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ประเภท ทุนเพ่ือการออมทรัพย์

****************

ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

1 ด.ญ. กชพร กิมภากรณ์ 26 ด.ญ. จันทรรัตน์ สิงห์ค า

2 ด.ช. กรณ์ชพัฒน์ บุญธรรม 27 ด.ญ. จารุวรรณ เชื้อเย็น

3 น.ส. กรวรรณ รุ่งอรุณกิจ 28 ด.ญ. จารุวรรณ พิมพ์นวล

4 ด.ญ. กฤชญนา จุ่มปี 29 ด.ช. จิตตพัฒน์ แสงทอง

5 ด.ช. กฤติเดช ปัญญาบุญญฤทธิ์ 30 น.ส. จินตจุฑา พันกลาง

6 นาย กฤษกร ใจวงศ์ 31 นาย จิรภัทร ตีรณฐิตาภร

7 ด.ญ. กวินทิพย์ กรีแก้ว 32 ด.ญ. จิรภิญญา ตาค า

8 ด.ญ. กวินธิดา ห้าวหาญ 33 ด.ญ. จิรภิญญา สุภารัตน์

9 น.ส. กวิสรา วนรัตน์วิจิตร 34 ด.ช. จิรวัฒน์ รัตนศีล

10 นาย กษิดิศ ขันค านันต๊ะ 35 ด.ช. จิราภาส นามศรีแก้ว

11 น.ส. กัญญาภัทร ดิชวงศ์ 36 ด.ญ. เจษฎ์นภา ชิณะวงศ์ ค าพุทธ

12 ด.ช. กันตณัฐ พิชวงศ์ 37 ด.ญ. ชนัญญ์ทิชา กันยะ

13 น.ส. กานต์สินี ใจมุข 38 ด.ช. ชนัญญู กองจันทร์

14 ด.ช. กิตติภณ กันทะลือ 39 ด.ญ. ชนิตา กัณฑารัตน์

15 น.ส. กิรนันท์ มานะกุลชัยค า 40 ด.ญ. ชนิภรณ์ จุมวุฒิสิ

16 ด.ญ. กุลจิรา คุณพันธ์ 41 นาย ชยังกรณ์ กุณฑลบุตร

17 น.ส. กุลธีรา ตามูล 42 ด.ช. ชยานันท์ นันติ

18 ด.ญ. กุลนิษฐ์ ไชยวงค์ 43 ด.ช. ชวกร สุขเสถียร

19 ด.ญ. กุลรดา รังสิยานนท์ 44 ด.ญ. ชัญญ์ญาณ์ กรัณย์วัฒนกุล

20 ด.ญ. กุลริศา สุทธิอาจ 45 ด.ช. ชาญวิทย์ จันต๊ะตึง

21 ด.ช. เกริกวิทย์ ค าจันทร์ 46 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รินเขียว

22 น.ส. ข้าวขวัญ อุ่นแสง 47 ด.ช. ชุติมันต์ เถากิตติกุล

23 ด.ญ. คล่ืนฟ้า อินทจักร 48 ด.ญ. โชติกา ละทะโล

24 นาย จักรภัทร สุขค า 49 นาย ญาณเทพ ปราโมทย์

25 ด.ช. จักริน กองศรี 50 น.ส. ญาณิศา เกษรสุจริต
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ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

51 ด.ญ. ญาดา มานิยม 79 ด.ช. ดาร์พงศ์ วัฒนวันยู

52 ด.ญ. ฐาณิชา มูลจา 80 ด.ช. ต้นตุลา เขื่อนนิล

53 ด.ช. ณชพล เรือนพันธ์ 81 ด.ญ. ต้นฝน แก้วขาว

54 ด.ช. ณฐนน มีโพธิ์ 82 ด.ญ. ตะวันฉาย ชะนะญาติ

55 ด.ช. ณฐวัฒน์ ใบเหลือง 83 ด.ช. ทักษ์ดนัย บุญรัตนัง

56 ด.ช. ณภัทร จีนาราช 84 น.ส. ทักษพร ตาสิงห์

57 นาย ณรงค์ฤทธิ์ บุญเมย 85 ด.ญ. ทักษพรณ์ ดวงแสง

58 นาย ณรัชต์พล โรจน์นวเสรี 86 ด.ญ. ทัตพิชา ยอดดี

59 ด.ช. ณัชพล มูลตา 87 ด.ช. ทิชากร โรจน์ศิรพิศาล

60 ด.ญ. ณัฎฐ์กานดา ทิตย์สุรินทร์ 88 ด.ญ. ทิวาภรณ์ แสนค าหล่อ

61 ด.ญ. ณัฏฐ์ภัทร์ ภคโชติสัจจะ 89 นาย แทน ศรีค าจักร์

62 น.ส. ณัฐกาญจน์ ตันนรา 90 ด.ญ. ไทรงาม ตันตรา

63 ด.ญ. ณัฐกานต์ ธรรมมา 91 นาย ธนกร อินทรส

64 นาย ณัฐชาวิชญ์ บูชิกานนท์ 92 ด.ช. ธนกฤต ช่างพูด

65 ด.ญ. ณัฐณิชา อนุรักษ์ 93 ด.ช. ธนกฤติ หมูค า

66 ด.ช. ณัฐดนัย สถาวรวิจิตร 94 นาย ธนทัต อาทิตย์ทอง

67 ด.ช. ณัฐดนัย ถาแม่วาง 95 นาย ธนพนธ์ แสงวัฒนะรัตน์

68 ด.ช. ณัฐนนท์ วงศ์สุวรรณ 96 นาย ธนพนธ์ เทีย่งค า

69 นาย ณัฐนันท์ อินถา 97 น.ส. ธนพร อิ่นแก้ว

70 นาย ณัฐนันท์ เหงาจิ้น 98 ด.ช. ธนพัฒน์ วงศ์สายใจ

71 ด.ช. ณัฐมงคล เชียงตา 99 ด.ญ. ธนภรณ์ ทองมุข

72 น.ส. ณัฐริดา ญาณะตาล 100 นาย ธนภัทร ตุ่นแก้ว

73 นาย ณัฐวัตร จันทร์ปัญญา 101 ด.ช. ธนภัทร เผือกจันทึก

74 ด.ญ. ณัฐิศา สุกสี 102 ด.ช. ธนภัทร สุขสงวน

75 ด.ญ. ณิชคุณปุณณวิชญ์บัวเหลือง 103 น.ส. ธนวรรณ ศิรินาม

76 น.ส. ดณิตา พรหมโสภณ 104 นาย ธนวัฒน์ โลหิตโยธิน

77 ด.ญ. ดนยา พัชนี 105 นาย ธนวัตร กาวิล

78 ด.ช. ดรัณภพ จันทร์ศิริ 106 นาย ธนวินท์ วิระค า
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ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

107 น.ส. ธนัชชา โตวัฒน์นิมิต 135 น.ส. เบญญพร ยิ่งธงชัย

108 น.ส. ธนัชพร ธนันชัย 136 น.ส. เบญญาภา วานิชขจร

109 นาย ธนัญชนัย ใจยา 137 นาย ปกครอง ศิริตัน

110 ด.ญ. ธยานี หนูใสเพ็ชร 138 นาย ปณิศ สุภารัตน์

111 ด.ช. ธรรมรัตน์ หนูค าปัน 139 นาย ปภังกร ไชยวัง

112 ด.ช. ธรรศ พานเพชรสุขุม 140 ด.ช. ปภังกร สมบัติ

113 นาย ธัชพล ยุชมภู 141 ด.ญ. ปภาณิน ศึกษาภูมิภาค

114 ด.ญ. ธัญชนก ทองสุข 142 นาย ปภาวิน เจริญลาภ

115 ด.ช. ธัญญธร เหลืองกัลยาณคุณ 143 ด.ญ. ปรรณรัก รุ่งศรี

116 ด.ญ. ธัญญาลักษณ์ คุณประดิษฐ์ 144 ด.ญ. ปรายรุ้ง สายแก้ว

117 ด.ญ. ธัญมน ปิน่ทอง 145 นาย ปริญญ์ ปัญญาวุฒิประสิทธิ์

118 ด.ช. ธันยบูรณ์ อ าพันธ์ศรี 146 น.ส. ปริศนา จาปัญญะ

119 ด.ช. ธีธัช สาระไชย 147 นาย ปวริศ ศิริอ้าย

120 ด.ช. ธีรดนย์ วันหวัง 148 ด.ญ. ปวิชญา ผลผ่อง

121 ด.ช. ธีรภัทร ค้ิวดวงตา 149 น.ส. ปวิชญาดา มะโนรี

122 ด.ญ. นภัสร์นันท์ อัศเวศน์ 150 ด.ญ. ปวีณ์ธิดา ศรีประดิษฐ์

123 น.ส. นภัสสร สมศักด์ิ 151 ด.ช. ปองพล ศรีตละนุต

124 ด.ช. นฤเบศ จินดาหลวง 152 ด.ช. ปัญญากร เมืองสุข

125 ด.ญ. นฤภร คุณยศยิ่ง 153 ด.ญ. ปัณชพัฒน์ บุญทวีศักด์ิ

126 ด.ญ. นวลักษณ์ เถาตระกูล 154 ด.ช. ปัณณทัต แปงบุญเลิศ

127 น.ส. นันท์นภัส กันทะจา 155 ด.ช. ปาทิตตานันท์ ตากันธา

128 ด.ญ. นารดา กัณทะวรรณา 156 ด.ญ. ปาร์การย์ สนธิสวัสด์ิ

129 น.ส. นิชาภา ค าเหลือง 157 ด.ญ. ปารณีย์ นุเงิน

130 นาย เนติพงษ์ กันทวี 158 ด.ญ. ปาลิดา สร้อยสุวรรณ

131 ด.ช. เนติภูมิ ยะภิระ 159 ด.ช. ปิติภัทร ปัญญานาค

132 ด.ช. โนอาห์ แอ็บบล่ิง 160 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ศรีสังข์

133 ด.ช. บัณฑิต ชัยชนะ 161 นาย ปุณมนัส ศรีเพ่งโคตร

134 น.ส. เบญจวรรณ ปัญญาต่วน 162 ด.ช. เป็นหนึ่ง รวมจิตต์
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ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

163 นาย ผดุงพงษ์ ปาปวน 191 น.ส. พิมพ์วรีย์ หวังช่วยกลาง

164 นาย พงษ์สนิท ปะมาละ 192 ด.ญ. พิมพ์วิภา เชื้อชุ่ม

165 นาย พชร กันทะเสนา 193 นาย พีรณัฐ ล่ิวเกียรติ

166 นาย พร้อมพล ใจแสน 194 นาย พีรดนย์ สุขแสวง

167 น.ส. พราวฝนปลาย ทองผลา 195 น.ส. พีรดา เมืองมูล

168 ด.ช. พลวิทย์ ทองทศ 196 น.ส. แพรววนิต ใจซ่ือ

169 ด.ช. พัชรธร ศักยาภินันท์ 197 ด.ช. ภคพล โอสถาพร

170 น.ส. พัชรพร สุขสบาย 198 น.ส. ภทรพรรณ สายธรรม

171 ด.ญ. พัชราภา ปัญญา 199 ด.ช. ภรันยู แสนกัน

172 ด.ญ. พัณณิตา ชัยน้อย 200 ด.ช. ภวัต พงษ์จันเขียว

173 น.ส. พัทธนันท์ สมภมิตร 201 ด.ญ. ภัททราพร ค าโพธิ์

174 น.ส. พัทธภรณ์ อยู่นัด 202 ด.ช. ภัทรดนัย มีปัญญา

175 ด.ช. พันธกิจ ตามั่น 203 ด.ญ. ภัทรวดี หล่อดี

176 ด.ญ. พันธิตรา พร้อมเทีย่งตรง 204 นาย ภาคภูมิ จงสิริวัฒน์

177 ด.ญ. พิชชาภรณ์ กันธรีย์ 205 ด.ช. ภาคิน อินต๊ะ

178 ด.ญ. พิชญธิดา ปัญโญกลาง 206 ด.ช. ภาคิน ก้อนสุรินทร์

179 นาย พิชญ์ภูษิต ศรีสวัสด์ิ 207 ด.ช. ภาณุดล อยู่ดี

180 ด.ญ. พิชญา ค าปาแฝง 208 น.ส. ภานุชนาฎ บุตรจา

181 ด.ญ. พิชญา ปรีชาวนาพงศ์ 209 ด.ช. ภานุพงศ์ ต้ังเอกจิต

182 ด.ญ. พิชญากร อินต๊ะรักษา 210 ด.ช. ภูเบศ ใบแสง

183 น.ส. พิชญาภา จินามอย 211 ด.ช. ภูผา แก้วประดิษฐ์

184 ด.ช. พิธาร ญาติมิตรหนุน 212 น.ส. ภูริชญา บัวใบพิบูลย์

185 น.ส. พิมพ์ขวัญ บุญช้างเผือก 213 นาย ภูริณัฐ ฟูต๋ัน

186 ด.ญ. พิมพ์ชยา ธ ารงวรสิทธิ์ 214 นาย ภูริวรรษ ธารนพ

187 ด.ญ. พิมพ์ณดา ศรีอ้วน 215 นาย ภูศณพิชญ์ ธุระสิทธิ์

188 ด.ญ. พิมพ์นารา ซ่ือสัตย์ 216 ด.ช. ภูสิทธิ์ ค าดี

189 ด.ญ. พิมพ์นิภา จิตตพุฒวงศ์ 217 ด.ญ. มนัสนันท์ บัวค าปัน

190 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ดวงตา 218 ด.ช. มัฆวาน ธงชัย
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219 น.ส. มัญฑิตา วงค์เป็ง 247 ด.ช. ศดานันท์ จันตาเปีย้

220 นาย เมธินันท์ กันจะนะวงศ์ 248 ด.ช. ศวัสกร ณ เชียงใหม่

221 นาย ยศพนธ์ พันธวัฒน์ 249 ด.ญ. ศศิกานต์ ชนะกว้าง

222 ด.ช. รตน ปัญญาเปียง 250 ด.ญ. ศศิชา ปันหมื่น

223 ด.ญ. รมิตา รักษ์เผ่าสุวรรณ 251 น.ส. ศิรดา นวมนารี

224 นาย รัชกานต์ พุทธจันทร์ 252 ด.ช. ศิรวิชญ์ วงค์ยศ

225 นาย รัชชานนท์ ตาลาน 253 ด.ญ. ศิรษา วงภักดี

226 ด.ช. รัชชานนท์ ตุ่นแก้ว 254 นาย ศิรา ธารารักษ์

227 ด.ช. รัชพล ทรายค า 255 ด.ญ. ศิรินทิรา นาคศรี

228 นาย รัฐนนท์ พิทักษ์กิตติกร 256 ด.ช. ศิริรัชภูมิ กาวิชา

229 ด.ช. รัฐนันท์ ชุมแสง 257 น.ส. ศิริลักษณ์ ชนะดวงดี

230 ด.ญ. รัตนาภรณ์ รังษีจันทร์ 258 ด.ช. ศีลเด่น ใฝ่อนุรักษ์ธรรม

231 ด.ช. รันรดา อนุศาสนะนันทน์ 259 นาย ศุภกฤต สุนทร

232 ด.ญ. รินรดา ค าเจียงเงิน 260 ด.ญ. ศุภจิตรา เสมอชีพ

233 ด.ญ. รุ่งศิรินทร์ ด ารงประเสริฐ 261 นาย ศุภโชค วงศ์แก้ว

234 นาย ฤทธิติ์กร กิติกา 262 นาย ศุภวัชร ค าพาน

235 ด.ญ. ลลิตา ค าอ่อน 263 นาย ศุภวิชญ์ มาระดา

236 นาย วรภัทร นาวารี 264 น.ส. ศุภสุตา ทิพย์ทา

237 ด.ญ. วรรณวนัช ค าตุ้ย 265 น.ส. ศุภางค์ณิช ทองทา

238 ด.ญ. วรรณวนัช ตันติเพชราวรรณ์ 266 น.ส. ศุวิชญาน์ อินทญาติ

239 ด.ญ. วรรณวัชกร ใจอ้าย 267 ด.ช. เศรษฐวิชญ์ ณะชัยวงค์

240 ด.ช. วรัตนถ์ เกตุเพชร 268 นาย สถิรภัทร บุญก้ า

241 น.ส. วรางคณา สล่าปัน 269 นาย สรรเสริญ เตชัย

242 น.ส. วลัยลักษณ์ ศรีวิชัย 270 นาย สัก ไชยแก้ว

243 ด.ช. วัชรากร มูลจรินทร์ 271 ด.ญ. สายสาละวิน ป้อมมะโน

244 ด.ญ. วิชญาพร ไชยค า 272 ด.ญ. สาวิกา แก้วกาบค า

245 ด.ช. วีรวิชญ์ บัวเทศ 273 ด.ญ. สิฏฐิณิศา ปรีค า

246 นาย เวชพิสิฐ จันทร์ดี 274 ด.ช. สิทธา สมบูรณ์
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ล าดบั ชื่อ-สกุล ล าดบั ชื่อ-สกุล

275 ด.ช. สิรวิชญ์ ศรีโกศักด์ิ 292 ด.ช. อนุวัฒน์ กันตีวงศ์

276 ด.ช. สิริดนย์ สงฆอ์ุทก 293 ด.ญ. อภิชญา สุนทรพิช

277 นาย สิริภาส ยาวิชัย 294 ด.ช. อภิรภัทร พรมเสน

278 นาย สิริศักด์ิ สงวนศักด์ิ 295 น.ส. อภิวันทน์ สุวรรณค า

279 น.ส. สุทธิดา ไชยน้อย 296 ด.ช. อรรครัตน์ พันธจักร

280 นาย สุทธิพงษ์ มังคละวงค์ 297 ด.ญ. อรุชิดา ถาน้อย

281 ด.ญ. สุพัชญ์รดา อริยะ 298 น.ส. อวัสดา สุขจ้อย

282 ด.ช. สุภนิช ชื่นชอบ 299 ด.ช. อังกุร อุเทน

283 ด.ช. สุรวิชญ์ อินใจ 300 น.ส. อัจฉรา พรมเสน

284 นาย เสฎฐวุฒิ รังสรรค์ 301 ด.ญ. อัญญาดา วงค์จันทร์ค า

285 นาย เสฏฐพงศ์ วรรณสมพร 302 ด.ญ. อัยย์วริยา ธิปัน

286 น.ส. หิรัญญิการ์ หิรัญสุรงค์ 303 ด.ช. อานุภาพ บัวเรียว

287 ด.ญ. อคิราภ์ เทพประสงค์ 304 น.ส. อารดา ราธิเสน

288 ด.ญ. อชิรญา กองพงษ์ 305 ด.ญ. อิงกมล ธีรวโรดม

289 ด.ญ. อณัญญา มานะกิจ 306 น.ส. อิงตะวัน ฝ้ันชมภู

290 ด.ช. อติภพ หมื่นรังษี 307 ด.ช. อิทธิคมน์ ค ามุงคุณ

291 นาย อติวิชญ์ เมืองทรัพย์ 308 นาย อินทยศ เครือด้วง
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