
 
 

ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กำหนดให้โรงเรียนดำเนินการรับสมัครทางออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ นั้น  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อำเภองาว จังหวัดลำปาง  ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๑ จำนวน ๑๐๗ คน รวม ๓ ห้องเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๗๔ คน  รวม 
๗ ห้องเรียน จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 

 
ทั้งนี้ ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ เข้าไปรายงานตัวเพื่อยืนยันการเป็นนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

โดยการสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้  หรือ ติดต่อที่ ๐๕๔-๒๖๑๔๑๓  ภายในวันที่  ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๓  หากนกัเรยีนไม่รายงานตวัตามกำหนดเวลาถือว่า “สละสิทธิ์”  

 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                        
                                                                  (นายบรรจง  สอนสมบูรณ์) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/3  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย กวี      จนัทราพันธ์   
2 เด็กชาย จิณณวัตร     จันทะรบ   
3 เด็กชาย ชินพัฒน์   หลวงพนัง   
4 เด็กชาย ณราเทพ    จับดี   
5 เด็กชาย เดก็ชายวีรวัฒน์    อรุณศรีวิเชฐ   
6 เด็กชาย ธนภัทร     คำแก้ว   
7 เด็กชาย นัทพงษ์     ฟุ้งอมรกุล   
8 เด็กชาย พรรษกร     กันทะมา   
9 เด็กชาย พิชชากร      เมืองแก้ว   

10 เด็กชาย ภัทรดนัย      นัยติ๊บ   
11 เด็กชาย สิทธิพงศกรณ์     ผิวเกษแก้ว   
12 เด็กชาย  พงศกร      ศรีสุขใส   
13 เด็กชาย  ภาณุฤทธิ์     บุญยงค์   
14 เด็กชาย  วรุณเทพ    จันทรสูตร   
15 เด็กหญิง กฤชอร    บุญมี   
16 เด็กหญิง กานต์ธิดา    จะโว   
17 เด็กหญิง กุลธิดา     ดอกบัวนาค   
18 เด็กหญิง กุลภัทร์     วิชญาทรัพย์   
19 เด็กหญิง จุฑามาศ     สีเขียว   
20 เด็กหญิง ณัฐชา     ธงตั๋น   
21 เด็กหญิง ณิชาภา    ปันต๊ะ   
22 เด็กหญิง ปุณยวีร์     อ่ินทิพย์   
23 เด็กหญิง มนัญชยา    จันทร์ต๊ะ   
24 เด็กหญิง ศศิกานต์    สาระจันทร์   
25 เด็กหญิง หทัยชนก     ยื่นปัน   
26 เด็กหญิง อรวรรณ    ปันต๊ะ   
27 เด็กหญิง อริสรา    ศรีท ิ   
28 เด็กหญิง  ชญาภัทร    คำผัด   
29 เด็กหญิง  ณิชาภา     แสงสีโสด   
30 เด็กหญิง  ธัญญรัตน์     จำรัสประเสริฐ   
31 เด็กหญิง  ปาริศรา      ขันทะจักร์   



32 เด็กหญิง  พิชญธิดา     กันทะวงค์   
33 เด็กหญิง  ลักษิกา     เรืองวิวรรณ์   
34 เด็กหญิง  วรรณกานต์   ณ ลำปาง   
35 เด็กหญิง  สุวพิชชา    ปินตา   
36 เด็กหญิง  อังศุมลี     แก้วอร่าม   

 

ระบบการยืนยัน รายงานตัวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. Scan QR Code  นี้  เพ่ือเข้าสู่ระบบการยืนยัน รายงานตัว ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
                                     (ด้วย Application ใด ๆ ก็ ได้) 

 
 
 
 
 

 

 

Qr code  สำหรับนักเรียนชั้น ม.1/3 

2. เมื่อเข้าไปในกลุ่มของห้องเรียนด้วยการ Scan QR Code เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ดังนี้ คือ 
 2.1  รายงานตัวเองเข้าเพ่ือเข้าสู่ระบบ ดิจิตอล ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  2.2 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ด้วยระบบฟอร์มอัตโนมัติ 

(จะทำข้อ 2.1 และ  2.2 ได้ จะต้องทำข้อ 1 ก่อน) 
 

หากนักเรียนไม่รายงานตัว ผ่านระบบการยืนยันน้ี  ในวันและเวลาทีก่ำหนด ถือว่า 
นักเรียน สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 
 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย จิรนันท์    ใสวรร ์   
2 เด็กชาย ชลธาร     บุญยงค์   
3 เด็กชาย ญาณกิตติ์     สุริโท   
4 เด็กชาย ธนกร     สร้อยนาค   
5 เด็กชาย ธรรมสรณ์     เที่ยงธรรม   
6 เด็กชาย นพวิชญ์     อินตาวงค ์   
7 เด็กชาย พงศกร     โกเมศ   
8 เด็กชาย พีรพัฒน์     ตาสาย   
9 เด็กชาย สตางค์    นันตาโย   

10 เด็กชาย  นราธิป     พันธ์งาม   
11 เด็กชาย  พงศกร      เหล็กกล้า   
12 เด็กชาย  รักษ์พงษ์      วรรณา   
13 เด็กชาย  วัชรพล     แซ่ใจ   
14 เด็กชาย  วีรพล     แก้วมีแสง   
15 เด็กชาย  ศุภณัฐ     อินไผ่   
16 เด็กหญิง กชกร     แก้วคูณ   
17 เด็กหญิง กมลชนก    นันทะสี   
18 เด็กหญิง ณัฐกมล    บุตรด้วง   
19 เด็กหญิง ณิชนันทน์    พวงทอง   
20 เด็กหญิง นันธิชา    จักรอินต๊ะ   
21 เด็กหญิง ปาณิศา    คานชัย   
22 เด็กหญิง พิชญ์สุกานต์    กวางประเสริฐ   
23 เด็กหญิง เยาวเรศ    ชัยเนตร   
24 เด็กหญิง สุพัตรา    มหาศรี   
25 เด็กหญิง อมิตา    ปฐมวงศ์   
26 เด็กหญิง อริสรา    วรรณศรี   
27 เด็กหญิง  กชกร  ต๊ะศักดิ์   
28 เด็กหญิง  ณิชมน  เย็นเอี่ยม   
29 เด็กหญิง  ธัญชนก  คำแก้ว   
30 เด็กหญิง  ปริชมน  ดีขุนทด   
31 เด็กหญิง  พลอยชมพู  รีพนัสสัก   



32 เด็กหญิง  ภัทรวรรณ  อินตาวงค์   
33 เด็กหญิง  ลักษิกา  โสวะ   
34 เด็กหญิง  สุทธิดา  พลงาม   
35 เด็กหญิง  อริศรา  ขัดสี   
36 เด็กหญิง  อัญพัชญ์  ทัศนเจริญศักดิ์   
 

ระบบการยืนยัน รายงานตัวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1.  Scan QR Code  นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบการยืนยัน รายงานตัว ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
                                      (ด้วย Application ใด ๆ ก็ ได้) 
 

 

 

 

        

Qr code  สำหรับนักเรียนชั้น ม.1/2 

2. เมื่อเข้าไปในกลุ่มของห้องเรียนด้วยการ Scan QR Code เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 
คือ 
 2.1  รายงานตัวเองเข้าเพ่ือเข้าสู่ระบบ ดิจิตอล ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  2.2 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ด้วยระบบฟอร์มอัตโนมัติ 

(จะทำข้อ 2.1 และ  2.2 ได้ จะต้องทำข้อ 1 ก่อน) 

 

หากนักเรียนไม่รายงานตัว ผ่านระบบการยืนยันน้ี  ในวันและเวลาทีก่ำหนด ถือ
ว่า นักเรียน สละสิทธิ ์การเข้าศึกษาต่อโรงเรยีนประชารัฐธรรมคุณ 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  
ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชาย พิทักษ์พล   วันดี   
2 เด็กชาย วรวุฒิ     แซ่พ่าน   
3 เด็กชาย สิทธิพล    อักษร   
4 เด็กชาย  กฤษชนะชัย    ยะวงค์ยา   
5 เด็กชาย  ณัฐกรณ์    ลวงงาม   
6 เด็กชาย  ณัฐพงษ์    แสนปิง   
7 เด็กชาย  ธนกฤต   คำวงค์   
8 เด็กชาย  ธนพัฒน์    เอกราช   
9 เด็กชาย  ธนภัทร    อนุมัต ิ   

10 เด็กชาย  ธนวัฒน์     อุ่นเปี้ย   
11 เด็กชาย  นนท์ธาวี    เสาวภาคโยธิน   
12 เด็กชาย  นฤป   โชคสมัย   
13 เด็กชาย  พลภูม ิ ธิชูโต   
14 เด็กชาย  รัฐศาสตร์  นามลายทอง   
15 เด็กชาย  รุจ ลูดวิก  ขวับพะ   
16 เด็กชาย  วัชรพล  อัมพร   
17 เด็กชาย  วีรภัทร  ปานโบ   
18 เด็กชาย  ศาศวัต    บุญยงค์   
19 เด็กชาย  อนุวัต     เทพสุยะ   
20 เด็กชาย  อภิรักษ์    แสงงาม   
21 เด็กชาย  อัจฉริยวุฒิ    ใจหมั้น   
22 เด็กชาย  อัฐวัฒน์  บัวเงิน   
23 เด็กชาย  อัษฎาวุธ  บุญวรณ์   
24 เด็กชาย  อาทิตย์  กาญจนวิภากุล   
25 เด็กหญิง นาตาลี   เดอมุนนิค   
26 เด็กหญิง ภัทรวรินทร์   เเสนเรือนคำ   
27 เด็กหญิง วชิราภาณ์  เตรียมตัว   
28 เด็กหญิง สุธาศิน  กาชัยยา   
29 เด็กหญิง สุพรรษา  ถวิลวงค์   
30 เด็กหญิง  พีรยา  ศรียอด   
31 เด็กหญิง  ภูผา  อ่อนคำ   



32 เด็กหญิง  รัตนากร  มะโนรัตน์   
33 เด็กหญิง  รุ่งอรุณ  สืบด้วง   
34 เด็กหญิง  วันวิสา  สมาวัด   
35 เด็กหญงิ  อรสา  เสมอเชื้อ   

 

แบบการยืนยัน รายงานตัวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1.  Scan QR Code  นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบการยืนยัน รายงานตัว ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
                                      (ด้วย Application ใด ๆ ก็ ได้) 
 

 

 

 

 

 

Qr code  สำหรับนักเรียนชั้น ม.1/1 

2. เมื่อเข้าไปในกลุ่มของห้องเรียนด้วยการ Scan QR Code เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี้ คือ 
 2.1  รายงานตัวเองเข้าเพ่ือเข้าสู่ระบบ ดิจิตอล ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  2.2 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ด้วยระบบฟอร์มอัตโนมัติ 

(จะทำข้อ 2.1 และ  2.2 ได้ จะต้องทำข้อ 1 ก่อน) 
 

 

หากนักเรียนไม่รายงานตัว ผ่านระบบการยืนยันนี้  ในวันและเวลาที่กำหนด 
ถือว่า นักเรียน สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (ห้อง ม.4/1) 

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นาย กิตติชัย   ใจจง   

2 นาย เจษฎากร   กิ่งนอก   

3 นาย ณัฐดนัย   ล้างป่า   

4 นาย ณัฐวัตร   ทานันท์   

5 นาย นายกฤษดา   คำปลิว   

6 นาย ปรัชญา   กาเงิน   

7 นาย ปราวิต   ประภาวรารัตน์   

8 นาย ภาณุพงศ ์  อักษร   

9 นาย วชิรวิทย์   ชงโคสันติสุข   

10 น.ส. จิดาภา   ป่า   

11 น.ส. จิรภัทร   สร้อยเพชร   

12 น.ส. จีรภรณ์   นันทกรานต์   

13 น.ส. ชญานิน   ตาลกุล   

14 น.ส. ญารินดา   กำเพ็ชร   

15 น.ส. ณัฐวรรณ   มุขตัน   

16 น.ส. ตรีทิพยนภา  ไชยาโส   

17 น.ส. ธีรนารี   วรรณา   

18 น.ส. นภัทร   จุ่มเจยบาน   

19 น.ส. นวพรรษ  อ่อนจิจร   

20 น.ส. นิชาภา   จำเปีย   

21 น.ส. เนาวรัตน์   อินทรส   

22 น.ส. พิณท์ชุดา   ทัศน์ศรีสกุล   

23 น.ส. เยาวเรศ   ปิตุภาค   

24 น.ส. รัชฎาภรณ์  จอมอินทร์   

25 น.ส. วราภรณ์   ธงชัย   



26 น.ส. ศิรประภา  ไชยวงศ์   

27 น.ส. หทัยชนก  ยะอ้อน   

28 น.ส. อังคณา  แก้วร่วง   

29 น.ส. อัฐญาพร  กันไขยา   
 

แบบการยืนยัน รายงานตัวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1.  Scan QR Code  นี้  เพ่ือเข้าสู่ระบบการยืนยัน รายงานตัว ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
                                       (ด้วย Application ใด ๆ ก็ ได้) 

 
 
 
 
 
 
 

Qr code  สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/1 

2. เมื่อเข้าไปในกลุ่มของห้องเรียนด้วยการ Scan QR Code เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ดังนี้ คือ 
 2.1  รายงานตัวเองเข้าเพ่ือเข้าสู่ระบบ ดิจิตอล ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  2.2 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ด้วยระบบฟอร์มอัตโนมัติ 

(จะทำข้อ 2.1 และ  2.2 ได้ จะต้องทำข้อ 1 ก่อน) 
 
 

หากนักเรียนไม่รายงานตัว ผ่านระบบการยืนยันนี้  ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่า 
นักเรียน สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศรายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  (ห้อง ม.4/2) 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นาย ชัยบดินทร์   เเซ่จิ๋ว   

2 นาย ธีรพงศ์   แก้ววิชัย   

3 นาย นุวัฒน์   ยังสรรเสริญ   

4 นาย พีร์   จิตสง่า   

5 นาย พีรภัทร   อังสนุ   

6 นาย ภานุกร   ทะดี   

7 นาย เศรษฐพงศ ์  คาสมบัติ   

8 นาย เอ็ม   

9 น.ส. จิรัชญา  อินทร์พรม   

10 น.ส. จิราพัชร  กิตติวราพันธ์   

11 น.ส. ณัฏฐกฤตา  มุงคุณคำชาว   

12 น.ส. ณัฏฐธิดา  แสนกา   

13 น.ส. นัทธิชา  เเก้วปัญญา   

14 น.ส. นางสาวนริศรา  วงศ์ใด   

15 น.ส. นิชานันท์  ยาวะโนภาส   

16 น.ส. ปภาวรินทร์  หน่อแก้ว   

17 น.ส. ปิยะฉัตร  คำมูลตา   

18 น.ส. พลอยมณ ี บุญทอง   

19 น.ส. พิมพรรณ  อินตั้ง   

20 น.ส. ภคพิชญา  ฟุ้งอมรกุล   

21 น.ส. เยาวภา  ปินตาแสน   

22 น.ส. รัตน์ชนก  ฉัตรทอง   

23 น.ส. วรรณพร  คิดตาโย   

24 น.ส. วรัญญา.  จันทร์เเดง   



25 น.ส. ศศิกานต์  ปิ่นเกษ   

26 น.ส. ศิริวรรณ  สิงหา   

27 น.ส. สุภัทสรา  ดวงแก้ว   

28 น.ส. อภิญญา  แซ่ฟุ้ง   

29 น.ส. อริศรา  นินชา   

30 น.ส. อัญญาดา  แหวนเพชร   
 
                     

ระบบการยืนยัน รายงานตัวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1.  Scan QR Code  นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบการยืนยัน รายงานตัว ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
                                     (ด้วย Application ใด ๆ ก็ ได้) 
 

 

 

 

               

                                        Qr code  สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/2 

2. เมื่อเข้าไปในกลุ่มของห้องเรียนด้วยการ Scan QR Code เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ดังนี้ คือ 
 2.1  รายงานตัวเองเข้าเพ่ือเข้าสู่ระบบ ดิจิตอล ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  2.2 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ด้วยระบบฟอร์มอัตโนมัติ 

(จะทำข้อ 2.1 และ  2.2 ได้ จะต้องทำข้อ 1 ก่อน) 

 

หากนักเรียนไม่รายงานตัว ผ่านระบบการยืนยันนี้  ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่า 
นักเรียน สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์  (ห้อง ม.4/3) 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นาย กฤตเมธ   อุ่นเปี้ย   

2 นาย กิตติศักดิ ์  เขียวแก้ว   

3 นาย ณัฐวุฒิ   ซ้ายส ี   

4 นาย ทรงพล   มีใจรักษ์   

5 นาย ธนกฤต   ด้วงคำจันทร์   

6 นาย ธีรเทพ   ไทยใหม่   

7 นาย นราศักดิ ์  ร่องเสี้ยว   

8 นาย เนติพงศ ์ สิงห์แก้ว   

9 นาย ภัทรนันท์  บุญปก   

10 นาย ภัทรพงษ ์ บุญรงค์   

11 นาย ภาณุวัฒน์  ถุงคำ   

12 นาย วรพล  ส่างเเยว   

13 น.ส. โชติกา  มีจีรักษ์   

14 น.ส. ณัฐพร  ยุทธวิชัย   

15 น.ส. นันทรัตน์  ชัยดายันท์   

16 น.ส. ปภัสรา  เงินทอง   

17 น.ส. ปภาดา  ยวนใจ   

18 น.ส. ปิยะธิดา  สิยานันท์   

19 น.ส. พิมพิมุก  หมั่นงาน   

20 น.ส. ศุภาภรณ์  บัวเเก้ว   

21 น.ส. สิริอร  จันทร์แสงดี   

22 น.ส. สุชัญญา  โยทะยาน   

    

    

    



ระบบการยืนยัน รายงานตัวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
ประจำปีการศึกษา 2563 

 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1.  Scan QR Code  นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบการยืนยัน รายงานตัว ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
                                        (ด้วย Application ใด ๆ ก็ ได้) 
 
 
 
 
 
 
 

        Qr code  สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/3 
2. เมื่อเข้าไปในกลุ่มของห้องเรียนด้วยการ Scan QR Code เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ดังนี้ คือ 
 2.1  รายงานตัวเองเข้าเพ่ือเข้าสู่ระบบ ดิจิตอล ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  2.2 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ด้วยระบบฟอร์มอัตโนมัติ 

(จะทำข้อ 2.1 และ  2.2 ได้ จะต้องทำข้อ 1 ก่อน) 
 
 

หากนักเรียนไม่รายงานตัว ผ่านระบบการยืนยันนี้  ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่า 
นักเรียน สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

แผนการเรียน ศิลป-์ภาษาอังกฤษ จีน (ห้อง ม.4/4) 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นาย ธนวัฒน์   ไอแปง   

2 นาย พงษ์พิษณ ุ ชัยนะรา   

3 นาย ภานุวัฒน์  สินมณี   

4 นาย ภูฟ้า  ปานทอง   

5 นาย สุทัตตา  รัตนโสภาพันธ์   

6 น.ส. กรกนก  รัตนานุพงศ์   

7 น.ส. กิตตินันท ์ เรืองแก้ว   

8 น.ส. ชนิตา  ปันแกว่น   

9 น.ส. ฑิมพิกา  ศรีเขียว   

10 น.ส. ณัฐจีรา  เมืองอุ่น   

11 น.ส. ณัฐนิช  วงค์ประดิฐ   

12 น.ส. ตรีดาว  โกมินทร์   

13 น.ส. ธนาพร  แสงใสรัตน์   

14 น.ส. ธัญญารัตน์  ขวัญธนธีระเมธี   

15 น.ส. ปภาวดี  บุญช ู   

16 น.ส. ปาริชาติ  มะเทวิน   

17 น.ส. พชรพร  อุดมเพชร   

18 น.ส. พรรณรานา  อาจณรงค์   

19 น.ส. พัชรีพร  กาดำ   

20 น.ส. ภัทรธิดา  กาเกษ   

21 น.ส. รพีพรรณ  กาคำ   

22 น.ส. ศุภัชญา  ศรีปินตา   

23 น.ส. อัฐภิญญา  เกษแก้ว   

    

    



  
แบบการยืนยัน รายงานตัวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1.  Scan QR Code  นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบการยืนยัน รายงานตัว ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
                                   (ด้วย Application ใด ๆ ก็ ได้) 

 

 

 

 

 

 

Qr code  สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/4 

2. เมื่อเข้าไปในกลุ่มของห้องเรียนด้วยการ Scan QR Code เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม 
ดังนี้ คือ 
 2.1  รายงานตัวเองเข้าเพ่ือเข้าสู่ระบบ ดิจิตอล ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  2.2 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ด้วยระบบฟอร์มอัตโนมัติ 

(จะทำข้อ 2.1 และ  2.2 ได้ จะต้องทำข้อ 1 ก่อน) 

 

หากนักเรียนไม่รายงานตัว ผ่านระบบการยืนยันนี้  ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่า 
นักเรียน สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศรายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

แผนการเรียน ศิลป-์ภาษาไทย สังคมฯ (ห้อง ม.4/5) 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นาย จารุพัฒน์  แสนสุภา   

2 นาย จุฑ ี คำตาบุตร   

3 นาย ฐานะพัฒน์  กันทะวงค์   

4 นาย รุ่งโรจน์  คุทธ์พันธ์   

5 นาย เวชพิสิฐ  บุญแก้ว   

6 นาย อาทิตย ์ สีหะไตรย์   

7 น.ส. กันยารัตน์  ยาง   

8 น.ส. จอมพักตร ์ รอดเนียม   

9 น.ส. ณรีรัตน์  ช่วยไว้   

10 น.ส. ณันธิชา  ศรียอด   

11 น.ส. นันท์นภัส  พิลารัตน์   

12 น.ส. เบญฑิตา  ทองสุข   

13 น.ส. ปาริชาติ  เทพวัง   

14 น.ส. พิมนภา  บัวนาค   

15 น.ส. มนัสนันท์  จันทร์ชมภู   

16 น.ส. อาริษา  อ่างคำ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระบบการยืนยัน รายงานตัวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  

ประจำปีการศึกษา 2563 

 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1.  Scan QR Code  นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบการยืนยัน รายงานตัว ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
                                   (ด้วย Application ใด ๆ ก็ ได้) 
 
 
 
 
 
 

Qr code  สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/5 

2. เมื่อเข้าไปในกลุ่มของห้องเรียนด้วยการ Scan QR Code เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี้ คือ 
 2.1  รายงานตัวเองเข้าเพ่ือเข้าสู่ระบบ ดิจิตอล ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  2.2 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ด้วยระบบฟอร์มอัตโนมัติ 

 (จะทำข้อ 2.1 และ  2.2 ได้ จะต้องทำข้อ 1 ก่อน) 

 

หากนักเรียนไม่รายงานตัว ผ่านระบบการยืนยันนี้  ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่า 
นักเรียน สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

แผนการเรียน ช่างอุตสาหกรรม (ห้อง ม.4/6) 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นาย กรวิชญ์  สันโดด   

2 นาย กิจศนัย  ชมชื่น   

3 นาย กิตต ิ จันทร์สว่าง   

4 นาย กิตติพงศ ์ กันทิพย์   

5 นาย กิตติศักดิ ์ ปันทะโย   

6 นาย คเชนทร์  สืบจิตต์   

7 นาย จิตติพัฒน์  มะโนปิน   

8 นาย ชัยมงคล  วิกาหะ   

9 นาย ชานน  โคมเเก้ว   

10 นาย ณรงค์เดช  แสนอาจ   

11 นาย ณัฐพงศ์  ราชไชยา   

12 นาย ณัฐวุฒิ  โปต๊ะโส   

13 นาย ธนพงษ ์ มาเยอะ   

14 นาย ธนารุจน์  สุขใจ   

15 นาย ธีรพงษ์  ลำพูน   

16 นาย ธีรภัทร  เทพสิงห์   

17 นาย นฤนาท  สร้อยเพชร   

18 นาย นาย  วรภัทร  มูลเมือง   

19 นาย นิธิกร  เงินมูล   

20 นาย พงศพล  ฟองมัน   

21 นาย พิพัฒน์พงษ ์ หงษ์มาลา   

22 นาย พีระพล  โปต๊ะโส   

23 นาย ราชกิจ  กาคำ   

24 นาย วิทยา  เต่าคำ   

25 นาย วีรินทร์  ดวงคำ   



26 นาย สมชาย  ยูล ึ   

27 นาย อายุธ  มีจันทร์   

    

ระบบการยืนยัน รายงานตัวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

ประจำปีการศึกษา 2563 

 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1.  Scan QR Code  นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบการยืนยัน รายงานตัว ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
                                      (ด้วย Application ใด ๆ ก็ ได้) 

 

 

 

 

Qr code  สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/6 

2. เมื่อเข้าไปในกลุ่มของห้องเรียนด้วยการ Scan QR Code เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี้ คือ 
 2.1  รายงานตัวเองเข้าเพ่ือเข้าสู่ระบบ ดิจิตอล ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  2.2 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ด้วยระบบฟอร์มอัตโนมัติ 

(จะทำข้อ 2.1 และ  2.2 ได้ จะต้องทำข้อ 1 ก่อน) 

 

หากนักเรียนไม่รายงานตัว ผ่านระบบการยืนยันนี้  ในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่า 
นักเรียน สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 
 
 
 
 



ประกาศรายช่ือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

แผนการเรียน ช่างอุตสาหกรรม (ห้อง ม.4/7) 
  

ที ่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 

1 นาย ไชยยันต์  สุธา   

2 นาย ณัฐพงศ์  ท้าวมณี   

3 นาย ณัฐวัฒน์  สายสุนีย ์   

4 นาย ดลฤทิธิ์  ทิพย์คำ   

5 นาย ธนวัฒน์  โกมินทร์   

6 นาย ธนากร  สร้อยเงิน   

7 นาย ธีรพงศ์  ปินจันทา   

8 นาย ธีรพงษ์.  นนทมาลย์   

9 นาย นราวิชญ์  คำเกลี้ยง   

10 นาย นัทธพงศ์  ปัญญาวงศ์   

11 นาย นายณัฐวุฒิ  อินแถลง   

12 นาย ปฏิพล  บุญสูง   

13 นาย พชรพล  จันทร์ต๊ะ   

14 นาย พีรพัฒน์  ก๋าหอม   

15 นาย ภานุวัฒน์  สวุรรณา   

16 นาย วงศกร  ดวงแก้ว   

17 นาย วิศรุต  วังเย็น   

18 นาย ศิริพล  ปินจันทา   

19 นาย อนุชา  กิติวัน   

20 นาย เอกราช  นะวิสิทธิ์   

21 น.ส. จตุพร  บรรดิษฐ   

22 น.ส. เบญจพรรณ  พรมเสน   

23 น.ส. ปาริฉัตต์  ต่างใจ   

24 น.ส. ปาริชาติ  ศรีสม   

25 น.ส. มนัสนันท์  คำมาตย์   



26 น.ส. วรรณพฤกษา  พิมพา   

27 น.ส. อริสรา  สีเขียว   
 

ระบบการยืนยัน รายงานตัวการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

ประจำปีการศึกษา 2563 
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1.  Scan QR Code  นี้  เพื่อเข้าสู่ระบบการยืนยัน รายงานตัว ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
    (ด้วย Application ใด ๆ ก็ ได้) 
 
 
 
 
 

 
 

Qr code  สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/7 
 

2. เมื่อเข้าไปในกลุ่มของห้องเรียนด้วยการ Scan QR Code เรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี้ คือ 
 2.1  รายงานตัวเองเข้าเพ่ือเข้าสู่ระบบ ดิจิตอล ของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
  2.2 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ด้วยระบบฟอร์มอัตโนมัติ 

(จะทำข้อ 2.1 และ  2.2 ได้ จะต้องทำข้อ 1 ก่อน) 
 

 

หากนักเรียนไม่รายงานตัว ผ่านระบบการยืนยันน้ี  ในวันและเวลาทีก่ำหนด ถือว่า 
นักเรียน สละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 

 


