
 
ประกาศโรงเรียนด่านขุนทด 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 
(ประเภทนักเรียนทั่วไป)  

…………………………………………………………………………….. 
 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ. 04006/1617 ลงวันที่ 
19 พฤษภาคม 2564 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดที่มีนักเรียนมาสมัครไม่เกินแผนการรับ และจะจัดให้มีการสอบ
วัดความรู้พื้นฐานทางวิชาการ หรือจะจัดสอบเพ่ือจัดห้องเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 เพ่ือเป็นการลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ให้งดการจัดสอบวัดความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการ หรือจัด
สอบเพ่ือจัดห้องเรียน โดยเด็ดขาด โรงเรียนด่านขุนทดได้พิจารณาจัดชั้นเรียนให้นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
โดยมีนักเรียนที่มีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ปีการศึกษา 2564  ดังรายชื่อใน
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
 ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนของโรงเรียนด่านขุนทด ตามวัน
เวลาท้ายประกาศนี้  หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวในวันและเวลาดังกล่าวถือว่า “สละสิทธิ์” 
 เอกสารการรายงานตัว ดังนี้ 
  - ส าเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา/นักเรียน 
  - ส าเนาบัตรประชาชนบิดา/มารดา/นักเรียน 
  - ส าเนาสูจิบัตรนักเรียน 
  - ปพ.1 ฉบับจริง และ ส าเนา ปพ.1  
  - รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (ชุดนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด) 
  - เอกสารการเปลี่ยนชื่อ สกุล บิดา/มารดา/นักเรียน (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ทุกคนที่มารายงานตัวและมอบตัวต้องปฏิบัติตน ดังนี้ 
1. นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
2. คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลการกรของทางโรงเรียนทุกคน 
3. ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ ายาอ่ืนๆที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 

 4. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ซึ่งเป็นแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุขแนะน าให้ใช้ 
     D = Distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตร  

    M = Mask Wearing คือการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย 
    H = Hand Washing คือการหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ าสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ  
    T = Testing คือตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ าเสมอ  
    T = Thai Cha na คือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งที่เดินทางไปสถานที่ต่างๆ  
5. โรงเรียนรับรายงานตัวนักเรียนตามล าดับเลขท่ีที่ระบุตามเวลาที่ก าหนด จึงควรมา 

ตามเวลาเพ่ือลดปัญหาการรวมตัวกันมากกว่าก าหนด 
 



 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  21 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 

 (นายพันธพัฒน์  พรมสวัสดิ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านขุนทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการรับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 – 4/8 

โรงเรียนด่านขุนทด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 

วันที่  28 พฤษภาคม 2564 รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 – 4/3  
   เวลา 08.00 น. – 09.00 น. เลขท่ี 1 – 10 
   เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เลขท่ี 11 – 20 
     เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เลขท่ี 21 – 30        นักเรียนชั้น ม.4/2 
     เวลา 11.00 น. – 12.00 น. เลขท่ี 31 – 44 
   เวลา 12.00 น. – 13.00 น. เลขท่ี 1 – 10 
   เวลา 13.00 น. – 14.00 น. เลขท่ี 11 – 20 
     เวลา 14.00 น. – 15.00 น. เลขท่ี 21 – 30        นักเรียนชั้น ม.4/3 
     เวลา 15.00 น. – 16.00 น. เลขท่ี 31 – 44 
 

วันที่  29 พฤษภาคม 2564 รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 – 4/5  
   เวลา 08.00 น. – 09.00 น. เลขท่ี 1 – 10 
   เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เลขท่ี 11 – 20        
     เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เลขท่ี 21 – 30          นักเรียนชั้น ม.4/4 
     เวลา 15.00 น. – 16.00 น. เลขท่ี 31 – 44 
     เวลา 11.00 น. – 12.00 น. เลขท่ี  1 - 10 
   เวลา 13.00 น. – 14.00 น. เลขท่ี 11 – 20 
   เวลา 14.00 น. – 15.00 น. เลขท่ี 21 – 30       นักเรียนชั้น ม.4/5 
     เวลา 15.00 น. – 16.00 น. เลขท่ี 31 – 44         

 
วันที่  30 พฤษภาคม 2564 รับรายงานตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 – 4/8  

   เวลา 08.00 น. – 09.00 น. เลขท่ี 1 – 15 
   เวลา 09.00 น. – 10.00 น. เลขที่ 16 – 30      นักเรียนชั้น ม.4/6 
     เวลา 10.00 น. – 11.00 น. เลขท่ี 31 – 44         
     เวลา 11.00 น. – 12.00 น. เลขท่ี 1 – 15 
   เวลา 12.00 น. – 13.00 น. เลขท่ี 16 – 30      นักเรียนชั้น ม.4/7 
   เวลา 13.00 น. – 14.00 น. เลขท่ี 31 – 44 
     เวลา 14.00 น. – 15.00 น. เลขท่ี 1 – 20      นักเรียนชั้น ม.4/8 
     เวลา 15.00 น. – 16.00 น. เลขท่ี 21 – 44 

 
 

 
 



ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 นางสาวสุชาดา  อินแก้ว โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว

2 นางสาววริศรา กินขุนทด โรงเรียนบ้านโนนทอง

3 นางสาวปนัฐธิดา ทบลา โรงเรียนด่านขุนทด

4 นางสาวปิยาภา ถ ้ากลาง โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

5 นาย ณัฐวุฒิ วงค์อนุ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/2

6 นางสาวณิชาภัทร ครุฑขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

7 นางสาวณฐมน สาแก้ว โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

8 นางสาวปิยะธิดา แก้วขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

9 นางสาววีรดา หงษ์ขุนทด โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

10 นางสาวนิศารัตน์ ชุบขุนทด โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

11 นางสาวชลธิชา แต่งพลกรัง โรงเรียนบ้านโนนสง่า

12 นายกฤษณะ บุญกรม โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด

13 นางสาวศราสิณี  วรรณ พนม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ครูท่ีปรึกษา

14 นางสาวศิริกัญญา วรรณพนม โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร นายสายชล  บรรทัพ   088-2963770

15 นางสาวณัฐชา มูลสูงเนิน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

16 นางสาวรวิสรา  โหมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

17 นางสาวภัทราวดี ไชยกิจ โรงเรียนด่านขุนทด

18 นางสาวพิมลกานต์ ย่ิงนอก โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว

19 นางสาวณัชชา พวกขุนทด โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 

20 เด็กหญิงโยษิตา  ฤาชา โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

21 เด็กหญิงรุ้งรัตน์ ยงยุทธ์ โรงเรียนด่านขุนทด

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2  

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนด่านขุนทด

 (ห้องเรียนคู่ขนาน วิทย์ ฯ - คณิต ฯ )



ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2  

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนด่านขุนทด

 (ห้องเรียนคู่ขนาน วิทย์ ฯ - คณิต ฯ )

22 นางสาวพิยนัท ไขโพธ์ิ โรงเรียนด่านขุนทด

23 นางสาวจุฑาทิพย์   สายเงิน โรงเรียนด่านขุนทด

24 นางสาวชลธิชา  ชาวขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

25 นางสาวจุารุวรรณ อยู่พันดุง โรงเรียนด่านขุนทด

26 เด้กหญิงมนรดา กวงขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/2

27 นางสาวอรทัย สุขแสง โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

28 เด็กหญิงสิวารักษ์ ทองสุกนอก โรงเรียนด่านขุนทด และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

29 นางสาวปลายฝน บุญแต่ง โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

30 นางสาวมีสุข สุภเดช โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

31 นายธนากร ใจรักดี โรงเรียนด่านขุนทด

32 นางสาวบวรรัตน์ เกนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

33 นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด

34 นางสาวณิชารีย์ ดอนนอก โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ครูท่ีปรึกษา

35 นางสาวตติญาภรณ์ ตะไรช่ัง โรงเรียนพฤกษาวิทยา นายสายชล  บรรทัพ   088-2963770

36 นางสาวเอวิตรา เทียนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

37 นางสาวมนัสวรรณ น้อยหม่ืนไวย์ โรงเรียนด่านขุนทด

38 นางสาวกัญญาณัฐ   สีทองดี โรงเรียนด่านขุนทด

39 นางสาวณัฐจีตา  มุกขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

40 นางสาวกัลยกร เฝ้าหนองดู่ โรงเรียนบ้านแปรง

41 นางสาวโสภิตา พาวขุนทด โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

42 นางสาววีร์สุดา ชาญขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

43 เด็กหญิงปวีณ์ธิตา เทือกค้าซาว โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

44 นางสาวสุภัทฌา โนมขุนทด โรงเรียนบ้านหนองสรวง



ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 นางสาวธารตะวัน   แบขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

2 นางสาวอุมาพร  พูลรอด โรงเรียนด่านขุนทด

3 นายภูวดล  กาศค าสุข โรงเรียนบ้านวังสนวน

4 นางสาวสุดารัตน์   ยะจันโท โรงเรียนด่านขุนทด

5 นางสาวธัญญา กึบขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/3

6 นางสาวลลนา เหล่าชัย บ้านโนนทอง เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

7 นางสาวณัฐธิดา  กึนสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

8 นายธนาดุล  ประหยัดทรัพย์ โรงเรียนด่านขุนทด

9 นางสาวธิญาพร ทวีลาภ โรงเรียนบ้านหนองแวง

10 นางสาวศศิกานต์ โมงขันทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

11 นางสาวศศิวิมล  พวงขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

12 นายวรชิต  เตินขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

13 นายรัชชานนท์ แก้วขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ครูท่ีปรึกษา

14 นางสาวภัทราวดี  บึนขุนทด โรงเรียนบ้านแปรง ครูนคร เสมเจริญธรรม     084-8263817

15 นางสาววนิดา เกณฑ์ขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครูสรายุทธ ทิพย์กระโทก   095-4846139

16 นางสาวพูลทรัพย์ ต่ายสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด

17 นางสาวศศิการณ์ ม าขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

18 นางสาวณิชาภรณ์ อ้อจันทึก โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

19 นางสาวทิพย์วรรณ ไมขุนทด โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

20 เด็กหญิงณัฐวลัญช์ อ่ิมวัฒนกุล โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

21 นางสาวนิชา  กงขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนด่านขุนทด

(ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ท่ัวไป)



ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนด่านขุนทด

(ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ท่ัวไป)

22 นางสาวพรสวรรค์  สมควร โรงเรียนด่านขุนทด

23 นายพิริยากร   เกริกสูงเนิน โรงเรียนด่านขุนทด

24 นางสาวพิชญาภา พันสาง โรงเรียนด่านขุนทด

25 นางสาววรัชยา  ประวันโต โรงเรียนด่านขุนทด

26 นายภูริทัศน์ นามกิง โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

27 นางสาวอภิรดา  กกขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/3

28 นายชยางกูร ชาญขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

29 นางสาวดวงกมล บอนสันเทียะ โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

30 นางสาวนันทิยา ขจรกิตติปัญญา โรงเรียนด่านขุนทด

31 นายโกศล ไชยณรงค์ โรงเรียนด่านขุนทด

32 เด็กหญิงณัธกานต์ เมยขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

33 นางสาวสุดารัตน์ ชัยศร โรงเรียนบ้านวังสนวน

34 นางสาววรัญชิตา  ภิรมย์ภักด์ิ โรงเรียนด่านขุนทด

35 เด็กหญิงวรัญญา ศรีทอง โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครูท่ีปรึกษา

36 นางสาวศิริรัตน์   สุทธิ โรงเรียนด่านขุนทด ครูนคร เสมเจริญธรรม     084-8263817

37 นางสาวเพชรลัดดา   หว้าน  าค า โรงเรียนด่านขุนทด ครูสรายุทธ ทิพย์กระโทก   095-4846139

38 นายธรรมนูญ  โชมขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

39 นางสาวเยาวลักษณ์ เนขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

40 นางสาวธัญญารัตน์  สุทนัง โรงเรียนด่านขุนทด

41 เด็กหญิงศิริวิมล ขิกสูงเนิน โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

42 นายสรยุทธ รอบรู้สวัสดิกุล โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

43 นางสาวก่ิงแก้ว  บุตรฉ่ า โรงเรียนด่านขุนทด

44 นางสาวกนกพันธ์ุ คุ้มสุวรรณ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น



ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 นายณัฐณัณท์  ศรีมาตย์ โรงเรียนด่านขุนทด

2 นางสาว สิริวิมล แผติตะ โรงเรียนด่านขุนทด

3 เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรีทอง โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

4 นางสาวทิพวรรณ   งามขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

5 นางสาวรัญญา ศรีทอง โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

6 นางสาวสุธาสินี มากขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/4

7 นางสาวปาณิตา   อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนด่านขุนทด เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

8 นางสาวอารีย์ญา   พันชนะ โรงเรียนด่านขุนทด และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

9 นางสาวแก้วตา   เหิบขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

10 นายรัฐภูมิ  กาญจนมยูร โรงเรียนด่านขุนทด

11 นายภาวัต สุขเจริญ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

12 นางสาวพีรยา   โสกุล โรงเรียนด่านขุนทด

13 นางสาวรุจิรา กายขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครูท่ีปรึกษา

14 ปรเมศร์ วิเศษหม่ืนไวย โรงเรียนด่านขุนทด ครูนิตยา ยวนทะเล      092- 8981558

15 นางสาวศศธร  ฤทธ์ิล ้าเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด

16 นายธีรภัทร นาคขุนทด โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

17 นางสาวณัฐณิชา  จ่ันขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

18 เด็กหญิงรักษิณา กบขุนทด โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

19 นายสนัฐชา มาช่ืน โรงเรียนหนองกราดวัฒนา

20 นายพงศกร เสาสูงยาง โรงเรียนด่านขุนทด

21 นางสาวภัทรวดี  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด

22 นางสาวรสิกา พุดจาน โรงเรียนสายน ้าผึ งในพระอุปถัมภ์

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนด่านขุนทด

(ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ท่ัวไป)



ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนด่านขุนทด

(ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ท่ัวไป)

23 นายนพคุณ   ศรีสกุลพล โรงเรียนด่านขุนทด

24 นางสาวทิพย์เนตร  ภูรีโรจนวงศ์ โรงเรียนด่านขุนทด

25 นายมหัณพ ทิพย์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

26 นางสาวศศิภา  เดิมสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด

27 นางสาวอรทัย  วิชาพูล โรงเรียนด่านขุนทด

28 นายอภิวิชญ์ รูปงาม โรงเรียนด่านขุนทด แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/4

29 นายชัยวัฒน์   กมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

30 นางสาวลักษณารีย์ ดินขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

31 นางสาวพรรณภษา พุขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

32 นางสาวรุ่งทิพย์ เมียกขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

33 นางสาวชาลิสา ไตรสูงเนิน โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม

34 นางสาวกนกพร   อินสูงเนิน โรงเรียนด่านขุนทด

35 นางสาวมุธิตา   ชมโคกสูง โรงเรียนด่านขุนทด ครูท่ีปรึกษา

36 นายชนกชนม์  โพธ์ิจันทึก โรงเรียนด่านขุนทด ครูนิตยา ยวนทะเล      092- 8981558

37 นางสาวศิริวรรณ   อ้่าพร้อม โรงเรียนด่านขุนทด

38 นางสาวชลธิชา ปล่ังกลาง โรงเรียนสุรนารีวิทยา2

39 นางสาวเกตนิภา  เชขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

40 นางสาวชลธิชา  ปรีชาญาณ โรงเรียนด่านขุนทด

41 นายอัษฎาวุธ  มืมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

42 นายชนุดม  กินขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

43 นางสาวศิริวรรณ  มูลขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

44 นายนันทวัฒน์ ปิยะวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแวง



ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 นางสาวธนัญญา ชอบเย็น โรงเรียนด่านขุนทด

2 นางสาวพรกนก พาบุดดา โรงเรียนด่านขุนทด

3 นายชุณกัณฑ์ เเดขุนทด เทพารักษ์ราชวิทยาคม

4 นางสาวจุฬาลักษณ์ สงหม่ืนไวย์ โรงเรียนด่านขุนทด

5 นายคมชาญ  ผดุงสุขด ารง โรงเรียนด่านขุนทด แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/5

6 นางสาวขนิษฐา  วิจิตรหงษ์ โรงเรียนด่านขุนทด เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

7 นางสาวพัณณิตา  เพิดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

8 นางสาวจารุวรรณ   แจ้งไพร โรงเรียนด่านขุนทด

9 นางสาวปานรภีพร  เกตุค้างพลู โรงเรียนด่านขุนทด

10 นางสาวฐิติกานต์  แพะขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

11 นางสาวณัชกช  เจตน์จตุภัทร โรงเรียนด่านขุนทด

12 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ทองคล่ี โรงเรียนด่านขุนทด

13 นางสาวธนิตถาพร แตงอ่อน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครูท่ีปรึกษา

14 เด็กหญิงมนัสนันท์ เชือกงูเหลือม โรงเรียนด่านขุนทด ครูสุริยัน   พบขุนทด  080-0653052

15 เด็กหญิงธิดารัตน์ มายขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ครูกนกพร  อินรัมย์  086-2435034

16 นายเมธี กุมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

17 นายสุภวัทน์  เวสูงเนิน โรงเรียนบ้านวังสนวน

18 นายยศกร   ธรรมเสมอ โรงเรียนด่านขุนทด

19 นายธนโชติ   ถิตย์ประดิษฐ์ โรงเรียนด่านขุนทด

20 นางสาวขวัญจิรา หะขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

21 นางสาสุธาสินี ฟรีจัตุรัส โรงเรียนบ้านแปรง

22 นางสาวพิมพ์ชนก   พิมพิจารณ์ โรงเรียนด่านขุนทด

23 เด็กหญิงพิมชนก ชามขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนด่านขุนทด

( ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ท่ัวไป )



ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนด่านขุนทด

( ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ท่ัวไป )

24 นางสาวปนัดดา มืมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

25 นางสาววิชญาดา  พอกพูน โรงเรียนด่านขุนทด

26 นางสาวศุภสรา   ศิลปชัย โรงเรียนด่านขุนทด

27 นางสาวชนกานต์  สายบัว โรงเรียนด่านขุนทด แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/5

28 นางสาวอรรัมภา เผ่าอุทัย โรงเรียนวัชรชัย เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

29 นางสาวชฎาสร   ชูขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

30 นางสาวชลดา กาญจนศร โรงเรียนบ้านหนองสรวง

31 นายณัชนนท์  ทวนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

32 นางสาวสุภาภร พูนขุนทด โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม

33 นางสาวสิรินยา เดียดขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

34 นางสาวดวงฤทัย  พวกขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

35 เด็กหญิงทักษอร คบขุนทด โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ครูท่ีปรึกษา

36 นางสาววรพร  สังสัญชาติ โรงเรียนด่านขุนทด ครูสุริยัน   พบขุนทด  080-0653052

37 นางสาวภัทรวดี แก้วกลัด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครูกนกพร อินรัมย์  086-2435034

38 นางสาวพิชชากร  สุวรรณปัก โรงเรียนด่านขุนทด

39 นานยเจตนิพิฐ  หล่อนกลาง โรงเรียนด่านขุนทด

40 นายอภิชาติ สะเท้ือน โรงเรียนด่านขุนทด

41 นายพลวัฒน์ จอนสูงเนิน โรงเรียนด่านขุนทด

42 เด็กหญิงพิมพา ชวนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

43 นางสาวทักษอร คบขุนทด โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

44 นายทักษ์ดนัย  ชาวขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด



ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 นางสาวอาภาวรรณ  เรืองศักด์ิ โรงเรียนด่านขุนทด

2 นางสาวชลนิภา  บวดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

3 นายกิตติศักด์ิ  สุภากุล โรงเรียนด่านขุนทด

4 นางสาวจารุวรรณ   โนจักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/6

5 นางสาวเมษา  กล่ันประเสริฐ โรงเรียนด่านขุนทด เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

6 นางสาวณัฐธิดา คงขุนทด โรงเรียนบ้านส านักตะคร้อ และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

7 นางสาวลลิตา  เหิมขุนทด โรงเรียนบ้านส านักตะคร้อ

8 นางสาวฟองจันทร์   ทรัพย์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

9 นางสาวณัฐชา กลางเดือน โรงเรียนด่านขุนทด

10 นางสาวกัญญณัช เปียนขุนทด โรงเรียนบ้านแปรง

11 นางสาวยุพารัตน์ ตลาดนา โรงเรียนศิลาร่วมสามัคคี

12 นางสาวทิพวรรณ ปัญญาลักษณ์ โรงเรียนบ้านล าพยนต์ ครูท่ีปรึกษา

13 นายอรรถพล บ าขุนทด โรงเรียนบ้านใหม่ป่างค่า(ภูลังกาอนุสรณ์) ครูเรือนรัตน์  เพ็ชรประจ า

14 นางสาวจิตตา วานมูลตรี โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ 085-1082332

15 นางสาวศศิธร   ฐานขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

16 นางสาวชนาภา  ขอเหน่ียวกลาง โรงเรียนด่านขุนทด

17 นางสาวเสาวรส  กุมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

18 นางสาวพิมพ์นิภา  ธูปเทียน โรงเรียนด่านขุนทด

19 นางสาวสิรินาฎ  กามขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

20 นางสาวดวงกมล  ศรีทอง โรงเรียนด่านขุนทด

21 นางสาวแพรพิไล  บุญมาก โรงเรียนด่านขุนทด

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6   

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนด่านขุนทด

( ห้องเรียน   ศิลป์ฯ  -  ภาษาจีน )



ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6   

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนด่านขุนทด

( ห้องเรียน   ศิลป์ฯ  -  ภาษาจีน )

22 นางสาวปวรรัตน์   ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด

23 นายสิรวุฒิ   ทูขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/6

24 นายสุธีร์  ไกรสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

25 นางสาวอินทิรา  ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

26 นางสาวจิราพร  แดดจันทึก โรงเรียนด่านขุนทด

27 นางสาวมีรนา  เก้งโทน โรงเรียนด่านขุนทด

28 นายภูมรินทร์  ศรีโนนทอง โรงเรียนด่านขุนทด

29 นายมหัคพรรณ  เกิดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

30 นางสาวชลธิชา  เย็นดี โรงเรียนด่านขุนทด ครูท่ีปรึกษา

31 นายพงศภัค  ศิวะพรหมรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด ครูเรือนรัตน์  เพ็ชรประจ า

32 นางสาวณัฏฐริณีย์  โม่งปราณีต โรงเรียนด่านขุนทด 085-1082332

33 นางสาวพัชไพลิน  คมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

34 นางสาววรัญญา  นาคร้าย โรงเรียนด่านขุนทด



ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 นายกิตติภพ  บวดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

2 นางสาวชาลีนา  เชิดชู โรงเรียนด่านขุนทด

3 นางสาวจิรประภา  ชุงรัมย์ โรงเรียนด่านขุนทด

4 นายประสาทพร  สานจันทร์ โรงเรียนด่านขุนทด แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/7

5 นางสาวกรองแก้ว  กิจชูชาติ โรงเรียนด่านขุนทด เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

6 นายวีรภัทร  อินทะพรรณ์ โรงเรียนด่านขุนทด และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

7 นางสาววันวิสา  ซ้อนพุดซา โรงเรียนด่านขุนทด

8 นางสาววริยา  โหมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

9 นางสาวสิริมา  คูณขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

10 นางสาวชนมน  ปราณีตพลกรัง โรงเรียนด่านขุนทด

11 นางสาวทิชาวดี  เลิกสันเทียะ โรงเรียนด่านขุนทด ครูท่ีปรึกษา

12 นางสาวจารวี   พันจันทณ์ดี โรงเรียนด่านขุนทด ครูพัศวีร์ พันธ์ุวัชรเมธา  098-4519265

13 นางสาวศุภิสรา   บวดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด ครูภาณุพงศ์ ศุภจิครนนท์  082-4806682

14 นายรัฐภูมิ  เข็มสุวรรณ์ โรงเรียนด่านขุนทด

15 นางสาววชิราภรณ์   เสพสวัสด์ิ โรงเรียนด่านขุนทด

16 นางสาวสิริวิมล   พราหมณ์จร โรงเรียนด่านขุนทด

17 นางสาวบุษกร   กองแก้ว โรงเรียนด่านขุนทด

18 นางสาวนริศรา   เมียมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

19 นายธนภัทร   เนตพล โรงเรียนด่านขุนทด

20 นายพันกร  ประกอบผล โรงเรียนด่านขุนทด

21 นางสาวภีรฎา  ขวัญบุญจันทร์ โรงเรียนด่านขุนทด

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนด่านขุนทด

(ห้องเรียน ศิลป์ - สังคมฯ )



22 นายณัฐกฤษ จงมีเลิศ โรงเรียนด่านขุนทด

23 นายสหรัฐ ทองดี โรงเรียนด่านขุนทด

24 นายปิติพล นันทวรรณ โรงเรียนด่านขุนทด

25 นายธีรเมธ ใบสูงเนิน โรงเรียนด่านขุนทด แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/7

26 นายสหรัฐ เปียนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

27 นายอภิวิชญ์ เกงขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

28 นายวชิรวิทย์ อ่่าบางยุง โรงเรียนด่านขุนทด

29 นายณัฐนนท์ ม่วงอ่อน โรงเรียนด่านขุนทด

30 นายอภิรักษ์ มูลขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

31 นายธนานพ จูมศิลา โรงเรียนด่านขุนทด

32 นายนิมิตรชัย คุณสาร กศน.ด่านขุนทด ครูท่ีปรึกษา

33 นางสาวเบญญาดา แกวขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครูพัศวีร์ พันธ์ุวัชรเมธา  098-4519265

34 นางสาวญาณิศา ริมใหม่ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ครูภาณุพงศ์ ศุภจิครนนท์  082-4806682

35 นายชัยวัฒน์ จันทะม่วง โรงเรียนด่านขุนทด

36 นางสาวณัชชา พืมขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

37 นางสาวนัฐนรี วังภูมิใหญ่ โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี

38 นายอนุวัต บีกขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

39 นางสาวนิธธิยาภรณ์ พับขุนทด โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด

40 นายฉัตรชัย บุตรผ่อง โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

41 นายกันตพล บินขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

42 นายสุธาวัลย์ บอขุนทด โรงเรียนบ้านหนองไทร



ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 นายสรวิชญ์  มาขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

2 นางสาวประนิภา เดียขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

3 นางสาวศศิณา  ก้อนค า โรงเรียนด่านขุนทด

4 นางสาวนรีกานต์  ไขโพธ์ิ โรงเรียนด่านขุนทด

5 นายยุทธวีร์   ประภัศร โรงเรียนด่านขุนทด แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/8

6 นางสาวกัลยา   พล่ังขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

7 นางสาวโชติกา   สนิทชัย โรงเรียนด่านขุนทด และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

8 นายวุฒิไกร   พร่ังขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

9 นางสาวจิตรสินี  พันจันทร์ดี โรงเรียนด่านขุนทด

10 นางสาวนันทฉัตร   ช้อยขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

11 นายพัชรพล   เชิดชู โรงเรียนด่านขุนทด

12 นางสาววรลักษณ์   ทองศรี โรงเรียนด่านขุนทด

13 นางสาวชนันภรณ์  สุวรรณปักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด ครูท่ีปรึกษา

14 นายรชต บุญเสริฐ โรงเรียนด่านขุนทด ครูเอกลักษณ์  แสนพรม  092 - 2515538

15 นางสาวณัชฐ์ชยา  หวดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด นางสาวโสภิตญดา  จันโทศรี  088 - 6618400

16 นายธนพนธ์  เกิบขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

17 นางสาวดวงกมล  พลหนองหลวง โรงเรียนด่านขุนทด

18 นางสาวจิราภัทร หร่ายขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

19 นางสาวธิดา ผู้มีบุญ โรงเรียนบ้านหนองสรวง

20 นายกฤติพงศ์ ด่านล ามะจาก โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

21 นายอัษฎาวุธ เต้จ้ัน โรงเรียนด่านขุนทด

22 นายณัฐวัฒน์ กลขุนทด โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนด่านขุนทด

(ห้องเรียน ศิลป์ - สังคมฯ )



ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

ประกาศรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิเข้าศึกษา   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8 

ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2564  โรงเรียนด่านขุนทด

(ห้องเรียน ศิลป์ - สังคมฯ )

23 นายธนโชติ ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนด่านขุนทด

24 นายธนวัฒน์ อริยานุวัฒน์ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา

25 นายอนุชา เเย้มอยู่ โรงเรียนด่านขุนทด

26 นางสาวอรทัย ศิลปชัย โรงเรียนด่านขุนทด

27 นางสาวทักษอร คบขุนทด โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด แจ้งนักเรียน แสกน QR CODE เข้ากลุ่มห้อง ม.4/8

28 นางสาวเบญจมาศ ปันทวัง โรงเรียนด่านขุนทด เพ่ือใช้ในการติดต่อส่ือสาร กับครูท่ีปรึกษา

29 นางสาวบุณยาพร บุญมี โรงเรียนด่านขุนทด และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

30 นางสาวสุรัตวดี ด้วงค าจันทร์ โรงเรียนด่านขุนทด

31 นายพัสกร ชาญสูงเนิน โรงเรียนด่านขุนทด

32 นางสาวรุ่งนภา เฉลิมผล โรงเรียนบ้านโนนสง่า

33 นายพิพัฒน์ สามารถ โรงเรียนบ้านหนองแวง

34 นายชยณัฐ เมียกขุนทด โรงเรียนบ้านหนองแวง

35 นางสาวณัชชา ข่อสันเทียะ โรงบ้านหนองบัวตะเกียด ครูท่ีปรึกษา

36 นายเมธาสิทธ์ิ ช่องตะคุ โรงเรียนบ้านหนองแวง ครูเอกลักษณ์  แสนพรม  092 - 2515538

37 นางสาววริษฐา  พางขุนทด โรงเรียนวัดกุดพิมาน นางสาวโสภิตญดา  จันโทศรี  088 - 6618400

38 นายอัมรินทร์ พันทา โรงเรียนบ้านหนองแวง

39 นายสิรภพ มนขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด

40 นายนวพล เพรชล้อมทอง โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด

41 นายอภิเชษฐ์  หวันเทน โรงเรียนด่านขุนทด



ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนด่านขุนทด ช้ัน............................... 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 

วนัท่ี…………เดือน………………………………พ.ศ……………. 
ข้อมูลเบื้องต้นนักเรียน (โปรดกรอกใหช้ดัเจนโดยละเอียด) 
ช่ือ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)…………………………………..นามสกุล…………………………………………….. 
ช่ือภาษาองักฤษ (Name)…………………………………..Lastname………………………………………………… 
เลขประจ าตวัประจ าตวั 13 หลกั (นกัเรียน) …………………………………………………………………………… 
ปีการศึกษาท่ีเขา้เรียน ……… ระดบัชั้น ……………………หอ้ง …………………วนัท่ี …………………………… 
จบชั้นเรียนสุดทา้ย ……………………………จากโรงเรียน ………………………จงัหวดั………………................. 
เกิดวนัท่ี…………….เดือน……………………พ.ศ…………………สถานท่ีเกิด…………………………................. 
จงัหวดัท่ีเกิด……………………………สัญชาติ…………….เช้ือชาติ………….ศาสนา……………..กรุ๊ปเลือด…..... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน    รหสัประจ าบา้น……………………………..…….บา้นเลขท่ี……….………หมู่ท่ี……….. 
ช่ือหมู่บา้น.................................... ต าบล……………………อ าเภอ…………………………จงัหวดั……………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน        รหสัประจ าบา้น……………………………..…….บา้นเลขท่ี……….………หมู่ท่ี……….. 
ช่ือหมู่บา้น.................................... ต าบล……………………อ าเภอ…………………………จงัหวดั……………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ลกัษณะทีพ่กั   (  ) อาศยัอยูก่บัพอ่-แม่ (  ) อาศยัอยูก่บัญาติ (  ) บา้นพกัครู (  ) วดั (  ) บา้นเช่า 
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนด่านขุนทด 
 -   ถนนลูกรัง……………………………………กิโลเมตร ……………………….เมตร 
  -   ถนนคอนกรีต………………………………..กิโลเมตร ……………………….เมตร 
  -   ถนนลาดยาง………………………………….กิโลเมตร ……………………….เมตร 
  -   รวมระยะทาง…………………………………กิโลเมตร ……………………….เมตร 
วธีิการเดินทางมาโรงเรียน ……………………………………………ค่าใช้จ่าย………………….บาทต่อปีการศึกษา 
รายละเอยีดนักเรียน    ชั้นท่ีเขา้เรียน ………………………………………………….หอ้ง………………….. 
เด็กดอ้ยโอกาส 
 ( ) เด็กถูกบงัคบัใหข้ายแรงงาน    ( ) เด็กท่ีอยูใ่นธุรกิจทางเพศ 
 ( ) เด็กถูกทอดทิ้ง     ( ) เด็กในสถานพินิจคุม้ครองเด็ก 
 ( ) เด็กเร่ร่อน      ( ) เด็กผลกระทบจากเอดส์ 
 ( ) เด็กชนกลุ่มนอ้ย     ( ) เด็กท่ีถูกท าร้ายรุนแรง 
 ( ) เด็กยากจน (รายได้น้อยกว่า 20,000 บาทต่อปี)  ( ) เด็กท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัยาเสพติด 
 ( ) เด็กก าพร้า      ( ) ท างานรับผดิชอบตวัเองและครอบครัว 
 ( ) อ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………. 

 
ติดรูปถ่าย 
นกัเรียน 



ประวตัิการเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติม) 
วนั / เดือน / ปี ท่ีเปล่ียน …………………………………………......หนงัสือส าคญัแบบ ช.3 เล่มท่ี …………………. 
ช่ือเดิม……………………………………………………… นามสกุลเดิม …………………………………………... 
ช่ือใหม…่………………………………………………….. นามสกุลใหม่ …………………………………………... 
การขาดแคลน 
( ) ขาดแคลนเคร่ืองแบบ     ( ) ขาดแคลนอาหารกลางวนั     ( ) ขาดแคลนเคร่ืองเขียน     ( ) ขาดแคลนแบบเรียน 
ข้อมูลด้านความพกิารและโรคประจ าตัว  น ้าหนกั ……………………กิโลกรัม  ส่วนสูง ……………เซนติเมตร 
 ข้อมูลความพกิาร 
บตัรผูพ้ิการหมายเลขท่ี …………………………………………………..ออกโดย ………………………………….. 
( ) พิการทางการมองเห็น   ( ) พิการทางดา้นการไดย้นิ  ( ) พิการทางสติปัญญา 
( ) พิการทางร่างกาย/สุขภาพ  ( ) พิการทางการเรียนรู้   ( ) พิการทางการพูด 
( ) พิการทางพฤติกรรมและอารมณ์ ( ) พิการทางออทิสติก   ( ) พิการซ ้ าซอ้น 
( ) อ่ืนๆ ลกัษณะความพิการ …………………………………………………………………………………………... 
 ข้อมูลโรคประจ าตัว 
โรคประจ าตวั …………………………………………………………………………………………………………. 
ลกัษณะอาการ หรือขอ้สังเกตอาการ…………………………………………………………………………………... 
การดูแลรักษาเบ้ืองตน้เม่ือเกิดอาการ………………………………………………………………………………….. 
โรงพยาบาลท่ีไดรั้บการรักษา………………………………………………………………………………………….. 
ข้อมูลด้านครอบครัว 
 สถานภาพบิดามารดา 
( ) อยูด่ว้ยกนั    ( ) หยา่ร้าง    ( ) แยกกนัอยู ่
( ) บิดาถึงแก่กรรม   ( ) มารดาถึงแก่กรรม   ( ) บิดามารดาถึงแก่กรรม 
จ านวนบุคคลท่ีผูป้กครองอุปการะดูแล  จ านวน ………………………..คน (ไม่นบัตวันกัเรียน) 
 จ านวนพีน้่องร่วมบิดา – มารดา 
นกัเรียนเป็นบุตรคนท่ี …………  จ านวนพี่ชาย ……………..คน จ านวนนอ้งชาย…………………คน 
     จ านวนพี่สาว ……………..คน จ านวนนอ้งสาว…………………คน 
ข้อมูลบิดา 
ค าน าหนา้นาม….นาย…ช่ือ……………………………………………นามสกุล…………………………………….. 
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั………………………………………………………………………………………. 
วนั / เดือน / ปีเกิด …………………………………………………………... ( ) มีชีวติอยู ่ ( ) เสียชีวติแลว้ 
เช้ือชาติ………………………สัญชาติ………………………ศาสนา……………………หมู่เลือด…………………... 
อาชีพ……………………………………………………………รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปี…………………………...บาท 
 



ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน รหสัประจ าบา้น………………………………….บา้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี…………….. 
ต าบล……………………………………อ าเภอ………………………………..จงัหวดั……………………………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน               รหสัประจ าบา้น…………………………..………บา้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี…………….. 
ต าบล……………………………………อ าเภอ………………………………..จงัหวดั……………………………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ข้อมูลมารดา 
ค าน าหนา้นาม….นาง…ช่ือ……………………………………………นามสกุล…………………………………….. 
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั………………………………………………………………………………………. 
วนั / เดือน / ปีเกิด …………………………………………………………... ( ) มีชีวติอยู ่ ( ) เสียชีวติแลว้ 
เช้ือชาติ………………………สัญชาติ………………………ศาสนา……………………หมู่เลือด…………………... 
อาชีพ……………………………………………………………รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปี…………………………...บาท 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน รหสัประจ าบา้น………………………………….บา้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี…………….. 
ต าบล……………………………………อ าเภอ………………………………..จงัหวดั……………………………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน               รหสัประจ าบา้น…………………………..………บา้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี…………….. 
ต าบล……………………………………อ าเภอ………………………………..จงัหวดั……………………………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน 
ค าน าหนา้นาม…….…ช่ือ……………………………………………นามสกุล…………………………………….. 
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั………………………………………………………………………………………. 
วนั / เดือน / ปีเกิด …………………………………………………………... ( ) มีชีวติอยู ่ ( ) เสียชีวติแลว้ 
เช้ือชาติ………………………สัญชาติ………………………ศาสนา……………………หมู่เลือด…………………... 
อาชีพ……………………………………………………………รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อปี…………………………...บาท 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน รหสัประจ าบา้น………………………………….บา้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี…………….. 
ต าบล……………………………………อ าเภอ………………………………..จงัหวดั……………………………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน               รหสัประจ าบา้น…………………………..………บา้นเลขท่ี………………หมู่ท่ี…………….. 
ต าบล……………………………………อ าเภอ………………………………..จงัหวดั……………………………… 
รหสัไปรษณีย…์………………………..โทรศพัท…์………………………….เบอร์มือถือ………………………….. 
 
      ลงช่ือ……………………………………………….ผูป้กครอง 
                       (………………………………………………) 



แผนทีบ้่านที่นักเรียนพกัอาศัยอยู่ปัจจุบัน 
 

 
 


