
ประกาศผลการสอบคดัเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(กรณผีลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์) 

โปรแกรมการเรียน MLP   ปีการศึกษา 2558 

เลขที่ รหัสผู้สอบ ช่ือ นามสกลุ ห้อง หมายเหตุ  
1 12366 เดก็ชายปัณณธร ทิพจรูญ ป.6/1  ผา่น 
2 12591 เดก็ชายนรินทร์ มัง่มีสุข ป.6/1 ผา่น 

3 12683 เดก็ชายชญานนท ์ ค าสม ป.6/1 ผา่น 

4 15879 เดก็ชายยศวริศ จนัทร์สังข ์ ป.6/1 ผา่น 

5 15892 เดก็ชายจรูญโรจน์ สมสกลุรุ่งเรือง ป.6/1 ผา่น 

6 12387 เดก็ชายรัชกฤช อคัรนพชยั ป.6/2 ผา่น 

7 12441 เดก็ชายณทักฤช แสนเข่ือน ป.6/2 ผา่น 

8 12534 เดก็ชายพงศกร ประดิษฐ์หตัถวุฒิ ป.6/2 ผา่น 

9 12555 เดก็ชายสืบสกุล ชิตทว้ม ป.6/2 ผา่น 

10 12590 เดก็ชายภครินทร์ สุวรรณพฤกษ ์ ป.6/2 ผา่น 

11 12604 เดก็ชายพุฒิภทัร ตะติยะวงศสุ์นทร ป.6/2 ผา่น 

12 14231 เดก็ชายปณชยั แซ่ล้ี ป.6/2 ผา่น 

13 15874 เดก็ชายภควฒัน์ ทวีเดช ป.6/2 ผา่น 

14 12428 เดก็ชายธนกร แซ่เฮา้ ป.6/3 ผา่น 

15 12429 เดก็ชายชลชั สันตจิ์ตโต ป.6/3 ผา่น 

16 12472 เดก็ชายเศรษฐสเฐียร สวนมาลี ป.6/3 ผา่น 

17 12538 เดก็ชายอธิชาติ ปรากรม ป.6/3 ผา่น 

18 12674 เดก็ชายศุภกร เพง็จนัทร์ ป.6/3 ผา่น 

19 12592 เดก็ชายญาณวิทย ์ ขุมนิธิ ป.6/3 ผา่น 
20 15358 เดก็ชายกวิภฎั เล่ียวไพโรจน ์ ป.6/3 ผา่น 

21 12416 เดก็ชายธุวานนท ์ สังขท์อง ป.6/4 ผา่น 

22 12471 เดก็ชายไชยธร บุตรสุนทร ป.6/4 ผา่น 

23 12486 เดก็ชายปุญญพฒัน์ บุญพฒัน์ ป.6/4 ผา่น 

24 12489 เดก็ชายปัณณรุจน์ วีระรุจิวฒัน์ ป.6/4 ผา่น 

25 12491 เดก็ชายพุทธิพงศ ์ พุทธจนัทร์ ป.6/4 ผา่น 



เลขที่ รหัสผู้สอบ ช่ือ นามสกลุ ห้อง หมายเหตุ  
26 12579 เดก็ชายอภิรักษ ์ ผวิอ่อน ป.6/4 ผา่น 

27 15860 เดก็ชายกายวิชญ ์ ชิตวิมาน ป.6/4 ผา่น 

28 12379 เดก็ชายฐาณะ จิรังคานนท ์ ป.6/5 ผา่น 

29 12450 เดก็ชายนบัฌเ์งิณ ลาภพูนทวี ป.6/5 ผา่น 

30 12547 เดก็ชายจิราย ุ เกตุโตประการ ป.6/5 ผา่น 

31 12596 เดก็ชายดิษฐพชัร์ เหลืองวรานนัท ์ ป.6/5 ผา่น 

32 12658 เดก็ชายอินทชั สุดดี ป.6/5 ผา่น 

33 14218 เดก็ชายสหรัฐ มะยม ป.6/5 ผา่น 

34 15863 เดก็ชายณภทัร วงศม์าลาวณิช ป.6/5 ผา่น 

35 12391 เดก็ชายธีธิปก ถาวรศกัด์ิ ป.6/6 ผา่น 

36 12439 เดก็ชายพชรกฤษฎ์ิ พรมมิ ป.6/6 ผา่น 

37 12455 เดก็ชายคุณากร เลิศวนิชกิจกุล ป.6/6 ผา่น 

38 12476 เดก็ชายนนทกร ซ าศิริพงษ ์ ป.6/6 ผา่น 

39 12492 เดก็ชายธนกฤษณ์ ทวีปถาวรวงศ ์ ป.6/6 ผา่น 

40 12602 เดก็ชายวชิรพงศ ์ วงศจ์นัทร์เพญ็ ป.6/6 ผา่น 

41 12678 เดก็ชายพิศกัด์ิ รณภาพ ป.6/6 ผา่น 

42 14779 เดก็ชายปภิณวิช รักธรรม ป.6/6 ผา่น 

43 15887 เดก็ชายภทัรชยั บุญมงคลกิจ ป.6/6 ผา่น 

44 12622 เดก็ชายอภิวิชญ์ ฉตัรสุภางค ์ ป.6/7 ผา่น 

 

 

 

 

 

 

 



 

โปรแกรมการเรียน  EP   ปีการศึกษา 2558 

ล าดบัที ่ รหัสผู้สอบ ช่ือ นามสกลุ ห้อง หมายเหตุ 
1 12468 เดก็ชายอคัรวิชญ ์ มูลศรี ป.6/2 ผา่น 
2 12639 เดก็ชายพลพิบูลย ์ ศรีเมฆ ป.6/7 ผา่น 

3 14183 เดก็ชายธนโชค ธนาพรไพสิฐ ป.6/7 ผา่น 

4 15343 เดก็หญิงพชรภา เช่ียวชาญ ป.6/7 ผา่น 

5 12634 เดก็ชายธิติ เอ่ียมชยัมงคล ป.6/8 ผา่น 

6 12649 เดก็ชายธิวา มตัทิโอลิ ป.6/8 ผา่น 

7 15912 เดก็หญิงอตาลียา่ มทัเธอุส ป.6/8 ผา่น 

8 15913 เดก็หญิงอเธน่า มทัเธอุส ป.6/8 ผา่น 

 

 

หมายเหตุ   นักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ในโปรแกรม MLP  และ โปรแกรม EP  

                     ขอเชิญผู้ปกครอง และนักเรียนมาประชุมพร้อมกนั   

                     ในวันจันทร์ที่  2   กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2558   เวลา 16.00  น.  
                   ณ  ห้องประชุมมาลนีนท์  ช้ัน 3 อาคารหลยุส์ มารีย์ 
 

 

 

 

 

 

 



ตารางรายละเอยีดการรับนักเรียนศึกษาต่อในระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1   
ปีการศึกษา 2558 

ที ่ ล าดบัขั้นตอน วนั/เดือน/ปี ฝ่ายที่รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ก าหนดการรายงานตวั /  

ช าระค่าธรรมเนียมการเรียน 
และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  
ตลอดปีการศึกษา  

2  กมุภาพนัธ์ 2558 
ป.6/1 (เช้า)  9.00-11.00 น. 
ป.6/2 (บ่าย) 13.00-15.00 น. 

ธุรการ/การเงิน 
  

โปรแกรม MLP ประมาณ 
43,770 บาท 
โปรแกรม EP     
นร.ชาย  133,280 บาท 
นร.หญิง 136,680 บาท 

3  กมุภาพนัธ์ 2558 
ป.6/3 (เช้า)  9.00-11.00 น. 
ป.6/4 (บ่าย) 13.00-16.00 น. 
4  กมุภาพนัธ์ 2558 
ป.6/5 (เช้า)  9.00-11.00 น. 
ป.6/6 (บ่าย) 13.00-16.00 น. 
ป.6/7,8 (บ่าย) 13.00-16.00 น. 

2 การยืน่ค  าร้องขอลาออกเพื่อ
ศึกษาต่อโรงเรียนอ่ืน 

23 กุมภาพนัธ์ –  
31  มีนาคม  2558 

ทะเบียนวดัผล ติดต่องานทะเบียนวดัผล 
โทร. 02-384-7491-6 ต่อ 229 
นกัเรียนท่ีจะขอใบรับรองให้
เขียนค าร้องล่วงหนา้ 3 วนั 

 
หมายเหตุ  1. นกัเรียนท่ียงัคา้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาขอให้ด าเนินการช าระให้เรียบร้อยก่อนการรายงานตัว               
                   2. วิธีการช าระเงิน   ช าระโดย   

2.1   แคชเชียร์เชค็  สั่งจ่ายในนาม “โรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ” 
2.2  บตัรเครดิตกสิกรไทย  CGA  ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
2.3   บตัรเครดิตธนาคารอ่ืน  ค่าธรรมเนียม 2%   

  3.  ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่รับเช็ค 
               

               ประกาศ ณ วนัท่ี  28  มกราคม  พ.ศ. 2558  
   
  
                  ( ภราดา ทกัษบุตร  ไกรประสิทธ์ิ) 
        ผูอ้  านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัสมุทรปราการ 


