บัญชีรายชื่ อบุตรสมาชิกทีไ่ ด้รับทุนการศึกษา ประจาปี ทางบัญชี 2563
สานักงานใหญ่
ลำดับ

ชื่ อ-สกุล (บุตร)

ระดับชั้ น

ชื่ อ-สกุล (บิดา-มารดา)

1 ด.ช.กฤดิชำกร ภุชงค์ชยั

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงธัญรัศม์ ภุชงค์ชยั

33389

1,000.00

ั หำ
2 ด.ช.พีรวิชญ์ ศรี กณ

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์รังกำ

34963

1,000.00

3 ด.ญ.พิมพ์ฤทัยชนก จันทรนนท์ อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

น.ส.พิชญำภัค ฦำชำ

34997

1,000.00

4 ด.ช,ฐณกร วำณิกบุตร

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

น.ส.ศันศนีย ์ แสงพระโคส

36056

1,000.00

5 ด.ญ.พิชญำ เลิศบัวบำน

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

น.ส.ศิริพนั ธ์ ยวงสุวรรณ

36270

1,000.00

6 ด.ญ.ภัทรพรพรรณ ศิริวงค์

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

น.ส.ศิริลำวัลย์ รบไพริ นทร์ ศิริวงค์

34768

1,000.00

7 ด.ญ.สุพรรณิกำร์ อุ่นศิริ

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

น.ส.อ้อมใจ อุ่นศิริ

33124

1,000.00

8 ด.ญ.กัญญำณัฐ แก้วจันทึก

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงจรัญญำ แก้วจันทึก

27530

1,000.00

9 ด.ช.ปกรณ์ยศ เชื้อโนนแดง

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงภัทรวดี เชื้อโนนแดง

33251

1,000.00

10 ด.ช.จิรภัทร ศิลำพันธ์

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำยจักรพันธ์ ศิลำพันธ์

34676

1,000.00

11 ด.ช.จิรำยุ ทนงค์

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำยพิชิต ทนงค์

33989

1,000.00

12 ด.ญ.ชัชประภำ เจริ ญวัย

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงอรประภำ เจริ ญวัย

34491

1,000.00

13 ด.ช.กิตติ บุญถือ

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงศิริรัตน์ บุญถือ

32334

1,000.00

14 ด.ญ.ชญำนิศ ทองงำม

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำยชัยยันต์ ทองงำม

34109

1,000.00

15 ด.ช.วีรภัทร พลมณี

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงพัชรณัฏฐ์ พลมณี

34224

1,000.00

16 ด.ช.วำริ ชพรรษช์ ลำภมำก

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำยเพียว ลำภมำก

28941

1,000.00

17 ด.ญ.ศุภรดำ ระยับศรี

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงดวงดำว ระยับศรี

34073

1,000.00

18 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ไชยชำติ

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำยกิตติพงษ์ ไชยชำติ

35942

1,000.00

19 ด.ช.พชร พรหมอินทร์

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงสำวพัชรี ยำ พรหมอินทร์

34384

1,000.00

20 ด.ช.สุวิจกั ขณ์ แป๊ ะโคกสูง

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำยสกล แป๊ ะโคกสูง

36976

1,000.00

21 ด.ญ.รสิตำ คำมูลคร

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำยชวดล คำมูลคร

32984

1,000.00

22 ด.ญ.ฐำปไพพรรณ โชติพนั ธ์ อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงพีรพรรณ บุญเพลิงโชติพนั ธ์

35298

1,000.00

23 ด.ญ.ณิรินลฎำ คำพะอุ

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

น.ส.นงลักษณ์ เต้ำชัยภูมิ

32485

1,000.00

24 ด.ช.ธรรมรักษ์ สะเดำ

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

น.ส.สมฤทัย ลำน้ ำคำ

36616

1,000.00

25 ด.ญ.สุณฏั ฐำ คำอำษำ

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำยอัครคร คำอำษำ

32017

1,000.00

26 ด.ช.ณภัทร ตุงชีพ

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงรพีพรรณ ตุงชีพ

33894

1,000.00

27 ด.ญ.พิชชำภัสส์ คำอำษำ

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

น.ส.ภควรรณ คำอำษำ

33893

1,000.00

28 ด.ช.ฐำนวัฒน์ ยันบัวบำน

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงชนิดำ ยันบัวบำน

31946

1,000.00

29 ด.ญ.นิพิษฐำ ชัยพรมมำ

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงนลินญำ ชัยพรมมำ

35052

1,000.00

30 ด.ญ.วรสุพฒั น์ ทะมำดี

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

น.ส.พรรณนิภำ เตียวผำ

32573

1,000.00

ทะเบียน

จานวนเงิน

หมายเหตุ

31 ด.ช.ขุนคลัง ประคองศรี

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำยเอกสิทธิ์ ประครองศรี

36528

1,000.00

32 ด.ช.ณัฐชนน เติมวุฒ

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำยเทวนำถ เติมวุฒ

33361

1,000.00

33 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ศรทอง

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงพิศมัย ศรทอง

31911

1,000.00

34 ด.ญ.บุญศิริ ดอนวิชำ

อนุบำล (ปี สุดท้ำย)

นำงสุพรรษำ ดอนวิชำ

35370

1,000.00

35 ด.ญ.มิณชิรำ ม่วงนิกร

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงรัชนีวรรณ ม่วงนิกร

36256

1,000.00

36 ด.ญ.ดวงเบญจพร พีสะระ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.กำญจนำ สุขบัว

34063

1,000.00

37 ด.ญ.ณิชำภำ ศิริพงศ์

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงมัจฉำ ศิริพงศ์

31855

1,000.00

38 ด.ญ.จิดำภำ สนิทไทย

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.จิรสุดำ วิชำจำรย์

33221

1,000.00

39 ด.ญ.พิชญำภำ สำรโภค

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงสนธยำ สำรโภค

31043

1,000.00

40 ด.ญ.เมษยำมนต์ ทัพเจริ ญ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงนันทพร ทัพเจริ ญ

36549

1,000.00

41 ด.ญ.บัญชญำ จันทร์ปัญญำ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยทวีศกั ดิ์ จันทร์ปัญญำ

29199

1,000.00

42 ด.ช.จิณณพัต นิยมพงษ์

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.กำญจนำ พันแสนซำ

33180

1,000.00

43 ด.ญ.พชรอร นำคพินิจ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยสนิท นำคพินิจ

30355

1,000.00

44 ด.ญ.ยอดกมล ศรี ชยั

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงซ่อนกลิ่น ศรี ชยั

30523

1,000.00

45 ด.ช.สุกฤษฏิ์ เริ งชัยภูมิ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงปัทมำ เริ งชัยภูมิ

28164

1,000.00

46 ด.ช.ภูมิ มณีสุทธิ์

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงสุณิตำ บุริมำศ

36154

1,000.00

47 ด.ช.ภรัญญำ จันสีมะณี

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยทนงศักดิ์ จันสีมะณี

34859

1,000.00

48 ด.ช.เอกสิทธิ์ ขำวทอง

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงศุภญำดำ ขำวทอง

30262

1,000.00

49 ด.ญ.นำรำภัทร โลบ้ำนไผ่

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงขนบพร โลบ้ำนไผ่

28050

1,000.00

50 ด.ช.เมธำสิทธิ์ หำญแท้

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยสุริยนั หำญแท้

33276

1,000.00

51 ด.ญ.ชญำนุศภัฒค์ ทิพย์สนธิ์

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงกัณตินนั ท์ ทิพย์สนธิ์

29053

1,000.00

52 ด.ช.พชร คงโนนกอก

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงกำญจณี คงโนนกอก

34343

1,000.00

53 ด.ช.ณัฐธชัย เรื องบุญ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงณัฐิยำ เรื องบุญ

29541

1,000.00

54 ด.ญ.อุมำริ นทร์ แซ่สงั

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.สำวิตรี ถมทอง

34589

1,000.00

55 ด.ช.กำนต์ กุลจันทร์

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงนภำพร กุลจันทร์

28745

1,000.00

56 ด.ช.พงษ์ธวัฒน์ งำมศรี นวสกุล ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยวัชรำกรณ์ งำมศรี นวสกุล

34227

1,000.00

57 ด.ญ.เพชรทอง ชำนำญ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงประทุมพร ชำนำญ

35832

1,000.00

58 ด.ช.วุฒิไกร ปรำบวิชิต

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยรัสมี ปรำบวิชิต

17868

1,000.00

59 ด.ญ.มนชนก คงด้วง

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยศิริกรณ์ คงด้วง

34620

1,000.00

60 ด.ญ.ลักษิกำ เพียรแท้

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงมนัสชนก เพียรแท้

29904

1,000.00

61 ด.ช.ธีรวัช พงษ์จำนงค์

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยสำคร พงษ์จำนงค์

35916

1,000.00

62 ด.ช.นฤเบศ แนวน้อย

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.นฤมล ลำอุบล

34531

1,000.00

63 ด.ช.ณัฐนันท์ สำรครศรี

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.อำภำพร สุทธิสน

31297

1,000.00

64 ด.ช.จักรพรรดิ คำสะไมล์

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงอนงรักษ์ คำสะไมล์

32586

1,000.00

65 ด.ญ.ชัญญำ ภำระหันต์

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยหำรศึก ภำระหันต์

29048

1,000.00

66 ด.ช.ญำณำธิป ศรี วิเศษ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยธนำวุฒิ ศรี วิเศษ

35928

1,000.00

67 ด.ช.คีรีพฒั น์ มีแก้วรัตนกุล

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงประไพ มีแก้วรัตนกุล

36206

1,000.00

68 ด.ช.นนทกร ชุ่มทองพิทกั ษ์

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงเจนจิรำ ชุ่มทองพิทกั ษ์

32235

1,000.00

69 ด.ช.วชิรวุฒิ วงษ์ดินดำ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงนันทนำ วงษ์ดินดำ

32868

1,000.00

70 ด.ญ.ชีวำรัตน์ ชำนำญ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงอุมำพร ชำนำญ

33471

1,000.00

71 ด.ช.น้ ำโขง เนียมไธสง
72 ด.ช.ชญตว์ วงค์ไชยำ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงศศิธร เนียมไธสง

33308

1,000.00

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงศุภวรรณ วงค์ไชยำ

33712

1,000.00

73 ด.ญ.ปภำวริ นทร์ วงภักดี

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยปริ ญวัฒน์ วงภักดี

34725

1,000.00

74 ด.ช.นรำวิชญ์ ทองอ้ม

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงนวรัชต์ ทองอ้ม

30364

1,000.00

75 ด.ช.นนทภัทร จันทรแสน

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยสุรพจน์ จันทรแสน

30185

1,000.00

76 ด.ช.เกรี ยงไกร ลันทูล

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยนพรัตน์ ลันทูล

32986

1,000.00

77 ด.ช.ชิษณุพงค์ วันสันเทียะ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยไพรัตน์ วันสันเทียะ

34274

1,000.00

78 ด.ช.ตรัยคุณ โคผดุง

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.รัชนีกร เพ็ชรเรี ยง

33503

1,000.00

79 ด.ช.ธเนศพล กุศลคุม้

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยนัฐวุฒิ กุศลคุม้

35929

1,000.00

80 ด.ช.ธนำธิป นำคคำ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยเกษรำพร นำคคำ

31076

1,000.00

81 ด.ญ.จิดำภำ สีมำวงษ์

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.สิริลกั ษณ์ สำมำรถกิจ

37006

1,000.00

82 ด.ญ.ปรี ยำวดี ยงเพชร

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงอิสรำภรณ์ ยงเพชร

35302

1,000.00

83 ด.ช.ปภังกร ชนะพำล

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงกชพร ชนะพำล

35368

1,000.00

84 ด.ช.ภัทรพล ใยคำ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.ปภัสรำ ประยูรหำญ

33178

1,000.00

85 ด.ญ.ทอฝัน สิทธิวงศ์

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงพำฝัน สิทธิวงศ์

30455

1,000.00

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

ประถมศึกษำ ปี ที่ 3
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงปรัชญำ แสนกุดเลำะ
นำงสุพรรณี ศรี ธญ
ั รัตน์
นำงอุไรวรรณ ช่ำงปลูก
น.ส.สุกญั ญำ วัฒนพันธ์
นำงวรรณกร ชำญเขว้ำ
นำงจุลลดำ ศรี วิพฒั น์
นำงกำญจนำ วรรณพงษ์
นำงจูมรี เชชัยภูมิ
นำยนิกร แคชัยภูมิ
น.ส.มณีรัตน์ โตนชัยภูมิ
น.ส.ณัฐวรรณ ชนะเพีย
นำงมัจฉำ ไกรใหญ่
นำงประภำพร เวียงเจริ ญ
นำยไพฑูรย์ วุฒิโส
นำงสุทธิรัตน์ ลักษณะสุทธิ
นำงลำพูน ขวัญยืน
นำงนัยเนตร แน่นอุดม

32676
26884
34937
31352
34196
26745
32748
34145
31194
33275
33208
34521
34492
32644
26872
33599
34121

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

ด.ช.อชิรเศรษฐ์ แสนกุดเลำะ
ด.ช.วนัสบดี ศรี ธญ
ั รัตน์
ด.ญ.กมลวรรณ ช่ำงปลูก
ด.ญ.วรกัญญำ วัฒนพันธ์
ด.ญ.พิมพ์ลภัส ชำญเขว้ำ
ด.ช.ไท ถนอมไธสง
ด.ช.ปุณยกร วรรณพงษ์
ด.ญ.ศิรภัส เชชัยภูมิ
ด.ช.แทนคุณ แคชัยภูมิ
ด.ญ.คีตภัทร เทียงดำ
ด.ช.ก้องกิดำกร กุลด้วง
ด.ญ.นุสำธิรินทร์ มีนำรี
ด.ช.น้ ำเพชร เวียงเจริ ญ
ด.ช.ปัญญำวุฒ วุฒิโส
ด.ญ.ธษิดำ ลักษณะสุทธิ
ด.ญ.มณีกำญจน์ ขวัญยืน
ด.ญ.ฐิติวรดำ อภัยนอก

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

ด.ญ.เขมิกำ ถำนทองดี
ด.ช.วัชรพงษ์ศิริ ใจเกษิม
ด.ญ.เบญญำภำ บุญปก
ด.ช.ศริ ตวรรธน์ ตำปรำบ
ด.ช.ภูริณฐั หิ รัญคำ
ด.ช.ทศทิศ บุญคุม้
ด.ช.ปิ ยณัฏฐ์ ปัตถำ
ด.ญ.จุฬำกร พำดฤทธิ์
ด.ช.กิตติ์อนันต์ ดำรงแดน
ด.ช.นฤดม โยทองยศ
ด.ช.กิติทตั สมณะ

ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6
ประถมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงมะลิวลั ย์ คลังภูเขียว
นำยไพโรจน์ ใจเกษิม
นำงสุภำภรณ์ บุญปก
นำงกันย์สินี ตำปรำบ
นำงรสิตำ หิ รัญคำ
น.ส.ณัฐพร ดำรงชำติ
นำงณัฐฐำกร ปัตถำ
นำงกมลรัตน์ พำดฤทธิ์
น.ส.สมร แอ้นชัยภูมิ
นำงจีรวรรณ โยทองยศ
นำงจำรุ ภำ สมณะ

29052
35408
35310
34251
29773
34477
34563
33723
33648
34442
31054

1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00

114 ด.ญ.วีรำนุกูล ชำติชนะ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงโยษิตำ ชำติชนะ

36889

1,500.00

115 ด.ช.ภัทรพงศ์ หงษ์วิเศษ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงศิรินำถ หงษ์วิเศษ

32728

1,500.00

116 ด.ช.พีรวิชญ์ รักษำชนม์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยสุชำติ รักษำชนม์

26908

1,500.00

117 ด.ช.ทรงภพ ดิลกลำภ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงปวีณำ ดิลกลำภ

25637

1,500.00

118 ด.ญ.ลลิตำ ชุ่มนำเสียว

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงลำวัลย์ ศรี คำภำ

27157

1,500.00

119 ด.ญ.วำณิกำ หำญชนะ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยสุพล หำญชนะ

35325

1,500.00

120 ด.ช.สิวะโรช ใจวัน

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงเดือนแรม ใจวัน

33581

1,500.00

121 ด.ช.พัชรดนัย บุญแจ่ม

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงสำริ ศำ บุญแจ่ม

30942

1,500.00

122 ด.ญ.สุภำวดี เมืองโคตร

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยสุทธิพร เมืองโคตร

22230

1,500.00

123 ด.ช.รุ จิภำส แสงวิหค

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงลำดวน แสงวิหค

23553

1,500.00

124 น.ส.ชนัญญำ ระวิโรจน์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยศุกล ระวิโรจน์

33209

1,500.00

125 ด.ช.กิตตินนั ท์ ปรำบพยัคฆ์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.ทวีนุช แฝงฤทธิ์

34621

1,500.00

126 ด.ญ.ธำรธรรม ถนอมพันธุ์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยชูชีพ ถนอมพันธุ์

35886

1,500.00

127 ด.ญ.ธัญญำลักษณ์ ประจงค้ำ มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยจิรบุทธ ประจงค้ำ

33262

1,500.00

128 ด.ญ.อรัชพร พรหมวงศ์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.เกษมศรี พรหมวงศ์

35246

1,500.00

129 ด.ญ.สรัลพร ชนะหำญ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงเสำวภำ ชนะหำญ

22503

1,500.00

130 ด.ช.ชนันธร สังข์รอด

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงปรี ดำกรณ์ สังข์รอด

33488

1,500.00

131 ด.ช.จิรวัฒน์ วิไลชนม์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงจินตนำ วิไลชนม์

32051

1,500.00

132 ด.ช.ปภำวิชญ์ ขำชัยภูมิ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยบันจง ขำชัยภูมิ

25512

1,500.00

133 ด.ช.ธนัท สุขบัว

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยสิทธิพงษ์ สุขบัว

34493

1,500.00

134 ด.ญ.ภัทรธิดำ ชัยเนตร์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงวิภำรัตน์ ชัยเนตร์

23537

1,500.00

135 น.ส.ชิตชนก พรหมสิทธิ์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.นวพร พรหมสิทธิ์

32528

1,500.00

136 ด.ช.สิรวิชญ์ บัวรอด

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงนิภำจิตร บัวรอด

34971

1,500.00

137 น.ส.ดุลยำภรณ์ ลำภเกิด

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงสกุลรัตน์ ลำภเกิด

31929

1,500.00

138 ด.ช.พลำดิศยั ฝ่ ำยอุประ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.ณิชนันท์ ป้องสีดำ

36243

1,500.00

139 ด.ช.ดิษยธร หมู่หนองสังข์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงดำรำกร หมู่หนองสังข์

34850

1,500.00

140 ด.ญ.ศุภชั ญำ พิพฒั น์กุล

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงสุฐิตำ พิพฒั น์กุล

36347

1,500.00

141 ด.ช.ณรงค์ศกั ดิ์ เงำชัยภูมิ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยสมบัติ เงำชัยภูมิ

31739

1,500.00

142 ด.ญ.ศุภำพิชญ์ แก้วไตรรัตน์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยพิษณุพงศ์ แก้วไตรรัตน์

36030

1,500.00

143 ด.ญ.ธัญวรัตน์ แสนยำโต

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยกำนต์ แสนยำโต

34985

1,500.00

144 ด.ช.วชิระ มีอุตส่ำห์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยไวทูลย์ มีอุตส่ำห์

19177

1,500.00

145 ด.ช.วีรภำพ มูลเคน

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงนันท์นภัส มูลเคน

34942

1,500.00

146 ด.ญ.ณัฐนรี แตงเงิน

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงนพรัตน์ แตงเงิน

25725

1,500.00

147 ด.ช.ปภังกร ชุมภูแก้ว

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงสุภำวดี ชุมภูแก้ว

36179

1,500.00

148 ด.ช.ปฏิพทั ธ์ เล็กอริ นทร์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยสุธี เล็กอริ นทร์

28402

1,500.00

149 ด.ช.ธนวัฒน์ นำรี รักษ์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงนิตยำ นำรี รักษ์

29996

1,500.00

150 ด.ช.อรรถพล หงไธสงค์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงพิมภำ หงไธสงค์

22060

1,500.00

151 ด.ญ.กษมำ อำวะรุ ณ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.จินดำมณี อำวะรุ ณ

13724

1,500.00

152 ด.ช.อดิเทพ ผดุงโชค

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงอุไรวรรณ ผดุงโชค

36448

1,500.00

153 ด.ช.ภูตะวัน บุญเกิน

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

จ่ำเอกสันติ บุญเกิน

36611

1,500.00

154 ด.ช.ธรำเทพ เอื้อพงศธร

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงลัดดำวัลย์ ไกรบำรุ ง

32202

1,500.00

155 ด.ญ.มนัสนันท์ ขันอำษำ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.ศศิวิมล ภักดียำ

27573

1,500.00

156 ด.ญ.กัญญ์วรำ แขขุนทด

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงสมสมัย แขขุนทด

31692

1,500.00

157 ด.ช.เพชรสวัสดิ์ ชมชู

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงฐำยิกำ ชมชู

35437

1,500.00

158 ด.ญ.พิมพ์ชนก ภูสิลิต

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.กมลรัตน์ ชิยำงคะบุตร

29771

1,500.00

159 ด.ช.วรำกร วัฒนกุลไพศำล

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำยวิเชียร วัฒนกุลไพศำล

34190

1,500.00

160 ด.ญ.ชวพร ลำดนอก

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.สำเรื อง ดวงสุพรรณ์

30261

1,500.00

161 ด.ช.อชิรวิทย์ ทองดี

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.อัจฉิมำ ทองสืบสำย

36491

1,500.00

162 ด.ช.บุญยกร ประทุมชำติ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงบุญเรี ยน ประทุมชำติ

29779

1,500.00

163 ด.ญ.ปริ มมำดำ สุพนั ดี

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงอัญจนำ สุพนั ดี

29795

1,500.00

164 ด.ญ.พิชญำ ไปรเวทย์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

นำงกัลยำภัสสจ์ ไปรเวทย์

30392

1,500.00

165 ด.ญ.กันยำกร เคนพรม

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 3

น.ส.ดำรุ ณี ตำกิ่มนอก

35801

1,500.00

166 น.ส.รุ จิรำ ดุจจำนุทศั น์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงประนอม ดุจจำนุทศั น์

31585

1,500.00

167 น.ส.พรศิรินทร์ ปะกะตัง

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

น.ส.วำสนำ ศรี นะรำ

31975

1,500.00

168 น.ส.อทิรฌำร์ นำคคำ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงอรทิมำ นำคคำ

30450

1,500.00

169 นำยธนกร หิ รัญคำ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำยประสิทธิ์ หิ รัญคำ

32019

1,500.00

170 น.ส.ประภำสิริ พิมพ์โนนทอง มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำยสมศักดิ์ พิมพ์โนนทอง

31910

1,500.00

171 นำยกษิดินทร์ งอกนำวัง

นำงบังอร งอกนำวัง

28458

1,500.00

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

172 น.ส.อิสริ ยำภรณ์ ฉำงชัยภูมิ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำยอติวิชญ์ ฉำงชัยภูมิ

11774

1,500.00

173 น.ส.ชริ นรัตน์ หำญรบ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำยสมจิต หำญรบ

26746

1,500.00

174 นำยชลสิทธิ์ พิไลวงศ์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงนุชรำ พิไลวงศ์

24821

1,500.00

175 นำยปัณณวิทย์ ขุนแก้ว

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

น.ส.มะลิวลั ย์ รัศมีพรม

36813

1,500.00

176 น.ส.ธัญชนก พงศ์ดว้ ง

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำยทวีศกั ดิ์ พงศ์ดว้ ง

34645

1,500.00

177 นำยธีรชัย หำญเวช

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงศิริรัตน์ หำญเวช

20681

1,500.00

178 นำยสิรภพ อุ่นละม้ำย

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงพิชญ์สินี ฦำชำ

31498

1,500.00

179 นำยภูริวฒั น์ แก้วสุพรรณ์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงถวิกรณ์ แก้วสุพรรณ์

32165

1,500.00

180 น.ส.ธันยำพร พื้นหัวสระ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงฝนทอง ศรี ลอ้ ม

32229

1,500.00

181 น.ส.พรภัทรสุดำ สุภำพ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงเพ็ญสิริ สุภำพ

31409

1,500.00

182 นำยพีรภัทร์ คำศรี สุข

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำยกฤษณชนม์ คำศรี สุข

32637

1,500.00

183 นำยพงศ์ธร แซ่ลอ้

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงมณีจนั ทร์ แซ่ลอ้

25394

1,500.00

184 นำยภำณุพงศ์ ศรี โยธะ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

น.ส.ลัคนำ พงศ์พิมล

36644

1,500.00

185 นำยบุญญบรรพ์ วิเศษศักดิ์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงเจนจิรำ วิเศษศักดิ์

36306

1,500.00

186 นำยก้องภพ จินดำมัง

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำยบุญเทียน จินดำมัง

20080

1,500.00

187 นำยจิรวัฒน์ ปำนอีเม้ง

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำยบรรณ์จง ปำนอีเม้ง

27069

1,500.00

188 นำยตะวัน ดำรงชำติ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

น.ส.ธัญญำภัค ดำรงชำติ

35339

1,500.00

189 นำยสุเมธำดำ แซวจันทึก

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำยสุเมธ แซวจันทึก

36127

1,500.00

190 น.ส.บงกชกร พำณิชย์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงเฉลิมศรี พำณิชย์

34200

1,500.00

191 นำยชินวัตร กำลังศิลป์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงพิสิษฐ์กุล กำลังศิลป์

24502

1,500.00

192 นำยพลกฤต อำจประจันทร์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงกอบกำรณ์ อำจประจันทร์

28924

1,500.00

193 นำยพรภวิษย์ โสภำค

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงณัฎฐยำภรณ์ โสภำค

35704

1,500.00

194 นำยภัทรภูมิ ศิลำสูงเนิน

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงแช่มช้อย ศิลำสูงเนิน

28966

1,500.00

195 นำยณภัฏ ถิ่นชีลอง

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงเพชรำ ถิ่นชีลอง

26053

1,500.00

196 นำยชนม์ปกรณ์ ทองศรี มะจัน มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำยกษม ทองศรี มะดัน

28945

1,500.00

197 น.ส.กัญญำณัฐ วิชยำคุณำสิน มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงธยำนี พิมพ์สิงห์

33905

1,500.00

198 นำยจำตุพฒั น์ พลมณี

นำงสมหมำย พลมณี

18638

1,500.00

199 น.ส.อรรถวดี ศุภไพบูลย์สวัสดิ์ มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงอรวรรณ ศุภไพบูลย์สวัสดิ์

33418

1,500.00

200 นำยศุภเศรษฐ์ วงศ์นรำ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

น.ส.กันยำกร โนนแวง

34016

1,500.00

201 น.ส.ณัฐพร ค้ำโค

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงอรุ ณ ค้ำโค

27860

1,500.00

202 นำยวุฒิเดช พรธิอ้ วั

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงสมบัติ พรธิอ้ วั

27363

1,500.00

203 น.ส.ภัญชพร ผดุงชีพ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงสัมฤทธิ์ ผดุงชีพ

34561

1,500.00

204 นำยนิธิสรรค์ พรหมมำ

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงนุตจรี พรหมมำ

34724

1,500.00

205 น.ส.ชญำนิศ มณีเนตร

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงรัชฏำพร ชูสกุล

16624

1,500.00

206 น.ส.ภัทรสุดำ ทิพย์รักษ์

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

น.ส.นิโลบล ทิพย์รักษ์

36542

1,500.00

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

207 นำยปรำรถนำ ทองดี

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงอังคนำ ทองดี

33765

1,500.00

208 น.ส.ศิรดำ พลอยครบุรี

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำงสุธำสินี พลอยครบุรี

33718

1,500.00

209 น.ส.ปัณชญำพร อำจประจันทร์ มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำยอภิชยั อำจประจันทร์

35618

1,500.00

210 นำยวุฒิไกร มำตรไตร

มัธยมศึกษำ ปี ที่ 6

นำยสิทธิภำพ มำตรไตร

27260

1,500.00

211 น.ส.สิริกญั ญำ ภักดีจิตร

ปวช.ชั้นปี ที่ 3

นำยสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร

33420

1,500.00

212 น.ส.วิภำ ไชยสอ

ปวช.ชั้นปี ที่ 3

นำยวิมำน ไชยสอ

35107

1,500.00

213 น.ส.พักตร์พิไล นรำพงษ์

ปวส. ปี 2 หรื ออนุปริ ญญำ นำงวัชรำภรณ์ นรำพงษ์

28571

2,000.00

214 นำยปรี ติภทั ร อักษร

ปวส. ปี 2 หรื ออนุปริ ญญำ นำงจันทร์ ฉำย อักษร

34750

2,000.00

215 นำยจิรำยุทธ แสวงชัย

ปวส. ปี 2 หรื ออนุปริ ญญำ นำงวำรุ ณี แสวงชัย

33932

2,000.00

216 น.ส.มธุรดำ เมตตำ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงกำญจนำ เมตตำ

22289

2,500.00

217 นำยอัยยรัช ศิริกำเนิด

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงวัฒนำ ศิริกำเนิด

35973

2,500.00

218 น.ส.พิมพ์ชนก พิมพ์เมืองเก่ำ ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงศิริภำ พิมพ์เมืองเก่ำ

28899

2,500.00

219 นำยปริ เยศ ปำทำ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงสติม ปำทำ

8205

2,500.00

220 น.ส.พนัดดำ อัศวำวุฒิ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงวำสนำ อัศวำวุฒิ

23165

2,500.00

221 นำยพิสิทธิ์ พิมพ์ลำศรี

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงศิริลกั ษณ์ พิมพ์ลำศรี

23831

2,500.00

222 นำยณัฐพล สะเดำ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

น.ส.ปิ ยรัตน์ ขวัญชัยรัตนภูมิ

30454

2,500.00

223 นำยวัชรพล มงคลจิต

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงจันทร์เพ็ญ มงคลจิต

34112

2,500.00

224 นำยปรัชญำ พุทธรักษ์

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงชลวิภำ พุทธรักษ์

34035

2,500.00

225 นำยไตรภพ ตึกโพธิ์

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงประทุมพร ตึกโพธิ์

25957

2,500.00

226 นำยบุญญฤทธิ์ ณิชย์คำหำญ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยสุวนิชย์ ณิชย์คำหำญ

36002

2,500.00

227 น.ส.ดรุ ณี ศรี สมุทร

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยประจวบ ศรี สุนทร

21672

2,500.00

228 นำยนภเกียรติ ประวันนำ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยสุทธิพนั ธ์ ประวันนำ

19385

2,500.00

229 น.ส.ลีตรัศมิ์ เยำวพันธ์

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงจิณห์วรำ เยำวพันธ์

33078

2,500.00

230 นำยทำยำท วรกุล

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงจีรนันท์ วรกุล

35925

2,500.00

231 น.ส.ภำวินี เชยชัยภูมิ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงคมคำย เชยชัยภูมิ

17208

2,500.00

232 นำยอรรถพล ชมญำติ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

น.ส.จรัสศรี ขำชัยภูมิ

31459

2,500.00

233 น.ส.อำรยำ ผลไพบูลย์

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงปัทมำ ผลไพบูลย์

7345

2,500.00

234 นำยฉัตรกวี จันทร์สมคอย

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงศิริวรรณ จันทร์สมคอย

17804

2,500.00

235 น.ส.ฉัตรพัชร โรจนวงศ์

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยพิเชต โรจนวงศ์

26800

2,500.00

236 น.ส.นรมน ชุบขุนทด

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยสุพจน์ ชุบขุนทด

25602

2,500.00

237 น.ส.พัณณิตำ พรหมกสิกร

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงวรรณนำ พรหมกสิกร

34226

2,500.00

238 น.ส.เสำวลักษณ์ คงโนนกอก ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยสำเนียง คงโนนกอก

32957

2,500.00

239 น.ส.นัฐพรรณ พันธ์พรหม

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยสุทศั น์ พันธ์พรหม

22213

2,500.00

240 นำยสุนิติ นำมศิริพงศ์พนั ธุ์

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงเบญจมำศ นำมศิริพงศ์พนั ธุ์

27500

2,500.00

241 นำยเขตแดน วงศ์คำแหง

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงมำลำ สมิงชัย

36302

2,500.00

242 น.ส.รมิตำ สิงหสุรศักดิ์

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงพรจนีย ์ สิงหสุรศักดิ์

24854

2,500.00

243 น.ส.มญชุ์พิชำ ทองขัติ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยกิตติพร ทองขัติ

24031

2,500.00

244 นำยทศวรรษ เศียรเขียว

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงทิพวรรณ นิยมพล

20300

2,500.00

245 น.ส.เจตนิพิฏ หำทอง

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยสมจิต หำทอง

17014

2,500.00

246 น.ส.สุพิชชำ เจริ ญสุข

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงสำรวย เจริ ญสุข

18375

2,500.00

247 น.ส.นำฏยำ ยอดสง่ำ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยสุรี ยอดสง่ำ

35941

2,500.00

248 น.ส.พิมพ์พรรณ เอ็งโอภำสนันท์

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงสำเนียง เอ็งโอภำสนันท์

22519

2,500.00

249 น.ส.ชนิดำ บำรุ งพันธุ์

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงสมหวัง บำรุ งพันธุ์

15664

2,500.00

250 นำยกิตติทตั วิเศษแสง

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงคนึงนิจ วิเศษแสง

33608

2,500.00

251 น.ส.เครื อแก้ว ธนำไสย์

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยบุญมี ธนำไสย์

30143

2,500.00

252 นำยธนอนันต์ สุ่ ยวงศ์

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยทรงศักดิ์ สุ่ ยวงศ์

31597

2,500.00

253 น.ส.ปภำวริ นทร์ สิทธิแสน

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงสมหวัง อิทธิแสน

23792

2,500.00

254 น.ส.ยมลพร วงศ์ขนั ติกุล

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงพรทิพย์ วงศ์ขนั ติกุล

26947

2,500.00

255 นำยฤทธิ์เกียรติ ปักเขตำนัง

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

น.ส.ปำณิศำ กองสังข์

25204

2,500.00

256 นำยกิตติพงศ์ พงษ์จำนงค์

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงพัชริ นทร์ พงษ์จำนงค์

20394

2,500.00

257 นำยธนะวรรธน์ ธรรมะโชติสิน ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยองอำจ ธรรมะ

15121

2,500.00

258 นำยณรัท ปักษำ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงชฎำพร ปักษำ

35571

2,500.00

259 นำยธีรวัฒน์ จันทศร

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยสุธี จันทศร

32100

2,500.00

260 น.ส.แพรวโพยม รอยลำภ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงนภำพร รวยลำภ

35789

2,500.00

261 น.ส.จุฑำรัตน์ กุลโนนแดง

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงสุภตั รำ กุลโนนแดง

20802

2,500.00

262 นำยติยพล ต่อติด

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำยชัยวิทย์ ต่อติด

22683

2,500.00

263 น.ส.กษมำ อ้อทอง

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงวิไลลักษณ์ ฦำชำ

36194

2,500.00

264 นำยภควัชร ทองงำม

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงรังศิยำ ทองงำม

35194

2,500.00

265 นำยปริ ยภัทร ยำรญำณ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงบุญพร้อม ยำรญำณ

34667

2,500.00

266 นำยเจษฎำพร พงษ์อุดทำ

ปริ ญญำตรี (ปี สุดท้ำย)

นำงสุภำวดี พงษ์อุดทำ

34714

2,500.00

