
 

ประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 
เรื่อง  ประกาศรายช่ือนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประเภทห้องเรียนทั่วไป 
ประจำปีการศึกษา 2565 

......................................................................................... 

  ตามท่ีโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565  การดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายช่ือ
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565  ประเภทห้องเรียนทั ่วไป 
จำนวน  264 คน ได้แก่      

   1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    จำนวน 120 คน   
   2. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์     จำนวน   33 คน  
   4. แผนการเรียนศิลป์ท่ัวไป      จำนวน   71 คน  
    5. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน      จำนวน   40 คน  
ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ท่ีผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนปฏิบัติดังนี้ 
   1. ผู้ปกครองมารายงานตัวและมอบตัวให้กับนักเรียน ในวันอาทิตย์ ท่ี 3 เมษายน 2565   
ณ อาคารเรียน 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  โดยแบ่งรายงานตัวและมอบตัวเป็น 2 ช่วง  
    ช่วงเช้า  เวลา 09.00 – 12.00 น.  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์,  
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน ลำดับท่ี 1 - 20  
     ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ลำดับท่ี 21 – 40 ,
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิต และแผนการเรียนศิลป์-ท่ัวไปทุกคน 

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) ให้

ชำระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาพังงา ช่ือบัญชี โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เลขท่ีบัญชี 809-011949-
2 แล้วแจ้งรายงานตัวออนไลน์พร้อมท้ังแนบ(อัพโหลด) หลักฐานการชำระเงิน เอกสารหรือหลักฐานยืนยันการเป็น
ผู้เส่ียงสูงหรือติดเช้ือได้ท่ี https://www.ac-db.net/form/covid1  ภายในเวลา 13.00 น. ของวันท่ี 3 เมษายน 

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

 5. เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป ให้ลงทะเบียนเลือก
แผนการเรียนท่ี https://www.ac-db.net/form/gen404 ก่อนดําเนินการรายงานตัวและมอบตัว 

  ผู้ที ่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาที ่กำหนด  ถือว่าสละสิทธิ์ การเข้าศึกษาต่อ 
ในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  กรณีนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาในวันมอบตัว ให้รายงานตัวและมอบตัวได้  
แต่หากนักเรียนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ(ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3) ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นักเรียน
จะไม่มีสิทธิ์เข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี 29  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

 
      (นางสาวอรสา  เสรีวงษ์) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 

 



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

1 43045 เด็กหญิง ปัณฑิตา ปานโรจนวาณิชย์ 63.61 1 (423) ภาคเช้า

2 43158 นาย นวพล เพ็ชทูล 61.39 1 (423) ภาคเช้า

3 43145 นาย อภิชาติ กาละสังข์ 61.10 1 (423) ภาคเช้า

4 42057 นางสาว ธัญสินี อาจการ 60.52 1 (423) ภาคเช้า

5 43142 นางสาว เพชรลดา ณ ตะก่ัวทุ่ง 60.35 1 (423) ภาคเช้า

6 42046 นางสาว สิรภัทร นิลเมฆ 60.00 1 (423) ภาคเช้า

7 43205 เด็กหญิง ณัฐชา คณะบูรณ์ 57.95 1 (423) ภาคเช้า

8 43202 นางสาว นิสริน โบบทอง 57.14 1 (423) ภาคเช้า

9 43031 นางสาว พรพรรษา แดงรักษา 55.84 1 (423) ภาคเช้า

10 43106 เด็กชาย ก้องกิดากร ษัฏเสน 55.71 1 (423) ภาคเช้า

11 43059 นาย ธนิต สิทธิบุตร 55.45 1 (423) ภาคเช้า

12 43186 เด็กชาย กัณตพัฒส์ อนันต์ธนวงศ์ 55.13 1 (423) ภาคเช้า

13 43139 นาย ศรัณภากรณ์ หนูน้อย 54.94 1 (423) ภาคเช้า

14 43013 นางสาว ณิชาภัทร รัตนพันธ์ 54.23 1 (423) ภาคเช้า

15 42040 นางสาว จอมขวัญ ทองมา 54.06 1 (423) ภาคเช้า

16 43169 นางสาว อมลวรรณ วิโรจน์ 53.91 1 (423) ภาคเช้า

17 42119 นางสาว พรณภา พันทอง 53.00 1 (423) ภาคเช้า

18 42122 นางสาว อัสมา ปราบเภท 51.53 1 (423) ภาคเช้า

19 42030 นางสาว พิมพ์ชนก ก้ิมเส้ง 51.35 1 (423) ภาคเช้า

20 43002 นาย ปธิกร สิงห์นํ้า 51.33 1 (423) ภาคเช้า

21 43097 นาย ธราเทพ วรุดมสุธี 50.95 2 (424) ภาคเช้า

22 42024 นาย นพรัตน์ กิตติวรรณาภรณ์ 50.77 2 (424) ภาคเช้า

23 43095 เด็กหญิง ชนัญชิดา ครุตประการ 50.75 2 (424) ภาคเช้า

24 43200 นาย ปาราเมศ บุญเก้ือ 50.62 2 (424) ภาคเช้า

25 43120 นาย พากฤต ไชยกาล 50.47 2 (424) ภาคเช้า

26 43007 เด็กชาย ชุมพล ไชยมา 49.54 2 (424) ภาคเช้า

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนทั่วไป แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ช่ือ - สกุล
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บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนทั่วไป แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ช่ือ - สกุล

27 43132 เด็กหญิง ณัชชกมล สิทธิการ 49.21 2 (424) ภาคเช้า

28 43214 เด็กชาย เตชินท์ เวชจันทร์ 48.95 2 (424) ภาคเช้า

29 43033 นาย กฤตเมธ ขอมชู 48.95 2 (424) ภาคเช้า

30 43150 นางสาว วรรณวนัท แสวงกิจ 48.83 2 (424) ภาคเช้า

31 43117 นางสาว ปาณิสรา สวัสดี 48.83 2 (424) ภาคเช้า

32 43091 นาย สุริยาวุธ เสนอินทร์ 48.53 2 (424) ภาคเช้า

33 43108 เด็กชาย ชิตวร ไอยรา 48.42 2 (424) ภาคเช้า

34 43223 นาย จารุพัฒน์ พิละ 48.11 2 (424) ภาคเช้า

35 42005 นาย ณัฐภัทร ช่วยเจริญ 48.05 2 (424) ภาคเช้า

36 42007 นาย นัฐวัฒน์ ชารีวัน 47.92 2 (424) ภาคเช้า

37 42045 นางสาว พรชิตา เตียวตระกูล 47.92 2 (424) ภาคเช้า

38 43034 เด็กชาย กิษฎา กู้ทรัพย์ 47.91 2 (424) ภาคเช้า

39 43041 นางสาว ชนกแก้ว สิงห์แก้ว 47.82 2 (424) ภาคเช้า

40 43005 นางสาว ศศิภักดิ์ แสงรัตนากุล 47.76 2 (424) ภาคเช้า

41 43051 เด็กหญิง ดวงนภา เกิดผล 47.49 3 (425) ภาคเช้า

42 43090 นางสาว กชพร บุญมี 47.45 3 (425) ภาคเช้า

43 43022 นางสาว ชรินรัตน์ นุ่มนิ่ม 47.44 3 (425) ภาคเช้า

44 43174 นางสาว ทิพย์ยาฎา อังควนิชย์ 47.32 3 (425) ภาคเช้า

45 42010 นางสาว กรรธิชา ปานพืช 47.13 3 (425) ภาคเช้า

46 43024 นางสาว ดารินทร์ คํานาดา 47.04 3 (425) ภาคเช้า

47 42079 นาย ธีรภัทร ทิศเมือง 46.90 3 (425) ภาคเช้า

48 43133 นาย ศักดินนท์ ทิพย์สวัสดิ์ 46.87 3 (425) ภาคเช้า

49 43195 นางสาว ม่ิงขวัญ เเซ่พู่ 46.86 3 (425) ภาคเช้า

50 43188 นาย ธนธร สิทธาคม 46.85 3 (425) ภาคเช้า

51 42058 นาย พสิษฐ์ ดาราวงศ์ 46.43 3 (425) ภาคเช้า

52 42014 เด็กหญิง อริศรา  รัตนพันธ์ 46.43 3 (425) ภาคเช้า
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บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565
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ช่ือ - สกุล

53 43127 เด็กหญิง นิราภร คงด้วง 45.52 3 (425) ภาคเช้า

54 43176 นางสาว ชนัญชิดา พันธรักษ์ 45.34 3 (425) ภาคเช้า

55 42056 นาย เป็นธรรม ประกอบธัญ 45.25 3 (425) ภาคเช้า

56 43048 เด็กชาย จรูญศักดิ์ สิทธิสุข 45.23 3 (425) ภาคเช้า

57 43173 นางสาว ปาริฉัตร สกุลสอน 45.22 3 (425) ภาคเช้า

58 43055 เด็กหญิง บุษภาคัม เรืองรัตน์ 45.07 3 (425) ภาคเช้า

59 43184 นาย ภูธฤต  สฤษดิสุข 44.68 3 (425) ภาคเช้า

60 43009 นาย ธีรไนย ทรายทอง 44.51 3 (425) ภาคเช้า

61 43056 เด็กหญิง จันทิมา ชูน้อย 44.30 4 (426) ภาคเช้า

62 42072 นางสาว กัณฐ์ชนก เเขกไทย 44.08 4 (426) ภาคเช้า

63 43152 นางสาว พุทธรักษา เมืองเสน 44.07 4 (426) ภาคเช้า

64 43081 นางสาว จุฬาลักษณ์ แผ้วชนะ 44.04 4 (426) ภาคเช้า

65 43035 นางสาว แพรวา ขมักการ 44.02 4 (426) ภาคเช้า

66 43015 นางสาว เพชรลดา บุญมา 43.88 4 (426) ภาคเช้า

67 42019 เด็กชาย ภูริพัทร สายคุ้ม 43.73 4 (426) ภาคเช้า

68 43147 นาย กันต์ธีร์ นุ่มคง 43.09 4 (426) ภาคเช้า

69 43166 เด็กหญิง อมิตา บุตรมณี 42.83 4 (426) ภาคเช้า

70 43008 เด็กหญิง อโรชา สุกแสง 42.80 4 (426) ภาคเช้า

71 43021 นางสาว ทรรศวรรณ บุญเสริม 42.40 4 (426) ภาคเช้า

72 43153 นางสาว อัณชนาภรณ์ เจริญการ 42.22 4 (426) ภาคเช้า

73 43148 นาย วัชรินทร์ หวังดี 41.95 4 (426) ภาคเช้า

74 43140 นางสาว ซิลมีย์ จันทรถ 41.78 4 (426) ภาคเช้า

75 43213 นาย พชร ชูน้อย 41.70 4 (426) ภาคเช้า

76 43151 เด็กหญิง กฤติกา เจ้ยฉิม 41.64 4 (426) ภาคเช้า

77 42128 นาย นวพรรษ์ ปลายเนิน 41.36 4 (426) ภาคเช้า

78 43047 นาย  กฤตธนพล เวชรัตน์ 41.20 4 (426) ภาคเช้า
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ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนทั่วไป แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ช่ือ - สกุล

79 43098 นาย ฉลองชัย ฤกขะวุฒิกุล 40.95 4 (426) ภาคเช้า

80 42051 นางสาว สุดารัตน์ ทองคํา 40.93 4 (426) ภาคเช้า

81 43109 นาย กฤษฎา อารีการ 40.91 5 (427) ภาคเช้า

82 43121 นาย นิธิกร  พันธ์ุพิทย์แพทย์ 40.85 5 (427) ภาคเช้า

83 42070 นางสาว ชาลิสา ถิ่นพังงา 40.62 5 (427) ภาคเช้า

84 43196 นางสาว นันธาวรรณ อยู่ม่ัน 40.27 5 (427) ภาคเช้า

85 43227 นาย ณภัทร ศิริประภา 40.20 5 (427) ภาคเช้า

86 43191 เด็กหญิง อารีรัตน์ คงนคร 40.13 5 (427) ภาคเช้า

87 43069 เด็กหญิง สีนํ้า เเซ่ภู่ 39.87 5 (427) ภาคเช้า

88 43089 นาย ธนกฤต ลีสุรพงศ์ 39.59 5 (427) ภาคเช้า

89 43020 นางสาว กชกร หนักแน่น 39.54 5 (427) ภาคเช้า

90 43194 เด็กหญิง ณิศวรา บุญโท 38.93 5 (427) ภาคเช้า

91 42054 นางสาว ธณัญญา บุญช่ืน 38.80 5 (427) ภาคเช้า

92 43079 นางสาว รัตติกาล ทองฤทธ์ิ 38.76 5 (427) ภาคเช้า

93 42116 นางสาว ปุณยภา ธรรมรักษ์ 38.61 5 (427) ภาคเช้า

94 43183 นาย ชัชวัสส์ อินทรโอสถ 38.38 5 (427) ภาคเช้า

95 42060 นาย อลงกรณ์ คล่องการ 38.36 5 (427) ภาคเช้า

96 43125 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ พัฒน์แก้ว 37.87 5 (427) ภาคเช้า

97 43136 นางสาว เสาวภา ไชยประดิษฐ์ 37.47 5 (427) ภาคเช้า

98 42106 เด็กหญิง ฮัซวานี โบบทอง 37.16 5 (427) ภาคเช้า

99 43159 นาย ปฏิวัติ เกลือนสินธ์ุ 37.00 5 (427) ภาคเช้า

100 42080 นาย พิทักษ์ คงสิน 36.90 5 (427) ภาคเช้า

101 42073 นางสาว กรภัทร จิระการ 36.87 6 (428) ภาคเช้า

102 43075 นางสาว ปาลิตา ทาทิพย์ 36.44 6 (428) ภาคเช้า

103 43072 นางสาว อันดา เอ่ียมบุญก่อ 36.44 6 (428) ภาคเช้า

104 43023 นางสาว ชนินาถ กรอบแก้ว 36.20 6 (428) ภาคเช้า



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนทั่วไป แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ช่ือ - สกุล

105 43157 นาย ปุญญพัฒน์ สุกัญญา 36.15 6 (428) ภาคเช้า

106 42009 นางสาว รัตติกานต์ ภู่สกุล 36.12 6 (428) ภาคเช้า

107 43014 นางสาว ภัทราภรณ์ คงยศ 35.99 6 (428) ภาคเช้า

108 43004 นางสาว บงกชพรรณ ภู่ทอง 35.68 6 (428) ภาคเช้า

109 42018 นางสาว ป่ินอนงค์ หลีน้อย 35.66 6 (428) ภาคเช้า

110 43181 นางสาว นาตาชา ชายเช้ือ 35.65 6 (428) ภาคเช้า

111 42096 นางสาว จุฑามาศ คงรักษ์ 35.52 6 (428) ภาคเช้า

112 43011 เด็กหญิง อรปรียา เพช็รนอก 35.06 6 (428) ภาคเช้า

113 43027 นางสาว ณัฐธิดา มีชู 34.93 6 (428) ภาคเช้า

114 42115 นางสาว ยลดา พุฒทอง 34.49 6 (428) ภาคเช้า

115 43155 นางสาว อุรัสยา ผ่องพันธ์ 34.43 6 (428) ภาคเช้า

116 42069 นางสาว สิรินทร์ญา ศรีทองฉํ่า 34.15 6 (428) ภาคเช้า

117 43107 นางสาว กรรวี ทับหิรัญ 32.98 6 (428) ภาคเช้า

118 43130 นาย ปิยะ สมยอม 32.98 6 (428) ภาคเช้า

119 43146 นางสาว จิราพัชร เกิดกอบ 32.70 6 (428) ภาคเช้า

120 42104 เด็กชาย ณัฐพงศ์ จิตสมุทร์ 32.57 6 (428) ภาคเช้า



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

1 42102 เด็กหญิง ณธิตา วิทวัสกุล 61.31 2 (424) ภาคบ่าย

2 43175 เด็กหญิง อธิชา สิงห์โต 45.71 2 (424) ภาคบ่าย

3 43228 นางสาว ธัญพิมล ต้ายไธสง 44.37 2 (424) ภาคบ่าย

4 43207 เด็กหญิง ธาราทิพย์ เจริญยิ่ง 43.93 2 (424) ภาคบ่าย

5 42077 นางสาว พิชญาภา เรียบผา 43.67 2 (424) ภาคบ่าย

6 42037 นาย คฑาวุฒิ เล่ียมชาติ 41.20 2 (424) ภาคบ่าย

7 42004 นางสาว บุษกร สุขสนาน 40.11 2 (424) ภาคบ่าย

8 43043 นางสาว ธันยรัตน์ ขวัญยืน 39.42 2 (424) ภาคบ่าย

9 43053 นางสาว จีระนันท์ หมวดทอง 36.98 2 (424) ภาคบ่าย

10 43044 นางสาว เปณิกา แก้วเนียม 36.82 2 (424) ภาคบ่าย

11 43092 นางสาว ณัฐฐิกานต์ ทองบุตร 36.27 2 (424) ภาคบ่าย

12 43198 เด็กหญิง ศุภวรรณ ประมูลศิลป์ 36.13 2 (424) ภาคบ่าย

13 42038 นาย จินดา บุญเรือง 36.02 2 (424) ภาคบ่าย

14 43076 นางสาว ภวรัญชน์ ขุนชุม 35.37 2 (424) ภาคบ่าย

15 43010 นางสาว ศุภิสรา เหล็กพล 34.96 2 (424) ภาคบ่าย

16 43122 นางสาว ธนพร เกิดทรัพย์ 34.53 2 (424) ภาคบ่าย

17 43197 นางสาว จันทิมาธร ศรีบุญ 32.85 2 (424) ภาคบ่าย

18 42076 นางสาว ณัฐณิชา ภูมิสิงห์ 31.87 2 (424) ภาคบ่าย

19 43154 นางสาว วันทิตา ธรรมแก้ว 30.87 2 (424) ภาคบ่าย

20 43101 นาย สุวัฒน์ มีสุข 30.84 2 (424) ภาคบ่าย

21 43026 เด็กหญิง อรอนงค์ คีรีรัตน์ 30.62 3 (425) ภาคบ่าย

22 42130 นางสาว ณิชารีย์ นุกูลวรรณ์ 29.60 3 (425) ภาคบ่าย

23 43124 เด็กหญิง สรพัศ ตันหิรัญ 29.35 3 (425) ภาคบ่าย

24 43052 นางสาว ธมลพรรณ พิชญากร 28.93 3 (425) ภาคบ่าย

25 42035 นาย รัชชานนท์ รอดกูล 28.54 3 (425) ภาคบ่าย

26 42029 นาย กฤษฎา จันทร์ใหญ่ 28.51 3 (425) ภาคบ่าย

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์

ช่ือ - สกุล



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์

ช่ือ - สกุล

27 42112 นางสาว พรวรรณา เเก้วภักดี 28.31 3 (425) ภาคบ่าย

28 42033 นางสาว ปาลิตา อินทะมณี 28.20 3 (425) ภาคบ่าย

29 42132 นาย เมธาวุฒิ หิรัญวดี 27.36 3 (425) ภาคบ่าย

30 43100 นาย เด็จเดี่ยว คงคุ้ม 27.07 3 (425) ภาคบ่าย

31 43224 นาย อิทธิกร บุญมาก 26.76 3 (425) ภาคบ่าย

32 43144 นาย เปรมศักดิ์ กระเเสสังข์ 25.85 3 (425) ภาคบ่าย

33 43080 นางสาว ภัทรพร เก้ือผล 22.91 3 (425) ภาคบ่าย



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

1 42145 นางสาว ธันยากร ถวิลการ 50.10 4 (426) ภาคบ่าย

2 42105 นางสาว ริซกียา จินทนา 49.50 4 (426) ภาคบ่าย

3 43232 นางสาว พัชราภรณ์ ชัยชนะ 47.70 4 (426) ภาคบ่าย

4 43238 นางสาว อลิสา ศรอินทร์ 47.30 4 (426) ภาคบ่าย

5 42071 นาย เจษฎา ช่วยชู 43.67 4 (426) ภาคบ่าย

6 42109 นาย ณัชพล สุรัมย์ 43.56 4 (426) ภาคบ่าย

7 43057 นางสาว พันธิสา สมหนองหาร 43.50 4 (426) ภาคบ่าย

8 42074 นาย รักพงศ์ บุบผัน 41.76 4 (426) ภาคบ่าย

9 42124 เด็กชาย ศุภกิตติ์ ณ ตะก่ัวทุ่ง 41.30 4 (426) ภาคบ่าย

10 43037 นางสาว ทัศนีย์ นาคอยู่ 40.66 4 (426) ภาคบ่าย

11 42078 นาย ร่มเกล้า วรเลิศ 40.36 4 (426) ภาคบ่าย

12 43085 เด็กชาย จิรศักดิ์ นวนนุ่น 40.10 4 (426) ภาคบ่าย

13 42097 เด็กหญิง เบญญา สามัญ 39.50 4 (426) ภาคบ่าย

14 42055 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ทองเสริม 39.06 4 (426) ภาคบ่าย

15 42110 นาย พิทวัส จันทร์ช่ืน 39.04 4 (426) ภาคบ่าย

16 42094 นาย ทรงกฤษ จิตรเวช 39.03 4 (426) ภาคบ่าย

17 43060 นาย ภูริช ตันติสัมมารักษ์ 38.90 4 (426) ภาคบ่าย

18 42118 นาย อัณณพ ศรีฟ้า 38.84 4 (426) ภาคบ่าย

19 43178 นาย นิพิฐพนธ์ อันติมานนท์ 37.47 4 (426) ภาคบ่าย

20 42093 นาย ธีวสุ กลางณรงค์ 36.90 4 (426) ภาคบ่าย

21 43088 นาย พชรพล หนักแน่น 36.77 5 (427) ภาคบ่าย

22 43161 นางสาว จุฑาทิพย์ เพชรคูหา 36.60 5 (427) ภาคบ่าย

23 42036 นางสาว ธนัญชนก ศิริรักษ์ 36.60 5 (427) ภาคบ่าย

24 42027 นางสาว กันตนา โบบทอง 36.33 5 (427) ภาคบ่าย

25 43129 นาย ปฏิภาณ มงคลบุตร 35.93 5 (427) ภาคบ่าย

26 43236 เด็กหญิง กนกพร อินทรคุ้ม 35.86 5 (427) ภาคบ่าย

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องทั่วไป แผนการเรียน ศิลป์ทั่วไป

ช่ือ - สกุล



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องทั่วไป แผนการเรียน ศิลป์ทั่วไป

ช่ือ - สกุล

27 42088 นาย ศิวัฒน์ ผลปาน 35.63 5 (427) ภาคบ่าย

28 42123 นาย ปาราเมศ กาญจนะ 35.53 5 (427) ภาคบ่าย

29 42013 นาย จิรายุ ปลอดโปร่ง 35.27 5 (427) ภาคบ่าย

30 43241 นางสาว จาริณี แซ่ล่ิม 35.26 5 (427) ภาคบ่าย

31 43032 นางสาว อินทรานีย์ อาจหาญ 34.94 5 (427) ภาคบ่าย

32 42127 นาย ศักย์ศรณ์ ปิยะวงค์ 34.53 5 (427) ภาคบ่าย

33 42137 นาย อถิศร คงรักษ์ 33.97 5 (427) ภาคบ่าย

34 42135 นาย ภูวเดช สาลีพรรณ์ 33.50 5 (427) ภาคบ่าย

35 43168 เด็กหญิง กชนันท์ เจริญสุข 33.24 5 (427) ภาคบ่าย

36 43135 เด็กหญิง สุทธิดา คงพิพัฒน์ 33.20 5 (427) ภาคบ่าย

37 42148 นาย วรวีร์ วาหะรักษ์ 33.20 5 (427) ภาคบ่าย

38 43231 นาย พุฒิพงศ์ ธรรมสกุล 33.10 5 (427) ภาคบ่าย

39 43074 นางสาว ธนาภรณ์ ปรีดาผล 33.03 5 (427) ภาคบ่าย

40 42100 เด็กหญิง สุภัตรา ศักดิ์เเก้ว 32.80 5 (427) ภาคบ่าย

41 43160 นาย พีรวัจน์ พันธ์ุบ้านเเหลม 32.60 6 (428) ภาคบ่าย

42 42066 นางสาว เเพรวา ประหยัดทรัพย์ 32.36 6 (428) ภาคบ่าย

43 42065 นาย ปฏิภัทร ดําดี 32.26 6 (428) ภาคบ่าย

44 43018 นางสาว พรทิตา เก้ือผล 32.16 6 (428) ภาคบ่าย

45 42017 นาย สุรยุทธ พลายชนะ 32.07 6 (428) ภาคบ่าย

46 43233 นางสาว อุษา สมศรี 31.86 6 (428) ภาคบ่าย

47 43172 นาย ธนวัต พลูหนัง 31.84 6 (428) ภาคบ่าย

48 42028 นาย พีระพันธ์ สิงหการ 31.84 6 (428) ภาคบ่าย

49 42111 เด็กหญิง ธันญารัตน์ แสงอําไพ 31.80 6 (428) ภาคบ่าย

50 42022 เด็กชาย อรัญ จงกิจ 31.73 6 (428) ภาคบ่าย

51 43162 นางสาว หนึ่งฤทัย สิทธัง 31.03 6 (428) ภาคบ่าย

52 42044 นาย พีรพัฒน์ เด็นมาลัย 30.80 6 (428) ภาคบ่าย



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องทั่วไป แผนการเรียน ศิลป์ทั่วไป

ช่ือ - สกุล

53 42016 นางสาว ภัทริกา คงจําเนียร 30.47 6 (428) ภาคบ่าย

54 42011 เด็กชาย จิตรกร สุผาวัน 30.03 6 (428) ภาคบ่าย

55 43029 เด็กชาย วรภพ ธินมารมย์ 29.90 6 (428) ภาคบ่าย

56 42144 นาย อับดุลรอเซะ จุติบุตร์ 29.16 6 (428) ภาคบ่าย

57 42107 นางสาว กรรณิกา มานอก 28.87 6 (428) ภาคบ่าย

58 42131 นาย โกษม สันติญาณ 28.84 6 (428) ภาคบ่าย

59 43170 เด็กชาย ไชยรัตน์ แซ่หล้าย 28.60 6 (428) ภาคบ่าย

60 42001 นาย รพีพัฒน์ โลหกิจ 28.33 6 (428) ภาคบ่าย

61 42142 นาย ถิรพล แก้วปราง 27.90 7 (432) ภาคบ่าย

62 43137 นาย เอกสิทธ์ิ จํานงค์รัตน์ 27.73 7 (432) ภาคบ่าย

63 42099 เด็กชาย ศราวุฒิ หนูนุ่น 27.23 7 (432) ภาคบ่าย

64 43028 นางสาว รัชนก บุศบก 27.17 7 (432) ภาคบ่าย

65 42152 นาย สหรัฐ ใจกระจ่าง 26.63 7 (432) ภาคบ่าย

66 42120 นางสาว รวิวรรณ วรรณจิตร์ 25.40 7 (432) ภาคบ่าย

67 42006 นาย พงศกร พูลสวัสดิ์ 25.07 7 (432) ภาคบ่าย

68 43030 เด็กหญิง สุวนันท์ วุฒิการ 24.63 7 (432) ภาคบ่าย

69 42023 นางสาว ปริศนา คงทอง 24.50 7 (432) ภาคบ่าย

70 42068 นาย จักรตรี อินทระไชย์ 20.24 7 (432) ภาคบ่าย

71 42089 เด็กชาย อนุชน พงษ์หนู 15.44 7 (432) ภาคบ่าย



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

1 43218 เด็กหญิง กนกพิชญ์ เกตุกําเนิด 67.27 7 (432) ภาคเช้า

2 43016 นางสาว กัญญลักษณ์ สุเภากิจ 61.44 7 (432) ภาคเช้า

3 43093 เด็กหญิง เจนติตา เสมอภาค 58.84 7 (432) ภาคเช้า

4 43094 เด็กชาย ศุภจักร พิทักษ์แทน 58.65 7 (432) ภาคเช้า

5 43190 เด็กหญิง วริศรา บุญแต่ง 54.10 7 (432) ภาคเช้า

6 42061 นางสาว รุ่งไพริน ศรีวิลัย 53.42 7 (432) ภาคเช้า

7 42032 เด็กชาย ธนภัทร ทองตัน 50.90 7 (432) ภาคเช้า

8 43001 นางสาว เขมนิจ วิไลกุล 49.21 7 (432) ภาคเช้า

9 42087 นาย ฐปนวัฒน์ วังเมือง 49.02 7 (432) ภาคเช้า

10 43062 เด็กชาย ชยณัฐ ทองสม 48.07 7 (432) ภาคเช้า

11 42021 นาย ชินกรณ์ อุดม 47.98 7 (432) ภาคเช้า

12 43071 นาย กฤตเมศ ตันตานนท์ 45.83 7 (432) ภาคเช้า

13 43040 นาย อิสรา รุ่งอินทร์ 45.48 7 (432) ภาคเช้า

14 43061 นางสาว มณีวรรณ หุ่นศิลป์ 43.83 7 (432) ภาคเช้า

15 43046 นางสาว ศิรัญญา ใจกล้า 43.77 7 (432) ภาคเช้า

16 43164 เด็กหญิง กษมา เมืองน้อย 42.21 7 (432) ภาคเช้า

17 42047 นาย นิรกร แสงจันทร์ 41.35 7 (432) ภาคเช้า

18 42034 นางสาว นันท์นภัส บุญพฤกษ์ 40.62 7 (432) ภาคเช้า

19 42151 นาย ธีรภัทร์ อินทรัตน์ 39.42 7 (432) ภาคเช้า

20 43187 นาย กฤษฎา เจริญฤทธ์ิ 39.36 7 (432) ภาคเช้า

21 42043 นางสาว กวิสรา กัญญกนิตย์ 38.85 1 (423) ภาคบ่าย

22 42062 นางสาว สุภาสินี  ใจทอง 38.78 1 (423) ภาคบ่าย

23 43064 นางสาว ธัญสินี คงสุข 38.57 1 (423) ภาคบ่าย

24 42114 นางสาว พิชญ์สินี สุวรรณรัตน์ 38.38 1 (423) ภาคบ่าย

25 42041 นางสาว สุท ธิดา หนูสวัสดิ์ 38.25 1 (423) ภาคบ่าย

26 43220 เด็กชาย จักรินทร์ บุหลัน 37.89 1 (423) ภาคบ่าย

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน

ช่ือ - สกุล



ลําดับ

ที่ได้

เลขที่

ผู้สมัคร

คะแนน

ร้อยละ
ห้องรายงานตัว/มอบตัว

บัญชีแนบท้ายประกาศ

บัญชีรายช่ือผู้ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ปีการศึกษา 2565

ประเภทห้องเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - จีน

ช่ือ - สกุล

27 43119 นางสาว จิรนันท์ จิวะนันทประวัติ 36.40 1 (423) ภาคบ่าย

28 43065 เด็กหญิง ดารารัตน์ พัฒแก้ว 36.02 1 (423) ภาคบ่าย

29 42113 นาย ต้นกล้า รักตน 35.94 1 (423) ภาคบ่าย

30 43177 นาย เรวัตร มีทอง 35.65 1 (423) ภาคบ่าย

31 42025 นางสาว นันท์นภัส โกยเเก้วพร้ิง 35.08 1 (423) ภาคบ่าย

32 43070 เด็กหญิง วิชญาพร สังข์แก้ว 34.15 1 (423) ภาคบ่าย

33 43073 นางสาว ปิยานุช อินทรัตน์ 34.00 1 (423) ภาคบ่าย

34 43110 นางสาว สาลินี แก้วบํารุง 33.71 1 (423) ภาคบ่าย

35 43143 นาย พีรพัฒน์ เสนทอง 31.19 1 (423) ภาคบ่าย

36 43083 นางสาว กนกกร ทับไทย 29.21 1 (423) ภาคบ่าย

37 43012 นางสาว ศิริลักษณ์ พรหมรักษา 27.73 1 (423) ภาคบ่าย

38 43066 นางสาว กมลชนก วรรณจิตร์ 26.44 1 (423) ภาคบ่าย

39 43221 นาย สวนสน ทองสกุล 22.69 1 (423) ภาคบ่าย

40 43082 นางสาว มลวิภา จันดาพืช 22.44 1 (423) ภาคบ่าย



 

 

QRCODE แบบฟอร์มรายงานตัว 

สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 

 



QRCODE เลอืกแผนการเรียน  
สำหรับนักเรียนชั้น มธัยมศึกษาปท่ี 4 แผนการเรียนศิลปทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 

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


