
06 ภัทราพร มฆวนัดลพัฒน์ 71 กรชิ สคุนธวฒัน์ 168 คฑาทอง คันธี

07 ปารณีย์ โอภาศริโิฆษิต 72 วรีะยา ชยัประสงคส์ขุ 172 ภมูไิทย จติมงคลทอง

09 วศัพล โคตรชนะ 73 แพรเพชร แสงอบุล 175 สทุธกิานต์ ชาวคอ้

10 ภวูศิา ลอืวเิศษไพบลูย์ 75 วรธรรม ศรพัีนธ์ 178 ธันวา นติกิติเจรญิวงศ์

11 จฑุามณี วงคอ์ ามาตร 76 ปวณ์ีรัตน์ แสงซา้ยกวนิ 179 วรีภัทร อษุณียง์ามเจรญิ

13 วทิย พลิาตัน 78 ชนันพร จันดาเบา้ 182 สัจจพร โยธา

14 ภมูวิชิญ์ สทุธอิาจ 80 ธัญญลักษณ์ เตชะสรุยิาวงศ์ 187 ขวญัอมร นติธุร

15 สาวติรี โยคนิ 81 ณัฐนันท์ อังพสุ 189 มนัสวรี์ ย ิง่สกลุ

16 พรลภัส เพิม่คณูทวี 82 ธนชาติ พงศตวิฒันากลุ 193 อรยิาภรณ์ เชาวน์จริกติติ์

18 ณภัทร์ ธารวสิทุธิ์ 83 เรอืงยศ ทับปัญญา 194 ศภุสิรา ธนกาญจน์

19 ปรัชญา ทองแสน 84 ศภุกร ศรใีจ 195 ศริญาดา ศริวิานก

22 เนตรชนก ค าหลอย 86 สทุธภัิทร นาแฉลม้ 196 ธนกาญจน์ ตรยีะจันทราชยั

24 ตนุภัทร สงิหส์ถติ 88 สรุชยั ธนะสตูร 197 นภา จติรศลิป์เจรญิ

27 ธนกฤต อนิทรพาณชิย์ 89 ขวญัชวีติ ฤทธิภ์ู 198 มังสภิรณ์ ปรปิรุณะ

28 อัมรนิทร์ จติะรักษ์ 93 ปวณ์ีธดิา ราชฤทธิ์ 199 ปัณณพร แสนประสทิธิ์

31 ภชูชิย์ เต็งสถติยพ์งษ์ 95 สชุานรี สมสขุ 201 ชนิ พรพริณุโรจน์

32 สพลดนัย วอ่งไวรัตน์ 96 นธิศิ แสงอบุล 202 ศกึษิต มนนามอญ

33 สริพิชิญ์ ปวงกลาง 97 ภรูพัิฒน์ พัฒนเพ็ญ 204 คณติา ฐติปิรชีารักษ์

34 ปวณ์ีนุช รอดนรัิงค์ 100 พทีรรศณ์ ตลุยณ์วฒัน์ 205 ศรัณยพร คณุาวงษ์กฤต

35 สกลุวฒัน์ พรพันธนุ์กลู 101 อภสิทิธิ์ เลศิอดุมโชค 206 จารวุรรณ เหมะนัค

36 เกง่กานต์ อึง้อ าพร 110 ณัฐกลู เจรจาศลิป 244 ทรัพยส์มบรูณ์ เจยีมสมัย

37 กัส งะ 111 ศริปิระภา ศรตีะบตุร 246 ปิยวฒัน์ ศรนุีกลู

41 ภรูพิรรธน์ ภสูงัด 118 สทิธพิล สดีาบัว 250 ปญุญพัฒน์ ระบาเลศิ

42 ญาณวชิญ์ หงษ์ทอง 120 ภานุภัส โคตรชมภู 255 พติรพบิลู วชัรพงศจ์รัส

43 สภุกณิห์ ลลติเลศิวงศ์ 121 ผจงศักดิ์ กญุชช์ญาวนชิ 256 พมิพว์ภิา ช านาญจันทร์

44 กติตภิพ ภูธ่นะพบิลู 123 วสวตั คุม้ดี 258 พชรชนก แสนยอดค า

45 กฤตภัค อดุมพานชิ 126 นฤมล เพชรสทา้นกลุ 259 ธนัญญา สรุะเสน

46 ณัฐนรี โคกฉวะ 127 มนัสนันท์ ทนงธนะสทิธิ์ 261 ปองชยั ศรแีสงทอง

47 ขวญัชนก จักรากรธนวฒัน์ 128 ณกิขษ์าภัทร ชมุชน 262 ชนานันท์ ยอดประสทิธิ์

48 มานนิพันธุ์ นันทะโคตร 132 ชญัญา นรานันทน์ 263 พรหมภัสสร พสธุาเอกสทิธิ์

54 ภผูา วทิยอภบิาลกลุ 134 นราธปิ บ ารงุวงค์ 266 ณัฐรัตน์ แกว้เบา้

56 วศนิ พัฒน์พงศไ์พศาล 135 กติตวิฒัน์ วรพบิลูยว์ทิย์ 271 ปราณปรยีา เทยีมวงศ์

57 สรุยิชาติ ปัญหาราช 136 อยทุธ์ โศภษิฐโ์ฆษิต 273 เจตพล ชืน่ค า

58 นนทป์วธิ แกว้ที 141 สนฉัตร สรุยิะไชย 283 ป่ินเพชร วเิชยีรแสน

59 ฐาพล วทิยาภัทร์ 144 ธรีภัทร อารตีระกลูเลศิ 291 ภัคจริา แกง่มงคล

60 กรกสวิฒัน์ อภรัิตน์วรากลุ 145 กติติ ชวนประกอบ 294 ปวณ์ีนุช สขุสถติย์

61 ณัฐชา จริเรอืงกลุ 147 รัฐชานนท์ หารนิไสล 295 กัญญาพัชร น าสงค์

62 ณัฐนรี จริเรอืงกลุ 148 จรีาวฒัน์ วณชิจริวฒัก์ 299 ปวณีา ศรไีตรรัตน์

63 ณัฐณชิา ลิม้ชยัพฤกษ์ 158 ทาคมุิ ฮากโินะ 304 ปวนัรัตน์ ยศสงคราม

64 พัชรพล ณรงคพั์นธ์ 159 ชนสิรา วงศศ์ริยิานนท์ 309 วรปรัชญ์ กฤษนอ้ย

65 ชนพัฒน์ บญุประคม 162 เมธาวี ทาเคอิ 317 กานตพ์ชิชา วรโชตธินดล

67 พริญาณ์ ปัญญาสรุฤทธิ์ 163 พมิพกิา ภมูโิคกรักษ์ 321 วทันยา ปัญญาใส

68 วดี โรจน์อาภาศริิ 164 อันดา ซอ่นกลิน่ 322 นคนันทนิี พรหมวงศา

69 สธุรีา พลูอนิทร์ 165 ปฏภิาณ นาชะนาง

70 กรรกร แสนกรงุ 166 พงษ์กรณ์ สวา่งรุง่เรอืงกจิ

12 จฑุารัตน์ วงคอ์ ามาตร 102 ประเสรฐิ สงิหส์ดีา 160 นภัสวรรณ ชนิวานชิยเ์จรญิ

30 อาทติยา แกว้มหาดไทย 106 กานตส์นิี มาลัยกรอง 183 ปานตาวนั หมโีชติ

52 ธนบดี ขันธะมลู 114 ณลงกรณ์ ปานวงษ์ 184 คณศิร ตัง้ศริ ิ

66 อัษฎาวฒุิ สงิหเ์ผน่ 149 ภสูทิธิ เผา่พงษ์ไพบลูย์ 290 อนัญพร ใกลก้ลาง

91 สริยิากร จรรยาประภานนท์ 153 ศภุกร สทิธพิลกลุ

92 ณัฐนชิา ดาบตุร 154 สหสัวรรษ รมิโพธิเ์งนิ

(เป็นคา่เรยีนภาคฤดรูอ้น 2,600 บาท และภาคแรก 12,400 บาท)

นักเรยีนขาดแคลนทนุทรัพยส์ามารถตดิตอ่ขอทนุไดใ้นภายหลัง

พน้วนัเวลาดังกลา่วถอืวา่สละสทิธิ ์ใบ ป.พ.1 สง่ภายในเดอืนมนีาคม พน้กาหนดถอืวา่สละสทิธิ์

รายชือ่นกัเรยีนส ารอง

ประกาศ วนัที ่15 มกราคม 2559

รายชือ่นกัเรยีนทีม่สีทิธ ิร์ายงานตวัเขา้เรยีนมธัยมปีที ่4 ปีการศกึษา 2559

(เรยีงตามล าดับเลขทีส่มัครสอบ)

การรายงานตวั

วนัอาทติยท์ี ่17 มกราคม 2559 ทีห่อ้ง MP HALL ชัน้ 3 อาคารมัธยมปลาย

เวลา 14.00 น. ผูป้กครองเขา้รว่มประชมุเพือ่ฟังการชีแ้จงกอ่นท าเอกสาร (นักเรยีนเขา้ฟังได)้

สิง่ทีต่อ้งน ามา 1. ส าเนาบัตรประชาชนนักเรยีน 2. ส าเนาทะเบยีนบา้น 3. เงนิ 15,000 บาท


