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1 2 35664 เด็กหญิง กรกนก ตวงสิน ม.1/3 26 24 35858 เด็กหญิง พชัราพร ศิริเทพ ม.1/7

2 6 35669 เด็กหญิง กุลปรียา แทน่ทอง ม.1/3 27 34 35868 เด็กหญิง วาสนา แซ่โก๊ย ม.1/7

3 8 35671 เด็กหญิง เกศแกว้ ย ัง่ยนื ม.1/3 28 42 35876 เด็กหญิง อญัจลา ริวิงตนั ม.1/7

4 9 35672 เด็กหญิง คณิศร สมบรูณ์ ม.1/3 29 8 35885 เด็กหญิง จุฬาลกัษณ์ รัตนกูล ม.1/8

5 13 35676 เด็กหญิง ฑิตยา พรหมศิลป์ ม.1/3 30 15 35892 เด็กหญิง ณฐักฤตา ช่างเหล็ก ม.1/8

6 32 35695 เด็กหญิง ลภสัรดา หนูมว่ง ม.1/3 31 16 35893 เด็กหญิง ณฐัมน สุดใหม่ ม.1/8

7 41 35704 เด็กหญิง เอดา้ รักหาบ ม.1/3 32 17 35894 เด็กหญิง ธนภรณ์ วงศเ์กียรติขจร ม.1/8

8 4 35708 เด็กหญิง กรสิริ ประทีป ณ ถลาง ม.1/4 33 26 35903 เด็กหญิง เปรมยดุา กุลเกิด ม.1/8

9 10 35714 เด็กหญิง จิตรลดา ทองเกล้ียง ม.1/4 34 39 35916 เด็กหญิง เสาวนีย์ พรหมเกิด ม.1/8

10 17 35721 เด็กหญิง ซุวาร่ี รอบคิด ม.1/4 35 42 35919 เด็กหญิง อริศรา เผือกวาริน ม.1/8

11 19 35723 เด็กหญิง ปฏิมา เกตุไพบลูย์ ม.1/4 36 45 35922 เด็กหญิง อารยา อรรถธรรม ม.1/8

12 22 35726 เด็กหญิง พรสินี ยอ่งหาญ ม.1/4 37 19 35942 เด็กหญิง นววรรณ สุวรรณนิพฒัน์ ม.1/9

13 31 35735 เด็กหญิง รัชชประภา ฉตัรตระกูลรักษ์ ม.1/4 38 29 35953 เด็กหญิง วนัวิสา โกสียรั์ตนาภิบาล ม.1/9

14 35 35739 เด็กหญิง สริดา แซ่ตนั ม.1/4 39 30 35954 เด็กหญิง วิกนัดา วินิจไพโรจน์ ม.1/9

15 38 35742 เด็กหญิง สุดารัตน์ เศวตฤทธ์ิกุล ม.1/4 40 41 35966 เด็กหญิง อรวรรณ โถสกุล ม.1/9

16 3 35748 เด็กหญิง กนกพร พงศดิลก ม.1/5 41 9 35977 เด็กหญิง ชญัญานุช ช่างงาน ม.1/10

17 7 35752 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ แซ่อุ๋ย ม.1/5 42 13 35981 เด็กหญิง ฐิดารัตน์ ชยัราบ ม.1/10

18 13 35758 เด็กหญิง นภสัสร แผว้พนัธ์ชู ม.1/5 43 28 35996 เด็กหญิง ฟ้าใส ไทรบรีุ ม.1/10

19 20 35765 เด็กหญิง ปัทมาลิน พรมนิยม ม.1/5 44 29 35997 เด็กหญิง มนสันนัท์ จนัทร์เก้ือ ม.1/10

20 41 35786 เด็กหญิง อมลรดา พนูพิสิฐทรัพย์ ม.1/5 45 30 35998 เด็กหญิง ยรุาวลัย์ พลูภิรมย์ ม.1/10

21 15 35804 เด็กหญิง นงคน์ภสั พนัธ์ุอุโมงค์ ม.1/6

22 9 35842 เด็กหญิง ณชัชา กาญจนวิจิตร ม.1/7

23 13 35846 เด็กหญิง ทิพยพิ์มาน ทอ่ทิพย์ ม.1/7

24 16 35850 เด็กหญิง นภสัสร สายสุวรรณ ม.1/7

25 19 35853 เด็กหญิง นสัรีน สุวิสนั ม.1/7
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