
1 นายวรวุฒิ หยู่หนูสิง ด.ญ.วรวลัญช์ หยู่หนูสิง อนุบาล-ประถม
2 นายโกวิทย์ สีดา ด.ช.ชนาธิป สีดา อนุบาล-ประถม
3 นายกฤตพัฒน์ ล้านแก้ว ด.ช.ก้องภพ ล้านแก้ว อนุบาล-ประถม
4 นางฐิติมา ปุวิชา ด.ญ.ภูริชญา สังกระธาตุ อนุบาล-ประถม
5 นายสิทธิชัย สุธานนท์ ด.ช.ศิวัช สุธานนท์ อนุบาล-ประถม
6 นายพงษ์พันธุ์ ฤทธิม์นตรี ด.ช.ณัฐวินท์ ฤทธิม์นตรี อนุบาล-ประถม
7 นางสาวจตุพร ชูดวง ด.ช.กฤชนนท์ ขยันจริง อนุบาล-ประถม
8 น.ส.วันเพ็ญ เตชะนันท์ ด.ช.กิตติทัต เศษฐภักดี อนุบาล-ประถม
9 นายสารเมธ สีทองสุรภณา ด.ญ.จรรยนันทน์ สีทองสุรภณา อนุบาล-ประถม
10 นายจิรวัฒน์ วนะภูติ ด.ญ.พันธ์ทิวา วนะภูติ อนุบาล-ประถม
11 น.ส.พิกุล เอกศิลป์ ด.ญ.กัลยกร เอกศิลป์ อนุบาล-ประถม
12 นางสาริศา เด่นศรี ด.ญ.อัญกรณ์ เด่นศรี อนุบาล-ประถม
13 น.ส.ณภัสสรณ์ ชูช่วย ด.ช.ภาวิช บุญเรือง อนุบาล-ประถม
14 นายณัฐพงษ์ ตันศักด์ิดา ด.ญ.ณกานต์ ตันศักด์ิดา อนุบาล-ประถม
15 นายฐากร รุ่งเรือง ด.ญ.สุชานาถ รุ่งเรือง อนุบาล-ประถม
16 นายมนันต์พล ประชาสันต์ิ ด.ญ.ปุณณรีย์ ประชาสันต์ิ อนุบาล-ประถม
17 นายนิคม ชูทองค า ด.ช.พลวัต ชูทองค า อนุบาล-ประถม
18 ว่าทีร่.ต.สุพจน์ จอมแก้ว ด.ญ.ปริยฉัตร จอมแก้ว อนุบาล-ประถม
19 นายพิเชษฐ ด าเสน ด.ช.บวรวิศฐ์ ด าเสน อนุบาล-ประถม
20 นางทิพวัลย์ อุดมทรัพย์ ด.ญ.อภิชญา อุดมทรัพย์ อนุบาล-ประถม
21 นางกาญจนา แจ่มมินทร์ ด.ช.ศิวัช แจ่มมินทร์ อนุบาล-ประถม
22 นายรณชัย อังกูร ด.ช.ณกร อังกูร อนุบาล-ประถม
23 นายโอฬาร แสงแก้ว ด.ช.ณัฐภัสสร ล้อทนงศักด์ิ อนุบาล-ประถม
24 น.ส.สมสมร สายอุบล ด.ช.สมพล เผ่าพงษา อนุบาล-ประถม
25 น.ส.เกวลิน สุวรรณปัญญา ด.ญ.กันย์ลาภิน ลิขิตลิขสิทธิ์ อนุบาล-ประถม
26 นางศศิณี พิพัฒน์ศรัทธา ด.ญ.กันย์สินี พิพัฒน์ศรัทธา อนุบาล-ประถม
27 น.ส.วิไลภรณ์ ศรีไพศาล ด.ช.กช อิทธิพูนธนกร อนุบาล-ประถม
28 นายธนภัทร์ นรเศรษฐ์ตระกูล ด.ช.กฤชณัฎฐ์ นรเศรษฐ์ตระกูล อนุบาล-ประถม
29 นายขจัด หงอสกุล ด.ช.สกลพัฒน์ หงอสกุล อนุบาล-ประถม
30 นายพลูศักด์ิ               วงศ์ประทมุวงศ์ประทมุ ด.ช.วชัรชัย                 วงศ์ประทุม อนุบาล-ประถม
31 นายชินวัฒน์ อัศโนมันต์ ด.ญ.วรีสา อัศโนมันต์ อนุบาล-ประถม
32 นางดรุณี เจนณรงค์ น.ส.จันทร์จิรา เจนณรงค์ มัธยม-เทียบเท่า
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33 นายสาโรช พลอยแสงสาย ด.ช.พัชร์ดนัย พลอยแสงสาย มัธยม-เทียบเท่า
34 นายบุญหลาย โฉมสันเทียะ ด.ช.ไชยวัฒน์ โฉมสันเทียะ มัธยม-เทียบเท่า
35 นายผดุงศักด์ิ มโนขันธ์ น.ส.นฤมล มโนขันธ์ มัธยม-เทียบเท่า
36 นายกิตติ ปิน่แก้ว นายวรวุฒิ ปิน่แก้ว มัธยม-เทียบเท่า
37 นายณหฤทัย หอมชื่น นายคู่บุญ หอมชื่น มัธยม-เทียบเท่า
38 นางธัญลักษณ์ นันทมนตรี ด.ช.ภูริต รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ มัธยม-เทียบเท่า
39 นางสมคิด วิวัฒน์บวรกุล ด.ช.ชาติวัฒน์ วิวัฒน์บวรกุล มัธยม-เทียบเท่า
40 น.ส.อรุณี ชาญหัด นายกิตินันธ์ สิมมา มัธยม-เทียบเท่า
41 นางศิริพร จึงส าราญ น.ส.ถิรพร จึงส าราญ มัธยม-เทียบเท่า
42 นายบรรพต สีระสา นายพชร สีระสา มัธยม-เทียบเท่า
43 นางโชติกา บุญเหลือ นายกลมเดช บุญเหลือ มัธยม-เทียบเท่า
44 นางจันทร์วิมล รักมิตรอานนท์ นายรัฐภูมิ รักมิตรอานนท์ มัธยม-เทียบเท่า
45 นายธีวรา พรมศิริ น.ส.วชิรญาณ์ พรมศิริ มัธยม-เทียบเท่า
46 นางวนิดา เจริญพัฒนสมบัติ น.ส.พิมพ์ชนก เจริญพัฒนสมบัติ มัธยม-เทียบเท่า
47 นางฉัตรแก้วเกล้า พัวพัน ด.ช.ปฏิญาณ พัวพัน มัธยม-เทียบเท่า
48 นางเพ็ชร์รุ่ง เซียงหลิว ด.ญ.กรปภา เซียงหลิว มัธยม-เทียบเท่า
49 นายกอบพล มีศรีมธุพจน์ นายชัชวาล มีศรีมธุพจน์ มัธยม-เทียบเท่า
50 นางวันดี ทองเทือก ด.ญ.พิมพ์รดา ทองเทือก มัธยม-เทียบเท่า
51 น.ส.หยาดพิรุณ อ่อนเม็ก ด.ญ.พรพิรุณ วงศ์ค าม่วง มัธยม-เทียบเท่า
52 นางอลิศรา จริยารังษีโรจน์ ด.ญ.รินรดา จริยารังษีโรจน์ มัธยม-เทียบเท่า
53 นางสุรีย์พร อวยพร น.ส.ชนากานต์ กรวดแก้ว มัธยม-เทียบเท่า
54 นางสาวพัชรา ฉวีภักด์ิ ด.ญ.วรพัชร ล่ิมสกุล มัธยม-เทียบเท่า
55 นายวิชาญ เยี่ยมสถาน น.ส.วิชยากร เยี่ยมสถาน อนุปริญญา-ป.ตรี
56 นางอรพันธ์ พุทธมนต์ น.ส.นวพร พุทธมนต์ อนุปริญญา-ป.ตรี
57 นายโกสินธ์ พุทธโม น.ส.อุไรวรรณ พุทธโม อนุปริญญา-ป.ตรี
58 นางสุกัญญา ค าทอง นายศตคุณ ค าทอง อนุปริญญา-ป.ตรี
59 นางลักษิตา สุวัฒน์กิตติวงศ์ นายณัฐกฤษ สุวัฒน์กิตติวงศ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
60 นางสมศรี ศรีอาริยวงศ์ น.ส.ภัณฑิรา ศรีอาริยวงศ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
61 นายปัญญา ช่วยศิริ น.ส.เปีย่มพร ช่วยศิริ อนุปริญญา-ป.ตรี
62 นางฐิตินันท์ กะณารักษ์ นายปฎิภาณ กะณารักษ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
63 นายวีระพงษ์ ศรีนวล นายศรัณ ศรีนวล อนุปริญญา-ป.ตรี
64 นายสมนึก พัฒนสมบูรณ์ น.ส.รัชกาล พัฒนสมบูรณ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
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65 นางสุภาวดี นุชวงษ์ นายญาณากร นุชวงษ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
66 นายพงษ์ศักด์ิ ส่ือกระแสร์ นายจารุวิทย์ ส่ือกระแสร์ อนุปริญญา-ป.ตรี
67 นางนริศรา สุทธิพิบูลย์ นายธนภัทร สุทธิพิบูลย์ อนุปริญญา-ป.ตรี
68 นางสมใจ สัมพันธ์สมโภช นายเกษมสันต์ สัมพันธ์สมโภช อนุปริญญา-ป.ตรี
69 น.ส.ชลิดา คงเขียว นายณัฐนนท์ ชูแก้ว อนุปริญญา-ป.ตรี
70 นายมนูญ โอฆชล น.ส.ศุภิสรา โอฆชล อนุปริญญา-ป.ตรี
71 นางละเอียด โรจนประทีป นายจีระพันธ์ โรจนประทีป อนุปริญญา-ป.ตรี
72 นางญาดา สุวรรณ นายอภิรักษ์ สุวรรณ อนุปริญญา-ป.ตรี
73 นายวันชัย เตรียมมั่นคง นายพันธ์ยศ เตรียมมั่นคง อนุปริญญา-ป.ตรี
74 น.ส.ยุพา พุทธเสม น.ส.ปทิตตา ทะแกล้วทหาร อนุปริญญา-ป.ตรี
75 นางอมราภรณ์ ทรงอาวุธ นายกัณตภณ ทรงอาวุธ อนุปริญญา-ป.ตรี
76 นายคมสัน มาลา นายภาสวร มาลา อนุปริญญา-ป.ตรี
77 นางดุษฎี ยุรยาตร์ น.ส.ณัฐนพิน ยุรยาตร์ อนุปริญญา-ป.ตรี
78 นายถาวร อู่อ้น น.ส.วนัสนันท์ อู่อ้น อนุปริญญา-ป.ตรี
79 นางสโรชา สุขศรีนวล นายธีรธรรม สุขศรีนวล อนุปริญญา-ป.ตรี
80 นายภูวศิษฐ์ อ่อนหัวโทน น.ส.ดบัสวิณีธร อ่อนหัวโทน อนุปริญญา-ป.ตรี
81 นายณรงค์                ร้อยเทีย่ง นายฐิติวัฒน์              ร้อยเทีย่ง อนุปริญญา-ป.ตรี
82 นายสมควร            ด าดี น.ส.นันทนา              ด าดี อนุปริญญา-ป.ตรี
83 นายจริญ               นิลวรรณ นายดุลยวัต                 นิลวรรณ อนุปริญญา-ป.ตรี
84 นายศักย์           อิสระพงศ์ นายเสถียรศิริ             อิสระพงศ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
85 นายไพรัตน์      ซ่ือดี น.ส.รัติยาพร             ซ่ือดี อนุปริญญา-ป.ตรี
86 นายสมชัย           สมเนียม นายปิยวัฒน์                  สมเนียม อนุปริญญา-ป.ตรี
87 น.ส.นพรัตน์      จรูญศรี นายปุญญกร              พิมพ์ขาล อนุปริญญา-ป.ตรี


