
 

 

ประกาศโรงเรียนโพนทองวิทยายน 

เรื่อง  ผลการสอบวัดมาตรฐานการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือจัดช้ันเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

  ตามท่ีโรงเรียนโพนทองวิทยายน ไดดําเนินสอบวัดมาตรฐานการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือจัดชั้นเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  เม่ือวันท่ี  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๓ ท่ีผานมา บัดนี้ไดประมวลผลการสอบเรียบรอยแลวจึง

ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีสอบผานการวัดมาตรฐานการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือจัดชั้นเรียน และรายชื่อนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป ท่ี  ๔/๑ -๔/๓    โดยกําหนดใหนักเรียนท่ี มีรายชื่อดั งกลาวมารายงานตัวและมอบตัวใน                               

วันท่ี ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓   ดังรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบทายประกาศนี้   

ท้ังนี้นักเรียนโรงเรียนโพนทองวิทยายน (ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เดิม) ท่ีมอบตัวและรายงานตัวแลว 

ใหมารับชุดนักเรียนและชําระคาใชจายบํารุงสถานศึกษา ในวันท่ี ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียด ไดท่ี http://ptwy.dilead.in.th หรือเว็บไซต                

ของโรงเรียน  http://www.ptwy.ac.th  หรือ ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ีฝายบริหารงานวิชาการ  โรงเรียน               

โพนทองวิทยายายน  ท่ีเบอรโทรศัพทหมายเลข ๐๔๓-๕๗๑๓๘๙ โทรศัพทเคลื่อนท่ี  063-9659458 
  

  จึงประกาศใหทราบท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                   

 

                                                                  (นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร) 

                                                            ผูอํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ptwy.dilead.in.th/
http://www.ptwy.ac.th/


เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนน (100) หมายเหตุ

1 นางสาวอาภาศิริ ปลั่งกลาง 38.33 โรงเรียนบานหนองผือราษฎรประสิทธิ์

2 นางสาวพรนภา ดวงจํา 33.33 โรงเรียนคําพระโคกกงวิทยา

3 นายพุฒิพงศ หนงอขุนสาร 31.67 โรงรียนโพนทองวิทยายน

4 นายอรรถพล พิณพงษ 30.00 โรงรียนโพนทองวิทยายน

5 นายจักรพงศ บัวฝรั่ง 28.33 โรงเรียนบานวังมวย

6 นายศาตรตราวุธ พลเยี่ยม 25.00 โรงเรียนบานหนองขอนแกน

7 นางสาวเสาวภา  บํารุงรส 23.33 โรงรียนโพนทองวิทยายน

8 นายกาจพล ผกากูล 21.67 โรงรียนโพนทองวิทยายน

9 นางสาววิภาดา อัศวภูมิ 21.67 โรงรียนโพนทองวิทยายน

10 นางสาวเอ็มมิกา พลเยี่ยม 20.00 โรงเรียนบานหวยทราย

11 นายวันยุทธ บูรณะกิติ 18.33 โรงเรียนคําพระโคกกงวิทยา

12 นางสาวนันฑวรรณ สีคํา 16.67 โรงเรียนบานหนองเเวงเเห

13 นางสาวสุรินดา รัตนธิวัติ 16.67 โรงเรียนบานหนองขอนแกน

14 นายกรรชัย คงศรี 10.00 โรงรียนโพนทองวิทยายน

15 นายนราธร ประเสริฐศุภกุล 0 โรงเรียนเพชรลดาวิทยา

คะแนนสอบวัดความรูมาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ม. 4 ปการศึกษา 2563 

 โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด



เลขที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

1 10415 นายพีรณัฐพล  ผลรุง

2 10418 นายสิทธิชัย  กันหา

3 10419 นายอภิวัฒน  ศรีชัยบาล

4 10456 นายพีระศักดิ์  วรรณโส

5 11051 นายวันยุทธ  บูรณะกิติ

6 10422 น.ส.นิรัฐชา  ศรีคัทนา

7 10426 น.ส.ปรัณญา  ศรีบุญเพ็ง

8 10427 น.ส.ปริญญา  ปนจันทึก

9 10431 น.ส.รัตติยากรณ  หาญชัยภูมิ

10 10437 น.ส.สุธิดา  คงศรี

11 10439 น.ส.สุรีรัตน  โพบุตตะ

12 10474 น.ส.วรรณธิดา  ดีกลาง

13 10509 น.ส.สิริอักษร  พลเยี่ยม

14 10571 น.ส.กัลญาลักษณ  ศรีขาวรส

15 10572 น.ส.เกศรินทร  รอแพทย

16 10574 น.ส.บุษบา  ทองชุม

17 10575 น.ส.ประภาพร  ทาวบุตร

18 11043 น.ส.อรุณโนทัย  โพธิ์นิ่ม

19 11052 น.ส.นันฑวรรณ  สีคํา

20 11053 น.ส.พรนภา  ดวงจํา

21 11054 น.ส.เอ็มมิกา  พลเยี่ยม

22

23

24

25

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1   ปการศึกษา  2563 

 โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด



เลขที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

1 10451 นายธีรภัทร  กมลวิบูลย

2 10457 นายภาคภูมิ  สาทิพยจันทร

3 10478 นายกาจพล  ผกากูล

4 10494 นายอรรถพล  พิณพงษ

5 10513 นายกรรชัย  คงศรี

6 10526 นายภัทรพล  บุตรพรม

7 10558 นายพิสิษฐ  ตาลทรัพย

8 10560 นายพีระพงศ  กกฝาย

9 10568 นายโสฬส  วิเศษสุทธิ์

10 10609 นายนิติชัย กุลสุวรรณ

11 10831 นายชัยณรงค  แซงสวาง

12 11055 นายจักรพงศ  บัวฝรั่ง

13 10421 น.ส.กนกพร  ปตฝาย

14 10465 น.ส.จิราภรณ  ทองเชื้อ

15 10500 น.ส.ปวีณา  เพ็งพันธ

16 10512 น.ส.อารีรัตน  แสงโสภา

17 10521 น.ส.ไชยวัฒน  ตาลทรัพย

18 10542 น.ส.เสาวภา  บํารุงรส

19 10546 น.ส.อัญชลี  จันทรชื่น

20 10576 น.ส.ภัทราภา  เกาไศยนันท

21 10577 น.ส.รัชกร  พรมลี

22 10578 น.ส.วนิดา  ดวงศรี

23 10579 น.ส.วนิดา  ศรีสม

24 10580 น.ส.วลีพร  หนูพันธ

25 10581 น.ส.ศศิธร  พิมพเสน

26 10599 น.ส.จิรพร  พลเยี่ยม

27 10600 น.ส.กฤติยา  ไกรศรี

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2  ปการศึกษา  2563 

 โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด



เลขที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

1 10569 นายอภิรักษ  วรกมล

2 11056 นายนราธร ประเสริฐศุภกุล

3 11057 นายพุฒิพงศ  หนองขุนสาร

11058 นายศาสตราวุธ  พลเยี่ยม

4 10476 น.ส.วิภาดา  อัศวภูมิ

5 10534 น.ส.ชลิตา  พุมจันทร

6 10540 น.ส.ศวิตา  เนินภู

7 11050 น.ส.อาภาศิริ  ปลั่งกลาง

8 11059 น.ส.สุรินดา  รัตนธิวัติ

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3   ปการศึกษา  2563 

 โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด



แนวปฏิบัตกิารรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนช้ัน  ม. ๑  และ  ม. ๔  ปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อําเภอโพนทอง  จังหวัดรอยเอ็ด 

******************************************* 

กําหนดรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 

วัน/เดือน/ป เวลา รายการ หมายเหตุ 

วันที่  ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. นักเรียนและผูปกครอง ม.๑/๑ - ๑/๓  

วันที่  ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. นักเรียนและผูปกครอง ม.๑/๔ - ๑/๕  

วันที่  ๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. นักเรียนและผูปกครองสมัครเรียนเพ่ิมเติม ม.๑ *** 

วันที่  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. นักเรียนและผูปกครอง ม.๔/๑ – ๔/๓  

วันที่  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. นักเรียนและผูปกครองสมัครเรียนเพ่ิมเติม ม.๔ *** 

หมายเหตุ  *** คือนักเรียนท่ีไมไดสมัครเรียน ไมไดมาสอบ หรือ สมัครเรียน แตไมไดมาสอบ ใหมารายงานตัวและ 

                   มอบตัวไดตามวันเวลาดังกลาว 

 

ข้ันตอนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนช้ัน  ม. ๑  และ  ม. ๔ 

ข้ันตอน สถานท่ี 

๑. ผูปกครองและนักเรียนผานจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง  สวนอุดมปญญา 

๒. รายงานตัวและรับใบมอบตัว มาหินออน ใตรมลําใย 

๓. กรอกรายละเอียดในใบมอบตัว  พรอมแนบหลักฐานประกอบใหเรียบรอย มาหินออนท่ีโรงเรียนกําหนดให 

๔. ชําระเงินคาใชจายตางๆ ไดแก คาจางครูตางชาติ,คาประกันอุบัติเหตุ, 

คาวารสารโรงเรียน,คากระเปานักเรียน,คาชุดนักเรียน (สําหรับ ม.4) 

หอประชุมวิทยธรรม 

๕. สงใบมอบตัว/หลักฐานการมอบตัวเพ่ือตรวจสอบหลักฐานเอกสาร หองบริหารวิชาการ อาคาร ๑ 

๖. นักเรียนสแกน QR CODE เขากลุมหองเรียน บอรดกลาง  

๗. เสร็จสิ้นการรายงานตัว และมอบตัว เดินทางกลับ  

 

หลักฐานการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนช้ัน  ม. ๑  และ  ม. ๔ 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔ 

(๑)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ ๖   

( ปพ. ๑  ฉบับจริง) 

(๑)  หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓  

 ( ปพ. ๑  ฉบับจริง) 

(๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา-มารดา (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของบิดา-มารดา 

(๓)  สําเนาทะเบียนบานของบิดา - มารดา   (๓)  สําเนาทะเบียนบานของบิดา - มารดา   

(๔)  รูปถายนักเรียนขนาด  ๑.๕  นิ้ว   ๑  แผน (๔)  รูปถายนักเรียนขนาด  ๑.๕  นิ้ว   ๑  แผน 

หมายเหตุ  ***กรณีนักเรียนไมไดสงเอกสาร ไดแก ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๒.สําเนาทะเบียนบานของ

นักเรียน และ ๓.สําเนา ปพ.๑ ในวันสอบ  ใหนํามาสงในวันรายงานตัวและมอบตัว   



**มาตรการในการปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในวันรายงานตัวและมอบตัว** 
 

**มาตรการในการปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
1. คณะครู นักเรียนและผูปกครองทุกคนตองสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผา หรือ Face Shield 

ตลอดเวลาในขณะอยูในบริเวณโรงเรียนโพนทองวิทยายน 
2. นักเรียนและผูปกครอง ผานจุดคัดกรอง ตรวจวัดไข  
3. อนุญาตใหผูปกครอง ๑ ทาน ตอจํานวนนักเรียน ๑ คน เขามารายงานตัวและมอบตัว บุคคลอ่ืนหรือ

ผูติดตามใหรอท่ีจุดพักคอยท่ีโรงเรียนไดจัดเตรียมไวให 
4. โรงเรียนจัดบริการแอลกอฮอลเจลลางมือ ไวตามจุดตางๆเปนระยะตามความเหมาสม  
5. การรายงานตัวและมอบตัวตามข้ันตอนตางขอใหเขาแถวตามจุดสีแดงท่ีโรงเรียนกําหนดให ตามมาตรการ

เวนระยะหางทางสังคม  (Social Distancing) 
6. โรงเรียนขอความรวมมือทุกทานใหปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) อยางเครงครัด 

 
รายการคาใชจายในวันรายงานตัวและมอบตัวช้ัน  ม. ๑  และ  ม. ๔ 

ท่ี รายการคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
๑ คาจางครูตางชาติ ๘๐๐  
๒ คาประกันอุบัติเหตุ ๒๕๐  
๓ คาวารสารโรงเรียน ๑๕๐  
๔ คากระเปานักเรียน ๓๐๐  
๕ คาชุดพลศึกษา - *** 

รวมคาใชจายท้ังหมด ๑,๕๐๐ ยังไมรวมคาชุดพลศึกษา 
หมายเหตุ  *** ๑.คาชุดพลศึกษาโดยประมาณ ๔๐๐-๖๐๐ บาท (อาจนอยหรือมากกวานั้นแลวแตขนาดไซด 

                     ของนักเรียน) 

                 ๒.คาชุดนักเรยีนสําหรับช้ัน ม.๔ โดยประมาณ  ๗๐๐ บาท (อาจนอยหรือมากกวานั้นแลวแตขนาด  

                    ไซดของนักเรียน) 

 
หากมีขอสงสัยติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดดังตอไปนี้  

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหนง เบอรโทรศัพท รายการติดตอ 
๑ นายสนัติภาพ  สิทธิหาโคตร ผูอํานวยการโรงเรียน ๐๘๑-๗๐๘๗๑๙๕ การสมัครเรียนและการชําระคาใชจายตางๆ 

๒ นายวีระพงษ พานสาร รองผูอํานวยการโรงเรียน ๐๘๒-๑๐๑๓๗๐๙ การสมัครเรียนและการชําระคาใชจายตางๆ 

๓ นางสุคนธรัตน  จันทรหอม ครูชํานาญการพิเศษ ๐๘๑-๒๖๐๘๒๓๒ การสมัครเรียน 
๔ นางแสงอรุณ  ภูบาลเชา ครูชํานาญการพิเศษ ๑๙๕-๑๗๐๕๑๐๒ การชําระคาใชจายตางๆ 
๕ นางรัตนพร  สิมมาหลวง ครูชํานาญการพิเศษ ๐๙๑-๘๒๘๒๗๐๕ การชําระคาใชจายตางๆ 
๖ นางสาวนาตยา  โยธาศิริ ครูชํานาญการ ๐๖๓-๙๖๕๙๔๕๘ การสมัครเรียนและการชําระคาใชจายตางๆ 

หมายเหตุ   ติดตามรายละเอียดตางๆไดท่ีเว็บไซตโรงเรียน  http://www.ptwy.ac.th 

 

http://www.ptwy.ac.th/
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