
ที่ เลขประจ าตวั
1 20734 ด.ญ. คุณัญญา โกศิลา              
2 20735 ด.ญ. ลักษมี อินทฤาชัย         
3 20736 ด.ญ. ชนรดี นาดี                  
4 20737 ด.ญ. กันติญา แก้วดอนรี           
5 20739 ด.ช. ภูวิศ ดงบังสถาน
6 20742 ด.ช. ภาณุ เกษมสุข
7 20743 ด.ช. สาริทธิ์ สุวรรณอภิชน
8 20744 ด.ช. ทัชชกร เชี่ยวบัญชี
9 20745 ด.ช. ธฤษณัช ต้ังโนนสูง
10 20746 ด.ญ. บัวบูชา บัวคอม
11 20747 ด.ช. อาคิรา มอโท
12 20748 ด.ช. พงษ์จักรกฤษณ์ เหลาเหล็ก
13 20749 ด.ช. นภัสภณ โฆสิตนุกูล
14 20750 ด.ญ. ณภคภร โฆสิตนุกูล
15 20751 ด.ช. สิทธิกร ชมภูโคตร
16 20753 ด.ช. รชต สมศรีมี
17 20754 ด.ญ. ธีรดา สุวรรณศรี
18 20756 ด.ช. ณิชพน ปะนัดเต
19 20758 ด.ญ. กมลพัชร วรวงศ์
20 20760 ด.ญ. สรรวษา จิตติพร
21 20764 ด.ช. พีรวิชญ์ พรมโสภา
22 20765 ด.ช. ปวัตน์ บ้างวิจิตร
23 20766 ด.ช. กฤษตะพัฒน์ สุวรรณศักด์ิ
24 20767 ด.ช. ปัณณพัฒน์ เลิศสมพร
25 20768 ด.ช. พสิษฐ์ ศรีอินทร์มนต์
26 20769 ด.ช. กิตติธัช ทองทิพย์
27 20770 ด.ช. พิชญะ นามอุตวงษ์
28 20772 ด.ช. อดิศร อินจ าปา
29 20773 ด.ช. กฤษฏ์ ศิริวัฒนสิทธิ์
30 20774 ด.ช. ธีรวัฒน์ ศรีจันทร์
31 20775 ด.ญ. อิสยาภรณ์ วงษ์สนิทธีรา
32 20776 ด.ญ. ลวิตรา ผิวขาว
33 20777 ด.ญ. อรอนงค์ สิงห์น้อย
34 20779 ด.ญ. ณัฏฐพร ศุภรัตนชาติพันธ์
35 20780 ด.ญ. อรปรียา เจริญรัตน์
36 20783 ด.ช. ชินภัทร เสนาเจริญ
37 20784 ด.ช. คณิศร ภัทรโพธิภักด์ิ
38 20785 ด.ช. อภิรักษ์ วรเดชมงคล
39 20786 ด.ช. ธนเดช ชาญธีระเดช
40 20789 ด.ช. ณฐกร พลศรี
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ที่ เลขประจ าตวั
41 20790 ด.ญ. สุภัสสรา แสงแก้ว
42 20792 ด.ช. ปัณณวิชญ์ กุค าอู
43 20795 ด.ญ. สุจรรย์จิรา ปึงชูตระกูล
44 20796 ด.ญ. สุพิชญ์นันท์ ปึงชูตระกูล
45 20797 ด.ช. ชยพล ศรีทอง
46 20798 ด.ญ. ชลดา เฉิน
47 20799 ด.ญ. นภัค อมรสิน
48 20800 ด.ญ. สราพร สุริยา
49 20801 ด.ญ. ภิญญดา เสนาลอย
50 20802 ด.ญ. ธารลดา ปาดา
51 20804 ด.ญ. อภิชญา อัศวภูมิ
52 20805 ด.ญ. จิรกาญ พีรัตน์
53 20806 ด.ญ. ธานิยา วิเชียรเครือ
54 20807 ด.ช. ธิติวัฒน์ อริยคุณาธนานนท์
55 20813 ด.ญ. หทัยชนก จันทโรทัย
56 20814 ด.ช. ถิรคุณ ลาภโคกสูง
57 20817 ด.ช. โจเซฟ วิลเล่ียม อีวานส์
58 20818 ด.ญ. พัชริดา ศุภชัยสาคร
59 20819 ด.ญ. อิสริยาภรณ์ จึงวัฒนตระกูล
60 20820 ด.ช. ภูมิพัฒน์ เรืองจิรพจน์
61 20821 ด.ญ. นรีพัฒน์ ธรรมโชติธนาศิริ
62 20822 ด.ญ. วรพิชชา เจริญจิตต์
63 20823 ด.ช. สุทธิรักษ์ พิมพ์สาลี
64 20824 ด.ญ. แพรธารา กุลฤชากร
65 20825 ด.ช. รัชชานนท์ ลายวรรณรัตน์
66 20827 ด.ญ. พิชามญธุ์ สิทธิเจริญ
67 20829 ด.ญ. พุทธรักษา ฮอร์ฟาท
68 20831 ด.ญ. นริศา แสนตุ้ย
69 20833 ด.ช. รพีพงศ์ อัครวิชญ์กุญธร
70 20835 ด.ช. ธิติ ธีระแนว
71 20836 ด.ช. กฤษณพงศ์ ธงศรี
72 20837 ด.ช. ธนกร ทรัพย์บุญญากร
73 20840 ด.ช. ณัฐวัฒน์ ทัศนะวณิชย์
74 20841 ด.ช. ณัฐพัชร์ ทัศนะวณิชย์
75 20842 ด.ช. เจษฎา เจริญรัตน์
76 20845 ด.ญ. ญาณวดี บุตรเวียงพันธ์
77 20847 ด.ญ. กาญจ์ญาวีย์ ถวิลหวัง
78 20848 ด.ช. ศิรพัชร พนาวัฒนวงศ์
79 20849 ด.ช. ณัฐชนน บุญเลิศ
80 20851 ด.ช. ธนกฤต จุลกะบุตร
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ที่ เลขประจ าตวั
81 20852 ด.ญ. ภิญญามาศ แซ่มุก
82 20853 ด.ญ. สุพิชญา รัฐโอบอุ้ม
83 20854 ด.ช. ภรรคนนท์ ล่ิมสลักเพชร
84 20855 ด.ช. ฐปนวัฒน์ วานิช
85 20858 ด.ช. ปิยภัทร ดีนาง
86 20859 ด.ญ. พิชชาภา โสพิลา
87 20860 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ป้อมเชียงพิณ
88 20861 ด.ช. กฤตภาส สุระอุดร
89 20864 ด.ช. พงศภัค ขัตติยวงษ์
90 20868 ด.ช. ธนัชภัทร แก้วเจริญ
91 20870 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ดวงสีดา
92 20871 ด.ญ. ปวีณ์รัตน์ ดอนพระยา
93 20873 ด.ช. พุฒิธร สว่างสุข
94 20874 ด.ญ. ณชวัล ค าภาเวทย์
95 20875 ด.ญ. เฮเลน สปิน่า
96 20876 ด.ช. กิตติพศ ไกรศวร
97 20877 ด.ช. รวี เสาวคนธ์
98 20878 ด.ช. ศุภกร เหมะธุลิน
99 20880 ด.ช. กฤติเดช ค าแก้ว
100 20881 ด.ญ. หทัยกาญจน์ ชูวงศ์
101 20882 ด.ช. เจษฎา อุปพงศ์
102 20883 ด.ญ. อรุณลักษณ์ อภิรัตน์วรากุล
103 20884 ด.ช. คุณัชญ์ มานะโส
104 20885 ด.ช. ธนดล ลาโคตร
105 20886 ด.ญ. พิชญาภา อนวัชชกุล
106 20887 ด.ญ. มิยาวดี โชคเหมาะ
107 20888 ด.ช. พระราม พิบูลย์วัฒนวงษ์
108 20889 ด.ช. พระลักษมณ์ พิบูลย์วัฒนวงษ์
109 20892 ด.ช. วิชชากร สมกันธา
110 20894 ด.ช. ปริณ ราชโยธา
111 20895 ด.ช. รัตนเดช ดอนสถิตย์
112 20897 ด.ช. อัครพงษ์ ทองมี
113 20898 ด.ญ. พิชญา มานะ
114 20899 ด.ญ. นันท์ณิภัค ศรีแขไตร
115 20902 ด.ช. ปัณณพัทธ์ จอดนอก
116 20904 ด.ญ. นัดดาภัทร นุ่นสวัสด์ิ
117 20905 ด.ช. ปุณพจน์ สุริยาอมฤทธิ์
118 20906 ด.ญ. นราวดี สุริโย
119 20907 ด.ช. วรวุฒิ ทองหล่อ
120 20908 ด.ช. รวีโรจน์ คนดี
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121 20909 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ สกุลธนไพศาล
122 20911 ด.ญ. จิตตานันท์ ฟ้าขลิบทองเจริญ
123 20912 ด.ช. ภูมิพัฒน์ สายแก้ว
124 20916 ด.ญ. ณัฐธิดา ล้ิมสุวรรณ
125 20918 ด.ช. ภาตะวัน ตรีภพ
126 20921 ด.ญ. รุ่งดาริน กัณฑสิทธิ์
127 20924 ด.ญ. รสิตา พึง่โพธิ์
128 20926 ด.ญ. ธิดาภัทร โยธานันต์
129 20927 ด.ช. กีรติกร ป้อมสุวรรณ
130 20929 ด.ญ. ปวีณ์สุดา ศรีหาวงษ์
131 20931 ด.ญ. ณฐมน ศิริสถิตย์
132 20932 ด.ญ. กชพรรณ คชารักษ์
133 20934 ด.ญ. พริมรตา ไตรทิพวรชัยกุล
134 20937 ด.ช. กฤษปัณดิช บุตรธนู
135 20938 ด.ญ. จรรยพร ปาตู
136 20939 ด.ญ. ณัฐรดา ศรีทวีป
137 20940 ด.ญ. สุณิชา วงศ์อารีย์
138 20941 ด.ช. ณพัฒน์ คุณะปุระ
139 20942 ด.ช. เพรชวัฒน์ ศรีค าภา
140 20944 ด.ญ. นภัค วีรชาติยานุกูล
141 20945 ด.ช. ปวิชญา ศรีดาธรรม
142 20946 ด.ช. ธิติวัฒน์ พหลชัยชูพงศ์
143 20947 ด.ญ. กัลยรินรัฎ นิติธนพาณิช
144 20948 ด.ช. พรภวิษย์ ไชยวัฒนตระกูล
145 20950 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ รอบคอบ
146 20952 ด.ช. ณัฐภัทร มุกขะกัง
147 20953 ด.ญ. อัญชลีพร จันทะบูลย์
148 20954 ด.ช. พรชัย วิเนตร
149 20955 ด.ช. พิชญภัค พรหมสาขา ณ สกลนคร
150 20956 ด.ช. ธงรัก รัตนวิชา
151 20958 ด.ช. ชิติพัทธ์ พงษ์รัตน์
152 20962 ด.ช. ก้องกิตติคุณ เครือเนตร
153 21048 ด.ช. เจตน์สฤษฎิ์ จันทร์ชมภู
154 21049 ด.ญ. ชนัฐปภาฐ์ โชติพิทยสุนนท์
155 21050 ด.ช. ศุภวัฒน์ ชิณรงค์
156 21051 ด.ญ. ชุติมันต์ ภาโนมัย             
157 21053 ด.ช. ตรีฐวัฒน์ หัศกรรจ์
158 21054 ด.ช. วีรวิชญ์ ภูชาดึก
159 21055 ด.ช. ปวิทัฬห์ สุวรรณาพิสิทธิ์
160 21056 ด.ช. ภาสวัชร์ หมู่โยธา

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที ่1   ประจ าปีการศึกษา 2561

หลักสูตรแผนการเรียน Intensive English Program (IEP)
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

ชื่อ - สกุล
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161 21057 ด.ช. ปภังกร ภาคพรหม
162 21058 ด.ญ. วรณัน จันดามุกข์
163 21059 ด.ญ. ชนิดาภา ผมงาม
164 21109 ด.ญ. บุญญาภา เพียรเสถียรชัย
165 21226 ด.ช. ชลธี ค าโพนงาม
166 21544 ด.ช. ณัฐนรุตม์ ละอองเอกกุลภัค
167 21545 ด.ญ. ณัฐธยาน์ สิริโรจนมงคล
168 21588 ด.ช. ธีรภัทร อุตตะกะ
169 22047 ด.ช. นาคิน หนูกลาง
170 22075 ด.ช. ตฤณ คงธนโฆษิตกุล
171 22078 ด.ช. ภัทรดนัย สุริยะ
172 22080 ด.ช. วุฒิกร พิมพ์กลาง
173 22176 ด.ช. อัครเดช ฐิติวัฒนาการ
174 22242 ด.ช. ธนาวุฒิ พุทชา
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