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เลขประจ ำตวันักเรียน

(ใชป้ักเสื้อ)

1 10001 เด็กหญิง ปภาพร งาเจือ ม.1/9 31 เหลือง ยุวกาชาด 23671
2 10002 เด็กหญิง กวินทิพย์ ประสิทธินาวา ม.1/9 18 เขียว ยุวกาชาด 23658
3 10003 เด็กหญิง ปณิตา พิศวาท ม.1/9 28 เขียว ยุวกาชาด 23668
4 10004 เด็กชาย ภูวิศ อยู่สบาย ม.1/3 10 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23416
5 10005 เด็กชาย อิทธิศักด์ิ เลิศกิจเจริญผล ม.1/3 13 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23419
6 10006 เด็กชาย นภวงศ์ ช าปฏิ ม.1/3 7 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23413
7 10007 เด็กหญิง จิรภิญญา ก้องสนั่น ม.1/9 20 ฟ้า ยุวกาชาด 23660
8 10008 เด็กหญิง กุลธิรัตน์ จีวนารังสรรค์ ม.1/9 19 แดง ยุวกาชาด 23659
9 10009 เด็กหญิง ปนัดดา นาวาสมุทร ม.1/9 29 แดง ยุวกาชาด 23669
10 10010 เด็กหญิง ณัฐภัค อ่องเภา ม.1/9 24 แดง ยุวกาชาด 23664
11 10011 เด็กหญิง วิลาวรรณ ขินาวงศ์ ม.1/9 35 ฟ้า ยุวกาชาด 23675
12 10012 เด็กหญิง อรวินท์ เหมี่ยงหอม ม.1/9 40 ฟ้า ยุวกาชาด 23680
13 10013 เด็กหญิง พิชญาภา ใจเกื้อ ม.1/9 32 ชมพู ยุวกาชาด 23672
14 10014 เด็กหญิง จิรดา ฉายแสง ม.1/4 18 เขียว ยุวกาชาด 23463
15 10015 เด็กหญิง สุรีลักษณ์ ธรรมเนียมใหม่ ม.1/8 38 แดง ยุวกาชาด 23639
16 10016 เด็กหญิง บัณฑิตา นพพันธ์ ม.1/7 23 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23585
17 10017 เด็กชาย ศักดา กายง ม.1/3 12 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23418
18 10018 เด็กหญิง อรกัญญา วงค์สวัสด์ิ ม.1/8 39 ฟ้า ยุวกาชาด 23640
19 10019 เด็กหญิง ณิชาภัทร ศิลาอาสน์ ม.1/9 25 ฟ้า ยุวกาชาด 23665
20 10020 เด็กชาย คิรินทร์ เวียงนาค ม.1/8 5 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23606

แจง้ห้อง, เลขที่, คณะสี, กิจกรรมและเลขประจ ำตัวนักเรียนชองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
ขอ้มลูในกำรมอบตวั
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21 10021 เด็กหญิง ภัทราพร ราชนุเคราะห์ ม.1/8 32 เขียว ยุวกาชาด 23633
22 10022 เด็กหญิง กนกอร นพเวช ม.1/8 16 ชมพู ยุวกาชาด 23617
23 10023 เด็กหญิง จิรัชญา สอิ้ง ม.1/8 20 เหลือง ยุวกาชาด 23621
24 10024 เด็กหญิง ภคพร ทองคงอ่วม ม.1/8 31 ชมพู ยุวกาชาด 23632
25 10025 เด็กหญิง กนกวรรณ จันทร์แฝง ม.1/8 15 เหลือง ยุวกาชาด 23616
26 10026 เด็กหญิง จันทิมา สมบัติบูรณ์ ม.1/8 19 ฟ้า ยุวกาชาด 23620
27 10027 เด็กชาย ณัฐชนน โสนทอง ม.1/3 5 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23411
28 10028 เด็กหญิง ณัฐนันท์ สังข์ผาด ม.1/8 22 เขียว ยุวกาชาด 23623
29 10029 เด็กหญิง ภาสินี จุลวิรัตน์ ม.1/8 33 แดง ยุวกาชาด 23634
30 10030 เด็กหญิง บุญญานุช จันทฑีโร ม.1/7 24 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23586
31 10031 เด็กหญิง วันดี ปรางทอง ม.1/7 31 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23593
32 10032 เด็กชาย แทนใจ ประถมวงษ์ ม.1/4 5 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23450
33 10033 เด็กชาย ชยพล บุตรสาร ม.1/4 2 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23447
34 10034 เด็กชาย ชัยรัตฐ์ เกษี ม.1/4 3 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23448
35 10035 เด็กชาย นพคุณ พงษ์ไม้ ม.1/4 7 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23452
36 10036 เด็กหญิง นภสร เวียงนาค ม.1/8 24 ฟ้า ยุวกาชาด 23625
37 10037 เด็กหญิง พรไพลิน วิรันทนา ม.1/7 25 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23587
38 10038 เด็กหญิง ภัชฎาพร ค าเชียง ม.1/7 28 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23590
39 10039 เด็กหญิง สุธาสินี ขาวคม ม.1/4 36 เหลือง ยุวกาชาด 23481
40 10040 เด็กหญิง นิรชา สามัญ ม.1/7 22 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23584
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41 10041 เด็กหญิง ฐานิศรา แก้วงอก ม.1/7 19 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23581
42 10042 เด็กหญิง ฮูดา อับดุลสลาม ม.1/7 39 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23601
43 10043 เด็กชาย ภาคภูมิ ปราบเสถียร ม.1/4 9 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23454
44 10044 เด็กชาย เกรียงไกร ยศเกตุ ม.1/5 1 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23485
45 10045 เด็กหญิง จิราพร มิตรทอง ม.1/7 17 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23579
46 10046 เด็กหญิง พรอภิญญา ชัยไพบูลย์ ม.1/7 26 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23588
47 10047 เด็กหญิง เนื้อทอง ศิลาอาสน์ ม.1/9 26 เหลือง ยุวกาชาด 23666
48 10048 เด็กชาย พงศ์ภานุ ปิยะภาคุณวัฒน์ ม.1/5 8 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23492
49 10049 เด็กชาย พงษกร ติงสาโรจน์ ม.1/5 9 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23493
50 10050 เด็กหญิง สุชานันท์ ศิลาขาว ม.1/7 37 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23599
51 10051 เด็กหญิง อัจฉรา ผิวสะอาด ม.1/6 39 ชมพู ยุวกาชาด 23562
52 10052 เด็กหญิง ณัฐชยาภรณ์ จ้อยผาจุก ม.1/7 20 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23582
53 10053 เด็กหญิง ธนัชชา กุศลพิทักษ์ชีพ ม.1/6 24 ชมพู ยุวกาชาด 23547
54 10054 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ เชิงเขา ม.1/5 2 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23486
55 10055 เด็กหญิง อมรรัตน์ ผาชะลา ม.1/6 38 เหลือง ยุวกาชาด 23561
56 10056 เด็กหญิง กัญจน์อมล ศรีวิรัญ ม.1/6 16 แดง ยุวกาชาด 23539
57 10057 เด็กหญิง ศศิวิมล อ่อนรอด ม.1/6 32 ฟ้า ยุวกาชาด 23555
58 10058 เด็กหญิง ณัฐณิชา อภิวาท ม.1/6 22 ฟ้า ยุวกาชาด 23545
59 10059 เด็กหญิง สุรภัทร นุ่นขาว ม.1/6 37 ฟ้า ยุวกาชาด 23560
60 10060 เด็กหญิง พิมพ์ชนก สอนลิลา ม.1/6 30 เขียว ยุวกาชาด 23553



ห้อง เลขที่ คณะสี กิจกรรม
เลขประจ ำตวันักเรียน

(ใชป้ักเสื้อ)

แจง้ห้อง, เลขที่, คณะสี, กิจกรรมและเลขประจ ำตัวนักเรียนชองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
ขอ้มลูในกำรมอบตวั

61 10061 เด็กหญิง ธีรกานต์ บุญคง ม.1/6 26 แดง ยุวกาชาด 23549
62 10062 เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ จั่นสังข์ ม.1/6 20 เขียว ยุวกาชาด 23543
63 10063 เด็กชาย วรฤทธิ์ มั่งมีมาก ม.1/5 13 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23497
64 10064 เด็กหญิง กมลรัตน์ ผิวสะอาด ม.1/6 15 เขียว ยุวกาชาด 23538
65 10065 เด็กหญิง เขมจิรา ดรมาน ม.1/6 17 ฟ้า ยุวกาชาด 23540
66 10066 เด็กหญิง ณัฐกานต์ เชิงกาญจ์ ม.1/6 21 แดง ยุวกาชาด 23544
67 10068 เด็กหญิง วาริศา อภิมลชัย ม.1/5 38 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23522
68 10069 เด็กหญิง ภัสสร ธีรวัฒน์ ม.1/5 35 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23519
69 10070 เด็กหญิง รติพร อาสน์สถิตย์ ม.1/5 37 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23521
70 10071 เด็กหญิง นพพร จริยพิสุทธิกุล ม.1/5 28 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23512
71 10072 เด็กหญิง ปนัสยา เรียนจันทร์ ม.1/8 27 เขียว ยุวกาชาด 23628
72 10073 เด็กหญิง ปานตะวัน ห้าวสุด ม.1/5 31 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23515
73 10074 เด็กหญิง ธนาวัลย์ อุดมสินธ์ ม.1/5 27 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23511
74 10075 เด็กหญิง ธัญลักษณ์ ฉายแสง ม.1/4 24 แดง ยุวกาชาด 23469
75 10076 เด็กหญิง ปวรวรรณ พฤษหอม ม.1/5 30 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23514
76 10077 เด็กหญิง ณัฐชยา ทศสุนทร ม.1/5 23 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23507
77 10078 เด็กหญิง ญาณิศา ดาราพงษ์ ม.1/9 21 เหลือง ยุวกาชาด 23661
78 10079 เด็กหญิง ณิชกานต์ ทศสุนทร ม.1/5 25 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23509
79 10080 เด็กหญิง ยอไพลิน ขาวคม ม.1/4 31 เหลือง ยุวกาชาด 23476
80 10081 เด็กหญิง กรวรรณ ขาวคม ม.1/4 14 แดง ยุวกาชาด 23459
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81 10082 เด็กชาย ฐปนรรฆ์ โกศลเศรษฐ์ ม.1/6 8 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23531
82 10083 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ ปิดทอง ม.1/5 36 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23520
83 10084 เด็กชาย กฤตภาส ประชาสุภัค ม.1/6 1 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23524
84 10085 เด็กชาย กฤษฎี สายวัน ม.1/6 3 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23526
85 10086 เด็กหญิง ปพิชญา นะทีวาส ม.1/4 26 เหลือง ยุวกาชาด 23471
86 10087 เด็กชาย ธนิสร เรียนจันทร์ ม.1/8 8 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23609
87 10088 เด็กชาย ภูตะวัน หัวหว้า ม.1/6 10 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23533
88 10089 เด็กชาย คณิศร ปล้ืมสายแสง ม.1/6 5 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23528
89 10090 เด็กชาย อนาวิล หลวงพล ม.1/7 14 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23576
90 10091 เด็กหญิง ศุภากร แสงจันทร์ ม.1/4 35 ฟ้า ยุวกาชาด 23480
91 10092 เด็กชาย สิงหา เป็นฮะซัน ม.1/7 13 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23575
92 10094 เด็กชาย ธนากร แย้มสมบัติ ม.1/7 7 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23569
93 10095 เด็กชาย กฤตภาส ยินห้อง ม.1/7 1 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23563
94 10096 เด็กหญิง ชนกันต์ กงซุ้น ม.1/4 20 ฟ้า ยุวกาชาด 23465
95 10097 เด็กหญิง อริศรา กล่ินสิงห์ ม.1/4 37 ชมพู ยุวกาชาด 23482
96 10098 เด็กหญิง กานต์สินี คงเมือง ม.1/4 17 ชมพู ยุวกาชาด 23462
97 10099 เด็กชาย วีรภัทร นนทลักษณ์ ม.1/7 12 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23574
98 10100 เด็กหญิง จิรวรรณ สุดสงวน ม.1/4 19 แดง ยุวกาชาด 23464
99 10101 เด็กหญิง ศศิณา ขาวเกล้ียง ม.1/4 33 เขียว ยุวกาชาด 23478
100 10102 เด็กชาย ณัฏฐพล จันทเพ็ชร์ ม.1/8 6 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23607
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101 10103 เด็กชาย กันติทัต อ่องสิทธิ์ ม.1/8 3 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23604
102 10104 เด็กหญิง พิชญธิดา อุ้ยอลงกรณ์ ม.1/3 29 ฟ้า ยุวกาชาด 23435
103 10105 เด็กชาย กฤตนู มีสมโรจน์ ม.1/8 2 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23603
104 10106 เด็กหญิง ชนัญญาภรณ์ พรประสิทธิ์ ม.1/3 19 ฟ้า ยุวกาชาด 23425
105 10107 เด็กหญิง วิลาสินี เพิม่ญาติ ม.1/3 32 เขียว ยุวกาชาด 23438
106 10108 เด็กหญิง อุมาภรณ์ หมื่นโพธิ์ ม.1/3 39 ฟ้า ยุวกาชาด 23445
107 10109 เด็กหญิง ศลัยฉัตร เสนะกูล ม.1/3 33 แดง ยุวกาชาด 23439
108 10110 เด็กหญิง ศิรภัสสร ศรีสวัสด์ิ ม.1/3 34 ฟ้า ยุวกาชาด 23440
109 10112 เด็กชาย พัทธพล ภูท่อง ม.1/8 11 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23612
110 10113 เด็กหญิง จีรวรรณ กรินคีรี ม.1/3 18 แดง ยุวกาชาด 23424
111 10114 เด็กหญิง ณิฌากานต์ เสนา ม.1/3 25 เหลือง ยุวกาชาด 23431
112 10115 เด็กหญิง ธัณย์สิตา ศิรินาถวรางค์กูร ม.1/3 26 ชมพู ยุวกาชาด 23432
113 10116 เด็กชาย วรภพ มวญนะรา ม.1/9 11 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23651
114 10117 เด็กหญิง ณิชกมล เชิดชูศักด์ิ ม.1/3 24 ฟ้า ยุวกาชาด 23430
115 10119 เด็กชาย วรินทร ประมาณพล ม.1/9 12 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23652
116 10120 เด็กชาย กอบชัย เจาะสุนทร ม.1/9 1 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23641
117 10121 เด็กชาย ธนายุทธ ไวสะอาด ม.1/9 7 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23647
118 10122 เด็กหญิง ณัฐกฤตา เจริญสุข ม.1/5 22 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23506
119 10123 เด็กหญิง วิกานดา ซาปิ ม.1/3 31 ชมพู ยุวกาชาด 23437
120 10124 เด็กชาย ธนชาติ สุทธิวารี ม.1/9 4 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23644
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121 10125 เด็กหญิง ธนธรณ์ เจริญสุข ม.1/5 26 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23510
122 10126 เด็กชาย ธนวัฒน์ กล่ินขจร ม.1/9 6 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23646
123 10127 เด็กหญิง มญปรีญา คณาญาติ ม.1/3 30 เหลือง ยุวกาชาด 23436
124 20001 เด็กหญิง ศศิธร กรวิรัตน์ ม.1/7 33 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23595
125 20003 เด็กหญิง นันทิชา จินตนาธัญชาติ ม.1/7 21 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23583
126 20004 เด็กหญิง ศุจิกา อาจณรงค์ ม.1/7 36 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23598
127 20005 เด็กชาย บูรณ์พิภพ ก าลังเกื้อ ม.1/5 5 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23489
128 20006 เด็กชาย วัชรพงศ์ วงษ์พินิจ ม.1/5 14 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23498
129 20007 เด็กหญิง ชุดา สังข์พาลี ม.1/7 18 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23580
130 20008 เด็กชาย ปภัชพล อุสาพรหม ม.1/5 6 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23490
131 20009 เด็กหญิง เกวริน ทาวีระ ม.1/7 15 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23577
132 20010 เด็กชาย พิพัฒน์พงศ์ วงค์ปัญญา ม.1/5 10 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23494
133 20011 เด็กหญิง แก้วกัญญา มวญนรา ม.1/7 16 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23578
134 20012 เด็กชาย นวพล โชติมณี ม.1/5 4 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23488
135 20013 เด็กหญิง วันฤดี ปรางศรี ม.1/7 32 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23594
136 20014 เด็กหญิง ศิรประภา นิเทศ ม.1/7 35 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23597
137 20015 เด็กหญิง ภาวัสถิรา สกุลพานิช ม.1/7 29 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23591
138 20016 เด็กหญิง รวีภัทร์ ใจกลัด ม.1/7 30 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23592
139 20017 เด็กหญิง อภัสสร พูลสุข ม.1/7 38 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23600
140 20018 เด็กหญิง กมลฉัตร สุขสวัสด์ิ ม.1/5 15 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23499
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141 20019 เด็กชาย ภคพล เจริญกิจ ม.1/5 11 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23495
142 20020 เด็กหญิง จารุวรรณ เรืองขจิตร ม.1/5 16 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23500
143 20021 เด็กหญิง ชโลธร ลุนนา ม.1/5 18 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23502
144 20022 เด็กชาย ฐานันต์ ภักดี ม.1/7 6 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23568
145 20023 เด็กหญิง ฐิตินันท์ ไข่เกษ ม.1/5 21 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23505
146 20024 เด็กหญิง ศศิวรรณ ทวาเรศ ม.1/7 34 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23596
147 20025 เด็กหญิง นารีรัตน์ อิงขนร ม.1/5 29 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23513
148 20026 เด็กชาย ธีธัช ขาวคม ม.1/4 6 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23451
149 20027 เด็กชาย พงศธร บุญตูบ ม.1/5 7 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23491
150 20028 เด็กชาย ภัทรภณ วงศ์ไพศาล ม.1/5 12 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23496
151 20029 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เทพพิทักษ์ ม.1/5 3 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23487
152 20030 เด็กหญิง ภัทรศยา พะชะ ม.1/5 34 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23518
153 20031 เด็กหญิง จิตรเลขา เครือแก้ว ม.1/5 17 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23501
154 20032 เด็กหญิง พรพรรณ ซาลอน ม.1/5 33 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23517
155 20033 เด็กชาย ชลชาย มีใหม่ ม.1/6 7 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23530
156 20034 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ โต้โล้ง ม.1/6 11 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23534
157 20035 เด็กหญิง วิชญานันท์ เข็มกายี ม.1/5 39 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23523
158 20037 เด็กชาย บวรกวินท์ สงวนหงษ์ ม.1/6 9 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23532
159 20038 เด็กชาย รัฐพล ถนอมวงษ์ ม.1/6 12 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23535
160 20039 เด็กหญิง ณัฐวดี เชื้อสูง ม.1/5 24 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23508
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161 20040 เด็กหญิง ปุณยวีร์ เจริญวิเศษ ม.1/5 32 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23516
162 20041 เด็กหญิง กมลวรรณ เกื้อกูลราษฎร์ ม.1/3 16 ชมพู ยุวกาชาด 23422
163 20042 เด็กหญิง อรอินทุ์ สมุทรชีวะ ม.1/3 37 เขียว ยุวกาชาด 23443
164 20043 เด็กหญิง อริสรา ชาลีแดง ม.1/3 38 แดง ยุวกาชาด 23444
165 20044 เด็กหญิง พลอย แซ่ต้ัง ม.1/3 27 เขียว ยุวกาชาด 23433
166 20045 เด็กหญิง กนกรัชต์ หงษ์ตะนุ ม.1/3 15 เหลือง ยุวกาชาด 23421
167 20046 เด็กชาย จิรายุ ส าเริงหาญ ม.1/6 6 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23529
168 20047 เด็กชาย วรินทร พาทีทิน ม.1/6 13 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23536
169 20048 เด็กหญิง พัชรา บุตรสาศิลป์ ม.1/3 28 แดง ยุวกาชาด 23434
170 20049 เด็กหญิง ณัฐณิชา เทพินทร์อารักษ์ ม.1/3 22 เขียว ยุวกาชาด 23428
171 20050 เด็กชาย พลวรรธน์ สวัสดิผล ม.1/4 8 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23453
172 20051 เด็กหญิง จิรัชยา ห้วงศิลา ม.1/3 17 เขียว ยุวกาชาด 23423
173 20052 เด็กหญิง ชนัญชิดา บุญชู ม.1/6 18 เหลือง ยุวกาชาด 23541
174 20053 เด็กหญิง ณัฐริกาณ์ ค าเพชร ม.1/3 23 แดง ยุวกาชาด 23429
175 20054 เด็กชาย ศกุนต์ ทนุวงษ์ ม.1/4 12 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23457
176 20055 เด็กหญิง กนกพร หวนถนอม ม.1/3 14 ฟ้า ยุวกาชาด 23420
177 20056 เด็กชาย ภาณุวัชร ผดุงลักษณ์ ม.1/4 10 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23455
178 20057 เด็กชาย กิตติพัฒน์ ตรงดี ม.1/4 1 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23446
179 20058 เด็กหญิง ณัชชา เดชตระกูล ม.1/3 20 เหลือง ยุวกาชาด 23426
180 20059 เด็กชาย อัมรินทร์ พุม่สงวน ม.1/4 13 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23458
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181 20060 เด็กหญิง ศศิพิมพ์ โคลงพิมาย ม.1/9 37 ชมพู ยุวกาชาด 23677
182 20062 เด็กชาย วรัชญ์ ริตยันต์ ม.1/4 11 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23456
183 20063 เด็กหญิง ปภาดา กิจธนวิรุฬห์ ม.1/9 30 ฟ้า ยุวกาชาด 23670
184 20064 เด็กหญิง สุพัตรา แสนสวัสด์ิ ม.1/9 38 เขียว ยุวกาชาด 23678
185 20065 เด็กหญิง วิไล สม ม.1/9 36 เหลือง ยุวกาชาด 23676
186 20066 เด็กชาย กิตติพงษ์ บุญชู ม.1/6 4 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23527
187 20067 เด็กหญิง ณปภา บุษยพินิจ ม.1/9 22 ชมพู ยุวกาชาด 23662
188 20068 เด็กหญิง กรรณิกา หงษ์บิน ม.1/9 16 เหลือง ยุวกาชาด 23656
189 20069 เด็กชาย ดลกฤษณ์ พันชะนะ ม.1/4 4 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23449
190 20070 เด็กชาย วัชรพงศ์ สวัสดี ม.1/9 13 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23653
191 20071 เด็กหญิง กนกวรรณ รอดอยู่ ม.1/9 15 ฟ้า ยุวกาชาด 23655
192 20072 เด็กหญิง บุญญารัตน์ สุพรรณ ม.1/9 27 ชมพู ยุวกาชาด 23667
193 20073 เด็กหญิง วริศรา ทิศกูล ม.1/9 34 แดง ยุวกาชาด 23674
194 20074 เด็กชาย มนกันต์ อารีเอื้อ ม.1/9 10 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23650
195 20075 เด็กชาย อัครวิทย์ พันธุเดช ม.1/9 14 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23654
196 20076 เด็กหญิง ณัฐพรรษา สุนัติ ม.1/9 23 เขียว ยุวกาชาด 23663
197 20077 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สุขสมาน ม.1/9 33 เขียว ยุวกาชาด 23673
198 20078 เด็กหญิง สุพิชฌา เสียงประเสริฐ ม.1/9 39 แดง ยุวกาชาด 23679
199 20079 เด็กหญิง ศศิรินทร์ เพ็งแจ่ม ม.1/4 34 แดง ยุวกาชาด 23479
200 20080 เด็กชาย ธนเดช อินมี ม.1/9 5 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23645
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201 20081 เด็กหญิง อังศุมาลิน อินจรัญ ม.1/4 39 แดง ยุวกาชาด 23484
202 20082 เด็กชาย ธันวา คงแจ่มใส ม.1/9 8 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23648
203 20083 เด็กชาย ทินภัทร ไชยา ม.1/9 3 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23643
204 20084 เด็กหญิง นภัสสร วิทาเวช ม.1/4 25 ฟ้า ยุวกาชาด 23470
205 20085 เด็กชาย ณฐพงศ์ แจ้งแสง ม.1/9 2 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23642
206 20086 เด็กหญิง กัญญาณัฐ สุขะ ม.1/4 15 ฟ้า ยุวกาชาด 23460
207 20087 เด็กหญิง พิชชาพร ประสพผล ม.1/4 28 เขียว ยุวกาชาด 23473
208 20088 เด็กหญิง ชุติมา รัตนวิจิตร ม.1/4 21 เหลือง ยุวกาชาด 23466
209 20089 เด็กหญิง ชุติมา ทองมิตร ม.1/5 20 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23504
210 20090 เด็กหญิง ชุติมน ทองมิตร ม.1/5 19 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23503
211 20092 เด็กชาย พงค์ภัก รักไทย ม.1/9 9 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23649
212 20094 เด็กหญิง กัญธิดา สังข์ทอง ม.1/4 16 เหลือง ยุวกาชาด 23461
213 20095 เด็กหญิง ลา เช้อม ม.1/4 32 ชมพู ยุวกาชาด 23477
214 20096 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชีวะเจริญ ม.1/3 21 ชมพู ยุวกาชาด 23427
215 20097 เด็กชาย ชวิน ชีวะเจริญ ม.1/3 3 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23409
216 20098 เด็กหญิง พีรญา วิจิตรสมบัติ ม.1/4 30 ฟ้า ยุวกาชาด 23475
217 20099 เด็กหญิง ฐิติมา ฆอ้งจันดา ม.1/4 22 ชมพู ยุวกาชาด 23467
218 20100 เด็กหญิง ณัฐณิชา ทองสวัสด์ิ ม.1/4 23 เขียว ยุวกาชาด 23468
219 20101 เด็กหญิง ปิยธิดาพร บุญกล่ิน ม.1/4 27 ชมพู ยุวกาชาด 23472
220 20104 เด็กหญิง พิมพ์ณดา บุญเหลือ ม.1/4 29 แดง ยุวกาชาด 23474
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221 20105 เด็กหญิง อริสสา ขุนบุตร ม.1/4 38 เขียว ยุวกาชาด 23483
222 20106 เด็กชาย ภัณรินทร์ ภูมิมาโนช ม.1/8 12 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23613
223 20107 เด็กหญิง สิรินภา ฤทธิคุณ ม.1/6 34 ชมพู ยุวกาชาด 23557
224 20108 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ อนันต์ ม.1/8 13 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23614
225 20109 เด็กชาย กฤชณัท คุณโลหิต ม.1/8 1 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23602
226 20110 เด็กชาย ปัณณทัต ศิริเอนก ม.1/8 10 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23611
227 20111 เด็กหญิง สุปราณี อยู่ถนอม ม.1/6 36 แดง ยุวกาชาด 23559
228 20112 เด็กหญิง กนกพร รัตนวาร ม.1/6 14 ชมพู ยุวกาชาด 23537
229 20113 เด็กชาย ศรัณย์ภัทร สุขเย็น ม.1/8 14 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23615
230 20114 เด็กหญิง ปาณิศรา แท่นยั้ง ม.1/6 28 เหลือง ยุวกาชาด 23551
231 20115 เด็กชาย ดาวิด หินขาว ม.1/8 7 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23608
232 20116 เด็กหญิง ศลิษา หอยสังข์ ม.1/6 31 แดง ยุวกาชาด 23554
233 20117 เด็กหญิง ณิชาภา รัตนเพียร ม.1/6 23 เหลือง ยุวกาชาด 23546
234 20118 เด็กหญิง สุกัญญา สรรพคุณ ม.1/6 35 เขียว ยุวกาชาด 23558
235 20119 เด็กหญิง พรพรรณ พิมพ์วิริยะ ม.1/6 29 ชมพู ยุวกาชาด 23552
236 20120 เด็กหญิง นิศานาถ รัตนโรจน์ ม.1/6 27 ฟ้า ยุวกาชาด 23550
237 20121 เด็กชาย ปรัชญา รัตนวรรณ ม.1/8 9 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23610
238 20122 เด็กชาย ขุนศึก ทิมกลางดอน ม.1/8 4 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23605
239 20123 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ สิญญานันท์ ม.1/6 33 เหลือง ยุวกาชาด 23556
240 20124 เด็กชาย นิติกร ประวาสวิน ม.1/3 8 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23414



ห้อง เลขที่ คณะสี กิจกรรม
เลขประจ ำตวันักเรียน

(ใชป้ักเสื้อ)

แจง้ห้อง, เลขที่, คณะสี, กิจกรรมและเลขประจ ำตัวนักเรียนชองนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ที่ เลขประจ ำตวัสอบ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ สกุล
ขอ้มลูในกำรมอบตวั

241 20125 เด็กชาย วรเมธ เส่ียงเคราะห์ ม.1/3 11 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23417
242 20126 เด็กชาย ชาญณรงค์ สังข์วรณ์ ม.1/3 4 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23410
243 20127 เด็กชาย กิตติศักด์ิ ฉ่ าฉิม ม.1/3 2 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23408
244 20128 เด็กหญิง ซีรีน น้อมศาสน์กุล ม.1/6 19 ชมพู ยุวกาชาด 23542
245 20129 เด็กชาย กลวัชร ชวาลา ม.1/3 1 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23407
246 20130 เด็กหญิง ธัญสุดา แซ่กู้ ม.1/6 25 เขียว ยุวกาชาด 23548
247 20131 เด็กหญิง จนิตา อิ่มเผ่ือน ม.1/8 18 แดง ยุวกาชาด 23619
248 20132 เด็กชาย ณัฐวรรธน์ สุนาตุ ม.1/3 6 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23412
249 20134 เด็กหญิง ปานรดา บัวขาว ม.1/8 28 แดง ยุวกาชาด 23629
250 20135 เด็กหญิง นริศรา จงกุล ม.1/8 25 เหลือง ยุวกาชาด 23626
251 20136 เด็กหญิง สิราลักษณ์ รอดประดิษฐ์ ม.1/3 35 เหลือง ยุวกาชาด 23441
252 20137 เด็กหญิง สิริลักษณ์ รอดประดิษฐ์ ม.1/3 36 ชมพู ยุวกาชาด 23442
253 20138 เด็กหญิง พัชราภรณ์ ภักดี ม.1/7 27 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23589
254 20140 เด็กชาย พงศกร บุญเลิศ ม.1/3 9 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23415
255 20141 เด็กหญิง วาสนา เกิดลาภ ม.1/8 36 ชมพู ยุวกาชาด 23637
256 20142 เด็กชาย วายุภักษ์ ฉางทรัพย์ ม.1/7 11 เขียว ลูกเสือ-เนตรนารี 23573
257 20143 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศิลปวุฒิ ม.1/8 23 แดง ยุวกาชาด 23624
258 20144 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา มีสังข์ ม.1/8 21 ชมพู ยุวกาชาด 23622
259 20146 เด็กหญิง สุเมธินี บุญเชิญ ม.1/8 37 เขียว ยุวกาชาด 23638
260 20147 เด็กชาย วสุ หมะมูดี ม.1/7 10 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23572
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261 20148 เด็กหญิง พิชญาภา อิ่มอุไร ม.1/8 29 ฟ้า ยุวกาชาด 23630
262 20149 เด็กหญิง กรรณิการ์ สุขสมาน ม.1/9 17 ชมพู ยุวกาชาด 23657
263 20150 เด็กชาย จิณณวัตร เจริญ ม.1/7 3 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23565
264 20151 เด็กหญิง นันทิชา จงไพศาล ม.1/8 26 ชมพู ยุวกาชาด 23627
265 20152 เด็กชาย เจษฎากร อภิบาลศรี ม.1/7 5 ชมพู ลูกเสือ-เนตรนารี 23567
266 20153 เด็กชาย คุณภัทร บัลลังก์ ม.1/7 2 แดง ลูกเสือ-เนตรนารี 23564
267 20154 เด็กชาย จุลเดช ทองนาค ม.1/7 4 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23566
268 20155 เด็กหญิง กัญญาพัชร แซ่อึ้ง ม.1/8 17 เขียว ยุวกาชาด 23618
269 20156 เด็กหญิง มนัสชนันท์ ศรีสุวรรณ ม.1/8 34 ฟ้า ยุวกาชาด 23635
270 20157 เด็กหญิง พิชญาภา สุขกลีบ ม.1/8 30 เหลือง ยุวกาชาด 23631
271 20158 เด็กชาย กฤตภาส บุญชู ม.1/6 2 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23525
272 20159 เด็กชาย ธันวา กง ม.1/7 8 ฟ้า ลูกเสือ-เนตรนารี 23570
273 20160 เด็กหญิง โมณัยญา ทัศนแสงสูรย์ ม.1/8 35 เหลือง ยุวกาชาด 23636
274 20161 เด็กชาย น่านฟ้าไทย ศิริรูป ม.1/7 9 เหลือง ลูกเสือ-เนตรนารี 23571


