
 

 

 
ประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 

เร่ือง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
ปีการศึกษา 2565 

--------------------------------------- 
  ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/ว3936 ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2564 เรื ่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื ่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งที่ดำเนินตามกระบวนการรับ
สมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 และตามแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก 
การรายงานตัว และการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
และประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปี
การศึกษา 2565 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เปิดรับสมัครนักเรียนรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 มีนาคม 
พ.ศ. 256ถ และรอบท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 3 – 24 เมษายน 2565 นั้น 

  บัดนี้การดำเนินการรับสมัครนักเรียนได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนในปี
การศึกษา 2565 จำนวนท้ังส้ิน 44 คน แยกเป็นระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 17 คน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
จำนวน 27 คน แยกเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน 17 คน และแผนการเรียนศิลป์ - ท่ัวไป 
จำนวน 10 คน รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ และขอยกเลิกประกาศโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 
เรื่อง รายช่ือนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2565 
ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2565 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

  เพื่อให้การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ตามแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็ก
เข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงกำหนด ขั้นตอน วิธีการ รายละเอียด
ในการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ดังนี้ 

  1. กำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 

ชั้น การดำเนินการ วันที่ เวลา สถานที่ 
ม.1 รายงานตัว/มอบตัว 31 มีนาคม 2565 09.00 – 11.00 น. อาคาร 3 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 
ม.4 รายงานตัว/มอบตัว 31 มีนาคม 2565 09.00 – 11.00 น. อาคาร 2 โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 

   



 

 
  2. เอกสารหลักฐานการรายงานตัวและมอบตัว 
      2.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร จำนวน 2 ฉบับ 
      2.2 สำเนาบัตรประชาชนของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด 
      2.3 สำเนาบัตรทะเบียนบ้านของ นักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด  
      2.4 รูปถ่ายหน้าตรงสวมเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว  จำนวน 1 รูป   
      2.5 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล เป็นต้น 

  3. ค่าใช้จ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
     3.1 ค่าหนังสือเรียน  (โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อให้กับนักเรียนทุกคนในวันเปิดภาคเรียน) 

      3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (โรงเรียนดำเนินการจัดซื้อให้กับนักเรียนทุกคนในวันเปิดภาคเรียน) 

      3.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 

ระดับชั้น เงินจัดสรร (บาท/คน/ปี) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 500 
 

       หมายเหตุ  นักเรียนหรือผู้ปกครองจัดหาเครื่องแบบนักเรียนได้ตามความต้องการ โดยดำเนินการให้ทัน
ก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งนักเรียนหรือผู้ปกครองต้องนำใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสดค่าเคร่ืองแบบนักเรียน มาให้กับคุณครูที่ปรึกษา
ในวันเปิดภาคเรียน โรงเรียนจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง กรณีนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อ 
เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ เนตรนารี และอุปกรณ์เครื่องแบบอื่นๆ ได้ 

     3.4 ค่าประกันอุบัติเหตุ   
        นักเรียนต้องจ่ายค่าประกันอุบัติเหตุให้กับโรงเรียนในวันรายงานตัวและมอบตัว  
  จำนวน 170 บาท/คน/ป ี  

**หมายเหตุ** นักเรียนใหม่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 สมัครรอบแรก 
- ฟรีค่าบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2565 
- ฟรีชุดพลานามัย 

  4. ข้อปฏบิัติในวันรายงานตัวและมอบตัว 
      4.1 นักเรียนแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อย 
      4.2 นักเรียนและผู้ปกครองต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ขณะท่ีอยู่ในบริเวณ 
   โรงเรียน 
      4.3 นักเรียนและผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
   ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของโรงเรียน 
      4.4 หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ 091-7276095, 
   081-9702928, 095-7728833, 094-4842005 

  หากนักเรียนคนใดไม่มารายงานตัวและมอบตัว ตามวัน เวลา ที่กำหนด จะถือว่านักเรียนคน
นั้นสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ 



 

 
  ท้ังนี้ หากมีประกาศ หนังสือส่ังการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ท่ีแตกต่างจากประกาศ
ของโรงเรียนฉบับนี้ โรงเรียนจะดำเนินการแก้ไขและแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 
    

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   24  เมษายน  พ.ศ.  2565 
 
 
 

  (นางนฤมล สีห์รา) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร จังหวัดชุมพร 

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 001 เด็กชาย อัตฐพล  มาพร้อม  
2 002 เด็กชาย สิรวัฒน ์ อนิลบล  
3 003 เด็กชาย กิตติวินท์ พิทักษ์สุข  
4 004 เด็กหญิง พัฒชลิดา ไพร่พล  
5 005 เด็กหญิง รัตติยากร ขวัญยุบล  
6 006 เด็กหญิง บุณยาพร เกษแก้ว  
7 007 เด็กชาย ศุภวิชญ์ เกตุมาลา  
8 008 เด็กชาย อินทัช ศรีสุวรรณ  
9 009 เด็กหญิง นภัสสร แก้วมาลัย  

10 010 เด็กชาย โชติภัทร ม่วงงาม  
11 011 เด็กชาย สิทธิชัย ชูสุริแสง  
12 012 เด็กชาย ศุภโชค เกสดา  
13 013 เด็กหญิง จันทิมา ทองบุญเกื้อ  
14 014 เด็กหญิง นงลักษณ์ พวงเพชร  
15 015 เด็กหญิง ดาว ไม่มีนามสกุล  
16 016 เด็กชาย เกรียงศักดิ ์ สีหมอกเมฆ  
17 017 เด็กหญิง สโรชา สร้อยด ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร จังหวัดชุมพร 

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์) 

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 001 นาย จิรนนท์   พรหมพฤกษ์  
2 002 เด็กชาย ประภวิษณ์   พิทักษ์สุข  
3 003 นาย ภาคิน   พิทักษ์สุข  
4 004 นาย มงคลชัย   ปรางจันทร์  
5 005 นาย รัฐภูม ิ    สุวรรณสนธ์  
6 006 นาย วิรุฬห ์  โหรชัยยะ  
7 007 นาย ศุภกฤต   ขวัญยุบล  
8 008 นาย สิทธิศักดิ์  เลือดแดง  
9 009 นาย อติพงษ์   สุวรรณนิ่ม  

10 010 นางสาว จิราพร  มูลละพงษ์  
11 011 เด็กหญิง มณีกานต์   จู่มา  
12 012 นาย พรพิพัฒน ์ กมลวิริยะวัฒน ์  
13 013 นาย จักราวุฒิ เพชรวงศ์  
14 014 เด็กหญิง เขมจิรา เกตุมาลา  
15 015 เด็กหญิง รุ่งนภา ประเสริฐสิน  
16 016 นางสาว วาสนา บัตรพันชนะ  
17 027 นาย วันชัย เวชสุนทร สมัครรอบ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร จังหวัดชุมพร 

รายชื่อนักเรียนสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 
(แผนการเรียนศิลป์ - ทั่วไป) 

ท่ี เลขที่สมัคร ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 
1 017 เด็กชาย คิมหันต์  ศักดิ์พิมล  
2 018 นาย ปกรณ์   พุ่มเจริญ  
3 019 นาย พงศกร   สงัดศรี  
4 020 เด็กชาย  สนธญา   ปิ่นทอง  
5 021 นาย อดิเทพ   กล่ินโภคา  
6 022 นางสาว อรอุมา   รามคล้าย  
7 023 นางสาว ธราณัฐ รักแหลมแค  
8 024 เด็กหญิง อนิสา สุระมา  
9 025 นาย ธีรวัฒน ์ แก้วสวี  

10 026 นาย ประจักษ์ อินทรกำแหง  
 
 


