
เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

30489 นำงสำว เบญวรรณ สำธุชน ม.6 1

30507 นำงสำว นลพรรณ ดวงดี ม.6 1

30514 นำงสำว ณัฏฐนันท์ เงินวัฒนะ ม.6 1

30526 นำงสำว ล้อมเพชร กจิรุ่งรัตนชัย ม.6 1

30529 นำงสำว ภรภัทร กำญจนรุจิวุฒิ ม.6 1

30539 นำงสำว ปภำวรินท์ เย็นเป็นสุข ม.6 1

30540 นำงสำว ศรินกำนต์ นิติวรำกำร ม.6 1

30541 นำงสำว พิชฎำณัฏฐ์ พรหมหนู ม.6 1

30544 นำงสำว ภัทรีดำ รัตนศักดิ์วิบูลย์ ม.6 1

30555 นำงสำว กญัญำพัชร เจิมจุติธรรม ม.6 1

30570 นำงสำว ลลวรรณ ไชยศิวำมงคล ม.6 1

30575 นำงสำว สุพิชฌำย์ เล็งวัฒนำกจิ ม.6 1

30576 นำงสำว วรีสำ ธิติธัญธวัช ม.6 1

30605 นำงสำว พิชญำภำ สุ่มสม ม.6 1

30668 นำงสำว ชนัญชิดำ วงศ์บุบผำ ม.6 1

30672 นำงสำว นงลักษณ์ แซ่พ่ำน ม.6 1

30699 นำงสำว ปรมำพร เย็นทรวง ม.6 1

30700 นำงสำว แพรพลอย ศำลิคปุต ม.6 1

31246 นำงสำว พำขวัญ อุตตรำพัธ ม.6 1

31322 นำงสำว สุชำนุช ตรีสำรศรี ม.6 1

31788 นำงสำว วรินทร สรรประสิทธิ์ ม.6 1

31840 นำงสำว อัญชิษำ ลีฬกำญจนำกลุ ม.6 1

31845 นำงสำว สำริศำ มนตรีสวัสดิ์ ม.6 1

31847 นำงสำว นิมมิดำ มณีวรรณ ม.6 1

31849 นำงสำว วรัญญำ สุขเจริญ ม.6 1

32058 นำงสำว สุทัตตำ แกว้มีศรี ม.6 1

รายช่ือนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปีการศึกษา 2564

ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่6



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32268 นำงสำว รดิศณำ นพรัตนชัยนันท์ ม.6 1

32284 นำงสำว วริศรำ เผือกสม ม.6 1

32287 นำงสำว สุพิชชำ ดวงเนตร ม.6 1

32304 นำงสำว วิมลณัฐ บุญโกง่ ม.6 1

32312 นำงสำว เชษฐ์สุดำ โพธิบุญ ม.6 1

32316 นำงสำว พัชริดำ ศำตะมำน ม.6 1

32319 นำงสำว พจกมล พงษ์รักษำ ม.6 1

32344 นำงสำว มนัสชนก ศรีอัญญำรักษ์ ม.6 1

32350 นำงสำว ปรำลี แช่มไพโรจน์ ม.6 1

30503 นำงสำว พำทินธิดำ เซี่ยงฉี ม.6 2

30551 นำงสำว ณศร นพวงศ์ ม.6 2

30552 นำงสำว พุธิตำ มำกอ่ิม ม.6 2

30561 นำงสำว นงลักษณ์ หวังกจิธรรม ม.6 2

30562 นำงสำว กลุนิดำ ดอนสกลุ ม.6 2

30580 นำงสำว ธัญญรัตน์ ปล้ืมสุทธิ์ ม.6 2

30588 นำงสำว ทิษฏยำ บัวศิริ ม.6 2

30598 นำงสำว ภัคฑีรำ บุญฑีย์กลุ ม.6 2

30631 นำงสำว รำชำวลี รำชำนนท์ ม.6 2

30644 นำงสำว สมิตรำ ดีมำก ม.6 2

30698 นำงสำว ปัญจพำณ์ ตมะวิโมกษ์ ม.6 2

31023 นำงสำว ธนวรรณ วัชระมำนนท์ ม.6 2

31283 นำงสำว อัญชิสำ โซเมยะ ม.6 2

31289 นำงสำว ภูฟ้ำ กญัจนพรพงศ์ ม.6 2

31541 นำงสำว พิมพ์พิกำ อภิรักษ์สิทธิชน ม.6 2

31553 นำงสำว กญัญสร คุ้มศิริ ม.6 2

31558 นำงสำว ฐำนิต เฟ่ืองส ำรวจ ม.6 2

32259 นำงสำว ศศินำ ค ำภำบุตร ม.6 2

32285 นำงสำว สำริศำ คหูำวัลย์ ม.6 2

32302 นำงสำว ฟ้ำใส แสงเมือง ม.6 2



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32456 นำงสำว ฐิตำพร บุษยำกร ม.6 2

32685 นำงสำว ปวันลดำ บุญบันดำล ม.6 2

32964 นำงสำว ชญำน์นันท์ กมลธรวิสิทธิ์ ม.6 2

30438 นำงสำว อชิรญำ สุขสกลุวัฒน์ ม.6 3

30499 นำงสำว ปภำดำ บำงสมบูรณ์ ม.6 3

30512 นำงสำว นงนภัส สิงหทัต ม.6 3

30521 นำงสำว อมรรัตน์ ศรีเมธีกลุ ม.6 3

30538 นำงสำว กมลภัค แสงสินธุ์ ม.6 3

30584 นำงสำว อัญชิสำ ศรีวิไชย ม.6 3

30610 นำงสำว จิรัชญำ วงษ์ศรีสุข ม.6 3

30616 นำงสำว อภิชญำ ผำผำย ม.6 3

30637 นำงสำว ธนิดำ ทุมมำนนท์ ม.6 3

30646 นำงสำว พรนภำ หงษ์จ้อย ม.6 3

30663 นำงสำว กญัญำวีร์ บุบผำชำติ ม.6 3

30715 นำงสำว ปำณิศำ แจ่มสวัสดิ์ ม.6 3

31312 นำงสำว แพรวำ น้อยเชียง ม.6 3

31438 นำงสำว ชนัญญำ พวงวลัยสิน ม.6 3

32062 นำงสำว จิดำภำ ต้ังธรรม ม.6 3

32083 นำงสำว รัญชิดำ วิทยำฤทธิพำกร ม.6 3

32256 นำงสำว ฑริตำ เอกธำดำภักดิ์ ม.6 3

32257 นำงสำว นงนภัส ทองดี ม.6 3

32261 นำงสำว วิศรุตำ กำญจนธุวกลุ ม.6 3

32267 นำงสำว พิมพำภรณ์ พันธุ์ประภำส ม.6 3

32276 นำงสำว ณัฐนันท์ ภักดีบุญญำนุกลู ม.6 3

32282 นำงสำว มิ่งกมล กมลำสิงห์ ม.6 3

32283 นำงสำว สุพรรณหงส์ ทองน้อย ม.6 3

32288 นำงสำว ชนมน ส ำรำญจิต ม.6 3

32294 นำงสำว แกว้ตำ กงกะนันทน์ ม.6 3

32298 นำงสำว รมิตำ สุขศรี ม.6 3



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32299 นำงสำว ชญำนิศ จงเกษม ม.6 3

32321 นำงสำว วีร์ชยำ รมยำสัย ม.6 3

32325 นำงสำว อภิสรำ วณิชย์เจริญสกลุ ม.6 3

32336 นำงสำว ภัทรชดำภำ เคยีนทอง ม.6 3

32341 นำงสำว ศรัญญำ โตจ ำนงค์ ม.6 3

32532 นำงสำว สุธำดำ บุญสวัสดิ์ ม.6 3

32904 นำงสำว นภัชชำ รัตตะมำน ม.6 3

32905 นำงสำว ภำณุมำส เดชบุญพบ ม.6 3

32917 นำงสำว เมญำดำ ธนำวัชรกรณ์ ม.6 3

32932 นำงสำว กอรัก อ ำโพ ม.6 3

32939 นำงสำว อมลณัฐ มณฑำทิพย์ ม.6 3

32945 นำงสำว ภัทรภร นิธิภิญโญภำพ ม.6 3

32982 นำงสำว นันท์นภัส หิรัณยเกศ ม.6 3

30491 นำงสำว ธัญสรณ์ หวังจิตร์ ม.6 4

30492 นำงสำว ณัฐพัสวี สำยแกว้ ม.6 4

30500 นำงสำว อัญชิสำ ตรีมหำวงศ์ ม.6 4

30508 นำงสำว ภัณฑิรำ ศรีรัตนตรัย ม.6 4

30519 นำงสำว พรไพลิน หิรัญสุรงค์ ม.6 4

30524 นำงสำว ปัณณภัสร์ ไกรรุจิรำลักษณ์ ม.6 4

30525 นำงสำว โสภิตำ หอมรักษ์ ม.6 4

30530 นำงสำว ศิโรรัตน์ เลิศภูวิวัฒน์ ม.6 4

30532 นำงสำว วรัชญำ จูถนอม ม.6 4

30543 นำงสำว พิมศศิ บุญปำน ม.6 4

30547 นำงสำว วนัชพร จิตตกำรุณ ม.6 4

30550 นำงสำว ธัญสินี ฤกษ์เจริญ ม.6 4

30564 นำงสำว กญัญำภัค นำคะเลิศกวี ม.6 4

30568 นำงสำว บุญสิตำ อธิปัญญำกลุ ม.6 4

30574 นำงสำว ฐิตำภำ หุตะปำนนท์ ม.6 4

30577 นำงสำว ชำลิสำ สวัสดิสิงห์ ม.6 4



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

30581 นำงสำว อภิกขณำ ชูบัวทอง ม.6 4

30669 นำงสำว ทิชำ แสงแกว้ ม.6 4

30683 นำงสำว ภิญญำพัชญ์ พงษ์หิรัญญำณภำส ม.6 4

30717 นำงสำว จำรุนิภำ กำ๋ระหัน ม.6 4

30734 นำงสำว พรำวรวี หำญรุ่งเรืองชัย ม.6 4

31828 นำงสำว ชุติมณฑน์ เหง่ียมไพศำล ม.6 4

32255 นำงสำว ศศิกำนต์ ปัญจเวสำรัช ม.6 4

32260 นำงสำว วรัญธนันทน์ แกว้วิจิตร ม.6 4

32265 นำงสำว กญัญำพร จำริกพัฒน์ ม.6 4

32271 นำงสำว อัญชุลี จ ำนงนุสรณ์ ม.6 4

32273 นำงสำว ณัฐวรำ แซ่เลียบ ม.6 4

32291 นำงสำว ณัฐธิดำ นำมเที่ยง ม.6 4

32296 นำงสำว ณัฐกฤตำ จีนุพงศ์ ม.6 4

32309 นำงสำว ชวพร ประสงคผ์ล ม.6 4

32315 นำงสำว อำรยำ รัศมีวรพงษ์ ม.6 4

32320 นำงสำว กชพรรณ ชวกลุ ม.6 4

32322 นำงสำว ยิหวำ ลุนเผ่ ม.6 4

32337 นำงสำว นภัสนันท์ เงินนำค ม.6 4

30485 นำงสำว ชนัญชิดำ เมฆกระจำย ม.6 5

30486 นำงสำว มุกธิดำ แป้นแกว้ ม.6 5

30490 นำงสำว พจิกำญ วงหำญ ม.6 5

30494 นำงสำว สกลุรัตน์ เรืองศรี ม.6 5

30505 นำงสำว ธิดำวรรณ ลันทำวนิช ม.6 5

30578 นำงสำว ประภำพรรณ์ นรเศรษฐกมล ม.6 5

30608 นำงสำว อำริยำ เสือสกลุ ม.6 5

30634 นำงสำว กวิสรำ วำสุชำติ ม.6 5

30661 นำงสำว พัทธนันท์ อรรถพิมล ม.6 5

30697 นำงสำว ภัทขมน จินตนำกำร ม.6 5

32046 นำงสำว ณัฐชำ บุญรอด ม.6 5



เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกลุ ช้ันเรียน ห้อง หมำยเหตุ

32056 นำงสำว ภำวิดำ ประสำนศรี ม.6 5

32065 นำงสำว เสำวภำคย์ พูลผล ม.6 5

32069 นำงสำว ปิยรัตน์ กนกจรัสวำณิชย์ ม.6 5

32258 นำงสำว ณรัตน์สิตำ กวำงทองพำนิชย์ ม.6 5

32262 นำงสำว ชวิศำ ขนัตี ม.6 5

32263 นำงสำว ศิรปภำ เพ่ิมผล ม.6 5

32292 นำงสำว เนตรนภำ กระจังทอง ม.6 5

32295 นำงสำว พิชชำภำ ประกอบควำมดี ม.6 5

32305 นำงสำว สุวรรณำ บุญช่วย ม.6 5

32310 นำงสำว ดบัสวิน พรหมพจนำรถ ม.6 5

32314 นำงสำว ญำณิศำ กติติอุดม ม.6 5

32342 นำงสำว ปำณิสรำ บุญมี ม.6 5

32351 นำงสำว ธนัชพร อมฤตรส ม.6 5

32907 นำงสำว ตระกำรตำ วงศ์วัฒน์ ม.6 5

32918 นำงสำว อนัญลักษณ์ รุ่งเรือง ม.6 5

33135 นำงสำว ณัชชำ วงศ์จิรรัตน์ ม.6 5

หมำยเหตุ: ขอ้มูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2564


