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1 10 35673 เด็กหญิง จิณณพชัร บณุยษัเฐียร ม.1/3 26 12 35889 เด็กหญิง ณภทัร ขวญัชุม ม.1/8

2 20 35683 เด็กหญิง เตม็ฟ้า ทองก ่า ม.1/3 27 20 35897 เด็กหญิง นงนภสั ชูจตุโร ม.1/8

3 21 35684 เด็กหญิง ทิพยสุ์ดา ชูแกว้ ม.1/3 28 23 35900 เด็กหญิง ปริยากร สงัขท์อง ม.1/8

4 1 35705 เด็กหญิง กนกวรรณ จนัทร์สม ม.1/4 29 24 35901 เด็กหญิง ปวริษา บญุเล้ียง ม.1/8

5 32 35736 เด็กหญิง วรรณ์นิกา ทองยอด ม.1/4 30 30 35907 เด็กหญิง ภทัรวรรณ เพง็เอือม ม.1/8

6 4 35749 เด็กหญิง กลัยรัตน์ แป๊ะสกุล ม.1/5 31 34 35911 เด็กหญิง ศรนารี แกว้พิจิตร ม.1/8

7 38 35783 เด็กหญิง สิรินภา สมานมิตร ม.1/5 32 38 35915 เด็กหญิง สุนชัตา ทวีวงศ์ ม.1/8

8 2 35790 เด็กหญิง กณัฐมณี ตนัติสตัยานนท์ ม.1/6 33 41 35918 เด็กหญิง อรนิชา ชมัพทูนะ ม.1/8

9 8 35796 เด็กหญิง ญาณิศา สมนาม ม.1/6 34 3 35926 เด็กหญิง กญัญามาศ เทพบตุร ม.1/9

10 12 35800 เด็กหญิง ธญัญลกัษณ์ แยม้ละมา้ย ม.1/6 35 12 35935 เด็กหญิง ชญัญาพรรณ นามโกษ ม.1/9

11 20 35809 เด็กหญิง บษุยามาส ตนัเกษม ม.1/6 36 17 35940 เด็กหญิง ธิดาทิพย์ รุ่งเรือง ม.1/9

12 21 35810 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ จดัสร้าง ม.1/6 37 20 35943 เด็กหญิง นชัชา ลุง้ก่ี ม.1/9

13 33 35822 เด็กหญิง สมิตานนัท์ ชีพเหล็ก ม.1/6 38 31 35955 เด็กหญิง วิมลวรรณ เอ๋ียวประดิษฐ์ ม.1/9

14 37 35826 เด็กหญิง เสาวภา ลิมปนาวรวงศ์ ม.1/6 39 32 35956 เด็กหญิง วิศินี แก่นหิน ม.1/9

15 44 35833 เด็กหญิง ไออร นะนุย้ ม.1/6 40 8 35976 เด็กหญิง ชลธิชา แกว้ลิพอน ม.1/10

16 5 35838 เด็กหญิง คุณาภรณ์ ธนกฤชกร ม.1/7 41 19 35987 เด็กหญิง ธนัยพตั แซ่หล่ี ม.1/10

17 7 35840 เด็กหญิง ฐิดาพร สินมาก ม.1/7 42 32 36000 เด็กหญิง รุ่งนภา พิมพเ์พง็ ม.1/10

18 12 35845 เด็กหญิง ณิชาภทัร แกว้มณี ม.1/7 43 37 36005 เด็กหญิง วริศรา โกมล ม.1/10

19 14 35848 เด็กหญิง ธญัลกัษณ์ ใจบญุทา ม.1/7 44 39 36007 เด็กหญิง ศจี รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ม.1/10

20 18 35852 เด็กหญิง นนัทน์ภสั สิมงาม ม.1/7

21 225 35856 เด็กหญิง ปิยะธิดา แสงสว่างวฒันะ ม.1/7

22 26 35860 เด็กหญิง ภาวิกา เพ่ือนรักษ์ ม.1/7

23 39 35873 เด็กหญิง อนนัดา เตียงนอ้ย ม.1/7

24 44 35878 เด็กหญิง อารียา อานทอง ม.1/7

25 6 35883 เด็กหญิง จรรยพร องัคณากุล ม.1/8
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