
 

 
ประกาศโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 

เรื่อง การรายงานตัวของนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔   
ปีการศึกษา  ๒๕๖4  

************************************************************************************* 

 อ้างถึงประกาศโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษา
นครศรีธรรมราช  ได้กำหนดการรายงานตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๔ 
ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 แล้วนั้น  และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ระรอกใหม่ในประเทศไทยยังมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้
ติดเชื ้อเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศจึงได้กำหนดแนวทางการรับรายงานตัวนักเรียน         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการ
แพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  และเป็นไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๖4 จึงมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. วัน เวลา และสถานที่ในการรายงานตัว มอบตัว รับมอบสวัสดิการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖4 
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รายงานตัว มอบตัว รับมอบ
สวัสดิการนักเรียน  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี  ดังนี้ 

1.1  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  รายงานตัววันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 
 

เลขที่สมัคร เวลารายงานตัว สถานที ่ หมายเหตุ 
1 - 20 09.00 – 10.30 น. ใต้อาคารเรียน 1 รายช่ือแนบท้าย

ประกาศ 21 - 40 09.00 – 10.30 น. โรงอาหาร 
41 - 60 10.30 – 12. 00 น. ใต้อาคารเรียน 1 
61 - 80 10.30 – 12. 00 น. โรงอาหาร 

 
1.2  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 รายงานตัววันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

 

เลขที่สมัคร เวลารายงานตัว สถานที ่ หมายเหตุ 
1 - 20 09.00 – 10.30 น. ใต้อาคารเรียน 1 รายช่ือแนบท้าย

ประกาศ 21 - 45 09.00 – 10.30 น. โรงอาหาร 
 

*** หมายเหตุ    ปฏิทินนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ และความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับการประกาศ     
                           เปล่ียนแปลงของกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
                           เมื่อมีการเปล่ียนแปลง 

 



2. การรับสมัครนักเรียน รอบท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
2.1 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเพิ่มเติมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  รอบท่ี ๒ ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคาร ๑ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ     
2.2 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาเพิ่มเติมช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  รอบท่ี ๒ ในวันท่ี 29 พฤษภาคม 2564 

เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ อาคาร ๑ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ   
 

3. หลักฐานการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
๑. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน      จำนวน ๑ ฉบับ 
๒. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา       จำนวน ๑ ฉบับ 
๓. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา       จำนวน ๑ ฉบับ 
๔. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองกรณีท่ีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา มารดา  จำนวน ๑ ฉบับ 
๕. หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1) ฉบับจริง และถ่ายเอกสาร      จำนวน ๑ ฉบับ 
๖. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน)    จำนวน ๑  รูป   

 
4. แนวปฏิบัติในการมารายงานตัว มอบตัวตามมาตรการดูแลความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 
4.1 โรงเรียนกำหนดจุดคัดกรองผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนบริเวณ ประตูทางเข้าโรงเรียนฉลองรัฐ

ราษฎร์อุทิศ 
4.2 ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
4.3 ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองมาเพียง 1 ท่าน ต่อการรายงานตัวของนักเรียน 1 คน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี  17  พฤษภาคม  ๒๕๖4 

   
 
 
 
 
(นายสมเจตน์  ไชยเมือง) 

             ผู้อำนวยการโรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชุดที่ 1A  (เลขที่สมัคร 1 - 20) 
รายงานตัวในวันที่ 29   พฤษภาคม  2564   

เวลา 09.00 – 10.30 น.    ณ ใต้อาคารเรียน 1 
************************************************************************************* 
 
ครูผู้รับผิดชอบรับรายงานตัว     1. นางสาววิภารัตน์   ชูวิชัย        2.  นางสาวเหนือตะวัน  เศรษฐพงศ์ 
รายช่ือนักเรียน ดังนี ้
 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 เด็กหญิง วาสนา เเซ่ต้ัง      โรงเรียนวัดคงคาเลียบ  
2 เด็กชาย ขจรศักดิ์  ใจห้าว      โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย  
3 เด็กชาย สุรพงศ์ เกตุเผือก      โรงเรียนวัดเขาน้อย  
4 เด็กชาย ธนดล พุ่มมาก      โรงเรียนวัดกลาง  
5 เด็กหญิง กัญจนพร ตันทอง      โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย  
6 เด็กหญิง ธันยนิษฐ์ เพชรนุ้ย      โรงเรียนบ้านน้ำขาว  
7 เด็กชาย ปวริศร์ ผ่านพินิจ      โรงเรียนบ้านน้ำขาว  
8 เด็กชาย สรายุทธ ม้าแก้ว      โรงเรียนวัดธารน้ำฉา  
9 เด็กชาย ธนกฤต ใจห้าว      โรงเรียนวัดเขาน้อย  

10 เด็กชาย ศุภกฤต คิดดี      โรงเรียนบ้านเผียน  
11 เด็กหญิง กนกพร ชาญณรงค์      โรงเรียนบ้านน้ำขาว  
12 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เมืองมุสิก      โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  
13 เด็กชาย ภัทรพล ขำชุมพร      โรงเรียนบ้านเผียน  
14 เด็กชาย สรวิชญ์ มูลสาคร      โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย ์  
15 เด็กชาย อนุวัฒน ์ สมล่ำ      โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  
16 เด็กหญิง กีรติกา เพชรนุ้ย      โรงเรียนวัดเขาน้อย  
17 เด็กชาย ชัยภัทร พรหมคีรี      โรงเรียนวัดเขาน้อย  
18 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ซังปาน      โรงเรียนวัดสุธรรมมาราม  
19 เด็กชาย กนกพล สงค์แก้ว      โรงเรียนวัดภูเขาทอง  
20 เด็กหญิง ธนัฐดา เพชรชู      โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชุดที่ 1B  (เลขที่สมัคร 21 - 40) 
รายงานตัวในวันที่ 29   พฤษภาคม  2564   
เวลา 09.00 – 10.30 น.    ณ โรงอาหาร 

************************************************************************************* 
 
ครูผู้รับผิดชอบรับรายงานตัว     1. นายระพีพัฒน์  เชาวพ้อง        2.  นางสาววชิราภรณ์  ปัจฉิม 
รายช่ือนักเรียน ดังนี ้
 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ธนเดช พรามน้อย      โรงเรียนบ้านน้ำฉา  
2 เด็กหญิง นิตยกานต์ เลาเเก้วหนู      โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  
3 เด็กหญิง พิชญาภา ชัยพงค์      โรงเรียนวัดเขาน้อย  
4 เด็กชาย ปิยะภัทร นินทกิจ      โรงเรียนบ้านน้ำขาว  
5 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ยงเย้ืองคง      โรงเรียนวัดธารน้ำฉา  
6 เด็กหญิง ปนัดดา ปกป้อง      โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย  
7 เด็กหญิง ภัณฑิรา ใจห้าว      โรงเรียนวัดเขาน้อย  
8 เด็กชาย ภัทรพล ผลจันทร์      โรงเรียนวัดเขาน้อย  
9 เด็กชาย ธนภัทร เพชรชู      โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต  

10 เด็กหญิง พีมชนก เพียรจัด      โรงเรียนวัดสุธรรมาราม  
11 เด็กชาย ศรสิทธิ์ ชูบ่อฝ้าย      โรงเรียนประทุมทายการาม  
12 เด็กชาย ธนภัทร ใจห้าว      โรงเรียนบ้านน้ำขาว  
13 เด็กชาย ธัชชพิวัฒน ์ โจมฤทธิ์      โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  
14 เด็กชาย ธนากรณ์ ยิ่งยง      โรงเรียนบ้านเผียน  
15 เด็กชาย ปวรุม์ เพ็ชร์ดำ      โรงเรียนบ้านเผียน  
16 เด็กชาย พรรชรพล อ๋องผู้ดี      โรงเรียนวัดเขาน้อย  
17 เด็กชาย วัลภา พันไธสงฆ ์      โรงเรียนวัดสุธรรมาราม  
18 เด็กชาย ณัฐนันทน์ ใจแน่      โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย  
19 เด็กหญิง ชนม์นิภา ใจห้าว      โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  
20 เด็กหญิง นันทิตา เพ็งสุทธิ์      โรงเรียนวัดเขาน้อย  

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชุดที่ 2A  (เลขที่สมัคร 41 - 60) 
รายงานตัวในวันที่ 29   พฤษภาคม  2564   

เวลา 09.00 – 10.30 น.    ณ  ใต้อาคารเรียน 1 
************************************************************************************* 
 
ครูผู้รับผิดชอบรับรายงานตัว     1. นางจารุพร  ณ นคร        2.  นางสาววิลาวัลย์  กัณหาวงศ์ 
รายช่ือนักเรียน ดังนี ้
 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 เด็กชาย ภูรินทร์ ยิ่งนคร      โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย  
2 เด็กหญิง มัญชุสา สมเขาใหญ่      โรงเรียนวัดเขาน้อย  
3 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ดำเพ็ง      โรงเรียนบ้านน้ำขาว  
4 เด็กหญิง ปิยภัทร ชูฤทธิ์      โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย  
5 เด็กหญิง ศรวิษฐา เฉลิมเกียรติ      โรงเรียนวัดเขาน้อย  
6 เด็กหญิง วิลาสินี เทพแก้ว      โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย  
7 เด็กหญิง ปิ่นปินัทธ์ โจมฤทธิ์      โรงเรียนวัดธารน้ำฉา  
8 เด็กชาย ภีรพัฒน ์ แก้วเจริญ      โรงเรียนวัดเขาน้อย  
9 เด็กหญิง ณัฐิดา  ใจห้าว      โรงเรียนวัดกลาง  

10 เด็กชาย อนุรักษ ์ พัฒปาน      โรงเรียนวัดกลาง  
11 เด็กหญิง พิชชาภา ใจห้าว      โรงเรียนวัดสุธรรมาราม  
12 เด็กหญิง เกวลิน  กระจาย      โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย  
13 เด็กชาย ปภิณวิทย์ จงหมาย      โรงเรียนวัดธารน้ำฉา  
14 เด็กหญิง ปรีดาวรรณ พรหมแก้ว      โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  
15 เด็กชาย กฤษฏิน เพชรนุ้ย      โรงเรียนคงคาเลียบ  
16 เด็กชาย อมรเทพ พุ่มมาก      โรงเรียนคงคาเลียบ  
17 เด็กหญิง ญาดาวดี ซังปาน      โรงเรียนบ้านน้ำฉา  
18 เด็กชาย ชยพล กาญจนสุวรรณ      โรงเรียนบ้านเผียน  
19 เด็กชาย ธนคิม แสนทอง      โรงเรียนเลิศปัญญวิทย  
20 เด็กชาย วริทธิ์นันท์ จันทรมาศ      โรงเรียนวัดเขาน้อย  

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชุดที่ 2B  (เลขที่สมัคร 61 - 80) 
รายงานตัวในวันที่ 29   พฤษภาคม  2564   
เวลา 09.00 – 10.30 น.    ณ  โรงอาหาร 

************************************************************************************* 
 
ครูผู้รับผิดชอบรับรายงานตัว     1. นางสาวภัคสินี  ฤทธิมาส        2.  นางสาววชิราภรณ์  ปัจฉิม 
รายช่ือนักเรียน ดังนี ้
 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 เด็กชาย สิทธิพงศ์ เรืองฤทธิ์      โรงเรียนบ้านน้ำขาว  
2 เด็กชาย โสภณัฐ ปล่ังกลาง      โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  
3 เด็กชาย กีรติ สุพรรณพงศ์      โรงเรียนวัดเขาน้อย  
4 เด็กชาย กันต์ดนัย หมวดคง      โรงเรียนบ้านไสพลู  
5 เด็กชาย ภูวิภัทร์  สิงห์สุข      โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  
6 เด็กชาย รังสิมันต์ โยธาธรรม      โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  
7 เด็กชาย สิทธิโชค นวลพลับ      โรงเรียนบ้านทุ่งขนัหมาก  
8 เด็กชาย ศิวกร เขียวกุ้ง      โรงเรียนวัดเขาน้อย  
9 เด็กชาย ธนากร เขียวกุ้ง      โรงเรียนบ้านทุ่งขันหมาก  

10 เด็กชาย พีรณัฐ เซ่งเเตง      โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  
11 เด็กชาย พชรพล เพ็ชรช่วย      โรงเรียนวัดเขาน้อย  
12 เด็กหญิง ญาณศา มากนวล      โรงเรียนวัดสุธรรมาราม  
13 เด็กหญิง กมลวรรณ ถนิมกาญจน ์      โรงเรียนบ้านทุ่งครั้ง  
14 เด็กชาย ธนวัฒน ์ พรหมสุภากุล      โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  
15 เด็กชาย ภูวิทย ์ เสียงเพราะ      โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  
16 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ เพรชรช่วย      โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  
17 เด็กชาย ธนกฤต สังข์แตง      โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย  
18 เด็กชาย วัณณุวรรธน ์ ตรีพงค์      โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย  
19 เด็กชาย พิพัฒน ์ จันทร์กลับ      โรงเรียนเลิศปัญญาวิทย  
20 เด็กชาย สิรวิชญ์ โมอ่อน      โรงเรียนบ้านเขาใหญ่  

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (เลขที่สมัคร 1 - 20) 
รายงานตัวในวันที่  29   พฤษภาคม  2564   

เวลา 13.00 – 14.30 น.    ณ  ใต้อาคารเรียน 1 
************************************************************************************* 
 
ครูผู้รับผิดชอบรับรายงานตัว     1. นางเรวดี  เทียมเทพ        2.  นางสาวเหนือตะวัน  เศรษฐพงศ์ 
รายช่ือนักเรียน ดังนี ้
 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 นางสาว นลินทิพย์ ช่วยรอดสิทธิ์    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
2 เด็กหญิง เยาวนิตย์ บุญตั้ง    โรงเรียนบ้านบางกระบือ  
3 นาย ภูมิพัฒน ์ ใจห้าว    โรงเรียนวัดกลาง  
4 นาย ยุทธนา ซังปาน    โรงเรียนวัดกลาง  
5 นาย ศิววงค์ เขียวกุ้ง    โรงเรียนวัดกลาง  
6 นางสาว สุวรรณเพ็ญ เพชร์ส่ีหมื่น    โรงเรียนวัดกลาง  
7 นาย สรณ์สิริ สุรพจน์    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
8 นางสาว กัญญาพัชร ใจห้าว    โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  
9 นาย ธีระยุทธ ์ พัฒปาน    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  

10 นางสาว แววนภา สอนเขียว    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
11 นางสาว ณิชกานต์ โรยแก้ว    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
12 นางสาว ยุวลักษณ์ เเก้วเสน    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
13 นาย ศุภโชค บุตรทองดี    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
14 นางสาว เกษราภรณ์ ศรีดำ    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
15 นาย พรเทพ วรรณศิลป์    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
16 นาย ศุภวิชญ์ คงเเก้ว    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
17 นางสาว กรกนก คนซื่อ    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
18 นาย สุรเดช พรหมอินทร ์    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
19 นาย ภาคภูมิ สงแก้ว    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
20 นางสาว ศิริญา มณีโชติ    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (เลขที่สมัคร 21 - 45) 
รายงานตัวในวันที่ 29   พฤษภาคม  2564   
เวลา 13.00 – 14.30 น.    ณ  โรงอาหาร 

************************************************************************************* 
 
ครูผู้รับผิดชอบรับรายงานตัว     1. นายจีระ  เทพรักษ์        2.  นางสาววชิราภรณ์  ปัจฉิม 
รายช่ือนักเรียน ดังนี ้
 

ท่ี ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 
1 นาย ภัคพงศ์ อาจหาญ    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
2 นาย ฐิตินันท์ พัดม ี    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎรอุทิศ  
3 นางสาว อรอุมา พัฒน์ปาน    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
4 นาย จิรวัฒน ์ ดำเพ็ง    โรงเรียนฉลองรัราษฎร์อุทิศ  
5 นาย ภัควัฒน ์ เกตุเเก้ว    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
6 นางสาว วรันธร เทพราช    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
7 นางสาว จิรนันท์ เรืองภพ    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
8 นางสาว ชุติมา ศรีสว่าง    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
9 นางสาว วลิตา รุ่งเรือง    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  

10 นางสาว ธนากานต์ คงเพชร    โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ  
11 นางสาว ภัทราภรณ์ แย้มเยื้อน    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
12 นางสาว อริสรา ดำเพ็ง    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
13 นางสาว สุชานาฎ เกตแก้ว    โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  
14 นาย อนุชิต ชัยเดช    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
15 นางสาว อาทิตยา ชัยเดช โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา  
16 นาย กรวิชย ์ ซุ้นสุวรรณ    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
17 นาย ทิชากร วรรณบูลย์    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
18 นาย หริวงศ์ รักขพันธ ์    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
19 เด็กชาย อดิศร จิตเขม้น    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
20 นางสาว มณิการ์ เเก้วประจุ    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
21 นาย เป็นเอก ไชยขัน    โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา  
22 นาย ภาณุพงศ์ เขียวกุ้ง    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
23 นาย ธนพล ป้องกัน    โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช  
24 นางสาว ปิยะธิดา เพชรชู    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  
25 นาย จิรันธนิน จันทร์กลับ    โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ  

      
 


