ื่ นั กเรียนทีผ
ิ ธิร์ ายงานตัว
รายชอ
่ า่ นการคัดเลือก มีสท
ั ้ ม.4 ปี การศก
ึ ษา 2561
เข ้าเรียนชน

004 ธัญชนก

ศักดิส
์ จ
ุ ริต

143 อนรรฆพรรษ ชาบุญมี

243 ธันยพร

วิสารทกุล

007 รสริน

ตัง้ เจริญ

149 จิราภา

วงศ์วรี กิจ

244 ชนัต

อธิโชคถาวร

008 จารุวท
ิ ย์

มะรัตน์

154 ธนบดี

โสมาณวัฒน์

245 ศตวรรษ

พรมพันห่าว

012 ภัชราพร

บัวพรมมี

156 นงนภัส

เอกธนบดี

246 ณั ฐฏ์ภวัต

ชวลิตสกุลชัย

020 วรเศรษฐ์

โพธิวรรณกุลพร

173 กฤตพร

พินธุรักษ์

กาญจนบัตร

021 รัชชานนท์ เจริญศิร ิ

179 ศุภโชค

ชัยเจริญ

247 กฤษฎิ์
251 พิสฐิ ชัย

027 ภีมพศ

สุขทะเล

180 อิชโิ ร อะชิตะ ทสุรุดา

253 ธนั ชพร

สมพงษ์

039 อุมาพร

้
สายเชือ

184 กสิณ

ชานาญณรงค์ศักดิ์

254 สิตานั น

พรทุม

046 ชนัญธิดา

ธรรมฤทธิ์

221 ธนภัทร

อารัญภาณุ

256 ดาธชา

วีระจิตสกุลงาม

049 ตรีภพ

ชุมใหญ่

223 ภูบดินทร์

แดงสาราญ

257 นั ทธพล

เสริมศรัณย์

052 จิรพงษ์

อัครประเสริฐกิจ

224 เกศินี

เหมะนั ค

267 วรรณวนัช

เพ็งกุล

054 แพรวผกา

โชติพน
ิ จ
ิ

225 สุภาวิดา

จันทวงศ์

287 สุชาวดี

คงกระพันธ์

055 บัณฑิตา

ศรีทม
ุ มา

228 จักรภัทร

ดวงมาตย์พล

292 ญาณวุฒ ิ

อุนาสี

062 ฉัฐญา

นามวงษ์

229 ปุณณวิช

หวังไมตรี

297 ธนพล

แก ้วประเสริฐ

064 แพรวา

โคตรพันธุก
์ ล
ุ

230 ธนวัฒน์

ธีระอกนิษฐ์

299 ศรัญญ์รัฏ

วิบล
ู ย์กล
ู

076 ภัทรญาณ

เสนาเจริญ

231 รัฐภูม ิ

ประดิษฐ์ด ้วง

300 เบญญทิพย์ ตัง้ หลักมัน
่ คง

077 ปิ ยกร

จันทราภรณ์

232 สิร ิ

แสวงโชคชัย

302 ไอรินทร์ลดา อุดมเดชาเวทย์

103 วรินทร

ข ้อยุน
่

ิ ญ์ สิรโิ ยธิน
233 สันต์พช

303 ณิชกานต์

ศรีวรกุล

107 ณั ฐพิชา

ฉายมุกดา

234 รัชตภูม ิ

โพธิน
์ ม
ิ่ แดง

310 ชยานั นท์

พิมพเกณา

119 กิตติพันธ์

พงศ์กรกัมพล

ั ร
236 บริวต

สุนนท์

311 วรารัตน์

อินมียน
ื

120 ศิวะพร

ทองปฐมวงศ์

237 วิภาภรณ์

คามี

320 ยศวิญญ์

ภูแช่มโชติ

121 ศิวะโชค

238 ฑิตฐิตา

อิม
่ แผ ้ว

330 พัชรี

บุญหนั ก

123 คณิศร์

ทองปฐมวงศ์
่ พัฒนะ
ซือ

239 พิชญาภา

ใจกล ้า

340 จันทิญา

จันทราช

124 ธนันพงษ์

ชานาญณรงค์ศักดิ์

240 ไอลดา

ประทุม

342 จิตตนันท์

สมมีทวีสมบัต ิ

125 รวีวรรณ

อภิเษกมงคล

242 กรกนก

วรรัตนธรรม

แสนประสิทธิ์

การรายงานต ัว
้ 3 อาคารมัธยมปลาย
วันอาทิตย์ท ี่ 14 มกราคม 2561 ทีห
่ ้อง MP HALL ชัน
้ จงก่อนทาเอกสาร (นั กเรียนเข ้าฟั งได ้)
เวลา 14.00 น. ผู ้ปกครองเข ้าประชุมพร ้อมหน ้ากัน เพือ
่ ฟั งการชีแ
สิง่ ทีต
่ ้องนามา 1. สาเนาบัตรประชาชนนั กเรียน 2. สาเนาทะเบียนบ ้าน 3. เงิน 17,300 บาท
(เป็ นค่าเรียนภาคฤดูร ้อน 2,800 บาท และภาคแรก 14,500 บาท)
นักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถติดต่อขอทุนได ้ในภายหลัง
พ ้นวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ใบ ป.พ.1 ส่งภายในเดือนมีนาคม พ ้นกาหนดถือว่าสละสิทธิ์

การสอบค ัดเลือกเพิม
่ เติม
เปิ ดสอบคัดเลือกเพิม
่ เติม ในวันอาทิตย์ท ี่ 28 ม.ค. 2561 เวลา 9.00-12.00 น.
สอบวิชาคณิตศาสตร์ (50%) เรือ
่ ง จานวนจริง. เลขยกกาลัง. พืน
้ ทีผ
่ วิ ปริมาตร
สมการ. อสมการ. ระบบสมการ. แยกตัวประกอบ. ความน่าจะเป็ น
วิทย์ (25%) ชีวะเรือ
่ ง พันธุกรรม,ระบบนิเวศ,ระบบหมุนเวียนเลือด,เซลล์,สารอาหาร,รักษาสมดุล
ิ
ฟิ สกส์เรือ
่ ง แสง,แรงและการเคลือ
่ นที,่ งานและพลังงาน,เสียง,ไฟฟ้ า
เคมีเรือ
่ ง สารประกอบและธาตุ, การเปลีย
่ นแปลงของสาร
ภาษาอังกฤษ (25%) Tenses, Questions, If clauses, Passive voice
สมัคร 25-26-27 ม.ค. ใช ้บัตรประชาชน เงิน 100 บาท และใบแสดงผลการเรียน ม.ต ้น (ถ ้ามี)
ประกาศผล 31 ม.ค. 2561 รายงานตัว 4 ก.พ. 2561

