
 

 

ประกาศโรงเรียนโพนทองวิทยายน 

เรื่อง  ผลการสอบวัดมาตรฐานการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือจัดช้ันเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

  ตามท่ีโรงเรียนโพนทองวิทยายน ไดดําเนินสอบวัดมาตรฐานการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือจัดชั้นเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑  เม่ือวันท่ี  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๓ ท่ีผานมา บัดนี้ไดประมวลผลการสอบเรียบรอยแลวจึง

ประกาศรายชื่อนักเรียนท่ีสอบผานการวัดมาตรฐานการเรียนรูข้ันพ้ืนฐานเพ่ือจัดชั้นเรียน และรายชื่อนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาป ท่ี  ๑/๑ -๑/๕    โดยกําหนดใหนักเรียนท่ี มีรายชื่อดั งกลาวมารายงานตัวและมอบตัวใน                               

วันท่ี ๑๒-๑๓ มิถุนายน  ๒๕๖๓   ดังรายละเอียดเอกสารเอกสารแนบทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียด 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  ๙  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                   

 

                                                                  (นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร) 

                                                            ผูอํานวยการโรงเรียนโพนทองวิทยายน 
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เลขที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม คะแนน (100)

1 ด.ญ.ธนภัทร สรสิทธิ์ โรงเรียนบานหนองแสงทุง 65.00

2 ด.ญ.ธนภรณกมล ผลรุง โรงเรียนบานหนองเดิ่น 65.00

3 ด.ญ.กนิษฐนาฏ สีดาคํา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 65.00

4 ด.ช.ประณต ชูศรีทอง โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 63.33

5 ด.ช.วีระภาพ ทองสม โรงเรียนบานนาสีใส 63.33

6 ด.ช.ธนากร จอมสมสา โรงเรียนบานราษฎรดําเนิน 61.67

7 ด.ช.เมธา พรมบุญมา โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 61.67

8 ด.ญ.วรัญญา โนพเสา โรงเรียนบานวังมวย 61.67

9 ด.ช.พรเทพ ประทีป โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ 60.00

10 ด.ช.ไรวินท มวงสวาท โรงเรียนบานบะเค(ราษฎรผดุงวิทยาคาร) 60.00

11 ด.ช.ณัฐรัตน คงวงศ โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 58.33

12 ด.ช.ภูเบศ ศรีคัทนา โรงเรียนสาธิตดวงฤทัย ทัยกมลวิชชาลัย 58.33

13 ด.ญ.สิริวิมล สารบาล โรงเรียนบานหนองแสงทุง 58.33

14 ด.ช.เจษฎา วดีศิริศักดิ์ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 55.00

15 ด.ช.ปฏิพล วังหนองโพน โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา 55.00

16 ด.ญ.ปวิดา ปตฝาย โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 55.00

17 ด.ญ.สรัลพร ถาวรยุติการต โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 55.00

18 ด.ช.ณัฐวุฒิ ศรีสุภา โรงเรียนบานราษฎรดําเนิน 53.33

19 ด.ช.ธีรพันธุ กระแสยส โรงเรียนบานบะเค(ราษฎรผดุงวิทยาคาร) 53.33

20 ด.ช.พงษเพชร ชัยพรมเขียว โรงเรียนบานบะเค(ราษฎรผดุงวิทยาคาร) 53.33

21 ด.ช.ภูวเดช ธาตุทําเล โรงเรียนบานคําโพนสูง 53.33

22 ด.ญ.กชมน นุมทนงค โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 53.33

23 ด.ญ.ณัฐญาดา ศรีวรรณทา โรงเรียนบานดงดิบ 53.33

24 ด.ญ.ธัญญาลักษณ ไผลอม โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 53.33

25 ด.ญ.ลลิตา ทิพกัณหา โรงเรียนบานเหลานอย 53.33

26 ด.ช.ธนวัฒน เชิดชู โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 51.67

27 ด.ช.ธนวัฒน นอยเภา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 51.67

28 ด.ช.รัชพล เย็นวัฒนา โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 51.67

29 ด.ช.วรโชติ พันธชัย โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 51.67

30 ด.ช.อาวุธ พลเยี่ยม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 36(บานบะตะกา) 51.67

 โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด

คะแนนสอบวัดความรูมาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ม. 1 ปการศึกษา  2563 
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31 ด.ญ.กิตติการ พันนานนท โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 51.67

32 ด.ญ.ธัญยภรณ อาจหาญ โรงเรียนวันครู2502 51.67

33 ด.ญ.นีรติกาญจน อุดทา โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 51.67

34 ด.ญ.รุงทิวา โพธิ์หลา โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 51.67

35 ด.ญ.หยาดฟา นิวาสวงศ โรงเรียนบานวังมวย 51.67

36 ด.ช.สุริยนต วงศคําหูม โรงเรียนบานบะเค(ราษฎรผดุงวิทยาคาร) 50.00

37 ด.ญ.ปนัดดา คันทะมาตย โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 50.00

38 ด.ช.เฉลิมชัย รัตนะยา โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 48.33

39 ด.ช.ธนากร พงษละออ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 48.33

40 ด.ช.ธนาศักดิ์ ชัยสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 48.33

41 ด.ช.พัฒนพล หนุนภักดี โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 48.33

42 ด.ช.ศรันย ศรีคารมย โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 48.33

43 ด.ช.สงกรานต มณีวงษ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 48.33

44 ด.ช.อัครพงษ วงศเสนา โรงเรียบานเหลานอย 48.33

45 ด.ญ.ชนิกานต พัฒนโชติ โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 48.33

46 ด.ญ.ปภัสสร สารสิทธิ์ โรงเรียนบานคําโพนสูง 48.33

47 ด.ญ.เสาวณีย พิเนตร โรงเรียนบานนาสีใส 48.33

48 ด.ช.เจษฎา สีเอก โรงเรียนบานแสงทาดอนมวย 46.67

49 ด.ช.เตวิช แวงนอย : โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ 46.67

50 ด.ช.เมธา อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 46.67

51 ด.ช.อภิสิทธิ์ ศรีลุน โรงเรียนบานโพนงามหนองน้ํากิน 46.67

52 ด.ญ.กมลชนก คันทมาตย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 46.67

53 ด.ญ.พรชิตา ศรีขาวรส โรงเรียนบานวังมวย 46.67

54 ด.ญ.วาสินี  พลเยี่ยม โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 46.67

55 ด.ญ.โสรยา อุทะสี โรงเรียนบานเหลานอย 46.67

56 ด.ญ.อารยา สังขแกว : โรงเรียนเทคบาลวัดสิงหสถิตย 46.67

57 ด.ช.กฤษกร ทับทิมหิน โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 45.00

58 ด.ช.กิตติวัฒน ตาลเอี่ยม โรงเรียนบานหนองขอนแกน 45.00

59 ด.ช.เกียรติประวุฒิ นนทะภา โรงเรียนบานชุมพรนาเจริญ 45.00

60 ด.ช.เกียรติศักดิ์ นาชัย โรงเรียนบานหนองแสงทาดอนมวย 45.00
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61 ด.ญ.กัญญาณัฐ อุนกมล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 45.00

62 ด.ญ.ทิพวรรณ ธิทะยะ โรงเรียนบานคําโพนสูง 45.00

63 ด.ช.ธนพล สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 43.33

64 ด.ช.พงษพิพัฒน สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 43.33

65 ด.ญ.กัญญาวีร หารพละ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 43.33

66 ด.ญ.พัชราภา โคตะยัญ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 43.33

67 ด.ญ.สิริยากร เนินกลวย โรงเรียนบานหนองเดิ่น 43.33

68 ด.ช.มิ่งขวัญ ภูมิเขตร โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 41.67

69 ด.ช.อัศวิน มุงหมาย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 41.67

70 ด.ญ.จารุวรรณ นาคพรมพะเนาว โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 41.67

71 ด.ญ.สุพรรษา  อุปชฌาย โรงเรียนบานหนองนกเปด 41.67

72 ด.ช.ณัญวุฒิ สงัดรัมย โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 40.00

73 ด.ช.พงษเทพ จรนามล โรงเรียนบานนหนองแสงทาดอนมวย 40.00

74 ด.ช.พลศกร พรางาม โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 40.00

75 ด.ช.ศราวุธ ทิพประมวล โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 40.00

76 ด.ช.สุรชัย แสงจันดา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 40.00

77 ด.ญ.ชริสา มาวทอง โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 40.00

78 ด.ญ.สุภาพร  แสนวงค โรงเรียนบานหนองนกเปด 40.00

79 ด.ช.ณัฐวุฒิ ไตริน โรงเรียนบานหนองใหญทับครัว 38.33

80 ด.ญ.พิมพพิศา พลเยี่ยม โรงเรียนบานหนองใหญทับครัว 38.33

81 ด.ช.ปริญญา พาลพล โรงเรียนบานบะเค(ราษฎรผดุงวิทยาคาร) 36.67

82 ด.ช.พงศกร โสด โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 36.67

83 ด.ช.วิทยา คงทน โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 36.67

84 ด.ช.ศิวา ทากุดเรือ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 36.67

85 ด.ญ.จิราพร กอหาญ โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 36.67

86 ด.ญ.อภิสรา มาตา โรงเรียนบานหนองใหญทับครัว 36.67

87 ด.ช.ณัฐพร ถามะเวชย โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ 35.00

88 ด.ช.ศรชัย มาเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 35.00

89 ด.ช.สุธิพงษ พลเยี่ยม โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ 35.00

90 ด.ญ.พุทธิดา แสงสุริย โรงเรียนบานหนองเดิ่น 35.00



เลขที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม คะแนน (100)

 โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด

คะแนนสอบวัดความรูมาตรฐานการเรียนรูขั้นพื้นฐานเพื่อจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้น ม. 1 ปการศึกษา  2563 

91 ด.ช.ปรเมศร นาทองคํา โรงเรียนชุมแสงลาดคอหนองเขื่อน 33.33

92 ด.ช.ประสิทธิ์ ภูผาพลอย โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 33.33

93 ด.ช.ขจรศักดิ์ แสงกลา โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 31.67

94 ด.ช.วรุตน เงาศรี โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 31.67

95 ด.ช.รัฐศาสตร ไชยลา โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 28.33

96 ด.ญ.กรกัญญา ศรีไชยบาล โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 28.33

97 ด.ญ.ปรียากรณ ศิลาโคตร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 28.33

98 ด.ช.กฤษณนัยน สุดแสน โรงเรียนบานหนองแสงทาดอนมวย 26.67

99 ด.ช.พชรพล ตรีจันทร โรงเรียนอนุบาลภาคภูมิ 26.67

100 ด.ญ.จิตชญา วงคตะกาศ โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 26.67

101 ด.ญ.อรนิภา กัญญาวุฒิ โรงเรียนบานคําโพนสูง 26.67

102 ด.ช.ณัฐพล พานเขียว โรงเรียนหนองแสงทาดอนมวย 25.00

103 ด.ช.ชนสรณ อุปชฌาย โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 23.33

104 ด.ช.ธีรเดช แมนอุดร โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 23.33

105 ด.ช.กิตติโชค พลเยี่ยม โรงเรียนบานโนนลาด 21.67

106 ด.ช.ณัฐสิทธ แกวกาหลง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 20.00

107 ด.ญ.พัชรกานต ขอรสกลาง โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 20.00

108 ด.ช.ณัฐพล สรอยชมภู โรงเรียนบานโพนทอง 15.00

109 ด.ช.กฤษณะ เย็นวัฒนา โรงเรียนบานทาสําราญ 0.00

110 ด.ช.ภัทรพล รักสงคราม โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 0.00

111 ด.ช.สิทธินันท พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลเด็กดี 0.00

112 ด.ญ.วันวิสาข อัตภูมิ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 0.00



เลขที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

1 11060 ด.ช.เจษฎา วดีศิริศักดิ์

2 11061 ด.ช.ณัฐรัตน คงวงศ

3 11062 ด.ช.ณัฐวุฒิ ศรีสุภา

4 11063 ด.ช.ธนากร จอมสมสา

5 11064 ด.ช.ธีรพันธุ กระแสยส

6 11065 ด.ช.ปฏิพล วังหนองโพน

7 11066 ด.ช.ประณต ชูศรีทอง

8 11067 ด.ช.พงษเพชร ชัยพรมเขียว

9 11068 ด.ช.พรเทพ ประทีป

10 11069 ด.ช.ภูเบศ ศรีคัทนา

11 11070 ด.ช.ภูวเดช ธาตุทําเล

12 11071 ด.ช.เมธา พรมบุญมา

13 11072 ด.ช.ไรวินท มวงสวาท

14 11073 ด.ช.วีระภาพ ทองสม

15 11074 ด.ญ.กชมน  นุมทวง

16 11075 ด.ญ.กนิษฐนาฏ สีดาคํา

17 11076 ด.ญ.ณัฐญาดา ศรีวรรณทา

18 11077 ด.ญ.ธนภรณกมล ผลรุง

19 11078 ด.ญ.ธนภัทร สรสิทธิ์

20 11079 ด.ญ.ธัญญาลักษณ ไผลอม

21 11080 ด.ญ.ปวิดา ปตฝาย

22 11081 ด.ญ.ลลิตา ทิพกัณหา

23 11082 ด.ญ.วรัญญา โนพเสา

24 11083 ด.ญ.สรัลพร ถาวรยุติการต
25 11084 ด.ญ.สิริวิมล สารบาล

26

27

28

29

30

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1   ปการศึกษา  2563 

 โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด



เลขที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

1 11085 ด.ช.กิตติวัฒน ตาลเอี่ยม

2 11086 ด.ช.เกียรติประวุฒิ นนทะภา

3 11087 ด.ช.ณัฐวุฒิ ไตริน

4 11088 ด.ช.เตวิช แวงนอย

5 11089 ด.ช.ธนวัฒน เชิดชู

6 11090 ด.ช.ธนากร พงษละออ

7 11091 ด.ช.พงศกร โสด

8 11092 ด.ช.มิ่งขวัญ ภูมิเขตร

9 11093 ด.ช.วรโชติ พันธชัย

10 11094 ด.ช.ศรันย ศรีคารมย

11 11095 ด.ช.สุริยนต วงศคําหูม

12 11096 ด.ช.อัครพงษ วงศเสนา

13 11097 ด.ญ.กมลชนก คันทมาตย

14 11098 ด.ญ.กิตติการ พันนานนท
15 11099 ด.ญ.จารุวรรณ นาคพรมพะเนาว

16 11100 ด.ญ.ธัญยภรณ อาจหาญ

17 11101 ด.ญ.นีรติกาญจน อุดทา

18 11102 ด.ญ.ปภัสสร สารสิทธิ์

19 11103 ด.ญ.พัชราภา โคตะยัญ

20 11104 ด.ญ.สุพรรษา  อุปชฌาย

21 11105 ด.ญ.สุภาพร  แสนวงค

22

23

24

25

26

27

28

29

30

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2   ปการศึกษา  2563 

 โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด



เลขที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

1 11106 ด.ช.กฤษณนัยน สุดแสน

2 11107 ด.ช.เกียรติศักดิ์ นาชัย

3 11108 ด.ช.เฉลิมชัย รัตนะยา

4 11109 ด.ช.ณัฐพร ถามะเวชย

5 11110 ด.ช.ณัฐพล พานเขียว

6 11111 ด.ช.ณัฐสิทธ แกวกาหลง

7 11112 ด.ช.ธีรเดช แมนอุดร

8 11113 ด.ช.ประสิทธิ์ ภูผาพลอย

9 11114 ด.ช.พลศกร พรางาม

10 11115 ด.ช.พัฒนพล หนุนภักดี

11 11116 ด.ช.เมธา อัศวภูมิ

12 11117 ด.ช.รัชพล เย็นวัฒนา

13 11118 ด.ช.ศราวุธ ทิพประมวล

14 11119 ด.ช.อาวุธ พลเยี่ยม

15 11120 ด.ญ.กรกัญญา ศรีไชยบาล

16 11121 ด.ญ.ปรียากรณ ศิลาโคตร

17 11122 ด.ญ.พรชิตา ศรีขาวรส

18 11123 ด.ญ.พิมพพิศา พลเยี่ยม

19 11124 ด.ญ.รุงทิวา โพธิ์หลา

20 11125 ด.ญ.วาสินี  พลเยี่ยม

21 11126 ด.ญ.อภิสรา มาตา

22 11127 ด.ญ.อรนิภา กัญญาวุฒิ

23

24

25

26

27

28

29

30

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3   ปการศึกษา  2563 

 โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด



เลขที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

1 11128 ด.ช.กฤษกร ทับทิมหิน

2 11129 ด.ช.ขจรศักดิ์ แสงกลา

3 11130 ด.ช.ณัญวุฒิ สงัดรัมย

4 11131 ด.ช.ธนพล สุทธิประภา

5 11132 ด.ช.ธนาศักดิ์ ชัยสุบรรณ

6 11133 ด.ช.ปริญญา พาลพล

7 11134 ด.ช.พงษพิพัฒน สุทธิประภา

8 11135 ด.ช.วรุตน เงาศรี

9 11136 ด.ช.วิทยา คงทน

10 11137 ด.ช.ศรชย มาเอี่ยม

11 11138 ด.ช.ศิวา ทากุดเรือ

12 11139 ด.ช.สิทธินันท พลเยี่ยม

13 11140 ด.ช.สุธิพงษ พลเยี่ยม

14 11141 ด.ช.อภิสิทธิ์ ศรีลุน

15 11142 ด.ญ.กัญญาวีร หารพละ

16 11143 ด.ญ.ชนิกานต พัฒนโชติ

17 11144 ด.ญ.ชริสา มาวทอง

18 11145 ด.ญ.ทิพวรรณ ธิทะยะ

19 11146 ด.ญ.ปนัดดา คันทะมาตย

20 11147 ด.ญ.พุทธิดา แสงสุริย

21 11148 ด.ญ.สิริยากร เนินกลวย

22 11149 ด.ญ.หยาดฟา นิวาสวงศ

23

24

25

26

27

28

29

30

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4   ปการศึกษา  2563 

 โรงเรียนโพนทองวิทยายน  อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด



เลขที่ รหัสประจําตัว ชื่อ-สกุล

1 11150 ด.ช.กฤษณะ เย็นวัฒนา

2 11151 ด.ช.กิตติโชค พลเยี่ยม

3 11152 ด.ช.เจษฎา สีเอก

4 11153 ด.ช.ชนสรณ อุปชฌาย

5 11154 ด.ช.ณัฐพล สรอยชมภู

6 11155 ด.ช.ธนวัฒน นอยเภา

7 11156 ด.ช.ปรเมศร นาทองคํา

8 11157 ด.ช.พงษเทพ จรนามล

9 11158 ด.ช.พชรพล ตรีจันทร
10 11159 ด.ช.ภัทรพล รักสงคราม

11 11160 ด.ช.รัฐศาสตร ไชยลา

12 11161 ด.ช.สงกรานต มณีวงษ

13 11162 ด.ช.สุรชัย แสงจันดา

14 11163 ด.ช.อัศวิน มุงหมาย

15 11164 ด.ญ.กัญญาณัฐ อุนกมล

16 11165 ด.ญ.จิตชญา วงคตะกาศ

17 11166 ด.ญ.จิราพร กอหาญ

18 11167 ด.ญ.พัชรกานต ขอรสกลาง

19 11168 ด.ญ.วันวิสาข อัตภูมิ

20 11169 ด.ญ.เสาวณีย พิเนตร

21 11170 ด.ญ.โสรยา อุทะสี

22 11171 ด.ญ.อารยา สังขแกว

23

24

25

26

27

28

29

30

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/5   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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