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๐๐๓ - ๒๐๐๐๑ นางสาวกานต์ธิดา หนิเเล๊ะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๐๒ นางสาวไอศ์ลดา ก่อบุญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๐๓ นางสาวเพชรนำหนึง

่

คำวิสิทธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๐๔ นางสาวแพรพิไล คำดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๐๕ นางสาวสิตานันต์ โยชน์สุวรรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๐๖ นางสาวณัฐนิชา สะกุมา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๐๗ นางสาวปยะธิดา อ่างมัจฉา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๐๘ นางสาวกานต์สินี ต๋าคำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๐๙ นางสาวณยฎา กลีบบัว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๑๐ นางสาวกฤติยา ฐีระวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๑๑ นางสาวกัลยกร จันเทาร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๑๒ นางสาวปยธิดา พานแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๑๓ นางสาวชลธิชา ทวนเงิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๑๔ นางสาวพรหมพร คำเสียง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๑๕ นางสาววนิดา กลินชาวนา

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๑๖ นางสาวนำฝน แซ่เถา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๑๗ นางสาวฐิติวัลค์ มุนตะทุม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๑๘ นางสาวศตนันท์ แก่นจักร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๑๙ นางสาวชนกนันท์ ต๋าคำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๒๐ นางสาวณัฐชา สันทัศชินวงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๒๑ นางสาวธัญชนก นุชอนงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๒๒ นางสาวนิษฐ์สุดา ปาลิมาพันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๒๓ นางสาวมนสิชา แสงลาย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๒๔ นางสาวสุจิรา ศรีราณี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๒๕ นางสาวพลอยชมพู แสงสุกใส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๒๖ นางสาวอาณัฐศิลป อินทกูล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๒๗ นางสาวชุดาพันธ์ ส่งเสริม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๒๘ นางสาววีนัส สระแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๒๙ นางสาวกัญญ์รินท์ วรสิทธิภาคิน

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑

๐๐๓ - ๒๐๐๓๐ นางสาวพิชญาวี ยิมน้อย

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑
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๐๐๓ - ๒๐๐๓๑ นางสาวพุทธิภรณ์ อมรเศรษฐสกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๓๒ นางสาวภัทรวดี ด้วงตา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๓๓ นางสาวเมยาวี อัคโกศล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๓๔ นางสาววรรณพร เหมศิริ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๓๕ นางสาวณัฐ์ชญาพร ประทีป วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๓๖ นางสาวสุภาพร ขวาลา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๓๗ นางสาวกฤติมา อาจอำนวย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๓๘ นางสาวณัฐธิดา แสงอรุณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๓๙ นางสาวธัญญรัตน์ กันซัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๔๐ นางสาวชมพูนุช พยาบาล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๔๑ นางสาวณัฐกฤตา เมาฟาย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๔๒ นางสาวพรรสิก กังเหล้ง

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๔๓ นางสาววริศรา ทวีเกียรติกำธร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๔๔ นางสาวศุภชัญญา บุญอ่อน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๔๕ นางสาวมัลลิกา วงศ์เศรษฐการ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๔๖ นางสาวภัคจิรา ทองดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๔๗ นางสาวกรองขวัญ สุวรรณ์รักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๔๘ นางสาวณัฐวรรณ ขวัญใจ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๔๙ นางสาววรรณิศา ช่วยรักษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๕๐ นางสาวอัฐภิญญา คงสิม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๕๑ นางสาวบุษราคัม เพ็ชรบุรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๕๒ นางสาวปารวัณ พรหมสวัสดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๕๓ นางสาวทองกร นุชิตประสิทธิชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๕๔ นางสาวเบญญาดา สูญทุกข์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๕๕ นางสาวกัญญาวีร์ สนิทชน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๕๖ นางสาวทอรุ้ง สำราญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๕๗ นางสาวพรนภัส ผ่องใส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๕๘ นางสาวภัณฑิรา ล้อมวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๕๙ นางสาวลักษมี มณีเมฆ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

๐๐๓ - ๒๐๐๖๐ นางสาวพัชริดา คำสิงห์คะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๐๓ - ๒๐๐๖๑ นางสาวกันติชา ปางบุญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๖๒ นางสาวมณัชฌยา สระทองแหง็ด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๖๓ นางสาวเยาวลักษณ์ อภัยจิตร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๖๔ นางสาวรินรดา ดีเหลือ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๖๕ นางสาวกัลยากร ประภากรวิริยะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๖๖ นางสาวแพรวา ประกอบกิจ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๖๗ นางสาววรณัน วรมานิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๖๘ นางสาวศุภิสรา จูมิ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๖๙ นางสาวสุพิชญา ยิมโปรยคำ

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๗๐ นางสาวกุศลิน เคหารมย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๗๑ นางสาวมิงแก้ว

่

ปตทะมะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๗๒ นางสาวลลิดา เเซ่ตัง

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๗๓ นางสาวกัญญาพัชร วิริยวัฒนานันท์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๗๔ นางสาวชาลิสา หินแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๗๕ นางสาวเนตรภัทร อ่อนนิม

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๗๖ นางสาวภัทรภร สุวรรณพันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๗๗ นางสาวกุลนันท์ กะแตเซ็ง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๗๘ นางสาวธนกิตต์ ปญญาชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๗๙ นางสาวนาเดีย สีหะวงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๘๐ นางสาวรวิภา รองหมืน

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๘๑ นางสาววรรณภา ปราบพล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๘๒ นางสาวสุนารี โซ๊ะมัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๘๓ นางสาวกัญญาพัชร แจ่มแจ้ง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๘๔ นางสาวจุฑามาศ พิมพิสาร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๘๕ นางสาวปณาลี บุญเอือ

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๘๖ นางสาวปลายฟา มาดหมาย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๘๗ นางสาวรัฐฐิภา เจียเลิศวราวงค์

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๘๘ นางสาวศุภาพิชญ์ ชัยนุช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๘๙ นางสาวอริสรา สมันเลาะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

๐๐๓ - ๒๐๐๙๐ นางสาวศตนันท์ ศานตินันท์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๐๓ - ๒๐๐๙๑ นางสาวนันทิดา พีมะผล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๐๙๒ นางสาวรัญชิดา กนกนภากุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๐๙๓ นางสาวชนนิกานต์ อยู่เกตุ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๐๙๔ นางสาวปภาวรินทร์ จันทร์พิพัฒน์ผล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๐๙๕ นางสาวเบญญาภา กุมภีพงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๐๙๖ นางสาวเสาวลักษณ์ หาญคำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๐๙๗ นางสาวธนัญญา กีรติจินดา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๐๙๘ นางสาววนิดา อินทร์แก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๐๙๙ นางสาวพัชรมัย ออรุ่งโรจน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๐๐ นางสาวสุตาภัทร ฟาคุ้ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๐๑ นางสาวกรองแก้ว สุวรรณ์รักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๐๒ นางสาวกัญญาณัฐ ทิมหอม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๐๓ นางสาวแก้วกัลยา จันทยักฆ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๐๔ นางสาวธัญชนก สายบุญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๐๕ นางสาวปราระวี แพรเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๐๖ นางสาวสมิตา อู่เจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๐๗ นางสาวณฐาภัค สิงห์ชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๐๘ นางสาวธันยชนก ด้วงรัตน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๐๙ นางสาวนิภาวรรณ จันทะวัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๑๐ นางสาวแพววา เข็มกลัด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๑๑ นางสาวพนัชกร ทางกระโทก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๑๒ นางสาวภัทราพร อำน้อยวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๑๓ นางสาวนริศา วิริยจารี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๑๔ นางสาวพัชราภา จุลอุภัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๑๕ นางสาววรนุช ทองบัณฑิต วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๑๖ นางสาวศิโรรัตน์ กิมานันทน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๑๗ นางสาวนภสร วงศ์อิทธิณัฏฐ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๑๘ นางสาววรรณวลี นพรัตน์ลาภ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๑๙ นางสาวปวริศา อรุณโรจน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

๐๐๓ - ๒๐๑๒๐ นางสาวพิมมาดา แก้วมัน

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๐๓ - ๒๐๑๒๑ นางสาวสุปริญญา แก้วไข่ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๒๒ นางสาวสุพิชฌาย์ เมืองพวน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๒๓ นางสาวหรรษา สิงห์เนตรนอก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๒๔ นางสาวศิริภิรมณ์ญา เลียงนิม

้ ่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๒๕ นางสาวศิริญญา มะโนสา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๒๖ นางสาวนันทชพร มะลิลา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๒๗ นางสาวพัฒนาวรรณ กิตตินวเสนีย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๒๘ นางสาวธัญวรัตม์ วัฒนวิจิตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๒๙ นางสาวนัทฐนิชา อุมาเซ็น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๓๐ นางสาวปทิตตา เชือชะเอม

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๓๑ นางสาวณัฐชา สมสวย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๓๒ นางสาวนริศรา เอมอิม

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๓๓ นางสาวปณณพร โห้ใจ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๓๔ นางสาวมินญาดา ฮาซัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๓๕ นางสาวศศิพิชญ์ ดาวสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๓๖ นางสาวอาชิรญาณ์ เอียมสำอางค์

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๓๗ นางสาวชัญญานุช ชืนนอก

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๓๘ นางสาวพรชลชญาน์ จิตร์วัฒนาสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๓๙ นางสาววรรณภา กองคำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๔๐ นางสาวสุนีรัตน์ พัฒนพงศ์โสภณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๔๑ นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์ดำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๔๒ นางสาวธัญชนก แก่งสันเทียะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๔๓ นางสาวนัสนันท์ ลีอำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๔๔ นางสาวเมขลา สิริประภานันท์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๔๕ นางสาวสิรภัทร สันติพงษ์สกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๔๖ นางสาวนิรชา ซุ่นฮวด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๔๗ นางสาวชมชณก จันทร์เบญจนาถ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๔๘ นางสาวณัฏฐณิชา สุพรรณกลาง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๔๙ นางสาวนภัทร จันทพรม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕

๐๐๓ - ๒๐๑๕๐ นางสาวนฤพร โตจำนงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕
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๐๐๓ - ๒๐๑๕๑ นางสาวปยาพัตร จำปาลี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๕๒ นางสาวอนุสรา โต๊ะแอใบเซ็น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๕๓ นางสาวณัฐระพี ธรรมโชติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๕๔ นางสาวพิชชาพร อินต๊ะสิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๕๕ นางสาวสิริปรียา นวลศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๕๖ นางสาวปยธิดา หวานแหลม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๕๗ นางสาวอรณิญา อรุณวินิจกรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๕๘ นางสาวมนทกานติ สืบนิสัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๕๙ นางสาววิรกานต์ หงษ์อินทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๖๐ นางสาวสุวรา ช่วยนา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๖๑ นางสาวจันทร์ทิพา คงมี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๖๒ นางสาวศิริรภา พันธ์อาษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๖๓ นางสาวฐากนิษฐ์ ตัดพุดซา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๖๔ นางสาวพลอยชมพู ชมภูน้อย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๖๕ นางสาวพิชญาภรณ์ มียัง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๖๖ นางสาวยาตาวี หาญยุทธการ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๖๗ นางสาวพลอยนภา สมคะเน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๖๘ นางสาวรัตนวดี แสงอุ่น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๖๙ นางสาวคณิศร พลพันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๗๐ นางสาวจิรัชญา วิริโยทัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๗๑ นางสาวชนัญชิดา คำปงบุตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๗๒ นางสาวนันทกานต์ จำนงค์บุญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๗๓ นางสาวนันทิชา บุญยะบา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๗๔ นางสาวบุณยานุช งามน้อย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๗๕ นางสาวณุภารัตน์ ดำแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๗๖ นางสาวธัญญเรศ ปานแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๗๗ นางสาวกนกวรรณ แถลงกัณฑ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๗๘ นางสาวญาณธิชา วันร้อง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๗๙ นางสาวณัฐชา สีลาเกษ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖

๐๐๓ - ๒๐๑๘๐ นางสาวพรนภา เพิมพูลวัฒนะกุล

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๖
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๐๐๓ - ๒๐๑๘๑ นางสาวศิริวดี วงศ์ปญญา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๘๒ นางสาวกานต์นลิน ใจใหญ่ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๘๓ นางสาวนิตา เพ่งไพฑูรย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๘๔ นางสาววนัสนันท์ อับดุลลอมาน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๘๕ นางสาวพัชริดา สาเสน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๘๖ นางสาวสิรามล ดีมาก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๘๗ นางสาวสุพิชา ตราชู วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๘๘ นางสาวณภัทรา อำนวยการ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๘๙ นางสาวมัสลิน ละเต็บซัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๙๐ นางสาวทิชา สุ่มมาตย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๙๑ นางสาวธัญชนก ลีมะทวีกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๙๒ นางสาวชญานิศ สร้อยทับทิม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๙๓ นางสาวปนัดดา ใจหนักแน่น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๙๔ นางสาวคุณัญญา ดินรมรัมย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๙๕ นางสาวชุติมา เข็มมาลากุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๙๖ นางสาวณัฐณิชา ทิพยแดง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๙๗ นางสาวณัฐวรรณ ทาชมภู วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๙๘ นางสาวธนพร แฉ่งใจ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๑๙๙ นางสาวพรนิชา เกาะเกตุ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๒๐๐ นางสาวพิชญาพร สุวรรณธาร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๒๐๑ นางสาวพิชามญชุ์ เเก้วนุ้ย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๒๐๒ นางสาวกัญญณัท กอศักดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๒๐๓ นางสาวกิตติยา ดีเลิศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๒๐๔ นางสาวฐิติวรดา ผาอำนาจ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๒๐๕ นางสาวนภสร กิจนิยม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๒๐๖ นางสาววิชุรดา หล่าเพียร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๒๐๗ นางสาวบวรรัตน์ ภารผุด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๒๐๘ นางสาวณัฐณิชา สุวรรณา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๒๐๙ นางสาวนภสร จันเพ็ชร

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗

๐๐๓ - ๒๐๒๑๐ นางสาวสุดารัตน์ กอบนิลพรรณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๗
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๐๐๓ - ๒๐๒๑๑ นางสาวปาริชาติ กิติราช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๑๒ นางสาวสุดารัตน์ ครัวประเสริฐ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๑๓ นางสาวจุฑามณี คงสุผล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๑๔ นางสาวนงนุช อินทร์พรม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๑๕ นางสาวพรชิตา บัวผัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๑๖ นางสาวเพ็ญพิชชา สุหรา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๑๗ นางสาวพัชราภา ทองมา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๑๘ นางสาวสุภาวดี อุสเสนา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๑๙ นางสาวอรสินี ศรีจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๒๐ นางสาวกชกร อ่วมแปน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๒๑ นางสาวประภาศิลป วรรณทวี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๒๒ นางสาวณิชกานต์พร เอนเกษร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๒๓ นางสาวสุณิสา ดังชัยภูมิ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๒๔ นางสาวนงค์นภัส จูหมืนไวย์

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๒๕ นางสาวศุภิสรา ไกรสร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๒๖ นางสาวสหทัย โง่นแน่น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๒๗ นางสาววรินทรา เมฆวิบูลย์ชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๒๘ นางสาวบัณฑิตา เกิดสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๒๙ นางสาวจิรนันท์ พิมภูมี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๓๐ นางสาวณัฐริกา เต็มหวัง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๓๑ นางสาวณัฐสิริ อยู่ยืนยง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๓๒ นางสาวอิรวดี ทองคำแท้ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๓๓ นางสาวไรบีนา สมิงแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๓๔ นางสาวฮันนิสา โคตศรีวงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๓๕ นางสาวปรวี โซ๊ะเด็น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๓๖ นางสาวเอวิตา สนิสุริวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๓๗ นางสาวณัฐธิดา เจริญกิจธนสิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๓๘ นางสาวอรนิฌา ดาราวงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๓๙ นางสาวกานต์ชนก สุขแจ่ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

๐๐๓ - ๒๐๒๔๐ นางสาวณัฐณิชา วัฒนวิการ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๘

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๐๒๔๑ นางสาวภรมาภา ศรีบัวลา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๔๒ นางสาวภัทรภร สุวรรณมณี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๔๓ นางสาวสุรางค์ สวมสูง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๔๔ นางสาวณัฏฐณิชา สลามเต๊ะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๔๕ นางสาวพัชราพร เชือสะอาด

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๔๖ นางสาวภัทราวดี สว่างเนตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๔๗ นางสาวรมิดา สอนลิลา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๔๘ นางสาวศุภารมย์ ขันตะคุ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๔๙ นางสาวทักษอร สกลพฤกษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๕๐ นางสาวกรรณิการ์ โพธิผึง

์ ้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๕๑ นางสาวชนัญญา ลามอ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๕๒ นางสาวฐิตินันท์ เรืองรัมย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๕๓ นางสาวนาตาลี นิลเซน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๕๔ นางสาวญารินดา บุญวิเศษ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๕๕ นางสาวดาราพรรณ พูลพลับ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๕๖ นางสาวสิริพรกร โคยะทา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๕๗ นางสาวศุภสุตา ดาวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๕๘ นางสาวกนกรัตน์ รุ่งเรือง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๕๙ นางสาวมิสกี

้

มูฮำหมัด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๖๐ นางสาวกัญญาณัช หอมสมบัติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๖๑ นางสาวกุลนิษฐ์ โชติช่วง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๖๒ นางสาวจิตรานุช ยาวไธสง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๖๓ นางสาวดวงชมพูนุช พุฒตาลดง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๖๔ นางสาวชนิตา ชูอิม

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๖๕ นางสาวชุติมา กิงจันทึก

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๖๖ นางสาวณัฐวดี กองพรม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๖๗ นางสาวพิริสา ยางเดียว

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๖๘ นางสาวทินสิรี ชำนาญราช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๖๙ นางสาวพัชรินทร์ อินทรฤทธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

๐๐๓ - ๒๐๒๗๐ นางสาวกรวิภา นาคศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๙

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๐๓ - ๒๐๒๗๑ นางสาวอุษณีย์พร เพ็ชรสีทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๗๒ นางสาวเขมภัสส์ นันเต๋ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๗๓ นางสาวโชติกา ปราชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๗๔ นางสาวปกิตตา แสนสุมา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๗๕ นางสาวภัทรชนก รีวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๗๖ นางสาวสิริยาภรณ์ ชัยวีรกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๗๗ นางสาวอภิสรา บุญสอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๗๘ นางสาววริศรา ศรีบางนำชล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๗๙ นางสาวลักษิกา สมบูรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๘๐ นางสาวชนิกานต์ เสียงเหนือ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๘๑ นางสาวณัฐอร ชืนใจ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๘๒ นางสาวปลัดดา คำนึง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๘๓ นางสาวปณฑารีย์ สามาอาพัด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๘๔ นางสาวรัตติกาล พรมริทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๘๕ นางสาวศศิกานต์ ตามกาล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๘๖ นางสาวอรยานี รวมทรัพย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๘๗ นางสาวจริยา ยะห์สุรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๘๘ นางสาวณัฐชานันท์ สืบไทย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๘๙ นางสาวมนัสนันท์ สะตะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๙๐ นางสาววรกมล สนคณาวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๙๑ นางสาวเบญญาภา

วัฒนาสิริตระกูล

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๙๒ นางสาวกรรนิกา อธิมัง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๙๓ นางสาวปวีณ์ธิดารัตน์ โพธินวม

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๙๔ นางสาวชลธิชา ขำทวีพรหม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๙๕ นางสาววราภรณ์ ชืนฉำ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๙๖ นางสาวจิดาภา กฤษดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๙๗ นางสาวณัฏฐณิชา ลาภทิพย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๙๘ นางสาวสุพิชญา สกุลจริยเลิศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๒๙๙ นางสาวณัฐพร มูลละ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐

๐๐๓ - ๒๐๓๐๐ นางสาวปยะฉัตร วิสาขชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๐
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๐๐๓ - ๒๐๓๐๑ นางสาวพิชญ์นาฏ ตระกูลเอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๐๒ นางสาวมินทร์ลดา กมลจารุเศรษฐ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๐๓ นางสาวมีนา เกษรหอม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๐๔ นางสาวลักษณียา ภาจุจันทะโร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๐๕ นางสาวศศิธร หิงวัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๐๖ นางสาวสโรชา มินโด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๐๗ นางสาวสุชาดา หลีสิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๐๘ นางสาวอารยา ลัภโต วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๐๙ นางสาวณัฐนันท์ คงทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๑๐ นางสาวณิชาพัชร์ จรกระจ่าง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๑๑ นางสาวนรมน อินสี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๑๒ นางสาวธนาภา ธนะจารุภมร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๑๓ นางสาววรรณนิศา สุขปอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๑๔ นางสาวชลธิชา ศรีเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๑๕ นางสาวสาวิกา รวีอร่ามวงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๑๖ นางสาวณัชฉรียา แน่นอุดร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๑๗ นางสาวสุจิตราภา เข็มลาย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๑๘ นางสาวดารินทร์ คำกอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๑๙ นางสาวนริศรา ทิมนาค วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๒๐ นางสาววิมลสิริ ละหุ่ง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๒๑ นางสาวกนกกร พิกุลแย้ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๒๒ นางสาวภัคจิรา ดัชนีย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๒๓ นางสาวจันทรรัตน์ศมน ชมชืน

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๒๔ นางสาวชนัญธิดา แสงแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๒๕ นางสาวประภาภัสสร เสือพิมพา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๒๖ นางสาวณัฐชนก เย็นชุม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๒๗ นางสาวธัญญารัตน์ สมจิตร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๒๘ นางสาวเอมอัชฌา ไชยรัตน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๒๙ นางสาวจินตนา ใจ๋คำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑

๐๐๓ - ๒๐๓๓๐ นางสาวกิตติญาภรณ์ มณีฉาย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๑
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๐๐๓ - ๒๐๓๓๑ นางสาวสวรส เพชรพุ่ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๓๒ นางสาวนฤภร บุญมา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๓๓ นางสาวมณฑิรา ซอนสินสมบูรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๓๔ นางสาวมาลินี วงษ์สุวรรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๓๕ นางสาวอัติกานท์ เผือกแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๓๖ นางสาวกฤติยา ชีกว้าง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๓๗ นางสาวจิราพร พรมศักดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๓๘ นางสาวปนมนัส ลิลา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๓๙ นางสาวภิญญาพัชญ์ พูลมา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๔๐ นางสาวชุติกาญจน์ หอดขุนทด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๔๑ นางสาวพฤกษ์ริกา มีแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๔๒ นางสาวภัคนันท์ ยะมิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๔๓ นางสาวภัทรียา เหมะสุทธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๔๔ นางสาวสิรีธร สุรเดช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๔๕ นางสาววรณิกา สุภะผล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๔๖ นางสาวกชวรรณ สุดชะดา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๔๗ นางสาวกันติฌา บุญยกิตติศักดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๔๘ นางสาวกัลลญา ทองสุวรรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๔๙ นางสาวธารธารา เกิดไพบูลย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๕๐ นางสาวปวันพัสตร์ โต๊ะยีอิด

๊

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๕๑ นางสาวพัศศร รอดสำเภา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๕๒ นางสาวพิชญ์สินี ฟกขยัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๕๓ นางสาวมินตรา ขำมิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๕๔ นางสาวสุนิษา ศรีพิทักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๕๕ นางสาวสุภาวดี ดวงสมร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๕๖ นางสาวสุรดา วงพิมล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๕๗ นางสาวพัชรดา บุญเพชร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๕๘ นางสาวมณวิกา ประภากร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๕๙ นางสาวจิรามินทร์ บุญถม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒

๐๐๓ - ๒๐๓๖๐ นางสาวปรัชญาภา นาคตระกูล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๒
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๐๐๓ - ๒๐๓๖๑ นางสาววรกานต์ นพแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๖๒ นางสาวญานิศา ยีกาซัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๖๓ นางสาวดากาญดา โฉมงาม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๖๔ นางสาวศิริกาญจนา อ่อนนิม

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๖๕ นางสาวสุกัลยา บุญเถือน

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๖๖ นางสาวไอลดา เหมกัง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๖๗ นางสาวชวิศา ขันเสนาะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๖๘ นางสาวณิชารีย์นาฏ พุทธสาเดช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๖๙ นางสาวอรษา สุทธินันท์สกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๗๐ นางสาวชญาดา อิมเจริญ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๗๑ นางสาวตีรณา สุขเจริญพร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๗๒ นางสาวปุญญพัฒน์วดี โภคทรัพย์ไพบูลย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๗๓ นางสาวพิชชาภา มังอุ่ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๗๔ นางสาวนันท์ธิชา เจริญผล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๗๕ นางสาวรุ่งฤดี เอนก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๗๖ นางสาวศศิธร วงษ์บุญชา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๗๗ นางสาวจิราภา พรมศักดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๗๘ นางสาวนันทิยา มิสกี

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๗๙ นางสาวภัคจิรา นวลสา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๘๐ นางสาวกรองทอง สมสัตย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๘๑ นางสาวพิรญาณ์ นิสลา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๘๒ นางสาวสุธามาศ อ่อนแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๘๓ นางสาวสุพิชฌาย์ สกุลจริยเลิศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๘๔ นางสาวสุภัชชา ผึงแก้ว

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๘๕ นางสาวธนัญชนก สารพานิช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๘๖ นางสาวรวิภา นรภาร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๘๗ นางสาวลักษิกา บุญภิรมย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๘๘ นางสาวชนิกานต์ แม้นกิตติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๘๙ นางสาวทิพาวัลย์ วงศ์วิจิตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

๐๐๓ - ๒๐๓๙๐ นางสาวเพ็ญพิชชา ใจเพชร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๓

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๐๓๙๑ นางสาวกนกวรรณ บุญธง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๓๙๒ นางสาวโชติกา จันทร์เชือ

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๓๙๓ นางสาวปภาดา ประสมผล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๓๙๔ นางสาวปริตา กลินหอม

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๓๙๕ นางสาวพิชญ์พริม

้

นุ่มนวล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๓๙๖ นางสาววศินี เกตุสำเภา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๓๙๗ นางสาววิภาพรรณ์ พัดสุวรรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๓๙๘ นางสาวพิมชนก บริสุทธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๓๙๙ นางสาวรินราดา สุโชติพันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๐๐ นางสาวกาญจนา วงษ์ยี

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๐๑ นางสาวนฤทัย อาชวเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๐๒ นางสาวภัคธีมา ภัสราเยียงยงค์

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๐๓ นางสาวมาลีวรรณ ขุนเณร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๐๔ นางสาวเบญจวรรณ เต็งสุวรรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๐๕ นางสาวณัฐณิชา ชาวกรุงเก่า วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๐๖ นางสาวนลดา ลดานนท์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๐๗ นางสาวสิริมนต์ ลดานนท์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๐๘ นางสาวกานต์ธิดา โพธิปาน

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๐๙ เด็กหญิงชณานันทร์ เลิศเลอศักดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๑๐ นางสาวชลีกัณถ์ คงสอน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๑๑ นางสาวณัฐณิชา นามวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๑๒ เด็กหญิงณัฐนิสา โอ๊ะดำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๑๓ นางสาวธนิดา ดาคำแสง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๑๔ นางสาวธัญธิตา ประสพศิริทรัพย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๑๕ นางสาวนราวดี ลือบางใหญ่ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๑๖ นางสาวนลินรัตน์ สุขเกษม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๑๗ นางสาวปยพร นิคาโม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๑๘ นางสาวพนิดา วันขัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๑๙ เด็กหญิงพรณภัทร แสงอรุณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

๐๐๓ - ๒๐๔๒๐ เด็กหญิงพรนภัส เชยพรมราช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๔

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๐๔๒๑ นางสาวพรนัชชา ปางศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๒๒ เด็กหญิงพิมชนก ฮับเซาะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๒๓ นางสาวพีระดา อามาตย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๒๔ นางสาวภริตา รติรชตาธิคม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๒๕ เด็กหญิงมุทิตา โพธิสุวรรณ์

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๒๖ นางสาวยวิษฐา มาลินี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๒๗ นางสาวลลิตภัทร สุทธิ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๒๘ เด็กหญิงวรัทยา กมลภพ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๒๙ นางสาววริศรา กมลภพ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๓๐ นางสาววิมพ์วิภา ศิริบรรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๓๑ นางสาวศิริรัตน์ เจือจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๓๒ นางสาวศุภรัตน์ สวัสดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๓๓ นางสาวศุภิสรา ศิรินุพงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๓๔ นางสาวสิริฉัตร แซ่ลี

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๓๕ นางสาวสุจิตราภรณ์ โพธิกมล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๓๖ เด็กหญิงสุธิดา ศรียาภัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๓๗ เด็กหญิงสุละลิตา อัตรวิชา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๓๘ นางสาวโสภิตนภา กระจ่างจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๓๙ นางสาวอภัสรา สีสด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๔๐ เด็กหญิงอภิชญา ชูจิตโสภา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๔๑ นางสาวอรปรียา นัสวาที วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๔๒ นางสาวอรวรา นัสวาที วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๔๓ เด็กหญิงอริสรา งามชืน

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๔๔ นางสาวอารยา พฤษภา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๔๕ นางสาวพิมพ์วรีย์ ทองศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๔๖ นางสาวกาญจนาพร เชือหมอ

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๔๗ เด็กหญิงของขวัญ ยีมี

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๔๘ นางสาวจิราพร เนตรบางเพรียง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๔๙ นางสาวชนรดี สุดสว่าง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕

๐๐๓ - ๒๐๔๕๐ นางสาวชนัญชิดา อรกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๕
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๐๐๓ - ๒๐๔๕๑ นางสาวชลธิชา เฉลิมปกิตตินันท์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๕๒ เด็กหญิงญาณิศา อมรชัยเลิศพัฒนา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๕๓ นางสาวธันยาภรณ์ วารี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๕๔ เด็กหญิงนันทิตา จันทะพา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๕๕ เด็กหญิงบัณฑิตา เทียงตรง

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๕๖ นางสาวบัณฑิตา ศรีสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๕๗ นางสาวปนัสยา ประทุมเลิศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๕๘ นางสาวปภากร โพธิพรม

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๕๙ นางสาวปลายฝน โพธิคำฉาย

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๖๐ นางสาวปวรรัตน์ สมานวิจิตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๖๑ นางสาวพรรณภัทร์ษา พุ่มบรรเทา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๖๒ นางสาวพิชชาภา ธนูศิลป วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๖๓ เด็กหญิงพิชญาภัค รอดเทียน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๖๔ เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

ทองคลี

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๖๕ นางสาวพิยดา ชมจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๖๖ นางสาวไพริน สมบุญทวงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๖๗ นางสาวภัทรธิดา สุวรรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๖๘ เด็กหญิงภิญญาภัทร ทับแว่ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๖๙ นางสาวมนัญชยา รักษาริกรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๗๐ นางสาวมาริสา ฮานา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๗๑ นางสาววชิรญาณ์ พุฒตาล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๗๒ เด็กหญิงวทันยา จันตา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๗๓ นางสาววรัญชนก ท้าวทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๗๔ นางสาววริศรา วิลาศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๗๕ เด็กหญิงวริศรา สมยาธร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๗๖ เด็กหญิงวันวิสา หัตถกอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๗๗ เด็กหญิงศศิภัทร อำสกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๗๘ นางสาวศุญดา เตชะทรงคุณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๗๙ นางสาวศุภลักษณ์ ขจรบุรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

๐๐๓ - ๒๐๔๘๐ เด็กหญิงสุธิมนต์ จันตา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๖

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๐๔๘๑ นางสาวโสธิตา สิทธิไชย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๘๒ นางสาวอุษณีภรณ์ ศรีบุญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๘๓ นางสาวสิรภัทรชนก ครองหินราช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๘๔ เด็กหญิงยุวมล อินทร์อำนวย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๘๕ นางสาวณัฐวดี โภคทรัพย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๘๖ นางสาวกาญดา ชะเอม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๘๗ เด็กหญิงวริษฐา สมยาธร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๘๘ เด็กหญิงสุพัฒตรา สุวงค์ษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๘๙ นางสาวกัญญาณัฐ เหมือนมี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๙๐ เด็กหญิงขวัญทิรา สาระขันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๙๑ เด็กหญิงจันทรกานต์ รักดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๙๒ เด็กหญิงญาณิศา เพชรทราย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๙๓ เด็กหญิงญาณิศา ถนอมยศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๙๔ นางสาวณัฐญา ยุ่นประยงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๙๕ นางสาวณัฐทิยา พ่วงแพ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๙๖ เด็กหญิงณัฐวรรณ พิมทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๙๗ นางสาวตระกาล จัดไธสง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๙๘ นางสาวธนิสร มาบัว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๔๙๙ เด็กหญิงธัญชนก นิติสุทธิสกุล

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๕๐๐ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ชูทรัพย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๕๐๑ นางสาวธิติกานต์ อุ่นสันเทียะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๕๐๒ นางสาวธีมาพร นำนวล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๕๐๓ เด็กหญิงนาตาลี วิลาวรรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๕๐๔ นางสาวบุญพิทักษ์ ไวมาตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๕๐๕ เด็กหญิงปภาวีร์ นะรีรัมย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๕๐๖ เด็กหญิงปาณิสรา หนูเรียง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๕๐๗ นางสาวพิชญธิดา สมนึกแท่น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๕๐๘ นางสาวมทนี วรธรรม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๕๐๙ นางสาววริษฐา เเก้วใหญ่ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗

๐๐๓ - ๒๐๕๑๐ เด็กหญิงศศิวรรณ หุ่นลาย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๗
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๐๐๓ - ๒๐๕๑๑ เด็กหญิงศิริวรรณ บุญแพน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๑๒ นางสาวสุชานันต์ ลาย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๑๓ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทะวงศ์นา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๑๔ เด็กหญิงสุลาวันร์ บุญรัตนพิบูลย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๑๕ นางสาวกมลวรรณ เจียสารัมย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๑๖ นางสาวเกศินี เกษประดิษฐ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๑๗ นางสาวสริวัลย์ ปราสัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๑๘ นางสาวอินทร ตำต้อ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๑๙ เด็กหญิงชนิดาภา มะกรครรภ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๒๐ นางสาวณัฐธิดา ณ พัทลุง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๒๑ นางสาวพัชรินทร์ ศรีสาคร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๒๒ เด็กหญิงพิชยา เจตินัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๒๓ นางสาวอรุณรัตน์ ไสยลาม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๒๔ เด็กหญิงกรวรรณ ขันธวิชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๒๕ นางสาวปฏิมา อินทร์สนธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๒๖ นางสาวประภัสสรา อ่วมเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๒๗ เด็กหญิงพิมพิชนก

์

ภูสีนำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๒๘ เด็กหญิงลภัสรดา พันธุวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๒๙ เด็กหญิงรวิสรา พลดงนอก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๓๐ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โค้งอาภาส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๓๑ เด็กหญิงสรรสิรี น้อยปอ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๓๒ นางสาวสริรัตร์ ปราสัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๓๓ นางสาวพรนรินทร์ เหล่าเรืองธนา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๓๔ นางสาวกนกวรรณ ศรีชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๓๕ นางสาวเขมิกา วรรณทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๓๖ เด็กหญิงสรสิชา เชือทอง

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๓๗ เด็กหญิงธัญญรัตน์ เปรียบนาน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๓๘ นางสาวธันยากร พลศึก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๓๙ เด็กหญิงปยะภาณี รันสันเทียะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘

๐๐๓ - ๒๐๕๔๐ เด็กหญิงสุพิชชา คงมัน

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๘
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้

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

๑๔๙๐๐๓  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๑๘  หน้าที ๑      

้ ่ ่

http://www.tcpdf.org


ศ. ๗

รหัสสนาม : ๑๔๙๐๐๓

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕

สนามสอบ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๐๓ - ๒๐๕๔๑ นางสาววิราวรรณ กันดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๔๒ นางสาวพัทธหทัย แก้วมา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๔๓ เด็กหญิงสุกฤตา สิริวันต์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๔๔ นางสาวกมลวรรณ แรมวัลย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๔๕ เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์ แซ่ตัง

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๔๖ นางสาวจิรัชญา ประชุมจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๔๗ นางสาวณัฐณิชา แสงกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๔๘ นางสาวปยาอร วิริยกสิกร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๔๙ นางสาววรัทยา ศรีประเสริฐ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๕๐ นางสาววริศรา แสงแพร้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๕๑ นางสาวศิริลักษ์ เครือคล้าย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๕๒ นางสาวศิริวรรณ สุบิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๕๓ เด็กหญิงอชิรญาณ์ ประทุมชาติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๕๔ เด็กหญิงกนกกานต์ แซ่หลี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๕๕ เด็กหญิงกนกศิริ ผลโพธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๕๖ เด็กหญิงกฤษฌญานันท์ เหมทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๕๗ เด็กหญิงกัญญาวีร์ นุ่มฝาย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๕๘ เด็กหญิงกุณช์สุพิชญา อุทุมมารัตน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๕๙ เด็กหญิงเขมจิรา กระจ่างพันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๖๐ เด็กหญิงจงมี แรกพฤกษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๖๑ เด็กหญิงจิรัชญา อับดุลลอมาน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๖๒ เด็กหญิงชนัญชิดา สวัสดิพันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๖๓ เด็กหญิงชุดาภา เงาะสิทธิวิมล

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๖๔ เด็กหญิงณัฐปภัสร์ สถิตย์กุลรัตน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๖๕ เด็กหญิงณัฐวลัญช์ ชัยนุช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๖๖ เด็กหญิงดานา กิจสมชีพ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๖๗ เด็กหญิงธัญชนก บุณยากร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๖๘ เด็กหญิงนันฐิชา สมศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๖๙ เด็กหญิงนิรันยา วงค์นิคม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙

๐๐๓ - ๒๐๕๗๐ เด็กหญิงนิศานาถ ยอดนอก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๑๙
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๐๐๓ - ๒๐๕๗๑ เด็กหญิงเบญญาวี อุ่นใจ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๗๒ เด็กหญิงปญญาพร ต้อนโสกรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๗๓ เด็กหญิงพรไพลิน พิภพวรไชย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๗๔ เด็กหญิงพักตร์สุภา สุวรรณจ้อย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๗๕ เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุดมทวี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๗๖ เด็กหญิงพิชญา ลิมปสวัสดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๗๗ เด็กหญิงพิมพ์ชนก คุณเกียรติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๗๘ เด็กหญิงเพียงฟา พุธไธสง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๗๙ เด็กหญิงภันทิลา สวัสดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๘๐ เด็กหญิงมนัสนันท์ จันทร์พรหม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๘๑ เด็กหญิงมัณฑิตา พึงความชอบ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๘๒ เด็กหญิงเยาวพานี ฝกจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๘๓ เด็กหญิงวิญาดา ดาดวง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๘๔ เด็กหญิงสวรินทร์ ศุภลักษณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๘๕ เด็กหญิงสุพิชชา อันทผลา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๘๖ เด็กหญิงอนันตพร สุดยอดบรรพต วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๘๗ เด็กหญิงอารีรัตน์ โชติอำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๘๘ เด็กหญิงธันยพร ศิลปรัศมี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๘๙ เด็กหญิงสิริญา กิติลาภ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๙๐ เด็กหญิงกรรณิกา ศรีเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๙๑ เด็กหญิงกันต์กมล เดชงาม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๙๒ เด็กหญิงเกตน์นิภา จะตุรัส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๙๓ เด็กหญิงขวัญกุมภาพร อินสว่าง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๙๔ เด็กหญิงชยามร อมรเศรษฐสกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๙๕ เด็กหญิงชลลดา อาจอำนวย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๙๖ เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ศรีไพร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๙๗ เด็กหญิงธัญชนก ศิริอรรถ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๙๘ เด็กหญิงนาเดีย และหวัง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๕๙๙ เด็กหญิงนิลดา เทพวงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐

๐๐๓ - ๒๐๖๐๐ เด็กหญิงปอร์วา ทำนาวาส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๐
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๐๐๓ - ๒๐๖๐๑ เด็กหญิงเปมิกา ยานะพัทธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๐๒ เด็กหญิงเปรมกมล หวังเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๐๓ เด็กหญิงพรปวีณ์ ผลศรีทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๐๔ เด็กหญิงพรพรรณ คำพุ่มสอาด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๐๕ เด็กหญิงพสชนัน ศรีสุวรรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๐๖ เด็กหญิงพัชรีรัชต์ น้อยญาติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๐๗ เด็กหญิงแพรวา ภู่เรืองจรัสศักดา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๐๘ เด็กหญิงมิรันตรี แต่รุ่งเรือง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๐๙ เด็กหญิงวณิชยา บรรผนึก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๑๐ เด็กหญิงวรรณรดา สัตย์ธรรม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๑๑ เด็กหญิงวิสสุตา สุตลาวดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๑๒ เด็กหญิงศศิวิมล พุทธกันยา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๑๓ เด็กหญิงโศภิษฐา ยังยืน

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๑๔ เด็กหญิงสิริดา ไชยศิริโชติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๑๕ เด็กหญิงสุกัญญา พวงบานเย็น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๑๖ เด็กหญิงสุภัชชา นพรัตน์ลาภ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๑๗ เด็กหญิงอริสรา แซ่โค้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๑๘ เด็กหญิงอันดามัน ถิรพงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๑๙ เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ มหาพันตรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๒๐ เด็กหญิงอุษามณี ศรีสุทัศน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๒๑ เด็กหญิงชุติสราภ์ จันทรมาศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๒๒ นางสาวฐาปนี เสมานิล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๒๓ เด็กหญิงเบญจภรณ์ นามเสริมศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๒๔ เด็กหญิงกัญชนก แก้วสนัน

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๒๕ เด็กหญิงกัญญณัช ทองเต็ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๒๖ เด็กหญิงกัญญาภัทร ทองเต็ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๒๗ นางสาวจุฑามาศ สุวรรณสวัสดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๒๘ เด็กหญิงญาณิศา ศศรีขำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๒๙ เด็กหญิงณัฐชยา ตระกูลจิตต์ผ่อง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑

๐๐๓ - ๒๐๖๓๐ เด็กหญิงธัญพร หมันดี

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๑
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๐๐๓ - ๒๐๖๓๑ เด็กหญิงธิภาพร พงษ์ไทย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๓๒ เด็กหญิงนันท์นภัส พุ่มนุ่ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๓๓ เด็กหญิงโนเรีย หม้อแหละ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๓๔ เด็กหญิงปรียาภรณ์ ยาท้าว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๓๕ เด็กหญิงปาริชาติ อุทัยรัมย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๓๖ เด็กหญิงพัชรธิดา สุจิตวนิช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๓๗ เด็กหญิงพัชรี ศิริอ่อน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๓๘ เด็กหญิงพิชญาภา สว่างวงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๓๙ เด็กหญิงแพรวรุ่ง สุ่มมาตย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๔๐ เด็กหญิงภัคจิรา กันดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๔๑ เด็กหญิงภัสสร แสงโชติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๔๒ เด็กหญิงภารดี บูรพาวรากุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๔๓ เด็กหญิงภารดี จันทร์แก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๔๔ เด็กหญิงมณีรัตน์ พันธุ์วงศา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๔๕ เด็กหญิงเมธิณี สว่างแจ้ง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๔๖ เด็กหญิงรมิตา เทนโสภา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๔๗ เด็กหญิงวนัสนันท์ ภาคทรัพย์ศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๔๘ เด็กหญิงวินลดา รอดปาน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๔๙ เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ สง่าศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๕๐ เด็กหญิงศิริรัตนา ศรุตาเจริญวัฒน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๕๑ เด็กหญิงศุภสุตา เอียดแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๕๒ เด็กหญิงสุภชา ทองเอม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๕๓ เด็กหญิงสุภาวัลย์ บุดดาพงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๕๔ เด็กหญิงโสภิตา สโมสร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๕๕ เด็กหญิงอริสรา กิจการประพันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๕๖ เด็กหญิงอัจจิมา ศรีวุฒิกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๕๗ เด็กหญิงกัญญาภัทร เฉลยจรรยา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๕๘ เด็กหญิงกิตติภรณ์ เวชพันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๕๙ เด็กหญิงจาณิศา โขมพัตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒

๐๐๓ - ๒๐๖๖๐ เด็กหญิงจิรัชญา มงคล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๒
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๐๐๓ - ๒๐๖๖๑ เด็กหญิงจีรนันท์ ใบหอม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๖๒ เด็กหญิงชาลิสา ดำรงค์ไทย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๖๓ เด็กหญิงญนันทพร โฉมศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๖๔ เด็กหญิงณัฐชญา กรีถาวร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๖๕ เด็กหญิงณัฐิวุฒิ สวัสดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๖๖ เด็กหญิงณิชานาฏ รอดเทียน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๖๗ เด็กหญิงนันทนัช แสงอินทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๖๘ นางสาวนัลทิญา คำหงษ์สา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๖๙ เด็กหญิงบุญยพร ภู่กลัน

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๗๐ เด็กหญิงเบญญภา ปฐมสุนทรชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๗๑ เด็กหญิงปรารถนา เบญจาทิกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๗๒ เด็กหญิงปวันรัตน์ เจริญสวัสดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๗๓ เด็กหญิงพรธีรา ไกรสังข์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๗๔ เด็กหญิงพลอยชิสา รัณย์เมธาวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๗๕ เด็กหญิงแพรวนภา ผลโพธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๗๖ เด็กหญิงเมย์ญาวี ราชเนตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๗๗ เด็กหญิงรัชฎาพร เพ็ชรสีม่วง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๗๘ เด็กหญิงวรัญญา ภาษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๗๙ เด็กหญิงวราพรฒ์ ทองมะน้อย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๘๐ เด็กหญิงศรัณย์พร แก้วจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๘๑ เด็กหญิงศิริกัลญา กาฬศิริ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๘๒ เด็กหญิงศิรีแสงประภา อินชู วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๘๓ เด็กหญิงศุภาวรินทร์ ปะกำแหง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๘๔ เด็กหญิงสาริศา เดียดขุนทด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๘๕ เด็กหญิงสุภาวดี สอนเรือง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๘๖ เด็กหญิงอนงค์พร นาคผ่อง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๘๗ เด็กหญิงอัญมณี ฟาคุ้ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๘๘ เด็กหญิงอุรัสยา กรแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๘๙ เด็กหญิงกมลลักษณ์ กฤษดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓

๐๐๓ - ๒๐๖๙๐ เด็กหญิงกรรณ์ เชือเขตการ

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๓
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๐๐๓ - ๒๐๖๙๑ เด็กหญิงจิตติภัทรา สงวนรัตน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๖๙๒ เด็กหญิงจิรัชญา เเสงสวัสดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๖๙๓ เด็กหญิงจิราภรณ์ สิงห์มี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๖๙๔ เด็กหญิงจีราพัชร์ ยุวรรณบูรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๖๙๕ เด็กหญิงจุฑารัตน์ ไม้ทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๖๙๖ เด็กหญิงชลดา เหล็กเพ็ชร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๖๙๗ เด็กหญิงชาลิสา นาทุม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๖๙๘ เด็กหญิงณปภัช วงษ์เจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๖๙๙ เด็กหญิงณัชนันทน์ พิมภากร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๐๐ เด็กหญิงดลญา จำใบรัตน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๐๑ เด็กหญิงตรีทิพย์ โคสาดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๐๒ เด็กหญิงทิตยา สุขจิตร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๐๓ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ปล้องมะณี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๐๔ เด็กหญิงนภสร สีธรรมา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๐๕ เด็กหญิงนฤตปรียา ผลพะยุง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๐๖ เด็กหญิงนำอิง อุตรา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๐๗ เด็กหญิงบงกชกร เพียรหาผล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๐๘ เด็กหญิงพิชชาพร แดงสุวรรรณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๐๙ เด็กหญิงเพชรราช แดงบัว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๑๐ เด็กหญิงภัทรา ยมรักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๑๑ เด็กหญิงมนัสพร คำรักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๑๒ เด็กหญิงมัทนา วรธรรม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๑๓ เด็กหญิงรัศมี กิจบุญศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๑๔ เด็กหญิงลัดดา อ้วนใหญ่ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๑๕ เด็กหญิงวรินทร ศรีสุขใส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๑๖ เด็กหญิงวาสิตา ธุระพันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๑๗ เด็กหญิงสุพิชญา นามโสวรรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๑๘ เด็กหญิงสุภานันท์ ทองหอม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๑๙ เด็กหญิงอภัสราภรณ์ ดลประชา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔

๐๐๓ - ๒๐๗๒๐ นางสาวอัจฉริยา บุญที วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๔
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๐๐๓ - ๒๐๗๒๑ เด็กหญิงอันดามัน อินทรนุพัฒน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๒๒ เด็กหญิงนันท์นพิน บุญจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๒๓ เด็กหญิงวีรวรรณ จีนใหม่ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๒๔ เด็กหญิงกมลลักษณ์ ประทุมมา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๒๕ เด็กหญิงกฤตธีรา ฤทธิณรงค์

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๒๖ เด็กหญิงกวิสรา วงษ์เกียรติวัฒนา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๒๗ เด็กหญิงกันธิชา ลาภเกิด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๒๘ เด็กหญิงกิตติมา มากเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๒๙ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตังชัยฤทธิกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๓๐ เด็กหญิงญาดา สารนารถ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๓๑ เด็กหญิงณัฐณิชา สาคร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๓๒ เด็กหญิงณิชาภัทร ชิดญาติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๓๓ เด็กหญิงเณริณ สังวรเวชภัณฑ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๓๔ เด็กหญิงธนัชญา เจริญศิลป วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๓๕ เด็กหญิงนันทภัค เทพสถิตย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๓๖ เด็กหญิงปณัฐดา แสงอากาศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๓๗ เด็กหญิงปณัฐตา แสวงศิริผล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๓๘ เด็กหญิงปานวาด มีนมณี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๓๙ เด็กหญิงปยนันท์ นึกถึง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๔๐ เด็กหญิงพิชชาพร โลกวิฑูรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๔๑ เด็กหญิงภัทรธิดา จันบัว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๔๒ เด็กหญิงเภตรา ปะดุกา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๔๓ เด็กหญิงลริดา แซ่ลิง

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๔๔ เด็กหญิงวริษา ธรรมวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๔๕ เด็กหญิงวิสสุตา ละหุ่ง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๔๖ เด็กหญิงศจีนา ซอหิรัญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๔๗ เด็กหญิงศรุตา ทวีชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๔๘ เด็กหญิงสิระสา จินตนากูล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๔๙ เด็กหญิงสุภนิช อนันทบริพงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕

๐๐๓ - ๒๐๗๕๐ เด็กหญิงสุภัสสรา ทิมหอม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๕
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๐๐๓ - ๒๐๗๕๑ เด็กหญิงอมิตา เย็นประสิทธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๕๒ เด็กหญิงอรัชมน มินยี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๕๓ เด็กหญิงณิศรา หินสูงเนิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๕๔ เด็กหญิงจรรยพร ภาพร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๕๕ เด็กหญิงกรชวัล แก้วพิจิตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๕๖ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยะมิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๕๗ เด็กหญิงกานต์พิชชา เทพสกูล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๕๘ เด็กหญิงกุลจิรา ผึงผ่อง

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๕๙ เด็กหญิงโชติชนิต อยู่สุ่น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๖๐ นางสาวฑิฆัมพร ชัยวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๖๑ เด็กหญิงณภัทร สุริยาวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๖๒ เด็กหญิงณัฐริกา ฮิงสาหัส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๖๓ เด็กหญิงณิชามล เมฆมูสิก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๖๔ เด็กหญิงธัญชนก สุดสงวน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๖๕ เด็กหญิงธัญทิพ ยิงสุข

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๖๖ เด็กหญิงนพณัช รัตนสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๖๗ เด็กหญิงนันท์นภัส เล็กแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๖๘ เด็กหญิงนิชภาวัลย์ นามกัลยา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๖๙ เด็กหญิงปรารถนา พุ่มศิโร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๗๐ เด็กหญิงปวิตรา รักษาพล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๗๑ เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ ศรีอุไร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๗๒ เด็กหญิงปุณฑริกา จ้อยเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๗๓ เด็กหญิงพรชนิตว์ พลศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๗๔ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เพ็ญเภา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๗๕ เด็กหญิงภวิอร อัครถาวร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๗๖ เด็กหญิงมณีรัตน์ เนตรสังข์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๗๗ เด็กหญิงมินตรา วิไลรักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๗๘ นางสาววรรญา คำหงษ์สา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๗๙ เด็กหญิงสุนิษา กลินสุคนธ์

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖

๐๐๓ - ๒๐๗๘๐ เด็กหญิงสุพรรษา บัวปา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๖
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๐๐๓ - ๒๐๗๘๑ เด็กหญิงสุพิชชา วิชสโร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๘๒ เด็กหญิงสุภธิดา บุรีแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๘๓ เด็กหญิงสุรารักษ์ บุญผ่อง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๘๔ เด็กหญิงสุริดา พันผา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๘๕ เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองบริสุทธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๘๖ เด็กหญิงอรวรรณษา หมูเครือ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๘๗ เด็กหญิงอรินทร์ฎา บุญพิริยะวงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๘๘ เด็กหญิงอุบลวรรณ ทับทิมเทศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๘๙ เด็กหญิงอุรชา กาญจนมล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๙๐ เด็กหญิงวรัมพร บุญพิมพ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๙๑ เด็กหญิงณัชชา อินถา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๙๒ เด็กหญิงตะวันฉาย พิชิตชัยวัฒนกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๙๓ เด็กหญิงกรวีร์ ฤทธิชู วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๙๔ เด็กหญิงกิงแก้ว

่

บินหะซัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๙๕ เด็กหญิงกุณณิศากมล อิมภู

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๙๖ เด็กหญิงเกวลิน เรือนงาม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๙๗ เด็กหญิงชนัญชิดา เกตุประยูร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๙๘ เด็กหญิงฐิติมา รอดชูแสง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๗๙๙ เด็กหญิงณัชชา รัตนเทพ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๘๐๐ เด็กหญิงณัฏฐณิชา อวิจิตรอนันต์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๘๐๑ เด็กหญิงณัฐกมล ร้อยกรอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๘๐๒ เด็กหญิงณิชากร สลัดแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๘๐๓ เด็กหญิงณิชานาฏ สุวรรณมณี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๘๐๔ เด็กหญิงธีราพร ยาละมาย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๘๐๕ เด็กหญิงนัฐลดา ดงแสนแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๘๐๖ เด็กหญิงนันท์ธิชา สืบสายอ่อน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๘๐๗ นางสาวปนัชญา หอมจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๘๐๘ เด็กหญิงปาณิสรา ภัทรธีรเดช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๘๐๙ เด็กหญิงปุณมนัส เกตุอินทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗

๐๐๓ - ๒๐๘๑๐ เด็กหญิงพิชญา ดวงมรกต วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๗
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๐๐๓ - ๒๐๘๑๑ เด็กหญิงมณฑิตา ชาญศิริ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๑๒ เด็กหญิงมนต์นภา สะตะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๑๓ เด็กหญิงลักษิกา กลินมาลัย

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๑๔ เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ภู่กลัน

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๑๕ เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศรีเมือง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๑๖ เด็กหญิงวันวิสาข์ แจ่มสวัสดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๑๗ เด็กหญิงวิศรุตา ศรีสุรอารี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๑๘ เด็กหญิงศิรภัสสร เจริญชัยศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๑๙ เด็กหญิงศิรินภา ศรีบุญมี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๒๐ เด็กหญิงศุภิสรา ซาเซียง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๒๑ เด็กหญิงสการัตน์ สำราญอินทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๒๒ เด็กหญิงอทิตยา พะนัส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๒๓ เด็กหญิงอินทิรา ลาพานิช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๒๔ เด็กหญิงไอลดา ปนรอด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๒๕ เด็กหญิงศศิกานต์ ช้างเขียว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๒๖ เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองมิง

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๒๗ เด็กหญิงกัญญาวีร์ วงษ์อารี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๒๘ เด็กหญิงกุลธิดา ไชยวาป วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๒๙ เด็กหญิงขวัญชนก บุญสำโรง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๓๐ เด็กหญิงขวัญมนัส เชิญรัมย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๓๑ เด็กหญิงคณิศร ดาเกลียง

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๓๒ เด็กหญิงจิดาภา เอียมสำอางค์

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๓๓ เด็กหญิงจิรัชญา เทียนกัณฑ์เทศน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๓๔ เด็กหญิงจิรัชญา ต่อมคำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๓๕ เด็กหญิงชณัญชิดา คำนาดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๓๖ เด็กหญิงณัฐจิรา จิตอัคคะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๓๗ เด็กหญิงณัฐชยา ประกอบศิลป วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๓๘ เด็กหญิงดวงกมล สุคุณา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๓๙ นางสาวดาริน ศรีกำเนิด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

๐๐๓ - ๒๐๘๔๐ เด็กหญิงตติยา ผงสูงเนิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๘

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๐๘๔๑ เด็กหญิงตรีทิพย์ เชือสาทุม

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๔๒ เด็กหญิงธนภรณ์ มิงมาศ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๔๓ เด็กหญิงธันยวีร์ วรชาติไพบูลย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๔๔ เด็กหญิงนงนภัส วงษ์สุวรรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๔๕ เด็กหญิงนันท์ณภัส ศรีธนวิบุญชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๔๖ เด็กหญิงนันท์นภัส ภาคทรัพย์ศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๔๗ เด็กหญิงปณิตา อุ่นอำไพ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๔๘ เด็กหญิงปญฑิตา รัตนะวัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๔๙ เด็กหญิงพรนัชชา หวังสมนึก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๕๐ เด็กหญิงพลอยรัตน์ ภัทรภิญญา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๕๑ เด็กหญิงพิชชาพร พันธวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๕๒ เด็กหญิงมัทนาวดี พงษ์พิทักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๕๓ เด็กหญิงยลรดี สมพงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๕๔ เด็กหญิงอาริสา บุญชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๕๕ เด็กหญิงกุลสตรี สมัครการ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๕๖ เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ รุ่งเรือง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๕๗ นางสาวปานรดา สุวรรณจินดา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๕๘ เด็กหญิงสุภัสสรา วันจะนาบี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๕๙ เด็กหญิงสุพิชญา สุวรรณเนตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๖๐ เด็กหญิงเมธินี สุวรรณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๖๑ เด็กหญิงกชนิภา กลินรอด

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๖๒ เด็กหญิงกวิสรา สุจริตธุระการ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๖๓ เด็กหญิงเขมิกา คูสิทธิผล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๖๔ เด็กหญิงชยาภรณ์ อึงถาวร

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๖๕ เด็กหญิงช่อลัดดา เหล่าอันจัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๖๖ เด็กหญิงโชติกา พิลา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๖๗ เด็กหญิงณัฐธิตา หมัดเซ็น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๖๘ เด็กหญิงณัฐมณฑน์ ศรีกระจ่าง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๖๙ เด็กหญิงธวัลรัตน์ แสงสว่าง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

๐๐๓ - ๒๐๘๗๐ เด็กหญิงนันทกร อุทาจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๒๙

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

๑๔๙๐๐๓  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๒๙  หน้าที ๑      

้ ่ ่

http://www.tcpdf.org


ศ. ๗

รหัสสนาม : ๑๔๙๐๐๓

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕

สนามสอบ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๐๓ - ๒๐๘๗๑ เด็กหญิงนันท์นภัส ยุทธกุลพิพัฒน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๗๒ เด็กหญิงปภาวรินทร์ ธูปบูชา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๗๓ เด็กหญิงบัณทิตา คำชูชาติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๗๔ เด็กหญิงปาลิน อินทรสวาท วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๗๕ เด็กหญิงพัชราภา สุจิตวนิช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๗๖ เด็กหญิงพัณณ์ชิตา เพชรศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๗๗ เด็กหญิงพิชชานันท์ สุริยาอมรชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๗๘ เด็กหญิงมณธิษญา แสงเมือง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๗๙ เด็กหญิงรุจิรดา ดีมาก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๘๐ เด็กหญิงฤทัยมาศ มาดไทย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๘๑ เด็กหญิงวรกมล หมุดเพชร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๘๒ เด็กหญิงวิชญ์ชยา ชูผลนาวังพิมล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๘๓ เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มานะวิทยกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๘๔ เด็กหญิงสุธิดา ศรีสวย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๘๕ เด็กหญิงอริศรา สุขเกษม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๘๖ เด็กหญิงอริสา ศุภวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๘๗ เด็กหญิงอาคิรา จันสว่าง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๘๘ เด็กหญิงกรกาญญ มันสิงห์

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๘๙ เด็กหญิงกานต์สินี โตพฤกษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๙๐ เด็กหญิงเกณฑิฏา สารภี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๙๑ เด็กหญิงคริษฐา ไชยศิริโชติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๙๒ เด็กหญิงญาณากร สว่างวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๙๓ เด็กหญิงณัฐชยา ปราบปญจะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๙๔ เด็กหญิงณิชนันท์ ติงสันเทียะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๙๕ เด็กหญิงธัญวรัตน์ ชูทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๙๖ เด็กหญิงธันยรัตน์ ล้วนงาม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๙๗ เด็กหญิงนันท์นภัส พุ่มดอกไม้ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๙๘ เด็กหญิงเบญญาภา ใจยุติธรรม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๘๙๙ เด็กหญิงปพิชญา นามโพธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

๐๐๓ - ๒๐๙๐๐ เด็กหญิงพรพระจันทร์ ชวเดชารัตน์กุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๐

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๐๓ - ๒๐๙๐๑ เด็กหญิงพิชชาภา ดีต่อ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๐๒ เด็กหญิงพิมพ์มาดา บุญเกลียง

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๐๓ เด็กหญิงภัทราพร บุญพิทักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๐๔ เด็กหญิงมธุบิณฑ์ กลับดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๐๕ เด็กหญิงรัฐนันท์ ศรีเทพ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๐๖ เด็กหญิงลิลภัส ไชยปน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๐๗ เด็กหญิงศรัณย์พร ผกามาศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๐๘ เด็กหญิงศุภสุตา กิตติวาณิชวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๐๙ เด็กหญิงสิริธารา ตรีเนตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๑๐ เด็กหญิงสิริวรรณรัตน์ ผาสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๑๑ เด็กหญิงอณามิกา ก๋งชิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๑๒ เด็กหญิงอภิญญา ลุนศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๑๓ เด็กหญิงอริสา จิราพงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๑๔ เด็กหญิงกัญญาภรณ์ นิคาโม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๑๕ เด็กหญิงเกศศริน ประเสริฐไทย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๑๖ เด็กหญิงจิรภิญญา จันทรวิมาร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๑๗ เด็กหญิงจุฬารัตน์ พิลารัตน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๑๘ เด็กหญิงชญานิน นิลสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๑๙ เด็กหญิงซีดาน่า แก้วเกตุ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๒๐ เด็กหญิงฐิตาพร หลุงมา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๒๑ เด็กหญิงณัฐชยา เถือนทับ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๒๒ เด็กหญิงณิชาภัทร ทองดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๒๓ เด็กหญิงทอฝน ทองอยู่ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๒๔ เด็กหญิงนภสร มีอนันต์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๒๕ เด็กหญิงนรากรณ์ โตแก่น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๒๖ เด็กหญิงบัญฑิตา สามทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๒๗ เด็กหญิงบัณฑิตา ชุ่มชูกลิน

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๒๘ เด็กหญิงปุญญาพร ช่างแปะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๒๙ เด็กหญิงพรรษมน ลิมประภากรชัย

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

๐๐๓ - ๒๐๙๓๐ เด็กหญิงพัสรัชต์ บริสุทธิพันธุ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๑

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๐๓ - ๒๐๙๓๑ เด็กหญิงเมธาวินี สุทธิอาศัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๓๒ เด็กหญิงลักขณา ศรีณรงค์สุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๓๓ เด็กหญิงศรัญญา อุทาโย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๓๔ เด็กหญิงศิริชล สุดใจ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๓๕ เด็กหญิงโสภิดา พานิช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๓๖ เด็กหญิงอรชา จำปาแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๓๗ เด็กหญิงอรดารา มนต์ขลัง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๓๘ เด็กหญิงอริลสรา วารีศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๓๙ เด็กหญิงอาทิติยา ใจสนุก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๔๐ เด็กหญิงอารยา กุลเทพ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๔๑ เด็กหญิงไอรฎา กาเผือก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๔๒ เด็กหญิงกรกนก มาลีสี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๔๓ เด็กหญิงจิรนันท์ บัวเต็ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๔๔ เด็กหญิงชนันธิดา อินทร์วิเศษ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๔๕ เด็กหญิงชัชชฎา สีหอม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๔๖ เด็กหญิงโชติกา จันทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๔๗ เด็กหญิงณัฎฐธิดา แก้วคำแจ้ง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๔๘ เด็กหญิงณัฏฐณิชา สาระขันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๔๙ เด็กหญิงณัฏฐธิดา แก้วคำแจ้ง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๕๐ เด็กหญิงธัญชนก เต็มสอาด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๕๑ เด็กหญิงนันทิกานต์ สะนิเลาะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๕๒ เด็กหญิงน้อย - วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๕๓ เด็กหญิงปภัคค์พร เบญจจิรภิรมย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๕๔ เด็กหญิงปลายฝน ว.สิงหะคเชนทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๕๕ เด็กหญิงพัชนิดา ปญญา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๕๖ เด็กหญิงด.ญ.มัณธณา ลบลำเลิศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๕๗ เด็กหญิงด.ญ.รวิสรา เอียมสอาด

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๕๘ เด็กหญิงรุจิดาวรรณ เจือสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๕๙ เด็กหญิงลสันดา นิลคำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

๐๐๓ - ๒๐๙๖๐ เด็กหญิงวรรณวิดา แซ่ตัน

๊

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๒

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๐๙๖๑ เด็กหญิงวศินี อินสม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๖๒ เด็กหญิงวาศินี นะรีรัมย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๖๓ เด็กหญิงศรินรัตน์ พงค์สุวรรณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๖๔ เด็กหญิงศิรภัสสร แซ่ย่าง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๖๕ เด็กหญิงสุกฤตา ศรีภุมมา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๖๖ เด็กหญิงอณันณิกา ผูกพันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๖๗ เด็กหญิงอภิชญา อนุนารถ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๖๘ เด็กหญิงอารีย์รัตน์ คงสิม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๖๙ เด็กหญิงกชพร แพทย์วงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๗๐ เด็กหญิงกมลลักษณ์ คงจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๗๑ เด็กหญิงกวินตา อับดุลหะซัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๗๒ เด็กหญิงกวินทรา ครุฑบางยาง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๗๓ เด็กหญิงกัณฐมณี ดาศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๗๔ เด็กหญิงคณิสนันฑ์ แซ่ลิม

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๗๕ เด็กหญิงจรรยพร เนียนไธสง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๗๖ เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชมอินทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๗๗ เด็กหญิงชนัญธิดา เชิงเชาว์ชาญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๗๘ เด็กหญิงชันญ่า สีเขียว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๗๙ เด็กหญิงชาลิสา บุญวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๘๐ เด็กหญิงชุติมา จ่าทองคำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๘๑ เด็กหญิงณัฐธิดา พระชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๘๒ เด็กหญิงณิชานันท์ ปญญารอด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๘๓ เด็กหญิงตรีญาทิพย์ โคสาดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๘๔ เด็กหญิงธัญญรัตน์ นพคุณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๘๕ เด็กหญิงนริศรา ปานเทศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๘๖ เด็กหญิงนารา จรัสภูมิสกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๘๗ เด็กหญิงใบตอง โกพล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๘๘ เด็กหญิงปรางลดา สีสวัสดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๘๙ เด็กหญิงปวริศา โซ๊ะประสิทธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

๐๐๓ - ๒๐๙๙๐ เด็กหญิงปวิชญา บุญคุ้มครอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๓

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๐๓ - ๒๐๙๙๑ เด็กหญิงปนมณี ทับทิมเทศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๐๙๙๒ เด็กหญิงพัชรนันท์ ภูษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๐๙๙๓ เด็กหญิงพุฒิพร เถือนถำ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๐๙๙๔ เด็กหญิงภูริชญา งามล้วน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๐๙๙๕ เด็กหญิงโรฮานี รังประเสริฐ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๐๙๙๖ เด็กหญิงวัชราพร แต่งตัง

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๐๙๙๗ เด็กหญิงศศิวิมล ชุ่มเย็น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๐๙๙๘ เด็กหญิงสกุลงาม งามทรัพย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๐๙๙๙ เด็กหญิงหทัยชนก เด่นยิงโยชน์

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๐๐ เด็กหญิงกนกพร ดุงสูงเนิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๐๑ เด็กหญิงกัญญพัชร นัทธีศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๐๒ เด็กหญิงการัณยภาส พ่วงรอด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๐๓ เด็กหญิงขวัญปภัสร์ มังมี

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๐๔ เด็กหญิงคนึงรัตน์ ฉิมแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๐๕ เด็กหญิงเจนจิรา พลเยียม

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๐๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธิราชัย

ธิราชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๐๗ เด็กหญิงณิชนันทน์ กาญจนามัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๐๘ เด็กหญิงธัญยฉัตร สุพรรณวัจน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๐๙ เด็กหญิงธันวารัตน์ ศรีจันทร์สุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๑๐ เด็กหญิงธิดารัตน์ จำปาดะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๑๑ เด็กหญิงปาลิตาโชติรส ผาสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๑๒ เด็กหญิงปยธิดา สิงห์ธวัช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๑๓ เด็กหญิงพัชรดา กลางสุพรรณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๑๔ เด็กหญิงพุทธธิดา บุตรโสม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๑๕ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แซ่ลี

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๑๖ เด็กหญิงภัทรธร อำพันกาย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๑๗ เด็กหญิงภัทร์นรินท์ สายบุญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๑๘ เด็กหญิงรุจรวี สาธุชาติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๑๙ เด็กหญิงลภัสรดา อิมศรีคำ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

๐๐๓ - ๒๑๐๒๐ เด็กหญิงวนิดา น้อยเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๔

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๐๓ - ๒๑๐๒๑ เด็กหญิงวรรณวิสา วัฒนา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๒๒ เด็กหญิงศิริรัตน์ พรหมวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๒๓ เด็กหญิงศุภมาส พรมสมบัติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๒๔ เด็กหญิงกนกอร คำแผง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๒๕ เด็กหญิงกมลวรรณ ฮกเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๒๖ นางสาวจัสมิน มุสตอฟาดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๒๗ เด็กหญิงชนาภา ทองสืบ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๒๘ เด็กหญิงชลนาถ ทรัพย์มงคล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๒๙ เด็กหญิงชุติรดา สุดสำอางค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๓๐ เด็กหญิงธนพร กองสอน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๓๑ เด็กหญิงธนวรรณ โพธิศรี

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๓๒ เด็กหญิงธนัชชา โต๊ะสมัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๓๓ เด็กหญิงธนัญญา แปนเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๓๔ เด็กหญิงนันท์นภัส พิรุณกาญจน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๓๕ เด็กหญิงนันท์นภัส ภักดีชาติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๓๖ เด็กหญิงบุณยวีร์ กรดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๓๗ เด็กหญิงเบญจรัตน์ นาคนิยม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๓๘ เด็กหญิงปนัดดา เผือกอุดม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๓๙ เด็กหญิงปริชมน ฉิมแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๔๐ เด็กหญิงพิมพ์ชนก ประวัดศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๔๑ เด็กหญิงพิมพ์มาดา นุชแผน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๔๒ เด็กหญิงพีรดา ประชุมชน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๔๓ เด็กหญิงแพรวา ศรีประภา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๔๔ เด็กหญิงมินตรา เกิดสว่าง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๔๕ เด็กหญิงรินลดา จันนา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๔๖ เด็กหญิงรินลดา ศรีละโคตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๔๗ เด็กหญิงรุจิลาภา มาบำรุง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๔๘ เด็กหญิงวิรุฬห์กาน บุญคำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๔๙ เด็กหญิงสวรินทร์ สิงห์ทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

๐๐๓ - ๒๑๐๕๐ เด็กหญิงสุธารัตน์ สง่าศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๕

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๑๐๕๑ เด็กหญิงสุพรรษา แสงทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๕๒ เด็กหญิงสุพิตา เเสงสุวรรณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๕๓ เด็กหญิงอนุสรา หมัดเด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๕๔ เด็กหญิงอริสรา บุญธรรม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๕๕ เด็กหญิงอารตี จินดานนท์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๕๖ เด็กหญิงกมลฉัตร รอดอินทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๕๗ เด็กหญิงกนกพร โชคอำนวยกิจ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๕๘ เด็กหญิงกรรณิภา ลับโกษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๕๙ เด็กหญิงกัญญาวีร์ เรืองปราชญ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๖๐ เด็กหญิงเจนจิรา วรศรีหา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๖๑ เด็กหญิงณดา หวังกลาง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๖๒ เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญงาม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๖๓ เด็กหญิงณัฐกมล มังมีทรัพย์

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๖๔ เด็กหญิงธนัชชา มูฮำหมัดกาเซ็ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๖๕ เด็กหญิงธนัชนก คงเเจ้ง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๖๖ เด็กหญิงธนานิษฐ์ เหมหงษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๖๗ เด็กหญิงธัญชนก ปญจรัตน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๖๘ เด็กหญิงธัญญากานต์ อุ่นสันเทียะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๖๙ เด็กหญิงนฎกร ก้านแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๗๐ เด็กหญิงนภสร ผลเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๗๑ เด็กหญิงปรัชยภรณ์ เสมาแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๗๒ เด็กหญิงปาณิสรา ชาลี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๗๓ เด็กหญิงปุณยาพร จันทร์อธิกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๗๔ เด็กหญิงพชรพร พ่วงรอด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๗๕ เด็กหญิงพัณณินนดา สัมฤทธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๗๖ เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพียลใหล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๗๗ เด็กหญิงฟาใส บุญรอด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๗๘ เด็กหญิงเมวารินทร์ อดุลย์สิริภัค วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๗๙ เด็กหญิงรพิชาร์ รัตนไพบูลย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

๐๐๓ - ๒๑๐๘๐ เด็กหญิงรังสิตา รัดรอดกิจ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๖

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๑๐๘๑ เด็กหญิงลลิตา ม่วงมัน

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๘๒ เด็กหญิงศศิกานต์ อนันตะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๘๓ เด็กหญิงศศิชา พรมฬ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๘๔ เด็กหญิงสรัญญา เรืองเสมอ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๘๕ เด็กหญิงสิรีธร สาสิม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๘๖ เด็กหญิงสุชญา ธงโชคชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๘๗ เด็กหญิงอภิสรา กาญจนนาค วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๘๘ เด็กหญิงอรนันท์ วงษ์ภู่ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๘๙ เด็กหญิงอริสา สินธะวาชีวี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๙๐ เด็กหญิงไอริณ แปนเดช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๙๑ เด็กหญิงกรรณิา วงศ์แดง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๙๒ เด็กหญิงกฤษณา ดาวเทียม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๙๓ เด็กหญิงกันต์ฤทัย พิมล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๙๔ เด็กหญิงขวัญชนก พุ่มประจำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๙๕ เด็กหญิงเขมจิรา สอนพ่วง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๙๖ เด็กหญิงจารุนันท์ สุทธิโส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๙๗ เด็กหญิงชญานิญ ชัยเจริญวัฒนะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๙๘ เด็กหญิงชาลิสา บัวเจริญธาราเวช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๐๙๙ เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์ พรรณา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๑๐๐ เด็กหญิงณัฐวดี พันผูก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๑๐๑ เด็กหญิงดวงฤทัย คำวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๑๐๒ เด็กหญิงธัญญรัตน์ เฉลิมเเดน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๑๐๓ เด็กหญิงนภษร กันโพนงาม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๑๐๔ เด็กหญิงนภารัตน์ รัตนโภคา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๑๐๕ เด็กหญิงนันท์ธีรา เจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๑๐๖ เด็กหญิงบุตรศราคัม กิตติธนสมบัติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๑๐๗ เด็กหญิงปภาวรินทร์ แดงบุหงา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๑๐๘ เด็กหญิงปวีณา ศรีราตรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๑๐๙ เด็กหญิงพรรวษา สิงห์ภิรมย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

๐๐๓ - ๒๑๑๑๐ เด็กหญิงพิชญ์สิชา รัณย์เมธาวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๗

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

๑๔๙๐๐๓  ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)  ห้องสอบที ๓๗  หน้าที ๑      

้ ่ ่

http://www.tcpdf.org


ศ. ๗

รหัสสนาม : ๑๔๙๐๐๓

บัญชีเรียกชือผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชันตรี (มัธยมศึกษา)

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๕

สนามสอบ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล สังกัดวัด องค์กร/สถานศึกษา ห้องสอบที

่

๐๐๓ - ๒๑๑๑๑ เด็กหญิงภัทรดา นุ้ยโดย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๑๒ เด็กหญิงรัฏฑชา ทังพะเนา

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๑๓ เด็กหญิงวรดา รัตนภักดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๑๔ เด็กหญิงวัชราภรณ์ ห่องคำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๑๕ เด็กหญิงวิภาดา อาดำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๑๖ เด็กหญิงวิราสินีย์ พิณสุวรรณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๑๗ เด็กหญิงวิโรษณา ยศหนองทุ่ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๑๘ เด็กหญิงศิญาภรณ์ สังฆะศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๑๙ เด็กหญิงสุกันยา กลำเมือง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๒๐ เด็กหญิงสุชาดา วิเศษแสงศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๒๑ เด็กหญิงสุทัชชา ราชวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๒๒ เด็กหญิงสุพิชญา เห็นทัว

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๒๓ เด็กหญิงสุภัชชา หุบทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๒๔ เด็กหญิงอรจิรา เด็ดดวง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๒๕ เด็กหญิงอรณิชา ช่วยประสิทธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๒๖ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชัยศักดิเลิศ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๒๗ เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไชยทะนี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๒๘ เด็กหญิงจรัสรวี ทองจิตติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๒๙ เด็กหญิงชญานุช ภิญโญยิง

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๓๐ เด็กหญิงณทมณ รอดเทียน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๓๑ เด็กหญิงณัชชา แก้วแสง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๓๒ เด็กหญิงธิดานันท์ ชัยถิรธนากุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๓๓ เด็กหญิงนฤภร ขอดทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๓๔ เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศรีบุญเรือง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๓๕ เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญมา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๓๖ เด็กหญิงภัคธีมา แก้วสิยา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๓๗ เด็กหญิงภัทรกร ยืนยาว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๓๘ เด็กหญิงรวิสรา เผ่นโผน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๓๙ เด็กหญิงลภัสรดา จันทร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

๐๐๓ - ๒๑๑๔๐ เด็กหญิงวราภรณ์ แสงศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๘

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๑๑๔๑ เด็กหญิงวรินรดา เฟนดี

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๔๒ เด็กหญิงวริศรา เขนทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๔๓ เด็กหญิงวิภาภรณ์ แพงท้าว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๔๔ เด็กหญิงวิมลณัฐ ขำพลับ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๔๕ เด็กหญิงศิรภัสสร อำพันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๔๖ เด็กหญิงศศินภา จันทร์เพ็ง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๔๗ เด็กหญิงสุกัญญา วงค์จำปา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๔๘ เด็กหญิงสุธิมา วระน้อย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๔๙ เด็กหญิงสุชาวดี ดวงสมร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๕๐ เด็กหญิงหัสตยา แขวงบุญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๕๑ เด็กหญิงอภิชญา ปทะวานิช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๕๒ เด็กหญิงอรจิรา ไชยเดช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๕๓ เด็กหญิงอศิรวรรณ รุ่งเลิศสกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๕๔ เด็กหญิงอัจติมา นิลประสิทธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๕๕ เด็กหญิงอัญมณี จันทะชิด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๕๖ เด็กหญิงกมลวรรณ ดุงสูงเนิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๕๗ เด็กหญิงกรรณิการ์ เชิญชม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๕๘ เด็กหญิงกวินธิดา รอดปาน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๕๙ เด็กหญิงคณิตญา นุชแดง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๖๐ เด็กหญิงชญาดา ชืนอุดม

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๖๑ เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทรประภาค วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๖๒ เด็กหญิงณัชชา จิวะพันธุ์ชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๖๓ เด็กหญิงณัชณิชา มาลินี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๖๔ เด็กหญิงณัฐณิชา วันสา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๖๕ เด็กหญิงณัฐวรา ประยงค์หอม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๖๖ เด็กหญิงดาราวดี ผ่องใส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๖๗ เด็กหญิงธนภรณ์ โสภา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๖๘ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ หมืนรันต์

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๖๙ เด็กหญิงธัญธรัตน์ ธนาวงษ์ธีรกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

๐๐๓ - ๒๑๑๗๐ เด็กหญิงธิติพร กลินหอม

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๓๙

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ

้
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๐๐๓ - ๒๑๑๗๑ เด็กหญิงธิยารัตน์ ศิริวัฒน์กรรกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๗๒ เด็กหญิงนิชชา ลิมกลินแก้ว

้ ่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๗๓ เด็กหญิงเนตรอัปสร ริยะวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๗๔ เด็กหญิงปณิดา วรกฎ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๗๕ เด็กหญิงปนัสญา กะแตเซ็ง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๗๖ เด็กหญิงปราณปรียา ปนเฉย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๗๗ เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ทองจันดา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๗๘ เด็กหญิงปุญญิสา ปะวะสาร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๗๙ เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่เบ๊ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๘๐ เด็กหญิงวิภานันท์ เหล่าโก่ง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๘๑ เด็กหญิงสาริสา วิมลกาญจนา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๘๒ เด็กหญิงสุกัญญา สุบิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๘๓ เด็กหญิงสุชาภัทร์ นิวรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๘๔ เด็กหญิงสุภัสสร กอนี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๘๕ เด็กหญิงสุภาพร ทันจิตต์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๘๖ เด็กหญิงอนันตญา มะนู วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๘๗ เด็กหญิงอิสรีย์ สุภาเศษ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๘๘ เด็กหญิงด.ญ.กชพร เพชรศรีช่วง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๘๙ เด็กหญิงกมลพัชร ปญญาดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๙๐ เด็กหญิงกวินธิดา ประถมนาม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๙๑ เด็กหญิงเกวลี นาถชัชวาล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๙๒ เด็กหญิงชาลี คงแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๙๓ เด็กหญิงญดา อ่อนสุทธิ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๙๔ เด็กหญิงณัฐชา เอียมสุภาพ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๙๕ เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ดวงกลาง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๙๖ เด็กหญิงธฤดี ชมเมืองมิง

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๙๗ เด็กหญิงธันภัทรา อรรถวาที วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๙๘ เด็กหญิงธาดากานต์ มากมังมี

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๑๙๙ เด็กหญิงปาริตา ศรีเจียม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

๐๐๓ - ๒๑๒๐๐ เด็กหญิงปาลีลักษณ์ เนาว์สูงเนิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๐

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๑๒๐๑ เด็กหญิงปยพร พลาพงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๐๒ เด็กหญิงภูริชญา บุณยะพรรค วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๐๓ เด็กหญิงเมธาพร วรพงศ์ชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๐๔ เด็กหญิงลลิดา ประจวบสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๐๕ เด็กหญิงวรรณชนก อัตพุฒ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๐๖ เด็กหญิงวริศรา พรมชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๐๗ เด็กหญิงวิชญาดา พิลา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๐๘ เด็กหญิงศตพร คงทะเล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๐๙ เด็กหญิงสุทธิดา สาระพัฒน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๑๐ เด็กหญิงอักษราภัค ทวีผล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๑๑ เด็กหญิงอัญชิษฐา บุญยิงเหลือ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๑๒ เด็กหญิงอาคิรา ประสิทธิเดชากุล

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๑๓ เด็กหญิงอาณัญชา โสดา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๑๔ เด็กหญิงเอริลพริมา นาคาราชา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๑๕ เด็กหญิงกณิศา มาตรโสภา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๑๖ เด็กหญิงกรองทอง หวังพิทักษ์วงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๑๗ เด็กหญิงกานต์สิริ จิตตรง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๑๘ เด็กหญิงชลดา ทวนเงิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๑๙ เด็กหญิงณฐมน ทองดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๒๐ เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุวรรณศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๒๑ เด็กหญิงเทพินทร์พิชชา อินศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๒๒ เด็กหญิงธํญญามาศ ศรีชัยนาท วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๒๓ เด็กหญิงนภัสกรวรรณ ทองสืบ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๒๔ เด็กหญิงเบญญาภา แก้วกระจ่าง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๒๕ เด็กหญิงปภาคุณ โฆษิตชูตระกูล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๒๖ เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปนอำคา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๒๗ เด็กหญิงประภาพัทธ์ ศรีพระนาม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๒๘ เด็กหญิงพรนภา ส่งเสริม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๒๙ เด็กหญิงพัชรธิดา ทองกลำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑

๐๐๓ - ๒๑๒๓๐ เด็กหญิงพัชรีภรณ์ คำสืงห์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๑
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๐๐๓ - ๒๑๒๓๑ เด็กหญิงพิมญาดา ราชกิจ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๓๒ เด็กหญิงพิมพ์ภิดา จิรพรธราวิทย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๓๓ เด็กหญิงภรวิภา ศรีบัวลา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๓๔ เด็กหญิงรุจาภา โฉมช่วย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๓๕ เด็กหญิงลภัสดา เตยตะคุ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๓๖ เด็กหญิงลัดดา แซ่ยิง

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๓๗ เด็กหญิงลีลาวดี สุขเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๓๘ เด็กหญิงวรรณพร หวังวีระวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๓๙ เด็กหญิงศศิกาญจน์ เรียวภูเขียว

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๔๐ เด็กหญิงสอง อ่อนฉำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๔๑ เด็กหญิงสิริบัว สุภเพียร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๔๒ เด็กหญิงสุรภา มะกลำทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๔๓ เด็กหญิงเบญญาภา สมศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๔๔ เด็กหญิงพชรพัณณ์ จ่าพันธุ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๔๕ เด็กหญิงณัฐธิดา กลินเกษร

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๔๖ เด็กหญิงปณวรรณ ทองเชือ

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๔๗ เด็กหญิงทัตพิชา สุคนธารัตน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๔๘ เด็กหญิงชนม์นิภา สว่างนวล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๔๙ เด็กหญิงปวีณา ลัดดา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๕๐ เด็กหญิงประภัสสร บัวบาน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๕๑ เด็กหญิงณัฐนรี ชาตินักรบ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๕๒ เด็กหญิงพัณณิตา เรืองณรงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๕๓ เด็กหญิงปญฑิตา สอนกระโทก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๕๔ เด็กหญิงสุทธิกานต์ อำสุดใจ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๕๕ เด็กหญิงภัทรวดี แซ่ด่าน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๕๖ เด็กหญิงวลัยพรรณ จึงประไพ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๕๗ เด็กหญิงลักษณพร อุดแน่น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๕๘ เด็กหญิงจรรยวรรธ สุขมหาสวัสดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๕๙ เด็กหญิงณัฐชยา เสือดำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒

๐๐๓ - ๒๑๒๖๐ เด็กหญิงอัสสกาญจน์ สถานดำรง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๒
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๐๐๓ - ๒๑๒๖๑ เด็กหญิงนันทวัน มีกิริยา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๖๒ เด็กหญิงวิรดา โก๋ทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๖๓ เด็กหญิงโชติกา สุขโชติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๖๔ เด็กหญิงสุทธาสิณี นุกูลอึงอารี

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๖๕ เด็กหญิงศศิลักษณ์ สอดสี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๖๖ เด็กหญิงสุพิชชา พาอุ่นใจ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๖๗ เด็กหญิงนันท์นภัส พัชรไพศาล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๖๘ เด็กหญิงกัญญารัตน์ โชคพงษ์พันธุ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๖๙ เด็กหญิงปนมุก ศรีธร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๗๐ เด็กหญิงชลลดา บัวแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๗๑ เด็กหญิงศุภากร ยะนิล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๗๒ เด็กหญิงเเพรวา ตงสาลี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๗๓ เด็กหญิงพิชชาพร นิคาโม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๗๔ เด็กหญิงเมย์ริษา แสนบูราณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๗๕ เด็กหญิงนันทิชา คำมา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๗๖ เด็กหญิงธนลิษา ห่วงวิเชียร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๗๗ เด็กหญิงใจเวน บัลทาซาร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๗๘ เด็กหญิงจิตาภา ดำริห์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๗๙ เด็กหญิงอภิสรา อาหวัง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๘๐ เด็กหญิงรักเอย พยัฆโส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๘๑ เด็กหญิงพัชรพร พึงพวก

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๘๒ เด็กหญิงอาธิติยา มนไธสง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๘๓ เด็กหญิงอนัญญา นิมเจริญ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๘๔ เด็กหญิงสุนันทา สร้อยขุนทด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๘๕ เด็กหญิงสวิตตา เต๊ะซัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๘๖ เด็กหญิงวรัญญา สมณะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๘๗ เด็กหญิงภาวณา ผาโคตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๘๘ เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๘๙ เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วบ้านดอน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓

๐๐๓ - ๒๑๒๙๐ เด็กหญิงพิชญาสินี ตรีมงคล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๓
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๐๐๓ - ๒๑๒๙๑ เด็กหญิงธมลวรรณ เทศทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๒๙๒ เด็กหญิงธัญลักษญ์ สุขเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๒๙๓ เด็กหญิงนนทพร แพรอด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๒๙๔ เด็กหญิงนลินฉัตร วิจิตรเรืองฤทธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๒๙๕ เด็กหญิงปณชญา อภินันทาสุวรรณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๒๙๖ เด็กหญิงชญานิษฐ์ วิมุกตานนท์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๒๙๗ เด็กหญิงกนกวรรณ มหาเพิม

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๒๙๘ เด็กหญิงกัลยา มาตคำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๒๙๙ เด็กหญิงกิรติกาญจน์ ภูอาลัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๐๐ เด็กหญิงชนัญชิดา ศิลบุตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๐๑ เด็กหญิงชลรดี รอดเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๐๒ เด็กหญิงชัญญาวิร์ แก่นจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๐๓ เด็กหญิงชิชญาดา ทองสอน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๐๔ เด็กหญิงณชนก เขียวฉอ้อน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๐๕ เด็กหญิงณัฐณิชา พวงตะคุ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๐๖ เด็กหญิงณัฐนิชา จันทรืทป วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๐๗ เด็กหญิงณัฐหทัย ดีศิริ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๐๘ เด็กหญิงธนัชญา แปนเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๐๙ เด็กหญิงนาขวัญชนก บุญสำโรง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๑๐ เด็กหญิงปณิตา เจนทาร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๑๑ เด็กหญิงปยธิดา ทองประดับวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๑๒ เด็กหญิงพนิดา นาคะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๑๓ เด็กหญิงพรหมชนก โพธิไฮ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๑๔ เด็กหญิงพิชญากร วิชชุการ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๑๕ เด็กหญิงนิชาภา แดงบุบผา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๑๖ เด็กหญิงเบญญาภา พิลาแดง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๑๗ เด็กหญิงขวัญทิชา ทองใบ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๑๘ เด็กหญิงจันทรพิมพ์ บุญเติร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๑๙ เด็กหญิงปพิชญา พงษ์ภักดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔

๐๐๓ - ๒๑๓๒๐ เด็กหญิงณัฐนิชา กลินจันทร์หอม

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๔
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๐๐๓ - ๒๑๓๒๑ เด็กหญิงปนวิภา มูลกิตติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๒๒ เด็กหญิงณิชานันท์ เจริญรักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๒๓ เด็กหญิงดารารัตน์ บุญนำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๒๔ เด็กหญิงพาขวัญ ท้าวบุญญาภินิกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๒๕ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ประทุม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๒๖ เด็กหญิงนลินทิพย์ วิจิตรเรืองฤทธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๒๗ เด็กหญิงเพชรลดา มาลาอี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๒๘ เด็กหญิงเพชรลดา มิงงามทรัพย์

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๒๙ เด็กหญิงภคพร ลักษณสมบูรณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๓๐ เด็กหญิงศุภจิตรา นะรอฮีม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๓๑ เด็กหญิงศุภิสรา จิตระวัง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๓๒ เด็กหญิงสลินทิพย์ จิรภัทรธนทัต วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๓๓ เด็กหญิงสิรภัทร สมเปน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๓๔ เด็กหญิงสุกฤตา มีมาก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๓๕ เด็กหญิงสุกัญญาพรน์ ซันลี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๓๖ เด็กหญิงสุธาสินี เต๊ะซัน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๓๗ เด็กหญิงสุมลรัตน์ ชินวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๓๘ เด็กหญิงอรณิชา พงษ์เดช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๓๙ เด็กหญิงภิญญาพัชณ์ เกตุนาค วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๔๐ เด็กหญิงลลิดา บูรณมณฑล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๔๑ เด็กหญิงวรวรรณ ต่อตระกูล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๔๒ เด็กหญิงวรัชยา วิสุทธิพงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๔๓ เด็กหญิงวริชชญา เอมสอาด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๔๔ เด็กหญิงวิลาสินี บุญมาเลิศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๔๕ เด็กหญิงศรีอิสรา กรุตสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๔๖ เด็กหญิงจิรภิญญา งห์ทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๔๗ เด็กหญิงณัฐณิชา สุกรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๔๘ เด็กหญิงริษณามดี ปญญา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๔๙ เด็กหญิงไปรยา ดวงเนตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

๐๐๓ - ๒๑๓๕๐ เด็กหญิงรมิดา มังธิสาร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๕

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๑๓๕๑ เด็กหญิงศรุตา จันทวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๕๒ เด็กหญิงกนกวรรณ กนกวรรณ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๕๓ เด็กหญิงกานต์มณี จินดานนท์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๕๔ เด็กหญิงจรัชญา พรรณา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๕๕ เด็กหญิงจริยา ตันงาม

๊

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๕๖ เด็กหญิงจันทริยา สุขรักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๕๗ เด็กหญิงชุติกานต์ วิสุณี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๕๘ เด็กหญิงฐิติรัตน์ ซุ่นฮวด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๕๙ เด็กหญิงณัฐชยา มุสิกรัตน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๖๐ เด็กหญิงณัฐณิชา สะมะแอ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๖๑ เด็กหญิงณัตวรินทร์ อดุลย์สิริภัค วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๖๒ เด็กหญิงเนริชา สุวรรณดนย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๖๓ เด็กหญิงบุษฎี คำหมัน

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๖๔ เด็กหญิงพรนภัสร์ เด่นดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๖๕ เด็กหญิงพรสรวง นางสันเทียะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๖๖ เด็กหญิงพลอยชมพู ศูนย์ขุนทด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๖๗ เด็กหญิงพัชชานันท์ พึงบุญยะ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๖๘ เด็กหญิงพัชราลักษณ์ มณีวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๖๙ เด็กหญิงภคมน กว้กหิรัญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๗๐ เด็กหญิงภัคคิณี เพชรพิลา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๗๑ เด็กหญิงกวินทิพย์ เฉลียวฉลาด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๗๒ เด็กหญิงเขมจิรา แสงกรด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๗๓ เด็กหญิงจุฬารัตน์ ไวยเลิศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๗๔ เด็กหญิงณยภา ดรุเนตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๗๕ เด็กหญิงธนัญชนก เส็งประชา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๗๖ เด็กหญิงพัชญาภา ผงสูงเนิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๗๗ เด็กหญิงพิมพ์ชนก ลีลพนัง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๗๘ เด็กหญิงนันทการต์ พันมาลี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๗๙ เด็กหญิงรวิภา ฉายวิโรจน์วิทย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖

๐๐๓ - ๒๑๓๘๐ เด็กหญิงรุจิรดา สาธุชาติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๖
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๐๐๓ - ๒๑๓๘๑ เด็กหญิงวริศรา ชูอ่อน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๘๒ เด็กหญิงษุภากร จันตุ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๘๓ เด็กหญิงสาทิตา สุวรรณปาล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๘๔ เด็กหญิงสุมิณตรา วงษ์ภู่ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๘๕ เด็กหญิงลัชดา หอมเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๘๖ เด็กหญิงวิสาสินี ติบแก้ว

๊

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๘๗ เด็กหญิงกรรณิกา สอนภู วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๘๘ เด็กหญิงกุลณัฐณิชา เวณุนันทน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๘๙ เด็กหญิงขวัญพิชชา สาลี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๙๐ เด็กหญิงชนกานต์ ภูมินา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๙๑ เด็กหญิงณัฐธิดา พาลิตา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๙๒ เด็กหญิงณัฐบดี รุ่งทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๙๓ เด็กหญิงธนภรณ์ มูลหล้า วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๙๔ เด็กหญิงธันวรีย์ วงษ์ณจำปาทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๙๕ เด็กหญิงนัทชา คงคะจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๙๖ เด็กหญิงนินลดา โหงวิไล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๙๗ เด็กหญิงบุญยาพร กลำโพธิศรี

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๙๘ เด็กหญิงปภาวรินท์ มูลสินธุ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๓๙๙ เด็กหญิงปวรณา สุวรรณ์รักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๔๐๐ เด็กหญิงปุณยาพร เชือหมอ

้

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๔๐๑ เด็กหญิงพชรธิดา สัตตธนเวช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๔๐๒ เด็กหญิงพรชนก ยำทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๔๐๓ เด็กหญิงพัทธนันท์ กัณหา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๔๐๔ เด็กหญิงพิชญดา เเสนพงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๔๐๕ เด็กหญิงพินิตา ปดเเพง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๔๐๖ เด็กหญิงฟาใส พลมาตย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๔๐๗ เด็กหญิงมุทิตา แซ่ยิง

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๔๐๘ เด็กหญิงมุขสุดา แก้วเหนือ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๔๐๙ เด็กหญิงวณิชศรา นันทวีรกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗

๐๐๓ - ๒๑๔๑๐ เด็กหญิงวันทกานต์ หอมสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๗
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๐๐๓ - ๒๑๔๑๑ เด็กหญิงวนิดา ปนะกะเส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๑๒ เด็กหญิงฮานีน สันหมาด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๑๓ เด็กหญิงอังศุมาลิน นิลพุดซา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๑๔ เด็กหญิงศิรินทรา เครือคำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๑๕ เด็กหญิงสาริสา ดันงา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๑๖ เด็กหญิงสิริวิมลรัตน์ น้อยยะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๑๗ เด็กหญิงจรัสรวี ประภาสวัต วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๑๘ เด็กหญิงธันย์ชนก โทคำเวช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๑๙ เด็กหญิงรณิดา บำรุงพงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๒๐ เด็กหญิงอีปรียา เวียงชัยภูมิ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๒๑ เด็กหญิงอัยริน กวดขุนทด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๒๒ เด็กหญิงอารีนา มันคง

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๒๓ เด็กหญิงอัยริณ หนูเต็บ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๒๔ เด็กหญิงสุชาดา การะพิทักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๒๕ เด็กหญิงอลิศา ลอดวินิต วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๒๖ เด็กหญิงวภาพร เจริญจิตต์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๒๗ เด็กหญิงวรรณกร คูรัมย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๒๘ เด็กหญิงรวิสรา ฮิงสาหัส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๒๙ เด็กหญิงกชกร วนาโรจน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๓๐ เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ราคำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๓๑ เด็กหญิงมนัญชยา นิมขุนทด

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๓๒ เด็กหญิงกนกพร แพรอด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๓๓ เด็กหญิงกวินธิดา พันธุ์วิเศษ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๓๔ เด็กหญิงชัญญา อิมศรีคำ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๓๕ เด็กหญิงญาณิศา ศุกระกาญจน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๓๖ เด็กหญิงฐิรญา มีวิทย์ดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๓๗ เด็กหญิงณัฐฐนิชา เรียบร้อย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๓๘ เด็กหญิงณัฐนันท์ งามดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๓๙ เด็กหญิงณัฐริกา วุฒิกร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

๐๐๓ - ๒๑๔๔๐ เด็กหญิงณิชกานต์ นุ่มดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๘

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๑๔๔๑ เด็กหญิงธนภรณ์ แก่นแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๔๒ เด็กหญิงธัญวรัตน์ สาธร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๔๓ เด็กหญิงธิญาดา ภาษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๔๔ เด็กหญิงบัญฑิตา เจริญวงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๔๕ เด็กหญิงปรียาภัทร วงศ์สวัสดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๔๖ เด็กหญิงเปมิกา พิสสะโสระ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๔๗ เด็กหญิงภัคภิไล มรรคทรัพย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๔๘ เด็กหญิงภัทร์นรินทร์ รักใคร่ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๔๙ เด็กหญิงภัทรภร ลูกจันทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๕๐ เด็กหญิงลักษิกา สุภาพันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๕๑ เด็กหญิงรุ่งนภา พร้อมทรัพย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๕๒ เด็กหญิงมาดีน่า ปานสุขุม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๕๓ เด็กหญิงชมชนก ชืนเจริญ

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๕๔ เด็กหญิงณัฐธิดา จำหนองโพธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๕๕ เด็กหญิงพิชญาพร กุลชัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๕๖ เด็กหญิงพันธชา ทองทิพย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๕๗ เด็กหญิงชลดา เจริญศิริ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๕๘ เด็กหญิงชญานิน พรมชาติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๕๙ เด็กหญิงธนัญญา ประสานสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๖๐ เด็กหญิงธัญญรัตน์ ยืนยง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๖๑ เด็กหญิงจารุวรรณ กาญจนโรจน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๖๒ เด็กหญิงนภัสสร แจ่มใส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๖๓ เด็กหญิงนริศรา ซาริม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๖๔ เด็กหญิงจิตรลดา อิมอร่าม

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๖๕ เด็กหญิงนูรชาฮีดา เทศทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๖๖ เด็กหญิงณัฐกฤตา ขํามิน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๖๗ เด็กหญิงฟาประธาร สินตะคุ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๖๘ เด็กหญิงประภาวดี สุนทร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๖๙ เด็กหญิงวรรณฤดี แย้มสุนทร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

๐๐๓ - ๒๑๔๗๐ เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

สังขเนตร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๔๙

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๑๔๗๑ เด็กหญิงสุพัตรา สุมาลี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๗๒ เด็กหญิงพรกมล เปยสืบ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๗๓ เด็กหญิงมลธิชา บัวเทศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๗๔ เด็กหญิงวิลาวัณย์ สีดาเสถียร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๗๕ เด็กหญิงพัชราภรณ์ พันทา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๗๖ เด็กหญิงศศิชา วิลัย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๗๗ เด็กหญิงอรวี อุปประดิษฐ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๗๘ เด็กหญิงสริญญา บาตโพธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๗๙ เด็กหญิงนันทภัค ดีเจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๘๐ เด็กหญิงชนิดา ฉิมชุมศิลป วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๘๑ เด็กหญิงณัฐธยาน์ สีหาภูธร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๘๒ เด็กหญิงทิพยาภรณ์ บำรุงสุข วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๘๓ เด็กหญิงธัญญภัทร ชูสุก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๘๔ เด็กหญิงพรประภา ขลิบทองรอด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๘๕ เด็กหญิงพรไพลิน เสลานนท์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๘๖ เด็กหญิงวรัญญา โมครัตน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๘๗ เด็กหญิงจิรัชยา พิมพรมมา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๘๘ เด็กหญิงฐิติมา เต็งรัง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๘๙ เด็กหญิงอัลลิกา เขียวมณี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๙๐ เด็กหญิงปุณิกา รีวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๙๑ เด็กหญิงสิริกร ชรินทราวุฒิ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๙๒ เด็กหญิงือัมพร แสวงผล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๙๓ เด็กหญิงสุจิณณา ชลสุวรรณวัฒน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๙๔ เด็กหญิงกฤติกา มะหะหมัด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๙๕ เด็กหญิงกชกร นิมอนงค์

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๙๖ เด็กหญิงวริสา นามใส่ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๙๗ เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุขเอียม

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๙๘ เด็กหญิงกัลยรัตน์ แซ่เจียว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๔๙๙ เด็กหญิงเจริญศรี งามขำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐

๐๐๓ - ๒๑๕๐๐ เด็กหญิงชญาดา สุนคเรศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๐
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๐๐๓ - ๒๑๕๐๑ เด็กหญิงเอมฤดี มูฮำหมัดเด็น วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๐๒ เด็กหญิงชนาภัทร วงษ์เจริญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๐๓ เด็กหญิงอัญรินทร์ สิงสาหัส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๐๔ เด็กหญิงสาธิตา แจ่มสอาด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๐๕ เด็กหญิงญาดา พูลชาติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๐๖ เด็กหญิงอิสราภรณ์ ธนวินิจ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๐๗ เด็กหญิงวรัชยา สุขสวัสดิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๐๘ เด็กหญิงวรรณภา มารมย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๐๙ เด็กหญิงอภิชญา ศรีอยู่ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๑๐ เด็กหญิงลภัสรดา จรัสเรือง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๑๑ เด็กหญิงรินรดา ขุนนุช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๑๒ เด็กหญิงรมัณยา กัณหโพธิ

์

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๑๓ เด็กหญิงโสรัตนา สร้อยเพชรเกษม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๑๔ เด็กหญิงติชิลา ละใบสมัด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๑๕ เด็กหญิงทักษอร สุระอาษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๑๖ เด็กหญิงทักษอร นิมวิลัย

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๑๗ เด็กหญิงขนิษฐา วรรณวนิช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๑๘ เด็กหญิงพัทธะธิดา ปานคงคา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๑๙ เด็กหญิงพิชามญซุ์ โช๊ะกิ

๊

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๒๐ เด็กหญิงพีชญา พรชีวสกุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๒๑ เด็กหญิงภครวดี คุ้มสมบัติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๒๒ เด็กหญิงภัทรศรุตา บินซาเล็ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๒๓ เด็กหญิงภูริชญา สุวรรณสินพันธุ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๒๔ เด็กหญิงวนิดา มาตะรักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๒๕ เด็กหญิงลอองดาว นาคเนือนิม

้ ่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๒๖ เด็กหญิงลักษิกา ช่างปน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๒๗ เด็กหญิงธัญทิพย์ วิมลกิตติพงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๒๘ เด็กหญิงเด็กหญิงศิรดา เอียดแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๒๙ เด็กหญิงอรกัญญา อินทะคง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑

๐๐๓ - ๒๑๕๓๐ เด็กหญิงปุณณัฏฐา ขำเพชร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๑
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๐๐๓ - ๒๑๕๓๑ เด็กหญิงธัญญรัตน์ ตึงลำโส

๋

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๓๒ เด็กหญิงอรณิชา เวชวงศ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๓๓ เด็กหญิงวีรญาดา ใจสนุก วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๓๔ เด็กหญิงทอฝน ปทมานิวาต วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๓๕ เด็กหญิงญาณิกา กาละพัฒน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๓๖ เด็กหญิงธัญพิชชา ลลิตสุรเดช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๓๗ เด็กหญิงธาสินี ปญญารอด วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๓๘ เด็กหญิงฐิติรัตน์ อินทร์สืบวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๓๙ เด็กหญิงพัทรศยา เจริญรุ่งโรจน์กุล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๔๐ เด็กหญิงณัฐมณีกานต์ อุษาทะพานนท์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๔๑ เด็กหญิงปนประภา แสงพันธ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๔๒ เด็กหญิงศิรภัทร เปรมศิริ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๔๓ เด็กหญิงสุทธิดา อุบลแย้ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๔๔ เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ฝู วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๔๕ เด็กหญิงกุลริศา ศรีงาน วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๔๖ เด็กหญิงอัญชิสา ดำวงค์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๔๗ เด็กหญิงสุวรา พรหมโชติ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๔๘ เด็กหญิงลภัสรดา ฐิตานันท์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๔๙ เด็กหญิงเขมะรุจิ หมาดบำรุง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๕๐ เด็กหญิงณปภัสสร ชนชีวัฒน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๕๑ เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ตงสาลี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๕๒
เด็กหญิงเด็กหญิงชนม์ธาดา

อะรอ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๕๓ เด็กหญิงนวพร เปาสี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๕๔ เด็กหญิงนัชชา บุญมี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๕๕ เด็กหญิงกนกกร หมัดหลำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๕๖ เด็กหญิงชัญญา เจริญผล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๕๗ เด็กหญิงภัทรชญา ศรีรักษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๕๘ เด็กหญิงรวิกานต์ ปยะทัต วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๕๙ เด็กหญิงนริศรา ทองศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒

๐๐๓ - ๒๑๕๖๐ เด็กหญิงณฐมน เจินยุหะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๒
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๐๐๓ - ๒๑๕๖๑ เด็กหญิงปวริศา ทองเจือ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๖๒ เด็กหญิงสวรรยา จันทร์เมืองไทย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๖๓ เด็กหญิงสิวรี โชติธีรธรรม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๖๔ เด็กหญิงศุภานัน หลำคำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๖๕ เด็กหญิงปาณิสรา สอนศิษย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๖๖ เด็กหญิงจิดาภา คุ้มผล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๖๗ เด็กหญิงสุธิดา สุคันธวณิช วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๖๘ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส โพธิสภา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๖๙ เด็กหญิงอายูนิ เซ็งมะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๗๐ เด็กหญิงปพิชญา ช้างหัวหน้า วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๗๑ เด็กหญิงณวภร สมสา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๗๒ เด็กหญิงศุภรดา เสริมสำราญ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๗๓ เด็กหญิงณธิดา อินนิล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๗๔ เด็กหญิงอัสนา พุ่มพวง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๗๕ เด็กหญิงณดา ไพบูลย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๗๖ เด็กหญิงธันยรัตน์ นุนารถ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๗๗ เด็กหญิงวรวลัญช์ แก้ววงษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๗๘ เด็กหญิงวิรัลพัชร แก้วมณี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๗๙ เด็กหญิงรัมภาพร พานแก้ว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๘๐ เด็กหญิงสิตานัน ชินพงศ์วิศิษฏ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๘๑ เด็กหญิงพรนภัส ต่อกำไร วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๘๒ เด็กหญิงนัยน์กานต์ ศิลารักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๘๓ เด็กหญิงชนิกานต์ โชติศิริพาณิชย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๘๔ เด็กหญิงธันยพร ตันยะ

๋

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๘๕ เด็กหญิงนลินี ทองนาค วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๘๖ เด็กหญิงรุ้งสกาว ยลรักษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๘๗ เด็กหญิงศุภิสรา ท้าวอินทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๘๘ เด็กหญิงกชพร ภิรมย์ศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๘๙ เด็กหญิงขวัญข้าว ยีมี

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

๐๐๓ - ๒๑๕๙๐ เด็กหญิงจิณัฐตา เมืองจิด

๊

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๓

รับรองตามนี ............................................................................ ประธานอำนวยการ
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๐๐๓ - ๒๑๕๙๑ เด็กหญิงฉัตรญาดา บำรุงศรี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๕๙๒ เด็กหญิงณิชาภา พงศ์วิไล วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๕๙๓ เด็กหญิงนัทธกานต์ แสงใส วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๕๙๔ เด็กหญิงพิมพ์ทอง พวงทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๕๙๕ เด็กหญิงสุชาดา เวชกามา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๕๙๖ เด็กหญิงคนัมพร ตระกรุดทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๕๙๗ เด็กหญิงญาณิศา ใจคำปง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๕๙๘ เด็กหญิงณัฐชยา คำรัตน์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๕๙๙ เด็กหญิงณัฐวดี อำนวยการ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๐๐ เด็กหญิงพรไพลิน เหมโลหะ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๐๑ เด็กหญิงพิชชาภา พันธวงษ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๐๒ เด็กหญิงพิมลดา สงวนให้ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๐๓ เด็กหญิงณัฐณิชา พรมกิตติยานนท์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๐๔ เด็กหญิงพราวพรรณ ห้วยหงษ์ทอง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๐๕ เด็กหญิงธัญลักษณ์ ไกรวุฒิพิรญาณ์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๐๖ เด็กหญิงมานิตา แซ่จิว วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๐๗ เด็กหญิงรวิสรา เพ็ชร์รุ่ง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๐๘ เด็กหญิงเนาวรัตน์ ชมทรัพย์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๐๙ เด็กหญิงมาญาวี บินกาศ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๑๐ เด็กหญิงมิญาภรณ์ อุ้ยลี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๑๑ เด็กหญิงลีลาวดี หงษา วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๑๒ เด็กหญิงรัชนก เพิมพูล

่

วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๑๓ เด็กหญิงวราพร หนูอินทร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๑๔ เด็กหญิงศุภิสรา สมหมาย วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๑๕ เด็กหญิงวชิรญาณ์ ใจดี วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๑๖ เด็กหญิงศิริวรรณ ดีสว่าง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๑๗ เด็กหญิงอคิราภ์ ม่วงนุ่ม วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๑๘ เด็กหญิงพิมลณัฐ พุฒิพันธวีร์ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๑๙ เด็กหญิงอัยรินทร์ ลีอำ วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔

๐๐๓ - ๒๑๖๒๐ เด็กหญิงนัทภร เพชรศรีช่วง วัดแสนสุข โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ๕๔
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