
ห้อง เลขท่ี เลขประจ ำตัว สำยกำรเรียน

1 1 40193 นำงสำว บัวตอง โกมำลย์ อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 2 40200 นำงสำว พรพนำ เช้ือค ำฮด อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 3 40214 นำงสำว กัลยำรัตน์ สุวรรณำวิจิตร อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 4 40239 เด็กหญิง วนิดำ สำตุ่น อังกฤษ - เยอรมัน
1 5 40240 เด็กหญิง วรรณภำ ปัตถำ อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 6 40268 นำงสำว นภำพร มีทรัพย์ทอง อังกฤษ - เยอรมัน
1 7 40287 เด็กหญิง ศวิตำ สำริยำ อังกฤษ - เยอรมัน
1 8 40296 นำงสำว กัญญำภัค ทองช้อย อังกฤษ - เยอรมัน
1 9 40354 เด็กหญิง รัตติกำล โพธ์ิจันทร์ อังกฤษ - เยอรมัน
1 10 40361 นำงสำว สำยทิพย์ ยุบไธสง อังกฤษ - เยอรมัน
1 11 40366 นำงสำว สุจิตตำ แซ่อ้ึง อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 12 40377 นำงสำว จิรวรรณ ศรีไชยโย อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 13 40390 เด็กหญิง นิษิตำ สุวรรณเพชร อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 14 40435 เด็กหญิง พิรดำ พรหมแก้ว อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 15 40445 นำงสำว ศิรินำถ วรรณธรรม อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 16 40467 เด็กหญิง ปิยะธิดำ พิศวงขวัญ อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 17 40476 นำงสำว ฟำรีน่ำ นิยมเดชำ อังกฤษ - เยอรมัน
1 18 40504 นำงสำว ณิชชำรีย์ รุ่งศิลำ อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 19 40549 นำงสำว มะเมแต่วอ่อง - อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 20 40551 เด็กหญิง รุจิษยำ เยนำ อังกฤษ - เยอรมัน
1 21 40596 นำงสำว ณัฐชำ ผกำภรณ์ อังกฤษ - เยอรมัน
1 22 42184 นำงสำว กรรฐมำศ กรสวัสด์ิ อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 23 42185 นำงสำว จิดำภำ เพชรรัตน์ อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 24 42186 นำงสำว ณิชชำ โพธ์ิเงิน อังกฤษ - เยอรมัน
1 25 42187 นำงสำว นภัสสร อ่ินอ้ำย อังกฤษ - เยอรมัน
1 26 42188 นำงสำว นิตยำ โรจนวิภำตร อังกฤษ - เยอรมัน
1 27 42189 นำงสำว บุษกล คูนุกูล อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 28 42190 นำงสำว พิชญำ มำกมูล อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 29 42191 นำงสำว ภักด์ิภำวิดำ ขันตินุกูลธำนนท์ อังกฤษ - เยอรมัน
1 30 42192 เด็กหญิง ลลิตวดี ไทยลำ อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 31 42193 นำงสำว สุพิชฌำย์ ใจวงค์ค ำ อังกฤษ - ฝร่ังเศส
1 32 42194 นำงสำว สุภัทรสิริ กอเข็ม อังกฤษ - เยอรมัน
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2 1 40191 นำงสำว นลินทิพย์ วังอุทัยศรี อังกฤษ – จีน
2 2 40192 นำงสำว น้ ำหน่ึง ไพค ำนำม อังกฤษ – จีน
2 3 40199 นำงสำว ปุณยวีร์ แซ่ล้ี อังกฤษ – จีน
2 4 40219 เด็กหญิง ชนำภำ ล้อมวงศ์ อังกฤษ – จีน
2 5 40243 นำงสำว วิภำชญำ เนียมศรี อังกฤษ – จีน
2 6 40249 เด็กหญิง สุจิตรำ แสนมนตรี อังกฤษ – จีน
2 7 40272 เด็กหญิง เปริกำ สังข์วิเศษ อังกฤษ – จีน
2 8 40273 นำงสำว พรนภัส อุดมพันธ์ อังกฤษ – จีน
2 9 40289 นำงสำว อภิญญำ บุญโสม อังกฤษ – จีน
2 10 40290 เด็กหญิง อรรจมำภรณ์ มำกร่ืน อังกฤษ – จีน
2 11 40312 เด็กหญิง ต้นหอม พรมสำมพรำน อังกฤษ – จีน
2 12 40315 นำงสำว ธนภรณ์ อรุณเสวก อังกฤษ – จีน
2 13 40334 เด็กหญิง จิตรลัดดำ จำดเมือง อังกฤษ – จีน
2 14 40364 เด็กหญิง สิริกำนณ์ ภู่ศิริพันธ์ อังกฤษ – จีน
2 15 40372 เด็กหญิง อินธิรำณีย์ บุญหลัง อังกฤษ – จีน
2 16 40376 เด็กหญิง จำรวี ค ำหมู อังกฤษ – จีน
2 17 40397 นำงสำว ภัทรธิดำ ทรัพย์เกิด อังกฤษ – จีน
2 18 40399 นำงสำว มัลลิกำ แกล้วกล้ำ อังกฤษ – จีน
2 19 40402 เด็กหญิง รชดำ อรัญญกำนนท์ อังกฤษ – จีน
2 20 40406 เด็กหญิง สุชัญญำ มุ่งซ้อนกลำง อังกฤษ – จีน
2 21 40422 นำงสำว ทิพย์วรรณ ธนสินวณิชย์ อังกฤษ – จีน
2 22 40426 เด็กหญิง นันทิชำ ทับทิมอ่อน อังกฤษ – จีน
2 23 40436 นำงสำว พีรดำ เอกเดโช อังกฤษ – จีน
2 24 40452 นำงสำว อิงฟ้ำ ชัยรัมย์ อังกฤษ – จีน
2 25 40456 นำงสำว ชุติมำ สืบเพ็ง อังกฤษ – จีน
2 26 40469 เด็กหญิง ผุสดี ถมพร้อม อังกฤษ – จีน
2 27 40471 นำงสำว พัชรำภำ พูนด ำ อังกฤษ – จีน
2 28 40472 นำงสำว พำริณี สีภำ อังกฤษ – จีน
2 29 40491 นำงสำว สำวิตรี ศรีทองค ำ อังกฤษ – จีน
2 30 40505 เด็กหญิง ณิชำ เลำ อังกฤษ – จีน
2 31 40528 เด็กหญิง จินดำ สันตะวำล้ิม อังกฤษ – จีน
2 32 40561 เด็กหญิง จิรกิตต์ ประโยชน์อมรกุล อังกฤษ – จีน
2 33 40562 นำงสำว จิรประภำ อินสกุล อังกฤษ – จีน
2 34 40573 นำงสำว ธีรดำ มุงเพีย อังกฤษ – จีน
2 35 40575 เด็กหญิง นำรำ จำบกัน อังกฤษ – จีน
2 36 40583 นำงสำว ภัครินทร์ นิธิปรีดำวัฒน์ อังกฤษ – จีน
2 37 40591 นำงสำว ชนำรัศม์ิ จิอู๋ อังกฤษ – จีน
2 38 40601 นำงสำว นพรัตน์ จริตวิศำล อังกฤษ – จีน
2 39 42195 นำงสำว จิตตำนันท์ ประทีปรัตโนภำส อังกฤษ – จีน
2 40 42196 นำงสำว ฐำนภำ วินทะไชย อังกฤษ – จีน
2 41 42197 เด็กหญิง ณัชชำ สัตยธำดำกูล อังกฤษ – จีน
2 42 42198 นำงสำว ทักษวดี มำลำศรี อังกฤษ – จีน
2 43 42199 นำงสำว นำตำลี หมัดละ อังกฤษ – จีน
2 44 42200 นำงสำว พิมพ์วลัญช์ ทรัพย์มูล อังกฤษ – จีน
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3 1 40174 นำงสำว กุลณิดำ เถินมงคล อังกฤษ – เกำหลี
3 2 40196 นำงสำว ประวีณมัย อภิสิทธิชัย อังกฤษ – เกำหลี
3 3 40198 เด็กหญิง ปำณิศำ มลรักษำ อังกฤษ – เกำหลี
3 4 40217 นำงสำว จุฬำลักษณ์ เร็วไว อังกฤษ – เกำหลี
3 5 40228 นำงสำว ธิติมำ แสงจันทร์ อังกฤษ – เกำหลี
3 6 40245 นำงสำว ศศิพร เน่ืองไชยยศ อังกฤษ – เกำหลี
3 7 40246 นำงสำว ศุภนุช คะหำญ อังกฤษ – เกำหลี
3 8 40250 เด็กหญิง สุนิษำ พิลำแสน อังกฤษ – เกำหลี
3 9 40252 นำงสำว อนัญญำ ขัดหย่อม อังกฤษ – เกำหลี
3 10 40263 นำงสำว ณัฐกำนต์ อยู่เมฆะ อังกฤษ – เกำหลี
3 11 40264 นำงสำว ณัฐวดี หวังห่วงกลำง อังกฤษ – เกำหลี
3 12 40301 นำงสำว จิรนันท์ แซ่ซ้ือ อังกฤษ – เกำหลี
3 13 40303 นำงสำว จีรนันท์ สิมมำ อังกฤษ – เกำหลี
3 14 40307 นำงสำว ชลลดำ คงกระพันธ์ อังกฤษ – เกำหลี
3 15 40320 นำงสำว ธิติมำ พำยุมำศ อังกฤษ – เกำหลี
3 16 40321 เด็กหญิง ธีระนันท์ สินย้ำง อังกฤษ – เกำหลี
3 17 40333 นำงสำว กวินธิดำ ค ำลำย อังกฤษ – เกำหลี
3 18 40358 นำงสำว ศศิธร บุญมำ อังกฤษ – เกำหลี
3 19 40365 นำงสำว สุกัลยำ อ้นทอง อังกฤษ – เกำหลี
3 20 40392 เด็กหญิง พรชิตำ มำนะชัย อังกฤษ – เกำหลี
3 21 40401 เด็กหญิง โยศิตำ หังโส อังกฤษ – เกำหลี
3 22 40434 นำงสำว พัชรินทร์ เพ็งเรือง อังกฤษ – เกำหลี
3 23 40455 เด็กหญิง ชำลิสำ ก่อชัย อังกฤษ – เกำหลี
3 24 40457 เด็กหญิง ณภัทรสิริ เขำแก้ว อังกฤษ – เกำหลี
3 25 40460 นำงสำว ทิพยดำ บุญเทเวศร์ อังกฤษ – เกำหลี
3 26 40475 เด็กหญิง เพชรลดำ ขุมทรัพย์ อังกฤษ – เกำหลี
3 27 40492 เด็กหญิง สินีนำฏ พุ่มสงวน อังกฤษ – เกำหลี
3 28 40509 นำงสำว ธนิสร แดงจ่ันเจริญ อังกฤษ – เกำหลี
3 29 40574 นำงสำว นลินรัตน์ จันทร์โท อังกฤษ – เกำหลี
3 30 40607 เด็กหญิง ปรำถนำ สร้อยระย้ำ อังกฤษ – เกำหลี
3 31 40610 เด็กหญิง ภัทรธิดำ อำทิตย์ทอง อังกฤษ – เกำหลี
3 32 40613 นำงสำว สุณิชำ ขุนจันทร์ อังกฤษ – เกำหลี
3 33 40616 นำงสำว อนุรัชนี สำยเม้ำ อังกฤษ – เกำหลี
3 34 40617 นำงสำว อภิญญำ เล่ห์กล อังกฤษ – เกำหลี
3 35 41255 เด็กหญิง ปริยำ หมีดนุ อังกฤษ – เกำหลี
3 36 42201 นำงสำว เกษรำ ผดุงศิลป์ไพโรจน์ อังกฤษ – เกำหลี
3 37 42202 นำงสำว ณัฐกฤตำ พินิจสุขทรงฤทธ์ิ อังกฤษ – เกำหลี
3 38 42203 นำงสำว ธิญำดำ ช่วยสุข อังกฤษ – เกำหลี
3 39 42204 นำงสำว ปมลวรรณ ตันจันกูล อังกฤษ – เกำหลี
3 40 42205 เด็กหญิง ปัญญดำ เนตรถำวร อังกฤษ – เกำหลี
3 41 42206 นำงสำว พรนิภำ ชำวัง อังกฤษ – เกำหลี
3 42 42207 นำงสำว แพรวมณี สวนสออน อังกฤษ – เกำหลี
3 43 42208 นำงสำว วรัทยำ ศรีท ำบุญ อังกฤษ – เกำหลี
3 44 42209 เด็กหญิง สุภำวดี น้อยบุดดี อังกฤษ – เกำหลี
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4 1 40179 นำงสำว ชลธิชำ ดวงจินดำ คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 2 40202 นำงสำว พิมพ์มำดำ ธัมมำภิรักษ์กุล คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 3 40205 นำงสำว เมณดำ โชคเดชำสิทธ์ิ คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 4 40220 เด็กหญิง ชัชชญำ ธัญโชติภัทรำ คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 5 40230 นำงสำว บัณฑิตำ ด ำรงนิธิกุล คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 6 40283 นำงสำว วิภำกร มะลิเลิศ คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 7 40500 นำงสำว ณตำ วิเศษจันทร์ คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 8 40514 เด็กหญิง ปัณฑิตำ สำแก้ว คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 9 40515 เด็กหญิง ปำณิศรำ วิริยำ คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 10 40566 นำงสำว ณัชมน โภชนำ คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 11 40586 นำงสำว วรินยำ ใจศิลป์ คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 12 40595 เด็กหญิง ณัฏฐณิชำ บุญกอบ คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 13 40599 เด็กหญิง ดำรำมิณดำ มะลิซ้อน คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 14 40608 นำงสำว พัชรพร จิตรธนบรรจง คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 15 40612 นำงสำว วรกัญญำ เอกะกุล คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 16 40615 เด็กหญิง อชิรญำ วรำกุล คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 17 40619 นำงสำว อริสำ ต่อเจริญ คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 18 42210 นำงสำว ดวงพร วิเศษสุนทร คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 19 42211 นำงสำว สุตำภัทร ศุขรัตน์ คณิต-อังกฤษ (AEP)
4 20
4 21
4 22
4 23
4 24
4 25
4 26
4 27
4 28
4 29
4 30
4 31
4 32
4 33
4 34
4 35
4 36
4 37
4 38
4 39
4 40
4 41
4 42
4 43
4 44
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5 1 40188 นำงสำว นภัสศิริ พ่ึงเนตร คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 2 40233 นำงสำว พชรนันท์ เพ็ชรสันทัด คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 3 40271 เด็กหญิง ปำณิศำ กูรุง คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 4 40282 เด็กหญิง วรำรัตน์ ชัยภูมี คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 5 40294 นำงสำว กมนนัทธ์ ศักด์ิศรีท้ำว คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 6 40309 เด็กหญิง ณัชชำ ทัพเส็ง คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 7 40313 นำงสำว ทิพำมณี ศรีนวล คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 8 40345 เด็กหญิง พิมผกำ เผ่ำศรี คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 9 40356 นำงสำว วิลัยพร ประเสริฐ คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 10 40370 เด็กหญิง อักษร ผ่ำนแสนเสำร์ คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 11 40386 เด็กหญิง ธนวรรณ แซ่ล้ิม คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 12 40398 นำงสำว มัชฌิมำ วิเศษกุล คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 13 40400 นำงสำว มุตทิตำ สิงห์สูง คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 14 40412 นำงสำว อำรดำ สุวรรณ คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 15 40413 นำงสำว กัญญำวีร์ คงในสุข คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 16 40417 นำงสำว ชนิกำนต์ แซ่หม่วย คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 17 40421 เด็กหญิง ทิฆัมพร วงศ์เดชะไพบูลย์ คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 18 40429 นำงสำว ประภำสุข เรืองฤทธ์ิ คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 19 40447 นำงสำว สมฤทัย สมศรีงำม คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 20 40473 นำงสำว พินทอง อินทร์จันทร์ คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 21 40489 นำงสำว ศุภณัฏฐ์ รุ่งเรืองวรัสยำ คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 22 40503 เด็กหญิง ณัฐรดำ โฉมศรี คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 23 40548 นำงสำว มนัสสุภำ จิตต์พิมำย คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 24 40557 นำงสำว ศุภิสรำ แซ่เจ่ีย คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 25 40560 เด็กหญิง อรภิญญำ มเหศักด์ิ คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 26 40568 นำงสำว ณัฐชำ ดีเหลือ คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 27 40587 นำงสำว วัฒนียำ นำคเจริญ คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 28 40611 นำงสำว ลักคณำ ต่อปี คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 29 42212 เด็กหญิง จิตร์อนงค์ เตชะอำรีวงศ์ คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 30 42213 เด็กหญิง ณัฐนิชำ นิลก ำแหง คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 31 42214 เด็กหญิง น้องเมย์ มำรี คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 32 42215 เด็กหญิง นิรินธรำ รักนำม คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 33 42216 นำงสำว พิมพ์ชนก จันทองเเท้ คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 34 42217 เด็กหญิง วรรนภำมำศ ไชยสิน คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 35 42218 นำงสำว ศิรประภำ สมรัตน์ คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 36 42219 นำงสำว ไอรดำ สกุณำลัย คณิตศำสตร์-อังกฤษ
5 37
5 38
5 39
5 40
5 41
5 42
5 43
5 44
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6 1 40256 นำงสำว กรรณิกำร์ บัวแสน อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 2 40260 นำงสำว ชนำภำ สิทธิศรี อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 3 40281 นำงสำว รติมำ พรหมศำสตร์ อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 4 40292 นำงสำว เอมอร เปคอนสำร อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 5 40306 เด็กหญิง ชนัญญำ ตะเวที อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 6 40308 นำงสำว ญำณภัทร พูลสมบัติ อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 7 40322 นำงสำว นภัสสร รำตรีโชค อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 8 40332 นำงสำว อริตตำ สำระไชย อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 9 40348 นำงสำว พิมพ์ญำดำ โพธ์ิสว่ำง อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 10 40403 นำงสำว วิภำณี หุ่นจีน อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 11 40416 นำงสำว จิรวดี แจ่มใส อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 12 40428 นำงสำว ปนัสยำ น้อยอ่ิม อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 13 40431 นำงสำว ปัทมำภรณ์ บ ำเพ็ญ อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 14 40437 นำงสำว แพรพรรณ ศิริพงษ์ อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 15 40442 นำงสำว วรัญญำ สุริยะ อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 16 40443 นำงสำว วริษำ รุ่งลอย อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 17 40450 นำงสำว อณัญญำ นำมธำนี อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 18 40451 นำงสำว อัฐภิญญำ แสงมณี อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 19 40458 เด็กหญิง ณัฐณิชำ เพชรพรหมชัย อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 20 40461 นำงสำว ธันยพร ลูกรัก อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 21 40479 นำงสำว มำนิตำ ย้ิมชำตย์ อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 22 40486 นำงสำว ศศิตำ พิทักษ์โยธำ อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 23 40493 นำงสำว กชกร สุขประสงค์ อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 24 40508 นำงสำว ธนภรณ์ อินต๊ะวงศ์ อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 25 40558 นำงสำว สิริยำกร เหลืองพิมำนสกุล อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 26 42220 นำงสำว ณัฏฐณิชำ แอกประโคน อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 27 42221 นำงสำว ณัฐกมล ท้วมวงษ์ อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 28 42222 นำงสำว พรสวรรค์ วิชิตพัชรกุล อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 29 42223 เด็กหญิง ศศิธร คงม่ันสถิตย์กุล อังกฤษ - คอมพิวเตอร์
6 30
6 31
6 32
6 33
6 34
6 35
6 36
6 37
6 38
6 39
6 40
6 41
6 42
6 43
6 44
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7 1 40176 นำงสำว ชญำน์นันท์ รุ่งรดิศเดชำนนท์ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 2 40190 เด็กหญิง นรำกร สีโท อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 3 40203 นำงสำว ฟิรเดำส วิระฉัตร อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 4 40209 นำงสำว สรัญญำ ประเสริฐสังข์ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 5 40213 นำงสำว กชนิดำ อินเสมียน อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 6 40215 นำงสำว จิรชยำ จันทร์พิพัฒน์ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 7 40223 เด็กหญิง ณภัทร เกษตระชนม์ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 8 40224 เด็กหญิง ณัฐณิชำ โมกขำว อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 9 40225 เด็กหญิง ณัฐนรี ลำวะลี อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 10 40227 นำงสำว ธัญลักษณ์ อนันต์สุวรรณ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 11 40232 นำงสำว ปวีณนุช อภัยศรี อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 12 40234 เด็กหญิง พรธิตำ คชเดช อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 13 40248 นำงสำว สำยสวรรค์ แฉะกระโทก อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 14 40254 นำงสำว กรณิศ กล่ันอักโข อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 15 40265 นำงสำว ณิชำภัทร จังเสถียร อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 16 40285 เด็กหญิง วีรดำ สมอทอง อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 17 40286 นำงสำว ศรัณยำ พิมพ์ทนต์ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 18 40302 นำงสำว จิรวดี โต๊ะเจริญธรรม อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 19 40319 นำงสำว ธัญกมล วัฒนชุณหเดช อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 20 40373 เด็กหญิง กฤตัชญำ บุญช่ืน อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 21 40382 เด็กหญิง ชนิกำนต์ มำกวิไลย์ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 22 40405 นำงสำว สุจิตรำ กุนำกุล อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 23 40430 นำงสำว ปวริศำ จุลดิษฐ์ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 24 40453 นำงสำว จุฑำมำศ นิศรี อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 25 40477 นำงสำว ภัทรธิดำ สมจิตร อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 26 40480 เด็กหญิง ม่ิงพร สุขฉ่ ำ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 27 40483 นำงสำว มุฑิตำ สิทธิธรรม อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 28 40484 นำงสำว วิภำวดี เช้ือจิตร อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 29 40531 นำงสำว ณัฐณิชำ วรกิจ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 30 40533 นำงสำว ณัฐวศำ เบ็ญจวรรณ์ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 31 40538 นำงสำว นำรียำ เทพประสิทธิพงศ์ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 32 40544 เด็กหญิง พิทยำภรณ์ ฐำนมงคล อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 33 40581 นำงสำว พัชรำวดี สีธิมัด อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 34 40584 เด็กหญิง ภัทรธิดำ วัสแสง อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 35 40593 นำงสำว ญำณิศำ วัฒนำเรืองสกุล อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 36 40603 นำงสำว นภสร อู่ผลเจริญ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 37 41276 นำงสำว อัญญ์ชิสำ ทิพำกรรัตนศิริ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 38 41281 เด็กหญิง รินทร์รฐำ ธนเสถียรวีรกุล อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 39 41400 เด็กหญิง ปิยะดำ จ ำรักษำ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 40 42224 นำงสำว คันธวัลย์ โพธ์ิสุทธ์ิ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 41 42225 นำงสำว ณภัทรจิรำ มณีศรี อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 42 42226 นำงสำว ณัฏฐำ ยังให้ผล อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 43 42227 นำงสำว ปริยกร สินธำรัตนะ อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
7 44 42228 นำงสำว วรรณิฎำ ตำประโคน อังกฤษ-ญ่ีปุ่น 
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8 1 40175 นำงสำว เกศรำภรณ์ สิมมำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 2 40178 นำงสำว ชญำนิศ เลิศประสิทธิวงศ์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 3 40181 เด็กหญิง ชำลิสำ อดิกำรี วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 4 40182 เด็กหญิง ชุติมำ โอภำสสมุทรชัย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 5 40183 นำงสำว ชุติมำ ผิวงำม วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 6 40185 นำงสำว ธมนวรรณ อัปมรกำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 7 40186 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ฉัพพรรณรังษี วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 8 40187 นำงสำว ธัญวลัย พุทธิปัญญำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 9 40189 เด็กหญิง นภัสสร ศรีสุวงค์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 10 40197 เด็กหญิง ปริศรำ ธรรมพำเจริญ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 11 40201 เด็กหญิง พิมพ์จรัส รอดเนียม วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 12 40207 นำงสำว ศมนวรรณ แซ่จึง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 13 40208 นำงสำว ศุภณัฏฐ์ วงศ์วิไลจรัสเด่น วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 14 40210 นำงสำว สำยฝน อังคะรำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 15 40211 นำงสำว สุกัญญำ มุลทำกุล วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 16 40218 นำงสำว ชนันญำกร ใยโพธ์ิ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 17 40226 นำงสำว ดวงเดือน กำทอง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 18 40242 เด็กหญิง วิชณี อุ่นเมือง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 19 40247 นำงสำว สตรีรัตน์ ก่ิงวิชิต วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 20 40251 นำงสำว สุพิชฌำย์ ปินตำเสน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 21 40270 เด็กหญิง บุษรำคัม น้ ำแก้ว วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 22 40284 นำงสำว วิรัญดำ แจ่มกระจ่ำง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 23 40300 เด็กหญิง จิดำภำ สุขะกุล วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 24 40305 นำงสำว ชญำน์นันท์ ศรอ่อง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 25 40367 นำงสำว สุพรรณษำ มุลทำกุล วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 26 40495 นำงสำว กัญญำณัฐ ธีรเทิดกิตติ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 27 40497 นำงสำว กัญญำภัค เหมวิลัย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 28 40498 นำงสำว เขมัสศิริ ตรีธนศรีวรกุล วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 29 40501 นำงสำว ณัชชำ ศรีประพัติ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 30 40502 เด็กหญิง ณัฐกฤตำ สืบสุข วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 31 40506 เด็กหญิง ธนกร ลือภูวพิทักษ์กุล วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 32 40511 เด็กหญิง นฤภร เจริญถำวรนนท์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 33 40516 นำงสำว พรรณปพร มำลัยทอง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 34 40517 นำงสำว พิชญย์สุดำ เพ็ชรพรประภำส วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 35 40519 เด็กหญิง วิชญ์วิภำ กัลยำจิตร์โกศล วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 36 40520 เด็กหญิง สุภัชชำ อนันต์ธนทรัพย์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 37 40521 นำงสำว สุริศำ มะโนชัย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 38 40530 เด็กหญิง ชุติกำญจน์ วงศ์ค ำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 39 40552 นำงสำว วชิรญำณ์ ฉ่ ำมณี วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 40 40588 เด็กหญิง เวธกำ สินประเสริฐ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 41 42229 นำงสำว จิดำภำ ต้นตระกูลชำญชัย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 42 42230 นำงสำว ชนกพิมพ์มำดำ วิเศษสิงห์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 43 42231 นำงสำว ณัฐธิดำ บุญสำร วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
8 44 42232 นำงสำว ลลิตำ กวินสนธิมำศ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
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9 1 40173 นำงสำว กนกวรรณ เสริมทรัพย์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 2 40177 นำงสำว ชญำน์นันท์ วิศำลจิรำนนท์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 3 40180 เด็กหญิง ชวัลนุช อุ่นชิน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 4 40204 นำงสำว ภัทรภร มลิวัน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 5 40206 เด็กหญิง รสสุคนธ์ ชัยไธสง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 6 40229 นำงสำว นิชำนันท์ ปรโฆษิต วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 7 40231 เด็กหญิง ประทุมทิพย์ จริยะมงคลสุข วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 8 40236 นำงสำว พิชชนก หงษ์ส ำโรง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 9 40238 เด็กหญิง มุกมณี เฉลียวศิลป์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 10 40262 นำงสำว ฐิติมำ เช้ือแก้ว วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 11 40274 นำงสำว พรนภำ - วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 12 40278 นำงสำว พิชชำภำ เอมโอช วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 13 40280 นำงสำว มณีรัตน์ ดวงแก้ว วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 14 40288 เด็กหญิง สิริมำ โคตะบิน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 15 40329 นำงสำว บุษกร ประทำนวุฒิกุล วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 16 40343 นำงสำว พรพรหม ส ำแดงศรี วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 17 40357 นำงสำว วิสสุตำ แจ่มกระจ่ำง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 18 40359 นำงสำว ศุภธิดำ อุทัยลำภทอง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 19 40362 นำงสำว สินีนำถ นุ่นแก้ว วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 20 40363 เด็กหญิง สิรำวรรณ โคมลอย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 21 40371 นำงสำว อังคณำ สุชินรัตนโยธิน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 22 40387 เด็กหญิง ธนัสสรณ์ เจิมประดิษฐ์วงศ์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 23 40424 เด็กหญิง ธัญทิพย์ บรรจุทรัพย์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 24 40482 นำงสำว มินทร์ชญำดำ พินรัตน์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 25 40499 เด็กหญิง ชญำนิษฐ์ ทองอ่วม วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 26 40510 เด็กหญิง ธัญชนก รัตนพิมพ์ภำภรณ์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 27 40522 เด็กหญิง สุรีย์พร แสงจันดำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 28 40524 เด็กหญิง อภิญญำ ถำวรกีรติ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 29 40529 นำงสำว จิรัชยำ ณรงค์ฤทธ์ิ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 30 40539 เด็กหญิง บุณฑรีย์ แก้วสกุลชัย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 31 40543 เด็กหญิง พัชรพร ผจญ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 32 40546 นำงสำว ภัทรวรรณ ส ำแดงเดช วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 33 40550 นำงสำว รัชนก จันศักดำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 34 40556 นำงสำว ศุภำวรรณ นวบวรมงคล วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 35 40564 นำงสำว ชญำดำ เพ่ิมสันติพงศ์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 36 40594 เด็กหญิง ณัฏฐกันย์ ผำสุพงษ์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 37 40605 นำงสำว นัสภร สำตสิน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 38 40609 นำงสำว พัชริญำ ธนโรจน์ศิริกุล วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 39 41264 นำงสำว ธันยพร ชูประจง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 40 41280 เด็กหญิง ธนภรณ์ มนต์ดี วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 41 41403 เด็กหญิง อภิชญำ บัวชม วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 42 42233 นำงสำว ชำลิสำ สร้อยทรัพย์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 43 42234 นำงสำว ณัฐธิดำ หำญรบ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
9 44 42235 นำงสำว เนตรชนก ศิริแวงควง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
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10 1 40194 นำงสำว เบญญำภำ ไกรสน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 2 40212 นำงสำว สุปริญญำ แก้วภักดี วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 3 40241 เด็กหญิง วิชญำ คะหงวน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 4 40258 นำงสำว กุสุมำ กองไพร วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 5 40261 เด็กหญิง โชติชญำน์ เงินศรีชัย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 6 40267 เด็กหญิง ธีรดำ วรรณวัฒน์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 7 40298 นำงสำว เกศกนก สุขสวัสด์ิ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 8 40310 นำงสำว ณัฐณิชำ พวงศรี วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 9 40324 นำงสำว นรินทร ศรีจันทร์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 10 40325 นำงสำว นลินญำ เฉ่ือยกลำง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 11 40336 นำงสำว บุษญรังสี กลมกล่อม วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 12 40342 เด็กหญิง ปำวีตำ อำจำร์จำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 13 40344 เด็กหญิง พิชญำ เกิดสวัสด์ิ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 14 40369 นำงสำว อริศรำ ชมช่ืน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 15 40375 นำงสำว จันจิรำ แซ่ต้ัง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 16 40378 นำงสำว จีระภำ อินทมนต์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 17 40380 นำงสำว เจนจิรำ ศรีสวัสด์ิ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 18 40381 เด็กหญิง ชญำนิศวร์ สุขรัตน์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 19 40393 นำงสำว พรญำณี บุญยม วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 20 40410 นำงสำว อรพิมล แจ่มสอำด วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 21 40419 เด็กหญิง ณัฐรัตน์ แก่นอ่อน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 22 40465 นำงสำว ประภำศิริ มหำศำล วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 23 40507 นำงสำว ธนพร รัตนรังสรรค์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 24 40525 นำงสำว อสมำภรณ์ อ่อนแช่ม วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 25 40535 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ แคกลำง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 26 40537 เด็กหญิง นันทพร ช่ืนธีระวงศ์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 27 41254 นำงสำว สุทธิกำนต์ เสริมงำม วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 28 42236 นำงสำว กนกวรรณ แซ่ต้ัง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 29 42237 นำงสำว จันทร์ธิดำ สอนนอก วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 30 42238 นำงสำว จำรุวรรรณ ค้อไผ่ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 31 42239 นำงสำว จิดำภำ จูชูเกตุ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 32 42240 เด็กหญิง เฌอกำญจน์ ผำแก้ว วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 33 42241 นำงสำว ณัฎฐธิดำ บำลี วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 34 42242 นำงสำว ณัฐกำนต์ พันธุชำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 35 42243 นำงสำว นวรัตน์ บุญเติม วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 36 42244 นำงสำว บุญญิตำ ใจกล้ำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 37 42245 นำงสำว ปัณฑิตำ ชุ่มเกษ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 38 42246 นำงสำว พรไพลิน นำนำกิตติคุณ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 39 42247 นำงสำว พีรดำ ป้องกันภัย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 40 42248 นำงสำว วำสนำ ภักดีรัตน์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 41 42249 นำงสำว วิชยำภรณ์ โตไกรลักษณ์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 42 42250 นำงสำว สุกันยำ ธรรมศิริ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 43 42251 นำงสำว สุพรรษำ สุรำรักษ์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
10 44 42252 นำงสำว สุพิชชำ นอขุนทด วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
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11 1 40222 นำงสำว ฐิติมำ ด ำเด่น วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 2 40235 เด็กหญิง พัชรำภำ อำจเอ่ียม วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 3 40237 นำงสำว ภัทรำ ก ำทองดี วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 4 40259 นำงสำว จิตสุภำ สุขประเสริฐ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 5 40279 เด็กหญิง พิรัชญำ ขจรพงศ์พัฒน์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 6 40316 นำงสำว ธนัชพร เจริญทรัพย์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 7 40327 เด็กหญิง บัญฑิตำพร สุระพินิจ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 8 40331 นำงสำว มนพัทธ์ กำแก้ว วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 9 40337 เด็กหญิง ประกำยหยก จันทร์สิน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 10 40340 เด็กหญิง ปำริชำติ อนันตำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 11 40346 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จิตรคง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 12 40349 นำงสำว พิมพ์รภัทร เจริญรส วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 13 40351 นำงสำว ไพลิน บุญหำญ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 14 40414 เด็กหญิง กุลริศำ กุมำรสิทธ์ิ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 15 40433 นำงสำว ปุณณำสำ เหลืองทองทิพย์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 16 40441 นำงสำว วชิรำวัลย์ ศิริพร วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 17 40468 นำงสำว ปุณฑรี สีใส วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 18 40481 เด็กหญิง มินท์ธิตำ บุณยจิตรำรัตน์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 19 40494 เด็กหญิง กนกนภัส ดิดขุนทด วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 20 40523 นำงสำว อชิรญำ คลังวิจิตร วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 21 40534 เด็กหญิง เทียรทิพย์ แก้วแสง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 22 40545 นำงสำว ภัทรภร ประจักษ์จิตร์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 23 40553 เด็กหญิง วริศรำ ชัยฤทธ์ิ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 24 40590 นำงสำว อัจฉรำ ทองไชย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 25 40618 นำงสำว อมรรัตน์ เหมำะผดุงกุล วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 26 41279 นำงสำว ชุติมำ มิสำธรรม วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 27 42253 นำงสำว กุลจิรำ นำมไธสง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 28 42254 นำงสำว ชมพูนิกข์ จรดล วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 29 42255 เด็กหญิง เฌอฟ้ำ ผำแก้ว วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 30 42256 เด็กหญิง ฐิตำรีย์ กฤติยำนันต์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 31 42257 นำงสำว ณัชชำ ผลเพียร วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 32 42258 นำงสำว ณัฐพร สมศักด์ิ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 33 42259 นำงสำว ณิชนันท์ ชำติวงค์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 34 42260 เด็กหญิง ปฐมำวดี ทองด้วง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 35 42261 นำงสำว ปำริฉัตร มำลัยแดง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 36 42262 นำงสำว พรรณวิศำ ชมภูพ้ืน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 37 42263 นำงสำว เพชรี ฝุ่นมะนำว วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 38 42264 นำงสำว สิรินดำ อุดมพันธ์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 39 42265 นำงสำว สุธิตำ บุญรอด วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 40 42266 นำงสำว อรนภำ มำตฤทธ์ิ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 41 42267 นำงสำว อริสรำ สำมัญ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 42 42268 นำงสำว อำริษำ สว่ำงเรือง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 43 42269 นำงสำว อุมำกร ทองค ำห่อ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์
11 44
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12 1 40195 นำงสำว ปทุมวัน จ่อยลำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 2 40216 นำงสำว จิรวรรณ กันเกียว วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 3 40311 เด็กหญิง ณิชำภัทร จันทร์เอ่ียม วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 4 40328 เด็กหญิง บัวชมพู มณีสร้อย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 5 40368 นำงสำว อมลรดำ กำรไว วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 6 40464 เด็กหญิง นิพิษฐำ สุโพธ์ิ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 7 40496 นำงสำว กัญญำณัฐ แพ่งยงยุทธ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 8 40518 เด็กหญิง รวิสรำ หวำนสูงเนิน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 9 40540 นำงสำว เบญญำภำ มำลำวัน วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 10 40554 เด็กหญิง วัฒน์ชำมล ฮัวะจินดำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 11 40555 เด็กหญิง วีรภัทรำ สีอ ำพันธ์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 12 40563 เด็กหญิง เจนจิรำ สมเกียรติประยูร วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 13 40565 นำงสำว ฐิตำรีย์ มันปำติ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 14 40567 เด็กหญิง ณัฏฐวิภำ ทองเรือง วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 15 40569 เด็กหญิง ณัฐพร ทองอยู่ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 16 40570 นำงสำว ณัฐพัชร์ พยัคฆศิริ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 17 40572 เด็กหญิง ธิดำรัตน์ เทพมณี วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 18 40576 นำงสำว ปภำวรินทร์ พิมพำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 19 40577 นำงสำว เปรมสิริ โสภำ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 20 40578 เด็กหญิง พรัณฐ์ตำ ช้ำงเกตุ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 21 40582 นำงสำว พัทธนันท์ ลอยวำนิช วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 22 40585 เด็กหญิง ภัทรนันท์ เมฆฉำย วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 23 40589 เด็กหญิง สัตตกมล ว่ำขำนฤทธี วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 24 40592 เด็กหญิง ชำลิสำ ต้ังจิตวิริยะสกุล วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 25 40600 นำงสำว ติณณ์ หอชัยเจริญ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 26 41819 นำงสำว ฐำลียำ-เจด ออดิแบร์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 27 42270 เด็กหญิง ชนม์นิกำนต์ ทัศนะพงษ์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 28 42271 นำงสำว ชำลิสำ นักพิณพำทย์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 29 42272 นำงสำว ณปภำ มีทรัพย์ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 30 42273 เด็กหญิง พอใจ พลศรี วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 31 42274 นำงสำว ฟำซีร่ำ บุญมำเลิศ วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 32 42275 นำงสำว วศินี พ่วงมำก วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 33 42276 นำงสำว ศิษฬำ ศรีชำลี วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 34 42277 นำงสำว สุมำนัส ทุมนัส วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ (IEP)
12 35
12 36
12 37
12 38
12 39
12 40
12 41
12 42
12 43
12 44


