เอกสารทีต) ้อ งเตรียมสําหรับมารับคืนเงิน BOND
1.บัตรประชาชนตัวจริง พร้อ มสําเนาและเซ็นรับรองสําเนาถูก ต้อ ง ของบุค คลทีท) าํ สัญญากับทางโรงเรียนเท่านัHน
2.บุค คลทีล) งนามทําสัญญาเอกสารเงินยืมเพือ) การก่อ สร้าง (BOND) ต้อ งติดต่อ ขอรับเงิน BOND ด้วยตนเอง
3.หากบุค คลทีท) าํ สัญญา ไม่สามารถติดต่อ รับด้วยตนเองได้ กรุณาทําหนังสือ มอบอํานาจพร้อ มติดอากรแสตป์ จํานวน 10 บาท
โดยแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบ และผูร้ ับมอบอํานาจ และเซ็นสําเนาถูก ต้อ ง
สําหรับผูท้ รี) ับมอบอํานาจ นําบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
รายชื)อ นัก เรียนทีจ) บการศึก ษา ปี ก ารศึก ษา 2560 ระดับชัHน Y.12 และรายชื)อ ผูล้ งนามทําสัญญาเอกสารเงิน BOND กับทางโรงเรียน
ห้อ ง ปี 2560
ID. ชื)อ
นามสก ลุ
ชื)อ ผูท้ าํ สัญญา
Y.12/1
73 อัมรินทร์
จันทร์วฒั นสิน
คุณอมรพันธุ์ จันทร์วฒั นสิน
91 ชาลี
ลิ)มประภาส
คุณกรินทร์ เกียรติเฟื)อ งฟู
125 ณัฐภัทร
ส.ศรีก าญจนศัก ดิV คุณสมวดี ส.ศรีก าญจนศัก ดิV
159 ศิรวิชญ์
วงศ์ไวศยวรรณ คุณศิริ วงศ์ไวศยวรรณ
178 รัชวุฒ ิ
อิงครัตน์
คุณพนิตตา อิงครัตน์
194 ชตาพัฒน์
ศรีดํารงรัก ษ์
คุณดวงนภา ศรีดํารงรัก ษ์
196 วัสนกร
จุล เจิม
คุณอานนท์ สุข ประเสริฐ
203 ปัณณิก า
ว่อ งแพร่วทิ ย์
คุณอุษณา ว่อ งแพร่วทิ ย์
244 ธัญยพร
จตุรรัตน์
คุณมยุรี จตุรรัตน์
269 ณวชา
ตันติวจิ ิตร
คุณสิริวรรณ ตันติวจิ ิตร
298 วิชญาพร
จงภัทรนิชพันธ์ คุณสรวงสุดา จงภัทรนิชพันธ์
1021 พัชราภา
ก ฎุ ีศรี
คุณพัฒนา รื)นไทย
1049 ปัถ ย์
เลิศวัฒนาสมบัติ คุณสุพจน์ เลิศวัฒนาสมบัติ
Y.12/2
64 ชลธิศ
วรรณเสรี
คุณพรรณทิพย์ ศรีวเิ ศษ
75 คณธัชย์
ปัญญาทรานนท์ คุณสุริยะ ปัญญาทรานนท์
96 สุก ฤต
ตัน
คุณนฤมล ตัน
104 ณกฤช
สิริจุติก ลุ
คุณจิรัชยา เรือ นอินทร์
152 กฤติน
คุ้มภัย
คุณแววรวี โอฬารจันทโรทัย
169 วรางคณา
สําเภาพล
คุณถนอมรัตน์ ขันตา
232 ปริยาวรางค์
พงศ์พชิ าธรณ์
คุณธันย์นชิ า พงศ์พชิ าธรณ์
267 ชยานันท์
อัศวาดิศยางก รู
คุณอภิชาติ อัศวาดิศยางก รู
287 เอกวิชญ์
สุทธิพรเจริญ
คุณจิรภา สุทธิพรเจริญ
294 ธนัช
ขจรเกียรติพนั ธ์ คุณสมชาย ขจรเกียรติพนั ธ์
296 ศิริ
อัสราษี
คุณพิสุทธิพนั ธ์ อมรวิรุฬท์
297 ภู ธเนศ
บุตรแม่ก ลอง
คุณวสันต์ บุตรแม่ก ลอง
856 ภัทรวดี
หาญศิริพงษ์สก ลุ คุณวินทิ รา ศรีล านนท์
865 ภัทรธิดา
หาญศิริพงษ์สก ลุ คุณวินทิ รา ศรีล านนท์
912 ธนากร
นิมิตรชัย
คุณธารารัตน์ นิมิตรชัย
1020 ศัก ดิโชติ
แซ่ล ี
คุณท้าว แซ่ล ี
1046 ภัทรพล
ศิริวลั ลภ
คุณวรุณ ศิริวลั ลภ

Y.12/3

หมายเหตุ :

1
25
49
87
109
138
141
179
192
215
231
246
452
588
1031
1037
1052
1054
1066

ธีรธัช
สุรเชษฐ์
รตินนั ท์
ปริณดา
อัญชิษฐา
ณธรรศ
ภู
ณัฐธยาน์
ชยุตรา
อภิชญา
ชุษฏ์ตมา
พิรญาณ์
ศิรดา
เมธัส
สุรภู มิ
กิตติพงษ์
ปรียานันท์
จิรนันท์
ภัทรวดี

ดารารัตนโรจน์
เพ็งมา
ซิมH สก ลุ
คันธมานนท์
รุ่งค้าวิวฒั น์
เจนวิทยาธร
พัฒนพิฑรู ย์
ลีล าเศรษฐก ลุ
ตัHงกิจสงวน
เตชะนิธสิ วัสดิV
เหลือ งปฐมอร่าม
เจนธนอรรถกิจ
รงค์บญั ฑิต
สรธนายศกร
ตัHงมโนก ลุ กิจ
จัตตุพรพงษ์
สุนทรธีรวัฒน์
สุนทรธีรวัฒน์
ยูฮง

คุณสมศัก ดิV ดารารัตนโรจน์
คุณละออ เพ็งมา
คุณนกเล็ก ซิมH สก ลุ
คุณจันทร์ทพิ ย์ คันธมานนท์
คุณอัญชนา ชัยคณารัก ษ์ก ลู
คุณธนกร เจนวิทยาธร
คุณสมศัก ดิV พัฒนพิฑรู ย์
คุณปรียาภัทร์ ลีล าเศรษฐก ลุ
คุณสุรสิทธิV ตัHงกิจสงวน
คุณอนุเทพ เตชะนิธสิ วัสดิV
คุณธรรศญา เซีย) งฉิน
คุณสุก ฤตา ธนสิทธิVวาณิชก ลุ
คุณปรารถนา รงค์บญั ฑิต
คุณนัน สรธนายศกร
คุณดารารัตน์ พิรุณสุข ทร
คุณนงนุช ฉัตรกนกโชติ
คุณพรรณี สุนทรธีรวัฒน์
คุณพรรณี สุนทรธีรวัฒน์
คุณสิริก ร ยูฮง

หากบุค คลท่านใดทีท) าํ สัญญาเงินยืมเพือ) การก่อ สร้าง (BOND) กับทางโรงเรียนและได้มีก ารเปลี)ยนชื)อ หรือ สก ลุ
กรุณา Fax ใบเปลี)ยนชื)อ โดยระบุ ชื)อ นามสก ลุ ID นัก เรียน ในใบเปลี)ยนชื)อ
และ FAX เอกสารมาที) ฝ่ ายการเงิน FAX.034-872-044
หรือ โทร 064-181-0187

