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1 29 35733 เด็กหญิง มณิสรา วรรณศรี ม.1/4 26 29 35906 เด็กหญิง พนัธชา พรัดเมือง ม.1/8

2 37 35741 เด็กหญิง สุชาวดี อุบลกาญจน์ ม.1/4 27 1 35924 เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีจ าปา ม.1/9

3 14 35759 เด็กหญิง นสัรีน รอดประดิษฐ์ ม.1/5 28 2 35925 เด็กหญิง กรวรรณ ปะหนนั ม.1/9

4 27 35772 เด็กหญิง รัมภาพรรณ พงศสุ์ภากุล ม.1/5 29 5 35928 เด็กหญิง เครือวลัย์ ค  านวน ม.1/9

5 35 35780 เด็กหญิง ศศิธร แซ่ล้ิม ม.1/5 30 6 35929 เด็กหญิง จิตติมนต์ บริพนัธ์ ม.1/9

6 1 35789 เด็กหญิง กมลชนก สุขทิพย์ ม.1/6 31 14 35937 เด็กหญิง ณฐัณิชา อินทวงษ์ ม.1/9

7 7 35795 เด็กหญิง โชติกา ธนินกุลภทัร ม.1/6 32 15 35938 เด็กหญิง ธนญัญา เต่สกุล ม.1/9

8 17 35806 เด็กหญิง นภสัสร แสงสุวรรณ ม.1/6 33 18 35941 เด็กหญิง ธิดารัตน์ มีมะแม ม.1/9

9 19 35808 เด็กหญิง นลินี ลาภมาก ม.1/6 34 21 35944 เด็กหญิง นิรัติศยั ทองอุ่น ม.1/9

10 23 35812 เด็กหญิง เปรมิกา เทพณรงค์ ม.1/6 35 22 35945 เด็กหญิง เปรมิกา จอมพล ม.1/9

11 27 35816 เด็กหญิง รสสุคนธ์ มีศรี ม.1/6 36 23 35947 เด็กหญิง พรนภา สุขอินทร์ ม.1/9

12 30 35819 เด็กหญิง วลัยา สิทธิศกัด์ิ ม.1/6 37 24 35948 เด็กหญิง พรรณภษา เขจรดวง ม.1/9

13 34 35823 เด็กหญิง สิรีธร เพชรช่วย ม.1/6 38 33 35957 เด็กหญิง ศศินิพา ศิริวุฒิ ม.1/9

14 38 35827 เด็กหญิง อพชัชา ทองสนิท ม.1/6 39 36 35960 เด็กหญิง ศุภกานต์ อุ่นใจ ม.1/9

15 40 35829 เด็กหญิง อจัฉรา รัตนกลกิจ ม.1/6 40 10 35978 เด็กหญิง ชาร์ลีน ทองยอ้ย ม.1/10

16 41 35830 เด็กหญิง อญัชิสา สิทธิการ ม.1/6 41 14 35982 เด็กหญิง ฐิติมา รัตนะกุล ม.1/10

17 4 35837 เด็กหญิง เกวลิน ค าไชย ม.1/7 42 18 35986 เด็กหญิง ธนัยชนก ดอกจนัทร์ ม.1/10

18 20 35854 เด็กหญิง เบญ็จวรรณ นาลกัษณ์ ม.1/7 43 21 35989 เด็กหญิง นภสั จ าปาดะ ม.1/10

19 21 35855 เด็กหญิง ปัณฑิตา จ าเริญนาม ม.1/7 44 27 35995 เด็กหญิง พิมลวรรณ ชชัเวช ม.1/10

20 23 35857 เด็กหญิง พรลภสั ตรีวิวฒัน์วงศ์ ม.1/7

21 29 35863 เด็กหญิง เมธาวี แซ่หลิม ม.1/7

22 32 35866 เด็กหญิง วริษฐา กรสวสัด์ิ ม.1/7

23 41 35875 เด็กหญิง อภิรดี ตามชู ม.1/7

24 2 35879 เด็กหญิง กนกมน ศรีสุวรรณ ม.1/8

25 22 35899 เด็กหญิง บณุณดา กิตติสุนทรานนท์ ม.1/8
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