
รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่2/1 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

  1. เด็กชายศรณัย ์ สีกาแกว้   1. เด็กหญิงวทิตยา  ออ่นอทุยั 
  2. เด็กชายพชัรพล  แนวค า   2. เด็กหญิงศภุกัษร  ใจชอบดี 
  3. เด็กชายศรณัยพงศ ์ เพ็ชรอยู่   3. เด็กหญิงปภาวรนิท ์ เครืออนนัต ์
  4. เด็กชายภาน ุ สงิหศ์ิลา   4. เด็กหญิงปรียานชุ  งามศิริ 
  5. เด็กชายธนพนัธุ ์ วบิูลยช์ยั   5. เด็กหญิงธนธร  ดงดินออ่น 
  6. เด็กชายวชิรวทิย ์ โพธ์ินอก   6. เด็กหญิงปนิดา  ทองแดง 
  7. เด็กชายกฤตธนภฎั  ลีอดุม   7. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีพนันา 
  8. เด็กชายโรจนสัถ ์ โสดาราม   8. เด็กหญิงไอรดา  เจียกกระโทก 
  9. เด็กชายเกรียงศกัดิ ์ ละหอ้ย   9. เด็กหญิงกญัญาณฐั  เอ่ียมสะอาด 
10. เด็กชายอาจติยะ  เช่ือมกลาง 10. เด็กหญิงณิยาพชัร ์ ค  าพล 
11. เด็กชายศภุณฐั  ถาแกว้ 11. เด็กหญิงปิยวรรณ  แช่มมณี 
12. เด็กชายศภุณฐั  คลุม้กระโทก 12. เด็กหญิงภทัรวดี  หมายมั่น 
13. เด็กชายธนวฒัน ์ พิบูลย ์ 13. เด็กหญิงวรศิรา  เจียมโฆสติ 
14. เด็กชายพชรโชค  แกมนิล 14. เด็กหญิงวรญัญา  อา้ยปัน 
15. เด็กชาย ยทุธนา  นงคพ์รมมา 15. เด็กหญิงฉฐัญา  สทิธิพล 
16. เด็กชายดิลก  พงษพ์นัธ ์ 16. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตะเภาพงษ ์
17. เด็กชายราฟิม  ฮิม 17. เด็กหญิงกญัญาพชัร  ชวูงศต์ระกลู 
 18. เด็กหญิงมารสิา  อารอ้น 
 19. เด็กหญิงอสิราภรณ ์ แกว้บตุรดี 
 20. เด็กหญิงรชักร  ภมูิวาล 
 21. เด็กหญิงนฤมล  เพ็ชรศรี 
 22. เด็กหญิงนิษฐา  อากรนิธิ 
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวเสน่หา  ดาทา 

 



 รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่2/2  

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

  1. เด็กชายอดิศร  สมใจ   1. เด็กหญิงจิรชัญา  ขนัตี 
  2. เด็กชายศภุชาตินนท ์ หนัทยงุ   2. เด็กหญิงอานนัตยา  นาคสกลุ 
  3. เด็กชายอฑัฒพ์ล  พรมพงค ์   3. เด็กหญิงณชัชารีย ์ วาทีทิพย ์
  4. เด็กชายชยัพร  บญุจวง   4. เด็กหญิงนภสัสร  จรรโลงบตุร 
  5. เด็กชายนพรตัน ์ พิมพผ์าพิน   5. เด็กหญิงธญัชนก  ถายะเดช 
  6. เด็กชายกรวชิญ ์ วรกาล   6. เด็กหญิงสกลุปรยิา  นารถสทิธ์ิ 
  7. เด็กชายครรชิต  โคพระ   7. เด็กหญิงระววิรรณ  ดาราศร 
  8. เด็กชายกรณร์ฐั  พยหุะ   8. เด็กหญิงเอมมิสา  รกังาม 
  9. เด็กชาย รฐัภมูิ  อนิทรนวล   9. เด็กหญิงวรรณภา  สอนวชิา 
10. เด็กชายศกัดินนท ์ ยอดค า 10. เด็กหญิงจฑุาภรณ ์ บญุยะดาษ 
11. เด็กชายอภิวฒัน ์ มขุแสง 11. เด็กหญิงทศัศินา  ออ่นพรม 
12. เด็กชายอมรรชฏ  วงษพ์นัธ ์ 12. เด็กหญิงสาล่ี  ฉีกกระโทก 
13. เด็กชาย สริวชิญ ์ แจงกระโทก 13. เด็กหญิงนนัทน์ภสั  เรืองรวีธนายศ 
14. เด็กชายพีรดล  จนัทรศ์รี 14. เด็กหญิงปารชิาติ  ประยงคเ์พ็ชร 
15. เด็กชายเสฏฐวฒุ ิ บ  ารุงจิตร 15. เด็กหญิงกชกร  บญุนาค 
16. เด็กชายธีรภทัร  เจรญิยิ่ง 16. เด็กหญิงจรุารกัษ ์ ปันสว่น 
17. เด็กชายธีรภทัร  ค  าประโคน 17. เด็กหญิงเบญจสริ ิ เบา้ชยั 
18. เด็กชายธนบตัร  ปางประโคน 18. เด็กหญิงพชัราภา  เสรีพนัธ ์
19. เด็กชายภาคภมูิ  อาจหาญกิจ 19. เด็กหญิงมลธิชา  จารตัน ์
 20. เด็กหญิง ภทัรภร  ตยุรมัย ์
 21. เด็กหญิงณฐัรดา  อนฤุทธ์ิ 
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นายนันทภพ  ช่างเกวียน 

 



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่2/3 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

  1. เด็กชายศรณัย ์ ไทเ้ชียง   1. เด็กหญิงสชุญัญา  มิตรประพนัธ ์
  2. เด็กชายณฐัพล  พรมสี   2. เด็กหญิงวชิราภรณ ์ แดงโชต ิ
  3.เด็กชายศิวาย ุ มาลาเลก็   3. เด็กหญิงประภสัสร  โพธ์ิงาม 
  4. เด็กชายนเรศ  พดัพรม   4. เด็กหญิงศศลกัษณ ์ ปานอดุม 
  5. เด็กชายวนิซอง   ตี   5. เด็กหญิงนภิสร ์ จมุพล 
  6. เด็กชายภวูดล  ไรป่ิน   6. เด็กหญิงนิชานนัท ์ ศิรมิิรนิทร ์
  7. เด็กชายปรเมศร ์ ตน้นอ้ย   7. เด็กหญิงจฑุามณี  สารการ 
  8. เด็กชายวฒุภิทัร  อา่งศรี   8. เด็กหญิงฐานิดา  กบัรมัย ์
  9. เด็กชายอิม่แมน  เชือ้วงค ์   9. เด็กหญิงรตันวดี  อนิทรสม 
10. เด็กชายดสุติ  รดิจนัอดั 10. เด็กหญิงลดัดา  เป็งเพราะ 
11. เด็กชายธนกร  คงสนิท 11. เด็กหญิงบวัชมพ ู เนินบก 
12. เด็กชายธนากร  อาษาแกว้ 12. เด็กหญิงชลดา  ปัตซา 
13. เด็กชายพงศธร  ชมกลุ 13. เด็กหญิงปทิตตา  วรรณศิลป์ 
14. เด็กชายธนวฒัน ์ บวัสงิห ์ 14. เด็กหญิงพชัรพร  โสนทอง 
15. เด็กชายอรญั  ฟานเดินอาเบลเลอ่ 15. เด็กหญิงจิตรดา  ฉนุกระโทก 
16. เด็กชายสริริาช  ถาวรกลุ 16. เด็กหญิงสชุญา  สมช่ือ 
17. เด็กชายอชิตพงศ ์ สขุปลั่ง 17. เด็กหญิงพลอยชมพ ู ยืนสขุ 
 18. เด็กหญิงวลิาวรรณ  มีโชค 
 19. เด็กหญิงกรรณิกา  เท่ียงเลา 
 20. เด็กหญิงชญานี  พรหมเสน 
 21. เด็กหญิงสธุาทิพย ์ คะนารมัย ์
 22. เด็กหญิงกญัญาภคั  ใชยะ 
 23. เด็กหญิงสกุญัญา  ผลาเลศิ 
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวรักษสุ์ภานันท ์ ปานเดชา 

 



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่2/4 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

  1. เด็กชายสทุธิพงษ ์ จนัทะพล   1. เด็กหญิงนพเกลา้  ถาวรจิตร 
  2. เด็กชายกิตติพศ  เทียมพลู   2. เด็กหญิงชนาภา  วฒันา 
  3. เด็กชายณฐัวฒุิ  จิระวชัชะนานนท ์   3. เด็กหญิงปณุรดา  บญุเจรญิ 
  4. เด็กชายภวูณฐั  มุ่งจงรกัษ์   4. เด็กหญิงธนญัชนก  แสนออ่น 
  5. เด็กชายวริลัพชัร ์ ยทุธนไพบูลย ์   5. เด็กหญิงจรสัโฉม  เจรญิศรี 
  6. เด็กชายจิรวฒัน ์ กลางอรญั   6. เด็กหญิงณิชาภทัร  ยอดปรางค ์
  7. เด็กชายฐาปกรณ ์ เจรญิดี   7. เด็กหญิงปภาวรนิทร ์ บญุสงู 
  8. เด็กชายพทัธดนย ์ รูปสม   8. เด็กหญิงจฬุาทิพย ์ ศรีสงัข ์
  9. เด็กชายฐิติววิฒัน ์ เพียโคตร   9. เด็กหญิงฟ้ารุง่  ลายศรี 
10. เด็กชายกฤษฎา  ถาวร 10. เด็กหญิงบญุธิดา  เกตมุาลยั 
11. เด็กชายกรกช  มงุคณุ 11. เด็กหญิงธสธิุตา  อนิทรแ์สง 
12. เด็กชายประกฤษฎิ ์ ลอ้เจรญิวฒันะชยั 12. เด็กหญิงสรลันชุ  วงศเ์กียรติสกลุ 
13. เด็กชายพงศธร  ชนะภยัรี 13. เด็กหญิงศศภิา  มีนา 
14. เด็กชายสทิธิกร  ทรงกิจชยัสริิ 14. เด็กหญิงนวรรณบญุ  สวามิ 
15. เด็กชายกนกศกัดิ ์ ภพูวก 15. เด็กหญิงรชัณิกา  ดีโสม 
16. เด็กชายรชัพล  บรุาณเดช 16. เด็กหญิงพิมพพ์ลอย  ยิ่งงามแกว้ 
17. เด็กชายสทุธิเกียรติ  รติพรเลศิ 17. เด็กหญิงธญัพฤกษ ์ ทองยอ้ย 
18. เด็กชายญาณโชติ  สวุรรณโชติ 18. เด็กหญิงโกลญัญา  พิกลุงาม 
 19. เด็กหญิงแทนขวญั  วไิลศรีอมัพร 
 20. เด็กหญิงยศวดี  บวัค าศร ี
 21. เด็กหญิงกรรณิกา  จินดา 
 22. เด็กหญิงวรรณษา  กุ่มเดช 
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นายสิวะ  ทาศรี  

 



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่2/5 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

  1. เด็กชายทฤษฏี  แกมนิล   1. เด็กหญิงศรุตรา  ฟองเกิด 
  2. เด็กชายสธิุโรจน ์ จิตวขิาม   2. เด็กหญิงณฎัฐณิชา  ปะอนัทงั 
  3. เด็กชายกฤษกร  มหิทธิภิญโญ   3. เด็กหญิงกญัญพชัร  บญุสง่สวสัดิ์ 
  4. เด็กชายอนาวิล  ออ่นสองหอ้ง   4. เด็กหญิงกญัญาภคั  ดงดินออ่น 
  5. เด็กชายพสัวสัส ์ พิกลุแกว้   5. เด็กหญิงอรสิรา  ภาระกิจ 
  6. เด็กชายธีรดนยั  ภกัดีโต   6. เด็กหญิงศิโรรตัน ์ กลิน่ดวง 
  7. เด็กชายวรพล  มิตรจงัหรีด   7. เด็กหญิงพณัณิตา  คลาฤทธ์ิ 
  8. เด็กชายกฤติพงศ ์ วงศศ์ิลา   8. เด็กหญิงนพเกา้  ลนุละลาด 
  9. เด็กชายธนกฤต  มีหนองใหญ่   9. เด็กหญิงหทยักานต ์ หลวงสนาม 
10. เด็กชายพสักร  ทิพยบ์รูพา 10. เด็กหญิงรุจิรดา  เวียงย่างกุง้ 
11. เด็กชายชนาธิป  ใจแกว้ทิ 11. เด็กหญิงณฐัธิดา  หุม้ทอง 
12. เด็กชายฐิติวฒัน ์ สนโสม 12. เด็กหญิงบษุบงก ์ ดาราศร 
13. เด็กชายกฤษดากร  พฒุสระนอ้ย 13. เด็กหญิงอจัฉรยิา  สิงหพ์ลงาม 
14. เด็กชายภาคิน  กิจสมยั 14. เด็กหญิงอรสิรา  ถาวร 
15. เด็กชายภตูะวนั  จนัมะลิ 15. เด็กหญิงสภุทัรา  เทียนมณี 
16. เด็กชายชวาลโชติ  ดงพิกิจ 16. เด็กหญิงพิมพม์าดา  ลกูจนัทร ์
17. เด็กชายธีรพงษ ์ โตสนัเทียะ 17. เด็กหญิงสฤุทยั  ศรีทอง 
18. เด็กชายปกรณ ์ รกัชาติ  18. เด็กหญิงสภุชัชญา  ดงแสนแกว้ 
19. เด็กชายสรุสทิธ์ิ  ทิมมงักร 19. เด็กหญิงอภิชญา  หารศรี 
 20. เด็กหญิงสรุดา  กาญจนนวโชติ 
 21. เด็กหญิงพลอยจนัทรฉ์าย  ศรีโปฎก 
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวธนพร  บัวผดุง 

 



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่2/6 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

  1. เด็กชายนภสนิธุ ์ หวงัคงพินิจ   1. เด็กหญิงไอลดา  ชาภู 
  2. เด็กชายสธีุกานต ์ ธีระจารุวรรณ   2. เด็กหญิงวารุณี  ชยัจ า 
  3. เด็กชายคเชนทร ์ อ่อนเหลา่   3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พวกไธสง 
  4. เด็กชายเฉลมิชยั  ดจุเฉลมิ   4. เด็กหญิงณฏัฐนิชา  แกว้ประสทิธ์ิ 
  5. เด็กชายปณุณวชิา  ทองภา   5. เด็กหญิงอภิษฎา  สนัติวงค ์
  6. เด็กชายอนพุงศ ์ เงินอ่อน   6. เด็กหญิงพิมพช์นก  นนัทพฤกษา 
  7. เด็กชายนิรุทธ์ิ  บศุบง   7. เด็กหญิงอจัฉรานนัท ์ ลายศรี 
  8. เด็กชายสรุเกียรติ  สงัแสวง   8. เด็กหญิงศรญัญา  กนันิยม 
  9. เด็กชายกฤษฎา  โสอดุม   9. เด็กหญิงพธิุตา  จอดนอก 
10. เด็กชายณรงคฤ์ทธ์ิ  อนิทรป์ระสงค ์ 10. เด็กหญิงวรนิทร ์ สาเร๊ะ 
11. เด็กชายสริิชยั  ข  าสขุเลศิ 11. เด็กหญิงเฉลมิขวญั  พรมประเสริฐ 
12. เด็กชายยศพล  ศรีโนย 12. เด็กหญิงศิรภสัสร  ค  าดี 
13. เด็กชายเมธี  เมฆขาว 13. เด็กหญิงวจิตรา  เกลีย้งตะพงค ์
14. เด็กชายณฐัภทัร  พรมมี 
บ 
บฐ 

14. เด็กหญิงสมุิตรา  บวัใหญ่ 
15. เด็กชายณรงคช์ยั  สายสดุ 15. เด็กหญิงชนิกานต ์ โมคกลุ 
16. เด็กชายพงคภ์คั  สขุเมือง 16. เด็กหญิงวชัราภรณ ์ ลีอดุม 
17. เด็กชายนพดล  พาเทียม   
พดล   

17. เด็กหญิงกมลชนก  หยมูุ่ย 
18. เด็กชายกิตติกร  กรวเิชียร 18. เด็กหญิงพชัราภรณ ์ ค  าแพทย ์  
 19. เด็กหญิงสารศิา  ทางดี 
 20. เด็กหญิงฐิติภา  แกว้ศรี 
 21. เด็กหญิงจิราพทัธฏ ์ แวนวน 
 22. เด็กหญิงสนีินาฏ  ชยัศกัดิ ์
 23. เด็กหญิงจฬุาลกัษณ ์ ภมูิประสาท 
 24. เด็กหญิงสาวติรี  ค  าภกัดี 
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาวศศธิร  ศรีเพญ็ 

 



รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่2/7 

ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

  1. เด็กชายศภุณฐั  จตรุงคพ์านิชย ์   1. เด็กหญิงภทัรภร  ยะหตัตะ 
  2. เด็กชายธีรพงษ ์ ประจนัคีรี   2. เด็กหญิงนลนินภิา  เตรียรมัย ์
  3. เด็กชายวฒุพิงษ ์ ปนทอง   3. เด็กหญิงสพุิชญา  ราชพฤกษ์ 
  4. เด็กชายอาติยะ  พรไทย   4. เด็กหญิงเจิมมาศ  จอมมาลา 
  5. เด็กชายเอกวฒัน ์ ค  าภษูา   5. เด็กหญิงโสวชิญา  เกษประสาร 
  6. เด็กชายนิกร  เงินทรพัย ์   6. เด็กหญิงนลพรรณ  แกว้โต 
  7. เด็กชายธีรติ  ลพพืน้   7. เด็กหญิงณฐัฐาพร  สายทอง 
  8. เด็กชายสทิธิศกัดิ ์ รกัสวสัดิ์   8. เด็กหญิงธนภรณ ์ เกตพุงษ ์ 
  9. เด็กชาย ธนเกษมวานิช  งามนิธิธนานนัท ์   9. เด็กหญิงภทัราภา  สายดอนยาง 

10. เด็กชายจิรายุ  แกว้วงค ์ 10. เด็กหญิงจฑุาทิพย ์ เลง่ท่อ 
11. เด็กชายอนกุลู  นามมลตรี  11. เด็กหญิงกรณิศ  ฉ ่าช่วง 
12. เด็กชายวทญัญ ู ออ้มนอก 12. เด็กหญิงสพุรรณิกา  บญุเจรญิ 
13. เด็กชายอภิชาติ  เพ็ชรหงษ์ 13. เด็กหญิงเพชรมณีพร  สายพรหม 
14. เด็กชายกรณรงค ์ วศิาพล 14. เด็กหญิงกมลรตัน ์ ฟักแฟง 
15. เด็กชายพีรพฒัน ์ สวุรรณวธันะ 15. เด็กหญิงสาธิดา  บวัเผ่ือน 
16. เด็กชายพงศกร  วฒันเบญจา 16. เด็กหญิงธญัวรตัน ์ บญุค า้ 
17. เด็กชายเลียม โดมินกอส  ช านิ 17. เด็กหญิงทกัษวดี  กลุจนัทร ์
18. เด็กชายธณาวฒุิ  วรศาสตร ์ 18. เด็กหญิงชตุิกาญจน ์ ตาพยงุ 
19. เด็กชายนฤพนัธ์ิ  เลศิศรีสวุฒันา 19. เด็กหญิงวีรนนัท ์ อตุรา 
 20. เด็กหญิงพิมพช์นก  ไชยศิลา 
 21. เด็กหญิงฑิฆมัพร  พกันอ้ย 
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าช้ัน  นางสาววิไลลักษณ ์ สมคูณ 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

  1. เด็กชายจีรวรรธ  พานพา   1. เด็กหญิงภาราดา  วรค า 
  2. เด็กชายไตรวชิญ ์ วริตันชยัวรรณ   2. เด็กหญิงจิดาภา  เต็มเป่ียม 
  3. เด็กชายปภงักร  อนิทรพานิชย ์   3. เด็กหญิงกมลพชร  สารมิตร 
  4. เด็กชายรชต  ศรีตระเวร   4. เด็กหญิงภทัรมน  ดาราศร 
  5. เด็กชายพีรพงศ ์ สงิหโ์ตทอง   5. เด็กหญิงเกศินี  คงสขุมาก 
  6. เด็กชายรชัพล  สงัขรุ์ง่เรือง   6. เด็กหญิงจิดาภา  เวียนพบ 
  7. เด็กชายธนาพล  ตรีสวุรรณ   7. เด็กหญิงปณิดา  กนัหาเขียว  
  8. เด็กชายพีรเดช  คาอรญั   8. เด็กหญิงทิพปภา  ทมุสวสัดิ ์
  9. เด็กชายรามเทพ  ทองปานดี   9. เด็กหญิงจนัทรจิ์ฬา  จนัทา 
10. เด็กชายธีรชยั  ทา้วสาลี 10. เด็กหญิงณฐัวดี  แกมนิล 
11. เด็กชายวรโชติ  ผดงุเลศิ 11. เด็กหญิงรตัตญิา  ปลงรมัย ์
12. เด็กชายวีราทร  บญุรกัษา 12. เด็กหญิงอรอมุา  เรือนพิมพ ์
13. เด็กชายอรรถพล  ประดบัทอง  
14. เด็กชายณภทัร  ม่วงแคะ  
15. เด็กชายพีรพล  ศรีสมยั  
16. เด็กชายวีรวฒัน ์ เงินลว้น  
17. เด็กชายอิสระ  บญุศรี  
18. เด็กชายศภุชยั  บวัค าศรี  
19. เด็กชายจิราวฒัน ์ ทรายขาว  
20. เด็กชายวีรวิชญ  ศรแกว้ดารา  
21. เด็กชายจกัรพงษ ์ พอดี  
22. เด็กชายราชานนท ์ อวยชยั 

 
 

23. เด็กชายธนชาติ  เกตพุงษ ์  
24. เด็กชายณฐักร  ประดาห ์  
25. เด็กชายศิวฒัน ์ แซมต่างศรี  
26. เด็กชายเกรียงศกัดิ ์ พาละพล  
27. เด็กชายนราวชิญ ์ โมคกลุ  
28. เด็กชายวชิรวทิย ์ เอ่ียมวไิลย ์  

 
ครูประจ าช้ัน นางสาววิลาวัลย ์ พร้อมจติร 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

  1. เด็กชายสรุยิา  เลาสงูเนิน    1. เด็กหญิงสชุาดา  บญุญาส ุ
  2. เด็กชายกมลเกียรติ  บญุแกว้   2. เด็กหญิงสทุธิดา  ศาลางาม 
  3. เด็กชายอมศัฏา  คชภตูิ   3. เด็กหญิงรชัชกาญจณ ์ สกลุทอง 
  4. เด็กชายศิรดนยั  หรุน่สกลุ   4. เด็กหญิงจิรประภา  พรมมา 
  5. เด็กชายชิตพล  บวัประสาร   5. เด็กหญิงณฐัธิดา  สขุประเสรฐิ 
  6. เด็กชายอภิรกัษ ์ ดาราศร   6. เด็กหญิงปรายฝน  พรมประกอบ 
  7. เด็กชายกรพจน ์ กนัพวง   7. เด็กหญิงอารียา  เข็มรุ่ง 
  8. เด็กชายศรณั  พิลนุ   8. เด็กหญิงอรญัญา  สขุสมทิพย ์ 
  9. เด็กชายอทิธิพล  พงษส์มร   9. เด็กหญิงกมลชนก  เหงา้โอสา 
10. เด็กชายศภุวชิญ ์ มฐัผา 10. เด็กหญิงกญัญารตัน ์ กอบเงินทอง 
11. เด็กชายสงกรานต ์ ทามนั  11. เด็กหญิงพรศิร ิ แซลี่ 
12. เด็กชายภาคภมูิ  นิลประกาศ   
13. เด็กชายพงศธร  กนัอบ  
14. เด็กชายธนดล  คนโต  
15. เด็กชายพนัธไ์ท  ไชยพงษ ์   
16. เด็กชายนิเวศน ์ โตพา  
17. เด็กชายวีรภทัร  คู่ชยัภมูิ  
18. เด็กชายบญุประกอบ  เงินประสทิธ์ิ  
19. เด็กชายวรายทุธ  ยศบรุุษ  
20. เด็กชายจรสัพงศ ์ ปันสว่น  
21. เด็กชายสมชาย  คนัไชย  
22. เด็กชายธนภทัร  ยบุลผึง้  
23. เด็กชายธนกร  ศรีสมวงค ์   
24. เด็กชายพงศกร  เจรญิสนิ    
25. เด็กชายภาณวุชิญ ์ หอมประไพ  
26. เด็กชายเกียรติศกัดิ ์ คลงัหิรญั  
27. เด็กชายบณุเทียน  ลมึ  
28. เด็กชายพฤฒพิงศ ์ เป่ียมทอง  

 
                                                               ครูประจ าช้ัน นางสาวมุกดา  พ่วงกระโทก 
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ช่ือ - สกุล ช่ือ - สกุล 

  1. เด็กชายรุง่เรือง  เย็นประสพ   1. เด็กหญิงญาณิศา  ดาวเรือง 
  2. เด็กชายอลงกรณ ์ โภคานรุกัษ ์   2. เด็กหญิงปภสัรา  พรมนดั 
  3. เด็กชายณฐัพนธ ์ มณฑาทิพย ์   3. เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยเดช 
  4. เด็กชายพรภวษิย ์ มุ่งสมานพรรค   4. เด็กหญิงพชัราภรณ ์ เถาวบ์ญุ 
  5. เด็กชายอนวุตัิ  สตัยา   5. เด็กหญิงวรศิรา  เพ็ชรจิตร ์
  6. เด็กชายรชต  จนัทรโ์สดา   6. เด็กหญิงธมลวรรณ  สกลุรตันรกัษ ์
  7. เด็กชายพีรพฒัน ์ บญุรม่   7. เด็กหญิงพดัชา  สวุรรณธาร 
  8. เด็กชายกรกฎ  แกว้ประทมุ   8. เด็กหญิงศภุาพิชญ ์ เจรญิพนัธ ์
  9. เด็กชายณรรทกร  ตองค า   9. เด็กหญิงพิมพผ์กา  ส  าลี 
10. เด็กชายเอกนรนิทร ์ พาสทิธ์ิ  
11. เด็กชายธาวนิ  บอนไธสง  
12. เด็กชายปิยะวชัร ์ ศรีเกษม  
13. เด็กชายธีราทร  บญุรกัษา  
14. เด็กชายปิยะวฒัน ์ อนิทรสม  
15. เด็กชายจิรภทัร  ชยัยนัต ์  
16. เด็กชาย รุง่โรจน ์ เรืองกระโทก  
17. เด็กชายวรพล  บญุธรรม  
18. เด็กชายศภุกร  พรงาม  
19. เด็กชายณฐักิตติ ์ แกว้สมบตัิ  
20. เด็กชายสวุรรณภมูิ  เกษมศรีวทิยา  
21. เด็กชายปัญญพฒัน ์ ค  าสนิท  
22. เด็กชายกอ้งภพ  วงแสงจนัทร ์  
23. เด็กชายกมลภพ  พงษากลาง  
24. เด็กชายพีรชัชยั  บญุ  
25. เด็กชายกฤษณะ  สดุจิตร  
26. เด็กชายโชคทวี  คงดว้ง  
27. เด็กชายอ านาจ  ผอ่งศรี  
  

  
                                                              ครูประจ าช้ัน นางสาวแสนสิน  สุทธิเจริญ 


