
เลขท่ี
เลขท่ี
เก่า

เลข
ประจ าตวั

ห้อง เลขท่ี
เลขท่ี
เก่า

เลข
ประจ าตวั

ห้อง

1 3 35665 เด็กหญิง กฤติญาภรณ์ พิมาน ม.1/3 26 11 35756 เด็กหญิง ตน้กลา้ สุรเชษฐพงษ์ ม.1/5

2 4 35666 เด็กหญิง กฤติยาพร ค าศรี ม.1/3 27 16 35761 เด็กหญิง บณุยานุช องัศุกีรติรัตน์ ม.1/5

3 14 35677 เด็กหญิง ฑิตยา มากแสง ม.1/3 28 17 35762 เด็กหญิง ปณาลี ผิวข า ม.1/5

4 16 35679 เด็กหญิง ณฎัฐา เทอดเกียรติชาติ ม.1/3 29 18 35763 เด็กหญิง ปณิตา วาประโคน ม.1/5

5 17 35680 เด็กหญิง ณฐักิจ โภชนะกิจ ม.1/3 30 21 35766 เด็กหญิง พณิชา ตฤษนนัทร์ ม.1/5

6 22 35685 เด็กหญิง เนตรนภา พวงมาลยั ม.1/3 31 29 35774 เด็กหญิง วราภรณ์ เวชสาร ม.1/5

7 23 35686 เด็กหญิง เน้ือทอง ใจอ่อน ม.1/3 32 32 35777 เด็กหญิง วิภาดา บญุเจริญ ม.1/5

8 24 35687 เด็กหญิง ปภาวี เลขา ม.1/3 33 33 35778 เด็กหญิง ศตพร รัตนศิริรุ่ง ม.1/5

9 26 35689 เด็กหญิง ปัณฑิตา เปรมปรีด์ิ ม.1/3 34 37 35782 เด็กหญิง สมิตา ต้ิวสิขเรศ ม.1/5

10 29 35692 เด็กหญิง พสัตราภรณ์ สาตราภยั ม.1/3 35 40 35785 เด็กหญิง สุภาพนัธ์ หง่อสกุล ม.1/5

11 30 35693 เด็กหญิง พิมพร์ดา เจ๊ะแต ม.1/3 36 43 35788 เด็กหญิง อสันี ชูกะชะบา ม.1/5

12 31 35694 เด็กหญิง เพญ็พิชชา เด่นเวสสะ ม.1/3 37 25 35814 เด็กหญิง เพญ็นภา พลายชนะ ม.1/6

13 33 35696 เด็กหญิง ลูน่า ไทยยิง่ ม.1/3 38 35 35824 เด็กหญิง สุพิณญา เพ่ิมพลู ม.1/6

14 34 35697 เด็กหญิง วนัวิสาข์ นนัทวณิชย์ ม.1/3 39 3 35836 เด็กหญิง กวินทรา พนัธ์ทิพย์ ม.1/7

15 36 35699 เด็กหญิง ศศิชา สรรเพช็ร ม.1/3 40 28 35862 เด็กหญิง มณัฑนา ถิรวิริยาภรณ์ ม.1/7

16 38 35701 เด็กหญิง สุพทัชา นวลทองแกว้ ม.1/3 41 36 35913 เด็กหญิง ศิริภรณ์ อุทชักุล ม.1/8

17 40 35703 เด็กหญิง อภิสรา ซว้นเส้ง ม.1/3 42 28 35952 เด็กหญิง วราภรณ์ คงเกล้ียง ม.1/9

18 18 35722 เด็กหญิง ธญัลกัษณ์ ทองหอม ม.1/4 43 34 35958 เด็กหญิง ศิริประภา ห้าพทุรา ม.1/9

19 24 35728 เด็กหญิง พิมพช์นก แทนผล ม.1/4 44 37 35961 เด็กหญิง ศุภากร คงส าราญ ม.1/9

20 28 35732 เด็กหญิง ภทัรพรรณ ลีลาศวฒันกุล ม.1/4 45 17 35985 เด็กหญิง ธนพร โกษาธิป ม.1/10

21 33 35737 เด็กหญิง วริสราพร บริุวนั ม.1/4

22 40 35744 เด็กหญิง อกัษราภคั ประเสริฐ ม.1/4

23 2 35747 เด็กหญิง  กุลชาวีย์ หมดัเหล็ม ม.1/5

24 6 35751 เด็กหญิง ชนิตา เกิดกูล ม.1/5

25 9 35754 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ นาคชยัเนรมิต ม.1/5
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