
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program [IEP]  ภาษาไทย

1 1 24297 ด.ช. กฤตเิดช พลูศรี วนั  เวลา  รายงานตวั  

2 2 24343 ด.ช. ธรรมรัตน์ แก้วกระจ่าง
3 3 24367 ด.ช. ณธกร เผ่าพลัลภ รายงานตวั  วนัที ่1-3 เม.ย. 2564 

4 4 24372 ด.ญ. อารดา ลุนส าโรง เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

5 5 24373 ด.ช. ภมิูภทัร บวัพรมมี
6 6 24374 ด.ญ. ภณัฑิรา มุ่งวัฒนา วธิกีารรายงานตวั
7 7 24375 ด.ญ. อาลียา เบจ์เบอเดอร์ 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

8 8 24376 ด.ช. มังกร จิรวัฒนภกัดกีุล 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

9 9 24377 ด.ญ. ยูการิ ทาเตะ 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

ในใบช าระเงนิ

3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลบัมายืน่ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

        ผูท้ีมี่สิทธิม์อบตัวในครัง้นี ้ (1-3 เม.ย. 2564) หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

ขอความกรณุาใหม้ามอบตัว ตามวันและเวลาทีก่ าหนดเทา่นัน้ 4.  กรอกใบมอบตวัใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

หากไม่มาตามทีไ่ด้แจง้ไว้ถอืว่าสละสิทธิ์ 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

ในวนัทีร่ายงานตวั(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้นอนุบาลปีที่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program [IEP]  ภาษาไทย

1 1 24378 ด.ญ. บญุธิชา อุทมุพร วนั  เวลา  รายงานตวั  

2 2 24379 ด.ช. โปรดเกล้า ภมิูอมร
3 3 24380 ด.ญ. อัจฉราพร เกาะแก้ว รายงานตวั  วนัที ่1-3 เม.ย. 2564 

4 4 24381 ด.ช. กฤตเิดช ศรีเมือง เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

5 5 24382 ด.ช. กิตตพิชิญ์ จินดา
6 6 24383 ด.ช. นนัทภพ บญุจูง วธิกีารรายงานตวั
7 7 24384 ด.ช. ธนชัญา ลุคเซซี 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

8 8 24385 ด.ญ. หยู เชี่ยน ปญุณิศา เที๊ยะ 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

9 9 24386 ด.ช. ปณุณ์ณพชิญ์ ปวรเกียรตสิกุล 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

10 10 24387 ด.ช. สทุธิภทัร จันทกุล 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

11 11 24388 ด.ช. สวุิจักขณ์ ศรีอินทร์ ในใบช าระเงนิ

3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลบัมายืน่ใหก้ับ

        ผูท้ีมี่สิทธิม์อบตัวในครัง้นี ้ (1-3 เม.ย. 2564) เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

ขอความกรณุาใหม้ามอบตัว ตามวันและเวลาทีก่ าหนดเทา่นัน้ หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

หากไม่มาตามทีไ่ด้แจง้ไว้ถอืว่าสละสิทธิ์ 4.  กรอกใบมอบตวัใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

ในวนัทีร่ายงานตวั(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

แจ้งใหท้ราบเพ่ือความเข้าใจ

หมายเหตุ

แจ้งใหท้ราบเพ่ือความเข้าใจ
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