
 

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) 
เร่ือง รายชื่อนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

 อาศัยประกาศโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้ด าเนินการรับสมัครในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๑ มีรายช่ือนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ 

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑/๑ 

๑. เด็กชายคริษฐ์           โคตรพัฒน ์   ๒. เด็กชายภูริณัฐ           เตชัย 

๓. เด็กชายธนภัทร         แสงทองอร่าม   ๔. เด็กหญิงจรัสพิมพ์       สมพันธ์ 
๕. เด็กหญิงสุชาดา         จันทร์อินทร์   ๖. เด็กหญิงกานต์พิชชา    สุวรรณรัมย์ 
๗. เด็กหญิงปวรรัตน์       บุตรแก้ว    ๘. เด็กหญิงภัณฑิรา        แขมค า 

๙. เด็กหญิงมณฑกาญจน์  นาครัตนะ   ๑๐. เด็กหญิงลัลล์ลลิล     หลวงอินทร์ 
๑๑. เด็กหญิงวิมลรัตน์     วิรัชชู    ๑๒. เด็กหญิงศศิวิมล   นพประสิทธิ์ 
๑๓. เด็กชายพัฒภูมิ   ชมพิศ      ๑๔. เด็กชายปัณณวิชญ์   วงศ์ผา 
๑๕. เด็กหญิงวนิดา   บุตรชาติ    ๑๖. เด็กหญิงพรพนัส   อุ่นวุ้น 
๑๗. เด็กหญิงจิรกาญจนา  โยธาวงษ ์   ๑๘. เด็กหญิงกนกวรรณ   ธรรมรักษา 
๑๙. เด็กหญิงณัฐนรี   นวลงาม    ๒๐. เด็กหญิงพวงเพชร   ช่ืนดี 
๒๑. เด็กหญิงกัญญาภัทร  จอดนอก   ๒๒. เด็กชายภูมิภัทร   วรรณศรี 
๒๓. เด็กหญิงฐิตาพร   จิตรไธสง   ๒๔. เด็กชายณัทพล   ทศรักษา 
๒๕. เด็กชายกานต์กุลยา  มาบ้านโซ้ง   ๒๖. เด็กชายชวิน   นวราช 
๒๗. เด็กชายนราวิชญ์  สุภา    ๒๘. เด็กหญิงขวัญฤทัย   บัวเมืองเพีย 
๒๙. เด็กชายฐากร    กุลเดชปิติภัทร   ๓๐. เด็กหญิงขวัญจิรา   บุญคล้าย 
๓๑. เด็กหญิงวสิกา   ไชยค าจันทร์   ๓๒. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   โภคา 
๓๓. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ลาดฝ้ัน    ๓๔. เด็กหญิงอนัฐริยา    แก้วกิ่ง 
๓๕. เด็กหญิงปรียาวดี   ภูพวก 
 

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑/๒ 

๑. เด็กชายชัชรินทร์        ขุนตาล    ๒. เด็กชายสิริวุฒิ         ไผ่สีสุก 

๓. เด็กหญิงธัชพรรณ      พ่อโคตร    ๔. เด็กหญิงปาณิสรา       กุ้งทอง 

๕. เด็กหญิงสมจินตนา     ดอกกุหลาบ   ๖. เด็กหญิงศุภณัชชา      มาตรทะเล 

๗. เด็กหญิงสุพิชญา       ปินใจ    ๘. เด็กหญิงศริญญา        สีลุนใด 

๙. เด็กหญิงนริศรา         บุรมย์    ๑๐. เด็กหญิงอาภัสรา   ใจกุศล 

๑๑. เด็กหญิงณปภัช    จุ้ยม่วงศรี   ๑๒. เด็กชายวีรภัทร    พงสะพัง 



๑๓. เด็กชายพีรวิชญ์   กาจุมปู    ๑๔. เด็กชายสุทธินันท์    พิมพ์นิล 
๑๕. เด็กชายวัชรพงษ์    ลาดลี    ๑๖. เด็กชายเมธา   สมบูรณ์พาหนะ 
๑๗. เด็กหญิงประภาภัทร  วังหิน    ๑๘. เด็กหญิงไวรนิวรดา  กู้เขียว 
๑๙. เด็กชายภูดะวัน   สอนสันติ   ๒๐. เด็กชายอริญชัย    แสงฤทธิ์ 
๒๑. เด็กชายณัฏฐกิตต์    เตียนพลกรัง   ๒๒. เด็กหญิงจันทรา    ค ามูลมา 
๒๓. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ทองมะเริง   ๒๔. เด็กหญิงธนาภา   ขายฝ้าย 
๒๕. เด็กชายสงกรานต์    สุขพานิช   ๒๖. เด็กหญิงกนกรัตน์    นาสมยนต์ 
๒๗. เด็กชายจิรายุ    เวชกามา   ๒๘. เด็กหญิงปาณิศา    ศรไชย 
๒๙. เด็กหญิงธัญลักษณ์   เสาะแสวง   ๓๐. เด็กหญิงณัฐนิชา    ศรีตะสาร 
๓๑. เด็กชายเตชิต    ชูวงษ์    ๓๒. เด็กชายวรเมธ    เกตุทอง 
๓๓. เด็กหญิงพิศฌาย์นันต์  สุขแสง   ๓๔. เด็กหญิงจิรัตติการณ์ สันวิลาศ 
๓๕. เด็กชายกฤษณพงษ์  ค าแหง 
 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๑ 

๑. เด็กชายฐิติวัฒน์     เวฬุวนารักษ์   ๒. เด็กชายณัฐพร   เหล่ามาลา 

๓. เด็กหญิงเขมิกา        นวลกลาง   ๔. เด็กหญิงมนัสนันท์     เดชฤทธิ์ 
๕. เด็กชายเกียรติศักดิ์    เจริญสวัสด์ิ   ๖. เด็กชายณภัทร         จันทร์กระจ่าง 

๗. เด็กชายณัฐวรรธน์     พรหมศิรินนท์   ๘. เด็กหญิงปวันรัตน์      บุญฮู้ 
๙. เด็กหญิงพิมฟ้า         มุ่งหาสิน    ๑๐. เด็กชายก้องภิภู       สังข์นวม 

๑๑. เด็กชายจิรภาส        ชุมใหม่    ๑๒. เด็กชายจักรภัทร     โคตรดง 
๑๓. เด็กชายทีฆทัศน์       พันธ์เกษ     ๑๔. เด็กชายธนวัฒน์      เชิญรัมย์ 
๑๕. เด็กชายธนภัทร       บุญมาก    ๑๖. เด็กชายนันทนากรณ์ มีเงิน 
๑๗. เด็กชายบริวัฒน์       กองจินดา   ๑๘. เด็กชายปฏิภาณ      พรมมา 
๑๙. เด็กชายพิชญภัค      ว่ามา    ๒๐. เด็กชายพชร           เพ็งธรรม 
๒๑. เด็กชายภูสิทธิ์        พวงมาลัย   ๒๒. เด็กชายสรวิศ         เกิดกระจาย 
๒๓. เด็กชายอรรถพล      ทรงพันธ ์   ๒๔. เด็กหญิงจิรัชยา       ทวีรัตน์ 
๒๕. เด็กหญิงณัฐธิดา      ดุเหว่า    ๒๖. เด็กหญิงณัฐนันท์      เถาว์พันธ์ 
๒๗. เด็กหญิงธัญพิชชา    อยู่อินทร์   ๒๘. เด็กหญิงปฐมวรรณ   ฉิมพะเนา 
๒๙. เด็กชายบายู           สุวรรณทอง   ๓๐. เด็กชายชนาเมธ       สมจิตร 
๓๑. เด็กชายพรเทวา      อันทะราช   ๓๒. เด็กชายกฤษณพล   จันทร์สร้าง 
๓๓. เด็กชายชัยภัค   แสงงาม    ๓๔. เด็กหญิงญาณิศา   แสงฤทธิ์ 
๓๕. เด็กชายธนกฤต   ม่วงภูเขียว 
 
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๒ 

๑. เด็กชายจิตติ          มัจจุราช    ๒. เด็กหญิงจิดาภา         อิ่มสมบูรณ์ 

๓. เด็กหญิงพิมพ์ชนก     ไชยปัญญา   ๔. เด็กชายกวินกิตต์ิ        กากาศ 

๕. เด็กชายชิษณุพงศ์      สมบูรณ์ทรัพย์   ๖. เด็กหญิงปิยธิดา       ใสดี 

๗. เด็กชายจารุวิทย์        ศิริทอง    ๘. เด็กชายโชคนุพัฒน์  คุ้มคง 



๙. เด็กชายทีปะกร    อ่อนประทุม   ๑๐. เด็กชายเทอดศักด์ิ จันทร์ศรี 
๑๑. เด็กชายธนกร        ลาดฝ้ัน    ๑๒. เด็กชายธนภัทร   สุทะปา 
๑๓. เด็กชายนพรุจ       อักษรไชย   ๑๔. เด็กชายพัชระ        นาคสวน 
๑๕. เด็กชายภูมินทร์     ภูนามูล    ๑๖. เด็กชายรัชชานนท์   หนูม่วง 
๑๗. เด็กชายอดิชาติ    โคตรเสนา   ๑๘. เด็กชายอดิเทพ       พัฒนา 
๑๙. เด็กชายเอกศิษฏ์    จ่าพุลี    ๒๐. เด็กหญิงโชษิตา     มาอ่อน 
๒๑. เด็กหญิงวีรยา       ไตรยะสุทธิ์   ๒๒. เด็กหญิงสายธาร   อยู่สบาย 
๒๓. เด็กหญิงสุภาพร    สาริพนม   ๒๔. เด็กหญิงอภัสรา      เหล่าจันอัน 
๒๕. เด็กหญิงกมลชนก    รุยาพร    ๒๖. เด็กหญิงธันยธรณ์   มุ่งประโยชน ์
๒๗. เด็กชายกันต์กวี   ชัยค า    ๒๘. เด็กหญิงบัณฑิตาภรณ์  แสงทอง 
๒๙. เด็กชายกันตพัฒน์   พรมวิเศษ     ๓๐. เด็กหญิงณัฐธิดา   กึ่งกลาง 
๓๑. เด็กหญิงชญาธิชา   บุญพรม    ๓๒. เด็กชายพสิษฐ์กร   แย้มพลอย 
๓๓. เด็กหญิงวรรณภา   บุตรเพชร   ๓๔. เด็กชายอนาวา   กัณฑ์แก้ว 
๓๕. เด็กหญิงเปมิกา   ช้ันฉัตร 
 
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒/๓ 

๑. เด็กชายณฐพล      รสจันทร์    ๒. เด็กหญิงชัชฎาพร เกษรไพบูลย์ 
๓. เด็กหญิงตวงรัตน์     มูลโสม    ๔. เด็กหญิงปริชญา     ด้วงหิรัญ 

๕. เด็กชายชยพล        อินทะนาม   ๖. เด็กชายนราวิชญ์      นิตยวัน 

๗. เด็กชายธันย์ธ ารง    สิริประชาชัยกุล   ๘. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คล้ายวิชิต 

๙. เด็กหญิงธัญชนก     ดอกยี่สุ่น   ๑๐.เด็กชายศุภกิตต์ิ      มณีพันธ์  
๑๑. เด็กชายก้องเกียรติ  กลางวิชัย   ๑๒. เด็กชายณฐกร       พูนสวัสด์ิ 
๑๓. เด็กชายทวีทรัพย์    เจียระเนีย   ๑๔. เด็กชายนาวี         รัตนพันธ ์
๑๕. เด็กชายนุกูล      เนาเสาร์    ๑๖. เด็กชายปฏิพล      พรมมา 
๑๗. เด็กชายปภาวิน    ประทุมวัน   ๑๘. เด็กชายพรรษวัฏ   บุตรเกตุ 
๑๙. เด็กชายพัชรพล    น้อยชมภู   ๒๐. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  นุวงศ์ศรี 
๒๑. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ปัญญารส   ๒๒. เด็กชายอชรายุ      สุขเลิม 
๒๓. เด็กหญิงชนัญญา    เหล่าจ าปา   ๒๔. เด็กหญิงญาณิศา   เคหารักษ์ 
๒๕. เด็กหญิงทักษอร   สิงห์สถิตย์   ๒๖. เด็กหญิงนันทัชพร  สาคร 
๒๗. เด็กหญิงปัณฑิตา  คุ้มสารักษ์   ๒๘. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ตาลิน 
๒๙. เด็กหญิงศิริรัตน์     ไผ่โสภา    ๓๐. เด็กหญิงอารีรดา     ผลวงษ์ 
๓๑. เด็กชายฉัตรชัย     ผดุงรัตน์    ๓๒. เด็กชายนันทวัฒน์    บุรมย์ 
๓๓. เด็กชายอิทธิเดช   มุ่งประสมกลาง   ๓๔. เด็กหญิงสุภัสสรา   ขนุนทอง 
๓๕. เด็กหญิงสุกัญญา   พลอยขาว 
 

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๑ 

๑. เด็กชายจักรวุฒิ         จันเครือเกิด   ๒. เด็กชายฐิติวัฒน์         เดชวุ่น 

๓. เด็กชายธนกฤต         แจ้งสิน    ๔. เด็กชายธนชิต           หรั่งฉายา 



๕. เด็กชายธนวินท์         บุญมาก    ๖. เด็กชายธนาธิป          ลาดฝ้ัน 

๗. เด็กชายธนาธิป        สร้อยรอด   ๘. เด็กชายธีรภณ        เจนชัด 

๙. เด็กชายปริญญา  พลายแก้ว   ๑๐. เด็กชายพรหมภัสสร ฐานพัฒนโชติกูญ 

๑๑. เด็กชายพีรพัฒน์    วิภาสวัสด์ิ   ๑๒. เด็กชายพีรวัส       ขุนทอง 
๑๓. เด็กชายภูวดล     สุขพ่วง    ๑๔. เด็กชายวสุธันย์      ศรีเสาร์ 
๑๕. เด็กชายสกลวรรธน์  ด้วงสูงเนิน   ๑๖. เด็กหญิงกวิสรา     ดาบเพ็ชรธิกรณ์ 
๑๗. เด็กหญิงกุลณัฐ       ณะอ าภัย   ๑๘. เด็กหญิงขวัญชนก  โปทาเมือง 
๑๙. เด็กหญิงขวัญฤทัย   บุญรอด    ๒๐. เด็กหญิงคุนิตา      เข็มสี 
๒๑. เด็กหญิงชญานี     ธรรมโคตร   ๒๒. เด็กหญิงชนัฐปภา นาคพวง 
๒๓. เด็กหญิงณัฏฐา     รุนดา    ๒๔. เด็กหญิงณัฐกมล  นวลงาม 
๒๕. เด็กหญิงธณิดา   บรรจงจิต   ๒๖. เด็กหญิงปนิตา  ศรีโพนทอง 
๒๗. เด็กหญิงปาริชาต  เถียมตะคุ   ๒๘. เด็กหญิงปาลิตา      นนท์เรืองฤทธิ์ 
๒๙. เด็กหญิงปรียาภัทร ดีวัน    ๓๐. เด็กหญิงพลอยจุฑา สินศิริ 
๓๑. เด็กหญิงพัชรี       ยะสาร    ๓๒. เด็กหญิงพิมพ์มาดา สุขศรี 
๓๓. เด็กหญิงเพชรลดา  วัดจ านงค์   ๓๔. เด็กหญิงศิริวิภา  ประชิม 
๓๕. เด็กหญิงเสาวภา   บัวลุน    ๓๖. เด็กหญิงเอมมิกา     มานะดี 
๓๗. เด็กชายธนัท       รอดพิทักษ์   ๓๘. เด็กชายวัชรพงษ์   วงศ์ค าเหลา 
๓๙. เด็กชายพีรพงษ์   อ าภวา    ๔๐. เด็กชายรัฐภูมิ   อนุสรณ์ 
 

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๒ 

๑. เด็กชายกัณฑ์อเนก  การรัมย์    ๒. เด็กชายเขษมศักดิ์    กอคูณ 

๓. เด็กชายคุณากร         อ้นป้อม    ๔. เด็กชายจิรเมธ       สุวรรณรัมย์ 
๕. เด็กชายชยะนันท์      วรรณโชติ   ๖. เด็กชายชวัลวิทย์    ศรีชัยมูล 

๗. เด็กชายณัฏฐพล       เกษแก้ว    ๘. เด็กชายณัฐดนย์   ทรัพย์ประเสริฐ 
๙. เด็กชายดุลยทรรศน์   จีระชาติสกุล   ๑๐. เด็กชายธินกร       จันลาสัย 

๑๑. เด็กชายธนกร       ทองมะเริง   ๑๒. เด็กชายธนดล       ประสมศรี 
๑๓. เด็กชายเปรมณัช  ชามะรัตน์    ๑๔. เด็กชายภูตะวัน     ทองจันทร์ 
๑๕. เด็กชายภูวนัย        แสนอุบล    ๑๖. เด็กชายรัฐศักดิ์      หนูแดง 
๑๗. เด็กชายวงศกร      ปราณีทะ   ๑๘. เด็กชายวงศธร       เหล่ารอด 
๑๙. เด็กชายสุรวิชญ์    มังษะชาติ   ๒๐. เด็กชายหนึ่งพันกร   จันทร์แย้ม 
๒๑. เด็กชายเอกวิญญ์   นาทองหล่อ   ๒๒. เด็กหญิงกชพร     พินิจดวง 
๒๓. เด็กหญิงจิระนันท์   มุ่งหาสิน    ๒๔. เด็กหญิงจิรัชญา     อ่วมคุ้ม 
๒๕. เด็กหญิงชนวรรณ  ศรีพิษ    ๒๖. เด็กหญิงชนิกานต์  จิตร์บรรจง 
๒๗. เด็กหญิงชลลดา    คงสุขา    ๒๘. เด็กหญิงฐิติกานต์    แฝงแก้ว 
๒๙. เด็กหญิงณัฐนันท์   บุญหลวง    ๓๐. เด็กหญิงเบญญาภา เรืองฤทธิ์ 
๓๑. เด็กหญิงปล้ืมจิตร์    สายแสงจันทร์   ๓๒. เด็กหญิงแพรวา   อุดพ้วย 
๓๓. เด็กหญิงแพรวพราว  งามเกล้ียง   ๓๔. เด็กหญิงมนัสนันท์ ศิลา 
๓๕. เด็กหญิงลภัสกร   ธนภูมิแก้ว   ๓๖. เด็กหญิงวริศราภร พรมลิจันทร์ 
๓๗. เด็กหญิงสุณัฐชา   ไชยตัน    ๓๘. เด็กชายภูมิภัทร ศรีป้อม 
๓๙. เด็กชายพิชยะ      อ้นอ๊อด    ๔๐. เด็กชายจตุพล  ความปลงใจ 



 
ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๓/๓ 
๑. เด็กชายกษิดิศ     แสงเดือน   ๒. เด็กชายกิตตินันท์      ทองแสง 

๓. เด็กชายชญานนท์  จักกาวิละ   ๔. เด็กชายชนะกันต์       จักกาวิละ 

๕. เด็กชายชินกฤต    จันทร์ถาวร   ๖.เด็กชายณัฐนนท์      งามเฉลียว  
๗. เด็กชายตุลธร      โพธิ์ทอง    ๘. เด็กชายทัตเทพ          กาสีคุณ 

๙. เด็กชายธนกฤต ค าไธสง    ๑๐. เด็กชายธนวัฒน์   กองจับ 

๑๑. เด็กชายธนาเดช     ปานสวัสด์ิ   ๑๒. เด็กชายธีรพัฒน์   ใจฉ่ า 
๑๓.เด็กชายปวีณ์กร     พรรณคร     ๑๔. เด็กชายปิยะศักด์ิ   แซ่โล้ว 
๑๕. เด็กชายพรพิพัฒน์   นุสิทธิ์    ๑๖. เด็กชายภักค์ชนนท์   จุ้ยม่วงศรี 
๑๗. เด็กชายลัทธิกร   มาวงนอก   ๑๘. เด็กชายวรวัฒน์    ยุงรัมย ์
๑๙. เด็กชายวัชรชัย    ดอนหอมตา   ๒๐. เด็กชายศรันย์วิชญ์  อานิสงส์ 
๒๑. เด็กชายสุภวิชญ์    โขมพัฒน ์   ๒๒. เด็กชายสรยุทธ  ศิโรดม 
๒๓. เด็กหญิงกัญญณัช วงศ์อนันต์   ๒๔. เด็กหญิงกันยาวีร์  เกษกุล 
๒๕. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงศ์ช่าง    ๒๖. เด็กหญิงณัฐมล     อินทวงค์ 
๒๗. เด็กหญิงธนัชพร   หาญฟ้า    ๒๘. เด็กหญิงธิดา         ไฝสีทา 
๒๙. เด็กหญิงธิติสุดา     แสนสุข    ๓๐. เด็กหญิงนัชชา      ยอดค ามี 
๓๑. เด็กหญิงนิรินธิรา  บรรจง    ๓๒. เด็กหญิงนุชนาฎ  ย่ ายวน 
๓๓. เด็กหญิงมิลินดา     ธรรมรักษา   ๓๔. เด็กหญิงศศิพิมล  เสมอสุข 
๓๕. เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์อินทร์   ๓๖. เด็กหญิงออนภา     คุตชิตา 
๓๗. เด็กหญิงอาทิตยา   บุญมา    ๓๘. เด็กชายชิติพัทธ์   ชมภู 
๓๙. เด็กชายพชรพล   ชัยเพชร    ๔๐. เด็กหญิงวิรดา   ธีรวงค์ 
 

รายชื่อนักเรียนส ารองชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ 
๑.  เด็กชายสราคิน   ชุวัสวัต    ๒. เด็กชายภูดะวัน    สอนสันติ 
๓. เด็กชายธนกฤต   หาญฟ้า    ๔. เด็กหญิงภาณุมาศ    สว่างสุข 
๕. เด็กหญิงนันท์นภัส   บุตรวงค์    ๖. เด็กชายจิรายุ    อภิบาลศรี 
๗. เด็กชายภัทรพงษ์   มะโนรส    ๘. เด็กหญิงพัชรพร   ทองข า 
๙. เด็กชายวรพล   อิ่มสมบูรณ์   ๑๐. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์    ศรีเมือง 
๑๑. เด็กหญิงธนกมล    กลมไธสง   ๑๒. เด็กหญิงรสกร    แก้วการไร ่
๑๓.เด็กชายเดโชพล   บุญสูง    ๑๔. เด็กชายธนวรรธน์   เสน่ห์ 
๑๕. เด็กชายรชานนท์   กึ่งคล้าย 
 

รายชื่อนักเรียนส ารองชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ ๒ 
๑. เด็กหญิงพิมพรรณ   คชแสง    ๒. เด็กชายอดิศร   ปุ้มแพง 
๓. เด็กชายธนวันต์   ชายทวีป   ๔. เด็กหญิงฐิติยากร   น้อยสุวรรณ 
๕. เด็กหญิงอุบลวรรณ   กุลมุน    ๖. เด็กชายประกายวิทย์   บุญเกิด 
๗. เด็กหญิงกัญญณัช   ครองยุติ    ๘. เด็กชายสุริยา   ใกล้อินทร์ 
๙. เด็กหญิงกัญญารัก  มากมาย    ๑๐. เด็กชายชลลวัฒน์  พุฒหอม 
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