
 
ประกาศโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

รายช่ือนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 
ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล แผนการเรียนที่จัดเข้าเรียน หมายเหตุ 
1 นางสาว ทิพปภา เตใจ ภาษา-สังคม  
2 นางสาว นันท์นภัส ชูศร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
3 นาย รัตนเดช ลิ่วล ภาษา-สังคม  
4 นางสาว ปิยาพัชร แก้วแมือง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
5 นางสาว พรนภัส พิบูลย์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
6 นาย ชนินทร เพชรประพันธ์ ภาษา-สังคม  
7 นางสาว ดวงกมล เจาะจิตร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
8 นางสาว ญาตาวี ใจเย็น ภาษา-สังคม  
9 นาย วุฒิพงศ์ บายจ่าย ภาษา-สังคม  
10 นางสาว ศิริพร สิมพิมาย ภาษา-สังคม  
11 นาย ศักดา บุญรัตน์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
12 นางสาว ณัฐธิดา สุทิน ภาษา-สังคม  
13 
 

นาย ณัฐเสกศักดิ์  ศรีมุกข์ ภาษา-สังคม  
14 นาย ปฐมพงศ์ กรายแก้ว วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ภาษา-สังคม 

 
นางสาว สุมินตรา โฮมละคร 15 นางสาว รฏารัตน์ จีนสินธุ ์ ภาษา-สังคม  

16 นาย คชา รัตนบุษยาพร วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
17 นางสาว ชยุดา อินเเฝง วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
18 นาย ศราวิน พรหมทอง ภาษา-สังคม  
19 นาย เมธวิน วงศ์พิพันธ์ ภาษา-สังคม  
20 นางสาว พัทธนันธ์ ชนีมาศ ภาษา-สังคม  
21 นาย ธีรัตม์ พังทูน ภาษา-สังคม  
22 นางสาว วงศ์ลดา วงศ์พิพันธ์ ภาษา-สังคม  
23 นางสาว เนตรษรตี ใจกล้า ภาษา-สังคม  

 
 



ที ่ ชื่อ – สกุล แผนการเรียนที่จัดเข้าเรียน หมายเหตุ 
24 นาย ภานุวัฒน ์ ศรีเปารยะ ภาษา-สังคม  
25 นางสาว ขวัญจิรา ยับ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
26 นางสาว ธราภรณ์ โอยสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
27 นางสาว โรจนศักดิ์ ศรีหมอกเมฆ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
28 นางสาว กนกวรรณ โอยสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  
29 นาย ธนภัทร ริยาพันธ์ ภาษา-สังคม  
30 นางสาว ธัญญรัตน์ จินตนานุสรณ์ ภาษา-สังคม  
31 นาย โยธิน เพชรทอง ภาษา-สังคม  
32 นางสาว รพีพรรณ จินตรา ภาษา-สังคม  
33 นางสาว อาทิตยา แก้วสุขศรี ภาษา-สังคม  
34 นางสาว สุมินตรา โฮมละคร ภาษา-สังคม  
35 นางสาว

0 
อาทิมา ศรีเปารยะ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

36 นาย วุฒิภูมิ บุญสา ภาษา-สังคม  
หมายเหตุ       

     1.ให้นักเรียนเฉพาะที่เลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ มาทดสอบความรู้ความพร้อมในการ
เข้าเรียน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าว มามอบตัว  ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น.   
 ณ  หอประชุม โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  ผู้ที่ไม่มามอบตัวถือว่าสละสิทธิ์  
     3. ให้ผู้ที่มามอบตัว ชำระเงิน  จำนวน 2,030 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ถ้านักเรียนมีเข็มและกระเป๋านักเรียนอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องซื้อใหม่ 

ที ่ รายการ จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ค่าใช้จ่ายแรกเข้า (จ่ายครั้งเดียว) 

1 คู่มือนักเรียน 180  
2 ค่ากระเป๋านักเรียน 250  
3 ชุดวอร์ม 350  
4 เข็มสัญลักษณ์โรงเรียน 100  

ค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 
1 ค่าประกันอุบัติเหตุ 150  
2 ค่ากิจกรรม 100  
3 ค่าบริการ ICT 400  
4 ค่าจ้างครูเจ้าของภาษา 500 ต่อภาคเรียน 
 รวมทั้งหมด 2,030  



      4. ให้นำหลักฐานในการมอบตัว คือ ระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1 บ)    
ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา, มารดา, ตนเอง อย่างละ 2 ฉบับ (กรณียัง
ไม่ได้ส่งในวันสมัคร) พร้อมนำผู้ปกครองที่แท้จริง มามอบตัวนักเรียนด้วย 
  
    

ประกาศ  ณ  วันที่  19  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
( นายปชานนท์  ชนะราวี ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


