


1 30514 เด็กหญิง พิชชานิตย์ จริตงาม

2 31909 เด็กหญิง พัทธนันท์ พฤทธิบูรณ์สกุล

3 31002 เด็กหญิง ณัฐณิชา กวีไตรภพ

4 32234 เด็กหญิง กีรติ ชมประเสริฐ

5 30619 เด็กหญิง ภคณิชา ส่องแสง

6 30513 เด็กหญิง พีรดา อัมพรภิรมย์

7 30605 เด็กหญิง พิมพ์มุก อุฒมนตรี

8 31402 เด็กหญิง ณัฐกฤตา คุณอนันต์

9 30616 เด็กหญิง รมิดา โชติพงศ์

10 30511 เด็กหญิง ณัฐธิดา วานสูงเนิน

11 30412 เด็กหญิง เบญญา กระต่ายจีน

12 31102 เด็กหญิง อชิรญา เสน่หา

13 30228 เด็กหญิง รพีพัตร ขําคมกุล

14 30708 เด็กหญิง ปิ่นประภา ปรกติ

15 31315 เด็กหญิง สุภัสสรา มั่นกตัญญู

16 30734 เด็กหญิง รสริน วรรณฤกษ์งาม

17 30632 เด็กหญิง นัยน์ปพร ทองสลวย

18 30726 เด็กหญิง ธัญญพัฒน์ ไทยธัญญพานิช

19 31934 เด็กหญิง นันท์นภัส เจริญวิภาค

20 30935 เด็กหญิง ณิชกานต์ ประสพศิลป

21 31410 เด็กหญงิ ธนภรณ์ ศิวะพรชัย

22 30503 เด็กหญิง กันตรัตน์ ศรีปรัชญากุล

23 30630 เด็กหญิง ชนัญญา เพชรน้อย

24 30207 เด็กหญิง กัญจนพร ฉายสิว

25 31226 เด็กหญิง ณัฐวรีย์ ฐิตวัฒนะสกุล

26 31535 เด็กหญิง อิสริยาภา สังข์ศร

27 30923 เด็กหญิง ชยุดา ประกายรุ้งทอง

28 30711 เด็กหญิง ปารดา รัชพันธุ์

29 30202 เด็กหญิง ชัญญ์ญาณ์ รวงผึ้งวีระโชติ

30 31113 เด็กหญิง ธัมนันท์ จันทนฤกษ์

หมายเหตุ

     โรงเรียนสตรีวิทยา
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประเภท เงื่อนไขพิเศษ

ลําดับท่ี เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล



หมายเหตุ

     โรงเรียนสตรีวิทยา
นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ประเภท เงื่อนไขพิเศษ

ลําดับท่ี เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล

31 31202 เด็กหญิง ธนพร บอนสิทธิ์

32 30521 เด็กหญิง นภัสวรรณ แถมจอหอ

33 30429 เด็กหญิง พริมา เกษรบุตร

34 30317 เด็กหญิง สรัญพร หาวารี

35 30723 เด็กหญิง กัญจน์ชนก เต็มธนทรัพย์

36 31328 เด็กหญิง ชัญญาพัชญ์ เฟื่องกระแสร์

37 31630 เด็กหญิง กัญญภัส เมฆวิจิตรแสง

38 30217 เด็กหญิง จริญญา แก้วศรี

39 31514 เด็กหญิง ภูษณา จิตตธรรม

40 30421 เด็กหญิง กัญญณัช เพ็ชร์ดี

41 30215 เด็กหญิง จิรัชญา ศรีสว่าง

42 30109 เด็กหญิง เกวลิน วงศ์จิตตาโภค

43 30622 เด็กหญิง พชรวรรณ ชมชื่น

44 30416 เด็กหญิง ญริดา สงวนเรือง

45 30518 เด็กหญิง อภิชญา เกตุพัฒนกุล

46 30419 เด็กหญิง ณิชกุล อินทรประเสริฐ

47 20512 เด็กหญิง โสภิตา รัตนะ

48 32129 เด็กหญิง รวมพร กะราลัย

49 31809 เด็กหญิง ชลิตา ดีประเสริฐวงศ์

50 30929 เด็กหญิง ศิวพร จันทร์กระจ่าง

51 30408 เด็กหญิง วิชุดา ส่องแสง

52 20309 เด็กหญิง จิราภรณ์ จันทร

53 20621 เด็กหญิง ญาดา สุนทวัฒโรดม

54 31023 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ สินธุ์สัตย์

55 30218 เด็กหญิง บีม คณานุรักษ์

56 20210 เด็กหญิง ไอริณ อังศ์ธราธร

57 20115 เด็กหญิง นฎา ตันติสถาพร

58 31523 เด็กหญิง ณัฐนันท์ คงคํา

59 30216 เด็กหญิง พิมพ์วิมล จิรไพศาล

60 30329 เด็กหญิง ปาลิตา ปิยะรัตน์



หมายเหตุ

     โรงเรียนสตรีวิทยา
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61 30533 เด็กหญิง ฐิติภา ทองคํา

62 30230 เด็กหญิง มามิ มาซึโอกะ

63 30407 เด็กหญิง ฐิติภา เลียบใย

64 20630 เด็กหญิง ฉมาบดี ธรรมเกษม

65 31517 เด็กหญิง ณัฐสิมา มีขํา

66 30213 เด็กหญิง กวิเก้าชม อัศวพฤฒากร

67 31313 เด็กหญิง ปิยะพร พัฒนจันทร์

68 30318 เด็กหญิง พนิดา สีมารัตน์

69 30311 เด็กหญิง พราวฟ้า แซ่ลี้

70 20203 เด็กหญิง นงนภัส เพ็ชรธรรมชาติ
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