
เลขที่ ปจต. หมายเหตุ

001 24613 ด.ช. ดติถวฒัน์ เกียรตศิรีธนกร
002 24614 ด.ช. อธิปกรณ์ แสงจันทร์คุม้ วนั  เวลา  รายงานตวั  

003 24615 ด.ช. ตรัสวตัช์ ตั้งกิตตสิวุรรณ์
004 24616 ด.ญ. สกุฤตา สงิห์ไกรหาญ รายงานตวั  วนัที ่4-8 ม.ค. 2565 

005 24617 ด.ญ. พชรจุฑา เวชไธสง เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

006 24618 ด.ช. ภาคิน บวรกิตวิงค์
007 24619 ด.ญ. กชพรรณพร สรุิยา
008 24620 ด.ญ. พชิชาพร ชณิภา วธิกีารรายงานตวั
009 24621 ด.ญ. สวุชิญา บาลี 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

010 24622 ด.ช. บญุปติิ เตง็สถิตย์พงษ์ 2.(การช าระเงนิม ี3 ชอ่งทาง)

011 24623 ด.ญ. ดาริน บบุผามาตานัง 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

012 24624 ด.ช. กฤตเิดช เกาะแก้ว 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

013 24625 ด.ช. ศภุวชิญ์ จินดา ในใบช าระเงนิ

014 24626 ด.ช. กัณครินทร์ เลิงภบูงั 2.3 ช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติของธ.กสกิรไทยประเภท

015 24627 ด.ช. กรณ์ เขมะสจัจกุล CGA/SFT Kbank VISA Card (รดูบัตรทีโ่รงเรยีน)

016 24628 ด.ช. กรรชยั วราสนิธ์ 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

017 24629 ด.ช. ฉัตรดนัย แก้วคูณเมือง เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

018 24630 ด.ช. กฤษชนภณ มีขันทอง หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

019 24631 ด.ญ. ปาณิสรา อภไิกรสนิ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

020 24632 ด.ช. ศภุกฤต วชิยัเมือง 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

021 24633 ด.ช. ศวิณัฐ ขนันเย่ียม ในวนัทีร่ายงานตัว(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

022 24634 ด.ช. ฉันทวชิช์ ศริิรัตน์ 6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

023 24635 ด.ญ. เจลิน ชเูอิ้น แทง 7. ส าเนาสตูบิัตรนักเรยีน+ส าเนาทะเบยีนบา้นนักเรยีน

024 24636 ด.ญ. ปณุยนุช นิราสค า 8. ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบยีนบา้น(บดิา มารดา)

025 24637 ด.ช. ณทัฐ พพิฒัน์ด ารงกิจ
026 24638 ด.ช. สทุธิพจน์ ปงึชตูระกูล แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
027 24639 ด.ช. ธีรัตม์ แก้วมุข         ผู้ที่มีสิทธิ์มอบตัวในครัง้นี้ (4-8 ม.ค. 2565) 
028 24640 ด.ช. จตรุภทัร สงิห์ค า ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น
029 24641 ด.ญ. ศทุธดา คุณากูลสวสัดิ์ หากไม่มาตามที่ได้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์

030 24642 ด.ญ. ปยิอร กองแก้ว
031 24643 ด.ญ. กัลมสรณ์ ศรีมงคล
032 24644 ด.ญ. อริย์กันตา ฉัตรพรธนโชติ
033 24645 ด.ช. วรภทัร จันทรกุลกิจ
034 24646 ด.ญ. พมิพศ์ริิ เวยีนศรี
035 24647 ด.ช. พรีพล สดุเสน่ห์
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036 24648 ด.ช. วชิญกรณ์ สขุมานพ
037 24649 ด.ญ. จุฑาทิพย์ ทหารนะ วนั  เวลา  รายงานตวั  

038 24650 ด.ญ. ณัฏฐนิช คุณพนิชกิจ
039 24651 ด.ช. ธนวรรธน์ นิโกรตา้ รายงานตวั  วนัที ่4-8 ม.ค. 2565 

040 24652 ด.ญ. อลิตา ขุสวุรรณ เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

041 24653 ด.ญ. พริัลพชัร ริมชยัสทิธ์ิ
042 24654 ด.ญ. มันตา ไชยมนตรี
043 24655 ด.ญ. เทพ ีดดัสกรค์ ประชวิาด วธิกีารรายงานตวั
044 24656 ด.ช. คณิน ศรีวโิรจน์ 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

045 24657 ด.ช. ธนภทัร คุณะปรุะ 2.(การช าระเงนิม ี3 ชอ่งทาง)

046 24658 ด.ญ. เอล่า ปรียาดา แก้วสโีท 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

047 24659 ด.ช. ธนาธิป วเิชยีรเครือ 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

048 24660 ด.ช. ภวูเมศฐ์ ศรีวรีะชยัชาติ ในใบช าระเงนิ

049 24661 ด.ช. ธนกร โลมาอินทร์ 2.3 ช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติของธ.กสกิรไทยประเภท

050 24662 ด.ช. ภฏัชพล ชคูันหอม CGA/SFT Kbank VISA Card  (รดูบัตรทีโ่รงเรยีน)

051 24663 ด.ช. วนัปติิ ทองดอนบม 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

052 24664 ด.ช. ปรุเชษฐ์โกล เฉิน เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

053 24665 ด.ช. นิตธิร บญุศริิ หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

054 24666 ด.ญ. ศภุสตุา ภวภตูานนท์ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

055 24667 ด.ช. อคิราห์ เกิดศรี 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

056 24668 ด.ญ. ศภุชัญา จอมค าสงิห์ ในวนัทีร่ายงานตัว(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

057 24669 ด.ช. ณัฐนนท์ ศรีสริิ 6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

058 24670 ด.ญ. ปราณบญุรักษ์ แปน้ทอง 7. ส าเนาสตูบิัตรนักเรยีน+ส าเนาทะเบยีนบา้นนักเรยีน

059 24671 ด.ช. ภคพล พนัล า 8. ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบยีนบา้น(บดิา มารดา)

060 24672 ด.ช. เศวตโชติ โพธ์ิชยั
061 24673 ด.ช. ฮาจิน คิม แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
062 24674 ด.ช. ฤทธิรณ กองสวุรรณ         ผู้ที่มีสิทธิ์มอบตัวในครัง้นี้ (4-8 ม.ค. 2565) 
063 24675 ด.ญ. พรชมพู สายชมภู ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น
064 24676 ด.ญ. พลอยนับพนั ดว้งค า หากไม่มาตามที่ได้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์

065 24677 ด.ญ. บณุณดา ปราชญาวริิยะ
066 24678 ด.ช. เมธากร เทวารักษ์วรกุล
067 24679 ด.ญ. กัญญาภรณ์ วโรรส
068 24680 ด.ช. ธนาธิป ทรงกิตตริัตน์
069 24681 ด.ญ. สริิโสภา อุตรธิยางค์
070 24682 ด.ญ. พมิพพ์ศิา ศรีหาชยั
071 24683 ด.ญ. พริมา เคหาสยั
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072 24684 ด.ช. ปยิะวฒัน์ อยู่คงดี
073 24685 ด.ญ. ปณัณธร กิตยุทธกรณ์ วนั  เวลา  รายงานตวั  

074 24686 ด.ญ. นพชิย์ ตามสกุล
075 24687 ด.ช. พชรดนัย แก้วไชย รายงานตวั  วนัที ่4-8 ม.ค. 2565 

076 24688 ด.ช. คชภคั งานรุง่เรือง เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

077 24689 ด.ช. ภาคภมิู วงศอ์นุ
078 24690 ด.ญ. เฟรีญา นาคประเสริฐ
079 24691 ด.ญ. ฮวามาย เผ่าพลัลภ วธิกีารรายงานตวั
080 24692 ด.ญ. ธิดาพร บบุผามาตานัง 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

081 24693 ด.ช. ณิชพน สระแก้ว 2.(การช าระเงนิม ี3 ชอ่งทาง)

082 24694 ด.ญ. โบนิตา ประมวล 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

083 24695 ด.ช. ธณาธิป เหมไธสง 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

084 24696 ด.ญ. สปุระวณ์ี รัตนชาตวิงศ์ ในใบช าระเงนิ

085 24697 ด.ช. กรฤต พลมุข 2.3 ช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติของธ.กสกิรไทยประเภท

086 24698 ด.ญ. อัครณิชา อภวิมิลลักษณ์ CGA/SFT Kbank VISA Card (รดูบัตรทีโ่รงเรยีน)

087 24699 ด.ช. ณภทัร แถวเพณี 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

088 24700 ด.ญ. โกมลรัตน์ วสิารทธนาพนัธ์ุ เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

089 24701 ด.ญ. พมิพน์ลิน ศรีชณุหวณิช หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

090 24702 ด.ช. ชนวรรธน์ ธรรมวงค์ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

091 24703 ด.ญ. ฐิตริัตน์ สวุรรณน้อย 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

092 24704 ด.ญ. ณัฏฐ์ชาภทัร เลิศรัตนชฎาพร ในวนัทีร่ายงานตัว(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

093 24705 ด.ช. ณฐภทัร มีชยั 6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

094 24706 ด.ช. ตรัยคุณ ถิตย์บญุครอง 7. ส าเนาสตูบิัตรนักเรยีน+ส าเนาทะเบยีนบา้นนักเรยีน

095 24707 ด.ช. ภานุรุจ เดชะคุณ 8. ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบยีนบา้น(บดิา มารดา)

096 24708 ด.ช. ธิตกิรณ์ จันทราช
097 24709 ด.ญ. ภทัรนันทน์ สวุรรณหงษ์ แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
098 24710 ด.ญ. นรินทร์พร สงูแข็ง         ผู้ที่มีสิทธิ์มอบตัวในครัง้นี้ (4-8 ม.ค. 2565) 
099 24711 ด.ช. กาญจน์ณภทัร กิ่งกาญจน์สกุล ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น
100 24712 ด.ญ. ปณิุกา โลหะมาศ หากไม่มาตามที่ได้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์

101 24713 ด.ช. เจตน์ชพล ทองสขุกุลวฒัน์
102 24714 ด.ช. หิรัญกฤษฎ์ิ อัมพนุันทน์
103 24715 ด.ช. วชิญ์ชญะ ศรีอินทร์
104 24716 ด.ญ. ธัญชนก คันทะยอด
105 24717 ด.ช. อาคิระ ราชนั
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106 24718 ด.ญ. นัฏฐณิชชา น่าชม
107 24719 ด.ญ. วสิทุธิดา สรุิเย วนั  เวลา  รายงานตวั  

108 24720 ด.ช. ฌาวญิญ์ แซจึ่ง
109 24721 ด.ญ. มะลิขวญั ลิเขาสงู รายงานตวั  วนัที ่4-8 ม.ค. 2565 

110 24722 ด.ช. ภชุคิณ ค าลือฤทธ์ิ เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

111 24723 ด.ญ. ลินลดา ธนานุกูลสมบตัิ
113 24724 ด.ญ. ณฐพร แพง่ศรีสาร
115 24725 ด.ช. ศวิชั สกุรรณ วธิกีารรายงานตวั
116 24726 ด.ญ. ภสิรินธันญ์ ปรัชญาทิตย์กูล 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

117 24727 ด.ญ. สริินทรา เทพวงค์ 2.(การช าระเงนิม ี3 ชอ่งทาง)

118 24728 ด.ญ. พมิพร์ดา โพธ์ิคลี 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

119 24729 ด.ญ. พชิชาภา รูปงาม 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

120 24730 ด.ญ. คีตภทัร พชิะยะ ในใบช าระเงนิ

121 24731 ด.ช. ธนภทัร วรรณพราหมณ์ 2.3 ช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติของธ.กสกิรไทยประเภท

122 24732 ด.ช. พลช ววิฒัน์อัศวนิ CGA/SFT Kbank VISA Card (รดูบัตรทีโ่รงเรยีน)

123 24733 ด.ช. พชรพล ขุนภกัดี 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

124 24734 ด.ญ. วชริปลัิญจน์ ธรรมครูปทัม์ เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

125 24735 ด.ช. ปณัณวฒัน์ ตยีะวาพร หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

126 24736 ด.ญ. กัลย์วรัฐ พรมวงค์ 4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

127 24737 ด.ช. ตลุย์ณภทัร ส าราญกลาง 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

128 24738 ด.ช. กรวชิญ์ อนันตส์ริิภญิโญ ในวนัทีร่ายงานตัว(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

129 24739 ด.ญ. ศริินทิพย์ ผลบญุ 6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

130 24740 ด.ญ. ณิชาภรณ์ รัตนะ 7. ส าเนาสตูบิัตรนักเรยีน+ส าเนาทะเบยีนบา้นนักเรยีน

131 24741 ด.ญ. ธรรญชนก จิตรหาญ 8. ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบยีนบา้น(บดิา มารดา)

132 24742 ด.ญ. กชพรรณ พมิาลัย
133 24743 ด.ญ. วรัชญ์สรา แวน่ประโคน แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ
134 24744 ด.ช. กัณตภิชั ปิน่วนิชย์กุล         ผู้ที่มีสิทธิ์มอบตัวในครัง้นี้ (4-8 ม.ค. 2565) 
135 24745 ด.ญ. ธารินทร์ ผาอ านาจ ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนดเท่านั้น
136 24746 ด.ญ. จันทัปปภา คีรีวงก์ หากไม่มาตามที่ได้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์

137 24747 ด.ญ. บญุญาพร วนัทาแก้ว
138 24748 ด.ญ. พราวภทัร ชยัจิตวณิชกุล
139 24749 ด.ช. กฤตพิงศ์ คุณบรุาณ
140 24750 ด.ช. ชนสษิฎ์ ราชเสนา
141 24751 ด.ช. ภรูิช สงิหะสรุิยะ

รายชือ่ผูม้สีทิธ ิเ์ขา้เรยีนช ัน้อนบุาล 1 ปีการศกึษา 2565 

ชือ่ - สกลุ



เลขที่ ปจต. หมายเหตุ

142 24752 ด.ช. ปฑิต กิ่งโก้
143 24753 ด.ช. ภวูดนิทร์ มโนศกัดิ์เสรี วนั  เวลา  รายงานตวั  

144 24754 ด.ช. ณัฏฐภทัร รุง่สงูเนิน
145 24755 ด.ช. ก้องพภิพ ล้ิมสวุรรณ รายงานตวั  วนัที ่4-8 ม.ค. 2565 

146 24756 ด.ญ. กัลยาภสัร์ ใจขาน เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

147 24757 ด.ญ. พรวภิา เทพนิ
148 24758 ด.ญ. ธรรญชนก บริรัตน์ฤทธ์ิ

วธิกีารรายงานตวั
1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

        ผู้ที่มีสิทธิ์มอบตัวในครัง้นี้ (4-8 ม.ค. 2565) 2.(การช าระเงนิม ี3 ชอ่งทาง)

ขอความกรุณาให้มามอบตัว ตามวันและเวลาที่ก าหนด 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

หากไม่มาตามที่ได้แจ้งไว้ถือว่าสละสิทธิ์ 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

ในใบช าระเงนิ

2.3 ช าระเงนิดว้ยบัตรเครดติของธ.กสกิรไทยประเภท

CGA/SFT Kbank VISA Card  (รดูบัตรทีโ่รงเรยีน)

3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลับมายืน่ใหก้ับ

เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กบัเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

4.  กรอกใบมอบตัวใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

ในวนัทีร่ายงานตัว(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

7. ส าเนาสตูบิัตรนักเรยีน+ส าเนาทะเบยีนบา้นนักเรยีน

8. ส าเนาบัตรประชาชน+ส าเนาทะเบยีนบา้น(บดิา มารดา)

รายชือ่ผูม้สีทิธ ิเ์ขา้เรยีนช ัน้อนบุาล 1 ปีการศกึษา 2565 

ชือ่ - สกลุ

แจ้งให้ทราบเพ่ือความเข้าใจ


