
ข้อก ำหนดของกำรสัมภำษณ์พี่เลี้ยงค่ำยปฐมนิเทศปีกำรศึกษำ 2562 

1. ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้น 

2. ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบเช้ารายงานตัวพร้อมกันในเวลา 08.00 น. – 08.30 น.  

ณ หอประชุมใต้อาคารสิรินธร 1 

3. ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์รอบบ่ายรายงานตัวพร้อมกันในเวลา 12.00 น. – 12.30 น.  

ณ หอประชุมใต้อาคารสิรินธร 1 

4. หากผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ไม่มาสัมภาษณ์ในเวลาที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

5. นักเรียนคนใดไม่สามารถมาสัมภาษณ์ในวันเวลาดังกล่าวได้ขอให้รีบแจ้งไปที่ 

- นาย ธนานพ  ศรีวิเชียร ( FB : Pond Thananop ) 

- นายอัครินทร์ สุขสมาน ( FB : Akrarin To Streamming ) 

- นายณัฐภัทร  บูรณะกร ( FB : N’Nattapat Booranakorn ) 

  



 

รำยช่ือผู้มีสิทธิ์สัมภำษณ์พี่เลี้ยงค่ำยปฐมนิเทศปีกำรศึกษำ 2562                                                

วันที่ 22 เมษำยน 2562  เวลำ 08.30 น. – 12.00 น. 

1. นาย สรวิชญ ์    ศรีไชย      ม.4 

2. นาย จูเลี่ยน     คริสโตเฟอร์ ดาร ์   ม.4 

3. นาย ภูวดล     บุญแท ้    ม.4 

4. นาย ชวัลวิทย์     ผิวทอง    ม.4 

5. นาย ธพัช     แสนสุทธวิจิตร   ม.4 

6. นาย ถิรวัฒน์     พงศ์ปฏิสนธ ิ   ม.4 

7. นาย ภาคิณ     ศรีสาย    ม.4 

8. นาย ยศธร     สุดสาย    ม.4 

9. นางสาว ธัญวรัตน ์    ศิริศรีมังกร   ม.4 

10. นางสาว ณัฐนรี     เพ็ชรรัตน ์   ม.4 

11. นางสาว พรนภัส     เพ็ชรทวีพรเดช   ม.4 

12. นางสาว พิมพ์ชนก    รัตนวิชาโรจน ์   ม.4 

13. นางสาว อัญชลี     ชัยชนะวงศาโรจน ์   ม.4 

14. นางสาว ณัฐทัตกานต์    ขันถม    ม.4 

15. นางสาว ณัฐลดา     โสมณวัตร ์   ม.4 

16. นางสาว จิดาภา     ภักดีรักษ ์   ม.4 

17. นางสาว ปัญญภคั     ปุณณรัชช์   ม.4 

18. นางสาว มัลลิกา     ธรรมจติ    ม.4 

19. นางสาว วันทยา     ขอดี    ม.4 

20. นางสาว ไปรยา     เก่งกสิกิจ    ม.4 

21. นางสาว ณัฐณิชา     กิจสนิท    ม.4 

22. นางสาว รวินท์นิภา    ค าสุระ    ม.4 

23. นางสาว จิณณพตั     ถนอมนุ่ม    ม.4 

24. นางสาว ทรรศนพร    แจ่มแจ้ง    ม.4 



25. นางสาว ส่องดาว     เหลี่ยมจินดา   ม.4 

26. นาย ภูริณัฐ     กัลยาเลิศ    ม.5 

27. นาย ปวริศร์     ธาน ี    ม.5 

28. นางสาว รุจิรา     จันตบุตร    ม.5 

29. นางสาว จริยพร     ศิริจันทรา   ม.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยช่ือผู้มีสิทธิ์สัมภำษณ์พี่เลี้ยงค่ำยปฐมนิเทศปีกำรศึกษำ 2562                                          
วันที่ 22 เมษำยน 2562  เวลำ 12.30 น. – 16.00 น. 

1. นาย นรภัทร     ม่วงมูลตร ี   ม.4 

2. นาย ภูมิมินทร์    นิลพันธ์    ม.4 

3. นาย ภูริณัฐ     เผ่าโสภา    ม.4 

4. นาย กรธวัช     บุนนาคประเสริฐ   ม.4 

5. นาย ศาตนันทป    สกุลปิยะเทวัญ   ม.4 

6. นาย ธนกฤต     ศรีปาน    ม.4 

7. นาย ณัทณภัทร    เหลาเกิม้ทุ่ง   ม.4 

8. นางสาว บุษฎา     ไพณุจติร    ม.4 

9. นางสาว ศรสวรรค ์   ลิมปโสภณพนิช   ม.4 

10. นางสาว ศิรินพร    วิจิตรหริัณยการ   ม.4 

11. นางสาว ชนนิกานต์    จิตรพินิจ    ม.4 

12. นางสาว ณัฐภูพิชา     อรุณกรพสุรักษ ์   ม.4 

13. นางสาว ธัญญพัทธ์    เจียมใจงาม   ม.4 

14. นางสาว ภัทรพร     ศรีกุลวงศ ์   ม.4 

15. นางสาว เพชรประกาย    ลิไธสง    ม.4 

16. นางสาว ฐิติภรณ์     ปะก าแหง   ม.4 

17. นางสาว ณิชารีย์     มีคุณ    ม.4 

18. นางสาว วรินทร์ธร    ธนินทร์ไชยพร   ม.4 

19. นางสาว บัณฑิตา     ฉันทถาวรกุล   ม.4 

20. นางสาว อาทิตย์ติยา    เผ่าศริ ิ    ม.4 

21. นางสาว พิมลพรรณ    วันโสภา    ม.4 

22. นางสาว วิภาณี     เสรมิจันทร ์   ม.4 

23. นางสาว วนิดา     หลีนวรัตน ์   ม.4 

24. นางสาว ปัทมศุภร    ตรงเท่ง    ม.4 

25. นางสาว ศุจีภรณ์     พงษ์ประเสริฐ   ม.4 



26. นางสาว ณัฐอร    รดเรือง    ม.4 

27. นาย ไกรธนู     ผ่องพูล    ม.5 

28. นาย ธีระนันท์     เปรมจติร    ม.5 

29. นางสาว นันท์นิชา    พุฒิเนาวพัฒน์   ม.5 

30. นางสาว ณัฐนรี     ไวยสุศร ี    ม.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยช่ือผู้มีสิทธิ์สัมภำษณ์พี่เลี้ยงค่ำยปฐมนิเทศปีกำรศึกษำ 2562                                              

วันที่ 23 เมษำยน 2562  เวลำ 08.30 น. – 12.00 น. 

1. นาย สรยุทธ     ผาสุขธรรม   ม.4 

2. นาย ณัฐนันท์     ไชยมาตย ์   ม.4 

3. นาย พชรพล     ต้นติกุล    ม.4 

4. นาย สุทัศน์พงศ์    ยิ้มแย้ม    ม.4 

5. นาย ศุภกิจ     กัลยาสริ ิ    ม.4 

6. นาย กริวิชญ์     บัวมี    ม.4 

7. นาย ธนดล     อนุรักษ์ทรัพย์   ม.4 

8. นาย ณภัทร     พุ่มขจร    ม.4 

9. นางสาว ณิชา     นิยมพานิช   ม.4 

10. นางสาว ธีรชา     กาวินค า    ม.4 

11. นางสาว พิมพ์วรรณ    จันทร์คง    ม.4 

12. นางสาว สุปรียา     นารั้ง    ม.4 

13. นางสาว ทักษพร     เทือกชัยค า   ม.4 

14. นางสาว บุรฉัตร     สัมมากิจ    ม.4 

15. นางสาว ภัทรานิศฐ์    ภควัตร์กลุ   ม.4 

16. นางสาว ศิริกัลยา     แสงอรุณ    ม.4 

17. นางสาว นิชาภัทร     อยู่ญาติวงศ ์   ม.4 

18. นางสาว อรปรียา     เจริญเนตร ์   ม.4 

19. นางสาว ชนิกานต์     บางชวด    ม.4 

20. นางสาว ธัญชนก     เชื่อนเพ็ชร   ม.4 

21. นางสาว บุณยาพร    ผาค า    ม.4 

22. นางสาว พิริยาภรณ์    สุขสุมติร    ม.4 

23. นางสาว ธนภรณ์     เมฆฉาย    ม.4 

24. นางสาว พิชชาพร     บุตนุ    ม.4 

25. นาย รชต     ประชุมชื่น   ม.5 



26. นางสาว รักษ์สุดา     วงศ์จันทร์    ม.5 

27. นางสาว วงศ์สุดา     วงศ์จันทร์    ม.5 

28. นางสาว ปัญญรตัน์    มะโนรตัน ์   ม.5 

29. นางสาว จิดาภา     ธรรมสอน   ม.5 

30. นางสาว ธนพร     ศรีบุศยด ี    ม.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รำยช่ือผู้มีสิทธิ์สัมภำษณ์พี่เลี้ยงค่ำยปฐมนิเทศปีกำรศึกษำ 2562                                         
วันที่ 23 เมษำยน 2562  เวลำ 12.30 น. – 16.00 น. 

1. นาย เพชรสุธน    จันทร์สว่าง   ม.4 

2. นาย ธีรดนย์     พงษ์ดนตร ี   ม.4 

3. นาย ติณณภพ     ดอนทองดี   ม.4 

4. นาย พณิชพล     หงษ์เฑศ    ม.4 

5. นาย เตชัส     ศรีส าราญ   ม.4 

6. นาย พัชพล     มาบขุนทด   ม.4 

7. นาย ภูรินทร์     กลีบเนตร    ม.4 

8. นาย สิทธิโชค     สงบจิตร ์    ม.4 

9. นางสาว ธนิภา     อัมพะวัต    ม.4 

10. นางสาว รัตติยา     อุโคตร    ม.4 

11. นางสาว บุญญาดา    บุญจวง    ม.4 

12. นางสาว วิภาดา     ประสมทอง   ม.4 

13. นางสาว สวิตตา     คงทอง    ม.4   

14. นางสาว ชินาพา     หิรัญวงษ์    ม.4 

15. นางสาว นลิน     ช่วยกลาง    ม.4 

16. นางสาว พรรณกาญจน์    พิภักด ี    ม.4 

17. นางสาว นัยน์ปพร    ดินม่วง    ม.4 

18. นางสาว ปาณิศา     แสงสิรคุปต ์   ม.4 

19. นางสาว ชนิษฐ์กาญจน์    อิ่มสมัย     ม.4 

20. นางสาว ชิดชนก     สมาธิ     ม.4 

21. นางสาว ณิชกานต์    จุฑานฤนาท   ม.4 

22. นางสาว ทักษพร     เทพบุตร    ม.4 

23. นางสาว ชญานนท์    ภิรมณ์เอม   ม.4 

24. นางสาว ชาลิสา     วงษ์สวัสดิ์    ม.4 

25. นางสาว ประพาฬรตัน์    เรืองสมบตั ิ   ม.4 



26. นางสาว พรกมล     สุขส าราญ    ม.4 

27. นางสาว ชมพูนุท     บวรเสนยี ์   ม.4 

28. นางสาว ธัญมาส     เบญจเศรษฐกุล   ม.4 

29. นางสาว สุชญา     โอภานนท ์   ม.4 


