ประกาศ
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
มาติดต่อทีห่ ้องสมุดโดยด่วน
1.คณะผู้บังคับการ
1.นายพาวรรธน์ สงเคราะห์พานิช (ผ.บ.ก.)
2.นายพสธร บุญล้อม (ผ.บ.ก.)
3.นายธนิท ทองสมุทร (ผ.บ.ก.)
4.นายกรวิชญ์ เจียวก๊ก (ผ.บ.ก.)
5.นายธนชาต ลืออดุลย์ (ผ.บ.ก.)
6.นายกิตติพิชญ์ เอี่ยมพรสิน (ผ.บ.ก.)
7.นายพลเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ (ผ.บ.ก.)
8.นายภัค เจริญรัชต์ (ผ.บ.ก.)
9.นายสิรภพ สุวรรณศรี (ผ.บ.ก.)
10.นายจิรวัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ (ผ.บ.ก.)
11.นายภัทรวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ (ผ.บ.ก.)
12.เด็กชายณัฎฐ์ธาวัน เสถียรปกิรณกร (ผ.บ.ก.)
13.เด็กชายธณัฐ กิระพรสวัสดิ์ (ผ.บ.ก.)
14.เด็กชายฤ.กษมคามิน ภูมิธาดาเดช (ผ.บ.ก.)
15.เด็กชายพชร เกิดโชค (ผ.บ.ก.)
16.เด็กชายคุณัชญ์ ติระวัฒน์ (ผ.บ.ก.)
17.เด็กชายณัฐพัฒน์ คงคา (ผ.บ.ก.)
18.เด็กชายปิติภูมิ ปาตัก (ผ.บ.ก.)
19.เด็กชายนพรุจ วังวงค์ (ผ.บ.ก.)
20.เด็กชายภูวิศ ไพบูลย์สิริรัตน์ (ผ.บ.ก.)
21.เด็กชายพุทธคุณ บัวทอง (ผ.บ.ก.)
22.เด็กชายพันทร วิทยารัก (ผ.บ.ก.)
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2.คณะดุสิต
1.นายกิตติธัช พั้วช่วย (ด.ส.)
2.นายศุภเมษ แซ่อึ้ง (ด.ส.)
3.นายขวัญเมือง จังตระกุล (ด.ส.)
4.นายอนพัทย์ รักเล่ง (ด.ส.)
5.เด็กชายจิณพัทธ์ พงษ์จิรพัทธ์ (ด.ส.)
6.เด็กชายพระนาย แม้นเดช (ด.ส.)
7.เด็กชายกษิดิส ทองเปลว (ด.ส.)
8.เด็กชายอัครวินทร์ ปราณประดิษฐ์ (ด.ส.)
9.เด็กชายปุณณวิช ศรีวชิโรทัย (ด.ส.)
10.เด็กชายพีราวิชญ์ ธีระเดชปิติรัชต์ (ด.ส.)
11.เด็กชายกิตติภพ ชูเพ็ชร์ (ด.ส.)
12.เด็กชายศิระ แสงรัตน์ (ด.ส.)
13.เด็กชายพัชร์ดนัย จงสมจิตต์ (ด.ส.)
14.เด็กชายวัฒนานนท์ ทับทวี (ด.ส.)

ม.6/5
ม.5/3
ม.5/4
ม.4/2
ม.3/1
ม.3/3
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
ม.2/1
ม.2/5
ม.1/2
ม.1/4
ม.1/6

3.คณะจิตรลดา
1.นายชยุตม์พงศ์ ลีลาพงศ์อนันต์ (จ.ล.)
2.นายอรัณย์ รัตนกาฬ (จ.ล.)
3.เด็กชายนนทิพัฒน์ หลายรุ่งโรจน์ (จ.ล.)
4.เด็กชายศุภฤกษ์ นารถกุลพัฒน์ (จ.ล.)
5.เด็กชายสิปปภาส อุดมทองดี (จ.ล.)
6.เด็กชายปัณณวิชญ์ จิตไพศาลวัฒนา (จ.ล.)
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4.คณะพญาไท
1.นายฐิติวัชร์ ธนะศรีสืบวงศ์ (พ.ท.)
2.นายธัญวุฒิ สิริเวชชะพันธ์ (พ.ท.)
3.นายธีรดนย์ พัดมีเทศ (พ.ท.)
4.นายพัธน์ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา (พ.ท.)
5.นายพีรดนย์ พิศาลพัฒนรัฐ (พ.ท.)
6.นายธนภัทร ศิริวราศัย (พ.ท.)
7.นายธนบูลย์ ทองประดา (พ.ท.)
8.นายกิตติชัย เขียวหวาน (พ.ท)
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9.เด็กชายนนทพัทธ์ จินตวุฒิพงศ์ (พ.ท)
10.เด็กชายธเนษฐ สมเชื้อเวียง (พ.ท)
11.เด็กชายยศกร จันทร์เกษม (พ.ท)
12.เด็กชายปรุฬห์ อุทยานะกะ (พ.ท)
13.เด็กชายวิพุธดนัย ปิ่นแก้ว (พ.ท)
14.เด็กชายภูเพียงฟ้า เอมปราโมทย์(พ.ท)
15.นายณัฐนนท์ วัฒนะ (พ.ท)
16.เด็กชายบัณฑิต จตุพลภักดี (พ.ท.)
17.เด็กชายอัครเดช อัครหิรัณยา (พ.ท.)
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5.คณะจงรักภักดี
1.นายชนสรณ์ อินทรพรหม (จ.ภ.)
2.นายรชานนท์ อินทร์แหยม (จ.ภ.)
3.นายอักษรินทร์ รุ่งสว่างไชยเจริญ (จ.ภ.)
4.นายธนเดช ณ ภูเก็ต (จ.ภ.)
5.นายอัครพัชร สุอุทัย (จ.ภ.)
6.นายณัฐชนน พูลเพิ่ม (จ.ภ.)
7.นายวรรธนัย กอมนชัย (จ.ภ.)
8.นายศุภกร อุบลจิตต์ (จ.ภ.)
9.เด็กชายชวินภัช ธรรมรัตนกุล (จ.ภ.)
10.นายธีรภัทร มาลัยกฤษณะชลี (จ.ภ.)
11.นายเกษตร เกษตรสุนทร (จ.ภ.)
12.เด็กชายภูธรเศรษฐชาติ สมาน (จ.ภ.)
13.เด็กชายภูริดิษ โกริภาพ (จ.ภ.)
14.เด็กชายทัตพล ยังเจริญกลกิจ (จ.ภ.)
15.เด็กชายพันธวิศ ผ่องศรี (จ.ภ.)
16.เด็กชายณัฐธัญ วีรพล (จ.ภ.)
17.เด็กชายนุสนธิ์ ตีระรัตน์ (จ.ภ.)
18.เด็กชายชินทรรศน์ เกียรติถนอมกุล (จ.ภ.)
19.เด็กชายกาย ทองเขาอ่อน (จ.ภ.)
20.เด็กชายณัฐพัฒน์ คงคา (ผ.บ.ก.)
21.เด็กชายวศพัทธ์ นิ่มทัศนศิริ (จ.ภ.)

ม.6/4
ม.5/1
ม.5/3
ม.5/3
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/1
ม.4/2
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/4
ม.3/2
ม.3/2
ม.3/3
ม.3/4
ม.3/5
ม.3/5
ม.3/5
ม.2/4
ม.1/2
ม.1/5

6.คณะศักดิ์ศรีมงคล
1.นายทัศไนย พัฒนกุล (ศ.ม.)
2.นายสิระเชฏฐ จิรพนาธร (ศ.ม.)
3.นายอรรคพล ผดุงศิริกุลชัย (ศ.ม.)
4.นายวัชรากร เทอดเทียนวงษ์ (ศ.ม.)
5.นายณัฐภัทร ฉัตรวัฒนานนท์ (ศ.ม.)
6.นายประยุทธ พัดเพชร (ศ.ม.)
7.นายปกาศิต ตันกาแหง (ศ.ม.)
8.นายภูษิต ชิณวงศ์ (ศ.ม.)
9.เด็กชายธนเดช รุ่งเจริญทอง (ศ.ม.)
10.เด็กชายเหนือน้า วงศ์พันธุ์ (ศ.ม.)
11.เด็กชายปัณฑภัทร ศิริศรีวัฒนาถาวร (ศ.ม.)
12.เด็กชายศุภณัฐ อินทรานุกูล (ศ.ม.)
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ขอให้นกั เรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวทุกคน ทุกคณะ
รีบมาติดต่อทีห่ ้องสมุดโดยด่วน
หากไม่มาติดต่อภายในวันที่ 18 มิถนุ ายน 2562
จะถือว่านักเรียนรับทราบและยินดีรบั ผิดชอบทุกประการ

