
ที่ ชื่อ-สกุล (บตุร) ชื่อ-สกุล (บดิา-มารดา) ทะเบียน ชั้น จ านวนเงิน

1 ด.ช.ศิวภัช  พรมอน้ นางศิวพร  คิดนอก 34070 อนุบาล 3 1,000.00     

2 ด.ช.ณฐกร  หาญพยคัฆ์ นางจติรา  หาญพยคัฆ์ 30778 อนุบาล 3 1,000.00     

3 ด.ญ.พชิชาพร  ขวัญมา นางสาวยวุเรศ  ขวัญมา 34661 อนุบาล 3 1,000.00     

4 ด.ญ.อภิญญาดา  พึง่ภูมิ นางสาวอมัพกิา  จงกลนี 30591 อนุบาล 3 1,000.00     

5 ด.ญ.พาทินธิดา เวชทองค า นางอรชร  เวชทองค า 34245 อนุบาล 3 1,000.00     

6 ด.ช.ภัทรดนัย  ประสานศักด์ิ นายราชบุตร ประสานศักด์ิ 32602 อนุบาล 3 1,000.00     

7 ด.ช.ณัฐชนนท์  จวิะนนท์ นางสาวมะลิ  ไพศาลธรรม 35078 อนุบาล 3 1,000.00     

8 ด.ช.ธัญพสิิษฐ์  ศรีสาร นางสุภกญัญา  ศรีสาร 34972 อนุบาล 3 1,000.00     

9 ด.ช.วสุธา  แสนสะอาด นางวิไลลักษณ์ แสนสะอาด 34647 อนุบาล 3 1,000.00     

10 ด.ช.วิศวมินทร์  บ ารุง นางวนิดา  บ ารุง 36789 อนุบาล 3 1,000.00     

11 ด.ช.ศตคุณ  รัตนเนตร นายศักด์ิดา  รัตนเนตร 35727 อนุบาล 3 1,000.00     

12 ด.ช.ณัฐนนท์  ซุยกระเด่ือง นางสาวสายไหม  ใจดี 35183 อนุบาล 3 1,000.00     

13 ด.ช.ศุภวิชญ์  นิยมพงษ์ นางกาญจนา พนัแสนซา 33180 อนุบาล 3 1,000.00     

14 ด.ช.ธนวินท์  ศรีล้อม นางฝนทอง  ศรีล้อม 32229 อนุบาล 3 1,000.00     

15 ด.ญ.กมลลักษณ์ ดังชัยภูมิ นางอชัราพร  ดังชัยภูมิ 36882 อนุบาล 3 1,000.00     

16 ด.ช.บณัณวิชญ์ สุวรรณ์ติยะกุล นางสาวกฤษณา  ปาทา 37582 อนุบาล 3 1,000.00     

17 ด.ช.สรรธวรรธณ์ อาจสามารถ นายสรรวิชญ์  อาจสามารถ 31305 อนุบาล 3 1,000.00     

18 ด.ช.ณัฏฐกรณ์  เสียงเลิศ นางสุวิชชา แฝงบุรี 30448 อนุบาล 3 1,000.00     

19 ด.ช.ปรานต์ยชญ์  ยศรุ่งเรือง นายประธาน  ยศรุ่งเรือง 37605 อนุบาล 3 1,000.00     

20 ด.ช.สุดเดช  เดชขนุทด นางสาวสุนีรัตน์  เดชขนุทด 35669 อนุบาล 3 1,000.00     

21 ด.ญ.ศิวพร  สอนหงษ์ นางธัญรัตน์  ประยรูพนัธุ์ 36013 อนุบาล 3 1,000.00     

22 ด.ช.จติติพฒัน์  บุญโนนแต้ นางนาตยา  บุญโนนแต้ 35847 อนุบาล 3 1,000.00     

23 ด.ญ.ทอฝัน  บุริวัน นางวาสนา  บุริวัน 33363 อนุบาล 3 1,000.00     

24 ด.ญ.ภัทรพรพรรณ ศิริวงค์ นางสาวศิริลาวัลย ์รบไพรินทร์ศิริวงค์ 34768 อนุบาล 3 1,000.00     

25 ด.ญ.สิริภัทรสรณ์  จนัสีมะณี นายทนงศักด์ิ  จนัสีมะณี 34859 อนุบาล 3 1,000.00     

26 ด.ญ.ธนพรรณ  บูรณะ นายภาณุพงศ์  บูรณะ 36025 อนุบาล 3 1,000.00     

27 ด.ช.ฐิติพนัธ์  ทวีทรัพย์ นางสาวรชภัค  ทวีทรัพย์ 36760 อนุบาล 3 1,000.00     

28 ด.ช.ธีรวีร์  ศรีใส นายอธิคม  ศรีใส 37047 อนุบาล 3 1,000.00     

29 ด.ช.เสกสันต์  ช่างปลูก นางสาวเสาวลักษณ์ คงโนนกอก 33348 อนุบาล 3 1,000.00     

30 ด.ญ.สุวิมล  จา่ทัน นางสาวพรทิพย ์ ชาญตะคุ 37314 อนุบาล 3 1,000.00     
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31 ด.ช.คณาธิป  ญาติวงศ์ นางสาวสร้อยสุดา  ชาญตะคุ 37320 อนุบาล 3 1,000.00     
32 ด.ช.สธนศักด์ิ  อาจสารมนต์ นายถนอม  อาจสารมนต์ 29482 อนุบาล 3 1,000.00     
33 ด.ช.ชิรวัฒน์  วงษ์ดินด า นางนันทนา  วงษ์ดินด า 32868 อนุบาล 3 1,000.00     
34 ด.ช.ธัญพสิิษฐ์  เบ็ญยะมาตร นางสาวมัจฉา  เบ็ญยะมาตร 37156 อนุบาล 3 1,000.00     
35 ด.ช.ณัฐภูมิ  วงศ์ปัสสะ นายอนนท์  วงศ์ปัสสะ 36012 อนุบาล 3 1,000.00     
36 ด.ช.ตุลยวัต  ธรรมไทย นางอาภาภรณ์  ธรรมไทย 34079 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
37 ด.ญ.กติิยาภรณ์  ขนัธวุฒิ นางภัทรา  ขนัธวุฒิ 33933 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
38 ด.ช.พนัธกานต์  พงษ์สระพงั นางนิภากรณ์  พงษ์สระพงั 29367 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
39 ด.ช.พลเอก  นันทกลุ นายวรัญญู  นันทกลุ 36225 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
40 ด.ญ.ณิชารดี  ทนงค์ นายพชิิต  ทนงค์ 33989 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
41 ด.ญ.กณัฐภรณ์  อคัราช นายไพศาล  อคัราช 34949 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
42 ด.ญ.กชพร  พาชนะ นายประสาน  พาชนะ 28518 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
43 ด.ช.ภัทรนันท์  วันทา นายวัชรินทร์  วันทา 37449 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
44 ด.ญ.รัชนีกร  เพยีพมิพเ์พิม่ นางชรินรัตน์ เพยีพมิพเ์พิม่ 35955 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
45 ด.ช.ธีระพงษ์  พงษ์จ านงค์ นางสาคร พงษ์จ านงค์ 35916 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
46 ด.ช.เพชรายธุ  ขนุแกว้ นางรจนาภรณ์  ขนุแกว้ 32938 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
47 ด.ช.พชัรวัฒน์  ชมชู นางฐายกิา  ชมชู 35437 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
48 ด.ช.สหนนท์  เวียงเจริญ นางประภาพร  เวียงเจริญ 34492 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
49 ด.ญ.นุตประวีณ์ นันท์นิธิบวรโชค นางประภาภัสส์  นันท์นิธิบวรโชค 34100 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
50 ด.ญ.ชญาภรณ์  พมิพศิ์ริ นายสันทัด  พมิพศิ์ริ 31230 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
51 ด.ช.ปภาวิน  สุทธิ นางสาวอภิรดี  วีระชัย 34247 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
52 ด.ญ.คณิพร  ยศรุ่งเรือง นางสาววรรณพร  สมศักด์ิศรี 36681 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
53 ด.ช.แทนคุณ  สีเสน นายธีรยทุธ  สีเสน 28562 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
54 ด.ญ.ธันทิพา  บุญสูงเนิน นางนงค์นุช  บุญสูงเนิน 23774 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
55 ด.ญ.ชุติกาญจน์  เชื้อโนนแดง นางภัทรวดี  เชื้อโนนแดง 33251 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
56 ด.ญ.จรีภัสสร  บุปผา นางสาวประภัสสิริ  บุปผา 32616 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
57 ด.ช.ภัทรดนัย  ศรีสอาด นางสาวสุภาพ  นามบุตร 37494 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
58 ด.ช.ธัชกาญจน์  อนัภักดี นายอนิทรีย ์ อนัภักดี 35628 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
59 ด.ญ.อรณิชชา  ขวัญยนื นางล าพลู  ขวัญยนื 33599 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
60 ด.ช.ณัฏฐวัฒน์  ปัตถา นางณัฐฐากร  ปัตถา 34563 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
61 ด.ญ.จฎิารัตน์  ผลกอง นายยทุธศักด์ิ  ผลกอง 34884 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
62 ด.ญ.กมลลักษณ์  เดชะเมธากลุ นางสาวกมลพรรณ  สวรรณา 37339 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
63 ด.ช.วุฒิกานต์  เชื้อจนัอดั นางสกณุกานต์  เชื้อจนัอดั 29195 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
64 ด.ญ.กฤตชญา  เลิศบัวบาน นางสาวศิริพนัธ์  ยวงสุวรรณ 36270 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
65 ด.ช.ธีรังกร  ล้ิมไพบูลย์ นางอรพรรณ  ล้ิมไพบูลย์ 32429 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
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66 ด.ญ.จรีาพรรณ  จนัทร์เขยีน นางสาวจรีาภรณ์ จนัทร์เขยีน 33715 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
67 ด.ช.ณัฐเศรษฐ  ฤทธิน์้ าค า นางสาวอญัญรัตน์ ร่วมกระโทก 36786 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
68 ด.ช.กนัตินันท์ พลหาญ นายสุรเดช  พลหาญ 36196 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
69 ด.ญ.โชตินฤมาศ  โชติพนัธ์ นางพรีพรรณ บุญเพลิงโชติพนัธ์ 35298 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
70 ด.ญ.พชิญาพร  คงชาลี นางสาวกชพร  มั่นคง 33038 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
71 ด.ญ.กญัญาณัฐ์  อู่สูงเนิน นางสาววงเดือน  ทุมวันนา 33508 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
72 ด.ช.ปัญญพล   ปะกงั นางภควรรณ  จติรโคตร 33658 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
73 ด.ช.วัชรกร  เขื่องสถุ่ง นางสาวกนกพ  พลิาวัลย์ 37425 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
74 ด.ช.พชิญุตม์  จติรพลัิย นางศรีสุดา  จติรพลัิย 25070 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
75 ด.ญ.ธนัชชาฎา  คงโนนกอก นายเสกสรรค์  คงโนนกอก 34229 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
76 ด.ช.สุกฤษฎิ ์ ศรีสุพรรณ นายค าโพธิ ์ ศรีสุพรรณ 32159 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
77 ด.ญ.กญัญณิช  ค าอาษา นายอคัรดร  ค าอาษา 32017 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
78 ด.ช.ปุณวิชญ์  บุญโสม นางสาวธิตินันท์  ตอพล 34749 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
79 ด.ญ.ฐิติชญา  ตอสกลุ นางสุทิศา  ตอสกลุ 34141 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
80 ด.ญ.นพภัสสร  ภิรมยช์ม นายปุลวัชร  ภิรมยช์ม 33330 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
81 ด.ญ.พลอยปภัส  เขยีวหนู นางสาวพรทิพย ์ เขยีวหนู 35412 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
82 ด.ช.เจษฎากร  เกยพดุซา นางสาวนัทธมน  ผาณุกาญจน์ 28785 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
83 ด.ญ.อกัษราภัค  ปราบพยคัฆ์ นางสาวทวีนุช  แฝงฤทธิ์ 34621 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
84 ด.ญ.ปัญชญา  เจริญ นางเลอลักษณ์  เจริญ 35139 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
85 ด..ฤทธิกร  ช ากรม นายบรรเลง  ช ากรม 22897 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
86 ด.ช.ธนกฤต  องิชัยภูมิ นายคมสันต์  องิชัยภูมิ 34188 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
87 ด.ช.อชิินาธรณ์  ศรีระทัติ นายสาธิต  ศรีระทัติ 35577 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
88 ด.ญ.จฑุาลักษณ์  ค าสะไมล์ นางอนงรักษ์  ค าสะไมล์ 32586 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
89 ด.ญ.จริภิญญา  สุกรี นางเนาวรัตน์  สุกรี 31454 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
90 ด.ช.ปัณณทัต  สังขร์อด นางปรีดาภรณ์  สังขร์อด 33488 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
91 ด.ช.ศักรินทร์  ดีเลิศ นายธนพงศ์  ดีเลิศ 34193 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
92 ด.ช.ธัชธรรม  เกตุอดุม นางปัทมา  บัวมี 31398 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
93 ด.ช.วรพล  โคกม่วง นางสาวอรรยา  สิงห์ขนุทด 35182 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
94 ด.ช.ศุภวิชญ์  ศิริรุ่งเรืองวิชญ์ นางสาววรรณิภา  รักษ์มณี 33511 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
95 ด.ช.สุรพศั  ตุ้มทอง นางสาววิมลรัตน์  ตุ้มทอง 32782 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
96 ด.ญ.กวินกาญจน์  เจริญภักดี นางวอระพนั  เจริญดี 32390 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
97 ด.ญ.รัตนรัตน์  สมัตชัย นางชลทิชา  สมัตชัย 32170 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
98 ด.ช.ศิวกร  กลุแกว้ นางสาวสุภาวดี  กลุแกว้ 35371 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
99 ด.ญ.พชิชา  เครือธนาวิทย์ นางสาวปิยธิดา เครือธนาวิทย์ 37552 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
100 ด.ญ.ณัฐพร  บุญประเสริฐ นางสาวชะวะรี  บุญประเสริฐ 33100 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
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101 ด.ญ.บัณฑิตา  วิชาจารย์ นายเดชตระกร  วิชาจารย์ 32837 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
102 ด.ช.วิริทธิพ์ล  พรหมรินทร์ นางวิลาวัลย ์ พรหมรินทร์ 33829 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
103 ด.ญ.ประกายเพชร  อตุรส นางธัญพร  อตุรส 36024 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
104 ด.ญ.กชกร  ลบบ ารุง นางสิรินันท์  ลบบ ารุง 28630 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
105 ด.ญ.ธัญรดา  คูณจนัทร์ทึก นางพมิลพรรณ คูณจนัทร์ทึก 23465 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
106 ด.ญ.จนัทมณี  หล่อแหลม นางรัชนี  หล่อแหลม 34351 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
107 ด.ช.ปารเมศ  เมืองงาม นายวิโรจน์  เมืองงาม 35317 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
108 ด.ญ.ชนิดาภา  ปีชัยภูมิ นายชูศักด์ิ  ปีชัยภูมิ 34783 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
109 ด.ช.เดโชชัย  คูณแกว้ นางสาววรรณวดี  สีเขยีว 32950 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
110 ด.ช.คณาธิป  สลักกาย นางสาวนิตยา  สลักกาย 34678 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
111 ด.ช.ณัฐศิษฐ์  มีชัยภูมิ นายไพโรจน์  มีชัยภูมิ 31056 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
112 ด.ช.ชนินทร์  ประจงค้า นางสาวจริาพร  ปล้ืมโชค 35345 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
113 ด.ญ.ปวันรัตน์  วงค์สุวรรณ์ นางสาวณัชชา  ทะนารี 33659 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
114 ด.ญ.กนกพชิญ์  คุ้มกลางดอน นางพรทิพย ์ คุ้มกลางดอน 25030 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
115 ด.ญ.พมิพสุ์ภัค  นาจะหมื่น นางมัชฌิมา  นาจะหมื่น 33584 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
116 ด.ญ.กานต์ธีรา  ขอเพิม่กลาง นางสาวอสิราภรณ์  ยงเพชร 35302 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
117 ด.ญ.ชุติกาญจน์  จะริรัมย์ นางสาวิตรี  จะริรัมย์ 31906 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
118 ด.ญ.พรรณธร  แฝงชัยภูมิ นายชัยศิลป์  แฝงชัยภูมิ 34594 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
119 ด.ช.ณพธร  ภาระหันต์ นายหาญศึก  ภาระหันต์ 29048 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
120 ด.ช.กฤษฏิธ์เนศ  ค าอาษา นางสาวภควรรณ  ค าอาษา 33893 ประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
121 ด.ช.พชัรพล  พาตา นายพรีพล  พาตา 28930 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
122 ด.ช.ภาคิน  ศิริพงศ์ นางมัจฉา  มงคลจติต์ 31855 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
123 ด.ช.วรเมธ  เปล่งหนองแซง นายสุวัช เปล่งหนองแซง 35403 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
124 น.ส.กรภัทร  อารีวงษ์ นายปรีชา  อารีวงษ์ 34438 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
125 ด.ญ.ณัฐกฤตา  แน่นอดุร นายสมหมาย  แน่นอดุร 18009 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
126 ด.ญ.ปวริศา  แกว้โรจน์ นางกลัยกร  แกว้โรจน์ 35254 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
127 ด.ข.ชิษณุพงศ์  ทองงาม นายชัยยนัต์  ทองงาม 34109 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
128 ด.ญ.พมิพว์ิไล  เสริมกล่ิน นางภณิดา  เสริมกล่ิน 35940 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
129 ด.ช.พทุธินันท์  วันทา ว่าที ่รต.ญ.ศิริพร  วันทา 36652 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
130 ด.ญ.อรปรียา  อาราษฎร์ นางส่องแสง  อาราษฎร์ 27835 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
131 ด.ช.ภัทรศักด์ิ  ภูมิเขตต์ นายสุบิน  ภูมิเขตต์ 33181 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
132 ด.ช.นิรวิทธ์  พุม่โพธิ์ นางวิไลพร  หวังดีกลาง 37457 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
133 ด.ญ.พมิพช์นก บ าเหน็จพนัธ์ นางพรียา  บ าเหน็จพนัธ์ 33487 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
134 ด.ช.ทีฆาย ุ ค าหว่าน นางชญานุตม์  ค าหว่าน 34036 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
135 ด.ญ.พชิญาดา  รักษาชนม์ นางศศิธร  รักษาชนม์ 22445 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
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136 ด.ช.กอ้งภพ  พลอยครบุรี นางสุธาสินี  พลอยครบุรี 33718 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
137 ด.ช.ศุภวิชญ์  แซ่เตีย นางอมรรัตน์  แซ่เตีย 29745 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
138 ด.ญ.สุขกมล  กลุสุวรรณ นางสาวสุกญัญา  กลุสุวรรณ 30457 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
139 ด.ญ.กรกมล  มีศรี นางนฤมล  มีศรี 29651 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
140 น.ส.พชัญ์ตรีญา  งามประเสริฐ นางกญัญารัตน์ งามประเสริฐ 26312 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
141 ด.ช.ณัฐนันท์  เทพยายน นางนันธิตา  เทพยายน 32670 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
142 ด.ช.ชนมภูมิ  ถอืชัยภูมิ นายเกรียงศักด์ิ  ถอืชัยภูมิ 28182 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
143 ด.ญ.ทอฝัน  เนียมไธสง นางศศิธร  เนียมไธสง 33308 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
144 ด.ญ.กมลชนก  ทองจ ารูญ นางวีณา  ทองจ ารูญ 33516 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
145 ด.ช.จริเมธ  แกว้ช่วย นายจเร  แกว้ช่วย 26605 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
146 ด.ญ.ปัณณภัสส์ วีระพัฒนาภัส นางปภัสรินทร์ วีระพฒันาภัส 25074 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
147 ด.ญ.กนกพร  สนั่นนารี นางณัฐธิดา  พเิลิศ 32704 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
148 ด.ช.พรีพฒัน์  ประดับวงษ์ นางเจนจริา  ประดับวงษ์ 24423 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
149 ด.ญ.แพรวา  ออ่นอา้ย นายพสิทฐ์  ออ่นอา้ย 33823 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
150 ด.ช.ธัญพสิิษฐ์  ศรีวงษ์ชัย นายไสว  ศรีวงษ์ชัย 29957 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
151 ด.ญ.อรอมุา  แซ่ลือ นางสาวิตรี  ถมทอง 34589 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
152 ด.ช.สุวรรณภูมิ  วงศ์บุตร นางอรอมุา  วงศ์บุตร 33033 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
153 ด.ญ.ชนัญชิดา  ไชยสงคราม นายชัยวัฒน์  ไชยสงคราม 33809 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
154 ด.ช.พฤทธิ ์ ชัยบุญ นางจารุณี  หิรัญค า 33197 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
155 ด.ญ.นภัศลดา  หาขนุทด นายวิโรจน์  หาขนุทด 35539 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
156 ด.ช.พทัธนันท์  เตมินทร์ นางจติติมา  เตมินทร์ 36059 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
157 ด.ญ.กรชนก  วรรณพงษ์ นางศิรินทรรัตน์  วรรณพงษ์ 25779 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
158 นายขจติ  ศรีนวลจนัทร์ นางบุปผา  ศรีนวลจนัทร์ 27897 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
159 ด.ช.ธีรวิชญ์  ทาท่าหว้า นางเมตตา  ทาท่าหว้า 29212 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
160 ด.ช.ภัทรชนน  มนตรี นายถวิล  มนตรี 12737 มัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
161 นายอจัฉณัฐพงศ์  จวิาลักษณ์ นางถาวร  จวิาลักษณ์ 28758 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
162 น.ส.ลภัสรดา  หิรัญค า น.ส.กญัญานัฐ  หิรัญค า 34478 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
163 นายพรีณัฐ  ชัยเนตร นางธัญธร  ชัยเนตร 27737 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
164 น.ส.พณิเพญ็วดี ครองเคหา นายณรงค์  ครองเคหา 15081 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
165 น.ส.ณัฐฏิมา  อดุมเศรษฐ์ น.ส.ปรียาภรณ์ อดุมเศรษฐ์ 36193 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
166 นายพฒิุพงศ์  นพคุณ นางน้ าฝน  นพคุณ 35045 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
167 นายณัฐกติต์ิ  สลักกาย นายค าพอง  สลักกาย 18016 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
168 น.ส.นิชานันท์  โพธิน์าฝาย นางฐปณีย ์ โพธิน์าฝาย 35083 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
169 นายชวัลลักษณ์  สุนนท์ นางทิพยว์รรณ  สุนนท์ 26109 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
170 น.ส.ภัทรพร  อาบสุวรรณ์ นางมาลินี  อาบสุวรรณ์ 36537 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
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171 น.ส.นลินนาถ  วรรณพงษ์ นางกาญจนา  วรรณพงษ์ 32748 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
172 น.ส.ปัทม  สุทธมา นายฉตัรชัย  สุทธมา 8881 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
173 นายโดม  ฐานวิเศษ นางสาวนันทวัน  ลุนทา 28640 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
174 นายธนะบดินทร์  มีนารี นางมัจฉา  ไกรใหญ่ 34521 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
175 นายธรรมดล  ถนอมพนัธุ์ นายชูชีพ  ถนอมพนัธุ์ 35886 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
176 น.ส.ภัติภรณ์  บุญเกนิ จ.อ.สันติ  บุญเกนิ 36611 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
177 น.ส.นัฐฐิกานต์ พงษ์ธัชณัชคุณ นางปรียาพทัส์ พงษ์ธัชณัชคุณ 27875 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
178 น.ส.ภัทรภร  คลังเงิน นางกมลณัท  คลังเงิน 32156 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
179 นายภูมิ์ภนัทร์  มีทอง นางทิพวัลย ์ มีทอง 28883 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
180 น.ส.เนธิชา ดังชัยภูมิ นายพพิฒัน์  ตะภา 34254 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
181 น.ส.วรินทร  กลุจนัทร์ นางนภาพร  กลุจนัทร์ 28745 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
182 นายพทิยา  กล้าขยนั นางเยาวภา กล้าขยนั 32793 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
183 น.ส.จริภญิญา  จนัทร์ขามปอ้ม นายวินัย  จนัทร์ขามป้อม 34484 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
184 น.ส.นัฐมล  แนวน้อย นางนฤมล  ลาอบุล 34531 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
185 นายสุวิวัฒน์  เพยีรแท้ นางมนัสชนก  เพยีรแท้ 29904 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
186 น.ส.ปภาวรินทร์  เส้ียมแหลม นางสุดารัตน์  เส้ียมแหลม 22771 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
187 นายศิวกร  แถวไธสง นางเวียงพงิ  แถวไธสง 32075 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
188 นายปฎิภาณ  วรแสง นางฑิชา  วรแสง 32199 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
189 นายธนบดินทร์  เดชพลกรัง นางภัครดา  เดชพลกรัง 25120 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
190 น.ส.ชนิกา  คุ้มหมู่ นางนรัฐชนก  คุ้มหมู่ 35933 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
191 น.ส.ยทุธาทิพย ์ ช านาญศก นางสาวอญัชลี  จ าปีกลาง 30323 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
192 น.ส.ธัญสุดา  ครองสถาน นางหนูเล่ียม  นาเสถยีร 22933 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
193 น.ส.สิริบูรณ์  นุชนุ่ม นางวรุณี  นุชนุ่ม 31379 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
194 น.ส.จลิลาภัทร  ดิลกลาภ นางปวีณา  ดิลกลาภ 25637 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
195 นายธนรัตน์  อาบสุวรรณ์ นายสมัต  อาบสุวรรณ์ 31589 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
196 น.ส.วิรากร  วงษ์จนัทึก นางส าราญ  จา่บาล 28923 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
197 นายศุภกติต์  สุพะกะ นายสมหวัง  สุพะกะ 19630 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
198 น.ส.วีณาภรณ์  โยทองยศ นางวีรวรณ  โยทองยศ 34442 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
199 น.ส.จรัิชญา  กดัโกนา นางสุวัฒนา  กดัโกนา 32432 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
200 น.ส.พมิพก์มน  ตรีรัตน์กุลดิลก นางชุลีนันท์  บุญเพลิง 32945 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
201 นายชัยภัทร  เชชัยภูมิ นางจมูรี  เชชัยภูมิ 34145 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
202 น.ส.กญัญาณัฐ  ฟุง้สกลุ นายสมพร  ฟุง้สกลุ 28602 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
203 นายธนภัทร์  พนูมา นางจนัทร์จริา  พนูมา 36292 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
204 นายปัณณวัฒน์  ปรุงชัยภูมิ นางสุภาพรรณ  ปรุงชัยภูมิ 20978 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
205 นายปวริศ  แทนคร นางพฒันา  แทนคร 35803 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
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206 น.ส.ภัทรานันท์  อกัษร นางจนัทร์ฉาย  อกัษร 34750 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
207 นายวรวิทย ์ ทางชัยภูมิ นายส าราญ  ทางชัยภูมิ 31645 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
208 นายธนเสฏฐ์  รัตนโชติเรืองสุข นางรัมพา  รัตนโชติเรืองสุข 22927 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
209 นายยติภัทร  สีช านิ นายคงฤทธิ ์ สีช านิ 32844 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
210 น.ส.ธัญชนก  ทิพโชติ นายสุเทพ  ทิพโชติ 31867 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
211 นายชัยธนาธิป  ศิริ นางสิริประยรู  แซ่ตัง 21621 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
212 นายกฤษฎา  แวงมั่ง นางเดือนแรม  แวงมั่ง 34573 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
213 นายณัฐวุฒิ  แคนชัยภูมิ นายประสิทธิ ์ แคนชัยภูมิ 33188 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
214 นายกติติภูมิ  สมณะ นายมนัส  สมณะ 31947 มัธยมศึกษาปทีี่ 6 และ ปวช.3 1,500.00     
215 น.ส.ณัฐกมล  แพงค าดี นางนิตยา  แพงค าดี 29865 ปวส.2 หรืออนุปริญญาปีสุดท้าย 2,000.00     
216 นายชัยโรจน์  กมลกรศรีโรจน์ นางธัญชนก  ชาติประมง 35136 ปวส.2 หรืออนุปริญญาปีสุดท้าย 2,000.00     
217 น.ส.สุชาลักษณ์  สุนคร นางวนิดา  สุนคร 27718 ปวส.2 หรืออนุปริญญาปีสุดท้าย 2,000.00     
218 นายภูริช  ศิริสถติย์ นายสุธี  ศิริสถติย์ 30395 ปวส.2 หรืออนุปริญญาปีสุดท้าย 2,000.00     
219 นายจตุมงคล  ภักดีจติร นายสุรเชษฐ์  ภักดีจติร 33420 ปวส.2 หรืออนุปริญญาปีสุดท้าย 2,000.00     
220 นายธนภัทร  บุญนา นายทิควัน  บุญนา 24193 ปวส.2 หรืออนุปริญญาปีสุดท้าย 2,000.00     
221 นายวรเดช  วัชรปรีดา นายธ ารงศักด์ิ  วัชรปรีดา 32686 ปวส.2 หรืออนุปริญญาปีสุดท้าย 2,000.00     
222 น.ส.สิริวิมล  เฉลียวชาติ นายยทุธนา  เฉลียวชาติ 25776 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
223 นายกฤตตฤณ  เหล่าฤทธิ์ นายวรพล  เหล่าฤทธิ์ 32650 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
224 นายธนกฤต  การหัตถ์ นายพบิูลย ์ การหัตถ์ 33564 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
225 น.ส.กฤติยา  เลางาม นางคูณ  เลางาม 35398 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
226 นายวีรพรรดิ  บุราณ นางอญัชัญ  บุราณ 33959 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
227 น.ส.ศศิวิมล  ศิลปสม นางสมลักษณ์  ศิลปสม 28090 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
228 น.ส.อานันตยา  แกว้ประเสริฐ นางองัคณา  แกว้ประเสริฐ 25395 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
229 น.ส.จริยาวดี  สมสงวน นายทองพนู  สมสงวน 35654 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
230 น.ส.กรองกาญจน์  อาจมิตร นางเยี่ยมลักษณ์ อาจมิตร 25469 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
231 น.ส.พงษ์นรี  เค้าฉมิ นางณัฐนรี  เค้าฉมิ 22759 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
232 น.ส.จฑุารัตน์  จอ้ยภูเขยีว นางจริาวรรณ  แสงทอง 22189 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
233 นายชีวภัทร  ศิริอดุมสิน นางจรัสศรี  ศิริอดุมสิน 22269 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
234 นายอภินันท์  ธงทอง นางนิยดา  ธงทอง 12085 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
235 น.ส.ศศิธร  พมิพล์าศรี นางศิริลักษณ์  พมิพล์าศรี 23831 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
236 น.ส.อารียา  สมัครมิตร นายสมลือ  สมัครมิตร 21159 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
237 นายพชร  ด้นประดิษฐ์ นางเอื้อมพร  ด้นประดิษฐ์ 34399 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
238 นายจริพฒัน์  บัวรอด นางนิภาจติร  บัวรอด 34971 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
239 นายธีระภัทร์  สวัสด์ิเดช นางแสงอรุณ  สวัสด์ิเดช 35499 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
240 น.ส.กมลชนก  บุญพมิพ์ นางอทุัย  บุญพมิพ์ 35716 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
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241 น.ส.สิริมา  ยศรุ่งเรือง นายเสรี  ยศรุ่งเรือง 20197 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
242 นายปฏิภาน  สมอเขยีว นายกติิศักด์ิ  สมอเขยีว 36754 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
243 น.ส.สิรประภา  ต่อโชติ นายชัยณรงค์  ต่อโชติ 32442 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
244 น.ส.ณัฐฑรียา  แกว้วิศาสตร์ นางสุภาวดี  แกว้วิศาสตร์ 36582 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
245 น.ส.เบญจพร  รักษ์มณี นางรุ่งเรือง  รักษ์มณี 20387 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
246 น.ส.ธีร์จฑุา  คิดฉลาด นายธีระวัฒน์  คิดฉลาด 29797 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
247 นายปฏิภาณ  สีน้อยขาว นายสันติ  สีน้อยขาว 20594 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
248 น.ส.อญัธิกา  กางกรณ์ นางอไุร  กางกรณ์ 33856 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
249 นายปฏิภาณ  อยู่สุภาพ นางสุธิดา  อุ่นศรี 21430 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
250 นายชยาภัทร  มะเริงสิทธิ์ นางราตรี  มะเริงสิทธิ์ 17628 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
251 น.ส.จริภัทร์  ศรีทุมมา นายบุญล้อม  ศรีทุมมา 23378 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
252 น.ส.ณัฐชา  มาลัย นายลือชัย  มาลัย 30618 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
253 น.ส.ธีรนาฏ  กาญจนโนภาส นายพทุธชาติ  นาวิเศษ 34368 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
254 น.ส.กลุภัทร์  ไพศาลพงศ์ นางเรณู  ไพศาลพงศ์ 34562 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
255 น.ส.กญัฑามาศ  สมนาม นางเยาวภา  สมนาม 28807 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
256 นายคงกระพนั  ค าหว่าน นายศักด์ิดา  ค าหว่าน 25160 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
257 น.ส.กฤตภัค  ตีสวัสด์ิ นายประวิทย ์ ตีสวัสด์ิ 26490 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
258 น.ส.กดิาการ  ศรีสุภาพ นายอร่าม  ศรีสุภาพ 17309 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
259 น.ส.เกวลิน  ดอนศรี นางเอมอร  ดอนศรี 34150 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
260 นายวิชญา  ศรีชัยเชิด นายธนพล  ศรีชัยเชิด 23679 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
261 นายปวีณ  ศาลาศักด์ิ นางสอิ้ง  ศาลาศักด์ิ 22480 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
262 นายเฉลิมเดช  เกตุปรางค์ นางสงวน  เกตุปรางค์ 33159 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
263 น.ส.นภสร  อนิลบล นายประทีป  อนิลบล 32987 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
264 น.ส.วรางคณา  วัฒนกลุไพศาล นายวิเชียร  วัฒนกลุไพศาล 34190 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
265 นายจริภัทร  วิเศษแสง นางคนึงนิจ  วิเศษแสง 33608 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
266 นายกรวิชญ์  กองศรี นางพรพรหม  กองศรี 34951 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
267 น.ส.พลอยนภส  ภาษี นางวรรณา  ภาษี 34028 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
268 น.ส.ปุณยวีร์  ทวีทรัพย์ นางสาวธัญญ์นรี  อาวะรุณ 33548 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
269 น.ส.กานต์พชิชา  เกตุศรีแกว้ นางนวลพกัตร์  เคนจตุัรัส 35817 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
270 นายธนชิต  จนัทรวิมลพนัธ์ นางรัชดา  จนัทรวิมลพนัธ์ 19436 ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
271 นายพรีพล  ต่อติด นายประเสริฐ  ต่อติด ปริญญาตรี ปีสุดท้าย 2,500.00     
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1 ด.ช.พชิเดช  สิงห์ห้างหว้า นายธีรศักด์ิ  สิงห์ห่างหว้า 35123 อนุบาล 3 1,000.00 
2 ด.ช.เกยีรติศักด์ิ  ชยัเลิศณรงค์กลุ นายอภิรัตน์  ชัยเลิศณรงค์กลุ 34650 อนุบาล 3 1,000.00 
3 ด.ญ.ธนัชชา  กญุชะโร นางณัฎทริกา  กญุชะโร 37084 อนุบาล 3 1,000.00 
4 ด.ช.ภูมิธรรม  ธรรมทัศนานันท์ น.ส.ปทิตตา  แดงนกขุ้ม 33682 อนุบาล 3 1,000.00 
5 ด.ช.กาญจน์ธนัศ  แสงเพชร น.ส.ยวุดี  แสงเพชร 30927 อนุบาล 3 1,000.00 
6 ด.ช.นราธิป  เจริญรุ่งโรจน์คุณ น.ส.นริศรา  เหลาสา 35146 อนุบาล 3 1,000.00 
7 ด.ช.ธนาภัทร  เอี้ยงทอง นางปริญญาพร  เอี้ยงทอง 29619 อนุบาล 3 1,000.00 
8 ด.ญ.ธนพร  ช านาญ น.ส.พรเสาวณีย ์ ต่อสกลุ 35604 อนุบาล 3 1,000.00 
9 ด.ช.คณพศ  โคตรนารา น.ส.สายไหม  โคตรนารา 32711 อนุบาล 3 1,000.00 
10 ด.ช.ธนดล  จติรผล น.ส.ศิริกลัยา  จติรผล 36377 อนุบาล 3 1,000.00 
11 ด.ญ.ปภาวดี  ในชัยภูมิ นางวัชราพร  ในชัยภูมิ 28694 อนุบาล 3 1,000.00 
12 ด.ญ.พลอยนภสั  อนิเถือ่นพะเนา น.ส.ชินันพร  นาสูงเนิน 36637 อนุบาล 3 1,000.00 
13 ด.ช.ณัฏฐ์ชวัญช์  เทพเรียน นางวิราภรณ์  ชาวประพนัธ์ 35963 อนุบาล 3 1,000.00 
14 ด.ญ.ภัชพชิชา  ดีนาง น.ส.สโรชา  กาวี 33254 อนุบาล 3 1,000.00 

15 ด.ญ.พมิพพ์ศิา  ศิริคุณ นายประยรู  ศิริคุณ 34408 อนุบาล 3 1,000.00 
16 ด.ญ.ฉฏัรรพ ี ฐิติวรการณ์กลู นางพชัณี  ฐิติวรการณ์กลุ 35349 อนุบาล 3 1,000.00 
17 ด.ญ.นิรัชพร  เขม็ทอง นางนวลจนัทร์  เขม็ทอง 35260 อนุบาล 3 1,000.00 
18 ด.ญ.พรชนก  ป้อมสุวรรณ นางธัญญา  ป้อมสุวรรณ 36037 อนุบาล 3 1,000.00 
19 ด.ญ.อจัฉริยาพร  นุชพเิรนทร์ น.ส.อจัฉราพร  สูงชัยภูมิ 30218 อนุบาล 3 1,000.00 
20 ด.ญ.ปุณยนุช  ทุง่ราช นางศศิธร  ทองมูล 35424 อนุบาล 3 1,000.00 
21 ด.ช.ปรรณพชัร์  เพชรล้ า นางรัตนา  เพชรล้ า 37129 อนุบาล 3 1,000.00 
22 ด.ญ.สุภัสสรา  อนิต๊ะหา นางสุพรัา  อนิต๊ะหา 25707 อนุบาล 3 1,000.00 
23 ด.ช.ธนสิทธิ ์ เตโพธิ์ นางณัฐจรีา  เตโพธิ์ 34699 อนุบาล 3 1,000.00 
24 ด.ญ.จริภิญญา  ขวาไทย น.ส.เบญจมาศ  ขวาไทย 28493 อนุบาล 3 1,000.00 
25 ด.ช.นพพร  ประจกัษ์เมือง น.ส.จารุพรรณ  หมู่โสภิญ 34170 อนุบาล 3 1,000.00 
26 ด.ช.พชร  แถวไธสง นายวัชรพงษ์  แถวไธสง 36721 อนุบาล 3 1,000.00 
27 ด.ญ.ธัญญาทิพย ์ โพธิท์ัง นายธานินทร์  โพธิท์ัง 29676 อนุบาล 3 1,000.00 
28 ด.ญ.กาญจนวดี  มณีจนัทร์ นางเอมอร  มณีจนัทร์ 37502 อนุบาล 3 1,000.00 
29 ด.ช.ชวนากร  พลศักด์ิ นางจริปรียา  พลศักด์ิ 34753 อนุบาล 3 1,000.00 
30 ด.ญ.หฤทชนัน  บัวสระ น.ส.หรรษา  บัวสระ 25541 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
31 ด.ญ.รดาธร  เบ้าสิน น.ส.มลฤดี  เบ้าสิน 35606 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
32 ด.ญ.ภัฏฏนีญาภรณ์  รอดตรง น.ส.ภัทราวดี  ขนุเดช 33024 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
33 ด.ญ.บุญยาพร  จ าเริญดี นางอริยพร  จ าเริญดี 22279 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
34 ด.ช.ปัณณวชิญ์  ดอนเตาเหล็ก น.ส.ภัทรียา  ดอนเตาเหล็ก(หน่วยพิเศษ) 36311 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
35 ด.ญ.ทิพนภา  คงโนนกอก นางอนงค์  คงโนนกอก 33153 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
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36 ด.ญ.พมิพข์วัญ  ฦาแรง นางพมิพพ์มิล  ฦาแรง 23683 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
37 ด.ญ.ภัทรวดี  ไชยวุฒิ น.ส.จริญาวดี  บ ารุงเขต 32697 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
38 ด.ช.กวินณวิชญ์  วงษ์ชู นายวุฒิพงษ์  วงษ์ชู 20293 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
39 ด.ช.ธนกฤต  แพงค าสี น.ส.กลุธีรา  แพงค าสี 35030 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
40 ด.ช.ณัฐสิทธิ ์ เสมพงค์ นายวิโรจน์  เสมพงค์ 31364 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
41 ด.ช.ชยนัตี  ภูสีดวง นางปณิดา  ภูสีดวง 30345 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
42 ด.ญ.ญาณัจฉรา  อภัยนอก นางนัยเนตร  แน่นอดุร 34121 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
43 ด.ญ.ธมลววรรณ  ประกายเพชร นางธัญญารัตน์  ประกายเพชร 34553 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
44 ด.ญ.วัฒนายากร  โตชัยภูมิ นายภูมินทร์  โตชัยภูมิ 36159 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
45 ด.ช.เลิศธนต์พพิฒัน์  วณิชาชีวะ นางจรุดา  วณิชาชีวะ 29636 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
46 ด.ช.ปรัตถกร  ภูเด่น นางอลิสา  ภูเด่น 37065 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
47 ด.ญ.ปิยะปราชญ์  หมื่นจมู นางอรพรรณ  ฉมิพลี 37133 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
48 ด.ช.ปัณณรุจน์  พรประดิษฐ์ชัย น.ส.จริวดี  จริวัฒนพงศ์วดี 34359 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
49 ด.ญ.อณัศยา  ตติยนันทพร น.ส.ขวัญเรือน   ตติยนันทพร 31981 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
50 ด.ญ.ธนพร  ประทุมทอด นางทัศวรรณ์  ประทุมทอด 29870 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
51 ด.ญ.ปุณยวีร์  สุดแสง น.ส.กนกพร  แสงพรมมา 33306 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
52 ด.ญ.กานต์พชิชา  กลใจ น.ส.วราภรณ์  เฮมโนนทอง 37378 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
53 ด.ช.จักรธนพานภมูิ  ทอนอุดม นางรุ่งนภา  ทอนอดุม 33233 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
54 ด.ญ.ชุติมา  แป๊ะโคกสูง นายสกล  แป๊ะโคกสูง 36976 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
55 ด.ญ.นัยนาถ  ศรีหนารถ นางรัดดา  ศรีหนารถ 25102 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
56 ด.ช.พฒิุพงศ์  โชคเหมาะ นายวัชระ  โชคเหมาะ 32015 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00 
57 ด.ญ.ฌญาพทัร์  การถวิล นายคมสันต์  การถวิล 35974 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
58 ด.ญ.พริิยา  ทีน้อย นายพมิาน  ทีน้อย 28592 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
59 ด.ช.ทัพพกร  มิตรศิลา นางธัญญลักษณ์  มิตรศิลา 37508 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
60 ด.ญ.กมลชนก  พนัธ์งาม นายไชยา  พนัธ์งาม 33792 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
61 ด.ญ.กนิษฐนาฏ  วรรณขามป้อม นางอชิวะ  วรรณขามป้อม 34006 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
62 ด.ช.ชญานนท์  ทองดี น.ส.บุหลัน  ทองดี 36586 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
63 ด.ช.ภูปกรณ์  พัว่เหล็ก น.ส.วารุณี  ทองเพชร 35717 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
64 ด.ช.ญาณภัทร  มังควัฒน์ น.ส.รุ่งทิวา  เจริญศิลป์ 35372 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
65 ด.ญ.ปาณิสรา  เกตุทรัพย์ น.ส.นันทิชา  ฦาชา 34652 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
66 ด.ช.ธนาทรัพย ์ จะชาลี นางวีณา  จะชาลี 22598 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
67 ด.ญ.อรินท์พร  บุญเกื้อ นางอจัฉราวรรณ  ชนะพาล 26469 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
68 ด.ช.ณัฐพฒัน์  พทุธชาติ นางพชัราวลัย  พทุธชาติ 34820 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
69 ด.ช.ธนทัติ  จรูญชาติ นางนัทธมน  จรูญชาติ 33686 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
70 ด.ญ.ณฐภรณ์  โซ้สิมา น.ส.สุพรรณี  ศรีโท 31788 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     

สาขาภูเขยีว



ที่ ชื่อ-สกุล (บตุร) ชื่อ-สกุล (บดิา-มารดา) ทะเบียน ชั้น จ านวนเงิน
71 ด.ญ.ปภัทรภรณ์  ถนอมศักด์ิ นางสินธร  ถนอมศักด์ิ 36419 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
72 ด.ญ.กษิรา  สารฤทธิ์ ว่าทีพ่.ต.เทพฤทธิ ์ สารฤทธิ์ 30083 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
73 ด.ช.กษิด์ิเดช  ช่างไสว นางบุบผา  ช่างสไว 31609 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
74 ด.ญ.จณิณพตั  อรรคพนิ นางสุดารัตน์  อรรคพนิ 31913 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
75 ด.ช.ภวัฒน์กลุ  ชาติขยนั นางธนันท์ลดา  ชาติขยนั 35315 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
76 ด.ช.จริพล  แซ่โคว้ น.ส.พณิธุวดี  อทุัยเล้ียง 36038 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
77 ด.ญ.ปิญาดา  ค าอู นายสนธยา  ค าอู 30925 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
78 นายกติติภูมิ  สิรินันทเกตุ นายสุทารักษ์  สิรินันทเกตุ 33331 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
79 ด.ญ.นารีญาดา  บาลี น.ส.ปริญญา  บาลี 33772 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
80 ด.ญ.เอื้องชมพไูพร  เคนโพธิ์ นางพศิมัย  เคนโพธิ์ 33408 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
81 ด.ญ.ชญาดา  มีอสิระ นางจนัทิดา  มีอสิระ 34634 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
82 ด.ญ.ปิยาภรณ์  หมอกชัย นางวรรณภา  หมอกชัย 33439 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
83 ด.ญ.กมลพร  โชคคุณ นายสุภัทท์  โชคคุณ 36370 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
84 ด.ช.รัตนบดี  กล้าเมืองกลาง น.ส.จนัทร์เพญ็  กล้าเมืองกลาง 35960 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
85 ด.ญ.บุณยกร  ชัยวงษ์ นางศิริพร  ชัยวงษ์ 32997 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
86 ด.ญ.ณัฏฐณิชาพร  โตนชัยภูมิ น.ส.ดาริน  ภาสกลุ 35735 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
87 ด.ญ.พฒิุพงศ์  พมิพสิ์งห์ นางพยอม  พมิพสิ์งห์ 33056 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
88 ด.ญ.สุภัสสรา  หล้าเพชร นางบัณฑิตา  หล้าเพชร 34358 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
89 ด.ญ.กญัญาณัฐ  นุชภิเรนทร์ นายกฤษฎาวุฒิ  นุชภิเรนทร์ 28406 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
90 ด.ญ.สุภาวี  จ านงค์บุญ นางปภาวี  จ านงค์บุญ 34635 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
91 ด.ช.ปองคุณ  ขจรสัตย์ นางบุษยา  ขจรสัตย์ 33626 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
92 ด.ญ.สมลพร  วรรณกลุ นายเริงชัย  วรรณกลุ 30790 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
93 ด.ญ.สุนัชชา  วิเศษสัตย์ นายอดุม  วิเศษสัตยื 33461 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
94 ด.ช.เตชิต  นาระหัด น.ส.อรนุช  หล้าเพชร 33671 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
95 ด.ช.ณัฐคริน  ผลเงิน นางทิพวัลย ์ ผลเงิน 21637 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
96 ด.ญ.กญัญาณัฐ  อนิทรจนิดา นางจันทร์เพ็ญ  อินทรจินดา (สพม.) 29825 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
97 ด.ญ.ณัฐชนันท์  แกมจนิดา นายเมธาสิทธิ ์ แกมจินดา(พนักงานสพม.) 35692 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
98 ด.ญ.กลุจติรา  กลางวงค์ นางดาวรุ่ง  กลางวงค์(สพม.) 34180 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
99 ด.ช.ณัฏฐ์  อธิรัฐสีห์ นายสิริวัส  อธิรัฐสีห์ 28208 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
100 ด.ญ.มนต์ลดา  เสาศิริ นายมนตรี  เสาศิริ 26416 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
101 ด.ช.เตวิช  แสงสุข นายวีรศักด์ิ  แสงสุข 31126 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
102 ด.ญ.พรปวีณ์  วงษ์โท นางภาคินี  วงษ์โท 30414 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
103 ด.ญ.ศรีชนก  เรืองสุทธิ์ นางอจัฉรา  เรืองสุทธิ์ 33840 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
104 ด.ญ.เปมิกา  สุขเอนกนันต์ นางเนตรชนก  สุขเอนกนันต์ 23285 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
105 ด.ช.ธนัชชา  ภูมิคอนสาร น.ส.ศิริสุดา  ภูมิคอนสาร 35736 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
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106 ด.ญ.กวินตรา  ธรรมมา นางยภุาพร  หอมวงษ์ 33764 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
107 ด.ญ.จารุณิชา  ผลผดุง น.ส.จนัทรัตน์  สวนกดุเลาะ 26793 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
108 ด.ญ.ปริยากร  เรืองศรี นางสุมาลา  เรืองศรี 35418 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
109 ด.ช.กติิชัย  เงินลาด น.ส.อรอนงค์  บุญประดม 36235 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
110 ด.ญ.ธัญญารัตน์  ขนัตี นางมัลลิกา  ขนัตี 32915 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
111 ด.ช.พงศธร  จนุขนุทด นายชยานุพนธ์  จนุขนุทด 30005 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
112 ด.ญ.กาญจณ์เกล้า  สุคนธสาคร น.ส..เจริญรัตน์  รักษ์มณี 33680 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
113 ด.ช.ปัณณวัฒน์  ต่อชีพ นายมาโนช  ต่อชีพ 24346 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
114 ด.ช.ธนพตั  พชิาแกว้ นางจรีุรตน์  พลิาแกว้ 31793 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
115 ด.ช.พงษ์ศิริ  แนวถาวร นางจรีรัตน์  แนวถาวร 33614 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
116 ด.ญ.จดิาธิพฒัน์  กาญจนสีมา นายบรรพจน์  กาญจนสีมา 28803 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
117 ด.ช.ณัฐชัย  ชัยบุญ นางนุชลี  ชัยบุญ 34211 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
118 ด.ช.พชร  รักเหล่า นางจนัทร์เพญ็   รักเหล่า 32996 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
119 ด.ญ.ชนากานต์  รู้จกั นายสถติ  รู้จกั 34166 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
120 ด.ช.นิธิศ  ฉตัรรักษา นางศุภลักษณ์  กอบการดี 34218 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
121 ด.ช.เนติภูมิ  ศิริภูมิ นายยรรยง  ศิริภูมิ 24229 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
122 นายธนพนธ์  กนัตี นางวาสิฏฐี  กนัตี 35805 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
123 ด.ช.ธีภพ  เวียงพล นางวัฒนา  เวียงพล 35384 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
124 ด.ญ.ลภัสรดา  ชอบค้า นางรุ่งทิพย ์ ชอบค้า 31978 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
125 ด.ญ.กฤตพร  โล่ห์เส็ง นางวลัยพร  โล่ห์เส็ง 35213 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
126 ด.ช.จริพงศ์  กอ่บุญ นางสุพรรณี  กอ่บุญ 30409 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
127 ด.ญ.นภารัต์  ลีภูเขยีว น.ส.อรอศิรา  กระแสร์ 35759 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
128 ด.ช.ธนปรัชญ์  หวังหมู่กลาง นางสายเงิน  หวังหมู่กลาง 31797 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
129 ด.ญ.ศิวารยา  นกแกว้ นางขนิษฐา  นกแกว้ 35149 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
130 ด.ช.ณัฐธกรณ์  ศรเหล็ก น.ส.จริาพร  ลองจ านงค์ 32589 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
131 ด.ช.กติติ  ลีล้าน นางพชัรินทร์  ลีล้าน 34097 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
132 ด.ญ.ธนัชชา  นาสูงเนิน นางสนธยา  นาสูงเนิน 29444 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
133 ด.ญ.พชิญ์สินี  สมรูป นางนงลักษณ์  สมรูป 35724 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
134 ด.ญ.พรรณพิมุข  บุญประภาศรี นายกรีติ  บุญประภาศรี 34464 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
135 ด.ญ.กานต์ธิดา  เกยีนแกง้ นางสุกญัญา  เกยีนแกง้ 29730 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
136 ด.ญ.พมิพช์นก  เสมอไว น.ส.สุมารี  เสมอไว 33542 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
137 ด.ญ.กชวรรณ  เกลอสูงเนิน นางรุ่งจติร  เกลอสูงเนิน 33246 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
138 ด.ช.ปพันธดนัย  หลอมโพนทัน นางขวัญชนก  หลอมโพนทัน 33698 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
139 ด.ช.กษิดิศ  ไพจติร นายศราวุธ  ไพจติร 32318 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
140 ด.ช.จิตติพัฒน ์ ทักษะวิเรขะพันธ์ นายพฒันพงษ ์ ทกัษะวิเรขะพนัธ์ 34873 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
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ที่ ชื่อ-สกุล (บตุร) ชื่อ-สกุล (บดิา-มารดา) ทะเบียน ชั้น จ านวนเงิน
141 ด.ญ.พมิพอ์ร  เลิศพนัธ์ นางรุ่งอรุณ  เลิศพนัธ์ 32897 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
142 ด.ญ.กมลลักษณ์  ผือโย นายวัชรพล  ผือโย 34544 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
143 ด.ญ.กญัญาณัฐ  สนั่นนารี นายฐาปกรณ์ สนั่นนารี 36723 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
144 ด.ญ.ฉตัรฤทัย  ฦาชา นางปนัญพร  ฦาชา 33007 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
145 ด.ญ.กานต์พชิชา  ไชยแสน นางสุดาวรรณ  ไชยแสน 34759 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
146 ด.ช.ปรเมศวร์  เหตุเกษ นางกลัยา  เหตุเกษ 33775 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
147 ด.ช.ทรัพยศี์ล  ช านาญ นายสุมิตรสุริยน  ช านาญ 22642 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
148 ด.ญ.ชัญญาลักษณ์  แกน่บัว นางวิไลลักษณ์  แกน่บัว 24273 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
149 ด.ช.ประวริศ  ประจนันวล นายดรุณ  ประจนันวล 28762 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
150 นายนนทกร  จั่นทอง นางพรทิพย ์ ลือหาญ 35975 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
151 ด.ช.เสฏฐวุฒิ  ฤทธิอ์ว้น น.ส.ลาวรรณ  เสนสิงห์ 36826 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
152 ด.ญ.ศุภัชญา  เลิศขามป้อม นางเปล่ียมศรี  เลิศขามป้อม 34053 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     

153 ด.ญ.ปัณณพร  สมบูรณ์ นางพรเพญ็  สมบูรณ์ 29298 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
154 ด.ช.นันทยศ  ค าภาเขยีว นางบุญประคอง  ค าภาเขยีว 23227 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
155 น.ส.ฐิตชญา  แนววโนนทัน นางดวงใจ  แนวโนนทัน 33278 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
156 ด.ช.ภัทรพงษ์  เพช็รพนู น.ส.นิชาภัทร  โรจนเนติธร 32115 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
157 ด.ญ.อนุธิดา  ยศพทิักษ์ นางจรัิสยา  ยศพทิักษ์ 33244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
158 ด.ช.พยงุศักด์ิ  พลิาชัย นางพเยาว์  พลิาชัย 29208 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
159 ด.ช.ไวทย  สมศรี นายนัธวุฒิ  สมศรี 23970 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
160 ด.ญ.นงนภัส  สัจจาสังข์ นางนวลฉลี  สัจจาสังข์ 20536 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
161 ด.ช.พรีณัฐ  อณุาศรี นางกลัยรัตน์  ออ่นทะ 32801 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
162 ด.ช.เกริกเกยีรติ  ลือแรง นายสนธยา  ลือแรง 31636 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
163 ด.ญ.ณัฐกลุ  บุตตะกลุ นางนัทพร  ค านึง 33706 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
164 ด.ช.ธนาพฒัน์  สุทธิโพธิ์ นางบุษยา  สุทธิโพธิ์ 33861 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
165 ด.ช.กฤตเมธ  เกดิมงคล นายรังสรรค์  เกดิมงคล 29687 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
166 นายสิรภพ  เจริญคุณ นางสุมาพร  เจริญคุณ 32076 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
167 ด.ช.วิศวยศ  สนเจริญ นางภัสรา  รักชาติ 31626 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
168 นายจริยวัฒน์  ต่อศรี นางมุจลินทร์  ต่อศรี 25080 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
169 ด.ช.ศุภศาสตร์  อาจอนงค์ นางจนิตนา  อาจอนงค์ 36331 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
170 ด.ช.รัตน์สุพล  รัตนะ นางชุติกาญจน์  รัตนะ 34356 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
171 ด.ญ.พรพมิล  สมบัติหลาย นางฉลวยศรี  สมบัติหลาย 32660 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
172 ด.ช.พรีภัทร  ค าชัย นางเอม็อร  ค าชัย 33625 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
173 ด.ช.ชลัมพ ุ สาลี นางพรชนก  ชาติสุภาพ 31463 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
174 ด.ญ.กนกอร  ช านาญ น.ส.สรารัตน์  กาบินครบุรี 34007 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
175 ด.ช.ปรมัตถ ์ มาตรวิเศษ นายนภัทร  มาตรวิเศษ 32965 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
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176 ด.ช.รัฐพล  จนัทร์มะโอง นายสุธีย ์ จนัทร์มะโอง 25677 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
177 ด.ช.สุววรณภูมิ  เดือนศรี นายสมศักด์ิ  เดือนศรี 34029 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00     
178 น.ส.สิริวัน  เพชรเมืองเกา่ นางกาญจนา  เพชรเมืองเกา่ 23212 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
179 น.ส.ภูริชญา  ตลับแกว้ นางปริชญา  ตลับแกว้ 26390 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
180 นายศุภวิชญ์  วานนท์ นายจริศักด์ิ  วานนท์ 24935 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
181 น.ส.จาติกาญจน์  นาเจริญ นางบุญมาก  นาเจริญ 34239 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
182 น.ส.ชนัญดา  ภารา นายดวงดี  ภารา 35972 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
183 นายวรภัทร  กอ้นเงิน นางทิวาพร  กอ้นเงิน 33842 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
184 นายชยณัฐ  ศรีขลา นางหทัยภัทร  ศรีขลา 34690 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
185 น.ส.พทิยาภรณ์  สมพงษ์ นางพพณิภา  พนัธ์เนตร 26756 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
186 น.ส.ณภัทร  แพรชัยภูมิ นางอมรรัตน์  แพรชัยภูมิ 24062 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
187 นายชินพฒัน์  พงค์อทุธา น.ส.ลัดดาวัลย ์ พงค์อทุธา 35962 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
188 นายธราดล  พาพลงาม นางอนิทิรา  พาพลงาม 34465 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
189 นางสาววราลี  วงศ์ตะวัน นางเบญจา  วงศ์ตะวัน 25798 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
190 นายตะวัน  พลชัย นางวันเพญ็  พลชัย 24850 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
191 นายภัทรดนัย  อนุวุฒิ นายอรุณ  อนุวุฒิ 33675 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
192 น.ส.ณัฐวรรณ  เชาวนพงศ์ นางทิพยสุ์วารี  เชาวนพงศ์ 35728 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
193 นายพชร  ภูวงษ์ นางสุปราณี  ภูวงษ์ 34214 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
194 นายภภัทรดนย ์ ชาลีเขยีว นายไพบูลย ์ ชาลีเขยีว 11572 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
195 นายปัณณวิทย ์ จนัทร์ดี นายฉตัรชัย  จนัทร์ดี 22293 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
196 นายศรัณยภ์ัทร  ศรีทุมมา นายไพศาล  ศรีทุมมา 22181 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
197 นายศุภกร  ปานอยู่ นางปาณิศา  ปานอยู่ 27453 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
198 น.ส.อจัชริยา  อุ่นเกดิ นางศศิธร  อุ่นเกดิ 31830 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
199 นายภูมินทร์  พนิิจมนตรี นางสุภัทรา  พนิิจมนตรี 23057 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
200 น.ส.ชนากานต์  ศรีมารักษ์ นางล าใย  ศรีมารักษ์ 33440 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
201 น.ส.ชุติกาญจน์  โคตรโสภา นางไกรษร  โคตรโสภา 33844 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
202 นายพงศ์ปณต  ประกอบดี นางหทัยพร  ประกอบดี 18827 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
203 น.ส.ณัชชา  แกว้สวัสด์ิ นางประนอม  แกว้สวัสด์ิ 35222 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
204 นายเตชณัฐ  บุญประคม นายขงเบ้ง  บุญประคม 34291 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
205 น.ส.เมธินี  ศรีวิพฒัน์ นางทัศนีย ์ ศรีวิพฒัน์ 33611 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
206 นายพลววรรธภ์  เขาทอง นายอ านาจ  เขาทอง 34169 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
207 นายณภัทร  แกว้สุพรรณ์ นางถวิกรณ์  แกว้สุพรรณ 32165 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
208 นายเสฏฐวุฒิ  มิถาลา นายเศรษฐพล  มิถาลา 31152 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
209 นายกติติยศ  จนัดี นางพมิลวรรณ  จนัดี 31982 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
210 น.ส.ณัฐชา  เพชรล้ า นายสุพจน์  เพชรล้ า 26253 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
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211 นายธราดล  เมตตา นางอมัพร เมตตา 23741 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
212 นายธนะสิทธิ ์ สาลีธีรวัฒ์ นางพรอนันต์  สาลีธีรวัฒ์ 35026 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
213 น.ส.กญัญารัตน์  เอม็โอษฐ์ น.ส.พรรณทิพา  ลบบ ารุง 29089 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
214 น.ส.ฑิตฐิตา  หนันจนัทา นางเบญญาพร  แฝงฤทธิ์ 32265 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
215 นายสิรภพ  สวัสด์ิรักษ์ นางเบญจวรรณ  สวัสดิรักษ์ 36691 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
216 นายเจตนิพทัธ์  เผ่าหัวสระ นายกศุล  เผ่าหัวสระ 32909 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
217 นายสิปปนนท์  ทองมีศรี นางธัญญาลักษณ์  ทองมีศรี 34168 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
218 น.ส.วชิราภรณ์  เปริน นายนิรันดร์  เปริน 35489 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
219 นายดลลชา  ไพรสิงห์ นายมานิต  ไพรสิงห์ 24014 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00     
220 นายภูผา  สุวรรณค า นางไพรัตน์  สุวรรณค า 33109 ปวช.3 1,500.00     
221 นายจริภัทร  ทวีทรัพย์ นางเยาวลักษณ์  ทวีทรัพย์ 26516 ปวช.3 1,500.00     
222 นายอธิราช  ภูมิคอนสาร นายสุวรรณ  ภูมิคอนสาร 21616 ปวส.2 2,000.00     
223 นายกฤษฎาพฒัน์  พลอยเจริญ นายไพโรจน์  พลอยเจริญ 28971 ปวส.2 2,000.00     
224 นายธนวัฒน์  บัวสาลี นางทิวัตน์  บัวสาลี 23112 ปวส.2 2,000.00     
225 นายประกาศิต  โสเมือง นายประจกัษ์  โสเมือง 28042 ปวส.2 2,000.00     
226 นายธีระพงศ์   ดีอนิทร์ นางพชัรี  ดีอนิทรื 34294 ปวส.2 2,000.00     
227 น.ส.หทัยศิริ  ศรีกดุเลาะ นางศศิกาญจน์  ศิริอคัรปรีดากลุ 30697 ปวส.2 2,000.00     
228 น.ส.จนิดารัตน์  สกลุวงษ์ นายประดิษฐ์   สารเงิน 32906 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
229 น.ส.อศิราภรณ์  เจริญสุข นายโยธิน  เจริญสุข 21720 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
230 น.ส.ชรีญา  วัดเวียงค า นางชัชรีพร  โพนแพงพา 37616 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
231 น.ส.พมิลดา  ประดับเพชร ว่าทีร่.ต.พพิฒัน์  ประดับเพชร 23881 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
232 น.ส.ปาริฉตัร  รอนยทุธ นายภาณุพงษ์  รอนยทุธ 35164 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
233 น.ส.พมิพก์มล  ศรีสกลุ นางพนม  ศรีสกลุ 18085 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
234 นายทนุ  หิรัญเกดิ นางนงนุช  หิรัญเกดิ 32301 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
235 นายนครินทร์  เหล่ือมทองหลาง นายวันชัย  เหล่ือมทองหลาง 26375 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
236 น.ส.ชยสิรา  มาสิงห์ นางณัฐยา  มาสิงห์ 18499 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
237 นายจริวัฒน์  เพชรตาด นางจนิดารัตน์  โลห์เส็ง 33605 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
238 น.ส.ธีริศรา  สุวารี นายสมพงษ์  สุวารี 25530 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
239 นายปารินทร์  สมค าศรี นายวิชัย  สมค าศรี 22616 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
240 นายกาญณวัฒน์  ขวัญเกษม นางครองใจ  ขวัญเกษม 20905 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
241 น.ส.อรชา  ค าหนองไผ่ นางเกษร  ค าหนองไผ่ 33963 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
242 น.ส.ภัทรณกญั  อนันเต่า นางอภิลักขณี  อนันเต่า 23122 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
243 นายนราธิป  ภูต่ลาด นายธีรกานต  ภูต่ลาด 23505 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
244 นายชาญศิลป์  หาญปี นายโยธิน หาญปี 25617 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
245 นายธีรดนย ์ วิไลรัตน์ นางสมศรี  วิไลรัตน์ 35175 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
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246 น.ส.ศศิธร  ตลับเพชร นายอดุลย ์ ตลับเพชร 26361 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
247 นายสุพทิภูมิ  คุยเพยีภูมิ นางพทิยา  คุยเพยีภูมิ 19962 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
248 น.ส.รัตนากร  เวียงชัยภูมิ นางรุ่งทิพย ์ เวียงชัยภูมิ 33632 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
249 น.ส.รติมา  ริมขามป้อม นายศุภชัย   ริมขามป้อม 17454 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
250 นายณัฐภทร  บ ารุงเผ่า นายเมืองมนต์  บ ารุงเผ่า 32708 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
251 นายธัชพล  เดชพนิิจ นางประภานิช  เดชพนิิจ 33859 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
252 นายอานันท์  ภูสท้าน นายอดุม  ภูสท้าน 25327 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
253 น.ส.ณัฐมน  แต่งผิว นางรัตนาภรณ์  แต่งผิว 30990 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
254 นายนราธร  มุ่งทอง นายจรูญ  มุ่งทอง 31474 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
255 นายเมธาวัฒน์  ศรีวิชัย นางเมธิญา  ศรีวิชัย 26071 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
256 นายพฒิุศักด์ิ  จ าเริญพศิ นางจนิตนา  จ าเริญพศิ 36432 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
257 นายชิณพงศ์  แขง่ขนั นางเทียมใจ  แขง่ขนั 33053 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
258 นายภีมวัจน์  ชีวยะพนัธ์ นายสุรเศรษฐ์  ชีวยะพนัธ์ 24725 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
259 น.ส.ภัทรสุดา  พนิิจมนตรี นางสุจติรา  พนิิจมนตรี 18828 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
260 น.ส.นรีกานต์  ภิญโญภาพ นายเกษม  ภิญโญภาพ 29973 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
261 นายทศพร  กอ่ศิลป์ นายทองใบ  กอ่ศิลป์ 26287 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
262 น.ส.อนันตพร  นาคดิลก นายอนันต์  นาคดิลก 20959 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
263 น.ส.กติิยวดร  สร้อยนาค นางสุภาวรรณ  สร้อยนาค 28460 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
264 นายชนกานต์  ขวัญเกษม นางทัศนีย ์ ขวัญเกษม 32133 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
265 น.ส.กลัยรัตน์  รวมสิทธิ์ นายชูชาติ ทรวมสิทธิ์ 27075 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
266 น.ส.ภัทราภา  ศีลคุ้ม นางระพพิรรณ  ปัญญา 33450 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
267 นายอธิปไตย  ถสูีงเนิน นายอภิชัย  ถสูีงเนิน 29998 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00     
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1 เด็กหญิงณัฐริกา  บัวจนัทร์ นางสาวฉนัทนา  สิทธิเวช 35407 อนุบาล 3 1,000.00     
2 เด็กหญิงญารินดา  หนูเสน นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ 35688 อนุบาล 3 1,000.00     
3 เด็กชายจริบดี  ปาปะกงั นายศรายทุธ  ปาปะกงั 34706 อนุบาล 3 1,000.00     
4 เด็กหญิงทักษอร  ปัจจยั ว่าที ่ร.ต.หญิงสาวิตรี  ปัจจยั 36705 อนุบาล 3 1,000.00     
5 เด็กหญิงฐิติวรดา  แกว้กิ่ง นางสาวจนิต์จฑุา  บุญรัตน์ 36886 อนุบาล 3 1,000.00     
6 เด็กชายศิวกร  ภิรมยไ์กรภักด์ิ นางศิราภรณ์  ภิรมยไ์กรภักด์ิ 35458 อนุบาล 3 1,000.00     
7 เด็กหญิงกมลชนก  สามารถ นางสาวนาตยา  อดุมศิลป์ 37149 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
8 เด็กหญิงนาเดียร์  ปาทา นางสาวกจิรัตนดา  จนัทนะมูลตรี 35797 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
9 เด็กหญิงอติกานต์  โพธิน์อก นางสาวอภิรมย ์ อ านาจ 35102 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
10 เด็กชายชยตุฆ์  ม่วงราม นายภูธเนศ  ม่วงราม 34995 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
11 เด็กชายพรีวิชญ์  ปะกริะนัง นางสาวโสภา  โคตรสมบัติ 35294 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
12 เด็กหญิงศรศิลป์  ทับอมรศิริ นางทิพยถ์าวร  ทับอมรศิริ 33193 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
13 เด็กหญิงสริวัลณ์  นองสิน นางสุรีรัตน์  โพธิช์ัย 35008 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
14 เด็กชายภูสิทธิ  ซาวทองค า นางสาวธนรัตน์  ซาวทองค า 37057 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
15 เด็กหญิงธีรธิดา  จนัเหนือ นางรัชดาภรณ์  จนัเหนือ 36811 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
16 เด็กชายกติติชัย  ถิ่นทัพไทย นางศุภลักษณ์  ถิ่นทัพไทย 35314 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
17 เด็กหญิงศิริอกัษร  อกัษรจนัทร์ นางมยรีุ  อกัษรจนัทร์ 35163 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
18 เด็กชายสุรศักด์ิ  สวัสดี นางสมพศิ  สวัสดี 33457 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
19 เด็กชายจริสิน  อภินันทน์ นางสาวเปมิกา  ปรางค์ชัยภูมิ 25223 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
20 เด็กหญงิบวรลักษณ์  เพชรประไพ นางสาวอรุณ  เพชรประไพ 20817 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
21 เด็กหญิงปาณิสรา  กัญญาสาย นายชาติชาย  กญัญาสาย 35708 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
22 เด็กหญิงณิชญาภคัภรณ์  หมื่นขันธ์ นายปรัชญา  หมื่นขนัธ์ 35036 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
23 เด็กชายนิชคุณ  ผงผานอก นายนิรุทธ์  ผงผานอก 35426 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
24 เด็กชายกตัญญู  กอโพธิศ์รี นายสุนันท์  กอโพธิศ์รี 35086 ประถมศึกษาปีที ่3 1,000.00     
25 เด็กชายธนภูมิ  ศรีทองอนิทร์ นายเสนาะ  ศรีทองอนิทร์ 30172 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
26 เด็กหญิงปิยะรักษ์  ล้ออทุัย นางเยาวพรรณ  ล้ออทุัย 19678 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
27 เด็กหญิงสุพัชฌาย์  พิพัฒน์ก่อตระกูล นางสุพิชฌาย์  พิพัฒน์กอ่ตระกลู 25862 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
28 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จูหมื่นไวย์ นางนภัสนันท์  จหูมื่นไวย์ 32876 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
29 เด็กหญิงขวัญสุดา  ชาญณรงค์ นายภานุวัจน์  ชาญณรงค์ 31270 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
30 เด็กหญงิพิมพ์ธนารัตน์  วีระพันธุ์ นางสาวณฤดี  วีระพนัธุ์ 37374 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
31 เด็กชายวัชรวิชญ์  วิเศษคร้อ นายสรวุฒิ  วิเศษคร้อ 36803 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
32 เด็กหญิงเมวิชญาศิริ  ศรีค ามี นายธนพจน์  สายพวงเพชรโชติ 33494 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
33 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  ขอพนัดุง นายสายณัห์  ขอพนัดุง 34365 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
34 เด็กหญิงพชิยาภรณ์  ตราบุรี นางสุรีพร  ตราบุรี 37395 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
35 เด็กชายณัฏฐกติต์ิ  พณิชีพ นางพนูพศิ  พณิชีพ 26820 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
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36 เด็กชายศักด์ิชัย  งอบสูงเนิน นางสาวเมธิกา  ศุภกรเขมิกา 30519 ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 1,000.00     
37 เด็กชายธนกฤต  พลมณี นางสีสุดา  เหล็กกล้า 34426 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
38 เด็กหญิงสิริกาญดา  เชื้อจ ารูญ นายอดุลย ์ เชื้อจ ารูญ 31572 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
39 เด็กชายพรีพฒัน์  ทองบริสุทธิ์ นางลัดดาวัลย ์ ทองบริสุทธิ์ 31093 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
40 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ไชยรวีวัฒน์ นายธีรวุฒิ  มิกขนุทด 15755 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
41 เด็กหญิงผกาวรรณ  ปรีชพนัธ์ นายสมจติร  ปรีชพนัธ์ 36051 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
42 นางสาวคีตภัทร์  เคนชมภู นางมะลิ  เคนชมภู 31878 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
43 เด็กหญิงสุชัญญา  ร่างเจริญ นายเทพพร  ร่างเจริญ 25511 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
44 เด็กชายวิชญะไชยทองศรี นายสันติสุข  ไชยทองศรี 34617 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
45 เด็กชายณัฎฐพัชร์  นาทบรรลือ นางสุวิชา  นาทบรรลือ 33887 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
46 เด็กหญงิกลุภสัสร์  เคล้าโนนคร้อ นางปริญญา  เคล้าโนนคร้อ 32047 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
47 เด็กชายณัชพล  โสพลิา นายเวชพสิิฐ  โสพลิา 31713 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
48 เด็กหญิงบุษราคัม  ชินขนุทด นางพศิมัย  ชินขนุทด 27952 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
49 เด็กหญิงนภสร  ประทุมแสง นางประนอม  ประทุมแสง 24540 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
50 เด็กชายศักยศ์รณ์  ภูอา่ว นายวสันต์  ภูอา่ว 29096 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
51 นางสาวปริยากร  พึง่อยู่ นางเพชรรัตน์  พึง่อยู่ 29098 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
52 เด็กชายภทัรพงษ์  เวยีนขุนทด นางเนตรน้อย  เวียนขนุทด 22160 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
53 เด็กชายบุญญรัตน์  บ ารุงนา นางสาวเนตรนภา  บ ารุง 36221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
54 เด็กหญิงภวรัญชน์  บุญเสนา นางสุกญัญา  บุญเสนา 34298 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
55 เด็กชายอคัรวินท์  รักความซ่ือ นางจริยภรณ์  รักความซ่ือ 36476 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
56 เด็กหญิงธนัชชา  แยม้เสมอ นางสุรางค์รัตน์  แยม้เสมอ 31580 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
57 นายชิษณุพงศ์  สร้อยสูงเนิน นางจงจติร  สร้อยสูงเนิน 35007 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
58 เด็กชายรัตนเทพ  ปิณฑะคุปต์ นางจตุพร  จนัทร์น้ าใส 22505 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
59 เด็กหญิงอนัวิดา  เทียนเมืองปัก นางสาวอจัฉรา  เทียนเมืองปัก 35311 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 1,500.00 
60 นางสาวเกศราภรณ์  มะลิวัน นางอ าไพ  มะลิวัน 34994 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
61 นางสาวสุคนทิพย ์จลุอกัษร นางกญัญ์ณณัฎฐ์  จลุอกัษร 27277 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
62 นายจริพฒัน์  ถาวงษ์กลาง นายหาญชัย  ถาวงษ์กลาง 23768 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
63 นางสาวปภาวรินทร์  สุจ านงค์ นางปัญจรัชต์ิ  สุจ านงค์ 34427 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
64 นายฉตัรชัย  สุปัด นางรัศมี  สุปัด 22917 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
65 นางสาวสุทธิกานต์  มีช านาญ นางอรวรรณ  มีช านาญ 23560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
66 นายยทุธภูมิ  เศษฤทธิ์ นางจรีวรรณ  เศษฤทธิ์ 31356 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
67 นางสาวพชัรประภา  ส าราญ นางฉลียา  แสงนิกลุ 33454 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
68 นางสาวพชิชาพร  เถยีนหนู นางจรุาภรณ์  เถยีนหนู 24815 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
69 นางสาวสุชานุช  ศรีสม นางสุนัตตา  ศรีสม 29262 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
70 นายปกรณ์  ประวะเสนัง นายเสกสันต์  ประวะเสนัง 27033 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
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71 นายบัลลังก ์ อนิพล นายนริศ  อนิพล 29102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
72 นางสาววรัญญา  อารีญาติ นางแตงออ่น  อารีญาติ 33241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
73 นางสาวจติรทิวา  เตือนสายออ นางมยรีุ  นรินทร์รัมย์ 33684 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
74 นางสาวธิญาดา  ไชยจนัลา นางสาวนงคราญ  ไชยจนัลา 37085 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
75 นายธนภัทร  รอดไธสง นายพชร  รอดไธสง 29109 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
76 นางสาวธนภรณ์  บุตรเงิน นางวิภา  บุตรเงิน 25171 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
77 นางสาวชนิกานต์  จงกลาง นางอไุร  จงกลาง 27551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
78 นายกฤษกร  ดิเรกศิลป์ นางแสงจนัทร์  ดิเรกศิลป์ 22970 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 1,500.00 
79 นายปฏิภาณ  ผาดี นายชัยชนะ  ผาดี 30779 ปวส.2 2,000.00 
80 นางสาวณัฐณิชา  แกว้ยะรัตน์ นายสวัสด์ิ  แกว้ยะรัตน์ 31949 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
81 นางสาวฉัตรณภทัร์  ทรัพย์สมบติั นายชัยฤกษ์  ทรัพยส์มบัติ 29846 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
82 นายศุภณัฐ  ทองไพรวรรณ นางพมิลรัตน์  ทองไพรวรรณ 31189 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
83 นายฐาปกรณ์  ประจวบสุข นายสมัย  ประจวบสุข 29193 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
84 นายวีรภัทร  ค าพมิูล นางหนูเปีย  ค าพมิูล 33939 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
85 นางสาวกัลยรัตน์  กิติพนัธยาพร นายเกษม  กติิพนัธยาพร 20289 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
86 นางสาวนภัสวรรณ  แสงจกัร์ นายพเิชษฐ์  แสงจกัร์ 31879 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
87 นายอชิตพล  พงษ์สุภา นายสมศักด์ิ  พงษ์สุภา 17490 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
88 นางสาวบุศกร  พรศิวกลุวงศ์ นายสมชัย  พรศิวกลุวงศ์ 15870 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
89 นายนัทธพงศ์  แถววิชา นายเทพพร  แถววิชา 24929 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
90 นางสาวอนิทิรา  อนิพล นางนิสา  อนิพล 30662 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
91 นางสาวสิริลักษณ์  ตรีรัตน์ นายทินกร  ตรีรัตน์ 27555 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
92 นายพงศ์ประพนัธ์  พนัธุเ์ลิศ นายสรวิชญ์  พนัธุเ์ลิศ 30052 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
93 นายพงศกร  คัมภีระ นายอทุิศ  คัมภีระ 25893 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
94 นางสาวสุทธิดา  นาบุญ นางสาวศุภรัตน์  พรมมา 34928 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
95 นายชโยธร  พรมสอาด นายเจน  พรมสอาด 28912 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
96 นายจริศักด์ิ  สร้อยสูงเนิน นางสุพรรณี  สร้อยสูงเนิน 32512 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
97 นางสาวปรียาภัทร  บุญเอี่ยม นายด้วง  บุญเอี่ยม 34835 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
98 นายธนกร  ตวงวิไล นางสายสุนี  ตวงวิไล 31090 ปริญญาตรีปีสุดท้าย 2,500.00 
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