
ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 เด็กชายกรวิชญ ตันติวิศวรุจิ

2 เด็กชายกฤตเมธ เร่ือศรีจันทร

3 เด็กชายกวินพัฒน พัฒนเดชานันท

4 เด็กชายกานตกวิน โตะยีบอ

5 เด็กชายเกียรติสดา ฤทธิยา

6 เด็กชายจักรพรรณ ปญญาไว

7 เด็กชายจิตติพัฒน วารีมณีศิลป

8 เด็กชายเจตนสฤษฎิ์ กระจาด

9 เด็กชายชนาภัทร พิมพขาว

10 เด็กชายชินดนัย แยมสรวล

11 เด็กชายณภัทร เงินฉลาด

12 เด็กชายณัฐกฤษฎ  ธนารัตนไพศาล

13 เด็กชายณัฐนนท สุวรรณ

14 เด็กชายณัฐวุฒิ อินทรพรหม

15 เด็กชายตรีทศ จันทรอุทัย

16 เด็กชายธนกฤต พิลากุล

17 เด็กชายธนพัฒน โสภณวิเชษฐวงศ

18 เด็กชายธนากร เราะหมัด

19 เด็กชายธีรพงศ อ่ิมเนียม

20 เด็กชายนพดล  เชนสันเทียะ

21 เด็กชายบรรณวัชร เมฆกระบัว

22 เด็กชายบุญฤทธ์ิ ลาสอน

23 เด็กชายปฏิภาณ โรจนพงศอนันต

24 เด็กชายปณณทัต  พิมพคํา

25 เด็กชายพนธกร ลอมเวียง

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีแดง (1-25)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

26 เด็กชายพันธวริศ ชยุดาถิรทรัพย

27 เด็กชายพีระพงษ ดวงทอง

28 เด็กชายภัทรวัฒน สุขตะกูล

29 เด็กชายภาณุวัฒิ ประทุมมาศ

30 เด็กชายภูมิพัฒน ฉลวยอําพรบุตร

31 เด็กชายมงคลศักด์ิ งามวิจิตสุวรรณ

32 เด็กชายรติพงษ ทองผอง

33 เด็กชายรัตนพงษ การามา

34 เด็กชายวทัญู ศรีวรรณะ

35 เด็กชายวันวิโรจน พลายเสน

36 เด็กชายแวนสันต บุญสมพงษ

37 เด็กชายศิระ ประคําทอง

38 เด็กชายสาริน คงจันทร

39 เด็กชายสุกฤษฎิ์ ทองบุญเกิด

40 เด็กชายอนุชิต ฉันททิวากร

41 เด็กชายอภิวิชญ อินทรจร

42 เด็กชายอัมรินทร ร้ิวบํารุง

43 เด็กชายอิทธิพล หัสเดชะ

44 เด็กหญิงกฤติยา ทานันท

45 เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองสีออน

46 เด็กหญิงกิติมา ไทยตรง

47 เด็กหญิงจอมขวัญ ปรุงสินธน

48 เด็กหญิงจิรัจฌา พุมพุฒิ

49 เด็กหญิงจิราพร จันชะลํ้า

50 เด็กหญิงเจนจิรา ราหุละ

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีแดง (26-50)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

51 เด็กหญิงชญานิน ทังสุภูติ

52 เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรอินทร

53 เด็กหญิงชิดชนก เทียนอราม

54 เด็กหญิงฐณิชา ตุมทอง

55 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ชาญชัยศักด์ิ

56 เด็กหญิงณัฐกาญจน  จันทะพันธ

57 เด็กหญิงณัฐธิดา กรวยสูงเนิน

58 เด็กหญิงณัฐรินทร มีเงิน

59 เด็กหญิงดวงกมล เดชผล

60 เด็กหญิงตรีสุคนธ จงอริยตระกูล

61 เด็กหญิงธนพร กอนผา

62 เด็กหญิงธมลวรรณ เทศประสิทธ

63 เด็กหญิงธันยชนก ศรีบัวบาน

64 เด็กหญิงธีรจุฑา ใจเย็น

65 เด็กหญิงนวรัตน  แหสมุทร

66 เด็กหญิงนันทิชา สีสุมา

67 เด็กหญิงบุณณภา  ต้ังนรารัชชกิจ

68 เด็กหญิงปภัสรา เฉลยภาพ

69 เด็กหญิงปรียา ฉายสุวรรณ

70 เด็กหญิงปทมาภรณ พิมพโคตร

71 เด็กหญิงปุณนมาส เจริญลาภ

72 เด็กหญิงพจนี วุธศรี

73 เด็กหญิงพัชรีพร ผดุงกิจ

74 เด็กหญิงพิชชาภรณ แหลมประโคน

75 เด็กหญิงพิมพมาดา ชุติกุลวรนันท

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีแดง (51-75)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

76 เด็กหญิงฟาสิรินทร สินเติม

77 เด็กหญิงภัทรธิดา ชูติรัมย

78 เด็กหญิงมณีวรรณ เช้ือเพ็ชร

79 เด็กหญิงมีนา ดอนคงมี

80 เด็กหญิงรมยธีรา แผวพาล

81 เด็กหญิงลภัสรดา วัฒนเขจร

82 เด็กหญิงวรรณวิสา แกวประเสริฐสงค

83 เด็กหญิงวรัทยา ศรีสงวน

84 เด็กหญิงวิชญา ปานประสงค

85 เด็กหญิงศรัณยา วังคีรี

86 เด็กหญิงศิริญาภรณ หมัดปญยัง

87 เด็กหญิงศุภพร เทียนขาว

88 เด็กหญิงสองเรา นอยพิมาย

89 เด็กหญิงสิริขวัญ  สวางอารมย

90 เด็กหญิงสิริยากร ยีมาซา

91 เด็กหญิงสุพิชฌาย  จังอินทร

92 เด็กหญิงสุภิสรา กาญจนสหัส

93 เด็กหญิงอธิชา เณรเกิด

94 เด็กหญิงอภิญญา คําพงษ

95 เด็กหญิงอรุณวดี แสนประสิทธ์ิ

96 เด็กหญิงเอมิกา มานะเพียร

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีแดง (76-96)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 เด็กชายกฤตเมธ เชยเปย

2 เด็กชายกฤษณะ รังสิกุล

3 เด็กชายกัปตัน อนุเคน

4 เด็กชายกิตติกร จันทมา

5 เด็กชายกีรติ โชคโปรด

6 เด็กชายคมทกร หม่ืนจํานงค

7 เด็กชายจารุกิตต พละพึง

8 เด็กชายจีระศักด์ิ แสนขุม

9 เด็กชายชนาธิป เกตุแกว

10 เด็กชายชาญชัยณรงค เงินโสภา

11 เด็กชายณภัทร คงศรี

12 เด็กชายณัฏฐวัฒน มูลละ

13 เด็กชายณัฐธพล วงสาเคน

14 เด็กชายณัฐวุฒิ สุขวัน

15 เด็กชายตนนํ้า คุณมาศ

16 เด็กชายทินกร ดอระวงค

17 เด็กชายธนธร สวัสดีมงคล

18 เด็กชายธนวัฒน เนตรขํา

19 เด็กชายธาดาภัทร  ศรีวัชรกุล

20 เด็กชายนนทกร สูความดี

21 เด็กชายนิติธร สมันเอ่ียม

22 เด็กชายบุญญฤทธ์ิ จําปาเรือง

23 เด็กชายปฏิพัฒน ดอกจําปา

24 เด็กชายปณณกร ศิวิไล

25 เด็กชายพชรพล ธนสมบัติสกุล

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีเขียว (1-25)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

26 เด็กชายพัทธดนย อักษรคง

27 เด็กชายพีรวิชญ เรือนอินทร

28 เด็กชายภัทรพล แจมดวง

29 เด็กชายภาณุวัฒน สังเกตกิจ

30 เด็กชายภูดินันทน ภูคากัน

31 เด็กชายมงคล แหสมุทร

32 เด็กชายยุศพัศฒน โพธ์ิทอง

33 เด็กชายรัตนชัย เขยนอก

34 เด็กชายวทัญู บุตรแพ

35 เด็กชายวัชระพงษ บํารุงสุข

36 เด็กชายวิศรุต แพงสอน

37 เด็กชายศรีราม ศรีพันธ

38 เด็กชายศุภวัฒน รอดเอ่ียม

39 เด็กชายสิปปกร เคลือบมาศ

40 เด็กชายอธิป เปรมอําพล

41 เด็กชายอภิชา เนตรสวาง

42 เด็กชายอเล็กซานเดอร ริชารด ฟรานซิส

43 เด็กชายอาลามีน รุงโรจนเลิศสกุล

44 เด็กหญิงกมลวรรณ ขาวผอง

45 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ร่ืนภาคพจน

46 เด็กหญิงกิตติญา ทองช่ืน

47 เด็กหญิงคุณัญญา แดงสวัสด์ิ

48 เด็กหญิงจิรภิญญา วรรณสอน

49 เด็กหญิงจิรัชยา วันขวัญ

50 เด็กหญิงเจติยา ดวงสังข

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีเขียว (26-50)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

51 เด็กหญิงชญานันท พงษพัด

52 เด็กหญิงชลธิชา บุญศรีเจริญ

53 เด็กหญิงชาลิสา จรเจริญ

54 เด็กหญิงญาดา คุชชวง

55 เด็กหญิงณัชชาพร จันทรเกตุ

56 เด็กหญิงณัฏฐพิชา เจริญผล

57 เด็กหญิงณัฐณิชา โชติเลอศักด์ิ

58 เด็กหญิงณีรนุช ดิษฐศร

59 เด็กหญิงตรินา ไดฤกษงาม

60 เด็กหญิงธนพร  คัมภิรานนท

61 เด็กหญิงธนัชญา ธรรมขจรศักด์ิ

62 เด็กหญิงธันยชนก วงษรัตนะ

63 เด็กหญิงธิดาวัลย ลักขษร

64 เด็กหญิงนภัสวรรณ สมพงษ

65 เด็กหญิงนันทนภัส ทองดอนเกร่ือง

66 เด็กหญิงนิรานันท  จันทรสวัสด์ิ

67 เด็กหญิงปภัสร สุวรรณศรี

68 เด็กหญิงปรีญาพร คนเพียร

69 เด็กหญิงปณนิการ แกวกนก

70 เด็กหญิงปยะธิดา บุญเกิดรอด

71 เด็กหญิงพงศวรรณ มังกร

72 เด็กหญิงพศิกา เรืองแกว

73 เด็กหญิงพิชชากร ประเสริฐไทย

74 เด็กหญิงพิมพชนก คุมฤทธ์ิ

75 เด็กหญิงเพียงตะวัน ทองดี

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีเขียว (51-75)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

76 เด็กหญิงภัณฑิรา วิชัยภูมิ

77 เด็กหญิงภูริชญา  ฤกษวิเชียร

78 เด็กหญิงมานัสนันท มะลิซอน

79 เด็กหญิงรมยชลี งามระเบียบ

80 เด็กหญิงรัตนาภรณ จันทรไพศรี

81 เด็กหญิงวรการณ ตาดทรัพย

82 เด็กหญิงวรัทญา รุงคูหา

83 เด็กหญิงวริทธ์ินันท วนาลีอภิบาล

84 เด็กหญิงวิลัตติกา จันทรเจริญ

85 เด็กหญิงศศินันท เปรมประสงค

86 เด็กหญิงศุภนิดา แกวศรี

87 เด็กหญิงสลิลรัตน  สวัสดี

88 เด็กหญิงสิริกร กํ่าศิริ

89 เด็กหญิงสิริมา คลายคลึง

90 เด็กหญิงสุพัสศิริ รุงเรือง

91 เดกหญิงสุภิญญา อินทะวงษ

92 เด็กหญิงอทิตยา แสงศรี

93 เด็กหญิงอภิชญา เช่ียวนาวิน

94 เด็กหญิงอรสินี ศรีสุวรรณ

95 เด็กหญิงอุษณิษา บัญญัติ

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีเขียว (76-95)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 เด็กชายกฤตพงษ ไกรศิลป

2 เด็กชายกฤษฎา สีโท

3 เด็กชายกันตินันท วารุญาณ

4 เด็กชายกิตติศักด์ิ วัณณะ

5 เด็กชายคณาธิป ทรัพยศิริ

6 เด็กชายจักรินทร บุญญวัฒนวณิชย

7 เด็กชายจีรพัฒน ศรีหาวัฒน

8 เด็กชายชนกันต ใจเท่ียง

9 เด็กชายชัชพงศ ชุมเปย

10 เด็กชายณฐรัช ประสิทธ์ิ

11 เด็กชายณัฏฐ วาสิกดิลก

12 เด็กชายณัฐดนัย เอ่ียมงวง

13 เด็กชายณัฐวัชต กลอมเกล็ด

14 เด็กชายดนุพล นึกชอบ

15 เด็กชายไตรวิทย คุมนุช

16 เด็กชายธนเดช อรุณวิง

17 เด็กชายธนวัฒน  พุทธชาด

18 เด็กชายธัญพิสิษฐ ล้ิมสุวรรณ

19 เด็กชายธีรภัทร ศิลม่ัน

20 เด็กชายนิติธร ศรีภูมิ

21 เด็กชายบวรทัช เนตรจันทร

22 เด็กชายบูรพา สวงโท

23 เด็กชายปญจศีล เวชกามา

24 เด็กชายเปรม แกววิเชียร

25 เด็กชายพัฒนายุ เทียมมงคล

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีมวง (1-25)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

26 เด็กชายพีรพัฒน อินแชมช่ืน

27 เด็กชายไพรมณี ศรีอินทร

28 เด็กชายภาณุพงศ ศิริชัย

29 เด็กชายภูชิต โสดาวัง

30 เด็กชายภูวนาท กลับสงเคราะห

31 เด็กชายยุคลเดช ทองยุทธ

32 เด็กชายรัฐนันท บุบผาถา

33 เด็กชายวชิรวิทย ชูย้ิม

34 เด็กชายวัชรพงศ ต้ังประเสริฐ

35 เด็กชายวิริยะ ฉลาดดี

36 เด็กชายศตวรรษ หมาดมลทิล

37 เด็กชายศุทธสิทธ์ิ มัตตะมงคลวัฒน

38 เด็กชายสิทธิยากร  ทับเล

39 เด็กชายสุรยุทธ หมัดตานี

40 เด็กชายอนุภัทร ลอยแกว

41 เด็กชายอรรถภูมิ ศีวัณณา

42 เด็กชายอานันต จันทิม

43 เด็กหญิงกมลชนก เพ็งจันทร

44 เด็กหญิงกวีพร  เลิศสงคราม

45 เด็กหญิงกิตติกานต มาตยวิเศษ

46 เด็กหญิงขวัญใจ ประเสริฐทรัพย

47 เด็กหญิงจัสมิน น่ิมเจริญ

48 เด็กหญิงจิรัชยา แปนบริบูรณ

49 เด็กหญิงจีรดา อินทรโชติ

50 เด็กหญิงฉวีวรรณ คําประสงค

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีมวง (26-50)

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

51 เด็กหญิงชนาภัทร มารยาท

52 เด็กหญิงชัชพร แพงสุวรรณ

53 เด็กหญิงโชติมา สาตทรัพท

54 เด็กหญิงฐิติวรดา สนิสุริวงษ

55 เด็กหญิงณัฏฐณิชา กาสังข

56 เด็กหญิงณัฐชา มูฮําหมัดอารี

57 เด็กหญิงณัฐรินทร  มีเงิน

58 เด็กหญิงดาราวดี อินทรคลาย

59 เด็กหญิงทิพธัญญา ราหุล

60 เด็กหญิงธนมณฑ  วงมลทล

61 เด็กหญิงธัญญารัตน ใจแกว

62 เด็กหญิงธารารัตน ผมหอม

63 เด็กหญิงนภัสณัฐมน ยอมิน

64 เด็กหญิงนัทชา ทิทอง

65 เด็กหญิงนานา มูฮําหมัดเด็น

66 เด็กหญิงเบญญาภา  สนิทปู

67 เด็กหญิงบุณยาพร เนินผล

68 เด็กหญิงปริศา สุดประเวศ

69 เด็กหญิงปลายฟา บุญมี

70 เด็กหญิงปยะดา แกนแกว

71 เด็กหญิงเปมิกา คุมรักษ

72 เด็กหญิงพรหมพร สิบแกว

73 เด็กหญิงพัทธธีรา คตโคตร

74 เด็กหญิงพิณลดา ภูนํ้าทอง

75 เด็กหญิงเพชรนภา รัตนปนตา

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีมวง (51-75)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

76 เด็กหญิงภวิตรา จุฝาก

77 เด็กหญิงภัทรภา กองเปง

78 เด็กหญิงมลชนก  อ่ิมอารมณ

79 เด็กหญิงเยาวพา ไมนอย

80 เด็กหญิงรัฐติมา  สอนสงวน

81 เด็กหญิงลลิตา ศรีบุญเรือง

82 เด็กหญิงวรัชยา ทองหนัก

83 เด็กหญิงวราภรณ อินทรมะโนน

84 เด็กหญิงวิมพวิภา ซ่ือสัตย

85 เด็กหญิงศรุตา รุงเรืองเดช

86 เด็กหญิงศิริวรรณา  วรบุตร

87 เด็กหญิงสโรชา พิมพันธงา

88 เด็กหญิงสายธาร ปุงโพธ์ิ

89 เด็กหญิงสิริภัทร มานา

90 เด็กหญิงสุนิสา พันธุศิริ

91 เด็กหญิงสุภาสินี มาลัยทอง

92 เด็กหญิงหทัยภัทร กันนิกา

93 เด็กหญิงอนิซ ฤทธิชัย

94 เด็กหญิงอภิชญา ผักสังข

95 เด็กหญิงอรวรรณ บุญแกวผล

96 เด็กหญิงอังคณา ผลทิพย

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีมวง (76-96)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 เด็กชายกรวิทย ไกรษรวงค

2 เด็กชายกฤษกร  กึกกอง

3 เด็กชายกันตกวี ยูถะสุนทร

4 เด็กชายกิจฐิติธนา เสมาทอง

5 เด็กชายคงศักด์ิ มณีชัย

6 เด็กชายจักรวุฒิ  นามไพร

7 เด็กชายจิรวัฒน บุษผาเวียง

8 เด็กชายชญานนท ทองคํา

9 เด็กชายชยพล คงผองแผว

10 เด็กชายชินาธิป  น่ิมนวล

11 เด็กชายณรณธร รุงเรือง

12 เด็กชายณัฐฐินันท ยงเพชร

13 เด็กชายณัฐวรรธณ  โพธิรัตน

14 เด็กชายดนุนัย ศรีวงษ

15 เด็กชายตรีภพ  กุศลสัตย

16 เด็กชายธนกฤต สุวรรณออน

17 เด็กชายธนภัทร พันลี

18 เด็กชายธนาธิป ไพฑูรย

19 เด็กชายธีรภัทร คําจันทราช

20 เด็กชายนพดล เปรมศรี

21 เด็กชายบรรณสิทธ์ิ มวงศิลปชัย

22 เด็กชายบุญฤทธ์ิ ลาสอน

23 เด็กชายปภูศักด์ิ จันทรรัตน

24 เด็กชายเปมทัต สวางอารมย

25 เด็กชายพรหมพิพัฒ เทียวประสงค

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีเหลือง (1-25)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

26 เด็กชายพิพัฒน เมรี

27 เด็กชายเพชรอุบล  บุญเพชร

28 เด็กชายภาณุพงศ กล่ินสุคนธ

29 เด็กชายภีรพัฒน คงเนียม

30 เด็กชายภูริพัฒน มณีโชติ

31 เด็กชายเมธัส สงสัย

32 เด็กชายรัชพงศ งอยหลา

33 เด็กชายรามจิตต เบ้ียทอง

34 เด็กชายวฤนกร สายพรมแจ

35 เด็กชายวายุ อมรชร

36 เด็กชายศดานันท  พรหมวร

37 เด็กชายศิริราช อิศาสตร

38 เด็กชายสิทธิพร วิสิทธ์ิ

39 เด็กชายสุธีมนต คงพืช

40 เด็กชายอนุภัทร เด็ดดวง

41 เด็กชายอรรถกร หนองหวา

42 เด็กชายอานนท สุขเกษม

43 เด็กหญิงกนกกร สายสวย

44 เด็กหญิงกฤษณา สายสวย

45 เด็กหญิงกันยาภัสสร ปนสนิท

46 เด็กหญิงเกวลิน ตรีกุล

47 เด็กหญิงจันทิมา สุวรรณสี

48 เด็กหญิงจิรัชญา ประภาวิทย

49 เด็กหญิงจิราภรณ พรรณวิเชียร

50 เด็กหญิงเจษศินี เทพประสิทธ์ิ

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีเหลือง (26-50)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

51 เด็กหญิงชนากานต คงเขียว

52 เด็กหญิงชลลดา มูลศรี

53 เด็กหญิงชุติมา ชูเทียน

54 เด็กหญิงฐิตินันท จิตตชะนะ

55 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคกกระชาย

56 เด็กหญิงณัฐชา เพชรแยม

57 เด็กหญิงณัฐธิมา  วาสนิท

58 เด็กหญิงดารณี มาลี

59 เด็กหญิงทริคซ่ี เฮดเดอ ริสา ทัพเพน

60 เด็กหญิงธนพรรณ แจงประจักษ

61 เด็กหญิงธนันญา สําเภอ

62 เด็กหญิงธรรญธร ดีพลงาม

63 เด็กหญิงธามน ทองนวคุณ

64 เด็กหญิงนพภัสสร สัตนาโค

65 เด็กหญิงนสิณี ตลับศรี

66 เด็กหญิงนาถลดา อินโพธ์ิ

67 เด็กหญิงบุปผา ทรัพยบวร

68 เด็กหญิงปริยากร กีชานนท

69 เด็กหญิงปรียาภรณ ลมูลศิลป

70 เด็กหญิงปยธิดา นิยมสวัสด์ิ

71 เด็กหญิงเปมิกา ไกรวัน

72 เด็กหญิงพรปวีณ ทองคํา

73 เด็กหญิงพัณณิตา เขียววิลัย

74 เด็กหญิงพิชามญชุ พวงพ่ี

75 เด็กหญิงพิมพลภัส ประสพเย็น

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีเหลือง (51-75)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

76 เด็กหญิงภครภร หนูจรเพ็ชร

77 เด็กหญิงภัทรธิดา ทองใบ

78 เด็กหญิงมนัสนันท เรืองฤทธ์ิ

79 เด็กหญิงเมทิตา เขียวไทย

80 เด็กหญิงรสิตา นพคุณ

81 เด็กหญิงลลิดา แสงชุม

82 เด็กหญิงวรวรรณ พิมพหลอ

83 เด็กหญิงวรากาญจน ดีเจริญ

84 เด็กหญิงวิชญาพร จันทรตรี

85 เด็กหญิงศราศิณีย หมายถมกลาง

86 เด็กหญิงศิรินรัตน ลีบาง

87 เด็กหญิงสรญา เกตุสุวรรณวัฒนา

88 เด็กหญิงสาธิตา เเดงเอียด

89 เด็กหญิงสิริญญา สมสาย

90 เด็กหญิงสิริลักษณ พ่ึงสวัสด์ิ

91 เด็กหญิงสุภาวิตา ศรีเเยม

92 เด็กหญิงสุรัสดา ทองสาหราย

93 เด็กหญิงอธิชา สงสุข

94 เด็กหญิงอรปรียา วังหนอง

95 เด็กหญิงอวิกา ครามคงวงษ

96 เด็กหญิงฮัสนี กาเส็มสะ

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีเหลือง (76-96)

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562


