
 
 

 
ประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

เรื่อง  ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

ประจำปีการศึกษา 2565 
......................................................................................... 

  ตามท่ีโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายช่ือ
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2565  ประเภทห้องเรียนทั ่วไป 
จำนวน  261 คน ได้แก่    

1. ประเภทนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ    จำนวน   126   คน   
2. ประเภทนักเรียนนอกเขตพ้ืนท่ีบริการ    จำนวน   126 คน     
3. ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ  จำนวน      7 คน 
4. ประเภทนักเรียนเงื่อนไขพิเศษ   จำนวน      2 คน 

   เนื่องจากจำนวนนักเรียนยังไม่ครบตามแผนการรับนักเรียน 280 คน จึงให้สิทธิ์นักเรียนท่ี 
ยังไม่ได้รับการคัดเลือกและมีคะแนนสูงสุด 19 คนแรกตามลำดับ ประกาศให้เป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
ประเภทห้องเรียนทั่วไป(เพิ่มเติม) และประกาศให้มีบัญชีรายชื่อสำรอง จำนวน 15 คน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้     
   ให้ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกทุกคนปฏิบัติดังนี้ 

1. ผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัวให้กับนักเรียน(นักเรียนไม่ต้องมา) ในวันเสาร์ท่ี  
2 เมษายน 2565  ณ อาคารเรียน 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  แยกตามประเภท ดังนี้ 

- เวลา  09.00 – 12.00 น. นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ นักเรียนความสามารถพิเศษ  
- เวลา 13.00 – 16.00 น. นักเรียนนอกเขตพื้นที ่บริการ และนักเรียนได้รับการ

คัดเลือกเพ่ิมเติม  
2. เอกสารท่ีต้องนำมาในวันมอบตัว ขอให้จัดเรียงตามลำดับ ดังนี้ 

-  แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน     จำนวน  1  ฉบับ 
   พิมพ์จากท้ายประกาศหรือรับได้ท่ีจุดรายงานตัว 
-  สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (ถ่ายเอกสาร)   จำนวน 1  ฉบับ 
-  สำเนาทะเบียนบ้านบิดา (ถ่ายเอกสาร)   จำนวน  1  ฉบับ 
-  สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (ถ่ายเอกสาร)   จำนวน  1  ฉบับ 
-  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (ถ่ายเอกสาร)  จำนวน  1  ฉบับ 



-  สำเนาสูติบัตร (ถ่ายเอกสาร)    จำนวน  1  ฉบับ 
-  ใบสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ    จำนวน  1  ฉบับ 
   พิมพ์จากท้ายประกาศหรือรับได้ท่ีจุดรายงานตัว 
-  หนังสือมอบตัวและพันธสัญญา (หน้า-หลัง)   จำนวน 1  ฉบับ 
   พิมพ์จากท้ายประกาศหรือรับได้ท่ีจุดรายงานตัว 
-  ภาพถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว (3 ซ.ม. × 4 ซ.ม.)  จำนวน  2  รูป 
   ติดในแบบบันทึกข้อมูลและหนังสือมอบตัวอย่างละ 1 รูป 

3. ค่าใช้จ่าย จำนวน 3,270 บาท (รวมค่าเรียนปรับพ้ืนฐาน 800 บาทแล้ว)  
4. กรณีผู้ปกครองมีความเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ชำระ

ค่าใช้จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาพังงา ชื่อบัญชี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เลขที่บัญชี 809-011949-2 
แล้วแจ้งรายงานตัวออนไลน์พร้อมทั้งแนบ(อัพโหลด) หลักฐานการชำระเงิน เอกสารหรือหลักฐานยืนยันการเปน็ผู้
เสี่ยงสูงหรือติดเชื้อได้ที่ https://www.ac-db.net/form/covid1 ภายในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 

2565 สำหรับเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวให้นำมาให้ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2565  ณ ห้องวิชาการ 
ช้ัน 2 อาคาร 1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  

  ผู้ที ่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที ่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อ 
ในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 29 มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

 
      (นางสาวอรสา  เสรีวงษ์) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
 



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

1 12165 เด็กชาย จักรภัทร จิรอลงกรณ์ 62.80 1 (423) ภาคเช้า

2 12287 เด็กชาย บดินทร์ ระงับทุกข์ 62.00 1 (423) ภาคเช้า

3 12169 เด็กหญิง ปีย์วรา  คําตัน 60.07 1 (423) ภาคเช้า

4 12362 เด็กชาย นฤนาท แย้มยิ่ง 57.07 1 (423) ภาคเช้า

5 12060 เด็กหญิง ณัฎฐกันย์ ภู่ทอง 55.67 1 (423) ภาคเช้า

6 12213 เด็กชาย นราวิชญ์ ดีพาชู 54.93 1 (423) ภาคเช้า

7 12149 เด็กชาย ปุณณวิช ทองทิพย์ 54.00 1 (423) ภาคเช้า

8 12235 เด็กหญิง พนิตนันท์ โบบทอง 53.13 1 (423) ภาคเช้า

9 12326 เด็กชาย อภิวรรธน์ สุระกา 52.50 1 (423) ภาคเช้า

10 12260 เด็กชาย อิทธิกร สุขสัจจี 52.46 1 (423) ภาคเช้า

11 12163 เด็กชาย ต่อตระกูล มีสิทธ์ิ 52.26 1 (423) ภาคเช้า

12 12300 เด็กหญิง ปวริศา ธนูอินทร์ 51.83 1 (423) ภาคเช้า

13 12028 เด็กหญิง วรินทร ศรีพิทักษ์ 51.74 1 (423) ภาคเช้า

14 12348 เด็กหญิง อันดามัน ประสบมิตร์ 51.13 1 (423) ภาคเช้า

15 12079 เด็กชาย ธีระเดช หลีน้อย 50.93 1 (423) ภาคเช้า

16 12232 เด็กชาย ธีร์ธวัช สุขวโรดม 50.67 1 (423) ภาคเช้า

17 12159 เด็กชาย กันตพัฒน์ ทัดแก้ว 50.60 1 (423) ภาคเช้า

18 12298 เด็กชาย อํานาจ จินดาพล 50.23 1 (423) ภาคเช้า

19 12153 เด็กชาย นิธิกร หนูฉ้ง 49.96 1 (423) ภาคเช้า

20 12268 เด็กหญิง ณิชชยา โภคผล 49.90 1 (423) ภาคเช้า

21 12246 เด็กชาย วชิรวิทย์ ภูมิรักษ์ 49.80 2 (424) ภาคเช้า

22 12346 เด็กชาย ภคิน อยู่ยืน 49.70 2 (424) ภาคเช้า

23 12275 เด็กชาย อภิวิชญ์ มินยง 49.10 2 (424) ภาคเช้า

24 12369 เด็กชาย ภูวรินทร์ ขันติพิพัฒน์ 48.87 2 (424) ภาคเช้า

25 12147 เด็กหญิง อิสรีย์พร กล่อมเกล้ียง 47.66 2 (424) ภาคเช้า

26 12307 เด็กหญิง อันธิกา อารีชน 47.20 2 (424) ภาคเช้า

ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

บัญชีแนบท้ายประกาศ

ช่ือ - สกุล
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27 12064 เด็กหญิง ศศินา เพ็ชรคล้าย 47.03 2 (424) ภาคเช้า

28 12299 เด็กหญิง จิรภัทร์ บุญรักษ์ 46.96 2 (424) ภาคเช้า

29 12342 เด็กชาย วีรภาพ ชูดวง 46.90 2 (424) ภาคเช้า

30 12124 เด็กชาย รัชชานนท์ เพ็ชร์วงษ์ 46.50 2 (424) ภาคเช้า

31 12243 เด็กหญิง ฤดีรัตน์ คงครอง 46.27 2 (424) ภาคเช้า

32 12257 เด็กชาย อิทธิพล อัครธนวัฒน์ 45.67 2 (424) ภาคเช้า

33 12351 เด็กหญิง ศศิธร พัฒมงคล 45.54 2 (424) ภาคเช้า

34 12376 เด็กชาย ราชันย์ ยงยุทธ์ 44.93 2 (424) ภาคเช้า

35 12045 เด็กชาย ภูริ พรหมรัตน์ 44.70 2 (424) ภาคเช้า

36 12055 เด็กหญิง ชนิดาภา เทพณรงค์ 44.20 2 (424) ภาคเช้า

37 12166 เด็กหญิง ปณัฏฎา ประกาญจน์ 44.17 2 (424) ภาคเช้า

38 12293 เด็กหญิง ภัทราพร มงคลบุตร 43.64 2 (424) ภาคเช้า

39 12253 เด็กหญิง ณัฐกาญจน์ วิจิตร 43.30 2 (424) ภาคเช้า

40 12063 เด็กหญิง ธฤฒมน ระวิวรรณ 43.14 2 (424) ภาคเช้า

41 12297 เด็กหญิง โชตินภา ประทีป ณ ถลาง 43.00 3 (425) ภาคเช้า

42 12155 เด็กชาย วสุธา เกิดกอบ 42.94 3 (425) ภาคเช้า

43 12240 เด็กชาย เขมทัต เอียดยวง 42.56 3 (425) ภาคเช้า

44 12156 เด็กหญิง ณัฏฐนันท์ มหาสุคนธ์ 42.40 3 (425) ภาคเช้า

45 12035 เด็กชาย อังคาร ครองบุญ 42.10 3 (425) ภาคเช้า

46 12291 เด็กชาย อภิภู ศรีพิทักษ์ 41.86 3 (425) ภาคเช้า

47 12261 เด็กชาย มัสรุร พลีตา 41.83 3 (425) ภาคเช้า

48 12237 เด็กชาย กฤชณัท ปัญญาดี 41.70 3 (425) ภาคเช้า

49 12282 เด็กหญิง เบญญาภา จิตจรัสบุณย์ 41.54 3 (425) ภาคเช้า

50 12370 เด็กชาย อนุวัตร เปรมจิตร์ 41.47 3 (425) ภาคเช้า

51 12319 เด็กหญิง ภูริชญา ภู่ทอง 41.27 3 (425) ภาคเช้า

52 12123 เด็กหญิง พรรษชล คุมพล 40.87 3 (425) ภาคเช้า
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53 12259 เด็กหญิง ลลิตา ชูปาน 40.77 3 (425) ภาคเช้า

54 12200 เด็กหญิง กัญญ์วรา ชูนุ่น 40.53 3 (425) ภาคเช้า

55 12049 เด็กชาย ปราชญ์ชวิณธ์ ขุนศรี 40.44 3 (425) ภาคเช้า

56 12086 เด็กหญิง เณศรา เจนการ 40.23 3 (425) ภาคเช้า

57 12011 เด็กชาย จิรายุส โรจน์บริบูรณ์ 40.20 3 (425) ภาคเช้า

58 12069 เด็กชาย เกียรติศักดิ์ อินฉ้วน 40.17 3 (425) ภาคเช้า

59 12251 เด็กหญิง อังคณา ทองกอบ 40.13 3 (425) ภาคเช้า

60 12272 เด็กหญิง ธนภรณ์ สืบสอาด 40.03 3 (425) ภาคเช้า

61 12358 เด็กชาย วิศวะ วรรธกานนท์ 39.93 4 (426) ภาคเช้า

62 12292 เด็กชาย ศิริพงศกร ป้ันทอง 39.70 4 (426) ภาคเช้า

63 12238 เด็กชาย วรภัทร ช่วยสวัสดิ์ 39.53 4 (426) ภาคเช้า

64 12122 เด็กชาย วีระเดช สุวรรณกิจ 39.43 4 (426) ภาคเช้า

65 12353 เด็กชาย บวรนันท์ ร้ิวทอง 39.40 4 (426) ภาคเช้า

66 12135 เด็กชาย วิสิฐชาญ ชูสิทธ์ 39.40 4 (426) ภาคเช้า

67 12252 เด็กหญิง ชวิศา  จันทร์ เพ็ญ 39.40 4 (426) ภาคเช้า

68 12267 เด็กชาย นราวิชญ์ ผลยิ่ง 39.37 4 (426) ภาคเช้า

69 12102 เด็กหญิง จุฑาภรณ์ มณีบุตร 39.24 4 (426) ภาคเช้า

70 12112 เด็กหญิง ปัทมาวดี อินตัน 39.03 4 (426) ภาคเช้า

71 12306 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญก็สินธ์ุ 39.00 4 (426) ภาคเช้า

72 12120 เด็กหญิง ญาณิศา หิรัญ 38.87 4 (426) ภาคเช้า

73 12337 เด็กหญิง อชิรญา ยอดแก้ว 38.67 4 (426) ภาคเช้า

74 12230 เด็กหญิง ปลายตะวัน ศักดิ์แก้ว 38.53 4 (426) ภาคเช้า

75 12225 เด็กชาย ฐิรวัฒน์ โกยดุลย์ 38.10 4 (426) ภาคเช้า

76 12301 เด็กหญิง ตวงทอง ผลยิ่ง 37.94 4 (426) ภาคเช้า

77 12245 เด็กหญิง พัฒน์นรี พูลศิริ 37.90 4 (426) ภาคเช้า

78 12170 เด็กหญิง จอมขวัญ รอบการ 37.70 4 (426) ภาคเช้า
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79 12329 เด็กชาย อธิวัตน์ ภู่วิจิตร 37.60 4 (426) ภาคเช้า

80 12072 เด็กหญิง ขวัญฤทัย บุญรักษ์ 37.57 4 (426) ภาคเช้า

81 12374 เด็กหญิง เบญญภา ศรีทอง 37.56 5 (427) ภาคเช้า

82 12229 เด็กหญิง ศิลป์ศุภา กระเเสร์ 37.44 5 (427) ภาคเช้า

83 12310 เด็กหญิง เขมิสรา อ่าวลึกน้อย 37.44 5 (427) ภาคเช้า

84 12070 เด็กหญิง จิลลาภัทร บุญแน่น 37.43 5 (427) ภาคเช้า

85 12207 เด็กชาย ยศกร ล่ิมสกุล 37.33 5 (427) ภาคเช้า

86 12162 เด็กหญิง พริสร พุทธรักษา 36.90 5 (427) ภาคเช้า

87 12210 เด็กหญิง กรรณภา ครองบุญ 36.83 5 (427) ภาคเช้า

88 12271 เด็กหญิง รติมา รองเมือง 36.83 5 (427) ภาคเช้า

89 12269 เด็กหญิง ตวงเงิน ผลยิ่ง 36.43 5 (427) ภาคเช้า

90 12198 เด็กชาย อิทธิพล นวลจันทร์ 36.37 5 (427) ภาคเช้า

91 12100 เด็กชาย กฤษฎา คงศรีทอง 36.30 5 (427) ภาคเช้า

92 12382 เด็กชาย ชัยชนะ ภัยวิบัติ 36.10 5 (427) ภาคเช้า

93 12278 เด็กหญิง พธพร ช่วยชู 36.07 5 (427) ภาคเช้า

94 12209 เด็กชาย สุภกร ตันเถียร 35.97 5 (427) ภาคเช้า

95 12355 เด็กหญิง รัชชประภา ทองศิริ 35.70 5 (427) ภาคเช้า

96 12174 เด็กหญิง อภิชญา สวัสดี 34.53 5 (427) ภาคเช้า

97 12006 เด็กหญิง นิชานันท์ ผลอินทร์ 34.50 5 (427) ภาคเช้า

98 12258 เด็กหญิง ภิรัญญารัชต์ แก้วจินดา 34.30 5 (427) ภาคเช้า

99 12013 เด็กหญิง นริศรา วานิช 34.30 5 (427) ภาคเช้า

100 12103 เด็กชาย ฐานพงศ์ กล่ินมาลา 34.16 5 (427) ภาคเช้า

101 12317 เด็กชาย ณัฐชวีย์ โชชัยพันธวงศ์ 34.00 6 (428) ภาคเช้า

102 12325 เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ เมฆจันทร์ 33.73 6 (428) ภาคเช้า

103 12075 เด็กหญิง ชญาภรณ์ บุญพาช่ืน 33.43 6 (428) ภาคเช้า

104 12196 เด็กชาย เกษมศักดิ์ เพ็ชรกุล 33.37 6 (428) ภาคเช้า
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105 12263 เด็กชาย พิภพภัทธ สิงหการ 33.33 6 (428) ภาคเช้า

106 12217 เด็กหญิง นันท์นภัส พันธ์เสงี่ยม 33.27 6 (428) ภาคเช้า

107 12157 เด็กชาย ชนัสถ์นันท์ เพชรล่อเหรียญ 32.96 6 (428) ภาคเช้า

108 12080 เด็กชาย ออมสิน แก้วปัญญา 32.87 6 (428) ภาคเช้า

109 12222 เด็กหญิง ปภานัน ทับไทย 32.77 6 (428) ภาคเช้า

110 12088 เด็กหญิง รุ่งฟ้า วาหะรักษ์ 32.67 6 (428) ภาคเช้า

111 12056 เด็กหญิง กนกพิชญ์ เถระสุวิชะ 32.30 6 (428) ภาคเช้า

112 12332 เด็กชาย กฤษฎ์ิ ใสสด 31.93 6 (428) ภาคเช้า

113 12066 เด็กชาย คณาธิป สายนํ้า 31.33 6 (428) ภาคเช้า

114 12384 เด็กชาย ธนภัทร จันทรพรพรรณ 31.13 6 (428) ภาคเช้า

115 12318 เด็กชาย วราวุฒิ สมมิตร 30.90 6 (428) ภาคเช้า

116 12363 เด็กหญิง สุภชัญญา อยู่ม่ัน 29.90 6 (428) ภาคเช้า

117 12033 เด็กหญิง ธนกชพร หิริ 29.83 6 (428) ภาคเช้า

118 12109 เด็กหญิง เกศราภรณ์ คงแก้ว 29.47 6 (428) ภาคเช้า

119 12302 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เเท่นหิรัญ 29.23 6 (428) ภาคเช้า

120 12019 เด็กชาย ธนภูมิ ทองเนื่อง 28.84 6 (428) ภาคเช้า

121 12020 เด็กหญิง พลอยรุ้ง แซ่ป่ึง 28.30 7 (432) ภาคเช้า

122 12381 เด็กชาย ปฐมพร พัฒแก้ว 27.63 7 (432) ภาคเช้า

123 12078 เด็กหญิง พลอยพรรณ พัฒแก้ว 26.34 7 (432) ภาคเช้า

124 12071 เด็กชาย วงศกร สันโลหะ 26.10 7 (432) ภาคเช้า

125 12042 เด็กหญิง เปมิกา ผลพัสดุ 25.63 7 (432) ภาคเช้า

126 12378 เด็กชาย เชนเดช บางคราม 25.27 7 (432) ภาคเช้า
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1 12037 เด็กชาย จตุรภัทร จุลนวล 59.40 7 (432) ภาคเช้า

2 12361 เด็กหญิง ภาชินี ปานชู 57.37 7 (432) ภาคเช้า

3 12231 เด็กชาย วีระภัทร เกิดเกล้ียง 57.10 7 (432) ภาคเช้า

4 12090 เด็กหญิง วรัญญา หงอสกุล 56.00 7 (432) ภาคเช้า

5 12110 เด็กชาย พัทธเมธ กิไพโรจน์ 55.54 7 (432) ภาคเช้า

6 12277 เด็กชาย พรหมพิริยะ สุรวิศาลกุล 55.44 7 (432) ภาคเช้า

7 12294 เด็กหญิง ภัสร์สรณ์ รัตนชัย 54.96 7 (432) ภาคเช้า

8 12175 เด็กหญิง ปิยพัชร เก้ือผล 54.83 7 (432) ภาคเช้า

9 12328 เด็กหญิง อรอุมา มีชัย 53.50 7 (432) ภาคเช้า

10 12014 เด็กหญิง วิชญาดา สุขจิตต์ 53.44 7 (432) ภาคเช้า

11 12276 เด็กชาย ปิยะพงษ์ บัวอ่อน 52.94 7 (432) ภาคเช้า

12 12065 เด็กหญิง ทิฆัมพร แซ่เจ๋ีย 52.73 7 (432) ภาคเช้า

13 12137 เด็กหญิง ดวงกมล เทพณรงค์ 52.30 7 (432) ภาคเช้า

14 12195 เด็กหญิง ฟ้าใส ศรีสุระ 50.87 7 (432) ภาคเช้า

15 12204 เด็กหญิง ดุสิตา อุปถัมภ์ 50.34 1 (423) ภาคบ่าย

16 12212 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ภารชาตรี 50.06 1 (423) ภาคบ่าย

17 12176 เด็กชาย รัชชานนท์ ปลอดทุกข์ 50.03 1 (423) ภาคบ่าย

18 12089 เด็กหญิง นันท์นภัส ทัดแก้ว 49.87 1 (423) ภาคบ่าย

19 12052 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ทัพไทย 49.70 1 (423) ภาคบ่าย

20 12029 เด็กหญิง กชพรรณ ยิ่งยวด 49.53 1 (423) ภาคบ่าย

21 12290 เด็กชาย อันดามัน ประนัดถานัง 49.17 1 (423) ภาคบ่าย

22 12091 เด็กหญิง พัชรธิดา ทองสกุล 49.07 1 (423) ภาคบ่าย

23 12164 เด็กหญิง วรดา พลชาลี 49.03 1 (423) ภาคบ่าย

24 12140 เด็กชาย ณัฎฐกฤษฏ์ิ คงฤทธ์ิพิทยา 48.87 1 (423) ภาคบ่าย

25 12004 เด็กหญิง ธัญชนก สมัครเขตรกิจ 48.57 1 (423) ภาคบ่าย

26 12050 เด็กหญิง วีรภัทรา สุทธิรัตน์ 48.43 1 (423) ภาคบ่าย

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565
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ช่ือ - สกุล
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27 12327 เด็กชาย นพเก้า บางคราม 48.40 1 (423) ภาคบ่าย

28 12093 เด็กชาย อนุชา ทองวล 48.34 1 (423) ภาคบ่าย

29 12012 เด็กชาย ธนพร ชิตะวณิช 48.33 1 (423) ภาคบ่าย

30 12150 เด็กหญิง รดามณี รัตนศรีเพชร 48.06 1 (423) ภาคบ่าย

31 12344 เด็กหญิง กานต์พิชชา รักษ์พิบัติภัย 47.93 1 (423) ภาคบ่าย

32 12368 เด็กหญิง นัณภัส รัตนวงค์ 47.83 1 (423) ภาคบ่าย

33 12205 เด็กหญิง ณัฐนิการ์ ไกรปล้อง 47.76 1 (423) ภาคบ่าย

34 12143 เด็กหญิง พิชามญช์ุ สุขขี 47.67 1 (423) ภาคบ่าย

35 12359 เด็กชาย ณภัทร แซ่เฮ้ง 47.40 2 (424) ภาคบ่าย

36 12096 เด็กหญิง จันทราภรณ์ เจริญการ 47.40 2 (424) ภาคบ่าย

37 12092 เด็กหญิง นฤมล เกตุแก้ว 47.13 2 (424) ภาคบ่าย

38 12273 เด็กหญิง ปฐมวรรณ ภู่ผ้ึง 47.13 2 (424) ภาคบ่าย

39 12289 เด็กชาย อรรพล ยมโดย 47.00 2 (424) ภาคบ่าย

40 12192 เด็กชาย เดชาวัต คงด้วง 46.84 2 (424) ภาคบ่าย

41 12203 เด็กหญิง ณัฐณิชา ถิ่นบางเตียว 46.80 2 (424) ภาคบ่าย

42 12114 เด็กชาย ดํารงฤทธ์ิ บุตรหมัน 46.80 2 (424) ภาคบ่าย

43 12145 เด็กหญิง เวธกา ภูมิชาติ 46.50 2 (424) ภาคบ่าย

44 12094 เด็กหญิง ศศิปภา บุญธรรม 46.40 2 (424) ภาคบ่าย

45 12172 เด็กชาย รัฐวิชญ์ เสียมไหม 46.40 2 (424) ภาคบ่าย

46 12168 เด็กหญิง เมธาวินี มูลตรีภักดี 46.34 2 (424) ภาคบ่าย

47 12068 เด็กชาย ธนพนธ์ิ จงพงศา 46.30 2 (424) ภาคบ่าย

48 12249 เด็กหญิง นิชภัค ไตรศรี 46.07 2 (424) ภาคบ่าย

49 12270 เด็กหญิง ปฐมพร ภู่ผ้ึง 45.80 2 (424) ภาคบ่าย

50 12186 เด็กหญิง กานต์ธิดา ก่ิงจันทร์ 45.60 2 (424) ภาคบ่าย

51 12233 เด็กชาย สุภัทร ขันภักดี 45.30 2 (424) ภาคบ่าย

52 12379 เด็กชาย กรกนก ตู้สกุล 45.23 2 (424) ภาคบ่าย
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53 12343 เด็กชาย กรวิชญ์ ศิริตัน 44.97 2 (424) ภาคบ่าย

54 12062 เด็กหญิง พัชรินทร์ มณีใหม่ 44.67 2 (424) ภาคบ่าย

55 12248 เด็กหญิง ผกามาศ ยุทธกาศ 44.46 3 (425) ภาคบ่าย

56 12194 เด็กชาย อัครวัฒน์ สาระกิจ 44.24 3 (425) ภาคบ่าย

57 12031 เด็กชาย พิสิฐพงศ์ ภู่อมร 44.06 3 (425) ภาคบ่าย

58 12197 เด็กหญิง บุษยาพรรณ จรัสกุล 43.97 3 (425) ภาคบ่าย

59 12250 เด็กหญิง รัตนมน ตรีศิลา 43.96 3 (425) ภาคบ่าย

60 12002 เด็กชาย ดนุชา ไชยบรรดาลโยธิน 43.77 3 (425) ภาคบ่าย

61 12218 เด็กชาย พทรณณค์ ชุมเช้ือ 43.73 3 (425) ภาคบ่าย

62 12221 เด็กชาย ธารทัย จันทร์เพ็ง 43.70 3 (425) ภาคบ่าย

63 12279 เด็กหญิง จิรภิญญา บุณยัษเฐียร 43.63 3 (425) ภาคบ่าย

64 12234 เด็กหญิง ธีญาภัทร สุดสาย 43.53 3 (425) ภาคบ่าย

65 12311 เด็กชาย ศุภชัย รักทอง 43.44 3 (425) ภาคบ่าย

66 12133 เด็กหญิง ญาลิสา ณ ตะก่ัวทุ่ง 43.40 3 (425) ภาคบ่าย

67 12118 เด็กชาย ธีรพันธ์ บุญเวช 43.40 3 (425) ภาคบ่าย

68 12226 เด็กชาย ถังเงิน นิติกุล 43.40 3 (425) ภาคบ่าย

69 12084 เด็กชาย รัชพล นัคราภิบาล 43.34 3 (425) ภาคบ่าย

70 12214 เด็กชาย กัณต์ แสวงกิจ 43.30 3 (425) ภาคบ่าย

71 12256 เด็กหญิง พิมรภัทร นิจกิจ 43.30 3 (425) ภาคบ่าย

72 12044 เด็กชาย วรวัส ล้ําถาวรวงษ์ 43.13 3 (425) ภาคบ่าย

73 12262 เด็กหญิง ปรัชญากมล บุญเพชรแก้ว 43.03 3 (425) ภาคบ่าย

74 12016 เด็กชาย สฤษดิพงษ์ คําเอียด 42.74 3 (425) ภาคบ่าย

75 12106 เด็กหญิง วริศรา จันทร์เมือง 42.70 4 (426) ภาคบ่าย

76 12236 เด็กหญิง ณัฐชยา พุกบุญมี 42.47 4 (426) ภาคบ่าย

77 12352 เด็กชาย พชร ทองช่ัง 42.46 4 (426) ภาคบ่าย

78 12024 เด็กชาย ภทรพล พูลสวัสดิ์ 42.37 4 (426) ภาคบ่าย
หน้า 3/5



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ

ช่ือ - สกุล

79 12322 เด็กชาย ปกรณ์ ศรนิรันต์ 42.03 4 (426) ภาคบ่าย

80 12015 เด็กชาย ภคพล สมัครกิจ 41.87 4 (426) ภาคบ่าย

81 12239 เด็กหญิง ศศิธร ยงเพชร 41.70 4 (426) ภาคบ่าย

82 12367 เด็กชาย วันชัย วิชิตจรรยา 41.67 4 (426) ภาคบ่าย

83 12009 เด็กหญิง ภูสุดา สินทนุ 41.50 4 (426) ภาคบ่าย

84 12330 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ แก้วแสงศรี 41.43 4 (426) ภาคบ่าย

85 12190 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ หนูสมัน 41.03 4 (426) ภาคบ่าย

86 12126 เด็กชาย อรรถชัย ทองวิจิตร 40.87 4 (426) ภาคบ่าย

87 12098 เด็กหญิง นันท์ณภัส เช้ือกูลชาติ 40.70 4 (426) ภาคบ่าย

88 12274 เด็กหญิง ม่านฟ้า วัลย์ดาว 40.64 4 (426) ภาคบ่าย

89 12255 เด็กชาย ชมพูนิกข์ ภิญโญ 40.57 4 (426) ภาคบ่าย

90 12158 เด็กชาย นภัสกรณ์ พลีตา 40.54 4 (426) ภาคบ่าย

91 12097 เด็กหญิง วรดา นามพรหม 40.40 4 (426) ภาคบ่าย

92 12136 เด็กหญิง ปุณยนุช ขวัญยืน 40.00 4 (426) ภาคบ่าย

93 12025 เด็กชาย ธนานุวัฒน์ ประสงค์ 39.84 4 (426) ภาคบ่าย

94 12280 เด็กชาย ธีรพงษ์    พันธ์ทิพย์ 39.73 4 (426) ภาคบ่าย

95 12111 เด็กหญิง บุษยมาศ ศรีคําเงิน 39.60 5 (427) ภาคบ่าย

96 12113 เด็กหญิง จาริณีย์ สําเภารัตน์ 39.50 5 (427) ภาคบ่าย

97 12051 เด็กหญิง อรอินท์ุ สงวนนาม 39.36 5 (427) ภาคบ่าย

98 12099 เด็กชาย พิระวัฒน์ วิพลชัย 39.30 5 (427) ภาคบ่าย

99 12191 เด็กชาย โชคชัย พาภักดี 39.27 5 (427) ภาคบ่าย

100 12211 เด็กหญิง ณิชากานต์ เมตุลา 39.16 5 (427) ภาคบ่าย

101 12095 เด็กหญิง สุนิสา สุทธิสาย 39.10 5 (427) ภาคบ่าย

102 12357 เด็กชาย ธนกฤต แก้วกลม 38.93 5 (427) ภาคบ่าย

103 12313 เด็กชาย จิรทีปต์ ราชานา 38.83 5 (427) ภาคบ่าย

104 12340 เด็กชาย ศรุต สุนทรศารทูล 38.77 5 (427) ภาคบ่าย
หน้า 4/5



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ

ช่ือ - สกุล

105 12227 เด็กชาย พีรวิชญ์ ยั่งยืน 38.60 5 (427) ภาคบ่าย

106 12036 เด็กหญิง จันทิฆัมพร ท่าดี 38.53 5 (427) ภาคบ่าย

107 12223 เด็กชาย วทัญญู ทองเจิม 38.44 5 (427) ภาคบ่าย

108 12304 เด็กหญิง จิตติมา พลพฤกษ์ 38.30 5 (427) ภาคบ่าย

109 12043 เด็กหญิง ชนิกฏามล ทองวล 38.16 5 (427) ภาคบ่าย

110 12220 เด็กหญิง ภัทราวดี อัยรักษ์ 38.16 5 (427) ภาคบ่าย

111 12142 เด็กชาย ทฤษฎี ผาสุข 38.14 5 (427) ภาคบ่าย

112 12082 เด็กชาย ธนพร สร้อยทอง 37.76 5 (427) ภาคบ่าย

113 12305 เด็กชาย สันติ ขาวสุด 37.63 5 (427) ภาคบ่าย

114 12334 เด็กหญิง พรลภัส สุขเเสง 37.43 5 (427) ภาคบ่าย

115 12007 เด็กหญิง วิรัลพัชร ชูจิต 37.00 6 (428) ภาคบ่าย

116 12125 เด็กหญิง ภินันชนก รอดแล้ว 36.70 6 (428) ภาคบ่าย

117 12074 เด็กหญิง สุวพัชร แย้มยิ่ง 36.60 6 (428) ภาคบ่าย

118 12228 เด็กหญิง ณัฐณิชา หินน้อย 36.60 6 (428) ภาคบ่าย

119 12216 เด็กหญิง เมทินี เทพณรงค์ 36.37 6 (428) ภาคบ่าย

120 12181 เด็กหญิง ณัชฐานันท์ พุ่มนวล 36.13 6 (428) ภาคบ่าย

121 12247 เด็กชาย สิทธิพงษ์ หมวดทอง 36.03 6 (428) ภาคบ่าย

122 12189 เด็กชาย เฉลิมพงศ์ จินดาพล 35.27 6 (428) ภาคบ่าย

123 12144 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ทองกวม 35.24 6 (428) ภาคบ่าย

124 12316 เด็กหญิง อมีร่า นิเกตุ 35.23 6 (428) ภาคบ่าย

125 12284 เด็กชาย ชวาลวิชญ์ ทวีรส 35.20 6 (428) ภาคบ่าย

126 12188 เด็กชาย พีรณัฐ ธารายศ 35.13 6 (428) ภาคบ่าย
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ลําดับ

ที่

เลขที่

ผู้สมัคร
คะแนน ห้องรายงานตัว/มอบตัว

1 12127 เด็กหญิง ศุภมาส หอมหวล 51.40 7 (432) ภาคบ่าย

2 12266 เด็กชาย ณัฏฐ์วัฒน์ ปุรัษกาญจน์ 43.70 7 (432) ภาคบ่าย

3 12167 เด็กชาย พงศกร มากแก้ว 43.36 7 (432) ภาคบ่าย

4 12219 เด็กชาย ศิริพงษ์ ทองพันธ์ 42.90 7 (432) ภาคบ่าย

5 12152 เด็กชาย ธนวรรธน์ สงวนทรัพย์ 38.34 7 (432) ภาคบ่าย

6 12081 เด็กหญิง วิมพ์วิภา ใจตรง 31.03 7 (432) ภาคบ่าย

7 12366 เด็กชาย รณภัทร ศรีรักษ์ 27.53 7 (432) ภาคบ่าย

ลําดับ

ที่

เลขที่

ผู้สมัคร
คะแนน ห้องรายงานตัว/มอบตัว

1 12335 เด็กชาย ธนาวุฑฒ์ ธรรมจิตต์ 30.20 7 (432) ภาคบ่าย

2 12377 เด็กหญิง สู่ขวัญ ไชยชนะ 19.40 7 (432) ภาคบ่าย

ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนเงื่อนไขพิเศษ

ช่ือ - สกุล

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือและห้องมอบตัวเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนความสามารถพิเศษ

ช่ือ - สกุล

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือและห้องมอบตัวเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

1 12206 เด็กหญิง ณิชาภัทร สัญจร 35.07 7 (432) ภาคบ่าย

2 12104 เด็กหญิง ชุติกาญน์ เรืองนวล 34.94 7 (432) ภาคบ่าย

3 12224 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ บุญโล่ง 34.93 7 (432) ภาคบ่าย

4 12208 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ เจนกิจธัญไพบูลย์ 34.93 7 (432) ภาคบ่าย

5 12173 เด็กหญิง กนกนาถ ทองวัน 34.83 7 (432) ภาคบ่าย

6 12117 เด็กหญิง กานดา ดิษฐแก้ว 34.80 7 (432) ภาคบ่าย

7 12041 เด็กหญิง ภัทรวดี บุญรักษ์ 34.80 7 (432) ภาคบ่าย

8 12315 เด็กชาย จิรายุ ชินการ 34.53 7 (432) ภาคบ่าย

9 12077 เด็กหญิง พรรณศา ขอบเวศน์ 34.20 7 (432) ภาคบ่าย

10 12215 เด็กหญิง ปนัสยา เดือนแจ้ง 34.13 7 (432) ภาคบ่าย

11 12187 เด็กชาย รัติเทพ มงคลบุตร 33.93 7 (432) ภาคบ่าย

12 12347 เด็กหญิง หนึ่งฤทัย แซ่หล้าย 33.90 7 (432) ภาคบ่าย

13 12030 เด็กหญิง ณัฐชยา แดงประหลาด 33.86 7 (432) ภาคบ่าย

14 12085 เด็กหญิง ปิยาภัทร รัถยาฤทธ์ิ 33.86 7 (432) ภาคบ่าย

15 12148 เด็กชาย พูนพิพัฒน์ ปฐมนุพงศ์ 33.74 7 (432) ภาคบ่าย

16 12360 เด็กหญิง  จิดาภา ศรอินทร์ 33.67 7 (432) ภาคบ่าย

17 12281 เด็กหญิง วนัชพร เนตรบุตร 33.60 7 (432) ภาคบ่าย

18 12341 เด็กชาย ภาคิน ทานะมาศ 33.50 7 (432) ภาคบ่าย

19 12177 เด็กหญิง ฐานิชา ยุทธกิจ 33.44 7 (432) ภาคบ่าย

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนทั่วไป (เพ่ิมเติม)

ช่ือ - สกุล



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

สํารอง 1 12023 เด็กหญิง กิตติวรรณ อุทัชกุล 33.43

สํารอง 2 12116 เด็กชาย นพรัตน์ จิตรพงศ์ 33.40

สํารอง 3 12067 เด็กชาย ชนกานต์ ปีกนุช 33.13

สํารอง 4 12008 เด็กหญิง ธิติมา อักษร 33.10

สํารอง 5 12193 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา การะเกต 33.07

สํารอง 6 12038 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ แซ่ล่ิม 33.04

สํารอง 7 12264 เด็กชาย พรรณชณัฐิฐิ์ ศรีบุรตตา 32.87

สํารอง 8 12323 เด็กชาย จารุพงษ์ การเร็ว 32.63

สํารอง 9 12022 เด็กชาย วีรภัทร ทองถม 32.63

สํารอง 10 12017 เด็กชาย สุกฤต สินทนุ 32.50

สํารอง 11 12349 เด็กชาย ปัณณธร กะลาสี 32.46

สํารอง 12 12356 เด็กชาย ธนานนท์ คลองขุด 32.27

สํารอง 13 12001 เด็กชาย เอกรัตน์ พูลสวัสดิ์ 31.73

สํารอง 14 12139 เด็กชาย อภิวัฒน์ ขุนแสง 31.67

สํารอง 15 12003 เด็กหญิง อัยรินทร์ หวังจิตต์ 31.64

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือสํารองเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนทั่วไป 

ช่ือ - สกุล



 

 

QRCODE แบบฟอร์มรายงานตัว 

สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 

 



ทางโรงเรียนได้จัดเตรียมแบบฟอร์มเอกสารที่ต้องกรอกเพิม่เติมไว้บริเวณจุดรับรายงานตัวแล้ว เพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการมอบตัว ผูป้กครองสามารถพมิพ์เอกสารตามแบบฟอร์มและกรอกข้อมูลกอ่นนํามอบตัวได้  

เอกสารหลักฐานและการเรียงลําดับเอกสารประกอบการมอบตัว 

� แบบบันทึกข้อมลูนักเรียน  
� สําเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน 
� สําเนาทะเบียนบ้าน บิดา(ผู้ใหก้ําเนิด) 
� สําเนาทะเบียนบ้าน มารดา(ผู้ให้กําเนิด) 
� สําเนาทะเบียนบ้าน ผูป้กครอง(เฉพาะกรณีไม่ได้อยู่กับบดิาหรือมารดา) 
� สําเนาสูติบัตร 
� เอกสารประกอบอื่น(ถ้ามี) 
� ใบสมัครสมาชิกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนดบีุกพงังาวิทยายน 
� ใบมอบตัวนักเรียนและหนังสือพันธสญัญา (หน้า-หลงั) 
� รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว (3 ซ.ม. x 4 ซ.ม.)  
      ติดในแบบฟอร์มรายการที่ 1 และรายการสุดท้าย 

สําหรับเอกสารการจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา (ปพ.1 ฉบับจบการศึกษา) ให้นํามาให้ภายในวันท่ี 8 เมษายน 2565  

 

 

 

 

 

 

 



             แบบบนัทึกขอมลูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2565 

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

 

เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน                                                                       ............................ 
 
 

คำนำหนา................ชื่อ............................................. สกุล................................................ชือ่เลน................ เพศ  ชาย    หญิง 

เกิดวันที่...................................................... ศาสนา.........................................เชื้อชาติ..........................สัญชาติ.................................. 

หมูโลหิต   A (เอ)       B (บี)       O (โอ)       AB (เอบี)     น้ำหนัก................กิโลกรัม   สวนสูง................เซนติเมตร  

 พิการ(ระบุ).........................  ไมพิการ        หมายเลขโทรศัพท............................................... มีพ่ีนอง.......... คน (นับตัวเอง)  

นักเรียนเปนบุตรคนที่ ......... ปจจุบันมีพ่ีหรือนองเรียนที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จำนวน...........คน อยูชั้นมัธยมศึกษาปที่............  

สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษา จากโรงเรียน ..................................................................... อำเภอ/เขต.................................................

จังหวัด……………………………ปการศึกษาที่จบ 2564 ปพุทธศักราชที่จบการศึกษา 2565  

นักเรียน เคยเปนนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มีเลขประจำตัว …………… ไมเคยเปนนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน     

ทีอ่ยูตามทะเบียน บานเลขที่....................... หมูที่...................... ซอย...................................... ถนน.................................................... 

ตำบล/แขวง........................................................ อำเภอ/เขต................................................... จังหวัด................................................. 

ทีอ่ยูปจจุบันติดตอได บานเลขที.่.............................. หมูที่...................... ซอย...................................... ถนน..................................... 

ตำบล/แขวง........................................................ อำเภอ/เขต................................................... จังหวัด................................................. 

รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพท................................................ โดยอาศัยอยูกับ................................................................ 

ระยะทางจากบานมาโรงเรียน.................กิโลเมตร วิธีเดินทางมาโรงเรียน...............................................................................................   

คาใชจายในการเดินทางตอวัน................บาท 

ชื่อ-สกุล บิดา...................................................................................... อาชีพ......................................รายไดตอเดือน............................ 

ชื่อ-สกุล มารดา.................................................................................. อาชีพ......................................รายไดตอเดือน............................ 

หมายเลขโทรศัพทบิดา.................................................     หมายเลขโทรศัพทมารดา................................................................. 

สถานภาพบิดา-มารดา  อยูดวยกัน      แยกกันอยู    หยาราง    บิดาถึงแกกรรม     มารดาถึงแกกรรม 

ผูปกครองคือ บิดา  มารดา บุคคลอ่ืนๆ มคีวามสัมพันธกับนักเรียนเปน ............................................................................... 

ชื่อ-สกุล ผูปกครอง...................................................................... อาชีพ.............................................. รายไดตอเดือน........................... 

หมายเลขโทรศัพทผูปกครอง........................................   

                                         ลงชื่อนักเรียน ......................................................  

                            (.........................................................) 
                 วันท่ี .......... เดือน....................... พ.ศ. .............. 
 

 

 

 - - - -  

 / /  

 
 

ติดรูปถ่าย 

 

     ผูตรวจสอบ ................................................... 

        (........................................................) 

                                

บันทึกอ่ืน ๆ (ถามี) 
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... 



             แบบบนัทึกขอมลูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2565 

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

 

เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน                                                                       ............................ 
 
 

คำนำหนา................ชื่อ............................................. สกุล................................................ชือ่เลน................ เพศ  ชาย    หญิง 

เกิดวันที่...................................................... ศาสนา.........................................เชื้อชาติ..........................สัญชาติ.................................. 

หมูโลหิต   A (เอ)       B (บี)       O (โอ)       AB (เอบี)     น้ำหนัก................กิโลกรัม   สวนสูง................เซนติเมตร  

 พิการ(ระบุ).........................  ไมพิการ        หมายเลขโทรศัพท............................................... มีพ่ีนอง.......... คน (นับตัวเอง)  

นักเรียนเปนบุตรคนที่ ......... ปจจุบันมีพ่ีหรือนองเรียนที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จำนวน...........คน อยูชั้นมัธยมศึกษาปที่............  

สำเร็จการศึกษา/กำลังศึกษา จากโรงเรียน ..................................................................... อำเภอ/เขต.................................................

จังหวัด……………………………ปการศึกษาที่จบ 2564 ปพุทธศักราชที่จบการศึกษา 2565  

นักเรียน เคยเปนนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน มีเลขประจำตัว …………… ไมเคยเปนนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน     

ทีอ่ยูตามทะเบียน บานเลขที่....................... หมูที่...................... ซอย...................................... ถนน.................................................... 

ตำบล/แขวง........................................................ อำเภอ/เขต................................................... จังหวัด................................................. 

ทีอ่ยูปจจุบันติดตอได บานเลขที.่.............................. หมูที่...................... ซอย...................................... ถนน..................................... 

ตำบล/แขวง........................................................ อำเภอ/เขต................................................... จังหวัด................................................. 

รหัสไปรษณีย................................ โทรศัพท................................................ โดยอาศัยอยูกับ................................................................ 

ระยะทางจากบานมาโรงเรียน.................กิโลเมตร วิธีเดินทางมาโรงเรียน...............................................................................................   

คาใชจายในการเดินทางตอวัน................บาท 

ชื่อ-สกุล บิดา...................................................................................... อาชีพ......................................รายไดตอเดือน............................ 

ชื่อ-สกุล มารดา.................................................................................. อาชีพ......................................รายไดตอเดือน............................ 

หมายเลขโทรศัพทบิดา.................................................     หมายเลขโทรศัพทมารดา................................................................. 

สถานภาพบิดา-มารดา  อยูดวยกัน      แยกกันอยู    หยาราง    บิดาถึงแกกรรม     มารดาถึงแกกรรม 

ผูปกครองคือ บิดา  มารดา บุคคลอ่ืนๆ มคีวามสัมพันธกับนักเรียนเปน ............................................................................... 

ชื่อ-สกุล ผูปกครอง...................................................................... อาชีพ.............................................. รายไดตอเดือน........................... 

หมายเลขโทรศัพทผูปกครอง........................................   

                                         ลงชื่อนักเรียน ......................................................  

                            (.........................................................) 
                 วันท่ี .......... เดือน....................... พ.ศ. .............. 
 

 

 

 - - - -  

 / /  

 
 

ติดรูปถ่าย 

 

     ผูตรวจสอบ ................................................... 

        (........................................................) 

                                

บันทึกอ่ืน ๆ (ถามี) 
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
........................................................................... 



เลขท่ีสมาชิก................................................... 
 

 
 
 
 

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน (ส.ป.ด.) 

 
เขียนท่ี........................................................................... 

 

วันท่ี...............เดือน........................................พ.ศ............... 
 

เรียน นายกสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
 ข�าพเจ�า(นาย/ นาง/ นางสาว).............................................................................................เป�นผู�ปกครองของ 
(เด็กชาย/ เด็กหญิง / นาย /นางสาว)......................................................................ซึ่งเข�าเรียนชั้น ม. ........../.............. 
ขอสมัครเข�าเป�นสมาชิกสมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข�อบังคับ
ของสมาคมทุกประการ 
 ข�าพเจ�ามีคุณสมบัติท่ีจะเป�นสมาชิกของสมาคม เพราะ 

จ เป�นครูหรือเคยเป�นครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
จ เป�นผู�ปกครองนักเรียน หรือเคยเป�นบิดามารดาของนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
จ เป�นศิษย์เก�าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
จ เป�นคู�สมรสของครู บิดามารดา หรือผู�ปกครองนักเรียน 
จ เป�นผู�ทรงคุณวุฒิ หรือผู�อุปการะสถาบัน 

ข�าพเจ�าเกิดวันท่ี...............เดือน..................................พ.ศ........................สัณชาติ................................... 

อาชีพ..................................................ภรรยา/สามี ชื่อ............................................................................................... 

ท่ีอยู�บ�านเลขท่ี................................หมู�ท่ี.........ตรอก/ซอย.........................................ถนน............................................ 

ตำบล.....................................................อำเภอ....................................................จังหวัด........................................... 

รหัสไปรษณีย์.................................โทร(บ�าน)............................................................................................................. 

สถานท่ีทำงาน........................................................................................................................................................... 

ตำบล.....................................................อำเภอ...................................................จังหวัด............................................ 

รหัสไปรษณีย์...................................โทร(ที่ทำงาน)..................................................................................................... 

 
ลงช่ือ.........................................................................ผู�สมัคร 

                                                                              (                                                  ) 



 

ใบมอบตัวนักเรียนเข�าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ที ่...../....... ป�การศึกษา ............ 

ช่ือนักเรียน (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)...............................................................................เลขประจ�าตัวนักเรียน....... ................... 

                                     เลขประจ�าตัวประชาชน       

มอบตัววันท่ี.........เดือน.............................พ.ศ. ........  

    ข�าพเจ�า(ผู�ปกครอง) (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................อายุ.......ป� สัญชาติ.......... 

เชื้อชาติ.........ศาสนา..........................ท่ีอยู�ป�จจุบันที่สามารถติดต�อได�เลขที่..............หมู�ที่........ตรอก/ซอย.................................

ถนน..................................ต�าบล...........................อ�าเภอ............................จังหวัด..................รหัสไปรษณีย์...... ......................... 

โทรศัพท์บ�าน.....................................โทรศัพท์มือถือ........................................... สถานท่ีท�างาน...... ............................................. 

เลขที่..............หมู�ที่............ ต�าบล..................................อ�าเภอ...........................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์........... ....... 

โทรศัพท์........................................ 

  ข�าพเจ�าเป�นผู�ปกครองตามกฎหมาย โดยเกี่ยวข�องเป�น................................................................ของนักเรียนชื่อ 

(ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)..................................................................................ชั้นมัธยมศึกษาป�ที่.... .../..........ป�การศึกษา................. 

นักเรียนมีผู�ปกครองดังนี้ 

  ผู�ปกครอง คนท่ี 1 (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................เกี่ยวข�องกับนักเรียนโดย

เป�น.................. บ�านเลขท่ี............หมู�ที่........ตรอก/ซอย..................... ....ถนน..............................ต�าบล........................................ 

อ�าเภอ................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์มือถือ.............................................  

  ผู�ปกครอง คนท่ี 2 (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................เกี่ยวข�องกับนักเรียนโดย

เป�น.................. บ�านเลขท่ี............หมู�ที่........ตรอก/ซอย.........................ถนน............................. .ต�าบล........................................ 

อ�าเภอ................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์มือถือ ............................................. 

  ข�าพเจ�าขอมอบอ�านาจในการปกครองนักเรียนท่ีอยู�ในการปกครองของข�าพเจ�าให�แก�ผู�อ�านวยการโรงเรียน 

ดีบุกพังงาวิทยายน และขอสัญญาว�าจะคอยก�ากับดูแลและเอาใจใส� ตักเตือนสั่งสอนนักเรียนท่ีอยู�ในปกครองให�ต้ังใจศึกษา เอา

ใจใส�ต�อการเรียนอย�างสม่�าเสมอ และจะอบรมให�ประพฤติ และปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับของโรงเรียนอย�างเคร�งครัด และ

จะให�ความร�วมมือกับทางโรงเรียนอย�างเต็มความสามารถ หากนักเรียนกระท�าผิดต�อกฎระเบียบข�อบังคับของโรงเรียน ข�าพเจ�า

ยินดีให�โรงเรียนพิจารณาด�าเนินการลงโทษตามกฎระเบียบของโรงเรียนตามควรแก�กรณี 

  ข�าพเจ�าได�อ�านข�อความข�างต�นครบถ�วนดีแล�ว จึงลงลายมือชื่อไว�เป�นส�าคัญ 

 

     ลงชื่อ................................................ผู�ปกครอง 

           (.............................................) 

     ลงชื่อ...............................................ผู�อ�านวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  

             (..........................................) 

     วันท่ี.....เดือน..............................พ.ศ........  

 

รูป 

เครื�องแบบ 

นักเรียน  

(นิ �วครึ�ง) 



   

    หนังสือพันธสัญญา 

                                                  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

ช่ือนักเรียน................................................................เลขประจ�าตัว.........................ชั้นมัธยมศึกษ าป�ที่........./............ 

------------------------------------------------------ 

 ข�าพเจ�า (ระบุชื่อผู�ปกครอง).....................................................................อายุ..............ป� อาชีพ.. ...................... 

เกี่ยวข�องกับนักเรียนในฐานะ.......................ป�จจุบันอยู�บ�านเลขที่.................หมู�.................หมู�บ�าน............................... 

ต�าบล....................................อ�าเภอ..................................จังหวัด........................หมายเลขโทรศัพท์ ............................... 

ขอท�าหนังสือพันธสัญญา ไว�ต�อผู�อ�านวยการสถานศึกษาหรือผู�ที่ได�รับมอบหมาย ดังน้ี 

 ในฐานะผู�ปกครอง ขอให�พันธสัญญาต�อผู�อ�านวยการสถานศึกษาหรือผู�ที่ได�รับมอบหมาย ดังนี้ 

    1. จะอบรมดูแลนักเรียนในความปกครองของท�านในการปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับของโรงเรียนอย�าง

เคร�งครัด 

    2. ยินดีท่ีจะให�ความร�วมมือกับโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมส�งเสริมนักเรียนท่ีประพฤติดี ประพฤติชอบ และเฝ�า

ระวัง ป�องกัน และแก�ไขพฤติกรรมนักเรียนที่ไม�พึงประสงค์ หากนักเรียนฝ�าฝ�นระเบียบ ข�อบังคับของโรงเรียน ยินยอมให�

โรงเรียนลงโทษนักเรียนเพื่อให�เป�นประโยชน์ต�อตัวนักเรียน ต�อโรงเรียน และสังคมได�ตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

    3. หากนักเรียนถูกตัดคะแนนความประพฤติ ถึงขั้นท�าทัณฑ์บน และท�าบันทึกข�อตกลงพฤติกรรมนักเรียน ในฐานะ

ผู�ปกครองยินยอมท่ีจะปฏิบัติ ด�วยการท�าทัณฑ์บน ท�าบันทึกข�อตกลงพฤติกรรมนักเรียน โดยมีสาระส�าคัญในพันธสัญญาไว�ว�า 

    3.1 เม่ือนักเรียนถูกลงโทษถึงข้ันถูกตัดคะแนนความประพฤติตั้งแต� 50 คะแนนขึ้นไป ผู�ปกครองต�องยินยอมให�

นักเรียนเข�าร�วมกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมหรือบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยผู�ปกครองต�องสนับสนุนค�าใช�จ�ายตลอด

ระยะเวลาเข�าร�วมกิจกรรมนั้นๆ 

    3.2 นักเรียนผู�ใดที่ต�องเข�าร�วมกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรมหรือบ�าเพ็ญประโยชน์ นักเรียนจะหลีกเล่ียงไม�ได� 

    3.3 ในกรณีที่นักเรียนยังคงเหลือคะแนนความประพฤติและจะจบการศึกษาต�องบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับคะแนน

พฤติกรรม ในกรณีท่ีนักเรียนไม�ปฏิบัติกิจกรรม ทางโรงเรียนจะชะลอการออกหลักฐานการจบการศึกษาและใบรับรอง

ประพฤตินักเรียน 

    3.4 ในกรณีท่ีนักเรียนในความปกครองของท�านกระท�าผิดวินัยหรือท�าลายทรัพย์สินของทางราชการหรือทรัพย์สิน

ของผู�อ่ืนเสียหาย ผู�ปกครองจะต�องรับผิดชอบชดใช�ค�าเสียหายทั้งหมด 

  4. ยินยอมให�นักเรียนในความปกครองของท�านเข�ารับการตรวจหาสารเสพติดและปฏิบัติตามมาตรการป�องกันยา

เสพติดโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

  ข�าพเจ�าได�รับทราบและพร�อมปฏิบัติตามพันธสัญญาอย�างเคร�งครัด 

ลงชื่อ...............................................ผู�ปกครอง  ลงชื่อ.................................................นักเรียน 

      (...............................................)          (................................................) 


