
ช้ัน ห้อง ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ นำมสกุล หมายเหตุ

ม.1 1 เด็กหญิง ปวตรี บุญณะสิทธ์ิ
ม.1 1 เด็กหญิง อารยา สีทาเเก
ม.1 1 เด็กหญิง ญาณัจฉรา ธรรมขันธ์
ม.1 1 เด็กหญิง นันท์นิชา พรรณขาม
ม.1 1 เด็กหญิง วราพร สมเพชร
ม.1 1 เด็กหญิง พิราภรณ์ กงพูล
ม.1 1 เด็กหญิง นนทิชา จานศิลา
ม.1 1 เด็กหญิง เภรี สารสิทธ์ิ
ม.1 1 เด็กหญิง ภธิรา ใจศิริ
ม.1 1 เด็กหญิง ไอลดา วิชัยวงษ์
ม.1 1 เด็กหญิง สุภาวิณี ภูข า
ม.1 1 เด็กหญิง นิศานาถ เพ่ิมขุนทด
ม.1 1 เด็กหญิง นาขวัญ เหล่าหว้าน
ม.1 1 เด็กหญิง ทักษอร รัตนวัน
ม.1 1 เด็กหญิง สุรัตติกาล วงษ์เปร้ียว
ม.1 1 เด็กหญิง ขวัญข้าว พิกุล
ม.1 1 เด็กหญิง ศศิวิมล ทองน้อย
ม.1 1 เด็กหญิง ขวัญจิรา สร้างแก้ว
ม.1 1 เด็กหญิง พรรณภัทร เติบกายา
ม.1 1 เด็กหญิง ภิญญดา แสงสว่าง
ม.1 1 เด็กหญิง ชัญญา โพธ์ิศรีวังชัย
ม.1 2 เด็กหญิง วรกานต์ สิงห์ทองห้อม
ม.1 2 เด็กหญิง เพียงดาว จันทะชา
ม.1 2 เด็กหญิง ฐิติพร สิทธิมงคล
ม.1 2 เด็กหญิง อลิตชารา อารมณ์
ม.1 2 เด็กหญิง ศศิกานต์ มะเสนา
ม.1 2 เด็กหญิง พิมพ์ธาดา ไชยรินทร์
ม.1 2 เด็กหญิง กฤฏิยาภรณ์ ศรีสุโคตร
ม.1 2 เด็กหญิง กัญพัชญ์ สุนทรกมล
ม.1 2 เด็กหญิง ฐิติมา เมาะระศรี

รายช่ือนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนซิมเรียนออนไลน์จากบริษัท ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

ท่ีต้ัง 103 ถนนศรีสุข ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี



ม.1 2 เด็กหญิง จันทร์นภา สีระหัง
ม.1 2 เด็กหญิง วสุนธรา หาระสุข
ม.1 2 เด็กหญิง ณัฐธิดา ต าตาด
ม.1 2 เด็กหญิง อารีญา ช านาญจันทร์
ม.1 3 เด็กหญิง นันทกันต์ จันทร์ค าพันธ์
ม.1 3 เด็กหญิง ทักษพร อินแปง
ม.1 3 เด็กหญิง รุ้งลาวัลย์ มุสิกบุญเลิศ
ม.1 3 เด็กหญิง ธนิดา ปราบมนตรี
ม.1 3 เด็กหญิง ภัคจิรา ชัยชนะ
ม.1 3 เด็กหญิง ณัฐธิดา จันทะจร
ม.1 3 เด็กหญิง มาริซ่า แฮร์เบอร์
ม.1 3 เด็กหญิง คุนัญญา วงศ์เพชรอนันต์
ม.1 3 เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา มาตย์วังแสง
ม.1 3 เด็กหญิง นิรมล หม่ืนหลุบกุง
ม.1 3 เด็กหญิง ทิฆัมพร หวายนิมิต
ม.1 3 เด็กหญิง ชนัญชิตา บุญบัด
ม.1 3 เด็กหญิง อชิรญา นิลทลักษณ์
ม.1 3 เด็กหญิง วิมลสิริ สิงห์ค า
ม.1 3 เด็กหญิง ปาณิศา ชูทองดี
ม.1 4 เด็กหญิง อนัญญา โยเหลา
ม.1 4 เด็กหญิง นภัสฟ้า น่ิมพันธ์
ม.1 4 เด็กหญิง ปวีณา สัตตะพันธ์
ม.1 4 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา สีมาสกุลชัย
ม.1 4 เด็กหญิง ญาณ์ณิศา บัวเข็ม
ม.1 4 เด็กหญิง ณัฐณิชา เช้ือค า
ม.1 4 เด็กหญิง กนกพร รัตนโชติ
ม.1 4 เด็กหญิง นิรชา เจริญไชย
ม.1 4 เด็กหญิง บวรรัตน์ สายสิทธ์ิ
ม.1 4 เด็กหญิง ปัญญาพร เหง่าลา
ม.1 4 เด็กหญิง ดิชยานี แสงทองส่งสกุล
ม.1 4 เด็กหญิง ฉัตรระวี พันศรีเมือง
ม.1 4 เด็กหญิง วิรัชญาดา หาญสุบิน
ม.1 4 เด็กหญิง ชมพูนุท ศรีเรือง
ม.1 4 เด็กหญิง ฐิติวริดา เหล่าวรรณะ
ม.1 4 เด็กหญิง อริสรา ปัญญาทอง



ม.1 4 เด็กหญิง ฑิฆัมพร กองกระวี
ม.1 4 เด็กหญิง พิมพ์ฟ้า ฤาชา
ม.1 4 เด็กหญิง เพชรดา ธัญทวีวรรณ
ม.1 4 เด็กหญิง ภัทรศยา ชูครีโฉม
ม.1 4 เด็กหญิง นิษฐกานต์ สังข์สนิท
ม.1 4 เด็กหญิง อัจฉรียา หิรัญอนันตศิริ
ม.1 4 เด็กหญิง ชนัญธิญา ย่ิงยอด
ม.1 4 เด็กหญิง ชนัฐปภา โมพันดุง
ม.1 4 เด็กหญิง กฤติกา ธรรมาจารย์จรัส
ม.1 5 เด็กหญิง เมธาพร หนูกลาง
ม.1 5 เด็กหญิง นลินนิภา วรรณพฤติ
ม.1 5 เด็กหญิง อริสรา ป้อมสุวรรณ
ม.1 5 เด็กหญิง พัชราภรณ์ เสียงล้ า
ม.1 5 เด็กหญิง เอ้ืออังกุล ธนากรจักร์
ม.1 5 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ทยาธรรม
ม.1 5 เด็กหญิง กรรณิกา ยงยืน
ม.1 5 เด็กหญิง กัญญารัตน์ วังทะพันธ์
ม.1 5 เด็กหญิง จิรชยา อินทะไชย
ม.1 5 เด็กหญิง ชนิสรา สมารมิตร
ม.1 5 เด็กหญิง เมธาวี โคจร
ม.1 5 เด็กหญิง สุภัทรตรา ตรีนุสนธ์ิ
ม.1 5 เด็กหญิง ณัฐธิดา ศรีสวัสด์ิ
ม.1 5 เด็กหญิง นรินทิพย์ รุ่งเรีอง
ม.1 5 เด็กหญิง ปทิตตา ศรีหาโคตร
ม.1 5 เด็กหญิง ภัทรนันท์ อนุรักษ์
ม.1 5 เด็กหญิง เกศรินทร์ พัฒนา
ม.1 5 เด็กหญิง ขิมนภา กุลชัย
ม.1 5 เด็กหญิง สุธารา ร่มแก้ว
ม.1 5 เด็กหญิง ณภัทร ขวัญส่ง
ม.1 5 เด็กหญิง ณัฐณิชา ไชยแสง
ม.1 5 เด็กหญิง อนัญญา มุมกลาง
ม.1 5 เด็กหญิง กวินทิพย์ อังกลมเกลียว
ม.1 5 เด็กหญิง โชติกา รัตนปัญญา
ม.1 5 เด็กหญิง ชลิตา วรยศ
ม.1 5 เด็กหญิง ชนิกานต์ กุลาดี



ม.1 5 เด็กหญิง พีรดา บุญทัน
ม.1 5 เด็กหญิง ณัชชา อาภาธณานุวัติ
ม.1 5 เด็กหญิง ชณิสรา นามโส
ม.1 5 เด็กหญิง รวินท์นิภา พิลาดี
ม.1 5 เด็กหญิง อัญญาณี พลตรี
ม.1 5 เด็กหญิง ณัฐธิดา ธาตุเสียว
ม.1 5 เด็กหญิง ธีริศรา สระบุรี
ม.1 6 เด็กหญิง ชนัชชา ผิวชัยภูมิ
ม.1 6 เด็กหญิง ธนิศรา รัตนบุรัมย์
ม.1 6 เด็กหญิง ปณิชาติ สาริโส
ม.1 6 เด็กหญิง บัณฑิตา เขียวบุตร
ม.1 6 เด็กหญิง สวรรยา บัวค าโคตร
ม.1 6 เด็กหญิง ไอยลดา สิงห์สุวรรณ์
ม.1 6 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา ทับอาสา
ม.1 6 เด็กหญิง เปรมิกา หาญวาปี
ม.1 6 เด็กหญิง ณัฐนันท์ พิพวนนอก
ม.1 6 เด็กหญิง ปนัดดา ค าพันธ์
ม.1 6 เด็กหญิง ไลมีนา พาลีบัตร
ม.1 7 เด็กหญิง วีรดา จันนาวัน
ม.1 7 เด็กหญิง พิชญาภา จักมา
ม.1 7 เด็กหญิง วณิชพร ชัยมุงคุณ
ม.1 7 เด็กหญิง ชามาวีร์ โฆษิตพิพัฒน์
ม.1 7 เด็กหญิง จามิกร สุคม
ม.1 7 เด็กหญิง เกตน์นิภา ปุ่นสิน
ม.1 7 เด็กหญิง รินรดา สุริยวงศ์
ม.1 7 เด็กหญิง ประติภา สารีโท
ม.1 7 เด็กหญิง ทิพย์วารี ศรีบุญ
ม.1 7 เด็กหญิง วรนุช สุวรรณ
ม.1 7 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีภิรมย์
ม.1 7 เด็กหญิง ชนิภา จ าเนียรการ
ม.1 7 เด็กหญิง ศิริประภา แสงอรุณ
ม.1 7 เด็กหญิง ปานไพลิน รู้บุญ
ม.1 7 เด็กหญิง ศิรดา สวารักษ์
ม.1 7 เด็กหญิง บุรัสกร สิมสวน
ม.1 7 เด็กหญิง ธนพร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา



ม.1 7 เด็กหญิง กนกพิชญ์ พรหมโคตร
ม.1 7 เด็กหญิง เนตรดาว เพ็ชรนอก
ม.1 7 เด็กหญิง ธนันญา ทารถ
ม.1 7 เด็กหญิง ภคพร ล าภู
ม.1 7 เด็กหญิง พรสุดา แซ่ตัง
ม.1 7 เด็กหญิง พิชญาภา สร้อยเสนา
ม.1 7 เด็กหญิง ญาณีฎา พาชอบ
ม.1 7 เด็กหญิง ปวริศา ชุตซา
ม.1 7 เด็กหญิง มธุรดา ชารีมา
ม.1 7 เด็กหญิง จิรสิตา รัตนบุรานนท์
ม.1 7 เด็กหญิง ศิริวิมล แสงอรุณ
ม.1 7 เด็กหญิง ธนัชชา บุตรดา
ม.1 7 เด็กหญิง ศิราวรรณ จันทะนนท์
ม.1 7 เด็กหญิง ณัฐธัญญา มีสุข
ม.1 7 เด็กหญิง ภัทรวรรณ ป้องพาล
ม.1 7 เด็กหญิง ณภัทรา เนียมจันทร์
ม.1 7 เด็กหญิง ชนากานต์ ล้ิมญาณกีรติ
ม.1 8 เด็กหญิง ธัญชนก พรมยาวี
ม.1 8 เด็กหญิง ณัธวิภา รุ่งโรจน์
ม.1 8 เด็กหญิง สรัลชนา ก๊อกพิมพ์
ม.1 8 เด็กหญิง ชัญญานุช กนกกาญจนานนท์
ม.1 8 เด็กหญิง ภัทรวดี แสนโยธะกะ
ม.1 8 เด็กหญิง กนกอร สงค์พิมพ์
ม.1 8 เด็กหญิง เขมนิจ กาวกระโทก
ม.1 8 เด็กหญิง นพวรรณ ศรีบุญสม
ม.1 8 เด็กหญิง ธันยารัตน์ ดิษจันทึก
ม.1 8 เด็กหญิง ชนาพร ค ารพ
ม.1 8 เด็กหญิง วิลาสินี ศรีโคตร
ม.1 8 เด็กหญิง เขมณิช ส าราญพรม
ม.1 8 เด็กหญิง ชาลิสา เคนเต้า
ม.1 8 เด็กหญิง จันทนิภา เจริญภิวัตน์
ม.1 8 เด็กหญิง จิรัชยา แพงสา
ม.1 8 เด็กหญิง ฉัตรฤทัย สุวรรณเกษม
ม.1 8 เด็กหญิง จิริยา บุตรศรี
ม.1 8 เด็กหญิง นาถลดา ปัญญาสิทธ์ิ



ม.1 8 เด็กหญิง อนุธิดา บุตตะโยธี
ม.1 8 เด็กหญิง นภัสวรรณ เลิศวิชากุล
ม.1 8 เด็กหญิง ธัญพิชชา สาร์โท
ม.1 8 เด็กหญิง อชิญาภรณ์ พิทักษ์กิตติธร
ม.1 8 เด็กหญิง อริสา รินทรักษ์
ม.1 8 เด็กหญิง พิชญาภา กรุณาน า
ม.1 8 เด็กหญิง ชลธิชา หล้าค า
ม.1 9 เด็กหญิง วัชรีวรรณ นะวะศรี
ม.1 9 เด็กหญิง วรัญญา ผดุงมาตรวรกุล
ม.1 9 เด็กหญิง การต์ปภัสร์ ชุมพล
ม.1 9 เด็กหญิง กมลธิยา เค้าซ่ือ
ม.1 9 เด็กหญิง ภัสรา บุญมาตุ่น
ม.1 9 เด็กหญิง ณัฐณิชา ถนอมภักดี
ม.1 9 เด็กหญิง จุฑารัตน์ โคตรธนู
ม.1 9 เด็กหญิง รุ่งนภา วงศ์ธีรโรจน์
ม.1 9 เด็กหญิง กุสุมา วีเงิน
ม.1 9 เด็กหญิง รมิดา บุญสิทธ์ิ
ม.1 9 เด็กหญิง ธนัญชญา วงศาบุตร
ม.1 9 เด็กหญิง วรินทร วงศ์ศรี
ม.1 9 เด็กหญิง ศุภิสรา รัตนะโค้น
ม.1 9 เด็กหญิง อทิติยา สุวรรณทอง
ม.1 9 เด็กหญิง ปัทมาภรณ์ สมบุญมี
ม.1 9 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ สารีโท
ม.1 9 เด็กหญิง ณิชารีย์ พรหมประสิทธ์ิ
ม.1 9 เด็กหญิง ประกายกาญจน์ จงย่อกลาง
ม.1 9 เด็กหญิง พิชชาพร แสนยางนอก
ม.1 10 เด็กหญิง พัทรนันท์ กันฤทธ์ิ
ม.1 10 เด็กหญิง อาริยา เย็นสวัสด์ิ
ม.1 10 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แสงรถ
ม.1 10 เด็กหญิง เปมิกา โฉมปราชญ์
ม.1 10 เด็กหญิง เดือนเต็มดวง เกษตรเวทิน
ม.1 10 เด็กหญิง หฤทัย แสนวงษ์
ม.1 10 เด็กหญิง ศริญญา สนโศรก
ม.1 10 เด็กหญิง ฐนิชา พรหมวงค์
ม.1 10 เด็กหญิง อนัญพร จันทร์เเก้ว



ม.1 10 เด็กหญิง พรทิพย์ นามรักษา
ม.1 10 เด็กหญิง พนิดา นามวงษา
ม.1 10 เด็กหญิง ชญานันท์ หลักหนองบุ
ม.1 10 เด็กหญิง เจนจิรา นามสนนท์
ม.1 10 เด็กหญิง กุลกัญญา ทวีจันทร์
ม.1 10 เด็กหญิง ขวัญจิรา ธรรมอินทร์
ม.1 10 เด็กหญิง เปรมวิภา กรมวงศ์
ม.1 10 เด็กหญิง กิตติยาภรณ์ สียางนอก
ม.1 10 เด็กหญิง วนิดา แสนสัญญา
ม.1 10 เด็กหญิง คริษฐา แบงส์
ม.1 10 เด็กหญิง ปริชมน จิตติปราโมทย์
ม.1 10 เด็กหญิง มาริตา พลรัตน์
ม.1 10 เด็กหญิง โชติกา เหง่าสี
ม.1 10 เด็กหญิง พัชรี ธงศรี
ม.1 10 เด็กหญิง ณัฐวรรณ ดวงชะดี
ม.1 10 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เทพประเสริฐ
ม.1 11 เด็กหญิง วรพิชชา อินทมาตยากุล
ม.1 11 เด็กหญิง อาราดา แวดล้อม
ม.1 11 เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ แก้วศักด์ิ
ม.1 11 เด็กหญิง นารีรัตน์ อินทร์กง
ม.1 11 เด็กหญิง สุภัสสรา ปะตินัง
ม.1 11 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชินบูรณ์
ม.1 11 เด็กหญิง อนันญา รีรมย์
ม.1 11 เด็กหญิง ธิดาพร ไชยแสน
ม.1 11 เด็กหญิง ธนัญญา โพธ์ิหล้า
ม.1 11 เด็กหญิง ศศิปรีญา ค าชมภู
ม.1 11 เด็กหญิง ทัณทิกา น้อยสีเหลือง
ม.1 11 เด็กหญิง พิชญาพร จันสีนวน
ม.1 11 เด็กหญิง กัลยกร เหมุทัย
ม.1 11 เด็กหญิง ปวีนา ชาวพ่อค้า
ม.1 11 เด็กหญิง ลภัสกร สุขวงศ์
ม.1 11 เด็กหญิง ภิรดา ยอดตา
ม.1 11 เด็กหญิง ช่อลัดดา ทิพย์มงคล
ม.1 11 เด็กหญิง จิรวรรณ พลาศรี
ม.1 11 เด็กหญิง ปภัสสร สาลารัตน์



ม.1 11 เด็กหญิง กัญชพร แสงวงศ์
ม.1 11 เด็กหญิง ศศิกานต์ ด่านระหาร
ม.1 11 เด็กหญิง ณัฐิดา นิตยานนท์
ม.1 11 เด็กหญิง ภัทรปภา แม๊คคิว
ม.1 11 เด็กหญิง บุษกาญจน์ รอดส าเภา
ม.1 11 เด็กหญิง อภิญญา รัตนคช
ม.1 11 เด็กหญิง บุษราคัม ธนูศิลป์
ม.1 11 เด็กหญิง ฟงจิน พ่ึงกุศล
ม.1 11 เด็กหญิง ชนัญญา รัตนโสภา
ม.1 11 เด็กหญิง อรวิภา หงษ์จันทร์
ม.1 11 เด็กหญิง ธัญนุช หมุนทา
ม.1 11 เด็กหญิง ปนัดดา ดาวเรือง
ม.1 11 เด็กหญิง วิกานดา ขุนนาเลด
ม.1 11 เด็กหญิง ชัญญานุช ด่านศิริ
ม.1 11 เด็กหญิง ชลิดา ชุ่มจันทร์
ม.1 11 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ดงชัยมา
ม.1 12 เด็กหญิง สุธาวดี คะสุขใจ
ม.1 12 เด็กหญิง กมลนภา ต้นเกษ
ม.1 12 เด็กหญิง ณิชนันท์ ศรีมันตะ
ม.1 12 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ ขอเป็นไทย
ม.1 12 เด็กหญิง ธันยพร ด้วงกลาง
ม.1 12 เด็กหญิง ศศิประภา เจิงกล่ินจันทร์
ม.1 12 เด็กหญิง ตรีรัตน์ นาเพียงล้อม
ม.1 12 เด็กหญิง ชลธาร โกสิลา
ม.1 12 เด็กหญิง เทย่า เจยจิรา โรเบิร์ตสัน
ม.1 12 เด็กหญิง ขวัญวริน ประเสริฐ
ม.1 12 เด็กหญิง นิรชา รัตนหน
ม.1 12 เด็กหญิง นาตาลี แก้วมงคล
ม.1 12 เด็กหญิง ชริษา พยัฆกุล
ม.1 12 เด็กหญิง วชิราภรณ์ พฤติสาร
ม.1 12 เด็กหญิง ณิธิภรณ์ อ่อนโพธ์ิทา
ม.1 12 เด็กหญิง ชญาฎา ผาบุญมี
ม.1 12 เด็กหญิง ภัสสรกร แก้วภูมิแห่
ม.1 12 เด็กหญิง อัยญดา นาส่งเสริม
ม.1 12 เด็กหญิง สันต์สินี ศรีแก้ว



ม.1 12 เด็กหญิง พรสวรรค์ เรือนสิงห์
ม.1 12 เด็กหญิง ณภัทร ระเวียง
ม.1 12 เด็กหญิง นรินทร ทิพย์แสง
ม.1 12 เด็กหญิง ชลลดา ขาวสะอาด
ม.1 12 เด็กหญิง ปิยะธิดา คงประเสริฐ
ม.1 13 เด็กหญิง จิรพรรณ เทียนขาว
ม.1 13 เด็กหญิง พืมญาดา ไปพบ
ม.1 13 เด็กหญิง กฤติยา รอบรู้
ม.1 13 เด็กหญิง ชัญญา กานิ
ม.1 13 เด็กหญิง วิจิตรา เมืองนาง
ม.1 13 เด็กหญิง สุรัชติกาน พิลาทอง
ม.1 13 เด็กหญิง ปาณิสรา ศักด์ิพรพิริยะ
ม.1 13 เด็กหญิง สุวลักษณ์ อุภัยพรม
ม.1 13 เด็กหญิง สิริพัชร พรรณา
ม.1 13 เด็กหญิง รุจิราพร สุขศาลา
ม.1 13 เด็กหญิง ปฏิมา แสนบุตรดี
ม.1 13 เด็กหญิง ณัฐกานต์ พรมวิเศษ
ม.1 13 เด็กหญิง อรอนงค์ พิมพาเรือ
ม.1 13 เด็กหญิง ทอป่าน สุดาเดช
ม.1 13 เด็กหญิง ญาณัจฉรา สังฆะรัตน์
ม.1 13 เด็กหญิง กมลทิพย์ บุตรดาษ
ม.1 13 เด็กหญิง อนุศรา คนยัง
ม.1 13 เด็กหญิง สุภาภรณ์ ช้ันงาม
ม.1 13 เด็กหญิง กลมพร สานุกิต
ม.1 13 เด็กหญิง ภัทรกร จิตจักร์
ม.1 14 เด็กหญิง กัญญ์วรา สิมมาหลวง
ม.1 14 เด็กหญิง ยลศจี เนมียะวงษ์
ม.1 14 เด็กหญิง ภาวณี ธรรมวงษ์
ม.1 14 เด็กหญิง อภิญญา สุริราช
ม.1 14 เด็กหญิง ประภาศิริ ภู่ศรี
ม.1 14 เด็กหญิง ณัฐณิชา ท้าวมะลิ
ม.1 14 เด็กหญิง เนรัญชลา ภูพรมราช
ม.1 14 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ โชว์ปัญญา
ม.1 14 เด็กหญิง รัตนาวลี เดวีส์
ม.1 14 เด็กหญิง พิมพกานต์ จอมทิพย์



ม.1 14 เด็กหญิง พิชญาภรณ์ ประสมศรี
ม.1 14 เด็กหญิง กมลชนก อุ่นแสง
ม.1 14 เด็กหญิง พัชริดา บุญเรือง
ม.1 14 เด็กหญิง สุพัชตา ฤทธ์ิศรี
ม.1 14 เด็กหญิง กมลพร พานแก้ว
ม.1 14 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ หอมขุนทด
ม.1 14 เด็กหญิง เบญจพร ไพรีรณ
ม.1 14 เด็กหญิง พัชรินทร์ อินธิเสน
ม.1 14 เด็กหญิง พิมพ์พิมล กุลฉิม
ม.1 14 เด็กหญิง สุธิดา อินม่วง
ม.1 14 เด็กหญิง แพรทองทา บุตนังกุล
ม.1 14 เด็กหญิง ภัสราวรรณ พันพลอย
ม.1 14 เด็กหญิง เกวลิน บุญแก้ว
ม.1 14 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ ชินบุตร
ม.1 14 เด็กหญิง สิริยาพร ตู้ธีระ
ม.1 14 เด็กหญิง พรรณิดา ทองขสม
ม.1 14 เด็กหญิง กานต์ณิชา ใจเย็น
ม.1 14 เด็กหญิง จุฑามาศ จันทร์พันธ์
ม.2 1 เด็กหญิง ธวชินี ล้ิมเลิศ
ม.2 1 เด็กหญิง จิรัชญา ธีรทัศนานนท์
ม.2 1 เด็กหญิง ศรุตยา ชานันโท
ม.2 1 เด็กหญิง ณัฐชยา ประวันตา
ม.2 1 เด็กหญิง กรกัลย์ แสงทองส่งสกุล
ม.2 1 เด็กหญิง ณัฐนรี พุกทอง
ม.2 1 เด็กหญิง จุฑามาศ พลบูรณ์
ม.2 1 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ภูวดลกนก
ม.2 1 เด็กหญิง อนัตดา ศรีวิไล
ม.2 1 เด็กหญิง อัญชิสา กล่ินร่ืน
ม.2 1 เด็กหญิง ฐิตาภา พรมสาร
ม.2 1 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ทุ่งหลวง
ม.2 1 เด็กหญิง บุณยอร ค าขวา
ม.2 1 เด็กหญิง จิดาภา ชูเสน
ม.2 2 เด็กหญิง พุทธิฌา สีดอกบวบ
ม.2 2 เด็กหญิง ณิชกานต์ แก้วอินทร์
ม.2 2 เด็กหญิง กนกกร แก้วก่อง



ม.2 2 เด็กหญิง สุพิชญา นามภูมี
ม.2 2 เด็กหญิง ณัฎฐกานต์ รัตนหน
ม.2 2 เด็กหญิง ปณพร สนิทวงศ์ชัย
ม.2 2 เด็กหญิง ธนวรรณ วงศ์รักธรรม
ม.2 2 เด็กหญิง สุตาภัทร ทอนมณี
ม.2 2 เด็กหญิง กวินธิดา สมสิวะกุล
ม.2 2 เด็กหญิง ชนิสรา นิติมงคลชัย
ม.2 2 เด็กหญิง ขวัญข้าว ไชยเพชร
ม.2 2 เด็กหญิง มนัสนันท์ รัตนชาติวงศ์
ม.2 2 เด็กหญิง พรสินี วังค าแหง
ม.2 2 เด็กหญิง ฟ้าใส คุ้มหมู่
ม.2 2 เด็กหญิง ลลิตา ปู่แตน
ม.2 3 เด็กหญิง ปิยาพัชร สมบัติทิพย์
ม.2 3 เด็กหญิง ปวีณา ทองโคตร
ม.2 3 เด็กหญิง ชุติมา แย้มทิม
ม.2 3 เด็กหญิง ไพลิน วิเชียรสะอาด
ม.2 3 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ สุภมาตย์
ม.2 3 เด็กหญิง พิชญธิดา บุดดาวงค์
ม.2 3 เด็กหญิง สิรีธร ศรีวะกุล
ม.2 3 เด็กหญิง พอใจ อาสานอก
ม.2 4 เด็กหญิง วรัมพร อุ้ยพรหมมา
ม.2 4 เด็กหญิง พิชชาพร ศิลาชัย
ม.2 4 เด็กหญิง ณิศศา ทัศนบรรยง
ม.2 4 เด็กหญิง อุรชา ภูมิศรีแก้ว
ม.2 4 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ภารนันต์
ม.2 4 เด็กหญิง วรกร ส่ิวส าแดงเดช
ม.2 4 เด็กหญิง กนกรดา อภิเษกมงคล
ม.2 4 เด็กหญิง วทันยา ขันเพชร
ม.2 4 เด็กหญิง เพียงพอ รัตนจันทร์
ม.2 4 เด็กหญิง ณัฏฐนิชา หิรัตนพันธ์ุ
ม.2 4 เด็กหญิง สุรัสวดี สมบุญมี
ม.2 4 เด็กหญิง กนกภรณ์ ผิวผ่อง
ม.2 4 เด็กหญิง ณัฐวรรณ กองทอง
ม.2 4 เด็กหญิง ญาณิศา เพชรแสง
ม.2 4 เด็กหญิง ณัฏฐพร โหมดขุนทด



ม.2 4 เด็กหญิง อนาลวิลา ปิตตะกาศ
ม.2 4 เด็กหญิง เทย่า จ๊ัด
ม.2 4 เด็กหญิง สุธินันท์ วานิช
ม.2 5 เด็กหญิง อพัชราภา คนไหว
ม.2 5 เด็กหญิง พัชราลักษณ์ พุทธชาติ
ม.2 5 เด็กหญิง ติวาณี เน่ืองมัจฉา
ม.2 5 เด็กหญิง ธารารัตน์ ม่วงนนทะศรี
ม.2 5 เด็กหญิง พัทธ์ธีรา รักษาสุข
ม.2 5 เด็กหญิง วิชญาพร ศรีอุดม
ม.2 5 เด็กหญิง ดลภาภร ปิติค าพร
ม.2 5 เด็กหญิง ณัฐนิวรรณ อสุณี ณ อยุธยา
ม.2 5 เด็กหญิง กานต์สิริ วงษ์ก าภู
ม.2 5 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีทอง
ม.2 5 เด็กหญิง ศิริพร ภูเขม่า
ม.2 5 เด็กหญิง ราชณิตรา ไพศาลธรรม
ม.2 5 เด็กหญิง ป่ินปินัทธ์ ลาพิทักษ์
ม.2 5 เด็กหญิง ขวัญข้าว พัดเพ็ง
ม.2 5 เด็กหญิง บัณฑิตา พากุล
ม.2 5 เด็กหญิง อรวรรยา สิทธิวงศ์
ม.2 5 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ กุลนันท์ทวีลาภ
ม.2 5 เด็กหญิง จตุพร ชามะรัตน์
ม.2 6 เด็กหญิง รวิภา ภูทรายขาว
ม.2 6 เด็กหญิง อมรรัตน์ มาตย์เหมาะ
ม.2 6 เด็กหญิง หทัยภัทร แสงสว่าง
ม.2 6 เด็กหญิง พิรยา จันโท
ม.2 6 เด็กหญิง พิชญาภา อุดมครบ
ม.2 6 เด็กหญิง กัญญารัตน์ อบภิรมย์
ม.2 6 เด็กหญิง ชัญญา มาตวังแสง
ม.2 6 เด็กหญิง ฐิติวรดา โพธ์ิพรม
ม.2 6 เด็กหญิง แก้วกัลยา กล่ินแก้วณรงค์
ม.2 6 เด็กหญิง ณัฐชานันท์ ทวีภัทรานนท์
ม.2 6 เด็กหญิง ภานุมาส สังกาลี
ม.2 6 เด็กหญิง เพชรลัดดา เพชรคง
ม.2 6 เด็กหญิง เกศิณี เฉลิมลักษณ์
ม.2 6 เด็กหญิง นวรัตน์ โพธ์ิอุดม



ม.2 6 เด็กหญิง จุฑามาศ รุจิวิชญ์กุล
ม.2 6 เด็กหญิง หทัยรัตน์ แสงสว่าง
ม.2 6 เด็กหญิง พิมพ์มาดา บ ารุงวงค์
ม.2 6 เด็กหญิง จิรันชยา มุงคุณค าซาว
ม.2 6 เด็กหญิง ศรันรัตน์ ไชยา
ม.2 6 เด็กหญิง สุพิชญา อินทะสีดา
ม.2 6 เด็กหญิง ฟ้าใส ขันธวิชัย
ม.2 6 เด็กหญิง กวินธิดา สินลาทร
ม.2 7 เด็กหญิง ณชนก สุภิญโญ
ม.2 7 เด็กหญิง จรรยพร มูลกาย
ม.2 7 เด็กหญิง ปพิชญา โคตรใจหลัก
ม.2 7 เด็กหญิง ณภัทร จันบุตรดี
ม.2 7 เด็กหญิง ชิชญา ดาวังปา
ม.2 7 เด็กหญิง แพทรีเซีย ล๊าคมันน์
ม.2 7 เด็กหญิง ธมลวรรณ ผิวด า
ม.2 7 เด็กหญิง สุกัญญา พันส่ิว
ม.2 7 เด็กหญิง ชุติญา ไทตระกูลชัย
ม.2 7 เด็กหญิง ชญาภา บูรณะเทศ
ม.2 7 เด็กหญิง ทมิตา ขาวแก้ว
ม.2 7 เด็กหญิง ชุติวรรณ ธาตุวิสัย
ม.2 7 เด็กหญิง ณัฐสินี วิจิตต์เจริญวัฒนา
ม.2 7 เด็กหญิง วิริญชนา ลาดพิลา
ม.2 7 เด็กหญิง มณฑาทิพย์ ศรีสวัสด์ิ
ม.2 7 เด็กหญิง พรหมพรรณ โพธ์ิทิพ
ม.2 7 เด็กหญิง ปิยะดา มธุรส
ม.2 7 เด็กหญิง บุยานุช ซีเวอร์สัน
ม.2 7 เด็กหญิง เต็มศิริ สมรูป
ม.2 7 เด็กหญิง ศิรประภา บรรพต
ม.2 7 เด็กหญิง ชยาภา สาลีอาจ
ม.2 7 เด็กหญิง แพรวา จันทร์ศรีเสาร์
ม.2 7 เด็กหญิง กุลฉัตร สละ
ม.2 7 เด็กหญิง สิรีธร แย้มแสง
ม.2 7 เด็กหญิง จิระประภา สายเพชร
ม.2 7 เด็กหญิง ณิชากร เชิญทิพย์
ม.2 7 เด็กหญิง ชนิกานต์ ฤทธ์ินายม



ม.2 7 เด็กหญิง ปราณปริยา นามไพร
ม.2 7 เด็กหญิง คณัสนันท์ รอดชมภู
ม.2 7 เด็กหญิง อริสา พรมหา
ม.2 7 เด็กหญิง ณัฐวศา ชุมพล
ม.2 7 เด็กหญิง กรรณิการ์ ผาเชาว์
ม.2 8 เด็กหญิง สุทธิดา เทพมี
ม.2 8 เด็กหญิง วริศรา วุฒิไชย
ม.2 8 เด็กหญิง ฐิติชญา บัวค าโคตร
ม.2 8 เด็กหญิง ภัทรธิดา จันปุย
ม.2 8 เด็กหญิง ทิพวรรณ การิโก
ม.2 8 เด็กหญิง ศรัณยาพร ตัวเสาร์
ม.2 8 เด็กหญิง ธันย์ชนก บุญวิจิตร
ม.2 8 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา บุพศิริ
ม.2 8 เด็กหญิง ธิษณามดี อินทมุก
ม.2 8 เด็กหญิง จิราพัชร ศรชัย
ม.2 8 เด็กหญิง ฐิตินันท์ แก้วอินทร์
ม.2 8 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา พรหมทา
ม.2 8 เด็กหญิง ภัทรธิดา โคตรสีด า
ม.2 8 เด็กหญิง เมทินี สีดาชมภู
ม.2 8 เด็กหญิง ปวันรัตน์ จอมไธสง
ม.2 9 เด็กหญิง ธิราพร สุขหา
ม.2 9 เด็กหญิง วิภาวดี แหมไธสงค์
ม.2 9 เด็กหญิง สุกฤตา สุ่นศรี
ม.2 9 เด็กหญิง ศิรินทรา รุ่งมณี
ม.2 9 เด็กหญิง ศุภาวรรณ พลดร
ม.2 9 เด็กหญิง กนกพร พูลสมบัติ
ม.2 9 เด็กหญิง ภัทรพร เกษมสันต์
ม.2 9 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ชีวะสุขนนท์
ม.2 9 เด็กหญิง ณัฐชนันท์ สวัสศรี
ม.2 9 เด็กหญิง ปริญญารัตน์ คลองสน่ัน
ม.2 9 เด็กหญิง อาริษา ถูกแบบ
ม.2 9 เด็กหญิง มาฆบูชา เวชภัณฑ์
ม.2 9 เด็กหญิง จินต์จุฑา ฮาร์ริสัน
ม.2 9 เด็กหญิง ปริณดา แก้วสุวรรณ
ม.2 9 เด็กหญิง พาขวัญ พิลาพรม



ม.2 9 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ขม้ินเขียว
ม.2 9 เด็กหญิง วทันยา กันยาตี
ม.2 9 เด็กหญิง สุวรรณา ท้วมพันธ์
ม.2 9 เด็กหญิง ธัญชนก ศิลากุล
ม.2 10 เด็กหญิง พิริยากร อ่อนละมุล
ม.2 10 เด็กหญิง ชนัญญาดา ไชยสัตย์
ม.2 10 เด็กหญิง สุกัลยา เฮงเติม
ม.2 10 เด็กหญิง นภัสวรรณ เอมโกวิทย์
ม.2 10 เด็กหญิง อารยา ศรีอุปลัด
ม.2 10 เด็กหญิง นรมน บุญเกตุ
ม.2 10 เด็กหญิง ธันยพร สิทธิผา
ม.2 10 เด็กหญิง ปพิชญา บุญรักษา
ม.2 10 เด็กหญิง ธัญชนก ลอยแก้ว
ม.2 10 เด็กหญิง ศิรประภา ธรรมธาตุ
ม.2 10 เด็กหญิง จินดารัตน์ ไชยยา
ม.2 10 เด็กหญิง กฤตชยา พลรักษา
ม.2 10 เด็กหญิง สุภาวิณี บุญวิถี
ม.2 10 เด็กหญิง ปัญจมาภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ
ม.2 10 เด็กหญิง กนกพชร บุญวาสนา
ม.2 10 เด็กหญิง ณัฐวดี พันธ์ชัย
ม.2 10 เด็กหญิง วราภรณ์ แก้วชิณ
ม.2 10 เด็กหญิง ธัญญ์ชยา กาลสุข
ม.2 10 เด็กหญิง กวินธิดา จันทะแสน
ม.2 10 เด็กหญิง นิธิรัตน์ จงรักกลาง
ม.2 11 เด็กหญิง เบญจวรรณ บุญเรืองจักร
ม.2 11 เด็กหญิง วรัญญา สุขเย็น
ม.2 11 เด็กหญิง พรพรรณ พูลเกษม
ม.2 11 เด็กหญิง ธัญชนก ด้วงโคตะ
ม.2 11 เด็กหญิง ภิมรรัตน์ สุภาแดง
ม.2 11 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ตาดี
ม.2 11 เด็กหญิง สุพัฒตรา แสวงศิลป์
ม.2 11 เด็กหญิง ณัฐธิตา ภูริศรี
ม.2 11 เด็กหญิง ศราวัลย์ ตู้ทอง
ม.2 11 เด็กหญิง จาริญา บัวโค
ม.2 11 เด็กหญิง กรวิภา ชาวกล้า



ม.2 11 เด็กหญิง ปภาอร จ้อยชรัตน์
ม.2 11 เด็กหญิง ชาลิสา โกพลรัตน์
ม.2 11 เด็กหญิง ศิรประภา ทิพย์สุข
ม.2 11 เด็กหญิง สิตานัน สิทธ์ิเชียงพิณ
ม.2 11 เด็กหญิง น าพร บุญสา
ม.2 11 เด็กหญิง พิชชานันท์ นามอาษา
ม.2 11 เด็กหญิง เวธินี ทองภูเวียง
ม.2 11 เด็กหญิง แพรวา ดีอันจัน
ม.2 11 เด็กหญิง สกุลรัตน์ เสนาวัน
ม.2 11 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เศวตวงษ์
ม.2 11 เด็กหญิง ปทิตตา สันทิตย์
ม.2 11 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ศรีแนน
ม.2 11 เด็กหญิง จิรัฐิวรรณ ทองทิพย์
ม.2 11 เด็กหญิง จิราพัชร อ่อนบุญ
ม.2 12 เด็กหญิง พัชรินทร์ ชานนตรี
ม.2 12 เด็กหญิง ปวีณา มาภา
ม.2 12 เด็กหญิง วราลี ม่ังมูล
ม.2 12 เด็กหญิง ชลธิชา เช้ือแดงดี
ม.2 12 เด็กหญิง จิราพรรณ จันทะโชติ
ม.2 12 เด็กหญิง จิรัชยา สิมมา
ม.2 12 เด็กหญิง พิชานันท์ โชติพินิจ
ม.2 12 เด็กหญิง อนันตญา ศิริแวว
ม.2 12 เด็กหญิง ปาริตา เพ็งแจ่มแจ้ง
ม.2 12 เด็กหญิง ปิยอร มูลตรีภักดี
ม.2 12 เด็กหญิง สุจิตรา จันทร์ขันตี
ม.2 12 เด็กหญิง พิมาดา ไชยเพ็งจันทร์
ม.2 12 เด็กหญิง ภาวรีย์ ดวงจันทร์
ม.2 12 เด็กหญิง สุภัสสิริ ผ่องแผ้ว
ม.2 12 เด็กหญิง วริศรา ภูสีฤทธ์ิ
ม.2 12 เด็กหญิง อินทุอร ประกอบวงษ์
ม.2 12 เด็กหญิง อารีรัตน์ มิสาธรรม
ม.2 12 เด็กหญิง ชูติมา เวียงดอนก่อ
ม.2 12 เด็กหญิง อริษรา อุ่นมุกดา
ม.2 12 เด็กหญิง ธัญสินี ทับบุญ
ม.2 12 เด็กหญิง ปิยะมาศ ศรีสัมฤทธ์



ม.2 12 เด็กหญิง อริสา ปัสสามา
ม.2 12 เด็กหญิง พิมพ์ชนก จ าปาทอง
ม.2 12 เด็กหญิง พรเพ็ญ ทาพงษ์
ม.2 12 เด็กหญิง ปฏิญญา อุปะทะ
ม.2 12 เด็กหญิง ธีร์วรา ขาลเกตุ
ม.2 13 เด็กหญิง กาญภิชญดา ดีเอ่ียม
ม.2 13 เด็กหญิง พัชรินทร สีกวด
ม.2 13 เด็กหญิง สุริวิภา วิชาชัย
ม.2 13 เด็กหญิง ณัฐณิชา ปานกล้า
ม.2 13 เด็กหญิง ธนธิดา อนุศาสนนันท์
ม.2 13 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ยางชุม
ม.2 13 เด็กหญิง ธนัญญา ศรีชาทุม
ม.2 13 เด็กหญิง นัคมน ช านาญจันทร์
ม.2 13 เด็กหญิง ปนัดดา เสนามนตรี
ม.2 13 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ มุกดากิจ
ม.2 13 เด็กหญิง พิมพ์ จารุจินดา
ม.2 13 เด็กหญิง อัจฉราพร สืบสิงห์
ม.2 13 เด็กหญิง อิศราภรณ์ ค าใบ
ม.2 13 เด็กหญิง สุชาดา อินทร์เรืองสี
ม.2 13 เด็กหญิง ธัญพิชชา สาศรีรัตน์
ม.2 13 เด็กหญิง อาทิตย์ติยา ศิริสมบูรณ์พัฒนา
ม.2 13 เด็กหญิง วรัญญา พากุล
ม.2 13 เด็กหญิง กษมา สีหาวงษ์
ม.2 13 เด็กหญิง ภาสินี บ่อค าเกิด
ม.2 13 เด็กหญิง ธัญญามาศ ทัพสุรีย์
ม.2 13 เด็กหญิง ปาลิตา ศิริรัตนพงษ์
ม.2 13 เด็กหญิง แคทลียา ถมค า
ม.2 13 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย วรินทรา
ม.2 13 เด็กหญิง ชุตินทร ธรรมศิริ
ม.2 13 เด็กหญิง ปาริฉัตร บุบผาพวง
ม.2 13 เด็กหญิง ธนพรรธน์ หล้าทุม
ม.2 13 เด็กหญิง นฤพร ค าวงศ์ปิน
ม.2 13 เด็กหญิง ประภาสิริ ศิริสุวรรณ
ม.2 13 เด็กหญิง ศิริมาศ กาศลุน
ม.2 13 เด็กหญิง ไอนภา สุวรรณประดิษฐ์



ม.2 13 เด็กหญิง เพชรดา วงศ์ธีรโรจน์
ม.2 14 เด็กหญิง ปพิชญา ฮวดหลี
ม.2 14 เด็กหญิง จารุวรรณ วงศ์อนุ
ม.2 14 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุขพร้อม
ม.2 14 เด็กหญิง ชาลิสา นาคบุตร
ม.2 14 เด็กหญิง นิชาภา ชัยเมือง
ม.2 14 เด็กหญิง ก่ิงแก้ว ธงศรี
ม.2 14 เด็กหญิง พัชรกันย์ สุดแก้ว
ม.2 14 เด็กหญิง ณัฐณิชา ค าภาหมี
ม.2 14 เด็กหญิง ฐิติชญา รีสีค า
ม.2 14 เด็กหญิง ปุทิตตา จันทรเสนา
ม.2 14 เด็กหญิง รตนพร โชคอุปถัมภ์
ม.2 14 เด็กหญิง ศวรรยา เคนศิลา
ม.2 14 เด็กหญิง เข็มอัปสร โพธิตาก
ม.2 14 เด็กหญิง ปาณิศา ใจบุญ
ม.2 14 เด็กหญิง พรนภัส ยศศักด์ิศรี
ม.2 14 เด็กหญิง จิรัชญา วัฒนาประดิษฐ์ชัย
ม.2 14 เด็กหญิง วรัญญา อรัญมาตย์
ม.2 14 เด็กหญิง กรภัทร์ อุ่นดา
ม.2 14 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ราชโยธา
ม.2 14 เด็กหญิง ทัตพิชา พัฒนกิจอาภรณ์
ม.2 14 เด็กหญิง จิดาภา กันยาบุญ
ม.2 14 เด็กหญิง ชลากต โอโน
ม.2 14 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เกียรติไกรวัลศิริ
ม.2 14 เด็กหญิง กัญญาณัฐ เหล็กสี
ม.2 14 เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ แสงชัย
ม.3 1 เด็กหญิง อภิชญา ค ามี
ม.3 1 เด็กหญิง กนกพร ยอดสง่า
ม.3 1 เด็กหญิง ณัฐพร กกฝ้าย
ม.3 1 เด็กหญิง สุพิชญา เพชรแสงใส
ม.3 1 เด็กหญิง ปสุตา บุญเวิน
ม.3 1 เด็กหญิง ลดาวัลย์ บุญสุข
ม.3 1 เด็กหญิง ร่มเกศ ค าวิจิตต์
ม.3 1 เด็กหญิง นงค์ณภัทร สาฆ้อง
ม.3 1 เด็กหญิง เพียงออ พงษ์วงษ์ไพศาล



ม.3 1 เด็กหญิง อังควิภา พัฒนขจร
ม.3 1 เด็กหญิง อภิญญา ภูวเดชากุล
ม.3 1 เด็กหญิง ปวิชญา นามีผล
ม.3 1 เด็กหญิง ชวิศา เย่ียงเเก้ว
ม.3 1 เด็กหญิง ชนันรัตน์ พุทธา
ม.3 1 เด็กหญิง ปวีณาพร ประจงสาร
ม.3 1 เด็กหญิง อภิญญา ฉ่ าศิริ
ม.3 1 เด็กหญิง พรชิตา โชติศิริ
ม.3 1 เด็กหญิง ญาณิศา แฝงศรีพล
ม.3 1 เด็กหญิง พาทินธิดา ธานะราช
ม.3 1 เด็กหญิง พิมพ์พลอย บริสุทธ์ิ
ม.3 1 เด็กหญิง กีรัตยา แสงจันดา
ม.3 1 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา ไชยสัตย์
ม.3 1 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เจริญสุข
ม.3 1 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ ศรีหะ
ม.3 2 เด็กหญิง นันท์นภัส วรวิทย์ศรางกูร
ม.3 2 เด็กหญิง พิชญธิดา แก้วเกิดมี
ม.3 2 เด็กหญิง สุทัตตา จันทะแจ่ม
ม.3 2 เด็กหญิง กฤติลักษณ์ สรงกระสินธ์ุ
ม.3 2 เด็กหญิง นภัสวรรณ ทองสวย
ม.3 2 เด็กหญิง ณัฐนรี ทะค า
ม.3 2 เด็กหญิง พิชชาพร รินทร์วงค์
ม.3 2 เด็กหญิง รักษิณา เสียงใสย์
ม.3 2 เด็กหญิง พัชรพร เชิดชู
ม.3 2 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ดีแก้ว
ม.3 2 เด็กหญิง ชรินทร์ทิพย์ วงษ์เพ็ชร
ม.3 2 เด็กหญิง เบญญาภา แน่นวงค์
ม.3 2 เด็กหญิง สุวพิชญ์ จันทร์เรืองโสภา
ม.3 2 เด็กหญิง ชลธิชา เท่ียงธรรม
ม.3 2 เด็กหญิง ปรีณาพรรณ วรรณดี
ม.3 2 เด็กหญิง อภิญญา ใจวัน
ม.3 2 เด็กหญิง ณฐิกา พิมพ์ภาค
ม.3 2 เด็กหญิง จิณณพัต พันธ์ุโอภาส
ม.3 2 เด็กหญิง ทิพนภา สีสังข์
ม.3 2 เด็กหญิง พิชญา ศรีสังข์งาม



ม.3 3 เด็กหญิง วราพร พงษ์นิล
ม.3 3 เด็กหญิง ศศิภา ภูหงษ์ชัย
ม.3 3 เด็กหญิง โซเฟีย เบอร์ก้ี
ม.3 3 เด็กหญิง วิรัชดา ค าผาสุข
ม.3 3 เด็กหญิง ธนพร บุญส่ง
ม.3 3 เด็กหญิง วรกานต์ ชัยประเสริฐ
ม.3 3 เด็กหญิง ณภัทร สมบัติทิพย์
ม.3 3 เด็กหญิง กีรติกา เบญจมาศ
ม.3 3 เด็กหญิง ปิยาพัชรญ์ ศรีลาวงษ์
ม.3 3 เด็กหญิง อรณิชา สุริยวงศ์
ม.3 3 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชนินท์ มีค าแสน
ม.3 4 เด็กหญิง ทิพย์รัตน์ จันทร์โสภา
ม.3 4 เด็กหญิง สุธิมา อุตมา
ม.3 4 เด็กหญิง รมิตา แก้วมา
ม.3 4 เด็กหญิง ชญาน์นันท์ เลิศสุวัฒน์
ม.3 4 เด็กหญิง จริยาวดี ศรีหร่ิง
ม.3 4 เด็กหญิง นาราดา สนทอง
ม.3 4 เด็กหญิง จิตตานันท์ อังกลมเกลียว
ม.3 4 เด็กหญิง นภัสนันท์ ก าพุฒกลาง
ม.3 4 เด็กหญิง ธนพร แก้วเจริญ
ม.3 4 เด็กหญิง อุมาจิตร มูลอามาตย์
ม.3 4 เด็กหญิง อภิสรา เภสัชมาลา
ม.3 4 เด็กหญิง ภัททิญา พันสะคาม
ม.3 4 เด็กหญิง ศิรินะภาพร สุดงาม
ม.3 4 เด็กหญิง พรธิดา โคตา
ม.3 4 เด็กหญิง ปาลิตา รัตนมะณี
ม.3 4 เด็กหญิง ศิริกัญญา หลวงนเร็น
ม.3 4 เด็กหญิง ณัฎฐนิชา ผิวฝ้าย
ม.3 4 เด็กหญิง วรวรรณ ศิริโท
ม.3 4 เด็กหญิง ฐิติภา บัวเงิน
ม.3 4 เด็กหญิง สุตาภัทร จันทรังษี
ม.3 4 เด็กหญิง ทัตพิชา มหาโยธี
ม.3 4 เด็กหญิง จรัญยพร ทันตาหะ
ม.3 4 เด็กหญิง อรพินท์ จรไพร
ม.3 4 เด็กหญิง สุธิภา กันหาเล่ห์



ม.3 5 เด็กหญิง ธนพร กาลปักษ์
ม.3 5 เด็กหญิง ปรายฟ้า จรัสศิลป์
ม.3 5 เด็กหญิง พรรัตน์ คันธี
ม.3 5 เด็กหญิง จุฑารัตน์ จันทรเสนา
ม.3 5 เด็กหญิง จรรยาพร สิทธิสงค์
ม.3 5 เด็กหญิง สุภัชชา ไผ่ป้อง
ม.3 5 เด็กหญิง ทิพานัน เสชู
ม.3 5 เด็กหญิง พิริสา อ่อนค า
ม.3 5 เด็กหญิง เอลียาห์พร ศรีสังข์
ม.3 5 เด็กหญิง กฤติยาพร แก้ววิเชียร
ม.3 5 เด็กหญิง ณิชาภา นันทนิรันดร์
ม.3 5 เด็กหญิง ชวัลลักษณ์ สิทธินนท์ภูธน
ม.3 5 เด็กหญิง วรินทรา จันทะเสน
ม.3 5 เด็กหญิง ถิรดา บาโลโย
ม.3 5 เด็กหญิง น่านฟ้า ไชยจันลา
ม.3 5 เด็กหญิง ณัฐญาดา รัตนพลที
ม.3 5 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา อ่างมัจฉา
ม.3 5 เด็กหญิง ณัฐลิณีย์ วณิชวรนันท์
ม.3 5 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ จันทร์ค า
ม.3 5 เด็กหญิง ฉัตรทองทิตย์ ลีวนานนท์
ม.3 5 เด็กหญิง ลักษิกา พิมพ์สุวรรณ
ม.3 5 เด็กหญิง ศศิประภา พรมปากดี
ม.3 5 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ครูสุวรรณโชค
ม.3 5 เด็กหญิง พิชชา โสพิลา
ม.3 5 เด็กหญิง ณิชาภัทร เอกชยุตพงศ์
ม.3 5 เด็กหญิง รรรรรร สนิทชน
ม.3 5 เด็กหญิง กชกร เกิดศักด์ิ
ม.3 5 เด็กหญิง วรนุช สาวิสัย
ม.3 5 เด็กหญิง ปานวาด ผลผดุง
ม.3 6 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ แสนวา
ม.3 6 เด็กหญิง นวพร นิลแก้ว
ม.3 6 เด็กหญิง ณัฐนภัสสร์ ศิรสุนทรเกษม
ม.3 6 เด็กหญิง วาทิรา บ ารุงนา
ม.3 6 เด็กหญิง กมลรัตน์ ม่ังค่ังดี
ม.3 6 เด็กหญิง ณิชา ศรีพันดอน



ม.3 6 เด็กหญิง กัลยาณี ราชนะ
ม.3 7 เด็กหญิง ปนัดดา สุปะเม
ม.3 7 เด็กหญิง ณิชาภัทร วงศ์เบาะ
ม.3 7 เด็กหญิง สายชล อุปลี
ม.3 7 เด็กหญิง ศิรภาพร แหวนเพชร
ม.3 7 เด็กหญิง สลิลทิพย์ คาระค า
ม.3 7 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สีชาทุม
ม.3 7 เด็กหญิง นภัสสร ควงคุ้ม
ม.3 7 เด็กหญิง เกียรติสุดา ภาคีชิต
ม.3 7 เด็กหญิง ภัทรธิดา ผิวผ่อง
ม.3 7 เด็กหญิง สุภาดา เทียบศรี
ม.3 7 เด็กหญิง ธมลวรรณ ขันติกรม
ม.3 7 เด็กหญิง ชลดา ประโลม
ม.3 7 เด็กหญิง ศิรินาถ กาฬพันธ์
ม.3 7 เด็กหญิง ชไมพร แก้วมหาดไทย
ม.3 7 เด็กหญิง วิศัลยาภรณ์ บิดา
ม.3 7 เด็กหญิง ฐานิตา เนตรโสภา
ม.3 7 เด็กหญิง สุภัสตรา ธาตุทอง
ม.3 7 เด็กหญิง ณัฐวดี ดุลบดี
ม.3 7 เด็กหญิง มนัสนันท์ ทองจอก
ม.3 7 เด็กหญิง ศิรภัสสร สิทธิสวนจิก
ม.3 7 เด็กหญิง ศศิธร ปลอดร่ม
ม.3 7 เด็กหญิง พัชรพร ศรีกัณหา
ม.3 8 เด็กหญิง เบญจวรรณ ชุมค าน้อย
ม.3 8 เด็กหญิง วิภาวดี วงค์นารี
ม.3 8 เด็กหญิง วิรัลพัชร โสโท
ม.3 8 เด็กหญิง วรรณวิไล ไชยเลิศ
ม.3 8 เด็กหญิง กรชนก น้อยอุ่นแสง
ม.3 8 เด็กหญิง ศิลาณีย์ สุขประมา
ม.3 8 เด็กหญิง ธัญญาเรศ แซ่ต้ัง
ม.3 8 เด็กหญิง ก่ิงกาญจน์ ชะนะมาร
ม.3 8 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ เรืองสิริโชค
ม.3 8 เด็กหญิง พักตร์พร้ิง แสนเมืองชิน
ม.3 8 เด็กหญิง ปวีณา บุตรด้วง
ม.3 8 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ศรีสุนาครัว



ม.3 8 เด็กหญิง อัญญาณี หอมกระชาย
ม.3 8 เด็กหญิง ศุภกานต์ หอมกระแจะ
ม.3 8 เด็กหญิง ณัฐชยาภรณ์ พัดภู่
ม.3 8 เด็กหญิง วรนิษฐา อุ่นใจ
ม.3 8 เด็กหญิง สลิลทิพย์ ศรีมีชัย
ม.3 8 เด็กหญิง วริศรา รังสิวรารักษ์
ม.3 8 เด็กหญิง มินทร์ตรา ภูกองไชย
ม.3 8 เด็กหญิง วรรณวิษา โนนทิง
ม.3 8 เด็กหญิง นันทิตา เวชบรรพต
ม.3 8 เด็กหญิง ณัฏฐภัทร ค าพลแสน
ม.3 8 เด็กหญิง ศุภณัฐฌา ศรีสอาด
ม.3 8 เด็กหญิง ณิชานาฏ พลอาจ
ม.3 8 เด็กหญิง ฐารินี ประเสริฐศรี
ม.3 8 เด็กหญิง ชนกนันท์ ผลผดุง
ม.3 8 เด็กหญิง อรจิรา กงแก้ว
ม.3 8 เด็กหญิง สุชานรี สาเจียร
ม.3 8 เด็กหญิง ธัญชนก รามจันทร์
ม.3 8 เด็กหญิง พิชญาภา การินทร์
ม.3 8 เด็กหญิง ณัฐชพร เทียนหอม
ม.3 8 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ หวานเสียง
ม.3 8 เด็กหญิง อรกวี นิลค าภีร์
ม.3 8 เด็กหญิง พิมพ์ชนก ผลทิพย์
ม.3 9 เด็กหญิง ภัครมัย รัตนี
ม.3 9 เด็กหญิง ณัฐวิภา เฮ้าทา
ม.3 9 เด็กหญิง เอมิกา ชาติมนตรี
ม.3 9 เด็กหญิง ชนันธร สรรวิจิตร
ม.3 9 เด็กหญิง ชนัญชิดา กิตติอุมาพร
ม.3 9 เด็กหญิง ภัควลัญช์ บุตรละคร
ม.3 9 เด็กหญิง ธนชนก แก้วภักดี
ม.3 9 เด็กหญิง พิมพ์พัชรา ขัตติยะ
ม.3 9 เด็กหญิง ไอรดา แก้ววันนา
ม.3 9 เด็กหญิง มาณวิกา รังวิจี
ม.3 9 เด็กหญิง ปัญจรีย์ เมืองเหลา
ม.3 9 เด็กหญิง กนิษฐา จันทะน้อย
ม.3 9 เด็กหญิง รติยา แห่งสูงเนิน



ม.3 9 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ ธนศรีพนิชชัย
ม.3 9 เด็กหญิง ณัฐณิชา แก้วสีดา
ม.3 9 เด็กหญิง รัชศศิภา นามมะการณ์
ม.3 9 เด็กหญิง อัญชิสา แซ่โค้ว
ม.3 9 เด็กหญิง ศิริตาวรรณ ไชยมณี
ม.3 9 เด็กหญิง ชนิกานต์ หมวกหม่ืนไวย์
ม.3 9 เด็กหญิง สุทธิชัย สร้อยอุดม
ม.3 9 เด็กหญิง เบญจรัตน์ สิงห์ศิลป์
ม.3 9 เด็กหญิง วริศรา ป้องพาล
ม.3 9 เด็กหญิง กนกกาญจน์ สิงห์ทอง
ม.3 9 เด็กหญิง เพชรมณี โซ่พลงาม
ม.3 9 เด็กหญิง ณีรนุช กุลบุตร
ม.3 9 เด็กหญิง ขวัญศิริ เงินแสงเจริญ
ม.3 9 เด็กหญิง กัญญ์วรา หิรัญพงส์ชัย
ม.3 9 เด็กหญิง พิธชญดา กัลวทานนท์
ม.3 9 เด็กหญิง มณฑิรา จันทร์อินทร์
ม.3 9 เด็กหญิง ธนาภา ทาระชัย
ม.3 10 เด็กหญิง นรินทร โสดสิงห์
ม.3 10 เด็กหญิง สโรชา ไชยเกล้า
ม.3 10 เด็กหญิง ชโรธร พรมยาลี
ม.3 10 เด็กหญิง อนันตญา อินทรัตน์
ม.3 10 เด็กหญิง ชลดา เดชธงไชย
ม.3 10 เด็กหญิง กุลธิดา ชอุ่มไชยสงค์
ม.3 10 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ นามมูลตรี
ม.3 10 เด็กหญิง วรรณวิสา มณีเหลา
ม.3 10 เด็กหญิง กุลธิดา สระศรี
ม.3 10 เด็กหญิง ภูวนิดา แสนบุตร
ม.3 10 เด็กหญิง มณธิรา อาวจ าปา
ม.3 10 เด็กหญิง ธนพร วิสายอน
ม.3 10 เด็กหญิง ชนัญชิดา มณีพงษ์
ม.3 10 เด็กหญิง กันยรัตน์ ศรีอุทัย
ม.3 10 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ย่ิงยอด
ม.3 10 เด็กหญิง นวพรรศ แสงทอง
ม.3 10 เด็กหญิง ปริขวัญ พูลเกิด
ม.3 10 เด็กหญิง ดวงกมล คมข า



ม.3 10 เด็กหญิง ประภาภรณ์ อธิต้ัง
ม.3 10 เด็กหญิง ปานชีวา นาโพธ์ิ
ม.3 11 เด็กหญิง พรธิดา ค าปัง
ม.3 11 เด็กหญิง กมลชนก ยะลา
ม.3 11 เด็กหญิง ภัทราวดี สีดาพรมมา
ม.3 11 เด็กหญิง จิรภิญญา ดงชัยมา
ม.3 11 เด็กหญิง วรันณ์ธร ยอดจันที
ม.3 11 เด็กหญิง ธนภัทร อภิรมยานนท์
ม.3 11 เด็กหญิง พิชญานัน ซุยเสนา
ม.3 11 เด็กหญิง ปวีณนุช ปล้ืมสุด
ม.3 11 เด็กหญิง ตุลรญา บุตรเต
ม.3 11 เด็กหญิง สุธาทิพย์ ใจเท่ียง
ม.3 11 เด็กหญิง จุไรรัตน์ ค้องก่ า
ม.3 11 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ประสพสุข
ม.3 11 เด็กหญิง จันทิมา นาช า
ม.3 11 เด็กหญิง ณัฐนิชา ดวนดี
ม.3 11 เด็กหญิง อินดารัตน์ สุขสันติชัย
ม.3 11 เด็กหญิง วรพรรณ เอกรัตน์
ม.3 11 เด็กหญิง อิสรา ปัสสามา
ม.3 11 เด็กหญิง นลินทิพย์ ศรีเกตุ
ม.3 11 เด็กหญิง สโรชา วงศ์เทเวช
ม.3 11 เด็กหญิง ปาณิสรา ดวงตา
ม.3 11 เด็กหญิง ปริชาต ชูเกียรติ
ม.3 11 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ บุญพา
ม.3 11 เด็กหญิง สุวิชาดา อ่อนศิลา
ม.3 11 เด็กหญิง ศดานันท์ นูทอง
ม.3 11 เด็กหญิง แสงระวี ศรีโคตร
ม.3 11 เด็กหญิง พิชญ์สินี พรหมพินิจ
ม.3 11 เด็กหญิง อภิญญา โพธ์ิศรีค า
ม.3 11 เด็กหญิง ดวงตะวัน ไชยอยู่
ม.3 11 เด็กหญิง อภิชญา ไชยปัญญา
ม.3 11 เด็กหญิง วรนีร์ เวทยานนท์
ม.3 11 เด็กหญิง กรกนก เมืองม่ังค่ัง
ม.3 11 เด็กหญิง ญาณิศา พรหมศร
ม.3 11 เด็กหญิง พิมลักษ์ บรรพต



ม.3 11 นางสาว จีรนันท์ ค ากันยา
ม.3 11 เด็กหญิง อรณิช บุตรน้ าเพชร
ม.3 11 เด็กหญิง นนทิชา บัวนาค
ม.3 11 เด็กหญิง พิชญาภัค บรรณารักษ์
ม.3 11 เด็กหญิง พนิดา วชิรศิริกุล
ม.3 12 เด็กหญิง ธันยพร ธาตุไพบูลย์
ม.3 12 นางสาว กมลชนก รุบ
ม.3 12 เด็กหญิง กุลลธิดา อ่อนจันทร์
ม.3 12 เด็กหญิง นันทภัค สารีโท
ม.3 12 เด็กหญิง อชิรญา พงศ์ชวลิตกุล
ม.3 12 เด็กหญิง ขวัญฤทัย ริมทอง
ม.3 12 เด็กหญิง นารีรัตน์ พันธ์พรม
ม.3 12 เด็กหญิง จินดามณี ดีปราศรัย
ม.3 12 เด็กหญิง พิมชนก พรมพิมพ์
ม.3 12 เด็กหญิง สุภาภรณ์ จิระสถิตย์
ม.3 12 เด็กหญิง สุธาสินี สารักษ์
ม.3 12 เด็กหญิง ลลิดา เถา
ม.3 12 เด็กหญิง วินธาดา รัตนปัญญา
ม.3 12 เด็กหญิง ปิรันธนา หน่ายโย
ม.3 12 เด็กหญิง จิรัชญา ระบาเลิศ
ม.3 12 เด็กหญิง ธัญชนก หล้าคอม
ม.3 12 เด็กหญิง ภาวาสน์ กะลืมศรี
ม.3 12 เด็กหญิง ทัศนันทน์ เวชบรรพต
ม.3 12 เด็กหญิง รติมา ธรรมวงษา
ม.3 13 เด็กหญิง วาสนา คนสูง
ม.3 13 เด็กหญิง นาขวัญ ศรีหานิล
ม.3 13 เด็กหญิง กรทิพย์ สินสุพรรณ์
ม.3 13 เด็กหญิง เบญญาภา เช้ือค าฮด
ม.3 13 เด็กหญิง ชลธิชา ชอุ่มไชยสงค์
ม.3 13 เด็กหญิง พิมพ์มาดา พงษ์เผือก
ม.3 13 เด็กหญิง ณัฐฐาวีรนุช ผลาฤทธ์ิ
ม.3 13 เด็กหญิง สิริธิดา ใจสม
ม.3 13 เด็กหญิง ปภาพินน์ อินทะสิทธ์ิ
ม.3 13 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ วิจารณรงค์
ม.3 13 เด็กหญิง รมิดา ชุมศรีเมฆ



ม.3 13 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ ค าจะโปะ
ม.3 13 เด็กหญิง อรุณี ศรีรักษา
ม.3 13 เด็กหญิง นิชาภัทร์ อ่อนบุญ
ม.3 13 เด็กหญิง ปริฉัตร สมบุญรัก
ม.3 13 เด็กหญิง ธารทิพย์ พละสิงห์
ม.3 13 เด็กหญิง อัญญาณี อินทร์กง
ม.3 13 เด็กหญิง พิมพ์ภัทรา แก้วมณีรัตน์
ม.3 13 เด็กหญิง จอมขวัญ สุวรักษ์
ม.3 13 เด็กหญิง อารยา จันทะแสง
ม.3 13 เด็กหญิง นภาภิรมย์ วังพรม
ม.3 13 เด็กหญิง ศศิกานต์ พาสันเทียะ
ม.3 13 เด็กหญิง ธนาวดี ศรีปัดชา
ม.3 13 เด็กหญิง เปรมิกา สุขมานพ
ม.3 13 เด็กหญิง บุญสิตา มงคลค าซาว
ม.3 13 เด็กหญิง พิชญา โตตรชมภู
ม.3 13 เด็กหญิง เณรี ปทุมวงศ์
ม.3 13 เด็กหญิง วนัสญา ศรฤทธ์ิ
ม.3 13 เด็กหญิง วิภาวัส สุกใส
ม.3 13 เด็กหญิง วิลาวัลย์ ลิสวัสด์ิ
ม.3 13 เด็กหญิง กมลวรรณ พรมหาชัย
ม.3 14 เด็กหญิง กนกนาฎ วงษ์ภักดี
ม.3 14 เด็กหญิง พัชชา พรมกุง
ม.3 14 เด็กหญิง อังคณารัตน์ มานะบุตร
ม.3 14 เด็กหญิง ภัทราภรณ์ วะชุม
ม.3 14 เด็กหญิง กมลวรรณ ค าโชติ
ม.3 14 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ เหลาพร
ม.3 14 เด็กหญิง แพรวา คมข า
ม.3 14 เด็กหญิง ณพวรรณ โภคาพานิชย์
ม.3 14 เด็กหญิง จิรัฐติกาล บริพรรณ
ม.3 14 เด็กหญิง ญาณิศา เนตรโสภา
ม.3 14 เด็กหญิง ปาลิตา นันสมบัติ
ม.3 14 เด็กหญิง สวรส จิตตโคตร
ม.3 14 เด็กหญิง รัชนีเพ็ญ รัตนศรี
ม.3 14 เด็กหญิง กนกรัตน์ เจียระแม
ม.3 14 นางสาว อัญญาณิณา เคอร์เลอร์



ม.3 14 เด็กหญิง หทัยภัทร์ พรหมแพง
ม.3 14 เด็กหญิง ณธิดา ส าโรงแสง
ม.3 14 เด็กหญิง อนัญญา นามศรีเรือง
ม.3 14 เด็กหญิง ปัญญาสิริย์ วัชรินทรชัย
ม.4 1 นางสาว วรัญญา ฮองอุ้น
ม.4 1 นางสาว ปีติกร สารทรัพย์
ม.4 1 เด็กหญิง อัษฎาภรณ์ ภูแสนศรี
ม.4 2 นางสาว มินตรา ภาชัย
ม.4 2 นางสาว ชลินรัตน์ นามคุณ
ม.4 2 นางสาว สุภัสสรา นามไพร
ม.4 2 นางสาว ปณิชา สีดาค า
ม.4 2 นางสาว จิรัชญา โคตะมี
ม.4 2 นางสาว ศิริสกุล ค ากอง
ม.4 2 นางสาว ชญาดา สุวรรณภูมิ
ม.4 2 นางสาว ณัฐกมล อาจนวงศ์
ม.4 2 นางสาว ฤทัยชนก โชคบัณฑิต
ม.4 2 นางสาว สัญญตา สิงห์ศาลาแสง
ม.4 2 นางสาว รัชนก พรหมสิทธ์ิ
ม.4 2 เด็กหญิง เมธาวี คนอ้วน
ม.4 2 นางสาว สุจิตรา พนมเนาว์
ม.4 2 นางสาว กิตติมา ศรีอ ารุง
ม.4 2 นางสาว พันธิพา พันธ์ุโยศรี
ม.4 2 นางสาว อภิชญา หม่ืนทวี
ม.4 2 นางสาว ณัชชา สิงห์สัตย์
ม.4 2 นางสาว พรชนก ภักดีสุจริต
ม.4 2 นางสาว กฤษภรณ์ สีหาราช
ม.4 2 นางสาว สุพัตรา ทิพย์เสถียร
ม.4 2 นางสาว ศศิกานต์ สารธรรม
ม.4 3 นางสาว สิริยากร กุลศรี
ม.4 3 นางสาว พัชรพร อุ้ยปะโค
ม.4 3 นางสาว ธนัญญา สุวรรณบุตร
ม.4 3 นางสาว จุฑามาศ นาค า
ม.4 3 นางสาว ภาวินี ปลัดกอง
ม.4 3 นางสาว ชลิตา ใจสุข
ม.4 3 นางสาว วชิรญาณ์ วงค์เครือศร



ม.4 3 นางสาว ศศิวิมล สาทน
ม.4 3 นางสาว ณิชาภัทร ป้อมประกาย
ม.4 3 นางสาว ปัณฑิตา ส ามะลี
ม.4 3 นางสาว วนิภา สมเพชร
ม.4 3 นางสาว กฤติยา ค าโมนะ
ม.4 3 นางสาว วชิราภรณ์ เฉลียวดี
ม.4 3 นางสาว จิรภิญญา มิลี
ม.4 3 นางสาว สโรชา ศิลากุล
ม.4 3 นางสาว วรวรรณ อนุวงศ์
ม.4 3 นางสาว จิรัฐติกาล เสตะรมยะ
ม.4 3 นางสาว ธนาภา นารีโพด
ม.4 3 นางสาว ภัคจิรา วารุณ
ม.4 4 นางสาว พิชญาภา ยนไธสงค์
ม.4 4 นางสาว ชนากานต์ บุญศิริ
ม.4 4 นางสาว พัชรินทร์ บุญศิริ
ม.4 4 นางสาว ภรณภัทร ไชยพร
ม.4 4 นางสาว จุฑามณี นารินทร์
ม.4 4 นางสาว ณัชลิตา เรืองเดช
ม.4 4 นางสาว กัลยากร สมภาร
ม.4 4 นางสาว ธณัฐธิดา ผาจวง
ม.4 5 นางสาว วิจิตรา แหวนแก้ว
ม.4 5 นางสาว ประวิตรา ศรีประย่า
ม.4 5 นางสาว ปาหนัน เชียงสาพันธ์
ม.4 5 นางสาว ณัฐณิชา ไชยศรี
ม.4 5 นางสาว ฐาปนี บุดดีสุวรรณ
ม.4 5 นางสาว วิมลนันท์ สัตตะพันธ์
ม.4 5 นางสาว บัณฑิตา ย่ิงคงดี
ม.4 5 นางสาว ลลิดา พรรณรังษี
ม.4 5 นางสาว มาริษา คันธระโก
ม.4 5 นางสาว อัญชลีภา น้อมระวี
ม.4 5 นางสาว นราภรณ์ หอมอ้ม
ม.4 5 นางสาว ศิริรัตน์ สมบูรณ์
ม.4 5 นางสาว สวรส เทพจ้ัง
ม.4 5 นางสาว นวพร บวรตระกูล
ม.4 5 นางสาว อัญชิษฐาพร นิลละคา



ม.4 5 นางสาว มนัสนันท์ ปัญญาวงศ์
ม.4 5 นางสาว พรลภัส งอยผาลา
ม.4 5 นางสาว รมิตา มูลกัณฐ์
ม.4 5 นางสาว จิดาภา ใจบุญ
ม.4 5 นางสาว ณัฐธิดา มูลหาร
ม.4 5 นางสาว ศศิภรณ์ วันตะคุ
ม.4 5 นางสาว นฤมล บับภีร์
ม.4 5 นางสาว ชัญญาภัทร เหง่าสีไพร
ม.4 6 นางสาว อมรัตน์ วรรณค า
ม.4 6 นางสาว กาญจนา สุวรรณธรรมา
ม.4 6 นางสาว ธนัญญา สวัสดี
ม.4 6 นางสาว เมธาดา ภูมิเพ็ง
ม.4 6 นางสาว ลภัสรดา หาญกุล
ม.4 6 นางสาว วงศ์ปรีดา รัศมีสุนทรางกูล
ม.4 6 นางสาว สุวีรยา น้อยโพนทอง
ม.4 6 นางสาว นาดา ขุนรงค์
ม.4 6 นางสาว เกศสิรินธร ทองอุ่น
ม.4 6 นางสาว ปัทมภรณ์ บัวสูง
ม.4 6 เด็กหญิง ศศินินท์ สังข์ทอง
ม.4 6 นางสาว กัสชาพรรณ บุระพล
ม.4 6 นางสาว รสสภร ธรรมวงศา
ม.4 6 นางสาว ศุภานัน บุตรอินทร์
ม.4 7 นางสาว วิมพ์วิภา ไชยสุนทร
ม.4 7 นางสาว สุพัตรา อุดมเพ็ญ
ม.4 7 นางสาว วรรริญา ไชยเลิศ
ม.4 7 นางสาว วีรภัทรา ผิวชะอุ่ม
ม.4 7 นางสาว อาทิตยา กิจเจริญปัญญา
ม.4 7 นางสาว ศิรารัตน์ พิมเส็ง
ม.4 7 นางสาว ชาลิณี ชัยจันทร์
ม.4 7 นางสาว เมธานี ฉิมทัย
ม.4 7 นางสาว อชิมา หล้าพิมพ์สิงห์
ม.4 7 นางสาว วรรณวิษา บุญซ้อน
ม.4 7 นางสาว พรทิกา พันธวัชวรกานต์
ม.4 7 นางสาว พิมพ์ผกา ประทุมทอด
ม.4 7 นางสาว พิชามญธ์ุ กว้างขวาง



ม.4 7 นางสาว นภปภา สุวรรณดี
ม.4 7 นางสาว ปิยะภรณ์ ส าราญจิตร
ม.4 7 นางสาว นุชนาฎ แฮชาลี
ม.4 7 นางสาว กัญชญาณ์ ถีวุฒตา
ม.4 7 นางสาว อภิชญา ศรีบัวผัน
ม.4 7 นางสาว น้ าฝน ใจชอบงาม
ม.4 7 นางสาว ปัณฑิตา พรหมทา
ม.4 7 นางสาว สุธาสินี อินทะสีดา
ม.4 7 นางสาว อดิศา สุระวิชัย
ม.4 7 นางสาว พลอยชมภู พินิจ
ม.4 7 นางสาว อริศรา กสิณคุณวุฒิ
ม.4 7 นางสาว สุพรรณษา วิเศษศรี
ม.4 7 นางสาว กัลยากร ศรีทะเบียน
ม.4 8 นางสาว ลลิตา สุทธิแพทย์
ม.4 8 นางสาว เนตรนภารัตน์ เล่ียมพล
ม.4 8 นางสาว สิรินทรา ศรีม่วง
ม.4 8 นางสาว ไปรยา ภักษาหาร
ม.4 8 นางสาว เกศวลี ศรีปะโค
ม.4 8 นางสาว โยษิตา เครือเนตร
ม.4 8 นางสาว กนกวรรณ นามบุตร
ม.4 8 นางสาว กิตติญานัน เหมือนเพชร
ม.4 8 นางสาว วิจิตรา สิทธิชัยพงศ์กร
ม.4 8 นางสาว วรินธร ชูชัยรัตน์
ม.4 8 นางสาว มุกดาวรรณ ภูมิต้ัง
ม.4 8 นางสาว ดูน่า สาสิงห์
ม.4 8 นางสาว พรรวินท์ พะนิกร
ม.4 8 นางสาว รินทร์นภา จันทร์ศรีระมี
ม.4 8 นางสาว รตีภัทร กนกธนัชกีรติ
ม.4 8 นางสาว ศศิชา หล้าษา
ม.4 8 นางสาว อิสยาภรณ์ ประการะพันธ์
ม.4 8 นางสาว สุธาศิณี คะสุขใจ
ม.4 8 นางสาว กนกวรรณ ธุระพระ
ม.4 8 นางสาว ลฎาภา ธรรมอินทร์
ม.4 9 นางสาว ญาณิศา ภูสง่า
ม.4 9 นางสาว พัชรพร มีลา



ม.4 9 นางสาว มัสสุทธิดา อุ่นค า
ม.4 9 นางสาว พิชญาภรณ์ มลจันทร์
ม.4 9 นางสาว สุจิตรา วรรณพันธ์
ม.4 9 นางสาว จิตรานุช แดงค า
ม.4 9 นางสาว ณิชานันทื มุกดาม่วง
ม.4 9 นางสาว กนกวรรณ ดวงจันทร์
ม.4 9 นางสาว นริสา โชติพินิจ
ม.4 9 นางสาว อารียา อุตตะโรกุล
ม.4 9 นางสาว ภารดี ธิมานิตย์
ม.4 9 นางสาว บุณยธิดา จันทา
ม.4 9 นางสาว ธนพร แสงอ่อน
ม.4 9 นางสาว ภควดี ประกอบวงษ์
ม.4 9 นางสาว ณภัทร เหง้าสีไพร
ม.4 9 นางสาว ปราณปริยา ศรีใสแก้ว
ม.4 9 นางสาว ณัฐพร เหล่ามา
ม.4 9 นางสาว ปาริศา พลน้อม
ม.4 9 นางสาว ณัฏฐณิชา ลากุล
ม.4 9 นางสาว อชิรา แก้วค ามี
ม.4 9 นางสาว แพรวัลย์ ศรีค า
ม.4 9 นางสาว ปนัดดา ศรีสงคราม
ม.4 9 นางสาว ศิริภิญญา จิตรานุกูล
ม.4 9 นางสาว วิภาพร วิวัฒนาช่าง
ม.4 9 นางสาว ธัญจิรา แข็งขัน
ม.4 9 นางสาว ปิยธิดา กันยา
ม.4 9 นางสาว พัชรพร บุญแต่ง
ม.4 10 นางสาว ณัฐญาดา สุดหอม
ม.4 10 นางสาว จุฬาลักษณ์ บุญเกิด
ม.4 10 นางสาว ณัฐณิชา กุลมา
ม.4 10 นางสาว อภิญญา พรหมหลง
ม.4 10 นางสาว วชิราภรณ์ อุทรักษ์
ม.4 10 นางสาว บัณฑิตา หาญวงษ์
ม.4 10 นางสาว ธนิสร สนเต่า
ม.4 10 นางสาว พิชชาภา พฤฒิสาร
ม.4 10 นางสาว กัลยารัตน์ ค ามงคล
ม.4 10 นางสาว พรรณธิวา ศรีภูวงษ์



ม.4 10 นางสาว ประกายวัลย์ แก้วสุวรรณ์
ม.4 10 นางสาว ศุภาพร สีมาตย์
ม.4 10 นางสาว วรลักษณ์ พูลเทกอง
ม.4 10 นางสาว สิริยากร ไชยศิลป์
ม.4 10 นางสาว ดาวรรณ์ ศรีจูมพล
ม.4 10 นางสาว ปภาวรินทร์ บุราณ
ม.4 10 นางสาว วิภาดา แสงศิลา
ม.4 10 นางสาว ณัฐพร โพธ์ิสว่าง
ม.4 10 นางสาว นรีกานต์ บุตรชาดา
ม.4 10 นางสาว ปัณณพร ครบุรี
ม.4 10 นางสาว ณัฐฐาวรวีร์ พลโต
ม.4 10 นางสาว เอมิล่ี โฮมส์
ม.4 11 นางสาว ขวัญมน สีลาโคตร
ม.4 11 เด็กหญิง นันท์นภัส ศรีบุญนาค
ม.4 11 นางสาว นัยน์ภัสสร สุริยันต์
ม.4 11 นางสาว ปวิชญา วิสาพล
ม.4 11 นางสาว จรรยพร พูลพรม
ม.4 11 นางสาว สุนัฎฐา ช่างสาร
ม.4 11 นางสาว พิลัยพันธ์ วงษา
ม.4 11 เด็กหญิง ตวิษา ธีระศิลป์
ม.4 11 นางสาว ขวัญชนก เรืองรัมย์
ม.4 11 นางสาว ปณิชา บูรณะพิมพ์
ม.4 11 นางสาว กาญจนา ปฏิโยเก
ม.4 12 นางสาว ทิฆัฆพร ศรีไตรเรือง
ม.4 12 นางสาว รุจิรา ขันธวิชัย
ม.4 12 นางสาว เหมันต์ ขานพิษ
ม.4 12 นางสาว พรธีรา ปรางค์ชัยภูมิ
ม.4 12 นางสาว ศศิกานต์ ทิพวัจนา
ม.4 12 นางสาว สุวิมล เฮงเติม
ม.4 12 นางสาว ณิชา ทองโคกสี
ม.4 12 นางสาว ณัฐณิชา บุตรสิมมา
ม.4 12 นางสาว มนต์นภา ซุยทอง
ม.4 12 นางสาว วนิดา หอมดวง
ม.4 12 นางสาว ณัฐวดี รอดหนองเข็ง
ม.4 12 นางสาว ศราวดี ดวงภักดี



ม.4 12 นางสาว สุนิสา คัดทะมาตย์
ม.4 12 นางสาว บัณฑิตา อสัมภินทรัพย์
ม.4 12 นางสาว ศรุตา ยวงทอง
ม.4 12 เด็กหญิง ทรรศมน สิริสิงห์
ม.4 12 นางสาว พรวริน คานเพชรทา
ม.4 12 นางสาว วรัทยา วันทอง
ม.4 12 นางสาว ชุติกาญจน์ จงกลณี
ม.4 12 นางสาว ณัฐิชา นิลนามะ
ม.4 12 นางสาว ฐิตาพร วังป้อ
ม.4 13 นางสาว กนกพร บุญสิทธ์ิ
ม.4 13 นางสาว สุธิดา ค าลือชา
ม.4 13 นางสาว รังสินี เนตรพรหม
ม.4 13 นางสาว สกาวเดือน บัวบาน
ม.4 13 นางสาว ศรันยา อภัยภักด์ิ
ม.4 13 นางสาว อุไรวรรณ สุวรรณศรี
ม.4 13 นางสาว รุ่งอรุณ ดวงค า
ม.4 13 นางสาว ชมพูนุช สีกุลนาวา
ม.4 13 นางสาว จิรภัทร เนตรพระฤทธ์ิ
ม.4 13 นางสาว สุภัคจิรา นิธิกรชวัลกุล
ม.4 13 นางสาว ณิชารีย์ ลัทธิพงษ์
ม.4 13 เด็กหญิง ณิชารีย์ อภิสิทธานุรักษ์
ม.4 13 นางสาว วัลภา จีนล้ าเลิศ
ม.4 13 นางสาว พรนัชชา หันท าเล
ม.4 13 เด็กหญิง ธัญญาพร จันทรเสนา
ม.4 13 นางสาว นันท์นภัส สงวนรักษ์
ม.4 13 นางสาว ชลธิชา อรรคศรีวร
ม.4 13 นางสาว ธันยมัย เกียรติไกรวัลศิริ
ม.4 13 เด็กหญิง ญาณิศา จงมีโชคตระกูล
ม.4 13 นางสาว ศรัยรัตน์ น่ิมวัฒน์
ม.4 13 นางสาว ถิรดา สุโพธ์ิ
ม.4 13 นางสาว นริศรา รังศรีแก้ว
ม.4 13 นางสาว ปัณฑิตา ผาดี
ม.4 13 นางสาว อณัญญา รัตนคช
ม.4 14 นางสาว จิรภิญญา ค าพันธ์
ม.4 14 นางสาว บุญธิฌา สิงห์ทอง



ม.4 14 นางสาว ประนัสดา ยศธิพานา
ม.4 14 นางสาว รุจิรา แดนชัย
ม.4 14 นางสาว อภิชญา ดอนสมพงษ์
ม.4 14 นางสาว จิรนันท์ วุฒิเสน
ม.4 14 นางสาว ศตปพร กุยะวาปี
ม.4 14 นางสาว โจจีน่า ฮวา เคมทอน
ม.4 14 นางสาว กวิสรา ธรรมชัย
ม.4 14 นางสาว นัทธิชา แรมไธสง
ม.4 14 นางสาว พิยดา อ่อนบุญ
ม.4 14 นางสาว ศศิกาญจน์ ดอนศรีโคตร
ม.4 14 นางสาว มณฑณ์ญภัฎ ชวนะเวศธ์
ม.4 14 นางสาว สุดารัตน์ นิลเกตุ
ม.4 14 นางสาว ธัญรัตน์ แสนโยธะกะ
ม.4 14 นางสาว ณัฐวดี อันตนนา
ม.4 14 นางสาว ภัทรจาริน ขยันงาน
ม.4 14 นางสาว กษมา คุณทวี
ม.4 14 นางสาว วันวิสาข์ ทองชุ่ม
ม.4 14 นางสาว สุฐิตา พลเรือง
ม.4 14 นางสาว พิริษา วะมะพุทธา
ม.4 14 นางสาว ไพรินทร์ ดวงพิชรแสง
ม.4 14 นางสาว ยุพรัตน์ แก้ววิเชียร
ม.4 14 นางสาว ญาฐิกานต์ เยาวะพันธ์
ม.4 14 นางสาว วาเลนตินา พริซโก
ม.4 14 นางสาว ธัญวรัตน์ ขุนทุม
ม.4 14 นางสาว ฐิตินันท์ บุญทน
ม.4 14 นางสาว ปทิตตา วงศา
ม.4 14 นางสาว สุภัสสร ยศดี
ม.4 14 นางสาว อนัญญา พุทธรักษ์
ม.4 14 นางสาว ธิรดา อานไทสง
ม.4 14 นางสาว กชกร ผิวผา
ม.4 15 นางสาว อัปสรสวรรค์ เพียผ่าน
ม.4 15 นางสาว ดาราวีร์ จันดี
ม.4 15 นางสาว ธิรดา ค าม้ัน
ม.4 15 นางสาว กัญญาณัฐ สุมนานนท์
ม.4 15 นางสาว สาริศา แจ่มข า



ม.4 15 นางสาว ประภาดา โนวฤทธ์ิ
ม.4 15 นางสาว นิรัญญา พิลากุล
ม.4 15 นางสาว เจนนิสตา สังญวน
ม.4 15 นางสาว พรนัชชา นารินรักษ์
ม.4 15 นางสาว ธิญาดา พิมบก
ม.4 15 นางสาว ธีมาพร วงษ์เคน
ม.4 15 นางสาว ขนิษฐา ประดิษฐค่าย
ม.4 15 นางสาว พิชญะดา ม่ันบุปผชาติ
ม.4 15 นางสาว อรรัมภา บุตระ
ม.4 15 นางสาว พิชญธิดา ล้ีสงวน
ม.4 15 นางสาว กาญจณ์ญาณ์ เพียรโคกกรวด
ม.4 15 นางสาว ฐิตาภรณ์ ภูมิเทศ
ม.4 15 นางสาว มนัสชนก ผิวด า
ม.4 15 นางสาว พิมพ์ชนก แข็งขัน
ม.4 15 นางสาว ณัฐณิชา กิตติศัพท์
ม.4 15 นางสาว สุจิรา ปุริมายะตา
ม.4 15 นางสาว ธิดารัตน์ ทองยัง
ม.4 15 นางสาว ชนัญธิดา บุญประคอง
ม.4 15 นางสาว ณัฐณิชา เหมือนสีเลา
ม.4 15 นางสาว ขวัญพร สีเงิน
ม.4 16 นางสาว ศุภานัน ค าสีลา
ม.4 16 นางสาว ณัฏฐณิชา จ าปาน้อย
ม.4 16 นางสาว จิราพัชร วงค์หาจักร
ม.4 16 นางสาว วศินี นฤสรณ์
ม.4 16 นางสาว ศรุดา ชุมสีทา
ม.4 16 นางสาว อัจฉริยาพร สว่างอารมณ์
ม.4 16 นางสาว ธณัชชา เหล่าชัย
ม.4 16 นางสาว นัทธ์ชนัน กาลารา
ม.4 16 นางสาว อโณชา ณรงค์ชัย
ม.4 16 นางสาว พิยดา พรมจันทร์
ม.4 16 นางสาว ศิรภา เหลาภา
ม.4 16 นางสาว กันยาพร จันนวล
ม.4 16 นางสาว สกุลทิพย์ เจริญผล
ม.4 16 นางสาว ปาณิศา โพธิสาร
ม.4 16 นางสาว ชนกนันท์ แก้วศรีจันทร์



ม.4 16 นางสาว ณัฐชยา ทวีปรีชาทรัพย์
ม.4 16 นางสาว ญาณันธร วิมาลา
ม.4 16 นางสาว ปรียา สุริยภักด์ิ
ม.4 16 นางสาว รสิตา จันทร์ศรีชา
ม.4 16 นางสาว รุจณิชา พรมรัตน์
ม.4 16 นางสาว กัญญาวีร์ แก้วสุรินทร์
ม.4 16 นางสาว รัตนมน ชินพรมมา
ม.4 16 นางสาว อิศญา หาญพุทธ
ม.4 16 นางสาว วริศรา วรรณวิเศษ
ม.4 16 นางสาว ปรางชมพู ชุมสงฆ์
ม.5 1 นางสาว หน่ึงฤทัย พิมพา
ม.5 1 นางสาว วรษา ล้ีสยาม
ม.5 1 นางสาว ณัฐวดี ทูลธรรม
ม.5 1 นางสาว พิธิดา ค าชารี
ม.5 1 นางสาว มนชยาทิพย์ พรมมาโอน
ม.5 1 นางสาว จิรนันท์ โพธ์ิทรัพย์
ม.5 2 นางสาว พิชชญาภรณ์ โตโส
ม.5 2 นางสาว ชนิสรา ขาวข า
ม.5 2 นางสาว นริศรา ผาแก้ว
ม.5 2 นางสาว นลพรรณ ตาติจันมร์
ม.5 2 นางสาว นันทนา ศาลาค า
ม.5 2 นางสาว กุลณัฐ สะอาด
ม.5 2 นางสาว อนามิกา แสนวัง
ม.5 2 นางสาว วนัสนันต์ สีไพ
ม.5 2 นางสาว กัญญารัตน์ ศิริโสม
ม.5 2 นางสาว ปลายมาศ บุญนันตศาสตร์
ม.5 2 นางสาว รุ่งทิวา สัมมา
ม.5 3 นางสาว ชลญาดา วิชาชัย
ม.5 3 นางสาว ฐิติพร กิติศรีวรพันธ์ุ
ม.5 3 นางสาว อังคนา ยอดคีรี
ม.5 3 นางสาว ชลธิชา เหล่าทวีโชค
ม.5 3 นางสาว เขมิกา พรหมทา
ม.5 3 นางสาว พิชญาณัฎฐ์ รินทร์วงศ์
ม.5 3 นางสาว ณัชชา เพชรดี
ม.5 3 นางสาว นภาวรรณ สุวรรณจักร์



ม.5 3 นางสาว ณัฐชยา จิวสกุล
ม.5 3 นางสาว กุญช์ญาณ์ เดชะคุณ
ม.5 3 นางสาว กัลยารัตน์ สาวะโห
ม.5 3 นางสาว ไอยรา กองผ้าขาว
ม.5 3 นางสาว มลฤดี เผือกมา
ม.5 3 นางสาว เกวริน ดอกบัวหลวง
ม.5 3 นางสาว ธัญสิริ ปางสุข
ม.5 4 นางสาว ศิรินภา อุตทะคะวาปี
ม.5 4 นางสาว พรชนก สารีโท
ม.5 4 นางสาว ภริตพร ภูล้นแก้ว
ม.5 4 นางสาว พิมลพรรณ กลางดอน
ม.5 4 นางสาว ณัฐชา เจากระโทก
ม.5 4 นางสาว ศุภกานต์ โรมเมือง
ม.5 4 นางสาว คฑาเทพ วังพิมูล
ม.5 4 นางสาว วชิราพรรณ ยางงาม
ม.5 4 นางสาว อัจฉริยา สุวรรณจักร
ม.5 4 นางสาว ปิยธิดา กังสกุล
ม.5 4 นางสาว วาสิตา ไวยเวทย์
ม.5 4 นางสาว สโรชา มอโท
ม.5 4 นางสาว ฐาปนี ประดับศรี
ม.5 4 นางสาว ธันวาพร เสาะก่าน
ม.5 4 นางสาว วชิรญาณ์ ศรีวิชา
ม.5 4 นางสาว วีรกานต์ โสภา
ม.5 5 นางสาว ณัฐรดา แพงพรมมา
ม.5 5 นางสาว ละอองดาว บัวบาน
ม.5 5 นางสาว กัญญาณัฐ วิชาชัย
ม.5 5 นางสาว วทันยา บัวภา
ม.5 5 นางสาว เสาวรส หวานล้ า
ม.5 5 นางสาว ศุภิสรา สายทอง
ม.5 5 นางสาว แวววรรณ อนุวงศ์
ม.5 5 นางสาว ศิวปรียา บุญพา
ม.5 5 นางสาว เพชรน้ าหน่ึง ซ้อนเสียงดัง
ม.5 5 นางสาว กฤตินี สมบูรณ์มณีโชติ
ม.5 5 นางสาว รดา นันทพรสิริพงศ์
ม.5 5 นางสาว ชาลิสา อักษร



ม.5 5 นางสาว ป่ินสุดา บุญวิเศษ
ม.5 5 นางสาว กัญญรัตน์ มะปะทัง
ม.5 5 นางสาว กชกร จรูญธรรม
ม.5 5 นางสาว กรรณิกา โคตรแก้ว
ม.5 5 นางสาว พิมพ์ลภัส สมใจ
ม.5 6 นางสาว นวพร ปัดเสนา
ม.5 6 นางสาว ชลธิกานต์ เมืองดา
ม.5 6 นางสาว เกศินี แก้วจรูญ
ม.5 6 นางสาว จิรปรัชญา ขันภิบาล
ม.5 6 นางสาว กันติชา หิมพรหม
ม.5 6 นางสาว ศิริทิพย์ แสงนุรักษ์
ม.5 6 นางสาว สุธาศิณี อุดหลุน
ม.5 6 นางสาว สุภาพรรณ บุญบ ารุง
ม.5 6 นางสาว ธันวารัตน์ อมรเวช
ม.5 6 นางสาว อภิญญษ สมณสิงห์
ม.5 6 นางสาว นวพร สว่างกิจรุ่งโรจน์
ม.5 6 นางสาว อมรรัตน์ วงศ์แพงศรี
ม.5 6 นางสาว เปรมยุดา ผลโยญ
ม.5 6 นางสาว ศิริลักษณ์ บุญแสน
ม.5 6 นางสาว วรัญญา สีเทา
ม.5 7 นางสาว มนสิชา แหวนสูงเนิน
ม.5 7 นางสาว พินชัชชา กางบุญมา
ม.5 7 นางสาว เกวลิน บาค า
ม.5 7 นางสาว ชนกสุดา มณีสุข
ม.5 7 นางสาว ชนกชนม์ บุญเดช
ม.5 7 นางสาว ชลลดา ไหวพริบ
ม.5 7 นางสาว กนกพร สีหมนตรี
ม.5 7 นางสาว สุรารักษ์ พลพรมราช
ม.5 7 นางสาว วชิราภรณ์ โสโท
ม.5 7 นางสาว ปัทมาภรณ์ สิงห์สุด
ม.5 7 นางสาว บุษบากร มีพงษ์
ม.5 7 นางสาว ภัทรทิวา พลแสง
ม.5 7 นางสาว ณิชานันทน์ คลังกลาง
ม.5 7 นางสาว อธิฏิยากรณ์ โคตรสีกุล
ม.5 7 นางสาว ชนิกานต์ สัสดี



ม.5 8 นางสาว ปนรรฐพร กุลราช
ม.5 8 นางสาว จุฑามาส เมืองซอง
ม.5 8 นางสาว ประภัสนันท์ ค าพิลา
ม.5 8 นางสาว ณัฏฐิกานต์ ทองวิเศษ
ม.5 8 นางสาว สรัสวันต์ วิศิษปัญญกุล
ม.5 8 นางสาว กนกพร โคตรมณี
ม.5 8 นางสาว ธัญญารัตน์ ประเสริฐบุญ
ม.5 8 นางสาว ลักคนา รอบคอบ
ม.5 8 นางสาว ศศิธร นันโท
ม.5 8 นางสาว ปราริชาติ ขลุ่ยลานหญ้า
ม.5 8 นางสาว กมลชนก มโนเพ็ชรราช
ม.5 8 นางสาว พรหมพร ค าพลศรี
ม.5 8 นางสาว จตุรพร ทันตาหะ
ม.5 8 นางสาว ศศิธร บัวสาย
ม.5 8 นางสาว วิชญาพร โพธ์ิค า
ม.5 8 นางสาว แพรวา ศรีไว
ม.5 8 นางสาว เพ็ญศิริ ชุมค าน้อย
ม.5 8 นางสาว ชนันท์ภรณ์ เวียนศรี
ม.5 8 นางสาว งามศิรี ทองทา
ม.5 8 นางสาว สุชาดา ชาวดร
ม.5 8 นางสาว ปรัชพร ค าพิศาล
ม.5 8 นางสาว สิริยากร แสนทิพพายัพย์
ม.5 8 นางสาว กมลทิพย์ ชัยศิริตระกูล
ม.5 8 นางสาว สุภิชญา ปิยรัตน์นานนท์
ม.5 9 นางสาว ปาลิตา ป้องเชียพัง
ม.5 9 นางสาว ธนัชพร สมบูรณ์
ม.5 9 นางสาว มัณฑิตา กันยารัตน์
ม.5 9 นางสาว กฤติยา เพ็ญการ
ม.5 9 นางสาว อรวรา อินทวิชัย
ม.5 9 นางสาว ศิริสร ทองขาม
ม.5 9 นางสาว พิมดา ปราบมาลัย
ม.5 9 นางสาว รุธิรา เจริญดง
ม.5 9 นางสาว ฐิติรัตน์ ช่ืนประไพ
ม.5 9 นางสาว รัชฎากร เนตรประกอบ
ม.5 9 นางสาว อรทัย แซ่โง้ว



ม.5 9 นางสาว จิณาภา ค ามันตรี
ม.5 9 นางสาว กัญญภัส เปียมาลัย
ม.5 9 นางสาว ปพิชญา มุกดาม่วง
ม.5 9 นางสาว ธัญญลักษณ์ สรรพอาษา
ม.5 9 นางสาว ชนิกา ต้นกันยา
ม.5 10 นางสาว สุธาสินี หาญธงชัย
ม.5 10 นางสาว คนธรส สุวรรณชมภู
ม.5 10 นางสาว พิมพิศา โสระศรี
ม.5 10 นางสาว รัศมี กุมาร
ม.5 10 นางสาว ณัฐฒิชา คณะวาปี
ม.5 10 นางสาว พรวิไล สันติโยธากุล
ม.5 10 นางสาว พิมพ์ชนก วงษา
ม.5 10 นางสาว จิรัชยา บุญสมบัติ
ม.5 10 นางสาว ธารดา หอมขจร
ม.5 10 นางสาว วิภาวรรณ สารรักษ์
ม.5 10 นางสาว ธนภรณ์ จันทร์นาหว่า
ม.5 10 นางสาว จิตรลดา กัณหะบุตร
ม.5 10 นางสาว จิรัชญา กาบกลอน
ม.5 10 นางสาว รัชฎาภรณ์ พร้อมใจ
ม.5 10 นางสาว กัลยรัตน์ สมบุตร
ม.5 10 นางสาว ชนม์นิกา สอนอ้น
ม.5 10 นางสาว เณรัญญา รอสส์ ไชยฤทธ์ิ
ม.5 10 นางสาว ธิดาทิพย์ บัวเงิน
ม.5 10 นางสาว วรินร าไพ เกตุข า
ม.5 10 นางสาว ธนัชญา สีดาแจ่ม
ม.5 10 นางสาว ชมภนางค์ พงศยสุต
ม.5 11 นางสาว รมิตา ทิพย์วาสิริ
ม.5 11 นางสาว กานต์พิชชา วังมนต์
ม.5 11 นางสาว ปวริศา ใจทน
ม.5 11 นางสาว ชยาภา อาจณรงค์
ม.5 11 นางสาว วรนุช บุตรราช
ม.5 11 นางสาว พิจิตรา จันทบุตร
ม.5 11 นางสาว ญาดาวดี จตุราเพศ
ม.5 11 นางสาว พรรณชมพู สนองผัน
ม.5 11 นางสาว นาตาลี เพเดรีว่า



ม.5 11 นางสาว อมลธีรา ยงยืน
ม.5 11 นางสาว มุจจรินทร์ มงคลนันทิภาคย์
ม.5 11 นางสาว กุลสินี ขาวสะอาด
ม.5 11 นางสาว สิริกร พนารัตน์พันธ์
ม.5 11 นางสาว วริศรา ศรีกุลวงษ์
ม.5 11 นางสาว อรุวรรณ ลูนโดวิสท์
ม.5 11 นางสาว ธัญญานุช บุตทะสุ
ม.5 11 นางสาว จิราภรณ์ ป้องกัน
ม.5 11 นางสาว สุภาวดี โคตะมี
ม.5 11 นางสาว ปณิดา ไขแสงจันทร์
ม.5 12 นางสาว พิมพ์มาดา โคระชาติ
ม.5 12 นางสาว ปาณิสรา อาจแดง
ม.5 12 นางสาว รพีพรรณ ปานยืน
ม.5 12 นางสาว กัญญ์ติมา ชุ่มอภัย
ม.5 12 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ขนันเย่ียม
ม.5 12 นางสาว ชนัญชิดา งานยางหวาย
ม.5 12 นางสาว สุณิสา ธรรมรักษ์
ม.5 12 นางสาว นริศรา สินธ์ุโพธ์ิ
ม.5 12 นางสาว สรัลชนา พิมพ์สวัสด์ิ
ม.5 12 นางสาว ณัฐริกา โนอ๊วบ
ม.5 12 นางสาว สุธาสินีย์ วินิตโชติ
ม.5 12 นางสาว อภิชา อารมย์อุ่น
ม.5 12 นางสาว สุกัญญา อาจวิชัย
ม.5 12 นางสาว ปวิชญา จูมมาสวง
ม.5 12 นางสาว ภัทรวิจิตรา ทาสีด า
ม.5 12 นางสาว สิริโสพา พิมแพง
ม.5 12 นางสาว ปาริฉัตร แสนโยทะกะ
ม.5 12 นางสาว สุจารี คุณวิชา
ม.5 12 นางสาว คณิศภรณ์ แสนปาง
ม.5 12 นางสาว สุรัฎติยากร พรมสอน
ม.5 12 นางสาว สิริขวัญ โครตทองหลาง
ม.5 12 นางสาว เสาร์ประภา กุลมะโฮง
ม.5 12 นางสาว ณฐมน อิงธณกรสกุล
ม.5 12 นางสาว จิตตาภัทร์ เตชะเพียรรัตน์
ม.5 12 นางสาว ภชดา ประสงค์ผล



ม.5 12 นางสาว กมลรัตน์ หวานเสนาะ
ม.5 12 นางสาว ภัณภิรา โยชน์สุวรรณ์
ม.5 12 นางสาว ชญาดา ชาญโคตรพันธ์ุ
ม.5 12 นางสาว พิชามญช์ โพธ์ิสอน
ม.5 12 นางสาว ณัฐชา พฤฒิสาร
ม.5 12 นางสาว ปิยะฉัตร เสียวสุข
ม.5 12 นางสาว สุพัตรา ชาวกล้า
ม.5 12 นางสาว ปวีณา จูมมาสวง
ม.5 13 นางสาว พิชชาพร ประกิระสา
ม.5 13 นางสาว พัชราพรรณ บุญเพ็ง
ม.5 13 นางสาว สุธิมา สุนา
ม.5 13 นางสาว ฐิตยา เจริญสุข
ม.5 13 นางสาว ชนิกานต์ ฤาชาค า
ม.5 13 นางสาว นงลักษณ์ นิมิตถาวรศักด์ิ
ม.5 13 นางสาว จินุชนันท์ โคตรวิทย์
ม.5 13 นางสาว ชลิตา วงศ์ชมภู
ม.5 13 นางสาว นลินรัตน์ ประทุมชัย
ม.5 13 นางสาว เวธนี สุวรรณโพธ์ิ
ม.5 13 นางสาว เตชินี ตราชู
ม.5 13 นางสาว ฉัตรพร ยะสุนทร
ม.5 13 นางสาว พัทธ์ธีรา สุริยกมล
ม.5 13 นางสาว ณัฐกมล แท่นหิน
ม.5 13 นางสาว ประภาพรรณ กุลริวงษ์
ม.5 13 นางสาว กชพร จันทรสว่าง
ม.5 13 นางสาว กวิสรา สุมุด
ม.5 13 นางสาว วิลาวัณย์ น้อยสีเหลือง
ม.5 13 นางสาว ธิราภัทร โพธ์ิทอง
ม.5 13 นางสาว อัญชัญ น านา
ม.5 13 นางสาว มธุรดา แก้วก า
ม.5 13 นางสาว บุษบาวรรณ วรรณศรี
ม.5 14 นางสาว บุญณิศา พิชชาวงศ์
ม.5 14 นางสาว รัญฌิฎา ศรีหร่ิง
ม.5 14 นางสาว ศิริวิภา ประทุมทอง
ม.5 14 นางสาว วิการ่า หาญธงชัย
ม.5 14 นางสาว ฑิฆัมพร พิมพลา



ม.5 14 นางสาว จุลธิดา กัลญาบุตร
ม.5 14 นางสาว กัลยา วัชระลือชา
ม.5 14 นางสาว นันท์นภัส เขตบุญไสย
ม.5 14 นางสาว เยาวภา ดวงสุราช
ม.5 14 นางสาว กุลธิดา ชุมสีทา
ม.5 14 นางสาว ทรรศวรรณ ภูทองจันทร์
ม.5 14 นางสาว บุษกร สีหาวงษ์
ม.5 14 นางสาว สิญาพัฒน์ อินทร์ค า
ม.5 14 นางสาว ธชา สุขใจ
ม.5 14 นางสาว อัจฉรา ป้องจันทร์
ม.5 14 นางสาว ณัฐนันท์ พรอัจฉริยกุล
ม.5 14 นางสาว พิชญาดา วิเศษรัตน์
ม.5 14 นางสาว ธิดา เมธมุทา
ม.5 14 นางสาว จันทิมา ศรีวิชา
ม.5 14 นางสาว ขวัญจิรา ศรีคร้าม
ม.5 14 นางสาว กัญญวรา ถูกแบบ
ม.5 14 นางสาว ชุนาภา สาข า
ม.5 14 นางสาว ปรียาภัทร ฝ่ายราช
ม.5 14 นางสาว พุทธชาด แหลมฉลาด
ม.5 14 นางสาว วรินดา เสนาพงศธร
ม.5 14 นางสาว วิรากานต์ สิงห์ทองห้อม
ม.5 14 นางสาว มณทิรา ปัสสาพันธ์
ม.5 14 นางสาว กนกวรรณ กัลยาแก้ว
ม.5 14 นางสาว พาขวัญ วรามิตา
ม.5 14 นางสาว อรปรีญา อาจวิชัย
ม.5 14 นางสาว กิตติยา สารีโท
ม.5 14 นางสาว อลิสรา เช้ือค า
ม.5 14 นางสาว สุชานาถ ศรีศักด์ิ
ม.5 14 นางสาว ชุติกาญจน์ รักเสมอ
ม.5 14 นางสาว นุชวรา ธุระพระ
ม.5 14 นางสาว วริษา พลโต
ม.5 14 นางสาว ภัทรลดา น้อยมนตรี
ม.5 14 นางสาว พรฤดี แสงพระเวช
ม.5 14 นางสาว มนัสนันท์ มาศมูล
ม.5 14 นางสาว ชรินรัตน์ วานิชชัง



ม.5 14 นางสาว กฤตพร กันเปลืง
ม.5 14 นางสาว ธันย์ชนก จ าปาเรือง
ม.5 14 นางสาว ชลธิชา ประจักร์จิตร
ม.5 14 นางสาว ณัฏวดี จันทราศรี
ม.5 15 นางสาว กัลย์ติมา วงษ์นุรักษ์
ม.5 15 นางสาว อรณัญธ์ ดาบุตร
ม.5 15 นางสาว กัลยาณี ชาหอมช่ืน
ม.5 15 นางสาว ปนัดดา สุพรรณภูวงศ์
ม.5 15 นางสาว สุปรียา โนนศรีเมือง
ม.5 15 นางสาว ณัฐณิชา ขุนทอง
ม.5 15 นางสาว วรัญญา หน่ายโย
ม.5 15 นางสาว มุกดา อินทมุข
ม.5 15 นางสาว พเยียรัตน์ รุ่งมณี
ม.5 15 นางสาว ปัณณพร บุญชอบ
ม.5 15 นางสาว ซารา โบฮาน
ม.5 15 นางสาว ณัฐณิชา จันทร์แซม
ม.5 15 นางสาว เพชรลดา ศิริวัฒน์วิชาญ
ม.5 15 นางสาว วิลาศิณีต์ กองสุวรรณ
ม.5 15 นางสาว ก่ิงเพชร พันอินากูล
ม.5 15 นางสาว พัชรา สังสุทธิ
ม.5 15 นางสาว ศราวดี กรพันธ์
ม.5 15 นางสาว กชพร แก้ววิลัย
ม.5 15 นางสาว สุภัชชา จันทร์ศรีนวล
ม.5 15 นางสาว นิจจารีย์ ช่วยค้ าชู
ม.5 15 นางสาว ณัฐชยา ชานุบาล
ม.5 15 นางสาว พรทิพา กระทุ่มทอง
ม.5 15 นางสาว เมธาวี ราเบีย
ม.5 15 นางสาว อภิชญา ชานนตรี
ม.5 15 นางสาว มัลลิกา ศรีอาสา
ม.5 15 นางสาว กัลยาณี หัสดี
ม.5 15 นางสาว อัจฉรา อุ่นแก้ว
ม.5 15 นางสาว อาภัชนีย์ หินนะกาล
ม.5 15 นางสาว กัญญาณัฐ ทะวี
ม.5 15 นางสาว ชุติมา ยงยืน
ม.5 15 นางสาว อนุธิดา สิทธิโชติ



ม.5 15 นางสาว อรรัมภา สุค าทัศน์
ม.5 16 นางสาว ณัฐวดี ยวนหม่ืน
ม.5 16 นางสาว ฟ้าใหม่ ชมภูจันทร์
ม.5 16 นางสาว นิภาพร ไชยสุรินทร์
ม.5 16 นางสาว ชนากานต์ เหล่าอรรคะ
ม.5 16 นางสาว ญาโณทัย หัดสิม
ม.5 16 นางสาว จิรัชยา สมศรี
ม.5 16 นางสาว ตะวันฉาย ค าควร
ม.5 16 นางสาว วชิราธาร มานะจักร์
ม.5 16 นางสาว กิตติยา หลวงช านิ
ม.5 16 นางสาว ดาริน รุนเรียง
ม.5 16 นางสาว พรทิพย์ พันธ์วิเศษศักด์ิ
ม.5 16 นางสาว ปุณยนุช หริตวร
ม.5 16 นางสาว จุฬาลักษณ์ พละแสน
ม.5 16 นางสาว วรรณวิษา สรรวิจิตร
ม.5 16 นางสาว พรปวีณ์ ประเสริฐศิลป์
ม.5 16 นางสาว ฟาริดา เฮ็งตระกูล
ม.5 16 นางสาว ภณิดา จันทร์น้อย
ม.5 16 นางสาว ภัทชราภา โพธ์ิศรี
ม.5 16 นางสาว ปานศิริ ธรรมโคตร
ม.6 1 นางสาว แพรชมพู ด่างน้ าเท่ียง
ม.6 1 นางสาว ปพิชญา วรชิน
ม.6 1 นางสาว ชนิตรา เบ้าทองหล่อ
ม.6 1 นางสาว แพรลิสา เหล่าชุมพล
ม.6 1 นางสาว เก่งทิพย์ เกิดแก่น
ม.6 1 นางสาว เนตรนภา จับอันชอบ
ม.6 1 นางสาว สุกัญญา ยวนจิต
ม.6 1 นางสาว เนตรชนก สีดาค า
ม.6 1 นางสาว อภิชญา ค าลา
ม.6 1 นางสาว อาจารีย์ กิตติสิริพัฒน์
ม.6 1 นางสาว กัณฐิกา คงดี
ม.6 1 นางสาว ณัฐชยาพร ดาวงษา
ม.6 1 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีพยาต
ม.6 1 นางสาว ปนิตา เช้ือมณฑา
ม.6 1 นางสาว อุสรา ทนทาน



ม.6 1 นางสาว อลิสา มูลค าสุข
ม.6 1 นางสาว บุญสิตา บุญณะสาร
ม.6 1 นางสาว ปภาดา นาสมวาสนากุล
ม.6 1 นางสาว สุดารัตน์ มัชฌิโม
ม.6 1 นางสาว ชญานิษฐ์ โยธาวงค์
ม.6 2 นางสาว พันธิตรา บัวผา
ม.6 2 นางสาว ธีรดา รัตนศรี
ม.6 2 นางสาว ศืริญากร กาทอง
ม.6 2 นางสาว กนกวรรณ ค าโสม
ม.6 2 นางสาว เพ็ชชภา นูทอง
ม.6 2 นางสาว วริศรา ฉัตรสกุลเพ็ญ
ม.6 2 นางสาว อมราวดี ไชยค า
ม.6 2 นางสาว บัณฑิตา ทีทะใหล
ม.6 2 นางสาว ปภาวรินทร์ จูมพลมา
ม.6 2 นางสาว กีรติกร หมทอง
ม.6 2 นางสาว ธัญพิชา แห้วใต้
ม.6 2 นางสาว พิมมาดา นาเมืองรักษ์
ม.6 2 นางสาว ปิยะพร วรรณพันธ์
ม.6 2 นางสาว วศินี โนนคู่เขตโขง
ม.6 2 นางสาว ณัฐวรรณ ทองดี
ม.6 2 นางสาว รปภัสร์ รัตนโกเมศ
ม.6 2 นางสาว นงนภัส แข็งแรง
ม.6 2 นางสาว สุประวีย์ ศรีแขไตร
ม.6 2 นางสาว ชฎิลลดา วงษาพรหม
ม.6 2 นางสาว ปิยะธิดา เช้ือกลางใหญ่
ม.6 2 นางสาว พัทนันท์ ทองหล่อ
ม.6 2 นางสาว สุพรรษา จันทร์นฤกุล
ม.6 3 นางสาว ปณิดา นาสวัสด์ิ
ม.6 3 นางสาว วีรานันท์ นันทวัน ณ อยุธยา
ม.6 3 นางสาว เมลานี ฟาน เดอร์ ฮาม
ม.6 3 นางสาว ปวารณา สุวรรณบุตร
ม.6 3 นางสาว รสิตา อินรีย์
ม.6 3 นางสาว จีรนันท์ แดงขนิษฐ์
ม.6 3 นางสาว นิภาพร เกตุกรม
ม.6 4 นางสาว กุลธิดา แสงศิลา



ม.6 4 นางสาว ลักษมณ โพธ์ิค ามา
ม.6 4 นางสาว ณัฏฐณิชา นาสมบัติ
ม.6 4 นางสาว มีสุข สุโพเมือง
ม.6 4 นางสาว ปุษยา ทับวิธร
ม.6 4 นางสาว นิจฉรา โตเล็ก
ม.6 4 นางสาว กนกวรรณ ศรีภารักษ์
ม.6 4 นางสาว นนธิชา แสนโยธะกะ
ม.6 5 นางสาว สิตานันท์ โนวัด
ม.6 5 นางสาว เพียงตะวัน จันทะชา
ม.6 5 นางสาว ฤดีพร ขาวข า
ม.6 5 นางสาว แพรวพรรณ คุณศักด์ิ
ม.6 5 นางสาว พลอยชมพู อาลากุล
ม.6 5 นางสาว สถิตาภรณ์ ดงแสนสุข
ม.6 5 นางสาว เอเชีย ผิวเหลือง
ม.6 5 นางสาว จันยาพร ลือจันดา
ม.6 5 นางสาว ศดานันท์ บุญสูง
ม.6 5 นางสาว ภัคจิรา พรมยารี
ม.6 5 นางสาว ณัชชาธร ศรีวงษา
ม.6 5 นางสาว วรัญญา นามรัศศรี
ม.6 5 นางสาว จิราวดี ชัยศรี
ม.6 5 นางสาว จตุรพร พรรรณขาม
ม.6 5 นางสาว พิชชปภา เหล่าชัย
ม.6 6 นางสาว ณัจฉราพร บุดดีค า
ม.6 6 นางสาว ขนิษฐา ไชยภา
ม.6 6 นางสาว กชพร จันทา
ม.6 6 นางสาว จุฑาทิพย์ วิกล
ม.6 6 นางสาว ปทิตตา เข็มพรหยิบ
ม.6 6 นางสาว ภคพร คานจ าปา
ม.6 6 นางสาว ณัฐชยา ประเสริฐไทย
ม.6 7 นางสาว สไบทิพย์ กลมเกลียว
ม.6 7 นางสาว สุพิชฌา สมบูรณ์ทรัพย์
ม.6 7 นางสาว นวนันท์ นันทะโคตร
ม.6 7 นางสาว ชลิตา ฮ้อยก่ า
ม.6 7 นางสาว นฤมล จันทะบาล
ม.6 7 นางสาว พรไพลิน ศรีสงคราม



ม.6 7 นางสาว วรัญณัฏฐ์ ปุ้ยธนาวัฒน์
ม.6 7 นางสาว กมลชนก อินธิกาย
ม.6 7 นางสาว เบญญทิพย์ แก้วนพรัตน์
ม.6 7 นางสาว สิริวรรณ ยาธงชัย
ม.6 7 นางสาว นภธิดี ฤทธ์ิมหา
ม.6 7 นางสาว ธราสินี ฤทธ์ิเดช
ม.6 7 นางสาว วศินี แท่นหิน
ม.6 7 นางสาว พรรณรสา สนองผัน
ม.6 7 นางสาว ก่ิงกาญจน์ เกษจ้อย
ม.6 7 นางสาว ณิชาภัทร พลหล้า
ม.6 7 นางสาว จิรัฐิพร อวนอ่อน
ม.6 7 นางสาว อาทิตยา รัตนพรหม
ม.6 7 นางสาว ธนภรณ์ ชัยค า
ม.6 7 นางสาว เยรารีน ชาญหัตถกิจ
ม.6 7 นางสาว ผไทมาศ ร่มวาปี
ม.6 7 นางสาว อภิญญา ปราณีตพลกัง
ม.6 7 นางสาว อริศรา สุวรรณดี
ม.6 7 นางสาว ธิดารัตน์ สีตานาค
ม.6 8 นางสาว ปิติพร ค าริแง
ม.6 8 นางสาว น้ าฝน โสภาพร
ม.6 8 นางสาว อริสรา เจริญรัตนชัย
ม.6 8 นางสาว โชติกา พุฒพันธ์
ม.6 8 นางสาว มุคิตา สิมมาจันทร์
ม.6 8 นางสาว ปริญญา แดงนา
ม.6 8 นางสาว สุภาภรณ์ มณีโรจน์
ม.6 8 นางสาว ชุติปภา สุขประเสริฐ
ม.6 8 นางสาว น าทิพย์ ใตยวงค์
ม.6 8 นางสาว กนกนาฏ จันโทพลัง
ม.6 8 นางสาว บุษน้ าทิพย์ หม่ืนกุล
ม.6 8 นางสาว ศลิตา ทากิระ
ม.6 8 นางสาว พิมพ์ญาดา ทองเหล็ก
ม.6 8 นางสาว มณิสรา รุ่งรามา
ม.6 8 นางสาว ณัฐณิชา อุ่นจารย์
ม.6 8 นางสาว ญานิศา สีหาพันธ์
ม.6 8 นางสาว ปาณิศา เลิศล้ า



ม.6 8 นางสาว ธัญลักษณ์ อุดชาชน
ม.6 8 นางสาว ณิชนันท์ เหมือนสีเลา
ม.6 8 นางสาว นภาไร บุตตะวงค์
ม.6 8 นางสาว หทัยกาญจน์ บางปา
ม.6 8 นางสาว เมลวดี โพธ์ิวงษ์
ม.6 8 นางสาว วรัญญา ทิโภคา
ม.6 8 นางสาว สุธิชา วะสีแดง
ม.6 8 นางสาว สุภารัตน์ ชุมดาวงษ์
ม.6 8 นางสาว อัจฉรา สุพรรณ
ม.6 8 นางสาว ภานุมาศ สีเขียว
ม.6 8 นางสาว วราพร พรหมโส
ม.6 8 นางสาว ทรายแก้ว ม่ังโง่น
ม.6 8 นางสาว สุกัญญา สมณสิงห์
ม.6 8 นางสาว บัณฑิตา รัศมีช่วงโชติ
ม.6 8 นางสาว วรินธร โฮงค าแก้ว
ม.6 8 นางสาว หน่ึงฤทัย บุตรอินทร์
ม.6 8 นางสาว ชลธิชา ถมค า
ม.6 8 นางสาว ณัชชาภร พันธุพรม
ม.6 8 นางสาว นงลักษณ์ พันธ์บุตร
ม.6 8 นางสาว พิริยาภรณ์ ศรีปิดตา
ม.6 8 นางสาว ประภานิช ตุ่นล า
ม.6 8 นางสาว นันทนา สัตยามภ์
ม.6 9 นางสาว พิมพ์ญาดา คันธาโย
ม.6 9 นางสาว ฟาริดา ไชยจันลา
ม.6 9 นางสาว ชุติกาญจน์ วิชัยโย
ม.6 9 นางสาว พัชรี โพธิกลาง
ม.6 9 นางสาว วรารัตน์ ด าดา
ม.6 9 นางสาว ปาริชาต ศิริใจ
ม.6 9 นางสาว ธิดารัตน์ ขันตีค า
ม.6 9 นางสาว มาตังคกุล ศรีโยธา
ม.6 9 นางสาว อาทิตยา อินทร์สมบูรณ์
ม.6 9 นางสาว อทิตยา พิทักษ์ศักด์ิเสรี
ม.6 9 นางสาว วรลักษณ์ สุขมาตร
ม.6 9 นางสาว รัชฎาภรณ์ สีเขียว
ม.6 9 นางสาว อารียา จันทะพาหะ



ม.6 9 นางสาว ศิริลักษณ์ ละม่อมสาย
ม.6 9 นางสาว กุลณัฐ ศรีทอง
ม.6 10 นางสาว อักษิพร สอนฮูม
ม.6 10 นางสาว ณิชาวีร์ บุญไชย
ม.6 10 นางสาว ธารน้ าใจ มหาเสนา
ม.6 10 นางสาว สุชาวดี บรรเทาโฮม
ม.6 10 นางสาว ภัทรวดี มีเพียร
ม.6 10 นางสาว พิมพ์นารา นิติธีรวุฒิ
ม.6 10 นางสาว กุลธิดา โภคาพาณิชย์
ม.6 10 นางสาว ปาณิศา วงษ์สวัสด์ิ
ม.6 10 นางสาว สิริญาภา สระศรี
ม.6 10 นางสาว กนกพร จันทร์ดาวัน
ม.6 10 นางสาว ช่อเอ้ือง ปรีพลู
ม.6 10 นางสาว พรรณวดี ชะนะสะแบง
ม.6 10 นางสาว กมลชนก ต้นสวรรค์
ม.6 11 นางสาว ธิดารัตน์ ย่ิงยอด
ม.6 11 นางสาว ณัฐธิชา สิงห์สาธร
ม.6 11 นางสาว จิดาภา พรมรินทร์
ม.6 11 นางสาว วิริญจ์ การพันธ์
ม.6 11 นางสาว ธัญรดา แดนสลัด
ม.6 11 นางสาว พิชญาภา ศรีสันต์
ม.6 11 นางสาว ไอย์ลดา พจน์ไพเราะ
ม.6 11 นางสาว กัญญารัตน์ บุญพุ่มพวง
ม.6 11 นางสาว เพชรลดา ค าบุญเรือง
ม.6 12 นางสาว เสาวลักษณ์ สีมาตย์
ม.6 12 นางสาว ขวัญข้าว ทาทอง
ม.6 12 นางสาว ธนพร ดวงพายัพ
ม.6 12 นางสาว วธัญญา ม่วงสุราษฎร์
ม.6 12 นางสาว ชนการร์ ศรีสวัสด์ิ
ม.6 12 นางสาว วริศรา น้อยน้ าค า
ม.6 12 นางสาว อริสยาภรณ์ สิทธา
ม.6 12 นางสาว ดวงพร ด่านก ามา
ม.6 12 นางสาว วนัติยา กัลยา
ม.6 12 นางสาว พิมมาดา มูลสาร
ม.6 12 นางสาว ณัฐสุดา คุณทวี



ม.6 12 นางสาว พรรณิภา วรรณขาม
ม.6 12 นางสาว สุพิชา จันทร์พิบูลณ์
ม.6 12 นางสาว พัชนรี ริมโพธ์ิเงิน
ม.6 12 นางสาว ชนม์นิภา สอนสุภาพ
ม.6 12 นางสาว วริศรา นิรานนท์
ม.6 12 นางสาว นภัสรา เขิมขันธ์
ม.6 12 นางสาว ฉันท์ชนก ฉัตรวิลัย
ม.6 12 นางสาว พัชรนันท์ จันทร์บัวรม
ม.6 12 นางสาว สุมาตา บรรพจันทร์
ม.6 12 นางสาว นันทิชา ปราบวิชิต
ม.6 12 นางสาว สุกัลยา จุลชัยวรกุล
ม.6 12 นางสาว พัชรี ใสแสง
ม.6 12 นางสาว เมริษา รัตนไมตรี
ม.6 12 นางสาว ภัณฑิรา สะแจ้งตูม
ม.6 12 นางสาว พัชรินทร์ ภู่สุก
ม.6 12 นางสาว รัชนก สังฆรัตน์
ม.6 13 นางสาว พัชรพร นาพรมขันธ์
ม.6 13 นางสาว ชณิดา ใต้ชมภู
ม.6 13 นางสาว ประภาวดี ผาจันดา
ม.6 13 นางสาว กัญญาวีร์ ศรีแก้ว


