
รายช่ือนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับชั้น อนุบาล 1 /1 

ครูประจ าช้ัน : ครูนางสาวพีรญา  ภูมิครสาร และ ครูดาหวัน   ชัยสุนทร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายกฤษฏา     สุเมธาศร   
2 เด็กชายกัทรากร  ฤทษ์ด าเนินกิจ   
3 เด็กชายเกษมทรัพย ์    สตาเขต   
4 เด็กชายจารุวิทย ์    พลพิสิฐกุล   
5 เด็กชายฉัตรกานต์     เวชวิสิฐพัฒนา   
6 เด็กชายชญนน     แก้วประเสริฐ   
7 เด็กชายชีวานนท์     ทองสิงห์คล ี   
8 เด็กชายฐีระชัย    เนื่องจ านงค์   
9 เด็กชายณัฏฐพล     ภิญโญ   

10 เด็กชายณัฐวรรธน ์    บุษราคัมตระกูล   
11 เด็กชายติณณภัทร์  สิทธิโชคด ี   
12 เด็กชายภัทรพล     เวชประสิทธ์ิ   
13 เด็กชายรัชศักดิ ์    ฐานะภักดี   
14 เด็กชายสุพล     มงคลไตรรัตน์   
15 เด็กชายอดิเทพ     สิงสัตย์   
16 เด็กชายอิทธิมนต ์   อุดตะมะ   
17 เด็กหญิงกรกาณจน ์    ทองธานี   
18 เด็กหญิงกัญญาภัทร     เลียวรักษ์โอฬาร   
19 เด็กหญิงกัลยกร     สไลรักษ์   
20 เด็กหญิงจิณณ์วรา     บัวช่วง   
21 เด็กหญิงชลธิชา     อินทร์แก้ว   
22 เด็กหญิงญาณิน     เกษตรลาภอุดม   
23 เด็กหญิงนรินทร์พร   ภักดีวุฒิพงศ์   
24 เด็กหญิงปุณชญา     สงแพง   
25 เด็กหญิงพิชญากร     เจนเขา   
26 เด็กหญิงภทรพร   จนสักลาย   
27 เด็กหญิงภิญญาพัชญ ์ รังสีสาคร   
28 เด็กหญิงมิลินธารา     ช านาญ   
29 เด็กหญิงลภัสรดา    พึ่งเกิด   
30 เด็กหญิงศุภิดา     ศรีใย   
31 เด็กหญิงไอศ์ญาณ์   สุทธิกุญชร   
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ครูประจ าช้ัน : ครูปิยวรรณ    มีบุญ และ ครูวรรณิภา  จันทร์ดวงด ี

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายชัชพล     เจือมา   
2 เด็กชายชนกันต์     กาญจนสุรัตน์   
3 เด็กชายณัฐกรณ์     สารภาค   
4 เด็กชายเตชินท ์    วงษ์ไทยเจริญ   
5 เด็กชายธนกฤต     วิเชียรกุล   
6 เด็กชายธนวิชญ์     เฉลิมราษฎณ์   
7 เด็กชายธนินทร์โชต ิ    ลี้ทรัพย์ทวี   
8 เด็กชายนวภัทร     ติรวัฒนวานิช   
9 เด็กชายภวัต     ศิริมา   

10 เด็กชายภัทรดนัย     มั่งค่ัง   
11 เด็กชายภานุวัฒน์     ตั้งไว้รัมย ์   
12 เด็กชายมรุพงศ์     พนมมรรค   
13 เด็กชายวรินทร     ดวงศร ี   
14 เด็กชายอติคุณ  ชัยฤทธ์ิ   
15 เด็กชายอัศน ี    สุขอยู ่   
16 เด็กหญิงกวินตรา   โคกเกษม   
17 เด็กหญิงกัญญาภัทร     ยอดใจ   
18 เด็กหญิงจิรภัทร     สุวรรณกาญจน ์   
19 เด็กหญิงชญาภา    สิมะโรจนกุล   
20 เด็กหญิงณภาภัช     ปุณยาเตชทัต   
21 เด็กหญิงทิมพิธาน     งามเสมอ   
22 เด็กหญิงน้ าหนึ่ง     แก่นสน   
23 เด็กหญิงพชรอร     อุรา   
24 เด็กหญิงพิมพ์นชา     ยงค์เดชเชาว์สกุล   
25 เด็กหญิงภคนันท ์    วโนทยานรักษ์   
26 เด็กหญิงรัณย์ณารา    ทองประเจียด   
27 เด็กหญิงรัตนาวด ี    อภิวีระสิริกุล   
28 เด็กหญิงวรกัญญา     มั่นใจ   
29 เด็กหญิงอนุรด ี    พลาดิศัยเลิศ   
30 เด็กหญิงอริสรา    นาวาโยธิน   
31 เด็กหญิงอังศุมาล ี สินธุ   
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ครูประจ าช้ัน :  ครูอุษามณี  จันทร์มีอ้น และ ครูศิริพร  บุญทรัพย์ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายกันตภณ     มหาโคตร   
2 เด็กชายชุติพนธ์     ขับกล่อม   
3 เด็กชายณเจริญ     เก่งศิริสกุลพงษ์   
4 เด็กชายธัญชนิน     ตุลาผล   
5 เด็กชายธารน้ าพ ุ    อิสระประศาสน ์   
6 เด็กชายนภัทร     อสิพงษ์   
7 เด็กชายปิยพัทธ์     สมานทรัพย ์   
8 เด็กชายพชรกฤต     พรหมประเสริฐ   
9 เด็กชายภัทรดนัย   เวชประสิทธ์ิ   

10 เด็กชายวรินทร  ศิรนานนท์   
11 เด็กชายอติภัท     สายเหล่า   
12 เด็กชายอาชวิน     นันทชลากรกิจ   
13 เด็กชายอิทธิศักดิ ์    กังวลกิจ   
14 เด็กหญิงกมลลักษณ์     ทองชะอม   
15 เด็กหญิงกัญญารัตน์   สืบตระกูล   
16 เด็กหญิงกัญภารัตน์     ยอดใจ   
17 เด็กหญิงขรินทร์ทิพ     สิงหะ   
18 เด็กหญิงคุณิตา     สาก า   
19 เด็กหญิงชยานันต ์    วรรณรักษา   
20 เด็กหญิงณัฐณิชา     เติมธนศักดิ ์   
21 เด็กหญิงณัฐภัทร     มณีพร   
22 เด็กหญิงนันท์นภัส     เนื่องจ านงค์   
23 เด็กหญิงนันท์นภัสภ์ตา  กางเงา   
24 เด็กหญิงปราณวรินทร ์    ศิริ   
25 เด็กหญิงพิมพ์นารา     นันตา   
26 เด็กหญิงพิมพ์ฟ้า     ธัญธรณ์วราชัย   
27 เด็กหญิงภรณ์ชนก  เจริญสุข   
28 เด็กหญิงภูษณิศา   นะฤชาลีติกุล   
29 เด็กหญิงวชิรญา    แสนโสตร   
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ครูประจ าช้ัน :   ครูชนมน   รังสีสวัสดิ ์

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 ด.ญ. ชนัชภัสสร สิริถิรพิทักษ์   
2 ด.ช. ณดล รักษาศิล   
3 ด.ญ. พราวรัตน์ ลิ้มภักด ี   
4 ด.ญ. ภัทรมลจ์ อุดร   
5 ด.ช. ภัทร วาทะวัฒนะ   
6 ด.ช. ธนดล ห้อทา   
7  ด.ญ. ณลัลน์ณัท กุลจิราธนวัต   
8 ด.ช. ยศพัทธ์ นิรัจกุลชัย   
9 ด.ช. ธนรรณพ ทบหลง   

10 ด.ช. ภรภัทร สาโรจน์วรรธนะ   
11 ด.ช. พีรพัฒน ์บุญรุ่งเจริญสุข   
12 ด.ญ. กุลปรียา มณฑาทิพย ์   
13 ด.ช. ชลชาย ค าส าเภา   
14 ด.ช. ญานนท์ นาทองไชย   
15 ด.ช. ณัฐชนน ดอนคุณศรี   
16 ด.ช. พชร องอาจ   
17 ด.ญ. ปานบงกช เข็มมณฑา   
18 ด.ญ. พัทธนันท ์ลีลานุเกษมพงศ์   
19 ด.ญ. กนกนภัสร์ภรณ์ ฉายจันทร ์   
20 ด.ญ. นัทธ์หทัย เติมธนศักดิ ์   
21 ด.ญ. ภัทรินทร์ โหมดปราการ   
22 ด.ช. พิสิพัฒน์ อินมนตร ี   
23 ด.ช. ภูริณัฐ เนื่องจ านงค์   
24 ด.ช. ศิวภัทร์ กฤติกุลภากร   
25 ด.ช. ปรัตถกร สุขธ ารงตระกูล   
26 ด.ญ. สุพิชญา ทิตจรัส   
27 ด.ช. กฤติพงศ์ ใจมูลวงศ์   
28 ด.ช. อณพัฒน์ สุขสวัสดิ ์   
29 เด็กหญิงนลินทิพย ์ ภักดีวุฒิพงศ์   
30 เด็กหญิงอารดา  อุดมฤกษ์ชัย   
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ครูประจ าช้ัน :  ครูพรลดา  เกษสาคร  

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 ด.ช. ไพน์ทวี ดารัตน์ธรรมธัช   
2 ด.ช. ธนันชัย รัตนวัน   
3 ด.ช. นวัช ตั้งมั่นธนบวร   
4 ด.ช. พุฒิภัทร เกียรติกิตตินันท ์   
5 ด.ช. พุฒิภัทร วิชัยรัมย ์   
6 ด.ช. วัทธิกร ถนอมคุณ   
7 ด.ช. อรรถพร บุญผล   
8 ด.ช. อาชวิน พงษ์กระสินธ์ุ   
9 ด.ญ. โสภิดา เจริญสุขโสภณ   

10 ด.ญ. กัญจนพัชร สกุลานนท ์   
11 ด.ญ. งามพักตร์ จิรเศรษฐสิร ิ   
12 ด.ญ. ชนานันท์ บวรศักดิ์ทวี   
13 ด.ญ. ณิชชญา บุญรุนโพธ์ิ   
14 ด.ญ. พิชชาภา โสรจวัฒนพร   
15 ด.ญ. ฟีโอน่า รุ่งสว่าง   
16 ด.ญ. อริสรา มงคลไตรรัตน์   
17 ด.ญ. พีรดา พงสินณัชพาคร   
18 ด.ญ. พุฒิพร ภิญโญ   
19 ด.ช. จารุเดช สวัสดีมงคลชัย   
20 ด.ช. ธนวินท์ แสงสารวัตร   
21 ด.ช. นฤบดินทร์ มรกต   
22 ด.ญ. พลอยชมพู ทาเสนาะ   
23 ด.ช. ภูษณะวัธณ์ พิชิตธนารัตน์   
24 ด.ช. รังสิโรจน์ ทรัพย์สิน   
25 ด.ช. วัสพล มงคลไตรรัตน์   
26 ด.ญ. ชนัญธิดา สีหไกร   
27 ด.ญ. พรไพลิน จอกทอง   
28 ด.ญ. พิชญา เลิศพิณทอง   
29 ด.ช. ภูริชญา คนเมือง   
30 เด็กชายพิชญะ  ลดารุ่งโรจน ์   
31 เด็กชายคุณานนท์  ภักดีวุฒิพงศ์ 
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ครูประจ าช้ัน :  นางสาวภัทรนิษฐ์  ปัญญาเรือง 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 ด.ช. พิสิษฐ์ชัย ปริวิจักษณ์   
2 ด.ช. ชนาธิป ธีรคุปต์   
3 ด.ช. ธีรวัฒน์ นามกระจ่าง   
4 ด.ช. พิพัฒน์พงษ์ พงษ์สิงห ์   
5 ด.ช. อริย์ธัช อนุรักษ์เหมกุล   
6 ด.ช. ปิยชนน์ เทพจักร ์   
7 ด.ช. ภาคิน วรวุฒิเจริญชัย   
8 ด.ช. ธนภัทร ครูส่ง   
9 ด.ช. ปิยะวิศว์ งามข า   

10 ด.ช.พรชนัน พูลเจริญ   
11 ด.ญ. ศศิชา เกษกุฎี   
12 ด.ญ. ณัทชลิดา ณ รังษี   
13 ด.ญ. เขมิกา สะท้านไหว   
14 ด.ญ. ณัฏฐนันท์ อั้งลิ้ม   
15 ด.ญ. ลัลณ์ลลิน แซ่ตั๊ง   
16 ด.ญ. นงนภัส จตุรัตน์   
17 ด.ญ. ณปภัช เมธีผาติกุล   
18  ด.ญ. นภสร จ าเริญรักษ์   
19 ด.ญ. พชิรา ณ นคร   
20 ด.ญ. ภิญญดา ศิลาโคตร   
21 ด.ญ. ภัคทิพภา งามวงษ์วาน   
22 ด.ญ. กมลพิชญ์ สมานิตย ์   
23 ด.ช. สุปรีดี สุริยน   
24 ด.ช. บรรณวิชญ์ น้อยทุ่ง   
25 ด.ช. ชัยวุฒิ จ าปาศรี   
26 ด.ญ. ธัญชนก ถวิลการ   
27 ด.ช. กิตติกานต์ สุวรรณโฆษิต   
28 ด.ญ. นลินนา  เลิศอุดมกิจไพศาล   
29 เด็กหญิงกุลกัญญา เนื่องจ านงค์   
30 เด็กชายกฤตยชญ์  เกิดป่วง   
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ครูประจ าช้ัน :  ครูปนิทัสน์   ไชยหะนาม 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 ด.ช. ศิลาเพชร พลหาญ   
2 ด.ช. ณัชศุภกฤช สุทธิธน   
3 ด.ช. รณพีร์ ศรีทรัพย ์   
4 ด.ช. ทินภัทร สุวรรณโฆษิต   
5 ด.ช. พีรดนย์ ลิ้มประเสริฐ   
6 ด.ช. อภิวิชญ์ แซ่ตั๊น   
7 ด.ช. พิชยะ ผ่องภิรมย ์   
8 ด.ช. พัทธ์พงศ์ ภูมรินทร ์   
9 ด.ช. ธนกฤต ธนะขว้าง   

10 ด.ช. ธนกฤต เมืองโคตร   
11 ด.ช. อัศม์เดช ประเสริฐโส   
12 ด.ญ. พิชญาภา แซ่จ ู   
13 ด.ญ. มนัสวีร ์โชคชัยศิริภัทร   
14 ด.ญ. ปาริชาต ศิร ิ   
15 ด.ญ. ปัณฑิตา บุญทรัพย ์   
16 ด.ญ. พุทธิญดา แซ่ตั๊น   
17 ด.ญ. วรรณา มะใบ   
18 ด.ช. นนทกร เล่าบุญ   
19 ด.ญ. ลลิตา สิริกุลด ารงสุข   
20 ด.ญ. กัณฐมณี ตุงคะบูรณะ   
21 ด.ญ. วรัญญา เนื่องจ านงค์   
22 ด.ญ. เปมิกา ธวัชนโรดม   
23 ด.ญ. เพชรน้ าหนึ่ง ไชยสิทธ์ิ   
24 ด.ช. ภูชิชย์ กตัญญู   
25 ด.ช. พิชญุตม์ เนื่องจ านงค์   
26 ด.ช. ธัญเทพ สิงสัตย์   
27 ด.ญ. ณัฏฐ์ธิดา ตั้งอุดมเจริญชัย   
28 ด.ญ. ณัฐธยาน์ โรจน์จ านงค์   
29 ด.ช.วีรภัทร พิทักษ์   
30 เด็กชายเจตนิพัทธ์   ภิรมย์ค า   
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ครูประจ าช้ัน :  นางสาวทิพย์วิมล  กุมภะ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 ด.ช. ภูมิจักษ์ กังวลกิจ   
2 ด.ช. ธันยบูรณ์ ห้อทา   
3 ด.ช. วรวรรธน์ พบหิรัญโสภณ   
4 ด.ญ. กนกกาญจน์ ทองธานี   
5 ด.ญ. สุภัสสรา ขับกล่อม   
6 ด.ญ. ขวัญพัฒน์ พรงาม   
7 ด.ญ. เกวรินทร์ กฤติกุลภากร   
8 ด.ช. พิสิษฐ์ แน่นอุดร   
9 ด.ญ. จรรยพร ตรียะอรุณศิร ิ   

10 ด.ช. พรณดลย์ ทิพย์ศักดิ ์   
11 ด.ญ. พริมา เช้ือชะเอม   
12 ด.ช. คุณานนท์ จิตรากร   
13 ด.ช. ปภังกร ศรีสอาด   
14 ด.ญ. พุทธิกาญจน์ วงศ์วชิรจิต   
15 ด.ช. กีรติกุลบุตร โพธ์ิพฤกษ์   
16 ด.ช. ธีรัช ธิติอนันต์ปกรณ์   
17 ด.ช. กิตติภัค สุขส าราญ   
18 ด.ญ. ณัฐริตา จ าปาทอง   
19 ด.ช. ณัฏฐภพ ศรีแสง   
20 ด.ญ. ณัฐณิชา สุรังษี   
21 ด.ช. รัชชานนท์ โกจนานนท ์   
22 ด.ช. ณัฐนันท์ ศรีประสิทธ์ิ   
23 ด.ช. นิพัทธ์ เจริญธนวุฒ ิ   
24 ด.ช. ศุภกฤต คุ้มหอม   
25 ด.ญ. พิชญา ฉิมนวล   
26 ด.ญ. ปิติชญาน์ทิพย์ ช่วยสงฆ์   
27 ด.ญ. กัญญ์ณณัฏฐ ์  กิตติขจรชัย   
28 ด.ญ. ภัควลัญชญ ์  ติณมาศ   
29 ด.ญ. อัญญรัตน์ จึงรัตนโกศล   
30 ด.ช. ณธภัส แซ่ก๊วย   
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ครูประจ าช้ัน :  ครูณัฐชา  ดาหลวงมาตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 ด.ช. เลิศพิสิฐ เล็กเลิศ   
2 ด.ช. กิตติธรา เกตุวัตถา   
3 ด.ช. ฆริณ ญาติพินิจ   
4 ด.ช. จตุภัทร ชัยมงคลถาวร   
5 ด.ช. ธนา แสนสุขธนานนท์   
6 ด.ช. ภสุ เนื่องจ านงค์   
7 ด.ช. ศุภากร สุภาผล   
8 ด.ช. อินทัช นุ่นพันธ์   
9 ด.ญ. เกณิกา พันธ์รัชทะกร   

10 ด.ญ. จุฑาทิมาศ ติรวัฒนวานิช   
11 ด.ญ. ชัญญา ตันบุญยืน   
12 ด.ญ. ฐิติยา ทองประสาน   
13 ด.ญ. ณัฐณิชา จอมค าสิงห ์   
14 ด.ญ. ณัฐพัชร์ ข าสว่าง   
15 ด.ญ. ธนัชชา ติรวัฒนวานิช   
16 ด.ญ. นรินทร์พร ลีไพศาล   
17 ด.ญ. ภูษิตา ภัทรพงศ์กุล   
18 ด.ญ. วรพรรณ ธิติอนันต์ปกรณ์   
19 ด.ญ. ศุภิสรา กันตรัตนากุล   
20 ด.ญ. สิรินณดา โคตก่ า   
21 ด.ช. วรดร ตรีวิทยากรานต ์   
22 ด.ช. วุฒิพงษ์ บุญทา   
23 ด.ญ. ชนกนันท์ คงประเวช   
24 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ชลศิริพงษ์   
25 ด.ญ. ณัฏฐณิชา โตนน้ าขาว   
26 ด.ญ.อธิชา แก้วมณี   
27 ด.ช. ชยานนท์ ปาณชัยวรโชติ   
28 ด.ช. พงศ์ภีระ ผุงศิริวัฒนกุง   
29 ด.ญ. ปุญญาดา จันทร์พุฒ   
30 ด.ญ. ปทิตตา ชีวะโต   
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ครูประจ าช้ัน :  ครูปัทมา  คุยบุตร 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 เด็กชายชณฑล  บ าเพ็ญบุญ   
2 เด็กชายชยางกูร เขียนอ านาจ   
3 เด็กชายณัฐกรณ์ อินนารมย ์   
4 เด็กชายธีราดล ทิพราช   
5 เด็กหญิงนภัสมล ลีลานุเกษมพงศ์   
6 เด็กชายวิศรุต นิรัติกุลชัย   
7 เด็กหญิงกานดา เจริญวรปรัชญา   
8 เด็กหญิงณัฐิดา ศิรนานนท ์   
9 เด็กหญิงรดาพร เนื่องจ านงค์   

10 เด็กหญิงวริศรา วิเชียรโชต ิ   
11 เด็กหญิงสุพิชญา ธรรมชาติ   
12 เด็กชายเตชินท ์พุ่มบัว   
13 เด็กชายกฤษติพัฒน ์โชคศศิวงศ์   
14 เด็กชายกันตพงศ ์มาติวงษ์   
15 เด็กชายพชร ศุภพิชยาดุลชัย   
16 เด็กชายภาสกร แกล้วกล้า   
17 เด็กชายรชต บุษยาตรัส   
18 เด็กชายวชิรวิทย์ ก าลังงาม   
19 เด็กชายอธิชนม์ พลคง   
20 เด็กชายอนุชา จันทร์สุวรรณ   
21 เด็กชายอัศนินท ์อรชร   
22 เด็กชายอัศวิน ไพศาลสุข   
23 เด็กหญิงเบญญา เบญจพิมุขกุล   
24 เด็กหญิงธมลวรรณ ถวิลการ   
25 เด็กหญิงศศิวรรณ ปัญญา   
26 เด็กหญิงอัยย์ญาดา สวยครบุร ี   
27 ด.ญ. พิมพ์วรางค์ สว่างไพร   
28 ด.ช.กฤษกร ธะโนลัพย ์   
29 ด.ช. ศุทธิเกียรติโชค กาวเงา   
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ครูประจ าช้ัน :  ครูพัชรินทร์  ถิรสุวรรณ 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล หมายเหต ุ
1 ด.ช. ธนานันต์ มั่นคง   
2 ด.ช. กัญจน์ บุญพา   
3 ด.ช. จักรภัทร หว่างดอนไพร   
4 ด.ช. ธนภัทร ศรีสุข   
5 ด.ช. ธนธรณ์ สังขอินทร ์   
6 ด.ช. ธีรชาติ สังขอินทร ์   
7 ด.ช. ธีร์ธัศ รื่นรมณ์วารี   
8 ด.ญ. ปวันพัสตร์ สัตตภรณ์พิภพ   
9 ด.ช. ปัญญวิชญ์ ชุติปัญโญ   

10 ด.ช. พงศธร ลอออรรถพงศ์   
11 ด.ช. ภูริวัฑ วรสา   
12 ด.ช. วรวุฒิ ศิลากรณ์   
13 ด.ช. วิทยา มงคลศิลป ์   
14 ด.ช. วุฒิภัทร ศิลากรณ์   
15 ด.ช. อิทธิพัทธ์ ผัดขัน   
16 ด.ญ. กชพร แสงจันทร ์   
17 ด.ญ. ชลรฎา สุวรรณโยธิน   
18 ด.ช. ณัฐศรัณย์ สาลิกา   
19 ด.ญ. ปนัสญากร ศรีอ่อน   
20 ด.ญ. ปภัทรศวรรณ เลิศวิลัย   
21 ด.ญ. ปัณณดา พงษ์พระเกต ุ   
22 ด.ญ. วชิรญาณ์ วิลาวรรณ์   
23 ด.ช. ภูร์เบศวร์ สกุลคลานุวัฒน ์   
24 ด.ญ. ศุภิสรา จันทร์สว่าง   
25 ด.ญ. สรัญญภัทร์ เนื่องจ านงค์   
26 ด.ญ. สุภาวดี อยู่สิน   
27 ด.ช. อนันต์ จตุรงค์เสรีกุล   
28 ด.ช. กษิเดช สุขทนารักษ์   
29 ด.ช.ทองทศ แซ่โก   
30 ด.ญ. ธนภร สุขสถิตย์   
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