
ล ำดับที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ นำมสกลุ ช้ัน
1 26309 เด็กชาย รักเกา้ ศรีเครือแกว้ ป.6/1

2 26402 เด็กชาย สรวิชญ์ แสงจนัทร์ทิพย์ ป.6/1

3 26417 เด็กชาย พีรณฐั ประดิษฐพงษ์ ป.6/1

4 26478 เด็กหญิง ปริยากร ตนัติศิริวฒัน์ ป.6/1

5 26574 เด็กชาย กอ้งกฤษฎ์ิ พงศน์ราทร ป.6/1

6 26663 เด็กชาย กิติภูมิ เข่งเจริญ ป.6/1

7 26347 เด็กหญิง นนัทนชั แจ่มขจรเกียรติ ป.6/2

8 26511 เด็กชาย วชิรวิชญ์ เหลืองไตรวงศ์ ป.6/2

9 26587 เด็กหญิง มนสันนัท์ พงศไ์พรวนา ป.6/2

10 26611 เด็กชาย วรทตั เดชานุวงษ์ ป.6/2

11 26821 เด็กชาย ณดล เสริมสวสัด์ิ ป.6/2

12 27867 เด็กชาย ณฐัปภสัร์ วงัเยน็สถิต ป.6/2

13 26365 เด็กชาย เพชร โรจน์มหามงคล ป.6/3

14 26413 เด็กชาย หสัดินทร์ วงษเ์อ่ียม ป.6/3

15 26451 เด็กชาย นนทธ์รัฐ พรไพศาลนนท์ ป.6/3

16 26501 เด็กชาย กีรติ ฤทธานุกูล ป.6/3

17 26697 เด็กชาย ณพชร พลฤทธ์ิ ป.6/3

18 26358 เด็กชาย วีรวิชญ์ โชติจุฬางกูร ป.6/4

19 26582 เด็กหญิง พิมพพิ์ชชา บุญปฏิมากร ป.6/4

20 26642 เด็กหญิง ณชัชา จวนรมณีย์ ป.6/4

(ภราดา ดร.ช านาญ  เหล่ารักผล)

ผูอ้  านวยการ

ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ไปแลว้นั้น  บดัน้ีทางโรงเรียนขอประกาศรายช่ือ
นกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี

ตามท่ีโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ไดด้  าเนินการรับสมคัรนกัเรียนหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์



ล ำดบัที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ นำมสกุล ช้ัน

21 26334 เด็กชาย ชวกร ศรีสง่าตระกูล ป.6/5

22 26369 เด็กชาย พรภวิษณ์ ประเสริฐศรีศิริ ป.6/5

23 26436 เด็กหญิง ศริญ เอ้ือศกัด์ิอารี ป.6/5

24 26450 เด็กหญิง ชลิตา กิตติคุณ ป.6/5

25 26467 เด็กชาย ศรัณยภ์ทัร ไชยศิวามงคล ป.6/5

26 26475 เด็กหญิง ศิตา ตนัติศรีปรีชา ป.6/5

27 26593 เด็กหญิง ภีรนุช โชติธาดา ป.6/5

28 26645 เด็กหญิง พลอย พงศกรวสุ ป.6/5

29 28302 เด็กหญิง สรินอร งามหทยั ป.6/5

30 26420 เด็กหญิง ปานมาตา ประภากรมาศ ป.6/6

31 26469 เด็กหญิง ชญานิศ ธรรมจ ารัสศรี ป.6/6

32 26561 เด็กชาย ธีระ ศกัดาสุคนธ์ ป.6/6

33 26492 เด็กชาย ณรงคย์ศ สัมพนัธวรบุตร ป.6/7

34 26512 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ครองเมือง ป.6/7

35 26659 เด็กหญิง ทวิภรณ์ พุ่มชะอุ่ม ป.6/7

36 26691 เด็กชาย ชยัภทัร สุจิตเจริญ ป.6/7

37 26738 เด็กชาย วรา จตุรสถาพร ป.6/7

38 28539 เด็กชาย วีรชาญ ศรีสวา่ง ป.6/7

39 30791 เด็กชาย ณทักฤช เอียกุล ป.6/7

40 30645 เด็กหญิง ณฐัรินีย์ กลัยารักษส์กุล ป.6/8

(ภราดา ดร.ช านาญ  เหล่ารักผล)

ผูอ้  านวยการ
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แนวปฏิบัติในกำรรักษำสิทธ์ิเรียนต่อ

ช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1

ผู้ปกครองด ำเนินกำรดังนี้

        1)  ผูป้กครองติดต่อลงทะเบียนรักษาสิทธ์ิ วนัท่ี 20 - 21 พฤศจิกายน 2562  เวลา 8.30 - 16.00 น.

หลงัช าระค่ารักษาสิทธ์ิเขา้เรียนแลว้ โรงเรียนขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี

        4) ผูป้กครองจดัเตรียมเอกสารการรักษาสิทธ์ิ ดงัน้ี (ใหม่ทั้งหมด) และลงช่ือส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั

               - ส าเนาใบสูติบตัรนกัเรียน

               - ส าเนาทะเบียบา้นของนกัเรียน บิด และมารดา

ณ หอ้งธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร (หากไม่มาตามวนั-เวลานดัหมาย ทางโรงเรียนจะถือวา่ผูป้กครอง

ไม่ประสงคจ์ะใหบุ้ตรหลานเรียนต่อโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี)

        2) การรักษาสิทธ์ิเขา้เรียน ตอ้งเป็นบิดา หรือมารดา มาลงช่ือในเอกสารเท่านั้น กรณีท่ีผูป้กครองท่ี

ไม่ใช่บิดาหรือมารดา ตอ้งมีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป และมีหนงัสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชนมายนืยนั โดยมารายงานตวัท่ีหอ้ธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร

แผนกธุรการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบรีุ

โทร. 02-8079555-63 ต่อ 101, 109

ปีกำรศึกษำ 2563

เคาน์เตอร์รับเงินของโรงเรียน

หมำยเหตุ  ค่ำรักษำสิทธ์ิ รวมค่ำชุดพละ / รองเท้ำ / ค่ำหนังสือเรียน / ค่ำเรียนภำคฤดูร้อน

และหักเงินอุดหนุนแล้ว

          6) โรงเรียนจะประกาศรายช่ือนกัเรียนท่ีมีสิทธ์ิเรียนต่อชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

ในวนัศกุร์ท่ี 13 ธนัวาคม 2562  ทาง www.act.ac.th

               - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของนกัเรียน  บิดา  และมารดา

               - ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (หากมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง)

          5) ค่าลงทะเบียนรักษาสิทธ์ิ  50,282 บาท  (โรงเรียนงดรับเงินสด เพ่ือความสะดวก  กรุณาท่าน

ไดช้ าระค่าธรรมเนียมรักษาสิทธ์ิดว้ยแคชเชียร์เช็ค (หรือดร๊าฟ กรณีต่างจงัหวดั)  สั่งจ่ายในนาม

"โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี"   (ไม่รับเช็คส่วนบุคคล) หรือช าระโดยผา่น Applications  ของธนาคารท่ี

        3) โรงเรียนจะรับรักษาสิทธ์ิ เฉพาะนกัเรียนท่ีไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายอ่ืนใดคา้งช าระ


