
เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

31904 เด็กหญิง ณัฎฐณิชำ ยังวิเศษสุข ม.1 1

31913 เด็กหญิง ธนัญภรณ์ ธรรมลังกำ ม.1 1

31916 เด็กหญิง ณัฐณกำนต์ ธูปทอง ม.1 1

31921 เด็กหญิง ชนมน พัชรำกติติ ม.1 1

31951 เด็กหญิง อินทิพร สุริยะอำภำ ม.1 1

31952 เด็กหญิง อรพิมน สุริยะอำภำ ม.1 1

31978 เด็กหญิง พัชรนันท์ อัศวรัชต์โภคนิ ม.1 1

31995 เด็กหญิง อรจันทกำนต์ สร้ำงจันทร์ ม.1 1

31999 เด็กหญิง ชวัลญำ อังศุรังสีกลุ ม.1 1

32650 เด็กหญิง ปัณฑำรีย์ ชุติวรรณโสภณ ม.1 1

32670 เด็กหญิง สลิลลำ จงสมจิต ม.1 1

32844 เด็กหญิง ณัฎฐณิชำ ขนุบุรี ม.1 1

32941 เด็กหญิง ชุติกำญจน์ เลิศกลุธน ม.1 1

33210 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ รัตนรำช ม.1 1

33228 เด็กหญิง ธนิษฐำ แพรกบรรเทิง ม.1 1

33282 เด็กหญิง วรำทิพย์ ไชยเสนำ ม.1 1

33283 เด็กหญิง ดนิตำ วำณิชย์เจริญ ม.1 1

33304 เด็กหญิง ปุณณภำ เขมนันต์ ม.1 1

33312 เด็กหญิง ชนิตปรียำ ทีปต์ธนำวัฒน์ ม.1 1

33263 เด็กหญิง สิริกนัย์ มำนัสสถิตย์ ม.1 1

33298 เด็กหญิง โศภิษฐำ ใจบุญ ม.1 1

33323 เด็กหญิง ธัญวลัย ศรีมงคล ม.1 1

33331 เด็กหญิง ณัฐปรียำ ใจเที่ยง ม.1 1

31896 เด็กหญิง ปัณฑำรีย์ คงสวัสดิ์ ม.1 2

31910 เด็กหญิง ณัฐธยำน์ แต่แดงเพ็ชร์ ม.1 2

31928 เด็กหญิง ปวริศำ มั่นคง ม.1 2

31930 เด็กหญิง กำนต์พิชชำ แย้มงำมเหลือ ม.1 2

31950 เด็กหญิง จิดำภำ อ่ิมวิทยำ ม.1 2
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เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

31979 เด็กหญิง พุทธ์พิชญำ ตระกลูน่ำเล่ือมใส ม.1 2

31983 เด็กหญิง พรรษมล ขอบชิต ม.1 2

31991 เด็กหญิง พิชญธิดำ ศรีไตรรำศรี ม.1 2

31993 เด็กหญิง ลิลล่ี ด็อดสัน ม.1 2

31997 เด็กหญิง กฤษณำ ลำยหงษ์ ม.1 2

32114 เด็กหญิง อำรดำ สหะเดช ม.1 2

32542 เด็กหญิง พำขวัญ ตรีบุปผำ ม.1 2

32814 เด็กหญิง ชนำกำนต์ อินวะษำ ม.1 2

33281 เด็กหญิง จิรำพัชร ตรงเจริญใจ ม.1 2

33287 เด็กหญิง ภัทรำพร ตินตะโมระ ม.1 2

33309 เด็กหญิง ปิยนำถ สังขท์อง ม.1 2

33330 เด็กหญิง นันทิกำนต์ หร่ำยเจริญ ม.1 2

31901 เด็กหญิง นับพันพร กระโจมศรี ม.1 3

31922 เด็กหญิง ศุภำรัตน์ ณ กลองดี ม.1 3

31924 เด็กหญิง พิชฎำ สุขะนำคนิทร์ ม.1 3

31935 เด็กหญิง ภูริฎชญำ กจิกำรนนท์ ม.1 3

31944 เด็กหญิง ชัญญำนุช รอดอ ำพัน ม.1 3

31972 เด็กหญิง ชนัดดำ ภำรำสิงห์ ม.1 3

31984 เด็กหญิง ณัฐกำญจน์ เพ่ิมประเสริฐ ม.1 3

31994 เด็กหญิง พัตร์พิมล น้อยสุวรรณ ม.1 3

32002 เด็กหญิง ปริม จือเหลียง ม.1 3

32007 เด็กหญิง กรรณิกำร์ ทองม่วง ม.1 3

32479 เด็กหญิง น้ ำเพชร เทศสมุทร ม.1 3

32727 เด็กหญิง โสตถิชำ ธรรมชัยปรำกำร ม.1 3

33195 เด็กหญิง นันท์นภัส พงษ์สุทธิรักษ์ ม.1 3

33247 เด็กหญิง พอฤทัย มณีพรม ม.1 3

33267 เด็กหญิง สิริยำกร สมจันทร์ ม.1 3

33318 เด็กหญิง กวินธิดำ ศรีสุโข ม.1 3

31887 เด็กหญิง นำวำ มำลำวงษ์ ม.1 4

31889 เด็กหญิง บุญญำภำ วิจิตรพัชร ม.1 4

31897 เด็กหญิง ชำลิสำ เกตุเทียน ม.1 4
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31899 เด็กหญิง อินทุภำ ครองธรรม ม.1 4

31914 เด็กหญิง สิริฤทัย บัวส ำอำงค์ ม.1 4

31936 เด็กหญิง ณฐมน วงศ์ซำ ม.1 4

31962 เด็กหญิง จุฑำมำศ พินิจทรัพย์ ม.1 4

31981 เด็กหญิง ตรียำพร กจิเจริญ ม.1 4

32170 เด็กหญิง ธนพร เกษมศรี ม.1 4

32876 เด็กหญิง วรกำนต์ จันต๊ะรังษี ม.1 4

32978 เด็กหญิง ฐวศมน บุญมำนะประเสริฐ ม.1 4

33032 เด็กหญิง ชนำกำนต์ วงษ์ค ำ ม.1 4

33220 เด็กหญิง ชญำนุตต์ ปำนแกว้ ม.1 4

33234 เด็กหญิง กำนต์พิชชำ สุทธิแป้น ม.1 4

33285 เด็กหญิง ณัชชำ แสนสีมน ม.1 4

33335 เด็กหญิง ฐิติชญำ อ้นพันธ์ ม.1 4

31894 เด็กหญิง ธนภร นำภะสินธุ์ ม.1 5

31898 เด็กหญิง พริณ สำมำรถ ม.1 5

31902 เด็กหญิง อัญชิสำ ฤทธิมัต ม.1 5

31905 เด็กหญิง กำรณชำ มหำวัตร ม.1 5

31906 เด็กหญิง อริสรำ เลิศนันทนำยศ ม.1 5

31909 เด็กหญิง นลินนิภำ ศรีอุทัย ม.1 5

31945 เด็กหญิง กรัีตยำ ญำณะณิสสร ม.1 5

31967 เด็กหญิง ภัสสร กนกฤทัยรักษ์ ม.1 5

31970 เด็กหญิง จีรนันท์ เศรษฐ์ศุภศิริ ม.1 5

31975 เด็กหญิง รัมภำพรรณ คงุจ ำรัส ม.1 5

31990 เด็กหญิง ชนิภรณ์ มนต์ชัยธนพัฒน์ ม.1 5

32003 เด็กหญิง อธำสิเม เมฆเนย ม.1 5

32721 เด็กหญิง ณชนก ฉันทศักดิ์มงคล ม.1 5

32725 เด็กหญิง กญัญำพัชร์ สัมภวะผล ม.1 5

33208 เด็กหญิง ปณำรีย์ พงษำ ม.1 5

33293 เด็กหญิง ภัทรศำ ใจเอ้ือเฟ้ือ ม.1 5

33295 เด็กหญิง พลอย บำงอ้อ ม.1 5

หมำยเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564


