
 
 
 
 
    
 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 (รอบเพิ่มเติม) 

.......................... 

ตามที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดให้มีรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2465  (รอบเพ่ิมเติม) นั้น มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน  46 คน         
ดังรายชื่อตามประกาศนี้ 

ให้นักเรียนที่ผ่านคัดเลือกรายงานตัวและมอบตัว ตามวันและเวลาดังนี้ 

ระดับชั้น รายงานตัวและมอบตัว 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565  เวลา 08.30-12.00น. 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565  เวลา 08.30-12.00น. 

 

หมายเหตุ  1. หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์  
      

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                  ประกาศ ณ วันที่  15 มีนาคม  พ.ศ. 2565   
 
      
   
     (นายสุรินทร์  บุญทรัพย์) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 
 
 
  



 
 
 

ประกาศนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
(รอบเพิ่มเติม) 

 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ-สกุล แผนการเรียน 

1 0236 เด็กชายคนัชณ์ เผ่าฉนวน แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

2 0234 เด็กหญิงปณิตา แก้วดวงเล็ก แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

3 0218 เด็กหญิงนภัสสร รักทรงธรรม แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

4 0217 เด็กชายภาคภูมิ  แสงกระจ่าง แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

5 0220 เด็กหญิงนฤมล  แก้วยินดี แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

6 0241 เด็กหญิงวันวิภา ขาวช่วง แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

7 0219 เด็กหญิงจันทกานต์ บัวจันทร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

8 0227 เด็กหญิงวรัญญา ดวงล้อมจันทร์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

9 0231 เด็กหญิงวริศรา จะยันรัมย์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

10 0233 เด็กชายคุณัชญ์  หัตถาพันธ์ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ 

11 0228 เด็กหญิงณิชา  พู่ระย้า แผนการเรียนภาษาจีน 

12 0230 เด็กชายสุทิศ แผนการเรียนภาษาจีน 

13 0225 เด็กชายนนทภัทร พรหมกสิกร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 

14 0239 เด็กหญิงปริณญา พุ่มพวง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 

15 0237 เด็กหญิงกานต์ธิดา ลิ่มกองลาภ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 

16 0224 เด็กชายศุภกร  ปลื้มจิตร  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 

17 0229 เด็กหญิงนับเงิน วรฤทมงคลฆ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 

18 0242 เด็กหญิงพรพิมล  พรหมนารถ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม 

19 0079 เด็กหญิงทิพวรรณ  จันทร์หอม แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ 

20 0222 เด็กหญิงบุญธิตา  แต่งพลกรัง แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ 

21 0223 เด็กหญิงศศิทา  ทรัพย์สมบูรณ์ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์ 

22 0238 เด็กชายสุภนัย แซ่เตียว แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 

23 0221 เด็กชายธนภัทร  ไชยพานิชย์ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 

24 0226 เด็กชายเลียง  ไล้ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 

 
 



 
 
 

ประกาศนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
(รอบเพิ่มเติม) 

ต่อ 
 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล แผนการเรียน 

25 0232 เด็กหญิงธันวา  สังข์ยุทธ์ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 

26 0235 เด็กหญิงมโนชา  มิลาวรรณ แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 

27 0240 เด็กชายปุญญาพัฒน์  อวยพร แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
(รอบเพิ่มเติม) 

 

ลำดับที่ 
เลขประจำตัว

ผู้สมัคร 
ชื่อ-สกุล แผนการเรียน 

1 0111 นายมุขพล ศรีสุระ แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

2 0117 นางสาวอรณัฐ นามชาลี แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

3 0118 นายพนัชกร สัญจร แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

4 0121 นายกิตติกร คำภูเมือง แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

5 0123 นายต้นหนาว นิ่มอ่ิม แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 

6 0114 นางสาวกัญญณัฐ ช่อทองดี แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

7 0115 นางสาวนีรนุช พูลเกิด แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 

8 0110 นายปิยะ แสงแจ่ม แผนการเรียนศิลปกรรม 

9 0112 นายอัครพล ผาดี แผนการเรียนศิลปกรรม 

10 0116 นางสาวธัญญาภาณ์ จิตจำนงค ์ แผนการเรียนศิลปกรรม 

11 0122 นายกฤตจักร ดีเวิน แผนการเรียนศิลปกรรม 

12 0108 นางสาวสโรชา วัฒนะโสภณ แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 

13 0109 นายรัชต์พงษ์ เม่นไพร แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 

14 0113 นายชัยวัฒน์ ไตรยะสุทธิ์ แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 

15 0119 นายธนชิต แก้วอรุณ แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 

16 0120 นายจรูญวิทย์ แสงสิริภา แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 

17 0124 นายชัยชนะ จุไรทอง แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 

18 0125 นางสาวบุษกร ศรีคำผ่อน แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 

19 0126 นายอดิเทพ เวียงคำ แผนการเรียนศิลป์-กีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แนวปฏิบัติในการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 (รอบเพิ่มเติม) 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
 

1. วันมอบตัว 
ให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนมารายงานตัว มอบตัวและชำระเงินบำรุง
การศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.  
ณ หลังคาโค้งระหว่างอาคาร 1   และ อาคาร 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาดังกล่าว 
ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน 

2. หลักฐานการมอบตัว 
2.1 ใบมอบตัวนักเรียน  
2.2 สำเนาหลักฐานการจบการศึกษาของนักเรียน (กรณียังไม่ได้รับหลักฐาน สามารถนำส่ง

ภายหลังได้) 
3. ค่าใช้จ่ายในการรับมอบตัว 

3.1 เงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565                            2,070   บาท 
     รายการขออนุมัติเก็บ 
 3.1.1 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ กรณีโรงเรียนจัดคอมพิวเตอร์ให้นักเรียน     920 บาท 
                   เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ (1 เครื่อง : นักเรียน 20 คน) 
 3.1.2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ    230 บาท 
 3.1.3 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน/ค่าประกันชีวิตนักเรียน   190 บาท 
 3.1.4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา    530 บาท 
 3.1.5 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศ    200 บาท 

           3.2 เงินบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูฯ                                                   100    บาท 
           ๓.๓ ค่าวารสารโรงเรียน            100   บาท 

 
 


