
รายชื่อสมาชิกที่ยื่นขอรับทุน กอง ชื่อบุตรสมาชิกที่ไดรับทุน ระดับการศึกษา ปที่ ปที่ไดรับทุน

นายณัทธร ปาลิวนิช กธ.ธก. ด.ช. ปองคุณ ปาลิวนิช ประถมศึกษา 3 2557

นายณัทธร ปาลิวนิช กธ.ธก. ด.ช. ปองคุณ ปาลิวนิช ประถมศึกษา 4 2558

นายรัชพงษ คําภีระ กธ.ธก. ด.ช. พศวัต คําภีระ มัธยมศึกษา 1 2559

นายอนันต ตั้งใจเปยม กธ.ธก. ด.ช. อนันทกร ตั้งใจเปยม มัธยมศึกษา 3 2557

นายอนันต ตั้งใจเปยม กธ.ธก. ด.ช. อนันทกร ตั้งใจเปยม มัธยมศึกษา 4 2558

นายอนันต ตั้งใจเปยม กธ.ธก. นายอนันทกร ตั้งใจเปยม อุดมศึกษา 1 2561

นายอนันต ตั้งใจเปยม กธ.ธก. นายอลงกรณ ตั้งใจเปยม อุดมศึกษา 4 2557

นายอนันต ตั้งใจเปยม กธ.ธก. นายอลังการ ตั้งใจเปยม อุดมศึกษา 2 2556

นยกัมปนาท เรืองรายวัน กผ.วบ. น.ส. พรนภัส เรืองรายวัน มัธยมศึกษา 4 2561

นางนวิยา โนนสูงเนิน กผ.วบ. ด.ช. ธนวิชญ โนนสูงเนิน ประถมศึกษา 1 2557

นางนวิยา โนนสูงเนิน กผ.วบ. ด.ช. ธนวิชญ โนนสูงเนิน ประถมศึกษา 4 2560

นางนวิยา โนนสูงเนิน กผ.วบ. ด.ช. สิรวิชญ โนนสูงเนิน ประถมศึกษา 6 2556

นางนวิยา โนนสูงเนิน กผ.วบ. ด.ช. สิรวิชญ โนนสูงเนิน มัธยมศึกษา 1 2557

นางนวิยา โนนสูงเนิน กผ.วบ. นายสิรวิชญ โนนสูงเนิน มัธยมศึกษา 4 2560

นางวรรณวิไล ปานสําเนียง กผ.วบ. ด.ญ. ณัฐรินีย ปานสําเนียง ประถมศึกษา 3 2558

นางวรรณวิไล ปานสําเนียง กผ.วบ. ด.ญ. ณัฐรินีย ปานสําเนียง ประถมศึกษา 5 2560

นายกัมปนาท เรืองรายวัน กผ.วบ. ด.ญ. พรนภัส เรืองรายวัน ประถมศึกษา 5 2556

นายกัมปนาท เรืองรายวัน กผ.วบ. ด.ญ. อาทิตยา เรืองรายวัน มัธยมศึกษา 1 2556

นายกิตติศักดิ์ ธรณธิติ กผ.วบ. ด.ช. จิรายุ ธรณธิติ มัธยมศึกษา 2 2558

นายกิตติศักดิ์ ธรณธิติ กผ.วบ. น.ส. ชุติกาญจน ธรณธิติ อุดมศึกษา 2 2561

นายกิตติศักดิ์ ธรณธิติ กผ.วบ. นางสาวชุติกาญจน ธรณธิติ มัธยมศึกษา 4 2557

นายกิตติศักดิ์ ธรณธิติ กผ.วบ. นายจิรายุ ธรณธิติ มัธยมศึกษา 5 2561

นายกุลทัศน จินายน กผ.วบ. ด.ช. กุลพัทธ จินายน ประถมศึกษา 3 2556

นายกุลทัศน จินายน กผ.วบ. ด.ช. กุลพัทธ จินายน ประถมศึกษา 4 2557

นายกุลทัศน จินายน กผ.วบ. ด.ช. กุลพัทธ จินายน มัธยมศึกษา 1 2560

นายกุลทัศน จินายน กผ.วบ. ด.ญ. กัญญดา จินายน ประถมศึกษา 1 2557

นายกุลทัศน จินายน กผ.วบ. ด.ญ. กัญญาภา จนิายน ประถมศึกษา 4 2560

นายไกรวิทย แกนสาร กผ.วบ. ด.ญ. นันทิชา แกนสาร มัธยมศึกษา 2 2560

นายไกรวิทย แกนสาร กผ.วบ. นายนนทปวิธ แกนสาร มัธยมศึกษา 4 2560

นายชายเทพ รอดฮวบ กผ.วบ. ด.ญ. ปวีณธิดา รอดฮวบ มัธยมศึกษา 2 2560

นายชายเทพ รอดฮวบ กผ.วบ. ด.ญ. ปญญปรียา รอดฮวบ ประถมศึกษา 2 2560

นายชายเทพ รอดฮวบ กผ.วบ. ด.ญ. ปนปรากรม รอดฮวบ ประถมศึกษา 1 2557

รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบตุร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด
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นายชายเทพ รอดฮวบ กผ.วบ. ด.ญ. ปนปรากรม รอดฮวบ ประถมศึกษา 5 2561

นายทรงวิทย พงษพานิช กผ.วบ. ด.ช. กันตพงศ พงษพานิช ประถมศึกษา 4 2558

นายทรงวิทย พงษพานิช กผ.วบ. ด.ช. กันตพงศ พงษพานิช มัธยมศึกษา 1 2561

นายทรงวิทย พงษพานิช กผ.วบ. ด.ญ. สุชานรี พงษพานิช ประถมศึกษา 1 2558

นายทรงวิทย พงษพานิช กผ.วบ. ด.ญ. สุชานรี พงษพานิช ประถมศกึษา 4 2561

นายพงศภัทร ทองเรไร กผ.วบ. ด.ช. คณุตม ทองเรไร ประถมศึกษา 4 2556

นายพงศภัทร ทองเรไร กผ.วบ. ด.ช. คณุตม ทองเรไร มัธยมศึกษา 1 2559

นายพงศภัทร ทองเรไร กผ.วบ. ด.ช. ภาสวิชญ ทองเรไร ประถมศึกษา 6 2556

นายพงศภัทร ทองเรไร กผ.วบ. ด.ช. ภาสวิชญ ทองเรไร มัธยมศึกษา 1 2557

นายพงศภัทร ทองเรไร กผ.วบ. นายภาสวิชญ ทองเรไร มัธยมศึกษา 4 2560

นายพรพิสิทธิ์ สิงหโตแกว กผ.วบ. ด.ญ. ลีลาวัชญ สิงหโตแกว มัธยมศึกษา 2 2556

นายพรพิสิทธิ์ สิงหโตแกว กผ.วบ. นางสาวลีลาวัชญ สิงหโตแกว มัธยมศึกษา 4 2558

นายพันทิพย ภูชาญ กผ.วบ. ด.ญ. ณัฐกมล ภูชาญ มัธยมศึกษา 2 2558

นายพันทิพย ภูชาญ กผ.วบ. ด.ญ. ณัฐพร ภูชาญ ประถมศึกษา 4 2558

นายพันทิพย ภูชาญ กผ.วบ. ด.ญ. ณัฐพร ภูชาญ มัธยมศึกษา 1 2561

นายพันทิพย ภูชาญ กผ.วบ. น.ส. ณัฐกมล ภูชาญ มัธยมศึกษา 5 2561

นายมนตรี ออนอ่ิมสิน กผ.วบ. ด.ญ. ชลธิชา ออนอ่ิมสิน ประถมศึกษา 6 2556

นายมนตรี ออนอ่ิมสิน กผ.วบ. ด.ญ. ชลธิชา ออนอ่ิมสิน มัธยมศึกษา 2 2558

นายมนตรี ออนอ่ิมสิน กผ.วบ. ด.ญ. สิริยากร ออนอ่ิมสิน ประถมศึกษา 2 2558

นายมนตรี ออนอ่ิมสิน กผ.วบ. ด.ญ. สิริยากร ออนอ่ิมสิน ประถมศึกษา 4 2560

นายมนตรี ออนอ่ิมสิน กผ.วบ. นางสาวชลธิชา ออนอ่ิมสิน มัธยมศึกษา 4 2560

นายมานพ กรแกว กผ.วบ. ด.ญ. กัญญาภัค กรแกว ประถมศึกษา 3 2556

นายมานพ กรแกว กผ.วบ. ด.ญ. กัญญาภัค กรแกว ประถมศึกษา 5 2558

นายมานพ กรแกว กผ.วบ. ด.ญ. กัญญาภัค กรแกว มัธยมศึกษา 1 2560

นายมานพ กรแกว กผ.วบ. ด.ญ. วริศรา กรแกว มัธยมศึกษา 2 2558

นายมานพ กรแกว กผ.วบ. ด.ญ. วริศรา กรแกว มัธยมศึกษา 4 2560

นายมานพ กรแกว กผ.วบ. ด.ญ. สุวภัทร กรแกว ประถมศึกษา 2 2557

นายรัตตัญู กลิ่นพิกุล กผ.วบ. ด.ช. ชนัญู กลิ่นพิกุล ประถมศึกษา 3 2556

นายรัตตัญู กลิ่นพิกุล กผ.วบ. ด.ช. ชนัญู กลิ่นพิกุล ประถมศึกษา 5 2558

นายรัตตัญู กลิ่นพิกุล กผ.วบ. ด.ช. ชนัญู กลิ่นพิกุล มัธยมศึกษา 1 2560

นายรัตตัญู กลิ่นพิกุล กผ.วบ. ด.ช. พลกฤต กลิ่นพิกุล ประถมศึกษา 2 2556

นายรัตตัญู กลิ่นพิกุล กผ.วบ. ด.ช. พลกฤต กลิ่นพิกุล ประถมศึกษา 4 2558
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นายรัตตัญู กลิ่นพิกุล กผ.วบ. ด.ช. พลกฤต กลิ่นพิกุล มัธยมศึกษา 1 2561

นายวิทูร นุนาบี กผ.วบ. นายวรวัฒน นุนาบี อุดมศึกษา 1 2557

นายสมคิด คะเต็บหมัด กผ.วบ. ด.ช. ปธานิน คะเต็บหมัด ประถมศึกษา 2 2556

นายสมคิด คะเต็บหมัด กผ.วบ. ด.ช. ปธานิน คะเต็บหมัด มัธยมศึกษา 1 2561

นายสมคิด คะเต็บหมัด กผ.วบ. ด.ญ. กษมา คะเต็บหมัด ประถมศึกษา 1 2558

นายสมคิด คะเต็บหมัด กผ.วบ. ด.ญ. กษมา คะเต็บหมัด ประถมศึกษา 4 2561

นายสมชาติ ศักดิ์กําจร กผ.วบ. ด.ช. ณัฐชนน ศักดิ์กําจร ประถมศึกษา 6 2556

นายสมชาติ ศักดิ์กําจร กผ.วบ. ด.ช. ณัฐชนน ศักดิ์กําจร มัธยมศึกษา 1 2557

นายสมชาติ ศักดิ์กําจร กผ.วบ. นายณัฐชนน ศักดิ์กําจร มัธยมศึกษา 4 2560

นายสมบัติ สุภาผล กผ.วบ. นางสาววนา สุภาผล อุดมศึกษา 2 2556

นายสมยศ บุญประทานพร กผ.วบ. นายวรภาส บุญประทานพร มัธยมศึกษา 6 2558

นายสมยศ บุญประทานพร กผ.วบ. นายวรภาส บุญประทานพร อุดมศึกษา 1 2559

นายสมยศ บุญประทานพร กผ.วบ. นายวิศรุต บุญประทานพร อุดมศึกษา 4 2558

นายสาคร พิทักษพรเกษม กผ.วบ. ด.ช. กุลเดช พิทักษพรเกษม มัธยมศึกษา 3 2556

นายสาคร พิทักษพรเกษม กผ.วบ. ด.ช. กุลเดช พิทักษพรเกษม มัธยมศึกษา 4 2557

นายสาคร พิทกัษพรเกษม กผ.วบ. ด.ช. วีรชิต พิทักษพรเกษม ประถมศึกษา 3 2557

นายสาคร พิทักษพรเกษม กผ.วบ. ด.ช. วีรชิต พิทักษพรเกษม ประถมศึกษา 5 2559

นายสาคร พิทักษพรเกษม กผ.วบ. ด.ช. วีรชิต พิทักษพรเกษม มัธยมศึกษา 1 2561

นายสาคร พิทักษพรเกษม กผ.วบ. นายกุลเดช พิทักษพรเกษม อุดมศึกษา 1 2560

นายสาคร พิทักษพรเกษม กผ.วบ. นายศุภกฤต พิทักษพรเกษม มัธยมศึกษา 6 2556

นายสาคร พิทักษพรเกษม กผ.วบ. นายศุภกฤต พิทักษพรเกษม อุดมศึกษา 2 2558

นายสิทธิพงศ ศรีสุวรรณ กผ.วบ. ด.ช. ศุภวิชญ ศรีสุวรรณ ประถมศึกษา 6 2556

นายสิทธิพงศ ศรีสุวรรณ กผ.วบ. ด.ช. ศุภวิชญ ศรีสุวรรณ มัธยมศึกษา 2 2558

นายสิทธิพงศ ศรีสุวรรณ กผ.วบ. ด.ญ. พิมพชนก ศรีสุวรรณ ประถมศึกษา 4 2556

นายสิทธิพงศ ศรีสวุรรณ กผ.วบ. ด.ญ. พิมพชนก ศรีสุวรรณ มัธยมศึกษา 2 2560

นายสิทธิพงศ ศรีสุวรรณ กผ.วบ. นายศุภวิชญ ศรีสุวรรณ มัธยมศึกษา 4 2560

นายอดุลย ดีเจริญ กผ.วบ. นางสาวชนัดดา ดีเจริญ อุดมศึกษา 4 2556

นายอดุลย ดีเจริญ กผ.วบ. นางสาวชลธิชา ดีเจริญ อุดมศึกษา 1 2559

นายอนุรักษ รวีฤทธิ์ กผ.วบ. ด.ช. สิตางศุ รวีฤทธิ์ ประถมศึกษา 2 2556

นายอนุรักษ รวีฤทธิ์ กผ.วบ. ด.ช. สิตางศุ รวีฤทธิ์ ประถมศึกษา 4 2558

นายอนุรักษ รวีฤทธิ์ กผ.วบ. ด.ช. สิตางศุ รวีฤทธิ์ มัธยมศึกษา 1 2561

นายอนุรักษ รวีฤทธิ์ กผ.วบ. ด.ญ. รสิตา รวีฤทธิ์ ประถมศึกษา 1 2558
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นายอนุรักษ รวีฤทธิ์ กผ.วบ. ด.ญ. รสิตา รวีฤทธิ์ ประถมศึกษา 4 2561

วาที่ ร.ท. ชายเทพ รอดฮวบ กผ.วบ. ด.ญ. ปวีณธิดา รอดฮวบ ประถมศึกษา 4 2556

นางจงกลศิริ แตงอิน กพ.บท. นายฐิติวัฒน แตงอิน มัธยมศึกษา 5 2556

นางจงกลศิริ แตงอิน กพ.บท. นายฐิติวัฒน แตงอิน อุดมศึกษา 3 2560

นางจุไรรัตน โพธิครูประเสริฐ กพ.บท. นางสาวณิชกุล โกไศยกานนท มัธยมศึกษา 5 2556

นางจุไรรัตน โพธิครูประเสริฐ กพ.บท. นางสาวณิชกุล โกไศยกานนท อุดมศึกษา 1 2559

นางฐิรัตน จั่นบรรจง กพ.บท. นายธนกร จั่นบรรจง อุดมศึกษา 2 2557

นางฐิรัตน จั่นบรรจง กพ.บท. นายธนบดี จั่นบรรจง อุดมศึกษา 1 2557

นางนันทา บุญเอนกพัฒน กพ.บท. นางสาววริษฐา บุญเอนกพัฒน อุดมศึกษา 3 2556

นางนันทา บุญเอนกพัฒน กพ.บท. นายนพณัฐช บุญเอกนกพัฒน อุดมศึกษา 1 2560

นางนันทา บุญเอนกพัฒน กพ.บท. นายนพณัฐช บุญเอนกพัฒน มัธยมศึกษา 4 2556

นางสาวจิตรา อุไรรัมย กพ.บท. ด.ญ. พริมา ลิมปฐาภรณ ประถมศึกษา 2 2556

นางสาวจิตรา อุไรรัมย กพ.บท. ด.ญ. พริมา ลิมปฐาภรณ ประถมศึกษา 4 2558

นางสาวจิตรา อุไรรัมย กพ.บท. ด.ญ. พริมา ลิมปฐาภรณ มัธยมศึกษา 1 2561

นางสาวจุฑารัตน มณีกาญจน กพ.บท. ด.ช. เตชิต เปรมอนันต ประถมศึกษา 4 2557

นางสาวจุฑารัตน มณีกาญจน กพ.บท. ด.ญ. ภิรญา เปรมอนันต ประถมศึกษา 1 2556

นางสาวดวงแกว สวนขวัญ กพ.บท. ด.ช. ธีร มะลิลา ประถมศึกษา 1 2557

นางสาวดวงแกว สวนขวัญ กพ.บท. ด.ช. ธีร มะลิลา ประถมศึกษา 4 2560

นางสาวธัญธารีย บุญมาก กพ.บท. ด.ช. เตชิต เปรมอนันต มัธยมศึกษา 1 2560

นางสาวธัญธารีย บุญมาก กพ.บท. ด.ญ. ภิรญา เปรมอนันต ประถมศึกษา 5 2560

นางสาววรรณี มีเนตรทิพย กพ.บท. ด.ช. วริศ เกาะแกว ประถมศึกษา 5 2558

นางสาววรรณี มีเนตรทิพย กพ.บท. ด.ช. วริศ เกาะแกว มัธยมศึกษา 1 2560

นางสาววรรณี มีเนตรทิพย กพ.บท. ด.ญ. สุลลิต เกาะแกว ประถมศึกษา 3 2558

นางสาววรรณี มีเนตรทิพย กพ.บท. ด.ญ. สุลลิต เกาะแกว ประถมศึกษา 5 2560

นางสาวอมิดา สุประดิษฐ กพ.บท. นางสาววรดา ยอดจะบก อุดมศึกษา 2 2556

นางสาวอมิดา สุประดิษฐ กพ.บท. นายวรงค ยอดจะบก มัธยมศึกษา 5 2556

นางสาวอมิดา สุประดิษฐ กพ.บท. นายวรงค ยอดจะบก อุดมศึกษา 2 2559

นางอารียา ฉัตรมานพ กพ.บท. ด.ช. ปฤณฉัตร ฉัตรมานพ ประถมศึกษา 5 2557

นางอารียา ฉัตรมานพ กพ.บท. ด.ช. ปฤณฉัตร ฉัตรมานพ มัธยมศึกษา 2 2560

นางอารียา ฉัตรมานพ กพ.บท. นายปฤณฉัตร ฉัตรมานพ มัธยมศึกษา 4 2562

นางอารียา ฉัตรมานพ กพ.บท. ด.ญ. ปรางฉัตร ฉัตรมานพ ประถมศึกษา 6 2556

นางอารียา ฉัตรมานพ กพ.บท. ด.ญ. ปรางฉัตร ฉัตรมานพ มัธยมศึกษา 2 2558
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นางอารียา ฉัตรมานพ กพ.บท. นางสาวปรางฉัตร ฉัตรมานพ มัธยมศึกษา 4 2560

นายจักรภัทร ทองยอย กพ.บท. ด.ญ. ณัฏฐชิตา กมลรัตน ประถมศึกษา 1 2561

นายบุญยฤทธิ์ พรงาม กพ.บท. ด.ญ. รวิภา ปนเกษ ประถมศึกษา 1 2557

นายบุญยฤทธิ์ พรงาม กพ.บท. ด.ญ. รวิภา ปนเกษ ประถมศึกษา 5 2561

นายสรรชัย ลิ้มทองกุล กพ.บท. ด.ญ. อิงกฤษณ ลิ้มทองกุล ประถมศึกษา 4 2556

นายสรรชัย ล้ิมทองกุล กพ.บท. ด.ญ. อิงกฤษณ ลิ้มทองกุล มัธยมศึกษา 1 2559

นายสรรชัย ลิ้มทองกุล กพ.บท. ด.ญ. อิงปรัชญ ลิ้มทองกุล ประถมศึกษา 1 2556

นายสรรชัย ลิ้มทองกุล กพ.บท. ด.ญ. อิงปรัชญ ลิ้มทองกุล ประถมศึกษา 4 2559

ร.ท. วุฒิชัย อินทรเวศนวิไล กพ.บท. นายชุติวัต อินทรเวศนวิไล อุดมศึกษา 2 2557

นางจิราธาร นนทนรุจญา เกษียณ นางสาวภัคภร นนทนรุจญา อุดมศึกษา 1 2558

นางจิราธาร นนทนรุจญา เกษียณ นายธารกร นนทนรุจญา อุดมศึกษา 3 2558

นางลักษณาวลัย สมิตินันทน เกษียณ นายณัฏฐ สมิตินันท อุดมศึกษา 1 2556

นางสุธิดา แกวลําหัด เกษียณ ด.ญ. ชัญญา แกวลําหัด ประถมศึกษา 3 2556

นางสุธิดา แกวลําหัด เกษียณ ด.ญ. ชัญญา แกวลําหัด มัธยมศึกษา 2 2561

นางอุษา เผื่อนนอย เกษียณ นางสาวกันตกมล เผื่อนนอย อุดมศกึษา 2 2556

นายกมล พูลเพิ่ม เกษียณ นางสาวณัฏฐณิชา พูลเพิ่ม อุดมศึกษา 3 2562

นายกมล พูลเพิ่ม เกษียณ นางสาวณัฏฐณิชา พูลเพิ่ม มัธยมศึกษา 5 2558

นายเกรียงศักดิ์ ประภาโส เกษียณ ด.ญ. สุชญา ประภาโส ประถมศึกษา 5 2556

นายเกรียงศักดิ์ ประภาโส เกษียณ ด.ญ. สุชญา ประภาโส มัธยมศึกษา 1 2558

นายเกรียงศักดิ์ ประภาโส เกษียณ น.ส. สุชญา ประภาโส มัธยมศึกษา 4 2561

นายเกรียงศักดิ์ ประภาโส เกษียณ นายสรวิศ ประภาโส ปวช. 2 2556

นายเกรียงศักดิ์ ประภาโส เกษียณ นายสรวิศ ประภาโส ปวส. 1 2558

นายคํานึง ตัมพะปณณะ เกษียณ นายจักรปาณิ ตัมพะปณณะ อุดมศึกษา 1 2560

นายคํานึง ตัมพะปณณะ เกษียณ นายธนภัทร ตัมพะปณณะ มัธยมศึกษา 6 2560

นายคํานึง ตัมพะปณณะ เกษียณ นายธนภัทร ตัมพะปณณะ อุดมศึกษา 2 2562

นายชวดล วราวรรณ เกษียณ ด.ญ. อรอนงค วราวรรณ มัธยมศึกษา 3 2560

นายชวดล วราวรรณ เกษียณ ด.ญ. อรอนงค วราวรรณ มัธยมศึกษา 4 2561

นายชวดล วราวรรณ เกษียณ นายจิรัฏฐ วราวรรณ อุดมศึกษา 4 2560

นายณรงค จันทรวงศ เกษียณ นางสาวชัญญา จันทรวงศ อุดมศึกษา 4 2556

นายดิเรก เกตวัลห เกษียณ นายภาสกร เกตวัลห อุดมศึกษา 4 2556

นายบรรเทา สุขประเสริฐ เกษียณ นางสาววิลดา  สุขประเสริฐ อุดมศึกษา 1 2560

นายบรรเทา สุขประเสริฐ เกษียณ นายพงศธร สุขประเสริฐ อุดมศึกษา 2 2560
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นายปริญญา พันธาธิก เกษียณ ด.ช. รัฐภูมิ พันธาธิก มัธยมศึกษา 1 2561

นายปริญญา พันธาธิก เกษียณ ด.ช. รัฐภูมิ พันธาธิก ประถมศึกษา 5 2559

นายปรีชา สุขปอม เกษียณ นายธีนาถ สุขปอม อุดมศึกษา 4 2556

นายพิชัย เจริญพันทวีสิน เกษียณ นางสาวศิรดา เจริญพันทวีสิน อุดมศึกษา 4 2556

นายพิษณุพงษ วงศขวัญ เกษียณ ด.ญ. ปณภาภร วงษขวัญ มัธยมศึกษา 2 2556

นายพิษณุพงษ วงศขวัญ เกษียณ นางสาวปณภาภร วงษขวัญ มัธยมศึกษา 5 2559

นายพิษณุพงษ วงษขวัญ เกษียณ นางสาวปณภาภร วงษขวัญ อุดมศึกษา 2 2562

นายพุฒินาท วิวัฒนศาสนต เกษียณ ด.ญ. กมลพัชร วิวัฒนศานต ประถมศึกษา 4 2556

นายพุฒินาท วิวัฒนศาสนต เกษียณ นางสาวกมลพัชร วิวัฒนศานต มัธยมศึกษา 4 2562

นายภัทรพล ชาวทํานา เกษียณ นายกิตติภพ ชาวทํานา อุดมศึกษา 3 2559

นายมนัส ศรอินทร เกษียณ นายธนานันต ศรอินทร อุดมศึกษา 2 2558

นายวภูเดช พึ่งชื่น เกษียณ น.ส. ภาวิดา พึ่งชื่น มัธยมศึกษา 4 2561

นายวภูเดช พึ่งชื่น เกษียณ นายเตชิต พึ่งชื่น อุดมศึกษา 1 2561

นายวีรพจน สุมลศาสตร เกษียณ นายปราชญา สุมลศาสตร อุดมศึกษา 1 2556

นายวีระพันธุ หอสกุลสุวรรณ เกษียณ ด.ญ. ธันยชนก หอสกุลสุวรรณ มัธยมศึกษา 3 2556

นายวีระพันธุ หอสกุลสุวรรณ เกษียณ นางสาวธันยชนก หอสกุลสุวรรณ อุดมศึกษา 2 2561

นายวีระพันธุ หอสกุลสุวรรณ เกษียณ ด.ญ. อจลญา หอสกุลสุวรรณ ประถมศึกษา 5 2556

นายวีระพันธุ หอสกุลสุวรรณ เกษียณ ด.ญ. อจลญา หอสกุลสุวรรณ มัธยมศึกษา 4 2561

เรือโทอนันต บุตรทา เกษียณ นายอลงกรณ บุตรทา ปวช. 3 2558

เรือโทอนันท บุตรทา เกษียณ นายอลงกรณ บุตรทา อุดมศึกษา 1 2561

นางกริญญารัฐ วิทยผโลทัย คป.มป. นางสาววาวาฏ วิทยผโลทัย มัธยมศึกษา 4 2560

นางสาวสุพรียา แสงเพลิง คป.มป. ด.ช. นรภัทร สอาดเอ่ียม ประถมศกึษา 2 2562

นางสาวอรณิชชา ตัถยานุกูล คป.มป. ด.ญ. เพชรดา ตัถยานุกูล ประถมศึกษา 6 2558

นางสาวอรณิชชา ตัถยานุกูล คป.มป. ด.ญ. เพชรดา ตัถยานุกูล มัธยมศึกษา 3 2561

นางสาวอรณิชชา ตัถยานุกูล คป.มป. นางสาวเพชรดา ตัถยานุกูล มัธยมศึกษา 4 2562

นางสาวอรณิชชา ตัถยานุกูล คป.มป. นางสาวศิรินันท ตัถยานุกูล อุดมศึกษา 1 2558

นายเทพรัตน ทินสมบูรณ คป.มป. ด.ช. จิรทีปต ทินสมบูรณ มัธยมศึกษา 2 2560

นายเทพรัตน ทินสมบูรณ คป.มป. นางสาวบุณยานุช ทินสมบูรณ มัธยมศึกษา 5 2560

นางดุษณี ลาภมาก งน.งบ. ด.ช. ชานน ลาภมาก ประถมศึกษา 6 2557

นางดุษณี ลาภมาก งน.งบ. นายชานน ลาภมาก มัธยมศึกษา 4 2561

นางนิธิวดี ศรีทอง งน.งบ. ด.ช. ณภัส ศรีทอง ประถมศึกษา 1 2556

นางนิธิวดี ศรีทอง งน.งบ. ด.ช. ณภัส ศรีทอง ประถมศึกษา 6 2561
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นางนิธิวดี ศรีทอง งน.งบ. ด.ญ. นันทนภัส ศรีทอง ประถมศึกษา 4 2561

นางพัชรินทร ชัยวันเพ็ญ งน.งบ. ด.ญ. ภูริชญาณ ชัยวันเพ็ญ ประถมศึกษา 5 2557

นางพัชรินทร ชัยวันเพ็ญ งน.งบ. ด.ญ. ภูริชญาณ ชัยวันเพ็ญ มัธยมศึกษา 1 2559

นางพัชรินทร ชัยวันเพ็ญ งน.งบ. นางสาวภูริชญาณ ชัยวันเพ็ญ มัธยมศึกษา 4 2562

นางพัชรินทร ชยัวันเพ็ญ งน.งบ. นายพีรภัทร ชัยวันเพ็ญ มัธยมศึกษา 6 2557

นางพัชรินทร ชัยวันเพ็ญ งน.งบ. นายพีรภัทร ชัยวันเพ็ญ อุดมศึกษา 1 2558

นางภัคภิญญา แสงธิ งน.งบ. ด.ช. รัชภูมิ แสงธิ มัธยมศึกษา 2 2559

นางภัคภิญญา แสงธิ งน.งบ. ด.ช. รัชภูมิ แสงธิ มัธยมศึกษา 4 2561

นางภัคภิญญา แสงธิ งน.งบ. ด.ญ. วิรัลฐิตา แสงธิ ประถมศึกษา 2 2561

นางภัทรวรรณ รัตนเสวตวัฒน งน.งบ. ด.ช. เจตน รัตนเสวตวัฒน ประถมศึกษา 1 2556

นางภัทรวรรณ รัตนเสวตวัฒน งน.งบ. ด.ช. เจตน รัตนเสวตวัฒน ประถมศึกษา 4 2559

นางภัทรวรรณ รัตนเสวตวัฒน งน.งบ. ด.ช. เจตน รัตนเสวตวัฒน มัธยมศึกษา 1 2562

นางวงแข ภูดีหิน งน.งบ. นางสาววราลี ภูดีหิน อุดมศึกษา 1 2556

นางวงแข ภูดีหิน งน.งบ. ด.ญ. ศศิวิมล ภูดีหิน มัธยมศึกษา 3 2556

นางวงแข ภูดีหิน งน.งบ. นางสาวศศิวิมล ภูดีหิน มัธยมศึกษา 4 2557

นางวงแข ภูดีหิน งน.งบ. นางสาวศศิวิมล ภูดีหิน อุดมศึกษา 2 2561

นางสาวยุวลี อรุณธารี งน.งบ. ด.ญ. ธนพร เจริญกีรติกุล ประถมศึกษา 2 2556

นางสาวยุวลี อรุณธารี งน.งบ. ด.ญ. ธนพร เจริญกีรติกุล ประถมศึกษา 4 2558

นางสาวยุวลี อรุณธารี งน.งบ. ด.ญ. ธนพร เจริญกีรติกุล มัธยมศึกษา 1 2561

นางสาวยุวลี อรุณธารี งน.งบ. ด.ญ. ธีราพร เจริญกีรติกุล ประถมศึกษา 1 2556

นางสาวยุวลี อรุณธารี งน.งบ. ด.ญ. ธีราพร เจริญกีรติกุล ประถมศึกษา 4 2559

นางสินีนาถ หงษขจร งน.งบ. ด.ช. พันธนาถ หงษขจร มัธยมศึกษา 3 2556

นางสินีนาถ หงษขจร งน.งบ. นายพันธนาถ หงษขจร มัธยมศึกษา 4 2557

นางสินีนาถ หงษขจร งน.งบ. นายพันธนาถ หงษขจร อุดมศึกษา 2 2561

นางสินีนาถ หงษขจร งน.งบ. ด.ญ. พัทธนันท หงษขจร ประถมศึกษา 5 2556

นางสินีนาถ หงษขจร งน.งบ. ด.ญ. พัทธนันท พงษขจร มัธยมศึกษา 1 2558

นางสินีนาถ หงษขจร งน.งบ. ด.ญ. พัทธนันท หงษขจร มัธยมศึกษา 4 2561

นางอมราพร ตันติพิมลพันธ งน.งบ. นางสาวกรรวี ตันติพิมลพันธ มัธยมศึกษา 4 2558

นางอมราพร ตันติพิมลพันธุ งน.งบ. ด.ญ. พิชามญชุ ตันติพิมลพันธ มัธยมศึกษา 1 2558

นายศิรัส เอ่ียมสุภา งน.งบ. นางสาวนรมน เอ่ียมสุภา อุดมศึกษา 2 2557

นายศิรัส เอ่ียมสุภา งน.งบ. นางสาวศิรดา เอ่ียมสุภา มัธยมศึกษา 5 2557

นายศิรัส เอ่ียมสุภา งน.งบ. นางสาวศิรดา เอ่ียมสุภา อุดมศึกษา 3 2561
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นางภาณี เจิมประไพ งป.งน. ด.ช. ธรรศ เจิมประไพ ประถมศึกษา 3 2559

นางวรุษา น่ิมละมัย งป.งน. ด.ญ. ณปภัช น่ิมละมัย ประถมศึกษา 3 2561

นายวีรศักดิ์ อัศวพลโยธินกุล งป.งน. ด.ช. พศวัตร์ิ อัศวพลโยธินกุล ประถมศึกษา 5 2559

นายวีรศักดิ์ อัศวพลโยธินกุล งป.งน. ด.ช. พศวัตร์ิ อัศวพลโยธินกุล มัธยมศึกษา 1 2561

นายเจษฎาพงษ สงวนรัษฎ ตล. ด.ช. ณฐกร สงวนรัษฎ ประถมศึกษา 1 2556

นายเจษฎาพงษ สงวนรัษฎ ตล. ด.ช. ณฐกร สงวนรัษฎ ประถมศึกษา 4 2559

นายเจษฎาพงษ สงวนรัษฏ ตล. ด.ช. ณฐกร สงวนรัษฏ มัธยมศึกษา 1 2562

นายเจษฎาพงษ สงวนรัษฎ ตล. ด.ช. ลิปปกร สงวนรัษฎ ประถมศึกษา 3 2556

นายเจษฎาพงษ สงวนรัษฎ ตล. ด.ช. ลิปปกร สงวนรัษฎ ประถมศึกษา 5 2558

นายเจษฎาพงษ สงวนรัษฎ ตล. ด.ช. ลิปปกร สงวนรัษฎ มัธยมศึกษา 1 2560

นายเจษฎาพงษ สงวนรัษฏ ตล. ด.ช. ปรัตถกร สงวนรัษฏ ประถมศึกษา 1 2562

นายพีระ ศรีพิทักษ ตล. ด.ช. จิรพิชญ ศรีพิทักษ ประถมศึกษา 5 2556

นายพีระ ศรีพิทักษ ตล. ด.ช. จิรพิชญ ศรีพิทักษ มัธยมศึกษา 2 2559

นายพีระ ศรีพิทักษ ตล. นายจิรพิชญ ศรีพิทักษ มธัยมศึกษา 4 2561

นายพีระ ศรีพิทักษ ตล. ด.ญ. เพ็ญพิชญา ศรีพิทักษ ประถมศึกษา 1 2559

นายพีระ ศรีพิทักษ ตล. ด.ญ. เพ็ญพิชญา ศรีพิทักษ ประถมศึกษา 4 2562

นางพรทิพย โงวประสิทธิ์ ตส. ด.ญ. พรรณอร โงวประสิทธิ์ มัธยมศึกษา 2 2556

นางพรทิพย โงวประสิทธิ์ ตส. นางสาวพรรณอร โงวประสิทธิ์ มัธยมศึกษา 6 2560

นางพรทิพย โงวประสิทธิ์ ตส. นางสาวพรรณอร โงวประสิทธิ์ อุดมศึกษา 1 2561

นายศุภกร พวงสุวรรณ ตส. ด.ช. ปณณวิชญ พวงสุวรรณ ประถมศึกษา 1 2560

นายศุภกร พวงสุวรรณ ตส. ด.ช. พัทธนันท พวงสุวรรณ ประถมศึกษา 4 2556

นางสถาพร เรืองไทย ธน.ธก. ด.ญ. นวันดา เรืองไทย มัธยมศึกษา 2 2556

นางสถาพร เรืองไทย ธน.ธก. นางสาวนวันดา เรืองไทย มัธยมศึกษา 4 2558

นางสถาพร เรืองไทย ธน.ธก. นางสาวนวันดา เรืองไทย อุดมศึกษา 1 2561

นางสุจิตรา อภิรักษนุสิทธิ์ ธน.ธก. ด.ช. ชนาธิป อภิรักษนุสิทธิ์ มัธยมศึกษา 2 2556

นางสุจิตรา อภิรักษนุสิทธิ์ ธน.ธก. นายชนาธิป อภิรักษนุสิทธิ์ มัธยมศึกษา 4 2558

นางสุจิตรา อภิรักษนุสิทธิ์ ธน.ธก. นายชนาธิป อภิรักษนุสิทธิ์ อุดมศึกษา 1 2561

นางสุจิตรา อภิรักษนุสทิธิ์ ธน.ธก. ด.ญ. ชวิศา อภิรักษนุสิทธิ์ ประถมศึกษา 1 2556

นางสุจิตรา อภิรักษนุสิทธิ์ ธน.ธก. ด.ญ. ชวิศา อภิรักษนุสิทธิ์ ประถมศึกษา 4 2559

นางสุจิตรา อภิรักษนุสิทธิ์ ธน.ธก. ด.ญ. ชวิศา อภิรักษนุสิทธิ์ มัธยมศึกษา 1 2562

นางสุภาภรณ บุญสพ ธน.ธก. ด.ช. ภาม บุญสพ ประถมศึกษา 5 2556

นางสุภาภรณ บุญสพ ธน.ธก. ด.ช. ภาม บุญสพ มัธยมศึกษา 1 2558
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นางสุภาภรณ บุญสพ ธน.ธก. นายภาม บุญสพ มัธยมศึกษา 4 2561

นางสุภาภรณ บุญสพ ธน.ธก. ด.ช. ภีม บุญสพ ประถมศึกษา 6 2556

นางสุภาภรณ บุญสพ ธน.ธก. ด.ช. ภีม บุญสพ มัธยมศึกษา 2 2558

นางสุภาภรณ บุญสพ ธน.ธก. นายภีม บุญสพ มัธยมศึกษา 4 2560

นางเสาวลักษณ ชูตระกูร ธน.ธก. ด.ญ. ปุญญิศา ชูตระกูร ประถมศึกษา 3 2556

นางเสาวลักษณ ชูตระกูร ธน.ธก. ด.ญ. ปุญญิศา ชูตระกูร ประถมศึกษา 5 2558

นางเสาวลักษณ ชูตระกูร ธน.ธก. นายปณณ ชูตระกูร มัธยมศึกษา 4 2556

นางเสาวลักษณ ชูตระกูร ธน.ธก. นายปณณ ชูตระกูร อุดมศึกษา 1 2559

นายประยูร สุโคตร ธน.ธก. ด.ช. ปยะ สุโคตร ประถมศึกษา 5 2558

นายประยูร สุโคตร ธน.ธก. ด.ช. ปยะ สุโคตร มัธยมศึกษา 1 2560

นายประยูร สุโคตร ธน.ธก. ด.ญ. จุไรรัตน สุโคตร ประถมศึกษา 2 2558

นายประยูร สุโคตร ธน.ธก. นายกฤตเมธ สุโคตร อุดมศึกษา 1 2559

นายประยูร สุโคตร ธน.ธก. นายวุฒิภัทร สุโคตร ปวช. 3 2559

นายประยูร สุโคตร ธน.ธก. นายวุฒิภัทร สุโคตร อุดมศึกษา 1 2560

นายพงศศวีร วรพันธุ ธน.ธก. นางสาวชฎาณิศ วรพันธุ มัธยมศึกษา 6 2557

นายพงศศวีร วรพันธุ ธน.ธก. นางสาวชฎาณิศ วรพันธุ อุดมศกึษา 1 2558

นายพงศศวีร วรพันธุ ธน.ธก. นางสาวชัญญาภัค วรพันธุ อุดมศึกษา 2 2556

นายพงศศวีร วรพันธุ ธน.ธก. นายธนัตถสิษฐ วรพันธุ มัธยมศึกษา 6 2556

นายพงศศวีร วรพันธุ ธน.ธก. นายธนัตถสิษฐ วรพันธุ อุดมศึกษา 1 2557

นายอุดม คงทอง ธน.ธก. ด.ช. เศรษฐศรุต คงทอง ประถมศึกษา 2 2559

นายอุดม คงทอง ธน.ธก. ด.ญ. พัทธชิตา คงทอง ประถมศึกษา 3 2557

นายอุดม คงทอง ธน.ธก. ด.ญ. พัทธิ์ชิตา คงทอง ประถมศึกษา 5 2559

นาถิรชัย สังขทรัพย ธป.ธก. ด.ญ. สิริทิพย สังขทรัพย ประถมศึกษา 2 2561

นายจิตติ กลิ่นประภัศร ธป.ธก. ด.ช. ธราเทพ กลิ่นประภัศร ประถมศึกษา 6 2561

นายมานะ หวังธรรมเกื้อ ธป.ธก. ด.ญ. ณัฐนรี หวังธรรมเกื้อ มัธยมศึกษา 1 2556

นายมานะ หวังธรรมเกื้อ ธป.ธก. ด.ญ. ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ ประถมศึกษา 4 2557

นายทรงชัย กานตดา นต.บท. นายภัคพงษ กานตดา มัธยมศึกษา 5 2558

นายทรงชัย กานตดา นต.บท. นายภัคพงษ กานตดา อุดมศึกษา 1 2560

นางรัตนาวลี แสงซาย นบ. ด.ช. ขษิตพงษ แสงซาย ประถมศึกษา 3 2557

นางรัตนาวลี แสงซาย นบ. ด.ช. ขษิตพงษ แสงซาย ประถมศึกษา 5 2559

นางสาวกาดคมพร เข็มทองวงเกตุ นบ. นายฐานวัฒน พุทธิชีวิน อุดมศกึษา 3 2557

นางสาวธัญญรวี จาตุรัตนทวีโชติ นบ. ด.ช. กองภูบดี นภระวี ประถมศึกษา 2 2559
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นางสาวธัญญรวี จาตุรัตนทวีโชติ นบ. ด.ช. กองภูบดี นภระวี ประถมศึกษา 5 2562

นางสาวปทมา เครือนพคุณ นบ. ด.ญ. กมลวัลลภ วาณิชยศรีรัตนา ประถมศึกษา 2 2556

นางสาวปทมา เครือนพคุณ นบ. ด.ญ. กมลวัลลภ วาณิชยศรีรัตนา ประถมศึกษา 5 2559

นางสาวปทมา เครือนพคุณ นบ. ด.ญ. กมลวัลลภ วาณิชยศรีรัตนา มัธยมศึกษา 2 2562

นางสาวมลลดา โกมลฤทธิ์ นบ. ด.ญ. ปรียพัชร คงอาชาภัทร ประถมศึกษา 1 2562

นางสาวอัจฉราภรณ ประจํามูล นบ. ด.ญ. วรากร หวงหงษทอง ประถมศึกษา 4 2559

นางสาวอัจฉราภรณ ประจํามูล นบ. ด.ญ. วรากร หวยหงษทอง ประถมศึกษา 1 2556

นางสาวอัจฉราภรณ ประจํามูล นบ. ด.ญ. วรากร หวยหงษทอง มัธยมศึกษา 1 2562

นายจิราธาร นนทนรุจญา นบ. นางสาวภัคอร นนทนรุจญา มัธยมศึกษา 6 2557

นายเทพธนิต อยูโพธิ์ นบ. ด.ญ. กิตตินัดดา อยูโพธิ์ ประถมศกึษา 3 2559

นายธีรพล กําลังงาม นบ. ด.ช. ธรรศธรรม กําลังงาม ประถมศึกษา 5 2557

นายธีรพล กําลังงาม นบ. ด.ช. ธรรศธรรม กําลังงาม มัธยมศึกษา 1 2559

นายภิรัช ณ นคร นบ. ด.ญ. อภิพร ณ นคร ประถมศึกษา 1 2559

นายภิรัช ณ นคร นบ. ด.ญ. อภิพร ณ นคร ประถมศึกษา 4 2562

นายวัชระ บริรักษเลิศ นบ. ด.ช. วุฒิ บริรักษเลิศ ประถมศึกษา 4 2557

นายวัชระ บริรักษเลิศ นบ. นายจิรายุ บริรักษเลิศ มัธยมศึกษา 4 2557

นายวัชระ บริรักษเลิศ นบ. นายจิรายุ บริรักษเลิศ อุดมศึกษา 1 2560

นายสุวิท สุภาชัย นบ. ด.ญ. พิมพมณฑา สุภาชัย ประถมศึกษา 1 2560

นายสุวิท สุภาชัย นบ. ด.ญ. สุวิชญา สุภาชัย ประถมศึกษา 1 2556

นายสุวิท สุภาชัย นบ. ด.ญ. สุวิชญา สุภาชัย ประถมศึกษา 4 2559

นายสุวิท สุภาชัย นบ. ด.ญ. สุวิชญา สุภาชัย มัธยมศึกษา 1 2562

นางเกษร สุวรรณรงค บก.ทบ. นางสาวกรชวัล สุวรรณรงค มัธยมศึกษา 6 2557

นางเกษร สุวรรณรงค บก.ทบ. นางสาวกรชวัล สุวรรณรงค อุดมศึกษา 2 2559

นางแกวใจ ลักษมัน บก.ทบ. นางสาวเดวี ลักษมัน อุดมศึกษา 2 2556

นางแกวใจ ลักษมัน บก.ทบ. นายภควัต ลักษมัน อุดมศึกษา 4 2557

นางจารุภรณ แกวหิรัญ บก.ทบ. นางสาวณัฐสุภา แกวหิรัญ มัธยมศึกษา 3 2556

นางจารุภรณ แกวหิรัญ บก.ทบ. นางสาวณัฐสุภา แกวหิรัญ มัธยมศึกษา 4 2557

นางจารุภรณ แกวหิรัญ บก.ทบ. นายศาศวัต แกวหิรัญ อุดมศึกษา 2 2557

นางจุฬาลักษณ ภุมรินทร บก.ทบ. ด.ช. ธารธรรม ภุมรินทร ประถมศึกษา 4 2557

นางจุฬาลักษณ ภุมรินทร บก.ทบ. ด.ญ. ธารธีรา ภุมรินทร ประถมศึกษา 2 2557

นางนัฐชพันธ ภูทอง บก.ทบ. ด.ญ. อรรณนิกาแกว ภูทอง ประถมศึกษา 3 2557

นางนัฐชพันธ ภูทอง บก.ทบ. ด.ญ. อรรณนิภาแกว ภูทอง ประถมศึกษา 6 2560
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นางพรพิไล สวัสดี บก.ทบ. นางสาวธมลวรรณ สวัสดี อุดมศึกษา 4 2562

นางรัญตรา ชัยประภา บก.ทบ. นางสาวจิรญา ชัยประภา มัธยมศึกษา 5 2557

นางวริศนันท อยูสวัสด บก.ทบ. ด.ญ. นภิทธิ์ปรียา อยูสวัสดิ์ ประถมศึกษา 1 2557

นางวริศนันท อยูสวัสดิ์ บก.ทบ. ด.ญ. สุภวริฏฐ อยูสวัสดิ์ ประถมศึกษา 5 2556

นางสาวญาณภัทร สุดใจ บก.ทบ. ด.ช. ธนภัทร โสภณเมฆดารา ประถมศึกษา 1 2557

นางแสงเดือน เวลสช บก.ทบ. นายพะริษฐ เวลสช อุดมศึกษา 3 2557

นางอมิตตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา บก.ทบ. นางสาวภักดีนาถ สุประดิษฐ ณ อยุธยา อุดมศึกษา 3 2557

นางอมิตตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา บก.ทบ. นางสาววรรณปยะ สุประดิษฐ ณ อยุธยา มัธยมศึกษา 6 2556

นางอมิตตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา บก.ทบ. นางสาววรรณปยะ สุประดิษฐ ณ อยุธยา อุดมศึกษา 1 2557

นายไกรวุฒิ จันทรวิเศษณ บก.ทบ. ด.ช. พรประเสริฐ จันทรวิเศษณ ประถมศึกษา 4 2557

นายไกรวุฒิ จันทรวิเศษณ บก.ทบ. ด.ช. พรประเสริฐ จันทรวิเศษณ มัธยมศึกษา 1 2560

นายไกรวุฒิ จันทรวิเศษณ บก.ทบ. นางสาวอิสรีย จันทรวิเศษณ มัธยมศึกษา 6 2556

นายไกรวุฒิ จันทรวิเศษณ บก.ทบ. นางสาวอิสรีย จันทรวิเศษณ อุดมศึกษา 1 2557

นายณัฐวุฒิ พึ่งพัฒน บก.ทบ. นางสาวนริสรา พึ่งพัฒน มัธยมศึกษา 6 2558

นายประสาร ลบลํ้าเลิศ บก.ทบ. นางสาวจุฑามาศ ลบลํ้าเลิศ อุดมศึกษา 1 2556

นายประสาร ลบลํ้าเลิศ บก.ทบ. นางสาวภาณุมาศ  ลบลํ้าเลิศ อุดมศึกษา 2 2559

นายประสาร ลบลํ้าเลิศ บก.ทบ. นางสาวภาณุมาศ ลบลํ้าเลิศ มัธยมศึกษา 5 2556

นายวัฒนา ทองอยู บก.ทบ. ด.ช. ณพฤกษ ทองอยู ประถมศึกษา 3 2556

นายวัฒนา ทองอยู บก.ทบ. ด.ช. ณพฤกษ ทองอยู ประถมศึกษา 4 2557

นายวัฒนา ทองอยู บก.ทบ. ด.ช. ณพฤกษ ทองอยู มัธยมศึกษา 1 2560

นายวัฒนา ทองอยู บก.ทบ. ด.ญ. แพรไหม ทองอยู ประถมศึกษา 6 2557

นายวัฒนา ทองอยู บก.ทบ. ด.ญ. แพรไหม ทองอยู มัธยมศึกษา 3 2560

นางกัณฐิกา วงศจตุรักษ บข.วบ. ด.ช. พัสกร วงศจตุรักษ มัธยมศึกษา 3 2558

นางกัณฐิกา วงศจตุรักษ บข.วบ. นายพัสกร วงศจตุรักษ มัธยมศึกษา 4 2559

นางกัณฐิกา วงศจตุรักษ บข.วบ. ด.ช. จิณณวัตร วงศจตุรักษ มัธยมศึกษา 3 2556

นางกัณฐิกา วงศจตุรักษ บข.วบ. นายจิณณวัตร วงศจตุรักษ มัธยมศึกษา 6 2559

นางกณัฐิกา วงศจตุรักษ บข.วบ. นายจิณณวัตร วงษจตุรักษ อุดมศึกษา 1 2560

นางทัศนวรรณ สุนทรพฤกษ บข.วบ. นายณัฐพล สุนทรพฤษ อุดมศึกษา 3 2557

นางทัศนวรรณ สุนทรพฤกษ บข.วบ. นายมนตพฤหัส สุนทรพฤษ อุดมศึกษา 4 2557

นางเบ็ญจมาศ ลิ้มประเสริฐ บข.วบ. ด.ช. นราวิชญ ลิ้มประเสริฐ ประถมศึกษา 3 2557

นางเบ็ญจมาศ ลิ้มประเสริฐ บข.วบ. ด.ช. นราวิชญ ลิ้มประเสริฐ ประถมศึกษา 6 2560

นางเบ็ญจมาศ ลิ้มประเสริฐ บข.วบ. ด.ช. นราวิชญ ลิ้มประเสริฐ มัธยมศึกษา 1 2561
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นางสุวิมล ทิพยจํานง บข.วบ. ด.ช. ปภังกร ทองบุญชู ประถมศึกษา 1 2558

นายกฤษฎา อุดมคณารัตน บข.วบ. ด.ญ. มาธาวี อุดมคณารัตน มัธยมศึกษา 2 2558

นายกฤษฎา อุดมคณารัตน บข.วบ. นางสาวมาธาวี อุดมคณารัตน มัธยมศึกษา 4 2560

นายกฤษฎา อุดมคณารัตน บข.วบ. นายธามม อุดมคณารัตน อุดมศึกษา 1 2557

นายวันนิวัต กลิ่นงาม บข.วบ. ด.ช. นววัต กลิ่นงาม ประถมศึกษา 1 2558

นายเสกสรรค สอนมาก บข.วบ. ด.ญ. ธนธรณ สอนมาก มัธยมศึกษา 3 2558

นายเสกสรรค สอนมาก บข.วบ. นางสาวธนธรณ สอนมาก มัธยมศึกษา 4 2559

นายเสกสรรค สอนมาก บข.วบ. นายชยธร สอนมาก มัธยมศึกษา 5 2559

นายอนุรัฐ สัตตบงกช บข.วบ. ด.ช. ธีรภัทร สัตตบงกช มัธยมศึกษา 1 2556

นายอนุรัฐ สัตตบงกช บข.วบ. นายธีรภัทร สัตตบงกช มัธยมศึกษา 5 2560

นางภารดี เศรษฐฤทธิกุล บค.ทบ นางสาวศริชญา เศรษฐฤทธิกุล มัธยมศึกษา 4 2558

นางกมลวรรณ พันธาภา บค.ทบ. ด.ช. ปยุต เจริญศรี ประถมศึกษา 4 2560

นางกมลวรรณ พันธาภา บค.ทบ. ด.ญ. ปสุตา เจริญศรี ประถมศึกษา 2 2562

นางเดลลา ชินอมรพงษ บค.ทบ. นายสรกิจ ชินอมรพงษ อุดมศึกษา 1 2559

นางบุษบรรณ จันทรารังษี บค.ทบ. นายปณณ จันทรารังษี มัธยมศึกษา 2 2562

นางภารดี เศรษฐฤทธิกุล บค.ทบ. ด.ญ. ศรัณลภัส เศรษฐฤทธิกุล ประถมศึกษา 5 2556

นางภารดี เศรษฐฤทธิกุล บค.ทบ. ด.ญ. ศรัณลภัส เศรษฐฤทธิกุล มัธยมศึกษา 3 2560

นางภารดี เศรษฐฤทธิกุล บค.ทบ. น.ส. ศรัณลภัส เศรษฐฤทธิกุล มัธยมศึกษา 4 2561

นางภารดี เศรษฐฤทธิกุล บค.ทบ. ด.ญ. ศิรชญา เศรษฐฤทธิกุล มัธยมศึกษา 2 2556

นางภารดี เศรษฐฤทธิกุล บค.ทบ. นางสาวศิรชญา เศรษฐฤทธิกุล อุดมศกึษา 1 2562

นางศิริพรรณ พงศพฤทธิ์ บค.ทบ. ด.ญ. ธรรมพร พงศพฤทธิ์ ประถมศึกษา 6 2562

นางศิริพรรณ พงศพฤทธิ์ บค.ทบ. นางสาวพรรณธร พงศพฤทธิ์ อุดมศึกษา 2 2562

นางสารัตน เล็กเกิดแกว บค.ทบ. นางสาวชิชุ เสรีสิริรักษ อุดมศึกษา 1 2557

นางสารัตน เล็กเกิดแกว บค.ทบ. นางสาวธิยายุ เสรีสิริรักษ มัธยมศึกษา 4 2559

นางสารัตน เล็กเกิดแกว บค.ทบ. นางสาวธิยายุ เสรีสิริรักษ อุดมศึกษา 1 2562

นางสาวอรุณี ติณสุรวัฒนา บค.ทบ. ด.ญ. จุติณัฎฐ ตั้งตระกูลวงศ มัธยมศึกษา 1 2560

นางสาวอรุณี ติณสุรวัฒนา บค.ทบ. ด.ญ. ปริยวิศว ตั้งตระกูลวงศ ประถมศึกษา 4 2560

นางนิภาภัทร ผาเจริญ บช.งบ. ด.ช. ณัฐภัทร ผาเจริญ ประถมศึกษา 1 2562

นางนิภาภัทร ผาเจริญ บช.งบ. ด.ช. พีรวิชญ ผาเจริญ ประถมศึกษา 1 2557

นางนิภาภัทร ผาเจริญ บช.งบ. ด.ช. พีรวิชญ ผาเจริญ ประถมศึกษา 4 2560

นางปยดา แนวมาลี บช.งบ. นางสาวอาทิมา แนวมาลี มัธยมศึกษา 6 2556

นางปยดา แนวมาลี บช.งบ. นางสาวอาทิมา แนวมาลี อุดมศึกษา 1 2557
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นางปยดา แนวมาลี บช.งบ. ด.ญ. เอมิกา แนวมาลี มัธยมศึกษา 3 2556

นางปยดา แนวมาลี บช.งบ. นางสาวเอมิกา แนวมาลี มัธยมศึกษา 4 2557

นางปยดา แนวมาลี บช.งบ. นางสาวเอมิกา แนวมาลี อุดมศึกษา 1 2560

นางพนิตา อินทวงศ บช.งบ. ด.ช. รณกร อินทวงศ ประถมศึกษา 2 2560

นางพูลศรี สมบัติธีระ บช.งบ. ด.ช. ณกนกพล สมบัติธีระ ประถมศกึษา 6 2556

นางพูลศรี สมบัติธีระ บช.งบ. ด.ช. ณกนกพล สมบัติธีระ มัธยมศึกษา 1 2557

นางพูลศรี สมบัติธีระ บช.งบ. นายณกนกพล สมบัติธีระ มัธยมศึกษา 4 2560

นางพูลศรี สมบัติธีระ บช.งบ. ด.ช. ณสกลธน สมบัติธีระ มัธยมศึกษา 1 2556

นางพูลศรี สมบัติธีระ บช.งบ. นายณสกลธน สมบัติธีระ มัธยมศึกษา 5 2560

นางพูลศรี สมบัติธีระ บช.งบ. นายณสกลธน สมบัติธีระ อุดมศึกษา 1 2562

นางภัคภิญญา แสงธิ บช.งบ. ด.ช. รัชภูมิ แสงธิ ประถมศึกษา 5 2556

นางวันทนา ตั้งทรงจิตรากุล บช.งบ. ด.ช. ภูริภัทร ตั้งทรงจิตรากุล ประถมศึกษา 3 2556

นางวันทนา ตั้งทรงจิตรากุล บช.งบ. ด.ช. ภูริภัทร ตั้งทรงจิตรากุล มัธยมศึกษา 2 2561

นางสาวปราง พงษเพ็ชร บช.งบ. นางสาวพราว พงษเพ็ชร อุดมศึกษา 4 2560

นางสาวสุนันทา พุมรินทร บช.งบ. ด.ญ. ณัฏฐกันย ออนนอม ประถมศึกษา 1 2560

นางขนิษฐา คงถาวรวัฒนา บท.สท. ด.ญ. มนสิชา คงถาวรวัฒนา ประถมศึกษา 5 2557

นางขนิษฐา คงถาวรวัฒนา บท.สท. ด.ญ. มนสิชา คงถาวรวัฒนา มัธยมศึกษา 1 2559

นางขนิษฐา คงถาวรวัฒนา บท.สท. นางสาวอารีรัตน คงถาวรวัฒนา มัธยมศึกษา 6 2557

นางขนิษฐา คงถาวรวัฒนา บท.สท. นางสาวอารีรัตน คงถาวรวัฒนา อุดมศึกษา 1 2558

นางคณาพร สัมฤทธิ์ลวน บท.สท. ด.ช. คริษฐ สัมฤทธิ์ลวน มัธยมศึกษา 2 2557

นางคณาพร สัมฤทธิ์ลวน บท.สท. นายคริษฐ สัมฤทธิ์ลวน มัธยมศึกษา 4 2559

นางคณาพร สัมฤทธิ์ลวน บท.สท. นายคริษฐ สัมฤทธิ์ลวน อุดมศึกษา 1 2562

นางคณาพร สัมฤทธิ์ลวน บท.สท. ด.ญ. ครินท สัมฤทธิ์ลวน ประถมศึกษา 6 2558

นางคณาพร สัมฤทธิ์ลวน บท.สท. ด.ญ. ครินท สัมฤทธิ์ลวน มัธยมศึกษา 1 2559

นางจิรสุดา แสงสุรศักดิ์ บท.สท. ด.ช. ปณณวิชญ แสงสุรศักดิ์ ประถมศึกษา 1 2556

นางจิรสุดา แสงสุรศักดิ์ บท.สท. ด.ช. ปณณวิชญ แสงสุรศักดิ์ ประถมศึกษา 4 2559

นางจิรสุดา แสงสุรศักดิ์ บท.สท. ด.ช. ปณณวิชญ แสงสุรศักดิ์ มัธยมศึกษา 1 2562

นางจิรสุดา แสงสุรศักดิ์ บท.สท. ด.ญ. จดิาภา แสงสุรศักดิ์ ประถมศึกษา 1 2562

นางจิรสุดา แสงสุรศักดิ์ บท.สท. ด.ญ. พินธุสุดา แสงสุรศักดิ์ ประถมศึกษา 1 2558

นางจิรสุดา แสงสุรศักดิ์ บท.สท. ด.ญ. พินธุสุดา แสงสุรศักดิ์ ประถมศึกษา 4 2561

นางปรนันท รัตนวารินทรชัย บท.สท. ด.ช. พชร พจนอนันต ประถมศึกษา 1 2557

นางปรนันท รัตนวารินทรชัย บท.สท. ด.ช. พชร พจนอนันต ประถมศึกษา 4 2560
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รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบุตร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด

นางปรนันท รัตนวารินทรชัย บท.สท. ด.ช. ภูรี พจนอนันต ประถมศึกษา 4 2557

นางปรนันท รัตนวารินทรชัย บท.สท. ด.ช. ภูรี พจนอนันต มัธยมศึกษา 3 2562

นายทิศะพล ปทมาสูต บท.สท. ด.ช. ณัฏฐพัช ปทมสูต ประถมศึกษา 4 2559

นายทิศะพล ปทมาสูต บท.สท. ด.ญ. ณัฐธันยา ปทมสูต ประถมศึกษา 5 2559

นายพีระ ชื่นจิต บท.สท. ด.ช. อัครัช ชื่นจิต ประถมศึกษา 4 2557

นายพีระ ชื่นจิต บท.สท. ด.ช. อัครัช ชื่นจิต มัธยมศึกษา 1 2560

นางลัดดา ดํารงกมลทิพย บส.วบ. ด.ช. กฤตพล ดํารงกมลทิพย มัธยมศึกษา 1 2557

นางลัดดา ดํารงกมลทิพย บส.วบ. นายกฤตพล ดํารงกมลทิพย มัธยมศึกษา 4 2560

นางสาวศิริเพ็ญ ศรีเชี่ยวชาญ บส.วบ. ด.ช. อดิศร อินสุวรรณ ปวช. 2 2557

นางสาวศิริเพ็ญ ศรีเชี่ยวชาญ บส.วบ. นายวิทยา อินสุวรรณ อุดมศึกษา 2 2557

นางสาวศิริเพ็ญ ศรีเชี่ยวชาญ บส.วบ. นายอภิชา อินสุวรรณ อุดมศึกษา 1 2559

นายจตุรงค ยมวรรณ บส.วบ. ด.ช. เตชพัฒน ยมวรรณ ประถมศึกษา 5 2557

นายจตุรงค ยมวรรณ บส.วบ. ด.ญ. จิตราภรณ ยมวรรณ ประถมศึกษา 6 2557

นายจักรกฤษณ ธุวานนท บส.วบ. ด.ช. กันตภณ ธุวานนท ประถมศึกษา 4 2559

นายจักรกฤษณ ธุวานนท บส.วบ. ด.ช. ภูมิธาดา ธุวานนท ประถมศึกษา 6 2560

นายจักรกฤษณ ธุวานนท บส.วบ. ด.ช. ภูมิธาดา ธุวานนท มัธยมศึกษา 2 2562

นายจํารัส สุขเย็น บส.วบ. นายจิรภัทร สุขเย็น มัธยมศึกษา 6 2557

นายจํารัส สุขเย็น บส.วบ. นายจิรภัทร สุขเย็น อุดมศึกษา 1 2558

นายชูศักดิ์ ฉยุฉาย บส.วบ. ด.ช. ธีรภพ ฉุยฉาย มัธยมศึกษา 2 2557

นายชูศักดิ์ ฉุยฉาย บส.วบ. นายธีรภพ ฉุยฉาย ปวช. 1 2559

นายชูศักดิ์ ฉุยฉาย บส.วบ. นายธีรภพ ฉุยฉาย อุดมศึกษา 1 2562

นายชูศักดิ์ ฉุยฉาย บส.วบ. นายพงศธร ฉุยฉาย ปวช. 2 2557

นายชูศักดิ์ ฉุยฉาย บส.วบ. นายพงศธร ฉุยฉาย อุดมศึกษา 1 2559

นายณัฐวุฒิ จําปาสา บส.วบ. ด.ญ. อรอินทุ จําปาสา มัธยมศึกษา 3 2558

นายณัฐวุฒิ จําปาสา บส.วบ. นางสาวอรอินทุ จําปาสา มัธยมศึกษา 4 2559

นายณัฐวุฒิ จําปาสา บส.วบ. นายรตน จําปาสา มัธยมศึกษา 5 2558

นายณัฐวุฒิ จําปาสา บส.วบ. นายรตน จําปาสา อุดมศึกษา 2 2561

นายนิรัตน จูมจะนะ บส.วบ. ด.ช. ปรัชญากร จูมจะนะ ประถมศึกษา 1 2560

นายนิรัตน จูมจะนะ บส.วบ. นางสาวปรัชญาพร จูมจะนะ มัธยมศึกษา 5 2558

นายนิรัตน จูมจะนะ บส.วบ. นางสาวปรัชญาพร จูมจะนะ อุดมศึกษา 1 2560

นายปานเทพ ดํารงกมลทิพย บส.วบ. ด.ช. ทัตเทพ ดํารงกมลทิพย มัธยมศึกษา 3 2557

นายปานเทพ ดํารงกมลทิพย บส.วบ. นายทัตเทพ ดํารงกมลทิพย มัธยมศึกษา 5 2559
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นายปานเทพ ดํารงกมลทิพย บส.วบ. นายทัตเทพ ดํารงกมลทิพย อุดมศึกษา 2 2562

นายพันธศักดิ์ โพธิเดช บส.วบ. นางสาวกัญญวัณ โพธิเดช อุดมศึกษา 4 2556

นายพันธศักดิ์ โพธิเดช บส.วบ. นางสาวณพารี โพธิเดช มัธยมศึกษา 6 2556

นายพันธศักดิ์ โพธิเดช บส.วบ. นางสาวณพารี โพธิเดช อุดมศึกษา 2 2559

นายพัลลภ ฟองเพชร บส.วบ. ด.ช. สุรพัศ ฟองเพชร ประถมศึกษา 5 2557

นายพัลลภ ฟองเพชร บส.วบ. ด.ช. สุรพัศ ฟองเพชร มัธยมศึกษา 1 2559

นายพัลลภ ฟองเพชร บส.วบ. นายสุรพัศ ฟองเพชร มัธยมศึกษา 4 2562

นายพิเศษ ศรีมั่น บส.วบ. น.ส. ภัทรพร ศรีมั่น อุดมศึกษา 3 2561

นายไพบูลย เยี่ยมพานิช บส.วบ. ด.ญ. ปรานตปวีณ เยี่ยมพานิช มัธยมศึกษา 1 2558

นายไพบูลย เยี่ยมพานิช บส.วบ. ด.ญ. ปณฑิตา เยี่ยมพานิช ประถมศึกษา 5 2558

นายมนตรี พรอนันตรัตน บส.วบ. ด.ญ. พิชชาภรณ พรอนันตรัตน มัธยมศึกษา 2 2557

นายมนตรี พรอนันตรัตน บส.วบ. นางสาวพิชญาภรณ พรอนันตรัตน มัธยมศึกษา 4 2559

นายมนูญ คํามี บส.วบ. ด.ช. สัทมน คํามี มัธยมศึกษา 3 2557

นายมนูญ คํามี บส.วบ. นายสัทมน คํามี มัธยมศึกษา 4 2558

นายมนูญ คํามี บส.วบ. นายสัทมน คํามี อุดมศึกษา 1 2561

นายมนูญ คํามี บส.วบ. นางสาวอาทิมา คํามี มัธยมศึกษา 6 2557

นายมนูญ คํามี บส.วบ. นางสาวอาทิมา คํามี อุดมศึกษา 1 2558

นายรณชัย เจริญสิทธิ์ บส.วบ. ด.ญ. ธมกร เจริญสิทธิ์ ประถมศึกษา 1 2557

นายรณชัย เจริญสิทธิ์ บส.วบ. ด.ญ. ธมกร เจริญสิทธิ์ ประถมศึกษา 4 2560

นายรังสรรค จันทรกะพอ บส.วบ. ด.ญ. จันทรกะพอ จันทรกะพอ ประถมศึกษา 5 2557

นายรังสรรค จันทนกะพอ บส.วบ. นางสาวจันทรกะพอ จันทรกะพอ มัธยมศึกษา 3 2561

นายรังสรรค จันทนกะพอ บส.วบ. นายวชิรวิทย จันทรกะพอ อุดมศึกษา 3 2561

นายรังสรรค จันทรกะพอ บส.วบ. นายจักรพงศ จันทรกะพอ มัธยมศึกษา 5 2557

นายวนวัฒน ชัยชนะ บส.วบ. ด.ช. ณัชพล ชัยชนะ ประถมศึกษา 2 2562

นายสมภพ สุวรรณประภา บส.วบ. นางสาวณัฐณิชา สุวรรณประภา อุดมศึกษา 3 2560

นายสุรยุทธ พวงระยา บส.วบ. ด.ช. จิรวัฒน พวงระยา มัธยมศึกษา 3 2560

นายสุรยุทธ พวงระยา บส.วบ. นายจิรวัฒน พวงระยา มัธยมศึกษา 4 2561

นายเสรี สีขันธ บส.วบ. ด.ช. อภิสิทธิ์ สีขันธ มัธยมศึกษา 2 2557

นายเสรี สีขันธ บส.วบ. นายอภิสิทธิ์ สีขันธ มัธยมศึกษา 4 2559

นายเสรี สีขันธ บส.วบ. ด.ญ. ศศิพิมพ สีขันธ ประถมศึกษา 2 2557

นายเสรี สีขันธ บส.วบ. ด.ญ. ศศิพิมพ สีขันธ ประถมศึกษา 4 2559

นายโสภาค ศรีแสง บส.วบ. นายพอเพียง ศรีแสง มัธยมศึกษา 4 2561
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นายอมรวิทย พิณแชม บส.วบ. ด.ญ. บุญฐิสา พิณแชม มัธยมศึกษา 2 2562

นายเอกพจน สุขผสม บส.วบ. ด.ช. อินทัช สุขผสม มัธยมศึกษา 1 2557

นายเอกพจน สุขผสม บส.วบ. นายอินทัช สุขผสม ปวช. 1 2560

นายเอกพจน สุขผสม บส.วบ. ด.ญ. อธิชา สุขผสม ประถมศึกษา 6 2557

นายเอกพจน สุขผสม บส.วบ. ด.ญ. อธิชา สุขผสม มัธยมศึกษา 2 2559

นายเอกพจน สุขผสม บส.วบ. ด.ญ. อธิชา สุขผสม มัธยมศึกษา 4 2561

นต. จาณิกร ชาญนรา ปบ.ทส. ด.ญ. ณัชชา ชาญนรา มัธยมศึกษา 3 2558

นต. จาณิกร ชาญนรา ปบ.ทส. ด.ญ. ธัญญา ชาญนรา ประถมศึกษา 6 2558

นางชลลดา สุพิริยะนันท ปบ.ทส. ด.ญ. สุพิลดา สุพิริยะนันท ประถมศึกษา 5 2556

นางชลลดา สุพิริยะนันท ปบ.ทส. ด.ญ. สุพิลดา สุพิริยะนันท มัธยมศึกษา 2 2559

นางชลลดา สุพิริยะนันท ปบ.ทส. นางสาวสุพิลดา สุพิริยะนันท มัธยมศึกษา 4 2561

นางชลลดา สุพิริยะนันท ปบ.ทส. ด.ช. ภูริดนัย สุพิริยะนันท มัธยมศึกษา 3 2556

นางชลลดา สุพิริยะนันท ปบ.ทส. นายภูริดนัย สุพิริยะนันท มัธยมศึกษา 6 2559

นางชลลดา สุพิริยะนันท ปบ.ทส. นายภูริดนัย สุพิริยะนันท อุดมศึกษา 2 2561

นายกฤชทิพย นามโคตร ปบ.ทส. ด.ช. เศรษฐณัฐ นามโคตร มัธยมศึกษา 3 2557

นายกฤชทิพย นามโคตร ปบ.ทส. นายเศรษฐณัฐ นามโคตร มัธยมศึกษา 5 2559

นายกฤชทิพย นามโคตร ปบ.ทส. นายเศรษฐณัฐ นามโคตร อุดมศึกษา 1 2561

นายจาณิกร ชาญนรา ปบ.ทส. นางสาวณัชชา  ชาญนรา มัธยมศึกษา 4 2559

นายจาณิกร ชาญนรา ปบ.ทส. นางสาวธัญญา  ชาญนรา มัธยมศึกษา 1 2559

นายชาตรี จตรุภัทรอาภรณ ปบ.ทส. ด.ญ. ญาดา จตุรภัทรอาภรณ มัธยมศึกษา 1 2558

นายชาตรี จตุรภัทรอาภรณ ปบ.ทส. นางสาวญาดา จตุรภัทรอาภรณ มัธยมศึกษา 5 2562

นายเทียนชัย เอกธรรมรักษ ปบ.ทส. ด.ญ. พิมพพรรษา เอกธรรมรักษ ประถมศึกษา 2 2561

นายไมตรี น่ิมสุข ปบ.ทส. ด.ญ. มนตนภา น่ิมสุข ประถมศึกษา 5 2561

นายรังสิทธิ์ บุษบงก ปบ.ทส. ด.ช. ทักษิณา บุษบงก ประถมศึกษา 6 2556

นายรังสิทธิ์ บุษบงก ปบ.ทส. ด.ช. ทักษิณา บุษบงก มัธยมศึกษา 1 2557

นายรังสิทธิ์ บุษบงก ปบ.ทส. ด.ญ. ธนัชญา บุษบงก ประถมศึกษา 4 2556

นายรังสิทธิ์ บุษบงก ปบ.ทส. ด.ญ. ธนัชญา บุษบงก มัธยมศึกษา 1 2559

นายรังสิทธิ์ บุษบงก ปบ.ทส. นางสาวธนัชญา บษุบงก มัธยมศึกษา 4 2562

นายรังสิทธิ์ บุษบงก ปบ.ทส. นายทักษิณา บุษบงก มัธยมศึกษา 4 2560

นายวีรชน เอมสุวรรณ ปบ.ทส. ด.ช. คุณากร เอมสุวรรณ ประถมศึกษา 1 2562

นายวีรชน เอมสุวรรณ ปบ.ทส. ด.ช. อดิศกานต เอมสุวรรณ ประถมศึกษา 1 2558

นายวีรชน เอมสุวรรณ ปบ.ทส. ด.ช. อดิศกานต เอมสุวรรณ ประถมศึกษา 4 2561
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นายอโนชา โรจนอุดมพร ปบ.ทส. ด.ช. กิตติธร โรจนอุดมพร มัธยมศึกษา 4 2557

นายอโนชา โรจนอุดมพร ปบ.ทส. นายกิตติธร โรจนอุดมพร อุดมศึกษา 1 2560

นายอโนชา โรจนอุดมพร ปบ.ทส. นายณพงค โรจนอุดมพร ปวช. 1 2557

นายอโนชา โรจนอุดมพร ปบ.ทส. นายณพงค โรจนอุดมพร อุดมศึกษา 1 2560

พ.อ. เขตต กันยาสนธิ์ ปบ.ทส. ด.ช. ธัญวัสส กันยาสนธิ์ ประถมศึกษา 4 2557

พ.อ. เขตต กันยาสนธิ์ ปบ.ทส. ด.ช. ธัญวัสส กันยาสนธิ์ มัธยมศึกษา 1 2560

พ.อ. เขตต กันยาสนธิ์ ปบ.ทส. ด.ช. วัสสธนพน กันยาสนธิ์ ประถมศึกษา 3 2557

พ.อ. เขตต กันยาสนธิ์ ปบ.ทส. ด.ช. วัสสธนพน กันยาสนธิ์ ประถมศึกษา 4 2558

พ.อ. เขตต กันยาสนธิ์ ปบ.ทส. ด.ช. วัสสธนพน กันยาสนธิ์ มัธยมศึกษา 1 2561

นายวันชัย ชัยพันธเศรษฐ ผก.ศป ด.ช. ชัชชัย ชัยพันธเศรษฐ ประถมศึกษา 6 2557

น.ต. สรวุฒิ มณฑลโสภณ ผก.ศป. นายพงศเมธัส มณฑลโสภณ อุดมศึกษา 1 2558

น.ต. สรวุฒิ มณฑลโสภณ ผก.ศป. นายพงศวิศิษฎ มณฑลโสภณ อุดมศึกษา 3 2558

นางจงกล อนมงคล ผก.ศป. ด.ช. จตุพร อัศวรุจิรกุล มัธยมศึกษา 2 2556

นางจงกล อนมงคล ผก.ศป. นายจตพุร อัศวรุจิรกุล มัธยมศึกษา 4 2558

นางจงกล อนมงคล ผก.ศป. นายจตุพร อัศวรุจิรกุล อุดมศึกษา 1 2561

นางจงกล อนมงคล ผก.ศป. ด.ญ. คัทลียา อัศวรุจิรกุล มัธยมศึกษา 1 2557

นางจงกล อนมงคล ผก.ศป. นางสาวคัทลียา อัศวรุจิรกุล มัธยมศึกษา 4 2560

นางทิพาภรณ ปานนาคะพิทักษ ผก.ศป. ด.ช. นรุตม ปานนาคะพิทักษ มัธยมศึกษา 2 2557

นางทิพาภรณ ปานนาคะพทิักษ ผก.ศป. นายนรุตม ปานนาคะพิทักษ มัธยมศึกษา 4 2559

นายณัฐกร พุมกุมาร ผก.ศป. ด.ช. ณภัทร พุมกุมาร ประถมศึกษา 1 2556

นายธิบดินทร จินตะกัน ผก.ศป. ด.ช. จิณณะ จินตะกัน มัธยมศึกษา 1 2557

นายนครินทร วีระพันธ ผก.ศป. นางสาวนํ้าทิพย วีระพันธ อุดมศึกษา 1 2557

นายผจงศักดิ์ รัฐนิกุล ผก.ศป. ด.ช. พฤทธบิุญ รัฐนิกุล มัธยมศึกษา 3 2557

นายผจงศักดิ์ รัฐนิกุล ผก.ศป. นายพฤทธิบุญ รัฐนิกุล มัธยมศึกษา 4 2558

นายพงศธร สมยืน ผก.ศป. ด.ช. ณัฐสกล สมยืน ประถมศึกษา 1 2560

นายพรหมสิทธิ์ สรอยระยา ผก.ศป. ด.ญ. พัณณสิตา สรอยระยา ประถมศึกษา 6 2560

นายภาคย ปูรณามระ ผก.ศป. ด.ญ. คณิชยา ปูรณามระ ประถมศึกษา 1 2561

นายวันชัย คลายสกุล ผก.ศป. นางสาวอภิสรา คลายสกุล อุดมศึกษา 2 2558

นายวันชัย ชัยพันธเศรษฐ ผก.ศป. ด.ช. ชัชชัย ชัยพันธเศรษฐ มัธยมศึกษา 4 2561

นายวันชัย ชัยพันธเศรษฐ ผก.ศป. นางสาวดุสิตตา ชัยพันธเศรษฐ อุดมศึกษา 1 2557

นายศิริชัย ภาคสุวรรณ ผก.ศป. ด.ญ. สลิล ภาคสุวรรณ ประถมศึกษา 2 2557

นายศิริชัย ภาคสุวรรณ ผก.ศป. ด.ญ. สลิล ภาคสุวรรณ ประถมศึกษา 6 2561
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นายสมเกียรติ สิริโชควรกิตติ์ ผก.ศป. ด.ญ. ณัชชารีย สิริโชควรกิตติ์ ประถมศึกษา 1 2561

นายสิริบูรณ แปงหอม ผก.ศป. ด.ช. วทัญู แปงหอม มัธยมศึกษา 1 2556

นายสิริบูรณ แปงหอม ผก.ศป. นายวทัญู แปงหอม มัธยมศึกษา 4 2559

นายสิริบูรณ แปงหอม ผก.ศป. นายวทัญู แปงหอม อุดมศึกษา 1 2562

นายสิริบูรณ แปงหอม ผก.ศป. ด.ญ. โชติมนต แปงหอม ประถมศึกษา 4 2557

นายสิริบูรณ แปงหอม ผก.ศป. ด.ญ. โชติมนต แปงหอม มัธยมศึกษา 1 2560

นายอิทธิพงษ อินพล ผก.ศป. ด.ช. ณัชพล อินพล มัธยมศึกษา 2 2558

นายอิทธิพงษ อินพล ผก.ศป. นางสาวณัฐชยา อินพล มัธยมศึกษา 5 2558

นายอิทธิพงษ อินพล ผก.ศป. นางสาวณัฐชยา อินพล อุดมศึกษา 1 2560

นายสุรพล คงพูล ฝจ นายธรรมปพน คงพูล อุดมศึกษา 2 2559

น.ท. สมวัฒน  วระวิบุล ฝจ. นางสาวกิตติมา วระวิบุล มัธยมศึกษา 6 2559

น.ท. สมวัฒน  วระวิบุล ฝจ. นายกิตติภพ วระวิบุล อุดมศึกษา 4 2559

น.อ. สุเทพ รวมจิตร ฝจ. นายอดิเทพ รวมจิตร อุดมศึกษา 3 2558

น.อ. สุเทพ รวมจิตร ฝจ. นายอดิศร รวมจิตร ปวส. 2 2560

น.อ. สุเทพ รวมจิตร ฝจ. นายอดิศร รวมจิตร มัธยมศึกษา 6 2558

นางธนิยา สุนทระศานติก ฝจ. นางสาวพัดชาพา สุนทระศานติก มัธยมศึกษา 5 2556

นางธนิยา สุนทระศานติก ฝจ. นางสาวพัดชาพา สุนทระศาสติก อุดมศึกษา 2 2559

นางธนิยา สุนทระศานติก ฝจ. นางสาวพิชชาพร สุนทระศานติก อุดมศึกษา 2 2557

นางธนิยา สุนทระศานติก ฝจ. นางสาวพิมพิกา สุนทระศานติก อุดมศึกษา 2 2556

นางธีราวัลย ยองใย ฝจ. ด.ญ. ชนมนิภา ยองใย ประถมศึกษา 6 2558

นางธีราวัลย ยองใย ฝจ. ด.ญ. ชนมนิภา ยองใย มัธยมศึกษา 2 2560

นางธีราวัลย ยองใย ฝจ. ด.ญ. พิมพชนก ยองใย มัธยมศึกษา 3 2558

นางธีราวัลย ยองใย ฝจ. นางสาวพิมพชนก ยองใย มัธยมศึกษา 5 2560

นางรัศมีเพ็ญ หองทองแดง ฝจ. นายพลช หองทองแดง อุดมศึกษา 5 2556

นางรัศมีเพ็ญ หองทองแดง ฝจ. นายพลัฏฐ หองทองแดง อุดมศึกษา 3 2558

นางรัศมีเพ็ญ หองทองแดง ฝจ. นายรัศมิ์วัต หองทองแดง อุดมศึกษา 4 2556

นางวันทิยา เฮงตระกูล ฝจ. นางสาวณัฏฐา เฮงตระกูล อุดมศึกษา 2 2556

นางวันทิยา เฮงตระกูล ฝจ. นางสาวธิดา เฮงตระกูล อุดมศึกษา 4 2556

นางสุวารี พงษศิริ ฝจ. นายศิลา พงษศิริ อุดมศึกษา 2 2557

นางสุวารี พงษสิริ ฝจ. นางสาวชนิกา พงษศิริ มัธยมศึกษา 4 2559

นางอาภารัตน คณิตนันทกุล ฝจ. นางสาวณัฐธิดา คณิตนันทกุล อุดมศึกษา 4 2557

นางอาภาวดี ศรีหิรัญ ฝจ. นางสาวธัชนันท ศรีหิรัญ มัธยมศึกษา 6 2560
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นางอาภาวดี ศรีหิรัญ ฝจ. นางสาวธัชนันท ศรีหิรัญ อุดมศึกษา 2 2562

นางอาภาวดี ศรีหิรัญ ฝจ. นางสาวพิชดา ศรีหิรัญ อุดมศึกษา 3 2560

นายกุศล พูลศิริ ฝจ. น.ส. ณัชชา พูลสิริ อุดมศึกษา 4 2561

นายกุศล พูลศิริ ฝจ. นายธีธัช พูลสิริ อุดมศึกษา 1 2561

นายจักรกฤช พิศาลเมธี ฝจ. ด.ญ. มิรดา พิศาลเมธี ประถมศึกษา 1 2562

นายชัยนาท ระเวง ฝจ. ด.ญ. ปกรณพรชนก  ระเวง ประถมศึกษา 4 2556

นายชัยนาท ระเวง ฝจ. นางสาวประวีณนุช ระเวง มัธยมศึกษา 5 2556

นายชัยนาท ระเวง ฝจ. นางสาวประวีณนุช ระเวง อุดมศึกษา 1 2558

นายชํานาญ ฤาชัย ฝจ. ด.ช. คุณัชญ ฤาชัย ประถมศึกษา 6 2560

นายชํานาญ ฤาชัย ฝจ. ด.ช. คุณัชญ ฤาชัย มัธยมศึกษา 1 2561

นายนฤปกรณ อุทัยพัฒนาชีพ ฝจ. นางสาวปุณยวีร อุทัยพัฒนาชีพ อุดมศึกษา 1 2556

นายพลนิวัฒ เนตรสุวรรณ ฝจ. ด.ช. ธรรมชาติ เนตรสุวรรณ มัธยมศึกษา 3 2561

นายพลนิวัฒ เนตรสุวรรณ ฝจ. นางสาวพุทธชาด เนตรสุวรรณ มัธยมศึกษา 4 2562

นายพลนิวัฒ เนตรสุวรรณ ฝจ. นางสาวเพียงขวัญ เนตรสุวรรณ อุดมศึกษา 1 2562

นายมัฆวาฬ สุวรรณกูฎ ฝจ. นางสาวมนัสดา สุวรรณกูฎ อุดมศึกษา 1 2557

นายมานะ หวังธรรมเกื้อ ฝจ. ด.ญ. ณัฐสินี หวังธรรมเกื้อ มัธยมศึกษา 1 2560

นายมานะ หวังธรรมเกื้อ ฝจ. นางสาวณัฐนรี หวังธรรมเกื้อ มัธยมศึกษา 4 2559

นายวราวุธ รพิพันธุ ฝจ. ด.ญ. วรีสา รพิพันธุ ประถมศึกษา 1 2558

นายวิทยา จุลวัฒนานนท ฝจ. ด.ช. กรวิชญ จุลวัฒนานนท ประถมศึกษา 4 2556

นายวิทยา จุลวัฒนานนท ฝจ. นายกรวิชญ จุลวัฒนนานนท มัธยมศึกษา 4 2562

นายวิทยา จุลวัฒนานนท ฝจ. ด.ช. วรเมธ จุลวัฒนานนท มัธยมศึกษา 2 2556

นายวิทยา จุลวัฒนานนท ฝจ. นายวรเมธ จุลวัฒนนานนท อุดมศึกษา 2 2562

นายศิริ รัตนาศิริภิรมย ฝจ. ด.ช. กนกพิชญ รัตนาศิริภิรมย มัธยมศึกษา 3 2557

นายศิริ รัตนาศิริภิรมย ฝจ. นายกษิดิศ รัตนาศิริภิรมย มัธยมศึกษา 6 2557

นายสราวุธ ชนะโลก ฝจ. นางสาวธนภรณ ชนะโลก อุดมศึกษา 1 2560

นายสันติเวช ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ฝจ. ด.ช. เสริมสันต ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ประถมศึกษา 6 2561

นายสุนทร ศรีถาวร ฝจ. ด.ญ. พิมพรดา ศรีถาวร ประถมศึกษา 3 2562

นายสุนันท น่ิมฟก ฝจ. นางสาวชญานิษฐ น่ิมฟก อุดมศึกษา 1 2557

นายสุนันท น่ิมฟก ฝจ. นางสาวชนนิกานต น่ิมฟก อุดมศึกษา 2 2557

นายสุรชัย หนูพรหม ฝจ. ด.ช. วิกร หนูพรหม มัธยมศึกษา 5 2560

นายสุรชัย หนูพรหม ฝจ. ด.ญ. นภัส หนูพรหม มัธยมศึกษา 3 2557

นายสุรชัย หนูพรหม ฝจ. ด.ญ. นภัส หนูพรหม มัธยมศึกษา 5 2560
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นายสุรชัย หนูพรหม ฝจ. นางสาวรังษิณา หนูพรหม อุดมศึกษา 1 2557

นายสุรพล คงพูล ฝจ. ด.ช. พีรพรรฒ คงพูล ประถมศึกษา 1 2562

นายสุวิชาญ สถิตกิจพิเชษฐ ฝจ. ด.ช. ชนสิทธิ์ สถิตกิจพิเชษฐ มัธยมศึกษา 1 2556

นายสุวิชาญ สถิตกิจพิเชษฐ ฝจ. ด.ช. ชยพัทธ สถิตกิจพิเชษฐ ประถมศึกษา 1 2557

นายสุวิชาญ สถิตกิจพิเชษฐ ฝจ. ด.ช. เตชสิทธิ์ สถิตกิจพิเชษฐ ประถมศึกษา 2 2556

ร.ท. พรรณเอก พันธุอุบล ฝจ. นางสาวธัชพรรณ พันธุอุบล อุดมศึกษา 1 2557

นางคณิตสา เจนพิชัย พก.พส. ด.ญ. คนิสตา เจนพิชัย ประถมศึกษา 5 2559

นางคนิตสา เจนพิชัย พก.พส. ด.ญ. คนิสตา เจนพิชัย ประถมศึกษา 2 2556

นางสาวสุริชา ปนทอง พท.สท. ด.ญ. ณิชชา หรรษานิมิตกุล มัธยมศึกษา 2 2561

นางสาวสุริชา ปนทอง พท.สท. น.ส. ณัชชา หรรษานิมิตกุล มัธยมศึกษา 4 2561

นายเขมรัฐ จึงอนุวัตร พท.สท. ด.ช. ปภังกร จึงอนุวัตร ประถมศึกษา 3 2557

นายเขมรัฐ จึงอนุวัตร พท.สท. ด.ช. ปภังกร จึงอนุวัตร มัธยมศึกษา 2 2562

นายเขมรัฐ จึงอนุวัตร พท.สท. ด.ช. ศุภกร จึงอนุวัตร ประถมศึกษา 1 2557

นายเขมรัฐ จึงอนุวัตร พท.สท. ด.ช. ศุภกร จึงอนุวัตร ประถมศึกษา 6 2562

นายชัยวุฒิ เนตรคุณโพธิ์เจริญ พท.สท. ด.ช. วิชญ เนตรคุณโพธิ์เจริญ ประถมศึกษา 4 2561

นายชัยวุฒิ เนตรคุณโพธิ์เจริญ พท.สท. ด.ช. วิชญ เนตรคุรโพธิ์เจริญ ประถมศึกษา 1 2558

นายชัยวุฒิ เนตรคุณโพธิ์เจริญ พท.สท. ด.ญ. รชยา เนตรคุณโพธิ์เจริญ ประถมศึกษา 1 2560

นายมานพ อินจา พท.สท. ด.ญ. พริมา อินจา ประถมศึกษา 2 2562

นางจารุวรรณ คันธกมลมาศ พป.พส. ด.ช. ศริตวรรธน คันธกมลมาศ ประถมศึกษา 3 2557

นางจารุวรรณ คันธกมลมาศ พป.พส. ด.ช. ศริตวรรธน คันธกมลมาศ ประถมศึกษา 6 2560

นางจารุวรรณ คันธกมลมาศ พป.พส. ด.ช. ศริตวรรธน คันธกมลมาศ มัธยมศึกษา 1 2561

นางรัญตรา ชัยประภา พป.พส. นางสาวจิรญา ชัยประภา อุดมศึกษา 1 2559

นางสาวอุษา ธิกุลวงษ พป.พส. ด.ญ. อรชพร นิลสังข ประถมศึกษา 1 2558

นางสาวอุษา ธิกุลวงษ พป.พส. ด.ญ. อรชพร นิลสังข ประถมศึกษา 4 2561

นายปญญา กังวานธรรมกุล พป.พส. ด.ช. พีรณัฐ กังวานธรรมกุล มัธยมศึกษา 1 2559

นายปญญา กังวานธรรมกุล พป.พส. ด.ญ. สุฐิตา กังวานธรรมกุล ประถมศึกษา 2 2559

นายไพบูลย ฉัตรชมชื่น พป.พส. นางสาวณัชชา ฉัตรชมชื่น อุดมศึกษา 1 2557

นายไพบูลย ฉัตรชมชื่น พป.พส. นายณภัทร ฉตัรชมชื่น อุดมศึกษา 3 2557

นางรุงทิพย เขมวราภรณ พว.พส. ด.ช. ธิติวุฒิ เขมวราภรณ ประถมศึกษา 6 2556

นางรุงทิพย เขมวราภรณ พว.พส. ด.ช. ศุภปญญา เขมวราภรณ มัธยมศึกษา 1 2557

นางรุงทิพย เขมวราภรณ พว.พส. นายศุภปญญา เขมวราภรณ มัธยมศึกษา 4 2560

นางรุงทิพย เขมวราภรณ พว.พส. ด.ญ. ภัทรนันท เขมวราภรณ มัธยมศึกษา 2 2556
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นางรุงทิพย เขมวราภรณ พว.พส. นางสาวพชรณัท เขมวราภรณ มัธยมศึกษา 4 2558

นางสายสุนีย ศิริบุญฤทธิ์ พว.พส. ด.ญ. ศวัสพร ศิริบุญฤทธิ์ มัธยมศึกษา 2 2556

นางสายสุนีย ศิริบุญฤทธิ์ พว.พส. นางสาวศวัสพร ศิริบุญฤทธิ์ มัธยมศึกษา 4 2558

นางสายสุนีย ศิริบุญฤทธิ์ พว.พส. นางสาวศวัสพร ศิริบุญฤทธิ์ อุดมศึกษา 2 2562

นางสายสุนีย ศิริบุญฤทธิ์ พว.พส. นางสาวกุลธิดา ศิริบุญฤทธิ์ มัธยมศึกษา 4 2556

นางสายสุนีย ศิริบุญฤทธิ์ พว.พส. นางสาวกุลธิดา ศิริบุญฤทธิ์ อุดมศึกษา 1 2559

นางสาวเกริดา คัมภีรคุปต พว.พส. ด.ญ. พรพวิษย เตชะสุวรรณ ประถมศึกษา 1 2556

นางสาวเกริดา คัมภีรคุปต พว.พส. ด.ญ. พรพวิษย เตชะสุวรรณ ประถมศึกษา 5 2560

นางสาวเกริดา คัมภีรคุปต พว.พส. ด.ญ. พวิษยพร เตชะสุวรรณ ประถมศึกษา 6 2556

นางสาวเกริดา คัมภีรคุปต พว.พส. ด.ญ. พวิษยพร เตชะสุวรรณ มัธยมศึกษา 1 2557

นางสาวเกริดา คัมภีรคุปต พว.พส. นางสาวพวิษยพร เตชะสุวรรณ มัธยมศึกษา 4 2560

นางอัญชรินทร ปฏินิสสัคโค พว.พส. นางสาวปุณณปารมี ปฏินิสสัคโค อุดมศึกษา 3 2556

นายราชันย เหล็กกลา พว.พส. นางสาวพิชชานันท เหล็กกลา อุดมศึกษา 4 2557

นายราชันย เหล็กกลา พว.พส. นายศรันย เหล็กกลา ปวช. 3 2557

นายราชันย เหล็กกลา พว.พส. นายศรันย เหล็กกลา อุดมศึกษา 1 2558

นางศศิกานต ศรคํา ฟท.ศป. นางสาวอสมาภรณ ศรคํา อุดมศึกษา 2 2556

นางศศิกานต ศรคํา ฟท.ศป. นายศรราม ศรคํา อุดมศึกษา 1 2556

นางสาวจิรพรรณ คลองแคลว ฟท.ศป. ด.ช. พศวัต เครือลังกา ประถมศกึษา 5 2556

นางสาวจิรพรรณ คลองแคลว ฟท.ศป. ด.ช. พศวัต เครือสังกา มัธยมศึกษา 1 2558

นางสาวจิรพรรณ คลองแคลว ฟท.ศป. นายพศวัต เครือสังกา มัธยมศึกษา 4 2561

นางสาวจิรพรรณ คลองแคลว ฟท.ศป. ด.ญ. พรนภัส เครือลังกา มัธยมศึกษา 2 2556

นางสาวจิรพรรณ คลองแคลว ฟท.ศป. น.ส. พรนภัส เครือสังกา อุดมศึกษา 1 2561

นางสาวจิรพรรณ คลองแคลว ฟท.ศป. นางสาวพรนภัส เครือสังกา มัธยมศึกษา 4 2558

นางสาวเพ็ญศิริ ดอกยี่โถ ฟท.ศป. นางสาวณัฐธิกา แจมใส อุดมศึกษา 3 2556

นายกรวุฒิ อัมพรแสงทอง ฟท.ศป. ด.ญ. กัญญนวิน อัมพรแสงทอง ประถมศึกษา 6 2556

นายกรวุฒิ อัมพรแสงทอง ฟท.ศป. นางสาวกัญญนวิน อัมพรแสงทอง มัธยมศึกษา 4 2560

นายโกเมน ขาวผอง ฟท.ศป. ด.ช. คณิศร ขาวผอง มัธยมศึกษา 4 2558

นายคมพิพัฒน พรมทัต ฟท.ศป. ด.ญ. อรัชพร พรมทัต มธัยมศึกษา 4 2557

นายจีระวิชญ สนสกุล ฟท.ศป. ด.ญ. ชนิตา สนสกุล ประถมศึกษา 4 2558

นายฉัตรชัย สุวรรณศรี ฟท.ศป. ด.ช. ฐิติพล สุวรรณศรี ประถมศึกษา 4 2556

นายฉัตรชัย สุวรรณศรี ฟท.ศป. ด.ช. ฐิติพล สุวรรณศรี มัธยมศึกษา 1 2559

นายฉัตรชัย สุวรรณศรี ฟท.ศป. นายณัฐพล สุวรรณศรี ปวส. 1 2560
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นายฉัตรชัย สุวรรณศรี ฟท.ศป. ด.ช. อชิตพล สุวรรณศรี มัธยมศึกษา 1 2556

นายฉัตรชัย สุวรรณศรี ฟท.ศป. นายอชิตพล สุวรรณศรี มัธยมศึกษา 4 2559

นายโชคชัย อัศวเย็นใจ ฟท.ศป. ด.ช. นิธิศ อัศวเย็นใจ ประถมศึกษา 5 2557

นายโชคชัย อัศวเย็นใจ ฟท.ศป. ด.ช. นิธิศ อัศวเย็นใจ มัธยมศึกษา 1 2559

นายโชคชัย อัศวเย็นใจ ฟท.ศป. นายนิธิศ อัศวเย็นใจ มัธยมศึกษา 4 2562

นายโชคชัย อัศวเย็นใจ ฟท.ศป. นายจิรกิตติ์ อัศวเย็นใจ มัธยมศึกษา 5 2558

นายโชคชัย อัศวเย็นใจ ฟท.ศป. นายจิรกิตติ์ อัศวเย็นใจ อุดมศึกษา 1 2560

นายถกนธ จันทรวงค ฟท.ศป. นางสาวเปมิกา จันทรวงค อุดมศึกษา 1 2558

นายถกนธ จันทรวงศ ฟท.ศป. นางสาวเปมิกา จันทรวงศ มัธยมศึกษา 5 2556

นายถกนธ จันทรวงศ ฟท.ศป. ด.ญ. หทัยรัตน จันทรวงศ ประถมศึกษา 5 2556

นายถกนธ จันทรวงศ ฟท.ศป. ด.ญ. หทัยรัตน จันทรวงศ มัธยมศึกษา 1 2558

นายถกนธ จันทรวงศ ฟท.ศป. น.ส. หทัยรัตน จันทรวงศ มัธยมศึกษา 4 2561

นายทวีชัย โคตรบรรเทา ฟท.ศป. ด.ช. โปรดปราน โคตรบรรเทา ประถมศึกษา 2 2556

นายทวีชัย โคตรบรรเทา ฟท.ศป. ด.ช. โปรดปราน โคตรบรรเทา มัธยมศึกษา 1 2560

นายทวีชัย โคตรบรรเทา ฟท.ศป. ด.ญ. โศภิษฐ โคตรบรรเทา มัธยมศึกษา 2 2556

นายทวีชัย โคตรบรรเทา ฟท.ศป. นางสาวโศภิษฐ โคตรบรรเทา มัธยมศึกษา 6 2560

นายทวีชัย โคตรบรรเทา ฟท.ศป. นางสาวโศภิษฐ โคตรบรรเทา อุดมศึกษา 1 2561

นายธงชัย บานศาลเจา ฟท.ศป. ด.ช. กิติภูมิ บานศาลเจา มัธยมศึกษา 2 2557

นายธงชัย บานศาลเจา ฟท.ศป. นายกิติภูมิ บานศาสเจา มัธยมศึกษา 6 2561

นายธงชัย บานศาลเจา ฟท.ศป. นายธัชกร บานศาลเจา อุดมศึกษา 2 2557

นายธานี บัวทอง ฟท.ศป. นายอริธัชย บัวทอง อุดมศึกษา 2 2558

นายธีระพงษ พลทรัพยศิริ ฟท.ศป. นางสาวพิชารัฐ พลทรัพยศิริ อุดมศึกษา 4 2557

นายพรชัย ผูกพานิช ฟท.ศป. ด.ช. ภูริทัต ผูกพานิช ประถมศึกษา 3 2559

นายพรชัย ผูกพานิช ฟท.ศป. นายภูผา ผูกพานิช มัธยมศึกษา 4 2559

นายมาตุหทัย กัววงศ ฟท.ศป. ด.ช. จิณณะ กัววงศ ประถมศึกษา 1 2557

นายมาตุหทัย กัววงศ ฟท.ศป. ด.ช. จิณณะ กัววงศ ประถมศึกษา 4 2560

นายวิชิต ชิตพิทักษ ฟท.ศป. ด.ญ. ศุภิสรา ชิตพิทักษ มัธยมศึกษา 3 2562

นายวิชิต ชิตพิทักษ ฟท.ศป. นายณัฐวรรธน ชิตพิทักษ มัธยมศึกษา 5 2562

นายสมชาย กิติศรีวรพนัธุ ฟท.ศป. ด.ญ. ณัฐณิชา กิติศรีวรพันธุ ประถมศึกษา 3 2560

นายสมุย มีเพียร ฟท.ศป. ด.ช. นิติภูมิ มีเพียร ประถมศึกษา 1 2561

นายสมุย มีเพียร ฟท.ศป. ด.ช. นิติภูมิ มีเพียร ประถมศึกษา 1 2562

นายสมุย มีเพียร ฟท.ศป. นายภาคภูมิ มีเพียร มัธยมศึกษา 6 2556
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นายสัญชัย สุภาวิทย ฟท.ศป. นางสาวเจนนภา สุภาวิทย มัธยมศึกษา 3 2556

นายสัญชัย สุภาวิทย ฟท.ศป. นางสาวเจนนภา สุภาวิทย มัธยมศึกษา 4 2557

นายสัญชัย สุภาวิทย ฟท.ศป. นางสาวเจนนภา สุภาวิทย อุดมศึกษา 1 2560

นายสัญชัย สุภาวิทย ฟท.ศป. นายวรพล สุภาวิทย มัธยมศึกษา 5 2556

นายสัญชัย สุภาวิทย ฟท.ศป. นายวรพล สุภาวิทย อุดมศึกษา 2 2559

นายสุกฤษฏิ์ แยมคลี่ ฟท.ศป. ด.ญ. ณัฐกฤตา แยมคลี่ ประถมศึกษา 4 2556

นายสุกฤษฎ แยมคลี่ ฟท.ศป. ด.ญ. ณัฐกฤตา แยมคลี่ มัธยมศึกษา 2 2560

นายสุกฎษฎิ์ แยมคลี่ ฟท.ศป. นางสาวณัฐกฤตา แยมคลี่ มัธยมศึกษา 4 2562

นายสุกฤษฏิ์ แยมคลี่ ฟท.ศป. ด.ญ. ชนันชิดา แยมคลี่ ประถมศึกษา 3 2556

นายสุกฤษฎ แยมคลี่ ฟท.ศป. ด.ญ. ชนันชิดา แยมคลี่ ประถมศึกษา 4 2557

นายสุกฤษฎ แยมคลี่ ฟท.ศป. ด.ญ. ชนันชิดา แยมคลี่ มัธยมศึกษา 1 2560

นายสุรินทร เพชรพูลมา ฟท.ศป. นายปฐมพงศ เพชรพูลมา อุดมศึกษา 2 2557

นายสุวรรณ งามศรี ฟท.ศป. นางสาวสรัณยธร งามศรี อุดมศึกษา 3 2557

นายอชิตพล ฝกใจดี ฟท.ศป. ด.ช. ภูริวัฑฒ ฝกใจดี ประถมศึกษา 2 2556

นางพรกมล อธีตนันท มก.มป. ด.ช. พงศพล อธีตนันท ประถมศึกษา 6 2556

นางพรกมล อธีตนันท มก.มป. ด.ช. พงศพล อธีตนันท มัธยมศึกษา 1 2557

นางพรกมล อธีตนันท มก.มป. นายพงศพล อธีตนันท มัธยมศึกษา 4 2560

นางพรกมล อธีตนันท มก.มป. ด.ญ. พริมาภา อธีตนันท ประถมศึกษา 2 2556

นางพรกมล อธีตนันท มก.มป. ด.ญ. พริมาภา อธีตนันท ประถมศึกษา 4 2558

นางพรกมล อธีตนันท มก.มป. ด.ญ. พริมาภา อธีตนันท มัธยมศึกษา 1 2561

นางพรทิพย ชูวงศ มก.มป. ด.ญ. เมธินี ชูวงศ มัธยมศึกษา 3 2561

นางมณฑา ดีอัลเมดา มก.มป. นายธีรสิทธิ์ ดีอัลเมดา มัธยมศึกษา 6 2557

นางมณฑา ดีอัลเมดา มก.มป. นายธีรสิทธิ์ ดีอัลเมดา อุดมศึกษา 2 2561

นางมณฑา ดีอัลเมดา มก.มป. นายมนตรี ดีอัลเมดา อุดมศึกษา 4 2557

นางวารดี กลิ่นหอม มก.มป. ด.ญ. ธันยชนก กลิ่นหอม มัธยมศึกษา 2 2556

นางวารดี กลิ่นหอม มก.มป. นางสาวธันยชนก กลิ่นหอม มัธยมศึกษา 4 2558

นางวารดี กลิ่นหอม มก.มป. นางสาวมัทวัน กลิ่นหอม อุดมศึกษา 2 2556

นางสาวภัตติคุณ ลอมทรัพย มก.มป. ด.ช. ชยากรณ ลอมทรัพย ประถมศึกษา 1 2557

นางสาวภัตติคุณ ลอมทรัพย มก.มป. ด.ช. ชยากรณ ลอมทรัพย ประถมศึกษา 5 2561

นางสาววิชุภรณ บุณยศิริพันธุ มก.มป. ด.ช. ฐณะวัฒน ธัญวัฒนพรกุล ประถมศึกษา 3 2562

นางสุภิญญา สุกาญจนวัฒนชัย มก.มป. ด.ช. ธนทัต สุกาญจนวัฒนชัย มัธยมศึกษา 1 2556

นางสุภิญญา สุกาญจนวัฒนชัย มก.มป. นายธนทัต สุกาญจนวัฒนชัย มัธยมศึกษา 6 2561
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รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบุตร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด

นางสุภิญญา สุกาญจนวัฒนชัย มก.มป. ด.ช. ธีรธรรม สุกาญจนวัฒนชัย ประถมศึกษา 5 2556

นางสุภิญญา สุกาญจนวัฒนชัย มก.มป. ด.ช. ธีรธรรม สุกาญจนวัฒนชัย มัธยมศึกษา 2 2559

นางสุภิญญา สุกาญจนวัฒนชัย มก.มป. นายธีรธรรม สุกาญจนวัฒนชัย มัธยมศึกษา 4 2561

นางสุภิญญา สุกาญจนวัฒนชัย มก.มป. ด.ช. สิรวิชญ สุกาญจนวัฒนชยั ประถมศึกษา 5 2559

นางถนอมจิต ตัณฑธนศิวะกุล มว.มป. ด.ช. ธีรภัทร ตัณฑธนศิวะกุล มัธยมศึกษา 1 2556

นางถนอมจิต ตัรฑธนศิวะกุล มว.มป. นายธีรภัทร ตัณฑธนศิวะกุล มัธยมศึกษา 6 2561

นางปวัณรัตน เนาวรัตนพงษ มว.มป. ด.ญ. เฌอมาลย เนาวรัตนพงษ ประถมศึกษา 1 2561

นางพิศสม ขาวผอง มว.มป. ด.ช. ภูวสิษฎ ขาวผอง มัธยมศึกษา 2 2557

นายจริุนทร จินตกสิกรรม มว.มป. ด.ญ. ปาณสรา จินตกสิกรรม ประถมศึกษา 4 2561

นายจุรินทร จินตกสิกรรม มว.มป. ด.ญ. สิริณัฏฐ จินตกสิกรรม ประถมศึกษา 4 2561

นายธนาวุฒิ มโนวลัยเลา มว.มป. ด.ช. โชติพัฒน มโนวลัยเลา ประถมศึกษา 3 2561

นายธนาวุฒิ มโนวลัยเลา มว.มป. ด.ช. โชติวัฒน มโนวลัยเลา มัธยมศึกษา 2 2561

นายศักดิ์ชาย เกตุปราชญ มว.มป. ด.ญ ณัฐวดี เกตุปราชญ มัธยมศึกษา 1 2556

นายศักดิ์ชาย เกตุปราชญ มว.มป. ด.ญ ณัฐวดี เกตุปราชญ มัธยมศึกษา 4 2559

นายศักดิ์ชาย เกตุปราชญ มว.มป. ด.ญ. ณัฏฐา เกตุปราชญ ประถมศึกษา 3 2556

นายศักดิ์ชาย เกตุปราชญ มว.มป. ด.ญ. ณัฏฐา เกตุปราชญ ประถมศึกษา 6 2559

นายศักดิ์ชาย เกตุปราชญ มว.มป. ด.ญ. ณัฏฐา เกตุปราชญ มัธยมศึกษา 2 2561

นายสุกิจ ปานบุญ มว.มป. ด.ญ. สุพิชชา ปานบุญ มัธยมศึกษา 1 2557

นายสุกิจ ปานบุญ มว.มป. นางสาวสุพิชชา ปานบุญ มัธยมศึกษา 4 2560

นายสุรินทร จินตกสิกรรม มว.มป. ด.ญ. ปาณสรา จินตกสิกรรม ประถมศึกษา 2 2559

นายสุรินทร จินตกสิกรรม มว.มป. ด.ญ. สิริณัฏฐ จินตกสิกรรม ประถมศึกษา 2 2559

นายอัครวัฒน ลิ้มวัฒนนนท มว.มป. นางสาวอิสรีย ลิ้มวัฒนนนท อุดมศึกษา 2 2557

นายโอภาส บุตรคีรีมาลย มว.มป. ด.ญ. ปานมุก ธาระวานิช ประถมศึกษา 1 2557

นายโอภาส บุตรคีรีมาลย มว.มป. ด.ญ. ปานมุก ธาระวานิช ประถมศึกษา 4 2560

พ.จ.อ. กิตติศักดิ์ นักค้ิม มว.มป. ด.ช. เกียรติภูมิ นักค้ิม ประถมศึกษา 6 2557

นางสาวพิกุล โตทัพ รป.ศป. ด.ญ. พัทธมน อาบัส ประถมศึกษา 2 2558

นายพิสัย ซอนกล่ิน รป.ศป. ด.ช. ธนชัย  ซอนกล่ิน ประถมศึกษา 5 2556

นายพิสัย ซอนกล่ิน รป.ศป. ด.ช. ธนชัย  ซอนกล่ิน มัธยมศึกษา 1 2558

นายพิสัย ซอนกล่ิน รป.ศป. นายธนชัย ซอนกล่ิน มัธยมศึกษา 4 2561

นายพิสัย ซอนกล่ิน รป.ศป. ด.ญ. ธนพร ซอนกล่ิน ประถมศึกษา 4 2557

นายพิสัย ซอนกล่ิน รป.ศป. ด.ญ. ธนพร ซอนกล่ิน มัธยมศึกษา 1 2560

นายพิสัย ซอนกล่ิน รป.ศป. นางสาวจิรชยา ซอนกล่ิน อุดมศึกษา 2 2558
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นายสมชาย สุขทอง รป.ศป. ด.ญ. อินธิรา สุขทอง มัธยมศึกษา 1 2557

นายสมชาย สุขทอง รป.ศป. ด.ญ. อินธิรา สุขทอง มัธยมศึกษา 4 2560

นายสุรพล ธรรมสุวรรณ รป.ศป. ด.ญ. ลลิตภัทร ธรรมสุวรรณ ประถมศึกษา 6 2556

นายสุรพล ธรรมสุวรรณ รป.ศป. นางสาวลลิตภัทร ธรรมสุวรรณ มัธยมศึกษา 6 2562

นายสุรพล ธรรมสุวรรณ รป.ศป. นายณัฐภัทร ธรรมสุวรรณ มัธยมศึกษา 5 2556

นายสุรพล ธรรมสุวรรณ รป.ศป. นายณัฐภัทร ธรรมสุวรรณ อุดมศึกษา 2 2559

ร.ท. อดุลย แสงทอง รป.ศป. ด.ช. สหัสวรรษ แสงทอง มัธยมศึกษา 2 2557

ร.ท. อดุลย แสงทอง รป.ศป. นางสาวตฤณลดา แสงทอง มัธยมศึกษา 4 2556

ร.ท. อดุลย แสงทอง รป.ศป. นางสาวตฤณลดา แสงทอง อุดมศึกษา 1 2559

ร.ท. อดุลย แสงทอง รป.ศป. นายสหัสวรรษ แสงทอง มัธยมศึกษา 4 2559

เรืออากาศโท พรรณเอก พันธุอุบล รป.ศป. นางสาวธชัพรรณ พันธุอุบล มัธยมศึกษา 6 2556

นางจรรยา ยลอารีย ลส.บท. นายสิทธิโชค ยลอารีย มัธยมศึกษา 5 2558

นางจรรยา ยลอารีย ลส.บท. นายสิทธิโชค ยลอารีย อุดมศึกษา 2 2561

นางจรรยา ยลอารีย ลส.บท. นายสิริศักดิ์  ยลอารีย อุดมศึกษา 1 2558

นางนภาพร ฟกทับ ลส.บท. ด.ช. สุกรีย ฟกทับ ประถมศึกษา 3 2556

นางภัทรศยา จันทรเขียว ลส.บท. ด.ช. ภัทรภัทร จันทรเขียว ประถมศึกษา 1 2559

นางภัทรศยา จันทรเขียว ลส.บท. ด.ช. ภัทรภัทร จันทรเขียว ประถมศึกษา 4 2562

นางภัทรศยา จันทรเขียว ลส.บท. ด.ญ. พรรษพร จันทรเขียว ประถมศึกษา 1 2556

นางภัทรศยา จันทรเขียว ลส.บท. ด.ญ. พรรษพร จันทรเขียว ประถมศึกษา 4 2559

นางภัทรศยา จันทรเขียว ลส.บท. ด.ญ. พรรษพร จันทรเขียว มัธยมศึกษา 1 2562

นางภัทรศยา จันทรเขียว ลส.บท. ด.ญ. ศุภรรษา จักจั่น มัธยมศึกษา 1 2558

นางภัทรศยา จันทรเขียว ลส.บท. ด.ญ. ศุภรรษา จั่กจั่น ประถมศึกษา 5 2556

นางภัทรศยา จันทรเขียว ลส.บท. ด.ญ. ศุภรรษา จั่กจั่น มัธยมศึกษา 4 2561

นางรวิวรรณ กรรณสูต ลส.บท. นางสาวกรกช กรรณสูต มัธยมศึกษา 5 2557

นางรวิวรรณ กรรณสูต ลส.บท. นางสาวกรกช กรรณสตู อุดมศึกษา 2 2560

นางสาวจุฑามาศ หนูแกว ลส.บท. ด.ญ.  พิมนภัทร สุจริตสัญชัย มัธยมศึกษา 2 2562

นางสาวจุฑามาศ หนูแกว ลส.บท. ด.ญ. พิมนภัทร สุจริตสัญชัย ประถมศึกษา 2 2556

นางสาวจุฑามาศ หนูแกว ลส.บท. ด.ญ. พิมนภัทร สุจริตสัญชัย ประถมศึกษา 5 2559

นางสาวนภาพร ฟกทับ ลส.บท. ด.ช. สุกรีย ฟกทับ ประถมศึกษา 4 2557

นางสาวนภาพร ฟกทับ ลส.บท. ด.ช. สุกรีย ฟกทับ มัธยมศึกษา 1 2560

นางสาวปรินทร รัตนมหาวงค ลส.บท. ด.ญ. ภัทศา ศิริธรรม มัธยมศึกษา 1 2560

นางสาวปรินทร รัตนมหาวงศ ลส.บท. ด.ญ. ภัทศา ศิริธรรม ประถมศึกษา 6 2559
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นางสาวอุทุมพร ฉาบกล่ินหอม ลส.บท. ด.ญ. นมัสสิการ จักรปง ประถมศึกษา 1 2562

นายดิเรก วุนบํารุง ลส.บท. ด.ญ. กมลชนก วุนบํารุง ประถมศึกษา 4 2557

นางจงกลณี ดีมี วข.บว. ด.ช. ปารเมศ ดีมี มัธยมศึกษา 3 2560

นางจงกลณี ดีมี วข.บว. นายปารเมศ ดีมี มัธยมศึกษา 4 2561

นายกิตติพันธ แกวทอง วข.บว. ด.ช. กษิดศิ แกวทอง ประถมศึกษา 2 2556

นายกิตติพันธ แกวทอง วข.บว. ด.ช. กษิดิศ แกวทอง ประถมศึกษา 6 2560

นายคณิต จิวราวัฒน วข.บว. ด.ช. คณิศร จิวราวัฒน มัธยมศึกษา 5 2559

นายคณิต จิวราวัฒน วข.บว. นายคณิศร จิวราวัฒน อุดมศึกษา 2 2562

นายทรงศักดิ์ พวงศิริ วข.บว. ด.ญ. ศุภาพิชญ พวงศิริ ประถมศึกษา 2 2556

นายทรงศักดิ์ พวงศิริ วข.บว. ด.ญ. ศุภาพิชญ พวงศิริ มัธยมศึกษา 1 2561

นายทรงศักดิ์ พวงศิริ วข.บว. ด.ญ. ศุภาพิชญ พวงศิริ ประถมศึกษา 4 2558

นายทรงศักดิ์ พวงศิริ วข.บว. ด.ญ. สิริภิญญ พวงศิริ ประถมศึกษา 1 2559

นายทรงศักดิ์ พวงศิริ วข.บว. ด.ญ. สิริภิญญ พวงศิริ ประถมศึกษา 4 2562

นายบรรเทา สุขประเสริฐ วข.บว. นางสาววิลดา สุขประเสริฐ มัธยมศึกษา 4 2556

นายบรรเทา สุขประเสริฐ วข.บว. นายพงศธร สุขประเสริฐ มัธยมศึกษา 4 2556

นายบุญอุม หงษคํา วข.บว. นางสาวอรพินท หงษคํา อุดมศึกษา 4 2557

นายปริญญา ไวยศิลป วข.บว. ด.ช. อานัส ไวยศิลป ประถมศึกษา 5 2556

นายปริญญา ไวยศิลป วข.บว. ด.ช. อานัส ไวยศิลป มัธยมศึกษา 2 2559

นายปริญญา ไวยศิลป วข.บว. นายอานัส ไวยศิลป มัธยมศึกษา 4 2561

นายพรประเสริฐ ภูสุวรรณกุล วข.บว. ด.ญ. ฐนิชา ภูสุวรรณกุล มัธยมศึกษา 2 2557

นายพรประเสริฐ ภูสุวรรณกุล วข.บว. นางสาวฐนิชา ภูสุวรรณกุล มัธยมศึกษา 4 2559

นายพรประเสริฐ ภูสุวรรณกุล วข.บว. นางสาวแพรวา ภูสุวรรณกุล มัธยมศึกษา 6 2557

นายพรประเสริฐ ภูสุวรรณกุล วข.บว. นางสาวแพรวา ภูสุวรรณกุล อุดมศึกษา 1 2558

นายยอเกียรติ ไชยอียด วข.บว. นางสาววิภวกุล ไชยเอียด อุดมศึกษา 2 2560

นายยอเกียรติ ไชยเอียด วข.บว. ด.ช. ปริยากร ไชยเอียด มัธยมศึกษา 1 2556

นายยอเกียรติ ไชยอียด วข.บว. นายปริยากร ไชยเอียด มัธยมศึกษา 5 2560

นายยอเกียรติ ไชยเอียด วข.บว. นางสาววิภวกุล ไชยเอียด มัธยมศึกษา 4 2556

นายวิชัย แกวแดง วข.บว. ด.ญ. สุวิชญา แกวแดง ประถมศึกษา 1 2561

นายวิชัย แกวแดง วข.บว. นายชยางกูร แกวแดง มัธยมศึกษา 5 2556

นายวิชัย แกวแดง วข.บว. นายชยางกูร แกวแดง อุดมศึกษา 1 2558

นายศุภทัต กิจสําราญ วข.บว. นางสาวณัฐวดี กิจสําราญ อุดมศึกษา 2 2556

นายศุภทัต กิจสําราญ วข.บว. นายศิวภัค กิจสําราญ อุดมศึกษา 2 2556
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นายสมพล พิบูลย วข.บว. ด.ช. พิธา พิบูลย ประถมศึกษา 1 2562

นายสุทธิสาร ธารสุวรรณวงศ วข.บว. ด.ช. จีรภัทร ธารสุวรรณวงศ มัธยมศึกษา 1 2556

นายสุทธิสาร ธารสุวรรณวงศ วข.บว. นายจีรภัทร ธารสุวรรณวงศ มัธยมศึกษา 5 2560

นายสุทธิสาร ธารสุวรรณวงศ วข.บว. ด.ญ. ศิรดา ธารสุวรรณวงศ มัธยมศึกษา 3 2556

นายสุทธิสาร ธารสุวรรณวงศ วข.บว. นางสาวศิรดา ธารสุวรรณวงศ มัธยมศึกษา 5 2558

นายสุทธิสาร ธารสุวรรณวงศ วข.บว. นางสาวศิรดา ธารสุวรรณวงศ อุดมศึกษา 2 2561

นายอมรศักดิ์ ธรสินธุ วข.บว. ด.ญ. อรพรรณ ธรสินธุ ประถมศึกษา 3 2556

นายอมรศักดิ์ ธรสินธุ วข.บว. ด.ญ. อรพรรณ ธรสินธุ ประถมศึกษา 5 2558

นายอมรศักดิ์ ธรสินธุ วข.บว. ด.ญ. อรพรรณ ธรสนิธุ มัธยมศึกษา 1 2560

นายอรรถภัทร สือบเน่ือง วข.บว. ด.ช. สืบเกษม สืบเนือง ประถมศึกษา 1 2561

วาที่ ร.ต. ชาย ชินะไพโรจน วข.บว. นายชินพัฒน ชินะไพโรจน อุดมศึกษา 2 2557

นางศรีภัทรา วัฒนาจินดา วช.บว. ด.ช. ปฏิภาณ สุขผล ประถมศึกษา 5 2558

นางศรีภัทรา วัฒนาจินดา วช.บว. ด.ช. ปฏิภาณ สุขผล มัธยมศึกษา 2 2561

นางศรีภัทรา วัฒนาจินดา วช.บว. ด.ญ. ปณณพร สุขผล มัธยมศึกษา 2 2558

นางศรีภัทรา วัฒนาจินดา วช.บว. นางสาวปณณพร สุขผล มัธยมศึกษา 6 2562

นางสาวปนัดดา ดวงมหาสอน วช.บว. ด.ช. ธาดา ประเทืองธเนศ ประถมศึกษา 1 2558

นางสาวปนัดดา ดวงมหาสอน วช.บว. ด.ช. ธาดา ประเทืองธเนศ ประถมศึกษา 4 2561

นางสาวปนัดดา ดวงมหาสอน วช.บว. ด.ช. ธารา ประเทืองธเนศ ประถมศึกษา 1 2561

นายกุญชร หวยหงษทอง วช.บว. นางสาวชลุีพร หวยหงษทอง อุดมศึกษา 2 2558

นายชวลิต เดชนิติรัตน วช.บว. นายเพชรรัตน เดชนิติรัตน อุดมศึกษา 2 2556

นายธีรทัศน อธิวงศภัสร วช.บว. ด.ญ. พัณณชิตา อธิวงศภัสร ประถมศึกษา 1 2559

นายธีรทัศน อธิวงศภัสร วช.บว. ด.ญ. พัณณชิตา อธิวงศภัสร ประถมศึกษา 4 2562

นายนิสิต สิงหคํา วช.บว. นางสาวอักษราภัค สิงหคํา มัธยมศึกษา 5 2559

นายนิสิต สิงหคํา วช.บว. นางสาวอักษราภัค สิงหคํา อุดมศึกษา 1 2561

นายภูษิต มีสุนทร วช.บว. ด.ญ. ษิตา มีสุนทร มัธยมศึกษา 2 2558

นายภูษิต มีสุนทร วช.บว. นายพรอมพงศ มีสุนทร อุดมศึกษา 1 2558

นายเลิศ ชินวงศ วช.บว. นางสาวสุทธิดา ชินวงศ อุดมศกึษา 2 2556

นายสถาพร จันปตุ วช.บว. นายจิรัชย จันปตุ มัธยมศึกษา 6 2557

นายสมคิด หรรษานิมิตกุล วช.บว. ด.ญ. ณัชชา หรรษานิมิตกุล ประถมศึกษา 5 2556

นายสมคิด หรรษานิมิตรกุล วช.บว. ด.ญ. ณัชชา หรรษานิมิตกุล มัธยมศึกษา 1 2558

นายสมคิด หรรษานิมิตกุล วช.บว. ด.ญ. ณิชชา หรรษานิมิตกุล ประถมศึกษา 3 2556

นายสมคิด หรรษานิมิตรกลุ วช.บว. ด.ญ. ณิชชา หรรษานิมิตกุล ประถมศึกษา 5 2558
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นายสมชัย ตรีธนะกิตติ วช.บว. นางสาวชารดา ตรีธนะกิตติ อุดมศึกษา 4 2558

นายสุวรรณ มงคลรุงเรือง วช.บว. ด.ช. สิริธัญญ มงคลรุงเรือง ประถมศึกษา 1 2558

นายสุวรรณ มงคลรุงเรือง วช.บว. ด.ช. สิริธัญญ มงคลรุงเรือง ประถมศึกษา 4 2561

นายสุวรรณ มงคลรุงเรือง วช.บว. ด.ช. สิริพัชรี มงคลรุงเรือง ประถมศึกษา 1 2561

นายอํานวย แกวเลิศดิลก วช.บว. ด.ญ. สัณหสินี แกวเลิศดิลก ประถมศึกษา 5 2556

นายอํานวย แกวเลิศดิลก วช.บว. ด.ญ. สัณหสินี แกวเลิศดิลก มัธยมศึกษา 1 2558

นายอํานวย แกวเลิศดิลก วช.บว. น.ส. สัณหสินี แกวเลิศดิลก มัธยมศึกษา 4 2561

นายชัยชนะ คูเจริญไพศาล วต.บว. ด.ช. ปณณวิชญ คูเจริญไพศาล ประถมศึกษา 1 2558

นายชัยชนะ คูเจริญไพศาล วต.บว. ด.ช. ปณณวิชญ คูเจริญไพศาล ประถมศึกษา 4 2561

นายชัยชนะ คูเจริญไพศาล วต.บว. ด.ช. ปุณณภพ คูเจริญไพศาล ประถมศึกษา 6 2556

นายชัยชนะ คูเจริญไพศาล วต.บว. ด.ช. ปุณณภพ คูเจริญไพศาล มัธยมศึกษา 1 2557

นายชัยชนะ คูเจริญไพศาล วต.บว. นายปุณณภพ คูเจริญไพศาล มัธยมศึกษา 4 2560

นายชิดชอบ พวงวาสนา วต.บว. ด.ช. จิรายุ พวงวาสนา ประถมศึกษา 3 2557

นายชิดชอบ พวงวาสนา วต.บว. ด.ช. จิรายุ พวงวาสนา ประถมศึกษา 4 2558

นายชิดชอบ พวงวาสนา วต.บว. ด.ช. จิรายุ พวงวาสนา มัธยมศึกษา 1 2561

นายชิดชอบ พวงวาสนา วต.บว. ด.ญ. จิรา พวงวาสานา มัธยมศึกษา 1 2557

นายชิดชอบ พวงวาสนา วต.บว. น.ส. จิรา พวงวาสนา มัธยมศึกษา 5 2561

นายชิดชอบ พวงวาสนา วต.บว. ด.ญ. จิรา พวงวาสนา ประถมศึกษา 6 2556

นายชูเกียรติ์ ธนพิทักษ วต.บว. นายธนกฤต ธนพิทักษ ปวส. 1 2557

นายชเูกียรติ ธนพิทักษ วต.บว. นางสาวชัชญาภา ธนพิทักษ อุดมศึกษา 4 2557

นายฐิติพงศ บุศบงกรศ วต.บว. ด.ญ. ศุภิสรา บุศบงกรศ ประถมศึกษา 3 2556

นายฐิติพงศ บุศบงกรศ วต.บว. ด.ญ. ศุภิสรา บุศบงกรศ ประถมศึกษา 4 2557

นายฐิติพงศ บุศบงกรศ วต.บว. ด.ญ. ศุภิสรา บุศบงกรศ มัธยมศึกษา 1 2560

นายฐิติพงศ บุศบงกรศ วต.บว. ด.ญ. รัตนพร บุศบงกรศ มัธยมศึกษา 2 2556

นายฐิติพงศ บุศบงกรศ วต.บว. นางสาวรัตนพร บุศบงกรศ มัธยมศึกษา 4 2558

นายฐิติวัฒน ปรีเปรม วต.บว. ด.ช. ศุภณัฐ ปรีเปรม ประถมศึกษา 1 2562

นายธเนศ กลิ่นชาติ วต.บว. ด.ช. อัครสิทธิ์ กลิ่นชาติ มัธยมศึกษา 3 2556

นายธเนศ กลิ่นชาติ วต.บว. นายอัครสิทธิ์ กลิ่นชาติ มัธยมศึกษา 6 2559

นายธัญศิษฐ วินิจฉัยกุล วต.บว. นางสาวธัญญนลิน วินิจฉัยกุล อุดมศึกษา 1 2556

นายบุญทวี แกวแววนาม วต.บว. นางสาวณัฐชยา แกวแววนาม อุดมศึกษา 3 2557

นายบุญทวี แกวแววนาม วต.บว. นายชานน แกวแววนาม อุดมศึกษา 1 2557

นายภัทรศิษฏ พันธุกระวี วต.บว. ด.ช. วริทธิ์ พันธุกระวี มัธยมศึกษา 1 2556
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นายภัทรศิษฏ พันธุกระวี วต.บว. นายวริทธิ์ พันธุกระวี มัธยมศึกษา 4 2559

นายรณชิต อภิชาติเมธี วต.บว. ด.ช. กฤตพล อภิชาติเมธี ประถมศึกษา 2 2557

นายรณชิต อภิชาติเมธี วต.บว. ด.ช. ปฏิญญา อภิชาติเมธี มัธยมศึกษา 3 2557

นายละเอียด สุโพธิ์ วต.บว. นายครองพล สุโพธิ์ อุดมศึกษา 1 2558

นายศิริ กอนทอง วต.บว. ด.ญ. ภูริชญา กอนทอง มัธยมศึกษา 1 2557

นายศุภฤกษ ศิริมวง วต.บว. ด.ช. ศุภวิชญ ศิริมวง มัธยมศึกษา 3 2556

นายศุภฤกษ ศิริมวง วต.บว. นายศุภวิชญ ศิริมวง มัธยมศึกษา 6 2559

นายศุภฤกษ ศิริมวง วต.บว. นายศุภวิชญ ศิริมวง อุดมศึกษา 2 2562

นายศุภฤกษ ศิริมวง วต.บว. ด.ญ. แพรวา ศิริมวง ประถมศึกษา 5 2556

นายศุภฤกษ ศิริมวง วต.บว. ด.ญ. แพรวา ศิริมวง มัธยมศึกษา 2 2559

นายศุภฤกษ ศิริมวง วต.บว. นางสาวแพรวา ศิริมวง มัธยมศึกษา 5 2562

นายสน่ัน วงศบุญ วต.บว. ด.ญ. ลักษมีนาฏ วงศบุญ ประถมศึกษา 2 2556

นายสมนึก ตั๊นประเสริฐ วต.บว. นางสาวพิมพวรินทร ตั๊นประเสริฐ มัธยมศึกษา 6 2557

นายสมนึก ตั๊นประเสริฐ วต.บว. นางสาวพิมพวรินทร ตั๊นประเสริฐ อุดมศึกษา 1 2559

นายไสว จรรยา วต.บว. ด.ญ. ชนากานต จรรยา มัธยมศึกษา 2 2557

นายไสว จรรยา วต.บว. น.ส. ชนากานต จรรยา มัธยมศึกษา 6 2561

นายไสว จรรยา วต.บว. นายชโลทร จรรยา อุดมศึกษา 1 2557

นายอุดมพล กาญจนะ วต.บว. ด.ช. กันตภณ กาญจนะ ประถมศึกษา 4 2556

นายอุดมพล กาญจนะ วต.บว. ด.ช. กันตภณ กาญจนะ มัธยมศึกษา 1 2559

นายอุดมพล กาญจนะ วต.บว. นายกันตภณ กาญจนะ มธัยมศึกษา 4 2562

พ.อ.อ. ละเอียด สุโพธิ์ วต.บว. นายครองพล สุโพธ มัธยมศึกษา 6 2557

ร.ต. สมรวย ลิ้มประเสริฐ วต.บว. ด.ช. จิรภัทร ลิ้มประเสริฐ ประถมศึกษา 5 2556

ร.ต. สมรวย ลิ้มประเสริฐ วต.บว. ด.ช. จิรภัทร ลิ้มประเสริฐ มัธยมศึกษา 1 2558

ร.ต. สมรวย ลิ้มประเสริฐ วต.บว. นายจิรภัทร ลิ้มระเสริฐ มธัยมศึกษา 4 2561

ร.ต. สมรวย ลิ้มประเสริฐ วต.บว. นายจิรายุ ลิ้มประเสริฐ ปวช. 2 2556

ร.ต. สมรวย ลิ้มประเสริฐ วต.บว. นายจิรายุ ลิ้มประเสริฐ ปวส. 1 2558

นางสรินนา สุวรรณรักษ วว.สว. ด.ญ. ภัทธิรา สุวรรณรักษ ประถมศึกษา 2 2556

นางสรินนา สุวรรณรักษ วว.สว. ด.ญ. ภัทธิรา สุวรรณรักษ ประถมศึกษา 6 2560

นางสรินนา สุวรรณรักษ วว.สว. ด.ญ. ภัทธิรา สุวรรณรักษ มัธยมศึกษา 1 2561

นางสรินนา สุวรรณรักษ วว.สว. ด.ญ.ปภาวรินท สุวรรณรักษ ประถมศึกษา 1 2561

นางสาวพรพิมล ชมภูศรี วว.สว. ด.ญ. พัณณิตา แดงทองดี ประถมศึกษา 2 2559

นายปยะวัฒน ชีสกุล วว.สว. ด.ช. อิทธิพัทธ ชีสกุล ประถมศึกษา 2 2557
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นายปยะวัฒน ชีสกุล วว.สว. ด.ช. อิทธิพัทธ ชีสกุล มัธยมศึกษา 1 2562

นายปยะวัฒน ชีสกุล วว.สว. ด.ญ. ทรรศนันทน ชีสกุล มัธยมศึกษา 2 2557

นายปยะวัฒน ชีสกุล วว.สว. นางสาวทรรศนันทน ชีสกุล อุดมศึกษา 1 2562

นายสมบูรณ แซลิ่ม วว.สว. ด.ญ. ณิชกานต แซลิ่ม ประถมศึกษา 5 2557

นายสมบูรณ แซลิ่ม วว.สว. ด.ญ. ณิชกานต แซลิ่ม มัธยมศึกษา 1 2559

นายสมบูรณ แซลิ่ม วว.สว. นางสาวณิชกานต แซลิ่ม มัธยมศึกษา 4 2562

นางสาวกนกพร อินสวาง วส.บว. ด.ช. เทพทัต จันทรมนตรี ประถมศึกษา 6 2557

นางสาวกนกพร อินสวาง วส.บว. ด.ช. เทพทัต จันทรมนตรี มัธยมศึกษา 1 2558

นางสาวกนกพร อินสวาง วส.บว. นายเทพทัต จันทรมนตรี มัธยมศึกษา 4 2561

นางสาวอรณิชชา ตัถยานุกูล วส.บว. นางสาวศิรินันท ตัถยานุกูล มัธยมศึกษา 6 2556

นางสุกานดา กิจศรีวิเชียร วส.บว. ด.ช. จิรวิทย กิจศรีวิเชียร มัธยมศึกษา 2 2557

นายขวัญชัย นวไพบูลย วส.บว. ด.ช. ธันยพัตน นวไพบูลย ประถมศึกษา 1 2560

นายขวัญชัย นวไพบูลย วส.บว. ด.ญ. พิชญสินี นวไพบูลย ประถมศึกษา 3 2556

นายขวัญชัย นวไพบูลย วส.บว. ด.ญ. พิชญสินี นวไพบูลย ประถมศึกษา 4 2557

นายขวัญชัย นวไพบูลย วส.บว. ด.ญ. พิชญสินี นวไพบูลย มัธยมศึกษา 1 2560

นายฉัตรชัย โฉมวิไล วส.บว. ด.ช. กันตพจน โฉมวิไล ประถมศึกษา 1 2556

นายฉัตรชัย โฉมวิไล วส.บว. ด.ช. กันตพจน โฉมวิไล ประถมศึกษา 5 2560

นายฉัตรชัย โฉมวิไล วส.บว. ด.ช. กันตพจน โฉมวิไล มัธยมศึกษา 1 2562

นายฉัตรชัย โฉมวิไล วส.บว. ด.ช. ปญญวัฒน โฉมวิไล ประถมศึกษา 3 2556

นายฉัตรชัย โฉมวิไล วส.บว. ด.ช. ปญญวัฒน โฉมวิไล ประถมศึกษา 4 2557

นายฉัตรชัย โฉมวิไล วส.บว. ด.ช. ปญญวัฒน โฉมวิไล มัธยมศึกษา 1 2560

นายฉัตรภุชงค สมรักษ วส.บว. ด.ช. ชยางกูร สมรักษ ประถมศึกษา 2 2559

นายฉัตรภุชงค สมรักษ วส.บว. ด.ช. ชยางกูร สมรักษ ประถมศึกษา 4 2561

นายชัยธนันท ธนกุลสังขเมือง วส.บว. ด.ช. กวีวัฒน ธนกุลสังขเมือง ประถมศึกษา 2 2556

นายชัยธนันท ธนกุลสังขเมือง วส.บว. ด.ช. กวีวัฒน ธนกุลสังขเมือง ประถมศึกษา 5 2559

นายชัยธนันท ธนกุลสังขเมือง วส.บว. ด.ช. กวีวัฒน ธนกุลสังขเมือง มัธยมศึกษา 2 2562

นายชัยธนันท ธนกุลสังขเมือง วส.บว. นางสาววิรัลพัชร ธนกุลสังขเมือง อุดมศึกษา 1 2559

นายชัยพร อินทรักษ วส.บว. นายธนพล อินทรักษ มัธยมศึกษา 6 2557

นายชัยพร อินทรักษ วส.บว. นายธนพล อินทรักษ อุดมศึกษา 1 2558

นายชาญชัย ปนนิกร วส.บว. ด.ช. ธนกฤต ปนนิกร มัธยมศึกษา 2 2556

นายชาญชัย ปนนิกร วส.บว. นายธนกฤต ปนนิกร มัธยมศึกษา 4 2558

นายชาญชัย ปนนิกร วส.บว. นายธนกฤต ปนนิกร อุดมศึกษา 1 2561
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นายชาญชัย ปนนิกร วส.บว. นางสาววรัญชา ปนนิกร มัธยมศึกษา 6 2556

นายชาญชัย ปนนิกร วส.บว. นางสาววรัญชา ปนนิกร อุดมศึกษา 1 2557

นายนิรันดร อัษฎมงคลพันธ วส.บว. ด.ช. ชลภัทร อัษฎมงคลพันธ มัธยมศึกษา 1 2556

นายนิรันดร อัษฎมงคลพันธ วส.บว. นายชลภัทร อัษฎมงคลพันธ มัธยมศึกษา 4 2559

นายนิรันดร อัษฎมงคลพันธ วส.บว. นางสาวนภัสสร อัษฎมงคลพันธ มัธยมศึกษา 4 2556

นายนิรันดร อัษฎมงคลพันธ วส.บว. นางสาวนภัสสร อัษฎมงคลพันธ อุดมศึกษา 1 2559

นายประจักษ โพธิ์ศรีประเสริฐ วส.บว. ด.ญ. ณิชา โพธิ์ศรีประเสริฐ ประถมศึกษา 3 2556

นายพงษศักดิ์ คงเจริญเขตร วส.บว. ด.ญ. นาริณ คงเจริญเขตร มัธยมศึกษา 3 2557

นายพงษศักดิ์ คงเจริญเขตร วส.บว. ด.ญ. นาริณ คงเจริญเขตร มัธยมศึกษา 5 2559

นายพงษศักดิ์ คงเจริญเขตร วส.บว. นางสาวนาริณ คงเจริญเขตร อุดมศึกษา 1 2561

นายพงษศักดิ์ คงเจริญเขตร วส.บว. ด.ญ. ปรริณ คงเจริญเขตร ประถมศึกษา 6 2557

นายพงษศักดิ์ คงเจริญเขตร วส.บว. ด.ญ. ปรริณ คงเจริญเขตร มัธยมศึกษา 2 2559

นายพงษศักดิ์ คงเจริญเขตร วส.บว. นางสาวปรริณ คงเจริญเขตร มัธยมศึกษา 4 2561

นายพงษศักดิ์ คงเจริญเขตร วส.บว. นางสาวไอริณ คงเจริญเขตร อุดมศึกษา 2 2558

นายไพรัชฏ ชวยเมฆ วส.บว. ด.ญ. พลอยพรนัชชา ชวยเมฆ ประถมศึกษา 2 2556

นายไพรัชฏ ชวยเมฆ วส.บว. ด.ญ. พลอยพรนัชชา ชวยเมฆ ประถมศึกษา 4 2558

นายไพรัชฏ ชวยเมฆ วส.บว. ด.ญ. พลอยพรนัชชา ชวยเมฆ มัธยมศึกษา 2 2562

นายภาคภูมิ บัณฑิตวงศ วส.บว. ด.ญ. พัฒนนรี บัณฑิตวงศ ประถมศึกษา 6 2557

นายภาคภูม ิบัณฑิตวงศ วส.บว. ด.ญ. พัฒนนรี บัณฑิตวงศ มัธยมศึกษา 2 2559

นายมงคล คลองแคลว วส.บว. ด.ช. ชนมกฤษฎิ์ คลองแคลว ประถมศึกษา 5 2556

นายมนตรี ประจงจัด วส.บว. นางสาวพิชามญชุ ประจงจัด อุดมศึกษา 3 2556

นายมานะ ลัทธวนิชพันธ วส.บว. ด.ช. พิรศุษม ลัทธวนิชพันธ ประถมศึกษา 1 2561

นายมานะ ลัทธวนิชพันธ วส.บว. ด.ญ. นีร ลัทธวนิชพันธ ประถมศึกษา 2 2557

นายมานะ ลัทธวนิชพันธ วส.บว. ด.ญ. นีร ลัทธวนิชพันธ ประถมศึกษา 4 2559

นายรุจิโรจน อ่ิมจันทร วส.บว. ด.ญ. วรรณกร อ่ิมจันทร ประถมศึกษา 1 2556

นายรุงโรจน อ่ิมจันทร วส.บว. ด.ญ. วรรณกร อ่ิมจันทร ประถมศึกษา 4 2559

นายรุจิโรจน อ่ิมจันทร วส.บว. ด.ญ. วรรณกร อ่ิมจันทร มัธยมศึกษา 1 2562

นายรุจิโรจน อ่ิมจันทร วส.บว. ด.ญ. อาทิมา อ่ิมจันทร ประถมศึกษา 4 2556

นายรุงโรจน อ่ิมจันทร วส.บว. ด.ญ. อาทิมา อ่ิมจันทร มัธยมศึกษา 1 2559

นายรุจิโรจน อ่ิมจันทร วส.บว. นางสาวอาทิมา อ่ิมจันทร ปวช. 1 2562

นายสถาพร จิตขันธี วส.บว. นางสาวพรชนก จิตขนัธี อุดมศึกษา 3 2557

นายสมเกียรติ แกวไชยะ วส.บว. นายจิตกานต แกวไชยะ มัธยมศึกษา 5 2556
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นายสมบัติ ลิ้มพานิช วส.บว. นายศักดิพงศ ลิ้มพานิช มัธยมศึกษา 6 2556

นายสมบัติ ลิ้มพานิช วส.บว. นายศักดิพงศ ลิ้มพานิช อุดมศึกษา 2 2558

นายสมบัติ ลิ้มพานิช วส.บว. นายศุภกร ลิ้มพานิช อุดมศึกษา 4 2556

นายสหัช งามออน วส.บว. ด.ญ. กัญญณัช งามออน ประถมศึกษา 1 2561

นายสุธา ไกรดาราธิกร วส.บว. ด.ญ. ชุดาภา ไกรดาราธิกร มัธยมศึกษา 3 2556

นายสุธา ไกรดาราธิกร วส.บว. นางสาวชุดาภา ไกรดาราธิกร ปวช. 3 2559

นายสุธา ไกรดาราธิกร วส.บว. นายชนสรณ ไกรดาราธิกร ปวช. 1 2559

นายสุรพล ผาผุย วส.บว. ด.ช. กันตพัฒน ผาผุย มัธยมศึกษา 2 2560

นายสุรพล ผาผุย วส.บว. นายกันตพัฒน ผาผุย มัธยมศึกษา 4 2562

นายสุรพล ผาผุย วส.บว. ด.ช. เจตพัฒน ผาผุย มัธยมศึกษา 2 2562

นายสุวรรณ คูประสิทธิพร วส.บว. นายเมธาสิทธิ์ คูประสิทธิพร อุดมศึกษา 1 2560

นายสุวรรณ คูประสิทธิพร วส.บว. นายวิชชาฤทธิ์ คูประสิทธิพร อุดมศึกษา 1 2556

ร.ต. สินธชัย นิโลตบล วส.บว. นายธนวัฒน นิโลตบล มัธยมศึกษา 5 2556

ร.ต. สินธชัย นิโลตบล วส.บว. นายธนวัฒน นิโลตบล อุดมศึกษา 2 2560

นางชลัญดา คงศักดิ์ วส.สส. ด.ญ. ปณฑารีย คงศักดิ์ ประถมศึกษา 3 2558

นางชลัญดา คงศักดิ์ วส.สส. ด.ญ. ปณฑารีย คงศักดิ์ ประถมศึกษา 4 2559

นางชลัญดา คงศักดิ์ วส.สส. ด.ญ. ปณฑารีย คงศักดิ์ มัธยมศึกษา 1 2562

นางชลัญดา คงศักดิ์ วส.สส. ด.ญ. อินทุภา คงศักดิ์ ประถมศึกษา 1 2559

นางชลัญดา คงศักดิ์ วส.สส. ด.ญ. อินทุภา คงศักดิ์ ประถมศึกษา 4 2562

นางสาวจิดาภา ศรีสุข วส.สส. ด.ช. อัครวัฒน วิมะลิน ประถมศึกษา 2 2559

นางสาวจิดาภา ศรีสุข วส.สส. ด.ช. อัครวัฒน วิมะลิน ประถมศึกษา 4 2561

นางสาวสุปรีย ธรรมสโรช วส.สส. ด.ช. ปณคุณ จุนเจือทรัพย ประถมศึกษา 2 2559

นางสาวสุปรีย ธรรมสโรช วส.สส. ด.ช. ปณคุณ จุนเจือทรัพย ประถมศึกษา 4 2561

นางสาวสุปรีย ธรรมสโรช วส.สส. ด.ญ. ปณดี จุนเจือทรัพย ประถมศึกษา 2 2561

นางสาวสุภัจจา สินธุวิสุทธ วส.สส. ด.ญ. สาริศา โสทรเกรียงไกร ประถมศึกษา 2 2559

นางสาวสุภัจจา สินธุวิสุทธิ์ วส.สส. ด.ญ. สาริศา โสทรเกรียงไกร ประถมศึกษา 4 2561

จ.ส.อ. กิตติศักดิ์ รัตนอุทัย วอ.ทส. นายณัฐกิตติ์ รัตนอุทัย อุดมศึกษา 2 2556

นางสุพิชฌาย ชะลอกลาง วอ.ทส. ด.ช. นภนต ชะลอกลาง ประถมศึกษา 3 2558

นางสุพิชฌาย ชะลอกลาง วอ.ทส. ด.ช. นภนต ชะลอกลาง ประถมศึกษา 5 2560

นางสุพิชฌาย ชะลอกลาง วอ.ทส. ด.ช. นภนต ชะลอกลาง มัธยมศึกษา 1 2562

นางสุพิชฌาย ชะลอกลาง วอ.ทส. ด.ญ. นภัสสร ชะลอกลาง ประถมศึกษา 2 2560

นางสุพิชฌาย ชะลอกลาง วอ.ทส. ด.ญ. นภัสสร ชะลอกลาง ประถมศึกษา 4 2562
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นายธวัชชัย เกษรบัว วอ.ทส. ด.ญ. ธนัชชนันท เกษรบัว ประถมศึกษา 4 2556

นายธวัชชัย เกษรบัว วอ.ทส. ด.ญ. ธนัชชนันท เกษรบัว มัธยมศึกษา 2 2560

นายภูษิต ก่ํามอญ วอ.ทส. ด.ญ. ปทมพร ก่ํามอญ มัธยมศึกษา 3 2557

นายภูษิต ก่ํามอญ วอ.ทส. ด.ญ. พัชรพร ก่ํามอญ ประถมศึกษา 5 2557

นายภูษิต ก่ํามอญ วอ.ทส. ด.ญ. พัชรพร ก่ํามอญ มัธยมศึกษา 2 2560

นายภูษิต ก่ํามอญ วอ.ทส. นางสาวปทมพร ก่ํามอญ มัธยมศึกษา 4 2558

นายภูษิต ก่ํามอญ วอ.ทส. นางสาวปทมพร ก่ํามอญ อุดมศึกษา 1 2561

นายวรุณ ขุนทอง วอ.ทส. ด.ญ. เบญญาภา ขุนทอง ประถมศึกษา 1 2557

นายวรุณ ขุนทอง วอ.ทส. ด.ญ. เบญญาภา ขุนทอง ประถมศึกษา 4 2560

นายสมมาตร หวยหงษทอง วอ.ทส. ด.ช. ธนวัฒน หวยหงษทอง มัธยมศึกษา 2 2558

นายสมมาตร หวยหงษทอง วอ.ทส. ด.ช. ธนวัฒน หวยหงษทอง มัธยมศึกษา 4 2560

นายสมมาตร หวยหงษทอง วอ.ทส. นางสาวขวัญจิรา หวยหงษทอง มัธยมศึกษา 6 2558

นายสมมาตร หวยหงษทอง วอ.ทส. นางสาวขวัญจิรา หวยหงษทอง อุดมศึกษา 2 2560

นายสุเทพ จรณะหุต วอ.ทส. ด.ช. วิวัฒนไชย จรณะหุต ประถมศึกษา 2 2560

นายสุเทพ จรณะหุต วอ.ทส. ด.ช. สหัสไชย จรณะหุต ประถมศึกษา 2 2560

นายสุรศักดิ์ บุญยิ่ง วอ.ทส. ด.ญ. สัณหฤทัย บุญยิ่ง มัธยมศึกษา 1 2557

นายสุรศักดิ์ บุญยิ่ง วอ.ทส. นางสาวสัณหฤทัย บุญยิ่ง มัธยมศึกษา 5 2561

นายสุรศักดิ์ บุญยิ่ง วอ.ทส. นายจิรายุส บุญยิ่ง มัธยมศึกษา 6 2557

นายสุรศักดิ์ บุญยิ่ง วอ.ทส. นายจิรายุส บุญยิ่ง อุดมศึกษา 1 2558

นางกมลวรรณ วุฒิวิมล ศก. ด.ช. จิรภัทร วุฒิวิมล ประถมศกึษา 2 2560

นางกมลวรรณ วุฒิวิมล ศก. ด.ญ. มินญาดา วุฒิวิมล ประถมศึกษา 4 2560

นางขนิษฐา แกวสุริวงษ ศก. ด.ช. ภวัต แกวสุริวงษ ประถมศึกษา 4 2560

นางจิตรลัดดา มวงบุญศรี ศก. ด.ญ. ชญาดา มวงบุญศรี มัธยมศึกษา 2 2561

นางจิรนภา เจียมจิตพลชัย ศก. ด.ญ. ธัญญนุช เจียมจิตพลชัย ประถมศึกษา 3 2557

นางจิรนภา เจียมจิตพลชัย ศก. ด.ญ. ธัญญนุช เจียมจิตพลชัย ประถมศึกษา 4 2558

นางจิรนภา เจียมจิตพลชัย ศก. ด.ญ. ธัญญนุช เจียมจิตพลชัย มัธยมศึกษา 1 2561

นางดุจพิมพพร ดํารงทวีศักดิ์ ศก. ด.ช. ดุลยพจน ดํารงทวีศักดิ์ ประถมศึกษา 3 2556

นางดุจพิมพพร ดํารงทวีศักดิ์ ศก. ด.ช. ดุลยพจน ดํารงทวีศักดิ์ ประถมศึกษา 4 2557

นางดุจพิมพพร ดํารงทวีศักดิ์ ศก. ด.ช. ดุลยพินิจ ดํารงทวีศักดิ์ ประถมศึกษา 3 2556

นางดุจพิมพพร ดํารงทวีศักดิ์ ศก. ด.ช. ดุลยพินิจ ดํารงทวีศักดิ์ ประถมศึกษา 4 2557

นางธัญพิชชา ดวงทองพูล ศก. ด.ช. วริทธิ์ธร ดวงทองพูล ประถมศึกษา 5 2556

นางธัญพิชชา ดวงทองพูล ศก. ด.ช. วริทธิ์ธร ดวงทองพูล มัธยมศึกษา 3 2560
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นางธัญพิชชา ดวงทองพูล ศก. ด.ญ. พิมพพิศา ดวงทองพูล ประถมศึกษา 1 2556

นางธัญพิชชา ดวงทองพูล ศก. ด.ญ. พิมพพิศา ดวงทองพูล ประถมศึกษา 5 2560

นางนงลักษณ โกมุทแดง ศก. ด.ช. นิธิศ โกมุทแดง ประถมศึกษา 1 2558

นางนงลักษณ โกมุทแดง ศก. ด.ช. นิธิศ โกมุทแดง ประถมศึกษา 5 2562

นางนงลักษณ โกมุทแดง ศก. ด.ญ. พัทธธีรา โกมุทแดง ประถมศึกษา 1 2562

นางนันทวัน แสงธาราทพิย ศก. ด.ญ. เกศกนก แสงธาราทิพย ประถมศึกษา 5 2557

นางนันทวัน แสงธาราทิพย ศก. ด.ญ. เกศกนก แสงธาราทิพย มัธยมศึกษา 2 2560

นางนันทวัน แสงธาราทิพย ศก. ด.ญ. ไปรดา แสงธาราทิพย ประถมศึกษา 5 2560

นางบูลวิภา สูเจริญ ศก. ด.ญ. พลอยพรรณ สูเจริญ มัธยมศึกษา 3 2560

นางบูลวิภา สูเจริญ ศก. ด.ญ. พอฤทัย สูเจริญ ประถมศึกษา 5 2560

นางปนรรฐพร เลิศล้ํา ศก. นางสาวอัคริมา เลิศลํ้า มัธยมศึกษา 3 2558

นางวนาลักษณ พัฒนวราภรณ ศก. ด.ช. คธา พัฒนวราภรณ ประถมศึกษา 2 2557

นางวนาลักษณ พัฒนวราภรณ ศก. ด.ช. ติรวัฒน พัฒนาวราภรณ ประถมศึกษา 1 2557

นางวรวิมล คชทิน ศก. ด.ช. พีรดนย นาคประชา ประถมศึกษา 2 2562

นางวรวิมล คชทิน ศก. ด.ช. สถิตติ์คุณ นาคประชา ประถมศึกษา 1 2562

นางวราพร จิตรบรรจง ศก. ด.ญ. ชญัญา จิตรบรรจง ประถมศึกษา 3 2558

นางวราพร จิตรบรรจง ศก. ด.ญ. ชัญญา จิตรบรรจง ประถมศึกษา 6 2561

นางวราพร จิตรบรรจง ศก. ด.ญ. ชัญญา จิตรบรรจง มัธยมศึกษา 1 2562

นางวราพร จิตรบรรจง ศก. ด.ญ. วราลี จิตรบรรจง ประถมศึกษา 1 2561

นางวัลยลิกา งามจรรยาภรณ ศก. ด.ช. ปณณพัฒน งามจรรยาภรณ ประถมศึกษา 3 2562

นางวัลยลิกา งามจรรยาภรณ ศก. ด.ญ. เบญญาภา งามจรรยาภรณ ประถมศึกษา 3 2559

นางวัลยลกิา งามจรรยาภรณ ศก. ด.ญ. เบญญาภา งามจรรยาภรณ ประถมศึกษา 6 2562

นางสาวกุสุมาพร รมยานนท ศก. ด.ญ. ณัฐสุดา รมยานนท ประถมศึกษา 2 2558

นางสาวกุสุมาพร รมยานนท ศก. ด.ญ. ณัฐสุดา รมยานนท ประถมศึกษา 4 2560

นางสาวทิพวรรณ นนทรีย ศก. ด.ช. อภิภู วงษสิน ประถมศึกษา 3 2560

นางสาวทิพวรรณ นนทรีย ศก. ด.ญ. พีรดา วงษสิน ประถมศึกษา 5 2560

นางสาวพร้ิมเพรา กาญจนกีรณา ศก. ด.ช. ธนวัฒน เฉลิมบุญ ประถมศึกษา 1 2558

นางสาวพร้ิมเพรา กาญจนกีรณา ศก. ด.ญ. กานตรวี เฉลิมบุญ ประถมศึกษา 2 2558

นางสาวอรดี เบญจพงษ ศก. ด.ช. นิธาน อนปนส ประถมศึกษา 6 2559

นางอาธิวรรณ วงศแกว ศก. ด.ช. ชัชนันท วงศแกว มัธยมศึกษา 2 2557

นางอาธิวรรณ วงศแกว ศก. ด.ญ. ชนัญญา วงศแกว ประถมศึกษา 2 2557

นางอารีย ดุงสูงเนิน ศก. นางสาวพชรสกนธิ์ ดุงสูงเนิน อุดมศึกษา 4 2562
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นางอารีย ดุงสูงเนิน ศก. ด.ช. ชิษณุพงศ ดุงสูงเนิน ประถมศึกษา 3 2556

นางอารีย ดุงสูงเนิน ศก. ด.ช. ชิษณุพงศ ดุงสูงเนิน ประถมศึกษา 4 2557

นางอารีย ดุงสูงเนิน ศก. ด.ช. ชิษณุพงศ ดุงสูงเนิน มัธยมศึกษา 3 2562

นางอารีย ดุงสูงเนิน ศก. ด.ญ. ชาลิสา ดุงสูงเนิน มัธยมศึกษา 1 2556

นางอินทิรา สุทธิธนาภรณ ศก. ด.ญ. ฆรวัณณดี สุทธิธนาภรณ มัธยมศึกษา 3 2558

นางอินทิรา สุทธิธนาภรณ ศก. ด.ญ. ชญานิต สุทธิธนาภรณ มัธยมศึกษา 1 2558

นายกฤษณ จันทรโกศล ศก. นายกรินทร จันทรโกศล มัธยมศึกษา 6 2558

นายกฤษณ จันทรโกศล ศก. นายกรินทร จันทรโกศล อุดมศึกษา 3 2561

นายไกรสร โลหนันทน ศก. นางสาววริศรา โลหนันทน มัธยมศึกษา 4 2556

นายไกรสรณ โลหนันทน ศก. น.ส. วริศรา โลหนันทน อุดมศึกษา 2 2561

นายธีรพงศ วงศศิริประเสริฐ ศก. ด.ญ. ธัญกร วงศศิริประเสริฐ ประถมศึกษา 1 2557

นายธีรพงศ วงศศิริประเสริฐ ศก. ด.ญ. ธัญกร วงศศิริประเสริฐ ประถมศึกษา 4 2560

นายธีรพงศ วงศศิริประเสริฐ ศก. ด.ญ. อัญกร วงศศิริประเสริฐ มัธยมศึกษา 2 2559

นายธีรพงษ วงศศิริประเสริฐ ศก. ด.ญ. อัญกร วงศศิริประเสริฐ ประถมศกึษา 5 2556

นายนฤตยชนม มีผดุง ศก. ด.ญ. ชนมณิศาญ มีผดุง ประถมศึกษา 5 2559

นายนันทวัน แสงธาราทิพย ศก. ด.ญ. ไปรดา แสงธาราทิพย ประถมศึกษา 2 2557

นายนิรัติศัย พรหมสาขา ณ สกลนคร ศก. ด.ช. สกลเขฏร พรหมสาขา ณ สกลนคร ประถมศึกษา 1 2558

นายนิรัติศัย พรหมสาขา ณ สกลนคร ศก. ด.ญ. ชัญญาณุช พรหมสาขา ณ สกลนคร มัธยมศึกษา 2 2557

นายนิรัตศิัย พรหมสาขา ณ สกลนคร ศก. นางสาวชนัญชิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร มัธยมศึกษา 4 2559

นายนิรัติศัย พรหมสาขา ณ สกลนคร ศก. นางสาวชนัญชิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร อุดมศึกษา 2 2557

นายนิรันดร พูนวงศประชา ศก. ด.ญ. พริมรดา พูนวงศประชา ประถมศึกษา 3 2560

นายประทีป แกวสุริวงษ ศก. ด.ช. ฐนิศร แกวสุริวงษ ประถมศึกษา 5 2556

นายประทีป แกวสุริวงษ ศก. ด.ช. ฐนิศร แกวสุริวงษ มัธยมศึกษา 3 2560

นายประทีป แกวสุริวงษ ศก. นายฐนิศร แกวสุริวงษ มัธยมศึกษา 5 2561

นายรังสรรค ราวีศรี ศก. ด.ช. ปราชญ ราวีศรี มัธยมศึกษา 4 2560

นายศุภชัย สุนิมิตร ศก. ด.ญ. สมิตา สุนิมิตร มัธยมศึกษา 1 2557

นายสุทธิศักดิ์ เทพตะขบ ศก. ด.ช. ณฐนนท เทพตะขบ มัธยมศึกษา 3 2557

นายสุพลศษิฎ อูวิเชียร ศก. ด.ญ. ศศิธร อูวิเชียร มัธยมศึกษา 2 2557

นายสุพลศิษฏ อูวิเชียร ศก. นางสาวศศิธร อูวิเชียร อุดมศึกษา 2 2561

นายสุพลศิษฎ อูวิเชียร ศก. ด.ญ. อัปสร อูวิเชียร ประถมศึกษา 3 2557

นายสุพลศิษฏ อูวิเชียร ศก. ด.ญ. อัปสร อูวิเชียร มัธยมศึกษา 1 2561

นายอนันต เชื้อสุพรรณ ศก. ด.ญ. ชญานิน เชื้อสุพรรณ ประถมศึกษา 2 2556
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นายอนันต เชื้อสุพรรณ ศก. ด.ญ. ชญานิน เชื้อสุพรรณ ประถมศึกษา 4 2558

นายอนันต เชื้อสุพรรณ ศก. ด.ญ. ชญานิน เชื้อสุพรรณ มัธยมศึกษา 1 2561

นายอนันต เชื้อสุพรรณ ศก. นายอานนท เชื้อสุพรรณ มัธยมศึกษา 5 2556

นายอนันต เชื้อสุพรรณ ศก. นายอานนท เชื้อสุพรรณ อุดมศึกษา 1 2558

นายอรรคสิทธิ์ เหลาวนิชย ศก. ด.ช. อริย เหลาวนิชย ประถมศึกษา 4 2557

นายอรรคสิทธิ์ เหลาวนิชย ศก. ด.ช. อริย เหลาวนิชย มัธยมศึกษา 3 2562

นายอิสรา ทัพพวิบูล ศก. ด.ญ. กมลฉัตร ทัพพวิบูล มัธยมศึกษา 3 2558

นายอิสรา ทัพพวิบูล ศก. นางสาวกมลฉัตร ทัพพะวิบูล มัธยมศึกษา 5 2560

นายอิสรา ทัพพวิบูล ศก. นางสาวกมลฉัตร ทัพพวิบูล อุดมศึกษา 1 2562

นายอิสรา ทัพพวิบูล ศก. ด.ญ. ปาณิศา ทัพพวิบูล ประถมศึกษา 6 2558

นายอิสรา ทัพพวิบูล ศก. ด.ญ. ปาณิศา ทัพพวิบูล มัธยมศึกษา 2 2560

นายอิสรา ทัพพวิบูล ศก. นางสาวปาณิศา ทัพพวิบูล มัธยมศึกษา 4 2562

นายเอกพงศ พนภัย ศก. ด.ช. ดนัย พนภัย ประถมศึกษา 3 2557

นายเอกพงศ พนภัย ศก. ด.ช. ดนัย พนภัย ประถมศึกษา 4 2558

นายเอกพงศ พนภัย ศก. ด.ช. ดนัย พนภัย มัธยมศึกษา 1 2561

นายเอกพงศ พนภัย ศก. ด.ช. รักพงษ พนภัย มัธยมศึกษา 1 2557

นายเอกพงศ พนภัย ศก. นายรักพงษ พนภัย มัธยมศึกษา 4 2560

นายเอนก เจียมจิตพลชัย ศก. ด.ช. โรจนศักดิ์ เจียมจิตพลชัย ประถมศึกษา 3 2560

ร.อ. นภพล โรจนวิภาต ศก. นางสาวชัชชมล โรจนภาต มัธยมศึกษา 5 2557

ร.อ. นภพล โรจนวิภาค ศก. นางสาวชัชชมล โรจนวิภาต อุดมศึกษา 2 2560

ร.อ. นภพล โรจนวิภาค ศก. นายสุทธิรักษ โรจนวิภาค อุดมศึกษา 3 2557

ร.อ. วัฒนชัย เพงพินิจ ศก. ด.ช. พรวนัช เพงพินิจ ประถมศึกษา 3 2556

ร.อ. วัฒนชัย เพงพินิจ ศก. ด.ช. พรวนัช เพงพินิจ ประถมศึกษา 4 2557

ร.อ. วัฒนชัย เพงพินิจ ศก. ด.ช. พรวนัช เพงพินิจ มัธยมศึกษา 1 2560

ร.อ. วัฒนชัย เพงพินิจ ศก. ด.ญ. ณิชาภัทร เพงพินิจ ประถมศึกษา 6 2556

ร.อ. วัฒนชัย เพงพินิจ ศก. ด.ญ. ณิชาภัทร เพงพินิจ มัธยมศึกษา 1 2557

ร.อ. วัฒนชัย เพงพินิจ ศก. นางสาวณิชาภัทร เพงพินิจ มัธยมศึกษา 4 2560

ร.อ. วัฒนชัย เพงพินิจ ศก. ด.ญ. วัฒนพร เพงพินิจ มัธยมศึกษา 1 2558

ร.อ. วัฒนชัย เพงพินิจ ศก. นางสาววัฒนพร เพงพินิจ มัธยมศึกษา 5 2562

นางฉัตตรีภัทร อรุณวัชรพัชร ศจ. ด.ช. ณภัทร ศรีประเสริฐภาพ มัธยมศึกษา 2 2558

นางฉัตตรีภัทร อรุณวัชรพัชร ศจ. ด.ช. นภัสรพี ศรีประเสริฐภาพ ประถมศึกษา 1 2558

นางณารินทร คุณะสารพันธ ศจ. ด.ช. ชยุต คุณะสารพันธ ประถมศึกษา 1 2556
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นางเดือนเพ็ญ มหัทธนธรรม ศจ. ด.ญ. วราลี มหัทธนธรรม ประถมศึกษา 4 2560

นางเดือนเพ็ญ มหัทธนธรรม ศจ. นางสาววทันยา มหัทธนธรรม มัธยมศึกษา 4 2560

นางเดือนแพ็ญ มหัทธนธรรม ศจ. ด.ญ. วทันยา มหัทธนธรรม ประถมศึกษา 6 2556

นางนพวรรณ กุลศิริเกษม ศจ. ด.ญ. เบญญาภา กุลศิริเกษม ประถมศึกษา 1 2561

นางนุจรี สัตยารักษ ศจ. ด.ญ. นันทนภัส สัตยารักษ ประถมศึกษา 5 2557

นางนุจรี สตัยารักษ ศจ. ด.ญ. นันทนภัส สัตยารักษ มัธยมศึกษา 3 2561

นางบุษราคัม อมรรัตนโกศล ศจ. ด.ญ. ศุภกานต อมรรัตนโกศล มัธยมศึกษา 1 2557

นางบุษราคัม อมรรัตนโกศล ศจ. ด.ญ. ศุภัชญา อมรรัตนโกศล ประถมศึกษา 4 2557

นางปณณิภา จิรัชยาธร ศจ. ด.ช. ธาม สุขสงวน มัธยมศึกษา 2 2558

นางปยณัฐ เบญจางควิศณุ ศจ. นางสาวทวิณัฐ เบญจางควิศณุ มัธยมศึกษา 4 2556

นางปยณัฐ เบญจางควิศณุ ศจ. นางสาวทวิณัฐ เบญจางควิศณุ อุดมศึกษา 2 2560

นางพรพรรณ เกาะแกว ศจ. ด.ญ. พรชนก เกาะแกว ประถมศึกษา 1 2557

นางพรพรรณ เกาะแกว ศจ. ด.ญ. พรชนก เกาะแกว ประถมศึกษา 4 2560

นางพรพรรณ เกาะแกว ศจ. นางสาวธนพร เกาะแกว มัธยมศึกษา 4 2557

นางพรพรรณ เกาะแกว ศจ. นางสาวธนพร เกาะแกว อุดมศึกษา 1 2560

นางพิลาวรรณ ประสานเนตร ศจ. ด.ช. ภูมิรพี ประสานเนตร มัธยมศึกษา 1 2556

นางพิลาวรรณ ประสานเนตร ศจ. นายภูมิรพี ประสานเนตร มัธยมศึกษา 4 2559

นางพิลาวรรณ ประสานเนตร ศจ. นายภูมิรพี ประสานเนตร อุดมศึกษา 1 2562

นางพิลาวรรณ ประสานเนตร ศจ. นางสาวมัสลิน ประสานเนตร มัธยมศึกษา 5 2556

นางพิลาวรรณ ประสานเนตร ศจ. นางสาวมัสลิน ประสานเนตร อุดมศึกษา 2 2558

นางภัทรอาภา อนุตตรานนท ศจ. ด.ญ. พิมพภัทรา อนุตตรานนท ประถมศึกษา 4 2558

นางภัทรอาภา อนุตตรานนท ศจ. ด.ญ. พิมพภัทรา อนุตตรานนท มัธยมศึกษา 1 2561

นางภัทรอาภา อนุตตรานนท ศจ. นายฐากูร อนุตตรานนท ปวช. 3 2557

นางภัทรอาภา อนุตตรานนท ศจ. นายฐากูร อนุตตรานนท ปวส. 1 2558

นางภัทรอาภา อนุตตรานนท ศจ. นายอังกูร อนุตตรานนท อุดมศึกษา 1 2557

นางเมทินี นุมดี ศจ. ด.ช. คณพศ นุมดี ประถมศึกษา 5 2556

นางเมทินี นุมดี ศจ. ด.ช. คณพศ นุมดี มัธยมศึกษา 1 2558

นางเมทินี นุมดี ศจ. นายคณพศ นุมดี มัธยมศึกษา 4 2561

นางเมทินี นุมดี ศจ. ด.ช. จักรภพ นุมดี ประถมศึกษา 2 2558

นางเมทินี นุมดี ศจ. ด.ช. จักรภพ นุมดี ประถมศึกษา 5 2561

นางยมุนา กลีบสัตบุศย ศจ. ด.ช. บุริศร กลีบสัตบุศย ประถมศึกษา 5 2556

นางยมุนา กลีบสัตบุศย ศจ. ด.ช. บุริศร กลีบสัตบุศย มัธยมศกึษา 2 2559
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นางยมุนา กลีบสัตบุศย ศจ. นายกษิดิศ กลีบสัตบุศย อุดมศึกษา 4 2556

นางยมุนา กลีบสัตบุศร ศจ. นายรุจอัครวิชญ กลีบสัตบุศย อุดมศึกษา 1 2559

นางรมยรวินท ปุณยพัฒน ศจ. ด.ช. วีระพัฒน ปุณยพัฒน ประถมศึกษา 6 2561

นางรมยรวินท ปุณยพัฒน ศจ. ด.ช. วีระพัฒน ปุณยพัฒน มัธยมศึกษา 1 2562

นางรมยรวินท ปุณยพัฒน ศจ. ด.ญ. กัญณัฏฐ ปุณยพัฒน มัธยมศึกษา 2 2561

นางรมยรวินท ปุณยพัฒน ศจ. นางสาวนันทมนัส ปุณยพัฒน มัธยมศึกษา 6 2562

นางรําไพพรรณ ปนัดเศรณี ศจ. ด.ญ. ปวีรรัฐ ปนัดเศรณี ประถมศึกษา 4 2561

นางรําไพพรรณ ปนัดเศรณี ศจ. น.ส. ปุณณิศา ปนัดเศรณี มัธยมศึกษา 6 2561

นางวิลาวัณย ตรีภพนารถ ศจ. ด.ช. ธนกร ตรีภพนารถ มัธยมศึกษา 1 2556

นางวิลาวัณย ตรีภพนารถ ศจ. ด.ช. ธนกร ตรีภพนารถ มัธยมศึกษา 4 2559

นางวิลาวัลย ตรีภพนารถ ศจ. นายธนกร ตรีภพนารถ อุดมศึกษา 1 2562

นางวิไลลักษณ พุกสอน ศจ. ด.ช. อติกันต พุกสอน มัธยมศึกษา 1 2560

นางศิริพร เรืองรายวัน ศจ. ด.ญ. พรนภัส เรืองรายวัน มัธยมศึกษา 3 2560

นางศิริพร เรืองรายวัน ศจ. นางสาวอาทิตยา เรืองรายวัน มัธยมศกึษา 5 2560

นางศิริรัตน กิ่งบัวหลวง ศจ. ด.ช. ณรงครัชช กิ่งบัวหลวง ประถมศึกษา 2 2558

นางศิริรัตน กิ่งบัวหลวง ศจ. ด.ช. นทชา กิ่งบัวหลวง มัธยมศึกษา 2 2556

นางศิริรัตน กิ่งบัวหลวง ศจ. ด.ช. นทชา กิ่งบัวหลวง มัธยมศึกษา 4 2558

นางสาวจุฑาทิพย สุปตติ ศจ. ด.ช. ศักยะ ขําโตนด ประถมศึกษา 1 2560

นางสาวดวงแกว ครุธจันทร ศจ. ด.ญ. กนกรัตน ครุธจันทร ประถมศึกษา 2 2556

นางสาวดวงแกว ครุธจันทร ศจ. ด.ญ. กนกรัตน ครุธจันทร ประถมศึกษา 4 2558

นางสาวดวงแกว ครุธจันทร ศจ. ด.ญ. กนกรัตน ครุธจันทร มัธยมศึกษา 2 2562

นางสาวดวงแกว ครุธจันทร ศจ. ด.ญ. ปุณวฎี ครุธจันทร ประถมศึกษา 1 2562

นางสาวพชร อ้ึงอภินันท ศจ. ด.ช. ธนวินท จุรีกานนท ประถมศึกษา 1 2560

นางสาววราภรณ เทียนแสงอุทัย ศจ. ด.ช. กฤติน ดวงอินทรฉาย ประถมศึกษา 4 2561

นางสาวอังคณา ภูริสัตย ศจ. นางสาวภัทรวัณณ รุงรัตนธวัชชัย มัธยมศึกษา 5 2556

นางสาวอังคณา ภูริสัตย ศจ. นายอภินัทธ รุงรัตนธวัชชัย อุดมศึกษา 1 2556

นางสิรรุจี แยมรักษา ศจ. ด.ญ. รุจิรดา แยมรักษา มัธยมศึกษา 1 2558

นางแสงอรุณ พึ่งตนไพศาล ศจ. ด.ญ. พลอยปภัส พึ่งตนไพศาล ประถมศึกษา 6 2558

นางแสงอรุณ พึ่งตนไพศาล ศจ. ด.ญ. พลอยปภัส พึ่งตนไพศาล มัธยมศึกษา 2 2560

นางแสงอรุณ พึ่งตนไพศาล ศจ. ด.ญ. พีรดา พึ่งตนไพศาล ประถมศึกษา 5 2558

นางแสงอรุณ พึ่งตนไพศาล ศจ. ด.ญ. พีรดา พึ่งตนไพศาล มัธยมศึกษา 1 2560

นางอังคณา เคย ศจ. นางสาวภัทรวัณณ รุงรัตนธวัชชัย อุดมศึกษา 2 2559
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นายชลวุฒิ อนะมาน ศจ. ด.ญ. พรรษชล อนะมาน มัธยมศึกษา 2 2560

นายชลวุฒิ อนะมาน ศจ. นางสาวพรรษชล อนะมาน มัธยมศึกษา 4 2562

นายชัยภัทร ประสมทอง ศจ. ด.ช. สิริกร ประสมทอง ประถมศึกษา 5 2560

นายชัยภัทร ประสมทอง ศจ. ด.ญ. ณิชชา ประสมทอง ประถมศึกษา 1 2561

นายณัฐพล เวโรจนกุล ศจ. ด.ญ. ณฐรดา เวโรจนกุล ประถมศึกษา 1 2558

นายณัฐพล เวโรจนกุล ศจ. ด.ญ. ณัฐรดา เวโรจนกุล ประถมศึกษา 5 2562

นายธราธร งามมานะ ศจ. ด.ช. มนภัท งามมานะ ประถมศึกษา 4 2560

นายธราธร งามมานะ ศจ. ด.ญ. ธีรานาด งามมานะ มัธยมศึกษา 1 2560

นายธันยกมล ร่ืนจิตรวรโชค ศจ. นายวีรุตย ชุมพล มัธยมศึกษา 6 2560

นายธีรรัฐ แสงงาม ศจ. น.ส. วราภัสร ชินวุฒิกุลกาญจน มัธยมศึกษา 4 2561

นายธีรรัฐ แสงงาม ศจ. น.ส. ไอรินลดา ชินวุฒิกุลกาญจน มัธยมศึกษา 4 2561

นายภูวดล ภานุมาส ศจ. นางสาวภานุชนาฏ ภานุมาส มัธยมศึกษา 5 2560

นายภวูดล ภานุมาส ศจ. นายภานุเดช ภานุมาส อุดมศึกษา 3 2560

นายเมธี คําแหง ศจ. ด.ญ. ธีรนาฎ คําแหง ประถมศึกษา 3 2556

นายเมธี คําแหง ศจ. ด.ญ. ธีรนาฏ คําแหง มัธยมศึกษา 2 2561

นายเมธี คําแหง ศจ. ด.ญ. ศิวนาถ คําแหง มัธยมศึกษา 1 2556

นายเมธี คําแหง ศจ. นางสาวศิวนาถ คําแหง มัธยมศึกษา 6 2561

นายยุทธนา กิตติธาดากุล ศจ. นายกฤติน กิตติธาดากุล มัธยมศึกษา 5 2556

นายยุทธนา กิตติธาดากลุ ศจ. นายกฤติน กิตติธาดากุล อุดมศึกษา 1 2559

นายวรวิทย แสงเขียวงาม ศจ. ด.ญ. เกี้ยว แสงเขียวงาม ประถมศึกษา 6 2556

นายวรวิทย แสงเขียวงาม ศจ. ด.ญ. เกี้ยว แสงเขียวงาม มัธยมศึกษา 1 2557

นายวรวิทย แสงเขียวงาม ศจ. นางสาวเกี้ยว แสงเขียวงาม มัธยมศึกษา 4 2560

นายวรวิทย แสงเขียวงาม ศจ. นางสาวกาญจน แสงเขียวงาม อุดมศึกษา 3 2557

นายวรวิทย แสงเขียวงาม ศจ. นายกร แสงเขียวงาม มัธยมศึกษา 4 2556

นายวรวิทย แสงเขียวงาม ศจ. นายกร แสงเขียวงาม อุดมศึกษา 1 2559

นายวสิษฐ เอ่ียมสิทธิผล ศจ. นางสาวสุวพัชญ เอ่ียมสิทธิผล มัธยมศึกษา 5 2558

นายวสิษฐ เอ่ียมวิทธิผล ศจ. นางสาวสุวพัชญ เอ่ียมสิทธิผล อุดมศึกษา 2 2561

นายวัฒนชัย จิตรอบอารีย ศจ. ด.ญ. ฐิติรัตน จิตรอบอารีย มัธยมศึกษา 3 2559

นางเกษราภรณ เรียนวัฒนา ศช.บภ 2. ด.ช. ศุภกร เรียนวัฒนา มัธยมศึกษา 1 2559

นางเกษราภรณ เรียนวัฒนา ศช.บภ 2. ด.ช. ศุภกร เรียนวัฒนา ประถมศึกษา 5 2557

นางเกษราภรณ เรียนวัฒนา ศช.บภ 2. นายศุภกร เรียนวัฒนา มัธยมศึกษา 4 2562

นางเกษราภรณ เรียนวัฒนา ศช.บภ 2. นางสาวณัฐธินีย เรียนวัฒนา มัธยมศึกษา 5 2557
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นางเกษราภรณ เรียนวัฒนา ศช.บภ 2. นางสาวณัฐธินีย เรียนวัฒนา อุดมศึกษา 1 2559

นางจิราพร ดอกคํา ศช.บภ 2. นางสาวธนพร ดอกคํา อุดมศึกษา 1 2560

นางจิราพร ดอกคํา ศช.บภ 2. นางสาวธนพร ดอกคํา มัธยมศึกษา 6 2559

นางชิตพันธุ พาที ศช.บภ 2. ด.ช. อภินันท พาที ประถมศึกษา 1 2559

นางชิตพันธุ พาที ศช.บภ 2. ด.ช. อภินันท พาที ประถมศึกษา 4 2562

นางชิตพันธุ พาที ศช.บภ 2. ด.ญ. ธนพร พาที ประถมศึกษา 2 2562

นางโชติรัชชา เอกเสน ศช.บภ 2. นายโชติพงษ เอกเสน อุดมศึกษา 2 2560

นางณชลนิภา กลยณี ศช.บภ 2. นางสาวกฤตพร กลยณี อุดมศึกษา 3 2560

นางณชลนิภา กลยณี ศช.บภ 2. นายธนกฤต กลยณี มัธยมศึกษา 4 2560

นางธัญญา อุนศรีสง ศช.บภ 2. ด.ช. ศุภณัฐ อุนศรีสง ประถมศึกษา 2 2557

นางธัญญา อุนศรีสง ศช.บภ 2. ด.ช. ศุภณัฐ อุนศรีสง มัธยมศึกษา 1 2562

นางธัญญา อุนศรีสง ศช.บภ 2. ด.ช. ศุภรัฐ อุนศรีสง ประถมศึกษา 4 2559

นางธัญญา อุนศรีสง ศช.บภ 2. ด.ญ. ญาณิศา อุนศรีสง มัธยมศึกษา 2 2557

นางธัญญา อุนศรีสง ศช.บภ 2. นางสาวญาณิศา อุนศรีสง มัธยมศึกษา 4 2559

นางธัญญา อุนศรีสง ศช.บภ 2. นางสาวญาณิศา อุนศรีสง อุดมศึกษา 1 2562

นางนันทนา อัครสูริย ศช.บภ 2. นายกฤตินันท อัครสูริย อุดมศึกษา 3 2560

นางนารีวงศ พงษสุข ศช.บภ 2. ด.ช. ณัชพล พงษสุข มัธยมศึกษา 3 2560

นางนารีวงศ พงษสุข ศช.บภ 2. นายนันทวัฒน พงษสุข อุดมศึกษา 4 2562

นางนิตยา นันทมงคล ศช.บภ 2. ด.ญ. นวลกนก นันทมงคล ประถมศึกษา 1 2558

นางนิตยา นันทมงคล ศช.บภ 2. ด.ญ. นวลกนก นันทมงคล ประถมศึกษา 4 2561

นางนิตยา นันทมงคล ศช.บภ 2. ด.ญ. นวลนภา นันทมงคล ประถมศึกษา 1 2561

นางประทุมพร หาอุปละ ศช.บภ 2. ด.ญ. วรธิดา หาอุปละ ประถมศึกษา 6 2557

นางประทุมพร หาอุปละ ศช.บภ 2. นางสาวปวีณธิดา หาอุปละ มัธยมศึกษา 4 2557

นางปรารถนา ประดิษฐกุล ศช.บภ 2. ด.ญ. ศิริสกุล จัดพล ประถมศึกษา 5 2557

นางปรารถนา ประดิษฐกุล ศช.บภ 2. ด.ญ. ศิริสกุล จัดพล มัธยมศึกษา 1 2559

นางปรารถนา ประดิษฐกุล ศช.บภ 2. นายสิรวิชญ ประดิษฐกุล อุดมศึกษา 4 2557

นางปุณปวีร แสงโชติ ศช.บภ 2. นางสาวพลอยณุภา แสงโชติ มัธยมศึกษา 3 2557

นางปุณปวีร แสงโชติ ศช.บภ 2. นางสาวพลอยณุภา แสงโชติ มัธยมศึกษา 5 2559

นางปุณปวีร แสงโชติ ศช.บภ 2. นางสาวพลอยณุภา แสงโชติ อุดมศึกษา 1 2561

นางปุณปวีร แสงโชติ ศช.บภ 2. นายปวริศร แสงโชติ มัธยมศึกษา 4 2557

นางปุณปวีร แสงโชติ ศช.บภ 2. นายปวริศร แสงโชติ อุดมศึกษา 1 2560

นางโยเซฟน บารเกียวเยียนต ศช.บภ 2. นางสาววสุรัจ บารเกียวเยียนต อุดมศึกษา 1 2560
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นางละเอียด ชนะดี ศช.บภ 2. นางสาวภัทรพรรณ ชนะดี อุดมศึกษา 2 2562

นางละเอียด ชนะดี ศช.บภ 2. นายนนทพันธุ ชนะดี มัธยมศึกษา 5 2562

นางวิไลวรรณ รอดชะพรหม ศช.บภ 2. นางสาวปุณยาพร รอดชะพรหม อุดมศึกษา 6 2560

นางวิไลวรรณ รอดชะพรหม ศช.บภ 2. นายบุณยกร รอดชะพรหม อุดมศึกษา 4 2560

นางสาวกรกานต วรรณโกมล ศช.บภ 2. ด.ญ. ตนนํ้า เลี้ยงดีศรีสุข ประถมศึกษา 6 2557

นางสาวกรกานต วรรณโกมล ศช.บภ 2. ด.ญ. ตนนํ้า เล้ียงดีศรีสุข มัธยมศึกษา 1 2558

นางสาวโยเซฟน บารเกียวเยียนต ศช.บภ 2. นางสาววสุรัจ บารเกียวเยียนต มัธยมศึกษา 6 2559

นางสาวศศิ เปรมปรีดิ์ ศช.บภ 2. ด.ญ. พัฑฒิดา สวรรณยานุกิจ ประถมศึกษา 1 2560

นางอมรรัตน จุลโพธิ์ ศช.บภ 2. นางสาวจิรัชญา จุลโพธิ์ มัธยมศึกษา 4 2557

นางอมรรัตน จุลโพธิ์ ศช.บภ 2. นางสาวจิรัชญา จุลโพธิ์ อุดมศึกษา 3 2562

นางอรกัญญา หุตามัย ศช.บภ 2. ด.ช. ปฐวี หุตามัย ประถมศึกษา 3 2557

นางอัจฉรา เชื้อแกว ศช.บภ 2. ด.ช. ชณกานต เชื้อแกว ประถมศึกษา 6 2557

นางอัจฉรา เชื้อแกว ศช.บภ 2. ด.ช. ชนกานต เชื้อแกว มัธยมศึกษา 2 2559

นางอัจฉรา เชื้อแกว ศช.บภ 2. ด.ญ. ณิชกานต เชื้อแกว ประถมศึกษา 5 2557

นางอัจฉรา เชื้อแกว ศช.บภ 2. ด.ญ. ณิชกานต เชื้อแกว มัธยมศึกษา 1 2559

นางอุบลวัลย ศิริวัฒนนิติวงศ ศช.บภ 2. นางสาวปุณยวีร วงศสุนทร อุดมศึกษา 4 2556

นายคมกฤช หนุนนาค ศช.บภ 2. ด.ญ. กนกวรรณ หนุนนาค มัธยมศึกษา 3 2557

นายคมกฤช หนุนนาค ศช.บภ 2. นางสาวกนกวรรณ หนุนนาค มัธยมศึกษา 5 2559

นายคมกฤช หนุนนาค ศช.บภ 2. นางสาวกนกวรรณ หนุนนาค อุดมศึกษา 1 2561

นายจรงค ตันธนวัฒน ศช.บภ 2. ด.ญ. คณิศร ตันธนวัฒน มัธยมศกึษา 3 2560

นายจรงค ตันธนวัฒน ศช.บภ 2. นางสาวคณิศร ตันธนวัฒน มัธยมศึกษา 4 2561

นายจรูญ สุโพธิ์ ศช.บภ 2. นางสาวโชษิตา สุโพธิ์ มัธยมศึกษา 4 2557

นายจรูญ สุโพธิ์ ศช.บภ 2. นายเสฏฐวุฒิ สุโพธิ์ ปวส. 1 2556

นายณรงค สมสิทธิ์ ศช.บภ 2. ด.ช. ธนกร สมสิทธิ์ มัธยมศึกษา 2 2557

นายณรงค สมสิทธิ์ ศช.บภ 2. ด.ช. ธนกร สมสิทธิ์ มัธยมศึกษา 4 2559

นายณรงค สมสิทธิ์ ศช.บภ 2. ด.ช. ธนภัทร สมสิทธิ์ ประถมศึกษา 6 2557

นายณรงค สมสิทธิ์ ศช.บภ 2. ด.ช. ธนภัทร สมสิทธิ์ มัธยมศึกษา 2 2559

นายณรงค สมสิทธิ์ ศช.บภ 2. นายธนภัทร สมสิทธิ์ มัธยมศึกษา 4 2561

นายทรงพจน มณีศรีแสง ศช.บภ 2. ด.ช. พงศพิพัฒ มณีศรีแสง ประถมศึกษา 2 2561

นายเทพรักษ เยียรยงค ศช.บภ 2. นายวชิรวิชญ นพรัตน อุดมศึกษา 2 2561

นายธนาวัฒน วัฒนานันท ศช.บภ 2. ด.ช. กันตธีร วัฒนานันท ประถมศึกษา 1 2557

นายธนาวัฒน วัฒนานันท ศช.บภ 2. ด.ช. กันตธีร วัฒนานันท ประถมศึกษา 4 2560
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นายธนาวัฒน วัฒนานันท ศช.บภ 2. ด.ญ. พลอยแกวใส วัฒนานันท ประถมศึกษา 1 2560

นายนิกร มาชัย ศช.บภ 2. นางสาวชมมัชชา มาชัย อุดมศึกษา 1 2561

นายนิกร มาชัย ศช.บภ 2. นางสาวชมมัชชา มาชัย มัธยมศึกษา 4 2557

นายนิรันดร พิพัฒนสุขมงคล ศช.บภ 2. ด.ช. พนธกร พิพัฒนสุขมงคล ประถมศึกษา 4 2557

นายนิรันดร พิพัฒนสุขมงคล ศช.บภ 2. ด.ช. พนธกร พิพัฒนสุขมงคล มัธยมศึกษา 2 2561

นายประพันธ วชิรรังสรรค ศช.บภ 2. ด.ช. กฤตพล วชิรรังสรรค ประถมศึกษา 5 2556

นายประพันธ วชิรรังสรรค ศช.บภ 2. ด.ช. กฤตพล วชิรรังสรรค มัธยมศึกษา 1 2558

นายประพันธ วชิรรังสรรค ศช.บภ 2. ด.ญ. ชนกนาถ วชิรรังสรรค มัธยมศึกษา 2 2556

นายประพันธ วชิรรังสรรค ศช.บภ 2. นางสาวชนกนาถ วชิรรังสรรค มธัยมศึกษา 4 2558

นายประพันธ วชิรรังสรรค ศช.บภ 2. นางสาวชนกนาถ วชิรรังสรรค อุดมศึกษา 1 2561

นายประพันธ วชิรรังสรรค ศช.บภ 2. นายกฤตพล วชิรรังสรรค มัธยมศึกษา 4 2561

นายประมุข ปญศิริ ศช.บภ 2. นายปกรณ ปญศิริ มัธยมศึกษา 4 2556

นายประมุข ปญศิริ ศช.บภ 2. นายปกรณ ปญศิริ อุดมศึกษา 1 2559

นายประเสริฐ คําอวน ศช.บภ 2. นางสาวปยวรรณ คําอวน มัธยมศึกษา 6 2556

นายประเสริฐ คําอวน ศช.บภ 2. นางสาวปยวรรณ คําอวน อุดมศึกษา 2 2558

นายปรีชา จํารูญวรกุล ศช.บภ 2. นางสาวนาถชนก จํารูญวรกุล มัธยมศึกษา 4 2558

นายปรีชา จํารูญวรกุล ศช.บภ 2. นางสาวนาถชนก จํารูญวรกุล อุดมศึกษา 1 2561

นายพงศกร สีตะวัน ศช.บภ 2. ด.ช. ณัฐชนนท สีตะวัน มัธยมศึกษา 2 2557

นายพงศกร สีตะวัน ศช.บภ 2. ด.ช. นพณัฐ สีตะวัน ประถมศึกษา 6 2557

นายพงศกร สีตะวัน ศช.บภ 2. ด.ช. นพณัฐ สีตะวัน มัธยมศึกษา 1 2558

นายพงศกร สีตะวัน ศช.บภ 2. ด.ญ. ณัฐศรันย สีตะวัน ประถมศึกษา 6 2558

นายพงศกร สีตะวัน ศช.บภ 2. ด.ญ. ณัฐศรันย สีตะวัน มัธยมศึกษา 1 2559

นายพงศกร สีตะวัน ศช.บภ 2. นางสาวณัฐศรันย สีตะวัน มัธยมศึกษา 4 2562

นายพงศกร สีตะวัน ศช.บภ 2. นายณัฐชนนท สีตะวัน มัธยมศึกษา 4 2559

นายพงศกร สีตะวัน ศช.บภ 2. นายณัฐชนนท สีตะวัน อุดมศึกษา 1 2562

นายพงศกร สีตะวัน ศช.บภ 2. นายนพณัฐ สีตะวัน มัธยมศึกษา 4 2561

นายพัลลภ กวีกุล ศช.บภ 2. ด.ช. ธนกร กวีกุล ประถมศึกษา 2 2557

นายพัลลภ กวีกุล ศช.บภ 2. ด.ช. ธนกร กวีกุล ประถมศึกษา 4 2559

นายพัลลภ กวีกุล ศช.บภ 2. ด.ช. ธนกร กวีกุล มัธยมศกึษา 1 2562

นายพัลลภ กวีกุล ศช.บภ 2. ด.ญ. ธัญชนก กวีกุล ประถมศึกษา 5 2557

นายพัลลภ กวีกุล ศช.บภ 2. ด.ญ. ธัญชนก กวีกุล มัธยมศึกษา 1 2559

นายพัลลภ กวีกุล ศช.บภ 2. นางสาวธัญชนก กวีกุล มัธยมศึกษา 4 2562
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นายพิทักษ ศรีวีระสกุล ศช.บภ 2. ด.ญ. พัชราภรณ ศรีวีระสกุล มัธยมศึกษา 1 2562

นายพิพัฒน สายวงคอินทร ศช.บภ 2. ด.ช. พงษเทพ สายวงคอินทร ประถมศึกษา 5 2560

นายพิพัฒน สายวงคอินทร ศช.บภ 2. ด.ช. พงษศิริ สายวงคอินทร ประถมศึกษา 4 2560

นายพิพัฒน สายวงคอินทร ศช.บภ 2. นายพงศธร สายวงคอินทร อุดมศึกษา 2 2557

นายพิพัฒน สายวงศอินทร ศช.บภ 2. ด.ช. พงษเทพ สายวงศอินทร ประถมศึกษา 2 2557

นายละเอียด ชนะดี ศช.บภ 2. ด.ช. นนทพันธุ ชนะดี มัธยมศึกษา 3 2560

นายละเอียด ชนะดี ศช.บภ 2. นางสาวภัทรพรรณ ชนะดี มัธยมศึกษา 6 2560

นายวัชรินทร มูลสาร ศช.บภ 2. นางสาวธัญกร มูลสาร ปวช. 3 2558

นายวัชรินทร มูลสาร ศช.บภ 2. นางสาวธัญกร มูลสาร อุดมศึกษา 2 2560

นายวจิักร คําบรรลือ ศช.บภ 2. นายศุภวิชญ คําบรรลือ อุดมศึกษา 1 2560

นายวิชชา เงินพลับพลา ศช.บภ 2. นางสาวสุขิตา เงินพลับพลา มัธยมศึกษา 6 2558

นายวิชชา เงินพลับพลา ศช.บภ 2. นางสาวสุขิตา เงินพลับพลา อุดมศึกษา 2 2560

นายวิบูล วัฒนากาญจน ศช.บภ 2. นางสาววาริพันธุ วัฒนากาญจน มัธยมศึกษา 3 2561

นายวิบูล วัฒนากาญจน ศช.บภ 2. นายวสุรัตน วัฒนากาญจน อุดมศกึษา 1 2561

นายวิโรจน งามดีแท ศช.บภ 2. ด.ช. วิมุตติ งามดีแท มัธยมศึกษา 2 2559

นายวิโรจน งามดีแท ศช.บภ 2. ด.ช. วิโมกข งามดีแท มัธยมศึกษา 1 2559

นายศาสตรา มะเทวิน ศช.บภ 2. ด.ช. เศรษฐศิริ มะเทวิน มัธยมศึกษา 1 2557

นายศาสตรา มะเทวิน ศช.บภ 2. นายเศรษฐศิริ มะเทวิน มัธยมศึกษา 4 2560

นายศาสตรา มะเทวิน ศช.บภ 2. นายศศิน มะเทวิน มัธยมศกึษา 4 2557

นายศาสตรา มะเทวิน ศช.บภ 2. นายศศิน มะเทวิน อุดมศึกษา 1 2560

นายศุภชัย ยะคําปอ ศช.บภ 2. นายกรชนก ยะคําปอ อุดมศึกษา 3 2562

นายสงวน เวทชญากุล ศช.บภ 2. ด.ญ. ณัฐวรรณ เวทชญากุล มัธยมศึกษา 2 2557

นายสงวน เวทชญากุล ศช.บภ 2. นางสาวณัฐวรรณ เวทชญากุล มัธยมศึกษา 4 2559

นายสงวน เวทชญากุล ศช.บภ 2. นางสาวณัฐวรรณ เวทชญากุล อุดมศึกษา 1 2562

นายสนธยา อินทะพันธุ ศช.บภ 2. ด.ญ. แพตรี อินทะพันธุ ประถมศึกษา 1 2559

นายสมเด็จ คําเปก ศช.บภ 2. นายภาสพงศ คําเปก มัธยมศึกษา 4 2561

นายสายยัญ กินขุนทด ศช.บภ 2. ด.ช. อัสสกัณท กินขุนทด ประถมศึกษา 2 2558

นายสายยัญ กินขุนทด ศช.บภ 2. ด.ช. อัสสกัณท กินขุนทด ประถมศึกษา 4 2560

นายสายยัญ กินขุนทด ศช.บภ 2. ด.ญ. เนมินธร กินขุนทด มัธยมศึกษา 2 2558

นายสายยัญ กินขุนทด ศช.บภ 2. ด.ญ. เนมินธร กินขุนทด มัธยมศึกษา 4 2560

นายสุพัฒน สิโรรส ศช.บภ 2. ด.ญ. ธัญขวัญ สิโรรส ประถมศึกษา 6 2557

นายสุพัฒน สิโรรส ศช.บภ 2. ด.ญ. ธัญขวัญ สิโรรส มัธยมศึกษา 1 2558
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นายสุพัฒน สิโรรส ศช.บภ 2. นางสาวธัญขวัญ สิโรรส มัธยมศึกษา 4 2561

นายสุพัฒน สิโรรส ศช.บภ 2. ด.ญ. สุภขวัญ สิโรรส มัธยมศึกษา 1 2560

นายสุพัฒน สิโรรส ศช.บภ 2. ด.ญ. สุภัคขวัญ สิโรรส ประถมศึกษา 4 2557

นายสุพัฒน สิโรรส ศช.บภ 2. นางสาวขวัญชนก สิโรรส อุดมศึกษา 1 2562

นายสุพัฒน สิโรรส ศช.บภ 2. นางสาวขวัญชนก สิโรรส มัธยมศึกษา 4 2558

นายสุรชัย ดอกดวง ศช.บภ 2. นายณัฐชนน ดอกดวง มัธยมศึกษา 5 2557

นายสุรชัย ดอกดวง ศช.บภ 2. นายณัฐชนน ดอกดวง อุดมศึกษา 1 2559

นายสุรินทร กลอมจิตร ศช.บภ 2. นางสาวธิติมา กลอมจิตร อุดมศึกษา 4 2557

นายสุริยา ดีหมัด ศช.บภ 2. นายยูนุส ดีหมัด มัธยมศึกษา 5 2561

นายสุริยา ดีหมัด ศช.บภ 2. นายอนัส ดีหมัด อุดมศึกษา 4 2561

นายสุวรรณชัย โคตรรัตน ศช.บภ 2. ด.ญ. ธัญชนก โคตรรัตน มัธยมศึกษา 2 2558

นายสุวรรณชัย โคตรรัตน ศช.บภ 2. นางสาวธัญชนก โคตรรัตน มัธยมศึกษา 5 2562

นายอนุสรณ จันตามณี ศช.บภ 2. ด.ญ. อานันทิกา จันตามณี มัธยมศึกษา 2 2558

นายอนุสรณ จันตามณี ศช.บภ 2. นางสาวอานันทิกา จันตามณี มัธยมศึกษา 4 2560

นายอนุสรณ จันตามณี ศช.บภ 2. นางสาวอนามิกา จันตามณี มัธยมศึกษา 6 2558

นายอนุสรณ จันตามณี ศช.บภ 2. นางสาวอนามิกา จันตามณี อุดมศึกษา 1 2559

นายอรัณย ใบไม ศช.บภ 2. ด.ช. ธรรมจักร ใบไม ประถมศึกษา 4 2558

นายอรัณย ใบไม ศช.บภ 2. ด.ช. ธรรมจักร ใบไม มัธยมศึกษา 1 2561

นายอรัณย ใบไม ศช.บภ 2. ด.ญ. ศรัณยา ใบไม ประถมศึกษา 5 2558

นายอรัณย ใบไม ศช.บภ 2. ด.ญ. ศรัณยา ใบไม มัธยมศึกษา 1 2560

นายอัษฎางค พรหมนาถ ศช.บภ 2. ด.ญ. ดลนภัส พรหมนารถ ประถมศึกษา 5 2560

นายอัษฎางค พรหมนารถ ศช.บภ 2. ด.ญ. ดลนภัส พรหมนารถ มัธยมศึกษา 1 2562

นายอัษฎางค พรหมนารถ ศช.บภ 2. นางสาวพรนภัส พรหมนารถ อุดมศึกษา 2 2562

นายอําพล เพราะสําเนียง ศช.บภ 2. ด.ญ. ปุณณภา เพราะสําเนียง ประถมศึกษา 3 2561

นางขวัญใจ วีรการณ ศญ.บภ 1. ด.ช. ศรัณยู วีรการณ มัธยมศึกษา 1 2560

นางขวัญใจ วีรการณ ศญ.บภ 1. นางสาวชนิกานต วีรการณ มัธยมศึกษา 6 2557

นางขวัญใจ วีรการณ ศญ.บภ 1. นางสาวชนิกานต วีรการณ อุดมศึกษา 3 2560

นางชัญญนัท บินสุอะหวา ศญ.บภ 1. ด.ญ. มารีนา บินสุอะหวา มัธยมศึกษา 1 2557

นางชัญญนัท บินสุอะหวา ศญ.บภ 1. นางสาวมารีนา บินสุอะหวา มัธยมศึกษา 4 2560

นางชัญญนัท บินสุอะหวา ศญ.บภ 1. นางสาวอัสรีนา บินสุอะหวา ปวช. 1 2558

นางชัญญนัท บินสุอะหวา ศญ.บภ 1. นางสาวอัสรีนา บินสุอะหวา ปวส. 1 2561

นางธิชา พลพินิจ ศญ.บภ 1. ด.ช. ธิสิทธ พลพินิจ ประถมศึกษา 5 2558
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นางธิชา พลพินิจ ศญ.บภ 1. ด.ช. ธิสิทธ พลพินิจ มัธยมศึกษา 1 2560

นางธิชา พลพินิจ ศญ.บภ 1. ด.ญ. สิธตา พลพินิจ ประถมศึกษา 6 2560

นางนาจฏิยา เพ็ญศรี ศญ.บภ 1. นางสาวกมลวรรณ เทพเสถียร ปวช. 3 2557

นางนาจฏิยา เพ็ญศรี ศญ.บภ 1. นางสาวกมลวรรณ เทพเสถียร ปวส. 1 2560

นางนุชนาถ ฮอเจริญ ศญ.บภ 1. นายนวิชนาถ ฮอเจริญ อุดมศึกษา 3 2557

นางมะลิวัลย ปราบเสร็จ ศญ.บภ 1. ด.ญ. พรปวีณ ปราบเสร็จ ประถมศึกษา 1 2560

นางวนิดา วิเศษสินธุ ศญ.บภ 1. นางสาวปทิตตา วิเศษสินธุ อุดมศึกษา 2 2557

นางวนิดา วิเศษสินธุ ศญ.บภ 1. นายศุภกฤต วิเศษสินธุ ปวช. 3 2557

นางวนิดา วิเศษสินธุ ศญ.บภ 1. นายศุภกฤต วิเศษสินธุ ปวส. 1 2558

นางศิริจิตร สุริยะ ศญ.บภ 1. นางสาวไอริณ สุริยะ มัธยมศึกษา 6 2557

นางศิริจิตร สุริยะ ศญ.บภ 1. นางสาวไอริณ สุริยะ อุดมศึกษา 1 2558

นางสาวศุภิสร สิทธิสาร ศญ.บภ 1. ด.ช. อธิชาติ ตันนิกร ประถมศึกษา 4 2557

นางสาวศุภิสร สิทธิสาร ศญ.บภ 1. ด.ช. อธิชาติ ตันนิกร มัธยมศึกษา 1 2560

นางสาวอรทัย จินดาพล ศญ.บภ 1. ด.ญ. พิมพลักษณ เณรานนท ประถมศึกษา 5 2560

นางสาวอรทัย จินดาพล ศญ.บภ 1. ด.ญ. พิมพลกัษณ เณรานนท ประถมศึกษา 2 2557

นางสุจิตรา หวังวโรดม ศญ.บภ 1. ด.ญ. ญาณิศา วิสุทธิเมธากุล ประถมศึกษา 3 2557

นางสุจิตรา หวังวโรดม ศญ.บภ 1. ด.ญ. ญาณิศา วิสุทธิเมธากุล ประถมศึกษา 6 2560

นางสุจิตรา หวังวโรดม ศญ.บภ 1. ด.ญ. ญาณิศา วิสุทธิเมธากุล มัธยมศึกษา 2 2562

นางสุภาพร พลไทย ศญ.บภ 1. ด.ช. ชนฤทธิ์ พลไทย มัธยมศึกษา 3 2560

นางสุภาพร พลไทย ศญ.บภ 1. นายชนฤทธิ์ พลไทย มัธยมศึกษา 4 2561

นางอมรา ศรีเมือง ศญ.บภ 1. ด.ญ. นภัสสร ศรีเมือง ประถมศึกษา 4 2556

นางอมรา ศรีเมือง ศญ.บภ 1. นางสาวนภัสสร ศรีเมือง มัธยมศึกษา 4 2562

นางอมรา ศรีเมือง ศญ.บภ 1. ด.ญ. อรจิรา ศรีเมือง ประถมศึกษา 1 2558

นางอมรา ศรีเมือง ศญ.บภ 1. ด.ญ. อรจิรา ศรีเมือง ประถมศึกษา 5 2562

นายกฤษฎา สิมเชื้อ ศญ.บภ 1. ด.ช. ธนภูมิ สิมเชื้อ มัธยมศึกษา 2 2558

นายกฤษฎา สิมเชื้อ ศญ.บภ 1. นายธนภูมิ สิมเชื้อ มัธยมศึกษา 5 2561

นายกฤษฎา สิมเชื้อ ศญ.บภ 1. นางสาวนภัสสร สิมเชื้อ อุดมศึกษา 1 2558

นายกิตติศักดิ์ พุทธกูล ศญ.บภ 1. ด.ญ. ขิมแข พุทธกูล มัธยมศึกษา 3 2560

นายกิตติศักดิ์ พุทธกูล ศญ.บภ 1. นางสาวขิมแข พุทธกูล มัธยมศึกษา 4 2561

นายจวบ ณรงครัตน ศญ.บภ 1. ด.ช. จารุวิชญ ณรงครัตน ประถมศึกษา 6 2556

นายจวบ ณรงครัตน ศญ.บภ 1. ด.ช. จรุวิชญ ณรงครัตน มัธยมศึกษา 2 2558

นายจวบ ณรงครัตน ศญ.บภ 1. นายจรุวิชญ ณรงครัตน มัธยมศึกษา 5 2561
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นายจวบ ณรงครัตน ศญ.บภ 1. นางสาวปริณดา ณรงครัตน มัธยมศึกษา 5 2558

นายจวบ ณรงครัตน ศญ.บภ 1. นางสาวปริญดา ณรงครัตน อุดมศึกษา 2 2561

นายจิรศักดิ์ ประสมพงศ ศญ.บภ 1. น.ส. ฐิดาพร ประสมพงศ มัธยมศึกษา 4 2561

นายจิระชัย ศรีเมือง ศญ.บภ 1. ด.ญ. นภัสสร ศรีเมือง มัธยมศึกษา 1 2559

นายจิระศักดิ์ ประสมพงศ ศญ.บภ 1. ด.ญ. ฐิดาพร ประสมพงศ ประถมศึกษา 6 2557

นายจิระศักดิ์ ประสมพงศ ศญ.บภ 1. ด.ญ. ฐิดาพร ประสมพงศ มัธยมศึกษา 2 2559

นายจิระศักดิ์ ประสมพงศ ศญ.บภ 1. ด.ญ. ฐิตาภา ประสมพงศ ประถมศึกษา 4 2557

นายจิระศักดิ์ ประสมพงศ ศญ.บภ 1. ด.ญ. ฐิตาภา ประสมพงศ มัธยมศึกษา 1 2560

นายฉลาดวิทย ฉันทวิบูลย ศญ.บภ 1. ด.ช. ฉัตรเมธา ฉันทวิบลูย ประถมศึกษา 2 2556

นายฉลาดวิทย ฉันทวิบูลย ศญ.บภ 1. ด.ช. ฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย ประถมศึกษา 4 2558

นายฉลาดวิทย ฉันทวิบูลย ศญ.บภ 1. ด.ช. ฉัตรเมธา ฉันทวิบูลย มัธยมศึกษา 1 2561

นายฉลาดวิทย ฉันทวิบูลย ศญ.บภ 1. ด.ญ. ฉัตราพร ฉันทวิบูลย ประถมศึกษา 1 2558

นายฉลาดวิทย ฉันทวิบูลย ศญ.บภ 1. ด.ญ. ฉัตราพร ฉันทวิบูลย ประถมศึกษา 4 2561

นายชม จันทรตน ศญ.บภ 1. นางสาวปาณิสรา จันทรตน อุดมศึกษา 2 2558

นายชม จันทรตน ศญ.บภ 1. นางสาวปยาอร จันทรตน อุดมศึกษา 4 2558

นายณรงค ดิษฐลักษณ ศญ.บภ 1. นายกิตติศักดิ์ ดิษฐลักษณ อุดมศึกษา 2 2556

นายณรงค เทพวิลัย ศญ.บภ 1. ด.ช. พชรพล เทพวิลัย ประถมศึกษา 1 2561

นายณรงค เทพวิลัย ศญ.บภ 1. ด.ช. วัชรวิศล เทพวิลัย มัธยมศึกษา 1 2560

นายณรงค เทพวิลัย ศญ.บภ 1. ด.ช. วัชรวิศว เทพวิลัย ประถมศึกษา 5 2558

นายณรงค เทพวิลัย ศญ.บภ 1. นางสาวรวิสรา เทพวิลัย อุดมศึกษา 3 2558

นายณรงคศักดิ์ สุภักดี ศญ.บภ 1. ด.ญ. เมธาพร สุภักดี ประถมศึกษา 4 2562

นายณรงคศักดิ์ สุภักดี ศญ.บภ 1. นางสาวภัทรสุดา สุภักดี อุดมศึกษา 2 2557

นายณรงคศักดิ์ สุภักดี ศญ.บภ 1. นางสาวศกลรัตน สุภักดี อุดมศึกษา 4 2557

นายณัฐพงศ เชื้อชาญพล ศญ.บภ 1. ด.ช. พสิษฐ เชื้อชาญพล ประถมศึกษา 4 2557

นายณัฐพงศ เชื้อชาญพล ศญ.บภ 1. ด.ช. พสิษฐ เชื้อชาญพล มัธยมศึกษา 1 2560

นายณัฐพงศ เชื้อชาญพล ศญ.บภ 1. นายวิชญะ เชื้อชาญพล มัธยมศึกษา 4 2557

นายณัฐพงศ เชื้อชาญพล ศญ.บภ 1. นายวิชญะ เชื้อชาญพล อุดมศึกษา 1 2560

นายถิรวฒัน โฮลิ่ม ศญ.บภ 1. ด.ช. นพนนท โฮลิ่ม มัธยมศึกษา 2 2557

นายถิรวัฒน โฮลิ่ม ศญ.บภ 1. นายนพนนท โฮลิ่ม มัธยมศึกษา 4 2559

นายถิรวัฒน โฮลิ่ม ศญ.บภ 1. ด.ญ. จิตรกัญญา โฮลิ่ม มัธยมศึกษา 2 2556

นายถิรวัฒน โฮลิ่ม ศญ.บภ 1. นางสาวจิตรกัญญา โฮลิ่ม มัธยมศึกษา 4 2558

นายถิรวัฒน โฮลิ่ม ศญ.บภ 1. นางสาวจิตรกัญญา โฮลิ่ม อุดมศกึษา 1 2562
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นายถิรวัฒน โฮลิ่ม ศญ.บภ 1. นางสาวกัญญาวีร โฮลิ่ม อุดมศึกษา 2 2559

นายทะนุ สุขทาน ศญ.บภ 1. ด.ช. ธนิกนันท สุขทาน มัธยมศึกษา 2 2558

นายทะนุ สุขทาน ศญ.บภ 1. นางสาวนภัสวรรณ สุขทาน มัธยมศึกษา 5 2559

นายธนยศ สงดวง ศญ.บภ 1. นางสาวกนกวรรณ สงดวง อุดมศึกษา 1 2557

นายธนยศ สงดวง ศญ.บภ 1. นายศิรวิทย สงดวง อุดมศึกษา 3 2558

นายธวัช ฉิ้มลองดํา ศญ.บภ 1. ด.ญ. จิตตพิสุทธิ์ ฉิ้มลองดํา ประถมศึกษา 5 2557

นายธวัช ฉิ้มลองดํา ศญ.บภ 1. ด.ญ. จิตตพิสุทธิ์ ฉิ้มลองดํา มัธยมศึกษา 1 2559

นายธวัช ฉิ้มลองดํา ศญ.บภ 1. นางสาวจิตตพิสุทธิ์ ฉิ้มลองดํา มัธยมศึกษา 4 2562

นายธวัช ฉิ้มลองดํา ศญ.บภ 1. ด.ญ. พัชธิดา ฉิ้มลองดํา มัธยมศึกษา 3 2558

นายธวัช ฉิ้มลองดํา ศญ.บภ 1. นางสาวพชัธิดา ฉิ้มลองดํา มัธยมศึกษา 4 2559

นายธวัช ฉิ้มลองดํา ศญ.บภ 1. ด.ญ. สุพิชญา ฉิ้มลองดํา ประถมศึกษา 2 2558

นายธวัช ฉิ้มลองดํา ศญ.บภ 1. ด.ญ. สุพิชญา ฉิ้มลองดํา ประถมศึกษา 6 2562

นายนรากร จันทรแปน ศญ.บภ 1. ด.ช. ภูมิกร จันทรแปน มัธยมศึกษา 3 2560

นายนรากร จันทรแปน ศญ.บภ 1. นายภูมิกร จันทรแปน มธัยมศึกษา 5 2562

นายนรากร จันทรแปน ศญ.บภ 1. ด.ญ. ภูษิตา จันทรแปน มัธยมศึกษา 1 2560

นายนรินทร จันทรแปน ศญ.บภ 1. ด.ช. ชินดนัย จันทรแปน มัธยมศึกษา 3 2561

นายนรินทร จันทรแปน ศญ.บภ 1. นายคุณานนต จันทรแปน อุดมศึกษา 3 2561

นายนิพนธ มูลทองชุน ศญ.บภ 1. ด.ช. ณัฐปคัลภ มูลทองชุน มัธยมศึกษา 3 2558

นายนิพนธ มลูทองชุน ศญ.บภ 1. นายณัฐปคัลภ มูลทองชุน มัธยมศึกษา 6 2561

นายนิพนธ หนุนหะหยาด ศญ.บภ 1. ด.ช. ธนภัทร หนุนหะหยาด ประถมศึกษา 4 2557

นายนิพนธ หนุนหะหยาด ศญ.บภ 1. ด.ช. ธนภัทร หนุนหะหยาด มัธยมศึกษา 1 2560

นายนิพนธ หนุนหะหยาด ศญ.บภ 1. ด.ญ. กัญญภา หนุนหะหยาด ประถมศึกษา 2 2557

นายนิพนธ หนุนหะหยาด ศญ.บภ 1. ด.ญ. กัญญภา หนุนหะหยาด ประถมศึกษา 5 2560

นายบุญฤทธิ์ อาดุลยพัฒน ศญ.บภ 1. นางสาวกศภรณ อาดุลยพัฒน อุดมศึกษา 1 2557

นายบุญฤทธิ์ อาดุลยพัฒน ศญ.บภ 1. นางสาวกามิลา อาดุลยพัฒน มัธยมศึกษา 4 2558

นายบุญฤทธิ์ อาดุลยพัฒน ศญ.บภ 1. นางสาวกิษบา อาดุลยพัฒน อุดมศึกษา 4 2557

นายพงษศักดิ์ ชูวันพัด ศญ.บภ 1. นางสาวกัลยาภรณ ชูวันพัด อุดมศึกษา 1 2557

นายพรศักดิ์ ชูวันพัด ศญ.บภ 1. นางสาวกนลรัตน ชูวันพัด มัธยมศึกษา 4 2557

นายพอพันธ แกวกันหา ศญ.บภ 1. ด.ญ. กันติศา แกวกัณหา มัธยมศึกษา 2 2560

นายพอพันธ แกวกันหา ศญ.บภ 1. นางสาวปาณิศา แกวกัณหา มัธยมศึกษา 4 2560

นายไพบูลย ภูรัตนโอภา ศญ.บภ 1. ด.ญ. ปยะวดี ภูรัตนโอภา ประถมศึกษา 4 2560

นายมานิตย แกวจํารัส ศญ.บภ 1. นางสาวกฤติมา แกวจํารัส อุดมศึกษา 4 2558
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นายมานิตย แกวจํารัส ศญ.บภ 1. นายอาชวิน แกวจํารัส ปวช. 2 2557

นายมานิตย แกวจํารัส ศญ.บภ 1. นายอาชวิน แกวจํารัส ปวส. 2 2560

นายวิจิตร เวฬุมาศ ศญ.บภ 1. นายณัฐดนัย เวฬุมาศ ปวช. 2 2557

นายวิเชียร ขาวมาก ศญ.บภ 1. นางสาวสุนิสา ขาวมาก อุดมศึกษา 1 2560

นายวินัย ตรังคเอ้ือสันติ ศญ.บภ 1. ด.ช. จิรภัทร ตรังคเอ้ือสันติ มัธยมศึกษา 2 2556

นายวินัย ตรังคเอ้ือสันติ ศญ.บภ 1. นายจิรภัทร ตรังคเอ้ือสันติ ปวช. 1 2558

นายวินัย ตรังคเอ้ือสันติ ศญ.บภ 1. นายจิรภัทร ตรังคเอ้ือสันติ ปวส. 2 2562

นายวินัย ตรังคเอ้ือสันติ ศญ.บภ 1. ด.ญ. เพ็ญพิชชา ตรังคเอ้ือสันติ ประถมศึกษา 5 2557

นายวินัย ตรังคเอ้ือสันติ ศญ.บภ 1. ด.ญ. เพ็ญพิชชา ตรังคเอ้ือสันติ มัธยมศึกษา 2 2560

นายวินัย ตรังคเอ้ือสันติ ศญ.บภ 1. นางสาวเพ็ญพิชชา ตรังคเอ้ือสันติ มัธยมศึกษา 4 2562

นายวีรศักดิ์ จงบุรี ศญ.บภ 1. ด.ญ. วทัญุตา จงบุรี มัธยมศึกษา 1 2557

นายวีระศักดิ์ จงบุรี ศญ.บภ 1. นางสาววิภาวี จงบุรี อุดมศึกษา 2 2557

นายศรีโรจน กลาสมศักดิ์ ศญ.บภ 1. นายกรกช กลาสมศักดิ์ อุดมศึกษา 4 2557

นายเศกพงศ สุขสําราญ ศญ.บภ 1. ด.ช. ศิรณัฏฐ สุขสําราญ ประถมศึกษา 3 2561

นายเศกพงศ สุขสําราญ ศญ.บภ 1. ด.ญ. รติรัตน สุขสําราญ มัธยมศึกษา 2 2561

นายสมพงษ พะโยมศรี ศญ.บภ 1. นายคณุตม พะโยมศรี มัธยมศึกษา 4 2558

นายสมพงษ พะโยมศรี ศญ.บภ 1. นายวิศวตรี พะโยมศรี อุดมศึกษา 1 2558

นายสมพร จันทพัฒน ศญ.บภ 1. ด.ญ. ปาณิสรา จันทพัฒน ประถมศึกษา 2 2560

นายสมพร จันทพัฒน ศญ.บภ 1. ด.ญ. ลภัสรดา จันทพัฒน ประถมศึกษา 2 2560

นายสวาง เนาวสุวรรณ ศญ.บภ 1. นายภานุวัฒน เนาวสุวรรณ มัธยมศึกษา 5 2558

นายสวาง เนาวสุวรรณ ศญ.บภ 1. นายภานุวัฒน เนาวสุวรรณ อุดมศึกษา 2 2561

นายสวาง เนาวสุวรรณ ศญ.บภ 1. นายสิรวิชญ เนาวสุวรรณ อุดมศึกษา 1 2558

นายสิริวัฒน ศิลปสโมสร ศญ.บภ 1. นางสาวพัจนา ศิลปสโมสร อุดมศึกษา 3 2557

นายโสภณ ชูวันพัด ศญ.บภ 1. นางสาวภูริชญา ชูวันพัด อุดมศึกษา 4 2556

นายโสภณ ชูวันพัด ศญ.บภ 1. นายสดายุ ชูวันพัด อุดมศึกษา 2 2556

นายไสว ขําพิทักษกุล ศญ.บภ 1. ด.ช. เจตนิพัทธ ขําพิทักษกุล มัธยมศึกษา 2 2558

นายไสว ขําพิทักษกุล ศญ.บภ 1. นายเจตนิพัทธ ขําพิทักษกุล มธัยมศึกษา 4 2560

นายไสว ขําพิทักษกุล ศญ.บภ 1. ด.ช. เจตริน ขําพิทักษกุล มัธยมศึกษา 3 2560

นายอัศวิน แจมกระจาง ศญ.บภ 1. ด.ญ. ณัฐณิชา แจมกระจาง ประถมศึกษา 6 2556

นายอัศวิน แจมกระจาง ศญ.บภ 1. ด.ญ. ณัฐณิชา แจมกระจาง มัธยมศึกษา 2 2558

นายอัศวิน แจมกระจาง ศญ.บภ 1. นางสาวณัฐณิชา แจมกระจาง มัธยมศึกษา 6 2562

นายอัศวิน แจมกระจาง ศญ.บภ 1. นายรัชชานนท แจมกระจาง มัธยมศึกษา 4 2556

Page 48 of 76



รายชื่อสมาชิกที่ยื่นขอรับทุน กอง ชื่อบุตรสมาชิกที่ไดรับทุน ระดับการศึกษา ปที่ ปที่ไดรับทุน

รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบุตร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด

นายอัศวิน แจมกระจาง ศญ.บภ 1. นายรัชชานนท แจมกระจาง อุดมศึกษา 3 2562

นายอาทิตย หมวดชัยทอง ศญ.บภ 1. นายเมธานันท หมวดชัยทอง ปวช. 1 2558

นายอาทิตย หมวดชัยทอง ศญ.บภ 1. นายเมธานันท หมวดชัยทอง มัธยมศึกษา 3 2557

นายอาทิตย หมวดชัยทอง ศญ.บภ 1. นายสัณหทัต หมวดชัยทอง อุดมศึกษา 4 2558

พ.อ.อ. พงษพันธ แกวกันหา ศญ.บภ 1. ด.ญ. กันติศา แกวกันหา ประถมศึกษา 4 2556

พ.อ.อ. พงษพันธ แกวกันหา ศญ.บภ 1. ด.ญ. ปาณิศา แกวกันหา มัธยมศึกษา 2 2558

นางจุฑารัตน พุฒิเกิดพันธุ ศน.บภ 1. ด.ช. ศรุตนนท ศรีทอง มัธยมศึกษา 3 2557

นางจุฑารัตน พุฒเกิดพันธุ ศน.บภ 1. นายศรุตนนท ศรีทอง มัธยมศึกษา 4 2558

นางทศพร โลประดิษฐ ศน.บภ 1. ด.ญ. โกลัญญา โลประดิษฐ ประถมศึกษา 5 2557

นางทศพร โลประดิษฐ ศน.บภ 1. ด.ญ. โกลัญญา โลประดิษฐ มัธยมศึกษา 2 2560

นางทศพร โลประดิษฐ ศน.บภ 1. นางสาวโกลัญญา โลประดิษฐ มัธยมศึกษา 4 2562

นายบุญลือ โลประดิษฐ ศน.บภ 1. ด.ญ. โยษิตา โลประดิษฐ ประถมศึกษา 2 2557

นางทศพร โลประดิษฐ ศน.บภ 1. ด.ญ. โยษิตา โลประดิษฐ ประถมศึกษา 5 2560

นางทศพร โลประดิษฐ ศน.บภ 1. ด.ญ. โยษิตา โลประดิษฐ มัธยมศึกษา 1 2562

นางนฤมล สุทธิสาร ศน.บภ 1. ด.ช. สิปปภาส สุทธิสาร มัธยมศึกษา 2 2559

นางนฤมล สุทธิสาร ศน.บภ 1. ด.ญ. สาริศา สุทธิสาร ประถมศึกษา 2 2559

นางเรวัต เทียมหมอก ศน.บภ 1. ด.ญ. อัมพร เทียมหมอก ประถมศึกษา 2 2560

นางอัจฉรา ถ้ําแกว ศน.บภ 1. ด.ญ. ญาณภัทร สุทธปญโญ มัธยมศึกษา 2 2557

นางอัจฉรา ถ้ําแกว ศน.บภ 1. ด.ญ. ญาณภัทร สุทธปญโญ มัธยมศึกษา 6 2561

นางอัจฉรา ถ้ําแกว ศน.บภ 1. นางสาวญาณภัทร สุทธปญโญ อุดมศึกษา 1 2562

นายจักรสีห พูลศรี ศน.บภ 1. นางสาวธรพชรพรรณ พูลศรี อุดมศึกษา 2 2562

นายจักรสีห พูลศรี ศน.บภ 1. นายณพรรธกธร พูลศรี มัธยมศึกษา 6 2562

นายปฏิภัทร บุญมาก ศน.บภ 1. นายปฏิภาณ บุญมาก มัธยมศึกษา 4 2556

นายปฏิภัทร บุญมาก ศน.บภ 1. นายปฏิภาณ บุญมาก อุดมศึกษา 2 2561

นายปณิธาน ยุทธการ ศน.บภ 1. ด.ช. ณัธพล ยุทธการ มัธยมศึกษา 2 2556

นายปณิธาณ ยุทธการ ศน.บภ 1. นายณัธพล ยุทธการ มัธยมศึกษา 4 2558

นายปณิธาน ยุทธการ ศน.บภ 1. นายณัธพล ยุทธการ อุดมศึกษา 1 2562

นายประจวบวิทย สุธิราวุธ ศน.บภ 1. นางสาวประภาพรรณ สุธิราวุธ อุดมศึกษา 3 2557

นายมนตรี สุวรรณยุหะ ศน.บภ 1. ด.ช. ณัฐภัทร สุวรรณยหุะ มัธยมศึกษา 1 2560

นายมนตรี สุวรรณยุหะ ศน.บภ 1. นายมินธราช สุวรรณยุหะ มัธยมศึกษา 3 2560

นายมนตรี สุวรรณยุหะ ศน.บภ 1. นายมินธราช สุวรรณยุหะ มัธยมศึกษา 5 2562

นายมนตรี สุวรรณยุหะ ศน.บภ 1. นายศุภณัฐ สุวรรณยุหะ อุดมศึกษา 3 2562
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นายสุนทร ขาวจันทรคง ศน.บภ 1. นางสาวสุภัทรภร ขาวจันทรคง มัธยมศึกษา 6 2557

นายสุนทร ขาวจันทรคง ศน.บภ 1. นางสาวสุภัทรภร ขาวจันทรคง อุดมศึกษา 1 2559

นางกมลวรรณ พลสมัคร ศบ. นายนวพล พลสมัคร มัธยมศึกษา 3 2557

นางกุณฑี ชวยวงศญาติ ศบ. ด.ช. จิตรภาณุ ชวยวงศญาติ มัธยมศึกษา 3 2557

นางกุณฑี ชวยวงศญาติ ศบ. ด.ช. จุฑาวัตน ชวยวงศญาติ ประถมศึกษา 6 2557

นางจิรวรรณ ศิริชีพชัยยันต ศบ. ด.ญ. นิพิฐภัทรา ศิริชีพชัยยันต ประถมศึกษา 3 2556

นางจิรวรรณ ศิริชีพชัยยันต ศบ. ด.ญ. นิพิฐภัทรา ศิริชีพชัยยันต ประถมศึกษา 5 2558

นางจิรวรรณ ศิริชีพชัยยันต ศบ. ด.ญ. นิพิฐภัทรา ศิริชีพชัยยันต มัธยมศึกษา 1 2560

นางจิรวรรณ ศิริชีพชัยยันต ศบ. ด.ญ. พิชามญชุ ศิริชีพชัยยันต ประถมศึกษา 4 2556

นางจิรวรรณ ศิริชีพชัยยันต ศบ. ด.ญ. พิชามญชุ ศิริชีพชัยยันต มัธยมศึกษา 2 2560

นางนิศาชล เมฆกระจาง ศบ. ด.ญ. ตรีนพิชญ เมฆกระจาง ประถมศึกษา 3 2556

นางนิศาชล เมฆกระจาง ศบ. ด.ญ. ตรีนพิชญ เมฆกระจาง ประถมศึกษา 4 2557

นางนิศาชล เมฆกระจาง ศบ. ด.ญ. ตรีนพิชญ เมฆกระจาง มัธยมศึกษา 3 2562

นางนิศาชล เมฆกระจาง ศบ. ด.ญ. นิษฐนฎา เมฆกระจาง ประถมศึกษา 5 2557

นางนิศาชล เมฆกระจาง ศบ. ด.ญ. นิษฐนฎา เมฆกระจาง มัธยมศึกษา 1 2559

นางนิศาชล เมฆกระจาง ศบ. นางสาวนิษฐนฏา เมฆกระจาง มัธยมศึกษา 4 2562

นางนิศาชล เมฆกระจาง ศบ. ด.ญ. ปุณณิศา เมฆกระจาง ประถมศึกษา 6 2556

นางนิศาชล เมฆกระจาง ศบ. ด.ญ. ปุณณิศา เมฆกระจาง มัธยมศึกษา 3 2559

นางนิศาชล เมฆกระจาง ศบ. นางสาวปุณณิศา เมฆกระจาง มัธยมศึกษา 4 2560

นางสาวพภัสสรณ แสงภู ศบ. ด.ญ. ศิรภัสสร ประทีปวัฒนะวงศ มัธยมศึกษา 3 2558

นางสาวพภัสสรณ แสงภู ศบ. ด.ญ. ศิรภัสสร ประทีปวัฒนะวงศ มัธยมศึกษา 4 2559

นางสุดนภา จันทนา ศบ. ด.ญ. ณัฐณิชา จันทนา มัธยมศึกษา 1 2556

นางสุดาทิพย กรปองกัน ศบ. ด.ช. อิทธิพงษ กรปองกัน ประถมศึกษา 3 2557

นางสุดาทิพย กรปองกัน ศบ. ด.ช. อิทธิพงษ กรปองกัน ประถมศึกษา 4 2558

นางสุดาทิพย กรปองกัน ศบ. ด.ช. อิทธิพงษ กรปองกัน มัธยมศึกษา 1 2561

นางสุดาทิพย กรปองกัน ศบ. ด.ญ. ญาณิศา กรปองกัน มัธยมศึกษา 1 2560

นางสุดาทิพย กรปองกัน ศบ. ด.ญ. อาภาพัฒร กรปองกัน ประถมศึกษา 6 2557

นางสุดาทิพย กรปองกัน ศบ. ด.ญ. อาภาพัฒร กรปองกัน มัธยมศึกษา 1 2558

นางสุดาทิพย กรปองกัน ศบ. นางสาวอาภาพัฒร กรปองกัน มัธยมศึกษา 4 2561

นายคเณศ ปุงโพธิ ศบ. นางสาวชัญญานุช ปุงโพธิ มัธยมศึกษา 6 2560

นายชัยโรจน รวมรัก ศบ. ด.ช. รัฐสมุทร รวมรัก มัธยมศึกษา 2 2557

นายชัยโรจน รวมรัก ศบ. นายธีรนัย รวมรัก อุดมศึกษา 3 2559
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นายธีรพันธ ศรีระษา ศบ. ด.ช. ชัชภณ ศรีระษา ประถมศึกษา 6 2557

นายธีรพันธ ศรีระษา ศบ. ด.ช. ชัชภณ ศรีระษา มัธยมศึกษา 2 2559

นายธีรพันธ ศรีระษา ศบ. ด.ช. นนทชา ศรีระษา มัธยมศึกษา 2 2557

นายธีรพันธ ศรีระษา ศบ. นายนนทชา ศรีระษา มัธยมศึกษา 4 2559

นายบุญธรรม วงศไชย ศบ. นางสาวมัญชุลิกา วงศไชย มัธยมศึกษา 4 2556

นายบุญธรรม วงศไชย ศบ. นางสาวมัญชุลิกา วงศไชย อุดมศกึษา 1 2559

นายบุญธรรม วงศไชย ศบ. นางสาวเมธาชนัน วงศไชย มัธยมศึกษา 5 2556

นายบุญธรรม วงศไชย ศบ. นางสาวเมธาชนัน วงศไชย อุดมศึกษา 2 2559

นายประสงค ภูมิจันทร ศบ. ด.ญ. มฏิรัศมิ์ ภูมิจันทร มัธยมศึกษา 2 2560

นายประสงค ภูมิจันทร ศบ. นางสาวเปมิกา ภูมิจันทร อุดมศึกษา 3 2560

นายพิพัฒน อารมณดี ศบ. ด.ญ. ภภรพริม อารมณดี ประถมศึกษา 3 2561

นายวัฒนชัย จิตรอบอารีย ศบ. ด.ช. ปภินวิทย จิตรอบอารีย ประถมศึกษา 4 2559

นายศักดิ์ชัย จันทรชนะ ศบ. นางสาวกุลปรียา จันทรชนะ อุดมศึกษา 2 2558

นายศักดิ์ชัย จันทรชนะ ศบ. นางสาวลภัส จันทรชนะ มัธยมศึกษา 4 2558

นายสําเนา หวยหงษทอง ศบ. ด.ช. ภัทรภณ หวยหงษทอง ประถมศึกษา 4 2557

นายสําเนา หวยหงษทอง ศบ. ด.ช. ภัทรภณ หวยหงษทอง มธัยมศึกษา 3 2562

นายสําเนา หวยหงษทอง ศบ. นายนนทวัฒน หวยหงษทอง อุดมศึกษา 2 2558

นายสุขสันต บัวคําโคก ศบ. นางสาวพรไพลิน บัวคําโคก อุดมศึกษา 2 2556

นายอิงครักษ จายวานิช ศบ. นายภูริริษฐ นิธิภูมิรัตน อุดมศึกษา 2 2562

พ.อ.อ. ศักดิ์ชัย จันทรชนะ ศบ. ด.ญ. ลภัส จันทรชนะ มัธยมศึกษา 2 2556

พ.อ.อ. ศักดิ์ชยั จันทรชนะ ศบ. นางสาวกุลปรียา จันทรชนะ มัธยมศึกษา 6 2556

นางนันทนา ยรรยงนวกิจ ศบ.บภ 2. ด.ญ. ณภัทร ยรรยงนวกิจ ประถมศึกษา 1 2558

นางประนอม ลําดวน ศบ.บภ 2. นางสาวอภิชญา ลําดวน อุดมศึกษา 3 2557

นางประนอม ลําดวน ศบ.บภ 2. นายวิชชากร ลําดวน มัธยมศึกษา 5 2556

นางประนอม ลําดวน ศบ.บภ 2. นายวิชชากร ลําดวน อุดมศึกษา 1 2558

นางปญญาพร พันธุพยัคฆ ศบ.บภ 2. ด.ช. โอบอังกูร พันธุพยัคฆ ประถมศึกษา 2 2559

นางปญญาพร พันธุพยัคฆ ศบ.บภ 2. ด.ญ. อิษฏอาณิก พันธุพยัคฆ ประถมศึกษา 4 2559

นางภูริษา วังแสน ศบ.บภ 2. นางสาวรัตมา วังแสน อุดมศึกษา 2 2559

นางภูริษา วังแสน ศบ.บภ 2. นายฐิติกร วังแสน อุดมศึกษา 1 2559

นางวิภาดา โสพันนา ศบ.บภ 2. นางสาวกิตติภาส โสพันนา มัธยมศึกษา 6 2557

นางวิภาดา โสพันนา ศบ.บภ 2. นางสาวกิตติภาส โสพันนา อุดมศึกษา 1 2558

นางวิภาดา โสพันนา ศบ.บภ 2. นายกิตติภณ โสพันนา อุดมศึกษา 4 2556

Page 51 of 76



รายชื่อสมาชิกที่ยื่นขอรับทุน กอง ชื่อบุตรสมาชิกที่ไดรับทุน ระดับการศึกษา ปที่ ปที่ไดรับทุน
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นางวิภารัตน ปราบเสร็จ ศบ.บภ 2. นางสาวชลลดา การฟุง มัธยมศึกษา 6 2558

นางวิภารัตน ปราบเสร็จ ศบ.บภ 2. นายรัชพล การฟุง อุดมศึกษา 3 2558

นางสาวอรุณี ติณสุรวัฒนา ศบ.บภ 2. ด.ช. ปริยวิศว ตั้งตระกูลวงศ ประถมศึกษา 1 2557

นางสาวอรุณี ติณสุรวัฒนา ศบ.บภ 2. ด.ญ. จุติณัฏฐ ตั้งตระกูลวงศ ประถมศึกษา 4 2557

นางสุภาภรณ คันศร ศบ.บภ 2. ด.ญ. กฤตกัญญา คันศร ประถมศึกษา 3 2556

นางสุภาภรณ คันศร ศบ.บภ 2. ด.ญ. กฤตกัญญา คันศร ประถมศึกษา 6 2559

นางสุภาภรณ คันศร ศบ.บภ 2. ด.ญ. กฤตกัญญา คันศร มัธยมศึกษา 2 2561

นายประเสริฐ นามกุล ศบ.บภ 2. ด.ช. ชิตะภูมิ นามกุล ประถมศึกษา 5 2556

นายประเสริฐ นามกุล ศบ.บภ 2. ด.ช. ชิตะภูมิ นามกุล มัธยมศึกษา 2 2559

นายประเสริฐ นามกุล ศบ.บภ 2. นายณัฐพงศสิริ นามกุล มธัยมศึกษา 4 2556

นายประเสริฐ นามกุล ศบ.บภ 2. นายณัฐพงศสิริ นามกุล อุดมศึกษา 1 2559

นายปยะพงษ เกตุอินทร ศบ.บภ 2. ด.ญ. ศศิพักตร เกตุอินทร มัธยมศึกษา 2 2556

นายปยะพงษ เกตุอินทร ศบ.บภ 2. นางสาวศศิพักตร เกตุอินทร มัธยมศึกษา 4 2558

นายปยะพงษ เกตุอินทร ศบ.บภ 2. นางสาวศศิพักตร เกตุอินทร อุดมศึกษา 1 2562

นายปยะพงษ เกตุอินทร ศบ.บภ 2. นางสาวศศิเกษ เกตุอินทร อุดมศึกษา 1 2557

นายไมตรี ศรีมณีรัตน ศบ.บภ 2. ด.ช. พีระพัตร ศรีมณีรัตน ประถมศึกษา 5 2556

นายไมตรี ศรีมณีรัตน ศบ.บภ 2. ด.ญ. ธัญญรัตน ศรีมณีรัตน มัธยมศึกษา 2 2557

นายวรวิทย คําวงศ ศบ.บภ 2. ด.ช. เตชพัฒน คําวงศ มัธยมศึกษา 1 2556

นายวรวิทย คําวงศ ศบ.บภ 2. นายเตชพัฒน คําวงศ มัธยมศึกษา 4 2559

นายวิรัช จิตตวราวงษ ศบ.บภ 2. นางสาววิภาดา จิตตวราวงษ อุดมศึกษา 4 2556

นายวิรัช จิตตวราวงษ ศบ.บภ 2. นายธรรมานิตย จิตตวราวงษ อุดมศึกษา 1 2556

นายสมัชชา พิมพดี ศบ.บภ 2. ด.ช. เสฏฐพงศ พิมพดี ประถมศึกษา 1 2556

นายสมัชชา พิมพดี ศบ.บภ 2. ด.ช. เสฏฐพงศ พิมพดี ประถมศึกษา 4 2559

นายสมัชชา พิมพดี ศบ.บภ 2. ด.ช. เสฏฐพงศ พิมพดี มัธยมศึกษา 1 2562

นายสมัชชา พิมพดี ศบ.บภ 2. ด.ญ. พิมพลลิต พิมพดี ประถมศึกษา 1 2557

นายสมัชชา พิมพดี ศบ.บภ 2. ด.ญ. พิมพลลิต พิมพดี ประถมศึกษา 4 2560

นายสังขสิทธิ์ ประสมทอง ศบ.บภ 2. นางสาวศิรภัสสร ประสมทอง มัธยมศกึษา 6 2557

นายสังขสิทธิ์ ประสมทอง ศบ.บภ 2. นางสาวศิรภัสสร ประสมทอง อุดมศึกษา 1 2558

นายสังเวียน พงษสถิตย ศบ.บภ 2. นายธนพงษ พงษสถิตย มัธยมศึกษา 5 2556

นายสังเวียน พงษสถิตย ศบ.บภ 2. นายธนพงษ พงษสถิตย อุดมศึกษา 1 2558

นายสังเวียน พงษสถิตย ศบ.บภ 2. นายธาดา พงษสถิตย มัธยมศึกษา 4 2556

นายสังเวียน พงษสถิตย ศบ.บภ 2. นายธาดา พงษสถิตย อุดมศึกษา 1 2559
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นายออมสิน พันธุพยัคฆ ศบ.บภ 2. ด.ญ. อิษฎอาณิก พันธุพยัคฆ ประถมศึกษา 1 2556

นายอัครเดช พิบูล ศบ.บภ 2. นางสาวสุภาวี พิบูล อุดมศึกษา 3 2557

นางกรองทิพย เอกวานิช ศภ.บภ 1. ด.ญ. พิชญาภา เอกวานิช มัธยมศึกษา 1 2556

นางเกวลี สังวระ ศภ.บภ 1. ด.ญ. ฟารีดา สังวระ ประถมศึกษา 4 2558

นางเกวลี สังวระ ศภ.บภ 1. ด.ญ. ฟารีดา สังวระ มัธยมศึกษา 2 2562

นางนัทภรณ หมอดี ศภ.บภ 1. นางสาวฐิตยาภรณ หมอดี อุดมศึกษา 4 2558

นางปทมา โลหนันทน ศภ.บภ 1. ด.ช. ปาณัสม โลหนันทน มัธยมศึกษา 2 2561

นางปทมา โลหนันทน ศภ.บภ 1. น.ส. อรญา โลหนันทน อุดมศึกษา 3 2561

นางพิมลฑา เถาวัลย ศภ.บภ 1. ด.ญ. กานตี เถาวัลย ประถมศึกษา 2 2558

นางพิมลฑา เถาวัลย ศภ.บภ 1. ด.ญ. กานตี เถาวัลย ประถมศึกษา 4 2560

นางมณทิพย กอนทรัพย ศภ.บภ 1. ด.ญ. ปวันวรีย กอนทรัพย ประถมศึกษา 4 2557

นางศิรินทร ยิ้มเจริญ ศภ.บภ 1. ด.ช. ภูวิศ ยิ้มเจริญ ประถมศึกษา 3 2559

นางศิรินทร ยิ้มเจริญ ศภ.บภ 1. ด.ช. ภูวิศ ยิ้มเจริญ ประถมศึกษา 6 2562

นางศิรินทร ยิ้มเจริญ ศภ.บภ 1. นายภูเบศ ยิ้มเจริญ มัธยมศึกษา 5 2559

นางศิริพร อนโต ศภ.บภ 1. ด.ช. ฐานุตย อนโต ประถมศึกษา 2 2561

นางศิริวรรณ การะคุณ ศภ.บภ 1. ด.ช. กรวิชญ การะคุณ ประถมศึกษา 3 2559

นางศิริวรรณ การะคุณ ศภ.บภ 1. ด.ช. กรวิชญ การะคุณ ประถมศึกษา 5 2561

นางศิริวรรณ การะคุณ ศภ.บภ 1. ด.ญ. ณัฐชา การะคุณ ประถมศึกษา 4 2559

นางสาวสายทิพย สามารถ ศภ.บภ 1. นางสาววรินยุพา เจนรบ อุดมศึกษา 3 2562

นางสาวสุดาวรรณ สมบัติทอง ศภ.บภ 1. ด.ช. อาริยเมต สมบัติทอง ประถมศึกษา 3 2562

นางสุธาสินี ผลิโกมล ศภ.บภ 1. ด.ช. ชัยธัช ผลิโกมล ประถมศึกษา 2 2556

นางสุธาสินี ผลิโกมล ศภ.บภ 1. ด.ช. ชัยธัช ผลิโกมล ประถมศึกษา 4 2558

นางสุธาสินี ผลิโกมล ศภ.บภ 1. ด.ช. ชัยธัช ผลิโกมล มัธยมศึกษา 1 2561

นางสุธาสินี ผลิโกมล ศภ.บภ 1. ด.ญ. ปทมพร ผลิโกมล ประถมศึกษา 5 2556

นางสุธาสินี ผลิโกมล ศภ.บภ 1. ด.ญ. ปทมพร ผลิโกมล มัธยมศึกษา 1 2558

นางสุธาสินี ผลิโกมล ศภ.บภ 1. นางสาวปทมพร ผลิโกมล มัธยมศึกษา 4 2561

นางอรุณศรี ประทีป ณ ถลาง ศภ.บภ 1. นางสาวชนิตรา ประทีป ณ ถลาง อุดมศึกษา 2 2558

นางอรุณศรี ประทีป ณ ถลาง ศภ.บภ 1. นายจิรภัทร ประทีป ณ ถลาง ปวช. 2 2558

นายกิตติ มณีศรี ศภ.บภ 1. ด.ญ. ณัฐนิชา มณีศรี ประถมศึกษา 4 2558

นายกิตติ มณีศรี ศภ.บภ 1. ด.ญ. ณัฐนิชา มณีศรี มัธยมศึกษา 1 2561

นายเกียรติณรงค คงใหม ศภ.บภ 1. ด.ช. ภานุพงศ คงใหม ประถมศึกษา 5 2558

นายเกียรติณรงค คงใหม ศภ.บภ 1. นายกิตติพงศ คงใหม มัธยมศึกษา 4 2558
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นายเฉลิมชัย สุธรรมเมธา ศภ.บภ 1. นางสาวพัชราภรณ สุธรรมเมธา อุดมศึกษา 4 2557

นายเฉลิมชัย สุธรรมเมธา ศภ.บภ 1. นายศุภกร สุธรรมเมธา มัธยมศึกษา 5 2557

นายบัญชา ถาวร ศภ.บภ 1. ด.ญ. ถาวรีย ถาวร ประถมศึกษา 4 2559

นายประสิทธิ์ ทิมทอง ศภ.บภ 1. ด.ช. ตฤณชาติ กิติยบดินทร มัธยมศึกษา 1 2556

นายพนาวุฒิ นิติสวัสดิ์ ศภ.บภ 1. ด.ช. ภาคภูมิ นิติสวัสดิ์ มธัยมศึกษา 3 2557

นายพนาวุมิ นิติสวัสดิ์ ศภ.บภ 1. นายภาคภูมิ นิติสวัสดิ์ ปวช. 1 2560

นายพนาวุฒิ นิติสวัสดิ์ ศภ.บภ 1. นางสาวพิมพมณี นิติสวัสดิ์ อุดมศึกษา 4 2557

นายพัสกร ภัทรชัชพงษ ศภ.บภ 1. นางสาวกันตา ภัทรชัชพงษ มัธยมศึกษา 4 2560

นายพิพัฒน ประทีป ณ ถลาง ศภ.บภ 1. นางสาววีรดา ประทีป ณ ถลาง มัธยมศึกษา 4 2559

นายเพิ่มพล รัตนสุนทร ศภ.บภ 1. นางสาวณัฐมน รตนสุนทร อุดมศึกษา 3 2562

นายเพียง ใจเสงี่ยม ศภ.บภ 1. ด.ญ. ศศินิภา ใจเสงี่ยม ประถมศึกษา 2 2556

นายเพียง ใจเสงี่ยม ศภ.บภ 1. ด.ญ. ศศินิภา ใจเสงี่ยม ประถมศึกษา 4 2558

นายเพียง ใจเสงี่ยม ศภ.บภ 1. ด.ญ. ศศินิภา ใจเสงี่ยม มัธยมศึกษา 1 2561

นายภาณุพงศ ศิลาพันธ ศภ.บภ 1. ด.ญ. ปภาวี ศิลาพันธ มัธยมศึกษา 3 2557

นายภาณุพงศ ศิลาพันธ ศภ.บภ 1. นางสาวปภาวี ศิลาพันธ มัธยมศึกษา 4 2558

นายภาณุพงศ ศิลาพันธ ศภ.บภ 1. นางสาวปภาวี ศิลาพันธ อุดมศึกษา 1 2561

นายภาณุพงศ ศิลาพันธ ศภ.บภ 1. นายณัฐชนน ศิลาพันธ มัธยมศึกษา 5 2557

นายภาณุพงศ ศิลาพันธ ศภ.บภ 1. นายณัฐชนน ศิลาพันธ อุดมศึกษา 1 2559

นายภาณุสิฎฐ กาลจักร ศภ.บภ 1. ด.ญ. ณัฐนิชา กาลจักร ประถมศึกษา 3 2556

นายภาณุสิฏฐ กาลจักร ศภ.บภ 1. ด.ญ. ณัฐนิชา กาลจักร ประถมศึกษา 4 2557

นายภานุพันธ ศิริวงศ ศภ.บภ 1. ด.ญ. สาธวี ศิริวงศ มัธยมศึกษา 3 2556

นายภานุพันธ ศิริวงศ ศภ.บภ 1. นางสาวชุติกาญจน ศิริวงศ อุดมศึกษา 2 2556

นายมานะ สามารถ ศภ.บภ 1. ด.ช. วชิรวิทย สามารถ ประถมศึกษา 4 2558

นายศิริโรจน ผลสนิ ศภ.บภ 1. ด.ช. ดนุวัศ ผลสิน ประถมศึกษา 6 2556

นายศิริโรจน ผลสิน ศภ.บภ 1. ด.ช. ดนุวัศ ผลสิน มัธยมศึกษา 2 2558

นายศิริโรจน ผลสิน ศภ.บภ 1. นายดนุวัศ ผลสิน มัธยมศึกษา 4 2560

นายศิริโรจน ผลสิน ศภ.บภ 1. นางสาวรวิษฎา ผลสิน มัธยมศึกษา 4 2556

นายศิริโรจน ผลสิน ศภ.บภ 1. นางสาวรวิษฎา ผลสิน อุดมศึกษา 1 2559

นายสมชาย นุชเจริญ ศภ.บภ 1. นางสาวณชิากร นุชเจริญ อุดมศึกษา 1 2556

นายสมชาย อธิกิจรุงเรือง ศภ.บภ 1. ด.ช. ภูเพชร อธิกิจรุงเรือง ประถมศึกษา 5 2556

นายสมชาย อธิกิจรุงเรือง ศภ.บภ 1. ด.ช. ภูเพชร อธิกิจรุงเรือง มัธยมศึกษา 1 2558

นายสมชาย อธิกิจรุงเรือง ศภ.บภ 1. นางสาวเพชรภู อธิกิจรุงเรือ อุดมศึกษา 1 2559
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รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบุตร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด

นายสมชาย อธิกิจรุงเรือง ศภ.บภ 1. นางสาวเพชรภู อธิกิจรุงเรือง มัธยมศึกษา 4 2556

นายสมหมาย งานนฤมลกิจ ศภ.บภ 1. นายฌาน งานนฤมลกิจ มัธยมศึกษา 4 2557

นายสุเนตร แซตัน ศภ.บภ 1. ด.ช. เมธาสิทธิ์ แซตัน ประถมศึกษา 1 2559

นายหัสกร แกวลอย ศภ.บภ 1. ด.ญ. กันตา แกวลอย มัธยมศึกษา 2 2558

นายอภิสิทธิ์ ยิ้มเจริญ ศภ.บภ 1. นายภูเบศ ยิ้มเจริญ ปวส. 1 2561

นายเอกรัตน สีสาคูคาม ศภ.บภ 1. นายนฤเบศ สีสาคูคาม ปวช. 1 2557

นายเอกรัตน สีสาคูคาม ศภ.บภ 1. นายนฤเบศ สีสาคูคาม อุดมศึกษา 1 2561

นายเอกรัตน สีสาคูคาม ศภ.บภ 1. นายบารมี สีสาคูคาม มัธยมศึกษา 6 2557

นายเอกรัตน สีสาคูคาม ศภ.บภ 1. นายบารมี สีสาคูคาม อุดมศึกษา 1 2558

วาที่ ร.ต. เพิ่มพล รัตนสุนทร ศภ.บภ 1. นางสาวกมลชนก รัตนสุนทร อุดมศึกษา 1 2556

วาที่ ร.ต. เพิ่มพล รัตนสุนทร ศภ.บภ 1. นางสาวณฐัมน รัตนสุนทร มัธยมศึกษา 4 2556

นางจิณหจุฑา ปะโปตินัง ศม.บภ 2. ด.ช. แทนคุณ ปะโปตินัง ประถมศึกษา 2 2556

นางจิณหจุฑา ปะโปตินัง ศม.บภ 2. ด.ช. แทนคุณ ปะโปตินัง ประถมศึกษา 4 2558

นางจิณหจุฑา ปะโปตินัง ศม.บภ 2. นายมิ่งเมือง วัฒนะศุกร มัธยมศึกษา 5 2556

นางจิณหจุฑา ปะโปตินัง ศม.บภ 2. นายมิ่งเมือง วัฒนะศุกร อุดมศึกษา 1 2558

นางนันทนา ยรรยงนวกิจ ศม.บภ 2. ด.ญ. ณภัทร ยรรยงนวกิจ ประถมศึกษา 5 2562

นางนันทนา ยรรยงนวกิจ ศม.บภ 2. ด.ญ. ลลิตภัทร ยรรยงนวกิจ ประถมศึกษา 2 2562

นางนัสวี ตั้งจิตรัตน ศม.บภ 2. นางสาวธัญลักษณ ตั้งจิตรัตน อุดมศึกษา 1 2560

นางนัสวี ตั้งจิตรัตน ศม.บภ 2. นายณัชพงษ ตั้งจิตรัตน อุดมศึกษา 2 2556

นางบัวหลวง มูลภักดี ศม.บภ 2. ด.ช. ณัฐนันท มูลภักดี ประถมศึกษา 6 2556

นางบัวหลวง มูลภักดี ศม.บภ 2. นายณัฐนันท มูลภักดี ปวช. 1 2560

นางบัวหลวง มูลภักดี ศม.บภ 2. ด.ช. รัชพล มูลภักดี ประถมศึกษา 2 2556

นางบัวหลวง มูลภักดี ศม.บภ 2. ด.ช. รัชพล มูลภักดี ประถมศึกษา 6 2560

นางพรพักตร นิรัตนวรภัทร ศม.บภ 2. ด.ช. ภูริวัจน นิรัตนวรภัทร มัธยมศึกษา 1 2556

นางพรพักตร นิรันตวรภัทร ศม.บภ 2. นายภูริวัจน นิรัตนวรภัทร ปวช. 1 2559

นางพรพักตร นิรัตนวรภัทร ศม.บภ 2. ด.ญ. พัณณชิตา นิรันตวรภัทร มัธยมศึกษา 2 2558

นางภูริษา วังแสน ศม.บภ 2. นางสาวรัตมา วังแสน มัธยมศึกษา 6 2557

นางภูริษา วังแสน ศม.บภ 2. นายฐิติกร วังแสน มัธยมศึกษา 5 2557

นายกรณปรเมษฐ อุดมแกวอราม ศม.บภ 2. ด.ช. กรณสุชัจจ อุดมแกวอราม มัธยมศึกษา 1 2558

นายกรณปรเมษฐ อุดมแกวอราม ศม.บภ 2. นายกรณจิรพงศ อุดมแกวอราม มัธยมศึกษา 4 2558

นายกรปรเมษฐ อุดมแกวอราม ศม.บภ 2. ด.ช. ณัชกร แกวอราม ประถมศึกษา 6 2557

นายกรปรเมษฐ อุดมแกวอราม ศม.บภ 2. ด.ช. ณัชวิชญ แกวอราม มัธยมศึกษา 3 2557

Page 55 of 76



รายชื่อสมาชิกที่ยื่นขอรับทุน กอง ชื่อบุตรสมาชิกที่ไดรับทุน ระดับการศึกษา ปที่ ปที่ไดรับทุน

รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบุตร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด

นายกรเศก จุโฑปะมา ศม.บภ 2. นางสาวนวิยา จุโฑปะมา มัธยมศึกษา 5 2556

นายกรเศก จุโฑปะมา ศม.บภ 2. นางสาวนวิยา จุโฑปะมา อุดมศึกษา 1 2558

นายกังวาน บุตราช ศม.บภ 2. นายสรรพสิริ บุตราช อุดมศึกษา 2 2556

นายกังวาน บุตราช ศม.บภ 2. นายสุทธีระพงษ บุตราช มัธยมศึกษา 4 2556

นายกังวาน บุตราช ศม.บภ 2. นายสุทธีระพงษ บุตราช อุดมศึกษา 1 2559

นายกิตติ์ธเนศ ตั้งจิตรัตน ศม.บภ 2. นางสาวธัญลักษณ ตั้งจิตรัตน มัธยมศึกษา 5 2557

นายจิรศักดิ์ ปยทัศนกุล ศม.บภ 2. นายถิรายุ ปยทัศนกุล อุดมศึกษา 3 2556

นายทรงสันต พฤกษา ศม.บภ 2. ด.ญ. วิมลสิริ พฤกษา มัธยมศึกษา 2 2556

นายทรงสันต พฤกษา ศม.บภ 2. นางสาววิมลสิริ พฤกษา อุดมศึกษา 2 2562

นายทรงสันต พฤกษา ศม.บภ 2. ด.ญ. วิไลวรรณ พฤกษา ประถมศึกษา 6 2562

นายประภาส อุปแสน ศม.บภ 2. นางสาวกัญญพัชร อุปแสน อุดมศึกษา 4 2557

นายประภาส อุปแสน ศม.บภ 2. นางสาวณัฐณิชา อุปแสน มัธยมศึกษา 5 2557

นายประภาส อุปแสน ศม.บภ 2. นางสาวณัฐณิชา อุปแสน อุดมศึกษา 1 2560

นายประเสริฐ ศรีสาร ศม.บภ 2. นางสาวพิชญาภัค จะเกรง อุดมศึกษา 1 2556

นายพุทธา ทองวันดี ศม.บภ 2. ด.ญ. หัธกาญจน ทองวันดี มัธยมศึกษา 3 2556

นายพุทธา ทองวันดี ศม.บภ 2. นางสาวหัธกาญจน ทองวันดี มัธยมศึกษา 4 2557

นายพุทธา ทองวันดี ศม.บภ 2. นางสาวหัธกาญจน ทองวันดี อุดมศึกษา 1 2560

นายมงคล รุงเรืองรัตนา ศม.บภ 2. นางสาวพาทินธิดา รุงเรืองรัตนา อุดมศึกษา 3 2557

นายมงคล รุงเรืองรัตนา ศม.บภ 2. นางสาวลักษมีมงคล รุงเรืองรัตนา ปวช. 2 2557

นายมงคล รุงเรืองรัตนา ศม.บภ 2. นางสาวลักษมีมงคล รุงเรืองรัตนา อุดมศึกษา 1 2559

นายมงคล รุงเรืองรัตนา ศม.บภ 2. นายกิตติพัฒน รุงเรืองรัตนา อุดมศึกษา 2 2556

นายมัฆวาฬ สุวรรณกูฏ ศม.บภ 2. นางสาวมนัสดา สุวรรณกูฏ มัธยมศึกษา 6 2556

นายมัฆวาฬ สุวรรณกูฏ ศม.บภ 2. นางสาวมัลลิกา สุวรรณกูฏ อุดมศึกษา 2 2556

นายมานพ ประจญกิจชัย ศม.บภ 2. ด.ญ. จิรัชญา ประจญกิจชัย ประถมศึกษา 5 2556

นายมานพ ประจญกิจชัย ศม.บภ 2. ด.ญ. จิรัชญา ประจญกิจชัย มัธยมศึกษา 1 2558

นายมานพ ประจญกิจชัย ศม.บภ 2. นางสาวจิรัชญา ประจญกิจชัย มัธยมศึกษา 5 2562

นายวสันต โยคะสิงห ศม.บภ 2. ด.ช. จิรวฒัน โยคะสิงห ประถมศึกษา 5 2556

นายวสันต โยคะสิงห ศม.บภ 2. ด.ช. จิรวัฒน โยคะสิงห มัธยมศึกษา 3 2560

นายวสันต โยคะสิงห ศม.บภ 2. นายจารุวิทย โยคะสิงห มัธยมศึกษา 4 2556

นายวสันต โยคะสิงห ศม.บภ 2. นายจารุวิตร โยคะสิงห อุดมศึกษา 1 2560

นายศุภมิตร ผลชานิโก ศม.บภ 2. นางสาวธนัญญา ผลชานิโก อุดมศึกษา 2 2558

นายสมบูรณ ยิ่งวัฒนาถาวร ศม.บภ 2. นายทศคุณ ยิ่งวัฒนาถาวร มัธยมศึกษา 6 2556
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นายสมบูรณ ยิ่งวัฒนาถาวร ศม.บภ 2. นายทศคุณ ยิ่งวัฒนาถาวร อุดมศึกษา 2 2558

นายสายัณห ตั้งวัฒนศิริ ศม.บภ 2. นางสาวสุชญา ตั้งวัฒนศิริ มัธยมศึกษา 4 2556

นายสุเทพ นาคราย ศม.บภ 2. ด.ช. จักรภัทร นาคราย ประถมศึกษา 4 2556

นายสุเทพ นาคราย ศม.บภ 2. ด.ช. จักรภัทร นาคราย มัธยมศึกษา 1 2559

นายสุเทพ นาคราย ศม.บภ 2. นายจักรภัทร นาคราย มัธยมศึกษา 4 2562

นางนํ้าทิพย ชูสิทธิ์ ศร.บภ 1. ด.ช. นรวิชญ ชูสิทธิ์ ประถมศึกษา 4 2558

นางนํ้าทิพย ชูสิทธิ์ ศร.บภ 1. ด.ช. นรวิชญ ชูสิทธิ์ มัธยมศึกษา 1 2561

นางนํ้าทิพย ชูสิทธิ์ ศร.บภ 1. ด.ช. ภูวิศ ชูสิทธิ์ มัธยมศึกษา 3 2559

นางนํ้าทิพย ชูสิทธิ์ ศร.บภ 1. นายภูวิศ ชสูิทธิ์ มัธยมศึกษา 4 2560

นางวรรณอนงค ดาวมณีรัตน ศร.บภ 1. นายอัทฒตะวัน มีมาก ปวส. 2 2561

นางวิชุพร ถาวรภักดี ศร.บภ 1. ด.ญ. วิมุตตานัง ถาวรภักดี ประถมศึกษา 2 2560

นางวิชุพร ถาวรภักดี ศร.บภ 1. นายวุฒิภัทร ถาวรภักดี มัธยมศึกษา 6 2560

นางวิศรา เพชรมั่ง ศร.บภ 1. ด.ช. วฤทธ์ิ เพชรมั่ง ประถมศึกษา 1 2562

นางวิศรา เพชรมั่ง ศร.บภ 1. ด.ญ. วริญ เพชรมั่ง ประถมศึกษา 1 2560

นางศรีรินทร เอ่ียมสําอางค ศร.บภ 1. นายชยณัฐ ชีววิริยะนนท มัธยมศึกษา 5 2557

นางศรีรินทร เอ่ียมสําองค ศร.บภ 1. นายชยณัฐ ชีววิริยะนนท อุดมศึกษา 1 2559

นางศรีรินทร เอ่ียมสําอางค ศร.บภ 1. ด.ช. ชยุตม ชีววิริยานนท มัธยมศึกษา 3 2557

นางศรีรินทร เอ่ียมสําอางค ศร.บภ 1. นายชยุตม ชีววิริยะนนท มัธยมศึกษา 4 2558

นางศรีรินทร เอ่ียมสําอางค ศร.บภ 1. นายชยุตม ชีววิริยะนนท อุดมศึกษา 1 2561

นางสาวจุฑามาส สันโลหะ ศร.บภ 1. ด.ช. ธีรนภัส มาลัย ประถมศึกษา 1 2560

นางสาวจุฑามาส สันโลหะ ศร.บภ 1. ด.ญ. สุภมาศ มาลัย มัธยมศึกษา 3 2558

นางสาวจุฑามาส สันโลหะ ศร.บภ 1. ด.ญ. หัสศจี มาลัย มัธยมศึกษา 2 2558

นายจตุพร พุมมา ศร.บภ 1. นางสาวณัฐธิดา พุมมา อุดมศึกษา 4 2557

นายจตุพร พุมมา ศร.บภ 1. นายกองกิจ พุมมา อุดมศึกษา 1 2557

นายจตุพร พุมมา ศร.บภ 1. นายวรากร พุมมา อุดมศึกษา 1 2560

นายทวี ศรีทองฉิม ศร.บภ 1. นางสาวเบญจพร ศรีทองฉิม อุดมศึกษา 4 2558

นายทวี ศรีทองฉิม ศร.บภ 1. นางสาวศิริพรรณ ศรีทองฉิม อุดมศึกษา 1 2558

นายนิวัฒน สองศรี ศร.บภ 1. ด.ช. กฤตภาส สองศรี ประถมศึกษา 5 2558

นายนิวัฒน สองศรี ศร.บภ 1. ด.ช. กฤตภาส สองศรี มัธยมศึกษา 1 2560

นายนิวัฒน สองศรี ศร.บภ 1. ด.ญ. ณัฐธยาน สองศรี มัธยมศึกษา 3 2557

นายนิวัฒน สองศรี ศร.บภ 1. นางสาวณัฐธยาน สองศรี มัธยมศึกษา 5 2559

นายนิวัฒน สองศรี ศร.บภ 1. ด.ญ. สุภัสสรา สองศรี ประถมศึกษา 3 2558
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นายนิวัฒน สองศรี ศร.บภ 1. ด.ญ. สุภัสสรา สองศรี ประถมศึกษา 4 2559

นายนิวัฒน สองศรี ศร.บภ 1. ด.ญ. สุภัสสรา สองสรี มัธยมศึกษา 1 2562

นายนิวัฒน สองศรี ศร.บภ 1. นางสาวณัฐณิชา สองศรี มัธยมศึกษา 5 2557

นายนิวัฒน สองศรี ศร.บภ 1. นางสาวณัฐณิชา สองศรี อุดมศึกษา 2 2560

นายบรรจบ อินทรคง ศร.บภ 1. ด.ญ. กัลยากร อินทรคง มัธยมศึกษา 2 2556

นายบรรจบ อินทรคง ศร.บภ 1. นางสาวกัลยากร อินทรคง มัธยมศึกษา 4 2558

นายบรรจบ อินทรคง ศร.บภ 1. นางสาวกัลยกร อินทรคง อุดมศึกษา 1 2561

นายบรรจบ อินทรคง ศร.บภ 1. นายบุณยกร อินทรคง มัธยมศึกษา 6 2558

นายบรรจบ อินทรคง ศร.บภ 1. นายบุณยกร อินทรคง อุดมศึกษา 1 2559

นายวรวิทย หีตอักษร ศร.บภ 1. ด.ญ. มนัสนันท หีตอักษร ประถมศึกษา 3 2562

นายวิโรจน ชูสิทธิ์ ศร.บภ 1. ด.ช. นรวิชญ ชูสิทธิ์ ประถมศึกษา 2 2556

นายวิโรจน ชูสิทธิ์ ศร.บภ 1. ด.ช. ภูวิศ ชูสิทธิ์ ประถมศึกษา 6 2556

นายสมยศ จะเกิดทรัพย ศร.บภ 1. ด.ช. ตนุภัทร จะเกิดทรัพย มัธยมศึกษา 3 2559

นายสมยศ จะเกิดทรัพย ศร.บภ 1. นายตนุภัทร จะเกิดทรัพย มัธยมศึกษา 5 2561

นายสมยศ จะเกิดทรัพย ศร.บภ 1. ด.ญ. จารุกัญญ จะเกิดทรัพย ประถมศึกษา 5 2558

นายสมยศ จะเกิดทรัพย ศร.บภ 1. ด.ญ. จารุกัญญ จะเกิดทรัพย มัธยมศึกษา 1 2560

นายสมยศ จะเกิดทรัพย ศร.บภ 1. ด.ญ. เจตปรียา จะเกิดทรัพย ประถมศึกษา 5 2558

นายสมยศ จะเกิดทรัพย ศร.บภ 1. ด.ญ. เจตปรียา จะเกิดทรัพย มัธยมศึกษา 1 2560

นายสัมพันธ เจริญการ ศร.บภ 1. ด.ช. ภูผา เจริญการ ประถมศึกษา 3 2558

นายสัมพันธ เจริญการ ศร.บภ 1. ด.ช. ภูผา เจริญการ ประถมศึกษา 6 2561

นายสัมพันธ เจริญการ ศร.บภ 1. ด.ญ. ธมลวรรณ เจริญการ ประถมศึกษา 1 2558

นายสัมพันธ เจริญการ ศร.บภ 1. ด.ญ. ธมลวรรณ เจริญการ ประถมศึกษา 4 2561

นายอมรศักดิ์ จิวสืบพงษ ศร.บภ 1. นางสาวเกตสุดา จิวสืบพงษ อุดมศึกษา 2 2556

นายอรุณ พลเพชร ศร.บภ 1. ด.ญ. นฤภัทร พลเพชร ประถมศึกษา 6 2556

นายอรุณ พลเพชร ศร.บภ 1. ด.ญ. นฤภัทร พลเพชร มัธยมศึกษา 3 2559

นายอรุณ พลเพชร ศร.บภ 1. นางสาวนฤภัทร พลเพชร มัธยมศึกษา 4 2560

นายอรุณ พลเพชร ศร.บภ 1. ด.ญ. วรัญญา พลเพชร ประถมศึกษา 2 2556

นายอรุณ พลเพชร ศร.บภ 1. ด.ญ. วรัญญา พลเพชร ประถมศึกษา 5 2559

พ.จ.อ. วสันต อินทรพันธุ ศร.บภ 1. ด.ช. พงศภรณ อินทรพันธุ มัธยมศึกษา 2 2561

พ.จ.อ. วสันต อินทรพันธุ ศร.บภ 1. ด.ช. รพีพงษ อินทรพันธุ มัธยมศึกษา 1 2561

วาที่ ร.ต. สมนึก ชวยคง ศร.บภ 1. ด.ญ. สุทธิดา ชวยคง มัธยมศึกษา 2 2556

วาที่ ร.ต. สมนึก ชวยคง ศร.บภ 1. นางสาวสุทธิดา ชวยคง มัธยมศึกษา 4 2558

Page 58 of 76



รายชื่อสมาชิกที่ยื่นขอรับทุน กอง ชื่อบุตรสมาชิกที่ไดรับทุน ระดับการศึกษา ปที่ ปที่ไดรับทุน

รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบุตร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด

วาที่ ร.ต. สมนึก ชวยคง ศร.บภ 1. นายกันตกมล ชวยคง มัธยมศึกษา 5 2556

วาที่ ร.ต. สมนึก ชวยคง ศร.บภ 1. นายกันตกมล ชวยคง อุดมศึกษา 1 2558

นางกรรณิกา กิติศิริ ศล.บภ 2. ด.ช. ปณณธร กิติศิริ ประถมศึกษา 2 2556

นางกรรณิกา กิติศิริ ศล.บภ 2. ด.ช. ปณณธร กิติศิริ ประถมศกึษา 6 2560

นางกรรณิกา กิติศิริ ศล.บภ 2. ด.ญ. ญาณินทร กิติศิริ ประถมศึกษา 2 2560

นางจันทรเพ็ญ ศุกระรงคะ ศล.บภ 2. นางสาวพัทรสิรา ศุกระรงคะ มัธยมศึกษา 4 2558

นางจันทรเพ็ญ ศุกระรงคะ ศล.บภ 2. นางสาวพัทรสิรา ศุกระรงคะ อุดมศึกษา 1 2561

นางจันทรเพ็ญ ศุกระรงคะ ศล.บภ 2. นางสาวพรรณสิริน ศุกระรงคะ อุดมศึกษา 2 2558

นางจิราภา ทองเกิด ศล.บภ 2. นางสาวณัฐกมล ทองเกิด มัธยมศึกษา 6 2556

นางจิราภา ทองเกิด ศล.บภ 2. นางสาวณัฐกมล ทองเกิด อุดมศึกษา 2 2558

นางจิราภา ทองเกิด ศล.บภ 2. นายชานน ทองเกิด มัธยมศึกษา 6 2558

นางจิราภา ทองเกิด ศล.บภ 2. นายชานน ทองเกิด อุดมศึกษา 1 2559

นางทัศนียภรณ ฉิมนอย ศล.บภ 2. ด.ญ. พันคําพร พวงดี มัธยมศึกษา 1 2556

นางทัศนียภรณ ฉิมนอย ศล.บภ 2. นางสาวพันคําพร พวงดี มัธยมศึกษา 4 2559

นางธนกร เวชสุริยา ศล.บภ 2. นายธนพล เวชสุริยา อุดมศึกษา 1 2561

นางนิรมล เพชรนารายณ ศล.บภ 2. นางสาวสุพรรษา เพชรนารายณ ปวส. 1 2557

นางนิรมล เพชรนารายณ ศล.บภ 2. นายทศพล เพชรนารายณ อุดมศึกษา 1 2557

นางบวรรัตน ปอมสุวรรณ ศล.บภ 2. นายคุณภัทร ปอมสุวรรณ มัธยมศึกษา 5 2556

นางบวรรัตน ปอมสุวรรณ ศล.บภ 2. นายคุณภัทร ปอมสุวรรณ อุดมศึกษา 1 2558

นางบุษบา ตัวลือ ศล.บภ 2. นายณัฐนนท ตัวลือ มัธยมศึกษา 6 2558

นางบุษบา ตัวลือ ศล.บภ 2. นายณัฐนนท ตัวลือ อุดมศึกษา 1 2559

นางบุษบา ตัวลือ ศล.บภ 2. นายนนทณัฐ ตัวลือ มัธยมศึกษา 4 2560

นางปนัดดา นิลพันธ ศล.บภ 2. ด.ช. ตวิษา นิลพันธ มัธยมศึกษา 2 2556

นางปนัดดา นิลพันธ ศล.บภ 2. นายตวิษา นิลพันธ มัธยมศึกษา 4 2558

นางปนัดดา นิลพันธ ศล.บภ 2. นายตวิษา นิลพันธ อุดมศึกษา 1 2561

นางปนัดดา นิลพันธ ศล.บภ 2. นางสาววัลลภา นิลพันธ อุดมศึกษา 2 2556

นางมารีญา ภูพันธ ศล.บภ 2. ด.ช. ภราดร บุตรเพชร ประถมศึกษา 6 2557

นางมารีญา ภูพันธ ศล.บภ 2. ด.ช. ภราดร บุตรเพชร มัธยมศึกษา 1 2558

นางมารีญา ภูพันธ ศล.บภ 2. นายภราดร บุตรเพชร มธัยมศึกษา 4 2561

นางมารีญา ภูพันธ ศล.บภ 2. ด.ญ. กัลยสุดา บุตรเพชร มัธยมศึกษา 1 2556

นางมารีญา ภูพันธ ศล.บภ 2. นางสาวกัลยสุดา บุตรเพชร มัธยมศึกษา 4 2559

นางมารีญา ภูพันธ ศล.บภ 2. นางสาวกัลยสุดา บุตรเพชร อุดมศึกษา 1 2562
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รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบุตร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด

นางรติรัตน ภูตีนผา ศล.บภ 2. ด.ญ. กนกรัตน ภูตีนผา ประถมศึกษา 6 2557

นางวริชยา โพธิ์ทอง ศล.บภ 2. ด.ช. ภูรินทร โพธิ์ทอง ประถมศึกษา 4 2556

นางวริชยา โพธิ์ทอง ศล.บภ 2. ด.ช. ภูรินทร โพธิ์ทอง มัธยมศึกษา 1 2559

นางวริชยา โพธิ์ทอง ศล.บภ 2. นายภูรินทร โพธิ์ทอง มัธยมศึกษา 4 2562

นางวริชยา โพธิ์ทอง ศล.บภ 2. ด.ญ. นภสร โพธิ์ทอง ประถมศึกษา 6 2557

นางวริชยา โพธิ์ทอง ศล.บภ 2. ด.ญ. นภสร โพธิ์ทอง มัธยมศึกษา 1 2558

นางวริชยา โพธิ์ทอง ศล.บภ 2. นางสาวนภสร โพธิ์ทอง มัธยมศึกษา 4 2561

นางวลัยพรรณ ละเอียด ศล.บภ 2. นางสาวธวัลรัตน ละเอียด มัธยมศึกษา 6 2556

นางวลัยพรรณ ละเอียด ศล.บภ 2. นางสาวธวัลรัตน ละเอียด อุดมศึกษา 1 2557

นางวลัยพรรณ ละเอียด ศล.บภ 2. นายศีลวัฒน ละเอียด อุดมศึกษา 2 2557

นางสรัญรัชต วสิษฐรัตนกุล ศล.บภ 2. ด.ช. ศรัณยกร วสิษฐรัตนกุล มัธยมศึกษา 2 2557

นางสรัญรัชต วสิษฐรัตนกุล ศล.บภ 2. นายศรัณยกร วสิษฐรัตนกุล ปวช. 1 2561

นางสรัญรัชต วสิษฐรัตนกุล ศล.บภ 2. นายพุฒิพงศ วสิษฐรัตนกุล มัธยมศึกษา 6 2557

นางสรัญรัชต วสิษฐรัตนกุล ศล.บภ 2. นายพุฒิพงศ วสิษฐรัตนกุล อุดมศึกษา 4 2561

นางสาวมทนพร ศลิษา ศล.บภ 2. นางสาวศศิวรรณ เลศิธรรมไพบูลย อุดมศึกษา 1 2557

นางสิริลักษณ จันปตุ ศล.บภ 2. นายจิรัชย จันปตุ อุดมศึกษา 1 2558

นายกรวัลย สันคม ศล.บภ 2. นางสาวโชติรส สันคม อุดมศึกษา 3 2556

นายกรวัลย สันคม ศล.บภ 2. นายศุภกร สันคม มัธยมศึกษา 4 2557

นายคมสัน สุระจิตร ศล.บภ 2. นางสาวปทมพร สุระจิตต อุดมศึกษา 3 2559

นายคมสัน สุระจิตร ศล.บภ 2. นางสาวพนัชกร สุระจิตต อุดมศึกษา 4 2559

นายจักรรินทร จันทรวิรัช ศล.บภ 2. นายธนกฤต จันทรวิรัช อุดมศึกษา 2 2556

นายจักรินทร จันทรวิรัช ศล.บภ 2. นายธนิตย จันทรวิรัช มัธยมศึกษา 5 2559

นายจามิกร ศุกรดี ศล.บภ 2. นางสาวจาฏพัจน ศุกรดี อุดมศึกษา 2 2560

นายณรงค กวาวหก ศล.บภ 2. นายนครินทร กวาวหก มัธยมศึกษา 5 2559

นายณรงค กวาวหก ศล.บภ 2. นายนครินทร กวาวหก อุดมศึกษา 1 2561

นายดิเรกฤทธิ์ ไชยาพงศพิพัฒน ศล.บภ 2. นางสาวสรัลรัตน ไชยาพงศพิพัฒน อุดมศึกษา 2 2559

นายพอพันธ ไชยวัฒนพันธุ ศล.บภ 2. ด.ช. พันธวัฒน ไชยวัฒนพันธุ ประถมศึกษา 6 2556

นายพอพันธ ไชยวัฒนพันธุ ศล.บภ 2. ด.ช. พันธวัฒน ไชยวัฒนพันธุ มัธยมศึกษา 2 2558

นายพอพันธ ไชยวัฒนพันธุ ศล.บภ 2. นายพันธวัฒน ไชยวัฒนพันธุ มัธยมศึกษา 4 2560

นายพิชิต ศิริมาก ศล.บภ 2. ด.ญ. พิมพวรีย ศิริมาก มัธยมศึกษา 3 2556

นายพิชิต ศิริมาก ศล.บภ 2. นางสาวพิมพวรีย ศิริมาก มัธยมศึกษา 5 2558

นายพิชิต ศิริมาก ศล.บภ 2. นางสาวพิมพวรีย ศิริมาก อุดมศึกษา 2 2561
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นายพิชิต ศิริมาก ศล.บภ 2. ด.ญ. ศิรภัสสร ศิริมาก ประถมศึกษา 2 2556

นายพิชิต ศิริมาก ศล.บภ 2. ด.ญ. ศิรภัสสร ศิริมาก ประถมศึกษา 4 2558

นายพิชิต ศิริมาก ศล.บภ 2. ด.ญ. ศิรภัสสร ศิริมาก มัธยมศึกษา 1 2561

นายพีรยุทธ บัวสาย ศล.บภ 2. นางสาวพีรดา บัวสาย อุดมศึกษา 3 2560

นายพีระยุทธ บัวสาย ศล.บภ 2. นางสาวพีรดา บัวสาย มัธยมศึกษา 6 2556

นายพีระยุทธ บัวสาย ศล.บภ 2. ด.ญ. รดายุทธ บัวสาย มัธยมศึกษา 2 2556

นายพีรยุทธ บัวสาย ศล.บภ 2. นางสาวรดายุทธ บัวสาย มัธยมศึกษา 6 2560

นายพุฒิวัฒน อภิบาลไกรศร ศล.บภ 2. ด.ญ. ธัญญรัศม อภิบาลไกรศร ประถมศึกษา 1 2557

นายพุทธิวัฒน อภิบาลไกรศร ศล.บภ 2. ด.ญ. ธัญญรัศม อภิบาลไกรศร ประถมศึกษา 4 2560

นายพุทธิวัฒน อภิบาลไกรศร ศล.บภ 2. ด.ญ. ธัญญพัฒน อภิบาลไกรศร ประถมศึกษา 1 2561

นายมงคล ผูกจิต ศล.บภ 2. ด.ช. ณัฏฐพล ผูกจิต ประถมศึกษา 6 2556

นายมงคล ผูกจิต ศล.บภ 2. ด.ช. ณัฏฐพล ผูกจิต มัธยมศึกษา 2 2558

นายมงคล ผูกจิต ศล.บภ 2. นายณัฐพงศ ผูกจิต มัธยมศึกษา 4 2556

นายเมธิทธิ์ นาวีวิตรผดุง ศล.บภ 2. ด.ช. เมนาถ นาวีวิตรผดุง มัธยมศึกษา 2 2558

นายรุงเรือง อุนอุรา ศล.บภ 2. ด.ช. พัชรพล อุนอุรา มัธยมศึกษา 3 2556

นายรุงเรือง อุนอุรา ศล.บภ 2. นายพัชรพล อุนอุรา มัธยมศึกษา 4 2557

นายรุงเรือง อุนอุรา ศล.บภ 2. นายพัชรพล อุนอุรา อุดมศึกษา 1 2560

นายรุงเรือง อุนอุรา ศล.บภ 2. นายสุริยพงศ อุนอุรา อุดมศึกษา 3 2557

นายวิจิตร เวฬุมาศ ศล.บภ 2. นางสาวปาณิสรา เวฬุมาศ อุดมศึกษา 1 2556

นายวิจิตร เวฬุมาศ ศล.บภ 2. นายณัฐดนัย เวฬุมาศ ปวส. 1 2560

นายวิชัย ภูตีนผา ศล.บภ 2. ด.ช. กนกชาญ ภูตีนผา ประถมศึกษา 1 2558

นายวิชัย ภูตีนผา ศล.บภ 2. ด.ช. กนกชาญ ภูตีนผา ประถมศึกษา 4 2561

นายวิชัย ภูตีนผา ศล.บภ 2. ด.ญ. กนกมุก ภูตีนผา ประถมศึกษา 2 2558

นายวิชัย ภูตีนผา ศล.บภ 2. ด.ญ. กนกมุก ภูตีนผา ประถมศึกษา 4 2560

นายวิชัย ภูตีนผา ศล.บภ 2. ด.ญ. กนกรัตน ภูตีนผา มัธยมศึกษา 3 2560

นายวิชัย ภูตีนผา ศล.บภ 2. น.ส. กนกรัตน ภูตีนผา มัธยมศึกษา 4 2561

นายวิชาญ พันธวงษ ศล.บภ 2. ด.ช. ธีรกวิน พันธวงษ ประถมศึกษา 1 2557

นายวิชาญ พันธวงษ ศล.บภ 2. ด.ช. ธีรกวิน พันธวงษ ประถมศกึษา 4 2560

นายวิชาญ พันธวงษ ศล.บภ 2. ด.ญ. สุชาวรีย พันธวงษ มัธยมศึกษา 1 2559

นายวิชาญ พันธวงษ ศล.บภ 2. ด.ญ. สุชาวรีย พันธวงษ ประถมศึกษา 5 2557

นายวิศิษฎ ศรีเวียงธวัช ศล.บภ 2. นายชัชวาลย ศรีเวียงธวัช มัธยมศึกษา 4 2558

นายวิศิษฏ ศรีเวียงธวัช ศล.บภ 2. นายโชติวัน ศรีเวียงธวัช อุดมศึกษา 6 2558
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นายศุภชัย เจริญถัมถ ศล.บภ 2. ด.ญ. อชิรญา เจริญถัมภ มัธยมศึกษา 2 2556

นายศุภชัย เจริญถัมภ ศล.บภ 2. นางสาวอชิรญา เจริญถัมภ มัธยมศึกษา 4 2558

นายศุภชัย เจริญถัมภ ศล.บภ 2. นายอริญชย เจริญถัมภ มัธยมศึกษา 4 2556

นายเศกสิทธิ์ กางโหลน ศล.บภ 2. ด.ช. ทักษเทพ กางโหลน ประถมศึกษา 4 2558

นายเศกสิทธิ์ กางโหลน ศล.บภ 2. ด.ช. ทักษเทพ กางโหลน มัธยมศึกษา 1 2561

นายเศกสิทธิ์ กางโหลน ศล.บภ 2. ด.ช. ภูมินฤเบศร กางโหลน ประถมศึกษา 1 2561

นายสมคิด ศรีเชียงสา ศล.บภ 2. ด.ช. ธีรคม ศรีเชียงสา มัธยมศึกษา 3 2556

นายสมคิด ศรีเชียงสา ศล.บภ 2. นายธีรคม ศรีเชียงสา ปวช. 3 2560

นายสมบุญ โอสะถา ศล.บภ 2. นางสาวสิริรัตน โอสะถา อุดมศึกษา 2 2557

นายสุดเขตร เวียงสี ศล.บภ 2. นายจิรัฏฐิติ เวียงสี อุดมศึกษา 4 2557

นายสุดเขตร เวียงสี ศล.บภ 2. นายสัณฐิติ เวียงสี อุดมศึกษา 4 2557

นายสุเทพ อินทรเทพ ศล.บภ 2. ด.ช. กิตตินันต อิทรเทพ ประถมศึกษา 1 2558

นายสุเทพ อินทรเทพ ศล.บภ 2. ด.ช. กิตตินันต อินทรเทพ ประถมศึกษา 4 2561

นายสุวมิตร ตัวลือ ศล.บภ 2. ด.ช. นนทณัฐ ตัวลือ ประถมศึกษา 6 2556

นายสุวมิตร ตัวลือ ศล.บภ 2. ด.ช. นนทณัฐ ตัวลือ มัธยมศึกษา 1 2557

นายอนัติ เอมถนอม ศล.บภ 2. ด.ช. เมธา เอมถนอม มัธยมศึกษา 2 2556

นายอนัติ เอมถนอม ศล.บภ 2. นายเมธา เอมถนอม มัธยมศึกษา 6 2560

นายอนัติ เอมถนอม ศล.บภ 2. ด.ช. วาทิต เอมถนอม มัธยมศึกษา 3 2556

นายอนัติ เอมถนอม ศล.บภ 2. นายวาทิต เอมถนอม มัธยมศึกษา 4 2557

นายอมรชัย แรงจบ ศล.บภ 2. นางสาวปญญานุช แรงจบ อุดมศึกษา 5 2559

นายอมรชัย แรงจบ ศล.บภ 2. นายธนศักดิ์ แรงจบ อุดมศึกษา 3 2558

นางรําไพพรรณ ปนัดเศรณี ศว.สว. ด.ญ. ปุณณิศา ปนัดเศรณี มัธยมศึกษา 2 2557

นางรินดา อิทธิรัตนโชติ ศว.สว. ด.ญ. ปภาวรินทร อิทธิรัตนโชติ มัธยมศึกษา 1 2556

นางรินดา อิทธิรัตนโชติ ศว.สว. นางสาวปภาวรินทร อิทธิรัตนโชติ มัธยมศึกษา 4 2559

นายกิตติศักดิ์ สงวนพงศ ศว.สว. ด.ญ. ธัญจิรา สงวนพงศ ประถมศึกษา 1 2560

นายครรชิต โหอวยชัย ศว.สว. ด.ญ. ชนันธร นนทศรี ประถมศึกษา 3 2556

นายครรชิต โหอวยชัย ศว.สว. ด.ญ. ชนันธร นนทศรี ประถมศึกษา 4 2557

นายครรชิต โหอวยชัย ศว.สว. ด.ญ. ชนันธร นนทศรี มัธยมศึกษา 1 2560

นายชาญชัย พุฒิกานนท ศว.สว. นายนนท พุฒิกานนท อุดมศึกษา 2 2559

นายชาญชัย พุฒิกานนท ศว.สว. นายนินนาท พุฒิกานนท มัธยมศึกษา 5 2559

นายฐิติ พงษศิริ ศว.สว. ด.ญ. ชนิกา พงษศิริ มัธยมศึกษา 2 2557

นายฐิติ พงษศิริ ศว.สว. นางสาวชนิกา พงษศิริ อุดมศึกษา 1 2562
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นายณัฐกร ศิริพูลศฤงฆ ศว.สว. ด.ญ. ภัทรกันย ศิริพูลศฤงฆ ประถมศึกษา 6 2558

นายธนกฤต บุญเสนอ ศว.สว. ด.ช. ณัฏฐิกร บุญเสนอ ประถมศึกษา 5 2558

นายธนกฤต บุญเสนอ ศว.สว. ด.ช. ภูมิพัฒน บุญเสนอ ประถมศึกษา 2 2557

นายธนกฤต บุญเสนอ ศว.สว. ด.ช. ภูมิพัฒน บุญเสนอ ประถมศึกษา 4 2559

นายธนกฤต บุญเสนอ ศว.สว. ด.ญ. ชมพูนุท บุญเสนอ ประถมศึกษา 6 2557

นายธนกฤต บุญเสนอ ศว.สว. ด.ญ. ชมพูนุท บุญเสนอ มัธยมศึกษา 1 2558

นายนภดล ชุมศรี ศว.สว. ด.ญ. สุพิชฌาย ชุมศรี มัธยมศึกษา 3 2556

นายนภดล ชุมศรี ศว.สว. นางสาวสุพิชฌาย ชุมศรี มัธยมศึกษา 4 2557

นายนภดล ชุมศรี ศว.สว. นางสาวนันทนภัส ชุมศรี อุดมศึกษา 1 2556

นายพลนิวัฒ เนตรสุวรรณ ศว.สว. ด.ช. ธรรมชาติ เนตรสุวรรณ ประถมศึกษา 6 2558

นายพลนิวัฒ เนตรสุวรรณ ศว.สว. ด.ญ. พุทธชาด เนตรสุวรรณ ประถมศึกษา 4 2556

นายพลนิวัฒ เนตรสุวรรณ ศว.สว. ด.ญ. พุทธชาด เนตรสุวรรณ มัธยมศึกษา 2 2560

นายพลนิวัฒ เนตรสุวรรณ ศว.สว. ด.ญ. เพียงขวัญ เนตรสุวรรณ มัธยมศึกษา 1 2556

นายพลนิวัฒ เนตรสุวรรณ ศว.สว. นางสาวเพียงขวัญ เนตรสุวรรณ มัธยมศึกษา 5 2560

นายมานะ สามารถ ศว.สว. ด.ช. วชิรวิทย สามารถ ประถมศึกษา 3 2557

นายมานะ สามารถ ศว.สว. ด.ช. อชิรวิทย สามารถ ประถมศึกษา 1 2557

นายรัฐกร เลิศไกร ศว.สว. ด.ช. วริศ เลิศไกร มัธยมศึกษา 3 2556

นายรัฐกร เลิศไกร ศว.สว. นายวริศ เลิศไกร มัธยมศึกษา 4 2557

นายรัฐกร เลิศไกร ศว.สว. นายวริศ เลิศไกร อุดมศึกษา 1 2560

นายรัฐกร เลิศไกร ศว.สว. ด.ช. สฐกร เลิศไกร ประถมศึกษา 6 2556

นายรัฐกร เลิศไกร ศว.สว. ด.ช. สฐกร เลิศไกร มัธยมศึกษา 1 2557

นายรัฐกร เลิศไกร ศว.สว. นายสฐกร เลิศไกร มัธยมศึกษา 4 2560

นายวรเทพ ทรัพยศิริ ศว.สว. ด.ญ. ธัญญพัทธ ทรัพยศิริ ประถมศึกษา 1 2557

นายวรเทพ ทรัพยศิริ ศว.สว. ด.ญ. ธัญญพัทธ ทรัพยศิริ ประถมศึกษา 4 2560

นายวัชรินทร ไวยสุศรี ศว.สว. นางสาวพิทยาภรณ ไวยสุศรี อุดมศึกษา 4 2559

นายสมเกียรติ อินทรโชติ ศว.สว. ด.ช. ประกฤษณ อินทรโชติ มัธยมศึกษา 3 2562

นายสมชาย พงศกรนฤวงษ ศว.สว. ด.ช. ธนกร พงศกรนฤวงษ ประถมศึกษา 5 2560

นายสมชาย พงศกรนฤวงษ ศว.สว. ด.ญ. ชญานิศา พงศกรนฤวงษ ประถมศึกษา 5 2557

นายสมชาย พงศกรนฤวงษ ศว.สว. ด.ญ. ชญานิศา พงศกรนฤวงษ มัธยมศึกษา 1 2559

นายสมชาย พงศกรนฤวงษ ศว.สว. นางสาวชญานิศา พงศกรนฤวงษ มัธยมศึกษา 4 2562

นายสมชาย พงศกรนฤวงษ ศว.สว. ด.ญ. มินตรา พงศกรนฤวงษ มัธยมศึกษา 2 2557

นายสมชาย พงศกรนฤวงษ ศว.สว. นางสาวมินตรา พงศกรนฤวงษ มัธยมศึกษา 4 2559
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นายสมชาย พงศกรนฤวงษ ศว.สว. นางสาวมินตรา พงศกรนฤวงษ อุดมศึกษา 1 2562

นายสมศักดิ์ ตันติพิมลพันธ ศว.สว. ด.ญ. กรรวี ตันติพิมลพันธ มัธยมศึกษา 2 2556

นายสมศักดิ์ ตันติพิมลพันธ ศว.สว. นางสาวกรรวี ตันติพิมลพันธ อุดมศึกษา 2 2562

นายสมศักดิ์ ตันติพิมลพันธ ศว.สว. ด.ญ. พิชามญธุ ตันติมลพันธ ประถมศึกษา 5 2556

นายสมศกัดิ์ ตันติพิมลพันธ ศว.สว. นางสาวพิชามญชุ ตันติพิมลพันธ มัธยมศึกษา 5 2562

นายสัมพันธ สิงหไธสง ศว.สว. ด.ช. วรุตม สิงหไธสง มัธยมศึกษา 2 2557

นายสัมพันธ สิงหไธสง ศว.สว. นายขันเงิน สิงหไธสง มัธยมศึกษา 6 2557

นายสัมพันธ สิงหไธสง ศว.สว. นายขันเงิน สิงหไธสง อุดมศึกษา 2 2559

นายสัมพันธ สิงหไธสง ศว.สว. นายวรุตม สิงหไธสง อุดมศึกษา 1 2562

นายสัมพันธ สิงหไธสง ศว.สว. นายวรุตม สิงหไธสง มัธยมศึกษา 4 2559

นายสุทัศน กรึงไกร ศว.สว. นางสาวหทัยภัทร กรึงไกร มัธยมศึกษา 6 2556

นายสุวัฒน แสงสุขหิรัญ ศว.สว. ด.ช. ธีรพล แสงสุขหิรัญ มัธยมศึกษา 1 2556

นายสุวัฒน แสงสุขหิรัญ ศว.สว. นายธีรพล แสงสุขหิรัญ มัธยมศึกษา 5 2560

นายเสกสรรค วรรณประเวก ศว.สว. ด.ญ. พมิพญาดา วรรณประเวก ประถมศึกษา 2 2558

นายเสกสรรค วรรณประเวก ศว.สว. นางสาวเพ็ญมันตา วรรณประเวก มัธยมศึกษา 4 2558

นายอนุชิต จิตตประเสริฐ ศว.สว. ด.ช. อนณ จิตตประเสริฐ มัธยมศึกษา 2 2558

นายอนุชิต จิตตประเสริฐ ศว.สว. ด.ช. อนณ จิตตประเสริฐ มัธยมศึกษา 5 2561

นายอนุชิต จิตตประเสริฐ ศว.สว. ด.ช. อนิก จิตตประเสริฐ ประถมศึกษา 6 2558

นายอนุชิต จิตตประเสริฐ ศว.สว. ด.ช. อนิก จิตตประเสริฐ มัธยมศึกษา 3 2561

นายอัษฎางค พรหมนารถ ศว.สว. ด.ญ. ดลนภัส พรหมนารถ ประถมศึกษา 3 2558

นายอัษฎางค พรหมนารถ ศว.สว. นางสาวพรนภัส พรหมนารถ มัธยมศึกษา 5 2558

นายอิศรา เบื้องสูง ศว.สว. ด.ช. ชิษณุชา เบื้องสูง ประถมศึกษา 1 2556

นายอิศรา เบื้องสูง ศว.สว. ด.ญ. ฐาณิญา เบื้องสูง ประถมศึกษา 2 2556

นางชลีพร พรหมปน ศห.บจ. นางสาวอภิชญา พรหมปน อุดมศึกษา 1 2556

นางปานทิพย ชางประดิษฐ ศห.บจ. ด.ช. ณภัทร ชางประดิษฐ ประถมศึกษา 3 2556

นางปานทิพย ชางประดิษฐ ศห.บจ. ด.ช. ณภัทร ชางประดิษฐ ประถมศึกษา 4 2557

นางปานทิพย ชางประดิษฐ ศห.บจ. ด.ช. ปราชญ ชางประดิษฐ ประถมศึกษา 5 2556

นางปานทิพย ชางประดิษฐ ศห.บจ. ด.ช. ปราชญ ชางประดิษฐ มัธยมศึกษา 2 2559

นางศศิธร เสรีอรุโณ ศห.บจ. นายธีรวัฒน เสรีอรุโณ อุดมศึกษา 3 2556

นางสาวโรส อักษรกิตติ์ ศห.บจ. ด.ญ. จิณณฉัตร อักษรกิตติ์ ประถมศึกษา 1 2562

นางสาวสุทธินี ศักดิ์เจริญ ศห.บจ. ด.ญ. ปวริศา สุขเสวตร ประถมศึกษา 1 2559

นางอิสสรี อิสรธํารง ศห.บจ. นางสาวมนัสวี อิสรธํารง อุดมศึกษา 2 2556
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นายมนัสวีร จรรยงค ศห.บจ. ด.ญ. ญาณิน จรรยงค มัธยมศึกษา 1 2559

นายมนัสวีร จรรยงค ศห.บจ. ด.ญ. ญานิน จรรยงค ประถมศึกษา 4 2556

นายมนัสวีร จรรยงค ศห.บจ. ด.ญ. ปนมนัส จรรยงค ประถมศึกษา 2 2556

นายมนัสวีร จรรยงค ศห.บจ. ด.ญ. ปนมนัส จรรยงค ประถมศึกษา 5 2559

นายมนัสวีร จรรยงค ศห.บจ. ด.ญ. ปนมนัส จรรยงค มัธยมศึกษา 1 2561

นายโยธิน โภคาปกรณ ศห.บจ. นางสาวจินตจุฑา โภคาปกรณ อุดมศึกษา 2 2557

นางจารุพร มีมงคล ศอ.บจ. ด.ช. อานนท มีมงคล มัธยมศึกษา 3 2556

นางจารุพร มีมงคล ศอ.บจ. นายอานนท มีมงคล อุดมศึกษา 2 2560

นางจารุพร มีมงคล ศอ.บจ. ด.ญ. วันวิสา มีมงคล ประถมศึกษา 6 2556

นางจารุพร มีมงคล ศอ.บจ. นางสาววันวสิา มีมงคล มัธยมศึกษา 4 2560

นางจารุวรรณ จันทรดี ศอ.บจ. ด.ช. นัทธพล จันทรดี ประถมศึกษา 1 2558

นางจารุวรรณ จันทรดี ศอ.บจ. ด.ช. นัทธพล จันทรดี ประถมศึกษา 4 2561

นางจารุวรรณ จันทรดี ศอ.บจ. ด.ญ. ณัฐชยา จันทรดี ประถมศึกษา 1 2556

นางจารุวรรณ จันทรดี ศอ.บจ. ด.ญ. ณัฐชยา จันทรดี ประถมศึกษา 4 2559

นางจารุวรรณ จันทรดี ศอ.บจ. ด.ญ. ณัฐชยา จันทรดี มัธยมศึกษา 1 2562

นางจิตติมา อัศวชัยพร ศอ.บจ. นายจิรภัทร อัศวชัยพร อุดมศึกษา 3 2560

นางชมพูนุท โทจันทร ศอ.บจ. นายกานตรวี โทจันทร อุดมศึกษา 3 2561

นางชุมนุมพร ขึ้นเอ้ือย ศอ.บจ. ด.ญ. ภัสพร ขึ้นเอ้ือย ประถมศึกษา 4 2556

นางชุมนุมพร ขึ้นเอ้ือย ศอ.บจ. ด.ญ. ภัสพร ขึ้นเอ้ือย มัธยมศึกษา 3 2561

นางดวงพร ไชยสิทธิ์ ศอ.บจ. ด.ช. ณัฏฐา ไชยสิทธิ์ มัธยมศึกษา 4 2560

นางดวงพร ไชยะสิทธิ์ ศอ.บจ. ด.ช. ณัฏฐา ไชยะสิทธิ์ มัธยมศึกษา 3 2559

นางดวงพร ไชยะสิทธิ์ ศอ.บจ. นายนนทนัตถ ไชยสิทธิ์ มัธยมศึกษา 6 2558

นางดวงพร ไชยะสิทธิ์ ศอ.บจ. นายนนทนัตถ ไชยะสิทธิ์ อุดมศึกษา 1 2559

นางดวงพร ไชยะสิทธิ์ ศอ.บจ. นายศศณัฐ ไชยสิทธิ์ อุดมศึกษา 3 2558

นางนฤมล สังวาลยเพ็ชร ศอ.บจ. นางสาวชนมล สังวาลยเพ็ชร มัธยมศึกษา 4 2557

นางนันทา วัฒนพุฒิพฤฒ ศอ.บจ. ด.ญ. ณัฐชา วัฒนพุฒิพฤฒ ประถมศึกษา 2 2558

นางนันทา วัฒนพุฒิพฤต ศอ.บจ. ด.ญ. ณัฐชา วัฒนพุฒิพฤต ประถมศึกษา 4 2560

นางนันทา วัฒนพุฒิพฤฒ ศอ.บจ. ด.ญ. มาริสา วัฒนพุฒิพฤฒ ประถมศึกษา 2 2562

นางนัยริน แกวฉาย ศอ.บจ. ด.ญ. ทัศรินทร แกวฉาย ประถมศึกษา 5 2556

นางนัยริน แกวฉาย ศอ.บจ. ด.ญ. ทัศรินทร แกวฉาย มัธยมศึกษา 2 2559

นางบุญศรี จิวราวัฒน ศอ.บจ. นายณัฐชนน จิวราวัฒน มัธยมศึกษา 6 2562

นางเบญจวรรณ เกตุพันธุ ศอ.บจ. ด.ช. พันธุธัช เกตุพันธุ ประถมศึกษา 6 2559
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นางเบญจวรรณ เกตุพันธุ ศอ.บจ. ด.ญ. กันตา เกตุพันธุ ประถมศึกษา 3 2559

นางปวีรรัฐ คีตากร ศอ.บจ. นายภีรเมศร หิรัญเกิด ปวส. 1 2561

นางปวีรัฐ คีตากร ศอ.บจ. นายภีรเมศร หิรัญเกิด ปวช. 2 2559

นางปยนาถ ยั่งยืนวณิชสกุล ศอ.บจ. ด.ช. ธาวิน ยั่งยืนวณิชสกุล ประถมศึกษา 2 2556

นางปยะนาถ ยั่งยืนวณิชสกุล ศอ.บจ. ด.ช. ธาวนิ ยั่งยืนวณิชสกุล ประถมศึกษา 4 2558

นางปยะนาถ ยั่งยืนวณิชสกุล ศอ.บจ. ด.ช. ธาวิน ยั่งยืนวณิชสกุล มัธยมศึกษา 1 2561

นางพรทิพย เจริญสุข ศอ.บจ. นางสาวกชพร รัตนสุวรรณ อุดมศึกษา 2 2557

นางรวีวรรณ พันธุวิเชียร ศอ.บจ. นางสาวณัฐวรา พันธุวิเชียร อุดมศึกษา 2 2562

นางรัชนี จินตกสิกรรม ศอ.บจ. ด.ช. วิสุทธิ์ จินตกสิกรรม มัธยมศึกษา 3 2556

นางรัชนี จินตกสิกรรม ศอ.บจ. นายวิสุทธิ์ จินตกสิกรรม มัธยมศึกษา 6 2559

นางรัชนี จินตกสิกรรม ศอ.บจ. นายวิสุทธิ์ จินตกสิกรรม อุดมศึกษา 2 2562

นางรัชนี จินตกสิกรรม ศอ.บจ. นายรัชกร จินตกสิกรรม อุดมศึกษา 2 2556

นางเรณู ราชลักษณ ศอ.บจ. ด.ช. ทีปกร ราชลักษณ ประถมศึกษา 2 2557

นางเรณู ราชลักษณ ศอ.บจ. ด.ช. ทีปกร ราชลักษณ ประถมศึกษา 4 2559

นางเรณู ราชลักษณ ศอ.บจ. ด.ช. ทีปกร ราชลักษณ มัธยมศึกษา 1 2562

นางเรณู ราชลักษณ ศอ.บจ. นายพงศปณต ราชลักษณ มัธยมศึกษา 4 2557

นางเรณู ราชลักษณ ศอ.บจ. นายพงศปณต ราชลักษณ อุดมศึกษา 1 2560

นางศิริธร ปราบศรีภูมิ ศอ.บจ. ด.ญ. ณิชากร ปราบศรีภูมิ มัธยมศึกษา 2 2557

นางศิริธร ปราบศรีภูมิ ศอ.บจ. นางสาวณิชากร ปราบศรีภมูิ มัธยมศึกษา 4 2559

นางศิริธร ปราบศรีภูมิ ศอ.บจ. ด.ญ. นิศากร ปราบศรีภูมิ มัธยมศึกษา 1 2557

นางศิริธร ปราบศรีภูมิ ศอ.บจ. นางสาวนิศากร ปราบศรีภูมิ มัธยมศึกษา 4 2560

นางศิริลักษณ ธุระกิจ ศอ.บจ. นางสาวทอทิพย ธุระกิจ อุดมศึกษา 1 2559

นางสมนึก กรุดสายสอาด ศอ.บจ. นายภูบดี กรุดสายสอาด อุดมศึกษา 3 2556

นางสมนึก กรุดสายสอาด ศอ.บจ. นายภูวนัตถ กรุดสายสอาด อุดมศึกษา 2 2556

นางสุกัญญา จิตตดี ศอ.บจ. ด.ช. จิรัฎฐ จิตตดี ประถมศึกษา 4 2556

นางสุกัญญา จิตติ์ดี ศอ.บจ. ด.ช. จิรัฏฐ จิตตดี มัธยมศึกษา 3 2561

นางสุกัญญา จิตตดี ศอ.บจ. นายจิรัฏฐ จิตตดี มัธยมศึกษา 4 2562

นางสุกัญญา จิตตดี ศอ.บจ. ด.ญ. กัญยวิชชุ จิตตดี ประถมศึกษา 1 2560

นางสุภมาส พะโยมศรี ศอ.บจ. ด.ช. กรณดนัย พะโยมศรี ประถมศึกษา 6 2556

นางสุภมาส พะโยมศรี ศอ.บจ. ด.ช. กรณดนัย พะโยมศรี มัธยมศึกษา 1 2557

นางสุภมาส พะโยมศรี ศอ.บจ. ด.ช. กรวีร พะโยมศรี ประถมศึกษา 4 2556

นางสุภมาส พะโยมศรี ศอ.บจ. ด.ช. กรวีร พะโยมศรี มัธยมศึกษา 1 2559
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นางสุภมาส พะโยมศรี ศอ.บจ. นายกรณดนัย พะโยมศรี มัธยมศึกษา 4 2560

นางสุภมาส พะโยมศรี ศอ.บจ. นายกรวีร พะโยมศรี มัธยมศึกษา 4 2562

นางอภิรดี หิรัญเกิด ศอ.บจ. ด.ช. สุรศักย หิรัญเกิด มัธยมศึกษา 2 2556

นางอุษณีย มหาทรัพย ศอ.บจ. ด.ญ. ณัฐชยา มหาทรัพย มัธยมศึกษา 2 2556

นางอุษณีษ มหาทรัพย ศอ.บจ. นางสาวณัฐชยา มหาทรัพย มัธยมศึกษา 6 2560

นางอุษณีย มหาทรัพย ศอ.บจ. นางสาวณัฐชยา มหาทรัพย อุดมศึกษา 2 2562

นางอุษณีย มหาทรัพย ศอ.บจ. นายพงศกรณ มหาทรัพย อุดมศึกษา 2 2556

นายกฤตภัค ตะวิชัย ศอ.บจ. ด.ช. หฤษฎ ตะวิชัย มัธยมศึกษา 1 2556

นายกฤตภัค ตะวิชัย ศอ.บจ. นายหฤษฎ ตะวิชัย มัธยมศึกษา 4 2559

นายกฤตภัค ตะวิชัย ศอ.บจ. นายหฤษฎ ตะวิชัย อุดมศึกษา 1 2562

นายฐิตินันท ชางแยม ศอ.บจ. นายฆณากร ชางแยม อุดมศึกษา 2 2557

นายทวีศักดิ์ คดดี ศอ.บจ. นายภควัต คดดี ปวช. 1 2558

นายทวีศักดิ์ คดดี ศอ.บจ. นายวรากร คดดี ปวช. 3 2558

นายนพดล ประเทศรัตน ศอ.บจ. ด.ญ. นภัทร ประเทศรัตน ประถมศึกษา 2 2561

นายปญญา กังวานธรรมกุล ศอ.บจ. ด.ญ. พชิชากร กังวานธรรมกุล ประถมศึกษา 6 2556

นายปญญา กังวานธรรมกุล ศอ.บจ. ด.ญ. สุฐิตา กังวานธรรมกุล ประถมศึกษา 4 2561

นายปญญา กังวานธรรมกุล ศอ.บจ. นางสาวพิชชากร กังวานธรรมกุล มัธยมศึกษา 4 2560

นายปญญา กังวานธรรมกุล ศอ.บจ. นายพีรณัฐ กังวานธรรมกุล มัธยมศึกษา 4 2562

นายปติ ปญญภัทร ศอ.บจ. นายนพนิธิ พรหมแสนวิเศษ อุดมศึกษา 4 2557

นายพิพัฒน ภูชาง ศอ.บจ. นายภูมิพัฒน ภูชาง อุดมศึกษา 4 2558

นายวันชัย รัตนสิงห ศอ.บจ. นายวงศธร รัตนสิงห มัธยมศึกษา 4 2557

นายวุฒิวัฒน วองวิกยการ ศอ.บจ. ด.ช. กฤตภาส วองวิกยการ ประถมศึกษา 2 2556

นายวุฒิวัฒน วองวิกยการ ศอ.บจ. ด.ช. กฤตภาส วองวิกยการ ประถมศึกษา 4 2558

นายวุฒิวัฒน วองวิกยการ ศอ.บจ. ด.ช. กฤตภาส วองวิกยการ มัธยมศกึษา 2 2562

นายศิลักษณ จําเนียรเวช ศอ.บจ. ด.ช. จิรภัทร จําเนียรเวช ประถมศึกษา 2 2560

นายศิลักษณ จําเนียรเวช ศอ.บจ. ด.ช. ศุภัช จําเนียรเวช ประถมศึกษา 3 2558

นายศิลักษณ จําเนียรเวช ศอ.บจ. ด.ช. ศุภัช จําเนียรเวช ประถมศึกษา 5 2560

นางขนิษฐา ปอมกฤษณ ศอ.บภ 2 นางสาวขัตติยาภรณ ปอมกฤษณ มัธยมศึกษา 5 2557

นางขนิษฐา ปอมกฤษณ ศอ.บภ 2 นางสาวขัตติยาภรณ ปอมกฤษณ อุดมศึกษา 1 2559

นางขนิษฐา ปอมกฤษณ ศอ.บภ 2 นางสาวเขมิกา ปอมกฤษณ อุดมศึกษา 1 2557

นางเครือราวดี แกวศรี ศอ.บภ 2 ด.ช. ธนพล แกวศรี ประถมศึกษา 2 2556

นางเครือราวดี แกวศรี ศอ.บภ 2 ด.ช. ธนพล แกวศรี ประถมศึกษา 5 2559
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รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบุตร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด

นางเครือราวดี แกวศรี ศอ.บภ 2 ด.ช. ธนพล แกวศรี มัธยมศึกษา 2 2562

นางจรัสศรี ธนาขันธธรรม ศอ.บภ 2 ด.ช. เกียรติศักดิ์ จงทวีเกียรติ มัธยมศึกษา 2 2556

นางจรัสศรี ธนาขันธธรรม ศอ.บภ 2 นายเกียรติศักดิ์ จงทวีเกียรติ มัธยมศึกษา 4 2558

นางจรัสศรี ธนาขันธธรรม ศอ.บภ 2 นายเกียรติศักดิ์ จงทวีเกียรติ อุดมศึกษา 1 2561

นางจรัสศรี ธนาขันธธรรม ศอ.บภ 2 นางสาวนนทพร จงทวีเกียรติ มัธยมศึกษา 6 2557

นางจรัสศรี ธนาขันธธรรม ศอ.บภ 2 นางสาวนนทพร จงทวีเกียรติ อุดมศึกษา 1 2558

นางจินตนา กุลถวายพร ศอ.บภ 2 นายธนายุต กุลถวายพร มัธยมศึกษา 4 2557

นางจินตนา กุลถวายพร ศอ.บภ 2 นายธนายุต กุลถวายพร อุดมศึกษา 1 2560

นางจิราภรณ ใชเทียมวงษ ศอ.บภ 2 ด.ญ. จันทรรัตน ใชเทียมวงษ มัธยมศึกษา 3 2558

นางจิราภรณ ใชเทียมวงษ ศอ.บภ 2 นางสาวจันทรรัตน ใชเทียมวงษ มัธยมศึกษา 4 2559

นางจิราภรณ ใชเทียมวงษ ศอ.บภ 2 นางสาวจินชนนิกานต ใชเทียมวงษ อุดมศึกษา 4 2559

นางนุจรี พงษเสนห ศอ.บภ 2 นางสาวเกตนรี พงษเสนห อุดมศึกษา 1 2557

นางนุจรี พงษเสนห ศอ.บภ 2 นางสาวชัญญานุช พงษเสนห มัธยมศึกษา 4 2556

นางนุจรี พงษเสนห ศอ.บภ 2 นางสาวชัญญานุช พงษเสนห อุดมศึกษา 1 2559

นางมีนานินทร ชารัมย ศอ.บภ 2 ด.ญ. เนตรนํ้าเพชร ชารัมย ประถมศึกษา 4 2556

นางมีนานินทร ชารัมย ศอ.บภ 2 ด.ญ. เนตรนํ้าเพชร ชารัมย มัธยมศึกษา 1 2559

นางมีนานินทร ชารัมย ศอ.บภ 2 นางสาวเนตรนํ้าเพชร ชารัมย มัธยมศึกษา 4 2562

นางมีนานินทร ชารัมย ศอ.บภ 2 นายปรัชญากร ศรีประดิษฐ ปวส. 1 2556

นางโศณิมา เจริญศิริ ศอ.บภ 2 ด.ช. รัชชานนท เจริญศิริ ประถมศึกษา 5 2556

นางโศณิมา เจริญศิริ ศอ.บภ 2 ด.ช. รัชชานนท เจริญศิริ มัธยมศึกษา 2 2559

นางโศณิมา เจริญศิริ ศอ.บภ 2 ด.ญ. ชวัลลักษณ เจริญศิริ มัธยมศึกษา 2 2556

นางโศณิมา เจริญศิริ ศอ.บภ 2 นางสาวชวัลลักษณ เจริญศิริ มัธยมศึกษา 5 2559

นางสาวชนิษฎา ชิดเครือ ศอ.บภ 2 ด.ช. เศรษฐสิริ เชาวสันทัดกุล ประถมศึกษา 3 2557

นางสาวชนิษฎา ชิดเครือ ศอ.บภ 2 ด.ญ. โชติกา เชาวสันทัดกุล มัธยมศึกษา 1 2556

นางสาวชนิษฎา ชิดเครือ ศอ.บภ 2 นางสาวโชติกา เชาวสันทัดกุล มัธยมศึกษา 6 2562

นางหน่ึงนุช พิมพิไสย ศอ.บภ 2 ด.ญ. ลลิตา พิมพิไสย มัธยมศึกษา 2 2557

นางหน่ึงนุช พิมพิไสย ศอ.บภ 2 นางสาวพิมพชนก พิมพิไสย มัธยมศึกษา 6 2557

นายเกษม เวียงวงษ ศอ.บภ 2 ด.ญ. ไปรดา เวียงวงษ ประถมศึกษา 5 2556

นายเกษม เวียงวงษ ศอ.บภ 2 ด.ญ. ไปรดา เวียงวงษ มัธยมศึกษา 1 2558

นายเกษม เวียงวงษ ศอ.บภ 2 นางสาวชุติกาญจน เวียงวงษ มัธยมศึกษา 3 2556

นายเกษม เวียงวงษ ศอ.บภ 2 นางสาวชุติกาญจน เวียงวงษ มัธยมศึกษา 5 2558

นายเกษม เวียงวงษ ศอ.บภ 2 นางสาวชุติกาญจน เวียงวงษ อุดมศึกษา 3 2562
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รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบุตร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด

นายเกษม เวียงวงษ ศอ.บภ 2 นางสาวไปรดา เวียงวงษ มัธยมศึกษา 5 2562

นายชาญ เมตตาพจน ศอ.บภ 2 ด.ช. ชูษณะ เมตตาพจน ประถมศึกษา 3 2561

นายชาญ เมตตาพจน ศอ.บภ 2 ด.ช. มติ เมตตาพจน ประถมศึกษา 2 2558

นายชาญ เมตตาพจน ศอ.บภ 2 ด.ช. มติ เมตตาพจน ประถมศึกษา 5 2561

นายบรรจง เจริญศิริ ศอ.บภ 2 นางสาวชวัลลักษณ เจริญศิริ อุดมศึกษา 2 2562

นายบรรจง เจริญศิริ ศอ.บภ 2 นายรัชชานนท เจริญศิริ มัธยมศึกษา 5 2562

นายบุญศรี โคตรุฉิน ศอ.บภ 2 นางสาวณัฐชยา โคตรุฉิน อุดมศึกษา 1 2560

นายบุญศรี โคตรุฉิน ศอ.บภ 2 นางสาวณิชา โคตรุฉิน อุดมศึกษา 4 2560

นายประเสริฐ พิมดี ศอ.บภ 2 ด.ญ. เกวลิน พิมดี ประถมศึกษา 4 2556

นายประเสริฐ พิมดี ศอ.บภ 2 ด.ญ. เกวลิน พิมดี มัธยมศึกษา 1 2559

นายประเสริฐ พิมดี ศอ.บภ 2 นางสาวเกวลิน พิมดี มัธยมศึกษา 4 2562

นายประเสริฐ พิมดี ศอ.บภ 2 นางสาวกัญญารัตน พิมดี มัธยมศึกษา 4 2556

นายประเสริฐ พิมดี ศอ.บภ 2 นางสาวกัญญารัตน พิมดี อุดมศึกษา 1 2559

นายปญญา กังวานธรรมกุล ศอ.บภ 2 ด.ช. พีรณัฐ กังวานธรรมกุล ประถมศึกษา 5 2557

นายปญญา กังวานธรรมกุล ศอ.บภ 2 ด.ญ. พชิชากร กังวานธรรมกุล มัธยมศึกษา 1 2557

นายปติ ปญญภัทร ศอ.บภ 2 ด.ช. ปติชา ปญญภัทร ประถมศึกษา 1 2559

นายปติ ปญญภัทร ศอ.บภ 2 ด.ช. ปติภูมิ ปญญภัทร ประถมศึกษา 1 2561

นายพฤหัส คุโณปถัมภ ศอ.บภ 2 ด.ญ. ฐิติชญา คุโณปถัมภ ประถมศึกษา 4 2559

นายพฤหัส คุโณปถัมภ ศอ.บภ 2 ด.ญ. พชรมณ คุโณปถมัภ ประถมศึกษา 5 2559

นายพัฒนา สุระเสียง ศอ.บภ 2 ด.ญ. กนกนิภา สุระเสียง มัธยมศึกษา 2 2559

นายพัฒนา สุระเสียง ศอ.บภ 2 ด.ญ. กัญญาณัฐ สุระเสียง มัธยมศึกษา 2 2559

นายภิรมย บึงมุม ศอ.บภ 2 ด.ช. ธนภัทร บึงมุม ประถมศึกษา 5 2557

นายภิรมย บึงมุม ศอ.บภ 2 ด.ช. ธนภัทร บึงมุม มัธยมศึกษา 2 2560

นายภิรมย บงึมุม ศอ.บภ 2 ด.ช. ธีรภัทร บุงมุม มัธยมศึกษา 3 2556

นายภิรมย บึงมุม ศอ.บภ 2 นายธีรภัทร บึงมุม ปวส. 1 2561

นายภิรมย บึงมุม ศอ.บภ 2 นายธีรภัทร บึงมุม มัธยมศึกษา 4 2557

นายเรืองรัตน แสงทอง ศอ.บภ 2 ด.ญ. อชิรา แสงทอง มัธยมศึกษา 3 2556

นายเรืองรัตน แสงทอง ศอ.บภ 2 นางสาวอชิรา แสงทอง มัธยมศึกษา 5 2558

นายเรืองรัตน แสงทอง ศอ.บภ 2 นางสาวอชิรา แสงทอง อุดมศึกษา 1 2561

นายเรืองรัตน แสงทอง ศอ.บภ 2 นางสาวเมธิตา แสงทอง อุดมศึกษา 3 2557

นายเรืองรัตน แสงทอง ศอ.บภ 2 นางสาวศรีสุดา แสงทอง ปวช. 2 2556

นายเรืองรัตน แสงทอง ศอ.บภ 2 นางสาวศรีสุดา แสงทอง ปวส. 1 2559
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นายวิชิต ไคนุนสิงห ศอ.บภ 2 นางสาวธันยาพร ไคนุนสิงห อุดมศึกษา 2 2557

นายวิชุกร ฤกษสันทัด ศอ.บภ 2 ด.ช. วิรัลพัชร ฤกษสันทัด ประถมศึกษา 3 2557

นายวิชุกร ฤกษสันทัด ศอ.บภ 2 นางสาวฐมณีย ฤกษสันทัด มัธยมศึกษา 3 2561

นายวิชุกร ฤกษสันทัด ศอ.บภ 2 นายจิระวัฒน ฤกษสันทัด มัธยมศึกษา 6 2557

นายวิชุกร ฤกษสันทัด ศอ.บภ 2 นายจิระวัฒน ฤกษสันทัด อุดมศึกษา 4 2561

นายวิโรจน ตันติอาภา ศอ.บภ 2 นายศุภฤกษ ตันติอาภา อุดมศึกษา 3 2556

นายศุภกร มอบมิตร ศอ.บภ 2 ด.ช. ไมเมือง มอบมิตร ประถมศึกษา 2 2557

นายศุภกร มอบมิตร ศอ.บภ 2 ด.ช. ไมเมือง มอบมิตร ประถมศึกษา 5 2560

นายศุภกร มอบมิตร ศอ.บภ 2 ด.ญ. มาศเมือง มอบมิตร ประถมศึกษา 1 2560

นายสน่ัน วงศบุญ ศอ.บภ 2 ด.ญ. ลักษมีนาฏ วงศบุญ ประถมศึกษา 5 2559

นายสน่ัน วงศบุญ ศอ.บภ 2 นายชัยญาณธนิก วงศบุญ ปวช. 3 2559

นายสน่ัน วงศบุญ ศอ.บภ 2 นายชัยญาณธนิก วงศบุญ อุดมศึกษา 2 2561

นายสมเจตน รัตถา ศอ.บภ 2 ด.ช. จิรภัทร รัตถา ประถมศึกษา 4 2556

นายสมเจตน รัตถา ศอ.บภ 2 ด.ช. จิรภัทร รัตถา มัธยมศึกษา 1 2559

นายสมเจตน รัตถา ศอ.บภ 2 นายจิรเจต รัตถา มัธยมศึกษา 6 2559

นายสมเจตน รัตถา ศอ.บภ 2 นายจิรเจต รัตถา อุดมศึกษา 2 2562

นายสมเจตน รัตถา ศอ.บภ 2 นายจิรเมธ รัตถา อุดมศึกษา 3 2562

นายสันติเวช ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ศอ.บภ 2 ด.ช. เสริมสันต ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ประถมศึกษา 2 2557

นายสันติเวช ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ศอ.บภ 2 ด.ญ. ณัฐชยา ปาลกะวงศ ณ ยุธยา มัธยมศึกษา 2 2557

นายสันติเวช ปาลกะวงศ ณ อยุธยา ศอ.บภ 2 นางสาวณัฐชยา ปาลกะวงศ ณ อยุธยา มัธยมศึกษา 5 2560

นายสําเริง สารโภค ศอ.บภ 2 ด.ช. สิทธินันท สารโภค มัธยมศึกษา 3 2557

นายสําเริง สารโภค ศอ.บภ 2 ด.ญ. กัลยรัตน สารโภค ประถมศึกษา 3 2557

นายสุภาพ ภิญโญศรี ศอ.บภ 2 ด.ญ. ฑิตยา ภิญโญศรี มัธยมศึกษา 2 2556

นายสุภาพ ภิญโญศรี ศอ.บภ 2 นางสาวอริสา ภิญโญศรี อุดมศึกษา 1 2556

นางกัญญนันทน คูณธนานันทนิษฎ สก.ทบ. นางสาวจณิสตา รามัญกิจ อุดมศึกษา 2 2557

นางปรีดาวรรณ อนัคฆมนตรี สก.ทบ. นายพีรณัฐ อนัคฆมนตรี อุดมศึกษา 1 2558

นางปทมาวดี ชีรานนท สก.ทบ. ด.ญ. มทินา ชีรานนท มัธยมศึกษา 3 2556

นางปทมาวดี ชีรานนท สก.ทบ. นางสาวมทินา ชีรานนท มัธยมศึกษา 4 2557

นางปทมาวดี ชีรานนท สก.ทบ. นางสาวกัญณภัทร ชีรานนท อุดมศึกษา 2 2561

นางปยวรรณ กาญจนากาศ สก.ทบ. ด.ช. ธาวิน กาญจนากาศ มัธยมศึกษา 2 2557

นางปยวรรณ กาญจนากาศ สก.ทบ. นายธาวิน กาญจนากาศ มัธยมศึกษา 5 2560

นางปยวรรณ กาญจนากาศ สก.ทบ. นางสาวธัญพิชชา กาญจนากาศ อุดมศึกษา 2 2557
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นางสารัตน เล็กเกิดแกว สก.ทบ. ด.ญ. ธิยายุ เสรีสิริรักษ มัธยมศึกษา 1 2556

นางสารัตน เล็กเกิดแกว สก.ทบ. นางสาวชิชุ เสรีสิริรักษ มัธยมศึกษา 6 2556

นางสาวดาว เจียงเจ็ง สก.ทบ. ด.ช. ณพดนัย เอกฉาย มัธยมศึกษา 2 2557

นางสาวดาว เจียงเจ็ง สก.ทบ. นายณพดนัย เอกฉาย มัธยมศึกษา 5 2560

นางสาวนภกุล เศรษฐกุลดี สก.ทบ. ด.ญ. สิตา เจริญรัตน ประถมศึกษา 4 2557

นางสาวนภกุล เศรษฐกุลดี สก.ทบ. ด.ญ. สิตา เจริญรัตน มัธยมศึกษา 1 2560

นางสุปรียา จันทรสุรินทร สก.ทบ. นางสาวสุภิญญา จันทรสุรินทร อุดมศึกษา 3 2558

นางสุปรียา จันทรสุรินทร สก.ทบ. นายนรวิชญ จันทรสุรินทร มัธยมศึกษา 5 2558

นางอภิวรรณ เหลืองอาทิจ สก.ทบ. ด.ช. ภูมิรพี เหลืองอาทิจ มัธยมศึกษา 1 2557

นางอภิวรรณ เหลืองอาทิจ สก.ทบ. นายภูมิรพี เหลืองอาทิจ มัธยมศึกษา 4 2560

นายคํารณ แกวสนธิ สก.ทบ. ด.ญ. มาวันฉัตร แกวสนธิ ประถมศึกษา 1 2561

นายวิทวัส วงศประยูรเวช สก.ทบ. ด.ช. ภูมิรพี วงศประยูรเวช ประถมศึกษา 4 2560

นายวิทวัส วงศประยูรเวช สก.ทบ. ด.ญ. ภัทรมล วงศประยูรเวช ประถมศึกษา 1 2561

นางธนินี มะโนดี สกญ. ด.ช. ปณต มะโนดี ประถมศึกษา 4 2557

นางธนินี มะโนดี สกญ. ด.ช. ปณต มะโนดี มัธยมศึกษา 1 2560

นางธนินี มะโนดี สกญ. ด.ญ. ปณิตา มะโนดี ประถมศึกษา 1 2557

นางธนินี มะโนดี สกญ. ด.ญ. ปณิตา มะโนดี ประถมศึกษา 4 2560

นางนรภร กิตติจิระกุล สกญ. นางสาวกริษฐา กิตติจิระกุล มัธยมศึกษา 5 2556

นางพจนา ศรีอําไพ สกญ. ด.ช. ปณณ ศรีอําไพ ประถมศึกษา 6 2561

นางพรรณิภา อินทรครรชิต สกญ. ด.ญ. ภิญญ อินทรครรชิต ประถมศึกษา 2 2557

นางพรรณิภา อินทรครรชิต สกญ. ด.ญ. ภิญญ อินทรครรชิต ประถมศึกษา 6 2561

นางสาวอมรรัตน ทับทิมทอง สกญ. ด.ช. ธีราทร มหาสวัสดิ์ ประถมศึกษา 5 2557

นางสาวอมรรัตน ทับทิมทอง สกญ. ด.ช. ธีราทร มหาสวัสดิ์ มัธยมศึกษา 1 2559

นางสาวอมรรัตน ทับทิมทอง สกญ. ด.ช. ธีราทร มหาสวัสดิ์ มัธยมศึกษา 4 2562

นางสาวอมรรัตน ทับทิมทอง สกญ. ด.ญ. ศตนันท มหาสวัสดิ์ ประถมศึกษา 6 2557

นางสาวอมรรัตน ทับทิมทอง สกญ. ด.ญ. ศตนันท มหาสวัสดิ์ มัธยมศึกษา 2 2559

นางสาวอมรรัตน ทับทิมทอง สกญ. ด.ญ. ศตนันท มหาสวัสดิ์ มัธยมศึกษา 4 2561

นางสุธิรา สัตยถาวงศ สกญ. นายอินทัช สัตยถาวงศ อุดมศึกษา 1 2559

นางเสาวลักษณ ชูตระกูร สกญ. ด.ญ. ปุญญิศา ชูตระกูร มัธยมศึกษา 2 2561

นายกรณธิวัฒน ตัณตลานุกุล สกญ. ด.ช. ธวันทร ตันตลานุกุล ประถมศึกษา 1 2559

นายนุสรณ สวันตรัจฉ สกญ. ด.ช. อานาคินทร สวันตรัจฉ มัธยมศึกษา 2 2559

นายนุสรณ สวันตรัจฉ สกญ. ด.ญ. อาศิรดา สวันตรัจฉ ประถมศึกษา 6 2559
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นายอนุสรณ สวันตรัจฉ สกญ. ด.ญ. อาศิรดา สวันตรัจฉ มัธยมศึกษา 2 2561

นายอนุสรณ สวันตรัจฉ สกญ. นายอานาคินทร สวันตรัจฉ มัธยมศึกษา 4 2561

นางสาวสุวรรณา เทพกิจ สตน. ด.ญ. นิรชา สุระบาล มัธยมศึกษา 3 2560

นางสาวสุวรรณา เทพกิจ สตน. ด.ญ. นิรชา สุระบาล มัธยมศึกษา 4 2561

นางสาวอุทุมพร แกนกระโทก สตน. ด.ช. ทัชคุณ ทํามิตร ประถมศึกษา 3 2562

นางนิพัทธา พวงสุวรรณ สธ.ธก. ด.ช. พัทธนันท พวงสุวรรณ มัธยมศึกษา 1 2559

นางภาวิตรี ทัพพะวัฒนะ สธ.ธก. นายภานรินทร ทัพพะวัฒนะ อุดมศึกษา 2 2558

นางวันเพ็ญ วิสุทธิแพทย สธ.ธก. ด.ช. เตชินท วิสุทธิแพทย ประถมศึกษา 1 2556

นางวันเพ็ญ วิสุทธิแพทย สธ.ธก. ด.ช. เตชินท วิสุทธิแพทย ประถมศึกษา 4 2559

นางวันเพ็ญ วิสุทธิแพทย สธ.ธก. ด.ช. เตชินท วิสุทธิแพทย มัธยมศึกษา 1 2562

นางวันเพ็ญ วิสุทธิแพทย สธ.ธก. ด.ญ. รัฐวรินทร วิสุทธิแพทย ประถมศึกษา 1 2558

นางวันเพ็ญ วิสุทธิแพทย สธ.ธก. ด.ญ. รัฐวรินทร วิสุทธิแพทย ประถมศึกษา 4 2561

นางสาวณฐินี วิบูลยศิลป สธ.ธก. ด.ญ. ภูษณิศา ศรีมวง ประถมศึกษา 1 2560

นางสาวณฐินี วิบูลยศิลป สธ.ธก. ด.ญ. รวิษฎา ศรีมวง ประถมศึกษา 1 2558

นางสาวณฐินี วิบูลยศิลป สธ.ธก. ด.ญ. รวิษฎา ศรีมวง ประถมศึกษา 5 2562

นางสาวดิษยา อิศรางกูร ณ อยุธยา สธ.ธก. ด.ช. ชยังกูร พิณสุวรรณ ประถมศึกษา 2 2557

นางสาวดิษยา อิศรางกูร ณ อยุธยา สธ.ธก. ด.ช. ชยังกูร พิณสุวรรณ ประถมศึกษา 4 2559

นางสาวดิษยา อิศรางกูร ณ อยุธยา สธ.ธก. ด.ช. ชยังกูร พิณสุวรรณ มัธยมศึกษา 1 2562

นางสาวดิษยา อิศรางกูร ณ อยุธยา สธ.ธก. ด.ญ. ศตพร พิณสุวรรณ ประถมศึกษา 6 2557

นางสาวดิษยา อิศรางกูร ณ อยุธยา สธ.ธก. ด.ญ. ศตพร พิณสุวรรณ มัธยมศึกษา 1 2558

นางสาวดิษยา อิศรางกูร ณ อยุธยา สธ.ธก. นางสาวศตพร พิณสุวรรณ มัธยมศึกษา 5 2562

นางสุทธาสินี มณีศิลป สธ.ธก. ด.ญ. สิรายาวดี มณีศิลป ประถมศึกษา 4 2556

นางสุทธาสินี มณีศิลป สธ.ธก. ด.ญ. สิรายาวดี มณีศิลป มัธยมศึกษา 2 2560

นางสุทธาสินี มณีศิลป สธ.ธก. นายเสนางคบดี มณีศิลป มัธยมศึกษา 5 2560

นางสุทธาสินี มณีศิลป สธ.ธก. ด.ช. เสนางคบดี มณีศิลป มัธยมศึกษา 2 2557

นางอังคณา มหรรทัศนพงศ สธ.ธก. ด.ช. ณัฐพงศ มหรรทัศนพงศ ประถมศึกษา 1 2556

นางอังคณา มหรรทัศนพงศ สธ.ธก. ด.ช. ณัฐพงศ มหรรทัศนพงศ ประถมศึกษา 4 2559

นางอังคณา มหรรทัศนพงศ สธ.ธก. ด.ช. อาชวิต มหรรทัศนพงศ ประถมศึกษา 1 2559

นายประจักษ ชอผกา สธ.ธก. ด.ญ. ธฤตมน ชอผกา มัธยมศึกษา 2 2556

นายประจักษ ชอผกา สธ.ธก. นางสาวธฤตมน ชอผกา มัธยมศึกษา 6 2560

นายประจักษ ชอผกา สธ.ธก. นายอังกูร ชอผกา อุดมศึกษา 1 2556

นายสมบัติ วรพรเบญจกุล สธ.ธก. ด.ช. ศรัณยู วรพรเบญจกุล มัธยมศึกษา 1 2556
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รายชื่อสมาชิกที่ยื่นขอรับทุน กอง ชื่อบุตรสมาชิกที่ไดรับทุน ระดับการศึกษา ปที่ ปที่ไดรับทุน

รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบุตร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด

นายสมบัติ วรพรเบญจกุล สธ.ธก. นางสาวกีรติ์นุช วรพรเบญจกุล อุดมศึกษา 3 2557

นายสมบัติ วรพรเบญจกุล สธ.ธก. นายศรัญยู วรพรเบญจกุล ปวช. 1 2559

นายโอภาส คันธวิวรณ สธ.ธก. ด.ช. นิธิพล คันธวิวรณ ประถมศึกษา 6 2557

นายโอภาส คันธวิวรณ สธ.ธก. ด.ช. นิธิพล คันธวิวรณ มัธยมศึกษา 2 2559

นายโอภาส คันธวิวรณ สธ.ธก. ด.ช. ภาสพล คันธวิวรณ มัธยมศึกษา 3 2556

นายโอภาส คันธวิวรณ สธ.ธก. นายนิธิพล คันธวิวรณ มัธยมศึกษา 4 2561

นายโอภาส คันธวิวรณ สธ.ธก. นายภาสพล คันธวิวรณ มัธยมศึกษา 4 2557

นายโอภาส คันธวิวรณ สธ.ธก. นายภาสพล คันธวิวรณ อุดมศึกษา 1 2560

นางสาวธนียา สังขกรณ สหกรณ ด.ญ. สุฐิตา สังขกรณ ประถมศึกษา 5 2557

นางสาวธนียา สังขกรณ สหกรณ ด.ญ. สุฐิตา สังขกรณ มัธยมศึกษา 1 2559

นางสาวธนียา สังขกรณ สหกรณ นางสาวสุฐิตา สังขกรณ มัธยมศึกษา 4 2562

นางวิริยา ภูหงษ สหกรณ ด.ญ. ศรีภัทรา ภูหงษ ประถมศึกษา 2 2562

นายจักรพันธ ใจซ่ือ สหกรณ ด.ญ. พิชญาภา ใจซ่ือ มัธยมศึกษา 2 2557

นายจักรพันธ ใจซ่ือ สหกรณ ด.ญ. พิชญาภา ใจซ่ือ มัธยมศึกษา 4 2559

นายจักรพันธ ใจซ่ือ สหกรณ นางสาวพิชญาภา ใจซ่ือ อุดมศึกษา 1 2562

นายทรงพล โลหะจันที สหกรณ ด.ช. นิติธร รักษบํารุง ประถมศึกษา 2 2562

นายประกิจ อริยากรโสภณ สหกรณ ด.ช. ปวริศ อริยากรโสภณ ประถมศึกษา 4 2557

นายประกิจ อริยากรโสภณ สหกรณ ด.ช. ปวริศ อริยากรโสภณ มัธยมศึกษา 3 2562

นายปติวัฒน ขวัญออน สหกรณ ด.ญ. ณัฐณิชา ขวัญออน ประถมศึกษา 2 2556

นายปติวัฒน ขวัญออน สหกรณ ด.ญ. ณัฐณิชา ขวัญออน ประถมศึกษา 4 2558

นายปติวัฒน ขวัญออน สหกรณ ด.ญ. ณัฐณิชา ขวัญออน มัธยมศึกษา 2 2562

นางชัชนันท เกษพรหม สอ.สส. ด.ช. ชัชพล เกษพรหม มัธยมศึกษา 3 2556

นางชัชนันท เกษพรหม สอ.สส. นายชัชพล เกษพรหม มัธยมศึกษา 4 2557

นางณัฐกานต จตุรภัทร สอ.สส. ด.ญ. พราว จตุรภัทร ประถมศึกษา 1 2561

นางบุณยศิริ พุมกุมาร สอ.สส. ด.ช. ณภัทร พุมกุมาร ประถมศึกษา 4 2559

นายทรงศักดิ์ สินปรีดี สอ.สส. นายอาณกร สินปรีดี มัธยมศึกษา 3 2559

นายพัฒนเดช บํารุงตระกูล สอ.สส. ด.ญ. นภัสมน บํารุงตระกูล ประถมศึกษา 2 2561

นายภาสกร บัณฑิตวงษ สอ.สส. ด.ช. ชุติ บัณฑิตวงษ ประถมศึกษา 1 2557

นางเทียมจันทร ชิโนรักษ อว.สว. นางสาวจันทภาณี ชิโนรักษ มัธยมศึกษา 5 2556

นางสุภาภรณ มั่นศิลป อว.สว. นางสาวศิริประภัส มั่นศิลป มัธยมศึกษา 4 2557

นายกันตฤทธ์ิ เลิศอุตสาหกูล อว.สว. ด.ญ. กันตฤทัย เลิศอุตสาหกูล มัธยมศึกษา 1 2556

นายกันตฤทธ์ิ เลิศอุตสาหกูล อว.สว. ด.ญ. อรกานต เลิศอุตสาหกูล ประถมศึกษา 2 2556
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รายชื่อสมาชิกที่ยื่นขอรับทุน กอง ชื่อบุตรสมาชิกที่ไดรับทุน ระดับการศึกษา ปที่ ปที่ไดรับทุน

รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบุตร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด

นายชัยนันท ชัยสมพงษ อว.สว. ด.ช. กวิน ชัยสมพงษ มัธยมศึกษา 4 2560

นายชัยนันท ชัยสมพงษ อว.สว. ด.ญ. ปวิตรา ชัยสมพงษ ประถมศึกษา 6 2560

นายชัยนันท ชัยสมพงษ อว.สว. ด.ญ. ปวิตรา ชัยสมพงษ มัธยมศึกษา 1 2561

นายชัยโรจน เปาสุวรรณชัย อว.สว. ด.ช. ภูมิชนก เปาสุวรรณชัย ประถมศึกษา 2 2556

นายชัยโรจน เปาสุวรรณชัย อว.สว. ด.ช. ภูมิชนก เปาสุวรรณชัย ประถมศึกษา 5 2559

นายชัยโรจน เปาสุวรรณชัย อว.สว. ด.ช. ภูมิชนก เปาสุวรรณชัย มัธยมศึกษา 1 2561

นายนพรัตน รัตนพงศผาสุข อว.สว. ด.ช. พอเพียง รัตนพงศผาสุข ประถมศึกษา 6 2556

นายนัทธี จันทนา อว.สว. นางสาวณัฐณิชา จันทนา มัธยมศึกษา 4 2559

นายนัทธี จันทนา อว.สว. นางสาวณัฐณชิา จันทนา อุดมศึกษา 1 2562

นายพงศสันต มิตราธนันท อว.สว. ด.ช. พงศพัฒน มิตราธนันท ประถมศึกษา 5 2556

นายศิริชัย รักษาพล อว.สว. ด.ญ. ณัชชา รักษาพล ประถมศึกษา 3 2560

นายศิริชัย รักษาพล อว.สว. ด.ญ. ณัชชา รักษาพล ประถมศึกษา 4 2561

นายสมทบ เอ่ียมวิรัชชัย อว.สว. ด.ช. ณภัทร เอ่ียมวิรัชชัย ประถมศึกษา 4 2556

นายสมทบ เอ่ียมวิรัชชัย อว.สว. ด.ช. ณภัทร เอ่ียมวิรัชชัย มัธยมศึกษา 1 2559

นายสมทบ เอ่ียมวิรัชชัย อว.สว. ด.ช. สารัช เอ่ียมวิรัชชัย ประถมศึกษา 6 2556

นายสมทบ เอ่ียมวิรัชชัย อว.สว. ด.ช. สารัช เอ่ียมวิรัชชัย มัธยมศึกษา 1 2557

นายสมทบ เอ่ียมวิรัชชัย อว.สว. นายณภัทร เอ่ียมวิรัชชัย มัธยมศึกษา 4 2562

นายสมทบ เอ่ียมวิรัชชยั อว.สว. นายสารัช เอ่ียมวิรัชชัย มัธยมศึกษา 4 2560

นายสยุมพร ปุญญาคม อว.สว. นายปญญ ปุญญาคม มัธยมศึกษา 4 2556

นายสยุมพร ปุญญาคม อว.สว. นายปญญ ปุญญาคม อุดมศึกษา 2 2560

นายสุริยันต รุนประพันธ อว.สว. ด.ช. พล รุนประพันธ ประถมศึกษา 3 2556

นายสุริยันต รุนประพันธ อว.สว. ด.ช. พล รุนประพันธ ประถมศึกษา 4 2557

นายสุริยันต รุนประพันธ อว.สว. ด.ช. พล รุนประพันธ มัธยมศึกษา 1 2560

นายสุริยันต รุนประพันธ อว.สว. ด.ญ. กรรณ รุนประพันธ ประถมศึกษา 6 2556

นายสุริยันต รุนประพันธ อว.สว. ด.ญ. กรรณ รุนประพันธ มัธยมศึกษา 1 2557

นายสุริยันต รุนประพันธ อว.สว. นางสาวกรรณ รุนประพันธ มัธยมศกึษา 4 2560

นางสุกัญญา พินสยัง อส.ศป. ด.ช. ชิษณุชา เบื้องสูง ประถมศึกษา 4 2559

นางสุกัญญา พินสยัง อส.ศป. ด.ช. ชิษณุชา เบื้องสูง มัธยมศึกษา 1 2562

นางสุกัญญา พินสยัง อส.ศป. ด.ญ. ฐาณิญา เบื้องสูง ประถมศึกษา 5 2559

นางสุกัญญา พินสยัง อส.ศป. ด.ญ. ฐาณิญา เบื้องสูง มัธยมศึกษา 2 2562

นายกมลาศน หอยสังขทอง อส.ศป. ด.ช. พรเทพ หอยสังขทอง ประถมศึกษา 5 2557

นายกมลาศน หอยสังขทอง อส.ศป. ด.ช. พรเทพ หอยสังขทอง มัธยมศึกษา 1 2559
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รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบุตร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด

นายกมลาศน หอยสังขทอง อส.ศป. ด.ญ. กมลชนก หอยสังขทอง ประถมศึกษา 1 2557

นายกมลาศน หอยสังขทอง อส.ศป. ด.ญ. กมลชนก หอยสังขทอง ประถมศึกษา 4 2560

นายกมลาศน หอยสังขทอง อส.ศป. ด.ญ. พาขวัญ หอยสังขทอง ประถมศึกษา 1 2559

นายกันต ทีฆนันทพร อส.ศป. นางสาวภัทรกานต ทีฆนันทพร อุดมศึกษา 2 2556

นายกันต ทีฆนันทพร อส.ศป. นายกณภัทร ทีฆนันทพร อุดมศึกษา 3 2556

นายเจริญ นพธัญญะ อส.ศป. นายศิลปกรณ นพธัญญะ อุดมศึกษา 3 2558

นายชนเขต พันธศรี อส.ศป. ด.ช. ปวินทร พันธศรี มัธยมศึกษา 5 2559

นายชลอ คงคลาย อส.ศป. ด.ญ. ชนันภรณ คงคลาย ประถมศึกษา 2 2557

นายชลอ คงคลาย อส.ศป. ด.ญ. ชนาภรณ คงคลาย มัธยมศึกษา 1 2557

นายชลอ คงคลาย อส.ศป. นางสาวชนันภรณ คงคลาย ประถมศึกษา 5 2560

นายชลอ คงคลาย อส.ศป. นางสาวชนาภรณ คงคลาย มัธยมศึกษา 4 2560

นายชลอ สวยพร้ิง อส.ศป. ด.ญ. ชลจิร สวยพร้ิง ประถมศึกษา 1 2559

นายชลอ สวยพร้ิง อส.ศป. ด.ญ. ชลจิร สวยพร้ิง ประถมศึกษา 4 2562

นายชัยพร จีนประชา อส.ศป. ด.ช. อัศมเดช จีนประชา มัธยมศึกษา 2 2556

นายชัยพร จีนประชา อส.ศป. นายอัศมเดช จีนประชา มัธยมศึกษา 5 2559

นายณพชาติ พันธาธิก อส.ศป. ด.ญ. นฤกันยา พันธาธิก ประถมศึกษา 6 2558

นายทองสุข ทองอินทร อส.ศป. นางสาวอนุสรา ทองอินทร อุดมศึกษา 1 2557

นายปารยพิรัชญ ขําเมืองนอย อส.ศป. ด.ช. พลัฏฐพล ขําเมืองนอย ประถมศึกษา 2 2560

นายสมัชชา รมเย็น อส.ศป. ด.ช. ภวินต รมเย็น ประถมศึกษา 3 2556

นายสมัชชา รมเย็น อส.ศป. ด.ช. ภวินต รมเย็น ประถมศึกษา 4 2557

นายสมัชชา รมเย็น อส.ศป. ด.ญ. ณัฐชาวีร รมเย็น ประถมศึกษา 4 2556

นายสมัชชา รมเย็น อส.ศป. ด.ญ. ณัฐชาวีร รมเย็น มัธยมศึกษา 1 2559

นายสราวุธ ชนะโลก อส.ศป. ด.ญ. ธนภรณ ชนะโลก มัธยมศึกษา 3 2556

นายสันติกมล มณีพันธุ อส.ศป. ด.ญ. นภัสรา มณีพันธุ มัธยมศึกษา 1 2556

นายสันติกมล มณีพันธุ อส.ศป. นางสาวนภัสรา มณีพันธุ มัธยมศึกษา 4 2559

นายสันติกมล มณพีันธุ อส.ศป. ด.ญ. มหัศจรรย มณีพันธุ ประถมศึกษา 2 2560

นายสันติกมล มณีพันธุ อส.ศป. ด.ญ. รวิสรา มณีพันธุ ประถมศึกษา 5 2558

นายสันติกมล มณีพันธุ อส.ศป. ด.ญ. รวิสรา มณีพันธุ มัธยมศึกษา 1 2560

นายสิทธิชัย ชมโฉม อส.ศป. ด.ญ. ชลิตา ชมโฉม ประถมศึกษา 4 2557

นายสิทธิชัย ชมโฉม อส.ศป. ด.ญ. ชลิตา ชมโฉม มัธยมศึกษา 2 2561

นายสิรภพ นภระวี อส.ศป. ด.ญ. วิไลวรรณ ผานพินิจ มัธยมศึกษา 3 2557

นายสิรภพ นภระวี อส.ศป. นางสาววิไลวรรณ ผานพินิจ มัธยมศึกษา 5 2559
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รายชื่อสมาชิกที่ยื่นขอรับทุน กอง ชื่อบุตรสมาชิกที่ไดรับทุน ระดับการศึกษา ปที่ ปที่ไดรับทุน

รายชื่อสมาชิก และรายชื่อบุตร ที่ไดรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแตป 2556-2562 เรียงตามสังกัด

นายสุกิจ เพงรุงเรืองวงษ อส.ศป. ด.ญ. วริศรา เพงรุงเรืองวงษ ประถมศึกษา 5 2556

นายสุกิจ เพงรุงเรืองวงษ อส.ศป. ด.ญ. วริศรา เพงรุงเรืองวงษ มัธยมศึกษา 1 2558

นายสุกิจ เพงรุงเรืองวงษ อส.ศป. น.ส. วริศรา เพงรุงเรืองวงษ มัธยมศึกษา 4 2561

นายสุกิจ เพงรุงเรืองวงษ อส.ศป. นางสาวชนากานต เพงรุงเรืองวงษ มัธยมศึกษา 3 2556

นายสุกิจ เพงรุงเรืองวงษ อส.ศป. นางสาวชนากานต เพงรุงเรืองวงษ มัธยมศึกษา 5 2558

นายสุกิจ เพงรุงเรืองวงษ อส.ศป. นางสาวชนากานต เพงรุงเรืองวงษ อุดมศึกษา 1 2560

นายอภิชัย นิลชาติ อส.ศป. ด.ญ. กตัญชลี นิลชาติ ประถมศึกษา 3 2560

ส.อ. เพชรรัตน เพียรรัตนพิมล อส.ศป. ด.ญ. ชัญญานุช เพียรรัตนพิมล ประถมศึกษา 4 2558

ส.อ. เพชรรัตน เพียรรัตนพิมล อส.ศป. ด.ญ. ชัญญานุช เพียรรัตนพิมล มัธยมศึกษา 1 2561
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