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

1 002 24389 ด.ญ. ภชูลิตา มูลเมือง วนั  เวลา  รายงานตวั  

2 003 24390 ด.ญ. ปณิตา ปราบสมิา
3 004 24391 ด.ช. ธราธิป วาทโยธา รายงานตวั  วนัที ่1-3 เม.ย. 2564 

4 005 24392 ด.ญ. อภชิญา คงสจุริตธรรม เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

5 006 24393 ด.ช. อัครวินท์ เจริญคณุวิวัฏ
6 007 24394 ด.ช. นนัทภทัร พลูทอง วธิกีารรายงานตวั
7 008 24395 ด.ช. กรวิชญ์ ทพิย์อุเทน 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

8 009 24396 ด.ญ. ณัชกฤตลดา ฮาโตริ 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

9 010 24397 ด.ญ. พณัณิตา สวุรรณกาล 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

10 011 24398 ด.ญ. วิสสตุา พรหมเกตุ 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

11 012 24399 ด.ช. ปภาวิน สะวานนท์ 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 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program [IEP]  ภาษาไทย

1 001 24400 ด.ญ. ณัฐนชิา สวุรรณวิไลกุล วนั  เวลา  รายงานตวั  

2 002 24401 ด.ญ. แอนเฮลิกา ราโฮล่า
3 003 24402 ด.ญ. ภทัรนดิา เหล่าบณัฑิต รายงานตวั  วนัที ่1-3 เม.ย. 2564 

4 004 24403 ด.ญ. สชุาวดี แซซ่ิ้ม เวลา  08.30 น. - 16.00 น.

5 005 24404 ด.ญ. จิดาภา ปราบสมิา
6 006 24405 ด.ช. ชลบตุร กออินทรศกัดิ์ วธิกีารรายงานตวั
7 007 24406 ด.ช. อิทธิพทัธ์ อาจหาญ 1. รับใบช าระเงนิทีห่อ้งธรุการ

8 008 24407 ด.ช. ปณัณวิชญ์ อโณทยัไพบลูย์ 2.(การช าระเงนิม ี2 ชอ่งทาง)

9 009 24408 ด.ช. วิศรุต พลิารักษ์ 2.1 ไปช าระเงนิทีธ่นาคาร  ตามทีร่ะบไุวใ้นใบช าระเงนิ

10 010 24409 ด.ช. เตชนิท์ นอ้ยมะลิวัน 2.2 ช าระเงนิดว้ยการสแกนบารโ์คด๊ผา่น Mobile Banking

11 011 24410 ด.ญ. อรกัญญา โลหติดี ในใบช าระเงนิ

12 012 24411 ด.ญ. อรณิชชา โลหติดี 3.  น าสว่นทีธ่นาคารคนืให ้ กลบัมายืน่ใหก้ับ

13 013 24412 ด.ช. ณพภทัร ผดงุซอบ เจา้หนา้ทีท่ีห่อ้งธรุการ

14 014 24413 ด.ช. อัณภพ อินตายวง หรอืช าระผา่นMobile Bankingใหแ้จง้กับเจา้หนา้ทีธ่รุการไดเ้ลย

15 015 24414 ด.ญ. พชิชาพร เย่ียนทรง 4.  กรอกใบมอบตวัใหค้รบถว้น  ชดัเจน  อา่นงา่ย  

16 016 24415 ด.ญ. ณชชกมล ทองยืน 5.  ผูป้กครองสามารถมาซือ้เครือ่งแบบนักเรยีนไดเ้ลย

17 017 24416 ด.ช. โจอัน เดลฮุมม์ ในวนัทีร่ายงานตวั(น าเด็กนักเรยีนมาดว้ย)

6. รปูถา่ย 1 นิว้ครึง่  จ านวน 1 รปู

        ผูท้ีมี่สิทธิม์อบตัวในครัง้นี ้ (1-3 เม.ย. 2564) 
ขอความกรณุาใหม้ามอบตัว ตามวันและเวลาทีก่ าหนดเทา่นัน้

หากไม่มาตามทีไ่ด้แจง้ไว้ถอืว่าสละสิทธิ์
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