
เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

31074 นำงสำว ธนพร คงด้วยแกว้ ม.4 1

31083 นำงสำว สิริยำกร แตงเจริญ ม.4 1

31096 เด็กหญิง นพวรรณ ทับทอง ม.4 1

31098 เด็กหญิง วริศรำ จูจ้อย ม.4 1

31117 นำงสำว ณัฐธิดำ จ ำหลัก ม.4 1

31119 นำงสำว กำนต์ธิดำ แสงกติติกร ม.4 1

31142 นำงสำว ปิยะนันท์ เทียมภู่ ม.4 1

31147 เด็กหญิง ภูริชญำ ออกแม้น ม.4 1

31201 นำงสำว ศิรดำ เหลืองทอง ม.4 1

31211 นำงสำว อุ้มรัก หิรัญสุรงค์ ม.4 1

31864 เด็กหญิง ณฝ่ังฟ้ำ วรปัญญำ ม.4 1

31873 นำงสำว อริสำ กล่ินพิมล ม.4 1

32021 นำงสำว ภัคภิญญำ โฉมศรี ม.4 1

32063 นำงสำว ณัฐธิดำ ศรีแสงอยู่ ม.4 1

32159 เด็กหญิง ชญำนิศ สุธำนนท์ ม.4 1

32328 นำงสำว สุภัสสร ธัญญำลำภสกลุ ม.4 1

32430 นำงสำว พิชญ์สุดำ ข ำพรหมรำช ม.4 1

32495 นำงสำว ศุภำพิชญ์ เรืองพรหม ม.4 1

32668 นำงสำว ปวิตรำ เพชรสังวำล ม.4 1

32679 นำงสำว สุริวิภำ อยู่แกว้ ม.4 1

32689 นำงสำว ณัฐกฤตำ เนื่องชุมพร ม.4 1

32693 นำงสำว อนิสสยำ ชูนิยม ม.4 1

32697 นำงสำว รัตนพรชัย ชุตินธโร ม.4 1

32700 นำงสำว ณพัชนันต์ วนิชย์เจริญ ม.4 1

32706 เด็กหญิง เกดธิดำ เกยีรติกลุ ม.4 1

32715 เด็กหญิง พรณิชำ วิทิตพนิตพันธ์ ม.4 1

รายช่ือนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปีการศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่4



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32728 เด็กหญิง ธนภร จงสมจิตต์ ม.4 1

32740 นำงสำว นันท์นภัส นนทนำคร ม.4 1

32741 นำงสำว พจณิชำ พงษ์รักษำ ม.4 1

32747 นำงสำว ณฐนน บุญโกง่ ม.4 1

32756 นำงสำว อริษำ ดวงรำษี ม.4 1

32765 เด็กหญิง ภัทรวดี ตันติสวำรักษ์ ม.4 1

32898 นำงสำว อนำเบล อภิชญำแอช ม.4 1

32967 นำงสำว กวินทรำ งำมเธียรธนำ ม.4 1

33001 นำงสำว ชำลิสำ เจนเจริญวงศ์ ม.4 1

33253 นำงสำว นิชำนันท์ วรรธกติติพงศ์ ม.4 1

33258 นำงสำว ฐำณัฐฏ์ชฎำ ชีวศรีสุววรณ ม.4 1

33260 นำงสำว รมิตำ ทิพย์ทอง ม.4 1

33277 นำงสำว ชลญำ ขนบบวรกลุ ม.4 1

33280 เด็กหญิง กนัต์ธีร์ สถำเผ่ำยืนยง ม.4 1

33326 นำงสำว ศิริกำญฎำ ทองกิ่งแกว้ ม.4 1

33336 นำงสำว วรฤทัย จันทรัตน์ ม.4 1

31075 นำงสำว จิดำภำ หั้น ม.4 2

31167 เด็กหญิง กนัต์ฤทัย นำควิสัย ม.4 2

31171 เด็กหญิง ภัชรำภำ เย่ียงพฤกษำวัลย์ ม.4 2

31219 นำงสำว อัยย์นี วีณิน ม.4 2

32013 นำงสำว ฐิติญำ แดงทองดี ม.4 2

32503 นำงสำว ชัชชลัยย์ พงษ์ประดิษฐ์ ม.4 2

32677 นำงสำว สุพิชชำ พูลนิ่ม ม.4 2

32681 นำงสำว อภิสรำ ครุฑสนธิ์ ม.4 2

32698 นำงสำว สุพิชญำ ทองนำค ม.4 2

32702 นำงสำว พุทธรักษำ ขำวดอกรัก ม.4 2

32704 นำงสำว สุพิชญำ ชัยชนำภำ ม.4 2

32708 นำงสำว ศุภำรมย์ จูงวงษ์ ม.4 2

32733 นำงสำว บุษบำมินตรำ ไมตรี ม.4 2



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32755 นำงสำว อติกำนต์ หร่ำยเจริญ ม.4 2

32762 นำงสำว ทรรศกมล แสนทวีสุข ม.4 2

32768 นำงสำว นลินณำนันทน์ สมปรำชญ์ ม.4 2

32899 เด็กหญิง ธมนต์ณธร ผดุงฉำย ม.4 2

33226 นำงสำว รมย์รวินท์ มหำวงศ์ ม.4 2

33265 นำงสำว ศศิ เหลำแสง ม.4 2

33275 นำงสำว ณัฐณิชำ ทองดี ม.4 2

33284 นำงสำว กฤชสร ปิ่นเวหำ ม.4 2

33305 นำงสำว กนัตำ ฤกษ์ศิริสุข ม.4 2

33308 นำงสำว สิริญำพร เทวะรัตน์ ม.4 2

33296 นำงสำว ธันยพร เทียนย้อย ม.4 2

33297 นำงสำว สุมิตรำ เทียนย้อย ม.4 2

33320 เด็กหญิง ขวัญจิรำ เสตะจันทร์ ม.4 2

33334 เด็กหญิง วทันยำ ขวัญเมือง ม.4 2

31010 นำงสำว อลิซำเบธ วิเศษสมิต ม.4 3

31079 นำงสำว พรรณนภำ รักธรรม ม.4 3

31088 นำงสำว อรจิรำ อ่องบำงน้อย ม.4 3

31111 เด็กหญิง กมลพร อินถำบุตร ม.4 3

31123 เด็กหญิง พิชญำภำ สำมำรถ ม.4 3

31124 เด็กหญิง พิชญำภัค สำมำรถ ม.4 3

31134 นำงสำว อชิรญำ วิเชียรเขยีว ม.4 3

31136 นำงสำว ณิชำ ศัตรูล้ี ม.4 3

31164 นำงสำว เบญญำ สุวรรณศรี ม.4 3

31173 เด็กหญิง นพภัสสร ธรรมเที่ยงกลุ ม.4 3

31731 เด็กหญิง ณภัทร มุจลินท์ ม.4 3

32064 นำงสำว รัฐิกำ มั่งนิมิตร ม.4 3

32665 นำงสำว ชำคริยำ อมรมงคล ม.4 3

32694 เด็กหญิง ปิยดำ ศรีนำงแย้ม ม.4 3

32766 นำงสำว นิตำ นำคะวะรังค์ ม.4 3



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32778 นำงสำว นภัสสร เนียมแตง ม.4 3

33065 นำงสำว ฟ้ำรุ่ง ชูแกว้ ม.4 3

33071 นำงสำว ญณัฐกฤตำษ์ภัทรชูเช้ือ ม.4 3

33194 นำงสำว ปุณยนุช จ ำรูญบุญ ม.4 3

33249 นำงสำว ณัฐนรี แกว้วงศ์วำน ม.4 3

33250 นำงสำว เปี่ยมสิริ นิตย์โชติ ม.4 3

33317 นำงสำว ปลำยฟ้ำ ไลอ้อน ม.4 3

31073 นำงสำว กนัต์ภัสสร อรชร ม.4 4

31089 เด็กหญิง สุพิชญำ พุทธลำ ม.4 4

31091 นำงสำว ขวัญปีใหม่ ศิริมหำธรรม ม.4 4

31097 นำงสำว กญัญำณัฐ เย็นพระพำย ม.4 4

31104 นำงสำว กลุภรณ์ เสริมสวัสดิ์ศรี ม.4 4

31126 นำงสำว ศรัณยำ รุ่งธิปำนนท์ ม.4 4

31137 นำงสำว จุฑำลักษณ์ วิทยำพิทักษ์วงศ์ ม.4 4

31179 เด็กหญิง มณิสรำ ทองมำก ม.4 4

31317 นำงสำว ณัฐธิตำ พำหุวัฒนกร ม.4 4

32079 นำงสำว ปณิตำ ฟักอ่อน ม.4 4

32177 นำงสำว ชญำนิศ อภิพันธ์ ม.4 4

32669 เด็กหญิง พิมพ์ธิดำ สุวรรณมณี ม.4 4

32705 เด็กหญิง นวลกมล พ่วงพูล ม.4 4

32709 นำงสำว ชวิศำ ทับบ ำรุง ม.4 4

32746 นำงสำว ณัฏฐธิดำ กำรยสิทธิ์ ม.4 4

32775 นำงสำว นปภำ สุชัยรัตน์ ม.4 4

31069 นำงสำว ณัชชำ ฐิติเกษมสรรค์ ม.4 5

31081 นำงสำว พิมพ์ชนก ชัยชนะโยธินวัชร ม.4 5

31085 นำงสำว ชญำนินทร์ สิงห์สมบูรณ์ ม.4 5

31121 เด็กหญิง พรปวีณ์ ย้ิมมำก ม.4 5

31146 นำงสำว นภัสสร กำ๋ระหัน ม.4 5

31163 นำงสำว เบญญำภำ งำมวงค์ ม.4 5



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

31166 นำงสำว สมิตำนัน นันทวิริยำนนท์ ม.4 5

31172 นำงสำว อภิญญำ แซ่ล้ิม ม.4 5

31180 นำงสำว ชลิตำ สิทธิบูลย์ ม.4 5

31189 นำงสำว ธันย์ชนก บุญสมศรี ม.4 5

32048 นำงสำว ภัสสอร ธีระจำรุวรรณ ม.4 5

32052 นำงสำว ณิชำภัทร์ เทียนขำว ม.4 5

32109 นำงสำว จำรียำ เทพำ ม.4 5

32158 นำงสำว ภำสพิชญ์ เพ็งธรรม ม.4 5

32666 นำงสำว วรัชญำน์ ศรีสุวรรณ์ ม.4 5

32678 เด็กหญิง ณัชชำรีย์ อิทธิวัฒน์กลุธน ม.4 5

32716 นำงสำว ณิชำพัชร์ จูสิงห์ ม.4 5

32717 เด็กหญิง อัจจิมำ ภิบำลจันทร์ ม.4 5

32763 เด็กหญิง ปนัสยำ ธิสำเวช ม.4 5

33219 นำงสำว ธิปตำ วิชัยดิษฐ ม.4 5

33269 นำงสำว วิชภำดำ จันทร์แกว้ ม.4 5

33332 เด็กหญิง ณัฐชยำ เหล็กบุญเพชร ม.4 5

หมำยเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564


