
ครูทีป่รึกษา: ๑. นางสาวพวงศรี  สุวรรณรัตน์  ๒. นางล าเจียก  ศุกระกาญจน์
เลขที่ ค าน าหน้า ชื่อ สกุล
1 เด็กชาย กรวิชญ์ ชลบุตร
2 เด็กชาย กฤษฎา ขวัญแก้ว
3 เด็กชาย กันฐพัทต์ บุญนิสัย
4 เด็กชาย กิตติกวิน มูสิกะสัมพันธ์
5 เด็กชาย กิตติกานต์ ทิพย์มณฑา QR Code  กลุม่ Line  ม.๑/๑
6 เด็กชาย จิตกรณ์ เปล่ียวจิตต์
7 เด็กชาย จิตรภณ นารีพล
8 เด็กชาย นันทกานต์ มะเด็ง
9 เด็กชาย ปฏิพัทธิ์ บัวมาศ
10 เด็กชาย พงศธร ขุนทองแก้ว
11 เด็กชาย พีรศักด์ิ แสงจันทร์
12 เด็กชาย มงคลทวี ทัศโร
13 เด็กชาย รัฐวัฒน์ ระวังวงศ์
14 เด็กชาย วีรภัทร วรรณศิลป์
15 เด็กชาย วุฒิชัย การัยภูมิ
16 เด็กชาย ศุภวิชญ์ หยูแก้ว
17 เด็กชาย สุทธิพร สุวรรณวงศ์
18 เด็กชาย เอกรินทร์ นันทไตรภพ
19 เด็กหญิง งามศิริ ปัญญาศรี
20 เด็กหญิง ชัญญ์ชนพร เศวตวงศ์สกุล
21 เด็กหญิง ณกมล เพ็ชร์รัตน์
22 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พุทธรัตน์
23 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ กาญจนพันธ์
24 เด็กหญิง ณิชาภัทร ซ้ายหัน่
25 เด็กหญิง นันทพร เปล่ียวปลอด
26 เด็กหญิง นิชาภัทร การะบัน
27 เด็กหญิง ปรียา มีสอาด
28 เด็กหญิง ปาริตา ปรุงเปีย่ม
29 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จินดาธรรม
30 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส หนูเชื้อ
31 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ศรีวารินทร์
32 เด็กหญิง สายธาร พงศ์ รักธรรม 
33 เด็กหญิง สิริวิมล ปรางค์เพ็ชร
34 เด็กหญิง สุนันทา สุธาโพชน์
35 เด็กหญิง สุภาวิณี พลพยัคฆ์
36 เด็กหญิง อธิชา ลาภวานิช
37 เด็กหญิง อาทิตยา แซ่ล้ิม
38 เด็กหญิง อินทิรา ปานสัสดี

รายชื่อนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/1 ปีการศึกษา 2565  



ครูทีป่รึกษา: ๑. นายชญตว์  ยอดเพชร      ๒. นางสาวศิวดาดิ์  ด านาคแก้ว
เลขที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
1 เด็กชาย กรวุฒิ ตะลึงสัตย์
2 เด็กชาย กฤติน บุญเหลือ
3 เด็กชาย กวี ยุโส้
4 เด็กชาย เกรียงศักด์ิ สุขดี
5 เด็กชาย เจตปภัส มากแก้ว
6 เด็กชาย ชินสกรรจ์ เปล่ียวปลอด
7 เด็กชาย ณฐกร เล่ียมทอง
8 เด็กชาย ณัฐกร ณะสุวรรณ์
9 เด็กชาย ธนกฤติ แมลง
10 เด็กชาย ธนวินท์ นิลสุวรรณ
11 เด็กชาย ธีรชัย หนูทอง
12 เด็กชาย ธีรภัทร์ ร่างมณี
13 เด็กชาย นฤเบศ ขําประดิษฐ
14 เด็กชาย วรากร พานุมาส QR Code  กลุม่ Line  ม.๑/๒
15 เด็กชาย ศุภากร ดาวัลย์
16 เด็กชาย สิทธิพล นาคนวล
17 เด็กชาย อติวิชญ์ คําทิพย์
18 เด็กชาย อธิปัตย์ ดีชู
19 เด็กหญิง กรพินธุ์ ตลึงเพ็ชร
20 เด็กหญิง กรวรรณ ไชยพจน์
21 เด็กหญิง จันทกานต์ บุญเทียม
22 เด็กหญิง จันทิมา บรรจงเมือง
23 เด็กหญิง ชนกานต์ พรหมเพชร
24 เด็กหญิง โชติกา พรรณเผือก
25 เด็กหญิง ณัฐกานต์ จุติประภาค
26 เด็กหญิง ธัญสิริ เทียบทรง
27 เด็กหญิง ธันยาพร ศิลปคุณ
28 เด็กหญิง นันท์นภัส จันทร์ส่องภพ
29 เด็กหญิง นันทิกานต์ วงษ์โต
30 เด็กหญิง เบญญพร วิง่ชิงชัย
31 เด็กหญิง ปภัสรา ทองเสภี
32 เด็กหญิง เปรมยุตา เวชพิศ
33 เด็กหญิง ภัทรา มีสอาด
34 เด็กหญิง วชิรญาณ์ ขุนรักษ์
35 เด็กหญิง ศรัณย์พร มนตรง
36 เด็กหญิง ศุภกาญจน์ ไกรนุกูล
37 เด็กหญิง สวรรยา โปจีน
38 เด็กหญิง สุดธิษา อาคะมา

รายชื่อนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/2 ปีการศึกษา 2565  



ครูทีป่รึกษา: ๑. นายสรุชติ   ชมุสวัสดิ์        ๒. นางสาวเมวิญา  สมบูรณ์
เลขที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
1 เด็กชาย ไกรสร ระวังภัย
2 เด็กชาย จารุพัฒน์ วงศ์สวัสด์ิ
3 เด็กชาย จิรพัฒน์ พึง่ญาติ
4 เด็กชาย ณัฐณกร แซ่ล้ิม
5 เด็กชาย ณัฐพล ทองมี
6 เด็กชาย เทียนชัย เเก้วมณี
7 เด็กชาย ปกรณ์ จุติรัตน์
8 เด็กชาย เพชรพายุ ชอบพจน์
9 เด็กชาย ภูวเดช วาระเพียง
10 เด็กชาย วรกันต์ เพชรหอม
11 เด็กชาย วัชรพงศ์ ดารากัย QR Code  กลุ่ม Line  ม.๑/3
12 เด็กชาย สิปปกร สุขสงวน
13 เด็กชาย สุภัทร ระถาพร
14 เด็กชาย สุวพัฒน์ ฝอยทอง
15 เด็กชาย อนนต์ จอมมาลา
16 เด็กชาย อภิรักษ์ ธรรมชาติ
17 เด็กชาย อิษฏา อาคะมา
18 เด็กหญิง กชนิภา เชิดศรี
19 เด็กหญิง กชพรรณ กิจบันชา
20 เด็กหญิง กันยรัตน์ ทองเกตุ
21 เด็กหญิง กุลณัฐดา ศรีวิรักษ์
22 เด็กหญิง กุลยา เพ็ชรา
23 เด็กหญิง จันทนี สายวิจิตร
24 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ค าคง
25 เด็กหญิง ณัฐชา กรประชา
26 เด็กหญิง ณัฐธิดา โมราบุญ
27 เด็กหญิง ณัฐวลัญช์ ทรัพย์ล้น
28 เด็กหญิง ณิชกานต์ แซ่ภู่
29 เด็กหญิง นันทกานต์ ส่งแสง
30 เด็กหญิง นันทิชา อนันทมาศ
31 เด็กหญิง ปิณิดา อ่อนแก้ว
32 เด็กหญิง พลอยลดา เพ็งจันทร์
33 เด็กหญิง วรพิชชา มาสมูณี
34 เด็กหญิง สุภาวดี บุญทวี
35 เด็กหญิง หทัยทิพย์ สังข์วิจิตต์
36 เด็กหญิง อภัสรา เจสา
37 เด็กหญิง อัญดา จิตรบรรทัด

รายชื่อนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/3   ปีการศึกษา 2565  



รายชื่อนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/4   ปีการศึกษา 2565  
ครูทีป่รึกษา: ๑. นางจินตนา  บุญพอก          ๒.  นายพรเทพ  บุญพอก
เลขที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
1 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ คนธามาศ
2 เด็กชาย ชุติมันต์ ศรีสมุทร
3 เด็กชาย ฐานิสร ปานพรหม
4 เด็กชาย ณภกร คาวินธร
5 เด็กชาย ณัฐกรณ์ ก าลังเกื้อ
6 เด็กชาย ธนภัทร์ ชฎากาญจน์
7 เด็กชาย ปริญณัฐ เพ็ชรประเสริฐ
8 เด็กชาย ปุณณภพ ลายพยัคฆ์
9 เด็กชาย พีรณัฐ เดชสุข
10 เด็กชาย ภัทรพงศ์ ชูดแก้ว
11 เด็กชาย ภูลิพรรดิ หนูทอง
12 เด็กชาย รชต หมวดพล
13 เด็กชาย วัชรพงษ์ หนูรอด QR Code  กลุม่ Line  ม.๑/4
14 เด็กชาย วีรยุทธ สุขส าราญ
15 เด็กชาย ศิขริน หัสภาค
16 เด็กชาย ศิริพงษ์ แซ่หย่อ
17 เด็กชาย สมรักษ์ คันธิก
18 เด็กชาย สิทธิโชค นนทโชติ
19 เด็กชาย อดิศร เทียมแก้ว
20 เด็กชาย อานนท์ ก าลังการ
21 เด็กชาย อาภากร ธรรมโชติ
22 เด็กหญิง กนิษฐา ทรงนาสึก
23 เด็กหญิง กานต์รวี ช่วยบ ารุง
24 เด็กหญิง คัคนา พุม่ทอง
25 เด็กหญิง จิรา จินดาภรณ์
26 เด็กหญิง โชติกา ปุจฉาการ
27 เด็กหญิง ณัฐสุรางค์ กลับกลาย
28 เด็กหญิง ธิวากาล สืบส าราญ
29 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา จิตต์บรรจง
30 เด็กหญิง พิรชัช รัตนภานพ
31 เด็กหญิง วรกานต์ รัตน์อนุ
32 เด็กหญิง วราภรณ์ ขุนแกล้ว
33 เด็กหญิง วิภาดา มโนเลิศ
34 เด็กหญิง อริ สรา  ชาญ ณรงค์ 
35 เด็กหญิง อัญชิสา วงศ์หาญ
36 เด็กหญิง อาทิตยา คีรีศรี
37 เด็กหญิง อามีดะห์ อิสลาม



รายชื่อนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/5  ปีการศึกษา 2565  
ครูทีป่รึกษา: ๑. นางศรัณย์ภัทร์  ไตรสุวรรณ          ๒.  นางสาวภูษิตา  ค าแหง
เลขที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล

1 เด็กชาย กฤฒณัฏฐ์ มีแก้ว
2 เด็กชาย จรายุทธ ไชยผดุง
3 เด็กชาย ญาณาธิป พูลแก้ว
4 เด็กชาย ณัฏฐพล สุวรรณ์อาส
5 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ รัตนบุรี
6 เด็กชาย ธนาวัฒน์ ณ ขุนชัย
7 เด็กชาย ธาวิต เจ็ดวรรณะ
8 เด็กชาย นเรนทร์ฤทธิ์ ภักตรามุข
9 เด็กชาย นันทยศ กายแก้ว
10 เด็กชาย นาธาน จันทร์มณี
11 เด็กชาย บารมี พาหุบุตร
12 เด็กชาย ปรเมศวร์ โลกภิบาล
13 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ คุ้มกุมาร QR Code  กลุม่ Line  ม.๑/5
14 เด็กชาย เปรมชนัน ภักตรามุกข์
15 เด็กชาย พงศกร บุญอมร
16 เด็กชาย ภูมิภัช ราชทอง
17 เด็กชาย วรพล พรหมทอง
18 เด็กชาย วัชรพงศ์ ไชยโย
19 เด็กชาย ศักรภพ รักเมือง
20 เด็กชาย อัฑฒกร พรหมอินทร์
21 เด็กชาย โอฬาร พุทธรัตน์
22 เด็กหญิง กนกพร รักการ
23 เด็กหญิง จันทิมา สัจจมาศ
24 เด็กหญิง จิราพัชร จุลนวล
25 เด็กหญิง ฉันทิศา มีสุข
26 เด็กหญิง ญาณิศา หนักเเน่น
27 เด็กหญิง ญาดาวดี ทองเกล้ียง
28 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ นันทชัยพิทักษ์
29 เด็กหญิง ธันวาสินี สรรพนิล
30 เด็กหญิง ปนัดดา ชนะชล
31 เด็กหญิง ปิน่ฤดี ศรีเจริญ
32 เด็กหญิง เปมิกา ระวังวงศ์
33 เด็กหญิง พัณณิตา นารีพล
34 เด็กหญิง พิมพ์นารา นาคอ่อน
35 เด็กหญิง วราพร ราชนาวี
36 เด็กหญิง สโรชา ภาระอาสม
37 เด็กหญิง สุคนธา แก้วเจริญ
38 เด็กหญิง อัสวานีย์ อินทะปาน







รายชื่อนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/6  ปีการศึกษา 2565  
ครูทีป่รึกษา: ๑. นางสุนิสา  สินภิบาล         ๒.  นางสาวสิวินีย์  สุวรรณ์
เลขที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
1 เด็กชาย เกียรติคุณ ชูประดิษฐ์
3 เด็กชาย จัตุมงคล ลายพยัคฆ์
4 เด็กชาย เฉลิมพล พรหมรัตน์พรรณ์
5 เด็กชาย ชัยวัฒน์ นาคฤทธิ์
6 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ ศรีรักษา QR Code  กลุม่ Line  ม.๑/6
7 เด็กชาย ฐานันด์ ศรีทวี
8 เด็กชาย ธนกฤต ชุมศรี
9 เด็กชาย ธีระพัฒน์ มีภพ
10 เด็กชาย นราวิชญ์ ยันตะศิริ
11 เด็กชาย นัธทวัฒน์ เสนากัสป์
12 เด็กชาย ปริชญา โภชนา
13 เด็กชาย ปรีชา ด าอุไร
14 เด็กชาย พัทธดนย์ วัยพรรณ์
15 เด็กชาย ภัครพล ล้วนชื่น
16 เด็กชาย ภัทรดนัย พานทอง
17 เด็กชาย ภัทรธนวัฒนฺ อัษฎรกาญจน์
18 เด็กชาย ยุทธกร พรหมเพ็ชร
19 เด็กชาย อรรถพล มาลยาภรณ์
20 เด็กชาย อัศม์เดช สรสาร
21 เด็กชาย อีธาร ก๊กศรี
22 เด็กหญิง กนกกาญจน์ บุปผากาญจน์
23 เด็กหญิง ชดาวรรณ ด้วงโคมโพธิ์
24 เด็กหญิง ชลิตตา วารีพจน์
25 เด็กหญิง ญาณิศา แพทย์รัตน์
26 เด็กหญิง ณัชญา สวนกูล
27 เด็กหญิง ปวริศา นราพงศ์
28 เด็กหญิง พัณนิตา ชัยภักดี
29 เด็กหญิง พิชญ์นรี มาศชิวหะ
30 เด็กหญิง พิมพ์รภัทร พงศ์สีพุด
31 เด็กหญิง พิมลภัทร ผจญภัย
32 เด็กหญิง เพชรพลอย ปัญญา
33 เด็กหญิง เพ็ญญาภา ทุมรัตน์
34 เด็กหญิง มัญฑิตา แสงเงิน
35 เด็กหญิง ลักษณพร แก้วเจริญ
36 เด็กหญิง ศศินัดดา ไกรนุกูล
37 เด็กหญิง สิริวรรณ ดาวโด้ง
38 เด็กหญิง อติกานต์ ขุนอานต์



รายชื่อนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/7  ปีการศึกษา 2565  
ครูทีป่รึกษา: ๑. นางมณฑิรา  อนันต ์        ๒.  นางสาวศิลาพร  จันทรัตน์
เลขที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล

1 เด็กชาย กฤตภาส สาระมาศ
2 เด็กชาย เกียรติภูมิ มูลณีวรรณ
3 เด็กชาย เขตต์อรัญ ยอดสํารวย
4 เด็กชาย คมกฤษณ์ ทองอ่อน QR Code  กลุม่ Line  ม.๑/7
5 เด็กชาย จิตติพัฒน์ หนูสอน
6 เด็กชาย เฉลิมพัฒน์ วรรณะพบ
7 เด็กชาย ณฐกร เจ็ดวรรณะ
8 เด็กชาย ทวีกร วัดแพ
9 เด็กชาย ธนกร สุดสุรัตน์

10 เด็กชาย ธนกฤต ณ พัทลุง
11 เด็กชาย ธีธัช รักษ์ดีช่วย
12 เด็กชาย พงศกร คลับคล้าย
13 เด็กชาย เพียงประพันธ์ พัฒน์ทอง
14 เด็กชาย ภาสกร ดําจันทร์
15 เด็กชาย วชิรวุฒิ พรหมสุภา
16 เด็กชาย วรภพ แก้วมณี
17 เด็กชาย สมชาย ระหังภัย
18 เด็กชาย อนุชิต สิงหพันธ์
19 เด็กชาย อภิเดช อากาสา
20 เด็กชาย อภิสิทธิ์ มั่นคง
21 เด็กหญิง กนกรัตน์ นนทเภท
22 เด็กหญิง กฤติญา แจ้งแก้ว
23 เด็กหญิง เกวลิน มีสุข
24 เด็กหญิง ชนม์นิภา นิลวรรณ์
25 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ วรรณวาสน์
26 เด็กหญิง ฐิติพร นุกูล
27 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา มูสิกวงษ์
28 เด็กหญิง ณัฐณิชา หนุนอนันต์
29 เด็กหญิง ธัมมาวดี ผลอินทร์
30 เด็กหญิง นริศา ทาสง
31 เด็กหญิง ปิน่ปินัทธิ์ โททอง
32 เด็กหญิง วรรณพา เพชรานนท์
33 เด็กหญิง ศิริรฎา กั๋งเซ่ง
34 เด็กหญิง สุนันทิยา ลักษณะสมบูรณ์
35 เด็กหญิง อรุณธิญา เเก้วนุ่น
36 เด็กหญิง อลิษา ขบวนพล
37 เด็กหญิง อารยา อุหยา



รายชื่อนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/8  ปีการศึกษา 2565  
ครูทีป่รึกษา: ๑. นางวาสนา  ไชยวรรณ์         ๒.  นางสุภาภรณ์  กาญจนภิญโญ
เลขที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
1 เด็กชาย กันตพงศ์ เอียดทอง

2 เด็กชาย กันตพงศ์ ช้างกลาง

3 เด็กชาย กิตติธัช สุวรรณะ
4 เด็กชาย คงฤทธิ์ ไชยรัตน์ QR Code  กลุม่ Line  ม.๑/8
5 เด็กชาย จีรวัฒน์ คีรีพันธุ์

6 เด็กชาย ชัชวาลย์ นาคฤทธิ์

7 เด็กชาย ชินวัตน์ มาลาเลศ

8 เด็กชาย ฐนกร เรืองฤทธิ์
9 เด็กชาย ธีรเดช ทองนิล

10 เด็กชาย ธีรภัทร์ โชติรักษ์

11 เด็กชาย บรูพา ทันราย

12 เด็กชาย บุญศิริ เจียรศิริ

13 เด็กชาย ภัทรชัย ช่วยหนู
14 เด็กชาย ภัทรดนัย บุญพร่อง

15 เด็กชาย เมธาชัย ทันสง่า

16 เด็กชาย วงศกร ทรงนาศึก

17 เด็กชาย วชิรวิทย์ หนูศรี

18 เด็กชาย วิวรรถน์ เพ็ชรรัตน์

19 เด็กชาย วีราทร แก้วชื่น

20 เด็กชาย แสงกล้า กันยะมา

21 เด็กหญิง กชพร สพานทอง

22 เด็กหญิง กันยาวีร์ ศรีวิจิตร

23 เด็กหญิง กิตติกาญจน์ ศรีคุณ

24 เด็กหญิง จันทัปปภา แก้วจุมพล

25 เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยสม

26 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ สุขสุวรรณ์

27 เด็กหญิง นัทภร ต้องช่วย

28 เด็กหญิง ปริชญา บุญทอง

29 เด็กหญิง ปริณดา ประสาร

30 เด็กหญิง ปัญญาพร โพธิท์ิพย์

31 เด็กหญิง ปัทมา เพ็ญทอง

32 เด็กหญิง พรนภัส มั่นคง



33 เด็กหญิง วิชญาดา เจดีย์รัตน์

34 เด็กหญิง ศิรภัสสร เจนกิจ

35 เด็กหญิง ศุภักษร สุขแสงใส

36 เด็กหญิง สุจิตรา ทองใบใหญ่

37 เด็กหญิง สุนิสา หมวกทอง

38 เด็กหญิง สุภาวดี พรมศักด์ิ



รายชื่อนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1/9  ปีการศึกษา 2565  
ครูทีป่รึกษา: ๑. นายยศกฤต  ใจสะอาด         ๒.  นายธรนันท์  จันแดง

เลขที่ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
1 เด็กชาย กฤตพจน์ เลิศพันธุ์
2 เด็กชาย กิตติพัชญ์ ฤกษ์ดี
3 เด็กชาย กิตติภพ กล่อมแก้ว
4 เด็กชาย ณัฐณกร นาคาพงศ์
5 เด็กชาย ธนพัฒน์ บัวผัน QR Code  กลุม่ Line  ม.๑/9
6 เด็กชาย ธนากร ขวัญอ่อน
7 เด็กชาย ธีรตา ฤทธิม์าต
8 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ปล้องคง
9 เด็กชาย พงศกร อ านวยสัตย์
10 เด็กชาย ไมเคิล เวลเซน เรเมเฮโย้
11 เด็กชาย เลิศศิริ ศิริกุลสถิตย์
12 เด็กชาย ศิรินันท์ ศิริเขต
13 เด็กหญิง กมลชนก มะลิเผือก
14 เด็กหญิง กวินทิพย์ คะสุดใจ
15 เด็กหญิง กุลภรณ์ ชนะพล
16 เด็กหญิง ขวัญฤดี กาละจิตต์
17 เด็กหญิง ชนกนันท์ ปัญนะ
18 เด็กหญิง ชนิดาภา ตราสุวรรณ์
19 เด็กหญิง ชนิสราพร บุญพอก
20 เด็กหญิง ณัฐกมล ไชยจิตต์
21 เด็กหญิง ณัฐพัชร์ พรหมศิริวรกุล
22 เด็กหญิง ณัฐฐาพร เชื้อชมสุข
23 เด็กหญิง ธวัลพร ธัญญลักษณ์
24 เด็กหญิง ปภัสวดี ใจแผ้ว
25 เด็กหญิง ปริชญา แสนชม
26 เด็กหญิง ปัณฑิตา มากจริง
27 เด็กหญิง ปิยพัชร จันทร์ต้น
28 เด็กหญิง พรลภัส พัตตาจารุ
29 เด็กหญิง ภัทราพร สุวรรณรัตน์
30 เด็กหญิง มัณฑิตา บุญมาศ
31 เด็กหญิง วิภาวดี ชัยโม
32 เด็กหญิง ศนาอ์ วิทนาจ
33 เด็กหญิง ศิวปรียา ภูร่ะหงษ์
34 เด็กหญิง สิริฤทัย อนันตพืช
35 เด็กหญิง สุปวีณ์ สุคชเดช



36 เด็กหญิง อภิชญา ภิรมย์


