
รายชอืนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีท ี3/1 

ชอื - สกุล ชอื - สกุล 

1. เด็กชายกรวิชญ ์อ่อนนอ้ม 1. เด็กหญิงกชวรรณ กีธนสมบตั ิ

2. เด็กชายกิตติกร เนียมนอ้ย 2. เด็กหญิงจติตานนัท ์เลียวสมบูรณ ์

3. เด็กชายชวศิลป์ รติพรเลิศ 3. เด็กหญิงชตุิกาญจน ์ถาวรจติร 

4. เด็กชายณัฐชนน หอมชนื 4. เด็กหญิงทบัทิมทอง เจริญผล 

5. เด็กชายณัฐดนยั ลาดเหลา 5. เด็กหญิงทบัทิมทอง สีฟ้า 

6. เด็กชายธนพล แสงกุรงั 6. เด็กหญิงธิดารตัน ์ภู่หยดั 

7. เด็กชายธนวฒัน ์กนัหา 7. เด็กหญิงนภสัวรรณ นาคทองดี 

8. เด็กชายธชัพล หมอประกอบ 8. เด็กหญิงนลพรรณ เนียรสิทธิ 

9. เด็กชายนภวิถี   วนัเพง็ 9. เด็กหญิงนิลณี สีเคน 

10. เด็กชายพิพฒัน ์สคุาํภา 10. เด็กหญิงพมิพช์นก หมอประกอบ 

11. เด็กชายพีรภทัร ์คาํดี 11. เด็กหญิงภทัรนนัท ์กนัดิษฐ 

12. เด็กชายพีระภทัร สงูยงิ 12. เด็กหญิงภิฌานนัท ์มลิแยม้ 

13. เด็กชายรพีภทัร ์จนัทรพ์นัธ ์ 13. เด็กหญิงมฐิุตา ชนะกาญจน ์

14. เด็กชายรวิช กลา้หาญ 14. เด็กหญิงไมจนิ เหงียน 

15. เด็กชายรฐันชยั บญุมาเครือ 15. เด็กหญิงรนิรนิี อนัสมบูรณ ์

16. เด็กชายรฐัภมิู จารญั 16. เด็กหญิงวรศิรา แซ่ซอื 

17. เด็กชายศกัดิสิทธิ แขมคาํ 17. เด็กหญิงวนัธิดา ศรีเมือง 

18. นายจีวิณเศียร ซาเรด 18. เด็กหญิงศิรประภา กนัอบ 

 19. เด็กหญิงศิรริตัน ์โนนใหญ่ 

 20. เด็กหญิงสิรวิณั สงัขท์มุ 

 21. เด็กหญิงอรปรียา ถามงัมี 

 22. เด็กหญิงอรยา วรคาํ 

 23. เด็กหญิงอญัมณีนุช พรหมศร ี

 24. นางสาวซูงีง เฮง 

  

  

  

 

 นายทฤษฎี  คลอ่งแคล่ว   

ครูประจาํชนั 



รายชอืนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีท ี3/2 

ชอื - สกุล ชอื - สกุล 

1. เด็กชายจิรพนธ ์เจ๊กจนั 1. เด็กหญิงอภิชนา ยงิหาญ 

2. เด็กชายอภิเชษฐ นวุงษ์ 2. เด็กหญิงรกัษิณา เหลาสดุ 

3. เด็กชายภวูนาท ชุ่มพรมราช 3. เด็กหญิงศราสินี คาํพนัธ ์

4. เด็กชายรฐัศาสตร ์ไทยธานี 4. เด็กหญิงพชรพร โพธิสตัย ์

5. เด็กชายธนวฒัน ์ดีทอง 5. เด็กหญิงศิรนิาถ จิตรพ์ล 

6. เด็กชายสถาพร แก่นแกว้ 6. เด็กหญิงพรชนก สงัจงัวาง 

7. เด็กชายนฐักร กอ้งกงัวาลย ์ 7. เด็กหญิงมนสันนัท ์ฉนุกระโทก 

8. เด็กชายกิตติธชั งามยมิ 8. เด็กหญิงอรปรีญา ขมุทรพัย ์

9. เด็กชายภตูะวนั วงคศ์ิร ิ 9. เด็กหญิงวิจิตรา เรืองทา 

10. เด็กชายนนัทวฒัน ์ไข่กระโทก 10. เด็กหญิงนฎัฐิชา ชยัสิงห ์

11. เด็กชายรชต ล่องลอย 11. เด็กหญิงธนญัญา อา้ยปัน 

12. เด็กชายลทัธพล งามขาํ 12. เด็กหญิงอไุรวรรณ กลินผกัแว่น 

13. เด็กชายสรวิชญ ์เหยีมไธสง 13. เด็กหญิงพมิพม์าดา พฒิุปัญญาวิท ู

14. เด็กชายธนวินท ์พฒันเศรษฐ 14. เด็กหญิงอชริญา สงัขรุจน ์

15. เด็กชายคคันานนท ์หุ่นทอง 15. นางสาวลีนา บุญ 

16. เด็กชายกฤตภคั ปานมาก 16. เด็กหญิงนิธินาถ ผนัประเสรฐิ 

17. เด็กชายอิทธิพงษ ์ถะเกิงสขุ 17. เด็กหญิงจรินนัท ์มาสาย 

 18. เด็กหญิงธิดา มิตรจงัหรีด 

 19. นางสาวกญัญาภคั เทพจนัทร ์

 20. เด็กหญิงมะณิกา คงสนิท 

 21. เด็กหญิงเกศราภรณ ์ดาราศร 

 22. เด็กหญิงคชภรณ ์ปาละวิวธัน ์

  

  

  

  

  

 

 นายนฤนาท  กาสนกุ   

ครูประจาํชนั 



รายชอืนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีท ี3/3 

ชอื - สกุล ชอื - สกลุ 

1. เด็กชายก่อลาภ สมพงษ ์ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ศรีธรรมมา 

2. เด็กชายกิตติศกัดิ มีสขุ 2. เด็กหญิงจนัทรรตัน ์อาจเอก 

3. เด็กชายณัฎฐากร ขจรวรกาญจน ์ 3. เด็กหญิงจริชัยา แจง้ไธสง 

4. เด็กชายดลชยั ไล่กระโทก 4. เด็กหญิงจฑุามาศ กุ่มสวสัด ิ

5. เด็กชายเดโชชยั พรหมเมตตา 5. เด็กหญิงชนาภา มา 

6. เด็กชายธนกฤต พลอยมาลี 6. เด็กหญิงชยัรมัภา พงษ์สร 

7. เด็กชายธนภทัร เผ่าพนัธุ ์ 7. เด็กหญิงณฐัญาดา ชยัศรี 

8. เด็กชายบารมี สดุแสง 8. เด็กหญิงณฐัณิชา ทพัวงค ์

9. เด็กชายปฏิภาณ เพ็ชรจิตร ์ 9. เด็กหญิงทยุจาง มายถิ 

10. เด็กชายพรสวรรค ์พระคาํนาม 10. เด็กหญิงนภสัรญัชน ์สมคณู 

11. เด็กชายพิเศษ เจรญิพิทกัษ ์ 11. เด็กหญิงนวพรรษ ประสมบตั ิ

12. เด็กชายภมิูพฒัน ์มลูกญัญา 12. เด็กหญิงเบญจวรรณ จนัทรบ์วัลา 

13. เด็กชายรตันภมิู แผ่นเงิน 13. เด็กหญิงปพิชญา ประยงคเ์พชร 

14. เด็กชายวชัรพล นิลเหลือง 14. เด็กหญิงประภสัสร ฟา้คะนอง 

15. เด็กชายศกัรนิทร ์แกว้พิมพา 15. เด็กหญิงลกัษิกา กองนึก 

16. เด็กชายศภุกฤต จนัขอนแก่น 16. เด็กหญิงวิภาสิร ิหวนัทา 

17. เด็กชายสรวิชญ ์เพ่งพิศ 17. เด็กหญิงสภุาวดี สิทธิพล 

18. เด็กชายอรรถพล สปุะมา 18. เด็กหญิงอนธิุดา ตะเพียนทอง 

 19. เด็กหญิงอวิชชญา อดิเดชสกลุ 

 20. นางสาวรีนา ทอน 

  

  

  

  

  

  

  

 

 นายมาโนช เชยประเสรฐิ   

ครูประจาํชนั 



รายชอืนักเรียนชนัมธัยมศึกษาปีท ี3/4 

ชอื - สกุล ชอื - สกุล 

1. เด็กชายกฤตเมธ ถาวรบญุ 1. เด็กหญิงจริะภา บญุนาค 

2. เด็กชายจิรศกัด ิพนมบวร 2. เด็กหญิงจรีวรรณ ศิรเิขตกิจ 

3. เด็กชายจลุกร โจดโจน 3. เด็กหญิงชลธิชา บุษดา 

4. เด็กชายชชัวาล จิตตรตัน ์ 4. เด็กหญิงญาณิศา บุพลบั 

5. เด็กชายณัฏฐชยั บญุเล่า 5. เด็กหญิงณัชชา แสนบุญ 

6. เด็กชายทศันยั สงัศิร ิ 6. เด็กหญิงณฐัวดี วงษม์ณี 

7. เด็กชายธนวฒัน ์แกว้โกมล 7. เด็กหญิงนรศิรา ยมิใผ่ 

8. เด็กชายธีรภทัร ไวแกว้สนู 8. เด็กหญิงนนัทน์ภสั พานิช 

9. เด็กชายภรญั  ูผารตัน ์ 9. เด็กหญิงปภาวรนิทร ์เทยีงศิร ิ

10. เด็กชายมีน ดกึ เหงียน 10. เด็กหญิงปารฉิตัร ศรีอนตุร 

11. เด็กชายฤชายสุ กลัยา 11. เด็กหญิงปารติา ผยุส ุ

12. เด็กชายศภุกานต ์จนิดาโชติอมร 12. เด็กหญิงพศิกา พิมพา 

13. เด็กชายสราวฒิุ ทองบุญ 13. เด็กหญิงพชัรินทร ์พรมวนั 

14. เด็กชายอภิสิทธิ คอนคาํ 14. เด็กหญิงแพรวา นนัทนิรนัดร ์

15. เด็กชายอคัคเดช ไชยศร 15. เด็กหญิงแพรวา สวุรรณธาดา 

16. เด็กชายนฏัฐวฒัน ์ชมุรมัย ์ 16. เด็กหญิงมนสัวี สโมสร 

 17. เด็กหญิงมญัชสุา บุญเจริญ 

 18. เด็กหญิงศรีสมพร นิลประกาศ 

 19. เด็กหญิงศิรดา ศิร ิ

 20. เด็กหญิงศิรมิล จนัทรช์ ู

 21. เด็กหญิงศิวราพร พรมศิรเิดช 

 22. เด็กหญิงอรุาวดี สอนเจริญ 

 23. นางสาวภทัราพร มานะงาน 

  

  

  

  

 

 นางสาวศิรลิกัษณ ์ฤทธิศิร ิ  

ครูประจาํชนั 



รายชอืนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีท ี3/5 

ชอื - สกุล ชอื - สกุล 

1. เด็กชายกิตติภณ มิตรจงัหรีด 1. เด็กหญิงกฤติยา นรากร 

2. เด็กชายจิรพฒัน ์คุม้บณัฑิตย 2. เด็กหญิงญาณิศา รกัแดน 

3. เด็กชายเจษฎากร พรมมา 3. เด็กหญิงณฏัฐณิชา กรเสนาะ 

4. เด็กชายไชยวฒุิ ดีระเบียบ 4. เด็กหญิงธมนพรรณ ไวนอ้ย 

5. เด็กชายธนทตั ผลศิร ิ 5. เด็กหญิงธญัชนก พพิูลึก 

6. เด็กชายนพพร ดาราศร 6. เด็กหญิงเบญญาภา มาดายงั 

7. เด็กชายนพรุจ พนูกลา้ 7. เด็กหญิงปรยิฉตัร เชษวิรุณ 

8. เด็กชายประกาศิต สดสงู 8. เด็กหญิงปินธิดา อนัทิสทุธิ 

9. เด็กชายปิญวฒัน ์พายสาํโรง 9. เด็กหญิงพมิพล์ภสั สริุวงษา 

10. เด็กชายภวูดล ทนตรา 10. เด็กหญิงพมิพิศา เพ็ชรศรี 

11. เด็กชายรพีภทัร ลาดพนัธ ์ 11. เด็กหญิงมณิศรา แมตสิบสอง 

12. เด็กชายรชัชานนท สีหาโบราณ 12. เด็กหญิงมลัลิกา เชอืบุญช่วย 

13. เด็กชายศภุกร กิงวงศา 13. เด็กหญิงเยาวลกัษณ ์บุตตะโตน 

14. เด็กชายศภุกฤต ลดัลอย 14. เด็กหญิงโยษิตา สงคอ์ยู่ 

15. เด็กชายสหสัชยั ปลงัประมลู 15. เด็กหญิงรุง่ไพลิน ทาแก่น 

16. เด็กชายสภุคัวี พวัพนัธุ ์ 16. เด็กหญิงศาลิณี แสงสกลุ 

17. เด็กชายอลงกรณ ์จนัทรด์ี 17. เด็กหญิงศภุิสรา พทุธจติร ์

18. เด็กชายเอกราช พลชาํนาญ 18. เด็กหญิงสิรนิดา เทราซาวา 

 19. เด็กหญิงสชุานาถ บางประเสรฐิ 

 20. เด็กหญิงสภุคัษา กงแกว้ 

 21. เด็กหญิงอมรรตัน ์เจนดง 

 22. เด็กหญิงอจัฉรยิา วงษ์ศรีแกว้ 

 23. นางสาวซูอี เฮง 

  

  

  

  

 

 นางสาวอโนทยั นามหาวงษ ์  

ครูประจาํชนั 



รายชอืนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีท ี3/6 

ชอื - สกุล ชอื - สกุล 

1. เด็กชายกฤษฎา จิตเทศ 1. เด็กหญิงกานตส์ินี งามงด 

2. เด็กชายจกัรกฤษณ ์วรฉตัร 2. เด็กหญิงจารุวรรณ นาคาํ 

3. เด็กชายไชยวฒัน ์พินดอน 3. เด็กหญิงชนนกิานต ์หงษ์ทอง 

4. เด็กชายเตชินท ์เวรุวาปี 4. เด็กหญิงชนิกานต ์ศาลางาม 

5. เด็กชายธรรณธร ใจตรง 5. เด็กหญิงชญัญานชุ โสดาราม 

6. เด็กชายบุญญาณฤ์ทธิ เนืองจาํนงค ์ 6. เด็กหญิงณฎัฐา พาพงษ์ 

7. เด็กชายภสัวฒัน ์สิงหส์ิทธุ ์ 7. เด็กหญิงณัฐกฤตา อินทโชติ 

8. เด็กชายภรูณิฐั ทองอยู่ 8. เด็กหญิงณฐันิชา เด่นดาวเรือง 

9. เด็กชายเมธัส สดุสาคร 9. เด็กหญิงณิชชา เจียมรกัษา 

10. เด็กชายโยชวูา นาํทรพัย ์ 10. เด็กหญิงนฤมล มลกลุ 

11. เด็กชายรพีภทัร ปาบตุร 11. เด็กหญิงเบญจมาศ รกัษารกิิจ 

12. เด็กชายรชัชานนท ์เจียวตงั 12. เด็กหญิงปพิชญา เบา้เจริญ 

13. เด็กชายวชิรวิทย ์คณิตบุญ 13. เด็กหญิงประภาสิร ิมลกลุ 

14. เด็กชายศภุชยั ภมูะณี 14. เด็กหญิงปรารถนา ดกุดี 

15. เด็กชายอนิวฒัน ์กุ่มประสิทธิ 15. เด็กหญิงพรธิตา เกตเุพ็ชร 

16. เด็กชายอนรุกัษ์ ภอูกิจ 16. เด็กหญิงภทัรอปัสร ประสงคผ์ล 

17. เด็กชายอทัถวิภพ เพ็ชรพะเนาว ์ 17. เด็กหญิงรตันากร ป่าศาล 

18. นายจาํเรญิ นมิสนิท 18. เด็กหญิงวลัลภา เจรญิสขุ 

 19. เด็กหญิงศรณัยภ์ร เวียงย่างกุง้ 

 20. เด็กหญิงศิรกิานดา พิทกัษ ์

 21. เด็กหญิงสจิุตรา อินผดงุ 

 22. เด็กหญิงอนญัญา กผุาลงั 

 23. เด็กหญิงอรสิรา โคตรศร ี

 24. นางสาวภษิูตา ธนะสิทธิ 

  

  

  

 

 นายสิทธิชยั โดยคาํด ี

ครูประจาํชนั 



รายชอืนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีท ี3/7 

ชอื - สกุล ชอื - สกุล 

1. เด็กชายกลทีป์ จนัทรา 1. เด็กหญิงกลัยาณี ดวงแกว้ 

2. เด็กชายกอ้งภพ ประสงคผ์ล 2. เด็กหญิงกานธิดา รุง่อรุณ 

3. เด็กชายกานตต์ะวนั สมทรพัย ์ 3. เด็กหญิงจนัทิมา เพ็งถว้น 

4. เด็กชายซุนฮง เชยีง 4. เด็กหญิงญาณิศา เป็นตามวา 

5. เด็กชายธีรพล เอกากาย 5. เด็กหญิงดลยภรณ ์ศิรภิกัดิ 

6. เด็กชายนนทภมูิ บุตะเขียว 6. เด็กหญิงดารารตัน ์เพ็งสว่าง 

7. เด็กชายพงศกร คลองบ่อ 7. เด็กหญิงธัญญรตัน ์บุระคร 

8. เด็กชายพรพิพฒัน ์สดุชาย 8. เด็กหญิงธัญลกัษณ ์เพช็รวิรตัน ์

9. เด็กชายพฤฒิพงศ ์ท่าแยก 9. เด็กหญิงธารารตัน ์ละเมียด 

10. เด็กชายพิทวสั วงคห์มากเห็บ 10. เด็กหญิงปณาลี วรเศรษฐสขุศิร ิ

11. เด็กชายเมธี สากจอหอ 11. เด็กหญิงประกายกานต ์กันนิยม 

12. เด็กชายวิทวสั พรไทย 12. เด็กหญิงปวีณส์ดุา นพฤทธฺ ์

13. เด็กชายสรวิศ โสดาราม 13. เด็กหญิงปาฏลี วรเศรษฐสขุศิร ิ

14. เด็กชายอชิตพล ธรรมศิร ิ 14. เด็กหญิงแพรพิไล กนัอบ 

15. เด็กชายอภิสิทธิ สมุหา 15. เด็กหญิงภณัฑิรา ปาประกอบ 

16. นายพฒุิชยั พนัธะสา 16. เด็กหญิงภทัราภรณ ์นิวรณ ์

17. นายอดุอม สุขดี 17. เด็กหญิงยมลพร ตนัตราชีวธร 

 18. เด็กหญิงลกัษณารีย ์อมิอว้น 

 19. เด็กหญิงศิรริตัน ์กนันิยม 

 20. เด็กหญิงศิรลิกัษณ ์ขนุแกว้ 

 21. เด็กหญิงสวิุชญาณ ์สินโพธิ 

 22. เด็กหญิงอฐัอรษ์ อศัวภชัณธ์ณบดี 

 23. นางสาวธิดาพร ศิรภิยั 

  

  

  

  

 

 นางสาวยพิุน พิมพิสาร   

ครูประจาํชนั 



รายชอืนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีท ี3/8 

ชอื - สกุล ชอื - สกุล 

1. เด็กชายกมัปนาท เกืองกระโทก 1. เด็กหญิงกฤตาภรณ ์สาพล 

2. เด็กชายณัฐวฒุิ คนัไชย 2. เด็กหญิงเนติมา ลาวณัยพาณี 

3. เด็กชายธนกร บุญสิน 3. เด็กหญิงปนสัยา พลูมา 

4. เด็กชายธนพล รอดพิพฒัน ์ 4. เด็กหญิงพมิพน์ิภา เป้าเปียมทรพัย ์

5. เด็กชายธนากร เกตสุขุ 5. เด็กหญิงมิลดา ฉิมเนตร ์

6. เด็กชายธวชัชยั เขียนสอาด 6. เด็กหญิงรตัติกาล ดาบสีพาย 

7. เด็กชายธวฒัชยั พวงเพช็ร 7. เด็กหญิงวราลยั แซ่เหลา 

8. เด็กชายธีรภทัร ์เหนือเกาะหวาย 8. เด็กหญิงศิรญิาภรณ ์มขุแสง 

9. เด็กชายปราโมทย ์ดสิุต 9. เด็กหญิงเหมือนจนัทร ์ป้องขนั 

10. เด็กชายพชรพล ชะเอมไทย  

11. เด็กชายภมิูรพี จาํรูญ  

12. เด็กชายยศสพล แกว้ทองดี  

13. เด็กชายรฐัภมิู ไพเตีย  

14. เด็กชายวราวฒิุ เจริญสขุ  

15. เด็กชายอชิระ ศรีโสภา  

16. เด็กชายอรรถพร นอ้ยศรี  

17. เด็กชายอโรชา ดว้งสวุรรณ  

18. นายณฐัวฒิุ มาลยั  

19. นายภานพุงศ ์รณหงษา  

20. นายอดลุย ์ทิศกระโทก  

  

  

  

  

  

  

 

 นางอาํพนัธ ์รศัมี   

ครูประจาํชนั 
 
 



รายชอืนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีท ี3/9 

ชอื - สกุล ชอื - สกุล 

1. เด็กชายชวดล ลาํใย 1. เด็กหญิงชลลดา อนัทพิษ 

2. เด็กชายธนกร ศิรชิมุพล 2. เด็กหญิงณฐักมล นันทสมุาลย ์

3. เด็กชายธนกฤต ขีดสาํโรง 3. เด็กหญิงบุษบา สีใส 

4. เด็กชายธนภมิู ชาํนาญปืน 4. เด็กหญิงศพุรรณิษา ลีอดุม 

5. เด็กชายธิติภทัร วนัศร ี 5. เด็กหญิงสนุิสา ฮึม 

6. เด็กชายธิเบต ใจประเสรฐิ 6. เด็กหญิงเสาวลกัษณ ์เฉิดกระโทก 

7. เด็กชายนฤพนัธ ์ดาวเรือง 7. เด็กหญิงหทยัรตัน ์ภมูเิรศสนุทร 

8. เด็กชายเปรมศกัด ิเงินลว้น 8. เด็กหญิงอติกานต ์แจง้ไธสง 

9. เด็กชายพีรดลย ์พลูสวสัด ิ  

10. เด็กชายภรูะหงษ์ ชยัตะค ุ  

11. เด็กชายรุง่ตะวนั เพชรจิตต ์  

12. เด็กชายวีรภทัร รูเ้งอืน  

13. เด็กชายศภุกฤต กิจสวสัด ิ  

14. เด็กชายสหรฐั กิตติชยัฤทธิ  

15. เด็กชายสรุสิทธิ จิตรประสงค ์  

16. เด็กชายอติเทพ ชตุิชยัสกลุ  

17. เด็กชายอนวุฒัน ์เกตเุพ็ชร  

18. นายทีรภสั ศรีสบุรรณ ์  

19. นายเรงิรมย ์จาตรุนตไ์พศาล  

20. นายสิทธิชยั จิตรพล  

  

  

  

  
  

  

  

 

 นายภทัระ มสุิกลุ   

ครูประจาํชนั 



รายชอืนักเรียนชนัมัธยมศึกษาปีท ี3/10 

ชอื - สกุล ชอื - สกุล 

1. เด็กชายจานวุฒัน ์ผลกึเพชร 1. เด็กหญิงจริาภรณ ์ยมิเจริญ 

2. เด็กชายชนพฒัน ์เอมอ่อน 2. เด็กหญิงนลพรรณ ปสดุามณีรตัน ์

3. เด็กชายชยัวฒัน ์เขียนเสมอ 3. เด็กหญิงบุณยานชุ ลาํนาํ 

4. เด็กชายณัฐพล เจรญิเชอื 4. เด็กหญิงปิยะธิดา จาํปานวน 

5. เด็กชายณฐัวฒุิ อรรคฮาด 5. เด็กหญิงพณัณิตา ดีวงค ์

6. เด็กชายทวีศกัดิ จนัดาผล 6. เด็กหญิงแพรวา สทุธิประภา 

7. เด็กชายธนโชติ กฤติยาวรรณ 7. เด็กหญิงมารสิา ชาญดนตร ี

8. เด็กชายนฤเบศ พงึเชอื 8. เด็กหญิงศศิกานต ์กุ่มประสิทธิ 

9. เด็กชายนฏัฐวฒัน ์อนัสมบรูณ ์ 9. เด็กหญิงศศิชา กนัหนองฮะ 

10. เด็กชายปรวีร ์โคจรานนท ์ 10. เด็กหญิงอารศิรา สมานมิตต ์

11. เด็กชายพรพิพฒัน ์หาญฉิมพลี  

12. เด็กชายพนัธุจ์อมพล อาลยัรมัย ์  

13. เด็กชายพิทกัษ์ สิทธิพล  

14. เด็กชายภรู ิบานเย็น  

15. เด็กชายวชัรพงษ์ แสงสีสม  

16. เด็กชายอชิรวตัิติ ยอดหมวก  

17. นายชลธาร เจริญมทิุตา  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 นางจรรยา บุพลบั  

 ครูประจาํชนั 


