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(สมาชกิ) (บุตร)

1 นายสมฤทธิ ์          อุดชมภู ด.ญ.บุญญิสา        อุดชมภู อนุบาล-ประถม
2 นายมานัส            ใจว่อง ด.ช.อภินันต์          ใจว่อง อนุบาล-ประถม
3 นายนฤทธิ ์               มัยรัตน์ด.ช.วรินทร์ธเนศ      มัยรัตน์ อนุบาล-ประถม
4 นางสุกัญญา             ศิริโรจน์ด.ญ.วริศรา                ศิริโรจน์ อนุบาล-ประถม
5 น.ส.รัชฎาพร            สิงห์ชัย ด.ญ.วริศา                  ต่อวิริยะเลิศชัยอนุบาล-ประถม
6 นางถนอมจิตร          องค์วณิชด.ญ.สิริรัตน์              องค์วณิช อนุบาล-ประถม
7 นางกันตินันท์           ภูศิ่ริ ด.ญ.พิมลสิริ             ภูสิ่ริ อนุบาล-ประถม
8 น.ส.นันทพร             เลิศปัญญาด.ญ.ญัฐธยาน์           รัศมีรณชัย อนุบาล-ประถม
9 นายสุริทธิ ์                 วิสุทธิแพทย์ด.ญ.เพชรชนก          วิสุทธิแพทย์ อนุบาล-ประถม
10 นางมลฤดี                  เขียวสุคนธ์ด.ญ.ปุณณดา              เขียวสุคนธ์ อนุบาล-ประถม
11 นายธีรพงษ์               กล้าณรงค์ด.ญ.กานต์พิชชา            กล้าณรงค์ อนุบาล-ประถม
12 นายรวี                   ศุภนิมิตวิเศษกุลด.ญ.ชโลทร                 พละศักด์ิ อนุบาล-ประถม
13 นายสัญชัย                  สะสมด.ช.สิรวิชญ์                 สะสม อนุบาล-ประถม
14 น.ส.สุภารี                   บุญนฤธีด.ญ.พรปวีณ์               กาญจนศิราธิปอนุบาล-ประถม
15 น.ส.ญาดา                  ลุสุข ด.ญ.นพัชนันต์          จ าปา อนุบาล-ประถม
16 นายสว่าง                   กันธะวังด.ญ.ชัญญา                 กันธะวัง อนุบาล-ประถม
17 นางทิพย์อัปษร กล้าหาญ การุณยวนิชด.ช.เสฏฐพงศ์            การุณยวนิช อนุบาล-ประถม
18 น.ส.อุษณา                 ไชยสถิตวานิชด.ช.ณัฐกรณ์               นันทการณ์ อนุบาล-ประถม
19 น.ส.สุวดี                    ศรีทองจันทร์ด.ช.ชานนท์                ศรีทองจันทร์อนุบาล-ประถม
20 นายธวัชชัย               สิทธิรุ่งโรจน์ด.ญ.จินต์ศุจี              สิทธิรุ่งโรจน์ อนุบาล-ประถม
21 นางประภัทร์สร  ล้ิมเจริญธัญญะผลด.ช.วิศรุต            ปัน้งาม มัธยม-เทียบเท่า
22 นางนภวรรณ     อ านวยเลขา ด.ช.ศุภกฤต        อ านวยเลขา มัธยม-เทียบเท่า
23 นางฉลองพร      ธนวิจิตรพันธ์ นายกษิด์ิเดช       ธนวิจิตรพันธ์ มัธยม-เทียบเท่า
24 นางสุพรรณี        ธีรรัศมี ด.ช.พัชรพล        ธีรรัศมี มัธยม-เทียบเท่า
25 นายวินัย             วงษาเวียง นายปัฐวี              วงษาเวียง มัธยม-เทียบเท่า
26 นายธีระเดช        ค าเล้ียง ด.ช.เจษฎา           ค าเล้ียง มัธยม-เทียบเท่า
27 นางวันทิพย์        วันแก้ว น.ส.สุชานันท์     ธีรวัฒน์ มัธยม-เทียบเท่า
28 นายสุทัศน์             อุดชมภู ด.ญ.สุภัสรา           อุดชมภู มัธยม-เทียบเท่า
29 น.ส.สุภมาศ           เพ็งจันทร์ ด.ช.ทัศนพลณัช     ค าแทน มัธยม-เทียบเท่า
30 นายกิติศักด์ิ            คงวุฒิ ด.ญ.จุฑาทิพ          คงวุฒิ มัธยม-เทียบเท่า
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31 นางแพรวิไล          ณ วิเชียร นายสรวีย์               ณ วิเชียร มัธยม-เทียบเท่า
32 นางสังวาล              มัลลานู นายณัฏฐ์                 มัลลานู มัธยม-เทียบเท่า
33 นายสมชาย               ชุ่มแจ่มด.ญ.กัญญารัตน์         ชุ่มแจ่ม มัธยม-เทียบเท่า
34 นางบุญชู                   กงแก้วน.ส.มณีรัตน์            กงแก้ว มัธยม-เทียบเท่า
35 นายเสฏฐวุฒิ             ทองบ่อนายธนานพ              ทองบ่อ มัธยม-เทียบเท่า
36 นางนลินพร              พุม่ดารานายกันตพัฒน์          พุม่ดารา มัธยม-เทียบเท่า
37 น.ส.วาสิณี                 สังขะเมฆะด.ญ.ภควรรณ            คงสัตย์ มัธยม-เทียบเท่า
38 นายปิยพงษ์               ปัญญาวิภาสนายติณณภพ            ปัญญาวิภาส มัธยม-เทียบเท่า
39 นางพิชญ์นาฏ            เมืองใจน.ส.กานต์พิชชา         เมืองใจ มัธยม-เทียบเท่า
40 นายสุริยะ              วิริยะยนตรศิลป์ด.ญ.สุภาวิตา            วิริยะยนตรศิลป์มัธยม-เทียบเท่า
41 น.ส.ดาหวัน                แก้วขอนแก่นนายมังกร                    หารประทุมมัธยม-เทียบเท่า
42 นางสุนันธวดี            บินโมฮ าหมัดด.ญ.ณัฐพัชร์               ศักด์ิศรีพงษ์มัธยม-เทียบเท่า
43 น.ส.กนกวรรณ         พันธุพ์าณิชย์น.ส.ปพิชญา              สังข์นาค มัธยม-เทียบเท่า
44 น.ส.นงลักษณ์            ลดาลลิตสกุลด.ญ.ธมน                   ลดาลลิตสกุลมัธยม-เทียบเท่า
45 นายพิพัฒน์               อักษรชนู.ส.พัฒิญา                อักษรชู มัธยม-เทียบเท่า
46 นายกฤตเมธ              โขเจริญผลด.ช.ภวัต                     โขเจริญผลมัธยม-เทียบเท่า
47 น.ส.จิณตกาญ           เกตุแก้วนายกฤตภาส              ไตรสุรัตน์ มัธยม-เทียบเท่า
48 นางฐิตารีย์          พุม่ศรีคูณกิตติน.ส.อนงค์ภัทร    พุม่ศรีคูณกิตติ อนุปริญญา-ป.ตรี
49 นายอุธรณ์           โพธิศ์รี นายพริษฐ์พร       โพธิศ์รี อนุปริญญา-ป.ตรี
50 นายโกศล               โกมลเมศนายธนพล             โกมลเมศ อนุปริญญา-ป.ตรี
51 น.ส.ปริวดา             จงนาทกลางน.ส.วรนพร            ใจดี อนุปริญญา-ป.ตรี
52 นายประพัฒน์       สาริกา น.ส.พัชราภา          สาริกา อนุปริญญา-ป.ตรี
53 นายท านาย            โชคลา น.ส.พรภิญญา        โชคลา อนุปริญญา-ป.ตรี
54 ว่าทีร้่อยเอกศตวรรธน์  ดุษฎีเสนีย์นายดนุภพ              ดุษฎีเสนีย์ อนุปริญญา-ป.ตรี
55 นายสมชาย               ค าพร้องน.ส.ชนิสรา               ค าพร้อง อนุปริญญา-ป.ตรี
56 นางนพวรรณ            ทองค า นายสิทธิเชษฐ์           ทองค า อนุปริญญา-ป.ตรี
57 นางกรรณิกา              แสงอะโนนายอัครพล                แสงอะโน อนุปริญญา-ป.ตรี
58 นายรุ่งโรจน์              ค าช่วยสินนายพงศกร               ค าช่วยสิน อนุปริญญา-ป.ตรี
59 นางอรพิน                 ห่วงศักด์ิศรีน.ส.อรจิรา                ห่วงศักด์ิศรี อนุปริญญา-ป.ตรี
60 นายจิรชาติ                 บุญรินทร์น.ส.ศศวรรณ             บุญรินทร์ อนุปริญญา-ป.ตรี
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61 นางอาพร                   พรมมาน.ส.อธิชา                   พรมมา อนุปริญญา-ป.ตรี
62 นางศุลีพร                  เซ็นยวนิชน.ส.ธนภรณ์              โสมรักษ์ อนุปริญญา-ป.ตรี
63 นางนวรัตน์                 ศิริผัดน.ส.กานต์ชนิต           ศิริผัด อนุปริญญา-ป.ตรี
64 นายเอกชัย                  อาจกล้านายภัทรพล                 อาจกล้า อนุปริญญา-ป.ตรี
65 นางวันวิสาข์              ศรีบุญเพ็งน.ส.ปัทมาภรณ์          ศรีบุญเพ็ง อนุปริญญา-ป.ตรี
66 นายพันธุธ์ัช               ศรีหาพลน.ส.พรรณสิริ            ศรีหาพล อนุปริญญา-ป.ตรี
67 นายชยพล                 สังข์ทองนายชานน                 สังข์ทอง อนุปริญญา-ป.ตรี
68 นายพสิษฐ์                จงแสง น.ส.อัญวีณ์                จงแสง อนุปริญญา-ป.ตรี
69 นายสาโรจน์             คงเนียมน.ส.ปรางนภัส           คงเนียม อนุปริญญา-ป.ตรี


