
ที่ ช่ือ - สกุล ทุนระดับ จ านวน
1 น.ส.นพชนก ศิริประเสริฐ อนุบาล-ประถม 2,000          
2 น.ส.ไปรมา เหมมาลา อนุบาล-ประถม 2,000          
3 น.ส.ณัฐนิช ขุนด า อนุบาล-ประถม 2,000          
4 น.ส.พรรณทพิา พันธุมณี อนุบาล-ประถม 2,000          
5 นางณัฐชานันท ์วริศธนสมบติั อนุบาล-ประถม 2,000          
6 น.ส.พนิดา เขียวชะอุ่ม อนุบาล-ประถม 2,000          
7 นางณัฐดาฉัตร์  สิงโตทอง อนุบาล-ประถม 2,000          
8 นางวริฐา  จันทรา อนุบาล-ประถม 2,000          
9 นายรัชพล  ศิริงาม อนุบาล-ประถม 2,000          
10 น.ส.วิไลลักษณ์ ภูริภักดีสนอง อนุบาล-ประถม 2,000          
11 นายสุระเชฐ ดิษบรรจง อนุบาล-ประถม 2,000          
12 น.ส.พรธิภา  แสงนาค อนุบาล-ประถม 2,000          
13 นายวัชรินทร์  เกิดกุญชร อนุบาล-ประถม 2,000          
14 นายวิชญุตร์ กิมสุวรณ อนุบาล-ประถม 2,000          
15 นายชานนท ์จุลตะไน อนุบาล-ประถม 2,000          
16 นางณัฐพร ธงทอง อนุบาล-ประถม 2,000          
17 นายเบญจะ แปน้นา อนุบาล-ประถม 2,000          
18 น.ส.เบญ็จลักษณ์  ฤกษ์รักษา อนุบาล-ประถม 2,000          
19 นางสุปราณี บญุเปี่ยม อนุบาล-ประถม 2,000          
20 นายน าพล  ฉิมมงคล อนุบาล-ประถม 2,000          
21 น.ส.วิลาวัลย์  สุดทะแสน อนุบาล-ประถม 2,000          
22 นางชวลิตา จันทร์พวง อนุบาล-ประถม 2,000          
23 นางสาวปาณิสรา ดาวเรือง อนุบาล-ประถม 2,000          
24 น.ส.อัชฉรา โพธ์ิชัย อนุบาล-ประถม 2,000          
25 นายเสฏฐ์สิริ ศุกระรัศมี อนุบาล-ประถม 2,000          
26 น.ส.ลักขณา มีสีดี อนุบาล-ประถม 2,000          
27 นางณัฐนันท ์ไตรธรรม อนุบาล-ประถม 2,000          
28 น.ส.สมหวัง นพพิบลูย์ อนุบาล-ประถม 2,000          
29 นายธชปภัสร  เอ้งฉ้วน อนุบาล-ประถม 2,000          
30 น.ส.อภิญญารักษ์  แว่นแก้ว อนุบาล-ประถม 2,000          
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31 นายณัฐพงค์  ยาวีระ อนุบาล-ประถม 2,000          
32 น.ส.กรกันยา โกมลเมนะ อนุบาล-ประถม 2,000          
33 นายธีรพล ไชยบณัฑิต อนุบาล-ประถม 2,000          
34 น.ส.สุมิตรา เตียวสุวรรณ อนุบาล-ประถม 2,000          
35 นายณัฐชัย รวยดี อนุบาล-ประถม 2,000          
36 นายนพดล โพธิจิญญาโน อนุบาล-ประถม 2,000          
37 นายพงศ์พันธ์ พรมจันทร์ อนุบาล-ประถม 2,000          
38 นายณัฐพงษ์  พรสง่า อนุบาล-ประถม 2,000          
39 นายอรชาติ พาชีครีพาพล อนุบาล-ประถม 2,000          
40 นางธชุติ ยาวีระ อนุบาล-ประถม 2,000          
41 น.ส.นงนภา โสตถิวนิช อนุบาล-ประถม 2,000          
42 นายกัมพล เพ็งพินิจ อนุบาล-ประถม 2,000          
43 นายดนุพล สุขเกษม อนุบาล-ประถม 2,000          
44 นางสาวชญานุช พร้อมสุข อนุบาล-ประถม 2,000          
45 น.ส.นุชจิรา แปน้มณฑา อนุบาล-ประถม 2,000          
46 น.ส.นภาพร  ใจกลาง อนุบาล-ประถม 2,000          
47 นางสาววรรณภา มีมาก อนุบาล-ประถม 2,000          
48 นายสมหมาย เอี่ยมมงคลสกุล อนุบาล-ประถม 2,000          
49 นายปกรณ์ วราภาสกุล อนุบาล-ประถม 2,000          
50 นายณัฐ บญุข้าเหลือ อนุบาล-ประถม 2,000          
51 นางอมรรัตน์ สันตวิริยะพันธ์ุ บญุทนั  อนุบาล-ประถม 2,000          
52 ว่าที่ ร.อ. กิตติภัทร ดึกด่าน อนุบาล-ประถม 2,000          
53 นายเอนก น้อยกอ อนุบาล-ประถม 2,000          
54 นายณัฐ สุขเกษม อนุบาล-ประถม 2,000          
55 นางฤทยัรัตน์ ใจสุข อนุบาล-ประถม 2,000          
56 นายภาราดร ประชานิยม อนุบาล-ประถม 2,000          
57 น.ส.นิภา ธรรมนาวรรณ อนุบาล-ประถม 2,000          
58 นายธนิสร ถิตย์บรูณ์ อนุบาล-ประถม 2,000          
59 นายณฐกฤษณ์ โพธ์ิศรี อนุบาล-ประถม 2,000          
60 นางธราภรณ์  พิมพา อนุบาล-ประถม 2,000          
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61 น.ส.พรพรรณ เจริญกิจ อนุบาล-ประถม 2,000          
62 นายสุรศักด์ิ  ภัทรพิศาล อนุบาล-ประถม 2,000          
63 น.ส.ดวงใจ โภคสุทธิ อนุบาล-ประถม 2,000          
64 นายยุทธนา  สุขสวัสด์ิ อนุบาล-ประถม 2,000          
65 นายบรรพรต  แดงมงคล อนุบาล-ประถม 2,000          
66 น.ส.สุพรรณา แผนวิชิต อนุบาล-ประถม 2,000          
67 นางปยิวรรณ  ชูนวล อนุบาล-ประถม 2,000          
68 นายนพดล โสตถิย้ิม อนุบาล-ประถม 2,000          
69 นางแสงเดือน หลู่ค า อนุบาล-ประถม 2,000          
70 น.ส.มาลัยพร  วงศ์ใหญ่ อนุบาล-ประถม 2,000          
71 นายกฤษฎา เหล่าชุมพล อนุบาล-ประถม 2,000          
72 น.ส.วิรัติยา พุทธัง อนุบาล-ประถม 2,000          
73 นายสมคิด สมมี อนุบาล-ประถม 2,000          
74 นายศรชัย อ้นอารี อนุบาล-ประถม 2,000          
75 น.ส.วิสาสินีย์ พุฒซ้อน อนุบาล-ประถม 2,000          
76 นายชานนท ์อัมภะผล อนุบาล-ประถม 2,000          
77 นายสุชาติ สาดีน อนุบาล-ประถม 2,000          
78 นางสาวโสมาวดี ศรีรัตน์ อนุบาล-ประถม 2,000          
79 นางสกาวเดือน แสงสังข์ อนุบาล-ประถม 2,000          
80 นายไซฟูดิน ยือลี อนุบาล-ประถม 2,000          
81 น.ส.ฐิตาภัสร์ กมลพงษ์ทวีชัย อนุบาล-ประถม 2,000          
82 น.ส.กนกรัตน์  อิงชาติเจริญ อนุบาล-ประถม 2,000          
83 นายด ารง อินทร์ดวง อนุบาล-ประถม 2,000          
84 น.ส.ฉันชนก สุขสมบรูณ์ อนุบาล-ประถม 2,000          
85 นายสมชาย คงสินธ์ุ อนุบาล-ประถม 2,000          
86 นายบรรชา เงินยวง อนุบาล-ประถม 2,000          
87 นายณัฐกิตต์ิ เพิ่มศิริรุ่งสิน อนุบาล-ประถม 2,000          
88 น.ส.จุฬาลักษณ์ รัตนอุดมวรรณา อนุบาล-ประถม 2,000          
89 น.ส.ธนพร ศรีเมฆ อนุบาล-ประถม 2,000          
90 นางสาวกนกวรรณ วงษ์รักษ์ อนุบาล-ประถม 2,000          
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91 นายสันติ พรศิริวงศ์ อนุบาล-ประถม 2,000          
92 นางเรียมศิริ อุค า อนุบาล-ประถม 2,000          
93 นายจรัญ สุวรรณะ อนุบาล-ประถม 2,000          
94 นางสุรัสวดี แก้วศรี อนุบาล-ประถม 2,000          
95 นายกฤตชณน แก้วสุกไส อนุบาล-ประถม 2,000          
96 นายธีรพล ดีวงษา อนุบาล-ประถม 2,000          
97 นางปราณี จันทรวิมล อนุบาล-ประถม 2,000          
98 นางทพิภา เฮ่าหนู อนุบาล-ประถม 2,000          
99 นายภควรรธก์ ศรเสนา อนุบาล-ประถม 2,000          
100 นายทรงศักด์ิ ทศภานนท์ อนุบาล-ประถม 2,000          
101 นายศราวุธ ศรชัยประสิทธ์ิ อนุบาล-ประถม 2,000          
102 นายวิทวัส วงศ์กาไสย อนุบาล-ประถม 2,000          
103 นายพรชัย โชติช่วง อนุบาล-ประถม 2,000          
104 นางสาวอังคนา อยุทธ์ อนุบาล-ประถม 2,000          
105 นายประดิษฐ์ ตุ้ยศรี อนุบาล-ประถม 2,000          
106 นางธัญชนก หมื่นพรม อนุบาล-ประถม 2,000          
107 นายธีรพล พงศ์พีระ อนุบาล-ประถม 2,000          
108 นายจิตรกร สุวารักษ์ อนุบาล-ประถม 2,000          
109 นางจิตติมา จรจะนะ อนุบาล-ประถม 2,000          
110 นายทนงศักด์ิ  เตชะแก้ว อนุบาล-ประถม 2,000          
111 นายสมหมาย ฮะวังจู อนุบาล-ประถม 2,000          
112 น.ส.มนัสนันท ์ เสียงเพราะ อนุบาล-ประถม 2,000          
113 น.ส.วาสนา คงงาม อนุบาล-ประถม 2,000          
114 นายปฐมวงศ์ กล่ าวงศ์ อนุบาล-ประถม 2,000          
115 นายสุรชัย เสียงดัง อนุบาล-ประถม 2,000          
116 นายน าพล ภิวัฒน์ อนุบาล-ประถม 2,000          
117 นางสาวพรทพิย์ ธีรเลิศพาณิช อนุบาล-ประถม 2,000          
118 นางวิยะดา รุ่งแดง อนุบาล-ประถม 2,000          
119 นายมนัส มานะสุข อนุบาล-ประถม 2,000          
120 นายณัฐกิตต์ เหล่าสมบติั อนุบาล-ประถม 2,000          
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121 น.ส.ปนัดดา ตราชู อนุบาล-ประถม 2,000          
122 นายสุริยัน ไชยนิลวรรณ อนุบาล-ประถม 2,000          
123 นายเอกศักด์ิ จันทรวิกรณ์ อนุบาล-ประถม 2,000          
124 นายสมเกียรติ จินตนาผล อนุบาล-ประถม 2,000          
125 นายวศิล สอาดเอี่ยม อนุบาล-ประถม 2,000          
126 น.ส.วีณา  เล็กสิโต มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
127 นางปนัดดา รักษาวงศ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
128 นางพัสนันท ์เปร้ียวประสิทธ์ิ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
129 นางอรทยา วงษ์ท ามา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
130 นายสุรภัค พูลอ้อย มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
131 นายวรวุฒ คชโถมะ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
132 นายเอื้อม ล้ีภัย มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
133 นายอภิชาติ ศรีชาติ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
134 นายทวีป โพธ์ิดัง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
135 นายรักษ์ สุดประเสริฐ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
136 นายวีระเดช พงศ์ไพศาลเชิด มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
137 นายณัฐกิตต์ิ บวัเกิด มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
138 นางวิตา บญุศิลป์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
139 นายสุดสาคร มัศยามาศ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
140 นายเฉลิมพล บงัเพลิง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
141 นางธีรนันท ์เพ็งสร้อย มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
142 นางอุทศิา กมโล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
143 นางสุกัญญา ทองดี มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
144 นายเขตโสภณ วรรณแจ่ม มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
145 นางสิริรัตน์ เอ้งฉ้วน มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
146 นายวิชัย วงศ์เลิศสกุล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
147 นายสุภวัฒน์ พลายเมือง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
148 นางอุทยัวรรณ ทองปล้องโต มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
149 น.ส.ขวัญเรือน วันพิรุณ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
150 นางวันวิสาข์ ชาตะวัฒนโสภากุล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
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151 นายเสฎฐวุฒิ ปวีร์ยกุล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
152 นางอังคณา บทกลอน มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
153 นางจริญญา ศิลปป์ระกอบ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
154 นายบญัชา แสงพิทกัษ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
155 นางบศุรา สิงหทตั นุ่มนิ่ม มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
156 นายชัยวัฒน์  มีทองค า มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
157 นายธนกฤต ไชยหงษา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
158 นายบชูิต จิตต์สุขส าราญ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
159 น.ส.จินดา  ศรีบญุยัง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
160 นางจันทร์จิรา เจริญทพั มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
161 นางสมบญุ ทองนาค มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
162 นายณัติรุจน์ ธรรมจวัฬรุจน์ (นายเสียรภัค ดีเจริญสกุล)มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
163 นางพึงพิศ งามใส มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
164 นางสุภาพร สุสิคง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
165 นายพิชิตพล ศรีสังข์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
166 นางบงัอร ศิริรักษ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
167 นางเบญจวรรณ กอบบญุกิจ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
168 นางนภัสสรณ์ ธนพรเศรษฐสิน มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
169 นายวาทนิ เสนามา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
170 นายธนา  กล่ าสกุล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
171 นายชาติชาย อ่อนพึ่ง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
172 นายจิราวุธ จันทร์บวั มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
173 นายเฟาซี แวอูเซ็ง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
174 นางแสงเดือน อิ่นแก้ว มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
175 น.ส.มาระศรี  ทองเสม มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
176 นางนันทน์ภัส เสถียรรังสฤษด์ิ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
177 นายมะสุกรี เจะอาลี มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
178 นายอนันต์ ดีแสวง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
179 นายชาญณรงค์ ไกรสินธ์ุ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
180 นางอิงอ้อย เดชประดิษฐ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
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181 น.ส.ค านึง แสงขาว มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
182 นางนุศรา บวัช้อย มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
183 นายรัตนพล ฉิมมี มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
184 นางกรวรา  บญุมา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
185 นางจิราพัชร์ ยตะเจริญโรจน์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
186 น.ส.ลภณพร วุฒิพันธ์ุ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
187 นายณรินทร์ รินสันเทยีะ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
188 นายวิเศษเวโรจน์ จ าปาพันธ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
189 นายรังสรรค์ ฉิมมานิตย์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
190 นางวนาพร การิสุข มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
191 น.ส.รพีพร ธีรภัทรมงคล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
192 นายมกรา อารัมภีร์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
193 นายกฤตธนกร แก้วปญัญา มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
194 นายมาโนช สุวัฒน์เมฆินทร์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
195 นางวราภรณ์  ดอกพิกุล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
196 นายเสาร์ แก้วปวงค า มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
197 นายสุขชัย ทองคู่ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
198 นางศิริน  แสนโสม มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
199 ว่าที่ ร.ต.หญิงประภาพร ใยบวั มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
200 นายภูชนะ อ่อนน้อม มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
201 นางกรรณิการ์ จันทร์อินทร์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
202 นายสมโภชน์ ตาจันทกึ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
203 นางศุจินันท ์ศรีจันบาล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
204 นางอรวรรณ เชาว์ช านาญ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
205 นายมารุต ทบัข า มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
206 นายสมจิตร สมเสมอ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
207 นางสุดาพร มีศิริ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
208 น.ส.ศิริลักษณ์ แก้วบณัฑิต มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
209 นางนวรัตน์ ค าแพงศรี มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
210 นายพนม โพธ์ิย้อย มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
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211 น.ส.ภรณ์ลพรรษ ปกรณ์วัลย์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
212 นางธัญรดา สิมพันธ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
213 นายเฉลิม ชูเที่ยง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
214 นางรุ้งนภา เจนประกอบกิจ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
215 นายปยิพงษ์ เครือบคนโท มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
216 นายธงชัย วัฒนกุล มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
217 นายณัฐพงษ์ สมาทอง มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
218 นายธวัชชัย สอนเจริญ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
219 นายสุรศักด์ิ สุนาวงศ์ มัธยม-เทยีบเทา่ 2,500          
220 นายธนิก  วิชาญวิทยา อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
221 นายมนูญรัฐ  วงศ์ดิเรก อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
222 นางรจนา  เสือคง อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
223 นายพงษ์สวัสด์ิ  ทวิไผ่งาม อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
224 นางอรุณศรี ธรรมสวัสด์ิ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
225 น.ส.ไพรินทร์ ดุราศวิน อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
226 นางสุกัญญา ชูโชติ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
227 นายทนงศักด์ิ ชมชื่น อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
228 นางนันทนา จ าจด อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
229 นายสิทธิชัย วัชรสินธ์ุ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
230 นางกิตินันท ์วรอนุวัฒนกุล อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
231 น.ส.วรัญยุพา  เนตรทพิย์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
232 น.ส.ชนกชนม์ ศิริจันทราวงษ์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
233 นางลฎาภา แก้วมณี อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
234 นายเฉลิมพล ศรีภมร อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
235 นางเนตรดาว ศรีสัจจัง อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
236 นางรัตติกูล จังวัฒนาทรัพย์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
237 น.ส.ประภาศรี  โรจนวิชัย อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
238 นางกมลทพิย์ โรจนะบรุานนท์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
239 นายอรรถพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
240 นางสาวมาลินี กิตติวัชรนันท์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
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241 นางสุนีย์ เกลาเกล้ียง อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
242 นายชาญชัย บตุรแสนโคตร อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
243 นายนิเวศน์  เวรวรรณ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
244 นายพีระเดช ทะมานันท์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
245 นางสมศิลป ์สุขส าราญ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
246 นางจารุวรรณ สุค าม่วง อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
247 นายปกรณ์ เทพจร อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
248 นายพงษ์พันธ์ เอ็งโอภาสนันท์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
249 นายวัฒนา คุ้มชนม์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
250 นางชรินทร์ทพิย์ เทพนามวงศ์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
251 นายพิพัฒน์ ปนัสาน อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
252 นายนิรันต์ บญุชู อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
253 น.ส.นนทยิา สังข์รัมย์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
254 นางพรทพิย์  มังกะโรทยั อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
255 นายเฉลิมชาติ  ทองไหม อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
256 นางสายชล แซ่ภู่ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
257 นางสุภาวดี ธรรมลังกา อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
258 นายจรัส อุทยัแสน อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
259 นายวิชาญ  สีนิล อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
260 นายไพสน วรสวัสด์ิ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
261 นางภาพิมน ทองงาม อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
262 น.ส.สุขุมมาลย์ คัมภีรพงษ์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
263 นายภานุพงษ์ เรืองสุกใส อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
264 นายนฤทธิ  สุขสุธาทอง อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
265 นางอรวรรณ  จันทราภัย อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
266 นางปาริชาติ เสนะสุทธิพันธ์ุ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
267 น.ส.เยาวเรศ ธรรมใจกูล อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
268 นางนรมน ครองสุขศิริชัย อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
269 นางจิดาภา รัตนอุบล อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
270 นางเกตุแก้ว พัดด า อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
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271 นายสมบรูณ์ ธรรมนันท์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
272 นางวิบลู ตาจุมปา อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
273 นางนวพร แจ่มกระจ่าง อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
274 นายอนันท ์แก้วจันทร์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
275 นางกฤษณา อาเก็ม อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
276 นายไพจิตต์ สิงหนาท อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
277 นายสมศักด์ิ โยนกนา อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
278 นางจิตต์เกื้อ นิลก าแหง อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
279 นายจิรชัย เจริญ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
280 นางยุพา พวงมาลี อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
281 นางกมลลักษณ์ เผือกประดิษฐ์ อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
282 นางสุจิตรา ศรีสงคราม อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          
283 นายบญุลือ วงศ์ราช อนุปริญญา-ป.ตรี 3,000          


