
เลขที่ แผน

ใบสมัคร การเรยีน

051 ดญ. ฑติฐติา อิม่แผว้ Smart Program

174 ดช. จารวุชิญ์ จรยิวัฒนสกลุ Smart Program

179 ดญ. เกศนิี เหมะนัค Smart Program

212 ดญ. พัชราภา มหาอดุม Smart Program

213 ดญ. ญาณศิาน์ นิม่ทวัฒน์ Smart Program 1) รับเอกสารการช าระเงนิ

305 ดช. อานนท์ ชยับตุร Smart Program     ทีห่อ้งธรุการ

320 ดญ. สริภัิส สริธินสขุ Smart Program 2) ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร

239 ดญ. ธณัทอร ขรุรัิง Smart Program 3) น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้

    มายืน่เจา้หนา้ทีธ่รุการ

4) กรอกใบมอบตัว

5) หากไมม่ามอบตัวตามวันที ่

ทีก่ าหนด ถอืวา่สละสทิธิ์

   เป็นผูฝ้ากนักเรยีนใหไ้ดเ้รยีน

หมายเหตุ
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เลขที่ แผน

ใบสมัคร การเรยีน

027 ดญ. อมุาพร สายเชือ้ IEP

044 ดช. รัชชานนท์ เจรญิศริิ IEP

101 ดญ. ณัฐพชิา ฉายมกุดา IEP

110 ดช. ชนัต อธโิชคถาวร IEP

131 ดญ. ธรีว์รา โคตรโสภา IEP

160 ดญ. ขนสิรา ออ่นละมลุ IEP 1) รับเอกสารการช าระเงนิ

162 ดญ. อจัฉรยิา เพิม่วณชิกลุ IEP     ทีห่อ้งธรุการ

165 ดญ. เพ็ญพชิชา กลุแสนไชย IEP 2) ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร

177 ดญ. กฤตพร ครฑุกลุ IEP 3) น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้

180 ดญ. ศกุรเ์มษา พรมณีหรัิญ IEP     มายืน่เจา้หนา้ทีธ่รุการ

181 ดญ. วรนิทร ขอ้ยุน่ IEP 4) กรอกใบมอบตัว

190 ดช. อลัโยชา เฟิรส์เตอร์ IEP 5) หากไมม่ามอบตัวตามวันที ่

193 ดช. ภาณุพงศ์ ประวะโข IEP ทีก่ าหนด ถอืวา่สละสทิธิ์

200 ดญ. รตา ทัตตยิกลุ IEP

225 ดญ. ปวัณรัตน์ สวา่งรุง่เรอืงกจิ IEP

234 ดช. ธรีพัฒน์ ชยัชนะทรัพย์ IEP    เป็นผูฝ้ากนักเรยีนใหไ้ดเ้รยีน

235 ดญ. หทัยพร ชยัประเสรฐิ IEP

242 ดญ. ลลติา โพธิใ์ต ้ IEP

250 ดช. ศภุวชญ์ สพุร IEP

255 ดญ. พชิญาภา ศรพีกิลุทองดี IEP

276 ดญ. วรีอร ปวงสขุ IEP

281 ดญ. อนัญญา กศุลครอง IEP

หมายเหตุ
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เลขที่ แผน

ใบสมัคร การเรยีน

002 ดช. ภราดร บตุดา วค.

005 ดช. นันทภพ แสงสายภักดี วค.

008 ดช. กติตคิณุ บรุาณรมย์ วค.

012 ดช. ดาเนยีล รยีะวงศ์ วค.

014 ดช. ภคพล บญุชยั วค.

025 ดญ. พมิพช์นก เทยีมวงศ์ วค. 1) รับเอกสารการช าระเงนิ

026 ดช. ธรีภัทร สวัสดิน์าที วค.     ทีห่อ้งธรุการ

031 ดญ. ภรูษิา ชยัรัตน์ วค. 2) ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร

039 ดช. ภมูิ สขุเกษม วค. 3) น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้

043 ดญ. กรีตพิร ศรสีวา่ง วค.     มายืน่เจา้หนา้ทีธ่รุการ

045 ดช. รพภัีทร สายสพุรรณ์ วค. 4) กรอกใบมอบตัว

046 ดช. จักรภัทร โพธิผ์อ่ง วค. 5) หากไมม่ามอบตัวตามวันที ่

047 ดช. นราวชิญ์ จติรหาญ วค. ทีก่ าหนด ถอืวา่สละสทิธิ์

062 ดช. สวิะสทิธิ์ หอมทมุมา วค.

066 ดช. ศริวทิย์ พันธโ์คตร วค.

075 ดช. กรีติ สงวนนาม วค.    เป็นผูฝ้ากนักเรยีนใหไ้ดเ้รยีน

076 ดญ. มนีารัตน์ อนิทรก์ง วค.

080 ดญ. พมิพน์ภิา แสงทองถวัลย์ วค.

081 ดญ. เพ็ญพชิชา ชมุแพน วค.

082 ดญ. นริมน วรคันธ์ วค.

083 ดญ. สชุญัญา อว่มนิม่ วค.

090 ดญ. วรรณวนัช เพ็งกลุ วค.

100 ดญ. นภกมล งามวงศ์ วค.

102 ดญ. บัณฑติา ศรทีมุมา วค.

103 ดญ. ธมีาพร แสนตลาด วค.

104 ดช. ชาญพชิยักฤต บญุมปีระเสรฐิ วค.

107 ดญ. นัทธต์รกีาล สขุสมสนิ วค.

113 ดช. ปิยพัทธ์ ปานะถกึ วค.

115 ดช. ธณัทภัทร ธนัทจโิรภาส วค.

116 ดช. อภณัิฐ ปลัดขวา วค.

118 ดช. กษิดศิ สหีนาท วค.

121 ดช. จตรุภชุ โมรา วค.

126 ดญ. ศตพร รัชตสวุรรณ วค.

หมายเหตุ

จะมกีารพจิารณา
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เลขที่ แผน

ใบสมัคร การเรยีน

127 ดญ. ณัชชา แหลป้่อง วค.

132 ดช. ศริวิัฒน์ ทพิสงิห์ วค.

134 ดญ. วัชรยีาภรณ์ วบิญุกลุ วค.

135 ดช. ปัญญากร แยม้กลิน่ วค.

138 ดช. ธรีเทพ บญุล ้า วค.

139 ดช. ภรภัทร ภมูัง่ วค. 1) รับเอกสารการช าระเงนิ

142 ดช. พฒุศิักดิ์ ภักดนีวน วค.     ทีห่อ้งธรุการ

146 ดช. พัชรพล จันทะโพธิ์ วค. 2) ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร

147 ดญ. เทยีนพรรษา สนทิชน วค. 3) น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้

148 ดญ. กนกอร สมิาวัน วค.     มายืน่เจา้หนา้ทีธ่รุการ

150 ดญ. รวภิา ภูโ่สภา วค. 4) กรอกใบมอบตัว

151 ดญ. ปานชวีา แกว้วันทา วค. 5) หากไมม่ามอบตัวตามวันที ่

154 ดญ. ธัญชนก พึง่สวา่ง วค. ทีก่ าหนด ถอืวา่สละสทิธิ์

155 ดช. ครองภพ เพ็งพา วค.

158 ดช. จติศิักดิ์ โภคาพานชิ วค.

166 ดญ. ทรัพยศ์ริ ิ โพธิส์มิ วค.    เป็นผูฝ้ากนักเรยีนใหไ้ดเ้รยีน

167 ดช. คณุานนท์ ฐติวรรณโณเนตร์ วค.

168 ดญ. รุง้สรุยี์ สพุรรณาพรสขุ วค.

169 ดญ. แพรวผกา โชตพินิจิ วค.

170 ดช. ธนภัทร ศรมีาตร วค.

171 ดญ. อชริญา ทัพศรี วค.

172 ดช. ตณิณภพ ศรวีไิล วค.

184 ดช. ปราชญ์ วรโชตธินดล วค.

187 ดญ. อภัสรา หอมหวน วค.

188 ดญ. นวภรณ์ แพงวาปี วค.

189 ดญ. อภสิรา ภขูาว วค.

192 ดญ. พรพรรณ โพธิห์ะนาม วค.

194 ดช. วัชรพล บตุรไชย วค.

197 ดญ. พชิญาภา เมอืงซอง วค.

198 ดญ. อารยีา สวุรรณทศ วค.

199 ดญ. ทรงพร ขนัตี วค.

202 ดช. ภสพล สทุธโิคตร วค.

204 ดช. วศิรตุกานต์ นามคณุ วค.

ยืน่ขอปรับแผนการเรยีนอกีครัง้

ชว่งเรยีนปรับพืน้ฐาน Summer

อยา่เชือ่ผูท้ีอ่า้งวา่

หมายเหตุ
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เลขที่ แผน

ใบสมัคร การเรยีน

205 ดญ. ปราณปรยีา มงคลไชย วค.

209 ดญ. เมรษิา หาชะนนท์ วค.

211 ดช. นติภิมู ิ จักรกะเสน วค.

218 ดญ. นัฐพร แวงวรรณ วค.

219 ดช. ธนกร หงษ์ชตูา วค.

222 ดญ. ตวงกมล เย็นวัฒนา วค. 1) รับเอกสารการช าระเงนิ

223 ดญ. นภสร คุม้สไีวย์ วค.     ทีห่อ้งธรุการ

226 ดญ. วชริาภรณ์ บังใบ วค. 2) ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร

229 ดญ. พชิญส์นิรัีตน์ จันนาหวา้ วค. 3) น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้

231 ดช. อเนชา เมษา วค.     มายืน่เจา้หนา้ทีธ่รุการ

236 ดญ. ณัชณชิา สคุนชะศริิ วค. 4) กรอกใบมอบตัว

241 ดญ. พมิพพ์ศิา ปัดถาวะโร วค. 5) หากไมม่ามอบตัวตามวันที ่

252 ดช. สปิปวชิญ์ ทองนอ้ย วค. ทีก่ าหนด ถอืวา่สละสทิธิ์

260 ดญ. อาภาสนิี หอ่นบญุเหมิ วค.

261 ดญ. วรฤทัย โสพลิา วค.

265 ดญ. มนัสนันท์ ตา่งกง วค.    เป็นผูฝ้ากนักเรยีนใหไ้ดเ้รยีน

269 ดญ. ศริมิาดา ศริวิัฒนากาญจน์ วค.

271 ดช. พงกรู ศริรัิชตพงษ์ วค.

272 ดช. วณัฐ วรากติตสิกลุ วค.

273 ดช. ชชัพมิขุ รัตนมลูศรี วค.

274 ดช. ชนะชยั สาวสิยั วค.

275 ดญ. นัยรัตน์ รัตนอนันตย์ศ วค.

282 ดช. คมกรชิ เลศิศลิปชาญชยั วค.

283 ดญ. ลลติา ทวโีชคถาวรสกลุ วค.

286 ดญ. สมติา นันทสธุา วค.

291 ดช. ฆฤณ ศรปีระดษิฐ์ วค.

295 ดญ. แพรวารนิทร์ โพพทิลู วค.

296 ดญ. สริกิร นลิกษาปน์ วค.

297 ดญ. กนกวรรณ อทิธพิลกงัวาล วค.

299 ดช. ศริติระกลู โสภาคดษิฐ์ วค.

306 ดญ. ณภัิชญา สารพัีนดอน วค.

307 ดญ. ศศรัิตน์ เครือ่งประดับ วค.

309 ดช. ธัญพสิษิฐ์ อบุลครฑุ วค.

หมายเหตุ

จะมกีารพจิารณา

มอบตัววันที ่23-24 ก.พ. 58

ขัน้ตอนในการมอบตัว

อยา่เชือ่ผูท้ีอ่า้งวา่

รายชือ่ผูม้สีทิธิม์อบตวัเขา้เรยีนชัน้มัธยมศกึษาปีที ่1 ประจ าปีการศกึษา 2558

ชือ่ - สกลุ หมายเหตุ

ยืน่ขอปรับแผนการเรยีนอกีครัง้

ชว่งเรยีนปรับพืน้ฐาน Summer



เลขที่ แผน
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312 ดช. ชยพัทธ์ อตุโรกลุ วค.

313 ดช. ณภัทร เจรญิชนม์ วค.

314 ดช. ครษิฐ์ เรอืนค า วค.

315 ดช. ปรัชญา สภุา วค.

316 ดญ. ปิยธดิา จันทะพาหะ วค.

317 ดช. อนรรฆพรรษ ชาบญุมี วค. 1) รับเอกสารการช าระเงนิ

322 ดช. ปิยชยั รัตนบรุานนท์ วค.     ทีห่อ้งธรุการ

325 ดญ. รัตนณ์นันท์ เหลอืงอรา่ม วค. 2) ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร

328 ดช. รชต พนาวัฒนวงศ์ วค. 3) น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้

329 ดญ. สชุาดา กลุณาพมิพ์ วค.     มายืน่เจา้หนา้ทีธ่รุการ

4) กรอกใบมอบตัว

5) หากไมม่ามอบตัวตามวันที ่

ทีก่ าหนด ถอืวา่สละสทิธิ์

   เป็นผูฝ้ากนักเรยีนใหไ้ดเ้รยีน
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