
ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program [ IEP ]

1 23818 ด.ช. ณัฐธร์ี สงวนชาติ วนั  เวลา  รายงานตวั  

2 23828 ด.ช. ธทีตั จ าปาดษิฐ์
3 23830 ด.ช. วรรณทศัน์ พะดาวัลย์ รายงานตวั  วนัที ่20 - 21 มนีาคม 2563 

4 23831 ด.ญ. ณัฏฐธดิา จันทมาตร เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

5 23834 ด.ญ. อารยา เจริญคณุววิัฎ
6 23835 ด.ช. สทิธโิชค แซแ่ต้
7 23844 ด.ช. ณักลภญ์ แสนปาง วธิกีารรายงานตวั
8 23846 ด.ช. ปภงักร ทองโม้  รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

9 23848 ด.ช. ธนกฤต อนนัตการณ์ชัย 1.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

10 23849 ด.ช. เทพฤทธิ์ เทพนิ 1.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

11 23850 ด.ญ. กชนนัท์ คงทพิย์ 1.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  ในใบช าระเงนิ

ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 2.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลบัมายืน่ใหก้ับ

หลักสูตรแผนการเรียน English Program [ EP ] เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

3.  กรอกใบมอบตวัใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย

4.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตวั

1 23851 ด.ญ. เสาวลกัษณ์ บรูณสมภพ ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

2 23852 ด.ญ. อลสิสา เจีย เวิ่น องึ 5. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
        ผูท้ีมี่สิทธิม์อบตัวในครัง้นี ้(20 -21 มีนาคม 2563) 
ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้
หากไม่มาตามทีไ่ด้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์
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ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program [ IEP ]

1 23854 ด.ช. ศวิกร นอ้ยนาง วนั  เวลา  รายงานตวั  

2 23865 ด.ญ. ไมลนีา่ เอมกิา โควา๊ค
3 23867 ด.ช. ธนวัฒน์ ฝังใจ รายงานตวั  วนัที ่20 - 21 มนีาคม 2563 

4 23872 ด.ช. ภารัณ พัฒนกจิธารา เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

5 23873 ด.ญ. อนญัญา สจุิต
6 23878 ด.ช. วรเทพ ศรีบริุนทร์
7 23887 ด.ญ. กญัญณัท โยบตุดา วธิกีารรายงานตวั
8 23888 ด.ญ. ธนภรณ์ ดษิฐเนตร  รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

9 23892 ด.ช. คณพศ ฐานนัดร 1.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

10 23894 ด.ช. ปณุภทัร์ นอ้ยจันทร์ 1.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

1.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

ในใบช าระเงนิ

2.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลบัมายืน่ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

        ผูท้ีมี่สิทธิม์อบตัวในครัง้นี ้(20 -21 มีนาคม 2563) หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้ 3.  กรอกใบมอบตวัใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย

หากไม่มาตามทีไ่ด้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์ 4.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตวั

ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

5. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู
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แจ้งใหท้ราบเพ่ือความเข้าใจ



ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program [ IEP ]

1 23897 ด.ญ. ขวัญรัตน์ เจริญลาภศุภวัตร์ วนั  เวลา  รายงานตวั  

2 23899 ด.ญ. รุ่งเรืองรอง โชคศริิเจริญ
3 23900 ด.ญ. กญัญาภคั อรุณสนัตเิดชา รายงานตวั  วนัที ่20 - 21 มนีาคม 2563 

4 23902 ด.ช. อนิตภาค อนิตายวง  (ปจ.) เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

5 23904 ด.ญ. พมิญดา จันทมาตร
6 23908 ด.ช. เสฏฐวุฒิ เปาวนา  (ปจ.)
7 23909 ด.ญ. ปพชิญา คณุาคม วธิกีารรายงานตวั
8 23910 ด.ช. อภปิญัญา พบิลูกลุสมัฤทธิ์  รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

9 23911 ด.ช. ภมูอัิมรินทร์ อนิทร์สดีา 1.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

10 23912 ด.ช. ภทัรพล ระวงษโ์คตร 1.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

11 23913 ด.ช. ศวิกร ซว่มเชยีง 1.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

12 23914 ด.ญ. วาสนา แซแ่ต้ ในใบช าระเงนิ

13 23915 ด.ช. ภริูนทร์ ผลบญุ 2.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลบัมายืน่ใหก้ับ

14 23916 ด.ญ. วริสรา อุ่นแสง เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 3.  กรอกใบมอบตวัใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย

หลักสูตรแผนการเรียน English Program [ EP ] 4.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตวั

ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

5. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

1 23917 ด.ญ. เคตี้ เจีย ลิ่ง องึ

2 23197 ด.ช. เบนจามนิ ไซรัส โคชคู

        ผูท้ีมี่สิทธิม์อบตัวในครัง้นี ้(20 -21 มีนาคม 2563) 
ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้
หากไม่มาตามทีไ่ด้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์
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ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program [ IEP ]

1 23919 ด.ช. ภริูวัฒน์ พรหมไชยา วนั  เวลา  รายงานตวั  

2 23920 ด.ช. ยงยุทธ โพธริาช   (ปจ.)
3 23921 ด.ช. พรหมพริิยะ พริิยะสกลุย่ิง   (ปจ.) รายงานตวั  วนัที ่20 - 21 มนีาคม 2563 

4 23922 ด.ญ. นวนิดา นครแกว้ เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

5 23923 ด.ช. สทิธกิร ทบัศรี     (ปจ.)
6 23924 ด.ญ. กนัตก์นษิฐ์ ถาวรวเิชยีร
7 23925 ด.ช. ธนภทัร ฝังใจ วธิกีารรายงานตวั
8 23926 ด.ช. ภคนิ ชัชวาล  รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  1.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

หลักสูตรแผนการเรียน English Program [ EP ] 1.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

ในใบช าระเงนิ

2.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลบัมายืน่ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

1 23927 ด.ญ. นาตาชา เลลานา โรหเ์รน หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

2 23928 ด.ช. ดษิกร สลุา 3.  กรอกใบมอบตวัใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย

4.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตวั

ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

5. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

        ผูท้ีมี่สิทธิม์อบตัวในครัง้นี ้(20 -21 มีนาคม 2563) 

ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้

หากไม่มาตามทีไ่ด้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์

หมายเหตุ
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ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

1 23929 ด.ญ. อารดา มหาพงศไ์พศาล  (IEP) วนั  เวลา  รายงานตวั  

2 23930 ด.ญ. วริศรา ชลนับรีุธรรม      (ปกติ)

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  รายงานตวั  วนัที ่20 - 21 มนีาคม 2563 

ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

วธิกีารรายงานตวั
 รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

1 23931 ด.ช. อรรณวนิทร์ ทองเดช  (IEP) 1.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

2 23932 ด.ญ. พจิิตตรา อัศวเรืองชัย (IEP) 1.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

1.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

ในใบช าระเงนิ

2.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลบัมายืน่ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

        ผูท้ีมี่สิทธิม์อบตัวในครัง้นี ้(20 -21 มีนาคม 2563) 3.  กรอกใบมอบตวัใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย

ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้ 4.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตวั

หากไม่มาตามทีไ่ด้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์ ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

5. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู
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แจ้งใหท้ราบเพ่ือความเข้าใจ
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ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชัน้อนุบาลปีที่ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program [ IEP ]

1 23933 ด.ช. อชริะ สงิหห์ลา้ วนั  เวลา  รายงานตวั  

2 23934 ด.ญ. ชามาวร์ี มณีพรรัตนชัย
3 23935 ด.ช. กติตกิวนิ ผาระสทิธิ์ รายงานตวั  วนัที ่20 - 21 มนีาคม 2563 

4 23936 ด.ช. ยศพงศ์ โคตรธนวดี เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

5 23937 ด.ญ. ณัฏฐณิชา สขุมานพ
6 23938 ด.ช. บลุากร โคตรสมบตัิ
7 23939 ด.ช. ณัชชวนิทร์ สาสงิห์ วธิกีารรายงานตวั

8 23940 ด.ช. ราฟาเอล ชาวทิ  รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

9 23941 ด.ช. ธนตัถพ์ล เฉนิ 1.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

10 23942 ด.ช. อภวิชิญ์ กาลนลิ 1.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

11 23943 ด.ช. ณัฐชรพัฒน์ ศรีธนนนัท์ 1.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

12 23944 ด.ช. กฤษณะ นาโพธิ์ ในใบช าระเงนิ

13 23945 ด.ช. ธนกฤต ฉายแกว้ 2.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลบัมายืน่ใหก้ับ

14 23946 ด.ช. กติตคิณุ คงเจริญ เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

15 23947 ด.ช. พัชรพล แสนพวา หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

16 23948 ด.ช. อภญิญา สจุิต 3.  กรอกใบมอบตวัใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย

17 23949 ด.ช. ธนกฤต ชัยสขุสมบตัิ 4.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตวั

18 23950 ด.ช. ปคณุ บญุปก ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

19 23951 ด.ญ. ภคพร มณีวรรณ 5. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

20 23952 ด.ญ. ภริญา นามเคน

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชัน้อนุบาลปีที่ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program [ IEP ]

1 23953 ด.ญ. พรนบัพัน ภาคภมูิ วธิกีารรายงานตวั

2 23954 ด.ช. ตณิณภพ บรูณสมภพ  รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

3 23955 ด.ช. วรินทร โสภาวัฒน์ 1.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

4 23956 ด.ญ. กณัฐมาศ สณัหเสณี 1.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

5 23957 ด.ช. นาโอะ มตัซโึมะโตะ 1.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

6 23958 ด.ช. พชร สมบรูณ์ ในใบช าระเงนิ

2.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลบัมายืน่ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

        ผูท้ีมี่สิทธิม์อบตัวในครัง้นี ้(20 -21 มีนาคม 2563) 3.  กรอกใบมอบตวัใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย

ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาทีก่ าหนดเท่านัน้ 4.  ผูป้กครองสามารถมากรอกเอกสารมอบตวั

หากไม่มาตามทีไ่ด้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์ ไดโ้ดยไมต่อ้งน าเด็กมา

5. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู
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แจ้งใหท้ราบเพ่ือความเข้าใจ
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