
ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ช้ันเรียนปัจจุบัน

1 16705 นรรัตน์ พลอาจทัน ม.5/1

2 17136 พิรดา พงษ์สุทธิมนัส ม.5/1

3 17171 ปอลิน ธรรมโรจน์ ม.5/1

4 17311 อรวรา อมรรัตนาวงศ์ ม.5/1

5 17521 ภัทธิรา สุวรรณรักษ์ ม.5/1

6 17549 ธัญลักษณ์ จิตต์บรรจง ม.5/1

7 17665 ภัครินทร์ ฐิติวรสิทธ์ิ ม.5/1

8 17716 ณพัชร์สุดา ไพศาลสิรินกุล ม.5/1

9 18060 ปริม อุทธา ม.5/1

10 20813 ณัทณิชชา ธรรมรัตนกุล ม.5/1

11 20822 พอฤทัย ชินกาญจนโรจน์ ม.5/1

12 20827 ธมลวรรณ นกแก้ว ม.5/1

13 20852 สาธกา หิริโอตัปปะ ม.5/1

14 20862 สุธัชชา รุ่งชีวา ม.5/1

15 20867 รัชญา ศรไชย ม.5/1

16 20883 เภาลีณา สุวิมล ม.5/1

17 20898 ภูษณิศา กิจกาญจนกุล ม.5/1

18 20899 ฐิติพร จันทรแสงเจริญ ม.5/1

19 16643 วริศา รัตนสิริพันธ์ ม.5/2

20 16651 ชนัญชิดา อุพันวัน ม.5/2

21 16666 เปมิกา ทับทอง ม.5/2

22 16670 ฉัตรพร ท้าววงษา ม.5/2

23 18017 ชนิชา กัณหาวงศ์ ม.5/2

24 19500 ธันยชนก ปีตรังสี ม.5/2

25 20812 สิริรดา น้านาคินทร์ ม.5/2

26 20900 พิมพ์ชญา วีระวงศ์ดิษยา ม.5/2

27 16636 ปาณนาถ เจียรกุล ม.5/3

28 16642 พิจิกา โชติรักษ์ ม.5/3

29 16647 ปณิษฎา วงศ์พิมลพร ม.5/3

30 18012 ศุภักษรินทร์ พโนดม ม.5/3

โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย

รำยช่ือนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีได้รับเกียรติบัตร "คะแนนยอดเย่ียม" ปีกำรศึกษำ 2565



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ช้ันเรียนปัจจุบัน

31 18029 นารา ค าแท้ ม.5/3

32 18046 ศศธร อุชชิน ม.5/3

33 18078 ดากานดา เก้ือหนุน ม.5/3

34 20119 ศศินันท์ พิริยชาติรัตน์ ม.5/3

35 20807 จันทรรัตน์ วัฒนชัยยงค์ ม.5/3

36 20846 พีรกานต์ เชาว์กิจค้า ม.5/3

37 20847 ทิพธารี ยอดวศิน ม.5/3

38 20850 อิศราวรรณ โพธิพิพิธธนากร ม.5/3

39 20859 พิมพ์ชนก ทรงเพียรทรัพย์ ม.5/3

40 20863 วรรณนิสา สัจจมุกดา ม.5/3

41 20866 อนัญญา เจ่ียหงวน ม.5/3

42 20869 ทอฟ้า ต้ังสุขอภิโชค ม.5/3

43 16682 เมลดา ตันอรัญญู ม.5/4

44 17145 มนต์ฤทัย ปรมาภูติ ม.5/4

45 17516 ศศิพิมล แดงจ ารูญ ม.5/4

46 17540 อตินุช แซ่โง้ว ม.5/4

47 18038 ปวริศา รักขิตเลขา ม.5/4

48 18062 ภิรภร คงรักช้าง ม.5/4

49 18086 แพรพัชร์ วัฒนเชาวน์พิสุทธ์ิ ม.5/4

50 18095 ชัญญา อรุณสกุล ม.5/4

51 20172 กชรัตน์ รัตนนรเศรษฐ ม.5/4

52 20816 ธนภรณ์ สุขาทิพย์ ม.5/4

53 20832 กัญจน์ญาดา โกละกะ ม.5/4

54 20854 ณัฐฐาทิพย์ ชูอ านาจ ม.5/4

55 20901 ทิพย์ธารีย์ วีรบงกชมณี ม.5/4

56 21823 อ้อมจันทร์ เวศกิจกุล ม.5/4

57 21869 วลีรักษ์ รักซเติน ม.5/4

58 21871 พิมพิชญ์ฎา วิรุฬห์บัณฑิตกุล ม.5/4

59 21876 ปฐมาภรณ์ ต้ังบริบูรณ์ ม.5/4

60 21953 พรรณชิฏา โขวัฒนชัย ม.5/4

61 18572 อิงอุษา เฉลยวาเรศ ม.5/5

โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย

รำยช่ือนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีได้รับเกียรติบัตร "คะแนนยอดเย่ียม" ปีกำรศึกษำ 2565



โรงเรียนวัฒนำวิทยำลัย

รำยช่ือนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีได้รับเกียรติบัตร "คะแนนเรียนดี"  ปีกำรศึกษำ 2565

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ช่ือ - สกุล ช้ันเรียนปัจจุบัน

1 16674 พลชา ยุวนากร ม.5/1

2 16692 ณัฐพร จิตเฉลิมชัยพันธ์ุ ม.5/2

3 17111 กมลกร บรรพพงศ์ ม.5/2

4 17312 อรนลิน อมรรัตนาวงศ์ ม.5/2

5 20167 สุชาดา จันทร์สิวานนท์ ม.5/2

6 16862 รณิดา อดิศรพันธ์กุล ม.5/3

7 17730 กรรณชนก เนตรธุวกุล ม.5/4

8 20858 วิชญาพร โมกไธสง ม.5/4

9 16652 ณัฏฐณิชา บุญกอบ ม.5/5

10 16865 จิดาภา เมนะพันธ์ ม.5/5

11 16894 ภัครอร ด้วงอินทร์ ม.5/5

12 18050 พิชญาภร กมเลศร์ ม.5/5

13 20825 วศินี เตือนวีระเดช ม.5/5

14 21872 สุชานันท์ ฤทธ์ิจรุง ม.5/5


