
เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

31650 เด็กหญิง ภูริชญำ ติระตระกลูเสรี ม.2 1

31685 เด็กหญิง พีรญำ รอดเจริญ ม.2 1

31689 เด็กหญิง วิรัลพัชร เลำหวิศิษฏ์ ม.2 1

31700 เด็กหญิง กำนต์พิชชำ เกตุดำรำ ม.2 1

31709 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ญำโน ม.2 1

31714 เด็กหญิง จิรำณัฏฐ์ เตชภณบุญทรัพย์ ม.2 1

31720 เด็กหญิง เจนณิตำ พรอริยพรหม ม.2 1

31727 เด็กหญิง สุดำสิริ ผจงกจิกำร ม.2 1

32244 เด็กหญิง ณัชชำพร จงเฟ่ืองปริญญำ ม.2 1

32703 เด็กหญิง หงสธรณ์ ถนอมดิษฐ์สกลุ ม.2 1

32713 เด็กหญิง รตนพร วิมุตเกษม ม.2 1

33034 เด็กหญิง นำฏศิริ เลิศวนำงกรู ม.2 1

33067 เด็กหญิง ศุภิสรำ จิงหะรำนนท์ ม.2 1

33072 เด็กหญิง นำลันทำ ลีรัตน์เสถียร ม.2 1

33088 เด็กหญิง นภธมน คงเจริญ ม.2 1

33114 เด็กหญิง ปพิชญำ ผิวอ่อน ม.2 1

33120 เด็กหญิง ทวีพร คนัธชำติศิริกลุ ม.2 1

33124 เด็กหญิง น้ ำเพชร ซึ่งอมรเกยีรติ ม.2 1

33136 เด็กหญิง พีรมณฑ์ ลีลำพิสุทธิ์ ม.2 1

33146 เด็กหญิง ปวันรัตน์ แกว้เกดิมณี ม.2 1

31647 เด็กหญิง ณัฐชยำ หำญเพียรพงศ์ ม.2 2

31655 เด็กหญิง ธัญชนก เติมกจิอนันต์ ม.2 2

31659 เด็กหญิง ณิชชำ มีช่ืน ม.2 2

31686 เด็กหญิง ฐิตำรีย์ อมรมงคลกจิ ม.2 2

31687 เด็กหญิง สุพิชฌำย์ ศรุตำพงศ์ ม.2 2

31691 เด็กหญิง มุกตำภำ มอร์เตโร ม.2 2
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31699 เด็กหญิง กนัติชำ เตชะนันท์ ม.2 2

31706 เด็กหญิง อรณิชำ ยำมสุข ม.2 2

31718 เด็กหญิง ลัลลิยำ ทองมำก ม.2 2

31726 เด็กหญิง ศรุดำ งำมสง่ำ ม.2 2

31730 เด็กหญิง ณพิชญ์ มุจลินท์ ม.2 2

31776 เด็กหญิง กญัญำวีณ์ เกษมไชยำนันท์ ม.2 2

32006 เด็กหญิง ชนัญญำ ร่วมวงศ์ ม.2 2

32068 เด็กหญิง ไหมทอง โทขนุทด ม.2 2

32164 เด็กหญิง ณัฐธภำ บุตรหวำน ม.2 2

32559 เด็กหญิง สุชำดำ เอ่ียมเสริม ม.2 2

32661 เด็กหญิง ชวัลนุช แซ่เจียง ม.2 2

32701 เด็กหญิง วริศรำ รอดพยุง ม.2 2

32974 เด็กหญิง ปัณฑิตำ วรีพุฒซ้อน ม.2 2

33075 เด็กหญิง สุธำวดี พูลเพ่ิม ม.2 2

33078 เด็กหญิง รสิตำ ธรรมโชติวร ม.2 2

33112 เด็กหญิง อรจิรำ เฉลิมแสน ม.2 2

33125 เด็กหญิง นันท์นภัส บุญสร้ำง ม.2 2

33126 เด็กหญิง บุญญำภำ ล้ิมเกษตรสกลุ ม.2 2

33138 เด็กหญิง ภัทรศยำ นพมำศ ม.2 2

33171 เด็กหญิง วำสิตำ นิยุบล ม.2 2

33289 เด็กหญิง ยศมล ว่องวิวรรธน์ ม.2 2

31645 เด็กหญิง ชนิกำนต์ วรรณวนิดำ ม.2 3

31646 เด็กหญิง ชำลิสำ สมิตินันทน์ ม.2 3

31658 เด็กหญิง ณัฐธยำน์ หำญโอฬำรเลิศ ม.2 3

31666 เด็กหญิง ทัศน์วรรณ ศุขกสิกร ม.2 3

31683 เด็กหญิง นิษฐำ ไกรลักษณกลุ ม.2 3

31717 เด็กหญิง กวินตรำ หนูฉำยำ ม.2 3

31719 เด็กหญิง สรัสนันท์ ศิริพันธ์ ม.2 3

31740 เด็กหญิง พัสภรณ์ ชินทองจู ม.2 3
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31749 เด็กหญิง จิดำภำ ภู่แสงทอง ม.2 3

31769 เด็กหญิง พชรวรรณ ค ำเชิด ม.2 3

31793 เด็กหญิง พิชญำภำ ผลเพ่ิม ม.2 3

32138 เด็กหญิง กรชนก ทองสุธรรม ม.2 3

32225 เด็กหญิง สุภำภรณ์ วงศ์ศิลำทอง ม.2 3

32436 เด็กหญิง ณธิดำ สำมบุญเรือง ม.2 3

32526 เด็กหญิง ธนวรรณ วัฒนกลู ม.2 3

32842 เด็กหญิง อัครนำถ เรือนสถิตย์ ม.2 3

32868 เด็กหญิง ชำคริยำ แกว้มำ ม.2 3

32971 เด็กหญิง ณัฐณิชำ เหล่ำพิเดช ม.2 3

33039 เด็กหญิง ธนัญชนก ยำใจ ม.2 3

33074 เด็กหญิง ศรัณย์ชนัช เติมคนุำนนท์ ม.2 3

33079 เด็กหญิง นันท์นภัส อุทุมภำ ม.2 3

33116 เด็กหญิง รักษ์สิริ วิรสิริสิญจ์ ม.2 3

33148 เด็กหญิง วิลำสิณี ธัญญชำติ ม.2 3

33165 เด็กหญิง ปำณภัคสร ศรีนุเสน ม.2 3

33167 เด็กหญิง นภัสวรรณ ไตรวิทยำกร ม.2 3

33168 เด็กหญิง ณัชชำ วงศ์ตลำดขวัญ ม.2 3

33209 เด็กหญิง รฌำ ชัชวงษ์ ม.2 3

31661 เด็กหญิง วิมลณัฐ ไวยวุฒิ ม.2 4

31679 เด็กหญิง ฤทัยกำนต์ แซ่หลี ม.2 4

31682 เด็กหญิง สุธิดำ สุกใส ม.2 4

31701 เด็กหญิง พิมพ์หทัย สุขสิทธิประสงค์ ม.2 4

31702 เด็กหญิง กรณิศ สลำยแผ้ว ม.2 4

31708 เด็กหญิง ณภัทร เขมำธร ม.2 4

31711 เด็กหญิง รดำกำนต์ เฉื่อยฉ่ ำ ม.2 4

31712 เด็กหญิง ชนิสรำ ค ำคะณำ ม.2 4

31721 เด็กหญิง ฐิตำภำ พรรณประภำศรี ม.2 4

31744 เด็กหญิง ปฏิมำกร ขอบคณุ ม.2 4
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31745 เด็กหญิง ศิรภัสสร โอษฐจันทึก ม.2 4

31747 เด็กหญิง ธนัญญำ เสมำขนัธ์ ม.2 4

31774 เด็กหญิง ปัณณพร แกน่ภักดี ม.2 4

31790 เด็กหญิง ปภำดำ เจริญวงศ์ ม.2 4

31871 เด็กหญิง อรกญัญำ ปสังคำนนท์ ม.2 4

31877 เด็กหญิง อินทุ์ชนก ประเสริฐโยธิน ม.2 4

32486 เด็กหญิง พัชรำภรณ์ หยกสุริยันต์ ม.2 4

32498 เด็กหญิง นพภัสสร บัวแกว้ ม.2 4

33002 เด็กหญิง นัชชำ เฟ่ืองฟู ม.2 4

33036 เด็กหญิง ณฐมน รักษ์เผ่ำ ม.2 4

33128 เด็กหญิง พรชิตำ กองวำรี ม.2 4

33137 เด็กหญิง ชเลดำว สุจริตธรรม ม.2 4

33139 เด็กหญิง ณัฐณิชำภัทร ชินวงศำกลุ ม.2 4

33150 เด็กหญิง สุพิชญำ บัวแกว้ ม.2 4

33153 เด็กหญิง อรุณพร หอมกหุลำบ ม.2 4

33302 เด็กหญิง กมลลักษณ์ พยำกรณ์ ม.2 4

33303 เด็กหญิง ปิยะธิดำ สุวรรณสัญญำ ม.2 4

31649 เด็กหญิง ชวัลนุช เทียนเงิน ม.2 5

31653 เด็กหญิง กวิตำ สุวรรณสุข ม.2 5

31662 เด็กหญิง ฐิติชญำร์ มีแกว้ ม.2 5

31663 เด็กหญิง ขวัญพิชำ สุขใจ ม.2 5

31664 เด็กหญิง ปริยำภัทร แซ่ลี ม.2 5

31667 เด็กหญิง ณภัชชำ เพชรวัชระไพบูลย์ ม.2 5

31680 เด็กหญิง นภภัทรธร ตันติรักษ์ ม.2 5

31681 เด็กหญิง พัทธำนันท์ วิชินโรจน์จรัล ม.2 5

31694 เด็กหญิง ธีร์จุฑำ ลิมปิผล ม.2 5

31725 เด็กหญิง บุศริน รัศมีโชติ ม.2 5

31728 เด็กหญิง อติกำนต์ น้อยเคลือบ ม.2 5

31771 เด็กหญิง โสภิตนภำ แสงใส ม.2 5
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32347 เด็กหญิง อริญรัศมิ์ สุชัยรัตน์ ม.2 5

32502 เด็กหญิง พรรณภัสสร พงษ์ประดิษฐ์ ม.2 5

32541 เด็กหญิง ณัชชำ ตรีบุปผำ ม.2 5

32572 เด็กหญิง พิชญำ ชัยจินดำ ม.2 5

32687 เด็กหญิง ภัทรำนิษฐ์ บุญช ำนำญ ม.2 5

32767 เด็กหญิง ทักษอร คงชยุตม์ ม.2 5

32784 เด็กหญิง ปำลิดำ ปำลกะวงศ์ ณ อยุธยำ ม.2 5

33064 เด็กหญิง ชนำกำนต์ นนท์สุขเกษม ม.2 5

33077 เด็กหญิง กนัต์กนิษฐ์ รอดทรัพย์ ม.2 5

33089 เด็กหญิง กฤชญำ เอกอธิคม ม.2 5

33121 เด็กหญิง ชุติกำญน์ หงษ์กระจ่ำง ม.2 5

33127 เด็กหญิง ณัฐนรี รัตนจันทร์ ม.2 5

หมำยเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564


