
ขอ้ก ำหนดของกำรสัมภำษณ์พีเ่ลีย้งค่ำยปฐมนเิทศปกีำรศกึษำ  2561 

1. ผู้มีสิทธิ์สัมภำษณ์แต่งกำยด้วยชุดนักเรียนเท่ำนั้น 

2. ผู้มีสิทธิ์สัมภำษณ์รอบเช้ำรำยงำนตัวพร้อมกันในเวลำ 08.00 น. – 08.30 น.            

ณ หอประชุมใต้อำคำรสิรินธร 1 

3. ผู้มีสิทธิ์สัมภำษณ์รอบบ่ำยรำยงำนตัวพร้อมกันในเวลำ 12.00 น. – 12.30 น.           

ณ หอประชุมใต้อำคำรสิรินธร 1 

4. หำกไม่มำสัมภำษณ์ตำมวันเวลำที่ก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธ์ิ 

5. นักเรียนคนใดไม่สำมำรถมำสัมภำษณ์ในวันเวลำดังกล่ำวได้ขอให้รีบแจ้งไปท่ี 

- นำย      ภัคณัฐ      เลำหะพันธ์ (FB : Pakkanut Laohaphan) 

- นำย      ณัฐชนน     จียะพันธ ์   (FB : Effie Ntcn) 

- นำงสำว  ศศิกำนต์    สิมมำ       (FB : Zee Kan) 

   



 

รำยชือ่ผูม้ีสทิธิส์มัภำษณ์พีเ่ลีย้งคำ่ยปฐมนเิทศปกีำรศกึษำ 2561 

วันที่  2  เมษำยน  2561 เวลำ 08.30 น. - 12.00 น. 
1.          นำย  อัครวิทย์   เรอุไร   ม.4 

2.          นำย  พีรวัส   ด่ำนพัฒนชัยกุล  ม.4 

3.          นำย  ภูริภัทร   อินทรวิศิษฏ์  ม.4 

4.          นำย  ธนัท   ปำทำน   ม.4 

5.          นำย  ปวริศร์   ธำนี   ม.4 

6.          นำย  วรำยุส   สำยหยุด  ม.4 

7.          นำย  ภำนุพงศ์  ศรีเศรษฐกุล  ม.4 

8.          นำย  ภูริณัฐ   กัลยำเลิศ  ม.4 

9.          นำย  สุทธิรักษ์  ฟักทอง   ม.4 

10.          นำงสำว    ธัญมำศ      โพธิ์ไทรงำม       ม.4 

11.          นำงสำว    คณิสรำ       เรืองควำมดี       ม.4 

12.          นำงสำว    จิดำภำ        ชีพชล               ม.4 

13.          นำงสำว  ณัฐนรี   ไวยสุศรี   ม.4 

14.          นำงสำว  กุลนิษฐ์   ธนะไชย   ม.4 

15.          นำย  สิรวิชญ ์   ขัติวงษ์   ม.5 

16.          นำย  สกรรจ์   สุขรุ่งเรือง  ม.5 

17.          นำย  สิรวิชญ ์   ศุภวัตรวรคุณ  ม.5 

18.          นำย  สรัล   นฤทัย   ม.5 

19.          นำย  ชิษณุพงศ์  นวลทอง  ม.5 

20.          นำย  ดิศกุนต์   ทศพำนนท์  ม.5 

21.          นำย  ภูมินทร์   ค ำรุ่น   ม.5 

22.          นำย  พีรวิชญ์   พงษ์ภมร  ม.5 

23.          นำย  ศุภวิชญ์   นันทปัญจพร  ม.5 

24.          นำงสำว  ณัชชำ   ลิ้มชุณหนุกูล  ม.5 

25.          นำงสำว  ธวัลหทัย  เทิดเกียรติกุล  ม.5  



 
รำยชื่อผูม้สีิทธิส์มัภำษณ์พีเ่ลีย้งคำ่ยปฐมนเิทศปีกำรศกึษำ 2561 

วนัที ่ 2  เมษำยน  2561 เวลำ 12.30 น. - 16.00 น.                
1.          นำย  ภำณุพงศ์              หอมไกร   ม.4 

2.          นำย  ธีระนันท์              เปรมจิต   ม.4 

3.          นำย  ปฎิพัศ                  สกนธรัตน์  ม.4 

4.          นำงสำว            กิติพร                    ศรีทอง   ม.4 

5.          นำงสำว            ณัฎฐณิชำ              ทิมจำด   ม.4 

6.          นำงสำว            อธิษฐำน               ไชยทะเศรษฐ์               ม.4 

7.          นำงสำว            ปุณณิศำ                เมฆกระจ่ำง  ม.4 

8.          นำงสำว             สิรดำ                   วงษ์ขมทอง  ม.4 

9.          นำงสำว  จันทร์พร  เนตรศรีไพบูลย์  ม.4 

10.          นำงสำว  ชัชฎำ   ธนโชตกุลภัทร ์  ม.4 

11.          นำงสำว  ขวัญจิรำ   ค ำตำสุข   ม.4 

12.          นำงสำว  ศิรดำ   ลิ่มกังวำฬมงคล  ม.4 

13.          นำงสำว  นภัสวรรณ  ขุนบ ำรุง   ม.4 

14.          นำงสำว  ริน   คอนโด   ม.4 

15.          นำงสำว  นริสรำ   กำระเกษ  ม.4 

16.          นำงสำว  นภัสมณฑล  ผลไม ้   ม.4 

17.          นำงสำว  รักษ์สุดำ   วงศ์จันทร์  ม.4 

18.          นำงสำว  วงศ์สุดำ   วงศ์จันทร์  ม.4 

19.          นำงสำว  ปณวรรณ  เยี่ยมเวช  ม.4 

20.          นำย  สิรภพ   ปำนพลอย  ม.5 

21.          นำย  คริษฐ์   แตงร่ม   ม.5 

22.          นำย  รุ่งวิกรัย   เลิศสุวรรณ์  ม.5 

23.          นำย  ศุภณัฐ   กรรณสูต  ม.5 

24.          นำงสำว  จิดำภำ   หนูคง   ม.5 

25.          นำงสำว  พิมพิศำ   แสงสิรคุปต์  ม.5 



 
รายช่ือผู้มสิีทธ์ิสัมภาษณ์พีเ่ลีย้งค่ายปฐมนิเทศปีการศึกษา 2561 

วนัที ่ 3  เมษายน  2561 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. 
1.          นำย         ศิริณัฐ         สุภำคง              ม.4 

2.          นำย         สิรวิชญ์       ยกย่อง              ม.4  

3.          นำย  ณัฐภัทร   มงคลโสพัศ  ม.4 

4.          นำย  ไกรธนู   ผ่องพูล   ม.4 

5.          นำย  ภวดล   ช่วยรอด   ม.4          

6.          นำงสำว            ชมพูนุท                ฤกษ์สวัสดิ์                   ม.4 

7.          นำงสำว            ภัทรภร                  ภคเมฆำนนท์  ม.4 

8.          นำงสำว    ภคมน        โอสุวรรณรัตน์    ม.4 

9.          นำงสำว  นันทิยำ   ปำมำค ำ   ม.4 

10.          นำงสำว  ขวัญชนก  ครุฑสินธุ์  ม.4 

11.          นำงสำว  ธมลวรรณ  เต็งประเสริฐ  ม.4 

12.          นำงสำว  วิชญำดำ  อ้นไชยะ   ม.4 

13.          นำงสำว  พิมพ์ชญำ  จิตติธรรมรักษ์  ม.4 

14.          นำงสำว  พรภิมล   เจริญจันทร์  ม.4 

15.          นำงสำว    ณัฎฐ์กฤตำ     ศิโรทศ         ม.4 

16.          นำงสำว    ปัญญรัตน์       มะโนรัตน์    ม.4 

17.          นำงสำว    พิณชญำ         ทองเหลือ     ม.4 

18.          นำย         สหัสวรรษ    เรืองทวีสุข         ม.5 

19.          นำย         จักรตฤณ   จัคโคโม เพียซซ่ำ  ม.5 

20.          นำย  ธีรดนย์   ชินนำพันธ์  ม.5 

21.          นำงสำว    เพชรำภรณ์    วัฒนวุฒิพงศ์     ม.5 

22.          นำงสำว    ณัฐวดี          ระบำยศรี         ม.5 

23.          นำงสำว  นภัสวรรณ  นิลสม   ม.5 

24.          นำงสำว  จุฑำมณี   บุญฤทธิ์   ม.5 

25.          นำงสำว  สิริดำ   สันประเสริฐ  ม.5 



 
รายช่ือผู้มสิีทธ์ิสัมภาษณ์พีเ่ลีย้งค่ายปฐมนิเทศปีการศึกษา 2561 

วนัที ่ 3  เมษายน  2561 เวลา 12.30 น. - 16.00 น. 
1.          นำย         ชินภัทร   ชูเจริญ   ม.4 

2.          นำย         ธนภัทร   ช ำนิบรรณกำร  ม.4  

3.          นำย         กีรติ   สุภำ   ม.4 

4.          นำย  กิตติพงศ์  รอดไม้   ม.4 

5.          นำย  อัฑฒ์   อนุปรีชำ  ม.4 

6.          นำย         นภัสนันท์  จรูญเพิ่มพูน  ม.4 

7.          นำย         พงศ์ปณต  แม้นจันทภรัตน์  ม.4  

8.          นำงสำว  นันท์นภัส  วสุนทพิชัยกุล   ม.4 

9.          นำงสำว  ณัฐรดำ   สุดมำด ำ   ม.4 

10.          นำงสำว  กรรณิกำ  คงเขียว   ม.4 

11.          นำงสำว  ณัฐญำดำ  โพธิ์เส็ง   ม.4 

12.          นำงสำว    อริสรำ   ฤทธิ์พรมรำช    ม.4 

13.          นำงสำว  จิรพรรณ  ตั้งตระกำรพงษ์  ม.4 

14.          นำงสำว  จิณห์นิภำ  ติยะสันติวงศ์  ม.4 

15.          นำงสำว  ศุภมำศ   จันทร์ศรี  ม.4 

16.          นำงสำว  อณัฐญำ   ตันติรัตน์  ม.4 

17.          นำงสำว  ยัฐิมธุกำ   เจริญสุข   ม.4 

18.          นำงสำว  วสุวีร ์   เกนทะนะศิล  ม.4 

19.          นำงสำว    กนกกำนต์     ริตพวง   ม.5 

20.          นำงสำว    สุชญำ           โฆษิตนิธิกุล   ม.5 

21.          นำงสำว    สุพิชญำ         สำยะเสมำวงศ์    ม.5 

22.          นำงสำว  ณัฐณิชำ   จุลำภัย   ม.5 
 

 


