
รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

นักเรยีนแกนน า รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทติย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ล าดับที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 

ระดับชั้น

มัธยมศกึษา

ปีที่... 

ห้อง เวลามา 

 

ลงชือ่ 

 

เวลากลับ 

 

ลงชื่อ 

 

1 นางสาว นรศิรา รู้บุญ ม.5 10     

2 นาย ภัทรภัทร เทพไพศาล ม.4 6     

3 นางสาว ทิพเกสร อดทน ม.5 10     

4 นางสาว จุฑาทิพย์ ศรลีาวงษ์ ม.4 6     

5 นาย ธีรวัฒน์ ปานาพรม ม.5 10     

6 นาย ภาณุ  สุขสร้อย ม.5 10     

7 นางสาว ประภัสสร  ยุบุญไชย ม.4 6     

8 นาย ธีรภัทร ทวีทรัพย์ ม.4 6     

9 นางสาว ทัชวรรณ หาเงิน ม.4 10     

10 นาย นาย สิทธิชัย ซ้ายหุย ม.4 10     

11 นางสาว จริัญญา จูม่า ม.4 6     

12 นางสาว กุลธิดา สีนอ ม.4 6     

13 นาย ศนิศรุต วรรณวิเศษ ม.4 6     

14 นางสาว รุจริา สุวงศ์ ม.4 6     

15 นางสาว ปิยะอมร สว่างรัตน์ ม.4 6     

16 นางสาว กาญจนา แซ่เรือง ม.4 6     

17 นางสาว พรชติา พานเหนอื ม.4 6     

18 นางสาว กัญญากมล คุณวุฒิ ม.4 6     

19 นางสาว นฤมล รัฐจางวาง ม.4 6     

20 นาย อัษฎายุทธ จันทร์ไทย ม.4 6     
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ล าดับที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 

ระดับชั้น

มัธยมศกึษา

ปีที่... 

ห้อง เวลามา 

 

ลงชือ่ 

 

เวลากลับ 

 

ลงชื่อ 

 

21 นาย ณัฐวุฒิ ปัญญาวัน ม.4 10     

22 นาย ธีระเดช ลาสุวรรณ ม.5 13     

23 นางสาว ศศธิร สุทธิประภา ม.5 13     

24 นางสาว กนกพร มุลค าเกต ม.5 13     

25 นางสาว วนิดา วงศก์ระจา่ง ม.4 6     

26 นางสาว ศริิรักษ์ บึงเเก้ว ม.4 6     

27 นางสาว ธารารักษ์ ทัศวงษา ม.5 13     

28 นางสาว ชลดา วันโน ม.5 13     

29 นางสาว มัชชิมา มีหา ม.5 13     

30 นางสาว ศศธิร ภูเวียนวงค์ ม.4 6     

31 นางสาว สกุลนา สีตาล ม.5 13     

32 นาย ธวัชชัย ยะสาร ม.4 6     

33 นางสาว จันทร์จา้ว จันทร์สมคอย ม.4 1     

34 นางสาว รุจริา แมดมเีหง้า ม.4 1     

35 นางสาว อารียา บุญแสง ม.4 1     

36 นางสาว กวีณา มีระหันนอก ม.4 1     

37 นางสาว กรรณิการ์ กาหลง ม.4 1     

38 นางสาว จริัฐิพร โลมาสา ม.4 13     

39 นางสาว กุลธิดา วงษ์จันทร์ ม.4 6     

40 นาย ธรรณธร ภาโนมัย ม.4 1     

 



รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

นักเรยีนแกนน า รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันอาทติย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ โรงเรยีนเตรยีมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล าดับที่ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ สกุล 

ระดับชั้น

มัธยมศกึษา

ปีที่... 

ห้อง เวลามา 

 

ลงชือ่ 
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ลงชื่อ 

 

41 นางสาว มาลินี หล้าหบิ ม.4 1     

42 นางสาว พนิดพิชา ปะสังตโิย ม.4 6     

43 นาย ธีระศักดิ์ จัดแจง ม.4 6     

44 นาย ธีระยุทธ พันเดช ม.4 10     

45 นางสาว ปรียานันท์  ประคะนัง ม.4 6     

46 นาย ธนภัทร พลเทพ ม.5 13     

47 นาย นวมินทร์ เสนงาม ม.4 6     

48 นางสาว สุนันทินี พาลี ม.5 2     

49 นางสาว วิรยิา ข างาม ม.5 2     

50 นางสาว นภสร เมร ี ม.5 6     

51 นาย ภัทรพล รักษาภักดี ม.5 6     

52 นางสาว ปิยวรรณ ค าควร ม.5 6     

53 นางสาว สุริวัสสา กุลแก้ว ม.5 6     

54 นางสาว กานตธ์ิดา พรมบุตร ม.5 6     

55 นางสาว ณิศรา สมทิพย์ ม.5 6     

56 นางสาว จริัฐติกาล รัตนโคกสูง ม.5 6     

57 นางสาว ณัฐริกา สมพินจิ ม.5 6     

58 นางสาว อินทิรา พร้อมใจ ม.5 6     

59 นางสาว ธัญญาลักษณ ์หลวงหลาก ม.5 6     

60 นางสาว วรินทร อวยพร ม.4 14     

61 นางสาว หทัยทิพย์ ป้องปก ม.4 14     
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ลงชือ่ 

 

เวลากลับ 

 

ลงชื่อ 

 

62 นางสาว ปภาณิน ศริิบุตร ม.4 14     

63 นางสาว นลิน ี ค าโสภา ม.5 12     

64 นางสาว วรรณรท สมบัติดี ม.4 14     

 


