
เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

31356 เด็กหญิง เพ็ญพิชชำ วรรณบูรณ์ ม.3 1

31387 เด็กหญิง พัทธนันท์ ฉำยฉลำด ม.3 1

31404 เด็กหญิง บุณยำพร พรเจริญ ม.3 1

31416 เด็กหญิง ญำดำ ไพโรจน์ฤทธิ์กลุ ม.3 1

31427 เด็กหญิง เพลงฟ้ำใส ศิริมหำธรรม ม.3 1

31481 เด็กหญิง ชิชญำ รุ่งฤทธิไกร ม.3 1

31639 เด็กหญิง สุธีมนต์ ปล้ืมสุทธิ์ ม.3 1

32022 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จำรุวรรณำภรณ์ ม.3 1

32090 เด็กหญิง พิรำอร บัวภำ ม.3 1

32134 เด็กหญิง ฤดูดำว แซ่เจียง ม.3 1

32434 เด็กหญิง วรฤทัย พลเย่ียม ม.3 1

32461 เด็กหญิง ณิชำรีย์ แซ่โคว้ ม.3 1

32535 เด็กหญิง คณัสนันท์ สงวนศฤงคำร ม.3 1

32889 เด็กหญิง วรัชยำ หนูมะเริง ม.3 1

32909 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ ทองศิริพันธ์ ม.3 1

32911 เด็กหญิง อันน์อำกร จริยำนุรักษ์กลุ ม.3 1

32915 นำงสำว พฤนทร์ เส้งซิ้ว ม.3 1

32919 เด็กหญิง วรัญญำ นำใจตรอง ม.3 1

32927 เด็กหญิง นันทิชำ เลำหกลุเวทิต ม.3 1

32930 นำงสำว อุมำกร เคำ้ศรีวงษ์ ม.3 1

32931 เด็กหญิง นัยน์ปพร ไชยสุ ม.3 1

32942 เด็กหญิง เปรมำ ศิริกลุ ม.3 1

32946 เด็กหญิง ณิชกำนต์ วิชัยดิษฐ์ ม.3 1

32949 เด็กหญิง กนัต์กนิษฐ์ แสงสันต์ ม.3 1

32950 เด็กหญิง ชลนภัส โคตรสมบัติ ม.3 1

32958 เด็กหญิง เสำวลักษณ์ วำณิชกลุชัย ม.3 1

32993 เด็กหญิง ณภัทร กสิวัฒน์ ม.3 1
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32997 เด็กหญิง ณัฐณิชำ องคมงคล ม.3 1

33147 เด็กหญิง นวพรรณ ร่มโพธิ์เงิน ม.3 1

31352 เด็กหญิง อรกญัญำ วชิรแพทย์ ม.3 2

31358 เด็กหญิง มนรดำ ดิษฐรักษ์ ม.3 2

31368 เด็กหญิง ธรรพ์ณภรณ์ ธีระบุญชัยกลุ ม.3 2

31376 เด็กหญิง รัตนำกร เชยขนุทด ม.3 2

31378 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ เสพย์ธรรม ม.3 2

31419 เด็กหญิง นันทิตำ สุนทรเกตุ ม.3 2

31425 เด็กหญิง ขวัญกมล ม่วงปำน ม.3 2

31435 เด็กหญิง ฌำนิกำ ใจกล้ำ ม.3 2

31453 เด็กหญิง บุณยำนุช วิวัฒน์วิชำ ม.3 2

31482 เด็กหญิง นภัทร อยู่เจริญ ม.3 2

32035 เด็กหญิง พิมพ์พิศำ ฤกษ์ภิญโญชัย ม.3 2

32038 เด็กหญิง ปรำณญำ ต๊ะชมภู ม.3 2

32145 เด็กหญิง รวิกำนต์ มุ่งสุข ม.3 2

32469 เด็กหญิง พลอยธรรม ธนบวรเกยีรติ ม.3 2

32501 นำงสำว อรุณรัศมี เนติโรจนชัยชำญ ม.3 2

32743 เด็กหญิง กนัปภำ ฤกษ์บุตรศรี ม.3 2

32933 เด็กหญิง ภัคธีมำ เปี่ยมพิบูลย์ ม.3 2

32952 เด็กหญิง กญัญณัท ชัยเพชร ม.3 2

32955 เด็กหญิง ณชญำภำ อินทุนนท์ ม.3 2

32956 เด็กหญิง กญัญำวีร์ ว่องวีรวัฒน์ ม.3 2

32965 เด็กหญิง อรณัชชำ นุชบุษบำ ม.3 2

32968 เด็กหญิง กฤตยำดำ เกื้อหนุน ม.3 2

32969 เด็กหญิง กล่ินสกลุ เมฆฉำย ม.3 2

32973 เด็กหญิง ปภำวรินท์ เย็นช้ืน ม.3 2

32983 เด็กหญิง ธัญญ์พิชำ โชติวงศ์อริยะ ม.3 2

32990 เด็กหญิง บุรำรัณ อัศวเลิศแสง ม.3 2

32998 เด็กหญิง กมลพร ปิติวรวงศ์ ม.3 2

33006 เด็กหญิง กลูชัญญำ นำคกำญจน์กร ม.3 2

33011 เด็กหญิง ธัญชนน รัฐธนำวุฒิ ม.3 2
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31354 เด็กหญิง ภำวนำสิริ ครองพวก ม.3 3

31380 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดำ กวีสกลุวงศ์ ม.3 3

31396 เด็กหญิง ณณัฏฐพร เหล่ำพงษ์ศร ม.3 3

31405 เด็กหญิง นนทพร เวชศิลป์ ม.3 3

31407 เด็กหญิง ปำลิกำ อุมำวงสกลุ ม.3 3

31414 เด็กหญิง ณฐมน สมรรถเวช ม.3 3

31420 เด็กหญิง รพีพร อุตรำนิมิตร ม.3 3

31422 เด็กหญิง มุกริณ คงผอบ ม.3 3

31428 เด็กหญิง ไออุ่น แดงน้อย ม.3 3

31444 เด็กหญิง พิมพ์นำรำ จ ำปำทอง ม.3 3

31467 เด็กหญิง อชิรญำ ธนะคุ้มชีพ ม.3 3

31507 เด็กหญิง รัดำอร ศรีเฟ้ือง ม.3 3

31540 เด็กหญิง เมษิณี อภิรักษ์สิทธิชน ม.3 3

31635 เด็กหญิง นิชำภำ วสุรัตต์ ม.3 3

32151 เด็กหญิง กฤติญดำ เอกธำดำภักดิ์ ม.3 3

32472 เด็กหญิง ศศิก ำกร กจิกอ้งขจร ม.3 3

32900 เด็กหญิง พัณณิตำ อินวะษำ ม.3 3

32902 เด็กหญิง ชนำกำนต์ วงษ์ประเสริฐ ม.3 3

32921 เด็กหญิง ภัควลัญชญ์ ศรีพรม ม.3 3

32928 เด็กหญิง อวัศยำ พละกลุ ม.3 3

32936 เด็กหญิง ธนิภำ สิทธิภัทรกลุ ม.3 3

32948 เด็กหญิง ณภัทร ภูริดล ม.3 3

32979 เด็กหญิง เขมรพีภัคค บุญมำนะประเสริฐ ม.3 3

32980 เด็กหญิง พิชญนำถ กติติวรกจิ ม.3 3

32995 เด็กหญิง รติกร แสงวิรัตน์ ม.3 3

33007 เด็กหญิง ปำณิศรำ ลำภทิพมนต์ ม.3 3

31348 เด็กหญิง ศิริภัทรำช์ จันทอง ม.3 4

31355 เด็กหญิง ณิชชำ หมำยด่ำนกลำง ม.3 4

31367 เด็กหญิง อภิศรำ สุปรีชำวุฒิพงศ์ ม.3 4

31374 เด็กหญิง วนัทน์ณิภำ อภิบำลศรี ม.3 4

31377 เด็กหญิง พัสวี สถำปนิกำนนท์ ม.3 4
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31392 เด็กหญิง กนกพิชญ์ ฐิตยำงกรู ม.3 4

31409 เด็กหญิง ฐำนิดำ อบเชย ม.3 4

31426 เด็กหญิง วริษฐำ ด้วงใจบุญ ม.3 4

31430 เด็กหญิง สุภัสสรำ ชูแกว้ ม.3 4

31446 เด็กหญิง วรำภรณ์ เล่ียมสันต์ ม.3 4

32120 เด็กหญิง ศุภกำนต์ คงอินทร์ ม.3 4

32149 เด็กหญิง ศศิกำล โชติกอนุชิต ม.3 4

32464 เด็กหญิง สิริณภำ เอ่ียมช่ืน ม.3 4

32908 เด็กหญิง นัฐวลันช์ ตึกขำว ม.3 4

32920 เด็กหญิง ปัญญำรัตน์ จำยนียโยธิน ม.3 4

32937 เด็กหญิง ชนิกำนต์ หร่ำยเจริญ ม.3 4

32943 เด็กหญิง สุพิชญำ มูลศรี ม.3 4

32944 เด็กหญิง ทักษิณำ มงคลวัจน์ ม.3 4

32957 เด็กหญิง ณัฐนรีย์ วรรณพิรุณ ม.3 4

32976 เด็กหญิง จอมขวัญ สมรส ม.3 4

32977 เด็กหญิง ปภำชยำ จูจ้อย ม.3 4

32981 เด็กหญิง ชมบุญ ม่วงมิตร ม.3 4

32986 เด็กหญิง ธนภรณ์ โหมดตำด ม.3 4

32989 เด็กหญิง ศุภวดี วรรธนะชวลิต ม.3 4

32991 เด็กหญิง พิชำ ฉัตรมยูรวงศ์ ม.3 4

32996 เด็กหญิง ศริษำ จำตุรงคกลุ ม.3 4

33009 เด็กหญิง ธนพร สุวรรณวงศ์ ม.3 4

33140 เด็กหญิง แพรวำ โพธิ์ทอง ม.3 4

33186 เด็กหญิง ธรรมมิก เมืองพระ ม.3 4

33300 เด็กหญิง ธัญทิพย์ นำคนิคำม ม.3 4

31349 เด็กหญิง รวิกำนต์ รุ่งแกว้ ม.3 5

31360 เด็กหญิง ญำดำ กลุกำญจน์ ม.3 5

31371 เด็กหญิง ณัฐธิดำ ตรีเจริญ ม.3 5

31373 เด็กหญิง ธัญชนก สงวนพงษ์ ม.3 5

31383 เด็กหญิง กลัยภรณ์ นวลประเสริฐ ม.3 5

31393 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ชีววุฒิพงศ์ ม.3 5
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31410 เด็กหญิง ณิชำ พลไพรินทร์ ม.3 5

31530 เด็กหญิง ธัญวรินทร์ ถิรพัฒนวงษ์ ม.3 5

31532 เด็กหญิง ศรีภัสสร สุพรรณรัชตกลุ ม.3 5

31533 เด็กหญิง ธมลวรรณ พรหมมำศ ม.3 5

31846 เด็กหญิง นำเดีย อัลลิสัน บอสตัน ม.3 5

32014 เด็กหญิง รินลดำ แดงทองดี ม.3 5

32180 เด็กหญิง วรณัน ประสงค์ ม.3 5

32190 เด็กหญิง กลุธิดำ แผ่นสุวรรณ ม.3 5

32215 เด็กหญิง ธิชำณัช ปล่ังศรี ม.3 5

32280 เด็กหญิง พิชชำนันท์ ศุภภมร ม.3 5

32348 เด็กหญิง ปภำชุดำ สุชัยรัตน์ ม.3 5

32356 เด็กหญิง ภษร ค ำสุวรรณ ม.3 5

32451 เด็กหญิง ลภัสรดำ โสภณำงกรู ม.3 5

32540 เด็กหญิง วริสำ แซ่โง้ว ม.3 5

32723 เด็กหญิง มุกมณี ขวัญค ำ ม.3 5

32865 เด็กหญิง สุชำนันท์ จันทร์ดอกรัก ม.3 5

32903 เด็กหญิง ชญำน์ทิพย์ คลังเสง่ียม ม.3 5

32934 เด็กหญิง สุภำพร ภิรมย์พูล ม.3 5

32935 เด็กหญิง ธนกร ทรงบัณฑิตย์ ม.3 5

32966 เด็กหญิง กำนต์ธิดำ ทองแดง ม.3 5

32972 เด็กหญิง นัชชนันท์ ชัยศิริ ม.3 5

32984 เด็กหญิง ฐำนิดำ อัศวนนท์ ม.3 5

32985 เด็กหญิง ฐิตำรีย์ ศรีสำหร่ำย ม.3 5

32994 เด็กหญิง ณัฐณิชำ เฉลิมวัฒน์ ม.3 5

33227 เด็กหญิง กวิตำ เจนบวร ม.3 5

หมำยเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564


