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1 5 35667 เด็กหญิง กฤษติญา ศกัด์ิศรีเจริญยิง่ ม.1/3 26 9 35886 เด็กหญิง ฉนัทพิชญา สมานมิตร์ ม.1/8

2 18 35681 เด็กหญิง ณฐัณิชา เดชสุข ม.1/3 27 11 35888 เด็กหญิง ชุติมา การัยภูมิ ม.1/8

3 39 35702 เด็กหญิง สุวภทัร ปานพืช ม.1/3 28 13 35890 เด็กหญิง ณภทัร เนาวไ์พร ม.1/8

4 2 35706 เด็กหญิง กนกอร ข าเกล้ียง ม.1/4 29 25 35902 เด็กหญิง ปิยภทัร์ คงนวลใย ม.1/8

5 8 35712 เด็กหญิง กุลธิดา อกนิษฐากร ม.1/4 30 28 35905 เด็กหญิง พชัรมล สุขศรีสินธุ์ ม.1/8

6 11 35715 เด็กหญิง จิราวรรณ ไตรรัตน์ ม.1/4 31 31 35908 เด็กหญิง มนสันนัท์ ราวี ม.1/8

7 12 35716 เด็กหญิง ฉตัรชนก อติพลภกัดี ม.1/4 32 32 35909 เด็กหญิง รวีลกัษณ์ บญุหลงั ม.1/8

8 13 35717 เด็กหญิง ชญาดา ก าไลทอง ม.1/4 33 9 35932 เด็กหญิง ชญาดา สุนทราภิบาล ม.1/9

9 26 35730 เด็กหญิง เพญ็กานต์ แสงโพธิวฒัน์ ม.1/4 34 11 35934 เด็กหญิง ชลดา สร้างเหมาะ ม.1/9

10 30 35734 เด็กหญิง รมณัยา สงเดช ม.1/4 35 16 35939 เด็กหญิง ธญัชนก สุภรัตน์ ม.1/9

11 4 35792 เด็กหญิง จนัทิมา ชาวสมทุร ม.1/6 36 25 35949 เด็กหญิง พิม มิเกลล่ี ม.1/9

12 10 35798 เด็กหญิง ตีรณา ใจไหว ม.1/6 37 26 35950 เด็กหญิง ภทัรวดี เพง็เอือม ม.1/9

13 16 35805 เด็กหญิง นงนภสั บญุธรรม ม.1/6 38 43 35968 เด็กหญิง อจัราวรรณ แซ่ต๋อง ม.1/9

14 26 35815 เด็กหญิง วนิศฐา ค าภีรสิงห์ ม.1/6 39 3 35971 เด็กหญิง จิรัชญา รักษายศ ม.1/10

15 32 35821 เด็กหญิง ศุภิสรา พรหมอกัษร ม.1/6 40 11 35979 เด็กหญิง ซาฮารา จงราบ ม.1/10

16 36 35825 เด็กหญิง สุภาพร เสมพืช ม.1/6 41 15 35991 เด็กหญิง ปวนัรัตน์ ภิรมยรั์กษ์ ม.1/10

17 42 35831 เด็กหญิง อสัชาวดี สงศรี ม.1/6 42 24 35992 เด็กหญิง พชัรธร สุขสว่าง ม.1/10

18 10 35843 เด็กหญิง ณชัธิดา ชูราษฎร์ ม.1/7 43 34 36002 เด็กหญิง ลดาวลัย์ โกวิทางกูร ม.1/10

19 11 35844 เด็กหญิง ณฐันิชา สนัติพิทกัษ์ ม.1/7 44 41 36009 เด็กหญิง สุชาสินี เพนินศรี ม.1/10

20 15 35849 เด็กหญิง ธิติพร ปราบชม ม.1/7

21 30 35864 เด็กหญิง ยพุดี เกษีสม ม.1/7

22 31 35865 เด็กหญิง วทนัยา โชคเก้ือ ม.1/7

23 3 35880 เด็กหญิง กญัญารัตน์ ปัญญาวุธ ม.1/8

24 5 35882 เด็กหญิง กุลรัตน์ ธรรมวฒัน์ ม.1/8

25 7 35884 เด็กหญิง จริยา หนูเอียด ม.1/8
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