
โปรแกรม Intensive ( IEP )  (รอบ2)
เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

001 22839 ดช อาทิตชัย ล าทอง(ปจ.) รายงานตัว  
002 22834 ดญ ณัฐธิดา จันเจือ วันที ่6-7 เม.ย. 2561
004 22781 ดญ ตรีกาญจน์ ตรีวรเวทย์ เวลา 08.30-16.00 น.
007 22806 ดญ ฐาณัชชา ภัทรชัยภิญโญ

008 22786 ดญ พิมวารินทร์ แข็งขัน วิธีการรายงานตัว
009 22821 ดญ อธิชา ใจบุญ  1.  รับใบช าระเงินที่ห้องธุรการ
010 22782 ดญ ธนิษฐา วงศ์ประดิษฐ  2.  ไปช าระเงินที่ธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบช าระเงิน
013 22780 ดญ ศุภิสราช์ พินิจการวัฒน์กุล  3.  น าส่วนที่ธนาคารคืนให้ กลับมาย่ืนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ห้องธุรการ
014 22809 ดญ พุทธธิดา ชัยสว่าง  4.  กรอกใบมอบตัวให้ครบถ้วน ชัดเจน อ่านง่าย
015 22819 ดญ สิตานัน ศิริ  5.  ผู้ปกครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตัวได้โดยไม่ต้องน าเด็กมา
016 22802 ดญ ภัทราธินี เบ้าวรรณ

017 22777 ดญ ชาลิสา วชิราภากร

022 22792 ดญ ลลิตพรรณ บุญศร

023 22830 ดช กิตติศักดิ์ อุไกร

024 22820 ดช สิปปวิชญ์ ค ามุงคุณ แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
028 22778 ดญ ปุญญิศา สายน้ าเขียว         ผู้ที่มีสิทธ์ิมอบตัวในครั้งนี้ (6-7 เม.ย. 2561) 
034 22791 ดญ รรินดา ช้างรักษา ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น
035 22835 ดช แจ๊ค เซบัสเตียน กูสาโกสกิ หากไม่มาตามที่ได้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธ์ิ
037 22772 ดช ณัฐภัทร พิบูลย์ศิริกุล

038 22827 ดญ สิริกร ศิริศรี

039 22824 ดญ ณัชชา ทองแสน

046 22825 ดช ปุญญพัฒน์ ผาสุข (ปจ)

047 22823 ดช วรพจน์ แซ่ฉั่ว (ปจ)

049 22799 ดญ นภสร อุนิลค า

052 22793 ดช. คงณัฐรัฐ์ อัครบรมวิภาค

053 22831 ดช กิตติธัช ต้นเกษ

054 22828 ดช ณัฐพล บุญใส  (ปจ.)

055 22812 ดญ. พิชชานันท์ แช่มชื่น

057 22822 ดญ. ชวัลลักษณ์ ค าศรี

058 22803 ดช. ศตายุพันธ์ สุทธิวรรณา

059 22794 ดญ. ชัญญนิษฐ์ ทัศดรกุลพัฒน์

062 22813 ดญ. รวินันท์ สุวรรณศรี

064 22814 ดญ. พรนภัส โคตรนรินทร์

068 22815 ดญ. ชวพร หลงนุชาติ

071 22837 ดช. ธีร์ธวัช สุบรรณประเสริฐ

075 22776 ดช. พนธกร ธรรมวงศา

083 22800 ดช. ไตรภูมิ พลศิลา  (ปจ)

088 22775 ดช. ธนัช นพพิบูลย์

093 22773 ดญ. สิรินดา อุดมพานิชย์

095 18332 ดญ. ชนกนันท์ ชัยวุฒินันท์  ด.ว.

103 22752 ดช. ธีรวัฒน์ ดุมรถ 

104 22747 ดช. จักรพนธ์ อ้วนยินดี 

105 22733 ดช. ภาณุสรณ์ หลวงจันทร์ 

รายชื่อผูมี้สิทธิ์เข้าเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่ ประจ าปีการศึกษา 2561

ชื่อ  -  สกุล



โปรแกรม Intensive ( IEP )  (รอบ2)
เลขที่ เลขประจ าตัว หมายเหตุ

108 22734 ดช. สุทธิพร ชาภักดี รายงานตัว  
110 22736 ดช. ภัทรพล ท้าวดี วันที ่6-7 เม.ย. 2561
116 22743 ดช. ภวเนตร วางอภัย เวลา 08.30-16.00 น.
117 22738 ดช. ธนโชติ ส าลี 

118 22744 ดช. สุรเกียรติ สง่างวงศ์ 

119 22745 ดช. อภสร ศรีสว่าง วิธีการรายงานตัว
120 22746 ดช. คณิศร มีสุข  1.  รับใบช าระเงินที่ห้องธุรการ
121 22798 ดช. วชิรวิทย์ วะจีประศรี  2.  ไปช าระเงินที่ธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบช าระเงิน
126 22804 ดญ. ชนกนันท์ อันทฤทธ์ิ  3.  น าส่วนที่ธนาคารคืนให้ กลับมาย่ืนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ห้องธุรการ
131 22836 ดช. ภูมิภัทร ทองเพชร  (ปจ)  4.  กรอกใบมอบตัวให้ครบถ้วน ชัดเจน อ่านง่าย
132 22832 ดญ. วัลย์ลาดา พะดาวัลย์  5.  ผู้ปกครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตัวได้โดยไม่ต้องน าเด็กมา
136 22787 ดญ. ณัฏฐนันท์ สิทธิจันเสน

138 22807 ดช. นิชนันท์ พงษ์เพชร

148 22795 ดญ. ปพิชญา เหลืองมีชัย

151 22826 ดช. ศรัณย์กฤต โคตรนรินทร์  (ปจ)

155 22808 ดญ. นภัควณี เทียนสวัสดิ์ แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
157 22784 ดญ. ปุณทิตา โคตรประดา         ผู้ที่มีสิทธ์ิมอบตัวในครั้งนี้ (6-7 เม.ย. 2561) 
160 22789 ดช. ศิรชัช ตันธวัฒน์ ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น
165 22816 ดญ. มัชฌิมา สาลี หากไม่มาตามที่ได้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธ์ิ
166 22838 ดช. ปาราเมศ โสภาจิตต์

167 22785 ดญ. ชลธิชา จันทองอ่อน

168 22810 ดช. พงศกร ศิริตัง

177 22801 ดญ. ศศิธร กิ่งไผ่ล้อม

178 22774 ดญ. ทตพร สืบพรหม

184 22779 ดญ. กัลยารัตน์ ทองอยู่  (ปจ)

188 22796 ดช. สรกฤช กาบบัวลอย

191 20648 ดญ. นภัส แก้วสีม่วง   ด.ว.

194 22811 ดช. พีรวัส ไพยศาล

208 22797 ดญ. อาทิตยาพร สนสายสิงห์

211 22790 ดช. อนันต์สิทธ์ิ ไชยวารี

212 22817 ดญ. นภัสสรณ์ ทิพยาลัย

213 22833 ดช. ภานุพงศ์ วรพันธ์  (ปจ)

222 22805 ดญ. กรกนก สร้อยสังวาลย์

237 22818 ดช. กมล จันทร์ด า

238 22829 ดช. ธนธร นามทัศน์

243 22788 ดญ. ฑิตารัตน์ สิงคีบับพา

รายชื่อผูมี้สิทธิ์เข้าเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่ ประจ าปีการศึกษา 2561
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