
ล ำดับ ช่ือ - สกุล หมำยเหตุ

1 เด็กหญิงธนัญภรณ์        ธรรมลังกา 

2 เด็กหญิงอินทิพร           สุริยะอาภา

3 เด็กหญิงอรพิมน           สุริยะอาภา

4 เด็กหญิงพัชรนันท์         อัศวรัชต์โภคิน

5 เด็กหญิงอรจันทกานต์     สร้างจันทร์

6 เด็กหญิงชวัลญา           อังศุรังสีกุล

7 เด็กหญิงปัณฑารีย์         ชุติวรรณโสภณ

8 เด็กหญิงสลิลลา            จงสมจิต

9 เด็กหญิงณัฎฐณิชา         ขุนบุรี

10 เด็กหญิงชุติกาญจน์        เลิศกุลธน

11 เด็กหญิงณัฐณกานต์        ธูปทอง

12 เด็กหญิงชนมน              พัชรากิตติ

13 เด็กหญิงณัฏฐณิชา         รัตนราช

14 เด็กหญิงวราทิพย์           ไชยเสนา

15 เด็กหญิงธัญวลัย             ศรีมงคล

16 เด็กหญิงธนิษฐา             แพรกบรรเทิง

17 เด็กหญิงชญานุตม์          วาณิชย์เจริญ

หมายเหตุ: รายชื่อนักเรียนอาจจะมีเพิ่มเติมอีก 
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ล ำดับ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ

1 เด็กหญิงปัณฑารีย์      คงสวัสด์ิ

2 เด็กหญิงณัฎฐณิชา      ยังวิเศษสุข

3 เด็กหญิงณัฐธยาน์       แต่แดงเพ็ชร์

4 เด็กหญิงปณาลี          ปานมาศ

5 เด็กหญิงปวริศา          มั่นคง

6 เด็กหญิงกานต์พิชชา     แย้มงามเหลือ

7 เด็กหญิงจิดาภา          อิ่มวิทยา

8 เด็กหญิงพุทธ์พิชญา     ตระกูลน่าเล่ือมใส

9 เด็กหญิงพรรษมล       ขอบชิต

10 เด็กหญิงพิชญธิดา       ศรีไตรราศรี

11 เด็กหญิงลิลล่ี             ด็อดสัน

12 เด็กหญิงกฤษณา         ลายหงษ์

13 เด็กหญิงอารดา          สหะเดช

14 เด็กหญิงบุณณดา       บุญญะเหมภาส

15 เด็กหญิงนิชาภา         โพธิวงศ์

16 เด็กหญิงพาขวัญ         ตรีบุปผา

17 เด็กหญิงชนากานต์      อินวะษา

18 เด็กหญิงจิราพัชร        ตรงเจริญใจ

19 เด็กหญิงภัทราพร        ตินตะโมระ

20 เด็กหญิงวรรณรดา       แสนดี

21 เด็กหญิงนันทิกานต์      หร่ายเจริญ

หมายเหตุ: รายชื่อนักเรียนอาจจะมีเพิ่มเติมอีก 
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ล ำดับ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ

1 เด็กหญิงปุญญิศา       หาญยงยุทธ

2 เด็กหญิงนับพันพร      กระโจมศรี

3 เด็กหญิงธัญญรัตน์      วัฒนพันธ์

4 เด็กหญิงกันยากร       สุภพันธ์

5 เด็กหญิงศุภารัตน์       ณ กลองดี

6 เด็กหญิงพิชฎา          สุขะนาคินทร์

7 เด็กหญิงภูริฎชญา       กิจการนนท์

8 เด็กหญิงชญาณิน        วัชรอนุรักษ์กุล

9 เด็กหญิงชนัดดา          ภาราสิงห์

10 เด็กหญิงณัฐกาญจน์      เพิ่มประเสริฐ

11 เด็กหญิงรมณ             กาญจนสิทธ์ิ

12 เด็กหญิงพัตร์พิมล        น้อยสุวรรณ

13 เด็กหญิงปริม              จือเหลียง

14 เด็กหญิงกรรณิการ์        ทองม่วง

15 เด็กหญิงน ้าเพชร           เทศสมุทร

16 เด็กหญิงโสตถิชา           ต้ังโคมแสงทอง

17 เด็กหญิงพอฤทัย           มณีพรม

18 เด็กหญิงนันท์นภัส         พงษ์สุทธิรักษ์

19 เด็กหญิงสิริยากร           สมจันทร์

20 เด็กหญิงกวินธิดา           ศรีสุโข

หมายเหตุ: รายชื่อนักเรียนอาจจะมีเพิ่มเติมอีก 
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ล ำดับ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ

1 เด็กหญิงนาวา             มาลาวงษ์

2 เด็กหญิงบุญญาภา        วิจิตรพัชร

3 เด็กหญิงชาลิสา           เกตุเทียน

4 เด็กหญิงอินทุภา           ครองธรรม

5 เด็กหญิงสิริฤทัย           บัวส าอางค์

6 เด็กหญิงณฐมน            วงศ์ซา

7 เด็กหญิงชัญญานุช        รอดอ าพัน

8 เด็กหญิงกัญจน์จิรา       ธรรมสัจจกูล

9 เด็กหญิงจุฑามาศ         พินิจทรัพย์

10 เด็กหญิงปัณฑารีย์         เทียมจันทร์

11 เด็กหญิงสุชานาถ          รุ่งเรือง

12 เด็กหญิงตรียาพร          กิจเจริญ

13 เด็กหญิงพิมพิสรา         เตชญ์ชาติวณิชย์

14 เด็กหญิงธนพร             เกษมศรี

15 เด็กหญิงวรกานต์          จันต๊ะรังษี

16 เด็กหญิงฐวศมน           บุญมานะประเสริฐ

17 เด็กหญิงชนากานต์        วงษ์ค า

18 เด็กหญิงชญานุตต์         ปานแก้ว

19 เด็กหญิงณัชชา             แสนสีมน

20 เด็กหญิงกานต์พิชชา      สุทธิแป้น

21 เด็กหญิงกาญจน์วรินทร์  ชัยสิริรุ่งตระกูล

หมายเหตุ: รายชื่อนักเรียนอาจจะมีเพิ่มเติมอีก 
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ล ำดับ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ

1 เด็กหญิงธนภร        นาภะสินธ์ุ

2 เด็กหญิงพริณ         สามารถ

3 เด็กหญิงอัญชิสา      ฤทธิมัต

4 เด็กหญิงการณชา     มหาวัตร

5 เด็กหญิงอริสรา        เลิศนันทนายศ

6 เด็กหญิงนลินนิภา      ศรีอุทัย

7 เด็กหญิงรัตนาวลี      ศรีหิรัญพัลลภ

8 เด็กหญิงกีรัตยา        ญาณะณิสสร

9 เด็กหญิงมนัญชยา      กิตติปิยะลักษณ์

10 เด็กหญิงกนกพิชญ์     คงยืน

11 เด็กหญิงภัสสร          กนกฤทัยรักษ์

12 เด็กหญิงจีรนันท์        เศรษฐ์ศุภศิริ

13 เด็กหญิงรัมภาพรรณ  คุงจ ารัส

14 เด็กหญิงชนิภรณ์       มนต์ชัยธนพัฒน์

15 เด็กหญิงอธาสิเม       เมฆเนย

16 เด็กหญิงณชนก        ฉันทศักด์ิมงคล

17 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สัมภวะผล

18 เด็กหญิงภัทรศยา     ใจเอื้อเฟื้อ

19 เด็กหญิงพลอย        บางอ้อ

20 เด็กหญิงปุล           ศิลปรัตนาภรณ์

21 เด็กหญิงปณารีย์      พงษา

หมายเหตุ: รายชื่อนักเรียนอาจจะมีเพิ่มเติมอีก 

ประกำศรำยช่ือนักเรียน ช้ัน ม.1 ปีกำรศึกษำ 2564

ม.1/5


