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หมายเหตุ *เครื'องหมาย (online) หมายถึง ผู้ที' สมัครขอรับทุนจากระบบออนไลน์
**เครื'องหมาย (*) หมายถึง ประเภททุนต่อเนื' อง

จังหวัดกาญจนบุรี
1 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี

*1 น.ส. อรจิรา เชื Pอสมุทร

2 โรงเรียนด่านมะขามเตี8ยวิทยาคม
*1 ด.ช. จิรศักดิS ไพโรจน์พัสถาน
*2 ด.ช. นนทกานต์ แสวงดี
*3 ด.ช. กตัญYู ขาวสอาด
*4 ด.ช. วันฉัตร ฟ้ากุศล
*5 ด.ญ. ทัศพร แสงจันทร์
*6 ด.ญ. กิรณา สุขอิ'ม
*7 นาย สรศักดิS เคียงอมร
*8 ด.ญ. วีณา นิลแก้ว
*9 น.ส. มนุชาธิป เถระพันธ์
*10 ด.ช. สิทธิศักดิS รอดเสงี'ยม
*11 ด.ช. ภควัฒน์ บัวงาม
*12 ด.ญ. สุกัญญา ช่างพูด
*13 ด.ญ. ปริยาภัทร ขันตีสา
*14 ด.ญ. ผ่องพรรณ เหมือนรุ่ง
*15 ด.ญ. อังคาร ช่วยไค
16 ด.ญ. อทิตยา ทรายทอง
17 ด.ช. อณัฐกิจ ชุติมาชัย

รายชื> อนักเรียนทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื>อการกุศล ปี 2563
ระดับมัธยมศึกษา / ภาคตะวันตก
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18 ด.ญ. ขวัญฤทัย บานเย็น
19 ด.ญ. สุดา คําวิชิต
20 ด.ญ. จารุกัญญ์ มางาม
21 ด.ญ. โมโม โจยี'
22 ด.ญ. สิริมล หมอยา
23 ด.ญ. พรทิพย์ ดุสรักษ์
24 ด.ญ. จันทิมา เหมือนรุ่ง
25 ด.ญ. รุ่งณัฐกานต์ ปัPนรอด
26 ด.ช. กิตตินันท์ แย้มเปลี'ยน
27 ด.ญ. ศิริรัตน์ ขันติ
28 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ มงคุณคําชาว
29 ด.ญ. ปิยธิดา อินทร์ทรง
30 ด.ญ. วิมลรัตน์ วัดโลก
31 ด.ญ. อรนุช ณ พัทลุง
32 ด.ญ. จิราภา บุญเปรื'อง
33 ด.ญ. สุรีย์พร ขันติ
34 ด.ช. พีรพล บุญทองเนียม
35 ด.ญ. สุพัดตรา สิงห์คง
*36 น.ส. กุลธิดา โพธิSเงิน
*37 น.ส. ภาวดี จุลพันธ์
*38 น.ส. กษิมาภรณ์ รักงาม
*39 น.ส. ดวงกมล แสงเป้า
*40 น.ส. ธัญญรัตน์ อุตปา
*41 น.ส. พีรดา กล่อมกลิ'น
*42 น.ส. อารีรัตน์ ชุ่มชื'น
*43 น.ส. ธัญทิพย์ แก้วศรี
*44 น.ส. ชุติกาญจน์ ปิ' นทอง
*45 นาย เสกสรร ศรดี
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*46 น.ส. ปุณยวีร์ ณรงค์ฤทธิS
47 น.ส. ธิดารัตน์ เกตุอินทร์
48 นาย ชลสิทธิS ถิ'นเจริญรุ่งเรือง
49 น.ส. ชนกนันท์ ดอนไพรเณร
50 โรงเรียนด่านมะขามเตีPยวิทยาคม เพื'อ นายบอส บุญทิน

51 นาย กันเกรา สอนเทศ
52 นาย จิรวัฒน์ ม้วนมอ

3 โรงเรียนเทพมงคลรังษี
*1 ด.ญ. รุ้งราวัลย์ สมุทธารักษ์
*2 ด.ญ. กัลยรัตน์ ศิริบุตร
*3 ด.ญ. เยาวพา พงอิ'ม
*4 ด.ญ. อาริษา หมูโพธิS
5 ด.ญ. กัญญา แหวนเครือ
6 ด.ญ. วิญาดา อ่อนตา
7 ด.ช. พัชร วิเศษสิงห์
8 ด.ญ. เบญจวรรณ เจริญโห้
9 ด.ญ. ณชนก เวชสุกรรม
10 ด.ญ. ปัทมาพร จันทรกรานต์
*11 น.ส. ภัทรธิดา จันทร์นาค
*12 นาย เตชินท์ รุ่งกระจ่าง
*13 น.ส. ธิติมา ศุกประเสริฐ
*14 น.ส. กฤษณา วงษ์แก้ว
*15 น.ส. สกุณา คํPาชู
*16 น.ส. ขนิษฐา คันโทแก้ว
*17 น.ส. นันทัชพร สีสมพาน
18 น.ส. วัณพร ต้นสมบูรณ์
19 น.ส. จันทิมา รุ่งเรืองศรี
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20 น.ส. ส่องศรี ไขสะอาด
21 น.ส. กัญญารักษ์ อุณหะนันทน์
22 น.ส. นันทิชา พ่วงจีน
23 น.ส. อนุชสรา จันทร์เจิม
24 นาย ธงชัย ชัยวิเชียร
25 น.ส. จงรัก ลื'นโป่ง
26 น.ส. ชนนิกานต์ สังขดํารง
27 น.ส. อารยา นุ่มเจริญ

4 โรงเรียนบ้านลําอีซู
*1 ด.ญ. ธัญชนก ทองดอนพุ่ม
*2 ด.ญ. ปัญญาพร ฉายอรุณ
*3 ด.ญ. สุรีรัตน์ ฉายอรุณ
*4 ด.ช. ชนิดาภา พระพิมลพรรณ์
*5 ด.ช. ธนพล จันทร์เพ็ง
*6 ด.ช. เอกรินทร์ อินทจร
*7 ด.ช. พัชรฉัตร หมื' นโคต
*8 ด.ญ. สุปรียา จันทร์เพ็ง
*9 ด.ญ. เมษญา ยิ Pมละไม
*10 ด.ญ. นัฐพร ทองคําเภา
*11 ด.ญ. อัยรินทร์ ขุนณรงค์
*12 ด.ญ. ชุติกาญจน์ คลํ Pาสุข
*13 ด.ญ. เนตรชนก ขุนรุ่งเรือง
*14 ด.ญ. เมษา (ไม่มีชื'อสกุล)
*15 ด.ช. ก้องภพ ปิ' นโรจน์
16 ด.ช. วรเมธ ดาระดาษ
17 ด.ช. ณัฐวุฒิ ไพชยันต์
18 ด.ญ. ศุภวดี มุขจินดา
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19 ด.ญ. อริญชยา ผิวพราม
20 ด.ญ. วิวรรธนี แสนหลาบคํา

5 โรงเรียนศรีสวัสดิS พิทยาคม
*1 น.ส. จพานุด สวัสดิSคณา
*2 น.ส. วรรณวิศา วิริยะเมธากร
*3 น.ส. วชิรญาณ์ รัฐภรณ์ปริพัตร
*4 น.ส. ธนิตา ขวัญเมือง

6 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
*1 น.ส. นริตา หนูพุก
*2 นาย ภัทรพล แก้วแท้
*3 น.ส. พิรวรรณ คําหล้า
*4 น.ส. ประกาว (ไม่มีชื'อสกุล)
*5 นาย สุรทิน พิชิตชัย
*6 น.ส. ปราณี (ไม่มีชื'อสกุล)
*7 น.ส. พรรณทิพย์ สาเรชพรรณ
*8 น.ส. สอน (ไม่มีชื'อสกุล)

7 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
1 ด.ช. นพดล ศรีบุญเรือง

8 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
*1 น.ส. วงศ์สวรรค์ คําโสภา
*2 น.ส. อุมาพร อินทรกุล

จังหวัดตาก
9 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
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1 ด.ญ. ศิริโฉม สมดั'งใจ (online)
2 น.ส. ธมนต์อร  มุ่ยจันตา (online)
3 นาย บํารุง พงษ์เจือเเก้ว (online)
4 นาย ศิวทัศน์ สมดั'งใจ (online)
5 น.ส. ศิวกานต์ สมดั'งใจ (online)
6 น.ส. วิลาวัลย์ กวีสานต์ (online)
7 น.ส. ยลธิตา ทวีโชคคีรี (online)
8 น.ส. ศรุตา อัครทรงพล (online)
9 น.ส. นันทิยา   อร่ามเรืองผา (online)
10 นาย เอกราช ลาภก่อเอกสุข (online)
11 น.ส. ปฐมพร กมลาสน์กมุท (online)

10 โรงเรียนเทศบาล 1 (กิตติขจร)
1 ด.ญ. เพ็ญพิชชา เงินตาสุก (online)
2 ด.ญ. เบญจมาศ นุชประไพ (online)
*3 น.ส. กุลธิดา สุวอ (online)
*4 นาย อัศราวุธ พุทธวงศ์ (online)
5 น.ส. สุมิตรา  ชัยฤทธิS (online)

11 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
1 น.ส. จริยา แซ่เฮ่อ
2 น.ส. จิราพร ท่อแสงธรรม

12 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4
1 น.ส. วรวรรณ แซ่หมี
2 น.ส. การะเกด แซ่ม้า
3 น.ส. วิไล พิทักษ์พงศ์วารี
4 น.ส. จารวี แซ่หมี'
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5 น.ส. ตรีรัตน์ แซ่ม้า
6 น.ส. รวีวรรณ แซ่ย้าง
7 น.ส. อรพินธ์ หาญกุลชัย

13 โรงเรียนพบพระวิทยาคม
*1 ด.ญ. มะเมยเมย (ไม่มีชื'อสกุล)
*2 ด.ญ. ณหทัย ธรรมโชติมา
*3 น.ส. พรฉวี แซ่ว้าน
4 โรงเรียนพบพระวิทยาคม เพื' อ ด.ญ.ปานทิพย์ (ไม่มีชื'อสกุล)

5 ด.ช. พุทธศิลป์ ยะสาน
6 โรงเรียนพบพระวิทยาคม เพื'อ ด.ญ.พนิดา (ไม่มีชื'อสกุล)

7 ด.ช. สมชาย บํารุงแคว้น
8 ด.ญ. ณัฐกานต์ อาชาฆนวันต์
9 ด.ญ. จิรนันท์ แซ่กือ
10 โรงเรียนพบพระวิทยาคม เพื'อ ด.ญ.ใหม่ (ไม่มีชื'อสกุล)

11 ด.ญ. โศรดา ดาวจรัสรัตน์
*12 น.ส. ดมิสา นุดา
*13 น.ส. ธันยา แซ่ม้า
*14 น.ส. เสาวลักษณ์ บัวบาน
*15 นาย พีรพล ศรีสักทอง
*16 น.ส. อรทัย ใจยะยอง
*17 นาย นิรันดร์ (ไม่มีชื'อสกุล)
18 น.ส. ชนากานต์ คีรีวรรักษ์
19 โรงเรียนพบพระวิทยาคม เพื'อ น.ส.ปริศนา (ไม่มีชื'อสกุล)

20 น.ส. พิมลภัส มิมะละ
21 น.ส. ธิดารัตน์ จันทรมณฑล
22 น.ส. ปภาวี ประทีปพงไพร
23 น.ส. นัดดา แสงมณีตระกูล
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24 โรงเรียนพบพระวิทยาคม เพื'อ น.ส.วิลัย (ไม่มีชื'อสกุล)

25 น.ส. ธิดารัตน์ แซ่ว้าน
26 น.ส. กัญญ์วรา แซ่ว่าง

14 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม
1 ด.ช. อัครเดช บงกชนวลแข
2 นาย ณัฐพงศ์ เดชาเวฬุมาศ
3 น.ส. นันท์นภัส ศรศิลปาวุธ
4 ด.ญ. กชกร กาญจนพันธ์ุบุญ
*5 น.ส. วริศรา คีรีบําเพ็ญ
6 น.ส. สุนิศา คีรีประภพ
7 น.ส. พิยดา สงวนพนา
8 นาย เจนณรงค์ มโนทิพย์เจริญ
9 น.ส. สุวิภา ขวัญข้าวบรรพต
10 น.ส. วารุณี ใจวงษ์
11 น.ส. เปรมฤทัย ชานวาทิกตระกูล
12 น.ส. ศตรัศมี บงกชนวลตา
13 น.ส. พรจิต ศรีวนาตระกูล

15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
*1 น.ส. ธีรนาฎ ชฎาสอาด
*2 น.ส. วิภา ต้นนํPาลําธาร
*3 น.ส. ธิดารัตน์ วิชัยวนารัตน์
*4 น.ส. สุกัญญา แซ่ม้า
*5 น.ส. รัชฎา ชาญชัยวัฒนา
*6 น.ส. แจ่มศรี เสียงก้องภูผา
*7 น.ส. สุภาวิดา พิริชัยกุล
*8 น.ส. กนิษฐา ทองสุระวิโรจน์
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*9 น.ส. วิศราสินี แซ่โซ้ง
*10 น.ส. อรจิตรา แซ่โซ้ว
*11 น.ส. อัญชลี พันธกิจพานิช
*12 น.ส. พรศิริ ศิริก่อสกุล
*13 น.ส. สุกัญญา ทรงวรกุล
*14 น.ส. ญานิศา แซ่กือ
*15 น.ส. สุภานัน แซ่กือ
*16 น.ส. อลิสา ท้องฟ้าจํารูญ
*17 น.ส. กุลนิภา สิทธิSพนากุล
*18 นาย เกรียงศักดิS ทองสุระวิโรจน์
*19 น.ส. กัญญาณัฐ แซ่จ๊ะ
*20 น.ส. ชนกนันท์ แซ่ย้าง
*21 น.ส. จันทร์เพ็ญ ตะวันแสงธรรม
*22 น.ส. วราภรณ์ ปุณณ์วรานนท์
*23 น.ส. ชุติมา โชติรสสกุล
*24 นาย ชาติชาย หินลาดมงคลกุล
*25 น.ส. ปาลิดา เจริญผลิตผล
*26 นาย แก้วเพชร แซ่ลี
*27 น.ส. ภาวินี เจริญผลิตผล
*28 นาย ป้อจัว แซ่ย่าง
*29 น.ส. ฟ้าใส แซ่ว่าง
*30 น.ส. กุลจิรา แซ่กือ
*31 นาย ดนุพร ฤดีวนารมย์
*32 น.ส. จันทร์ทิพย์ ฟ้าพนาเกียรติ
*33 น.ส. มาณี แซ่เกอ
*34 น.ส. พัชรา เพชรคีรีรัฐ
*35 น.ส. สุมาลี แซ่กือ
*36 น.ส. มาลี บรรพตอนุรักษ์
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*37 น.ส. ดาวพระศุกร์ แซ่เห้อ
*38 น.ส. จิดาภา พิมลศรทอง
*39 น.ส. อริศยา แซ่ม้า
*40 น.ส. สิริรัตน์ เสือลออ
*41 น.ส. ยุวดี พนาปานแก้ว
42 น.ส. วรรนิศา แซ่กือ
43 น.ส. ปาริชาติ ไพรมุกดา
44 น.ส. ปภาวี ธรรมชัย
45 น.ส. เบญจมาศ คีรีไกรศรี
46 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เพื'อ น.ส.ปิยะพร (ไม่มีชื'อสกุล)

47 น.ส. อนงค์ แซ่ลี
48 น.ส. นํPาผึ Pง คงมั' นลือศักดิS
49 น.ส. ธิดารักษ์ ตระกูลพสุพชระ
50 น.ส. สุภาพร ทนุเดชคีรี
51 น.ส. ธิดา ต้นนํPาลําธาร
52 น.ส. ชญานี แจ่มจันทร์
53 น.ส. สุจิณ แซ่ลี
54 น.ส. รุ่งนภา คงลาภนวลแข
55 น.ส. ปณิดา บรรเจิดชัย

16 โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี> มิ 8ง)
1 ด.ช. วิทวัส หมื' นคําวัง
2 ด.ช. เขตโสภณ ตาเรือนสอน
3 ด.ญ. สุนันทา แซ่ฉ่า
4 นาย พฤฒินันท์ ขอนทอง

17 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 4
1 ด.ญ. พัตน์สุนีย์ วรรณประดิษฐ
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2 ด.ญ. พิมพ์มาดา พายัพแดนสิงขร
3 ด.ญ. ดวงใจ โกวิทเรืองชัย

18 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
1 ด.ช. เสฏฐวุฒิ มหสถาพร
2 ด.ช. ภูมินทร์ มหสถาพร

19 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม
1 นาย สิทธิชัย รุ่งโรจน์
2 น.ส. ธิดา ศรีสงคราม
3 นาย ปุริม พิมพากูล
4 นาย นฤพงศ์ โพธิSแก่ง
5 น.ส. ธนพร จําประโคน
6 น.ส. ธนพรรณ จําประโคน
7 น.ส. เมธาวี สืบเจ๊ก
8 น.ส. ศศิวิมล ฤาชา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 โรงเรียนบ้านหนองเกด

*1 ด.ญ. สิริวิมล เฮงใหญ่
*2 ด.ญ. สุพรรษา แซ่ดั'น
*3 ด.ญ. ชลธิชา ประเสริฐชัย
*4 ด.ญ. ผกามาส จินดารัตน์
*5 ด.ช. วัชชิระ มีพรบูชา
*6 ด.ช. ดรัณภพ จันทร์อุทัย
*7 ด.ญ. กมลฉัตร แสงหิรัญ
*8 ด.ญ. ฐิตินันท์ วันอยู่
9 ด.ช. ดํารงเกียรติS แย้มสวัสดิS
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10 ด.ญ. อภิชญา คงกลัด
11 ด.ญ. วรพรรณ บัวจีน
12 ด.ญ. กิตติพร หนูน้อย
13 ด.ญ. กัญจนพร กลํ'าทอง
14 ด.ช. จิรายุ จันละมูล
15 ด.ญ. ชลนิภา หวังกิจ
16 ด.ช. สุรทิน บัวล้อม

21 โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บํารุง)
*1 ด.ญ. วิภาดา เขตร์การณ์
*2 ด.ญ. ชลิตา โกศลพาณิชกุล
*3 ด.ญ. ชาลิสา ทองดอนพุ่ม
*4 ด.ญ. จีรนันท์ หลายชั Pน
*5 ด.ช. ธนวัฒน์ พันธ์ศิลป
*6 ด.ช. นรวิชญ์ สังข์ประเสริฐ
*7 ด.ช. พิพัฒน์ สระสมทรัพย์
*8 ด.ญ. ธนพร พันธ์ศิลป
*9 ด.ช. ชาญณรงค์ โกศลพาณิชกุล
*10 ด.ช. กฤษดา กระแสสินธ์ุ
*11 ด.ช. ธนายุต ยอดมณีวัฒนา
*12 ด.ญ. เบญจรัตน์ แซ่อึ Pง
*13 ด.ญ. ศรัณย์พร บุษบา
*14 ด.ช. วีรภัทร เกษมสุวรรณ

22 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์
*1 น.ส. ภัทรลดา เที' ยงธรรม (online)
*2 น.ส. บุญยวีร์ เพ็ชรโยธิน (online)
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23 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
*1 นาย วิเศษ วัฒนา

จังหวัดเพชรบุรี
24 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา

*1 ด.ญ. ทอทิพย์ คนมั' น
*2 ด.ช. กรรชัย ศรีสนั' น
3 ด.ญ. ไพลิน สบู่ม่วง
4 ด.ญ. ศิริประภา ปริวินิจฉัย
5 ด.ช. นรวีร์ คงทน
*6 นาย ณัฎฐชัย มงคลยุทธ
*7 น.ส. วัศยา ชื'นอุทัย
*8 น.ส. จุติมล บั'งกุยลิ
*9 น.ส. ศิรประภา จันทร์ประไพ
*10 น.ส. มณทิตา วิจิตรสมบัติ
*11 น.ส. ธิดาทิพย์ เกตุสุริโย
12 นาย ศรานุวัฒน์ ทับจันทร์
13 น.ส. วรรณธิศา นิ' มอนงค์
14 น.ส. สายนํPาผึ Pง พรามเสน่ห์
15 นาย ภวัต จารุบรรยงค์
16 น.ส. วรรณภัสสร์ โชควิบูลย์
17 น.ส. กัลยรัตน์ รูปสวย
18 นาย อาจณรงค์ เฉลิมพันธ์
19 น.ส. เนตรดาว ชาติรักษ์
20 นาย นพน ใจทัศน์
21 น.ส. ขวัญจิรา เขียวมณี

25 โรงเรียนคงคาราม
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*1 น.ส. จุฑามาศ เกิดสมิง
*2 น.ส. เขมวิกา สีสังข์
*3 น.ส. ฐิตา คล่องแคล่ว
*4 น.ส. สุทธิวงศ์ สังข์พุก
*5 น.ส. วัทนวิภา พึ'งโพธิSทอง
6 น.ส. จารุพัสร์ สีดอกบวบ
7 น.ส. จีรนันท์ ด่วนดี

26 โรงเรียนบ้านหุบกะพง
1 ด.ญ. ปิ' นแก้ว ศรีในบ้าน

27 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
1 ด.ญ. เกษศรา กลั'นพิทักษ์
2 ด.ญ. ณัฐณิชา น้อยคํา
3 ด.ญ. ณัชชา มุลิกา
4 ด.ช. อัครชา นกแก้ว
5 นาย วิทิต ทองดี
6 น.ส. ไพลิน อ่อนปุย

จังหวัดราชบุรี
28 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

1 ด.ญ. กนกวรรณ ชํานิยา
2 ด.ญ. บุษรารัตน์ นายาต
3 ด.ญ. ญาณิศา จันทร์โกมุท
*4 น.ส. วรรณนภา พยอมหอม
5 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ เพื'อ น.ส.ทูเดมึ โปแม

29 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
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1 น.ส. นุสรา อ่อนศิริ (online)

30 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1 ด.ช. ณัฏฐวัฒน์ สิริปิยวัช

31 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
*1 ด.ญ. อริสรา บุญสู
*2 ด.ญ. วาสนา กลิ'นสุคนธ์
*3 ด.ญ. สุดารัตน์ ทองศิล
*4 ด.ญ. รวิพร บุญหลํ'า
*5 ด.ญ. รชยา ฉายแก้ว
*6 ด.ญ. เพชรไพลิน แนวหาร
*7 ด.ญ. พรวดี เบิกบาน
*8 ด.ช. พงศ์พัฒน์ จันทวงค์
*9 ด.ช. ปฏิพัทธ์ รัตนเบย
*10 ด.ญ. สิริวรรณ แก้วทอง
*11 ด.ญ. จตุพร เพชรสุวรรณ
*12 ด.ญ. กันต์ฤทัย ศรีทอง
13 ด.ญ. ธัญสิริ เทียนดํา
14 ด.ญ. ตุ๊กตา ปิ' นทอง
15 ด.ญ. ศุภลักษณ์ สุขแสง
16 ด.ญ. ชาลิสา พยนต์ศิริ
17 ด.ญ. พิมพ์นภา พรศรีทอง
18 ด.ญ. ภัทราพร สพฤกษ์
19 ด.ช. สิราวิชญ์ ใจสุข
20 ด.ญ. เสาวณี ขําเลิศ
21 ด.ญ. วรัมพร แสงทอง
22 ด.ช. กิตติธัช ทรัพย์สมบูรณ์
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23 ด.ช. เกรียงไกร มีศรีจันทร์
24 ด.ช. อรรถกร ตันพานิช
25 ด.ช. เขตโสภณ เอี'ยมสะอาด
26 ด.ช. ธัญพัฒน์ วงษ์เฟื' อง
*27 นาย ทิปกร สินเกตุ
*28 น.ส. ฌัชชิมาภรณ์ เอี'ยมงาม
*29 น.ส. ศุภลักษณ์ โพธิSแก้ว
*30 นาย ธนวัต บรรดาศักดิS
*31 นาย กันตภณ เพิกโสภณ
*32 น.ส. สุทธิดา คชาใหญ่
*33 น.ส. พัชรพร รอดสอาด
*34 น.ส. สุณิสา โตตามวงศ์
*35 นาย สิทธิรัตน์ นิลแก้ว
*36 น.ส. อโรชา พูโต
*37 น.ส. อรธิญา พึ'งพา
*38 น.ส. ชลภัทร์ รุ่งศรี
*39 น.ส. สรวีย์ เอกัง
*40 นาย พรรณษา สุขจันทร์
*41 น.ส. ดุจฤดี ทัศวร


