
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

  1. ด.ช.ณัฐดนัย  เกษชม   1. ด.ญ.อรนุช   ค าภักดี 
  2. ด.ช.ชาญณรงค์  พุ่มเพ็ชร ์   2. ด.ญ.ดาราวดี  สุวรรณเสสังข์ 
  3. ด.ช.กฤษลักษณ ์ ชูยศ   3. ด.ญ.กมลทิพย ์ อยู่เย็น 
  4. ด.ช.พุฒิพงศ์  เพ็งปฐม   4. ด.ญ.ณิชาภา  สิทธิรส 
  5. ด.ช.นชต  เสือข า 
 

  5. ด.ญ.นิภาธร  ผอสูงเนิน 

   6. ด.ช.ปิยังกูร  เอื้อวิทยา   6. ด.ญ.ปุณยวีร ์ เข็มนาค 
  7. ด.ช.ฉัตรชัย  จ่าพิชม   7. ด.ญ.ปริชญา  นธีวนาพันธ์ 
  8. ด.ช.ติณณภพ  ศรีประดู ่   8. ด.ญ.จุฑาทิพย ์ พาสันต์ 
  9. ด.ช.ธนวิชญ ์ อันสมสี   9. ด.ญ.อรัญญิการ ์ ผลสวัสด์ิ 
10.  ด.ช.ทักษ์ดนัย  ปุ่นเจริญ 10. ด.ญ.พรรวษา  ทองแดง 
11. ด.ช.จักรกฤตย ์ มุ้งบัง 11. ด.ญ.ญาดา  สมมิตย ์
12. ด.ช.ภูพิพัฒน์  ตันเฮง 12. ด.ญ.ปวิชญา  คงถิ่นฐาน 
13. ด.ช.ธนภัทร  ไตรกิ่ง 13. ด.ญ.ธนัชพร  เขียวไธสง 

 14. ด.ช.ภาฆินทร ์ สะใบนาค 14. ด.ญ.กันต์กนิษฐ ์ ฉ่ าช่วง 
15. ด.ช.พชรพล  วันวงษ์ 15. ด.ญ.วิภาพักตร ์ สว่างอัตถากอน 
16. ด.ช.ศุภกร  เสาวรส 
 

16. ด.ญ.ธัญญรัตน ์ สายเครือบุญ 

 17. ด.ช.ณัฐภาคย ์ สวัสด์ิวงค์ 

 
 

17. ด.ญ.อชิรญา  รังสิยานนท์ 
 18. ด.ญ.ประภัสสร  วนิชชากร 
 19. ด.ญ.ธัญญลักษณ ์ เมทาค า 
 20. ด.ญ.สลิลทิพย์  ชนะภา 
 21. ด.ญ.ชลิสา  ดาศรี 

   
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นางสาวมุกดา  พ่วงกระโทก 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

  1. ด.ช.ครองศักด์ิ  ศรีจันทร ์
 

  1. ด.ญ.นิฐินาถ  ศรีตระเวร 
  2. ด.ช.ทวีคูณ  มารอด   2. ด.ญ.กัญญรัตน ์ บุญมา  
  3. ด.ช.ธีรพันธุ ์ วงศ์วิเศษ   3. ด.ญ.ปาณิศา  สารกุล 
  4. ด.ช.ทัธวัฒณ ์ อารีย์รบ   4. ด.ญ.ภคพร  กันดิษฐ 
  5. ด.ช.ปิยะณัฐ  สันประเทียบ   5. ด.ญ.ศุภิสรา  ชนะศุภกาญจน ์
  6. ด.ช.ปริญญา  อิ่มอ้วน   6. ด.ญ.พิมพ์วิไล  ทาประเสริฐ 

   7. ด.ช.ธวัชชัย  วิชพล   7. ด.ญ.อภิญญา  ขันทอง 
  8. ด.ช.วชิรวิทย ์ สินธิมาต   8. ด.ญ.พลอยขวัญ  สามพิมพ ์
  9.  ด.ช.ธนเทพ  พิลึก 

 
  9. ด.ญ.ณัฐฐาพร  ชอบท ากิจ 

10. ด.ช.คเชนทร์  ประกอบผล 10. ด.ญ.ขวัญจิรา  บัวประสาร 
11. ด.ช.พานินทร ์ เคาวฤกษ์ 11. ด.ญ.พิชญา  ทองม ี
12. ด.ช.ธนากร  ขาวกระโทก 12. ด.ญ.ปาริฉัตร  มีสุข 
13. ด.ช.เจษฎา  พรมสี 13. ด.ญ.กัญญาณัฐ  ศรีพูนภักตร์ 
14. ด.ช.วชิรวิชญ ์ จิตร์พินิจ 14. ด.ญ.อรินยา  เชอมือ 
15. ด.ช.กฤษฎา  ดิษเสถียร 
 

15. ด.ญ.พัทธนันท์  บุญมา 
16. ด.ช.วงศกร  ศรีเพชร  
17. ด.ช.วัฒน์ชนิกุล  ดรุณพันธ ์  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นางสาววิลาวัลย์  พร้อมจิตร 

  



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

  1. ด.ช.เจษฎาภรณ ์ เรืองรัศม ี   1. ด.ญ.ธาริศรา  สุวรรณเครือ 
  2. ด.ช.ธีธัช  บุญมาเครือ   2. ด.ญ.พิชยา  ถาวรภา 
  3. ด.ช.พงศ์พล  ป่ินผักแว่น   3. ด.ญ.ชุติกาญน ์ เอี่ยมสอาด 
  4. ด.ช.อลงกรณ ์ ขันทอง   4. ด.ญ.พลอยไพลิน  สโมสร 
  5. ด.ช.คุณานนต์  อ่ าแพง   5. ด.ญ.ณัฐธันยา  แสวงทรัพย์ 
  6. ด.ช.ฐานิสร  เล่ือนเจริญ   6. ด.ญ.จรีภรณ ์ ทิศกระโทก 
  7. ด.ช.ธนโชติ  เราเจริญพร   7. ด.ญ.ญาณภัทร  โฉมยงค์ 
  8.  ด.ช.อภิเดช  เทพา 
 

  8. ด.ญ.เพชรกะรัต  ธนะ 
  9. ด.ช.ธนกฤติ  สิมมาม ี   9. ด.ญ.นภัสรา  ลาดนอก 
10. ด.ช.พีรพัฒน์  สุขารมณ ์ 10. ด.ญ.ฉัตรปภัสสร  สุริญาศักด์ิ 
11. ด.ช.ภูริณัฐ   คันทะระสะ 11. ด.ญ.พิรกานต์  ปะนาตัง 
12. ด.ช.กฤษฏิภัชน ์ หงษ์ทอง 12. ด.ญ.ปุณยวีร ์ ศิริผล 
13. ด.ช.กีรติ  โสชะรา 
 

13. ด.ญ.สุพรรษา  โพสาวัง 
14. ด.ช.ธีรภัทร ์ คุณม ี 14. ด.ญ.ภคพร  โตด้วง 
 15. ด.ญ.ปรียาวดี  ขีดส าโรง 

  16. ด.ญ.กิจวรรณ  สะอาดเอี่ยม 
 17. ด.ญ.สุทธิภัทร ์ ไวนุขันธ์ 
 18. ด.ญ.ภาวนา  วุฒิวุธ 
 19. ด.ญ.กมลพรรณ  สารบูล 
 20. ด.ญ.อรัญญา  โถนารัตน์ 
 21. ด.ญ.จิราวรรณ  อบอุ่น 
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นางสาวรักษ์สุภานันท์  ปานเดชา 

  



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

  1. ด.ช.จักรกริช  สอนเจริญ   1. ด.ญ.กมลพร  จันทร์พางาม 
  2. ด.ช.ณัฐดนัย  มิตรผักแว่น   2. ด.ญ.กัลย์สุดา  เดชอินทร ์
  3. ด.ช.ปริยากร  งามยิ้ม   3. ด.ญ.จิดาภา  พลโยธา 
  4. ด.ช.พงศธร  สังวาลรัมย์   4. ด.ญ.ชนิกานต์  ล่ าสันต์ 
  5. ด.ช.ธนโชติ  ฟองเกิด   5. ด.ญ.ณัฏฐนันท ์ พุดทอง 
  6. ด.ช.ธณิตศักด์ิ  พรพิชากุลโรจน ์   6. ด.ญ.ธัญชนก  เพ็ชรชะ 
  7. ด.ช.รังสิมันต์ุ  เหาะเหิน   7. ด.ญ.ธีร์จุฑาศ ์ พูลศิลป์ 
  8. ด.ช.ปิยพันธกร  ทองสุก   8. ด.ญ.เปมิกา  จิตรพล 
  9. ด.ช.นิกร  บุญสอาด   9. ด.ญ.พิชยาพร  กิ่งเกตุ 
10. ด.ช.จิรภัทร  อ้วนโอ๊ะ 10. ด.ญ.เพชรลดา  อิมเบรสเซีย 
11. ด.ช.กวีพัฒน์  เบอร์เนทท์ 11. ด.ญ.รัตนาภรณ ์ มาโค 
12. ด.ช.ปิยะ  เพ็งกาล 12. ด.ญ.วรัชญาการณ ์ บุญพามา 
13. ด.ช.ดัสกร  คงทน 13. ด.ญ.วรัญญา  สว่างศรี 
14. ด.ช.ฐานวัฒน์  หัดรัดไชย 14. ด.ญ.ศศิกานต์  จันทร์โฉม 
15. ด.ช.ภูวดล  โนนยาง 
 

15. ด.ญ.ศศิธร  นิกรบัว 
16. ด.ช.กุลธวัช  วงพรมบุตร 16. ด.ญ.ศิริพร  แสงสว่าง 
 17. ด.ญ.สุพิชา  คะรานรัมย ์
 18. ด.ญ.อารยา  ทรัพย์มณ ี
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นายสิวะ  ทาศรี 

  



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

  1. ด.ช.นันทกรณ์  ประดับเพ็ชร ์   1. ด.ญ.วาสิตา  จิตมานนท ์
  2. ด.ช.กรวิชย ์ พูนสุวรรณ   2. ด.ญ.ฑาวิตร ี ไผ่พงษ์ข า 
  3. ด.ช.อดิเทพ  เปล่ียนศรี   3. ด.ญ.ปุณณภา  ประสิทธิ์สาท 
  4. ด.ช.ณัฐกิตต์ิ  อึ้งสุวานิช   4. ด.ญ.เตชิน ี ปัญญามา 
  5. ด.ช.พีระศักด์ิ  แกมนิล   5. ด.ญ.พิจิตรา  สินเพ็ง 
  6. ด.ช.อภินันท ์ สมปัก   6. ด.ญ.พิชญาภัค  กุลแสง 
  7. ด.ช.ชินพัฒน ์ ภูถาวร   7. ด.ญ.จินลดา  เขียววิจิตร 
  8. ด.ช.รัฐพล  ขุนสนิท   8. ด.ญ.วิชญาดา  ศรไชย ์
  9. ด.ช.ชนันธร  อ านาจศิลป์เจริญ   9. ด.ญ.ภัทราวดี  จันทร์ศักด์ิ 
10. ด.ช.สรวิศ  ภูมิเรศสุนทร 10. ด.ญ.อาริสา  โสดาราม 
11. ด.ช.ธีรศักด์ิ  พานจันทร ์ 11. ด.ญ.ณัฐณิชา  ฟองเกิด 
12. ด.ช.วทัญญ ู กันเวช 12. ด.ญ.จุฑามณ ี กันหา 
13. ด.ช.สุริยันต์  ปันสาร 13. ด.ญ.ธนภรณ ์ วัตมะณ ี
14. ด.ช.ณัฐพล  ท้าวสาลี 14. ด.ญ.วชิราภรณ ์ วายลม 
15. ด.ช.ธนวินท ์ ไสวงาม 15. ด.ญ.คนึงนิจ  โสดามุข 
16. ด.ช.ฐิติศักด์ิ  เตม ี
 

16. ด.ญ.แก้วมุกดา  ทรัพย์ประสม 
17. ด.ช.กันตินันท ์ รัชธร 17. ด.ญ.รมิดา  เนตรโรจน ์
 18. ด.ญ.อมรรัตน ์ พูลศิลป์ 
 19. ด.ญ.ชุติกาญจน ์ คุ้ยหงิม 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นางสาวธนพร  บัวผดุง 

 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

  1. ด.ช.จตุรงค์  ศิริมงคลสันต์   1. ด.ญ.น้ าทิพย์  ทิพประมวล 
  2. ด.ช.ภูมิใจ  เบิกประโคน   2. ด.ญ.จุฬาลักษณ ์ ค าน้อย 
  3. ด.ช.นราวิชญ ์ คุณมาศ   3. ด.ญ.พาทินธิดา  สีด า 
  4. ด.ช.ติณพัฒน์  นุชธิสาร   4. ด.ญ.ฟาติมะห ์ มัธยูนุช 
  5. ด.ช.จิรายุทธ  จันทร์ทอง   5. ด.ญ.ชมพูนุช  สุขสวัสด์ิ 
  6. ด.ช.จตุรวิชญ ์ เดชพร   6. ด.ญ.สุพัตรวดี  สุขช่วย 
  7. ด.ช.อนุสรณ ์ ชูวงษ์   7. ด.ญ.รุริญา  บุญธรรม 
  8. ด.ช.ทวีศักด์ิ  ล้ิมสอน 

 
  8. ด.ญ.สุกัญญา  กันภัย 

  9.  ด.ช.ทันซาน  เล   9. ด.ญ.หน่ึงฤทัย  นาโล 
10. ด.ช.สิทธิชัย  ทานงาม 10. ด.ญ.วรัญญา  สวัสดิผล 
11. นายสังหะ  ยู 11. ด.ญ.ปาณิศา  แสงสุวรรณ์ 

 12. ด.ช.ธีรภัทร  งามแสง 12. ด.ญ.สุภัสสรา  แดงหยง 
13. ด.ช.วรเดช   ไสยพันธ ์
 

13. ด.ญ.นภัสสร  เชื่อมกลาง 
 14. ด.ช.พงศ์ปณต  จันทร์พวง 14. ด.ญ.ปนัสยา  บุญเลิศ 

15. ด.ช.วีรกาล  นาลาด 15. ด.ญ.ดวงฤดี  บัวผดุง 
16. ด.ช.ชนินทร ์ ดีไล่ 
 

16. ด.ญ.ลภัส  โชคสิริจินดารัตน 

 17. ด.ช.ณฐพร  แสงพิทักษ์ 
 
 

17. ด.ญ.กัญญาณัฐ  ปลงรัมย์ 
 18. ด.ญ.ปิยพร  ตุ่ยสีมา 
 19. ด.ญ.ธนพร  พุทธา 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นางสาวแสนสิน  สุทธิเจริญ 

  



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

  1. ด.ช.ปรเมศร ์ สมยาเย็น   1. ด.ญ.ธันยมัย  ชัยแสงศรีรุ่งกิจ 
  2. ด.ช.กิตตินันท ์ ห้องแซง   2. ด.ญ.กัญญ์ดา  ศรีบุรินทร์ 
  3. ด.ช.ธนธรณ ์ บุญสอน   3. ด.ญ.เขมจิรา  หงษ์เจริญ 
  4. ด.ช.อภิชาติ  ปะโคทัง   4. ด.ญ.อติพร  พุ่มพวง 
  5. ด.ช.ชานนท ์ แพงแลนนนท์   5. ด.ญ.ศิรารักษ ์ มีส าโรง 
  6. ด.ช.อชิรวิทย ์ ชมกิจ   6. ด.ญ.สุภัสสรา ขวัญข้าว 

   7. ด.ช.สนชัย  พลเภา   7. ด.ญ.รัตนาภรณ ์ ดวงทิพย์ 
  8.  ด.ช.จตุพร  เขียวคล่ี   8. ด.ญ.ปริญดา  พื้นพรม 
  9. ด.ช.ธีรภัทร ์ ประกอบผล   9. ด.ญ.ศศิวรรณ  จันทร์เม้า 
10. ด.ช.สุวรรณดารา  เจีย 10. ด.ญ.จิตติกาญจน ์ เลิศยะโส 
11. ด.ช.ถิรศักด์ิ  ดุลพินิช 11. ด.ญ.จิรวดี   ทองขาว 
12. ด.ช.ชาญวิทย ์ พยาวัง 12. ด.ญ.บัณฑิตา  แก้วประสิทธิ์ 
13. ด.ช.เมธ ี ลุนกระโทก 
 

13. ด.ญ.ประภาศิร ิ ฮอลลิงต้ัน 
14. ด.ช.ธนสิทธิ ์ จันละบุตร 
 

14. ด.ญ.นภัสวรรณ  ศิริภัย 
 15. ด.ช.ปฏิพล  ย้อมศร ี 15. ด.ญ.วารุณ ี แก้วเคน 

16. ด.ช.รัชติพงษ ์ นาคเสน 16. ด.ญ.ชุติกาญจน ์ แก้วแจ่มแสง 
 17. ด.ญ.อรุโณชา  กันชม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นางสาววิไลลักษณ์  สมคุณ 

  



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

  1. ด.ช.จารุพัฒน์  ยงยุทธ    1. ด.ญ.ศุภักษร  ค าจันทราช 
  2. ด.ช.ชุติพงศ์  ชาญดนตรี   2. ด.ญ.ณัฐริญา  คงโนนกอก 
  3. ด.ช.วิทวัฒน์  สินศิร ิ   3. ด.ญ.สุพรรษา  ถาวร 
  4. ด.ช.คณาธิป  สายทอง   4. ด.ญ.อรณิชา  เค้ายา 
  5. ด.ช.ธราดล  มหาศิลป์   5. ด.ญ.ปภาดา  บุญวัฒนชัย 

   6. ด.ช.ทักษิณ  สินสุข   6. ด.ญ.ยมลพร  หาญด ี
  7. ด.ช.รชตะ  ภูจิตรทอง   7. ด.ญ.นันทิกานต์  ฉัตรกระโทก  
  8. ด.ช.พิตตินันท์  แตงนาค   8. ด.ญ.ขนิษฐา  เงินก้อน 
  9.  ด.ช.อดิศร   มาน้ าเท่ียง   9. ด.ญ.ปัญญาพร ศรีลาจันทึก 
10. ด.ช.พีรพล  งามบุญช่วย  
11. ด.ช.ณัฐกฤตจ ์ กลัดทอง   
12. ด.ช.กันตพงศ์  วิชาจารย ์  
13. ด.ช.ณธกร   วนาสน 

 
 

14. ด.ช.ชุติพนธ์  กุสุมา 
 

 
15. ด.ช.ภคพณ  ขันทองค า 
 

 
16. ด.ช.สรชัช  เสียงสนั่น 

 
 

17. ด.ช.บูรินทร์  บุดดา  
18. ด.ช.นันทวัฒน ์ มินาคา 
 

 
19. ด.ช.ธนาคาร  ช านาญปืน 

 
 

20. ด.ช.วรเชษฐ ์ สวยผักแว่น 

 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นายนันทภพ  ช่างเกวียน 

  



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

  1. ด.ช.ธนวรรธน ์ กุ่มสวัสด์ิ   1. ด.ญ.ณัฐฐริณีย ์ กิตติชัยฤทธิ์ 
  2. ด.ช.พัสกร  แท่นทอง   2. ด.ญ.ปุญญิศา  เกื่องกระโทก 
  3. ด.ช.ปรเมศวร ์ ณรงค์เพ็ชร ์   3. ด.ญ.กาญจนา  ฉุนกระโทก 
  4. ด.ช.รพีพรรณ  พรมม ี   4. ด.ญ.สุพัตรา  ร่มล าดวน 
  5. ด.ช.อุดมโชค  เจียกกระโทก   5. ด.ญ.จนิตตา  ปันส่วน 

   6. ด.ช.ชนาภัทร  ยะหัตตะ   6. ด.ญ.ขวัญจิราภรณ ์ กุ่มประสิทธิ์ 
  7. ด.ช.ธีรชัย  สมพงษ ์   7. ด.ญ.นภัสกร  จงเจริญ 

   8.  ด.ช.ธีรวุฒ ิ พลเดช   8. ด.ญ.ณภัทรศร  โพธิสาร 
  9. ด.ช.เกริกเกียรติ  กันดิษฐ   9. ด.ญ.ธิดารัตน์  หนูเลิศ 
10. ด.ช.เกริกชัย  กันดิษฐ 10. ด.ญ.มรกต  ปัจฉิม 
11. ด.ช.ณัฏฐกิตต์ิ  บัวประสาร  
12. ด.ช.ปัญญา  ทองเปลว  
13. ด.ช.ดนัย  ขอมีกลาง  
14. ด.ช.ภาคภูมิ  กันจาด  
15. ด.ช.ธนวัฒน์  ค าโสดา  
16. ด.ช.จตุรภัทร  อินทร์พันธุ ์  
17. ด.ช.พุฒิพงศ์  แตงทอง  
18. ด.ช.เจษฎากร  ทรงแก้ว  
19. ด.ช.อิทธิพงศ์  พะปะโคน  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นางสาวเสน่หา  ดาทา 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล 

  1. ด.ช.ธีรภัทร  วงษ์พันธ ์   1. ด.ญ.ณัชชา  จ ารัสกุล 
  2. ด.ช.ธนกฤต  สินคง   2. ด.ญ.อรณิศา  คร้ามไพบูลย ์

   3. ด.ช.ธนายุต  ศรีสุวรรณ   3. ด.ญ.ปวิตรา  โสดา 
  4. ด.ช.ศุภกร  ศิริมงคล   4. ด.ญ.ปนัดดา  จันทมณ ี
  5. ด.ช.ณชพล  กี้ธนสมบัติ 

 
  5. ด.ญ.ออมทรัพย ์ เปรมยิ่ง 

  6. ด.ช.ปัญจพล  ชาลีศรี   6. ด.ญ.เมรียา  ชาญการ 
  7.  ด.ช.อิศราณุวัฒ  เย็นใจ   7. ด.ญ.น้ าฝน  เพชรศิลา 
  8. ด.ช.อานนท ์ น าภา   8. ด.ญ.ญาโณทัย  แช้มครบุร ี
  9. ด.ช.ธนนชัย  หารพรม   9. ด.ญ.อนัญญา  แก้วประสิทธิ์ 
10. ด.ช.เอกสิทธิ ์ สกุลรัตนรักษ์ 10. ด.ญ.กมลลักษณ ์ สุจริตใจธรรม 
11. ด.ช.ธฤต  รอดวิลัย 
 
 

11. ด.ญ.กฤตยา  บัวแก้ว 
12. ด.ช.ณัฐวุฒ ิ เนินบก 
 

12. ด.ญ.สุภาพร  ศรีม่วง 
13. ด.ช.ภาณุวัฒน์  วงศินา  
14. ด.ช.ภาคภูม ิ เมฆไหว  
15. ด.ช.ภาณุพงค์  ธงชัย  
16. ด.ช.รชฏ  นันมา 
 

 
17. ด.ช.รัฐภูม ิ วงษ์เพ็ชร  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
ครูประจ าชั้น นางสาวศศิธร  ศรีเพ็ญ 


