
เลขที่ ชั้น 

1 เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ บุญญานุกูลกิจ ป.1/1
2 เด็กชายภูเบศ แดงอุทัย ป.1/1
3 เด็กชายพีรพัฒน์ รัตนกูล ป.1/1
4 เด็กชายขุนพล พลบุตร ป.1/1
5 เด็กชายจิรพิพัฒน์ สงปลอด ป.1/1
6 เด็กชายพชรพล สมวงศ์ ป.1/1
7 ภูริพัฒน์ เทียนศิลป์ ป.1/1
8 เด็กชายภาวี ลีลาวิจิตร ป.1/1
9 เด็กชายธิปก ถิระรุ่งเรือง ป.1/1
10 เด็กชายนาคนาคิน จัตุรงค์แสง ป.1/1
11 เด็กชายณชรัฐ พงศาปาน ป.1/1
12 เด็กชายภูมิพัฒน์ พรหมเกิด ป.1/1
13 เด็กชายพรทิชัย สัมพันธนานนท์ ป.1/1
14 เด็กหญิงณัฐปวีณ์ ผุดเผือก ป.1/1
15 เด็กหญิงสุธาลิณี วุฒิ ป.1/1
16 เด็กหญิงรมิดา รามรงค์ ป.1/1
17 เด็กหญิงชญานันต์ เอี่ยมโอ ป.1/1
18 เด็กหญิงปิน่อนงค์ โสมรัตนพงศ์ ป.1/1
19 เด็กหญิงอพิชญา เพ็ชรจินดา ป.1/1
20 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชัยพันธ์ ป.1/1
21 เด็กหญิงกานต์พิชชา สงขวัญ ป.1/1
22 เด็กหญิงกานต์ธีรา สงขวัญ ป.1/1
23 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์ มีเพียร ป.1/1
24 เด็กหญิงพิชญธิดา ด ามุสิก ป.1/1
25 เด็กหญิงณมน ชูช่วย ป.1/1
26 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เทือกสุบรรณ ป.1/1
27 เด็กหญิงมณฑิตา ชัยยศ ป.1/1
28 เด็กชายพสิษฐ์ โพธิบ์ุรี ป.1/2
29 เด็กชายณัฐชนนท์ แซ่ว่อง ป.1/2
30 เด็กชายศุภกฤฒ สิทธิรักษ์ ป.1/2
31 เด็กชายป้องคุณ วุฒิจันทร์ ป.1/2
32 เด็กชายพฤทธ์พิรุฬห์ รักษาราษฎร์ ป.1/2
33 เด็กหญิงพรชณก ปล้องไหม ป.1/2
34 เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชลธารสฤษฏ์ ป.1/2
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เลขที่ ชั้น 

35 เด็กหญิงอิสรีย์ เพชรศรี ป.1/2
36 เด็กหญิงจิณัฐตา วารีเพชร ป.1/2
37 เด็กหญิงนันทพัทธ์ สังเมฆ ป.1/2
38 เด็กหญิงลินลดา เชาวฤทธิ์ ป.1/2
39 เด็กหญิงกฤชภร จิ๋วพัฒนกุล ป.1/2
40 เด็กหญิงอริณญา จงอริยะกุล ป.1/2
41 เด็กหญิงร่มฉัตร เพชรศรี ป.1/2
42 เด็กหญิงพิมพ์ณดา รัตนจินดา ป.1/2
43 เด็กหญิงสิปาง สุทธินุ้ย ป.1/2
44 เด็กหญิงปัญญ์รวี มลิวัลย์ ป.1/2
45 เด็กหญิงณัฐกฤตา พัฒนภากรณ์ ป.1/2
46 เด็กหญิงณัฐทิตา จรูญรักษ์ ป.1/2
47 เด็กหญิงอัฐภิญญา ก้วยต้ัว ป.1/2
48 เด็กหญิงกณิกนันต์ ทองเต็ม ป.1/2
49 เด็กชายฐิติภัทร อารักษ์ ป.1/2
50 เด็กชายเบธัส บุญชุม ป.1/3
51 เด็กชายพาคุณ ไกรราญ ป.1/3
52 เด็กชายเธียรวิชญ์ นุ้ยรอด ป.1/3
53 เด็กชายจิรฐา สาขะมุติ ป.1/3
54 เด็กชายกฤษณภัค เลิศไกร ป.1/3
55 เด็กชายภวิศ เวชกุล ป.1/3
56 เด็กชายปาณัสม์ แทนโชติ ป.1/3
57 เด็กหญิงชัชชญา อ าสวง ป.1/3
58 เด็กหญิงณัฐณิชา คล้ายเพชร ป.1/3
59 เด็กหญิงณัฏฐธิดา แสงเพลิง ป.1/3
60 เด็กหญิงเปมิกา ทองพิทักษ์ ป.1/3
61 เด็กหญิงณฐอร ชูถนอม ป.1/3
62 เด็กหญิงเปมิศา ทองปลอด ป.1/3
63 เด็กหญิงปิยธิดา แสงเดช ป.1/3
64 เด็กหญิงกัญญ์วรา ธารายศ ป.1/3
65 เด็กชายอิสริยยศ แก้วมณี ป.1/4
66 เด็กชายเปรม ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ ป.1/4
67 เด็กชายศิวัช สุขแดง ป.1/4
68 เด็กชายภูธาม แก้วไทย ป.1/4
69 เด็กชายปัญณพัฒน์ คงค า ป.1/4
70 เด็กชายณัฐกิตต์ิ เชิญรัตนรักษ์ ป.1/4
71 เด็กชายญาณสรณ์ เขาแก้ว ป.1/4

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

72 เด็กชายพุทธคุณ สุขแก้ว ป.1/4
73 เด็กชายบรรณสรณ์ รุ่งแสนสุขสกุล ป.1/4
74 เด็กชายอคิราห์ นุ่นชูผล ป.1/4
75 เด็กชายกฤตภาส วงค์ซ่ือ ป.1/4
76 เด็กชายชนาธิศร์ ทองแช่ม ป.1/4
77 เด็กหญิงนิชาภา ทองหัวเตย ป.1/4
78 เด็กหญิงกานจ์พิชชา มุสิกวงษ์ ป.1/4
79 เด็กหญิงพลอยชมพู ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ ป.1/4
80 เด็กหญิงณณิฐา จันทจร ป.1/4
81 เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์สอาด ป.1/4
82 เด็กหญิงพรรณปพร ช านาญ ป.1/4
83 เด็กหญิงเวชพีชญา วงศ์เวชสวัสด์ิ ป.1/4
84 เด็กหญิงกานต์พิชชา รักษ์แก้ว ป.1/4
85 เด็กหญิงรมย์ชลี พัฒน์น้ ารอบ ป.1/4
86 เด็กหญิงปริยากร หนูกุล ป.1/4
87 เด็กหญิงพิชชารีย์ ศรีภักดี ป.1/4
88 เด็กหญิงปภาวรินท์ ช่วยประทิว ป.1/4
89 เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองอ่อน ป.1/4
90 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เชาวลิต ป.1/4
91 เด็กหญิงอภิชญา ศรีน้อย ป.1/4
92 เด็กชายปุญญาพัฒน์ พุทธเกิด ป.1/4
93 เด็กชายธนกฤต สมเชื้อ ป.1/5
94 เด็กชายกิตติกวิน ณ สงขลา ป.1/5
95 เด็กชายกฤติภัทร มณีจันทร์ ป.1/5
96 เด็กชายพงศพัศ เกิดกุญชร ป.1/5
97 เด็กชายปภังกร ชูแสงศรี ป.1/5
98 เด็กชายติณภพ ฮะทะโชติ ป.1/5
99 เด็กชายวัฒนชัย จันทร์กรูด ป.1/5
100 เด็กชายณพเก้า ดวงดาว ป.1/5
101 เด็กชายวรภัทร พิบูลย์ ป.1/5
102 เด็กหญิงเบญญาพร สอนข า ป.1/5
103 เด็กหญิงสุดารัตน์ พุม่ทอง ป.1/5
104 เด็กหญิงชัญญานุช หาญเม่ง ป.1/5
105 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ หนูแบน ป.1/5
106 เด็กหญิงรมน รัตนอุทัยกูล ป.1/5
107 เด็กหญิงธนัชญา หวังสวาสด์ิ ป.1/5
108 เด็กหญิงนภสร สาสนัส ป.1/5

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

109 เด็กหญิงพรรณพฤกษา จันทร์เชาว์ ป.1/5
110 เด็กหญิงศุภิสรา อายุศะนิล ป.1/5
111 เด็กหญิงอักษราภัค ทวนไธสง ป.1/5
112 เด็กหญิงมะลิ เล็กโม ป.1/5
113 เด็กหญิงกมลณัฐ เพิงใหญ่ ป.1/5
114 เด็กหญิงนวกชมณ จินดารักษ์ ป.1/5
115 เด็กหญิงชนนิษฎ์ ดิษฐ์คล้าย ป.1/5
116 เด็กชายจรินทร คล้ายพิกุล ป.1/6
117 เด็กชายศุภกฤต ทองสร้อย ป.1/6
118 เด็กชายชัญญาวัฒน์ ทวีทอง ป.1/6
119 เด็กชายธราธรณ์ นิจจันทร์พันธ์ศรี ป.1/6
120 เด็กชายจิระเดช กาญจนรัตน์ ป.1/6
121 เด็กชายเนติพงษ์ สุทธิรักษ์ ป.1/6
122 เด็กชายธราธิป จันทร์เกตุ ป.1/6
123 เด็กชายแทนคุณ ภูมิไชยา ป.1/6
124 เด็กชายอภิภู แก้วมณี ป.1/6
125 เด็กชายกันต์ดนัย รักกลัด ป.1/6
126 เด็กชายพิรัชย์ คงปาน ป.1/6
127 เด็กชายภูมิภัทร เจริญสิน ป.1/6
128 เด็กชายณัฐฐา ทิพย์พินิจ ป.1/6
129 เด็กชายธนพล ทุง่นา ป.1/6
130 เด็กชายปณธร แสงวรรณลอย ป.1/6
131 เด็กหญิงเมชญา อักษรทิพย์ ป.1/6
132 เด็กหญิงพิริมา จันทร์ชีระ ป.1/6
133 เด็กหญิงณัฏฐ์ปภัสร์ สุวรรณรัตน์ ป.1/6
134 เด็กหญิงกมลชนก พรหมเจียม ป.1/6
135 เด็กหญิงกัญญพัชร ทองแสน ป.1/6
136 เด็กหญิงสมรวรนันท์ หนูเสือ ป.1/6
137 เด็กหญิงณัฎฐณิชา วตะภรณ์ ป.1/6
138 เด็กหญิงพุทธชาติ มิตรช่วยรอด ป.1/6
139 เด็กชายปัณณวิชญ์ บัวทอง ป.1/7
140 เด็กชายอธิป ฤกษ์วุฒิโชค ป.1/7
141 เด็กชายสิรวิชญ์ จันทกูล ป.1/7
142 เด็กชายกิตติกวิน ศรีสวัสด์ิ ป.1/7
143 เด็กชายณัชพล สังฆปุญโญ ป.1/7
144 เด็กชายชนภทร วรรณวาสน์ ป.1/7
145 เด็กชายภพ รังสิพล ป.1/7

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

146 เด็กหญิงนันท์นภัส รักษาพราหมณ์ ป.1/7
147 เด็กหญิงนฤสาวดี แก้วอ าไพ ป.1/7
148 เด็กหญิงณัฐนันท์ สุขสวัสด์ิ ป.1/7
149 เด็กหญิงภัคธีมา สุวรรณมณี ป.1/7
150 เด็กหญิงณัฐพัชร์ เพชรสังวาล ป.1/7
151 เด็กหญิงณัฐภัสสร ทองนุ้ย ป.1/7
152 เด็กหญิงธนวรรณ ไชยวงศ์ ป.1/7
153 เด็กชายอัศวมินทร ถนอมชู ป.1/8
154 เด็กชายกวินท์ คงเจริญ ป.1/8
155 เด็กชายติณณภพ เลวัน ป.1/8
156 เด็กชายณัฏฐ์กฤษณ์ เตชะภิวัฒน์ ป.1/8
157 เด็กชายณัชนนท์ ประสานทอง ป.1/8
158 เด็กชายนรุตม์ชัย พลโยธา ป.1/8
159 เด็กชายวิชญ์ภาส มุขทอง ป.1/8
160 เด็กชายธนวรรธน์ มีภูมิ ป.1/8
161 เด็กชายไชยธนัฐ ปิน่แก้ว ป.1/8
162 เด็กชายเฟือ่งเกียรติ พัฒน์ซ้าย ป.1/8
163 เด็กชายศตายุ ชูชาติ ป.1/8
164 เด็กชายกันตพงศ์ จินดา ป.1/8
165 เด็กชายเตชิต ศรีเสน ป.1/8
166 เด็กชายธีรภัทร แซ่ล้ิม ป.1/8
167 เด็กชายบรรยวัสถ์ แพละออง ป.1/8
168 เด็กชายชวนากร อินทฤกษ์ ป.1/8
169 เด็กหญิงวัศยา พินทุสุนทร ป.1/8
170 เด็กหญิงจรรยมณฑน์ คุ้มตัว ป.1/8
171 เด็กหญิงญาดา ภิรมย์เณร ป.1/8
172 เด็กหญิงมัทวัน ยกเช้า ป.1/8
173 เด็กหญิงปุณยาพร บัวทอง ป.1/8
174 เด็กหญิงพลอยชมพู สุภาผล ป.1/8
175 เด็กหญิงพลอยไพลิน แข็งแอ ป.1/8
176 เด็กหญิงปาณิสรา เวชศาสตร์ ป.1/8
177 เด็กหญิงณพัฒน์สรณ์ เพชรคง ป.1/8
178 เด็กหญิงกัญญาภัค จิตจง ป.1/8
179 เด็กหญิงเบญญาดา ปทุมมาศ ป.1/8
180 เด็กหญิงกชกร เจริญรูป ป.1/8
181 เด็กชายกฤษณล ยังแดง ป.1/9
182 เด็กชายธ ารงพล โชติช่วง ป.1/9

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

183 เด็กชายสิรภัทร บุญลาภ ป.1/9
184 เด็กชายณัฐเศรษฐ ชูทอง ป.1/9
185 เด็กชายสกลวัฒน์ จันทร์เรือง ป.1/9
186 เด็กชายณัฐชนน ภคโล ป.1/9
187 เด็กชายคณิน หนูหีต ป.1/9
188 เด็กชายภัทรธาดา ดาดวน ป.1/9
189 เด็กชายนันทรัตน์ หนูเสน ป.1/9
190 เด็กหญิงกรวรรณ วิเศษรัตน์ ป.1/9
191 เด็กหญิงชยิสรา ศรีเกิด ป.1/9
192 เด็กหญิงพิชชาพร พรกรัณย์สกุล ป.1/9
193 เด็กหญิงณัฐรินีย์ จิระวรรณ ป.1/9
194 เด็กหญิงณัฐนพิน พร้อมประเสริฐ ป.1/9
195 เด็กหญิงณัฐชากมล วิพลชัย ป.1/9
196 เด็กหญิงพณัตศศิตา มีแถม ป.1/9
197 เด็กหญิงพรพิมล สุขพงศ์พิมล ป.1/9
198 เด็กหญิงพิชญธิดา จออนันต์ ป.1/9
199 เด็กหญิงสุพรรณษา เหลือทายะนะ ป.1/9
200 เด็กหญิงขวัญพิชชา เสริมษมา ป.1/9
201 เด็กหญิงชนัญชิดา ศรีเพชรแก้ว ป.1/9
202 เด็กหญิงกุลนาถ แก้วภักดี ป.1/9
203 เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริยงค์ ป.1/9
204 เด็กหญิงธนพร วิพัฒน์ ป.1/9
205 เด็กชายวุฒิกร มานแก้ว ป.1/10
206 เด็กชายเวชพิสิฐ มั่นวงค์วิโรจน์ ป.1/10
207 เด็กชายธนกฤต อินทร์โสม ป.1/10
208 เด็กชายวิรากร หนูสุข ป.1/10
209 เด็กชายณปภัช ด ารงอดิศักด์ิ ป.1/10
210 เด็กชายภวินท์ สุวรรณบุตร ป.1/10
211 เด็กหญิงสถลัชนันท์ มากชิต ป.1/10
212 เด็กหญิงเนวิชญา ภักดี ป.1/10
213 เด็กหญิงพรธีรา บุญพัฒน์ ป.1/10
214 เด็กหญิงวริณศราลักษ์ เกษตรพงศ์ศาล ป.1/10
215 เด็กหญิงกรฎา ทองวิเศษ ป.1/10
216 เด็กหญิงใบบุญ จ ารูญพันธ์ ป.1/10
217 เด็กชายณฐกร แสงทวี ป.1/11
218 เด็กชายพิชญพงษ์ วรรณถนอม ป.1/11
219 เด็กชายหริภุญชัย ส าราญใจ ป.1/11

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

220 เด็กชายกฤษติพงศ์ กรณ์ทิพย์ ป.1/11
221 เด็กชายพชรพล ประทุมทอง ป.1/11
222 เด็กชายอิทธิพัทธ์ สุขเกตุ ป.1/11
223 เด็กชายปัณณ์คุณ วงศ์เจริญ ป.1/11
224 เด็กชายกิตติทัศน์ สักการโกศล ป.1/11
225 เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ เวชกุล ป.1/11
226 เด็กชายปัณณวัฒซ์ สุขประเสริฐ ป.1/11
227 เด็กชายสรวิศ จิตสงค์ ป.1/11
228 เด็กชายธีร์วันณจักร พรหมสวัสด์ิ ป.1/11
229 เด็กหญิงเบญญาภา สาระตุ้ย ป.1/11
230 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ไมถึง ป.1/11
231 เด็กหญิงธณิดา ดาวเรือง ป.1/11
232 เด็กหญิงนภสร จันทร์บูรณะศิริ ป.1/11
233 เด็กหญิงกฤติญดา สักการโกศล ป.1/11
234 เด็กหญิงณิชชา ถิรโชติโสธร ป.1/11
235 เด็กหญิงณญาดา มุสิกพันธ์ ป.1/11
236 เด็กชายกฤษณ์ พืชผล ป.1/11
237 เด็กหญิงมิรา จันทร์เดิม ป.1/11

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

1 เด็กชายเมธาสิทธิ์ จันทร์ด้วน ป.2/1
2 เด็กชายธนทัต ชิตไทย ป.2/1
3 เด็กชายศุภณัฐ สังโชติ ป.2/1
4 เด็กชายนิชคุณ เพชรช้าง ป.2/1
5 เด็กชายธณกฤต ชูช่วย ป.2/1
6 เด็กชายปุณณวิชญ์ คงฉิม ป.2/1
7 เด็กชายตนุชัย งามแสงศิริ ป.2/1
8 เด็กชายชุมพล ช่วยประทิว ป.2/1
9 เด็กชายจิรภัส อรุณโชติ ป.2/1
10 เด็กชายณัฏฐนันท์ เพ็ชรรัตน์ ป.2/1
11 เด็กหญิงคณิสสร รอดเจริญ ป.2/1
12 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญมา ป.2/1
13 เด็กหญิงอภิชญา ไมทอง ป.2/1
14 เด็กหญิงดวงแก้ว เภาวิเศษ ป.2/1
15 เด็กหญิงณัฐกฤตา อนุชาติ ป.2/1
16 เด็กหญิงชนกมนัณษ์ สัมมากสิพงศ์ ป.2/1
17 เด็กหญิงพิชชาภา วุฒิพงศ์ ป.2/1
18 เด็กหญิงพีรดา นันตะมาส ป.2/1
19 เด็กหญิงญาณิศา มุสิกโรจน์ ป.2/1
20 เด็กหญิงลออรัตน์ อนันตวโรดม ป.2/1
21 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี มีโภคา ป.2/1
22 เด็กหญิงตีรณา ล้อมสมบูรณ์ ป.2/1
23 เด็กหญิงนงนภัส เล่นทัศน์ ป.2/1
24 เด็กหญิงพิมพ์บุญ ทองผล ป.2/1
25 เด็กหญิงลัลน์ลลักษณ์ เกล้ียงเกลา ป.2/1
26 เด็กหญิงอธิชา ศรีชื่นชม ป.2/1
27 เด็กหญิงฐิตารีย์ ชุมพงษ์ ป.2/1
28 เด็กชายรัชพล ปรีชาหาญ ป.2/2
29 เด็กชายพิชญุตม์ โต๊ะยะเล ป.2/2
30 เด็กชายวีรภัทร บัวแก้ว ป.2/2
31 เด็กชายพีรณัฐ สุทธิวิชัยพร ป.2/2
32 เด็กชายศุภณัชร จิมจวน ป.2/2
33 เด็กหญิงภัทรภร เทพศิริ ป.2/2
34 เด็กหญิงอศิฬา ศรีอุลิต ป.2/2

ชื่อ - สกุล 

การสอบแขง่ขนัทางวิชาการออนไลน์ (Online) ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนธิดาแมพ่ระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

(สอบระหว่างวันที ่22 กุมภาพันธ์ - 5 มนีาคม  พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนธิดาแมพ่ระ)



เลขที่ ชั้น 

35 เด็กหญิงธมนวรรณ ขวดทอง ป.2/2
36 เด็กหญิงคณิสรา อมรรัตนโสภาค ป.2/2
37 เด็กหญิงกวินธิดา สังข์คร ป.2/2
38 เด็กหญิงณัฐณิชา อนันทขาล ป.2/2
39 เด็กหญิงพลอยชนก วรรณถนอม ป.2/2
40 เด็กหญิงพชรอร โพธิแ์ป้น ป.2/2
41 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ กล่ินสัมผัส ป.2/2
42 เด็กหญิงสิรภัทร ยอดขยัน ป.2/2
43 เด็กหญิงวริศรา เจ้ยยา ป.2/2
44 เด็กหญิงอรอภิชา รัชชะ ป.2/2
45 เด็กหญิงจิรภิญญา กัณหะเสน ป.2/2
46 เด็กชายธนวัฒน์ ชะอุ่ม ป.2/3
47 เด็กฮัสซาน โสตยิ้ม ป.2/3
48 เด็กชายทัตเทพ จันวนา ป.2/3
49 เด็กชายชยุต วรรณศรี ป.2/3
50 เด็กชายอาทิตย์ พรหมอินทร์ ป.2/3
51 เด็กชายวัชรพล ชะเอมวัลย์ ป.2/3
52 เด็กหญิงสิรินทรา คุ้มภัย ป.2/3
53 เด็กหญิงกัญญ์สินีณัฐ คงสวัสด์ิ ป.2/3
54 เด็กหญิงจอมสุดา เทพจิตต์ ป.2/3
55 เด็กหญิงจารุกร สัมฤทธิ์ ป.2/3
56 เด็กหญิงวชิราพร ประสงค์จินดา ป.2/3
57 เด็กชายภูวรินทร์ แก้วไทย ป.2/4
58 เด็กชายณัฐวรรธน์ สุขสนอง ป.2/4
59 เด็กชายเมธัส รจนา ป.2/4
60 เด็กชายปารมี ชูนวลศรี ป.2/4
61 เด็กชายเศรษฐ์วริศ พัฒนเชียร ป.2/4
62 เด็กชายสจ เรืองนุ้ย ป.2/4
63 เด็กชายจิรภัทร พลดี ป.2/4
64 เด็กชายณฐกร พรหมวานิช ป.2/4
65 เด็กหญิงอิสราภรณ์ รักษาพราหมณ์ ป.2/4
66 เด็กหญิงลัลณ์ลลิน รัตนา ป.2/4
67 เด็กหญิงพัณณิตา บุญทิพย์ ป.2/4
68 เด็กหญิงปริยากร เกิดแก้ว ป.2/4
69 เด็กหญิงกัญญาพัชร เมืองนิล ป.2/4
70 เด็กหญิงชนันธร ชัยรัตน์ ป.2/4
71 เด็กชายธนดล หงษ์ทอง ป.2/5

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

72 เด็กชายเจตนิพัทธ์ เพชรทอง ป.2/5
73 เด็กชายกฤตนัย แซ่ต๋ี ป.2/5
74 เด็กชายสิรวิชญ์ ยืนยัน ป.2/5
75 เด็กชายกรวรรษ รัดเกล้า ป.2/5
76 เด็กชายธิติพงศ์ หวังสวาสด์ิ ป.2/5
77 เด็กชายวชิรวิทย์ จรูญจิตไพรัช ป.2/5
78 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ภมร ป.2/5
79 เด็กชายธรณินทร์ เพียรสวัสด์ิ ป.2/5
80 เด็กชายโชติกวินทร์ โชติเวทย์ศิลป์ ป.2/5
81 เด็กหญิงขวัญฤทัย ก าประโคน ป.2/5
82 เด็กหญิงภูวษา พรหมจันทร์ ป.2/5
83 เด็กหญิงรวิสรา จีนแก้ว ป.2/5
84 เด็กหญิงอัญชิษฐา คุ้มรักษา ป.2/5
85 เด็กหญิงสุภัสสรา ทองเสริม ป.2/5
86 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วกุล ป.2/5
87 เด็กหญิงพัชญ์พิดา พัฒน์ทอง ป.2/5
88 เด็กหญิงพิมชนก มุสิก ป.2/5
89 เด็กหญิงบุญญาพร นวลศิริ ป.2/5
90 เด็กหญิงเนตรชนก เอี่ยมจันทร์ ป.2/5
91 เด็กหญิงชนม์ณกานต์ ปานจันทร์ ป.2/5
92 เด็กหญิงชญานิศ ไชยรักษ์ ป.2/5
93 เด็กหญิงอัญมณี นุ้ยเมือง ป.2/5
94 เด็กชายภวิศ สังข์ประคอง ป.2/6
95 เด็กชายภาคิน กองกุล ป.2/6
96 เด็กชายพัทธดนย์ ศฤงฆารทวี ป.2/6
97 เด็กหญิงอัจฉรา วารีเพชร ป.2/6
98 เด็กหญิงธนัญญา ธนาพล ป.2/6
99 เด็กหญิงกชพร สุทธิจ านงค์ ป.2/6
100 เด็กชายวรากร น้อยลัทธี ป.2/7
101 เด็กชายเนติพัฒน์ แก้วมณี ป.2/7
102 เด็กชายคหบดีฉัตณ์ อู่เงิน ป.2/7
103 เด็กชายพงศ์ปณต เพชรหนู ป.2/7
104 เด็กชายธนกร แป๊ะป๋อง ป.2/7
105 เด็กชายธนดล คล้ายเจริญ ป.2/7
106 เด็กชายธีรวีร์ ณ นคร ป.2/7
107 เด็กชายธีรดา นรเศรษฐโกศล ป.2/7
108 เด็กชายณัฐชนน เพชรรัตน์ ป.2/7

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

109 เด็กหญิงพิมพ์ณดา ดีฮกเค่ียน ป.2/7
110 เด็กหญิงอัญชิตา หนูแก้ว ป.2/7
111 เด็กหญิงพิชญาดา เจริญชีพ ป.2/7
112 เด็กหญิงลัลน์ญดา ปราบไกรศรี ป.2/7
113 เด็กหญิงยศวดี เต็มสุริย์วงศ์ ป.2/7
114 เด็กหญิงปริญรดา สุบรรณ ป.2/7
115 เด็กหญิงภิรัญญา พูลศรี ป.2/7
116 เด็กหญิงกมลเนตร เนตรนิติสกุล ป.2/7
117 เด็กหญิงณัฐธิดา จีนหีต ป.2/7
118 เด็กหญิงจิรัชญา รอดจิตต์ ป.2/7
119 เด็กหญิงปอรภา มูลลักษณ์ ป.2/7
120 เด็กชายฤชายุส์ เชตวรรณ ป.2/8
121 เด็กชายณัฐภัทร โมลี ป.2/8
122 เด็กชายณฐกร วิเศษแสง ป.2/8
123 เด็กชายตรินัยน์ เฉี่ยวย้อย ป.2/8
124 เด็กชายศุภวิชญ์ สังข์เพชร ป.2/8
125 เด็กชายพชร นุ่นชื่น ป.2/8
126 เด็กชายณัฐพล เล็กจริง ป.2/8
127 เด็กชายฉัตรชัย ยุทธบรรดล ป.2/8
128 เด็กหญิงกัลยรักษ์ นาคทอง ป.2/8
129 เด็กหญิงพิชญา ชัยเชื้อ ป.2/8
130 เด็กหญิงลภัสรดา ทองค า ป.2/8
131 เด็กหญิงสันต์ธศศิ ศรียาภัย ป.2/8
132 เด็กหญิงกวินทรา ทิมกลับ ป.2/8
133 เด็กหญิงบุณณดา คงหน่วย ป.2/8
134 เด็กหญิงนัทธมน อุ่นเจริญ ป.2/8
135 เด็กหญิงพิชญาภาส์ พลาหาญ ป.2/8
136 เด็กหญิงเปมิกา วรรณศรี ป.2/8
137 เด็กชายจิรภัทร สงรัตน์ ป.2/9
138 เด็กชายพีรวิชญ์ โชติกุญชร ป.2/9
139 เด็กชายกฤษฎ์ จินายิ้ม ป.2/9
140 เด็กชายปุญญพัฒน์ ฐิตินันท์ ป.2/9
141 เด็กชายพัฒนพล แสงทอง ป.2/9
142 เด็กชายภูมิภัทร เอียดเงิน ป.2/9
143 เด็กชายนันทเดช นันทะส าราญ ป.2/9
144 เด็กชายดนัยพร สุขเมือง ป.2/9
145 เด็กชายนนนพัทธ์ มีลาภ ป.2/9

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

146 เด็กชายธนธนพรรณ รักษ์จันทร์ ป.2/9
147 เด็กชายธนาธาร เกิดจันทร์ ป.2/9
148 เด็กชายทีปกร เดชาศักด์ิ ป.2/9
149 เด็กชายภวินท์ ดูงาม ป.2/9
150 เด็กชายวรพิสิษฐ์ เถื่อนชื่น ป.2/9
151 เด็กชายธนกฤต บุญสุข ป.2/9
152 เด็กชายเพียวภูมินทร์ พิชญะอนันต์กุล ป.2/9
153 เด็กชายวัชรินทร์ แก้วมณี ป.2/9
154 เด็กชายรัชชนนท์ มีธรรม ป.2/9
155 เด็กชายสิริณัฎฐ์ วงศ์ปิยะบวร ป.2/9
156 เด็กชายกฤชนนท์ พรหมอักษร ป.2/9
157 เด็กชายภูรินท์ สังขะวิชัย ป.2/9
158 เด็กชายเจษฎา จันทวดี ป.2/9
159 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา วงศ์ประจันต์ ป.2/9
160 เด็กหญิงแพรววริณ โสมมาก ป.2/9
161 เด็กหญิงฟาเดีย มุติชุน ป.2/9
162 เด็กหญิงปิยาพัชร อาษากิจ ป.2/9
163 เด็กหญิงสาธิรา ปานแป้น ป.2/9
164 เด็กหญิงธีรนาฏ แก้วกอง ป.2/9
165 เด็กหญิงนพภัสสร พ่วงฟู ป.2/9
166 เด็กหญิงปุญญิศา ศรีสวัสด์ิ ป.2/9
167 เด็กหญิงเจติยา ใจห้าว ป.2/9
168 เด็กหญิงพิชามณธุ์ ใจกว้าง ป.2/9
169 เด็กชายณฐกร บุญแทน ป.2/10
170 เด็กชายรชานนท์ น่าชม ป.2/10
171 เด็กชายศารทมังกร ประเสริฐ ป.2/10
172 เด็กชายบวรรัตน์ โอภาสพงศ์ ป.2/10
173 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทิพย์วงศ์ ป.2/10
174 เด็กชายกานตพงศ์ ปานสกุล ป.2/10
175 เด็กชายณัฐวรรธน์ ปิน่ธานี ป.2/10
176 เด็กชายณฤทธิ์ ยอดระบ า ป.2/10
177 เด็กชายพงษกฤต แก้วพิชัย ป.2/10
178 เด็กชายรัชตะ รุ่งเรือง ป.2/10
179 เด็กหญิงปุณยธร หอมนาวา ป.2/10
180 เด็กหญิงพิรดา พระทอง ป.2/10
181 เด็กหญิงณัฐธิชา แพเพชร ป.2/10
182 เด็กหญิงพิชชานันท์ วงค์พิพันธ์ ป.2/10

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

183 เด็กชายพสิษฐ์ เพียรสัมฤทธิ์ ป.2/11
184 เด็กชายเอกกวี เสือแก้ว ป.2/11
185 เด็กชายสวพล สมเศรษฐ์ ป.2/11
186 เด็กชายกิตต์ิบดินทร์ นวลแก้ว ป.2/11
187 เด็กชายปภาวินท์ พิริยสถิต ป.2/11
188 เด็กชายอุชุกร ชินทัตโสภณ ป.2/11
189 เด็กชายศุภณัฐ เย็นสบาย ป.2/11
190 เด็กชายธรณ์เทพ เสริฐจันทึก ป.2/11
191 เด็กชายอชิรวิทย์ ทองหมัน ป.2/11
192 เด็กชายณัฐกรณ์ แสงรอด ป.2/11
193 เด็กหญิงฐรินดา เศรษฐเชื้อ ป.2/11
194 เด็กหญิงเขมจิรา รอดเมือง ป.2/11
195 เด็กหญิงพรรณพิศา ไพศาลโรจน์ ป.2/11
196 เด็กหญิงปัญญ์นภัส อรุณศิริวัฒนา ป.2/11
197 เด็กหญิงปิน่มุก มณีโชติ ป.2/11
198 เด็กหญิงธีริศรา ธนมิตรามณี ป.2/11
199 เด็กหญิงเขมิสรา มั่นวงค์วิโรจน์ ป.2/11
200 เด็กหญิงทิพย์ธาอร โพธิพ์ิชญกุล ป.2/11
201 เด็กหญิงฐิติญาดา ณัฏฐพงศ์พิพัฒน์ ป.2/11
202 เด็กหญิงเจณิสสา วราชัย ป.2/11
203 เด็กหญิงดลศิริ สวัสดิเวทิน ป.2/11
204 เด็กหญิงดริณทร์รัฎ ธนอดิโรจน์ ป.2/11
205 เด็กชายอธิค นะมะ ป.2/12
206 เด็กชายปุณณวิช เขียวหอม ป.2/12
207 เด็กชายพัสวี เมฆไลย ป.2/12
208 เด็กชายปริชญ์ อินริสพงค์ ป.2/12
209 เด็กชายธรรมวัฒน์ สุขชาติ ป.2/12
210 เด็กชายภาคิน สาสนัส ป.2/12
211 เด็กชายวชิรวิชญ์ เรืองเวช ป.2/12
212 เด็กชายกฤตัชญ์ ต้ังวงศ์ ป.2/12
213 เด็กชายทุง่สง ศักด์ิศรีสุวรรณ ป.2/12
214 เด็กชายธฤษณุ รัตนธรรมสกุล ป.2/12
215 เด็กชายณธรรศ กิจกร ป.2/12
216 เด็กชายธนพงค์ ฤทธิห์มุน ป.2/12
217 เด็กชายธนกฤต กัญชนะกาญจน์ ป.2/12
218 เด็กชายจุลจักร ดีมานพ ป.2/12
219 เด็กชายพณิชพล จักรางกูร ป.2/12

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

220 เด็กชายกานติพันธุ์ สุวรรณรัตน์ ป.2/12
221 เด็กหญิงธนารีย์ แซ่ลี ป.2/12
222 เด็กหญิงรวิสุดา ทองสวัสด์ิ ป.2/12
223 เด็กหญิงณัฐณิชา ธนประโยชน์ศักด์ิ ป.2/12
224 เด็กหญิงณฐสร แสงทวี ป.2/12
225 เด็กหญิงเมธาวี เวชวิทยาอ าไพกิจ ป.2/12
226 เด็กหญิงกชพร จินาอินทร์ ป.2/12
227 เด็กหญิงวันทิตา สีเปีย้ว ป.2/12
228 เด็กหญิงปฤณณดา อภิชนังกูร ป.2/12
229 เด็กหญิงอุษณิษา สิงหะ ป.2/12
230 เด็กหญิงศิรภัสสร ลิกขะไชย ป.2/12
231 เด็กหญิงมนัสยา รักษ์เมือง ป.2/12
232 เด็กหญิงบุญธรักษา ศิริพงษ์ ป.2/12
233 เด็กหญิงณภัสนันน์ อธิมุตติธรรม ป.2/12
234 เด็กหญิงปภาวี ทาบสุวรรณ ป.2/12
235 เด็กหญิงวิรัลพัชร อธิมุตติธรรม ป.2/12
236 เด็กหญิงปริชญา เดชาธนพงศ์ ป.2/12
237 เด็กหญิงณัฏฐนันท์ เครือรัตน์ ป.2/12
238 เด็กหญิงภัชราวลี อานนท์ ป.2/12
239 เด็กหญิงอลิชา เทียมสุวรรณ ป.2/12

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

1 เด็กชายสักรินทร์ มุขตา ป.3/1
2 เด็กชายกฤติเดช พัชรธาดากิจ ป.3/1
3 เด็กชายธีร์ธวัช จิตต์คงสง ป.3/1
4 เด็กชายกฤษฎา เผือกเดช ป.3/1
5 เด็กชายพิฑานันท์ แก้วปลอด ป.3/1
6 เด็กชายกฤชนนท์ สุขแก้ว ป.3/1
7 เด็กชายไอศูรย์ เรืองจันทร์ ป.3/1
8 เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์ชูกล่ิน ป.3/1
9 เด็กหญิงนันท์ลินี นวลนิรันดร์ ป.3/1
10 เด็กหญิงพริมโรส เรืองช่วย ป.3/1
11 เด็กหญิงกนกรดา ขาวนิ่ม ป.3/1
12 เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุชาติพงศ์ ป.3/1
13 เด็กหญิงพลอยไพลินทร์ดลปัดชา ป.3/1
14 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พุทธรัตน์ ป.3/1
15 เด็กชายพชรกฤต สัมมากสิพงศ์ ป.3/2
16 เด็กชายมติมนต์ วัฒนเชื้อ ป.3/2
17 เด็กชายกันตพัชร ทองวิเศษ ป.3/2
18 เด็กชายธนกฤต ทองสร้อย ป.3/2
19 เด็กชายธนดล สักกะณรงค์ ป.3/2
20 เด็กชายภูมิ์ณฤทธิ พัฒน์ทอง ป.3/2
21 เด็กชายพศวีร์ เมืองสุวรรณ์ ป.3/2
22 เด็กชายดุลย ประสมแก้ว ป.3/2
23 เด็กหญิงสิริยาพร วิภารัตนาพร ป.3/2
24 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา คุ้มพงษ์ ป.3/2
25 เด็กหญิงนิชชา ธรรมานุรักษ์ ป.3/2
26 เด็กหญิงกันต์ฤทัย คงชาตรี ป.3/2
27 เด็กหญิงพิชญาภา ใจสม ป.3/2
28 เด็กหญิงกัณฐมณี คีรีน้อย ป.3/2
29 เด็กชายนโม ร่มโพธิท์อง ป.3/3
30 เด็กชายธนวิน ธนฐานสกุล ป.3/3
31 เด็กหญิงปวริศา คูหพันธ์ ป.3/3
32 เด็กหญิงหนึ่งธิดา เจริญชีพ ป.3/3
33 เด็กหญิงปรีชญา เพ็ชรรัตน์ ป.3/3
34 เด็กชายศักรินทร์ พรหมรักษา ป.3/4
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ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

35 เด็กชายภิสัญ ตุดบัว ป.3/4
36 เด็กชายจิรภัทร ใจห้าว ป.3/4
37 เด็กชายพัฐกฤษฎ์ บุญคง ป.3/4
38 เด็กชายกุฏุบอับดุลวาริซยูซบ ป.3/4
39 เด็กชายพีรชา น้ ากระจาย ป.3/4
40 เด็กหญิงกมลชนก สังข์เทพ ป.3/4
41 เด็กหญิงนัทธมน ไชยชนะ ป.3/4
42 เด็กหญิงธณัฐดา นิจจันทร์พันธ์ศรี ป.3/4
43 เด็กหญิงณปภัช อ่าวเจริญ ป.3/4
44 เด็กหญิงนันท์ลภัส ชูแสงศรี ป.3/4
45 เด็กหญิงธัญชนก ทองใหญ่ ป.3/4
46 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ฝ่ายเดช ป.3/4
47 เด็กหญิงพิมรพัฏ ดวงดาว ป.3/4
48 เด็กชายสรวิชญ์ หะหมาน ป.3/5
49 เด็กชายธนกฤต มณีรัตน์ ป.3/5
50 เด็กชายจิรพัฒน์ ช่างสุวรรณ ป.3/5
51 เด็กหญิงชวพร ชัยขันท์ ป.3/5
52 เด็กหญิงพิชชาภา ทองเพชร ป.3/5
53 เด็กหญิงณัฐนรี บุญแทน ป.3/5
54 เด็กหญิงสุพรรษา สวัสดี ป.3/5
55 เด็กหญิงวรพิชชา มีวงศ์ ป.3/5
56 เด็กชายณฐกร เทพเล่ือน ป.3/6
57 เด็กชายปกรณ์ ปลอดจันทร์ ป.3/6
58 เด็กชายชนัญกฤติ เชี่ยวช านาญ ป.3/6
59 เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่ล้ิง ป.3/6
60 เด็กชายอดิศร สัจจะสิริรักษ์ ป.3/6
61 เด็กหญิงปิน่หยก จันทรมุณี ป.3/6
62 เด็กหญิงจิณณา อัครปฐมกุล ป.3/6
63 เด็กหญิงพิมพ์พัตร์ตรา พรหมอินทร์ ป.3/6
64 เด็กหญิงธัญณิชา อินทร์ทอง ป.3/6
65 เด็กหญิงกัณจน์อมล เวชศาสตร์ ป.3/6
66 เด็กหญิงวชิรญาณ์ กระสินธุ์ ป.3/6
67 เด็กหญิงปรียานาถ มณีนิล ป.3/6
68 เด็กหญิงพรนัชชา สุนทรธรรมาสน์ ป.3/6
69 เด็กหญิงนิชาพร โคตรสมบัติ ป.3/6
70 เด็กหญิงณัฏฐธิดา เทียนชัย ป.3/6
71 เด็กหญิงมนณิษา นิยะกิจ ป.3/6
72 เด็กหญิงกัญญาภัค คุ้มภัย ป.3/6

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

73 เด็กชายธนิสร ขุขันธ์ ป.3/7
74 เด็กชายพิชญะ วิเศษรัตน์ ป.3/7
75 เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ จิตราภิรมย์ ป.3/7
76 เด็กชายต้องอภัย ภูมิไชยา ป.3/7
77 เด็กชายโอบนิธิ เพชรสุวรรณ ป.3/7
78 เด็กชายญาณวุฒิ สถิตเจริญภัทร ป.3/8
79 เด็กชายภาคิน ภูวโชติธนกร ป.3/8
80 เด็กชายภัททิย เพชรศรี ป.3/8
81 เด็กชายพริมรตา อินทชัย ป.3/8
82 เด็กหญิงปวริศา นาคใหญ่ ป.3/8
83 เด็กหญิงชนาธิป ธรรมปรีชา ป.3/8
84 เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธนาวุฒิ ป.3/8
85 เด็กชายศุภณัฏฐ คะสุดใจ ป.3/9
86 เด็กชายปัณณวิชญ์ แก้วพิชัย ป.3/9
87 เด็กชายวัชรพล ร่ืนรักษา ป.3/9
88 เด็กชายสิรวิชญ์ ชาติทรัพย์สิน ป.3/9
89 เด็กชายชัยวิวัฒน์ วีรตระกูล ป.3/9
90 เด็กชายอนุฤทธิ์ พุฒด า ป.3/9
91 เด็กชายสุกฤษฎิ์ เล็กจริง ป.3/9
92 เด็กชายปุณณวิทย์ ใจซ่ือ ป.3/9
93 เด็กหญิงชนานันท์ ธรรมปรีชา ป.3/9
94 เด็กหญิงดรัลพร มีนะจรัส ป.3/9
95 เด็กหญิงธิติมา รักเย็น ป.3/9
96 เด็กหญิงจิรัชญา เรืองเอียด ป.3/9
97 เด็กหญิงอารยา ฤกษ์วุฒิโชค ป.3/9
98 เด็กหญิงทักษพร สุขแจ่ม ป.3/9
99 เด็กหญิงณฐมน ชูจิตร ป.3/9
100 เด็กหญิงณัฐญา โกละกะ ป.3/9
101 เด็กหญิงกชนันท์ วีระสุนทร ป.3/9
102 เด็กชายณเดช นวลน้อม ป.3/9
103 เด็กหญิงพิชญา สุวรรณประภา ป.3/9
104 เด็กชายนฤบดิน หลักชุม ป.3/10
105 เด็กชายกฤตภาส ม่วงพฤกษ์ ป.3/10
106 เด็กชายภูมิ รังสิพล ป.3/10
107 เด็กฐิติยา แป้นบุตร ป.3/10
108 เด็กหญิงธนกานต์ ราชแก้ว ป.3/10
109 เด็กหญิงปาวรีย์ ทิพย์รัตน์ ป.3/10
110 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์ โชติพันธวานนท์ ป.3/10
111 เด็กหญิงณัฐรินีย์ ผอมถึง ป.3/10

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

112 เด็กหญิงลฏาภา นุ่นชื่น ป.3/10
113 เด็กหญิงพัชรกันย์ ปานทอง ป.3/10
114 เด็กหญิงเมธาพร ไทยสยาม ป.3/10
115 เด็กหญิงพิชชาภา เรืองสวัสด์ิ ป.3/10
116 เด็กหญิงณัฐธิยาน์ เพชรทองบุญ ป.3/10
117 เด็กชายรัชชานนทร์ รัตนะ ป.3/11
118 เด็กชายภูดิท จิ๋วพัฒนกุล ป.3/11
119 เด็กชายพีรพัฒน์ พละเลิศ ป.3/11
120 เด็กชายธนวิชญ์ จ่าแก้ว ป.3/11
121 เด็กชายณัช อรุณสกุล ป.3/11
122 เด็กชายอติชาติ โชติช่วง ป.3/11
123 เด็กชายศิรวิทย์ พวงเพชร ป.3/11
124 เด็กชายนันทภพ สุขสม ป.3/11
125 เด็กชายอภิชณัฎฐ์ ธนอดิโรจน์ ป.3/11
126 เด็กหญิงพิชญธิดา จงควินิต ป.3/11
127 เด็กหญิงปริญญ์ ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ ป.3/11
128 เด็กหญิงพิมพ์ซิน วัชรินทร์ ป.3/11
129 เด็กหญิงพชรพร มานิล ป.3/11
130 เด็กหญิงเพียงประภาส์ เพียรเจริญ ป.3/11
131 เด็กหญิงอริญรดา ถือแก้ว ป.3/11
132 เด็กหญิงณัชชา โมควงศ์ ป.3/11
133 เด็กหญิงเบญจพร เด่ียววาณิชย์ ป.3/11
134 เด็กหญิงโปชิญา ว่องสกุล ป.3/11
135 เด็กชายณัฐรณ ทองนุ้ยพราหมณ์ ป.3/12
136 เด็กชายธีรวัฒน์ พัฒนประดิษฐ์ ป.3/12
137 เด็กชายนพรุจ แซ่ล้ิม ป.3/12
138 เด็กชายธนชาติ ตันธนกุล ป.3/12
139 เด็กชายพชรคุณ ชูขันธ์ ป.3/12
140 เด็กชายรดิท ชัยมงคล ป.3/12
141 เด็กชายนนทพัทธ์ บัวจันทร์ ป.3/12
142 เด็กหญิงลภัศ โชคคณาพิทักษ์ ป.3/12
143 เด็กหญิงนราวดี ปาลคเชนทร์ ป.3/12
144 เด็กหญิงบุณยานุช เชาวน์ณัฐเศวตกุล ป.3/12
145 เด็กหญิงศิรภัสสร โชติกศุภเศรณี ป.3/12
146 เด็กหญิงณัฐกฤตา เอี่ยมคล้าย ป.3/12
147 เด็กหญิงณชรต จ านงค์ทอง ป.3/12
148 เด็กหญิงกฤตยาธรณ์ ข าคง ป.3/12
149 เด็กหญิงธิติธาดา จิตราภิรมย์ ป.3/12
150 เด็กหญิงพิมพ์ญาร์ดา สุขประเสริฐ ป.3/12

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

1 เด็กชายกิตติกานต์ สุทธิรักษ์ ป.4/1
2 เด็กชายชนาเมธ จันทร์เกตุ ป.4/1
3 เด็กชายชยุตพงศ์ ทิพย์รัตน์ ป.4/1
4 เด็กหญิงณัชณิชา แก้วมณี ป.4/1
5 เด็กหญิงกัญญาวีร์ นาคเล้ียว ป.4/1
6 เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ ข าแก้ว ป.4/1
7 เด็กชายภัทรวุฒิ บุญญภัทร ป.4/2
8 เด็กชายมนัญชัย ไชยบรรดิษฐ ป.4/2
9 เด็กชายธัญธร สินทอง ป.4/2
10 เด็กชายธีร์ธวัช ฤทธิขาบ ป.4/2
11 เด็กชายจิรายุ ศรีทองกุล ป.4/2
12 เด็กชายรัชชานนท์ ธานีวงษ์ ป.4/2
13 เด็กชายอภิวิชญ์ รัตนพร ป.4/2
14 เด็กหญิงจิราภา เมฆบุตร ป.4/2
15 เด็กหญิงสุพิชญา พัฒเสน ป.4/2
16 เด็กหญิงลลิดา ขนอม ป.4/2
17 เด็กหญิงพนิดา เผือกชู ป.4/2
18 เด็กหญิงฐิติชญา ทองค า ป.4/2
19 เด็กหญิงมนัสนันท์ ขวัญกุล ป.4/2
20 เด็กหญิงณัฐปภัสร์ รัตกุล ป.4/2
21 เด็กหญิงวีรปริยา สุขมหา ป.4/2
22 เด็กชายแทนคุณ ศรีไชย ป.4/3
23 เด็กชายยศสรัล เกิดอุดม ป.4/3
24 เด็กชายพิพรรธ แก้วมณี ป.4/3
25 เด็กชายชยพล โชคชัยกวิน ป.4/3
26 เด็กชายเนติธร ปิน่แก้ว ป.4/3
27 เด็กชายเตชินท์ วงศ์สุวรรณ ป.4/3
28 เด็กชายจอมทัพ สนธิคุณ ป.4/3
29 เด็กชายอิชิ นิธิเมธานนท์ ป.4/3
30 เด็กหญิงเขมศิตา ศักด์ิศรีวิธุราช ป.4/3
31 เด็กหญิงภูสิปราง จุลานุพันธ์ ป.4/3
32 เด็กหญิงณัฐกฤตา นารีจงกล ป.4/3
33 เด็กหญิงอัจฉรียา รักษานุ่น ป.4/3
34 เด็กหญิงศิริพิชญา เพ็ชรรัตน์ ป.4/3
35 เด็กหญิงอภิชญา ทัพภะ ป.4/3
36 เด็กหญิงปุญนรี มลิวัลย์ ป.4/3
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ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

37 เด็กหญิงสิริโมฬี บุณยทัต ป.4/3
38 เด็กหญิงนันท์นภัส ชื่นชม ป.4/3
39 เด็กหญิงพศิกา ภมร ป.4/3
40 เด็กหญิงวีรภัทรา สุขมหา ป.4/3
41 เด็กหญิงบุษเบญ ต้ังกิติกรกุล ป.4/3
42 เด็กชายปัญนพัทร ชัยทอง ป.4/4
43 เด็กหญิงณัฐณิชา จงอริยะกุล ป.4/4
44 เด็กหญิงเหนือฟ้า ไชยอร่าม ป.4/4
45 เด็กหญิงสุภิชชา วัตรากรณ์ ป.4/4
46 เด็กหญิงชนิดาภา แก้วอ าดี ป.4/4
47 เด็กหญิงปุณิกา อักษรภักดี ป.4/4
48 เด็กหญิงโมะโมะ ชิบาตะ ป.4/4
49 เด็กหญิงเบญญาภา ทองพิทักษ์ ป.4/4
50 เด็กชายสุกฤษฎิ์ นนทกัป ป.4/5
51 เด็กชายศุภวิชญ์ อมรชาติ ป.4/5
52 เด็กชายเทพประธาน ศักดา ป.4/5
53 เด็กชายอนพัช มีเพียร ป.4/5
54 เด็กชายศุภสัณห์ จันทร์ไทย ป.4/5
55 เด็กชายฟาฏิน หวังเจริญ ป.4/5
56 เด็กหญิงพิชญกานต์ หลิวปลอด ป.4/5
57 เด็กหญิงณัฐธยาน์ วิเศษแสง ป.4/5
58 เด็กหญิงการต์พิชชา ทองน้อย ป.4/5
59 เด็กหญิงกีรณัญน์ ชวะพงษ์ ป.4/5
60 เด็กหญิงนันท์นภัส ไชยวรรณ ป.4/5
61 เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา เกตุแก้ว ป.4/5
62 เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วมณี ป.4/5
63 เด็กหญิงลภัสรดา เพชรทอง ป.4/5
64 เด็กหญิงพชรพร วรอาจ ป.4/5
65 เด็กหญิงลัสนา วงค์สวัสด์ิ ป.4/5
66 เด็กหญิงวีร์สุดา บุญประคองพันธ์ ป.4/5
67 เด็กชายเตชินท์ ทองต าลึง ป.4/6
68 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ปานเดช ป.4/6
69 เด็กหญิงสิริรัตน์ โภชนาธาร ป.4/6
70 เด็กหญิงปัญญกัญญ์ ทองจีน ป.4/6
71 เด็กหญิงธัญลักษณ์ น้อยเกษม ป.4/6
72 เด็กหญิงธนัท เกิดสมบัติ ป.4/6
73 เด็กหญิงกุลจิรา ใจเพชร ป.4/6
74 เด็กหญิงญาณพัทธ์ แดงทอง ป.4/6
75 เด็กหญิงพริมา วาสินธ์ ป.4/6

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

76 เด็กชายสิรวิชญ์ พันธ์ศิริวรกุล ป.4/7
77 เด็กชายปภินวิช ใบกว้าง ป.4/7
78 เด็กชายมณินทร คงทรัพย์ ป.4/7
79 เด็กชายธิษณ์รุจน์ แมนเมือง ป.4/7
80 เด็กหญิงจันทิมา ยิ้มพิทักษ์กุล ป.4/7
81 เด็กหญิงปาณิสรา เวฬุการ ป.4/7
82 เด็กหญิงปภาดา สุวรรณปากแพรก ป.4/7
83 เด็กหญิงวริยา แพกุล ป.4/7
84 เด็กชายธนกฤต สิทธิรักษ์ ป.4/8
85 เด็กชายปภังกร พรหมทองแก้ว ป.4/8
86 เด็กหญิงสาธิดา บริเพชร ป.4/8
87 เด็กหญิงปริชญา สุวรรณเทียบ ป.4/8
88 เด็กหญิงจิตสุภา สุวรรณภิวัฒน์ ป.4/8
89 เด็กหญิงพิชญา สายใจบุญ ป.4/8
90 เด็กหญิงศุภิสรา จรจรัส ป.4/8
91 เด็กชายคงกะพันธุ์ เทพจิตต์ ป.4/9
92 เด็กชายธามวัต แก้วมณี ป.4/9
93 เด็กชายกิตติพศ อินคชสาร ป.4/9
94 เด็กชายชยพัทธ์ รักกะเปา ป.4/9
95 เด็กชายถนอมพงษ์ เฉลียวการ ป.4/9
96 เด็กชายจิรภาส ทองมาก ป.4/9
97 เด็กชายธนัตถ์ ซังธาดา ป.4/9
98 เด็กชายรังสิมันต์ แย้มแสง ป.4/9
99 เด็กชายปณิธิ สุขโสม ป.4/9
100 เด็กหญิงณัฐิดา ทองต าลึง ป.4/9
101 เด็กหญิงวสิพร อุ้ยปะโค ป.4/9
102 เด็กหญิงธารพร เล่ืองสุนทร ป.4/9
103 เด็กชายกฤษฎิล์ภณ มุขรัษฎา ป.4/10
104 เด็กหญิงปรัชญาวรินท์ พวงบุรี ป.4/10
106 เด็กชายณฐาศักด์ิ โกสิยพันธ์ ป.4/11
107 เด็กชายทรรพตะวัน โมทนา ป.4/11
109 เด็กชายน่านฟ้า รักษภักดี ป.4/11
110 เด็กชายวราเสฎฐ์ เหล่านาค ป.4/11
113 เด็กชายสกลภัทร เดชมณี ป.4/11
114 เด็กชายปุณณวิช อรุณศิริวัฒนา ป.4/11
115 เด็กชายอีต้ัน เชน ป.4/11
116 เด็กชายอติรุจ กิจกร ป.4/11
117 เด็กชายภีมพล ครุฑสุวรรณ ป.4/11
118 เด็กชายกฤษกร ธนมิตรามณี ป.4/11

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

119 เด็กหญิงณัชปภา ชินทัตโสภณ ป.4/11
120 เด็กหญิงดล กล่ินเสาวคนธ์ ป.4/11
121 เด็กหญิงณิศชนา เสือแก้ว ป.4/11
122 เด็กหญิงปิยธิดา หาญจริยากูล ป.4/11
123 เด็กหญิงกิติพิชญา จินดาเรือง ป.4/11
124 เด็กหญิงนาฎนรี ศรีตะกุก ป.4/11
125 เด็กหญิงณิชกมล ปิน่ทองศรี ป.4/11
126 เด็กหญิงพลอยรัตน์ แซ่เต้ือง ป.4/11
127 เด็กหญิงพิมพาภรณ์ โพธิพ์ิชญกุล ป.4/11
128 เด็กหญิงปภัชญา สุรวุฒิสกุล ป.4/11

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

1 เด็กชายวีรวิชญ์ สมบูรณ์ลักขณา ป.5/1
2 เด็กชายกษิดิศ ไกรนุกูล ป.5/1
3 เด็กชายจิตตบุญ จิตนุ่ม ป.5/1
4 เด็กชายธิติวุฒิ เมืองจันทบุรี ป.5/1
5 เด็กชายแทนคุณ ภิรมย์สมบัติ ป.5/1
6 เด็กชายสิรภพ พินิจอักษร ป.5/1
7 เด็กชายกันตภณ สุวรรณคง ป.5/1
8 เด็กชายณัฏฐ์ณยศ พัฒนเชียร ป.5/1
9 เด็กชายภูมิภัทร ทองผล ป.5/1
10 เด็กชายชยพัฒน์ ทองศรี ป.5/1
11 เด็กชายภควัติ ปลอดอักษร ป.5/1
12 เด็กหญิงปริญญดา อ าลอย ป.5/1
13 เด็กหญิงอรินธิฬา วัลลิสุต ป.5/1
14 เด็กหญิงธนิษฐา จ้งคีรี ป.5/1
15 เด็กหญิงปพิชญา คล้ิงเคล้า ป.5/1
16 เด็กหญิงซีรีน อินอาม ป.5/1
17 เด็กหญิงพิชชานันท์ โอมณี ป.5/1
18 เด็กหญิงชนกนันท์ กาญจนพานิช ป.5/1
19 เด็กหญิงทักษอร เนตรน้อย ป.5/1
20 เด็กหญิงสุวิชญา จันทร์ชีระ ป.5/1
21 เด็กหญิงกฤตาภรณ์ วาทีเส้ง ป.5/1
22 เด็กหญิงสิริพิชชา ค าชุมภู ป.5/1
23 เด็กหญิงอริสรา ผันเฉย ป.5/1
24 เด็กหญิงนภัสสร นะแหล่ ป.5/1
25 เด็กหญิงจิลลาภัทร ถิ่นหัวเตย ป.5/1
26 เด็กหญิงธัญมน ถิ่นหัวเตย ป.5/1
27 เด็กหญิงจิราวรรณ อุตล้อม ป.5/1
28 เด็กหญิงจิรชยา จิตราภิรมย์ ป.5/1
29 เด็กหญิงวาเนีย มุติชุน ป.5/1
30 เด็กหญิงชัญญานุช พรหมสะอาด ป.5/1
31 เด็กหญิงภัสสรา วรสุนทรารมณ์ ป.5/1
32 เด็กชายภูริวัฑฒ์ โชติสิงห์ ป.5/2
33 เด็กชายอารากันท์ เจะหม้าหลี ป.5/2
34 เด็กชายเตชน ราตรี ป.5/2
35 เด็กชายนพัตธร รุจิภักด์ิ ป.5/2
36 เด็กหญิงญาณิดา ทองสร้าง ป.5/2

การสอบแขง่ขนัทางวิชาการออนไลน์ (Online) ประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนธิดาแมพ่ระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

37 เด็กหญิงสุณัฏฐา จินตบุตร ป.5/2
38 เด็กหญิงวชิรญาณ์ แสงดี ป.5/2
39 เด็กหญิงธีวัลย์นัฐ แก้วพิชัย ป.5/2
40 เด็กหญิงกชพรรณ เหาตะวานิช ป.5/2
41 เด็กหญิงคนึงนิจ นวลวัฒน์ ป.5/2
42 เด็กหญิงเขมณัฐน์ พัฒน์มาศ ป.5/2
43 เด็กหญิงตมิสา ทองคง ป.5/2
44 เด็กหญิงรมลกร จันทร์ส่อง ป.5/2
45 เด็กชายภวิศร์พงษ์ เกิดพงษ์พันธ์ ป.5/3
46 เด็กชายเปมทัต การโชติ ป.5/3
47 เด็กหญิงจิดาภา ลาขุมเหล็ก ป.5/3
48 เด็กหญิงชนากานต์ ธรรมปรีชา ป.5/3
49 เด็กหญิงเขมินทรา ขาวนิ่ม ป.5/3
50 เด็กหญิงปภาภัทร จิตมั่น ป.5/3
51 เด็กหญิงชัญญาภัค กาญจนโสภา ป.5/3
52 เด็กชายปัณณวิชญ์ สาริขา ป.5/4
53 เด็กชายศักรนันทน์ พรหมเมือง ป.5/4
54 เด็กชายธนบูลย์ สุขขี ป.5/4
55 เด็กชายวิศรุต หีตหมื่น ป.5/4
56 เด็กชายศุภณัฐ ณ นคร ป.5/4
57 เด็กชายสุวิจักขณ์ แสงเกื้อหนุน ป.5/4
58 เด็กหญิงภิรัญญา โอมณี ป.5/4
59 เด็กหญิงชนิสรา เพชรศรี ป.5/4
60 เด็กหญิงเขมิกา สังข์ประคอง ป.5/4
61 เด็กหญิงปณิชา พรหมจันทร์ ป.5/4
62 เด็กหญิงเบญญภา ทองยวน ป.5/4
63 เด็กหญิงพิชญาภัค บุญทิพย์ ป.5/4
64 เด็กหญิงธมน กาญจนรัตน์ ป.5/4
65 เด็กหญิงริซกีน่า ยูซบ ป.5/4
66 เด็กหญิงกอบแก้ว เอียดสิทธิรักษ์ ป.5/4
67 เด็กชายภูมิพัฒน์ หอมเกตุ ป.5/5
68 เด็กชายนวนนท์ พรหมทอง ป.5/5
69 เด็กชายเทพินทร์ พูลเพิม่ ป.5/5
70 เด็กชายกลวัชร มะกาว ป.5/5
71 เด็กชายกัณตธี จันทมะลิ ป.5/5
72 เด็กชายปัณณวิชญ์ สุรไพศาลนนท์ ป.5/5
73 เด็กชายปฏิภาณ แก้วเสถียร ป.5/5
74 เด็กชายวณิชวัชร วิกาล ป.5/5
75 เด็กชายเศรษฐพงษ์ ชฎาธร ป.5/5

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

76 เด็กชายกฤตภัค วิชัยดิษฐ ป.5/5
77 เด็กหญิงนันทิกานต์ จิระปฏินันท์ ป.5/5
78 เด็กหญิงปุณยนุช กาลดิษฐ ป.5/5
79 เด็กหญิงลลิตภัทร เกตุแก้ว ป.5/5
80 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา โพธิถ์าวร ป.5/5
81 เด็กหญิงนิธิตา วิชัยดิษฐ ป.5/5
82 เด็กหญิงณฤมล ศรีชาย ป.5/5
83 เด็กหญิงณัฐณิชา บุญเชิด ป.5/5
84 เด็กหญิงนัทธมน เสือทอง ป.5/5
85 เด็กหญิงชัชนันท์ พันธวัฒน์ ป.5/5
86 เด็กหญิงพิมนพัชร โรจนจิรางกูร ป.5/5
87 เด็กหญิงภัทรฤทัย บุญญภัทร ป.5/5
88 เด็กหญิงพิมพ์รภัทร จรา ป.5/5
89 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บุญนาถ ป.5/5
90 เด็กหญิงนิชธาวัลย์ หนูปาน ป.5/5
91 เด็กหญิงธัญญรัตน์ ขวัญนาค ป.5/5
92 เด็กหญิงปาณิสรา กุลศิริ ป.5/5
93 เด็กหญิงฐิติกานต์ แซ่โค้ว ป.5/5
94 เด็กหญิงณดา นวลน้อม ป.5/5
95 เด็กชายภัทรกร แก้วสะอาด ป.5/6
96 เด็กชายกฤตภาส พัชรธาดากิจ ป.5/6
97 เด็กชายธนากร เริงวิทย์ ป.5/6
98 เด็กชายพงศกร ยอดมณี ป.5/6
99 เด็กชายคุณัชญ์ เกิดก่อ ป.5/6
100 เด็กชายพศิน ถิ่นหัวเตย ป.5/6
101 เด็กชายชนาธิป กองกุล ป.5/6
102 เด็กหญิงกัญญาณัฐ หนูขาว ป.5/6
103 เด็กหญิงพนิตตา วุฒิพงศ์ ป.5/6
104 เด็กหญิงรสริน ช่วยอยู่ ป.5/6
105 เด็กหญิงวรนันท์ เอกรัตน์ ป.5/6
106 เด็กหญิงณพัชญาพร ศิริพฤฒิกุล ป.5/6
107 เด็กหญิงพัทธนันท์ โอนอ่อน ป.5/6
108 เด็กชายธรรศ ปาลคเชนทร์ ป.5/7
109 เด็กชายภัทร์ชนน สุทธิรักษ์ ป.5/7
110 เด็กชายกันตวิชญ์ ชูแก้ว ป.5/7
111 เด็กชายพงศ์ปณต ทองมาก ป.5/7
112 เด็กชายกฤตภาส แซ่เอี้ยว ป.5/7
113 เด็กชายชุติพนธ์ เผือกภูมิ ป.5/7
114 เด็กชายฉาดฉาน เหล่าปรีชากุล ป.5/7

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

115 เด็กหญิงธัญญชนก อุ่นพิชัย ป.5/7
116 เด็กหญิงกวินธิดา จันทร์มณี ป.5/7
117 เด็กหญิงชลพรรษ มากศรี ป.5/7
118 เด็กหญิงสุวิชาดา อยู่เย็น ป.5/7
119 เด็กหญิงสันต์ฤทัย ขนานทอง ป.5/7
120 เด็กหญิงปัณฑิตา แสงศรี ป.5/7
121 เด็กหญิงสุวภัทร บุญมา ป.5/7
122 เด็กหญิงสุชัญญา คงพยัคฆ์ ป.5/7
123 เด็กหญิงกานต์พิชชา เพชรสถิตย์ ป.5/7
124 เด็กหญิงธัญชนก ปานดี ป.5/7
125 เด็กหญิงศศิรัศมิ์ เพ็ชรรัตน์ ป.5/7
126 เด็กหญิงเพชรกะรัต โมทนา ป.5/7
127 เด็กหญิงปรางค์ จีนด้วง ป.5/7
128 เด็กหญิงดุจฟ้าใส ธานีรัตน์ ป.5/7
129 เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงชาตรี ป.5/7
130 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พรัมรัตนพงศ์ ป.5/7
131 เด็กหญิงรภัสกร เกิดแก้ว ป.5/7
132 เด็กหญิงชญานุช ภูมิไชยา ป.5/7
133 เด็กหญิงพรนภัส พรหมเมฆ ป.5/7
134 เด็กหญิงณัฐกานต์ เรืองทอง ป.5/7
135 เด็กชายกิตติพัทธ์ สงปลอด ป.5/8
136 เด็กชายธเนศพล ขุขันธ์ ป.5/8
137 เด็กชายณัฐชัย ต้ันขุ้ย ป.5/8
138 เด็กชายก้องภพ สุวรรณศรี ป.5/8
139 เด็กชายศุภเสกข์ ห้วยนุ้ย ป.5/8
140 เด็กหญิงปริชมน สุวรรณเทียบ ป.5/8
141 เด็กหญิงชนกนันท์ อู่เงิน ป.5/8
142 เด็กหญิงสุชาครีย์ ปานแป้น ป.5/8
143 เด็กหญิงรุจิราพร พุทธิรักษ์ ป.5/8
144 เด็กหญิงณภาภัช อู่วณิชย์กุล ป.5/8
145 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ล้ิมสุวรรณ ป.5/8
146 เด็กหญิงลภัสสินี ทองค า ป.5/8
147 เด็กหญิงพิมนิศา ทองปาน ป.5/8
148 เด็กหญิงจิดาภา ใจกว้าง ป.5/8
149 เด็กชายภาณุศิษฏ์ วงศ์ประจันต์ ป.5/9
150 เด็กชายภูศิล พุฒด า ป.5/9
151 เด็กชายธีทัต ซังธาดา ป.5/9
152 เด็กชายธีร์ธวัช ลมุล ป.5/9
153 เด็กหญิงปรายฟ้า แซ่โก๊ย ป.5/9

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

154 เด็กหญิงอชิรญา ตันติวชิรฐากูร ป.5/9
155 เด็กหญิงเพชรภิญญา อ่อนค า ป.5/9
156 เด็กหญิงอรนลิน ชูนามะ ป.5/9
157 เด็กหญิงปุณยาภรณ์ หนูเขียว ป.5/9
158 เด็กหญิงณิชานันท์ เทพพิพิธ ป.5/9
159 เด็กหญิงพิชญา ทองแหลม ป.5/9
160 เด็กหญิงธินิดา พรหมศิลป์ ป.5/9
161 เด็กหญิงธัญนันท์ ข าแก้ว ป.5/9
162 เด็กชายสิรวุฒิ จันทวงค์ ป.5/10
163 เด็กชายพิชญะ แก้วสุขสี ป.5/10
164 เด็กชายฮูไซนี กรีมละ ป.5/10
165 เด็กชายศุภสัณห์ ห้วยนุ้ย ป.5/10
166 เด็กหญิงธนิตา วิสิทธ์ไพบูลย์ ป.5/10
167 เด็กหญิงกานต์ปภัสร์ แซ่เจีย ป.5/10
168 เด็กหญิงนันท์นภัส รักษาวงศ์ ป.5/10
169 เด็กหญิงชญาดา ธัญญากรณ์ ป.5/10
170 เด็กหญิงสุกัญญา ด่านสุวรรณ์ ป.5/10
171 เด็กชายหัฏฐกมล แก้วสะอาด ป.5/11
172 เด็กชายภูดิทกร เสถียรพงศ์ประภา ป.5/11
173 เด็กชายยศพงศ์ ส าราญกิจณัฐ ป.5/11
174 เด็กชายนัทธพงศ์ สิงหะ ป.5/11
175 เด็กชายกฤชณัท รักเกียรติเผ่า ป.5/11
176 เด็กชายศรรวริศ ขนานสุข ป.5/11
177 เด็กชายกฤษฎา ทอธราเมธา ป.5/11
178 เด็กชายแทนวุฒิ เครือรัตน์ ป.5/11
179 เด็กหญิงภคพร วิธีธรรม ป.5/11
180 เด็กหญิงครองขวัญ จินดาวรรณ์ ป.5/11
181 เด็กหญิงปวิตรา บุญมา ป.5/11
182 เด็กหญิงกัญญณัท อินทคง ป.5/11
183 เด็กหญิงร่มฉัตร บุณยนพพงศ์ ป.5/11
184 เด็กหญิงชณิสรา วิริยากุลภัทร ป.5/11
185 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ อัครธนสุนทร ป.5/11
186 เด็กหญิงสโรชา แซ่หว่อง ป.5/11
187 เด็กหญิงไอลินดา สาเมือง ป.5/11
188 เด็กหญิงชาลิสา เนตรธุวกุล ป.5/11
189 เด็กหญิงธัญชนก เพ็งบูลย์ ป.5/11
190 เด็กหญิงนัรจิสชา หมัดชา ป.5/11
191 เด็กหญิงพิมพ์วลี เทียมประทีป ป.5/11
192 เด็กหญิงศดานันท์ จันทร์ประเสริฐ ป.5/11

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

193 เด็กหญิงกวิษรา กุมภกาญจน์ ป.5/11
194 เด็กหญิงณัฐวรา ซุ่นสกุล ป.5/11
195 เด็กหญิงกัญญารัตน์ นพสกุล ป.5/11
196 เด็กหญิงปาริมา โกยสมบัติโอฬาร ป.5/11
197 เด็กหญิงอิงฟ้า มณีกาญจน์ ป.5/11
198 เด็กหญิงกัลยกร โมควงศ์ ป.5/11
199 เด็กหญิงธัญพิมล กุยสาย ป.5/11

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

1 เด็กชายยศกร นวเลิศปัญญา ป.6/1
2 เด็กชายสุกฤษฎิ์ สิริกุสโลปกรณ์ ป.6/1
3 เด็กชายชญานน ภูริปัญญานนท์ ป.6/1
4 เด็กชายพงศ์สุวัชร มิตรพัฒน์ ป.6/1
5 เด็กชายธราเทพ ขนอม ป.6/1
6 เด็กชายเดชพิพัฒน์ จวนเจือ ป.6/1
7 เด็กชายรัชชานนท์ แซ่โอ้ว ป.6/1
8 เด็กหญิงปราย กลับสติ ป.6/1
9 เด็กหญิงธนิษฐา ธนาพล ป.6/1
10 เด็กหญิงจิดาภา โชคชัยกวิน ป.6/1
11 เด็กหญิงพิชามญชุ์ พิชญะอนันต์กุล ป.6/1
12 เด็กหญิงณัฐณิชาช์ สุขีเกตุ ป.6/1
13 เด็กหญิงธีรนาฏ ราชรักษ์ ป.6/1
14 เด็กหญิงพิชามญชุ์ บุญสิน ป.6/1
15 เด็กหญิงณัฐณิชา ถาวรสิน ป.6/1
16 เด็กชายพชรพล เจริญมาก ป.6/2
17 เด็กชายกฤชัท จีนหมิก ป.6/2
18 เด็กชายสิรวิชญ์ วุฒิกรวาที ป.6/2
19 เด็กชายโสภณวิชญ์ เพชรรัตน์ ป.6/2
20 เด็กชายจิรภัทร พรมแก้ว ป.6/2
21 เด็กหญิงกฤติมา คงทน ป.6/2
22 เด็กหญิงปุณยาภา สังข์ทอง ป.6/2
23 เด็กหญิงปภาดา วงศ์รัตนะ ป.6/2
24 เด็กหญิงธนพร นูนน้อย ป.6/2
25 เด็กหญิงโชติรส เพชรอาวุธ ป.6/2
26 เด็กหญิงชิโนรส เพชรอาวุธ ป.6/2
27 เด็กหญิงปิยาภัทร์ ทิพย์บ ารุง ป.6/2
28 เด็กชายธนัชนันท์ เมืองแมน ป.6/3
29 เด็กชายกฤตชณัฐพงศ์ สุนทร ป.6/3
30 เด็กชายนพัตธร ทิพย์ประชาบาล ป.6/3
31 เด็กหญิงเกวลิน ชลธารสฤษฏ์ ป.6/3
32 เด็กหญิงอัยพัชร์ โรจนสารัมภกิจ ป.6/3
33 เด็กหญิงศิรภัสสร เพชรดุก ป.6/3
34 เด็กชายณัฐวัฏร เมืองพรหม ป.6/4
35 เด็กชายเอกธนิน เกตุแก้ว ป.6/4
36 เด็กชายคณัสนันท์ อินทรประเสริฐ ป.6/4
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ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

37 เด็กชายนันทิพัฒน์ เมืองชู ป.6/4
38 เด็กชายสัณหณัฐ อุ้ยเกษมสุข ป.6/4
39 เด็กหญิงชมพูนุช จันทร์ชูกล่ิน ป.6/4
40 เด็กหญิงณัฐกฤตา เวฬุการ ป.6/4
41 เด็กหญิงชญานิศ พัฒเสน ป.6/4
42 เด็กหญิงชโลมา แสงนิล ป.6/4
43 เด็กหญิงอลิสา โตะหะ ป.6/4
44 เด็กหญิงศุทธินี บัวชุม ป.6/4
45 เด็กหญิงพรรษชล ชูศรี ป.6/4
46 เด็กหญิงรักต์กันท์ เสนทอง ป.6/4
47 เด็กหญิงวริษฎา สันติวิริยไพบูลย์ ป.6/4
48 เด็กหญิงปรียาภรณ์ พืชผล ป.6/4
49 เด็กหญิงปุญญิสา รอดอุนา ป.6/4
50 เด็กหญิงภัคธีมา ภูเขาทอง ป.6/4
51 เด็กชายณฐพล เทพเล่ือน ป.6/5
52 เด็กชายกฤติน สุทธิจุฑามณี ป.6/5
53 เด็กชายธัชกฤศ ตปนิยนันท์ ป.6/5
54 เด็กชายอะฟันด้ี เหร็นเส็บ ป.6/5
55 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์ บัวแก้ว ป.6/5
56 เด็กหญิงชาลิสา ฉิมชูทอง ป.6/5
57 เด็กหญิงอาทิตยา ชูเชิด ป.6/5
58 เด็กหญิงปภาวี ศักดา ป.6/5
59 เด็กหญิงนภสร เพ็ชรสังข์ ป.6/5
60 เด็กหญิงณฐรดี ร่มโพธิท์อง ป.6/5
61 เด็กหญิงศุณิสา ขมัน ป.6/5
62 เด็กหญิงฐิติวรดา ประดับ ป.6/5
63 เด็กหญิงธัญชนก นวลสุทธิ์ ป.6/5
64 เด็กหญิงญาณิศา เสวกวัง ป.6/5
65 เด็กหญิงณัชชา วิเศษคณากุล ป.6/5
66 เด็กหญิงณิชารีย์ โสตยิ้ม ป.6/5
67 เด็กหญิงกันยกร เกษมกิจโภคิน ป.6/5
68 เด็กหญิงชนัญชิตา แพนาค ป.6/5
69 เด็กหญิงณัฐศรณ์ อินทรนาค ป.6/5
70 เด็กหญิงพัชราลักษณ์ น้อยไขข า ป.6/5
71 เด็กหญิงภาวัชญา ปรีชา ป.6/5
72 เด็กชายภูริณัฐ ศักด์ิสวัสด์ิ ป.6/6
73 เด็กชายวรชิต พันธุว์ิชาติกุล ป.6/6
74 เด็กชายพีรพัฒน์ ทองต าลึง ป.6/6
75 เด็กชายเจตนิพัทธ์ เพ็งศรี ป.6/6

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

76 เด็กชายสมาร์ท ทองเขาล้าน ป.6/6
77 เด็กชายเมธวัจน์ สุรไพศาลนนท์ ป.6/6
78 เด็กชายเชิดชูเกียรติ พิมเสน ป.6/6
79 เด็กชายธัชนนท์ โสมคง ป.6/6
80 เด็กชายภฤศ ถิระรุ่งเรือง ป.6/6
81 เด็กหญิงชญานี แก้วทองด้วง ป.6/6
82 เด็กหญิงดลพร ทองย้อย ป.6/6
83 เด็กหญิงปวิชญา วงศ์หิรัญ ป.6/6
84 เด็กหญิงศิรภัสสร ถึงเจริญ ป.6/6
85 เด็กหญิงวชิรญาณ์ เรืองฤทธิ์ ป.6/6
86 เด็กหญิงกวินธิดา เขียวแดง ป.6/6
87 เด็กหญิงบุญธิชา วงศ์โพธิพันธ์ ป.6/6
88 เด็กหญิงวรัชยา คงเสน่ห์ ป.6/6
89 เด็กหญิงสุภาวดี อุ่นเจริญ ป.6/7
90 เด็กหญิงนันท์นลิน จิปริก ป.6/7
91 เด็กชายคณิศ คงแก้ว ป.6/8
92 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ แก้วพิชัย ป.6/8
93 เด็กชายเมธวิน อินแพง ป.6/8
94 เด็กชายยศกร ช่วยมณี ป.6/8
95 เด็กหญิงโชษิตา ทองจีบ ป.6/8
96 เด็กหญิงศศิธร เหรียญวิทยากุล ป.6/8
97 เด็กหญิงวาสิตา เรียงรุ่งโรจน์ ป.6/8
98 เด็กหญิงภัทรวดี พงษ์นัยรัตน์ ป.6/8
99 เด็กหญิงธัญชนิต จิรวรรณพันธุ์ ป.6/8
100 เด็กหญิงภรสริญ ภูมิทวีปัญญา ป.6/8
101 เด็กชายวงธนา กาเล่ียง ป.6/9
102 เด็กหญิงศิรปรียา จันทวงค์ ป.6/9
103 เด็กหญิงเปรมพระพร ศรีมุข ป.6/9
104 เด็กหญิงนัฐนันท์ หนูแปลก ป.6/9
105 เด็กหญิงธิติสุดา นิตยา ป.6/9
106 เด็กหญิงนภสร แก้วเกิดเถื่อน ป.6/9
107 เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา แตะกระโทก ป.6/9
108 เด็กหญิงมีนา หอมหวน ป.6/10
109 เด็กหญิงณัฏฐากร รักสวัสด์ิ ป.6/10
110 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เติมเกียรติไพศาล ป.6/10
111 เด็กหญิงกันติชา สุทธิจ านงค์ ป.6/10
112 เด็กชายศักดิโชติ กิตธรรมรัตน์ ป.6/11
113 เด็กชายวชิรวิทย์ อดิเทพสถิต ป.6/11
114 เด็กชายกฤติน ราชเรืองศรี ป.6/11

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

115 เด็กชายแทนคุณ นวลนิรันดร์ ป.6/11
116 เด็กชายวงศพัทธ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล ป.6/11
117 เด็กชายปกรณ์วิศว์ แก้วสะอาด ป.6/11
118 เด็กชายภูชิสส์ เพชรรัตน์ ป.6/11
119 เด็กชายพัชรพล แสงจันทร์ศิริ ป.6/11
120 เด็กชายธาร วงศ์ปิยะบวร ป.6/11
121 เด็กชายพศุตม์ ครุฑสุวรรณ ป.6/11
122 เด็กชายเตชทัต ณ พัทลุง ป.6/11
123 เด็กชายธนดนัย ดาวเรือง ป.6/11
124 เด็กชายณภัทร จ านงค์ทอง ป.6/11
125 เด็กชายรชต ธนอดิโรจน์ ป.6/11
126 เด็กหญิงวิชญา วิศิษฏธัญญากุล ป.6/11
127 เด็กหญิงวรนิษฐา ธนฐานสกุล ป.6/11
128 เด็กหญิงแสงหนึ่ง เชื้อเอี่ยม ป.6/11
129 เด็กหญิงจิดาภา แป้นทอง ป.6/11
130 เด็กหญิงนลินญาภัสร์ พิริเยศยางกูร ป.6/11
131 เด็กหญิงณิชนันทน์ จันทะโร ป.6/11
132 เด็กหญิงธริศรา รัตนเดชากร ป.6/11
133 เด็กหญิงทัชชกร เกื้อสกุล ป.6/11
134 เด็กหญิงพรนภัส วงศ์อินทร์ ป.6/11
135 เด็กหญิงนภิชสรา อาภรณ์ ป.6/11
136 เด็กหญิงเอมสุข สุดใหม่ ป.6/11
137 เด็กหญิงกัญชพร วงศ์สุบรรณ ป.6/11
138 เด็กหญิงธัญยกันต์ นาคกุล ป.6/11
139 เด็กชายธนดล ดาวเรือง ป.6/12
140 เด็กหญิงอรัญนิซ่ี ณ รังษี ป.6/12
141 เด็กหญิงมิรันดา กาญจนกิจ ป.6/12
142 เด็กหญิงชญานิศ ค าแผ้ว ป.6/12
143 เด็กหญิงวรัทยา สุรวุฒิสกุล ป.6/12

ชื่อ - สกุล 
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เลขที่ ชั้น 

1 เด็กชายชนวีร์ เพ็งศรี ม.1/1
2 เด็กชายพศิน เหล่าบุญกล่อม ม.1/1
3 เด็กชายนพรุจ พรหมนุช ม.1/1
4 เด็กชายเตชินท์ ปานเสน่ห์ ม.1/1
5 เด็กชายธัญเทพ มาประเสริฐ ม.1/1
6 เด็กชายจิระณัฏฐ์ เตโช ม.1/1
7 เด็กชายกิตติคุณ เพชรศิริ ม.1/1
8 เด็กชายธัชพล ศิริรักษ์ ม.1/1
9 เด็กชายอานุภาพ อติชาต ม.1/1
10 เด็กชายกิตติพศ สังคหะพงศ์ ม.1/1
11 เด็กชายชนินทร์ศักด์ิ ฉันทสุเมธากุล ม.1/1
12 เด็กชายไรวินท์ ทองฉิม ม.1/1
13 เด็กหญิงโยษิตา พาหุมันโต ม.1/1
14 เด็กหญิงชาญาดา ซ้ิมเจริญ ม.1/1
15 เด็กหญิงพิชญา รักษ์สาคร ม.1/1
16 เด็กหญิงคุณัญญา คุ้มภัย ม.1/1
17 เด็กหญิงอนุชนา ศึกศักด์ิ ม.1/1
18 เด็กหญิงชนิกา เพ็งทอง ม.1/1
19 เด็กหญิงกุลธิดา ศรีทองกุล ม.1/1
20 เด็กหญิงอธิชา สุวรรณนุรักษ.์ ม.1/1
21 เด็กหญิงปิยนันท์ เดโช ม.1/1
22 เด็กหญิงณัฐนรี มานะพัฒนพงศ์ ม.1/1
23 เด็กหญิงณัฐนันท์ น าจันทร์ ม.1/1
24 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีเฮง ม.1/1
25 เด็กหญิงพมลพร คล้ายพิกุล ม.1/2
26 เด็กหญิงกวินธิดา แก้วกาศ ม.1/2
27 เด็กหญิงณิชชา เซ่งแก่น ม.1/2
28 เด็กหญิงฝนทอง บุญฟัก ม.1/2
29 เด็กหญิงพิชญา คล้ายโสม ม.1/2
30 เด็กหญิงณภัทร กังวานธรรม ม.1/2
31 เด็กหญิงเขมิสรา ช่วงชุ่ม ม.1/3
32 เด็กหญิงวรินทร์ธร ฐิตะวชิระ ม.1/3
33 เด็กหญิงกัณฐชา ศรีรักษา ม.1/3
34 เด็กหญิงหทัยชนก เพชรแดง ม.1/3
35 เด็กหญิงลดาวดี เมษสุวรรณ ม.1/3
36 เด็กหญิงชนมน พิทักษ์วงศ์ ม.1/3

ชื่อ - สกุล 

โรงเรียนธิดาแมพ่ระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี



เลขที่ ชั้น 

37 เด็กหญิงปวริศา นาคเล้ียว ม.1/4
38 เด็กหญิงฐานิตา ศรีทอง ม.1/5
39 เด็กหญิงณชนก เทพจิตต์ ม.1/5
40 เด็กหญิงธัญชนก พัชนี ม.1/5

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

1 เด็กชายยศพนธ์ รัตนพันธ์ ม.2/1
2 เด็กชายกันตินันท์ พงศ์ธิติเมธี ม.2/1
3 เด็กชายเตชธรรม อมรติยางกูร ม.2/1
4 เด็กชายเตชทัต อมรติยางกูร ม.2/1
5 เด็กชายวีราทร ส าเภาเงิน ม.2/1
6 เด็กชายยี่เหิง จ้าว ม.2/1
7 เด็กชายธนชัย ธราธรโสภณ ม.2/1
8 เด็กชายณัฐภธัญห์ ภัทรประดับวิทูร ม.2/1
9 เด็กหญิงนันทนัช จิตต์นิยม ม.2/1
10 เด็กหญิงนิชธาวัลย์ สุดทอง ม.2/1
11 เด็กหญิงสิริ ทองรักษ์ ม.2/1
12 เด็กหญิงพลอยปภัส มากใหม่ ม.2/1
13 เด็กหญิงชญานิศ สะอาด ม.2/1
14 เด็กหญิงจิดาภา อิรัสคาน ม.2/1
15 เด็กหญิงมาณวี อุรัชโนประกร ม.2/1
16 เด็กหญิงนภเกตน์ วงษ์แหวน ม.2/1
17 เด็กหญิงศุภกานต์ ลิมปนะวงศานนท์ ม.2/1
18 เด็กหญิงกัญญาพักตร์ เพชรหนู ม.2/1
19 เด็กหญิงพิชญา พร้อมประเสริฐ ม.2/1
20 เด็กหญิงบุษรา บุญนาค ม.2/1
21 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เจริญสิน ม.2/1
22 เด็กหญิงวรัญญา ถนิมลักษณ์ ม.2/1
23 เด็กหญิงปพิชญา ณ บุญโณ ม.2/1
24 เด็กหญิงอรษยา รอดนัคเรศน์ ม.2/1
25 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ทองด้วง ม.2/1
26 เด็กหญิงรุ่งไพลิน สุวรรณ ม.2/1
27 เด็กหญิงนนทพร เหลืองเพิม่สกุล ม.2/1
28 เด็กหญิงภัทรวดี จ่าแก้ว ม.2/1
29 เด็กหญิงณิทารีย์ สมบุญ ม.2/1
30 เด็กหญิงศริตา เภกกิ้ม ม.2/1
31 เด็กหญิงสรัลรัตน์ ปจันทบุตร ม.2/1
32 เด็กหญิงสรัสวันต์ ปจันทบุตร ม.2/1
33 เด็กหญิงพริมรตา เพชรรักษ์ ม.2/1
34 เด็กหญิงศิริภัทร เพชรสงค์ ม.2/1
35 เด็กหญิงชฎาภรณ์ เกตุชู ม.2/1
36 เด็กหญิงจุฑามาศ เพชรา ม.2/1

การสอบแขง่ขนัทางวิชาการออนไลน์ (Online) ประจ าปีการศึกษา 2563
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ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

37 เด็กหญิงจิราพัชร จันวนา ม.2/2
38 เด็กหญิงช่อผกา ไชยธงรัตน์ ม.2/2
39 เด็กหญิงณภัทร เลิศรังสิวัฒน์ ม.2/4
40 เด็กหญิงณัจฉรียา สุขขี ม.2/4
41 เด็กหญิงกนกณัฐ คงทน ม.2/4
42 เด็กหญิงภิมชนก แพ่งยงยุทธ ม.2/4
43 เด็กหญิงพัสวีร์ ไชยเมธานันท์ ม.2/4

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

1 เด็กชายธัชพล จงขจรพงษ์ ม.3/1
2 เด็กชายวนัสบดี สุขแจ่ม ม.3/1
3 เด็กชายดลธรรม คงประชุม ม.3/1
4 เด็กชายปกเผ่า พิมศักด์ิ ม.3/1
5 เด็กชายวงศ์วริศ โรจนสารัมภกิจ ม.3/1
6 เด็กชายธรรศพล พุทธกาล ม.3/1
7 เด็กชายพันธกร เลาหพรชัยพันธ์ ม.3/1
8 เด็กหญิงฐิตารีย์ พัดลม ม.3/1
9 เด็กหญิงอริสรา พรหมนุช ม.3/1
10 นางสาวพุฒินาถ มาสังข์ ม.3/1
11 นางสาวประภัสสร จูศิริพงษ์กุล ม.3/1
12 นางสาวปุญญิศา ล้อมล้ิม ม.3/1
13 เด็กหญิงเปมิกา อดิเทพสถิต ม.3/1
14 นางสาวอารยา สมานทรัพย์ ม.3/1
15 นางสาวสราสินี ปิยะรัตน์ ม.3/1
16 เด็กหญิงณัฐนันท์ เฉลิมวงศ์ ม.3/1
17 นางสาวศิโรรัตน์ สังข์อ่ า ม.3/1
18 นางสาแพรชมพู ฉวาง ม.3/1
19 เด็กหญิงกนกกร ใจซ่ือ ม.3/1
20 เด็กหญิงวรดา ชนะกุล ม.3/1
21 นางสาวชวิศา ศรีเกษ ม.3/1
22 เด็กหญิงปวริศา พรหมชิต ม.3/1
23 นางสาวชัชพิมุข เพชรรัตน์ ม.3/1
24 เด็กหญิงธนัชพร ดรุณศรี ม.3/1
25 นางสาวรติมา หริรักษ์ ม.3/1
26 เด็กหญิงณิชารีย์ ไทยราช ม.3/1
27 เด็กหญิงชนาพร สมบุญ ม.3/1
28 เด็กหญิงเก็จมณี ตรียุทธ ม.3/1
29 เด็กหญิงลิขิตตา เมืองใหม่ ม.3/1
30 นางสาววรญา หมื่นไธสง ม.3/1
31 เด็กหญิงนรพร ขวัญซ้าย ม.3/1
32 นางสาวเบญญาดา ประคองบุศย์ ม.3/1
33 นางสาวเดนิก้า พิล ม.3/1
34 นางสาวโซเฟีย เจะเด็ง ม.3/1
35 นางสาวลลิตภัทร ไพจิตรวิจารณ์ ม.3/1
36 นางสาวกิรติกานต์ วรรณบุรี ม.3/2
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ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

37 เด็กหญิงจัสมีน อินอาม ม.3/2
38 เด็กหญิงบุญธิชาฐ์ สุขีเกตุ ม.3/2
39 นางสาวฐปนรรฆ์ ศรีเทพ ม.3/2
40 นางสาวอมรพรรณ จันทร์ก าเหนิด ม.3/2
41 นางสาวจิตต์ลัดดา ประจง ม.3/2
42 นางสาวนันท์นภัส มงชู ม.3/3
43 เด็กหญิงปวีณ์นุช อินทเจียด ม.3/3
44 เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วมณี ม.3/3
45 นางสาวชาลิสา พรหมพัฒน์ ม.3/3
46 เด็กหญิงสุธาสินี โสภา ม.3/3
47 เด็กหญิงวิชญาดา ศรีชัยญา ม.3/3
48 เด็กหญิงธัญวรัตม์ แซ่เอี้ยว ม.3/3
49 นางสาวชาลิสา สุขแสง ม.3/3
50 นางสาวถลัชนันท์ ชูคง ม.3/3
51 นางสาวธีรนาฏ ชัยก้องทวี ม.3/3
52 นางสาวรินลนี ชนะภักดี ม.3/3
53 นางสาวณภัสชญากร ชูชีพ ม.3/3
54 เด็กหญิงบัณฑิตา โสภากุล ม.3/3
55 นางสาวฐาปนีย์ จตุพงษา ม.3/3
56 นางสาวพัชรี พลภักดี ม.3/3
57 นางสาวปพัชญา โรจนกิจ ม.3/3
58 เด็กหญิงนันท์นภัส ชมภูพล ม.3/3
59 นางสาววิมลสิริ ต้ังจิตตาภรณ์ ม.3/3
60 นางสาวธาราทิพย์ บุญสุวรรณ์ ม.3/3
61 นางสาวกมลฉัตร แซ่ล้ิม ม.3/3
62 นางสาวสรณ์สิริ ทองสกุล ม.3/3
63 นางสาวปรียาภรณ์ เจริญฤทธิ์ ม.3/3
64 นางสาวภทรชนก ดวงสุวรรณ ม.3/3
65 นางสาวปรัชญารัช เพชรรัตน์ ม.3/3
66 เด็กหญิงโสภิตา จิตจ านงค์ ม.3/3
67 นางสาวพรรณพัชร บุญศรี ม.3/3
68 เด็กหญิงจินต์จุฑา ฆงัคะประทุม ม.3/3
69 เด็กหญิงชนิสรา แซ่ล้ิม ม.3/3
70 นางสาวธิติยา แซ่ฉั่ว ม.3/3
71 นางสาวเกษมณี นาคประดิษฐ์ ม.3/3
72 นางสาวณชญาดา แก้วหีตนุ้ย ม.3/3
73 นางสาวรฎา หนูนาค ม.3/3
74 เด็กหญิงณัฏฐิกา วอหล้า ม.3/4
75 นางสาวสาวิกา เรืองขนาบ ม.3/4

ชื่อ - สกุล 



เลขที่ ชั้น 

76 นางสาวธนัญญา ช่วยสงค์ ม.3/5
77 นางสาวสุชาดา สุธาโภชน์ ม.3/5
78 นางสาวธมลวรรณ งามนาท ม.3/5
79 เด็กหญิงภัทรมน สวน ม.3/5
80 เด็กหญิงศิรภัสสร พันทอง ม.3/5
81 นางสาวณัฏฐณิชา รัดเกล้า ม.3/5
82 เด็กหญิงชนัญชิดา พรหมแก้ว ม.3/6
83 เด็กหญิงนาตาลี บาฮาริน ม.3/6
84 นางสาววลัยลักษณ์ บุญคง ม.3/6
85 นางสาวภัคภร ชัยสงคราม ม.3/6
86 นางสาวชนนิกานต์ ไกรทอง ม.3/6
87 เด็กหญิงณิชารีย์ ชูฤกษ์ ม.3/6
88 นางสาวจุลีภรณ์ จารึกเรียบ ม.3/6
89 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สอนวิสัย ม.3/6
90 เด็กหญิงกัญจน์นิกข์ สุทธิช่วย ม.3/6
91 เด็กหญิงณัฐณิชา สืบสุข ม.3/6
92 นางสาวปภาวี เวชศาสตร์ ม.3/6
93 เด็กหญิงเตชินี แซ่คู ม.3/6
94 เด็กหญิงกัณฏิชา บุตรหมื่น ม.3/6
95 นางสาวศุภัคชญา บุญสุข ม.3/6
96 เด็กหญิงกัญญผจง โถนทา ม.3/6

ชื่อ - สกุล 


