
ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายกรินทร บุตรแสงดี

2 นายกฤติน เกตุเเกว

3 นายกัลยกฤต แกนจันทร

4 นายกิตติกานต คะหาญ

5 นายคงกระพัน ภูระหงษ

6 นายจิรพัฒน ยังกอบศิลป

7 นายจุลจักร เนยสูงเนิน

8 นายชาญณรงค อุตรอินทร

9 นายเช่ียวชาญ วองไว

10 นายณวัฒน ทองใบ

11 นายณัฐภัทร ผดุงเกษมสุทธิ

12 นายณัฐวุฒิ สอนนอก

13 นายถิรธรรม กลางพิมาย

14 นายทินภัทร ปญญาประชุม

15 นายธนกร แสงจันทร

16 นายธนวัฒน ศรีเหล็ก

17 นายธรรมธัช กลางพิมาย

18 นายธีรธวัช สอประโคน

19 นายนภัทร พิมพขาว

20 นายนัฐพล พิทักษกุล

21 นายนิธิพงษ บุโพธ์ิ

22 นายบวร แกวใส

23 นายปรม จันทรทวี

24 นายปยวุฒิ เนาวสุวรรณ

25 นายพงษชนก ก่ิงเเกว

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีเขียว (1-25)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

26 นายพรหมมินทร สุขตระกูล

27 นายพีรรัฐ อรุณแสงฉาน

28 นายภัทรนันท ฟกถาวร

29 นายภูรินท มวงเปล่ียน

30 นายยุทธพิชัย เปล่ียนทอง

31 นายรัฐนันท ทับทิม

32 นายฤชุวิญญ มะลิกอง

33 นายวงษสรวง ไดผล

34 นายวิศวะ ทูลภิรมย

35 นายศราวุฒิ ม่ังมี

36 นายศิระศักด์ิ เหลืองศิริ

37 นายเศรษฐพิชณ วงษรัตน

38 นายสิทธิวัชร จิรกุลเมธาวัชร

39 นายสุพชฌาย พัวพันธ

40 นายสุวรรณภูมิ คําสอาด

41 นายอนวัช นาราช

42 นายอรรณพ พันทานี

43 นายอัษฎาวุธ จารุศรีกมล

44 นางสาวกชกนก แกวเกิด

45 นางสาวกนกพร เมืองศรี

46 นางสาวกรภัทร หลักสกุลชัย

47 นางสาวกัญญารัตน เฉยเผือก

48 นางสาวกานตพิชชา แกวดก

49 นางสาวกุลธิดา บาเหร็ม

50 นางสาวเกสราพรรณ ศรีสมบัติ

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีเขียว (26-50)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

51 นางสาวจงรัก ปองขวาเลา

52 นางสาวจิรดามาส มัณยานนท

53 นางสาวจิราวรรณ งามระเบียบ

54 นางสาวชนกนาถ พงษจีน

55 นางสาวชยุดา ออนศรีโรจน

56 นางสาวชลิตา สุนทรวิภาต

57 นางสาวชุติกาญจน มอญขาม

58 นางสาวฌัชชานันท นพพิบูลย

59 นางสาวฐิตาพร เหลาเจริญ

60 นางสาวฑิตตญา สาระวิทย

61 นางสาวณัฐชลัยย วงษมี

62 นางสาวณัฐพร แซอุย

63 นางสาวณัฐวดี กรไชยา

64 นางสาวณีรนุช คุณธรรม

65 นางสาวทิพยรัตน ศรีสวัสด์ิ

66 นางสาวธนาภรณ อินทรักษ

67 นางสาวธิญดา เนตรสูงเนิน

68 นางสาวนภสินี จรัสศรีโชติชวง

69 นางสาวนันทิดา จวบศรี

70 นางสาวนํ้าเพ็ชร ลาภปญญา

71 นางสาวบุศรินทร แยมสาหราย

72 นางสาวเบญญาภา แยมสวน

73 นางสาวปรรณปณต เอ่ียมอํานวย

74 นางสาวปรียาภรณ กรพิบูลย

75 นางสาวปาจรีย ประยูรวงษ

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีเขียว (51-75)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

76 นางสาวพรณภา ไชยพร

77 นางสาวพรรณนภา จงชาญสิทโธ

78 นางสาวพลอยนภัส เพ่ิมเพียรทรัพย

79 นางสาวพัชราภา บุตรสิม

80 นางสาวพิมญาฎา ศรีจันทึก

81 นางสาวพิมลศิริ ปฐพีสินหิรัญ

82 นางสาวพุทธวรรณ ทองหุล

83 นางสาวแพรวา ปญญาสวาง

84 นางสาวภัคจิรา ออนสุระทุม

85 นางสาวภิรดา แทนสวัสด์ิ

86 นางสาวมนัสนันท คาขาว

87 นางสาวระพีพรรณ สีเเกวนํ้าใส

88 นางสาววนัสนันท แสนขุม

89 นางสาววัชราภรณ เทียนกระจาง

90 นางสาวศญามนต งะดิน

91 นางสาวศิริมล อารอน

92 นางสาวสมฑิตา เสง่ียมช่ืน

93 นางสาวสิรินภา วงษบุบผา

94 นางสาวสุพรรษา เณรเถาว

95 นางสาวสุภารัตน กิมิพันธ

96 นางสาวสุริยภรณ บุญสําเร็จ

97 นางสาวหทัยชนก บุญชวย

98 นางสาวอโนทัย พรงาม

99 นางสาวอภิสรา นุตาลัย

100 นางสาวอัญชลิกา บัวพลอย

101 นางสาวอุบลวรรณ ระบุเงิน

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีเขียว (76-101)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายกฤติเดช ไวยไชย

2 นายกฤษณพงศ กิจฉัย

3 นายกานต วรรณเอก

4 นายเกษมพันธ เขียวชอุม

5 นายจาย หลงนวล

6 นายจีรศักด์ิ ไชยสิทธ์ิ

7 นายชยพัทธ โรยสุวรรณ

8 นายชินดนัย สุขสาลี

9 นายญาณภัทร นิลคง

10 นายณัฐพงษ  เจริญย่ิง

11 นายณัฐรณ เกตุแกว

12 นายเตชิต ช่ืนวสุวงศา

13 นายทศพร ชูทอง

14 นายธนกร ศรเจริญ

15 นายธนวัฒน เรืองบุตร

16 นายธนิษฐ การันต

17 นายธันยธรณ ครุธพันธ

18 นายนพรัตน สืบประวัติ

19 นายนฤมิตร หินผา

20 นายนิตินันท น่ิมสุดใจ

21 นายบรรณสรณ นันตา

22 นายปกรณ พิมพา

23 นายปวเรศ พงษพานิช

24 นายพงศธร จูปรางค

25 นายพชรพล เหมือนเจ็ดร้ิว

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีแดง (1-25)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

26 นายพีรพงษ พรหมศรี

27 นายภัทรดนัย บุญมา

28 นายภูมิมินทร พริกศรี

29 นายมณฑล ขันทอง

30 นายรัชชานนท วัฒนเขจร

31 นายไรวินท สกุลกองภพ

32 นายวงศพัทธ เพ็ชรพลอย

33 นายวิวรรธน เรือนคํา

34 นายศรัญู เพ็ชรอินทร

35 นายศานิต เสือเล้ียง

36 นายศุภชัย เน่ืองหอม

37 นายสหพรหม อรรถสิงห

38 นายสุทธวีร สุทธะโส

39 นายสุทันศ ศรีเมือง

40 นายสุรพัศ สงฆเจริญ

41 นายอติวุฒิ  หินแกว

42 นายอภิสิทธ์ิ ก้ัวพิศมัย

43 นายอัศวชัย อินทรีย

44 นายอิทธิพัทธ เเกวธิตา

45 นางสาวกนกนิภา วงศคําจันทร

46 นางสาวกมลเนตร ศรีรุง

47 นางสาวกัญญาณัฐ ทองเปยม

48 นางสาวกานดา ถือประโคน

49 นางสาวกีรติญา ปญญาผองใส

50 นางสาวเกศินี น่ิมออน

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีแดง (26-50)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

51 นางสาวเขมภัส ปรุงสินธน

52 นางสาวจิดาภา มาคาย

53 นางสาวจิรานันท พุมอองเอ่ียม

54 นางสาวฉันชนก เหลาจันอัน

55 นางสาวชนิษฐา ลอยลม

56 นางสาวชลลดา มีตระกูล

57 นางสาวชิรญา ธีรวาสุภณ

58 นางสาวโชติรส ทองเนียม

59 นางสาวฐานิดา ทองคํา

60 นางสาวฐิติรัตน หิรัญรักษ

61 นางสาวณภัทร ตินตะโมระ

62 นางสาวณัฐธิดา หอมหวล

63 นางสาวณัฐภัทร ทิพมอม

64 นางสาวณิษชาภัทร เสง่ียมโคกกรวด

65 นางสาวทัชมล  เทพมณี

66 นางสาวธนัชพร หลงคะเจา

67 นางสาวธัญญาพร สุมาพันธ

68 นางสาวนภพร บุญประสิทธ์ิ

69 นางสาวนันตพร สมแสง

70 นางสาวนํ้าฝน จิตตโอบออม

71 นางสาวบุญญิสา แสงอุไรประเสริฐ

72 นางสาวเบญจพร ยุรยาตร

73 นางสาวปภัสรา สุดสังเกตุ

74 นางสาวปรียากร กอแกว

75 นางสาวปทมาพร สืบเปง

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีแดง (51-75)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

76 นางสาวพรชนิตว อนันตะเศรษฐกูล

77 นางสาวพรนภา จูสิงห

78 นางสาวพริมา สุขสม

79 นางสาวพสิกา เอมสมุทร

80 นางสาวพิชทพิชชา รพาเพท

81 นางสาวพิมลพรรณ ชาญนรา

82 นางสาวพีระนันท คุมนุช

83 นางสาวแพรพรรณ แกวมณี

84 นางสาวภรณพลอยทอง นวลสุวรรณ

85 นางสาวภัทรมน ชัยเวชนิมิต

86 นางสาวมณีกรานต บุญจง

87 นางสาวโยษิตา ตันติวิศวรุจิ

88 นางสาวรัญดา พรมยอย

89 นางสาววริสรา เเซเจ็ง

90 นางสาววิลาสินี สมพงษ

91 นางสาวศิริเนตร เพชรประกอบ

92 นางสาวศุภรัสม์ิ ทะจะ

93 นางสาวสิรินญา ผองจะบก

94 นางสาวสุนิษา เพ็ชรนาค

95 นางสาวสุภาธิณี สุขรัตน

96 นางสาวสุรารักษ คนที

97 นางสาวเสาวลักษณ แบบประเสริฐ

98 นางสาวอนันตญา คําสิงห

99 นางสาวอภิสรา นอยฉวี

100 นางสาวอรอินทุ ยีมิน

101 นางสาวอินทิรา กรุงเเสนเมือง  

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  สีแดง (76-101)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายกฤตภัค พงษขจร

2 นายกฤษณพงศ เพ็ชรสุวรรณ

3 นายกัสมัน ยุทกาศ

4 นายกุมพันธ กองคํา

5 นายคุณัชญ เฮงไป

6 นายจิรัฏฐ ลอยเเกว

7 นายชนินทร สุดจินดา

8 นายชิณวัตร ศุภานุสร

9 นายฌานวัฒน สาตแฟง

10 นายณัฐนนท เตรียมอาย

11 นายณัฐภูมินทร  โคกกระชาย

12 นายณัฐวุฒิ อนุสรณสมบัติ

13 นายทวีชัย พาหา

14 นายธนกร พุฒบุรี

15 นายธนภัทร ศรีเหล็ก

16 นายธนากร ออยหวาน

17 นายธัญวุฒิ นารี

18 นายนครินทร อินทรเรืองศรี

19 นายนฤภร จันทรสุวรรณ

20 นายนําโชค มหาวงษ

21 นายนิธิศ ไชยทาน

22 นายบุญญโชค อยูสกุนีย

23 นายปริยพันธ์ิ กุศลจูง

24 นายพงศณภัฏ เตชรัชตวงศา

25 นายพชร คชเจริญทรัพย

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  มวง (1-25)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

26 นายพัสกร เขียววิลัย

27 นายภคพล ธํารงคสกุลศิริ

28 นายภาณุวัฒน ปทมวงศกร

29 นายภูวดล ต้ังประเสริฐ

30 นายรวิพล บุญวงษ

31 นายรุจดนัย ตาติย

32 นายวงศธร สกุลวิทยาสุข

33 นายวิกรม ประสพพรพิพัฒน

34 นายศรวิษฐา สวนดี

35 นายศักด์ิสิทธ์ิ สิงหสา

36 นายศุภกิจ บุญเจิม

37 นายสรวิชญ เสนจันทรฒิไชย

38 นายสิรวิชช ควรนิคม

39 นายสุรเดช แกวสวัสด์ิ

40 นายอโณทัย ปูคะวนัช

41 นายอภินัทธ เวียนศิริ

42 นายอลงกรณ อมรกิจศาล

43 นายอานนท นพรัตน

44 นางสาวกนกกาญจน เสนคราม

45 นางสาวกมลชนก ผลทิพย

46 นางสาวกวินนา วิสิทธิคุณ

47 นางสาวกาญจนา แยมยอง

48 นางสาวกิตติยาภรณ พรมแมน

49 นางสาวกุลภรณ สุทธวิมลรัตน

50 นางสาวขวัญฤทัย ฤทธิเดช

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  มวง (26-50)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

51 นางสาวจิดาภา  แกวปนพงษ

52 นางสาวจิรัชยา สายสงวน

53 นางสาวเจนณิดา ทะสอน

54 นางสาวชนิดา ภักดีนอก

55 นางสาวชลธิชา นุชเทศ

56 นางสาวชาลิสา ใบเนียม

57 นางสาวชุติมา ปะวะโน

58 นางสาวญาสุมินทร การสราง

59 นางสาวฐิติพร ขวัญเมือง

60 นางสาวณพรพิสุทธ์ิ เรืองฤทธ์ิ

61 นางสาวณัฐธัญญา ดอกบัว

62 นางสาวณัฐพร สุขวัน

63 นางสาวณัฐวศา อินแฝง

64 นางสาวดลลชา สืบอาย

65 นางสาวธนพร ตัณฑโกไศย

66 นางสาวธัญชนก ศรีนวน

67 นางสาวนงนภัส ตายสุวรรณ

68 นางสาวนัฐณิชา เมฆศรีวิไล

69 นางสาวนํ้าทิพย ไชยวังเทพ

70 นางสาวนิรัชพร วงศเขียว

71 นางสาวบุษศรินธร ง้ิวราย

72 นางสาวปณิกตา แกววิเชียร

73 นางสาวปริยาภัทร แกวเพ็ชร

74 นางสาวปวีณา เล็มหมัด

75 นางสาวผกามาส ดาเหม็ง 

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  มวง (51-75)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

76 นางสาวพรนภา ศศิธรวัน

77 นางสาวพรรพษา งามโพธ์ิ

78 นางสาวพลอยลดา คงถวิล

79 นางสาวพิชญาภา อยูทิม

80 นางสาวพิมพพร โพธ์ิสาจันทร

81 นางสาวพิยดา ทวีวัฒนาเดช

82 นางสาวเพ็ญพิชษา เคาชะเอม

83 นางสาวภคพร แกวเขียว

84 นางสาวภัทรภร อวดราง

85 นางสาวมณธิฌา เครือสิงห

86 นางสาวมัทนพร บรรจงใจรักษ

87 นางสาวรัชนีกร  ปนกลอม

88 นางสาววริศรา ศรีจันทร

89 นางสาววาสนา บูสุวรรณ

90 นางสาวศิรินยา สลาม

91 นางสาวศุภกานต ประทุมชาติ

92 นางสาวสิริญานันท พลละคร

93 นางสาวสุชาดา มูฮําหมัด

94 นางสาวสุภัสสร วุฒิชิต

95 นางสาวสุรพิชญา ทอดสูงเนิน

96 นางสาวเสารวณี จองโหยง

97 นางสาวอติพร ภูสุข

98 นางสาวอภิชญา มังคะวงษ

99 นางสาวอรทัย เหลาบัวดี

100 นางสาวอาริษา มะลิซอน

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  มวง (76-100)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

1 นายกฤตณัฐ วงษรุง

2 นายกฤษฎา รังสิกุล

3 นายกัลยกฤษณ บุญจูบุตร

4 นายกิตติพงศ ทองหนัก

5 นายคเณศ มะลิขาว

6 นายจิรภัทร เรืองพานิช

7 นายเจตนิพัทธ เชิดฉาย

8 นายชานน แสนสามารถ

9 นายไชยวัฒน อุมวงค

10 นายณัฐธนะ บุญชัยศรี

11 นายณัฐภัทร ชายทะเล

12 นายณัฐวุฒิ เสือแกว

13 นายทรงชัย งามเสนห

14 นายเทียมเมฆ หาสุข

15 นายธนภัทร นาคเนียม

16 นายธนวิชญ นวลใหม

17 นายธราเทพ พันชนะ

18 นายธีรนาถ วรรณประดิษฐ

19 นายนรสิงห คตภูธร

20 นายนันทพงศ อารคร

21 นายนิธิศ พรหมจักร

22 นายบารมี วิบุลศิลป

23 นายปรเมศวร สุวรรณสนธ์ิ

24 นายเปนหน่ึง แปนแกว

25 นายพชธกร ชวยบํารุง

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  เหลือง (1-25)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

26 นายพริศฐ พิลึกเรือง

27 นายเพ่ิมทวี วาจรัส

28 นายภัทรพล ธัญญาวัฒนา

29 นายภูริภัทร สมมุติ

30 นายรณกร ถาวรณา

31 นายรัฐปกรณ ชนะสุข

32 นายวงศธร วงษมิตรแท

33 นายวชิรศรณ ธนาชัยพัชญานนท

34 นายวีรภัทร ขจรกิจเสรีกุล

35 นายศราวุฒิ พันทานี

36 นายศุภกานต เพลครบุรี

37 นายเศรษฐวิชญ ศรีบุญเรือง

38 นายสิปปกร มาลาคํา

39 นายสุเมธ พันพิมพ

40 นายหรรษธร ฝายรีย

41 นายอบัซ ฤทธิชัย

42 นายอรุโณทัย ไพทีกุล

43 นายอาทร มูลกิตติ

44 นางสาวกชกร โพธ์ิทอง

45 นางสาวกนกพิชญ วัฒนเขจร

46 นางสาวกฤติริน แกวจันทร

47 นางสาวกัญญารัตน ศรีโพธ์ิ

48 นางสาวกานตพิชชา ชูอิฐจีน

49 นางสาวกุลภรณ สิงขโรทัย

50 นางสาวขวัญชนก ปญญาสะ

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  เหลือง (26-50)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

51 นางสาวจิดาภา  แกนจันทร

52 นางสาวจิรภิญญา อวมบัวทอง

53 นางสาวจุฑาวรรณ ทองจันทร

54 นางสาวชนากานต เรืองเดช

55 นางสาวชลณัฐ กอผล

56 นางสาวชวาลา หวังอาษา

57 นางสาวชุติมณฑน คติวงศสกุล

58 นางสาวญาณินท บุญภา

59 นางสาวฐิติพร สะตะ

60 นางสาวณฐพร รําขํา

61 นางสาวณัฐณิชา ระเบียบ

62 นางสาวณัฐพร ฤทธิเดช

63 นางสาวณัฐวรา  อินแฝง

64 นางสาวเณศรา เขียวออน

65 นางสาวทิพรัตน ทองคําดี

66 นางสาวธัญชนก ดําสุวรรณ

67 นางสาวธิดารัตน บุญเกตุ

68 นางสาวนรินทรธร ถาวร

69 นางสาวนาเดีย สะมะแอ

70 นางสาวนิธิพร ศรีจันทึก

71 นางสาวบุษยมาส สวาทเพ็ชร

72 นางสาวใบขาว สังชินท

73 นางสาวปริญญา บังไพร

74 นางสาวปวินชญา ฉัตรฉลวย

75 นางสาวปยะธิดา ลิมปนชัยพรกุล

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  เหลือง (51-75)



ที่ ชื่อ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ

76 นางสาวพรทิตา โมทจิตร

77 นางสาวพรรณิการ เตยา

78 นางสาวพลอยนุดา คงถวิล

79 นางสาวพานทิพย ชาญชํานิ

80 นางสาวพิมพนารา ลิขิตเกียรติขจร

81 นางสาวพิยดา เผือกวัฒนา

82 นางสาวเพ็ญพิชฌาย แพรสูงเนิน

83 นางสาวฟาใส หวายสุด

84 นางสาวภัทรนันท นาคราชา

85 นางสาวภูริชญา  เขียวชอุม

86 นางสาวมนัสนันท ทองทาบ

87 นางสาวรัชญา อินโพธ์ิ

88 นางสาววรรษชล พวงสีเงิน

89 นางสาววันใส ร่ืนสุข

90 นางสาวศศิวิมล สุขเหมือน

91 นางสาวศุภกาญจ บุญสม

92 นางสาวสโรชา มอญภาษา

93 นางสาวสิรินลักษณ เมืองโคตร

94 นางสาวสุพิชญา  สังขยมพันธุ

95 นางสาวสุมิตรา ไถเงิน

96 นางสาวสุวีรยา ภูปากนํ้า

97 นางสาวเหมือนฝน สวางอารมย

98 นางสาวอภัสรา สุขสนอง

99 นางสาวอรทัย แหลอม

100 นางสาวอานิส มณีอินทร

รายช่ือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2562

เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ  เหลือง (76-100)


