
ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล ช้ัน ห้อง

1 เด็กหญิงศรัญญา ประกอบทรัพย์ ม.1 ม.1/2

2 เด็กชายชัชกฤษณ์ ลางคุลเสน ม.1 ม.1/2

3 เด็กชายปุญญวัช บ ารุงกิจ ม.1 ม.1/2

4 เด็กชายไปษิณ เมธานพรุจ ม.1 ม.1/2

5 เด็กชายชิติพัทธ์ ผจงเสาวภาคย์ ม.1 ม.1/2

6 เด็กชายธีรภัทร์ วงศ์จันทร์ ม.1 ม.1/2

7 เด็กชายณฐพงศ์ บุญไทย ม.1 ม.1/2

8 เด็กหญิงชฎาพร อนุศรี ม.1 ม.1/2

9 เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีงาม ม.1 ม.1/2

10 เด็กหญิงจุฬารักษ์ แซ่อ้วง ม.1 ม.1/2

11 เด็กหญิงณัฐณิชา พุทธบุรี ม.1 ม.1/2

12 เด็กหญิงธิดารัตน์ เจริญการ ม.1 ม.1/2

13 เด็กหญิงณัฐณิชา คณะเสน ม.1 ม.1/2

14 เด็กหญิงนันท์นภัส มณีเจริญ ม.1 ม.1/2

15 เด็กหญิงสุวิชญาน์ แซ่ล้ี ม.1 ม.1/2

16 เด็กชายวชิรพล ชูมี ม.1 ม.1/2

17 เด็กชายวัฒนา มธุลาภรังสรรค์ ม.1 ม.1/2

18 เด็กหญิงศิชญา แสงสว่าง ม.1 ม.1/3

19 เด็กชายคุณานนต์ ชะวาลา ม.1 ม.1/3

20 เด็กหญิงศุภากร เวชมณีศรี ม.1 ม.1/3

21 เด็กหญิงอารียา สะเภาเงิน ม.1 ม.1/3

22 เด็กหญิงพรพิมล ใจตรง ม.1 ม.1/3

23 เด็กหญิงวรันต์ภรณ์ ประกอบเท่ียง ม.1 ม.1/3

24 เด็กชายกวิน ชัยวานิชย์ ม.1 ม.1/3
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล ช้ัน ห้อง

25 เด็กหญิงชนมน สามดี ม.1 ม.1/3

26 เด็กหญิงศศิวิมล เผ่าฉนวน ม.1 ม.1/3

27 เด็กชายจิรภัทร เปล่ียนประเสริฐ ม.1 ม.1/3

28 เด็กหญิงชนาภา ตะเพียนทอง ม.1 ม.1/3

29 เด็กชายวชิราภรณ์ ตันตวาที ม.1 ม.1/3

30 เด็กหญิงมาริสา ชาตะเกาะ ม.1 ม.1/3

31 เด็กชายอิทธิพัทธ์ โชคชัย ม.1 ม.1/3

32 เด็กหญิงณัฐกมล ท าเนียบ ม.1 ม.1/3

33 เด็กหญิงญาณิกา จันทร์แสงศรี ม.1 ม.1/3

34 เด็กหญิงกุลกานดา ฮายุกต์ ม.1 ม.1/3

35 เด็กหญิงพัฒน์นรี เวชัยภูมิ ม.1 ม.1/3

36 เด็กชายเตชินท์ หงส์นิมิตชัย ม.1 ม.1/4

37 เด็กหญิงไอศิยา ชวนะ ม.1 ม.1/4

38 เด็กหญิงปวีรรินทร์ กิจวิรัตน์ ม.1 ม.1/4

39 เด็กชายธีรภัทร อมประสิทธ์ิ ม.1 ม.1/4

40 เด็กชายภานุพงศ์ สิงห์รัมย์ ม.1 ม.1/4

41 เด็กชายจักรพันธ์ สรรพคุณ ม.1 ม.1/4

42 เด็กชายชินภัทร นาคสกุล ม.1 ม.1/4

43 เด็กหญิงปุณยวีร์ สมาจารย์ ม.1 ม.1/4

44 เด็กหญิงขวัญข้าว สิงหนาท ม.1 ม.1/4

45 เด็กชายพัสกร รัตนะ ม.1 ม.1/4

46 เด็กชายพีรพัฒน์ เกษสุวรรณ ม.1 ม.1/4

47 เด็กชายจิรโชติ นนทรัตน์ ม.1 ม.1/4

48 เด็กชายสิทธิโชค กิมศรี ม.1 ม.1/4
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล ช้ัน ห้อง

49 เด็กชายศุภวิชญ์ เพริศพรกุลภพ ม.1 ม.1/4

50 เด็กชายทีปกร ศรีประสงค์ ม.1 ม.1/4

51 เด็กหญิงญาณิศา เรืองภักด์ิ ม.1 ม.1/4

52 เด็กหญิงชนาภา จันทโชติ ม.1 ม.1/4

53 เด็กชายธีรีภัทร์ ศรีสุขโข ม.1 ม.1/4

54 เด็กชายธนกฤต วงษ์จันนา ม.1 ม1/4

55 เด็กหญิงพัชชา จันบางช้าง ม.1 ม.1/5

56 เด็กชายศิวกร พร้อมจิต ม.1 ม.1/5

57 เด็กชายปฎิภาณ ไพรอุทิศ ม.1 ม.1/5

58 เด็กชายณัฐพัชร์ โพธ์ิพิทักษ์ ม.1 ม.1/5

59 เด็กชายสรชัช ยังเหลือ ม.1 ม.1/5

60 เด็กชายวรกฤศ คุณมาศ ม.1 ม.1/5

61 เด็กชายวิทวัส สุขสมัย ม.1 ม.1/5

62 เด็กหญิงณิชารีย์ ผลประดิษฐานนท์ ม.1 ม.1/5

63 เด็กหญิงวรรณวิสา ดวงเดือน ม.1 ม.1/5

64 เด็กชายภูมิเมธ พัทธเสมา ม.1 ม.1/5

65 เด็กชายโชติเดชา ช่ืนกมล ม.1 ม.1/5

66 เด็กหญิงโชติกา พรคต ม.1 ม.1/6

67 เด็กหญิงดวงแก้ว นพกิจ ม.1 ม.1/6

68 เด็กชายรัฐธรรมนูญ เจริญวัย ม.1 ม1/6

69 เด็กชายวุฒิชัย โอภาษี ม.1 ม1/6

70 เด็กชายธนัช ไชยกาศ ม.1 ม1/6

71 เด็กชายพงธนภัทร งามบุญปลอด ม.1 ม1/6

72 เด็กหญิงกัลฐิตา ทองมาเอ็ง ม.1 ม1/6
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล ช้ัน ห้อง

73 เด็กหญิงฏิมากานต์ ทองค า ม.1 ม1/6

74 เด็กกฤติเดช อธิคมพจน์ ม.1 ม1/6

ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล ช้ัน ห้อง

1 เด็กชายธรรมิก สถิตย์ดี ม.2 ม.2/7 MEP

ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 2
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แจ้งเพื่อทราบ

1. ลงทะเบียนช ำระเงิน วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 โดยโอนเงินเข้ำ           

บัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงไทย หมำยเลข 204-0-33124-7
ชื่อบัญชี    โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  และถ่ำยรูปสลิปหลักฐำน

ยืนยันกำรช ำระเงินส่งมำท่ี

หรือ  พร้อมท้ังแจ้งชื่อ - นำมสกุล และชั้นเรียน

ของนักเรียนทำงโรงเรียนจะออกใบเสร็จให้ในวันเปิดภำคเรียน

2.  กรอกใบมอบตัวนักเรียนวันท่ี 19 มิถุนายน 2563 และซื้อหนังสือเรียน

3.  ก ำหนดเปิดเรียนวันท่ี 1 กรกฏาคม 2563

หมายเหตุ :

หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมค ำสั่งของรัฐบำลด้วยสถำนกำรณ์ไวรัสโควิด 19 ทำงโรงเรียน

จะแจ้งให้ผู้ปกครองทรำบทำง Website และ Page facebook ของโรงเรียน


