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บุตรของ นายพจศกร  ทองพรหม« 22. ด.ญ.พจณิชา    ทองพรหม

นายอภิรมย  มีผล« 23. ด.ช.พรพิพัฒน    มีผล
ผศ.สกล  มนูสุข 24. ด.ญ.พริมา    มนูสุข
นายเอื้อน  สุนทร 25. ด.ญ.พัชรพร    สุนทร
นางกิติมา  บุญญานุภาพกุล 26. ด.ญ.พัชรา    บุญญานุภาพกุล
นางจินตนา  แจมดี 27. ด.ญ.พิชชาอร    แจมดี
นายวรพจน  โอฬารสมบัติ 28. ด.ช.ภานุวัฒน    โอฬารสมบัติ
รศ.ธัญพิสิษฐ  พวงจิก 29. ด.ญ.ภาษร    พวงจิก
นางพชรพรรณ  แตงโสภา 30. ด.ญ.มณีรัตน    คําสนาม
นางพรรณณมาศ  ประทุมธารารัตน 31. ด.ญ.รวีมาศ    ประทุมธารารัตน
นางปยะมาศ  วงคําสอน 32. ด.ช.ลัทธวัฒน    วงคําสอน
นางภัทราภรณ  ไชยบุดดี« 33. ด.ญ.วิลาสินี    ภูนัสสูง
นางเนาวรัตน  คําสามารถ 34. ด.ญ.ศรัณยพร    คําสามารถ
ผศ.สุรศักดิ์  บูรณตรีเวทย 35. ด.ญ.สุธิดา    บูรณตรีเวทย
รศ.ดร.ไพศาล  เย็นฤดี 36. ด.ญ.อรณิช    เย็นฤดี
นายเอกชัย  ราชแสง 37. ด.ญ.อัญมณ ี   ราชแสง
นายยงยุทธ  วารีนิล 38. ด.ญ.เวธกา    วารีนิล
นางจันทรา  อนุสรณวัฒนกุล 39. ด.ช.โชติวิทย    อนุสรณวัฒนกุล
นายชาญวิทย  พุดศรี 40. ด.ญ.เมธาวี    พุดศรี
นายทองใส  ขันเหลา 41. ด.ญ.ปวีณสุดา    ขันเหลา
นางบุษบา  แกวสุวรรณ« 42. ด.ญ.พุธิตา    แกวสุวรรณ
ผศ.สมเกียรติ  วรปญญาอนันต 43. ด.ญ.วสพร    วรปญญาอนันต
นายสุพจน  แสงนํ้า 44. ด.ญ.สุภาวด ี   แสงนํ้า
นางวรรณา  ภักดี« 45. ด.ญ.กนกวรรณ    ภักดี
นางนภาพร  ลิมปไพบูลย 46. ด.ญ.ฉัตราภรณ    ลิมปไพบูลย
รศ.ดร.สมบูรณ  ศิริประชัย 47. ด.ญ.อรวรรยา    ศิริประชัย
นางรชยา  ดลลัชนัย 48. ด.ช.เดชาพล    ดลลัชนัย
รศ.ปนัดดา  โรจนพิบูลสถิตย 49. ด.ญ.เพ็ญพิชชา    โรจนพิบูลสถิตย
นางกนกวรรณ  เจริญผาสุข 50. ด.ญ.ชญานุตม    เจริญผาสุข
นายรณชัย  รินทะไชย« 51. ด.ญ.ณัฐิภากร    รินทะไชย
นางสมพิศ  บุญแกว 52. ด.ญ.ธัญวลัย    บุญแกว
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บุตรของ นายสืบตระกูล  สุชาติ 53. ด.ช.ประกายวิทย    สุชาติ

นางณัฏฐพร  เหลาธรรมทัศน 54. ด.ช.ปูรณ    เหลาธรรมทัศน
นายทวี  นิยมญาติ 55. ด.ช.วุฒิชัย    นิยมญาติ
นางทองสิน  วัฒนะสุวรรณ 56. ด.ญ.สรัญญา    วัฒนะสุวรรณ
นายสมพิศ  มาตะโก 57. ด.ช.สุภัทร    มาตะโก
รศ.ดร.อัมพร  ธํารงลักษณ 58. ด.ญ.อนันตญา    ธํารงลักษณ
นางจันทรเพ็ญ  กุลหกูล 59. ด.ช.ธาวิน    กุลหกูล
นางสายพิน  นพประโคน 60. ด.ช.นพณัฐ    นพประโคน
นางรัชดาภรณ  ไชยโย« 61. ด.ช.ปธานิน    ไชยโย
นางมีณา  สิทธิฤทธิ์« 62. ด.ช.เอกกมล    ธงนอย
นางเติมทรัพย  จั่นเพชร 63. ด.ญ.ปทิตตา    จั่นเพชร
นายสุกฤษฎิ ์ แจงพะเนียด 64. ด.ญ.กุลศิชา    แจงพะเนียด
นางรุงอรุณ  ศิลปประกอบ« 65. ด.ญ.ณัฐญา    ศิลปประกอบ
นางเยาวลักษณ  พรพิพัฒน 66. ด.ญ.อารียา    นิลศรี
ผศ.ดร.เสนห  ทองรินทร 67. ด.ญ.สิรวิชญ    ทองรินทร
นางกันยา  ชางอน 68. ด.ญ.กนกรักษ    ชางอน
นายสงา  อานนอย« 69. ด.ญ.บุษกร    อานนอย
ผศ.หงษฟา  ทรัพยบุญเรือง 70. ด.ญ.กมลกานต    ทรัพยบุญเรือง
นางบุญพา  เกียรติดานุสรณ 71. ด.ญ.ณัฐพร    เกียรติดานุสรณ
นางนันทพร  ไชยมงค« 72. ด.ช.เจตนันท    โอชะกลิ่น
นายพรชัย  วิไลลักษณ 73. ด.ช.ทวีวัฒน    วิไลลักษณ
นายสมชาย  พวงรัตน 74. ด.ญ.วัชรี    พวงรัตน
นายเสกสรรค  สโมสรสุข 75. ด.ญ.ภัทรณิช    สโมสรสุข
นางดวงรัตน  เทพอุทัย« 76. ด.ช.ศุภรัตน    อินทรปรีชา
นางยุพิน  รุงเรือง 77. ด.ญ.นฤมล    รุงเรือง
นางทองเพ็ชร  สุมขํา« 78. ด.ช.ณัฐวุฒิ    สุมขํา
นางศศิพิมพ  ไพโรจนกิจตระกูล 79. ด.ช.พงศพล    ไพโรจนกิจตระกูล
นางมณฑิรา  ยุวนิชยากุล 80. ด.ญ.ณัชชวด ี   ยุวนิชยากุล
นางมณ ี ภูเทศ« 81. ด.ญ.ภาคิณ ี   ภูเทศ
นางอรุณ ี ชื่นพันธุ 82. ด.ช.ดลฤทธิเดช    ชื่นพันธุ
นางสุนันต  อวมกระทุม 83. ด.ญ.กรกช    อวมกระทุม
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บุตรของ วาที ่ร.ต.สมศักดิ ์ ทับพิจายะ 84. ด.ช.ดลธรรม    ทับพิจายะ

นางวันด ี เพ็ชรพราว 85. ด.ช.ธนกฤต    เพ็ชรพราว
นางพิชยา  เทียนเทศ 86. ด.ช.คุณานนต    เทียนเทศ
นางธัญญา  วรินทรเวช 87. ด.ญ.กมลลักษณ    วรินทรเวช
นางจารุวรรณ  อัมระปาล« 88. ด.ญ.ชนัญญา    ผลชูศรี
นางรัชดาฤด ี บัณฑิต 89. ด.ญ.ณัฏฐณิชา    บัณฑิต
นายอรชุน  ยินดีชัย« 90. ด.ญ.พรชิตา    ยินดีชัย
นางนันทา  บุญปกครอง 91. ด.ช.เลอสรรค    บุญปกครอง

ประถมศึกษาปท่ี 2
นายฐาประนิต  นอยดี 92. ด.ช.ณัฐกิตติ์    นอยดี
นางรัชนี  จูงกิจเจริญไพศาล 93. ด.ญ.กัญญาวีร    จูงกิจเจริญไพศาล
นางปรัญญา  บุนนาค 94. ด.ญ.กุลปรียา    บุนนาค
นางระพ ี กรมสุริยศักดิ์« 95. ด.ญ.จิดาภา    กรมสุริยศักดิ์
นายสมศักดิ ์ หงษทรัพยภิญโญ 96. ด.ญ.ชญาดา    หงษทรัพยภิญโญ
รศ.ระพีพรรณ  คําหอม 97. ด.ช.ชยานันต    คําหอม
นายสมศักดิ ์ ฟองสุภา 98. ด.ญ.ญาณิศา    ฟองสุภา
นางสุวรรณา  ทัศนพงศ 99. ด.ญ.ณัชชา    ทัศนพงศ
นางพัชรา  บุญญอนุชิต 100. ด.ญ.ณัฏฐณิชา    บุญญอนุชิต
นางสุมาล ี ชูศักดิ์ศิลป 101. ด.ญ.ณัฐณิชา    ชูศักดิ์ศิลป
นายไพโรจน  เบญจมานนท 102. ด.ช.ธนเทพ    เบญจมานนท
นางมณฑิรา  ยุวนิชยากุล 103. ด.ช.ธรรศพล    ยุวนิชยากุล
นางเยาวลักษณ  อมราลักษณ 104. ด.ช.ธันยธรณ    อมราลักษณ
นางจงกล  มณีสวัสดิ์ 105. ด.ญ.ธีราพร    มณีสวัสดิ์
นางณรินทรทิพย  สันรัมย 106. ด.ญ.นภัสสร    ศรีบาน
นางภควรรณ  แจงพุม 107. ด.ช.นิติภัทร    แจงพุม
นายแสงจันทร  กวางขวาง 108. ด.ช.นิติภูมิ    กวางขวาง
นางรวิพิมพ  วาณิชยจรรยา 109. ด.ญ.บุณณดา    วาณิชยจรรยา
นางเบญจรงค  วงศวรกุล 110. ด.ญ.ปณิธาน    วงศวรกุล
นางกนิษฐา  เพทไสย 111. ด.ญ.ปทุมพร    เพทไสย
นางพรทิพย  ธีระกาญจน 112. ด.ญ.ปริญญ    ธีระกาญจน
นางอนันตพร  แสงอุน 113. ด.ญ.พิชชาพร    แสงอุน
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บุตรของ นางศุภณา  เย็นเปนสุข 114. ด.ญ.พิรญาณ    เย็นเปนสุข

นางสายรุง  จารุวังสันติ 115. ด.ญ.ฟาใส    จารุวังสันติ
นางสุภาวด ี คํามวง 116. ด.ญ.ภัทรวด ี   คํามวง
นางเรณู  หมัดโตะสน 117. ด.ญ.มุกฑารีย    ชูความดี
นายวินัย  มวงทอง 118. ด.ญ.มุธิตา    มวงทอง
นางรัตนา  คูเขตตไพศาล 119. ด.ช.รชตะ    คูเขตตไพศาล
นางรุงทิพย  นามวิชา 120. ด.ช.ศักดิพงศ    นามวิชา
นางอรวรรณ  เลิศธนู 121. ด.ญ.ศุภิสรา    เลิศธนู
นายสุพร  ทองกอน 122. ด.ญ.สายฝน    ทองกอน
นายเสรี  พุฒพัฒน 123. ด.ช.สิรวิชญ    พุฒพัฒน
นางเฉลียว  แกวจันทรดี 124. ด.ญ.สุชัญญา    แกวจันทรดี
ผศ.กอบแกว  รัตนอุบล 125. ด.ญ.เกนแกว    โทว
รศ.ศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย 126. ด.ช.เต็มชัย    โรจนกิจอํานวย
ผศ.ลักษณา  เหลาเกียรติ 127. ด.ญ.สลิล    เหลาเกียรติ
รศ.นพ.โกศล  คําพิทักษ 128. ด.ช.รชตะ    คําพิทักษ
นายไชยรัตน  ไวยลาภ 129. ด.ญ.ธมลวรรณ    ไวยลาภ
นางจาฤก  ออนมี 130. ด.ญ.บุศนํ้าเพชร    ออนมี
นางอุไรวรรณ  รักคง 131. ด.ญ.ปณิดา    รักคง
นางสุดาพร  กมลวารินทร 132. ด.ญ.พรพิสุทธิ ์   กมลวารินทร
นางสุขศรี  นราเลิศ 133. ด.ช.นรัฐ    นราเลิศ
นายมงคล  วาวตะคุ 134. ด.ญ.ปณิธาน    วาวตะคุ
นายสมโภชน  ฮอรอด« 135. ด.ญ.วิลาสินี    ฮอรอด
ผศ.ดร.เสนห  ทองรินทร 136. ด.ช.ปรีชญดีเทพ    ทองรินทร
นางบุญเรือน  กล่ําสุข 137. ด.ญ.ชญานิศ    กล่ําสุข
นายมาโนช  พรมราช 138. ด.ช.ณัฐวัฒน    พรมราช
นางวรรณา  บุญทอง 139. ด.ช.พงศธร    บุญทอง
นางบุณยวีร  อินเฉิดฉาย 140. ด.ญ.พรเกลา    อินเฉิดฉาย
ผศ.สุรจิต  อาวสกุลสุทธิ 141. ด.ญ.พิมสิริ    อาวสกุลสุทธิ
นางสมพร  ดิษฐขํา 142. ด.ญ.สุดารัตน    ดิษฐขํา
นางวราภรณ  อยูหนูสิงห 143. ด.ญ.อรวรรณ    อยูหนูสิงห
นางสุทธิณ ี รพีพิศาล 144. ด.ช.เกื้อสกนก    รพีพิศาล
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บุตรของ นางวันวิศา  วงษแหวน 145. ด.ญ.ชนิตา    วงษแหวน

นางนิตยา  นุชประสพ« 146. ด.ช.ปวิณ    นุชประสพ
นางเพ็ญแข  เสนาจันทร 147. ด.ช.ชวิน    เสนาจันทร
นางมาล ี ชอบธรรม 148. ด.ช.ทักษดนัย    ชอบธรรม
นายจําลอง  กลิ่นบุญ 149. ด.ญ.นิรัตนชา    กลิ่นบุญ
นางแสนสุข  กงหว่ัน 150. ด.ญ.สุปราณ ี   กงหว่ัน
นางสายพิณ  ธรรมทันตา 151. ด.ช.อิทธิพล    ธรรมทันตา
นางวิไลรัตน  มีทิพยกิจ 152. ด.ช.กนกพล    มีทิพยกิจ
นางดลฤด ี วรสิทธิ์ 153. ด.ญ.กมลชนก    วรสิทธิ์
นายธนภัทร  สวัสดีนฤนาท 154. ด.ญ.ฉัตรกมล    สวัสดีนฤนาท
เรือตรีหญิงวรรณา  จันทรสวัสดิ์ 155. ด.ญ.พิชญา    จันทรสวัสดิ์
นางวีนัส  ลําทา 156. ด.ญ.สิรินดา    ลําทา
รศ.อุดม  รัฐอมฤต 157. ด.ช.โอม    รัฐอมฤต
นางภิตินันท  เมืองชาง 158. ด.ญ.ดาวรีย    เมืองชาง
นายอุบล  รูปหลอ« 159. ด.ช.ณัฐวัฒน    รูปหลอ
นายสุรพล  พุกวีระ 160. ด.ช.สุรัทศพล    พุกวีระ
นางอรทัย  ปาลวัฒน 161. ด.ช.นเรศ    พรอมเผาพันธ
นางทัศนีย  พิทักษวนาวงศ 162. ด.ช.สรวิชญ    ใจชื่น
นางบุศรินทร  อยูเปรม 163. ด.ญ.อัจฉราพร    อยูเปรม
นางวิชุตา  ประทักษสิน 164. ด.ช.สุรพีร    ประทักษสิน
นางยุพาพรรณ  เผาพันธ 165. ด.ช.เมืองคอน    เผาพันธ
นายดุสิต  จรูญพงษศักดิ์ 166. ด.ช.วศิน    จรูญพงษศักดิ์
นางอรพินทร  แสงเพ็ง 167. ด.ช.อัษฎาวุธ    แสงเพ็ง
นายไพฑูรย  ศรีใจ 168. ด.ญ.กุลสินี    ศรีใจ
นายพิสิษฐ  ทองจับ 169. ด.ญ.ปยาภรณ    ทองจับ
นางเครือวัลย  บุญประดิษฐ 170. ด.ช.สุรสีห    บุญประดิษฐ
นางอนันต  เกลี้ยงขาว« 171. ด.ญ.หฤทัย    เกลี้ยงขาว
นางฐิติญาภรณ  บุญเมือง 172. ด.ญ.อัชสิมา    ขันฑบัณฑิต

ประถมศึกษาปท่ี 3
พ.จ.อ.ณรงค  ระดมเล็ก 173. ด.ญ.ภัคจิรา    ระดมเล็ก
นางสายรุง  จารุวังสันติ 174. ด.ช.จารุวัตร    จารุวังสันติ
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บุตรของ นายดนัย  วันทนากร 175. ด.ญ.ชญานิศ    วันทนากร

นางพัชรา  บุญญอนุชิต 176. ด.ช.ชนมธวัช    บุญญอนุชิต
นางนิตยา  เขียวศิริ 177. ด.ญ.ชัชฎาภรณ    เขียวศิริ
นางสุนิสา  ภาคีมุข 178. ด.ญ.ธาราบุตร    ภาคีมุข
รศ.ดร.ไพศาล  เย็นฤดี 179. ด.ช.นภัส    เย็นฤดี
ผศ.วรรณ ี เตโชโยธิน 180. ด.ช.ปวัณ    เตโชโยธิน
นางณัฏฐพร  เหลาธรรมทัศน 181. ด.ช.ปณชวิน    เหลาธรรมทัศน
รศ.ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล 182. ด.ญ.พรลดา    ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
นางบงกช  เลิศรัตนาพร 183. ด.ช.พระทอง    เลิศรัตนาพร
นางปวีณา  งามสิงห 184. ด.ญ.ภัทรภาวี    งามสิงห
นางรุจิรา  ภูทวี 185. ด.ช.รัฐภูมิ    ภูทวี
รศ.ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน 186. ด.ญ.วรนุช    ถิระวัฒน
รศ.ดร.จุลศิริ  เจริญภัณฑารักษ 187. ด.ญ.วรรณิศา    เจริญภัณฑารักษ
นางอารยา  มงคลโสฬศ 188. ด.ญ.วิภาวี    มงคลโสฬศ
นางจิตผอง  อภัยสันติพงษ 189. ด.ช.สิทธิพัฒน    อภัยสันติพงษ
รศ.ดร.อัมพร  ธํารงลักษณ 190. ด.ญ.อสมา    ธํารงลักษณ
ผศ.ประภาศรี  เทพรักษา 191. ด.ญ.นภสร    เทพรักษา
ผศ.ศิริพร  วัชชวัลคุ 192. ด.ญ.วรพร    วัชชวัลคุ
นายสําเริง  จางแสง 193. ด.ช.ภราดร    จางแสง
นายสุทธิพงษ  ชมบุญ 194. ด.ช.อภิสิทธิ ์   ชมบุญ
นายชูวิทย  รักสิทธิธรรม 195. ด.ญ.อาภารัตน    รักสิทธิธรรม
นางวิภาดา  ตันติประภา 196. ด.ช.จิรพัฒน    ตันติประภา
นางอารยา  แสงทอง 197. ด.ช.ธนพนธ    แสงทอง
ผศ.วัชระ  สินธุประมา 198. ด.ญ.นลิน    สินธุประมา
นางมะลิวัลย  มีปน 199. ด.ญ.พิชชาพร    มีปน
นางสําล ี ดวงจันทรดา 200. ด.ญ.พิมพวิมล    ดวงจันทรดา
นางอุทัยวรรณ  เจริญคุณวิวัฎ 201. ด.ช.พีรภัทร    เหมรุงเรืองกุล
นางเบ็ญจา  กีหงษ 202. ด.ญ.รัฐติพร    กีหงษ
รศ.ดร.ไพโชค  ปญจะ 203. ด.ญ.วีนัส    ปญจะ
ทพ.พลภัทร  แนวบุญเนียร 204. ด.ช.กฤตนนท    แนวบุญเนียร
รศ.ดร.จําป  โสตถิพันธุ 205. ด.ญ.ชนิกานต    โสตถิพันธุ
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บุตรของ พ.ญ.นํ้าเพชร  งดงามทวีสุข 206. ด.ญ.มทินา    งดงามทวีสุข

นางกิติมา  บุญญานุภาพกุล 207. ด.ญ.กมลนัทธ    บุญญานุภาพกุล
ผศ.ขนิษฐา  กองทิพย จารุพินทุโสภณ 208. ด.ช.กฤษกร    จารุพินทุโสภณ
นายสมหมาย  นวลขํา 209. ด.ช.กิตติ    นวลขํา
วาที ่ร.ต.สนธยา  สวัสดิมงคล 210. ด.ญ.ธันยชนก    สวัสดิมงคล
ผศ.ปาริชาต  ชื่นวัฒนกุล 211. ด.ช.ปญญพล    ชื่นวัฒนกุล
นางวงหทัย  ตันชีวะวงศ 212. ด.ญ.พาสิริ    ตันชีวะวงศ
นางสมคิด  อินทรปาลิต 213. ด.ญ.วรรณภา    อินทรปาลิต
นางประเทือง  แกวกาญจนเศรษฐ 214. ด.ช.วีรชิต    แกวกาญจนเศรษฐ
นางบังอร  เย็นเปนสุข 215. ด.ญ.กวิสรา    เย็นเปนสุข
นายสุรัตนชัย  ภูงามชื่น 216. ด.ญ.สรัญยา    ภูงามชื่น
ผศ.สุภาพร  วรรณศิริ 217. ด.ช.กิตติพงษ    วรรณศิริ
นางขวัญจิต  เพียงสุวรรณ 218. ด.ช.ปณชัย    เพียงสุวรรณ
นางปริศนา  ปทุมอนันต 219. ด.ญ.ชาลิสา    เหลืองพฤกษชาติ
นางปทุมพร  พูลสวัสดิ์« 220. ด.ญ.ดุสิตา    พูลสวัสดิ์
นางสุภาพร  หาญริษ 221. ด.ญ.วชิราภรณ    หาญริษ
นายสืบตระกูล  สุชาติ 222. ด.ช.เศกษิต    สุชาติ
นางรักษิตา  สรอยแกว 223. ด.ช.ศิวัช    เมืองภักดี
นายสมชาต ิ สุนทรภักดี 224. ด.ญ.นันทวรรณ    สุนทรภักดี
นางดรุณ ี วุนนที 225. ด.ช.ณัฐนนท    วุนนที
นางสุวรรณ ี บัวกล่ํา 226. ด.ช.ณัฐพล    บัวกล่ํา
ผศ.วรรณ ี เตโชโยธิน 227. ด.ช.ปวิณ    เตโชโยธิน
นายจักรชัย  หิรัณยะวสิต 228. ด.ช.วัชรพงษ    หิรัณยะวสิต
นายพชร  ไตรถาวร 229. ด.ญ.สุกฤตา    ไตรถาวร
นายจันทรแรม  รองแกว« 230. ด.ช.อภิสิทธิ ์   รองแกว

ประถมศึกษาปท่ี 4
นางดารณ ี พราหมณสําราญ 231. ด.ญ.กชมน    พราหมณสําราญ
รศ.เกษียร  เตชะพีระ 232. ด.ญ.กษมา    เตชะพีระ
รศ.นพ.กัมมาล  กุมาร ปาวา 233. ด.ญ.จิตรา    ปาวา
รศ.ดร.สมบูรณ  ศิริประชัย 234. ด.ช.จิรสิน    ศิริประชัย
นางนริศรา  จันจั่นเพ็ชร« 235. ด.ช.จิรัฏฐนนท    จันจั่นเพ็ชร
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บุตรของ ผศ.ดร.สิปปภาส  พรสุขสวาง 236. ด.ญ.ชลสรวง    พรสุขสวาง

นางสิริมนต  สุขาพันธ 237. ด.ญ.ตวงทรัพย    สุขาพันธ
ผศ.กิตติ  สิริพัลลภ 238. ด.ญ.ธนกฤตา    สิริพัลลภ
นางรุงนภา  ชุมนุย 239. ด.ญ.ธนภรณ    ชุมนุย
นางเปมิกา  จิระคุณากร 240. ด.ญ.ธัชชนก    จิระคุณากร
นางเปมิกา  จิระคุณากร 241. ด.ญ.ธัญกร    จิระคุณากร
นางสมศรี  นาคประวิทย 242. ด.ญ.ปญญาพร    นาคประวิทย
นายยุทธนา  เพชรโพธิ์ศรี 243. ด.ช.ปนขวัญ    เพชรโพธิ์ศรี
นายชลอ  กรองกรุด 244. ด.ญ.ลัดดาวรรณ    กรองกรุด
นางกมลชนก  วงศสนสุนีย 245. ด.ช.ลัทธพล    วงศสนสุนีย
รศ.ศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย 246. ด.ญ.วรัมพร    โรจนกิจอํานวย
นางมณิกา  ยวนแหล 247. ด.ญ.สาธิกา    ยวนแหล
นายสมบูรณ  ใจชื่น 248. ด.ญ.อนุธิดา    ใจชื่น
นางชนันดา  ธีญะวุฒิ 249. ด.ช.อมรวิชช    ธีญะวุฒิ
นางอุษาจรัส  เวชพงศา 250. ด.ช.อายุสม    เวชพงศา
นายบุญรัตน  พึ่งเถื่อน 251. ด.ญ.อโณทัย    พึ่งเถื่อน
นางดาวเรือง  แนวทอง 252. ด.ญ.เพ็ญศิริ    ศิริสมสกุล
นางสุวรา  ฤกษโศภิษฐ 253. ด.ญ.ไมผล    ฤกษโศภิษฐ
นางสําอางค  นิลอนันต 254. ด.ช.กิตติธัช    นิลอนันต
นางศุภลัคน  ปูประเสริฐ 255. ด.ช.จิตติพงศ    ปูประเสริฐ
รศ.จิระจิตต  บุนนาค 256. ด.ญ.บุษยกาญจน    บุนนาค
ผศ.สุชารัช  ริมกีรติกุล 257. ด.ญ.สุชัญญา    ริมกีรติกุล
นางสุวรรณา  โควะวินทวีวัฒน 258. ด.ญ.ศวิตา    โควะวินทวีวัฒน
นายวิทยา  มาชมสมบูรณ 259. ด.ช.วิชิตชัย    มาชมสมบูรณ
นางอรวรรณ  เลิศธนู 260. ด.ญ.กชวรรณ    เลิศธนู
นางพิชญวรา  พันธุพิทยแพทย 261. ด.ญ.ณภัทร    พันธุพิทยแพทย
นายจิตติ  โฉลกคงถาวร 262. ด.ญ.เทียนทิพย    โฉลกคงถาวร
นางจรินทร  บัณฑรภิญโญ 263. ด.ญ.จิดาภา    บัณฑรภิญโญ
รศ.ปราการ  อาภาศิลป 264. ด.ช.ปรมัตถ    อาภาศิลป
ผศ.เพ็ญศรี  วัจฉละญาณ 265. ด.ช.พีรพล    วัจฉละญาณ
นายประยงค  สมสวน« 266. ด.ญ.เจนจิรา    สมสวน
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บุตรของ นางณัฐภัทร  ศรีประภา 267. ด.ญ.พุธิตา    ศรีประภา

นางปนพนิต  โปมิล 268. ด.ญ.เพิรล    โปมิล
นางสุวิมล  สัมฤทธิ์ทรัพย 269. ด.ช.ณัฐพงษ    สัมฤทธิ์ทรัพย
นายสมศักดิ ์ เทพวงค« 270. ด.ช.พรเทพ    เทพวงค
นางเพ็ญศรี  กลอมเกลี้ยง« 271. ด.ญ.วันวิสาข    กลอมเกลี้ยง
นางบังอร  แตงออน« 272. ด.ญ.สุนีนาถ    แตงออน
รศ.สุปาณ ี พัดทอง 273. ด.ญ.สุธีนุช    พัดทอง
นางพาณิภัค  นุชนาฎ 274. ด.ญ.ชนิกานต    นุชนาฎ
นางพนมพร  พูลเอม 275. ด.ญ.ธิดารัตน    พูลเอม
ผศ.ศรีเมือง  พลังฤทธิ์ 276. ด.ช.ณัฐภัทร    พลังฤทธิ์
นางจุฑารัตน  อนุรักษมนตรี 277. ด.ช.ณัฐวุฒิ    อนุรักษมนตรี
นางสาร่ี  เผือกผอง« 278. ด.ญ.นพรัตน    เผือกผอง
ผศ.สุชารัช  ริมกีรติกุล 279. ด.ญ.ศุภาพิชญ    ริมกีรติกุล
นางอัจฉรา  วีระสัมพันธ 280. ด.ช.กฤตเมธ    วีระสัมพันธ
นายเชาว  ชินนะประภา 281. ด.ญ.พฤกษชาต ิ   ชินนะประภา
นางสมพร  ดิษฐขํา« 282. ด.ช.มารุต    ดิษฐขํา
นางสุพรรณ ี อยูเจริญ 283. ด.ญ.สกุณา    อยูเจริญ
ผศ.นพ.วิวัฒน  พุทธวรรณไชย 284. ด.ญ.รมิดา    พุทธวรรณไชย
นางยุพา  ฉัฐมะวงค 285. ด.ช.ธเนศวร    ฉัฐมะวงค
รศ.นรินทร  วัฒนกุล 286. ด.ญ.นภสร    วัฒนกุล
นางวิไลรัตน  มีทิพยกิจ 287. ด.ญ.กุลจิตร    มีทิพยกิจ
นางฉันทมาศ  ทองแจม 288. ด.ญ.กานตรวี    ทองแจม
นายจตุรวิทย  จําเนียรพล 289. ด.ช.กําพล    จําเนียรพล
ผศ.สัญญา  มิตรเอม 290. ด.ญ.นภัส    มิตรเอม
นางลักขณา  มดแสง 291. ด.ญ.กชกร    มดแสง
นายสวัสดิ ์ ปาลี 292. ด.ญ.พีรยา    ปาลี
นายกุลพัฒน  คํานวรพร 293. ด.ญ.กิติยา    คํานวรพร
นางเทียมจันทร  ขวัญดี 294. ด.ช.ปฏิภาณ    ขวัญดี
นางประชุม  ธรรมบุตร« 295. ด.ช.ประทีป    ชูกลิ่น
นายอํานวย  หัสกรรัตน 296. ด.ญ.อานัดดา    หัสกรรัตน
นางชุติมา  ทารอด« 297. ด.ญ.ชุติรัตน    ทารอด
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บุตรของ ผศ.วรรษา  เปาอินทร 298. ด.ช.จุลวรรษ    เปาอินทร

นางจิราภรณ  อสนีจารึกจิต 299. ด.ช.ปญญา    อสนีจารึกจิต
นางวันวิศา  วงษแหวน 300. ด.ช.พงศศา    วงษแหวน
นางวรรณา  เอฬกานนท 301. ด.ช.สารัช    เอฬกานนท
ผศ.ไชยันต  รัชชกูล 302. ด.ญ.หลาเลอทิพย    รัชชกูล
นางศิริมา  คํามาทอง 303. ด.ญ.กษิมา    คํามาทอง
นางนิตยา  คลายสุบรรณ 304. ด.ญ.ปยาพร    คลายสุบรรณ
นางอนุกุล  อุบลบาล 305. ด.ญ.พีรยา    อุบลบาล

ประถมศึกษาปท่ี 5
นายณัฐ  ภานุทัต 306. ด.ญ.กวินตา    ภานุทัต
นางบังอร  เย็นเปนสุข 307. ด.ญ.กวินทรา    เย็นเปนสุข
นางสมนึก  บัวเขียวออน 308. ด.ญ.ชนินาถ    บัวเขียวออน
นางบังอร  แตงออน 309. ด.ช.ชาญณรงค    แตงออน
นายโสรัตน  กาลออง 310. ด.ญ.ณัชชา    กาลออง
นางสํารวย  คําหรรษา 311. ด.ญ.ณัฐวรา    คําหรรษา
นางอรมณ ี ภัทรทิพากร 312. ด.ช.ธนชาต ิ   ภัทรทิพากร
นางศิรินอย  นิภานันท 313. ด.ช.ธนัท    นิภานันท
นางแสงโสม  ปนปก 314. ด.ญ.ธันยชนก    ปนปก
นางนพมาศ  พัสดร 315. ด.ญ.นัทธมน    พัสดร
นางอุไรรัตน  แกวทองคํา 316. ด.ญ.นิตยา    แกวทองคํา
นายสมศักดิ ์ ฟองสุภา 317. ด.ช.นินนาท    ฟองสุภา
นางพรทิพย  เฉิดฉินนภา 318. ด.ญ.พรณภัทร    เฉิดฉินนภา
รศ.ดร.ไพโชค  ปญจะ 319. ด.ญ.พรปวีณ    ปญจะ
นางวลีพร  ตัณฑพานิช 320. ด.ญ.พัดชา    ตัณฑพานิช
นายสุรัตน  โคอินทรางกูร 321. ด.ญ.พีรดา    โคอินทรางกูร
นางกิติมา  บุญญานุภาพกุล« 322. ด.ญ.วรรณวิสา    บุญญานุภาพกุล
ผศ.ปราณ ี อัศวภูษิตกุล 323. ด.ญ.วรฤทัย    อัศวภูษิตกุล
นางเก็จวลี  ลิขิตนุรักษ 324. ด.ช.วรเมธ    ลิขิตนุรักษ
รศ.ดร.จุลศิริ  เจริญภัณฑารักษ 325. ด.ญ.วลารี    เจริญภัณฑารักษ
ผศ.โกวิทย  พวงงาม 326. ด.ช.วิทยารัฐ    พวงงาม
นางวรรณา  บุญทอง 327. ด.ญ.ศศิธร    บุญทอง
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บุตรของ ผศ.หงษฟา  ทรัพยบุญเรือง 328. ด.ญ.สิริกร    ทรัพยบุญเรือง

ผศ.พนิดา  ซิมาภรณ 329. ด.ญ.อริสา    ซิมาภรณ
นางศิริกุล  บุญสมบัติ 330. ด.ญ.อินทิพร    บุญสมบัติ
รศ.อุดม  รัฐอมฤต 331. ด.ช.โดม    รัฐอมฤต
นายสิทธิพร  เศาภายน 332. ด.ช.ไกรวิชญ    เศาภายน
นางธนวดี  กุลดิลก« 333. ด.ญ.สสิธร    กุลดิลก
ผศ.อุษา  วิเศษสุมน 334. ด.ญ.กิตติธรา    วิเศษสุมน
นางไพรรัฐ  พลทามูล 335. ด.ญ.ฟาสุรีย    พลทามูล
นายแทน  ศรีเพียงจันทร 336. ด.ญ.วินิภา    ศรีเพียงจันทร
นางนพรัตน  วันเพ็ญ 337. ด.ช.อนุชา    วันเพ็ญ
ผศ.สุรจิต  อาวสกุลสุทธิ 338. ด.ช.ปตย    อาวสกุลสุทธิ
ผศ.สมชาย  ศุภธาดา 339. ด.ช.ฉัตริน    ศุภธาดา
นายดุสิต  จรูญพงษศักดิ์ 340. ด.ญ.พิชญา    จรูญพงษศักดิ์
นายไพโรจน  โกสัยพันธ 341. ด.ช.อิทธิพร    โกสัยพันธ
นางนันทิยา  ทะประสพ 342. ด.ช.ณัฐพงศ    ทะประสพ
นางสําอางค  คิดการ« 343. ด.ช.เกียรติศักดิ์    คิดการ
นางวงหทัย  ตันชีวะวงศ 344. ด.ญ.ธนัทนันท    ตันชีวะวงศ
ผศ.ปทมา  สุวรรณภักดี 345. ด.ญ.วราสิริ    สุวรรณภักดี
นางศรีไพร  ถีระพันธ 346. ด.ญ.ฉัตรชิตา    ถีระพันธ
นางชูกลิ่น  บุญกวาง« 347. ด.ญ.วิลาวัลย    บุญกวาง
นางภาณ ี รูปสม 348. ด.ช.สินธุกานต    รูปสม
นางมาลัย  โชติมีศรี 349. ด.ญ.อติภา    โชติมีศรี
นางจินตนา  แจมดี 350. ด.ช.ชนะพันธ    แจมดี
วาที ่ร.ต.อดิศร  เอี่ยมสะอาด 351. ด.ช.อดิเทพ    เอี่ยมสะอาด
นางภูมิใจ  พรหมมาโน 352. ด.ญ.ณัฐภัทร    พรหมมาโน
นางสมจิตต  โตสัมฤทธิ์ 353. ด.ญ.มณฑิรา    วรรณประสพ
นายยงยุทธ  ดีประเสริฐ 354. ด.ช.ธนานนท    ดีประเสริฐ
เรือตรีหญิงกาญจนา  สมบัติศิรินันท 355. ด.ช.กันต    สมบัติศิรินันท
นางสุกัญญา  นทีรัยไทวะ 356. ด.ช.ศุภกิตติ์    นทีรัยไทวะ
นางเสมอภาค  สุขสมบุญ« 357. ด.ญ.สุภาพร    สุขสมบุญ
นางสุกัญญา  วองวิกยการ 358. ด.ช.โสภณัฐ    วองวิกยการ
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บุตรของ นายสมศักดิ ์ หงษทรัพยภิญโญ 359. ด.ช.ทยากร    หงษทรัพยภิญโญ

นางวงศมณ ี วัดพวง 360. ด.ญ.พรรณมณ ี   วัดพวง
นางเตือนใจ  กองขุนจันทร 361. ด.ช.วิศรุต    กองขุนจันทร

ประถมศึกษาปท่ี 6
นางเทียมจันทร  ขวัญดี 362. ด.ญ.กนกวรรณ    ขวัญดี
นายสุทิศ  เชื่อมาก 363. ด.ญ.จุฑารัตน    เชื่อมาก
ผศ.ชุมพจต  อมาตยกุล 364. ด.ญ.ชาลินี    อมาตยกุล
นางภควรรณ  แจงพุม« 365. ด.ช.ณัฐภัทร    แจงพุม
นางดลฤด ี วรสิทธิ์ 366. ด.ญ.นภพรรณ    วรสิทธิ์
นางสุมาวด ี งะบุรง 367. ด.ญ.นรมน    งะบุรง
นางจิตผอง  อภัยสันติพงษ 368. ด.ญ.ปณฑารีย    อภัยสันติพงษ
ผศ.ไชยันต  รัชชกูล 369. ด.ญ.พุทธรักษา    รัชชกูล
รศ.ธีระยุทธ  ภูเพ็ชร 370. ด.ช.ภพ    ภูเพ็ชร
ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน 371. ด.ญ.ภัทรา    นิติไกรพจน
นางบังอร  นพกูล 372. ด.ญ.วรินยุพา    นพกูล
นายธาตรี  ทวีแสง 373. ด.ญ.วิลาสินี    ทวีแสง
นางภัทรา  ทวีทรัพย 374. ด.ช.วีรภัทร    ทวีทรัพย
นางวิภาดา  ตันติประภา 375. ด.ช.สิรวิชญ    ตันติประภา
ผศ.สุชารัช  ริมกีรติกุล 376. ด.ญ.สุชาภา    ริมกีรติกุล
นายสมบูรณ  ใจชื่น 377. ด.ญ.สุนิสา    ใจชื่น
นางศรีสุดา  นรการ 378. ด.ญ.สุรภา    พลศรีเลิศ
นางปนพนิต  โปมิล 379. ด.ญ.แพลน    โปมิล
นางสุดา  บัลลังกปทมา 380. ด.ญ.พจนรรจ    บัลลังกปทมา
นางวลัยรัตนา  เสรีอรุโณ 381. ด.ช.วรุตม    เสรีอรุโณ
นายเอกบุญ  วงศสวัสดิ์กุล 382. ด.ญ.ฐิติพร    วงศสวัสดิ์กุล
นางสุวิมล  สัมฤทธิ์ทรัพย 383. ด.ช.สุรพงศ    สัมฤทธิ์ทรัพย
นางวันเพ็ญ  โสมประเสริฐ 384. ด.ช.อภิวุฒิ    โสมประเสริฐ
นางขวัญจิต  เพียงสุวรรณ 385. ด.ญ.ขวัญชนก    เพียงสุวรรณ
นางทยิดา  อัชฌารจเรข 386. ด.ญ.พิมพ    อัชฌารจเรข
นางอุมาพร  สุทธิจิระพันธ 387. ด.ญ.พรชนก    สุทธิจิระพันธ
นายธีระวัฒน  คาดบัว 388. ด.ญ.ศิวพร    คาดบัว
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บุตรของ ผศ.โชษิตา  มณีใส 389. ด.ญ.ชนิกานต    มณีใส

นางบุศรินทร  อยูเปรม 390. ด.ช.ธนกฤต    อยูเปรม
นายวิโรจน  แสงจันทร 391. ด.ช.วชิรพล    แสงจันทร
นางศศิธร  มณีกาญจน 392. ด.ช.อาจิณ    มณีกาญจน
นางดวงเนตร  ธรรมกุล 393. ด.ญ.ธัชลดา    ธรรมกุล
ผศ.วรรณ ี เตโชโยธิน 394. ด.ช.ปวีร    เตโชโยธิน
รศ.ศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย 395. ด.ช.ธนโชติ    โรจนกิจอํานวย
นางพิชชานันท  เนียมสุวรรณ 396. ด.ช.นนท    เนียมสุวรรณ
นางศศิกานต  สันติเดชา 397. ด.ช.ภัทริก    สันติเดชา
นางวาสนา  มวงทอง 398. ด.ญ.ภุมรินทร    ทองคํา
นางจรินทร  บัณฑรภิญโญ 399. ด.ญ.จิตรลดา    บัณฑรภิญโญ
นางเฉลิมศรี  ใยบัว 400. ด.ญ.ชณัฐฎา    ใยบัว
นางสมคิด  แดงดวง 401. ด.ช.ณัฐพล    แดงดวง
นายสําเริง  ตรีวารี 402. ด.ญ.รัชนก    ตรีวารี
นายสัมพันธ  แตงสะอาด« 403. ด.ช.จีรศักดิ์    แตงสะอาด
นางสายทิพย  บุญนารอด 404. ด.ญ.สุธาทิพ    บุญนารอด
นางบุศริน  ชางอยู 405. ด.ช.ชานนท    ชางอยู
นางดรุณ ี วุนนที 406. ด.ญ.ปวรา    วุนนที
นายทรงยศ  ชอผกา 407. ด.ญ.แสงตะวัน    ชอผกา
นางสุมาภรณ  ลิมาคม 408. ด.ญ.วัชรียา    ลิมาคม
นางฐานิดา  กิตติสุขสันต 409. ด.ญ.กัญญาวีร    กิตติสุขสันต
นางฐิติญาภรณ  บุญเมือง« 410. ด.ญ.กานตรัตน    บุญเมือง
นางเตือนใจ  กองขุนจันทร 411. ด.ญ.ชลิตา    กองขุนจันทร
นางนาตยา  ทัพใหญ 412. ด.ญ.ญาดา    ทัพใหญ
นางกัญจนัฏ  โรจนรัตนาวิชัย 413. ด.ญ.ณัฐทิพย    จักรานุกุล
นายระนอง  อินทศร 414. ด.ญ.พลอยไพริน    อินทศร
นางวงศมณ ี วัดพวง 415. ด.ช.พัทธมน    วัดพวง
นางรัมภาพร  สํารองกิจ 416. ด.ญ.ภาสินี    สํารองกิจ
นางชุติมา  กิจนธี 417. ด.ญ.สุธินี    จินดาเสถียร
นางเกษร  แพงนคร 418. ด.ญ.ศตพร    แพงนคร
นางจารุตา  เกิดโต 419. ด.ช.กฤดิกมล    เกิดโต
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บุตรของ นางดุษฎ ี ปยะรัตนพิพัฒน 420. ด.ช.ญาณวุฒิ    ปยะรัตนพิพัฒน

นางวิรังรอง  บุญนุช 421. ด.ช.อวัฏ    บุญนุช
นางสุวรรณา  จงขะวะดี 422. ด.ช.กบินทร    จงขะวะดี
นางสุภาพร  โพธิ์ทองงาม 423. ด.ญ.สุรัดดา    โพธิ์ทองงาม
นายเสริม  กัลยารัตน 424. ด.ช.สิทธิโชค    กัลยารัตน
นางอัธยา  อภิรัชชัยกุล 425. ด.ช.จิรทีปต    อภิรัชชัยกุล

มัธยมศึกษาปท่ี 1
นางศิริทัศน  ตุมธรรมรงค 426. ด.ญ.ชนากานต    ตุมธรรมรงค
นางศรีจันทร  จันทรชีวะ 427. ด.ญ.บุษบง    จันทรชีวะ
ผศ.วิไลลักษณ  วงศอาษา 428. ด.ญ.พิมพชนก    วงศอาษา
นางจันทรเพ็ญ  เลาอิทธิโชติ 429. ด.ญ.มัณฑิรา    เลาอิทธิโชติ
รศ.วิริยะ  นามศิริพงศพันธุ 430. ด.ช.วรัญ ู   นามศิริพงศพันธุ
ศ.ดร.ประสิทธิ์  เอกบุตร 431. ด.ช.ศุภกร    เอกบุตร
รศ.ภราดร  ปรีดาศักดิ์ 432. ด.ญ.อภิชญา    ปรีดาศักดิ์
นางอุษาจรัส  เวชพงศา 433. ด.ช.อิสริยะ    เวชพงศา
นายนิติพจน  เดชคําภู« 434. ด.ญ.เจตสุภา    เดชคําภู
รศ.ณรงค  ใจหาญ 435. ด.ช.ทัศมัญช    ใจหาญ
นายสุรัตน  โคอินทรางกูร 436. ด.ญ.พิชญา    โคอินทรางกูร
นางวิรังรอง  บุญนุช 437. ด.ช.วิโมกษ    บุญนุช
ผศ.ศรีเมือง  พลังฤทธิ์ 438. ด.ช.ธนพล    พลังฤทธิ์
นายมนูญ  กุศลมโน 439. ด.ช.นะโม    กุศลมโน
ผศ.ปราณ ี อัศวภูษิตกุล 440. ด.ช.สุรัติ    อัศวภูษิตกุล
นางบุญเตือน  พุมพฤกษ 441. ด.ญ.ทิพปภา    พุมพฤกษ
ศ.ดร.สุรพล  นิติไกรพจน 442. ด.ญ.พธ ู   นิติไกรพจน
นายบุรพัฒน  ดวงคํา 443. ด.ช.ปรัชญาพร    ดวงคํา
นางดวงใจ  ศุภสารัมภ 444. ด.ช.ณัทธร    ศุภสารัมภ
ผศ.ประภัสสร  วังศกาญจน 445. ด.ช.ธนนันท    วังศกาญจน
นางวรรณกร  มวงมีคา 446. ด.ญ.ปยะเนตร    มวงมีคา
นางประคอง  เสงโสต 447. ด.ญ.ชนินาถ    เสงโสต
พ.จ.อ.ณรงค  ระดมเล็ก 448. ด.ญ.ณีรญา    ระดมเล็ก
ผศ.สําราญ  ม่ันทัพ 449. ด.ญ.กมลนัทธ    ม่ันทัพ
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บุตรของ รศ.นพ.ไวพจน  จันทรวิเมลือง 450. ด.ญ.จอมใจ    จันทรวิเมลือง

นางประคอง  เสงโสต 451. ด.ญ.ชนกนันท    เสงโสต
ผศ.สุเทพ  นอมสวัสดิ์ 452. ด.ช.มหัทธนา    นอมสวัสดิ์
นางกมลชนก  วงศสนสุนีย 453. ด.ช.ชานน    วงศสนสุนีย
นางพูลศรี  ษมาคุณากร 454. ด.ญ.วรีรัตน    ษมาคุณากร
นายเอกบุญ  วงศสวัสดิ์กุล 455. ด.ญ.บุณยาพร    วงศสวัสดิ์กุล
นางจันทรเพ็ญ  สําราญ 456. ด.ช.ธนสาร    สําราญ
รศ.ณรงค  บวบทอง 457. ด.ช.ภาคภูมิ    บวบทอง
นางสุกัญญา  นทีรัยไทวะ 458. ด.ช.ศุภณัฐ    นทีรัยไทวะ
ผศ.วรรษา  เปาอินทร 459. ด.ญ.ณฐวรรณ    เปาอินทร
นางกัลยา  งามศัพพศิลป 460. ด.ญ.ฑิตฐิตา    งามศัพพศิลป
ผศ.สุรัตน  ศรีราษฎร 461. ด.ญ.สุรินทรรัตน    ศรีราษฎร
นางจินตนา  แจมดี 462. ด.ช.ชนะพล    แจมดี
รศ.ดร.ไพรัช  ถิ่นธานี 463. ด.ช.กัลป    ถิ่นธานี
นางจันทา  บัวธรรม 464. ด.ช.วิชชา    บัวธรรม
นายสําเภา  โพธิ์สุวรรณ 465. ด.ช.อนุวัตร    โพธิ์สุวรรณ
นางจาฤก  ออนมี 466. ด.ญ.พลอยไพลิน    ออนมี
นางสุนันท  ผาสุขจิตต 467. ด.ญ.อลิษา    ผาสุขจิตต
นางพิกุล  หมายสําราญ« 468. ด.ช.ปฏิพล    หมายสําราญ
นายประสิทธิ์  ผลไม 469. ด.ญ.ชนาภา    ผลไม
รศ.ไตรรัตน  โภคพลากรณ 470. ด.ช.คิดไท    โภคพลากรณ
นายเสถียร  ดอนทอง 471. ด.ญ.นฤภร    ดอนทอง
รศ.พิมพอําไพ  เวนเซล 472. ด.ญ.ธันยพร    เวนเซล
นางจันทนา  พันธประดิษฐ 473. ด.ช.ศุจินธร    พันธประดิษฐ
นายกรศิริ  พวงอนุเคราะห 474. ด.ช.คณาเทพ    พวงอนุเคราะห
นางแสงโสม  ปนปก 475. ด.ช.ณัฐดนัย    ปนปก
นายสุจินต  ทัพหมี 476. ด.ช.ณัฐพล    ทัพหมี
นายวินัย  ทองกร 477. ด.ญ.พิชชาพร    ทองกร
นางดวงรักษ  ศรีจันทรฮด 478. ด.ญ.อภิชญา    คัมภีระ
นายไพฑูรย  ศรีใจ 479. ด.ช.พงศกร    ศรีใจ
นางตรีทิพย  เวชชสัสถ 480. ด.ช.พลวัตต    เวชชสัสถ
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บุตรของ นางกนกวรรณ  ยุนพันธุ 481. ด.ญ.กัญญาพัชร    ยุนพันธุ

นางพัชรี  การุณ 482. ด.ช.พงศปณต    การุณ
นางสุนทรี  ศรีศิริกุล 483. ด.ญ.ศิริลักษณ    ศรีศิริกุล
นางปยะมาศ  วงคําสอน 484. ด.ญ.ชนาภรณ    วงคําสอน
นางสุดารัตน  กิตติวงศากูล 485. ด.ช.ศิวพล    กิตติวงศากูล
นายเดน  มีประวัติ 486. ด.ญ.นัฐชา    มีประวัติ
นางอัมพร  อําพันศรี 487. ด.ญ.แพร    อําพันศรี
นายจรัญ  ร่ืนยศ 488. ด.ช.เจนศิรา    ร่ืนยศ
นายสุรพล  พุกวีระ 489. ด.ช.พลทัศน    พุกวีระ
นางสุนันทา  จีนแจง 490. ด.ช.ชุติพนธ    จีนแจง
นายพิสุทธิ ์ ราชประดิษฐ 491. ด.ช.ศุภกฤต    ราชประดิษฐ

มัธยมศึกษาปท่ี 2
รศ.ผกาทิพย  สกุลครู 492. ด.ญ.กัญญสินี    สกุลครู
นางสุจิตรา  อุตมวาทิน 493. ด.ช.คมชาญ    อุตมวาทิน
นางจุฑาทิพย  ภูมณี 494. ด.ช.ชัยพิสิฐ    ภูมณี
นางกาญจนาภรณ  จิตตสงา 495. ด.ช.ณัฐชนน    จิตตสงา
ผศ.สมชาย  ศุภธาดา 496. ด.ญ.ปญญ    ศุภธาดา
เรือตรีหญิงวรรณา  จันทรสวัสดิ์ 497. ด.ญ.พิมพชนก    จันทรสวัสดิ์
นางชัชสุนี  สังขหลอ 498. ด.ญ.พิมพตะวัน    สังขหลอ
นางฉวี  คุณากรธรรม 499. ด.ญ.ภัทราธร    คุณากรธรรม
ผศ.วัชระ  สินธุประมา 500. ด.ช.สรัช    สินธุประมา
ผศ.ปกรณ  ลิมปนุสรณ 501. ด.ญ.สุทธิมาน    ลิมปนุสรณ
รศ.ดร.อัญชล ี จาละ 502. ด.ญ.อรวิภา    จาละ
รศ.ดร.อัญชล ี จาละ 503. ด.ช.อัครวุฒิ    จาละ
นางจุฑามาศ  อินทรปรีชา 504. ด.ช.จุฑายุทธ    อินทรปรีชา
นายไพทูรย  สุจริตจันทร 505. ด.ช.ศิวกร    สุจริตจันทร
รศ.เจียรนัย  เล็กอุทัย 506. ด.ญ.ณฐษร    เล็กอุทัย
ผศ.หริรักษ  สูตะบุตร 507. ด.ช.นล    สูตะบุตร
นางภาวิณ ี ติรณศิลป 508. ด.ช.ธวัชชัย    ติรณศิลป
นายสุนันท  ระดมกิจ 509. ด.ช.มรกต    ระดมกิจ
นางชลธิชา  อาทิตยมณฑล 510. ด.ญ.ธิชารัช    รัชยา
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บุตรของ รศ.สุปาณ ี พัดทอง 511. ด.ญ.ณิชารีย    พัดทอง

นางเยาวนันท  ชัยกลาหาญ 512. ด.ญ.จิรนันท    ชัยกลาหาญ
รศ.ศิริพร  ขัมภลิขิต 513. ด.ช.ปอ    ขัมภลิขิต
ผศ.อุษา  วิเศษสุมน 514. ด.ญ.มณิสรา    วิเศษสุมน
นางจารุภา  ฉัตรชัยธิติธํารงค 515. ด.ญ.ญาณิศา    ฉัตรชัยธิติธํารงค
นางเฉลิมศรี  ใยบัว 516. ด.ญ.ศุทธินี    ใยบัว
นางไพรรัฐ  พลทามูล« 517. ด.ช.อิทธิพล    พลทามูล
นางชนันดา  ธีญะวุฒิ 518. ด.ญ.ชนมนิดา    ธีญะวุฒิ
นางพรรณวด ี ถาวรกิรติขจร 519. ด.ช.ธนกร    ถาวรกิรติขจร
นายวัฒนพงษ  รัตนะวิศ 520. ด.ญ.ธนัชนันท    รัตนะวิศ
นางภรรดา  ทามุระ 521. ด.ญ.มยุรี    ทามุระ
นายโอภาส  มิตรมานะ 522. ด.ญ.อริสา    มิตรมานะ
นางบุณยวีร  อินเฉิดฉาย 523. ด.ญ.กชกร    อินเฉิดฉาย
นางคนึงนิตย  บวรอารักษ 524. ด.ญ.กนกวรรณ    บวรอารักษ
รศ.ดร.อรพิน  ผลสุวรรณ สบายรูป 525. ด.ญ.อรณัฏฐา    สบายรูป
นางจรินทรพร  นวลสมบูรณ 526. ด.ญ.ดิษราพร    ธรรมครูปตย
นายทรงวุฒิ  เกิดทรัพย 527. ด.ญ.วิจิตรา    เกิดทรัพย
ผศ.กุศล  ประกอบการ 528. ด.ช.ภาคิน    ประกอบการ
นางอุทัยวรรณ  เจริญคุณวิวัฎ 529. ด.ญ.รวิวรรณ    เหมรุงเรืองกุล
รศ.สมชัย  ศรีสุทธิยากร 530. ด.ช.ณัฐชัย    ศรีสุทธิยากร
ผศ.พรทิพย  สัมปตตะวนิช 531. ด.ญ.ศศิชา    สัมปตตะวนิช
นางสุวรรณา  บุญเพิ่ม 532. ด.ญ.บงกช    บุญเพิ่ม
นายสันต ิ อิศรพันธุ 533. ด.ญ.แพรพิมพ    อิศรพันธุ
นายไพฑูรย  แยมเจริญ 534. ด.ญ.พลอยไพรินทร    แยมเจริญ
นางสุมาภรณ  ลิมาคม 535. ด.ญ.ธาริณ ี   ลิมาคม
นางปานจิตต  หงษทอง 536. ด.ช.ณัฐกิตติ์    หงษทอง
นายธวัชชัย  ไพรินทราภา 537. ด.ญ.ภัทรา    ไพรินทราภา
รศ.วิริยะ  นามศิริพงศพันธุ 538. ด.ช.วรุตม    นามศิริพงศพันธุ
นางสุดสวาท  ลีวัฒนกิจ 539. ด.ช.ณัฐดนัย    ลีวัฒนกิจ
นางสมอน  ปกขาว 540. ด.ญ.พรไพรรัตน    ชื่นชมนอย
นายสงกรานต  ปนทอง 541. ด.ญ.นฤมล    ปนทอง
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บุตรของ นางจิรารัตน  แกววิมล 542. ด.ญ.ธนวรรณ    แกววิมล

นายแสนสุข  โสภณ 543. ด.ญ.พลอยพรหม    โสภณ
นางวรรณกร  มวงมีคา 544. ด.ช.ธนกฤต    มวงมีคา
รศ.ดร.จินดา  จันทรแกว 545. ด.ญ.โสรชา    จันทรแกว
นายวิชัย  เสือโต 546. ด.ญ.วิกาณดา    เสือโต
นายสุรัตนชัย  ภูงามชื่น 547. ด.ญ.สุกัญญา    ภูงามชื่น
นายธนิษฐ  วงษคํา 548. ด.ช.จิรวัฒน    วงษคํา
นางอัศณ ี ทองเต็ม 549. ด.ญ.ณัฐวด ี   ทองเต็ม

มัธยมศึกษาปท่ี 3
รศ.ไชยรัตน  เจริญสินโอฬาร 550. นายรอยตอ    เจริญสินโอฬาร
รศ.วิริยะ  นามศิริพงศพันธุ 551. น.ส.วริษฐา    นามศิริพงศพันธุ
นายสมศักดิ ์ เชื้อกิตติศักดิ์ 552. น.ส.วัชราภรณ    เชื้อกิตติศักดิ์
นางเก็จวลี  ลิขิตนุรักษ 553. ด.ญ.วิชญา    ลิขิตนุรักษ
นางภัทพร  เกตุวิทยา 554. น.ส.นพิษฐา    เกตุวิทยา
ผศ.ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา 555. ด.ญ.จิตทิพย    มงคลชัยอรัญญา
นางวันเพ็ญ  เนตรรุง 556. น.ส.ศิโรรัตน    เนตรรุง
นางอังคณา  เวศาขวรินธ 557. นายปณต    เวศาขวรินธ
นางชัชสุนี  สังขหลอ 558. น.ส.กัญญานันท    สังขหลอ
นายกรศิริ  พวงอนุเคราะห 559. น.ส.มนสิชา    พวงอนุเคราะห
รศ.ศรีสุดา  ธีระกาญจน 560. ด.ญ.ชมพูนุท    ธีระกาญจน
รศ.สมศักดิ ์ แตมบุญเลิศชัย 561. น.ส.สุปรีดา    แตมบุญเลิศชัย
นายกําจัด  สันตวาจา 562. ด.ญ.จิราวรรณ    สันตวาจา
รศ.นฤมล  นิราทร 563. นายสุภกิตติ ์   นิราทร
นายสมชัย  โชติมาโนช 564. ด.ญ.ชุติกานต    โชติมาโนช
นางนันทพร  สิทธิศรชัย 565. น.ส.พรนภา    ยศบุญ
นายแสนสุข  โสภณ 566. ด.ญ.ศานตพลอย    โสภณ
นางสรญา  ปตตานี 567. นายศุภวิชญ    ปตตานี
นายวันชัย  มีเพชร 568. ด.ช.วรรณะ    มีเพชร
รศ.ดร.ไพรัช  ถิ่นธานี 569. น.ส.เกตน    ถิ่นธานี
นางพิมล  สีแปลก 570. ด.ญ.อรสุมา    สีแปลก
นายวิชัย  โวหารดี 571. นายกวิน    โวหารดี
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บุตรของ นางชนานาถ  เคาชาติชาย 572. ด.ช.จักกฤช    เคาชาติชาย

นางจริยา  ยิ้มลมาย 573. น.ส.พยุงจิตต    ยิ้มลมาย
นางวลีกร  คงเจริญ 574. ด.ญ.วนิดา    คงเจริญ
รศ.พรทิพย  ไชยรัตน 575. ด.ช.เอกวุฒิ    ไชยรัตน
นางประเทือง  แกวกาญจนเศรษฐ 576. ด.ญ.อิษยา    แกวกาญจนเศรษฐ
นายสมศักดิ ์ หัวใจเพ็ชร« 577. น.ส.วนาวรรณ    หัวใจเพ็ชร
รศ.ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ 578. ด.ญ.ศุภวรรณ    โรมรัตนพันธ
นายประกิจ  เบ็ญมาศ 579. นายวชิระ    เบ็ญมาศ
นางอรทัย  อิสราภรณ 580. น.ส.วทันยา    บุญเยื้อน
นายกิตติชาติ  ตระกูลแพทย 581. น.ส.ศุภกาญจน    ตระกูลแพทย
นายอภิรมย  มีผล 582. ด.ญ.พรภิรักษ    มีผล
นางสุธาทิพย  แดงสังวาลย« 583. น.ส.อรุณโรจน    แดงสังวาลย
นายจันทรชัย  เต็มลักษมี 584. น.ส.จันทรชนก    เต็มลักษมี
นางเรณู  รุจิโรจนสกุล 585. ด.ญ.ฐิตาภา    รุจิโรจนสกุล
ดร.ชัยวัฒน  บุนนาค 586. น.ส.นวล    บุนนาค
นางมณ ี ภูเทศ 587. ด.ช.ธนวัฒน    ภูเทศ
นางวิไลวรรณ  เอี่ยมทรัพย 588. ด.ญ.รัตนพร    เอี่ยมทรัพย
นางเพ็ญศรี  เกษมรัตน 589. น.ส.จํารัส    เกษมรัตน
นายเกียรติศักดิ์  สุขแยมศรี 590. น.ส.วิมลรัตน    สุขแยมศรี
นายประจบ  เกษสิงหโต« 591. ด.ญ.ภัทรานิษฐ    เกษสิงหโต
นางบุษกร  พิมพา« 592. ด.ญ.ปณิดา    กลิ่นเอี่ยม
นายสมหมาย  ใหมซอน« 593. ด.ญ.สุกัญญา    ใหมซอน

มัธยมศึกษาปท่ี 4
รศ.ดร.ดาราพร  ถิระวัฒน 594. น.ส.จุฑามาศ    ถิระวัฒน
รศ.นพ.ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล 595. นายปณฑชนิต    วาณิชยเศรษฐกุล
ผศ.สําราญ  ม่ันทัพ 596. นายวงศกร    ม่ันทัพ
นางดุษฎ ี ปยะรัตนพิพัฒน 597. น.ส.สุทธิ์ฤดี    ปยะรัตนพิพัฒน
รศ.ดร.วราวุธ  เสือดี 598. นายวิภ ู   เสือดี
นางฉวี  คุณากรธรรม 599. นายวีรธรรม    คุณากรธรรม
ผศ.ชื่นฤทัย  พรภัทรกุล 600. น.ส.ณัฏฐพร    พรภัทรกุล
นางบังอร  นพกูล 601. น.ส.ณิชาภัทร    นพกูล
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บุตรของ รศ.ดร.อนันต  จันทรโอภากร 602. นายอธินนท    จันทรโอภากร

ผศ.ดร.กษมา  สุภนรานนท 603. น.ส.นวพร    สุภนรานนท
นางพรพิไล  กลอมศรี 604. น.ส.ทิฆัมพร    กลอมศรี
นางกัญจนัฏ  โรจนรัตนาวิชัย 605. นายสัณหกช    จักรานุกุล
นางนันทนา  วสุนธราสุข 606. น.ส.ฐปณุจ    วสุนธราสุข
นางยุวด ี ชัยสกุล 607. นายวรานนท    จงพูนผล
รศ.สวาท  แยมวงษศรี 608. น.ส.ชุติภัทท    ธรรมสุริยะ
ผศ.อารีย  สอาดอาวุธ 609. น.ส.ธิสิรี    สอาดอาวุธ
นางอัญชล ี หยกสกุล 610. น.ส.ธัญนท ี   หยกสกุล
นางรําไพพรรณ  นําชัยชนะกิจ 611. นายอภิสิทธิ ์   นําชัยชนะกิจ
นางรัชนี  สมชัยมาตร 612. นายธีระพงษ    จันโสภา
นายชัยณรงค  อําพันศรี 613. น.ส.วิไลลักษณ    อําพันศรี
นางบุญเตือน  วงศชวลิต 614. น.ส.จุฑาศรี    วงศชวลิต
รศ.สวาท  แยมวงษศรี 615. นายชัชภณ    ธรรมสุริยะ
รศ.ดร.ไพรัช  ถิ่นธานี 616. นายกร    ถิ่นธานี
ผศ.นพ.วิวัฒน  พุทธวรรณไชย 617. นายพชร    พุทธวรรณไชย
นางฉันทิชา  มหาพสุธานนท 618. นายเตชินท    มหาพสุธานนท
นางดรุณ ี วุนนที 619. น.ส.วาสินี    วุนนที
นางสุรีรัตน  มูลสาร 620. น.ส.เสาวลักษณ    มูลสาร
นางพรรณณมาศ  ประทุมธารารัตน 621. นายกรกช    ประทุมธารารัตน
นางนุชลักษณ  แสงทอง 622. นายภาณุวัฒน    แสงทอง
นายดําเนิน  สุภามงคล 623. น.ส.ศิริพร    สุภามงคล
นางแววตา  เตชาทวีวรรณ 624. นายพลกฤษณ    เตชาทวีวรรณ
นางเยาวนันท  ชัยกลาหาญ 625. นายศุภณัฐ    ชัยกลาหาญ
รศ.วุฒิสาร  ตันไชย 626. นายชัยวุฒิ    ตันไชย
นางรัญจวน  ศรวารี 627. น.ส.ณัฐวดี    ศรวารี
นายสําราญ  นาสันเทียะ 628. น.ส.รัตนา    นาสันเทียะ
นางดวงรัตน  เอนกเวียง 629. นายสรรคชัย    เอนกเวียง
นางนิตยา  คลายสุบรรณ 630. นายภรต    คลายสุบรรณ
นางมาลัย  รุงโรจนวุฒิพงศ 631. น.ส.นพมาศ    รุงโรจนวุฒิพงศ
นายประสิทธิ์  ธรรมนิทา 632. น.ส.สุญากาญจน    ธรรมนิทา
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มัธยมศึกษาปท่ี 5
บุตรของ นางทิพยวารี  เหลามีผล 633. นายชาวี    เหลามีผล

รศ.ดร.อนันต  จันทรโอภากร 634. น.ส.อรนาถ    จันทรโอภากร
รศ.ดร.ไพโชค  ปญจะ 635. น.ส.กมลพร    ปญจะ
นางสุรางค  จริยาโกวิท 636. นายถองแท    จริยาโกวิท
ผศ.สุเทพ  นอมสวัสดิ์ 637. นายวีรวัชร    นอมสวัสดิ์
นางศิริวาสนา  จงเจริญไพศาล 638. นายคุณัชญ    จงเจริญไพศาล
รศ.กิติมา  สุรสนธิ 639. นายนภัส    สุรสนธิ
นางสุดา  บัลลังกปทมา 640. น.ส.หรรษมน    บัลลังกปทมา
นางภัทรา  ทวีทรัพย 641. นายเสฎฐวุฒิ    ทวีทรัพย
นายเอื้อน  สุนทร 642. น.ส.เอื้อมพร    สุนทร
นางยุวด ี ชัยสกุล 643. น.ส.วริษฐา    จงพูนผล
นางสุจิตรา  อุตมวาทิน 644. น.ส.ปราณิศา    อุตมวาทิน
ผศ.พัณณมาศ  พิชิตกุล 645. น.ส.อรลักษณ    พิชิตกุล
รศ.ดร.ไพโรจน  กัมพูสิริ 646. น.ส.เพชรดา    กัมพูสิริ
นางกฤษณา  พรอมศรีทอง 647. นายศรัณย    พรอมศรีทอง
รศ.สุรางครัตน  วศินารมณ 648. น.ส.ภวิกา    วศินารมณ
รศ.นันทนา  รณเกียรติ 649. น.ส.ลีลานันทน    รณเกียรติ
นางจันทรเพ็ญ  เลาอิทธิโชติ 650. น.ส.วิมพวิภา    เลาอิทธิโชติ
ผศ.ปกรณ  ลิมปนุสรณ 651. นายธัญพัฒน    ลิมปนุสรณ
นางกมลรัตน  มานพ 652. น.ส.สมพัตสร    มานพ
นางภาวิณ ี ติรณศิลป 653. นายธงชัย    ติรณศิลป
นางสุนีย  วัฒนวิบูลย 654. น.ส.อิษยา    วัฒนวิบูลย
นายสันต ิ อิศรพันธุ 655. นายศรีภูมิ    อิศรพันธุ
นางเรณู  ฤกษบัญชี 656. น.ส.มัจฉรีย    ชมรุง
รศ.นฤมล  นิราทร 657. นายสุภมน    นิราทร
รศ.ดร.วรวุฒิ  โรมรัตนพันธ 658. นายพงศพีระ    โรมรัตนพันธ
นางอัจฉรา  วีระสัมพันธ 659. น.ส.วริศรา    วีระสัมพันธ
นางเรณู  นิลดี 660. น.ส.ชญานุตม    นิลดี
นางสุดาณ ี หงษทรัพยภิญโญ 661. น.ส.ดลธร    กุลเรือง
นางจินตนา  เนินหาด 662. น.ส.ภัทรวรรณ    เนินหาด
นางนุชรินทร  ชลูดดง 663. น.ส.ปยนาถ    ชลูดดง
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มัธยมศึกษาปท่ี 5
บุตรของ นางบงกช  เลิศรัตนาพร 664. น.ส.พรทิพย    เลิศรัตนาพร

นางสายชล  ทิพยคงคา 665. นายเชิดศักดิ ์   ทิพยคงคา
นางพนมพร  พูลเอม 666. นายกิตติภัทร    พูลเอม
นายภูมิพัฒน  ธัชกุลอิศมเดช 667. นายณัฏฐพัฒน    ธัชกุลอิศมเดช
นางเพ็ญนภา  หิรัญลิขิต 668. นายฤทธิชัย    หิรัญลิขิต
นางภูมิใจ  พรหมมาโน 669. น.ส.ญาณ ี   พรหมมาโน
นายมานะ  ขาวทุง 670. น.ส.นภารัตน    ขาวทุง

มัธยมศึกษาปท่ี 6
ผศ.ม.ร.ว.พงษสวัสดิ ์ สวัสดิวัตน 671. ม.ล.ทรงลักษณ    สวัสดิวัตน
ศ.รังสรรค  ธนะพรพันธุ 672. นายเธียร    ธนะพรพันธุ
ผศ.ดร.เรืองศักดิ ์ ทรงสถาพร 673. น.ส.ขวัญรัตน    ทรงสถาพร
รศ.จําเริญลักษณ  ธนะวังนอย 674. นายรักษาชัย    ธนะวังนอย
ผศ.ลักษมี  ศาสตระรุจิ 675. น.ส.ดาดนุช    ศาสตระรุจิ
รศ.ภาวด ี สมภักดี 676. น.ส.นลัท    สมภักดี
นางมณ ี แกวทิ้ง 677. น.ส.จุฑามาศ    แกวทิ้ง
รศ.สมชัย  ศรีสุทธิยากร 678. น.ส.ณัฐวดี    ศรีสุทธิยากร
นางเยาวเรศ  อุดมอานุภาพสุข 679. น.ส.ธนพร    อุดมอานุภาพสุข
นางเรณู  นิลดี 680. น.ส.นิษฐนาถ    นิลดี
นางสุพรรณ  วองรักษสัตว 681. น.ส.รัตนาภรณ    วองรักษสัตว
นางสุพัตรา  ตันดีมาภรณ 682. น.ส.ภัสสร    ตันดีมาภรณ
นางแววตา  เตชาทวีวรรณ 683. น.ส.ชุตินันท    เตชาทวีวรรณ
นางนวลรักษ  ชอบชื่น 684. นายจุฑาวุธ    ชอบชื่น
นางสงา  ทายนต 685. น.ส.อรพิน    ทายนต
รศ.ชวลิต  ชาลีรักษตระกูล 686. นายทระวิณ    ชาลีรักษตระกูล
รศ.พรทิพย  ไชยรัตน 687. น.ส.วิภาภรณ    ไชยรัตน
นางสุดา  บัลลังกปทมา 688. นายปณิธาน    บัลลังกปทมา
นางสุนันทา  พยัคฆนันท 689. น.ส.เมธินี    พยัคฆนันท
นางสุพรรณ  วองรักษสัตว 690. น.ส.รัตนาวล ี   วองรักษสัตว
นางศิวพร  ศรัณยวณิชย 691. นายกรัณย    ศรัณยวณิชย
รศ.สมศักดิ ์ แตมบุญเลิศชัย 692. น.ส.สุธิดา    แตมบุญเลิศชัย
ผศ.โสพร  เสณีตันติกุล 693. น.ส.กฤตยวลี    เสณีตันติกุล
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มัธยมศึกษาปท่ี 6
บุตรของ นางอรทัย  อิสราภรณ« 694. นายกิติพันธุ    บุญเยื้อน

นายอนันต  เติมสินวาณิช 695. น.ส.เอมอร    เติมสินวาณิช
ผศ.ดร.พรพิมล  ชุติศิลป 696. นายศักดิพัฒน    ลิ่มทอง
นางอัญชล ี เขมการโกศล 697. นายธิติ    เขมการโกศล
นางเฉลิมขวัญ  จันทรชวงศรี 698. น.ส.บุษกร    ฤกษปรีดี
นายสมชาย  พรมมาตร 699. น.ส.สุพรรณ ี   พรมมาตร
นางกิตสุนี  รุจิชานันทกุล 700. น.ส.จุนันทยา    รุจิชานันทกุล
นางภาณ ี รูปสม 701. น.ส.ฉัตรฤดี    รูปสม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1
นางสมเวียง  แสงสุทธิ 702. น.ส.ชนันทกานต    แสงสุทธิ
นางฐิติภา  พระแกว« 703. น.ส.นํ้าคาง    พระแกว
นางวิไล  จํานงคอาษา 704. น.ส.นาริน    จํานงคอาษา
นางประนอม  แชมชื่น 705. น.ส.วันทนีย    แชมชื่น
นางอัญชะล ี คําควน« 706. น.ส.นฤมล    คําควน
นายเชาว  ครามเขียว 707. น.ส.ชลดา    ครามเขียว
นายสามารถ  มิตรสันเทียะ 708. นายธวัชชัย    มิตรสันเทียะ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2
นางจงรักษ  เครือกนก 709. นายมานพ    เครือกนก
นายสุทัศน  สุดดี 710. น.ส.ทัศนีย    สุดดี
นางวรนุช  เธียรวัฒนกุล 711. นายธนากร    เธียรวัฒนกุล
นางสุณ ี นาครู 712. น.ส.รุงนภา    นาครู
นายไชยยศ  สวนสิน 713. น.ส.ยุวด ี   สวนสิน
นายลําพูน  ธาบุรี 714. น.ส.ทิพวรรณ    ธาบุรี
นางศริญญา  จี้เพชร 715. นายอนุรักษ    อินทรเทศ
นางสุภาพร  พึ่งอ่ํา 716. นายฤกษดี    พึ่งอ่ํา
นางสมัย  ปอมเกิด 717. น.ส.สราล ี   ปอมเกิด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 3
นายชาญ  มะหะพรหม 718. นายมณฑล    มะหะพรหม
นางกาญจนา  วินัยกุล 719. น.ส.ชลธิดา    กรอบทอง
นายสมศักดิ ์ หัวใจเพ็ชร 720. น.ส.เกสรา    หัวใจเพ็ชร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 1
นางดวงใจ  มานอย 721. น.ส.รุงเพชร    มานอย
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 1
บุตรของ นางจารี  ฟกแจง« 722. น.ส.นพรัตน    พิกุล

นายสมศักดิ ์ โพธิ์สุวรรณ 723. น.ส.ชลธิชา    โพธิ์สุวรรณ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 2

นายพยงยุทธ  จันทสาร 724. น.ส.กนกวล ี   จันทสาร
นางทิพวรรณ  ศรีมาศ 725. น.ส.จุฑาธิปต    ศรีมาศ
นายพัด  ศรีสุพบ 726. นายทิชากรณ    ศรีสุพบ
นายระบาย  เคหฐาน 727. นายณัฐพงษ    เคหฐาน

ปริญญาตรีปท่ี 1
นางจิตพาณี  อนัคกุล 728. น.ส.พจณิชา    อนัคกุล
รศ.อาทร  ฟุงธรรมสาร 729. นายอัครชัย    ฟุงธรรมสาร
นายมนูญ  กุศลมโน 730. น.ส.ธตรฐ    กุศลมโน
นายประณต  แสงสวาง 731. น.ส.ชนกนาฏ    แสงสวาง
นางจําเรียง  กลิ่นบํารุง 732. น.ส.ศศิมา    กลิ่นบํารุง
รศ.นพ.ปรีชา  วาณิชยเศรษฐกุล 733. นายปวริศว    วาณิชยเศรษฐกุล
รศ.กุสุมาลย  รชตะนันทน 734. นายฑาหกร    รชตะนันทน
นางรําไพพรรณ  นําชัยชนะกิจ 735. น.ส.พิลาสลักษณ    นําชัยชนะกิจ
ผศ.สุภัควด ี อภินันทร 736. นายพีรรุจ    อภินันทร

ปริญญาตรีปท่ี 2
รศ.ศิริวรรณ  ฉันทาดิศัย 737. น.ส.เมธินี    ฉันทาดิศัย
นายทองสุข  นาควิชัยกิจ 738. น.ส.พรรณวิภา    นาควิชัยกิจ
ผศ.ธนัญญา  เชรษฐา 739. น.ส.นริศา    เชรษฐา
นางสัมพันธ  ปญญาลักษณ 740. น.ส.สิริมาศ    ปญญาลักษณ
นายอนันต  เติมสินวาณิช 741. น.ส.อรอนงค    เติมสินวาณิช
นางวิลาภรณ  ไวโรจนกุล 742. น.ส.วิลารัตน    ไวโรจนกุล
นางพรทิพย  เข็มทองคํา 743. น.ส.เสาวธาร    เข็มทองคํา
รศ.ชัยณรงค  อิงคากุล 744. น.ส.ชญาณ ี   อิงคากุล
นางเกศแกวกัลยา  กันปนก 745. นายกุลวรรธน    กันปนก
นางนันทการณ  ดวงจันทร 746. น.ส.อาริยา    ดวงจันทร
พ.ญ.นิตยา  ทนุวงษ 747. นายธันวา    วงศเสง่ียม
นางสุพรรณ  วองรักษสัตว 748. น.ส.พัชราภรณ    วองรักษสัตว
นายสมโภชน  ไกรสวัสดิ์ 749. น.ส.จิราภรณ    ไกรสวัสดิ์
ผศ.ดร.ชัชวด ี ศรลัมพ 750. นายณัฐธวัช    ศรลัมพ
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ปริญญาตรีปท่ี 2
บุตรของ นางมณ ี แกวทิ้ง 751. นายณัฐพงษ    แกวทิ้ง

รศ.พรทิพย  ไชยรัตน 752. น.ส.วิสุฏา    ไชยรัตน
รศ.จักรชัย  จึงธีรพานิช 753. น.ส.อรกานต    จึงธีรพานิช
ผศ.กาญจนี  ละอองศรี 754. น.ส.จันทสินี    ละอองศรี

ปริญญาตรีปท่ี 3
รศ.ปยกุล  เลาวัณยศิริ 755. น.ส.ปนดา    เลาวัณยศิริ
รศ.ลักษณา  โตวิวัฒน 756. น.ส.ฐะณียา    โตวิวัฒน
นางกาญจนาภรณ  จิตตสงา 757. นายธนพงศ    จิตตสงา
นางนุชลักษณ  แสงทอง 758. น.ส.สุธิดา    แสงทอง
ผศ.วิภา  ตังคนานนท 759. นายเอก    ตังคนานนท
นายไพโรจน  กลิ่นเกษร 760. น.ส.ไพลิน    กลิ่นเกษร
รศ.วรรณ ี พุทธเจริญทอง 761. น.ส.ดาสินี    พุทธเจริญทอง
นางประยูร  วงศจันทร« 762. น.ส.สมหญิง    วงศจันทร
รศ.ประคอง  เจริญจิตรกรรม 763. นายรชฏ    เจริญจิตรกรรม
นางวาศิณ ี พงษเปรม 764. น.ส.พรนิภา    เปยมยารํา
นางสมนึก  กังศิริ 765. น.ส.ปยนุช    บูรณะกิจ
นางธัญลักษณ  พีเค 766. น.ส.ศุภลักษณ    พีเค
นางดรุณ ี อยูยัง 767. น.ส.ศุปารณีย    อยูยัง
นางภัทรพรรณ  อิ่มดวง 768. น.ส.นวพรรณ    อิ่มดวง

ปริญญาตรีปท่ี 4
นายมนูญ  กุศลมโน 769. น.ส.กานตธิดา    กุศลมโน
นายอนันต  เติมสินวาณิช 770. น.ส.อนงคนาฏ    เติมสินวาณิช
นายนิติ  กสิโกศล 771. น.ส.นพวรรณ    กสิโกศล
ศ.รังสรรค  ธนะพรพันธุ 772. น.ส.ดุจจินดา    ธนะพรพันธุ
รศ.ปยกุล  เลาวัณยศิริ 773. นายปกปอง    เลาวัณยศิริ
รศ.อรนุช  เลิศจรรยารักษ 774. น.ส.สริตา    เลิศจรรยารักษ
นางตรีทิพย  เวชชสัสถ 775. น.ส.พจนารถ    เวชชสัสถ
รศ.กิติมา  สุรสนธิ 776. น.ส.กชกร    สุรสนธิ
นางประคอง  เสงโสต 777. น.ส.ศศิมา    ภักดีพลระชัย
นายสุทธิชัย  พรหมมาศ 778. นายภานุมาศ    พรหมมาศ
รศ.สุรางครัตน  วศินารมณ 779. น.ส.มณิศา    วศินารมณ
นางยุวพร  วิภาวีกุล 780. นายกฤตพล    วิภาวีกุล
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ปริญญาตรีปท่ี 4
บุตรของ ผศ.พรทิพา  ทองสวาง 781. น.ส.เพียงพิมพ    ทองสวาง

ศ.บุญคง  หันจางสิทธิ์ 782. น.ส.บุญสิริ    หันจางสิทธิ์
นางกฤษณา  พรอมศรีทอง 783. น.ส.กรรณิการ    พรอมศรีทอง
รศ.กษิดิศ  อื้อเชี่ยวชาญกิจ 784. น.ส.ดิศวรรณ    อื้อเชี่ยวชาญกิจ
นางดวงรัตน  เอนกเวียง 785. น.ส.ดวงกมล    เอนกเวียง
ผศ.จิตศจี  พิบูลนครินทร 786. น.ส.สลิลทิพย    พิบูลนครินทร
นางสุรางค  จริยาโกวิท 787. น.ส.สุรัญชนา    จริยาโกวิท
รศ.อาทร  ฟุงธรรมสาร 788. นายปภัสสร    ฟุงธรรมสาร
นางอนงค  ดีปรีชา 789. น.ส.ชลรส    ดีปรีชา
นางพันธประภา  พงศสวัสดิ์ 790. น.ส.นภาพรรณ    พงศสวัสดิ์
นางพนอ  พวงพยอม 791. น.ส.นฤภร    พวงพยอม
รศ.ชัยณรงค  อิงคากุล 792. น.ส.มณฑวิภา    อิงคากุล
นางจารุชา  เอื้องไมตรีภิรมย 793. นายชยกร    เอื้องไมตรีภิรมย
นางนงเยาว  กิจพานิช 794. น.ส.นันทิยา    กิจพานิช
นางวันเพ็ญ  ศรีทองสุข 795. นายกฤชวัชร    ศรีทองสุข
นางปรานี  หลักทอง 796. น.ส.ศลิลณา    หลักทอง
นางชลนิภา  เกิดผล 797. น.ส.รวิกานต    เกิดผล

ปริญญาตรีปท่ี 5
นางจุฑาภรณ  พรรณพลีวรรณ 798. นายภาคภูมิ    พรรณพลีวรรณ
รศ.ประมวญ  เทพชัยศรี 799. น.ส.ปฐมา    เทพชัยศรี
นางดวงรัตน  เอนกเวียง 800. นายเหมหิรัญ    เอนกเวียง
ผศ.สายทอง  อมรวิเชษฐ 801. น.ส.ฐปกานต    อมรวิเชษฐ

ปริญญาตรีปท่ี 6
ผศ.ลักษมี  ศาสตระรุจิ 802. น.ส.ตรีษา    ศาสตระรุจิ
รศ.ยุพิน  ไทยรัตนานนท 803. น.ส.อาทิตา    ไทยรัตนานนท


