
004 ธัญชนก ศกัดิส์จุรติ 143 อนรรฆพรรษ ชาบญุมี 243 ธันยพร วสิารทกลุ

007 รสรนิ ตัง้เจรญิ 149 จริาภา วงศว์รีกจิ 244 ชนัต อธโิชคถาวร

008 จารุวทิย์ มะรัตน์ 154 ธนบดี โสมาณวฒัน์ 245 ศตวรรษ พรมพันหา่ว

012 ภัชราพร บวัพรมมี 156 นงนภัส เอกธนบดี 246 ณัฐฏภ์วตั ชวลติสกลุชยั

020 วรเศรษฐ์ โพธวิรรณกลุพร 173 กฤตพร พนิธรัุกษ์ 247 กฤษฎิ์ กาญจนบตัร

021 รัชชานนท์ เจรญิศริิ 179 ศภุโชค ชยัเจรญิ 251 พสิฐิชยั แสนประสทิธิ์

027 ภมีพศ สขุทะเล 180 อชิโิร อะชติะ ทสรุุดา 253 ธนัชพร สมพงษ์

039 อมุาพร สายเชือ้ 184 กสณิ ช านาญณรงคศ์ักดิ์ 254 สติานัน พรทมุ

046 ชนัญธดิา ธรรมฤทธิ์ 221 ธนภัทร อารัญภาณุ 256 ดาธชา วรีะจติสกลุงาม

049 ตรภีพ ชมุใหญ่ 223 ภบูดนิทร์ แดงส าราญ 257 นัทธพล เสรมิศรัณย์

052 จริพงษ์ อคัรประเสรฐิกจิ 224 เกศนิี เหมะนัค 267 วรรณวนัช เพ็งกลุ

054 แพรวผกา โชตพินิจิ 225 สภุาวดิา จันทวงศ์ 287 สชุาวดี คงกระพันธ์

055 บณัฑติา ศรทีมุมา 228 จักรภัทร ดวงมาตยพ์ล 292 ญาณวฒุิ อนุาสี

062 ฉัฐญา นามวงษ์ 229 ปณุณวชิ หวงัไมตรี 297 ธนพล แกว้ประเสรฐิ

064 แพรวา โคตรพันธุก์ลุ 230 ธนวฒัน์ ธรีะอกนษิฐ์ 299 ศรัญญรั์ฏ วบิลูยก์ลู

076 ภัทรญาณ เสนาเจรญิ 231 รัฐภมู ิ ประดษิฐด์ว้ง 300 เบญญทพิย์ ตัง้หลกัมัน่คง

077 ปิยกร จันทราภรณ์ 232 สริิ แสวงโชคชยั 302 ไอรนิทรล์ดา อดุมเดชาเวทย์

103 วรนิทร ขอ้ยุน่ 233 สนัตพ์ชิญ์ สริโิยธนิ 303 ณชิกานต์ ศรวีรกลุ

107 ณัฐพชิา ฉายมกุดา 234 รัชตภมูิ โพธิน์ิม่แดง 310 ชยานันท์ พมิพเกณา

119 กติตพัินธ์ พงศก์รกมัพล 236 บรวิตัร สนุนท์ 311 วรารัตน์ อนิมยีนื

120 ศวิะพร ทองปฐมวงศ์ 237 วภิาภรณ์ ค ามี 320 ยศวญิญ์ ภแูชม่โชติ

121 ศวิะโชค ทองปฐมวงศ์ 238 ฑติฐติา อิม่แผว้ 330 พัชรี บญุหนัก

123 คณศิร์ ซือ่พัฒนะ 239 พชิญาภา ใจกลา้ 340 จันทญิา จันทราช

124 ธนันพงษ์ ช านาญณรงคศ์ักดิ์ 240 ไอลดา ประทมุ 342 จติตนันท์ สมมทีวสีมบตัิ

125 รววีรรณ อภเิษกมงคล 242 กรกนก วรรัตนธรรม

เคมเีรือ่ง สารประกอบและธาตุ, การเปลีย่นแปลงของสาร

สิง่ทีต่อ้งน ามา 1. ส าเนาบตัรประชาชนนักเรยีน 2. ส าเนาทะเบยีนบา้น 3. เงนิ 17,300 บาท

เวลา 14.00 น. ผูป้กครองเขา้ประชมุพรอ้มหนา้กนั เพือ่ฟังการชีแ้จงกอ่นท าเอกสาร (นักเรยีนเขา้ฟังได)้

วนัอาทติยท์ี ่14 มกราคม 2561 ทีห่อ้ง MP HALL ชัน้ 3 อาคารมัธยมปลาย

การรายงานตวั

สมการ. อสมการ. ระบบสมการ. แยกตวัประกอบ. ความน่าจะเป็น

วทิย ์(25%) ชวีะเรือ่ง พันธกุรรม,ระบบนเิวศ,ระบบหมนุเวยีนเลอืด,เซลล,์สารอาหาร,รักษาสมดลุ

ฟิสกิสเ์รือ่ง แสง,แรงและการเคลือ่นที,่งานและพลงังาน,เสยีง,ไฟฟ้า

ภาษาองักฤษ (25%) Tenses, Questions, If clauses, Passive voice

สมัคร 25-26-27 ม.ค.  ใชบ้ตัรประชาชน เงนิ 100 บาท และใบแสดงผลการเรยีน ม.ตน้ (ถา้ม)ี

 ประกาศผล 31 ม.ค. 2561    รายงานตวั 4 ก.พ. 2561

(เป็นคา่เรยีนภาคฤดรูอ้น 2,800 บาท และภาคแรก 14,500 บาท)

นักเรยีนขาดแคลนทนุทรัพยส์ามารถตดิตอ่ขอทนุไดใ้นภายหลงั

พน้วนัเวลาดงักลา่วถอืวา่สละสทิธิ ์ใบ ป.พ.1 สง่ภายในเดอืนมนีาคม พน้ก าหนดถอืวา่สละสทิธิ์

การสอบคดัเลอืกเพิม่เตมิ

เปิดสอบคดัเลอืกเพิม่เตมิ ในวนัอาทติยท์ี ่28 ม.ค. 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

สอบวชิาคณติศาสตร ์(50%)  เรือ่ง จ านวนจรงิ. เลขยกก าลงั. พืน้ทีผ่วิปรมิาตร

รายชือ่นักเรยีนทีผ่า่นการคัดเลอืก มสีทิธิร์ายงานตัว
เขา้เรยีนชัน้ ม.4 ปีการศกึษา 2561


