
รายชื่อนักเรียนผา่นการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  หลักสูตร

ประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา       Intensive English Program (IEP)

ล าดับ เลขประจ าตัว หมายเหตุ
004 24526 ดญ. โซเฟียร์ สทอตต์ วนั  เวลา  รายงานตวั  

009 24527 ดช. ธนวิชญ์ ทองค าสุก    ปจ.
011 24528 ดช. นฤบดินทร์ จันทร์อมัพร รายงานตวั  วนัที ่1-3 เม.ย. 2564 

012 24529 ดญ. นทีธร ฮอทเกรน เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

016 24530 ดช. ถริวิทย์ ติดมา    ปจ.
018 24531 ดช. นรินทร นฤพรพุฒพิัฒน์ วธิกีารรายงานตวั

022 24532 ดช. ฐิติกร ออ่นสันสี 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

025 24533 ดญ. สโรชา โสสีทา 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

028 24534 ดช. ณัฐปคัลภ์ ค าไสย 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

029 24535 ดญ. ณัฐณิชา ปลิอง 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

033 24536 ดช. จิณณวัตร ภูขาว ในใบช าระเงนิ

036 24537 ดช. อศัวิน ชยัธนยศ    ปจ. 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

038 24538 ดช. ธนวินท์ วาดวงศ์ เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

040 24539 ดช. นาระทะ วงศ์ค าจันทร์    ปจ. หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

041 24540 ดญ. สิริวรัญ ตะรินันท์ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

044 24542 ดญ. ภคพร ดวงดี 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

045 24543 ดช. กอ้งภพ ภัทรมานนท์ ในวนัทีร่ายงานตัว(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

046 24544 ดช. ณัฐพัชร์ ศรีไชยมูล  6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

047 24545 ดช. สุรเชษฐ์ บ ารุงเอื้อ    
048 24541 ดช. นรบดี ออ่นบตุรดี   แจ้งใหท้ราบเพ่ือความเข้าใจ
049 24546 ดช. นครินทร์ เสาศิลา           ผู้ที่มีสิทธ์ิมอบตัวในครัง้นี้ 
050 24547 ดช. เมธาสิทธ์ิ คุณโดน   (วันที่ 1-3 เม.ย. 2564) ขอความกรุณา
051 24548 ดช. วีรภัทร จันทะเสน  ให้มามอบตัว ตามวันและเวลา
052 24549 ดช. รัชภูมิ ชาญหัตถกจิ   ที่ก าหนดเทา่นั้น หากไม่มาตามที่ได้
053 24550 ดช. ธนา อนิมียืน     แจ้งไว้ถอืว่าสละสิทธิ์
054 24551 ดช. ธนโชติ วิเศษพิริยะกลุ   
055 24552 ดช. นนทพัทธ์ ตาลหยง    
056 24553 ดช. สัญชยั พรมมินทร์    
057 24554 ดช. โชคชยั ทาสูงเนิน   
058 24555 ดช. กรวิชญ์ ใจบญุ  
059 24556 ดช. จักรกฤศ แสงฉวี    
062 24557 ดญ. ชนม์นิภา นันทะโคตร
063 24558 ดญ. นิรชา กงศรี
066 24559 ดช. เทพรัตน์ บณุยฤทธ์ิรักษา    ปจ.
067 24560 ดญ. นลพรรณ แพงวงษ์
068 24561 ดญ. พิชชาภา สังฆะวัน
069 24562 ดญ. ศศิลดา ศรีเจริญไพบลูย์
070 24563 ดญ. ปณัฑากวิน พุทธน
072 24564 ดช. ศุภกร เนตะเทศ   ปจ.
075 24565 ดญ. วชริญาณ์ กองมณี
078 24566 ดช. ณัฐกร แปะทา
082 24567 ดช. ณภัทร สากรณ์
084 24568 ดช. จิตณภัทร ศรีพล

ชือ่  -  สกลุ
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088 24569 ดช. เตชภณ เรืองชยั วนั  เวลา  รายงานตวั  

100 24570 ดช. ณรัช สมณะ
101 24571 ดช. จิรกร ตุงคโสภา รายงานตวั  วนัที ่1-3 เม.ย. 2564 

107 24572 ดช. อนพัทย์ บญุทัน เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

113 24573 ดญ. ณัฐพริมา ธิวะโต
114 24574 ดญ. สุตาภัทร รัตนหน วธิกีารรายงานตวั

117 24575 ดญ. ธัญวรัตน์ วงศ์กาฬสิทธ์ุ 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

118 24576 ดญ. ชงภร นราทร 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

129 24577 ดช. นรภัทร ภัทรมานนท์   ปจ. 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

135 24578 ดญ. เปี่ยมรัก จันแดง 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

136 24579 ดช. ธนวัฒน์ พิมมะหา ในใบช าระเงนิ

142 24580 ดญ. จิรัชญา ปะตังถาโต 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

150 24581 ดช. วรกานต์ เทพสมพร เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

151 24582 ดช. คุณานนต์ เทพาศักดิ์ หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

153 24583 ดญ. ภัทรียา เจียรคุปต์ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

155 24584 ดช. จิรพัฒน์ จันดาดาล    ปจ. 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

156 24585 ดญ. ศศิวิมล กองแกว้ ในวนัทีร่ายงานตัว(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

164 24586 ดช. ศุภณัฐ หินพรม 6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

165 24587 ดญ. นลิน แพลนสัมฤทธ์ิ
166 24588 ดญ. วรการณ์ แหมไธสง แจ้งใหท้ราบเพ่ือความเข้าใจ
172 24589 ดช. ปรานทร์ ไชยนิคม         ผู้ที่มีสิทธ์ิมอบตัวในครัง้นี้ 
173 24590 ดญ. ศิริธร สุริยันต์ (วันที่ 1-3 เม.ย. 2564) ขอความกรุณา
176 24591 ดช. โฆษิต เรืองกจิพิสัยกลุ   ปจ. ให้มามอบตัว ตามวันและเวลา
181 24592 ดช. ธนพนธ์ คมข า ที่ก าหนดเทา่นั้น หากไม่มาตามที่ได้
182 24593 ดญ. สุวิชาดา อนิทร์ไชยา แจ้งไว้ถอืว่าสละสิทธิ์
192 24594 ดญ. ทักษพร ศรีวงศา
193 24595 ดช. นิติภัทร จันทร์ขุนทศ
194 24596 ดช. ตะวันฉาย ทัง    ปจ.
196 24597 ดญ. พิชชาพร โชคพระสมบตัิ
201 24598 ดช. ทักษดนย์ เบา้จังหาร
203 24599 ดญ. นันท์นภัส สิทธิจันเสน
204 24600 ดญ. ศุภิสรา โสรมรรค
206 24601 ดช. ณรงค์รัชช์ ณกรวัยวัฒน์     ปจ.
208 24602 ดญ. สิริกร ค าศรีเมือง
209 24603 ดญ. ภัทรณัฐ ไชยบบุผา
211 24604 ดญ. ณิชาธาร พลชารี


