
ที่ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธ์ิเขาเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

ประเภท

 
 นางสาว 
 นาย 
 นางสาว 
 นางสาว 
 นางสาว 
 เด็กชาย 
 นางสาว 
 นาย 
 นาย 

10 เด็กหญิง 
11 นางสาว 
12 นางสาว 
13 นางสาว 
14 นางสาว 
15 นาย 
16 เด็กหญิง 
17 นางสาว 
18 นาย 
19 นาย 
20 นางสาว 
21 นาย 
22 นางสาว 
23 นางสาว 
24 นาย 
25 นาย 
26 นาย 
27 นางสาว 
28 นางสาว 
29 นางสาว 

ประกาศโรงเรียนพปิูนสังฆรักษประชาอุทิศ

รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธ์ิเขาเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 เดิม ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ

ชื่อ – 
ปภาวี 
ภูมินทร 
พรทิพย 
ปยนันท 
ชุติมา 
สงเสริม 
สุวิมล 
ปวริศร 
ณัฐสิทธิ ์

 ปฐมพร 
เมธาวี 
ปญญาวีร 
ชฎาภรณ  
อารีรัตน 
ภูริทัต 

 ภัทรศญาณันต

ฐิติพร 
ภควัฒน 
กนกพล 
ปยนันท 
ธีรภัทร 
ถนอมพร 
ศิรินทรา 
ณัฐธัญ 
พงศกร 
ภูมิณทร 
พิมลรัตน 
เมธาวี 
สุดารัตน 

ประกาศโรงเรียนพปิูนสังฆรักษประชาอุทิศ

รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธ์ิเขาเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

มัธยมศึกษาปที่ 3 เดิม ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ

 สกุล 
สุขาทิพย 
คชเชนทร
เพชรประพันธ
สิทธิประการ
ไมทิพย 
หนอนไม 
ประจํา 
ริกา 
เกื้อกอสุข
หนอนไม 
หนูเพชร 
ปรีกราน 

 โอยสวัสดิ์
ชาวนา 
เพชรประพันธ

ภัทรศญาณันต พรหมศิลป
เพชรกรณ
พรหมหอม
นานวงศ 
สิทธิสมบูรณ
จงจิตร 
ลักษณะ 
จงจิต 
เหมกอง 
เพ็งสันต 
รัตนสิทธิ์ 
นัสฐาน 
ริยาพันธ 
ศรีมุกข 

ประกาศโรงเรียนพปิูนสังฆรักษประชาอุทิศ

รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธ์ิเขาเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

มัธยมศึกษาปที่ 3 เดิม ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ
 

 
คชเชนทร 
เพชรประพันธ 
สิทธิประการ 

 

เก้ือกอสุข 
 
 
 

โอยสวัสด์ิ 

เพชรประพันธ 
พรหมศิลป 
เพชรกรณ 
พรหมหอม 

 
สิทธิสมบูรณ 

 

 
 
 

 

 
ประกาศโรงเรียนพปิูนสังฆรักษประชาอุทิศ

รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธ์ิเขาเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4

มัธยมศึกษาปที่ 3 เดิม ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ

แผนการเรียนที่จัดเขาเรียน
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร

ภาษา
ภาษา
ภาษา

ประกาศโรงเรียนพปิูนสังฆรักษประชาอุทิศ 

4 ปการศึกษา 

มัธยมศึกษาปที่ 3 เดิม ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ

แผนการเรียนที่จัดเขาเรียน
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

ภาษา-สังคม 
ภาษา-สังคม 
ภาษา-สังคม 

ปการศึกษา 2563 

มัธยมศึกษาปที่ 3 เดิม ของโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 

แผนการเรียนที่จัดเขาเรียน หมายเหตุ
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  
คณิตศาสตร  

 
 
 

หมายเหต ุ



ที่ ชื่อ – สกุล แผนการเรียนที่จัดเขาเรียน หมายเหต ุ
30 นาย ณัฐภัทร ผจงเกียรติ ภาษา-สังคม  
31 นางสาว ภัทรวดี บรรจาย ภาษา-สังคม  
32 นางสาว รัตยากร รัตนพันธ ภาษา-สังคม  
33 นางสาว กิตติญาภรณ นิยม ภาษา-สังคม  
34 นาย พีรพัฒ รักษาวงศ ภาษา-สังคม  
35 นางสาว เตชินี พลพิชัย ภาษา-สังคม  
36 นางสาว ดวงใจ หนูสงค ภาษา-สังคม  
37 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุทิน ภาษา-สังคม  
38 นาย กนกพล องอาจ ภาษา-สังคม  
39 นาย จิรายุ ระบิลคดี ภาษา-สังคม  
40 นางสาว การะเกรด สิทธิสาร ภาษา-สังคม  
41 นางสาว กุลณัฐ ออนแกว ภาษา-สังคม  
42 นางสาว กัญญมน บุบผาคร ภาษา-สังคม  

43 นาย ธนากิต นาคปน ภาษา-สังคม  

44 เด็กหญิง ชลิสา เพชรประพันธ ภาษา-สังคม  

45 นางสาว โยธิณี ราชมณี ภาษา-สังคม  

46 นางสาว พันวษา เอียดตน ภาษา-สังคม  

47 นางสาว ศิริรัตน รักษาวงศ ภาษา-สังคม  

48 นาย ระพีพัฒน มิตรกูล ภาษา-สังคม  

49 เด็กหญิง สุทธิกานต ศรีเปารยะ ภาษา-สังคม  

50 นางสาว รพีภัทร ปรีชา ภาษา-สังคม  

51 เด็กหญิง สุดารัตน จีนปาน ภาษา-สังคม  

52 นางสาว ดวงกมล วงศสวัสด์ิ ภาษา-สังคม  

53 นาย อัษฎาพร สอนปญญา ภาษา-สังคม  

54 นางสาว เทียมฟา ดวงเรือง ภาษา-สังคม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ

1.��
วิทยาศาสตร

2.��
 ณ  หอประชุม

   3. ใหผูที่มามอบตัว ชําระเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          4. ใหนําหลกัฐานในการมอบตัว คือ 

จริง พรอมสําเนา

วันสมัคร) พรอมนําผูปกครองที่แทจริง 

  

   

��นักเรียนที่จัดใหเรียนในแผนภาษา

วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร

�� ใหผูทีม่ีรายช่ือดังกลาว 

ณ  หอประชุม โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  

. ใหผูที่มามอบตัว ชําระเงิน 

. ใหนําหลกัฐานในการมอบตัว คือ 

พรอมสําเนา จํานวน 

วันสมัคร) พรอมนําผูปกครองที่แทจริง 

  

 

 

ที่ 

1 คูมือนักเรียน
2 คากระเปานักเรียน
3 ชุดวอรม
4 เข็มสัญลักษณโรงเรียน

1 คาประกันอุบัติเหตุ
2 คากิจกรรม
3 คาบริการ 
4 คาจางครูเจาของภาษา
 รวมทั้งหมด

 

จัดใหเรียนในแผนภาษา

คณิตศาสตร ใหนักเรียนมาทดสอบความรูในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563

ใหผูทีม่ีรายช่ือดังกลาว มามอบตัว  ในวันที่ 

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  

. ใหผูที่มามอบตัว ชําระเงิน  

    

. ใหนําหลกัฐานในการมอบตัว คือ 

จํานวน 1 ฉบับ, สําเนาทะเบียนบานของบิดา

วันสมัคร) พรอมนําผูปกครองที่แทจริง 

 ประกาศ  ณ  วันที่  

   ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ

คูมือนักเรียน 
คากระเปานักเรียน
ชุดวอรม 
เข็มสัญลักษณโรงเรียน

คาประกันอุบัติเหตุ
คากิจกรรม 
คาบริการ ICT
คาจางครูเจาของภาษา
รวมทั้งหมด 

  

จัดใหเรียนในแผนภาษา-สังคม

ใหนักเรียนมาทดสอบความรูในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563

มามอบตัว  ในวันที่ 

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  

 จํานวน 2,03

    คาใชจายนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

. ใหนําหลกัฐานในการมอบตัว คือ ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.

สําเนาทะเบียนบานของบิดา

วันสมัคร) พรอมนําผูปกครองที่แทจริง มามอบตัวนักเรียนดวย

ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน 

( นายปชานนท  ชนะราวี

ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ

รายการ 
คาใชจายแรกเขา (จายครั้งเดียว)

 
คากระเปานักเรียน 

เข็มสัญลักษณโรงเรียน 
คาใชจายประจําปการศึกษา

คาประกันอุบัติเหตุ 

ICT 
คาจางครูเจาของภาษา 

  

สังคม มคีวามประสงคตเขาเรียนในแผน

ใหนักเรียนมาทดสอบความรูในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563

มามอบตัว  ในวันที่ 7 เมษายน  พ.ศ.

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ  ผูที่ไมมามอบตัวถือวาสละสทิธิ์

2,030 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คาใชจายนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.

สําเนาทะเบียนบานของบิดา, 

มามอบตัวนักเรียนดวย 

เดือน มีนาคม

นายปชานนท  ชนะราวี

ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ

คาใชจายแรกเขา (จายครั้งเดียว)

คาใชจายประจําปการศึกษา

 

มคีวามประสงคตเขาเรียนในแผน

ใหนักเรียนมาทดสอบความรูในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563

เมษายน  พ.ศ. 25

ผูที่ไมมามอบตัวถือวาสละสทิธิ์

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คาใชจายนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.

, มารดา, ตนเอง 

มีนาคม  พ.ศ. 2563 

นายปชานนท  ชนะราวี ) 

ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ

จํานวนเงนิ (บาท)
คาใชจายแรกเขา (จายครั้งเดียว)

คาใชจายประจําปการศึกษา 

2,030

 

มคีวามประสงคตเขาเรียนในแผน 

ใหนักเรียนมาทดสอบความรูในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2563 

2563 เวลา  09

ผูที่ไมมามอบตัวถือวาสละสทิธิ์ 

บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คาใชจายนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 

ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.

ตนเอง อยางละ 2 ฉบับ 

 

ผูอํานวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษประชาอุทิศ 

จํานวนเงนิ (บาท) หมายเหตุ
คาใชจายแรกเขา (จายครั้งเดียว) 

180  
250  
350  
100  

 
150  
100  
400  
500 ตอภาคเรียน

2,030  

  

09.00 น.   

ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ปพ.1

อยางละ 2 ฉบับ (กรณียังไมไดสงใน

หมายเหตุ 

ตอภาคเรียน 

  

1 บ) ฉบับ

(กรณียังไมไดสงใน


