
01 ศภุฤกษ์ มกรานุรักษ์ 69 รวนัินท์ ชาญหัตถกจิ 162 ชนาธปิ ดอนประการ

02 ชญานศิ ศษิยศ์าสตร์ 71 ปิยวฒัน์ สคุนธวฒัน์ 163 ณัฐกฤตา  ธารทรัพย์

04 ฐานติา เตชาทววีรรณ 72 อภวิชิญ์ หรัิญกติตวิงศ์ 170 นาวนิ ลีล้ขิติกลุ

05 ประกฤษฏิ์ เทพยศ 73 ญาณภัทร ไพยการ 173 สทิธนัินท์ สารโภค

06 โชตพิล เอ็งอทัุยวฒัน์ 74 พจัิกษณ์ ชนิวานชิยเ์จรญิ 174 รัฐธรรมนูญ เทยีนขาว

07 ปญุณศิา ค าจันทร์ 75 อณษิ ทพิยท์อง 175 พชิญตุม์ จตินาม

08 ดารนิทร์ ธานนิทรส์รุวฒุิ 76 ธนกฤต ค าไล ้ 176 ชรัญชน์ ค ามลู

09 ณัฏฐชยั ชบูณัฑติจริยศ 77 ชนาธปิ สนัตวิวิฒัน์ 177 กนกวรรณ คงดี

10 ชวลัลกัษณ์ เจรญิศริิ 78 วชัระ ค ามี 178 ณฐกมล ภาโนมัย

11 คณุานนต์ ทลูทรัพย์ 79 ธรีวฒัน์ บญุค ามลู 198 พรหมเมศวร์ กวนิเดชาธร

12 พรีะพัฒน์ วงษ์สทุโธ 80 วริยิะ ถาวะโร 199 ณัฐชนนท์ เกดิรัตนศกัดิ์

13 ปลายเดอืน หลอดศรสีงฆ์ 83 ชญัญารัตน์ วงัชนะชยั 200 ชนิบญัชร ชณิชา้ง

14 วชัรพล สงิหเ์ผน่ 85 กลุสริิ สทิธพิรหม 202 อมัพร ถนัดคา้

15 ถริวฒัน์ วอ่งชนิ 87 จฑุาทพิย์ เสน่หา 203 พทิยาภรณ์ วณชิยธ์นาองักรู

16 คฑาวธุ ชรีะโรจน์ 88 บณุณดา ธรีทัศนานนท์ 204 แดนเนยีล เมยร์กิ

20 ธนธรรม คสูกลุ 89 วงศธร เกยีรตธินรัตน์ 205 ณัฎฐณชิา ชยัจันทร์

21 นันทน์ภัส รังสยิาภรณ์รัตน์ 90 เบญญาภา ชมุโคตร 206 เพยีงฟ้า อปุรโคตร

22 สรุวชิญ์ ศรกีาญจนา 92 พลระวี นาคบาง 207 สรัุชฎา ดวงตะวงษ์

23 อชริญา อศัวภมูิ 93 พรไพลนิ รุง่มณี 208 พชิญส์นิี โสดร

24 ธาดา ทสิะเส 94 เอือ้กานต์ เหลา่สอุาภา 209 ญาณศิา วฒุสิาร

25 ชญานศิวร์ ภัทรศริกิรพัฒน์ 95 ศศณิา คลอ่งวทิยายทุธ 215 อญัชสิา วฒันศรเีมอืง

27 ชนสิรา แซปึ่ง 96 ภรูทัิตต์ วงศแ์สงงาม 217 ประกายดาว พนูเทกอง

29 จนิตภา แพทยโ์อสถ 98 อตชิาติ กองศลิา 219 ณัฐฐา เหลา่บา้นคอ้

30 ชนิวฒัน์ อาสนะ 100 ปวเรศ นยิมเหลา 220 ณชิา จารุศริสิวสัดิ์

31 ปรวฒัน์ วจิติรพันธุ์ 101 วรนิทร เกยีรตสิยมภู 221 สรวศิ ประสพสมัย

32 โบวฑ์ชิา รัฐโอบอุม้ 106 ปภังกร ศรวีดั 222 ภมูิ ศรบีรูพา

33 วชริญาณ์ เตยีวศริชิยัสกลุ 111 ดารากร แข็งขนั 223 พัฒนน์รี ปัทมะรดิสา

38 วรศิ พทุธเพาะ 112 สวุจัิกขณ์ ชยัสภุธินรักษ์ 226 กษิดนิทร์ ยศเมฆ

40 วรศิรา เป่ียมฤทัยพนิจิ 113 ปฏภิาณ จ าปาแดง 232 วภิู อศัวเรอืงชยั

41 จริาภรณ์ เพ็งสงูเนนิ 114 ธนกฤต อนิทเกษ 233 สพุรรณนสิา ศรแีกน่จันทร์

45 วรศิา ยาทองไชย 128 ชลติรัตน์ ตนัสวสัดิ์ 234 สธุติา ศริวิฒันาเลศิ

46 พมิพว์ภิา พรมแสน 129 ณัฐธัญ ค าไสย 235 ปพชิญาณ์ ทองทวี

47 ฑติยา แสงลี 130 ธัญนพ ทลูบตุรดา 241 กฤษณ อว่มมงคล

48 วรินิลกัษณ์ เชดิทอง 131 ภผูา โกมลภสิ 248 กรวรรณ ไชยศวิามงคล

49 ชยพล ใสสะอาด 137 พัทธานันท์ กติตสิริพัิฒน์ 249 นสิานาฏ พอ่คา้ไทย

50 พันธกานต์ วพิากยเ์ดชา 139 นภสนิธุ์ หวา้นเครอื 250 ปภาพนิท์ แสงศลิา

51 ภรูชิญา นาวศิษิฎก์ลุ 148 ฑติยา ภญิโญศรี 260 พงศกร มลูศรี

53 สรุยีพ์ร นามผีล 149 กนัตพ์งษ์ ลปีระเสรฐิภร 262 ศศกิาญจน์ วลญัชพฤกษ์

54 กสุมุา กลา้หาญ 150 มิง่เมอืง มิง่ชยั 277 อาทติยา แกว้ค าแจง้

55 รัชพล แสงชาติ 151 ณัฐชนน วณชิวรนันท์ 278 ณัฐฐาพร อกศรี

56 ทัตพร นอ้ยนรนิทร์ 152 สหวสัส์ จริรัตนส์กลุ 281 ศภุวชิญ์ สปิปะสชุน

65 ธารานันท์ หันจางสทิธิ์ 154 ปรมนิทร์ บญุณะสทิธิ์ 284 ชตุมิณฑน์ สนินอก

66 ฐติรัิตน์ พันโกฏิ 157 พริญาณ์ ยอดเทพ 286 ลลดิา ลายวรรณรัตน์

67 พัณณติา สรุะอดุร 160 ปรญิญ์ ศรทีมุมา 287 ศตคณุ พอ่ลลิะ

68 ภัทรสดุา ไชยราช 161 ฉัตรชยั พลนกิรกจิ 288 ภาณุภัทร ภาโนชติ

วนัอาทติยท์ี ่18 มกราคม 2558  ทีห่อ้งเรยีนมัธยมปลาย 121-122 

เวลา 14.00 น. ผูป้กครองเขา้ร่วมประชมุเพือ่ฟังการชีแ้จงกอ่นท าเอกสาร (นักเรยีนเขา้ฟังได)้

สิง่ทีต่อ้งน ามา 1. ส าเนาบตัรประชาชนนักเรยีน  2. ส าเนาทะเบยีนบา้น  3. เงนิ 14,500 บาท 

(เป็นคา่เรยีนภาคฤดรูอ้น 2,500 บาท และภาคแรก 12,000 บาท)

นักเรยีนขาดแคลนทนุทรัพยส์ามารถตดิตอ่ขอทนุไดใ้นภายหลงั

พน้วนัเวลาดงักลา่วถอืวา่สละสทิธิ ์ ใบ ป.พ.1 สง่ภายในเดอืนมนีาคม พน้ก าหนดถอืวา่สละสทิธิ์

รายชือ่นักเรยีนทีม่สีทิธิร์ายงานตัวเขา้เรยีนมัธยมปีที ่4 ปีการศกึษา 2558
(เรยีงตามล าดบัเลขทีส่มัคร)

การรายงานตัว


