
รหสันกัเรยีน ค ำน ำหนำ้ ชือ่ นำมสกลุ หอ้งใหม่ เลขทีใ่หม่

40715 เด็กหญงิ กรกนก เอกประเสรฐิ ม.2/1 1

40716 เด็กหญงิ กัญญาณัฐ รักสมัย ม.2/1 2

40717 เด็กหญงิ กัญญาณัฐ สงัขน์าค ม.2/1 3

40719 เด็กหญงิ กลุยา แสงประสาน ม.2/1 4

40720 เด็กหญงิ เขมนจิ บญุยัง ม.2/1 5

40722 เด็กหญงิ ญาดา สวุรรณทัตธุ์ ม.2/1 6

40723 เด็กหญงิ ฐติาพร หนองผอื ม.2/1 7

40724 เด็กหญงิ ฐติาพร กอ้งสมทุ ม.2/1 8

40726 เด็กหญงิ ณัฏฐณชิา เทศประทปี ม.2/1 9

40727 เด็กหญงิ ณัฐชา บญุเพ็ง ม.2/1 10

40728 เด็กหญงิ ณัฐณชิา ดาอนิวงค์ ม.2/1 11

40729 เด็กหญงิ ตอ้งตา ภาคฐนิ ม.2/1 12

40730 เด็กหญงิ ทอแสง ดอกนาค ม.2/1 13

40731 เด็กหญงิ ธนษิฐา จันทรเ์ตบิ ม.2/1 14

40732 เด็กหญงิ ธมีาพร หลอดทอง ม.2/1 15

40733 เด็กหญงิ นวรัตน์ มิง่ขวญั ม.2/1 16

40735 เด็กหญงิ ปรางคท์พิย์ เทยีมญาติ ม.2/1 17

40737 เด็กหญงิ ปวรีก์ร เทพารส ม.2/1 18

40738 เด็กหญงิ ปิยะฉัตร สขุประสาร ม.2/1 19

40741 เด็กหญงิ พมิพร์ภัทร ไพค านาม ม.2/1 20

40742 เด็กหญงิ ภัทราณศิฐ์ รุง่รดศิเดชานนท์ ม.2/1 21

40743 เด็กหญงิ ภญิญดา เอือ้สทิธพิรชยั ม.2/1 22

40744 เด็กหญงิ วรศิรา โพธิร์ าไพ ม.2/1 23

40746 เด็กหญงิ ศริภัสสร ทองหมอ่มราม ม.2/1 24

40748 เด็กหญงิ สรินิทรา ชามลงิไร ม.2/1 25

40751 เด็กหญงิ หนึง่ฤทัย สขุสมบัติ ม.2/1 26

40753 เด็กหญงิ อรยิา ขันธะหัด ม.2/1 27

40755 เด็กหญงิ ขวญัขา้ว บญุเจรญิ ม.2/1 28

40756 เด็กหญงิ จริสดุา หงษาวนั ม.2/1 29

40757 เด็กหญงิ จริานันท์ ออ่นอนิทร์ ม.2/1 30

40761 เด็กหญงิ ชยาภรณ์ อกนษิฐ์ ม.2/1 31

40764 เด็กหญงิ ธดิารัตน์ คะเณย์ ม.2/1 32

40765 เด็กหญงิ ธติกิานต์ คลองละวะ ม.2/1 33

40771 เด็กหญงิ ปรฉัิตร ไชยดวง ม.2/1 34

40773 เด็กหญงิ ปารชิาติ บางสงูเนนิ ม.2/1 35

40776 เด็กหญงิ พรนชิา ขอชยั ม.2/1 36

40783 เด็กหญงิ วรศิรา พลูนอ้ย ม.2/1 37

40790 เด็กหญงิ สทุธดิา รัตนเทพ ม.2/1 38

40791 เด็กหญงิ สนัุนทา วงคพั์นธ์ ม.2/1 39

40806 เด็กหญงิ ธวลัรัตน์ วงศจ์นิา ม.2/1 40

40718 เด็กหญงิ กลุปรยิา สวุรรณโคตร ม.2/2 1

40721 เด็กหญงิ ญาณภัทร แสงวงศ์ ม.2/2 2

40725 เด็กหญงิ ณัชชา มสุกิชาติ ม.2/2 3

40745 เด็กหญงิ ศรตุา ฉมิพานชิ ม.2/2 4

40752 เด็กหญงิ อรัญญา ปันสกลุ ม.2/2 5

40760 เด็กหญงิ ชญานี ยีเ่ขง่ ม.2/2 6

40762 เด็กหญงิ ณัจฉรยิา เนียมเฟือง ม.2/2 7

40766 เด็กหญงิ นภาพร บญุเอือ้ ม.2/2 8

40768 เด็กหญงิ นลิบุล หมืน่ชยั ม.2/2 9

รายชือ่นักเรยีนเลือ่นชัน้ จาก ม.1 ขึน้  ม.2 ปีการศกึษา 2563
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40769 เด็กหญงิ เบญญาภา บวรเดชธ ารงกลุ ม.2/2 10

40770 เด็กหญงิ ปณติา พทุธสิตัย์ ม.2/2 11

40772 เด็กหญงิ ปสตุา วงษ์สนิธุ์ ม.2/2 12

40777 เด็กหญงิ พชิชานันท์ นันทะคณุ ม.2/2 13

40778 เด็กหญงิ ภัทราดา กอเข็ม ม.2/2 14

40780 เด็กหญงิ รานี ซนัตารา ม.2/2 15

40782 เด็กหญงิ วรวยี์ อังฉกรรจ์ ม.2/2 16

40784 เด็กหญงิ วนัเฉลมิชนก อักษรเสอื ม.2/2 17

40787 เด็กหญงิ ศริวิมิล ศรธีานี ม.2/2 18

40789 เด็กหญงิ สริาวรรณ สวุรรณครีี ม.2/2 19

40793 เด็กหญงิ อรอนงค์ มาตวงัแสง ม.2/2 20

40794 เด็กหญงิ อศิตรี บัวสวุรรณ ม.2/2 21

40795 เด็กหญงิ ขวญัฤทัย มาทอง ม.2/2 22

40809 เด็กหญงิ นชิาภา ธาราพงษ์ ม.2/2 23

40810 เด็กหญงิ นวิารนิ พลายแกว้ ม.2/2 24

40812 เด็กหญงิ เบญญาภา ศรวีรรณา ม.2/2 25

40814 เด็กหญงิ ปัณฑารยี์ ฟุ้งสขุ ม.2/2 26

40819 เด็กหญงิ มะลษิา นางวงษ์ ม.2/2 27

40822 เด็กหญงิ วรัชยา แหลมฉลาด ม.2/2 28

40824 เด็กหญงิ วรศิรา จมูงคล ม.2/2 29

40829 เด็กหญงิ ศศนัินท์ ตันละมัยงาม ม.2/2 30

40830 เด็กหญงิ ศภุาวไิล บัวศรี ม.2/2 31

40834 เด็กหญงิ อรสิรา บญุมาเลศิ ม.2/2 32

40841 เด็กหญงิ จันทรจ์ริา ดาษดา ม.2/2 33

40845 เด็กหญงิ ญานดิา ใยอุน่ ม.2/2 34

40858 เด็กหญงิ พชิาภรณ์ ชาตวิงษ์ ม.2/2 35

40871 เด็กหญงิ สธุดิา เหลอืงอรณุ ม.2/2 36

40990 เด็กหญงิ สภุาพร จันตะบตุร ม.2/2 37

41008 เด็กหญงิ นฤภร มะโนปิง ม.2/2 38

41015 เด็กหญงิ ปารชิาติ โกษาทอง ม.2/2 39

41026 เด็กหญงิ สชุานาถ ภาคโภค ม.2/2 40

40734 เด็กหญงิ ประภาสริิ ศริภัิกดิ์ ม.2/3 1

40736 เด็กหญงิ ปวรศิา พันธจั์นทร์ ม.2/3 2

40739 เด็กหญงิ พัชรดา โพบตุร ม.2/3 3

40740 เด็กหญงิ พมิพท์อง ประเสรฐิ ม.2/3 4

40747 เด็กหญงิ ศภุสิรา ทองมา ม.2/3 5

40749 เด็กหญงิ สธุาสนิี ประคปุตานนท์ ม.2/3 6

40750 เด็กหญงิ ด.ญ.หนึง่ฤทัย อนิทเสมร์ ม.2/3 7

40754 เด็กหญงิ อลสิดา เชือ้งาม ม.2/3 8

40774 เด็กหญงิ ปิยะพร กะพงษ์ทอง ม.2/3 9

40781 เด็กหญงิ รุง่ไพลนิ ค าเพราะ ม.2/3 10

40799 เด็กหญงิ ชยานุช คลา้ยอมร ม.2/3 11

40800 เด็กหญงิ ชนนรัิกษ์ คณุากรเจดิกลุ ม.2/3 12

40801 เด็กหญงิ ชตุกิาญจน์ ฮัน้ประเสรฐิ ม.2/3 13

40802 เด็กหญงิ ณัฎฐพัชร นุชนาม ม.2/3 14

40805 เด็กหญงิ ณัฐนันท์ ตณิะนอ้ย ม.2/3 15

40817 เด็กหญงิ พรไพลนิ พาหาร ม.2/3 16

40820 เด็กหญงิ เมษิณี เฟ่ืองฟู ม.2/3 17

40823 เด็กหญงิ วราพร บญุวลิัย ม.2/3 18
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40833 เด็กหญงิ สวุภิา แสนสนิ ม.2/3 19

40847 เด็กหญงิ ทพิยว์ารี โตสวสัดิ์ ม.2/3 20

40848 เด็กหญงิ ธมลวรรณ ศรจัีนทร์ ม.2/3 21

40849 เด็กหญงิ ธัญชติา มรุะ ม.2/3 22

40854 เด็กหญงิ ปิยะธดิา ดงแกว้ ม.2/3 23

40860 เด็กหญงิ พริาวรรณ์ ยวงประสทิธิ์ ม.2/3 24

40863 เด็กหญงิ รัชนก ค าหงศษ์า ม.2/3 25

40867 เด็กหญงิ ศริลิักษณ์ ทรัพยส์นิ ม.2/3 26

40868 เด็กหญงิ ศภุนุช บตุรศรี ม.2/3 27

40869 เด็กหญงิ ศภุาพชิญ์ ธรุะพระ ม.2/3 28

40874 เด็กหญงิ อภญิญา แสงนาค ม.2/3 29

40885 เด็กหญงิ ฐานติา หลมุเจรญิภักดี ม.2/3 30

40913 เด็กหญงิ อนิทริา มลูทรัพย์ ม.2/3 31

40969 เด็กหญงิ ปฑติตา วทัิกขะ ม.2/3 32

40980 เด็กหญงิ ลักษณ์นาวยี์ ลอยลอ่ง ม.2/3 33

41011 เด็กหญงิ บปุผาวลัย์ เตมิสมบัติ ม.2/3 34

41014 เด็กหญงิ ปาณสิรา จังพนาสนิ ม.2/3 35

41029 เด็กหญงิ สวุรรณี กอ่แกว้ ม.2/3 36

41030 เด็กหญงิ อทติญา บัวผัน ม.2/3 37

41272 เด็กหญงิ พชิาภา อนิทะแพทย์ ม.2/3 38

41275 เด็กหญงิ นาตาชา บนิตี้ อาชวน ม.2/3 39

40763 เด็กหญงิ ธรรมล์ดา กลิน่หอม ม.2/4 1

40775 เด็กหญงิ พรนภัส แสงศรี ม.2/4 2

40786 เด็กหญงิ ศรินัิดดา บันเล็งลอย ม.2/4 3

40788 เด็กหญงิ สมติา อุน่เรอืน ม.2/4 4

40797 เด็กหญงิ จติวรนิทร์ พะคะเวช ม.2/4 5

40798 เด็กหญงิ จรินันท์ กา้นจักร์ ม.2/4 6

40803 เด็กหญงิ ณัฐกาญจน์ ปานจันทร์ ม.2/4 7

40804 เด็กหญงิ ณัฐกานต์ อิม่ถวลิ ม.2/4 8

40808 เด็กหญงิ นัฐธดิา กลา้หาญ ม.2/4 9

40811 เด็กหญงิ บัณฑติา ดมีาก ม.2/4 10

40816 เด็กหญงิ ปิยะพร ค านาค ม.2/4 11

40825 เด็กหญงิ วชัรวีรรณ สมบรูณ์ ม.2/4 12

40828 เด็กหญงิ ศศณิา พลูเขตกจิ ม.2/4 13

40831 เด็กหญงิ สรุดา พทุธานุ ม.2/4 14

40835 เด็กหญงิ กชกร เหลา่ตระกลู ม.2/4 15

40853 เด็กหญงิ ปราณดาห์ วนัแกว้ ม.2/4 16

40857 เด็กหญงิ พรรธภิา พรมทา้ว ม.2/4 17

40859 เด็กหญงิ พมิชนก ศรแีกว้ ม.2/4 18

40861 เด็กหญงิ ฟาฮาน่า แอมาน ม.2/4 19

40865 เด็กหญงิ วรกาญน์ ชยาพรอมรสขุ ม.2/4 20

40895 เด็กหญงิ ปณดิา พลิาอาพษิ ม.2/4 21

40901 เด็กหญงิ วรรัตน์ ลอ้มกัน ม.2/4 22

40903 เด็กหญงิ ศศธิร แกว้กระจา่ง ม.2/4 23

40906 เด็กหญงิ สริยากร โกกะพันธ์ ม.2/4 24

40910 เด็กหญงิ อภชิญา จันทรเ์นียม ม.2/4 25

40917 เด็กหญงิ กัญญารัตน์ จารคณุ ม.2/4 26

40919 เด็กหญงิ กันตร์ะพี พพัิฒน์ตังกลู ม.2/4 27

40949 เด็กหญงิ สภุาศนิี วรรณชาติ ม.2/4 28
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40953 เด็กหญงิ อรรถวดี พันที ม.2/4 29

40957 เด็กหญงิ จริาภรณ์ ปทมุสตูร ม.2/4 30

40961 เด็กหญงิ ณัชชา สงันุช ม.2/4 31

40963 เด็กหญงิ ธัญชนก กองนาค ม.2/4 32

40965 เด็กหญงิ นวพร นันทะชยั ม.2/4 33

40970 เด็กหญงิ ปชูติา ศรโีสภา ม.2/4 34

40972 เด็กหญงิ พาสนา ศรหีาตา ม.2/4 35

40977 เด็กหญงิ ภัทราภา พลูสวสัดิ์ ม.2/4 36

41001 เด็กหญงิ ณัฐชา สมสวย ม.2/4 37

41007 เด็กหญงิ นภสร สชุยัเจรญิรัตน์ ม.2/4 38

41019 เด็กหญงิ พมิพช์นก นรดี ม.2/4 39

41021 เด็กหญงิ ภัคชาดา บญุฤทธิ์ ม.2/4 40

41023 เด็กหญงิ รจุริดา พมิพา ม.2/4 41

40758 เด็กหญงิ จฑุาทพิย์ เวชพรม ม.2/5 1

40779 เด็กหญงิ มารษิา มาระศรี ม.2/5 2

40792 เด็กหญงิ สพุรรณกิาร์ สมบรูณ์กลุ ม.2/5 3

40821 เด็กหญงิ รุง่อรณุ นอ้ยมณี ม.2/5 4

40827 เด็กหญงิ ศมนพร กองแกว้ ม.2/5 5

40832 เด็กหญงิ สรุพีร สกลุไทย ม.2/5 6

40840 เด็กหญงิ ขวญัชนก ยวงฐติะสทุธิ ม.2/5 7

40842 เด็กหญงิ จรัิชญา โพธชิาเนตร ม.2/5 8

40844 เด็กหญงิ ชญัญานุช เรอืนรืน่ ม.2/5 9

40846 เด็กหญงิ ณัฐชา บญุภักดี ม.2/5 10

40850 เด็กหญงิ นันทกร พันธสา ม.2/5 11

40851 เด็กหญงิ น ้าทพิย์ ภมูเิขต ม.2/5 12

40856 เด็กหญงิ พรธชิา หงษ์โต ม.2/5 13

40864 เด็กหญงิ รุง่ทวิา วฒันโสภา ม.2/5 14

40876 เด็กหญงิ กมลชนก ทองแปลง ม.2/5 15

40878 เด็กหญงิ จริชยา สาครเย็น ม.2/5 16

40881 เด็กหญงิ เจลา่ เดวดิ ม.2/5 17

40904 เด็กหญงิ ศริญิากร สอีอ่น ม.2/5 18

40905 เด็กหญงิ สรอ้ยนภา สายเคน ม.2/5 19

40916 เด็กหญงิ กัญญาณัฐ ดาวสี ม.2/5 20

40922 เด็กหญงิ ชนกนันท์ โพธิท์อง ม.2/5 21

40925 เด็กหญงิ ณชนก รอดพน้ ม.2/5 22

40941 เด็กหญงิ วรรณนษิา รัตนสมบัติ ม.2/5 23

40950 เด็กหญงิ อนุสรา มงคลเสรนีนท์ ม.2/5 24

40954 เด็กหญงิ กนกวรรณ แหวนนุช ม.2/5 25

40962 เด็กหญงิ ทพิรัตน์ โพธิก์ระจา่ง ม.2/5 26

40966 เด็กหญงิ นันทน์ภัส เมฆแสน ม.2/5 27

40967 เด็กหญงิ นุชพัชร เรอืนนลิ ม.2/5 28

40968 เด็กหญงิ ปฐมาวดี กลิน่มณี ม.2/5 29

40978 เด็กหญงิ มัณฑนา จ าปาสด ม.2/5 30

40984 เด็กหญงิ วลิาสนิี เหลางาม ม.2/5 31

40991 เด็กหญงิ อภชิญา ศรปีระศักดิ์ ม.2/5 32

40992 เด็กหญงิ อรอมล จันทร ม.2/5 33

40996 เด็กหญงิ กรรณกิาร์ บญุแสวง ม.2/5 34

40999 เด็กหญงิ ชนสิรา เปิดกระโทก ม.2/5 35

41000 เด็กหญงิ ชาลสิา พลินุสนุทร ม.2/5 36
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41002 เด็กหญงิ ณัฐพร น่วมพพัิฒน์ ม.2/5 37

41013 เด็กหญงิ ปณชิา โตแหยม ม.2/5 38

40759 เด็กหญงิ ฉันทชิา จันทรสาร ม.2/6 1

40767 เด็กหญงิ นภิาวรรณ ภารสุขุ ม.2/6 2

40785 เด็กหญงิ วริาศณีิ แกว้วงั ม.2/6 3

40796 เด็กหญงิ จรยิาพร ภแูดนไกร ม.2/6 4

40807 เด็กหญงิ ธัญลักษณ์ สวุรรณรัตน์ ม.2/6 5

40815 เด็กหญงิ ป่ินมณี แสงวารี ม.2/6 6

40818 เด็กหญงิ พรหมภัสสร สนธิ ม.2/6 7

40826 เด็กหญงิ วานษิฐา นธิโิอฬารกลุ ม.2/6 8

40837 เด็กหญงิ กันยรันต์ สงิหแ์กว้ ม.2/6 9

40838 เด็กหญงิ กานตส์นิี แกว้ใส ม.2/6 10

40843 เด็กหญงิ ชนกสดุา สจัจะญาติ ม.2/6 11

40852 เด็กหญงิ เบญจวรรณ อละมล ม.2/6 12

40862 เด็กหญงิ โยษิตา เจรญิสขุ ม.2/6 13

40879 เด็กหญงิ จริาภา รืน่เรณู ม.2/6 14

40880 เด็กหญงิ จฑุาภรณ์ สนุทรเจรญิ ม.2/6 15

40886 เด็กหญงิ ณัฐณชิา เหลอืสงา่ ม.2/6 16

40891 เด็กหญงิ ธนพร สายทองค า ม.2/6 17

40896 เด็กหญงิ ปณติา สมญา ม.2/6 18

40897 เด็กหญงิ ปณุยาพร เกดิพา ม.2/6 19

40902 เด็กหญงิ ศรัญญา พทุสริิ ม.2/6 20

40912 เด็กหญงิ อาทติญา แจะรัมย์ ม.2/6 21

40930 เด็กหญงิ ปฏมิาภรณ์ สวสัดี ม.2/6 22

40938 เด็กหญงิ ฟ้าใส มิง่พะจัน ม.2/6 23

40940 เด็กหญงิ รวกีานต์ หรอ่ยดา ม.2/6 24

40947 เด็กหญงิ สดุารัตน์ บรบิาล ม.2/6 25

40952 เด็กหญงิ อรญาดา

เหลอืงวเิชยีร

ฉาย ม.2/6 26

40955 เด็กหญงิ เก็จมณี คลา้ยกลุ ม.2/6 27

40958 เด็กหญงิ จฑุามณี ลกูรัก ม.2/6 28

40960 เด็กหญงิ ชลนิดา ภาคเจรญิ ม.2/6 29

40982 เด็กหญงิ วรศิรา นุ่มเวร ม.2/6 30

40986 เด็กหญงิ ศศกิานต์ จันทรฉ์าย ม.2/6 31

40987 เด็กหญงิ ศภุสตุา มสีนุทร ม.2/6 32

40994 เด็กหญงิ กชกร ทปิมะณี ม.2/6 33

41006 เด็กหญงิ ธดิารัตน์ สารนอก ม.2/6 34

41016 เด็กหญงิ พัชญา ตระการจันทร์ ม.2/6 35

41017 เด็กหญงิ พนิทพุา จมุพลหลา้ ม.2/6 36

41018 เด็กหญงิ พมิชนก จันทรศ์ริ ิ ม.2/6 37

41027 เด็กหญงิ สธุติา จติตช์ืน้ ม.2/6 38

41269 เด็กหญงิ กสุาวดี โคมพมิาย ม.2/6 39

40813 เด็กหญงิ ปราณชลี พาสงิห์ ม.2/7 1

40855 เด็กหญงิ เปมนีย์ ขาวสงัข์ ม.2/7 3

40870 เด็กหญงิ สชุญา รุง่โรจน์ ม.2/7 4

40883 เด็กหญงิ ชาลนิี พรรธนะแพทย์ ม.2/7 6

40884 เด็กหญงิ ชสิา นอ้มนฤมลจติ ม.2/7 7

40887 เด็กหญงิ ณชิกานต์ หาประโคน ม.2/7 8

40889 เด็กหญงิ ดลพร นรสงิห์ ม.2/7 9

40890 เด็กหญงิ ทัตวนั ทวพีงษ์ ม.2/7 10
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40892 เด็กหญงิ ธัญภัค บญุเศรษฐศริิ ม.2/7 11

40899 เด็กหญงิ พมิพช์นก ชนิดา ม.2/7 12

40900 เด็กหญงิ ภัสรา สามี ม.2/7 13

40907 เด็กหญงิ สริพิร หอมชืน่ ม.2/7 14

40908 เด็กหญงิ อชริญา เสน่หร์าศรี ม.2/7 15

40909 เด็กหญงิ อนัญญา ภูร่ะหงษ์ ม.2/7 16

40911 เด็กหญงิ อัญชสิา อาวาน ม.2/7 17

40914 เด็กหญงิ กมลลักษณ์ อนิตะ๊ ม.2/7 18

40915 เด็กหญงิ กฤตกิา สารรัตน์ ม.2/7 19

40920 เด็กหญงิ ขา้วขวญั ปัดนาวาส ม.2/7 20

40921 เด็กหญงิ จันทรจ์ริา จันทรอ์นิ ม.2/7 21

40924 เด็กหญงิ ฑติยา ผอ่งจติต์ ม.2/7 22

40928 เด็กหญงิ นัสรนี มะหะหมัด ม.2/7 23

40931 เด็กหญงิ ปฤษฎญีา พมิพส์วสัดิ์ ม.2/7 24

40933 เด็กหญงิ ผลติา จันทนา ม.2/7 25

40934 เด็กหญงิ พอเพยีง บดุดคีง ม.2/7 26

40936 เด็กหญงิ พรีดา อัคคะเมธี ม.2/7 27

40943 เด็กหญงิ ศริาภรณ์ วรรณพราหมณ์ ม.2/7 28

40956 เด็กหญงิ จันทริา โฆษะบดี ม.2/7 29

40973 เด็กหญงิ พมิภริากรณ์ ทัศบตุร ม.2/7 30

40976 เด็กหญงิ ภัทรวธิารา คงสมวยั ม.2/7 31

40983 เด็กหญงิ วลิามล เนตรวงค์ ม.2/7 32

40988 เด็กหญงิ ศภุานัน ทัพเสง็ ม.2/7 33

40993 เด็กหญงิ อัญชสิา ไขวเ้ครอื ม.2/7 34

40997 เด็กหญงิ จ าปา ตูห้งษา ม.2/7 35

41003 เด็กหญงิ ณัฐรนิทร์ โพธโิน ม.2/7 36

41010 เด็กหญงิ นันทน์ภัส ออ่นเตีย่ง ม.2/7 37

41022 เด็กหญงิ มทุติา หาญกลา้ ม.2/7 38

41024 เด็กหญงิ วรรณสิา เขยีวจ าปา ม.2/7 39

41028 เด็กหญงิ สพัุตรา ทองหลอ่ ม.2/7 40

41031 เด็กหญงิ อรัญญา มะปรางทอง ม.2/7 41

40836 เด็กหญงิ กชกร กงทอง ม.2/8 1

40866 เด็กหญงิ ศศกิานต์ เป่ียมอยูส่ขุ ม.2/8 2

40872 เด็กหญงิ สภุชา พละเดช ม.2/8 3

40873 เด็กหญงิ หฤทัยรัตน์ พลหลา้ ม.2/8 4

40875 เด็กหญงิ กชมน ผลพชืน์ ม.2/8 5

40877 เด็กหญงิ แกว้กริยิาภรณ์ แดงนอ้ย ม.2/8 6

40882 เด็กหญงิ ชมพู ชา่งเพ็ชรผล ม.2/8 7

40888 เด็กหญงิ ดรัลพร บญุสขุมาก ม.2/8 8

40894 เด็กหญงิ เนตรนภา จันทรห์า ม.2/8 9

40898 เด็กหญงิ พรนภัส คงแขม ม.2/8 10

40918 เด็กหญงิ กัญญารัตน์ สารเวก ม.2/8 11

40923 เด็กหญงิ ชนมพ์รรษา ฟองค า ม.2/8 12

40926 เด็กหญงิ ณัจฉรยีา นพคณุ ม.2/8 13

40927 เด็กหญงิ ทพิยอ์าภา ลอืบางใหญ่ ม.2/8 14

40929 เด็กหญงิ นศิาชล เดชอดุม ม.2/8 15

40932 เด็กหญงิ ปัทมา พทัิกษ์ศรมีงคล ม.2/8 16

40935 เด็กหญงิ พยิดา จ าปาโพธิ์ ม.2/8 17

40937 เด็กหญงิ ฟ้าลดา สอนงา่ย ม.2/8 18
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40939 เด็กหญงิ ภาณี ปัจฉมิางกรู ม.2/8 19

40942 เด็กหญงิ วรยิา แมน้จติ ม.2/8 20

40944 เด็กหญงิ สมัชญา เผา่คนชม ม.2/8 21

40945 เด็กหญงิ สสธิร กิง่เพชร ม.2/8 22

40948 เด็กหญงิ สพุรรณษา แสนตระกลู ม.2/8 23

40951 เด็กหญงิ อภญิญา คูส่มบัติ ม.2/8 24

40959 เด็กหญงิ ชมพนุูช เทยีนทอง ม.2/8 25

40964 เด็กหญงิ นภาพร อูค่งคา ม.2/8 26

40971 เด็กหญงิ พชรพรรณ ธรรมมว่งไทย ม.2/8 27

40974 เด็กหญงิ พริยิา บณุฉลวย ม.2/8 28

40975 เด็กหญงิ ฟ้าใส จันทะคณุ ม.2/8 29

40979 เด็กหญงิ ลวติตรา เกดิศักดิ์ ม.2/8 30

40981 เด็กหญงิ วรญา ศรสีอน ม.2/8 31

40985 เด็กหญงิ ศรัณยพ์ร ศรชียั ม.2/8 32

40995 เด็กหญงิ กรกนก สงิหะกมุพล ม.2/8 33

40998 เด็กหญงิ เจตศภุา ศรกีมลศริศิักดิ์ ม.2/8 34

41005 เด็กหญงิ ธันยาพร เวนิมาหา ม.2/8 35

41009 เด็กหญงิ นวลนศิา ปฐมทอง ม.2/8 36

41025 เด็กหญงิ วภิาวี จันสขุ ม.2/8 37

41033 เด็กหญงิ กวนิธดิา แพสพัุตร ม.2/9 1

41039 เด็กหญงิ ชญานศิวร์ จรัสเศวตนันท์ ม.2/9 2

41042 เด็กหญงิ ธัญจริา กองศรี ม.2/9 3

41044 เด็กหญงิ นวพรรษ ถริบษุย์ ม.2/9 4

41047 เด็กหญงิ พราวชมพู พฤกษาชยัพร ม.2/9 5

41050 เด็กหญงิ พชิามญชุ์ ผอ่งหทัยกลุ ม.2/9 6

41053 เด็กหญงิ เพ็ญพชิชา สายเมฆ ม.2/9 7

41054 เด็กหญงิ มนพร ทันธมิา ม.2/9 8

41055 เด็กหญงิ มนัสนันท์ อษุณาสวุรรณกลุ ม.2/9 9

41057 เด็กหญงิ วรศิรา ฐติธิรรมคณุ ม.2/9 10

41058 เด็กหญงิ วรศิรา อภริมรัตน์ ม.2/9 11

41060 เด็กหญงิ ศชิารนิฏ ขันธนะเวชชศักดิ์ ม.2/9 12

41061 เด็กหญงิ ศภุพมิธดิา วงศก์ันยา ม.2/9 13

41062 เด็กหญงิ สกาวรัตน์ สขุข า ม.2/9 14

41064 เด็กหญงิ สพุชิญา จติตพงศ์ ม.2/9 15

41069 เด็กหญงิ จฑุามาศ พืน้ชมภู ม.2/9 16

41070 เด็กหญงิ ชญาภรณ์ ไกรวงษา ม.2/9 17

41071 เด็กหญงิ ชนานันท์ บญุสาย ม.2/9 18

41075 เด็กหญงิ ชตุมินต์ ทมิา ม.2/9 19

41076 เด็กหญงิ ฐติชิญาน์ ขลุย่ศรตีระกลู ม.2/9 20

41078 เด็กหญงิ ทพิยสดุา ประทมุทา ม.2/9 21

41079 เด็กหญงิ ธนัชพร วงศเ์ย็น ม.2/9 22

41080 เด็กหญงิ ธฤตวนั เฉลมิอธคิมสทิธิ์ ม.2/9 23

41082 เด็กหญงิ เธยีรภรณ์ โอไก ม.2/9 24

41083 เด็กหญงิ พทุธมิา ไพรศรี ม.2/9 25

41084 เด็กหญงิ ภัทรดา ภัทรมงคงโรจน์ ม.2/9 26

41088 เด็กหญงิ รักษิณา นานมู ม.2/9 27

41090 เด็กหญงิ วชัราภรณ์ บวรพรีะเดชา ม.2/9 28

41093 เด็กหญงิ สชุาลณีิ อันทสอน ม.2/9 29

41094 เด็กหญงิ สภุามาศ พณิสนอง ม.2/9 30
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40893 เด็กหญงิ นภัส กงไกรราช ม.2/10 1

41034 เด็กหญงิ กานตพ์ชิชา ประพัฒน์พรกลุ ม.2/10 2

41035 เด็กหญงิ กติตกิา นนทะวงศษ์า ม.2/10 3

41036 เด็กหญงิ กนุทราพร ดอกพฒุ ม.2/10 4

41037 เด็กหญงิ ขนษิฐดา ศรภีา ม.2/10 5

41040 เด็กหญงิ ญาณภา วฒัฑกโกศล ม.2/10 6

41041 เด็กหญงิ ณัฏฐรกิา ไชยเสนา ม.2/10 7

41043 เด็กหญงิ นพรัตน์ พงศภั์ณฑารักษ์ ม.2/10 8

41046 เด็กหญงิ เปมกิา แดนสวุรรณา ม.2/10 9

41049 เด็กหญงิ พอเพยีง เพยีวอยู่ ม.2/10 10

41051 เด็กหญงิ พมิพช์นก พึง่สุ ม.2/10 11

41052 เด็กหญงิ เพชรชมพู สริโิสภณวรกลุ ม.2/10 12

41056 เด็กหญงิ รักชนก สวนสขุ ม.2/10 13

41065 เด็กหญงิ กนกวรรณ บญุลี ม.2/10 14

41066 เด็กหญงิ กมลพัชร เพยีรท าดี ม.2/10 15

41067 เด็กหญงิ กรกนก ประสานพานชิ ม.2/10 16

41068 เด็กหญงิ เกษศรินิทร์ ธนนิทพ์ทัิกษ์ ม.2/10 17

41072 เด็กหญงิ ชนติา บญุฟู ม.2/10 18

41073 เด็กหญงิ ชลธชิา ทางชอบ ม.2/10 19

41074 เด็กหญงิ ชาครยิา แสงรัมย์ ม.2/10 20

41077 เด็กหญงิ ณภัทร จันทด า ม.2/10 21

41081 เด็กหญงิ ธัญญาขวญั ชว่ยขวญั ม.2/10 22

41085 เด็กหญงิ มธรุดา สกุนิ ม.2/10 23

41086 เด็กหญงิ มนัญญา คะมะโน ม.2/10 24

41087 เด็กหญงิ ยวุทพิย์ มะค าจ่ัน ม.2/10 25

41089 เด็กหญงิ รุง่ไพลนิ ก าลังศลิป์ ม.2/10 26

41091 เด็กหญงิ วภิาพร นลิเหลอืง ม.2/10 27

41092 เด็กหญงิ ศศวิารี กลั่นวารี ม.2/10 28

41095 เด็กหญงิ อัยรนิทร์ เดชาพัฒนศษิฐ์ ม.2/10 29

41096 เด็กหญงิ อนิทริา พัวพัฒนเกยีรติ ม.2/10 30

41098 เด็กหญงิ คณติตา ธรรมรักขติ ม.2/11 1

41100 เด็กหญงิ จดิาภา ออ๋งเอือ้ ม.2/11 2

41101 เด็กหญงิ ณภัทร อนิแถลง ม.2/11 3

41104 เด็กหญงิ นฤชล ลวดลาย ม.2/11 4

41105 เด็กหญงิ นพัิชราภรณ์ มรุติา ม.2/11 5

41106 เด็กหญงิ เบญญาภา สม้ภทูอง ม.2/11 6

41107 เด็กหญงิ ปฐมาวดี ศรปีระเสรฐิ ม.2/11 7

41108 เด็กหญงิ ปราณปรยีา พทุธชิยัชาญ ม.2/11 8

41109 เด็กหญงิ ปรยีาภรณ์ ผักใสธนาวฒัน์ ม.2/11 9

41110 เด็กหญงิ พัชรดิา ข าด า ม.2/11 10

41111 เด็กหญงิ พชิญวดี วฒันาวงศเ์พญ ม.2/11 11

41114 เด็กหญงิ รัชนดิา พางาม ม.2/11 12

41119 เด็กหญงิ วรนิทร เมอืงดี ม.2/11 13

41121 เด็กหญงิ สฐุติา นุพันธรั์ตนเทวญั ม.2/11 14

41122 เด็กหญงิ สพุรรณี มสีขุ ม.2/11 15

41124 เด็กหญงิ อัญชลกิา ทาบทอง ม.2/11 16

41125 เด็กหญงิ อษุามณี สหีะวงษ์ ม.2/11 17

41128 เด็กหญงิ คณาค า ธรรมรักชติ ม.2/11 18

41135 เด็กหญงิ เตชนิิ เฟ่ืองฟู ม.2/11 19
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41136 เด็กหญงิ ธนัญชนก เพชรปลอด ม.2/11 20

41137 เด็กหญงิ ธัญยภรณ์ สมจติร์ ม.2/11 21

41138 เด็กหญงิ นดา หะยมีะ ม.2/11 22

41139 เด็กหญงิ นัดดาชนก ฉันทศริพัินธุ์ ม.2/11 23

41140 เด็กหญงิ นันททั์ชภัคจ์ ลศีริไิพศาล ม.2/11 24

41142 เด็กหญงิ พมิพข์วญั เชือ้บญุมี ม.2/11 25

41144 เด็กหญงิ ภัทรารวรี์ ทมุชะ ม.2/11 26

41146 เด็กหญงิ มนธดิา ตะ๊ประจ า ม.2/11 27

41020 เด็กหญงิ พมิพช์นก ววิฒัน์บตุรสริิ ม.2/12 1

41097 เด็กหญงิ กัญญานันท์ ชยัประภา ม.2/12 2

41099 เด็กหญงิ แครเ์ธอลนี บตุรหาญ ม.2/12 3

41102 เด็กหญงิ ณัฏฐว์รดี พริพัฒน์ทพินาถ ม.2/12 4

41103 เด็กหญงิ ธัญพมิล ตรธีนศรวีรกลุ ม.2/12 5

41113 เด็กหญงิ มณีรส ก าเนดิ ม.2/12 6

41115 เด็กหญงิ รัตนพร นันทธ์นเมธี ม.2/12 7

41118 เด็กหญงิ วรัญญา ธรรมสหีา ม.2/12 8

41123 เด็กหญงิ อภอิาภา ธวรัีช ม.2/12 9

41126 เด็กหญงิ เอลยีาห์ วรรณศริวิศิาล ม.2/12 10

41127 เด็กหญงิ กลุนัดดา แงม่ทา้ว ม.2/12 11

41129 เด็กหญงิ จรัิฐตกิร ผาบแกว้ ม.2/12 12

41130 เด็กหญงิ ชลธชิา จวงประโคน ม.2/12 13

41132 เด็กหญงิ ญานนัน รวกีรรัชภพ ม.2/12 14

41133 เด็กหญงิ ณัฐณชิา เล็กชลยทุธ ม.2/12 15

41134 เด็กหญงิ ดากานดา ชุม่หฤหัย ม.2/12 16

41141 เด็กหญงิ ปทติตา โกสจุรติ ม.2/12 17

41143 เด็กหญงิ ภัสวรัญช์ จงเจรญิ ม.2/12 18

41145 เด็กหญงิ มนฑกานต์ หงษ์ทอง ม.2/12 19

41147 เด็กหญงิ มานดิา ทรัพยส์ ารวย ม.2/12 20

41148 เด็กหญงิ ระดาพร กัลยาจติรโ์กศล ม.2/12 21

41149 เด็กหญงิ ศภุาพชิญ์ เพ็ญสกุร ม.2/12 22

41150 เด็กหญงิ สโรชนิี ขมึสนัเทยีะ ม.2/12 23

41151 เด็กหญงิ สารศิา ก ามะหยี่ ม.2/12 24

41152 เด็กหญงิ สริมิา วงศจั์นทรา ม.2/12 25

41153 เด็กหญงิ อธติญา นามวไิลย ม.2/12 26

41154 เด็กหญงิ อมรวรรณ ลอืประดษิฐ์ ม.2/12 27


