
001 24249 ด.ช. ณัฐวรรธน์ ยศสงคราม วนั  เวลา  รายงานตวั  

002 24250 ด.ช. วีรภทัร อ่อนนิ่ม
003 24251 ด.ช. คุณานนท์ ชิยางคบุตร รายงานตวั  วนัที ่1-3 ก.พ. 2564 

004 24252 ด.ช. ภพรัก แก้วอาษา เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

005 24253 ด.ช. อนาวิน อภเิษกมงคล
006 24254 ด.ช. เถลิงศักดิ์ อาจหาญชนะ
007 24255 ด.ช. ธรรมรัตน์ อุปรโคตร วธิกีารรายงานตวั

008 24256 ด.ช. พชิชากร ศรีบุญเรือง 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

009 24257 ด.ญ. ณัฐณิชา ปานสวัสดิ์ 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

010 24258 ด.ญ. ชุติมา วิเศษไนย 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

011 24259 ด.ช. จุลจักร เจริญชนม์ 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

012 24260 ด.ญ. กัญญาวีร์ บุญช่วยฉันท์ ในใบช าระเงนิ

013 24261 ด.ญ. ศรศรา เทียมดาว 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลบัมายืน่ใหก้ับ

014 24262 ด.ญ. ปรียวัลย์ เปรมภมิูเวทย์ เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

015 24263 ด.ช. อัครพงษ์ ท่วมไธสง หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

016 24264 ด.ช. ภาคิน พมิพโ์คตร 4.  กรอกใบมอบตวัใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

017 24265 ด.ญ. ณิชกานต์ สุทธศรี 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

018 24266 ด.ญ. สุชัญญา ธิไชย ในวนัทีร่ายงานตวั(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

019 24267 ด.ช. สุวิจักขณ์ ศรีวิชิต 6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

020 24268 ด.ญ. บุณณัฏฐา สิฆะวณิชพงศ์
021 24269 ด.ช. ธีร์วรา คุณาคม
022 24270 ด.ญ. วิรัลณัฐชา สุสุวรรณสิริ
023 24271 ด.ช. อชิรคุณ บุญแก้วสุข
024 24272 ด.ช. จิรคุณ วรปัญญวนิช แจ้งใหท้ราบเพ่ือความเข้าใจ
025 24273 ด.ช. รัชชานนท์ ฉัตรแก้วเกษม         ผูท้ีมี่สิทธิม์อบตัวในครัง้นี ้(1-3 ก.พ. 2564) 
026 24274 ด.ญ. ณัฐพชัร์ พลิาวัลย์ ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้
027 24275 ด.ช. ทยากร แต่งตั้งล า หากไม่มาตามทีไ่ด้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์
028 24276 ด.ญ. อรียา จิตตั้งบุญญา
029 24277 ด.ญ. ภคพรรณ นันทาวิมลศรี
030 24278 ด.ช. ณัฐกิตติ์ สุภาพนัธ์
031 24279 ด.ญ. อริชา แสงจันทร์คุ้ม
032 24280 ด.ช. ปุญญาพฒัน์ พวงมาลา
033 24281 ด.ช. กฤตภาส อารยวานิชกุล
034 24282 ด.ช. ปรมัตถ์ จารุพสิิษฐไพบูลย์
035 24283 ด.ช. ศิร พบัจัตุรัส
036 24284 ด.ช. กรวิชญ์ ภษูา
037 24285 ด.ช. พชัรพล พรชัยทิน
038 24286 ด.ญ. สุชานันท์ ทรายทอง
039 24287 ด.ญ. ภคพรรณ ประนิตย์
040 24288 ด.ช. สมัชญ์ กมลหัตถ์
041 24289 ด.ญ. ชัชฎาภรณ์ ภขูาว
042 24290 ด.ช. ตรีภพ พรรณโรจน์
043 24291 ด.ช. ธนสรร ใจชอบงาม
044 24292 ด.ช. ชณชล บุตรโคตร

หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program [ IEP ]  (รอบภายนอกนักเรียนต่างโรงเรียน)

ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชัน้ประถมศึกษาปีที่  ประจ าปีการศึกษา 2564

หมายเหตุล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ  -  สกุล



045 24293 ด.ช. ชิริยกร คู่วัจนกุล วนั  เวลา  รายงานตวั  

046 24294 ด.ช. พชิญพงศ์ มีลา ครือเกอร์
047 24295 ด.ช. พรีวิชญ์ ป้องกันภยั รายงานตวั  วนัที ่1-3 ก.พ. 2564 

048 24296 ด.ญ. ปาลิกา นวลศรี เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

049 24297 ด.ญ. เบญญาภา นวลศรี
050 24298 ด.ช. รัชชานนท์ วงศ์ประทุม
051 24299 ด.ช. ณัฏฐากร เติงชัยภมิู วธิกีารรายงานตวั

052 24300 ด.ญ. ณัฐสินี พงษ์ลิมานนท์ 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

053 24301 ด.ช. ภมิูพฒัน์ ตรีศิริโสภณ 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

054 24302 ด.ช. จิรายุ รันสี 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

055 24303 ด.ญ. ขวัญดาว วงษ์เส 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

056 24304 ด.ช. ปกรณ์ วัฒนพงษ์ ในใบช าระเงนิ

057 24305 ด.ช. พาทิศ พทุธิกาญจนกุล 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลบัมายืน่ใหก้ับ

058 24306 ด.ช. กฤชนล เชื้อบัณฑิต เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

059 24307 ด.ญ. มินรญา โพธ์ิทอง หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

060 24308 ด.ญ. ณัชณิชา คนหาญ 4.  กรอกใบมอบตวัใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

061 24309 ด.ช. ญาณพฒัน์ สิงห์เสนา 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

062 24310 ด.ช. คเชนทร์ เชษฐบุตร ในวนัทีร่ายงานตวั(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

063 24311 ด.ญ. พาขวัญ โพธ์ิแก้ว 6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

064 24312 ด.ญ. สุพสัวีพชิญ์ มะนิตสาร
065 24313 ด.ญ. กนกลดา เฉิงเชวีย เถา
066 24314 ด.ญ. พชิชาภา สารบัน
067 24315 ด.ช. นภทัร อังคณาผลกุล
069 24316 ด.ช. ภคัพงศ์ พหุวัฒน์ชินภา แจ้งใหท้ราบเพ่ือความเข้าใจ
071 24317 ด.ช. ธีรัชชา นามไพร         ผูท้ีมี่สิทธิม์อบตัวในครัง้นี ้(1-3 ก.พ. 2564) 
072 24318 ด.ญ. วชิรญาณ์ หลักตา ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้
073 24319 ด.ช. ภาคิน เทียมสิงห์ หากไม่มาตามทีไ่ด้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์
074 24320 ด.ญ. พชิยดา วันครรชิต
016 24321 ด.ช. สุวัฒน์ ขุสุวรรณ

ประกาศรายชือ่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชัน้ประถมศึกษาปีที่  ประจ าปีการศึกษา 2564

หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program [ IEP ]  (รอบภายนอกนักเรียนต่างโรงเรียน)

ล าดับที่ เลขประจ าตัว ชื่อ  -  สกุล หมายเหตุ


