
 
 
 
 
 
 

กำหนดการรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  
การจบหลักสตูรการศึกษาภาคบังคับ 

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และประกาศนียบัตร (ปพ.2) ปีการศึกษา  2564    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  

ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
เว้นระยะห่างระหว่างทางเดิน โดยคำนึงหลัก Social Distancing  โดยเหลือ่มเวลา เพื่อลดความแออดั  

วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   
 

คณะกรรมการแจกหลักฐานทางการศึกษา 
ห้อง ช่วงเวลาที่รับ 

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
 นางสาวปารม ี เล้ียวสกุลเลิศ  นางกรรนิกา เสืออบ  นายธีรเดช สฤตเนตร  นางสาวพรรณทิพย์     ทองอยู ่ 1 - 2 09.00น. - 10.00น. 

 นายวิสันต ์ เลิศผสมสิทธิ์  นางเตือนใจ อินทร์จันทร์  นายชวัลวัฒน ์ กอวิจิตร  นางสาวคุณาพร มีเจริญ 3 - 4 10.05น. – 11.00น. 
 นางสิรินทร์ทิพย ์ ปุริโส  นายรัฐพล ศรีธรรม  นางสาวจุฑารัตน์ ภู่สมบุญ  นางบุญประคอง บุญรอดน้อย 5 - 6 11.05น. – 12.00น. 

 นางชนิดา อิงคสุวรรณ  นายปรีชา ศรีทวี  นางสาวบุณยาพร  คำสินธุ ์  นายธธนนท ์ นิยมญาต ิ 7 - 8 12.05น. – 13.00น. 

 นายโกวิท มีอารีย ์ นางสาวสลิลดา  ลิ้มเจริญ  นางอรัญญา มหาแกว้  นางเสาวรส บุพรรณ 9 - 10 13.05น. – 14.00น. 

 
ระเบียบปฏิบัติการรับเอกสารทางการศึกษา 

1. นักเรียนต้องมารับด้วยตนเอง ตามวัน เวลา ที่กำหนด  ห้าม บุคคลอ่ืนรับแทน  
(ยกเว้น บิดา มารดา พร้อมแสดงหลักฐานเอกสารระบุตัวตนของบิดาหรือมารดา) 

2. การแต่งกาย  
- ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  
- ผม  ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

3. สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตร และส่งรูปถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน จะได้รับเอกสารตามวัน เวลาที่กำหนด 
4. สำหรับนักเรียนที ่จบหลักสูตร  แต่ไม่ได้รับ เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในวัน เวลา ที ่กำหนด   

อาจเป็นด้วยสาเหตุ ดังนี้ 
นักเรียนไม่ส่งรูป, รูปไม่ได้ขนาดหรือผิดระเบียบ ให้นักเรียนติดต่อส่งรูปกับคณะกรรมการประสานงานทะเบียนและ  
วัดผล ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และนัดหมายการรับเอกสารต่อไป 

5. นักเรียนที่มาติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาต่างๆ ที่ห้องทะเบียนและวัดผล  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้อง 
ตามระเบียบของโรงเรียน ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

กำหนดการรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา  
การจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) และประกาศนียบัตร (ปพ.2) ปีการศึกษา  2564    
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี  

ตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
เว้นระยะห่างระหว่างทางเดิน โดยคำนึงหลัก Social Distancing  โดยเหลือ่มเวลา เพื่อลดความแออดั  

วันศุกร ์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565   
 

คณะกรรมการแจกหลักฐานทางการศึกษา 
ห้อง ช่วงเวลาที่รับ 

ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ประกาศนียบัตร (ปพ.2) 
 นางดุษฎ ี จุลกะนาค  นายธีรเมธ   น้อยสำราญ  นางสาวธัญดา วงศ์สิงห์  นายณัฐวุฒ ิ แก้วเกิด 1 - 2 09.00น. - 10.00น. 

 นายสุริยา   คำโหย  นายชยัชาญ  ปรางค์ประทานพร  นายอมรเทพ ใจผ่อง  นายเกรยีงศักดิ์   จำปาทพิย ์ 3 - 4 10.05น. – 11.00น. 

 นางสาวสิรินาถ  ศรีประทุมวงศ์  นายสุพรชยั เทียมทองอ่อน  นายปฐมพงษ ์ เอื้ออวยพร  นางสาวแพรวา พิมจันทึก 5 - 6 11.05น. – 12.00น. 

 นายสุขสวัสดิ ์ ภูรัต  นางสาวภัสสนันทน์ เขียมทรัพย ์  นางสุนีย ์ มีศรี  นางสาวสิริลดา สุดใจ 7 - 8 12.05น. – 13.00น. 

 นายอาคม แซ่ลิ้ม  นางสาวมัณฑนา กันพร้อม นางสาวรมณณภร    ชื่นจิตร  นางสาวสุรีย์รัตน ์หลิมเล็ก 9 - 10 13.05น. – 14.00น. 
 นางศรัญญา เดชมาก  นางสาวรัตนา โพธิ์ทอง  นางสาวนาขวัญ โชยา  นายปกรณ์ จีโป้ง 11 - 12 14.05น. – 15.00น. 

 นายภราดร รุ่งเรือง  นางสาวภีรดา ทองจีน  นางสาวโสภาพร วรรณโร  นางต้องหทยั เคลือบสุวรรณ 13 - 14 15.05น. – 16.00น. 

 

ระเบียบปฏิบัติการรับเอกสารทางการศึกษา 
1. นักเรียนต้องมารับด้วยตนเอง ตามวัน เวลา ที่กำหนด  ห้าม บุคคลอ่ืนรับแทน  

(ยกเว้น บิดา มารดา พร้อมแสดงหลักฐานเอกสารระบุตัวตนของบิดาหรือมารดา) 
2. การแต่งกาย  

- ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน  
- ผม  ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 

3. สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตร และส่งรูปถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน จะได้รับเอกสารตามวัน เวลาที่กำหนด 
4. สำหรับนักเรียนที ่จบหลักสูตร  แต่ไม่ได้ร ับ เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ในวัน เวลา ที ่กำหนด   

อาจเป็นด้วยสาเหตุ ดังนี้ 
นักเรียนไม่ส่งรูป, รูปไม่ได้ขนาดหรือผิดระเบียบ ให้นักเรียนติดต่อส่งรูปกับคณะกรรมการประสานงานทะเบียนและ  
วัดผล ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 และนัดหมายการรับเอกสารต่อไป 

5. นักเรียนที ่มาติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาต่างๆ ที ่ห้องทะเบียนและวัดผล  แต่งกายด้วยชุดนักเรียนที่ถูกต้อง 
ตามระเบียบของโรงเรียน ในวันและเวลาราชการเท่านั้น 

 

 


