ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
เรื่อง การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
--------------------------------------------------ตามประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science & Matermatics :
SMIP) โครงการห้องเรียนพิเศษด้านภาษาจีน (Chinese Intensive Program : CHIP) โครงการห้องเรียนพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Matermatics and Technology : SMT) และ
โครงการห้องเรียนพิเศษดนตรี (Music Program :MSP) ซึ่งกาหนดให้นักเรียนลงชื่อรายงานตัวและรับเอกสาร
มอบตัว ในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 แล้วนั้น
บัดนี้ การดาเนินการรายงานตัวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนรับมอบตัว โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ นี้
ทั้งนี้ ให้นักเรียนและผู้ปกครองมามอบตัวในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ชั้นล่าง
อาคารสิริยาคาร โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โดยดาเนินการในช่วงเวลาที่กาหนดตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้าย
ประกาศเท่านั้น และทาตามมาตรการป้องกัน COVID-19 โปรดสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม
หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
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รายชื่อนักเรียนรับมอบตัว โครงการห้องเรียนพิเศษ
จุดมอบตัวที่ 1
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science & Matermatics : SMIP)
ที่เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
( แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564)
ชื่อ - สกุล
รหัสผู้สอบ
หมำยเหตุ
40021 นางสาว เมธิชนา
โรจนะสมิต
นักเรียนที่มรี ำยชื่อจุดมอบตัวที่ 1
40133 นางสาว ธัญจิรา
บุญเทพ
ลำดับที่ 1 - 12
40226 นาย โชติวัต
ศิลารักษ์
ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2564
40083 นางสาว ปัทมาพร
พรหมทา
เวลำ 09.00 10.30 น.
40172 นาย ธนะกานติ์ หิรัญ
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
40045 นางสาว อริสรา
พันธุ์รัศมีมั่น
40103 เด็กหญิง วิรัญชญา
จุมพล
40020 เด็กหญิง แพมมิกาส์ ศิรจินดาภิรมย์
ลำดับที่ 13 - 24
40094 นาย จิรายุ
กี้ประสพสุข
ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2564
40015 นาย ปณัยกร
มุทธาจรัสกุล
เวลำ 11.00 - 13.30 น.
40161 นางสาว อนัญญา
กองกุหลาบ
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
40216 เด็กชาย นภัสเดช
ดวงจันทร์
40013 นางสาว ไม้งาม
มงคลเข็ม
40025 นาย มาวิน
ศีตะจิตต์
ลำดับที่ 25 - 36
40228 นาย จิตรภาณุ
นาคทอง
ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2564
40030 เด็กหญิง พรรษนันท์ สืบพงศ์พัฒนา
เวลำ 14.00 - 16.30 น.
40152 เด็กชาย ฐปนวัฒน์ ธรรมเป็นศรี
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
40104 เด็กหญิง วรินท์มาศ นิธิฉัตรพัชรพร
40037 นางสาว ภัทรภร
รัตแพทย์
40017 เด็กชาย จักริน
แป้นถึง
40077 นางสาว ณภัทร
ยศปัญญา
40105 เด็กหญิง ภัคจิรา
พรเจริญ
40153 นาย กิตติ์พลานันท์ พงศ์โชติปภากุล
40165 นาย ศุภฤกษ์
แสงแก้ว
40012 นางสาว พรหมมาศ หมื่นไธสง
40182 นางสาว ภัทราพร
ไทยแก้ว
40023 นางสาว พีรดา
วณิชย์ศุภกร
40076 นางสาว ณิชาภัทร
ทองเลิศ
40016 เด็กชาย ภพธร
อินทดิษฐ
40041 นางสาว อันนา
ชนะพันธุ์
40066 นางสาว ปิยพัชร์
ชัยรังษีเลิศ
40027 นางสาว ภัทรนิษฐ์
ศรีสุวรรณ์
40024 นางสาว ธัญญารัตน์ คูบรู ณ์
40018 นาย ชยางกูร
จันทร์ติ๊บ
40002 เด็กหญิง กุลยา
โอสรประสพ
40014 นาย ภคพล
โพธิวร
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รายชื่อนักเรียนรับมอบตัว โครงการห้องเรียนพิเศษ
จุดมอบตัวที่ 2
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science & Matermatics : SMIP)
ที่เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
( แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564)
ชื่อ - สกุล
รหัสผู้สอบ
หมำยเหตุ
40168 นางสาว ปริยากร
ดิลกรัตนพิจิตร
นักเรียนที่มรี ำยชื่อจุดมอบตัวที่ 2
40222 นาย ปภังกร
ภานุโรจนากร
ลำดับที่ 37 - 48
40053 นางสาว นีระชา
มีนะกนิษฐ์
ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2564
40039 นางสาว พรพิรุณ
สงวนศิลป์
เวลำ 09.00 10.30 น.
40079 เด็กหญิง ชญาภา
ชมสวัสดิ์
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
40154 นางสาว พรรษมล
เสรีวัตตนะ
40142 เด็กหญิง ทักษพร
ทรงทอง
40175 นาย จิตติภณ
ทรงไตร
ลำดับที่ 49 - 60
40070 เด็กหญิง สิริกร
อัมระปาล
ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2564
40189 นางสาว นวัตมน
กลั่นนุรักษ์
เวลำ 11.00 - 13.30 น.
40159 นาย อัศม์เดช
สาลีพัฒนผล
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
40171 นาย ฐิติภูมิ
ยอแสง
40006 เด็กชาย ไตรวิช
อินตาโสภี
40032 นางสาว วชิราภรณ์ ฟูแก้ว
ลำดับที่ 61 - 72
40174 นาย วโรดม
สุภาพ
ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2564
40178 เด็กหญิง รรรรรร
บารมีเจริญ
เวลำ 14.00 - 16.30 น.
40181 นาย ภัทรพล
แสงพรมมา
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
40203 นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ ลีลาผาติกุล
40164 นางสาว ชญาดา
กฤติโชติอนันต์
40210 นางสาว ชลธิดา
คมขา
40035 เด็กชาย กิตติภพ
ชื่นตระกูล
40047 นาย พีรวิชญ์
ว่องตาประดิษฐ์
40148 นาย ชยางกูร
เถาว์วัลดี
40211 เด็กชาย ณัฏฐ์
ศิลประเสริฐ
40022 นางสาว วรรณิดา
สงวนเตชะตระกูล
40010 นางสาว กมลฉัตร
เขียนนิลศิริ
40156 นางสาว พัชรีวรรณ จารุวิจิตรรัตนา
40158 นาย ชยพล
ประยูรชาญ
40008 เด็กชาย พงศกร
จุลวัฒนานนท์
40113 นาย เจ้าคุณ
อินทวงค์
40169 เด็กหญิง พิมพ์ชนก โพธิ์ทอง
40224 นาย พงศ์พิพัฒน์ พรพุฒิบญ
ุ ญา
40069 เด็กหญิง พิชิตรา
เสริมสุข
40028 นางสาว ญาณิศา
ตาปัญญา
40200 นาย อาศิระ
วงษ์บวั แก้ว
40235 นางสาว วนันฎา
มาศภากร

ลำดับที่
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

รายชื่อนักเรียนรับมอบตัว โครงการห้องเรียนพิเศษ
จุดมอบตัวที่ 3
ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Science & Matermatics : SMIP)
ที่เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
( แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564)
ชื่อ - สกุล
รหัสผู้สอบ
หมำยเหตุ
40068 เด็กหญิง พัชนิดา
ปุระมาปัด
นักเรียนที่มรี ำยชื่อจุดมอบตัวที่ 3
40173 นาย มังกร
แซ่ซื้อ
ลำดับที่ 73 - 84
40001 นางสาว สกุลกาญจน์ สมบุญเพิ่ม
ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2564
40179 เด็กชาย สุรพัศ
จตุรงคปัญญา
เวลำ 09.00 10.30 น.
40034 เด็กหญิง อภิกัญญา โพธิ์เจริญ
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
40183 นาย สิรภพ
นุ่มทอง
40125 นางสาว รัตนกานต์ ดิษสวรรค์
40136 นางสาว คริษฐ์ดา
แสงศรี
ลำดับที่ 85 - 96
40191 นางสาว จุฑามาศ
ศรีกลิ่น
ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2564
40026 เด็กชาย วัลชัย
กล่าม่วง
เวลำ 11.00 - 13.30 น.
40057 เด็กชาย ปกรณ์
ประธาน
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
40155 นาย จารุกิตติ์
สุขถิ่นไทย
40214 เด็กชาย เฉลิมราชย์ สร้อยหิน
40176 นางสาว กฤติยา
สิงห์ลอ
ลำดับที่ 97 - 108
40170 นาย ชนกันต์
วงค์สายา
ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2564
40232 เด็กชาย ธมกร
โพธิจันท์
เวลำ 14.00 - 16.30 น.
40143 เด็กชาย วสุพล
สมชัย
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
40193 นาย ชิษณุพงศ์ โรจน์เลิศกิจจา
40033 เด็กหญิง อริสา
แซ่ลิ้ม
40112 เด็กหญิง วริศรา
แดงเนียม
40219 เด็กหญิง วริยา
เข็มทองคา
40237 เด็กหญิง ภัคจิรา
ดารักษ์
40121 เด็กหญิง ณัฐนิชา
เดชาวัฒนหิรัญ
40220 นางสาว กฤตยาพร จิตรมั่น
40108 นาย บดินทร์
ขาวงาม
40109 เด็กหญิง ปรียาดา
ทองมี
40128 เด็กหญิง สวิตตา
ชุมทอง
40087 นางสาว ภัคจิรา
สุวรรณปรุง
40167 นาย ณพัฐกรภ์ จิรานนท์อัครโชค
40038 นางสาว กัญญารัตน์ เลิศลักษณ์ศิริกุล
40086 นางสาว นภัสนันท์ องค์มีเกียรติ
40051 เด็กชาย ณัฏฐภัสส์ พลายแก้ว
40029 นางสาว ปาณิสรา
พ่วงแดง
40036 นางสาว จิตาภัสส์
อเนกรัตนเศรษฐี
40064 นางสาว จารุพร
ชมภูพื้น
40090 นางสาว ณัฏฐณิชา สุภาศาสตร์

รายชือนักเรียนรับมอบตัวโครงการห้องเรียนพิเศษ
จุดมอบตัวที่ 4
ด้านภาษาจีน (Chinese Intensive Program : CHIP)
ทีเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 ปีการศึกษา 2564
( แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ลงวันที 14 เมษายน พ.ศ. 2564)
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ รหัสผู้สอบ
หมำยเหตุ
50010 นางสาว ขวัญพิชชา พู่พันธ์
1
50008 เด็กหญิง ธิรดา
พิทกั ษ์ตุ้ม
2
นักเรียนที่มรี ำยชื่อจุดมอบตัวที่ 4
50046 นางสาว ดลยาพร ปุริโต
3
ลำดับที่ 1-12
50026 นางสาว ศศิกานต์ ล่าสัน
4
ให้มารายงานตัวในวันที 18 เมษายน 2564
50011 เด็กหญิง ธนวรรณ ยุทธนากุล
5
เวลำ 09.00 10.30 น.
50040 เด็กหญิง พิมพ์ลดา กันยาลัง
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
6
50004 เด็กหญิง สุมาลย์มาศ ค่าเลิศ
7
50033 นางสาว ธัญญรัตน์ วงษ์พันธุ์เทียง
8
50035 นางสาว ณิรดา
ศุภวรรธนะกุล
9
ลำดับที่ 13-24
รัตนะ
10 50019 นางสาว จิณณา
ให้มารายงานตัวในวันที 18 เมษายน 2564
11 50045 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ผาสุขพันธุ์
เวลำ 11.00 - 13.30 น.
ถิระวัฒน์
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
12 50036 เด็กหญิง นารา
13 50003 นางสาว ประภัสสร แซ่ลิ้ม
14 50023 นางสาว ปุญณิสา นันทกิจ
15 50018 เด็กหญิง กมลชนก สัจจะธรณ
ลำดับที่ 25-36
16 50005 นางสาว พลอยดาว สุวรรณประเสริฐ
ให้มารายงานตัวในวันที 18 เมษายน 2564
17 50022 นางสาว กัลยรัตน์ ขันชูสวัสดิ์
เวลำ 14.00 - 16.30 น.
จันทพันธ์
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
18 50042 เด็กหญิง ศิรดา
งามสมมาศ
19 50007 นางสาว รัตนพร
20 50024 เด็กหญิง อัญชิษฐา สีมา
วงศ์เจริญ
21 50038 นางสาว ภูษิดา
22 50020 นางสาว รัตนาวดี จีมกลาง
ชะนะชัย
23 50041 นางสาว ธันนพร
ช่วยชุมชาติ
24 50002 นางสาว รรนา
25 50028 เด็กหญิง ลภัสรดา ศิริเกษ
สืบศรี
26 50016 นางสาว ชาลิสา
27 50050 นางสาว อริญรดา ทองสุ่น
ปานฉิม
28 50049 นาย ปวริศ
29 50006 เด็กหญิง พรนัชชา วีรวินันทนกุล
30 50021 นางสาว ปานทอทิพย์ ทองหาญ
วิศรียา
31 50039 นางสาว ธนธรณ์
สินทองชลธี
32 50048 นางสาว ภัทรภร
33 50009 เด็กหญิง จิรสรินทร์ วงศ์พิมพา
ยังอยู่เจริญ
34 50025 นางสาว บุญยนุช
35 50014 นางสาว พรทิพย์
สุระเกษ
36 50001 นางสาว ปุณิกา
สิงห์บ่ารุง

รายชื่อนักเรียนรับมอบตัว โครงการห้องเรียนพิเศษ
จุดมอบตัวที่ 5
ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Science Matermatics and Technology : SMT)
ที่เข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
( แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564)
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ รหัสผู้สอบ
หมำยเหตุ
1
60003 เด็กหญิง วรินธร
บุญคง
2
นักเรียนที่มรี ำยชื่อจุดมอบตัวที่ 5
60010 นาย ภานุวัฒน์
สวัสดิ์ศรี
3
ลำดับที่ 1-12
60021 นาย ธนภัทร
ธนะภูมิชัย
4
ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2564
60060 เด็กหญิง ปิยฉัตร
หาดสูง
5
เวลำ 09.00 10.30 น.
60009 เด็กชาย ภูวิศ
ไผ่สุวัฒน์
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
6
60050 นางสาว อลิสา วาสิลิกี้ แคทซูลิส
7
60055 เด็กชาย ธันวา
ไร้พวง
8
60014 นางสาว สุพิชฌาย์
พิสิฐพิทยา
9
ลำดับที่ 13-24
60005 เด็กชาย ภรัณยู
กิตตินวกิจ
10 60043 นาย พัทธนันท์
ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2564
พุ่มทอง
11 60039 นาย อภิรักษ์
เวลำ 11.00 - 13.30 น.
สมุทร
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
12 60015 นาย วสวัตติ์
เนตร์พันธ์
13 60049 เด็กหญิง ณัฐนันท์
อินอ่่า
14 60057 เด็กชาย สิทธินันท์
ศศิทอง
15 60006 เด็กชาย พัทธดนย์
ลำดับที่ 25-36
อุดมไพรพฤกษ์
16 60029 เด็กหญิง ญาณ์สุทธิ
ให้มารายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2564
สกุลธีรวัช์
17 60034 นาย ธนินทร์อิชฌน์ สิทธิวรรณธนะ
เวลำ 14.00 - 16.30 น.
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
18 60001 นางสาว ศิริกาญจน์ ฟักศรีเมือง
19 60008 นาย พลาธิป
เหมวุฒิ
20 60020 นางสาว ศศิกานต์
ศรีสุขโต
21 60048 นาย อิทธิเชษฐ์
รัตนาพันธ์
22 60011 นางสาว ธัญกร
เหลืองตระกูล
23 60038 นาย พสิษฐ์
นิภัทร์วรกานต์
24 60044 เด็กชาย สหพันธ์
เหลี่ยมมณี
25 60031 นางสาว พัทธ์ธีรา
หน่อเนื้อ
26 60041 นาย จิรฐา
ผลเหตุ
27 60063 นางสาว ณปภา
หอมจันทร์
28 60030 นางสาว กัญญพัชร วีรวัฒน์ไพศาล
29 60040 เด็กชาย ภาวิต
ธัมมธนิก
30 60036 เด็กหญิง ปรภาว์
รักษ์ธนกูล
31 60054 นาย เตวิช
อินอ่อน
32 60004 นางสาว พิมแพรดาว แนวโอโล
33 60058 นาย ลัทธพล
สุรเกียรติ
34 60018 นาย สุวัฒน์
ปริยพุฒิพัฒน์
35 60047 เด็กชาย เจษฎาพิพัฒณ์ แดงดีเลิศ
36 60027 เด็กชาย อภิวัชร์
ปัณฐธนาพัฒน์

รายชือนักเรียนรับมอบตัว โครงการห้องเรียนพิเศษ
จุดมอบตัวที่ 6
ดนตรี (Music Program :MSP)
ทีเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที 4 ปีการศึกษา 2564
( แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ลงวันที 14 เมษายน พ.ศ. 2564)
ชื่อ - สกุล
ลำดับที่ รหัสผู้สอบ
หมำยเหตุ
1
71002 เด็กชาย เติมทอง บุนนาค
2
71022 เด็กหญิง ภัคธีมา
ใจรักษ์
นักเรียนที่มรี ำยชื่อจุดมอบตัวที่ 6
3
71010 นางสาว วชิราภรณ์ คล่าคง
ลำดับที่ 1-12
4
71009 นาย ชัยวัฒน์
เกิดปรีดี
ให้มารายงานตัวในวันที 18 เมษายน 2564
5
71003 นางสาว ชนิษฎา
ดวงศรี
เวลำ 09.00 10.30 น.
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
6
71001 นาย ธัญธร
รอดก่าเนิด
7
71024 นางสาว นฤภร
เทียนมณี
8
71007 นาย กฤตธรรม ตั้งมัน
9
71004 นางสาว สุภารัตน์ ทองใบ
ลำดับที่ 13-24
10 71005 นางสาว วิภาณี
ทองใบ
ให้มารายงานตัวในวันที 18 เมษายน 2564
11 71008 เด็กชาย สุวิชพัฒฐ์ เพชรสว่าง
เวลำ 11.00 - 13.30 น.
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
12 71006 เด็กหญิง สุธีรา
ราโชกาญจน์
13 71015 นาย ธีระพัฒน์ พลขัน
14 71017 นาย ธนวัฒน์ เกียรติบรรจง
15 71012 นาย พงศ์ภัค
อุปพัทธวาณิชย์
ลำดับที่ 25-35
16 71026 นางสาว วราทิพย์ ชุนฟ้ง
ให้มารายงานตัวในวันที 18 เมษายน 2564
17 71021 นาย เปรมปรีชา ผ่ามวัน
เวลำ 14.00 - 16.30 น.
ณ ชั้นล่าง อาคารสิริยาคาร
18 71016 นาย ณัฐกมล
ทิพย์สิงห์
19 71011 นางสาว สมิตา
มุกุระ
20 71019 นาย ธนพล
เกิดผล
21 71025 เด็กหญิง อัญชุรี
กรีอินทอง
22 71013 เด็กชาย วีรภัทร
กอราช
23 71014 เด็กชาย ศุภากร
พิมพา
24 71018 นาย ธนวัตน์
อารมทิพย์
25 71023 นาย รัตนบดินทร์ ชนม์ชูชาติ
26 72005 นางสาว ศศิภา
อุดมพัฒท์
27 72006 นางสาว รวิภา
สุวรรณจักร
28 72008 เด็กหญิง กฤษณา ตาลป๊อก
29 72009 นางสาว ปฐมาวดี มหาอุป
30 72003 นางสาว ภัทรศรี
สุขสมกรณ์
31 72010 นาย ณัฐพงศ์
มาสภา
32 72002 นาย ธนาวุฒิ
กุศลส่ง
33 72007 นางสาว กิรณา
วุฒิธนานันท์
34 72004 นางสาว เปรมหทัย ปัสสาวะโท
35 72001 นางสาว พิมลพรรณ วิเชียร

