
ช่ือ - นามสกุล 
(สมาชิก)

1 นายกิตติ ลอยมาปงิ อนุบาล-ประถม 2,000                   
2 นายนวพร แสงหนุม่ อนุบาล-ประถม 2,000                   
3 น.ส.ชนนิาถ สิทธิหล่อ อนุบาล-ประถม 2,000                   
4 นางวัลยา สิปปพันธ์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
5 น.ส.สุวลี ทองทพั อนุบาล-ประถม 2,000                   
6 นางสุภากรณ์ นามปรีดา อนุบาล-ประถม 2,000                   
7 น.ส.ธนชัพร ภูงาม อนุบาล-ประถม 2,000                   
8 น.ส.จันสุดา เผือกคง อนุบาล-ประถม 2,000                   
9 นางจันจิรา บวัแย้ม อนุบาล-ประถม 2,000                   
10 นายชนนิทร์ สิบสาย อนุบาล-ประถม 2,000                   
11 น.ส.นสัยมล หนยัูง อนุบาล-ประถม 2,000                   
12 น.ส.ปวีณา เณรตาก้อง อนุบาล-ประถม 2,000                   
13 นายจตุรงค์ รัชตโชติ อนุบาล-ประถม 2,000                   
14 นายสุรินทร์ เทพรัตน์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
15 นางศรินา ขุนเพชร อนุบาล-ประถม 2,000                   
16 น.ส.ทศิารัตน ์แก้วสีดํา อนุบาล-ประถม 2,000                   
17 น.ส.นฤมล นลิศรี อนุบาล-ประถม 2,000                   
18 นายอาทติย์ ชามขุนทด อนุบาล-ประถม 2,000                   
19 นางณาตยา คําไทย อนุบาล-ประถม 2,000                   
20 นายสมภพ อภิวรชัย อนุบาล-ประถม 2,000                   
21 น.ส.วรรณิศา ยาหยาหมัน อนุบาล-ประถม 2,000                   
22 นายวรัญญู สุวรรณราช อนุบาล-ประถม 2,000                   
23 นายปรัชญา ประทมุชมภู อนุบาล-ประถม 2,000                   
24 น.ส.องุ่น บญุมี อนุบาล-ประถม 2,000                   
25 นายคณิศร ศิริเกตุ อนุบาล-ประถม 2,000                   
26 นายธนกฤต จํานงค์ศรี อนุบาล-ประถม 2,000                   
27 น.ส.นรีกาญจน ์งดกระโทก อนุบาล-ประถม 2,000                   
28 น.ส.สิริยา เพชรเรือง อนุบาล-ประถม 2,000                   
29 นายปยิะศักด์ิ สายแก้ว อนุบาล-ประถม 2,000                   
30 นายสุรชัย บวัเมืองเก่า อนุบาล-ประถม 2,000                   
31 น.ส.วิญาวี วัฒนถาวร อนุบาล-ประถม 2,000                   

จ านวนทุนระดับ
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32 นางรัฐกรณ์ สองเมืองสุข อนุบาล-ประถม 2,000                   
33 น.ส.ณัฐิดา ดวงศรี อนุบาล-ประถม 2,000                   
34 นายพรชัย ศรีบริุนทร์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
35 นายชลทรัพย์ สีหาบตุร อนุบาล-ประถม 2,000                   
36 นายสราวุธ ราชตา อนุบาล-ประถม 2,000                   
37 นางวรรัตน ์สุเตนนั อนุบาล-ประถม 2,000                   
38 นายภูริทตั ยอดจันทร์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
39 นายนมิิตร วงษ์ยะลา อนุบาล-ประถม 2,000                   
40 นายกิตติภาญณ์ ชายทวีป อนุบาล-ประถม 2,000                   
41 นางสายชล ศันสนะพิทยากร อนุบาล-ประถม 2,000                   
42 นายชลากร บญุยะมาตย์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
43 น.ส.ธาราทพิย์ ลาภาอุตม์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
44 น.ส.อรุณรุ่ง คงสุข อนุบาล-ประถม 2,000                   
45 น.ส.สุภาภรณ์ มุสิกะรังสี อนุบาล-ประถม 2,000                   
46 นางเกษมศรี ปชาเดชสุวัฒน์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
47 น.ส.ภัคณภัทร คําหอม อนุบาล-ประถม 2,000                   
48 น.ส.เกศดาภรณ์ เหลือมพล อนุบาล-ประถม 2,000                   
49 นายมนทกานต์ิ ศิริโสภณ อนุบาล-ประถม 2,000                   
50 นายกฤษฎา โปธาตุ อนุบาล-ประถม 2,000                   
51 นายสุบนิ แสงสุริยา อนุบาล-ประถม 2,000                   
52 นายสมพงษ์ ใจกล้า อนุบาล-ประถม 2,000                   
53 นางสาวศศิประภา สายงาม อนุบาล-ประถม 2,000                   
54 นายกิตติศักด์ิ ฉัตรเทวินทภรณ์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
55 นายชูชาติ ไทยภักด์ิ อนุบาล-ประถม 2,000                   
56 นางสุนนัทา ปานนลิ อนุบาล-ประถม 2,000                   
57 น.ส.นนัทดิา ร่ืนนสุาน อนุบาล-ประถม 2,000                   
58 น.ส.จุฑามาศ นกดี อนุบาล-ประถม 2,000                   
59 นายธวัชชัย ตาเมือง อนุบาล-ประถม 2,000                   
60 นางนวรัตน ์ไชโยทวีรัชต์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
61 น.ส.อัจจยารักษ์ ดอนชัย อนุบาล-ประถม 2,000                   
62 นายศักรินทร์ ปริุนทราภิบาล อนุบาล-ประถม 2,000                   
63 นางจันทร์จิรา โคกเคียน อนุบาล-ประถม 2,000                   
64 นายชัยรัตน ์สุอังคะวาทนิ อนุบาล-ประถม 2,000                   
65 นางณัฐวรินธร เจนสิริวุฒิกุล อนุบาล-ประถม 2,000                   
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66 นายวัฒนศักด์ิ ศุภศักด์ิ อนุบาล-ประถม 2,000                   
67 น.ส.ณพัชร พลายชุม่ อนุบาล-ประถม 2,000                   
68 นายชญณัฐ หะยะจันทา อนุบาล-ประถม 2,000                   
69 นางรุ่งทวิา ประสงค์เงิน อนุบาล-ประถม 2,000                   
70 น.ส.พัชรินทร์ เทพรักษา อนุบาล-ประถม 2,000                   
71 นายสิรวิชญ์ ปตัติธรรม อนุบาล-ประถม 2,000                   
72 นางณัฐกฤตา ไชยวงศ์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
73 นางศุภคิน ีโชติวรอานนท์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
74 นางประไพพรรณ พลพิชัย อนุบาล-ประถม 2,000                   
75 นายนพุล ศรีสุวรรณ อนุบาล-ประถม 2,000                   
76 นายปฐวี เคล้าจันทร์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
77 นายอัมรินทร์ ปานอ่อง อนุบาล-ประถม 2,000                   
78 น.ส.บบุผา จันทร์นอ้ย อนุบาล-ประถม 2,000                   
79 นายเกียรติบดินทร์ เพ่งพิศ อนุบาล-ประถม 2,000                   
80 น.ส.บณัฑิตา สุดาทพิย์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
81 นายปริญญ์ ปริญญ์ไวกูณฐ์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
82 นางพรทพิย์ ผาสุก อนุบาล-ประถม 2,000                   
83 น.ส.ปภาวรินท ์ชาอิน อนุบาล-ประถม 2,000                   
84 นายประจักษ์ นะวงศ์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
85 น.ส.สวรรยา กุหลาบวรรณ อนุบาล-ประถม 2,000                   
86 นายรณชัย อังกูร อนุบาล-ประถม 2,000                   
87 นายพชรกฤต ขยันกิจ อนุบาล-ประถม 2,000                   
88 นายจรัญ เงินบํารุง อนุบาล-ประถม 2,000                   
89 นายธนชาติ มุสิกรังศรี อนุบาล-ประถม 2,000                   
90 นายนพรัตน ์บตุตะโคตร อนุบาล-ประถม 2,000                   
91 นายพฤนท ์นนัตะสุข อนุบาล-ประถม 2,000                   
92 น.ส.เพ็ญนภา นรุาช อนุบาล-ประถม 2,000                   
93 น.ส.อาพร สอนพ่วง อนุบาล-ประถม 2,000                   
94 นายสุรวิทย์ ชวนจิตร อนุบาล-ประถม 2,000                   
95 น.ส.ทองมี อยู่เย็น อนุบาล-ประถม 2,000                   
96 นายกฤตธน สนทิ อนุบาล-ประถม 2,000                   
97 นางสุพัชณี อุทมุรัตน์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
98 นางอรนชุ แสงสวัสด์ิ อนุบาล-ประถม 2,000                   
99 น.ส.อัญชลีพร ไทยวงษ์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
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100 นายสะราวุฒิ อินมะเหง่ียม อนุบาล-ประถม 2,000                   
101 นายปญัญา คงเกิดผล อนุบาล-ประถม 2,000                   
102 นายเจตตระการ ด้วงย้ิม อนุบาล-ประถม 2,000                   
103 นายอานสั ยุนุ๊ อนุบาล-ประถม 2,000                   
104 นางรัตนา นุย้ด้วง อนุบาล-ประถม 2,000                   
105 นายปฐมธรรม์ เงินดี อนุบาล-ประถม 2,000                   
106 นายทศพล พรหมแปง อนุบาล-ประถม 2,000                   
107 นายอดิศักด์ิ ตาทอง อนุบาล-ประถม 2,000                   
108 นางสาวกาญจนา วงศ์นอ้ย อนุบาล-ประถม 2,000                   
109 นางสาวธัณย์จิรา เพียงจันทร์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
110 นางสาวราฮายา มามะ อนุบาล-ประถม 2,000                   
111 น.ส.กาญจนา แสงทอง อนุบาล-ประถม 2,000                   
112 น.ส.นภสิน ีนชุเจริญ อนุบาล-ประถม 2,000                   
113 นายประเสริฐ สว่างศรี อนุบาล-ประถม 2,000                   
114 นายเปน็หนึง่ วารุรัตน์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
115 นางสาวมณฑาทพิย์ ธัญญะ อนุบาล-ประถม 2,000                   
116 นายสนธยา ไม้แหลม อนุบาล-ประถม 2,000                   
117 นายเศกสรรค์ อารยพันธ์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
118 นายอับดุลเลาะ สาแม อนุบาล-ประถม 2,000                   
119 นายหะแซ บนิเซะ อนุบาล-ประถม 2,000                   
120 นายผดุง ภักดี อนุบาล-ประถม 2,000                   
121 นางจิรัชยา จันทร์โท อนุบาล-ประถม 2,000                   
122 นายสมศักด์ิ แก้วเกล้ียง อนุบาล-ประถม 2,000                   
123 นายถาวร รุณแสง อนุบาล-ประถม 2,000                   
124 นางปรียาพร ศรียะพันธ์ุ อนุบาล-ประถม 2,000                   
125 นายชัยวุฒิ เหล่าชัยดุษฎี อนุบาล-ประถม 2,000                   
126 นางจันทร์จุรีย์ นุน่ปล้อง อนุบาล-ประถม 2,000                   
127 นายอดิศร สวัสดี อนุบาล-ประถม 2,000                   
128 น.ส.นลิเนตร คลองร้ัว อนุบาล-ประถม 2,000                   
129 นางวิมลฤทธ์ิ เพชรทอง อนุบาล-ประถม 2,000                   
130 น.ส.ภูษณิศา ต๋ันสกุล อนุบาล-ประถม 2,000                   
131 นายสรณ์เมธินทร์ มณีจันทร์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
132 นางกฤติยาพร ศรนารายณ์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
133 นายมานติ ปงุคานนท์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
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134 น.ส.สมัย วิลานนัท์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
135 นายกรภัทร นามจันทร์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
136 น.ส.ศิริพร กิจเฟื่องฟู อนุบาล-ประถม 2,000                   
137 นางเสริมศรี สุมาลัย อนุบาล-ประถม 2,000                   
138 นางกาญจนา ลําลึก อนุบาล-ประถม 2,000                   
139 นางพรสุรีย์ เส็งสุข อนุบาล-ประถม 2,000                   
140 นางภรณ์พิณยา ธีรธนวงษ์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
141 นายชูศักด์ิ สุบนิ อนุบาล-ประถม 2,000                   
142 นายโสภณ ทองโสภา อนุบาล-ประถม 2,000                   
143 น.ส.นครไทย จีนสวัสด์ิ อนุบาล-ประถม 2,000                   
144 นางสาวอําภา อนวัุตพาณิชย์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
145 นายกูสารี ยาแบโด อนุบาล-ประถม 2,000                   
146 นางเพ็ญศรี เกตุสุริยงค์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
147 น.ส.กรอุมา อินทรัตน์ อนุบาล-ประถม 2,000                   
148 นายเสนห่ ์ชูเชิด อนุบาล-ประถม 2,000                   
149 น.ส.ชญานน์นัท ์ศิริประภานนทก์ุล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
150 น.ส.จิรภัค สิทธิขันแก้ว มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
151 นางจารุณี จุลวรรณ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
152 นางกฤษณา ภูครองจิตร์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
153 นายนรัิญ แดนสุข มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
154 นางสุวรรณา แสงอรุณรังสี มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
155 นายปรีชา มณีกาญจน์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
156 น.ส.พรพิมล ขวัญศรีทองมัน่ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
157 นายพิชัย ดําชม มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
158 นางกนกพันธ์ เลิศวราดิเรก มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
159 นายศุภชัย ศรีแสง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
160 นายสําราญ จันทร์บาง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
161 นางจินดา กาญจนโอษฐ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
162 นายมานพ มุณีศรี มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
163 นายชวลิต รักเสมอ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
164 นางวีนสั คําศรีเมือง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
165 นายบญุสมิง จูมพิลา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
166 น.ส.ณพัชร สิริโชติธนา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
167 นายประสงค์ ทองพราว มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   



ช่ือ - นามสกุล 
(สมาชิก)

จ านวนทุนระดับที่

168 นายดอกจันทร์ หาญดิลกสกุล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
169 นางสาววิยะดา อุทานติย์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
170 นายนวัิตร วิศิษฎ์เสาวรภย์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
171 นายสมชัย วณิชย์ชาญพงศ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
172 นางสาวศิริรัตนพรรณ เสาเวียง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
173 นางสาวสุกัญญา นามเหลา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
174 นางอินถวา ศรีสะอาด มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
175 นายเอกอุระ มีประเทศ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
176 น.ส.เนตรสกาว จันทองแท้ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
177 นายประพันธ์ศักด์ิ ทางนะที มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
178 นายธนทั พิมพา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
179 นางนภิาภรณ์ สมภักดี มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
180 นางประยงค์ ประชุมชัย มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
181 นางสุภาวดี ปอ้งคํา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
182 นายเสริมพล ศาสนสุพิน มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
183 นายไชยวุฒิ วัชเรนทร์สุนทร มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
184 นายปณวัตร ทองอนนัต์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
185 นายรณรณก คลังสมบติั มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
186 นายอภิชาติ วิทยาศิลป์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
187 นางสาวธัญดา พรมศิลป์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
188 นางนชุจรี กอระกัน มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
189 นายภาณุมาศ คงพันธ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
190 นางสุนยิากร พลอาจทนั มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
191 นายจิระเดช ตาลทอง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
192 นายสุรชาติ ศรีชูนิม่ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
193 นายฐิติพงศ์ เพ็งชัย มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
194 นายอิทธิพล ดีเหลือ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
195 นายไชโย บญุกอบ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
196 นางจันทร์จุฬา แทน่มาก มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
197 นายสุรวิทย์ บญุโนนแต้ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
198 นายสุขสันต์ ไชยพร มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
199 นายนรุิตต์ิ ซ้อนจันดี มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
200 น.ส.อาภัสรา สุนทรทว้ม มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
201 นายสมศักด์ิ ชมชืน่ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   



ช่ือ - นามสกุล 
(สมาชิก)

จ านวนทุนระดับที่

202 นางสาวพรพรรณ พลังคะพันธ์พงศ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
203 นายอุดม ผิวหอม มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
204 นายศักด์ิสิทธ์ิ อุตทา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
205 นางวราภรณ์ ไชยงาม มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
206 น.ส.วิลาวัณย์ วงษ์ทบัทมิ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
207 นางกนษิฐา สุขเจริญ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
208 นางอําพร วงษ์เล็ก มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
209 นายดํารงศักด์ิ จันทร์สระคู มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
210 นายอนพุงษ์ ปอ้งสุพรรณ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
211 นายทวี ศรีราช มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
212 นางอารมณ์ พึ่งโคกสูง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
213 น.ส.ปยิาณี โคตะยันต์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
214 นายธีร์ สิทธิหาโคตร มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
215 นางสิริพร สุธาพจน์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
216 น.ส.จงกล ศรีบญุเรือง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
217 นางปยินชุ มงคล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
218 นางสุดาทพิย์ ศิริวัฒนะ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
219 นางสุภาภรณ์ บญุย่ิง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
220 นางสุภัค วรรณการ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
221 นายสุรพันธ์ วิศาล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
222 นางพรรณี อาศัยนา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
223 นายสนทิ เลาวิลาส มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
224 นางกชพร หอมกล่ินยา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
225 นางศุภลักษณ์ ใจหาญ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
226 นายพุฒิพงศ์ กิตติมาพุฒิพงศ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
227 นางอรวรรณ ทองเกิด มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
228 นายวินจิ ทองเพชรแก้ว มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
229 นายวิศาล พัฒนศรี มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
230 นายสมพร ทองพิทกัษ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
231 นางปณุยนชุ รังสี มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
232 นางอัญญารัตน ์สีหว้าสะโสม มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
233 นางเนตรนภา จารุวัฒน์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
234 นางสาวลลิตา ลาเต๊ะ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
235 นางสาวชไมพร สิทธินอ้ย มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
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(สมาชิก)

จ านวนทุนระดับที่

236 นายวิรัตน ์บตุรดํารง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
237 นายเส็ง แสนย่าง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
238 น.ส.หนรูอง โชคนติั มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
239 น.ส.จิณตกาญ เกตุแก้ว มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
240 น.ส.ปทัมา เพ็ชรกูล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
241 นางกาญจนาณัฎฐ์ กันตา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
242 นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
243 นางกัญญาณัฐ อินสอน มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
244 นางทนานชุ ยวงข้าว มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
245 นายศุภวิชญ์ สุขนิม่ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
246 นายประมนต์ อินมงคล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
247 น.ส.สกลธ์วรรณ์ ทพิกวีย์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
248 นายชํานาญ ชังขํา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
249 นางอัญชลี ใจแปง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
250 นางสุธาสิน ีบปุผา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
251 นายวรรณา สําเภาเครือ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
252 นายเฉลิมพล ทองโคตร มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
253 นางณัฐฐิญา คงร่ืน มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
254 นางเบญจา เกตุตระกูล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
255 นายธนวัฒน ์เสือประดิษฐ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
256 นางสาวสุปราณี ชาญกระบี่ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
257 นางสุกัญญา สะอาดดี มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500                   
258 นายวินจิ คําเบา้ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
259 นางวิลาวัณย์ พลบตุร อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
260 นายโอฬาร บวัลอย อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
261 นายบรรจบ นอ้ยสันโดด อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
262 นายคฤหสั ณ พัทลุง อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
263 น.ส.วัชรี ศรีวรรณ์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
264 นายสุเกียรต์ิ โพคํา อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
265 นางสโรชา คํามิง่ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
266 นายสมพร ทองขาวบวั อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
267 นายฐานะ กูเ้มือง อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
268 นายสังวรณ์ คงเมือง อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
269 น.ส.กิง่กาญจน ์พรหมทอง อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
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270 นางสมหวัง ไชยโย อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
271 นายยศพร มาสะระ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
272 นายประเสริฐ ไชยเพชร อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
273 นายบวัแสง เตโช อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
274 นางเมทนิ ีโลหะเวช อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
275 นายประสิทธ์ิ ขําศิริ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
276 นางขวัญเรือน สว่างกุล อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
277 นายเสริม นามวงศ์ษา อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
278 นายเกียรติพงษ์ ทองเลิศ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
279 นายธีรพงษ์ บญุเพชร อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
280 นางอรษา จันทวงษ์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
281 นางปราณี คงสวัสด์ิ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
282 นางสุดารัตน ์ไชยโพธ์ิ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
283 นายประมวล สะอาด อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
284 นางอรอุมา เซ็นนอ้ย อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
285 นางเบญ็จวรรณ ใจปราสัย อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
286 นายสัจจะ แสงจันทร์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
287 น.ส.อรทยั นลิดอนหวาย อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
288 นางนทัชา คติรัมย์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
289 นางยุพวรรณ หนดิภักดี อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
290 นางดรุณี รัฐการวงศ์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
291 น.ส.ภัทรนษิฐ์ เหมทานนท์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
292 น.ส.วัชรี จันทวงศ์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
293 นางดารุณี ใจศิล อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
294 นางวีณา สุวรรณประทปี อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
295 นางสาวจันทามาศ ศิริม่วง อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
296 นายวีระพงษ์ สว่างสิริทพิย์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
297 นางถิราพร พูนสูงเนนิ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
298 น.ส.ชมภูนชุ มัทปานงั อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
299 นายสุภาพ ผิวผุย อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
300 นายกอบพล มีศรีมธุพจน์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
301 นางเสาวนย์ี ชลารักษ์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
302 นางดารารัศมี เถกิงผล อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
303 นายธนวัสส์ เปี่ยมธนภูวนนท์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
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304 นายชุมพล ใจดี อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
305 นายวิชัย ขําเกือ้ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
306 นายสุชัย ทองแก้วกูล อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
307 นายจารุวัฒน ์โยธาฤทธ์ิ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
308 นายไพศาล เพ็ชรช่วย อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
309 นายธงชัย นชุนา อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
310 นายชัยชนะ เชีย่วชาญ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
311 นางพาขวัญ ทรัพย์เจริญกุล อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
312 นายเกียรติศักด์ิ เทพแสง อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
313 นางวาสนา สังขารา อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
314 นางสุรีย์ลักษณ์ พูลจันทร์นา อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
315 นางเกสสุดา สายละมุล อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
316 นายชลาลัย มีนวน อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
317 นายสมพงษ์ พุฒซ้อน อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
318 นายหถัชัย พิบลูย์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
319 นายเล็ก สกุลจีน อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
320 นายประสงค์ บญุมี อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
321 นายสมเกียรติ คันทะศรี อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
322 นายสุพจน ์พรหมมาศ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
323 นายมานพ ยมรัตน์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
324 น.ส.อารมณ์ ภู่จันทร์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
325 นายสมชาย สุขเกือ้ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
326 นางเรณู เลิศอุดมโชค อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
327 นายรุ่ง รวมผล อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
328 น.ส.เฉิดโฉม หอมอุดม อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
329 นายดอกรัก กาศธัญกรณ์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
330 นายสันทดั ฤกษ์อุดม อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
331 นางมณฤดี พลอยเพ็ชร อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   
332 นายธวัชชัย ยอดฉัตร อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000                   


