
 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1   ปีการศึกษา 2566   

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม    
ลำดับ

ที ่
เลขที่
สมัคร 

ชื่อ -สกุล โรงเรียนเดิม 
หมายเหตุ 

1 1 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พรมศักดิ์ พยุหะศึกษาคาร   
2 2 เด็กหญิง คชรินทร์ ทรงประไพ พยุหะศึกษาคาร   
3 3 เด็กหญิง อโนชา คำชัย พยุหะศึกษาคาร   
4 4 เด็กหญิง ภัทราวดี เอ่ียมลออ พยุหะศึกษาคาร   
5 5 เด็กหญิง สิริวิมล คุ้มภัย เขาสระนางสรง   
6 6 เด็กชาย ธีระภัทร์ ทัพทวี พยุหะศึกษาคาร   
7 7 เด็กหญิง พัชรา พวงสมบัติ พยุหะศึกษาคาร   
8 8 เด็กหญิง วินิชา กฐินทอง เขาสระนางสรง   
9 9 เด็กหญิง ภัณฑิรา แสงโพธิ์ เขาสระนางสรง   
10 10 เด็กหญิง ปพิชญา ยศสมบัติ อินทารามวิทยา   
11 11 เด็กหญิง มนต์นภา โตอ้ิม อินทารามวิทยา   
12 12 เด็กชาย ธิติ ทับทิมศรี อินทารามวิทยา   
13 13 เด็กหญิง อัจฉรัตน์ สังข์ขาว เขาสระนางสรง   
14 14 เด็กหญิง กมลวรรณ สิทธิโชต ิ อินทารามวิทยา   
15 15 เด็กหญิง โฆษิตา มาลาศรี อินทารามวิทยา   
16 16 เด็กหญิง มัณยาภา ศรีนุช อินทารามวิทยา   
17 17 เด็กหญิง อินทิรา ทับทิมศรี อินทารามวิทยา   
18 18 เด็กหญิง ลภัสรดา สาเสน อินทารามวิทยา   
19 19 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ศรีเพ็ง อินทารามวิทยา   
20 21 เด็กหญิง กฤติยา ปานพรม อินทารามวิทยา   
21 22 เด็กหญิง ณญาดา รุ่งรัตน์ เขาสระนางสรง   
22 23 เด็กหญิง ฉมาพร อ่ิมสิน พยุหะศึกษาคาร   
23 24 เด็กหญิง เพชรณิชา มงคลทรัพย์ พยุหะศึกษาคาร   
24 25 เด็กชาย วัชลพล ทองม่วง เขาสระนางสรง   
25 26 เด็กหญิง ปาลิตา โสภาพงษ์ อินทารามวิทยา   
26 27 เด็กชาย วงศกร พลพัฒน์ อินทารามวิทยา   
27 28 เด็กหญิง ณัฐนันท ์ กลั่นสุข อินทารามวิทยา   
28 29 เด็กชาย กันตภัทร์ ชาลีนิวัฒน์ อินทารามวิทยา   
29 30 เด็กชาย กฤษฏิ์ รุ่งศิริรัตน์ อินทารามวิทยา   
30 31 เด็กหญิง ศศิภัค ยอดนิล อินทารามวิทยา   
31 32 เด็กหญิง ณิชภัทร ภาณุฑัต อินทารามวิทยา   



32 33 เด็กชาย อรรถศิลป์ บัวทอง อินทารามวิทยา   
33 34 เด็กชาย ณัฐชุกร มัทธญาติ อินทารามวิทยา   
34 35 เด็กชาย ทศพร ไทยวิจิตร อินทารามวิทยา   
35 36 เด็กชาย ยศพนธ์ แก่นเขียว อินทารามวิทยา   
36 37 เด็กหญิง อาทิตยา ทรัพย์ขำ พยุหะศึกษาคาร   
37 38 เด็กชาย ภานุพงษ์ มีสิน วัดโป่งสวรรค ์   
38 39 เด็กหญิง เบญจวรรณ ยศศักดิ์ศรี วัดโป่งสวรรค ์   
39 40 เด็กชาย พงศกร เข้าเมือง วัดโป่งสวรรค ์   
40 41 เด็กชาย มนัส  - พยุหะศึกษาคาร   
41 42 เด็กชาย รุ่งโรจน์ พวงสมบัติ พยุหะศึกษาคาร   
42 43 เด็กหญิง ศุภัชญา คชเม่น พยุหะศึกษาคาร   
43 44 เด็กชาย พีรภัทร ไตรเผือก สามแยกเจ้าพระยา   
44 45 เด็กชาย ธนพนธ์ ศรทรง สามแยกเจ้าพระยา   
45 46 เด็กชาย ภัทรินทร์ ทำนิน สามแยกเจ้าพระยา   
46 47 เด็กหญิง ชนินาถ บรรดาศักดิ์ พยุหะศึกษาคาร   
47 48 เด็กหญิง นฤภร ฮกเส็ง พยุหะศึกษาคาร   
48 49 เด็กชาย กลวัชร หาญสุวรรณ พยุหะวิทยา   
49 50 เด็กชาย อภิชิต จันทร์อินทร์ พยุหะศึกษาคาร   
50 51 เด็กชาย ทศพล จันมา บ้านซับผักกาด   
51 53 เด็กหญิง ธิติสุดา คงบุญ พยุหะศึกษาคาร   
52 54 เด็กชาย รัฐศาสตร์ เถื่อนสุข พยุหะศึกษาคาร   
53 55 เด็กชาย ภัทรดนัย กรานกล้า พยุหะวิทยา   
54 56 เด็กชาย ธนโชต ิ ทองคำ อินทารามวิทยา   
55 57 เด็กชาย เงินตรา ธรรมมัง พยุหะศึกษาคาร   
56 58 เด็กชาย ราชเศรฐ์ มีอ่อน พยุหะศึกษาคาร   
57 59 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ฤทธิ์เต็ม พยุหะศึกษาคาร   
58 60 เด็กชาย เอกราช พลนิกร พยุหะศึกษาคาร   
59 61 เด็กชาย สัญญากร บัวเพ็ชร พยุหะศึกษาคาร   
60 62 เด็กหญิง กัลย์กมล ไยฟ้า พยุหะศึกษาคาร   
61 63 เด็กหญิง จิรสุภา รุ่งระวี พยุหะศึกษาคาร   
62 64 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฤทธิ์ทอง บ้านสระบัว   
63 65 เด็กชาย ธนภัทร สร้อยสีทอง พยุหะศึกษาคาร   
64 67 เด็กหญิง วณิชชา คชพันธ์ บ้านใหม่ศึกษา   
65 68 เด็กหญิง ปนัดดา  - พยุหะศึกษาคาร   
66 69 เด็กหญิง อริสรา ทรัพย์ขำ พยุหะศึกษาคาร   



67 70 เด็กหญิง กนกพร ศิรินยาเจริญรุ่ง พยุหะศึกษาคาร   
68 71 เด็กชาย อัครพล คงเงิน พยุหะศึกษาคาร   
69 72 เด็กหญิง ชนัญธิดา สิงห์เถื่อน พยุหะศึกษาคาร   
70 73 เด็กหญิง พัชญ์ทิตา พลอยชื่น พยุหะศึกษาคาร   
71 74 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ฤทธิ์เต็ม บ้านธารหวาย   
72 75 เด็กหญิง กมลทรัพย์ ยศสมบัติ บ้านธารหวาย   
73 76 เด็กชาย ณัฐดนัย แท่งทอง พยุหะศึกษาคาร   
74 77 เด็กหญิง สิริพัสตร์ สำอางศ์กิจ บ้านซับผักกาด   
75 78 เด็กหญิง ชลธิชา เงินอ่อน บ้านซับผักกาด   
76 79 เด็กหญิง ณิชานันท์ เงินเนตร บ้านสระบัว   
77 80 เด็กหญิง กัญญวรา บุญมา บ้านสระบัว   
78 81 เดก็ชาย สมศักดิ์ บัวเข็ม บ้านซับผักกาด   
79 82 เด็กชาย ณัทนนท์ เพตรา บ้านซับผักกาด   
80 83 เด็กหญิง อมลวรรณ ชำนาญรักษา พยุหะศึกษาคาร   
81 84 เด็กชาย ธนากร โพธิลา พยุหะศึกษาคาร   
82 85 เด็กชาย ดัชกร สังข์เงิน พยุหะศึกษาคาร   
83 86 เด็กชาย พชรพีร์ อินมั่น พยุหะศึกษาคาร   
84 87 เด็กหญิง ประภัสสร ณ   กาฒสินธุ์ พยุหะศึกษาคาร   
85 88 เด็กหญิง กนกนภา ปิ่นทอง พยุหะศึกษาคาร   
86 89 เด็กหญิง กมลนิตย์ สิทธิ พยุหะศึกษาคาร   
87 90 เด็กหญิง ปภาวี อาจหาญ พยุหะศึกษาคาร   
88 91 เด็กหญิง วนิษา วิเชียรสาร พยุหะศึกษาคาร   
89 92 เด็กหญิง พรทิพย์ นาวิชิต เนินมะกอก   
90 93 เด็กหญิง ธันยพร เปี่ยมเสถียร พยุหะศึกษาคาร   
91 94 เด็กหญิง อภิญญา จอมใจ พยุหะศึกษาคาร   
92 95 เด็กชาย อรรถสิทธิ์ แจ่มประโคน พยุหะศึกษาคาร   
93 96 เด็กหญิง ไพริน อยู่เย็น พยุหะศึกษาคาร   
94 97 เด็กชาย ธรรมโชต ิ สิงห์เถื่อน พยุหะศึกษาคาร   
95 98 เด็กชาย รชต นพกิจ พยุหะศึกษาคาร   
96 99 เด็กชาย จตุพล เขียวแดง พยุหะศึกษาคาร   
97 101 เด็กชาย กิตติภูมิ สลักคำ พยุหะศึกษาคาร   
98 102 เด็กหญิง นริศรา ผากา บ้านซับผักกาด   
99 103 เด็กหญิง ทิพย์ธารา สิงห์ประเสริฐ บ้านซับผักกาด   
100 104 เด็กหญิง กัญญาณัฐ รอดพ่วง บ้านซับผักกาด   
101 105 เด็กหญิง ณัฐพร พระทัย เนินมะกอก   



102 106 เด็กชาย ณัฐภัทร พวงสมบัติ ไทยรัฐวิทยา   
103 107 เด็กชาย กฤชสร พวงสมบัติ พยุหะศึกษาคาร   
104 108 เด็กชาย พีรพัฒน์ พวงสมบัติ เนินมะกอก   
105 109 เด็กหญิง นุชเรศ บุรานันท ์ บ้านใหม่ศึกษา   
106 110 เด็กหญิง ไอรดา รอดนิล ปรียาโชติ   
107 111 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ศิริรัตน์ วัดศรีสโมรส   
108 112 เด็กชาย นรากร พัดสาริกรณ์ พยุหะศึกษาคาร   
109 113 เด็กหญิง ณัฐวดี สินาคม วัดหนองหมู   
110 114 เด็กชาย บริรักษ์ ภู่สุวรรณ ์ บ้านใหม่ศึกษา   
111 115 เด็กหญิง ทัศนีย์วรรณ ครุฑจันทร์ บ้านใหม่ศึกษา   
112 116 เด็กชาย ศุภวรรธน ์ บุญเกตุ เซนต์โยเซฟฯ   
113 117 เด็กชาย พศวัต ศรีอุบล พยุหะวิทยา   
114 118 เด็กหญิง อุทุมพร อุ่นเรือน วัดบ้านบน   
115 119 เดก็หญิง ธิดารัตน์ สีวิเศษ วัดบ้านบน   
116 120 เด็กหญิง วนิดา ชาญปรีชา บ้านซับผักกาด   
117 121 เด็กหญิง กมลทิพย์ แก้วสตรี บ้านซับผักกาด   
118 122 เด็กหญิง ณันฑิตา อบอุ่น สามแยกเจ้าพระยา   
119 123 เด็กชาย ศุภสิน แสงศรี พยุหะศึกษาคาร   
120 124 เด็กชาย ศตพล แพรศรี พยุหะศึกษาคาร   
121 125 เด็กหญิง ไอรินดา บุญปากดี วัดเขาบ่อพลับ   
122 126 เด็กชาย ธนรัตน์ บุญครอง บ้านซับผักกาด   
123 127 เด็กหญิง วรรณวิษา พิมชนะ ปรียาโชติ   
124 128 เด็กชาย ธีรวัฒน ์ อินทร์จันทร์ พยุหะศึกษาคาร   
125 130 เด็กชาย อรงค์กร อ่วมคุ้ม บ้านซับผักกาด   
126 131 เด็กชาย พงค์กร สุคนธพฤกษ์ พยุหะศึกษาคาร   
127 132 เด็กชาย รัตน์ชานนท์ มีมุข บ้านใหม่ศึกษา   
128 133 เด็กหญิง นภัสวรรณ ชาตะรูปะ พยุหะศึกษาคาร   
129 134 เด็กชาย กันต์ณพัฒน์ เพ็ชร์อินทร์ อินทรารามวิทยา   

 
 
 
 

(นายสิงหวรรธน์  มาตราช) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม 

 
 
 



 
 

ประกาศคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2566 (10 อันดับแรก) 
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม   

ที ่ เลขที่สมัคร   ชื่อ -สกุล   โรงเรียนเดิม คะแนนรวม 
1 49 เด็กชาย กลวัชร หาญสุวรรณ พยุหะวิทยา 73 
2 70 เด็กหญิง กนกพร ศิรินยาเจริญรุ่ง พยุหะศึกษาคาร 72 
3 90 เด็กหญิง ปภาวี อาจหาญ พยุหะศึกษาคาร 71 
4 38 เด็กชาย ภานุพงษ์ มีสิน วัดโป่งสวรรค ์ 69 
5 94 เด็กหญิง อภิญญา จอมใจ พยุหะศึกษาคาร 69 
6 19 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ศรีเพ็ง อินทารามวิทยา 67 
7 83 เด็กหญิง อมลวรรณ ชำนาญรักษา พยุหะศึกษาคาร 67 
8 131 เด็กชาย พงค์กร สุคนธพฤกษ์ พยุหะศึกษาคาร 66 
9 63 เด็กหญิง จิรสุภา รุ่งระวี พยุหะศึกษาคาร 65 
10 87 เด็กหญิง ประภัสสร ณ   กาฒสินธุ์ พยุหะศึกษาคาร 65 
11 98 เด็กชาย รชต นพกิจ พยุหะศึกษาคาร 65 

 
 
 
 
 
 

(นายสิงหวรรธน์  มาตราช) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ปีการศึกษา 2566 (ห้อง ม.1/1) 
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 

เลขที่ เลขที่สมัคร   ชื่อ -สกุล   หมายเหตุ 
1 49 เด็กชาย กลวัชร หาญสุวรรณ   
2 56 เด็กชาย ธนโชต ิ ทองคำ   
3 12 เด็กชาย ธิติ ทับทิมศรี   
4 6 เด็กชาย ธีระภัทร์ ทัพทวี   
5 131 เด็กชาย พงค์กร สุคนธพฤกษ์   
6 38 เด็กชาย ภานุพงษ์ มีสิน   
7 98 เด็กชาย รชต นพกิจ   
8 116 เด็กชาย ศุภวรรธน ์ บุญเกตุ   
9 19 เด็กชาย สิรวิชญ ์ ศรีเพ็ง   
10 50 เด็กชาย อภิชิต จันทร์อินทร์   
11 71 เด็กชาย อัครพล คงเงิน   
12 70 เด็กหญิง กนกพร ศิรินยาเจริญรุ่ง   
13 14 เด็กหญิง กมลวรรณ สิทธิโชต ิ   
14 2 เด็กหญิง คชรินทร์ ทรงประไพ   
15 15 เด็กหญิง โฆษิตา มาลาศรี   
16 63 เด็กหญิง จิรสุภา รุ่งระวี   
17 47 เด็กหญิง ชนินาถ บรรดาศักดิ์   
18 111 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ศิริรัตน์   
19 105 เด็กหญิง ณัฐพร พระทัย   
20 93 เด็กหญิง ธันยพร เปี่ยมเสถียร   
21 53 เด็กหญิง ธิติสุดา คงบุญ   
22 90 เด็กหญิง ปภาวี อาจหาญ   
23 87 เด็กหญิง ประภัสสร ณ กาฒสินธุ์   
24 73 เด็กหญิง พัชญ์ทิตา พลอยชื่น   
25 7 เด็กหญิง พัชรา พวงสมบัติ   
26 96 เด็กหญิง ไพริน อยู่เย็น   
27 11 เด็กหญิง มนต์นภา โตอ้ิม   
28 16 เด็กหญิง มัณยาภา ศรีนุช   
29 18 เด็กหญิง ลภัสรดา สาเสน   
30 31 เด็กหญิง ศศิภัค ยอดนิล   
31 43 เด็กหญิง ศุภัชญา คชเม่น   
32 94 เด็กหญิง อภิญญา จอมใจ   
33 83 เด็กหญิง อมลวรรณ ชำนาญรักษา   
34 13 เด็กหญิง อัจฉรัตน์ สังข์ขาว   



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ปีการศึกษา 2566 (ห้อง ม.1/2) 
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 

เลขที่ เลขที่สมัคร   ชื่อ -สกุล   หมายเหตุ 
1 30 เด็กชาย กฤษฏิ์ รุ่งศิริรัตน์   
2 29 เด็กชาย กันตภัทร์ ชาลีนิวัฒน ์   
3 57 เด็กชาย เงินตรา ธรรมมัง   
4 45 เด็กชาย ธนพนธ์ ศรทรง   
5 128 เด็กชาย ธีรวัฒน ์ อินทร์จันทร์   
6 46 เด็กชาย ภัทรินทร์ ทำนิน   
7 54 เด็กชาย รัฐศาสตร์ เถื่อนสุข   
8 42 เด็กชาย รุ่งโรจน์ พวงสมบัติ   
9 27 เด็กชาย วงศกร พลพัฒน์   
10 124 เด็กชาย ศตพล แพรศรี   
11 81 เด็กชาย สมศักดิ์ บัวเข็ม   
12 33 เด็กชาย อรรถศิลป์ บัวทอง   
13 60 เด็กชาย เอกราช พลนิกร   
14 88 เด็กหญิง กนกนภา ปิ่นทอง   
15 75 เด็กหญิง กมลทรัพย์ ยศสมบัติ   
16 89 เด็กหญิง กมลนิตย์ สิทธิ   
17 80 เด็กหญิง กัญญวรา บุญมา   
18 1 เด็กหญิง กัญญาณัฐ พรมศักดิ์   
19 104 เด็กหญิง กัญญาณัฐ รอดพ่วง   
20 72 เด็กหญิง ชนัญธิดา สิงห์เถื่อน   
21 78 เด็กหญิง ชลธิชา เงินอ่อน   
22 28 เด็กหญิง ณัฐนันท ์ กลั่นสุข   
23 113 เด็กหญิง ณัฐวดี สินาคม   
24 48 เด็กหญิง นฤภร ฮกเส็ง   
25 68 เด็กหญิง ปนัดดา  -   
26 10 เด็กหญิง ปพิชญา ยศสมบัติ   
27 26 เด็กหญิง ปาลิตา โสภาพงษ ์   
28 92 เด็กหญิง พรทิพย์ นาวิชิต   
29 9 เด็กหญิง ภัณฑิรา แสงโพธิ์   
30 120 เด็กหญิง วนิดา ชาญปรีชา   
31 8 เด็กหญิง วินิชา กฐินทอง   
32 5 เด็กหญิง สิริวิมล คุ้มภัย   
33 3 เด็กหญิง อโนชา คำชัย   
34 118 เด็กหญิง อุทุมพร อุ่นเรือน   



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ปีการศึกษา 2566 (ห้อง ม.1/3) 
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 

เลขที่ เลขที่สมัคร   ชื่อ -สกุล   หมายเหตุ 
1 107 เด็กชาย กฤชสร พวงสมบัติ   
2 134 เด็กชาย กันต์ณพัฒน์ เพ็ชร์อินทร์   
3 101 เด็กชาย กิตติภูมิ สลักคำ   
4 99 เด็กชาย จตุพล เขียวแดง   
5 34 เด็กชาย ณัฐชุกร มัทธญาติ   
6 74 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ฤทธิ์เต็ม   
7 106 เด็กชาย ณัฐภัทร พวงสมบัติ   
8 82 เด็กชาย ณัทนนท์ เพตรา   
9 35 เด็กชาย ทศพร ไทยวิจิตร   
10 51 เด็กชาย ทศพล จันมา   
11 65 เด็กชาย ธนภัทร สร้อยสีทอง   
12 97 เด็กชาย ธรรมโชต ิ สิงห์เถื่อน   
13 114 เด็กชาย บริรักษ์ ภู่สุวรรณ ์   
14 86 เด็กชาย พชรพีร์ อินมั่น   
15 55 เด็กชาย ภัทรดนัย กรานกล้า   
16 41 เด็กชาย มนัส  -   
17 58 เด็กชาย ราชเศรฐ์ มีอ่อน   
18 123 เด็กชาย ศุภสิน แสงศรี   
19 130 เด็กชาย อรงค์กร อ่วมคุ้ม   
20 62 เด็กหญิง กัลย์กมล ไยฟ้า   
21 64 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฤทธิ์ทอง   
22 103 เด็กหญิง ทิพย์ธารา สิงห์ประเสริฐ   
23 119 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สีวิเศษ   
24 39 เด็กหญิง เบญจวรรณ ยศศักดิ์ศรี   
25 24 เด็กหญิง เพชรณิชา มงคลทรัพย์   
26 4 เด็กหญิง ภัทราวดี เอ่ียมลออ   
27 91 เด็กหญิง วนิษา วิเชียรสาร   
28 127 เด็กหญิง วรรณวิษา พิมชนะ   
29 69 เด็กหญิง อริสรา ทรัพย์ขำ   
30 110 เด็กหญิง ไอรดา รอดนิล   
31 125 เด็กหญิง ไอรินดา บุญปากดี    

 
   

 
 

 
   

 
 

 
   

 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1    ปีการศึกษา 2566 (ห้อง ม.1/4) 
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 

เลขที่ เลขที่สมัคร   ชื่อ -สกุล   หมายเหตุ 
1 76 เด็กชาย ณัฐดนัย แท่งทอง   
2 85 เด็กชาย ดัชกร สังข์เงิน   
3 126 เด็กชาย ธนรัตน์ บุญครอง   
4 84 เด็กชาย ธนากร โพธิลา   
5 112 เด็กชาย นรากร พัดสาริกรณ์   
6 40 เด็กชาย พงศกร เข้าเมือง   
7 117 เด็กชาย พศวัต ศรีอุบล   
8 108 เด็กชาย พีรพัฒน์ พวงสมบัติ   
9 44 เด็กชาย พีรภัทร ไตรเผือก   
10 59 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ฤทธิ์เต็ม   
11 36 เด็กชาย ยศพนธ์ แก่นเขียว   
12 132 เด็กชาย รัตน์ชานนท์ มีมุข   
13 25 เด็กชาย วัชลพล ทองม่วง   
14 61 เด็กชาย สัญญากร บัวเพ็ชร   
15 95 เด็กชาย อรรถสิทธิ์ แจ่มประโคน   
16 121 เด็กหญิง กมลทิพย์ แก้วสตรี   
17 21 เด็กหญิง กฤติยา ปานพรม   
18 23 เด็กหญิง ฉมาพร อ่ิมสิน   
19 22 เด็กหญิง ณญาดา รุ่งรัตน์   
20 122 เด็กหญิง ณันฑิตา อบอุ่น   
21 32 เด็กหญิง ณิชภัทร ภาณุฑัต   
22 79 เด็กหญิง ณิชานันท์ เงินเนตร   
23 115 เด็กหญิง ทัศนีย์วรรณ ครุฑจันทร์   
24 133 เด็กหญิง นภัสวรรณ ชาตะรูปะ   
25 102 เด็กหญิง นริศรา ผากา   
26 109 เด็กหญิง นุชเรศ บุรานันท ์   
27 67 เด็กหญิง วณิชชา คชพันธ์   
28 77 เด็กหญิง สิริพัสตร์ สำอางศ์กิจ   
29 37 เด็กหญิง อาทิตยา ทรัพย์ขำ   
30 17 เด็กหญิง อินทิรา ทับทิมศรี         

 
 
 


