงนิล น.ส.อภิญญา คงนิล อนุปริญญา-ป.ตรี
270 นายปณวัตร ทองอนันต์ นายภานุฉัตร ทองอนันต์ อนุปริญญา-ป.ตรี
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271 นางปราณี คงสวัสด์ิ น.ส.นวรัฐ คงสวัสด์ิ อนุปริญญา-ป.ตรี
272 นางปฎิมา ทองน้อย นายปฏิภาณ ทองน้อย อนุปริญญา-ป.ตรี
273 นางธนมาศ การสมทบ น.ส.พรนัชชา การสมทบ อนุปริญญา-ป.ตรี
274 นางกนกพร บุญแสง นายธนภัทร เดชสกุล อนุปริญญา-ป.ตรี
275 นางณฐมน สายธนู น.ส.ณัฐณิชา สายธนู อนุปริญญา-ป.ตรี
276 นายจันทร ค่าศรี นายอิสรภาพ ค่าศรี อนุปริญญา-ป.ตรี
277 นายสามารถ จักรน้อย น.ส.พรไพริญ จักรน้อย อนุปริญญา-ป.ตรี
278 นายธนัญชัย เทพกัน นายป้องเกียรติ เทพกัน อนุปริญญา-ป.ตรี
279 นางอรวรรณ ศรีศร น.ส.ศรีวิภา ศรีศร อนุปริญญา-ป.ตรี
280 นางอรอุมา เซ็นน้อย นายอติภัทร สินธุชัย อนุปริญญา-ป.ตรี
281 นายประโยชน์ พนมมรรค น.ส.ปิยะอร พนมมรรค อนุปริญญา-ป.ตรี
282 นายเสด็จ รัตนวราภรณ์ น.ส.ณิชากร รัตนวราภรณ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
283 นายมณเฑียร พิชัยรัตน์ น.ส.ธัญชนก พิชัยรัตน์ อนุปริญญา-ป.ตรี
284 นางสุรีย์ลักษณ์ พูลจันทร์นา นายชีวานนท์ พูลจันทร์นา อนุปริญญา-ป.ตรี
285 นางวาสนา สังขารา น.ส.ชยาภรณ์ สังขารา อนุปริญญา-ป.ตรี
286 นางเกสสุดา สายละมุล น.ส.กรวีร์ สายละมุล อนุปริญญา-ป.ตรี
287 นางพรรณี ฉันฉายา น.ส.กมลวรรณ ฉันฉายา อนุปริญญา-ป.ตรี
288 นางยุพวรรณ หนิดภักดี น.ส.นลินรัตน์ หนิดภักดี อนุปริญญา-ป.ตรี
289 นางอมรรัตน์ นามวงศ์ นายกิตติภัฎ นามวงศ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
290 นางนัทชา คติรัมย์ นายนธันเอล ไวสุวรรณ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
291 น.ส.ชมภูนุช มัทปานัง น.ส.นันท์นภัส แซ่ตัง อนุปริญญา-ป.ตรี
292 นางถิราพร พูนสูงเนิน น.ส.สุภาพร พูนสูงเนิน อนุปริญญา-ป.ตรี
293 นายปราโมทย์ เวชพิทักษ์ นายธัชพล เวชพิทักษ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
294 นายสันติชัย กฤษณสุวรรณ น.ส.ขนิษฐา กฤษณสุวรรณ อนุปริญญา-ป.ตรี
295 นายสุภาพ ผิวผุย นายศรายุธ ผิวผุย อนุปริญญา-ป.ตรี
296 นายธนวัสส์ เปีย่มธนภูวนนท์ นายปุณณพัฒน์ เปีย่มธนภูวนนท์ อนุปริญญา-ป.ตรี
297 นายชุมพล ใจดี น.ส.พิชญาภัค ใจดี อนุปริญญา-ป.ตรี
298 นายวิชัย ข่าเกื้อ น.ส.ณัฐรดา ข่าเกื้อ อนุปริญญา-ป.ตรี
299 นางนิ มนวล ไผ่สุวรรณ น.ส.ชัญญา ไผ่สุวรรณ อนุปริญญา-ป.ตรี
300 น.ส.นาวา ก า่มอญ น.ส.นิราภรณ์ แจ่มใสพงษ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
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301 นางจรุณี เขียวชอุ่ม น.ส.สุปราณี เขียวชอุ่ม อนุปริญญา-ป.ตรี
302 น.ส.เฉิดโฉม หอมอุดม น.ส.ฉันท์ชนก หิรัญ อนุปริญญา-ป.ตรี
303 นายมานพ ดีดสี น.ส.ปิยธิดา ดีดสี อนุปริญญา-ป.ตรี
304 นายดอกรัก กาศธัญกรณ์ นายวุฒิชัย กาศธัญกรณ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
305 น.ส.ภัทรนิษฐ์ เหมทานนท์ นายศุภสัณห์ อุสาหะพงษ์สิน อนุปริญญา-ป.ตรี
306 นางจริยา ถิรสัตยวงศ์ นายเมธา ถิรสัตยวงศ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
307 นางณัฐธิญาณ์ อธิวัฒน์ปัญโญ นนอ.ธัญญ์เมชิน อธิวัฒน์ปัญโญ อนุปริญญา-ป.ตรี
308 นายวิชาญ เล็กสุวัฒน์ นายศิริ เล็กสุวัฒน์ อนุปริญญา-ป.ตรี
309 นางมธุรดา เมฆลอย นายพัทธพล เมฆลอย อนุปริญญา-ป.ตรี
310 นางสุภาวดี ไชยหล่อ นายศรัณภพ ไชยหล่อ อนุปริญญา-ป.ตรี
311 นางเนตรนภา จารุวัฒน์ น.ส.ณัชชา จารุวัฒน์ อนุปริญญา-ป.ตรี
312 นางสุพรรณี บุณยรัตพันธุ์ น.ส.ณัฐกานต์ บุณยรัตพันธุ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
313 นายบุญเพ็ง ภิญญา น.ส.พรรณรินทร์ ภิญญา อนุปริญญา-ป.ตรี
314 นายไทยวัฒน์ ทองทวีวัฒน์ น.ส.ฐิติพร ทองทวีวัฒน์ อนุปริญญา-ป.ตรี
315 นางวีรวรรณ ฝังกิจ นายชินกฤต ฝังกิจ อนุปริญญา-ป.ตรี
316 นายวิเชน มิตรทะจิตร์ นายจิติวัฒน์ มิตรทะจิตร์ อนุปริญญา-ป.ตรี
317 นางเสาวนีย์ ชลารักษ์ น.ส.ปฐมาภรณ์ ชลารักษ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
318 นายชัยวรรณ พันธุฉ์ลาด น.ส.นัจมีย์ พันธุฉ์ลาด อนุปริญญา-ป.ตรี
319 นายปัญญา คงเกิดผล นายวสันต์ คงเกิดผล อนุปริญญา-ป.ตรี
320 นายเฉลิม เลิศวิลัย นายบัณฑิต เลิศวิลัย อนุปริญญา-ป.ตรี
321 นายวิชัย ทองเชื้อ น.ส.สุชาดา ทองเชื้อ อนุปริญญา-ป.ตรี
322 นายจิรเดช กลิ นกลั น น.ส.ภณิดา กลิ นกลั น อนุปริญญา-ป.ตรี
323 น.ส.มาลินี หว่างพันธุ์ นายนัทธพงศ์ สุวรรณปากแพรก อนุปริญญา-ป.ตรี
324 นางนันทิชา กวมทอง ด.ญ.ธนัชชา กวมทอง อนุปริญญา-ป.ตรี
325 นายเกียรติศักด์ิ เทพแสง น.ส.ณัชชยา เทพแสง อนุปริญญา-ป.ตรี
326 นางมณฤดี พลอยเพ็ชร น.ส.ฉัตรฑริกา แก้วไทรเลิศ อนุปริญญา-ป.ตรี
327 นายสมชาย สุขเกื้อ นายฐิติวัสส์ สุขเกื้อ อนุปริญญา-ป.ตรี
328 นายชุมพล แสงประชุม นายศุภกิตต์ิ แสงประชุม อนุปริญญา-ป.ตรี
329 นายสันทัด ฤกษ์อุดม นายวีรพงศ์ ฤกษ์อุดม อนุปริญญา-ป.ตรี
330 นางพัดชดา เย็นเอง นายสุกฤษฎิ ์วัชรชันย์ อนุปริญญา-ป.ตรี



ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล 
(สมาชกิ) (บุตร)

ประเภททุน

รายชื่อผู้ไดร้ับทุนการศึกษาบุตรสมาชกิ ประจ าปี 2562
สังกัด ส านักงานจังหวัด

โอนเงินวันที ่27 พฤศจิกายน 2562

ที่

331 นางนุจนาถ เรืองมณี น.ส.ชนภรณ์ เรืองมณี อนุปริญญา-ป.ตรี


