
จากซายไปขวา
แถวบน นายนันทยศ  สุวดิษฐ, นายพชร  มีบุญ, นายพงศภาณุ  วงศทิม,นายณ สันต  สุนทรเดชา,  นายธนกฤต  ดิฐกุลชัยมงคล, นายเลียง  คําคูณ,

นายธนกฤต  ชื่นใจเล็ก, ครูศรีสุดา  ฉลอง, นายพิทักษ  ทองใบ, นายณัฐวุฒิ  แสงตะค,ุ นายกิตติภณ  จรัสวิมล, นายกิตติธัช  เสมวิลัย,
นายวิรัช  อินศวร, นายนนทวัฒน  เท่ียงแท

แถวที่ 2 นายรชานนท  มนตรี, นายธนพล  กลํ่าใกลผล, น.ส.วรรณพร  กล่ินเกษร, น.ส.อรปรียา  บุดดี, น.ส.สุภาวดี  กุสสลานุภาพ, น.ส.จิรัชญา  สิรินิพัทธ,
น.ส.ณัฐนิชา  จันทรเอน, น.ส.ศศิวิมล  รัตนพงศ, น.ส.เมษา  ผอนให, น.ส.รัชนีกร  ออนพานิช, น.ส.ณิชากร  วนิชวัฒนะ, นายนภัส  พันธศรี,
นายพีรพัฒน  บุญเหลือ

แถวที่ 3 น.ส.นภัสสร  ร ุงรุจี, น.ส.มาริสา  ปานผา, น.ส.คุนัญญา  กิจปรีชา, น.ส.ฐิติรัตน  ค ุมหอม, น.ส.กุลิสรา  ทองงามขํา, น.ส.บุษกร  สุขนรา,
น.ส.ชุติมา  ถนอมพงษ, น.ส.บุณยาพร จินตกานนท, น.ส.ชญาณี  พิพัฒนากุล, น.ส.ณัฐกมล  เนตรวิจิตร, น.ส.อรอนงค  วิมลรัตน,
น.ส.ปาลิตา  เจือจุน, น.ส.สมิตา  ประทุมมณี, น.ส.ณิชาภัทร  วารีผล

แถวลางสุด น.ส.กษนา  ลิมปสภาพกสิผล, น.ส.ภัทรลดา  ชางเหล็ก, น.ส.ธัญชนก  สุวรรณโชต,ิ น.ส.หทัยภัทร  ม่ังคั่ง, น.ส.อรจิรา  ทาทอง, น.ส.พรธีรา  แสงโรจน,
น.ส.จันนิภา  อวยชัย, น.ส. เสาวลักษณ  สุรียเหลืองขจร

จากซายไปขวา
แถวบน นายฉัตรจรินทร  สุขจิตต, นายวรากร  แหวนทองเหลือง, นายธนายุต  วงศมาก, นายศุภากร  ตรึกตรอง,นายพิเชษฐ  วงศเนียม,

นายณัฐพัชร  วัฒนามโนมัย, นายณัฐพงษ  บุญชอบ, ครูอังคณา  กรีณะรา, นายนพกร  เหมเวช, นายอธินันท  วงศพิทักษ,นายศักดิ์สิทธ์ิ  ผลศิริ,
นายอานนท  ภิญโญ, นายอินทัช  จิตรซื่อ, นายนิติพล  เย็นฉํ่า,นายณัฐวัตร  กุสสลานุภาพ

แถวที่ 2 นายสิทธิพร  ภาคสะอาด, นายวรวุธ  สุพรรณวงค, น.ส.บุญญารักษ  เปรมแดง, น.ส.สลิลทิพย  ศรีเสม,น.ส.ฐิติชญา  ยั่งยืน, น.ส.ณัฐธยาน  สมนึก,
น.ส.ภัคธีรา สุวดิษฐ, น.ส.ธนัญญา  บุญยั่งยืน,น.ส.วิภาวี  ดีชั่วกัลป, นายเมธี  มะลิวัลย, นายสุทธิพจน  บัวสิม, นายภานุพงศ  รัตนวิจิตร

แถวที่ 3 น.ส.อนัญญา  เกิดผล, น.ส.ธีราพร  จันทรพราหมณ, น.ส.พรนภา  เชาวนะพงษ, น.ส.ธัญรดา  มหาวงค,น.ส.พรชิตา  พานทอง, น.ส.พรวลัย  คนฑา,
น.ส.สุกัญญา  พวงอย ู, น.ส.นิลวรรณ  สุขสมจิตต,น.ส.ดวงหทัย  ประเสริญธรรม,น.ส.นวรัตน  หลอเหล่ียม, น.ส.สุจารี  ประภา, น.ส.จุฑารัตน  ปนคํา,

แถวลางสุด น.ส.เปมิกา  บอไทย, น.ส.มาย  แซตั้ง, น.ส.กชพร  สังวาลยวงศ, น.ส.นันทิพร  จุกกระโทก,น.ส.ธัญชนิต  ชางเหล็ก, น.ส.กัญญาณัฐ  คณะผล,
น.ส.ธัญพิชชา  ชางเหล็ก, น.ส.อมรรัตน  เทพวาที,น.ส.อัญชิสา  ทับทิม
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จากซายไปขวา
แถวบน นายเบ็ญจพล  บุญแตง, นายฐากูร  กิจมานะเมตตามิตร, นายพงษนิรันดร  พงษศิลา,  นายพงศกร  พงษนัยรัตน, นายลาภิน  ยุบลพาส,

นายธนวัฒน  จันทรประเสริฐ, นายพงศพัฒธ  ดิษฐรัตน, ครูจริยา  เห็นงาม, นายพลวัต  วิทยานุกรณ, นายนัฐวุฒิ  พนาสนธ์ิ, นายนฤสาร  มีสุข,
นายพงศกร  ดารดาษ, นายธีรไนย  ทองทว,ี นายร ุงโรจน  ดิ่งกลาง, นายวีรศักดิ์  ถนอมวงษ

แถวที่ 1 นายชุตินันท  ศรีประสิทธ์ิ, นายคนน  บุญเจริญรวย, นายภัทรพล  ภิญโญ, นายศุษณรัตน  รัตนเกตุ, นายเจษฎาภรณ  เสนาะเสียง,
นายวีรวัฒน  วงศคช, นายชญานิน  เสาวคนธ์ิ,  นายนนทกร  เย็นฉํ่า, นางสาวจิจุฑา  เมตตา, นางสาวชลธิชา  ลายประดิษฐ,
นางสาวนิชชา  สืบปวน, นางสาวนริศรา  ใจงาม

แถวที่ 2 นายธนาดล  พลเยี่ยม, นางสาวอรัญญา  อินภูวา, นางสาววิภาพร  สุขสําราญ,  นางสาวนิศารัตน  ค้ําจุน, นางสาวร ุงไพลิน  ฉายาชวลิต,
นางสาวสุทธิดา  สัตยซื่อ, นางสาวเยาวเรศ  สมนึก, นางสาวฐิตาภา  จัทราประภาเวช,  นางสาวชนากานต  แกลวกลา, นางสาวธนิดา  ลือดัง,
นางสาวสุวรรณา  บุญกรวด, นางสาวศศิประภา  วงศทรัพย

แถวลางสุด นางสาวกนกกร  อนันทสุข, นางสาวธันยพร  สรรเสริญ, นางสาววิภานันท  คชรัตน, นางสาวสุนทรี  ทองแมน, นางสาวกานติมา  บุญรักษา,
นางสาวคัมศิพร  ผองมณี, นางสาวสุรภา  หนอปนปวน, นางสาวนันทสินี  ศิริมานพ, นางสาวปริยฉัตร  เจริญมาก, นางสาวรัตนา  ม่ังคั่ง

จากซายไปขวา
แถวบน นายณัฐกิตติ์  ประคองยศ, นายภัทรพล  ยั่งยืน, นายภวัต  เท่ียงชัด, นายศุภกฤษ  งามเสงี่ยม, นายอรรถพล  เสนห, นายสิรวิชญ  วงศคช,

ครูไอลดา  มงคลสุข,  นายนิธิกร  หรายรา, นายศุภชัย  ประทุมกาญจน, นายพันธการ  คืนด,ี นายอาชัญ  วรรณรส, นายกฤษดา  แซล้ิม,
นายดริวัฒน  บํารุงราชภักด,ี นายชาญณรงค  ญาติบํารุง

แถวที่ 2 นายภูริณัฐ  ยวงสอาด, นายสุรวิช  สุวรรณประสิทธ์ิ, นายสุทธิชัย  พันธุพรม, นายชัยธวัช  จันทรแจม, นายสุรเชษฐ  พวงเพชร,
นายณัฐสิทธ์ิ  นิลประเสรืฐ, น.ส.สกาวใจ  พลูสวัสดิ,์ นายธรรมรัตน  ตรงกลาง, นายธนวัฒน  ยั่งยืน, นายธีระชัย  ยะรวงแพง, นายอนุศิษฏ  แพสุขชื่น,
นายรชานนท  ชลกิจ, นายร ุงโรจน   หิริโอตป

แถวที่ 3 น.ส.ปวรลักษณ  แสนแกว, น.ส.ตมิสา  ออนศร,ี น.ส.ลลิตา  ไชยกจิ, น.ส. นิชาภา  ชายาฉวลิต , น.ส.ชญานี  พลายสา, น.ส.ปยะธิดา  ภกัดีงาม, น.ส.อนิทุอร  นกหมี,
น.ส.ธัญญารัตน  สุพรรณวงค, น.ส.ปาริชาต  แสนตอ, น.ส.ปุณยนุช  แนมนิล, น.ส.พิมพชนก  คงคางาม, น.ส.สิรีธร  สวัสดิรักษา, น.ส.กมลรัตน  ยั่งยืน

แถวลางสุด น.ส.นุชจรี  โกสินทร, น.ส. ธัญชนก  ผุยพรม, น.ส.ภาวิณี  วงศคช, น.ส.ยิหวา  คมขํา, น.ส.ปรียากร  ทองใบโต, น.ส.อสมาภรณ  แทนทด,
น.ส.สุพิชฌาย  บุญเนียม, น.ส.ชนากานต  ตงเทง, น.ส.ณัฐวรา  อินเมือง
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จากซายไปขวา
แถวบน นายองอาจ  แสงปนทอง, นายเบญจรงค  เจริญรวย, นายศักยศรณ  พิมพรักษา, นายนพกร  วิรุฬหเบญจรักษ, นายจิตรภานุ  ประกอบกุล,

นายวริทธ์ิ  อารี, ครูพิทักษ  จันทิศ, นายธนวัฒน  ดวงสุขประเสริฐ, นายธราดล งามเสงี่ยม, นายวิศิษฏ รัตนาลัย, นายวทัญ ู เข็มทอง,
นายพรเทวา อาสายศ, นายธรณินทร อินทรเมือง

แถวที่ 2 นายนารารุจ  เชื่อรังสรรค, นายชานนท  มุงคุณ, นายเฉลิมพงษ   มณีฉาย, นายสุริยาวุธ  ดีหม่ัน, นายชยานันต  ทินผล, นายเอกบดินทร  วิเศษศรี,
นายธนกร  กลาหาญ, นายเมธัส  รักเจริญ, นายเจษฎากร  กตัญ ู, นายเพ่ิมศักดิ์  คัตทะเนตร, นายพานเพชร  วงศกําแหง

แถวที่ 3 น.ส.กันธิชา  ฟูฟ ุง, น.ส.เมธาวี  ศรีระกิจ, น.ส.นํ้าทิพย  กาญจนโกศล, น.ส.ภคนันท  อารี, น.ส.วิภาวี   แกวมะโหสด, น.ส.สุพิชชา  นาคเจือ,
น.ส.อารียา  จันทรลอย, น.ส.ภัทรพร  นอยนาช, น.ส.อารดา  เกิดเต็ม, น.ส.ณัฐนันท  เสนห, น.ส.ปทมาพร  หารเขมร, นายกฤษดา  พูลประดิษฐ

แถวลางสุด น.ส.ญาณิน  อรรถมงคลนาม, น.ส.ทิพวรรณ  สวนอาด, น.ส.ชลลดา  ขาวสอาด, น.ส.นันทนลิน  เจือจุน, น.ส.กนกกาญจน  จันทรหวัง,
น.ส.พัสวี  เทียนวงศ, น.ส.นิภาพร  วินทะไชย, น.ส.นัทธมน  เสริมศรี, น.ส.ชนิพร  แกวระกา

จากซายไปขวา
แถวยืน ด.ช.นนธวัช  ตือติ่ง , ด.ช.ไกรณพงษ  เนียมวงษ , ด.ช.ชยากร  ตั้งความเพียร , ด.ช.ยุทธพิชัย  สิงหภิรมย , ด.ช.พลกฤต  ปานจนิดาสกุล , ครูกิตติ  วิริยะกิจ

ด.ช.ราเมต  ธนาพิชัยยุทธ , ด.ช.อาณาจักร  กสิกรรม , ด.ช.วสันต  ยั่งยืน , ด.ช.กิตติพศ  เฉลียว , ด.ช.เกรียงศักดิ์  อุตคํา , ด.ช.อภิสิทธ์ิ  สิงหแกว
แถวที่ 2 ด.ช.ธนภัทร ใจสะอาด  ,  ด.ช.อธิชาติ วิชัยโคตร, ด.ช.นพกร ธนาภรณ, ด.ช.เทพินทร สอนแจม,  ด.ช.สิทธิพล  ผอนรอน,  ด.ช.วายุ ศิริมหา

ด.ช.ธนกร เจริญพานิช,  ด.ช.ธีรนันท กล่ินหอม, ด.ช.ณัฐวุฒิ เกิดผล, ด.ช.คณิน บุตสาวิเศษ , ด.ช.เอกราษฏร  วิเศษศรี,  ด.ช.คุณานนท แซหรือ
แถวที่ 3 ด.ญ.กนิษฐา สุขสวัสดิ,์ ด.ญ.ศุภกานต นารถมณี,  ด.ช.นวพัฒน วิทยะวรกาญจน,  ด.ช.ศุภวิชญ ปฏิสังข, ด.ช.วรากร แววด,ี

ด.ช.เฉลิมวุธ คลายคลึง,  ด.ญ.หทัยทัต หม่ันสมัคร, ด.ญ.กนกพร ศิริสวัสดิ,์ ด.ญ.ธนัชชา ฉายาชวลิต, ด.ญ.แกวมณี แซโก
แถวลางสุด ด.ญ.สุกัญญา อินทรกล่ัน, ด.ญ.ธีราพร ดอกไม ,ด.ญ,พิมพิกา มงคลหวา, ด.ญ.จุฑามาศ แกวกล่ัน, ด.ญ.ณัฐนิชา แนมนิล,

ด.ญ.นวดี สันตตพิงศ,  ด.ญ.วรางคณา ใจซื่อ, ด.ญ.ปวีณา หาญกลา
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จากซายไปขวา
แถวบน นายสันติสุข  สันตติวงศไชย, นายธนดล  จอมเสนหวงศ, นายนนทกร  ชื่นชม,  นายธัชพล  อรัญวาศรี, นายรณกฤตตระกลูดี,

นายจักรวาล วงศทรัพย, ครูอนนท  จันทนหอม, นายสรวิศ  ภายศรี, นายวุฒิพงษ  ยินดี, นายปริญญา  เชื้อพลบ,
นายอัศมเดช สุวรรณกฤต, นายไกรสิทธ์ิ  รัตนวิจิตร

แถวที่ 2 นายณัฐกิตติ์  เล็กเจริญ, นายไกรวิชญ  จันทสุท,  นายพัทรพล  อุตสาหะ, นายวิเชษฐา อวยสวัสดิ์, นายณัฐพล  มะลิแยม,
นายถิรวัฒน  วงคทรัพย, นายอาทิตย  พงษใหญ, นายพชร  พันธ ุนาค, นายชญานนท  ดวงนาค, นายณัฐพล  เนินคีรี, นายสรจักร  ภูเฉลิม,

แถวที่ 3 นางสาวณัฎฐกมล  นินปาละ, นางสาวชญานิน  การด,ี นางสาวอรญา  นาวินปฐมวงศ, นางสาวสุนิสา  ควรหม่ัน, นางสาวพักตรวิภา  เจริญมี,
นางสาวณัฐวดี  เกณฑชัย, นายยุทธนา  พรหมบุตร, นายสถาพร  ศรีสําอาง, นายอรรถพล  กะชิรัมย, นายธนกฤต  มีไชย, นายธนากร  นิลจินดา

แถวลางสุด นางสาวจิตรลดา  บัวสวัสดิ,์ นางสาวร ุงนภา  ผองประทุม, นางสาวสินีนาฎ  มะลิวัลย,  นางสาวญาณิศา  ควรหา, นางสาวธัญชนก  มีบุญ,
นางสาวศศิยา  เกษเรง, นางสาวนภัสวรรณ  การด,ี นางสาวอาริตา  บุญศรี

จากซายไปขวา
แถวบน ด.ช.อนุชิต  พูวงศ, ด.ช.ภานุพงค  วงศทรัพย, ด.ช.ชินวัตร  เวียงใน,  ด.ช.พุฒิพงศ  เนติรังษีวัชรา , ด.ช.นนทพัทธ  ชวนชื่น, ด.ช.นัฐพล  สมอโพรง ,

ด.ช.ธนดล  อวยชัย, ด.ช.ธนกฤต  เสาวคนธ, ครูทรงชัย  เย็นสนาน, ด.ช.พีระพัฒน  กองเสนาะ, ด.ช.เจตดิลก  อรัญวงศ, ด.ช.ภัทรธร แสงวงศกิจ,
ด.ช.ธนวัฒน  ใชล้ิม, ด.ช.เจษฎากร  ซื่อตรง, ด.ช.ชุติพนธ  ศรีจันทร

แถวที่  2 ด.ช.พสุธา สุวรรณโชต,ิ ด.ช.ธนากร  จําปาทอง, ด.ช.อิทธพล  ศรีพุดทา, ด.ช.ศรายุทธ  เผือกพิบูลย, ด.ช.วีรภัทร  เครือวัลย, ด.ช.ธรรมวัฒน  ชาติไทย,
ด.ช.พงศพัทธ์ิ  หิรัญรักษ, ด.ช.กิตินันท  ดีนาน, ด.ช.พิพิธธน  อรุณ, ด.ช.เนตรรัตนะ  สังขมาลย, ด.ช.ณัฐดนัย  พวงรอด, ด.ช.ชายชาญ ครีีเขตร
ด.ช.ธีระกรณ  ยะรวงแพง, ด.ช.จตุรพร  เสาวคนธ

แถวที่ 3 ด.ช.พิชติ  วรวลิาท, ด.ญ.อทุุมพร  ภิบาลวงษ, ด.ญ.ธนกร  สงเจริญ ด.ญ.เปมิกา  มุกดาสนิท, ด.ญ.อมุาภรณ  วสิมล, ด.ญ.นรมน  อดุม, ด.ญ.สริตา  แซโลว
ด.ญ.กัลยรัตน  ปะส่ิงชอบ, ด.ญ.ชนากานต  เสาวคนธ ด.ญ.เสาวลักษณ  จักรวาฬนรสิง  ด.ญ.ญาณาธิป  จรัสโศภิน, ด.ช.อนุภัทร อรุณ

แถวลางสุด ด.ญ.ชนิษฐา  สาราษฎร, ด.ญ.ปณิดา  เกิดศิริ, ด.ญ.ธนิดา  สุพรรณวงค, ด.ญ.กานตธิดา  ค ุมหอม, เด็กหญิง รัฐพร  อินทุพันธ, ด.ญ.สุภนิดา  นิสัยม่ัน
ด.ญ.ชมัยพร  นามวงษ, ด.ญ.ปริณดา  ทิพยละมัย
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จากซายไปขวา
แถวบน นายพุฒิภูมิ  บูรณะเรข, นายจิรภัทร  เศวตภัทราพงศ,  นายภูชิต  พิพัฒนากุล, ครูนันทพร  เตศิริ, นายสรายุทธ  โสมาบุตร,

นายภานุพงศ  นิลสามสี, นายธนพัทธ  ศรีธาราม, นายอธิชา  ตันจารุพันธ
แถวที่ 2 นายกาณฑ  ตันตระกูล, นายภัทรพล  ยวดยิ่ง, นายอุรุพงษ  นามจันทร, นายนพกร  โปรงอากาศ, น.ส.ธิติสุดา  คมขํา,

นายสรวิชญ  ประภากมล, น.ส.กมลลักษณ  โชติทอง, นายพชร  แถลงสัตย, นายประชารัฐ  ใจสุข, นายชุมพร  สายกระสุน
แถวลางสุด น.ส.พนิดา  สุขสวัสดิ,์ น.ส.อันนิตา  สนธิพงษ, น.ส.พชรพรรณ  อวยพร, น.ส.อิสรีย  ไกรวัลย, น.ส.ภัทรานิษฐ  ทองมิน,

น.ส.ภณิดา  ไชยคราม, น.ส.พรทิพย  พรมสําเภา, น.ส.ธนภรณ  เอี่ยมสุข, น.ส.โยษิตา  โรจอลังการรัศมี, น.ส.วรรณภรณ  สุวรรณลพ

จากซายไปขวา
แถวบน นายณรงคกร  ทดแทน, นายเกษมศักดิ์  บําเพ็ญทาน, นายธนวัฒน  สมนึก, นายสรศักดิ์  เมืองคํา, นายอริยธัช  วัฒนธัชพงศ, ครูวิไลภรณ  อินปอ,

นายวงศธร  รักษาพงษ, นายพีรวิชญ  กลาหาญ, นายเจตนิพัทธ  ตรึกหากิจ, นายทัตพงศ  แสงวิทโยทัย, นายนว  ภิญโญ
แถวที่ 2 นายศุภากร  บังเกิดลาภ, นายณัฐกิจ  เสาวคนธ, นายภูษณ  โพธ์ิทอง, นายศุภณัฐ  พนาวัลย, นายวรานนท  งามเสงี่ยม, น.ส.หทัยภัทร  วงศออง,

นายธนพศ  ออนศรี, นายศุภลักษ  จันทรมณี, นายวีรภัทร  บํารุง, นายณัฐพล  เหลาชินชาติ
แถวที่ 3 น.ส.อัญชิสา  ไพบูลย, น.ส.รัชนีวัลย  ทิพยอุทัย, น.ส.พิมพชนก  โตซาบายาชิ, น.ส.ชิดชนก  อุไร, น.ส.ณัฎฐา  บํารุง, น.ส.ฐิติยากรณ  ประสงใด,

น.ส.ณัฏฐณิชา  จงอนุรักษ, น.ส.ณัฐธิดา  ใชล้ิม, น.ส.อาริสา  ประโยชนวงษ, น.ส.ฐิตาภา  เจริญรวย, น.ส.เพียรพอ  ปราณี, น.ส.พรรณณี  ปะส่ิงชอบ
แถวลางสุด น.ส.กรวีร  เจริญพงษ, น.ส.ศุภิสชา  มะลิวัลย, น.ส.ลีลาวดี  เจริญมาก, น.ส.วรัญญา  สัจจาด,ี น.ส.กันตกนิษฐ  คนทา, น.ส.พรธวัล  เพียรพิทักษ,

น.ส.สตรีรัตน  ภิญโญ, น.ส.วรรณกร  ศรีทา
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จากซายไปขวา
แถวบน นายธาราดล  แพงภูงา, นายชนวีร  วงศจันทร, นายวรเมธ  จันไตร, นายอดิสร  แกววัน, นายบูรพา  กังสุวรรณ, นายธนวัฒน  ม่ังคั่ง,

ครูอิศรา  สัมมานิตย, นายสหรัฐ  ศรีสารคาม, นายนครินทร  ศิริรัตนบวร, นายชัชพงศ  อวมบุตร, นายประกาศิต  มาสา, นายปณชัย  พาหะ
แถวที่ 2 นายบุญญฤทธ์ิ  สมคิด, นายฐิติพงษ  กลาหาญ, นายรัชชานนท  แปนแกว, นายอภิศักดิ์  วงศจันทร, น.ส.แพรพรรณ  โกมลพิพัฒน,

น.ส.พิชญาภา  หมอยา, น.ส.ชลธิชา  อัครเกรียงไกร, น.ส.ญาหยี  นนทปฏิมากุล, นายณัฐกันธร  ธนาภรณ, นายสุวิจักขณ  พงศาหิรัญ
แถวที่ 3 น.ส.ขวัญจิรา  จิโนเขียว, น.ส.กฤติมา  สีทรายฟอง, น.ส.ศิรดา  มุลิ, น.ส.พีรดา  พลีพรหม, น.ส.อารียา  สรรควงศ, น.ส.กนกวรรณ  ชวยโต,

น.ส.สุพิชญา  เล่ือนทอง, น.ส.อรปรียา  แสนแกว, น.ส.วนัชพร  ยั่งยืน, นายอชิรวิชญ  บุญแตง
แถวลางสุด น.ส.สุชานาฏ  ไกรวงศ, น.ส.วรัญญา  ใจหาญ, น.ส.นันทิยา  ยินด,ี น.ส.สรอยฟา  ผาสุขยืด,  น.ส.ญานิกา  บํารุงกิจ,

น.ส.ปาณิตา  อาจเอื้อ, น.ส.นาถฐิรกานต  อุทธการ

จากซายไปขวา
แถวบน นายนพนนท  เท่ียงแท, นางสาวมาลินี  แวววับศรี, นางสาวชลธิชา  ยั่งยืน, นางสาวชัญญาพร  สังขวงศ,

นางสาวจันทกานต  กลาหาญ, นายธนกฤต   แกววิเศษ , นายวรัญ ู  สีดํา, นายสรพล  มงคลสุข, นายนิวิฐ  บุญสง,
นายพงศพัศ  ประทุมนาค, นายวชิรวิชญ  บําเพ็ญทาน, นายกฤษณะ  แซโก

แถวที่ 2 นางสาววิภาดา  สงศรี, นางสาวกนกวรรณ  ร่ืนรมย, นางสาวอารีรัตน  ประกาโน, นางสาวดลยา  วงศมาก,  นายกิตตินันท   โกแมน,
นายปฏิภาณ  อุดมศักดิ์อนันต, นางสาววรรณศร  กล่ินกุหลาบ, นางสาวบุษราคัม  เอ็นดูราษฏร, นางสาวธัญชนก  นวมทอง,
นางสาวนภัชชา  ขันแขง, นางสาวนิธินันท  พฤกษชาติ

แถวที่ 3 นายรพีพงศ  แวววับศรี, นายธีรวัฒน  ตาลเส้ียน, นางสาวสุชาดา  เจริญสุข, นางสาวฐิติรัตน  เหลืองลอง, นางสาวอภิญญา  ศาลาแดง,
นางสาวธัญพร  กีรติโชติกุลพร, ครูสารภี  จูงวิศาลชัย, นางสาวสิริกานต  บําเพ็ญทาน, นางสาวธัญวรัตม  ชางทอง,
นางสาวมัชฌิมา รัชสมบัต,ิ นางสาวกวิสรา  รัตนะโชติกุล, นางสาวยศวดีพร  เขาทอง, นางสาวศิรภัสสร  พ่ึงผล

แถวลางสุด นางสาวพิชญสินี  นิสัยซื่อ, นางสาวอทิตยา  บุญจันทร, นางสาวชนิตสิรี  คําตอตั้ง, นางสาวอัยยลดา  แสงมณี, นางสาวกริญญา  แวววับศรี,
นางสาวเกศิณี   ธิติอนันตปกรณ, นางสาวจารุวรรณ  เย็นปล้ืม, นางสาวปนปนัทธ  บัวค ุมภัย, นางสาวพัชราภรณ  เชื้อพลบ,
นางสาววิลาวัลย  ถองทอง, นางสาวหทัยรัตน  แนมนิล, นางสาวอัชญา  กุสสลานุภาพ, นางสาวกมลลักษณ  โชคเกื้อกูล
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จากซายไปขวา
แถวบน นายกมล  วงศอย ู, นายวรากร  คงเพ็ชร, นายไกรวิชญ  ชํานาญชาง, นายปารเมศ  ทรัพยเพ่ิมพูล, นายธนกร  หลาแหลง,

นายสุทิวัส  นวลใย, นายณภัทร  อินทรักษา, นายธนศักดิ์  ไหวพริบ, ครูวิษณุ  กุณฑลบุตร, นายกิดาการ  เสนาะ,
นายณัฐสรณ  ชูกอนทอง, นายชนะลักก  ร่ืนรมย, นายธนภัทร  เครือวัลย, นายปองพล  สาธุสินประเสริฐ, นายจิรพนธ  เพียรพิทักษ,

แถวที่  2 นายณัฐวุฒิ  จุมศิลป, นางสาววรลักษณ  ไกรพงษ, นางสาวมุขสุดา  สิงหปฏิญญา, นางสาวกรรณิการ  ยั่งยืน, นางสาวฟาสวย  งามกมล,
นางสาวกมลรัตน  โตทว,ี นางสาวณัชชา  หวงดี, นางสาวสุรีรัตน  ม ุงตอกิจ, นางสาวชอลดา  ไชยพันโท, นางสาวนิศาชล  นิสัยม่ัน,
นางสาวปวีณา  วงศแวว, นางสาวเขมณัฏฐ  ภัทรธนเสฎฐ, นายธนกฤต  บุญชัย

แถวที่ 3 นางสาวพนิดา  บุญสม, นางสาววราวรรณ  อนิวกูล, นางสาวยลลดา  ชยางศุ, นางสาววิจิตรา  ใจรักษ, นางสาววรัญญา  ดอกดิน, นางสาวธัญญา  แชมนิล,
นางสาวศรุตา  เจริญวงศ, นางสาวอรอุมา  ปฏิสังข, นางสาวจณิสตา  พงษสุข, นางสาวอิสริยา  ขัดเกลา, นางสาวจาณิสตา  ศรีวิสุทธ์ิ,
นางสาวสิริยากร  พัวสวัสดีเทพ, นางสาวจุฑาภรณ  เลขสุนทรากร

แถวลางสุด นายสันติสุข  คมสัน, นางสาวภัสสร  ทองคํา, นางสาวชญานิศ  สายแสง, นางสาวพิมพอัปสร  พันชนะ, นางสาวศิริรักษ  วรุตมะสกุลวงค,
นางสาววิลาสินี  ใจด,ี นางสาวมนัสนันท  สุวรรณโชต,ิ นางสาวปณิดา  เพ็ชรไพบูลย, นางสาววรารัตน  เรืองชาญ

จากซายไปขวา
แถวบน นายคิรินท  เจริญสุข, นายจีรวัฒน  ภิญโญ, นายเจษฎาภรณ  เอื้อนอัฐ, นายชาญศักดิ์  ร่ืนรมย,  นายสราวุธ  พานทอง, นายสุปวีณ  บริสุทธ์ิสวัสดิ,์

นายเนติธร  หวานเสนาะ, นายคชานนท  สัมพัฒนตระกูล, ครูวิทยา  เกาะสกุล, นายทวีเกียรติ  ยอดยาดี, นายมงคล  ฉายาชวลิต,
นายอทิตพันธ  ยิ้มละมัย,  นายศรันยชนม  เพียรพิทักษ, นายศุภกิตติ์  พิมพบุญ, นายธนพล  คาดสนิท, นายกฤษกร  กลาหาญ

แถวที่ 2     นางสาวนิธิพร  ลอมเจริญพงษ, นางสาวธมนวรรณ  สามารถ, นางสาวศิรินภา  เจียมศิลารักษ,  นางสาวธนพร  เหลืองอราม,
นางสาวปฐมาวดี  พุกถึก, นางสาวปฐมาวดี  แสงแดง, นางสาวจีราพัชร  ศุภวัฒนกร,  นางสาวอรยา  นันตา, นางสาวศโรชา  ตาบุตรศรี,
นางสาวชลิดา  สุขสุด, นางสาวสิริยากร  ศิริรัตน, นางสาวมาริสา  ไกรพงษ, นางสาวอรอนงค  บุญมี

แถวที่ 3 นางสาวณัฐกาญจน  รัตนวิจิตร, นางสาวโยษิตา  ชางเหล็ก, นางสาวชนาพร  เพียรด,ี  นางสาวจีนา  กลอมสงค, นางสาวปริตา  ประสานทรัพย,
นางสาวศุภาพิชญ  พลอยศิริ, นางสาวชัญญานุช  จีนพันธ, นางสาวมัทรินทร  มิตตะโก, นางสาวสุดารัตน  วงคจันทร,  นายเจษฎาภรณ  เอื้ออัฐิ
นางสาววรรณะระตี  เนินคีรี, นางสาวปฤณ  ยองใย

แถวลางสุด นางสาวนฤมล  แซโคว, นางสาวกานดา  บํารุง, นางสาวธัญญาเรศ  คชนา, นางสาวมณีรัตน  แสนขวา, นางสาวสิราวรรณ  สมนึก,
นางสาวปณิษา  ภูศรีฤทธ์ิ, นางสาวสุพัตรา  บุญณีกิจ, นางสาวทวีพร  มารักษ, นางสาวพิชญา  เชื้อพลบ
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จากซายไปขวา
แถวบน นายชนกันต  เตชะมา, นายกวีพจน  ทองเถื่อน, นายรัชพล  ใจด,ี นายปรวินท  วิทยานุกรณ, น.ส.ธัญสิริ  คลองใจ,

ครูพงษธวัช  เตชประภาสวัสด์ิ,  นายเกียรติกุล  เสาวคนธ, นายธนธร  เจริญพร,นายภานุกร  ขันเครือ, นายสิรวิชญ  ฐิติสุวัฒน,
นายสิทธินนท  แนบเนียน

แถวที่ 2 นายภาณุพงษ  คําแหง, นายณัฐวุฒิ  แกวพร้ิงเพริด, นายกิจชัย  ศรีชมภู, นายศุภวิชญ  สีทรายฟอง, นายธนกร  นนทเทศา,
น.ส.อรอนงค  สืบสาววงศ, นายศุภกร  เนตรมณี, นายธเนศ  ฉายาชวลิต, นายโสภณ  คงสวาสดิ,์นายณัฐกานต  สมด,ี น.ส.พรกนก  ไชยภูมิ,
นายจารุพงศ  แตงศรี

แถวที่ 3     นายเกริกเกียรติ  ชางนอย, น.ส.อภิญญา  อภิญ, น.ส.ศิริญาภรณรัตนวิจิตร, น.ส.ลักษณาพร  โพธ์ิแกว,น.ส.ธัญญศิริ  สาครจันทร, น.ส.ศมนวรรณนิลศิริ,
น.ส.เยาวลักษณ  รัตนวิจิตร, น.ส.มาริสา  เสาวโร, น.ส.วิทนีย  กุลประยงค, น.ส.สวรส  อาสนิท, น.ส.ณัฐสุดา  ราชชิต, นายสุชานันท  ไขโพธ์ิ

แถวลางสุด น.ส.ธนพร  ประมวล,น.ส.นลัทพร  ประกอบกิจ,น.ส.ชลิตา  จันทรรัตนมณี, น.ส.นิจจารีย  ภิญโญ, น.ส.ลลิตา  กาญจนกันติ, น.ส.กมลลักษณ  บัวสําราญ,
น.ส.ชนารดี  เกิดศิริ, น.ส.อัญชนา  แซซิ้ม, นายประสงค  สุวรรณโชติ

จากซายไปขวา
แถวบน นายพีรรัตน  ล้ิมพิริยกุล, นายกิตติภณ  หุตะวาณิชยกุล, นายอนุชา  โพงามวงศวันชัย, นายธนโชติ  หิรัญรักษ,นายเมธาวี  ปรึกษา,

นายภาณุพงศ  พืชพันธ ุ, นายอนุรักษ  จันทุมา, นายศิริชัย  สุเสารัจ, นายนพรัตน  กองสุข, นายกรวิชญ  เจริญขวัญ, นายวัชระพงษ  พุกรอด,
นายอนาวิน  มวงนางรอง

แถวที่ 2 นางสาวอรณัฐ  เส็งบางยาง, นางสาวอัยยาลิณ  ทองกําเนิด,นางสาวชญานิษฐ  จักขุจันทร, นางสาวศรัญญา  สุวรรณโชต,ิ นางสาวนารีรัตน  ภูทอง,
นางสาวพิมพสุดา  คงประสาท, ครูทัศนีย  ดลกุล, นางสาวกัณธพร  ค้ําช,ู นางสาวปทมวรรณ  เสาวคนธ, นางสาวศิรินาถ  วงศอย ู,
นางสาววราพร  ภัยผองแผว, นางสาวสุภาภรณ  พันธ ุนาค,นางสาวณัฐนิชา  ศรีบุปผา

แถวที่ 3 นายศักรินทร  เห็นชอบ, นางสาววราพร  สุขสวัสดิ,์ นางสาวกาญจนา  รวดเร็ว, นางสาวพิมพนิภา  เชื้อนาค, นางสาวอาริตา  สิงสมด,ี
นางสาวธนพร  สุวดิษฐ, นางสาวจุฑารัตน  ราญรอน, นางสาวปาริชาติ  วอนเมือง, นางสาววิลาวัณย  กองเกิด,

              นายภูริพัฒน  ดิฐกุลชัยมงคล, นายอนุวัฒน  แผนเงิน, นางสาวอัจจิมา นุชแฟง,
แถวลางสุด นายวรวุฒิ  ชมจันทร, นางสาวปณพร  ไชยลังกา, นางสาวพนิดา  จันทรแจง, นางสาวกุณฑิรา  ล่ืนลม, นางสาวเจนจิรา  ถนอมศักดิ,์

นางสาวมะลิวัลย  ใจคง, นางสาวพรชิตา  ดังสน่ัน, นางสาววนาลี  มณีรัตน, นางสาวสุภาวดี  เจริญพร,
              นางสาวธิดารัตน  พูลประดิษฐ, นางสาวอรุณี  บุญชวย,  นายคินณากร  วงศคช
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จากซายไปขวา
แถวบน นายจิรศักดิ์  เนินหาด, นายประภัสพงษ  หอมศิริ, นายหฤษฏ  หิรัญรักษ, นายไชยา  ปรึกษา, นายสิทธิโชค  ดันนอก, นายอภิสิทธ์ิ  รุจิวงศ,

นายขจรเกียรติ์  เกิดเขม, นายจักรพงษ  อุดม, นายเจนชัย  มาตยจันทร, นายเกรียงไกร  ชางนอย, นายอภิสิทธ์ิ  เนินนอก,
แถวที่ 2 นายกันทรากร  ศรีทองเมือง, นายปฏิภาณ  ใจสะอาด, นายธนพัต  บุปผาบุญเจริญ, นายธนกฤต  สุริยกมลทิพย, นายร ุงโรจน  ดีย่ังยืน, นายกิตติพงษ  สุขมะหา,

ครูย่ิงยศ  เริ่มศรี, นายวรพงศ  เสาวคนธ, นายจิรภัทร  คําศิริ, นายคมสัน  เปยเขียว, นายวีรภัทร  สิงหวัฒนศิริ, นายธนาธรณ  อ่ึงอรามถาวร,
แถวที่ 3 นางสาวกัญญณัท  บุญสิทธิภาส, นางสาวกาญจนา  ปไฉน, นางสาวบุศราภรณ  ประกอบกิจ, นางสาวอัมภิกา  นิลชาต,ิ นางสาวจุฑารัตน  ชัยชนะ,

นางสาวณัฐสุดา  เสาวคนธ, นางสาวสุภศร  ศรีโกตะเพชร, นางสาวกัญญารัตน  กาญจนโกศล, นางสาวธารารัตน  ขวัญทับทิม,
นางสาวอมลดา จงโยธา, นางสาวพรไพลิน  ผอนรอน, นางสาวกนกพร  เอี่ยมละออ,

แถวลางสุด นางสาวศิรินภา  มวงนิมิตร, นางสาวสิพิชชา  สรานนท, นางสาวสลิลทิพย  ตั้งความเพียร, นางสาวศิริพร  แซวอง, นางสาวกัญญาณัฐ  นึกแจง,
นางสาวสุกัญญา  หวานเสนาะ, นางสาวชนาพร  สนเอี่ยม, นางสาวรัชนีกร  ชาญดวยกิจ, นางสาวประภาวี อรัญวงศ, นางสาวลัดดาวัลย  ฉัยยา,
นางสาวณัฐพร  เสริมศรี,

จากซายไปขวา
แถวบน นายธนเดช  ธนถิรยุทธ, นายกิตติธร  บัวรัตน, นายศุภกฤต  ศรีหะชัย, นายศุภกร  เพียรด,ี นายภานุภัทร  สิงหบุบผา, นายมานพ  อรามดวง,

นายสุทิวัส  วงศภักดี, นายปริญญา  รัตนวิจิตร, นายภูริภัทร  ภัทรพิศาล, นางตฤนภัทร  เอี่ยมชื่น, นายอดิศร  ดอกไม
แถวที่ 2 นายชิตพล  แสวงผล, นางพัฒนธวัช  ศรีพายัพ,  นายนาปาลม  เยือกเย็น, นายธนภัทร  ภัทรพิศาล, นายกานต  ม่ังคั่ง, ครูชวนพิศ  วงศคช,

นายณัฐธนากร  เน่ืองจํานงค, นายสรวิชญ เล็กชม, นายอธิบดี  จรศรชัย, นายนันทวัฒน  บุญยิ่งเหลือ, นายธีรเดช  สุขสวาง, นายอาทิตย  เนานอก
แถวที่ 3 น.ส.นิรชา  เจริญลาภ,  น.ส.อิสริยกานต  มงคลทิพย,  น.ส.บุลภรณ  แสงตะค,ุ  น.ส.ธัญญา  เรือนเจริญ,  น.ส.สุธาสิณี  เจริญสัตย,

น.ส.อภิษฎา  วัฒนโกภาส,  น.ส.จิราพรรณ เนียมสวัสดิ,์  น.ส.ติยาณี  ตันติรถานนท,  น.ส.ณัฐชา  สวางแจง,  น.ส.นิสากร  บุญมี,
น.ส.กนกวรรณ  พูลสวัสดิ์

แถวลางสุด น.ส.ภรณระพีร  พ่ึงจะแยม,  น.ส.วาสิตา  ขันติ,  น.ส.ณิชกมล  สุทธิสถิตย,  น.ส.แพรวดี  เลาตะศิริวัฒน,  น.ส.ศันศนีย  สุขสาม,
น.ส.ศุภาพิชญ  นิสัยม่ัน,  น.ส.พรผาสุก  ธรรมเสถียร
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จากซายไปขวา
แถวบน นายทะเล  เจริญสุข, นายนนทกร  ทองคําปน, นายณัฐวัตร  สมตัว, นายวรายุทธ  พงษสวัสดิ,์ นายชาญวิทย  สอนบุตรสา,

นายสิทธิโชค  นีระพันธ, นายธนพงศ  ส ุมแกว, นายคมสันต  ปาสองหอง, นายณัฎฐกิตติ์  ตาเสนา, นายณัฐนนท  สิงหทอง,
นายโอสธี  งามเสงี่ยม, นายชลทิตย  งามฉวี

แถวกลาง นางสาวศิพิม  ทวีทํานุสิน, นางสาววิไล  ทรัพยคูณ, นางสาววันใหม  อภิญ, นางสาวสินีนาฎ  คําประสพ, ครูเอกรัฐ เอมเจริญ,
นางสาวอรนุช  มีลาภ, นางสาวชัชฎาภรณ   นามเจริญ, นางสาวนริศรา  โสภะถา, นายอัษฎาวุธ  สลุพล, นายปุณยวัจน  รวดเร็ว

แถวลาง นายชัชรินทร  รัตนมหาไพศาล, นางสาวกัญญารัตน  อินทรกล่ัน, นางสาวเมธิณี  ไกรวาส, นางสาวอินทิรา แซเฮง, นางสาวพิมพกานต  เจริญด,ี
นางสาวณัฐนันท  หอมเกษร, นางสาวอาทิตยา  ไชยราษฎร, นางสาวมารตี  ดียืด, นางสาวดวงกมล  จันธยัก, นางสาวสุวิชาดา  ภิญโญ,
นางสาวเยี่ยมเดือน  ภาคีอิสระ

จากซายไปขวา
แถวบน นายติณณภพ  เพ็ชรวิเศษ,  นายภูริทร  ชินจิรัฐติกาล, นายพีรพล  ดวงใจ,  นายไชยา ใจหาญ,  นายณัฐพร ทองทาบ,  ครูณิชาภัทร  จีนประโคน

นายชัยชาญ หวานสนิท , นายสถาพร ศรนุรักษ, นายณัฐวุฒิ สาลักษณ  นายภานุพงศ เกษเรง นายพีรยุทธ เสาวคนธ,  นายนพกฤต ตั้งความเพียร
แถวที่ 2 นายสัญญาศักดิ์ แกวพุฒตาล,  นายจักรภพ พรพิมาน,  นายฤทธิไกร แซโลว,  นายฐนกร กอนทอง,  นายภคพล โพธิอินทร

นายชิษณุพงศ ผิวออน, นายตะวัน ภ ูงาม นายธิติ ครอบครอง, นายอดุลยฤทธ์ิ โพธิสาร,  นายปรเมธ แปงเนียม
แถวที่ 3 นางสาวนิตยา แกวบุญตา, นางสาวปูชิตา ครองยุติ, นางสาวณัฐกานต บันลือศักดิ์, นางสาวณัฐธิตา สมใจมิตร, นางสาวรัชดาภรณ กล่ินบุตร

นางสาวสาวิณี วงศมาก, นางสาวธมลวรรณ ธรรมสนิท, นางสาวนฤมล นอยนอนเมือง, นางสาวสมถวิล คําศรี, นายภาณุ เจริญร่ืน

โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”22



จากซายไปขวา
แถวบน นายหฤษฎกุล  ยั่งยืน, นายนฤปนาถ  นิลขํา, นายอชิตพล  ล้ิมอัครอังกูร, นายวรวิทย  สนโต,  นายภาคิน  เมืองคํา, นายพงศกร  เจริญวงศ,

นายสราวุธ  ความเพียร, นายนเรศ  สายสุวรรณ
แถวกลาง นายณัฐกมล  พันธ ุเมือง, นายวัฒนา  สงศรี, ครูสุภาพรรณ  เวชศรี, ครูสุรพล  บุญชวยเหลือ,  นายอดิศร  กิตติอรุณพันธ, นายรชต  บุญให,

นายจักรี  รัตนพงศ
แถวลาง น.ส.วารุณี  เย็นฉํ่า, น.ส.สุกัญญา  รอบแควน, น.ส.จารุวรรณ  ใจบุญ, น.ส.ธมลวรรณ  เสนห, น.ส.ชลินทรา  พ่ึงฉํ่า, น.ส.วิลาสินี  เมตตา,

น.ส.นวพร  ภายศรี, น.ส.วินทนิศา  ศิริอุดมสิน, น.ส.เจนจิรา  บุญกอเกื้อ
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