
เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

30740 นำงสำว สุพิชญำ รุ่งแกว้ ม.5 1

30742 นำงสำว อรชพร นำสถิตย์ ม.5 1

30744 นำงสำว ธนัญญำ ตรงสิทธิวิทู ม.5 1

30750 นำงสำว ณัฐมน เขมำธร ม.5 1

30757 นำงสำว วนัชพร มีกรสม ม.5 1

30762 นำงสำว วริศรำ กฤตยำกรนุพงศ์ ม.5 1

30763 นำงสำว ธัชพรรณ ศรีติรำช ม.5 1

30775 นำงสำว ณัฐชยำ ชัยโชคสมพร ม.5 1

30782 นำงสำว ธัญญลักษณ์ อินทรสุขสันติ ม.5 1

30838 นำงสำว สิตำนัน สุนทรเกตุ ม.5 1

30858 นำงสำว ชนัญธิดำ แสนจ ำหน่ำย ม.5 1

30860 นำงสำว ปำลิน วิวัฒน์เดชำกลุ ม.5 1

30874 นำงสำว ภัทรำภำ วิจิตรไพบูลย์ ม.5 1

30891 นำงสำว ปวริศร์ญำณ์ พิธรัตน์ ม.5 1

30897 นำงสำว อำทิตยำ นำภะสินธุ์ ม.5 1

30899 นำงสำว กญัญณัช ชูประดิษฐ์ ม.5 1

30917 นำงสำว ณัฐจำรี ยะสำรวรรณ ม.5 1

30919 นำงสำว ญำณธิชำ พำหุวัฒนกร ม.5 1

31030 นำงสำว กติติกร พัดลม ม.5 1

31245 นำงสำว ทรงพร อุตตรำพัธ ม.5 1

31814 นำงสำว ธัญชนก สนธิสวัสดิ์ ม.5 1

31815 นำงสำว พิรญำณ์ โสพิศพรมงคล ม.5 1

31816 นำงสำว พิชชำภำ โสพิศพรมงคล ม.5 1

32097 นำงสำว ธัญมน อรรฆย์ภำวศุทธิ ม.5 1

32443 นำงสำว กริณำ เพ็ชรอินทร์ ม.5 1

32460 นำงสำว ชุติมำ รักช่ือ ม.5 1

32496 นำงสำว อำรียำ สอำดเอ่ียม ม.5 1

รายช่ือนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปีการศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32504 นำงสำว ณิชำนันท์ เลิศประกติ ม.5 1

32508 นำงสำว พรปิยะ คณุพิสุทธิ์ ม.5 1

32529 นำงสำว ธรรมธิดำ ธัญญะโชโต ม.5 1

32545 นำงสำว รมย์นลิน รัตน์นันต์ ม.5 1

32560 นำงสำว ทัศณี ย่ิงล้ ำ ม.5 1

32566 นำงสำว ณิชำภัทร ศศินมำนพ ม.5 1

32684 นำงสำว จำด้ำ โบเนตโต้ ม.5 1

32707 นำงสำว ปิยะรัตน์ เสริมชำติเจริญกำล ม.5 1

32999 นำงสำว นภัสสร จำง ม.5 1

30747 นำงสำว ทิพยนันท์ อยู่ข ำ ม.5 2

30773 นำงสำว กฤติยำณี กณุฑลวรรณ ม.5 2

30776 นำงสำว กิ่งเกศ ศักดิ์จิรพำพงษ์ ม.5 2

30779 นำงสำว ปัทมพร นิ่มเนียม ม.5 2

30787 นำงสำว ณฐอร วงศ์อนันต์ศักดิ์ ม.5 2

30806 นำงสำว อภิชญำ ศูนย์กลำง ม.5 2

30824 นำงสำว ชนมน เจริญพร ม.5 2

30826 นำงสำว สิริกร ศรีรัตนกลุ ม.5 2

30839 นำงสำว จณิสตำ จันทร์สมวงศ์ ม.5 2

30847 นำงสำว สโรชำ มะลิป่ำ ม.5 2

30869 นำงสำว เกศญำดำ อรัณยะนำค ม.5 2

30884 นำงสำว ดุสิตำ แกว้วำนิช ม.5 2

30888 นำงสำว กลุจิรำ สุทธิสุคนธ์ ม.5 2

30895 นำงสำว เปมิกำ อบเชย ม.5 2

30913 นำงสำว สุธิดำ ย้ิมฟุ้งเฟ่ือง ม.5 2

30927 นำงสำว วศินี นิ่มดิษฐ์ ม.5 2

30968 นำงสำว ปทิตตำ หุ่นมีทอง ม.5 2

31285 นำงสำว นวีนำ ทินสำร ม.5 2

31573 นำงสำว สิริกำนต์ พรหมนำม ม.5 2

32045 นำงสำว มนสิชำ คณำนันท์ ม.5 2

32053 นำงสำว ธันยพัต โพธิแพทย์ ม.5 2

32163 นำงสำว ณภัทร สูงกจิกำญจน์ ม.5 2



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32447 นำงสำว อุรชำ ทิพย์กล่อม ม.5 2

32484 นำงสำว ญำณิศำ อุทัยนฤมล ม.5 2

32515 นำงสำว แพรววริศำ วงศ์จตุพัฒน์ ม.5 2

32527 นำงสำว หทัยกำญจน์ กองทอง ม.5 2

32567 นำงสำว ปณิต พงศ์ฉบับนภำ ม.5 2

32568 นำงสำว วสุพร โพร้งอุไร ม.5 2

32690 นำงสำว พิชญำภำ สุวัณณุสส์ ม.5 2

32929 นำงสำว ชัชชฎำวัลล์ ไชยมงคล ม.5 2

33005 นำงสำว ธำรำ สุนทรเสถียรชัย ม.5 2

33117 นำงสำว วัลปวีณ์ สิริภัสภรณ์ ม.5 2

33134 นำงสำว รวิสรำ กล่อมตุ้น ม.5 2

33151 นำงสำว สุกฤตตำ นทีวัฒนำ ม.5 2

33199 นำงสำว พิชชำพร แสงหิรัญ ม.5 2

30743 นำงสำว พลอยกำญจน์ ช้ำงทอง ม.5 3

30745 นำงสำว วัลลภำ นิระโส ม.5 3

30772 นำงสำว พลอยชมพู โสภิตอำชำศักดิ์ ม.5 3

30784 นำงสำว เบญญำ มัคคญำณวัฒน์ ม.5 3

30810 นำงสำว อำทิตยำ ขอบชิต ม.5 3

30905 นำงสำว ณัฐพิมล มีมุ่งธรรมำธิติ ม.5 3

30932 นำงสำว ภิญญำพัชญ์ สรวยสถิตพงษ์ ม.5 3

31113 นำงสำว ธนัชชนก พงศ์ธนวิสุทธิ์ ม.5 3

32442 นำงสำว อรไพลิน เมฆำกติติธัช ม.5 3

32463 นำงสำว ษะษิกำญจน์ รวิวงศ์ทวีกจิ ม.5 3

32468 นำงสำว สิฏฐ์รสำ สุขประพันธ์ ม.5 3

32519 นำงสำว อนัญญำ ศรีสุวรรณ ม.5 3

32521 นำงสำว ณัฐธยำน์ ธิตระ ม.5 3

32543 นำงสำว นันท์นภัส ประจักษ์ธนกจิ ม.5 3

32773 นำงสำว ภัทริดำ เขยีวเม่น ม.5 3

32914 นำงสำว ฎำริณีย์ ทิมผกลุ ม.5 3

33073 นำงสำว ศิริภัสสร ทวีศรี ม.5 3

33115 นำงสำว สิริพิรี วิรสิริสิญจ์ ม.5 3



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

33119 นำงสำว ธิติมำ วิจักขณ์กำญจน ม.5 3

33123 นำงสำว ณัฐธิชำ อำอ๋ี ม.5 3

33166 นำงสำว ธัญวรรณ สำยสวรรค์ ม.5 3

33177 นำงสำว รุจิรำ สุขโิตพสุธร ม.5 3

30752 นำงสำว พลอยพรรณ รักธรรม ม.5 4

30756 นำงสำว กฤตยำ เสพย์ธรรม ม.5 4

30791 นำงสำว ชุติกำญจน์ ซิ้มสื่อ ม.5 4

30811 นำงสำว ธนกร อดิเรกผลิน ม.5 4

30823 นำงสำว พีรยำ สังขน์้อย ม.5 4

30827 นำงสำว จิณห์วรำ สิงห์ชูวงศ์ ม.5 4

30829 นำงสำว พำขวัญ สันติธรำรักษ์ ม.5 4

30837 นำงสำว รินรดำ ออกแม้น ม.5 4

30893 นำงสำว สลิลทิพย์ เช่ือมั่น ม.5 4

30911 นำงสำว ชวิศำ ตรีพำณิชกลุ ม.5 4

30951 นำงสำว วรรษมน โภคนิวรเศรษฐ์ ม.5 4

31006 นำงสำว ภคพร หรุ่นลี ม.5 4

31251 นำงสำว จิรัชญำ พรรณประภำศรี ม.5 4

31831 นำงสำว จำรวี จงเพ่ิมวัฒนะผล ม.5 4

31865 นำงสำว ณิชำภำ แกว้บุญส่ง ม.5 4

31888 นำงสำว ณัฐนันท์ พ่ึงวงศ์ส ำรำญ ม.5 4

32047 นำงสำว พิชญำ กำญจนโภคนิ ม.5 4

32106 นำงสำว ธัญธิตำ ลำภทิพมนต์ ม.5 4

32135 นำงสำว วิชญำดำ ดีแว่น ม.5 4

32252 นำงสำว ธัญย์ชนัท กนัเงิน ม.5 4

32300 นำงสำว ฐิติวรดำ ตนภู ม.5 4

32428 นำงสำว ณัฐธิดำมำศ ชินวงศำกลุ ม.5 4

32445 นำงสำว วรรณวนัช พรลิขติเปี่ยมโชติ ม.5 4

32459 นำงสำว ญำดำ อ้ึงสิทธิพูนพร ม.5 4

32465 นำงสำว ธัญชนิต แกว้วันดี ม.5 4

32467 นำงสำว ภูษิตำ ภู่ระหงษ์ ม.5 4

32470 นำงสำว ฟ้ำใส กสิวัฒน์ ม.5 4



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32475 นำงสำว ธนิดำ ครีีพิมำนกร ม.5 4

32482 นำงสำว ชลกมล ลีรัตน์เสถียร ม.5 4

32485 นำงสำว พุฒิตำ พุฒทอง ม.5 4

32489 นำงสำว อภิญญำ มณีวงษ์ ม.5 4

32520 นำงสำว พลอยบุษรำ อินทรวิเชียร ม.5 4

32549 นำงสำว จิรสุตำ พรหมสำขำ ณ สกลนคร ม.5 4

32575 นำงสำว มณัสวีย์ องคพั์ฒนกจิ ม.5 4

32748 นำงสำว ธนพร สัญลีผล ม.5 4

32783 นำงสำว ปุญญิศำ คงทอง ม.5 4

32913 นำงสำว กญัจน์ธัญ จริยำนุรักษ์กลุ ม.5 4

33274 นำงสำว กชภัส แป้นพัฒน์ ม.5 4

30766 นำงสำว กฤตธีรำ สุโภภำค ม.5 5

30774 นำงสำว แววปรำชญ์ โสฬศ ม.5 5

30780 นำงสำว ไปรยำ ปิยะบงกำร ม.5 5

30796 นำงสำว จิรัชญำ ภูริพัฒนำยน ม.5 5

30817 นำงสำว ศิลป์ศุภำ ธนะไชย ม.5 5

30848 นำงสำว ณัฐชญำพร อินทรทัต ม.5 5

30870 นำงสำว อชิมำ ประเสริฐโยธิน ม.5 5

30880 นำงสำว พิชญำภำ ตันติวิกรม ม.5 5

30902 นำงสำว กญัญำวีร์ ศรีพยัคฆ์ ม.5 5

30918 นำงสำว ณิศชญำ ปิยะอมรกลุ ม.5 5

30955 นำงสำว อำรวี จุฑำนพรัตน์ ม.5 5

30964 นำงสำว ชนเนษฎ์ โตล่ ำ ม.5 5

30981 นำงสำว ณพลดำ จงสกลุ ม.5 5

31013 นำงสำว เมษำ วำพันดุง ม.5 5

31294 นำงสำว อรินยกร วิชชุปัญญ์กลุ ม.5 5

31347 นำงสำว กลุรดำ กมนฐิติวุฒิ ม.5 5

31474 นำงสำว ปรินทร สุขติชัยกลุ ม.5 5

31485 นำงสำว จุฑำมำศ แสงจันทร์ ม.5 5

31508 นำงสำว สุพรทิพย์ ศรีเฟ้ือง ม.5 5

31522 นำงสำว พัทธ์ธีรำ ชัยสุภำ ม.5 5



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

31535 นำงสำว กญัญพจน์ ว่องเจริญโรจน์ ม.5 5

31855 นำงสำว ปุณณดำ พุ่มพวง ม.5 5

32226 นำงสำว วริศรำ น้อยสุวรรณ์ ม.5 5

32313 นำงสำว กลัยกร กติติอุดม ม.5 5

32438 นำงสำว ยุวำ พิมพ์ไฉไล ม.5 5

32439 นำงสำว ณัฐฑิตำ ทะนันชัย ม.5 5

32474 นำงสำว ปวีณ์พร บุญสว่ำง ม.5 5

32476 นำงสำว ภำวิดำ อัศวจุฬำมณี ม.5 5

32483 นำงสำว สุวภัทร ตริยมงคลรัตน์ ม.5 5

32510 นำงสำว ธนำรีย์ วิไลวรรณ ม.5 5

32528 นำงสำว กณัฐ์ภิรชำ ต้ังจิตเจริญสิน ม.5 5

32561 นำงสำว ณัฐฐำ มะเต ม.5 5

32672 นำงสำว ดำริษำ บุญสมพงษ์ ม.5 5

32683 นำงสำว แพรวำ เพ็ญสมบุญ ม.5 5

32782 นำงสำว ชลธิชำ สีหำค ำ ม.5 5

32906 นำงสำว พิชญำ หงส์ลดำสุวรรณ ม.5 5

33037 นำงสำว กวินนำถ ฉัตรวรรณมำศ ม.5 5

33038 นำงสำว กวินธิดำ ฉัตรวรรณมำศ ม.5 5

33069 นำงสำว ศรีสุภัค บุญพรม ม.5 5

33070 นำงสำว อิซำเบล โนรำ แวลลีย์ ม.5 5

33090 นำงสำว มัชมน เตชำนุวัตร์ ม.5 5

หมำยเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564


