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รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 1
โรงเรียนคลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ - สกุล
เด็กชำยกฤษฎำ มิตรสำร
เด็กชำยจุฑำมณี สมเกื้อ
เด็กชำยณัฏฐกิตต์ เอ่งฉ้วน
เด็กชำยดิเรก จินดำวรณ์
เด็กชำยธนโชติ แก้วนุ่ม
เด็กชำยธนภัทร ชูทอง
เด็กชำยพีรพัฒน์ พันชนะ
เด็กชำยศรพิชัย ทองรักจันทร์
เด็กชำยสรยุทธ สีโถ
เด็กชำยสิริวิมล กุมทอง
เด็กชำยเสรีชัน สันฝำ
เด็กชำยอนันท์ชัย ดวงจันทร์
เด็กชำยอภิเดช พิศำล
เด็กชำยอมรทิพย์ ชนะเมือง
เด็กชำยอรรถกร ช่วยรอด
เด็กหญิงกนกพร ไหมสีทอง
เด็กหญิงกนิษฐ เพ็ชรเรือนทอง
เด็กหญิงกำญจนำ ไหมสีทอง
เด็กหญิงกิติยำ แก้วเจริญ
เด็กหญิงจันทิมำ คีรีรักษ์
เด็กหญิงจิรพัชร ฤทธิมำ
เด็กหญิงจุฬำลักษณ์ คหะวงษ์
เด็กหญิงณัฐนิช วิชัยณรงค์
เด็กหญิงธนพัทธ พลเมือง
เด็กหญิงปรมำภรณ์ เจียมสุขสุจิตต์

เด็กหญิงปัญญำพร ด้วงสงกำ
เด็กหญิงปำณพร เพ็งสกุล
เด็กหญิงปุญญิศำ ทองมุณี
เด็กหญิงพรรณพนัช แก้วกุล
เด็กหญิงพัทธ์ธีรำ อำวุธเพชร
เด็กหญิงพิชำพรรณ รุกขำ
เด็กหญิงรวิกำ รัตนะ
เด็กหญิงรัตนำภรณ์ ภำสดำ
เด็กหญิงลลิภัทร แก้วสี
เด็กหญิงวรรณิกำ หมวดเฝือ
เด็กหญิงวิภัทร กำญจนไพศำล
เด็กหญิงวิมลณัฐ กุมทอง
เด็กหญิงอคัมย์สิริ เหร่เด็น
เด็กหญิงอนรรคนงค์ จรฤทธิ์
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รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 2
โรงเรียนคลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ - สกุล
เด็กชำยกรวิทย์ บุญรัตนะ
เด็กชำยกิตติกวิน จันทร์เรือง
เด็กชำยณัฐวัฒน์ ศรีเกิด
เด็กชำยณัฐวุฒิ เพชรมี
เด็กชำยธนพล เชื้อทะเล
เด็กชำยธนภัทร บุญษร
เด็กชำยธรรมธัช ทองชัย
เด็กชำยธิชำนนท์ หมอน้ำร้อน
เด็กชำยนรำธิป ทำสวน
เด็กชำยพีระภัทร คงเพ็ชร์
เด็กชำยพุทธิกร บุตรเลี่ยม
เด็กชำยภูวดล ชูนิล
เด็กชำยศิวำกร เป็ดทอง
เด็กชำยสนธยำ หนูพุก
เด็กชำยสิรวิชญ์ ทิพย์สุรำษฎร์
เด็กชำยสุรนันท์ เภอสม
เด็กชำยอริญชัย เจะหมะ
เด็กหญิงกนกวรรณ ป้อมสุวรรณ์

เด็กหญิงกุลยำ พันหญ้ำ
เด็กหญิงเก้ำตะวัน ศรีเพชร
เด็กหญิงขวัญฤทัย ต่อติด
เด็กหญิงจันทิรำ คีรีรักษ์
เด็กหญิงณัฏฐำเนตร บุตรแดง
เด็กหญิงพรรษมล เกื้อศรีทอง
เด็กหญิงมัลลิกำ ถิ่นเกำะยำว
เด็กหญิงมุขสุดำ สำรนุสิน
เด็กหญิงลักษิกำ หมอน้ำร้อน
เด็กหญิงวไลภรณ์ จันทวีโรจน์
เด็กหญิงวิชญำพร จุ้ยน้อย
เด็กหญิงวิลำสินี สำมำรถ
เด็กหญิงศุภำพิชญ์ เอ่งฉ้วน
เด็กหญิงสิริกร ยอดเพ็ชร
เด็กหญิงสิริธร บ่อม่วง
เด็กหญิงสุธิตำ โต๊ะกลับ
เด็กหญิงโสรยำ ตำเล๊ะ
เด็กหญิงอมรำพร เนินพลอย
เด็กหญิงอรสินี ยอดเพ็ชร
เด็กหญิงอัจฉรำ โมเมี้ยะ
เด็กหยิงภัทรลภำ ทองเถำว์
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รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 3
โรงเรียนคลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ - สกุล
เด็กชำยกฤติธี ชนะเมือง
เด็กชำยกฤติมำ เอียดเกื้อ
เด็กชำยจักรินทร์ พูดเพรำะ
เด็กชำยชำริมำร์ หมุดหมัด
เด็กชำยชิษณุพงศ์ ชนะคล
เด็กชำยณรงศักดิ์ ซุ่นเซ่ง
เด็กชำยทรงศักดิ์ กำลมงคล
เด็กชำยนนทวัฒน์ ชลธี
เด็กชำยนพดล ยอดอำจ
เด็กชำยพัทธพล โกยทอง
เด็กชำยภำนุวัฒน์ น้อยชำตรี
เด็กชำยภำนุวัมน์ พิรุณกำญจน์
เด็กชำยภูวนัย โชติรัตน์
เด็กชำยศรัณย์ หลีจิ
เด็กชำยสุตำภัทร อำลอย
เด็กชำยอดิเทพ จรฤทธิ์
เด็กชำยอดิสร นำคแก้ว
เด็กชำยอนุรักษ์ แสงเนตร
เด็กชำยอภิสิทธิ์ จันทร์ส่งแสง
เด็กหญิงกรรณิกำร์ ทับไทร
เด็กหญิงกันทิมำ แสงวิมำน
เด็กหญิงกัลยำณี หนูเกลี้ยง
เด็กหญิงจนิสตำ ยกพ่วง
เด็กหญิงจรัสวีร์ ชุปอักษร
เด็กหญิงณัฐฑพร เอียดศรี
เด็กหญิงณัฐณิชำ นุ้ยขำว
เด็กหญิงณัฐธิดำ แสงแก้ว
เด็กหญิงณัฐวดี มะนะเนำว์
เด็กหญิงประวีณำ ยมแก้ว
เด็กหญิงรัชชประภำ หวันหมำน
เด็กหญิงลักษมี เหมือนกุล
เด็กหญิงวริศรำ มรรครมย์
เด็กหญิงวิลำสินี วงษ์ภักดี
เด็กหญิงศศิประภำ ศรีเกิด
เด็กหญิงศิญำกำญจน์ เทียนเต้ง
เด็กหญิงศิรินยำ หลีเหล็ก
เด็กหญิงศุภลักษณ์ แซ๋กั้ง
เด็กหญิงสนิสำ ศรีสุข
เด็กหญิงอำลิส ชูทรัพย์
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รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 4
โรงเรียนคลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ - สกุล
เด็กชำยกฤษณะ ลูกหยี
เด็กชำยจักรกฤษณ์ เจริญผล
เด็กชำยจิรเดช ภู่พรประเสริฐ
เด็กชำยณรงค์ชัย ทนน้ำ
เด็กชำยณัฐวิธำน ทับทิมเมือง
เด็กชำยทรงพล ชนะเมือง
เด็กชำยทวีกร ทองที
เด็กชำยธวัชชัย นำคอก
เด็กชำยนพฤทธิ์ คชรัตน์
เด็กชำยนัฐวุฒิ ล่ำไล่
เด็กชำยนันทพงศ์ มะณีแสง
เด็กชำยพีรพัฒน์ พลอยเพชร
เด็กชำยภูริทศั น์ ไหมทอง
เด็กชำยสุรัสวดี ศรีเพ็ง
เด็กชำยอนันยช เพ็งสุข
เด็กหญิงจันทกำนต์ เจ้ยปู
เด็กหญิงชลดำ ขจัดภัย
เด็กหญิงณัฐริตำ รำชธิสำร
เด็กหญิงทิพย์ฤดี แก้วทวี
เด็กหญิงนภัสพร ดีใจ
เด็กหญิงนฤมล เล็กกุล
เด็กหญิงนิพำดำ หนูเพิ่ม
เด็กหญิงบุรญำนี ชลธี
เด็กหญิงปนัดดำ หมั่นมำ
เด็กหญิงปริฉัตร บ่อน้ำร้อน
เด็กหญิงมำนิตำ จำปำ
เด็กหญิงเมษณี สุทธินันธ์
เด็กหญิงโรสิตำ ชำญน้ำ
เด็กหญิงวนิดำ ขนำนใต้
เด็กหญิงวรัญญำ ปำนชู
เด็กหญิงวิชญำดำ หนูแก้ว
เด็กหญิงศุภลักษณ์ แก้วพลอย
เด็กหญิงสุชัญญำ สำเภอ
เด็กหญิงสุชำวดี ศรีทอง
เด็กหญิงอนัญญำ เขียวสด
เด็กหญิงอมลชนก หมื่นอินทร์
เด็กหญิงอรจิรำ วงศ์คช
เด็กหญิงอำทิตยำ เอี่ยมละออ
เด็กหญิงอำทิตยำ แจ้งวัง
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รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 5
โรงเรียนคลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ - สกุล
เด็กชำยกฤษดำ ช่วยหวัง
เด็กชำยเจษฎำ ก้ำนบัว
เด็กชำยชลศักดิ์ อำหมัด
เด็กชำยฐำกูร หลงจิ
เด็กชำยตรีภพ เพ็ชรสุก
เด็กชำยธีรเดช อ่อนปำน
เด็กชำยนติพงศ์ สุดจันทร์
เด็กชำยนันทวุฒิ หมื่นท่องวำรี
เด็กชำยปัณณวัฒน์ นำดี
เด็กชำยวรำกร ฤทธิรัตน์
เด็กชำยวีรศักดิ์ ทับไทร
เด็กชำยวุฒิชัย ทับไทร
เด็กชำยศิริมงคล พูลเกิด
เด็กชำยสรำวุธ เส้งย่อง
เด็กชำยสิทธินนท์ หนูเลี่ยง
เด็กชำยอนุวัฒน์ แซ่ทำ่ ย
เด็กชำยอภิสิทธิ์ บุญส่ง
เด็กชำยอภิสิทธิ์ หลำนอำร์
เด็กชำยอัฏดนัย บำเหมบูงำ
เด็กหญิงกมลชนก บุญประเสริฐไพศำล

เด็กหญิงกัลยรัตน์ สมเกื้อ
เด็กหญิงกุญวลำ ธำตุทอง
เด็กหญิงจักรวรรดิ์ วังตระกูล
เด็กหญิงจีรนันท์ ทันเพื่อน
เด็กหญิงญำณิศำ หวังสป
เด็กหญิงดำวเรือง สุขใส
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ช่วยพัทลุง
เด็กหญิงนันทพร ศรีชู
เด็กหญิงปณัฐดำ บัวเพชร
เด็กหญิงพนิดำ กันสิริ
เด็กหญิงแพรวพรำว ใจอดทน
เด็กหญิงรัตกันต์ หลีจิ
เด็กหญิงวิภำวดี คงศิริ
เด็กหญิงวิมลศิริ หอมแพงไว้
เด็กหญิงศุภำพิชญ์ หว่องเซ้ฃ็ง
เด็กหญิงสิริวิมล ชูทอง
เด็กหญิงสุกัลยำ ใหมสีทอง
เด็กหญิงสุวิดำ ชูเพ็ง
เด็กหญิงแสนศิริ หลำนโป๊ะ
เด็กหญิงอำทิตยำ คหะวงษ์
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รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 6
โรงเรียนคลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ - สกุล
เด็กชำยก้องเกียรติ แซ่ไฮ่
เด็กชำยเกียรติศักดิ์ สมบูรณ์
เด็กชำยจักรภพ เพชรฉวำง
เด็กชำยจิรเดช เรืองมำก
เด็กชำยทักษิณ ผิวดำ
เด็กชำยธนวัฒน์ เกตุแก้ว
เด็กชำยธนำกร แย้มนุ่น
เด็กชำยธวัชชัย คลองรั้ว
เด็กชำยธีร์ธวัช เกษีสม
เด็กชำยธีรยุทธ แป้นสุข
เด็กชำยธีระพงษ์ ทิพย์สงครำม
เด็กชำยประเสริฐ อินทรรักษ์
เด็กชำยพิสิษฐ์ วุฒิวงค์
เด็กชำยภำนุวิชญ์ เอียดสี
เด็กชำยภูวเดช แสงสุก
เด็กชำยวีรพงษ์ สุดใจ
เด็กชำยศิลปชัย เพชรกูล
เด็กชำยสิทธิชัย เพ็ชรร่วง
เด็กชำยสุทธิภัทร เส้งย่อง
เด็กชำยอนันต์สิทธิ์ หวำนพูล
เด็กชำยอเนกพงศ์ นำมทอง
เด็กชำยอภิสิทธิ์ หลำนโป๊ะ
เด็กหญิงกัลยำ เกำะกลำง
เด็กหญิงคุณัญญำ ภักดีชน
เด็กหญิงจินดำ มำรยำ
เด็กหญิงจรรยพร เกิดแก้ว
เด็กหญิงชีวำพร ทองเกิด
เด็กหญิงณัฐญวำห์ สนั่นก้อง
เด็กหญิงณัฐณิชำ คงบุญ
เด็กหญิงธันยลักษณ์ เกิดรักษ์
เด็กหญิงปัทมำพร วรจันทร์เมือง
เด็กหญิงปิยวรรณ อินทรรักษ์
เด็กหญิงพรรณวษำ มำกผล
เด็กหญิงเพชรำภำ จงรักษ์
เด็กหญิงภัณฑิลำ พูลสิน
เด็กหญิงรุจิรำ เกษีสม
เด็กหญิงวรำทิพย์ เกตุแก้ว
เด็กหญิงอติกำนต์ ขำวล้วน
เด็กหญิงอภิชญำ ขำวขำ
เด็กหญิงอัญชิษฐษ ทิมทอง
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รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 7
โรงเรียนคลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ - สกุล
เด็กชำยกฤษฐภูมิ จันทร์เลื่อน
เด็กชำยกษิดิ์เดช พรหมสังข์
เด็กชำยกิตติกวิน บุญเมือง
เด็กชำยกิตตินันท์ นำควรรณ
เด็กชำยเฉลิมเกียรติ ไหมเสน
เด็กชำยชัยวัฒน์ คงเจริญ
เด็กชำยโชคดี ศรีเกิด
เด็กชำยณัฐพล อ้นแก้ว
เด็กชำยธีรเมธ เทพฤทธิ์
เด็กชำยปวเรศ แก้วตั้ง
เด็กชำยพงศพัศ ทิพย์มงคล
เด็กชำยพงษ์ศักดิ์ สุกดำ
เด็กชำยภูริภัทร หลีจิ
เด็กชำยมนัญชัย ทับไทร
เด็กชำยมินธำดำ ทวีทรัพย์
เด็กชำยรัฐพล ชนะกุล
เด็กชำยรัฐภูมิ ทองสุนำท
เด็กชำยวันชำติ ชัยวรรณ
เด็กชำยวำเลนไทม์ นวลศรี
เด็กชำยศรำวุธ เพชรสุข
เด็กชำยอนุวัต ทับไทร
เด็กหญิงกุลนัดดำ หวังสป
เด็กหญิงชนำภรณ์ ธรรมจิตต์
เด็กหญิงชลธิชำ ชำยกุล
เด็กหญิงชลิตำ บรรจงกำร
เด็กหญิงณิชำรีย์ ปรำบปรำม
เด็กหญิงทรียพรรณ ร่มเย็น
เด็กหญิงนันท์ทชิ ำ ยำหลี
เด็กหญิงนูรินต้ำ เม่งบุตร
เด็กหญิงปนัดดำ นะนวน
เด็กหญิงผกำมำศ แซ่เตียว
เด็กหญิงวรรณฤดี เพ็ชรฉวำง
เด็กหญิงวริศรำ สุภำพ
เด็กหญิงศศิภำ ธรรมวณิช
เด็กหญิงศิรินันท์ คงยิ่ง
เด็กหญิงสิริญำกร หลีจิ
เด็กหญิงสุนิสำ มำศโอสถ
เด็กหญิงอภิชญำ สังชุม
เด็กหญิงอรัญญำ มูสม่ำ
เด็กหญิงอำรียำ นำมนัย
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รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 8
โรงเรียนคลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ - สกุล
เด็กชำยกิตติกร ศิริบรู ณ์
เด็กชำยกิตติศักดิ์ ศรีเพ็ง
เด็กชำยคำมิน ขยันกำร
เด็กชำยจิรพันธ์ เจริญณรงค์
เด็กชำยจีระศักดิ์ บุญช่วย
เด็กชำยชัยวัฒน์ ศรีสุก
เด็กชำยไชยวัฒน์ สำรมำศ
เด็กชำยฐิรพงศ์ คงเหลือง
เด็กชำยณัฐพล หรี่เด็น
เด็กชำยณัฐภูมิ สมเกื้อ
เด็กชำยไตรรัตน์ ใยอิ้ม
เด็กชำยธีรภัทร คงบุญ
เด็กชำยปวริศ ทองหอม
เด็กชำยพรพรหม ห้องล่อง
เด็กชำยพีระพงษ์ บุญสนอง
เด็กชำยยุทธภูมิ พัฒนศิลป์
เด็กชำยโยธิน เหมเส็ม
เด็กชำยวฤทธิ์ เชื้อทะเล
เด็กชำยวิชญะ ทองทิพย์
เด็กชำยวีรภัทร ทองทิพย์
เด็กชำยอติกันต์ สันเจริญ
เด็กชำยอนุสรณ์ เรืองทอง
เด็กชำยอภิเดช ทับไทร
เด็กหญิงกัญญำรัตน์ ศรีสิริ
เด็กหญิงเกศยำกร ไฝศิริ
เด็กหญิงเกษรำ เกบุตร
เด็กหญิงชลธิชำ จอนทอง
เด็กหญิงณัฐศิณี ปิตุคำ
เด็กหญิงทิพวัลย์ เพ็ชรมำก
เด็กหญิงธิดำรัตน์ พูลเกิด
เด็กหญิงพันดำว สุทธิกรณ์
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ จันทร์เพ็ชร
เด็กหญิงรฐนนท์ สำยคุ้ม
เด็กหญิงรสชนีย์ ชนะพจน์
เด็กหญิงวรัญญำ สุวรรณรัตน์
เด็กหญิงศศินำ ซื่อตรง
เด็กหญิงสุดำรัตน์ ชนะเมือง
เด็กหญิงสุรดำ มำกผล
เด็กหญิงอฐิติยำพร บรรดำ
เด็กหญิงอพินยำ โยธิมำตย์

หมำยเหตุ

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 9
โรงเรียนคลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ - สกุล
เด็กชำยกวี ศรีเกิด
เด็กชำยกัณภัทร์ ลูกคิด
เด็กชำยจัรพงษ์ สมเกื้อ
เด็กชำยจำตุรนต์ ใหล่ทอง
เด็กชำยชญำนิษฐ์ นบนอบ
เด็กชำยณัฐวุฒิ สังขโชติ
เด็กชำยธรำเทพ เกื้อเม่ง
เด็กชำยกฤษดำ อินตำ
เด็กชำยธวัชชัย ศรีทอง
เด็กชำยธัชชัย ศรีสุข
เด็กชำยธีรวัฒน์ นวลสมศรี
เด็กชำยบุญฤทธิ์ ช่ำงคิด
เด็กชำยวงค์วิเชียร ขุนจันทร์
เด็กชำยวรพล บัวแก้ว
เด็กชำยวสวัตติ์ ทับทิมเมือง
เด็กชำยศิลำ คำนวนจิตร
เด็กชำยสหพันธ์ ถ่องแท้
เด็กชำยสิทธิ พัฒนศิลป์
เด็กชำยสิรภพ ขำวผ่อง
เด็กชำยอนุชิต ผิวดำ
เด็กชำยอภิรักษ์ จันทร์ส่งแสง
เด็กชำยอภิรักษ์ ยอดศิลป์
เด็กชำยอรรถพร ต่อติด
เด็กหญิงกมลรัตน์ บุญชู
เด็กหญิงกัญญำรัตน์ พันหญ้ำ
เด็กหญิงชญำดำ จันทร์เทำ
เด็กหญิงฐิติพร หวังสง่ำ
เด็กหญิงนริศรำ หวันหมะ
เด็กหญิงบุญทิวำ ทองได้ยอด
เด็กหญิงปนันดำ แก้วพูนทรัพย์
เด็กหญิงปำนฤทัย แก้วไทย
เด็กหญิงพรกรัณย์ จงไข่
เด็กหญิงภัทรดำ วรเกียรติกุล
เด็กหญิงเมธิณี คำวิเศษณ์
เด็กหญิงรัญธิดำ หวำมำก
เด็กหญิงศลิษำ คงแก้ว
เด็กหญิงสลินทิพย์ ชูประสูตร
เด็กหญิงอรนุช เพชรมำก
เด็กหญิงอำรยำ สูหลำ
เด็กหญิงไอลดำ นพแสง
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รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ห้อง 10
โรงเรียนคลองท่อมรำษฎร์รังสรรค์ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ชื่อ - สกุล
เด็กชำยกษิดิศช์ แก้วเจือ
เด็กชำยคณยศ เชำว์ช่ำง
เด็กชำยจิตรกร สำมำรถ
เด็กชำยจิรวัฒน์ ดวงจิตร
เด็กชำยเจำฏำ ชัยพลเดช
เด็กชำยณัฐพล ศรีเมือง
เด็กชำยทณำวุฒิ ทองจันทร์
เด็กชำยธวัช หลีจิ
เด็กชำยธีรพงศ์ ศิริมำนนท์
เด็กชำยนริฐ ไม้ทองงำม
เด็กชำยนวพล โจ้งบุตร
เด็กชำยปวีณ์กร ชูศรี
เด็กชำยปิยวัฒน์ บุญยะรัตน์
เด็กชำยปุณยภู ใจห้ำว
เด็กชำยภูมิศักดิ์ เส็นฤทธิ์
เด็กชำยภูริณัฐ ย่ำสัน
เด็กชำยมำนพ สิงห์ชู
เด็กชำยวันชัย ปำนชู
เด็กชำยวีรเชษฐ์ สุวรรณรักษ์
เด็กชำยศุภสันห์ ดำวกระจำย
เด็กชำยเศกศรัญ บุญสนอง
เด็กชำยสัญญำ คงเจริญ
เด็กชำยโสภณัฐ รัตนบุรี
เด็กหญิงกิตติมำ แก้วบุญ
เด็กหญิงกิตติมำ ทับไทร
เด็กหญิงจันทร์ศิดำ ปิติ
เด็กหญิงจิรภัทร ภักดี
เด็กหญิงจิรวรรณ ไทธะนุ
เด็กหญิงณัฐฐำ ด้วงทอง
เด็กหญิงณัฐพิมล บุญสนอง
เด็กหญิงนฤมล จิตรจำนอง
เด็กหญิงปำริชำติ สมพงศ์
เด็กหญิงพิยะดำ พุ่มเกื้อ
เด็กหญิงภัทรวิจิตรำ บรรเทือง
เด็กหญิงมณีเพชรรัตน์ แก้วพลอย
เด็กหญิงมธุรำ พฤกษ์วังขำว
เด็กหญิงวีรวดี สงนพรัตน์
เด็กหญิงศิริยำกร สว่ำงศรี
เด็กหญิงอรอนงค์ จันทร์เจตนำดี

หมำยเหตุ

