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ประกาศโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕   

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

  ตามท่ีโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บัดนี้ทางโรงเรียนบ้านดุงวิทยาได้ด าเนินการ          
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕  ให้มามอบตัวในวันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  (รายละเอียดการมอบตัว
ศึกษาได้จากใบนัดหมายการมอบตัว) หากไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียน         
จะเรียกอันดับส ารองในล าดับถัดไป 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   
 
                                               (ลงช่ือ)  
          (นายสมดุลย์  โฉมหาญ) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



๒ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ โครงสร้างการเรียนท่ี ๑ (วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์) 
มอบตัววันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ ช. กิตติคุณ บรรจะโรจน ์ ๒๒ ญ. ปวิชญาดา ตางจงราช 
๒ ช. จิรายุส ประเสริฐ ๒๓ ญ. ปิยวัณฏ์ สารทะนิน 
๓ ช. ชยกร แจ่มเจริญ ๒๔ ญ. ปิยะวรรณ์ จันทะมิน 
๔ ช. ณัฏฐภัทร แห้วใต้ ๒๕ ญ. พรพิชญา เมินไธสง 
๕ ช. พีรดนย ์ ขันน้อย ๒๖ ญ. พรรณรัชต์ ศรีตระการ 
๖ ญ. กชกร อารีรักษ์ ๒๗ ญ. พักตร์พิมล ศรีสมบูรณ์ 
๗ ญ. กนกวรรณ สัจจมณี ๒๘ ญ. ลัคนา สาจ าปา 
๘ ญ. กัญญาณัฐ หู ๒๙ ญ. ลาวัณย์วดี ภพวงษา 
๙ ญ. กันยารัตน ์ เจริญธรรม ๓๐ ญ. วัทนพร พูนสุวรรณ 

๑๐ ญ. จันทรัตร์ พิลาวัลย์ ๓๑ ญ. ศรสวรรค์ จันทกล 
๑๑ ญ. ชไมพร สิทธิพรม ๓๒ ญ. ศรัณย์รัชต์ เจิมจันทร์ 
๑๒ ญ. ฐิติยารัตน์ กับบุญ ๓๓ ญ. ศิริกาญจน์ แสงจันดา 
๑๓ ญ. ฐิติยาลักขณ์ ศรีหาวงษ์ ๓๔ ญ. ศิริอร ผิวขาว 
๑๔ ญ. ทักษิณา มะณีจักร์ ๓๕ ญ. สิตานัน สิมลี 
๑๕ ญ. เทพสุดา อินทะสีดา ๓๖ ญ. สิริยากร จันทะรัตน์ 
๑๖ ญ. ธัญญวัณฏ ์ ศรีระหอม ๓๗ ญ. สิริยาภรณ์ ผาซิว 
๑๗ ญ. ธัญวรัตม ์ ทัพสุริย์ ๓๘ ญ. สุชาวดี มูลตองคะ 
๑๘ ญ. ธิติยารัศมิ์ อนันทสิทธิ์ ๓๙ ญ. สุภัคธิดา นาทันตรึก 
๑๙ ญ. นารีรัตน ์ วิชัยณรงค์ ๔๐ ญ. โสรยา จันทร์ว่องกิจ 
๒๐ ญ. นิกข์นิภา พวงพนัธ ์ ๔๑ ญ. อาทิตยา พลเย่ียม 
๒๑ ญ. ปรารถนา แสนสุข ๔๒ ญ. อาภาพร วรรณจันทร์ 

 
หมายเหตุ   ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  
               หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 

http://www.dungwit.ac.th/


๓ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ โครงสร้างการเรียนท่ี ๑ (วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์) 
มอบตัววันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ ช. ฐิติภัค แสนสระดี ๒๒ ญ. นลินนิภา เสระคร 
๒ ช. ดุลยวัต จันวิชัย ๒๓ ญ. เบญจมาศ บุบผาเทพ 
๓ ช. ไตรรัตน ์ สามนคร ๒๔ ญ. ปนิตา ดวงเนตร 
๔ ช. ธนัญชัย โคตรเสนา ๒๕ ญ. ประภากร ลาวิน 
๕ ช. ธิษณ์นัย เพ็งนาม ๒๖ ญ. ปานตะวัน ดุงศรีแก้ว 
๖ ช. นพวิช ใจดี ๒๗ ญ. พรกนก มาตหนองจอก 
๗ ช. พรพิทักษ์ ทองภูมิ ๒๘ ญ. พรพิมล กุดทิง 
๘ ช. รชต ปุนราชม ๒๙ ญ. พัชราวัณฏ์ จันทะศรี 
๙ ช. รัชต์ภูมิ มณีทับ ๓๐ ญ. พิชชญา แสงสา 

๑๐ ช. วีรพัฒน ์ รัตนศรี ๓๑ ญ. ภัทรธิดา อุดมพัฒน ์
๑๑ ช. เอกรินทร์ วงศ์ศรีแก้ว ๓๒ ญ. เยาวรัศมิ์ เวียงสิมมา 
๑๒ ญ. กิตติรักษ์ เวียงแก้ว ๓๓ ญ. รัชดาภรณ์ ธิดงเย็น 
๑๓ ญ. จันทรัสม์ มาตงามเมือง ๓๔ ญ. วรินยุพา บ ารุงไร ่
๑๔ ญ. จิรนันท์ โพธิสาเกต ๓๕ ญ. วัชราภรณ์ ชาวชอบ 
๑๕ ญ. ชฎานันท์ ในทอง ๓๖ ญ. วิภาวัณฏ์ สุวรรณชัยรบ 
๑๖ ญ. โชติกา บุรีเพีย ๓๗ ญ. สิรินทรา ก่อโพธิ์ศรี 
๑๗ ญ. ญาณิศา ผ่องวรรณ์ ๓๘ ญ. สิริยากร หนูมี 
๑๘ ญ. ณัชชา ดอนมงคุณ ๓๙ ญ. สุชาวลี นนตร ี
๑๙ ญ. ณัฐชยา บุญไพโรจน ์ ๔๐ ญ. สุวีณา นางาม 
๒๐ ญ. ณัฐชา เดชศิริ ๔๑ ญ. อฑิตยา อุดม 
๒๑ ญ. ทิพยารัสม์ ภูผิวแก้ว ๔๒ ญ. อวิกา ศรีสร้อยพร้าว 

 
หมายเหตุ   ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  
               หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
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๔ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ โครงสร้างการเรียนท่ี ๑ (วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์) 
มอบตัววันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ ช. ณัฐกร สาวิสิทธิ์ ๒๒ ญ. ธัญญนันท์ โพธิ์ชัย 
๒ ช. ธีรภัทร แจ้งดี ๒๓ ญ. ธิดาศิริ ปัญญาชัย 
๓ ช. นราธิป พระจันทร์ศร ี ๒๔ ญ. ธีราภรณ์ พละดร 
๔ ช. นัทธวัฒน ์ ดุงศรีแก้ว ๒๕ ญ. บุญญานุช อุตะมะ 
๕ ช. บริบูรณ์ พลแพงขวา ๒๖ ญ. ปณิดา พิลาวัลย์ 
๖ ช. พงศ์พัฒน ์ สุวรรณไตร ๒๗ ญ. พลอยมณี แฝงชัย 
๗ ช. พงษ์วริษฐ์ สุชัยยะ ๒๘ ญ. ยุฐิลฎา บรรจง 
๘ ช. พัชรธรณ์ ค าหาแก้ว ๒๙ ญ. ลาวัณย์วดี หนวนนุกูล 
๙ ช. ศิวกร ปัดชาสี ๓๐ ญ. วริสรา อุดชา 

๑๐ ช. ศุภกร ชนเพชร ๓๑ ญ. วิยะดา จันทะหงษ์ 
๑๑ ช. ศุภชัย แสงจันทร์ ๓๒ ญ. ศรุตา ส าราญดี 
๑๒ ช. สุรกริช แก้วเกิด ๓๓ ญ. ศศิวิมล สมบัติก าไร 
๑๓ ญ. กัลยารัตน์ โคกสถาน ๓๔ ญ. ศิริมาพร พรมรักษา 
๑๔ ญ. คคนัมพร ลิลาศ ๓๕ ญ. ศิริรัศมิ์ มาลามนต์ 
๑๕ ญ. จรรยพร แสนพรม ๓๖ ญ. สิริยากร เทวบุตร 
๑๖ ญ. จุฬารัตน์ ค าทุม ๓๗ ญ. สุชาวลี ภูแง้ผา 
๑๗ ญ. ญดาพร หมอยา ๓๘ ญ. อภิชญา พรมโนนศร ี
๑๘ ญ. ณัฐฐาวีระยา ศรีปัญญา ๓๙ ญ. อภิญญา บรรจง 
๑๙ ญ. ตรีณา เหลาจ าปา ๔๐ ญ. อภิสรา หงสกุล 
๒๐ ญ. ธนัชชา แก้วบุดดา ๔๑ ญ. อินทิรา มรรควิล 
๒๑ ญ. ธัญชนก เท่ียงภักดิ ์ ๔๒ ญ. ไอลดา สนกันยา 

 
หมายเหตุ   ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  
               หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
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๕ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ โครงสร้างการเรียนท่ี ๑ (วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์) 
มอบตัววันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ ช. ไกรวิชญ ์ ภูละมูล ๒๒ ญ. ณัฐริยาพร ค าสุขดี 
๒ ช. ชนะเดช รินทอง ๒๓ ญ. ดาราวัณฏ์ แสนระลึก 
๓ ช. ธนโชติ เคียนจังหรีด ๒๔ ญ. ธัญพักตร ์ สมัครการไถ 
๔ ช. ธีรศักดิ ์ สอนทะเดช ๒๕ ญ. นริสรา สมบัติก าไร 
๕ ช. ปณวัชร์ ภูแซมศรี ๒๖ ญ. นฤมล วระชัย 
๖ ช. ภาณุวัฒน์ หล้าสา ๒๗ ญ. นันทิกานต์ เสนาอินทร์ 
๗ ช. รัฐชัย ปิโคทัง ๒๘ ญ. ปวีณ์ธิดา อุดมแก้ว 
๘ ช. รัตนากรณ์ เริ่มศร ี ๒๙ ญ. ปิ่นมุก อ้วนพรมมา 
๙ ช. วัชพล พันทะยอด ๓๐ ญ. พรพัชรนันท์ เวียงชัย 

๑๐ ช. สถาพร นันทิจารย์ ๓๑ ญ. พรพิมล ตรีกุล 
๑๑ ช. สิรวุฒิ พิมพ์มหา ๓๒ ญ. พรพิมล นนตะพนัธ ์
๑๒ ช. สุวิจักขณ์ คงแถลง ๓๓ ญ. พัชรนันท์ กรุทอง 
๑๓ ช. สุวิจักขณ์  คงแถลง ๓๔ ญ. ภัทรามณี เสียงล้ า 
๑๔ ญ. กัลยากร โสภากุล ๓๕ ญ. มนัสนันท์ จันทร์ภิรมย์ 
๑๕ ญ. ขวัญข้าว ภูดวงดาษ ๓๖ ญ. ลลิตา สินนา 
๑๖ ญ. จิดาภา แสนมนตรี ๓๗ ญ. ศลิษา พันธ์ทอง 
๑๗ ญ. ชมพูนุช พันธุ์โย ๓๘ ญ. ศิริวรรณ สุขประมา 
๑๘ ญ. ชิษณุชา มังษาอุดม ๓๙ ญ. สุชามณี นันทรา 
๑๙ ญ. ชุตินันท์ สิงห์งาม ๔๐ ญ. สุทธิดา ส าคัญ 
๒๐ ญ. ณัฐณิชา ฝ่ายสงค์ ๔๑ ญ. สุนิษา พรหมบุตร 
๒๑ ญ. ณัฐธิดา แสงศาลา ๔๒ ญ. อรรัมภา มารศรี 

 
หมายเหตุ   ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  
               หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
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๖ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ โครงสร้างการเรียนท่ี ๑ (วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์) 
มอบตัววันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ ช. กฤษฎีกา  อังคะปาน ๒๒ ญ. จุฬาลักษณ์   ศรีจันทร์ 
๒ ช. เกษมพล  จันทร์บุรี ๒๓ ญ. ชฎานันท์  ผาลาพัง 
๓ ช. โคด่ี จอห์น  เเคมป์เบลล์ ๒๔ ญ. ชลธิชา  อุปมา 
๔ ช. จิโรจน์  นนทะชัย ๒๕ ญ. ญาณิศา  เหลืองร่าม 
๕ ช. ชลัมพล  บัวบาน ๒๖ ญ. ณัฐณิชา   ยางศรี 
๖ ช. โชติ  สิตวงษ ์ ๒๗ ญ. ณัฐธิภา   วันศิริ 
๗ ช. ทรรศนพงศ์ คงแป้น ๒๘ ญ. ณัฐลดา ค าสอน 
๘ ช. ธนกร  หมายมั่น ๒๙ ญ. ปฐมพร  วังคะวิง 
๙ ช. ธนงค์ชัย  หล้าเวียง ๓๐ ญ. ประวีณา  อาร้อน 

๑๐ ช. นาถวัฒน ์  แสนโคตร ๓๑ ญ. ปรายฟ้า  หล้าโท 
๑๑ ช. ปัณฑ์พัชร์   ไตรเทโพธิ์ ๓๒ ญ. ปิยาพัชร  ประเทศเสนา 
๑๒ ช. พสิตย์  สีเมฆ ๓๓ ญ. พัชราพร ศรีวิลาศ 
๑๓ ช. พิสิฐพงษ์  เเสงพุก ๓๔ ญ. พัทรดา  ตรีสาร 
๑๔ ช. ยศพัสกร์  สมสุข ๓๕ ญ. ภัคนันท์  สุทธะสิงห์ 
๑๕ ช. รชานนท์  ชาตา ๓๖ ญ. รัตนประภา  กางกางละ 
๑๖ ช. วรุตม์  นนทะชัย ๓๗ ญ. วรินธร  สมเสนาะ 
๑๗ ช. วัชร  ละศรีจันทร์ ๓๘ ญ. วิภาวัลค์ุ   บัวผัน 
๑๘ ช. สหรัฐ  บางดี ๓๙ ญ. ศิรินภา  โคตรปัดถา 
๑๙ ช. สิริศักดิ์ ศูนย์ผล ๔๐ ญ. สลิลทิพย์  มณีรุ่งรัตน ์
๒๐ ญ. กิตติยารักษ์  โยธวงค์ ๔๑ ญ. สุภัคสุดา  หาที 
๒๑ ญ. จิดาภา  พรมมากุล ๔๒ ญ. อรปรียา ร่มโพธิ ์

 
หมายเหตุ   ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  
               หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
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๗ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ โครงสร้างการเรียนท่ี ๒ (ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา) 
มอบตัววันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ ช. กรเทพ  แวงวรรณ ๒๒ ญ. ปิยวัณฏ์  แสงดาว 
๒ ช. ณภัทร จันทะเบ้ียว ๒๓ ญ. ปิยะพร  ล าใยโศภิต 
๓ ช. ธนรรณพ ศรีมันตะ ๒๔ ญ. พิชญา ศรีลาคม 
๔ ช. ประทิน จินโจ ๒๕ ญ. ภัคพรรณี  ศรีคงเพชร 
๕ ช. ปิยะพงษ ์  บุญมี ๒๖ ญ. ภัทร์ธิรา  จ าปาบุรี 
๖ ช. พัฒนวัชร ์ ปุ้มไสว ๒๗ ญ. ภัทรานิษฐ์ จินดาภู 
๗ ช. เพิ่มทวี แน่นอุดร ๒๘ ญ. ภาวิดา ศรีจูมพล 
๘ ช. ไพศาล  จันทร์โทรศรี ๒๙ ญ. เยาวลักษณ์ สงคาม 
๙ ช. ภูผา สมศรีสุข ๓๐ ญ. ระพีพรรณ  ลองศรี 

๑๐ ช. วรพล พิลาหา ๓๑ ญ. ลลิตา พรมหมอก 
๑๑ ช. ศิวะเทพ ธรรมวงศ์ ๓๒ ญ. วรรณนิศา เลิศศรี 
๑๒ ช. อนันดา ประกิ่ง ๓๓ ญ. ศศิรัตน์ พวงระย้า 
๑๓ ช. อนุวัฒน ์ รอดประเสริฐ ๓๔ ญ. ศศิวิมล โสดาบุตร 
๑๔ ญ. กฤตยา จันทร์พิทักษ์ ๓๕ ญ. ศิริลักษณ์ โยธาศรี 
๑๕ ญ. จิดาภา ศิริบุญคุณ ๓๖ ญ. ศิวพร  จันทภูมิ 
๑๖ ญ. จิรัฐิพร นามวงษา ๓๗ ญ. ศุภิสรา วิสาระพันธ ์
๑๗ ญ. ชนกนันท์ สิมศรีพิมพ์ ๓๘ ญ. สุภาณิน หลวงสุวรรณ์ 
๑๘ ญ. ชนัญธิดา พึ่งดี ๓๙ ญ. สุภาวิกา  มะโนรา 
๑๙ ญ. ชนาพร วงค์ค า ๔๐ ญ. อรุณรัศมี  จ าปาบุรี 
๒๐ ญ. ธัญชนก วารินอินทร ์ ๔๑ ญ. อาทิตยา สินธุสนธิ์ 
๒๑ ญ. ปิญาภา  พืชผักหวาน ๔๒ ญ. อิสราภรณ์  หาฝ่ายเหนือ 

 
หมายเหตุ   ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  
               หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
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๘ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗ โครงสร้างการเรียนท่ี ๒ (ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา) 
มอบตัววันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ ช. กฤติเมธ ปุ้มไสว ๒๒ ญ. จีระนันท์ นาใจคง 
๒ ช. ชัยอนันต์ ขวัญทอง ๒๓ ญ. ฐิติกัญญา สายศรี 
๓ ช. ณัฐวุฒิ ค าสุขดี ๒๔ ญ. ณัฐณิชา  สุ่มประดิษฐ์ 
๔ ช. นครินทร์ เจนเช่ียวชาญ ๒๕ ญ. ธนิดา เสียงล้ า 
๕ ช. นนทวัฒน ์ เบ้าเฟื้อย ๒๖ ญ. ธมนวรรณ  โวหารลึก 
๖ ช. ปฐมชัย อินยิ้ม ๒๗ ญ. ธารทิพย์  พรมสอน 
๗ ช. พลากร ขวาซุย ๒๘ ญ. ธิติสุดา  สิงห์สาย 
๘ ช. พัชรพงศ์ มะณีทับ ๒๙ ญ. บุษกร กาลจักร 
๙ ช. พิสิษฐ์  ชัยโยธา ๓๐ ญ. ปาริชาติ ปะเวตัง 

๑๐ ช. ภาคภูมิ สียางนอก ๓๑ ญ. ปิยฉัตร  เวียงวิเศษ 
๑๑ ช. ยศพล พรมมากุล ๓๒ ญ. พลอยนิชา  นารี 
๑๒ ช. รัฐภูมิ คนกลาง ๓๓ ญ. ระพีพร   ศรีมูลเขียว 
๑๓ ช. วิศวะ โพธิ์ศรีดา ๓๔ ญ. วรัญญา  จันปาน 
๑๔ ช. ศิริศักดิ์  บุรีเพีย ๓๕ ญ. วิภาวรรณ สุขเก่า 
๑๕ ช. ศุภฤกษ์ สกุลเดช ๓๖ ญ. วีระยา ใจช่ืน 
๑๖ ช. อดิเทพ นันทะศร ี ๓๗ ญ. ศศิประภา  วงศ์ค าช้าง 
๑๗ ช. อทิกรณ์ โพธิ์จันทร์ ๓๘ ญ. สุจิณห์นิภา เสระพล 
๑๘ ช. อภิเดช  โลเคนแก้ว ๓๙ ญ. สุนิสา  ทิลารักษ์ 
๑๙ ช. อภิสร ค าพิมาน ๔๐ ญ. สุภัทรี  ศรีจันทร์ 
๒๐ ญ. กนกรัชต์ วังคะวิง ๔๑ ญ. อภิญญา ศรีชนะ 
๒๑ ญ. กัลย์สุดา จ้อยนุแสง ๔๒ ญ. อรุโณทัย หมิ่งแก้ว 

 
หมายเหตุ   ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  
               หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
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๙ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘ โครงสร้างการเรียนท่ี ๒ (ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา) 
มอบตัววันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ ช. ณัฐกฤษ ศิริขันธ์ ๒๒ ญ. พรศิรินทร ์ สุวรรณดี 
๒ ช. ธีระวฒัน ์ จิตรักสินธ์ ๒๓ ญ. พรสุดา คุณาเมือง 
๓ ช. วรเทพ  วังพิกุล ๒๔ ญ. พัชราวดี อัศวภูมิ 
๔ ช. วีรภัทร์ สระแสง ๒๕ ญ. พิชยา ชาลี 
๕ ช. วีรภัทร แสนป้อง ๒๖ ญ. พิมลวรรณ สุขวิเศษ 
๖ ช. วีรวัช เยาวเลิศ ๒๗ ญ. ภัคจิรา บุดดา 
๗ ญ. กิดาณันย์ โพธิ์ศรี ๒๘ ญ. มลฤทัย สมอแห้ง 
๘ ญ. จันทรัชต์ ศิริชาติ ๒๙ ญ. มัญชุพร พิมะสาร 
๙ ญ. ชลธาร ขันธวิชัย ๓๐ ญ. มีนรัตน ์ มงคลพันธุ์ 

๑๐ ญ. ชลัยรัตน์ ปะตาทะยัง ๓๑ ญ. ยศวดี  ชามน้อย 
๑๑ ญ. ฐิติกมล แอ่งสุธา ๓๒ ญ. วรรณรดา อ่อนปุย 
๑๒ ญ. ฑิฆัมพร ค าภูเงิน ๓๓ ญ. วราพร ภิรมย์วงศ์ 
๑๓ ญ. ณัฐธิดาพร หล่อนน้อย ๓๔ ญ. วาศิกา แสนหลวง 
๑๔ ญ. ทัศนีย์ ปั้นคล้าย ๓๕ ญ. ศศิธร สุริยวงค์ 
๑๕ ญ. ธันยาพรย ์ ชีพจ าเป็น ๓๖ ญ. สวรินทร์ แลบัว 
๑๖ ญ. เบญจพร สืบสาย ๓๗ ญ. สุธาลินี สุวรรณทา 
๑๗ ญ. ปณิชา ธนชายศภัค ๓๘ ญ. สุรางค์พิมล แก้ววงษา 
๑๘ ญ. ปณิตา วงค าภู ๓๙ ญ. อชิรญา ทองสันเทียะ 
๑๙ ญ. ปรีณาห์ ศรีตะวัน ๔๐ ญ. อัจฉราพร ใหญ่โสมานัง 
๒๐ ญ. ปัณณวัฒน์  ศิริธร ๔๑ ญ. อารยา ค าพันธ์ 
๒๑ ญ. ปิยวัลค์ุ อุดมกัน ๔๒ ญ. อิสริยาภรณ์ วรจักร์ 

 
หมายเหตุ   ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  
               หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 

http://www.dungwit.ac.th/


๑๐ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๙ โครงสร้างการเรียนท่ี ๓ (คณิตศาสตร์–ภาษาอังกฤษ) 
มอบตัววันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ ช. ชลภัทร ด าริวิชญ์ ๒๒ ญ. ธิดา  สารเเสง 
๒ ช. ชินดนัย  ชุมฉิม ๒๓ ญ. ธิภัทตรา  อันทะปัญญา 
๓ ช. ชินพัฒน ์ บุญมี ๒๔ ญ. นภัชกมล  บุรีเพีย 
๔ ช. ฐิติพล  สิพิกุล ๒๕ ญ. นภัสวรรณ  ศรีสุข 
๕ ช. ณภัทร  แดนกาไสย ๒๖ ญ. นริศรา  ประวัติศรี 
๖ ช. ณัฐพันธ์  ภาสุทธิ์  ๒๗ ญ. นันทิกานต์  คงอ้น 
๗ ช. ธนสาภรณ์  ชินรัตน์ ๒๘ ญ. บุษกร  กาลจักร 
๘ ช. พัชรพล  สิงห์อ่อน ๒๙ ญ. ปัญชิกา  ดวงภักด ี
๙ ช. พิพัฒนพ์งษ ์ สวาทนอก ๓๐ ญ. ปาลิตา  ชาตา 

๑๐ ช. วิชาชาญ สว่างวงศ์ ๓๑ ญ. ปิญาภรณ ์ พืชผักหวาน 
๑๑ ช. ศักรินทร์   โนนยะโส ๓๒ ญ. พินันดา  ทองเฟื่อง 
๑๒ ช. สุขสันต์  วิสัย ๓๓ ญ. ภาวินี  วิสาระพันธ ์
๑๓ ญ. กมลชนก สุนทรสนิท ๓๔ ญ. มนัญชญา ธุดาดิษฐ์ 
๑๔ ญ. กีรติกา ช่วยทองสุข ๓๕ ญ. รัชดาภรณ์ สมใจ 
๑๕ ญ. กุลจิรา  น าสงค์ ๓๖ ญ. วรัญญา  พรหมสิงห์ 
๑๖ ญ. เกศศิรินทร์ บุญขันธ ์ ๓๗ ญ. ศศิธร วิลัยเขวา 
๑๗ ญ. คีติกา  จันปุ่ม ๓๘ ญ. ศศิประภา วิชาผา 
๑๘ ญ. จิราภา สะพังเงิน ๓๙ ญ. ศิริรัตน์  ค าชนะ 
๑๙ ญ. ชิษณุธิดา  สินธุโพธิ ์ ๔๐ ญ. อภิญญา  ขุนอินทร์ 
๒๐ ญ. ชุติมา  ทามณี ๔๑ ญ. อรวรรณ  ปัญญาทิพย์ 
๒๑ ญ. ชุลิตา  แสงจันทร์ ๔๒ ญ. อาริษา  พุบขุนทด 

 
หมายเหตุ   ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  
               หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 
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๑๑ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ โครงสร้างการเรียนท่ี ๓ (คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 
มอบตัววันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ ช. ไกรสิทธิ์  อังคปาน ๒๒ ญ. ปริยากร  หาญยิ่ง 
๒ ช. เฉลิมกฤตย  วิจารย ์ ๒๓ ญ. ปริศนา   ศรีชมภู 
๓ ช. ไชยกฤติ สิงห์พันธ ์ ๒๔ ญ. พิชญารัศมิ์ นันทรินทร ์
๔ ช. ฐกฤต  พาไหม ๒๕ ญ. พิชญาวัลค์ุ  โคกอุ่น 
๕ ช. ทินกร   ชนะบัว ๒๖ ญ. พิมพ์บุญญา  บ ารุงกิจ 
๖ ช. ธีรเมธ พระไตรราช ๒๗ ญ. พิมพ์พิชชา  บ ารุงกิจ 
๗ ช. นนทวัฒน ์ คุ้มปรีย ์ ๒๘ ญ. ภัทรธร แฝกหอม 
๘ ช. ภัทรภูมิ  ทองแป้น ๒๙ ญ. มิ่งขวัญ  วงค์ภักด ี
๙ ช. สนธยา  หาหวย ๓๐ ญ. ฤดีพร  พัฒนาศูนย ์

๑๐ ญ. จิรภิญญา ถ าวาปี ๓๑ ญ. ลลิตา ชนะล าทอง 
๑๑ ญ. ชนท์ทิชา   เเก้วพิลา ๓๒ ญ. วรรณวิสาข์ ท่อนทอง 
๑๒ ญ. ชลธิชา จันคูหา ๓๓ ญ. วริศรา  พันธ์ฆ้อง 
๑๓ ญ. ญาณธิชา  พลละคร ๓๔ ญ. ศศิวิมล  ประดิษฐ์นอก 
๑๔ ญ. ณัฐกมล สินทร ๓๕ ญ. ศุภิสรา  สุวรรณเพ็ง 
๑๕ ญ. ดารินรัศมิ์ สว่างตา ๓๖ ญ. สุจิตรา โสดาวิชิต 
๑๖ ญ. ธัญญกมล  สีชมภู ๓๗ ญ. สุชญา เคนดา 
๑๗ ญ. ธันยรัชต์ บินรัตน ์ ๓๘ ญ. สุทธิดา  บุญทันเสน 
๑๘ ญ. นภัสสร ไชยเดช ๓๙ ญ. สุภาวิตา ทาให้งาม 
๑๙ ญ. นภัสสร  ลาภไธสง ๔๐ ญ. โสพิตา  แก้วศรีจันทร์ 
๒๐ ญ. นริสรา  หวัง ๔๑ ญ. อนงค์พร   กรมธรรมมา 
๒๑ ญ. บัณฑิตา  สุ่มมาตย์ ๔๒ ญ. อภิญญา  ศรีสร้างคอม 

 
หมายเหตุ   ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  
               หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) 

 
 
 
 
 

http://www.dungwit.ac.th/


๑๒ 
 

อันดับส ารองห้อง ๑ (โครงสร้างการเรียนท่ี ๑ : วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ ญ. กิตติรักษ์ เวียงแก้ว ๖ ญ. สุชามณี นันทรา 
๒ ญ. ศิริมาพร พรมรักษา ๗ ญ. ธิดาศิริ ปัญญาชัย 
๓ ญ. กัลยากร โสภากุล ๘ ญ. ภัทรามณี เสียงล้ า 
๔ ญ. เยาวรัศมิ์ เวียงสิมมา ๙ ญ. สิรินทรา ก่อโพธิ์ศรี 
๕ ญ. กัลยารัตน์ โคกสถาน ๑๐ ญ. ศศิวิมล สมบัติก าไร 

 
อันดับส ารองโครงสร้างการเรียนท่ี ๑ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) 

 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

๑ ญ. ธัญญกมล  สีชมภู ๑๖ ญ. อรุณรัศม ี จ าปาบุรี 
๒ ญ. นริศรา  ประวัติศรี ๑๗ ญ. ชนท์ทิชา   เเก้วพิลา 
๓ ญ. วรัญญา  พรหมสิงห์ ๑๘ ช. ภัทรภูมิ  ทองแป้น 
๔ ญ. ปัญชิกา  ดวงภักด ี ๑๙ ญ. จิราภา สะพังเงิน 
๕ ญ. สุนิสา  ทิลารักษ์ ๒๐ ญ. ธิดา  สารเเสง 
๖ ญ. ลลิตา ชนะล าทอง ๒๑ ญ. สุภัทรี  ศรีจันทร์ 
๗ ช. นนทวัฒน ์ คุ้มปรีย์ ๒๒ ญ. ศิริรัตน์  ค าชนะ 
๘ ญ. อาริษา  พุบขุนทด ๒๓ ช. ฐกฤต  พาไหม 
๙ ช. ทินกร   ชนะบัว ๒๔ ญ. อภิญญา  ศรีสร้างคอม 

๑๐ ญ. ภาวินี  วิสาระพันธ ์ ๒๕ ช. กรเทพ  แวงวรรณ 
๑๑ ช. พิพัฒนพ์งษ ์ สวาทนอก ๒๖ ช. ณภัทร  แดนกาไสย 
๑๒ ญ. กัลย์สุดา  ใจน้อย ๒๗ ช. ณัฐพันธ์  ภาสุทธิ์  
๑๓ ช. ไกรสิทธิ์  อังคปาน ๒๘ ญ. บุษกร  กาลจักร 
๑๔ ญ. โสพิตา  แก้วศรีจันทร์ ๒๙ ญ. บัณฑิตา  สุ่มมาตย์ 
๑๕ ช. ศิริศักดิ์  บุรีเพีย ๓๐ ญ. อนงค์พร   กรมธรรมมา 

 
หมายเหตุ        ๑. อันดับส ารองห้อง ๑ เรียกเมื่อมีนักเรียนห้อง ๑ สละสิทธิ์  

๒. อันดับส ารองโครงสร้างการเรียนท่ี ๑ (วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์) เรียกเมื่อมีนักเรียน 
               โครงสร้างการเรียนท่ี ๑ สละสิทธิ์ 
 
 



๑๓ 
 

อันดับส ารองระดับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔ (โครงสร้างการเรียนท่ี ๒ และโครงสร้างการเรียนท่ี ๓) 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

๑ ญ. ชาลิสา  วุฒิสาร ๒๗ ญ. อมรรัตน ์ บูราณ 
๒ ญ. บัณฑิตา  วงศ์ละ ๒๘ ช. อมรินทร ์   แก้วชิน 
๓ ญ. ชฎาพร  พลเทพ ๒๙ ช. จักรพันธ ์ ยางสุด 
๔ ญ. เมตตา  โนนพยอม ๓๐ ช. ทัตเทพ  ราศรี 
๕ ญ. กิตติยาวัณฏ์   หาระดี ๓๑ ญ. สุภาวดี  โพธิหล้า 
๖ ญ. จินรดา  รองทอง ๓๒ ญ. มัชฌิมา  กงต้ือ 
๗ ญ. ชญาณันย์  จุมพลหล้า ๓๓ ญ. นิชกานต์  พุทธด ี
๘ ช. ปวริศร์  พลยศ ๓๔ ช. กิตติพงศ์  แสนสุด 
๙ ช. ศรัณย์  เล็กสิงโต ๓๕ ช. สุริยเดช   ตรงซื่อ 

๑๐ ญ. กัลย์สุดา  ใจน้อย ๓๖ ช. รัฐพงษ์  วงค์เมือง 
๑๑ ช. ภิรมย์ฤทธิ์  ชมภูพื้น ๓๗ ญ. คัชพงษ์  ล้านพลแสน 
๑๒ ญ. ณัฎฐ์นรี  โสไสยันต์ ๓๘ ญ. ฐิติกัญญา  โฮมแพน 
๑๓ ช. ชินกร  ท่ากุดเรือ ๓๙ ญ. วรรณพร  สาธเลศ 
๑๔ ช. วีระยุทธ  อุดมสุวรรณ์ ๔๐ ช. เฉลิมศักดิ์   จ าปาหาญ 
๑๕ ช. กิตติศักดิ์   สุวงศ์ ๔๑ ญ. ธนัชชา  แก้วบุดดา 
๑๖ ญ. ไพลิน  ใจกล้า ๔๒ ญ. กิตติยา  บุญพา 
๑๗ ช. นนทกร  พิลึกเรือง ๔๓ ช. ทัศน์ธรณ์  บีกขุนทด 
๑๘ ญ. ธารวิมล  เหินเมฆ ๔๔ ญ. สุพิชฌาย์  ต่างโอฐ 
๑๙ ญ. รัฐจิรา  ซ้อนเพ็ชร ๔๕ ญ. อาจริยากรณ์  นามพบ 
๒๐ ญ. กนกวรรณ  แก้วรักษา ๔๖ ช. ทัศน์วุฒิ    จิตรัตน์ 
๒๑ ญ. ปัณฑารีย์  ปราบบ ารุง ๔๗ ญ. ศิริรัตน์  เสนาพล 
๒๒ ช. อัศวิน  อารัญ ๔๘ ญ. พานิดา  พันธุนิบาตร 
๒๓ ญ. พรธิดา  พานาดา ๔๙ ช. กฤษดา  ชีพคุณวงศ์ 
๒๔ ช. พัชรพงศ์  มะณีทับ ๕๐ ญ. ชลนิศา  ใจธรรม 
๒๕ ญ. ธนาลัย  เพาะกลาง ๕๑ ญ. อัญมณี  กางกาละ 
๒๖ ญ. ศรสวรรค์  ตุ่ยไธสงค์     

 

หมายเหตุ         ๑. อันดับส ารองท่ี ๑ - ๓๐ มอบตัววันท่ี ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕   เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
        ๒. อันดับส ารองท่ี ๓๑ – ๕๑ รอเรียกจากทางโรงเรียนตามล าดับ  

 
 



ใบนัดหมายการมอบตวัเขา้เป็นนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา  2565 

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

*************************** 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
 วันมอบตัว วันท่ี  2  เมษายน  2565  
 เวลามอบตัว   ภาคเช้า  (09.00 – 12.00 น.)  ห้อง ม.1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ม.1/5, 1/6, 1/7, 1/8 

 ภาคบ่าย  (13.00 – 16.30 น.)  ห้อง ม.1/9, 1/10, 1/11, 1/12, ม.1/13, 1/14, 1/15 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
 วันมอบตัว วันท่ี  3  เมษายน  2565 
 เวลามอบตัว   ภาคเช้า   (09.00 – 12.00 น.)  ห้อง ม.4/1, 4/2, 4/3, ม.4/4, 4/5, 4/11 

 ภาคบ่าย  (13.00 – 16.30 น.)  ห้อง ม.4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10 

สถานท่ีมอบตัว     หอประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 หลักฐานการมอบตัว 
  มีหลักฐานท่ีจะต้องน ามาในวันมอบตัว เรียงล าดับดังนี้ 

1.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1.1  ใบปะหน้าการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ 
1.2  ใบมอบตัวตามแบบของโรงเรียน 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว  1  รูป) 
1.3  ปพ.1 - ป  ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร 2 ชุด (รับรองส าเนา) 
1.4  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 2 ชุด (รับรองส าเนา) 
1.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา) 
1.6  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา) 
1.7  ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา  จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา) 
1.8  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา) 
1.9  หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี  เช่น  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล 
1.10  ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.บ้านดุงวิทยา 

2.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2.1  ปพ.1 - ต  ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร 2 ชุด (รับรองส าเนา) 
2.2  หลักฐานอื่น ๆ ตามข้อ 1.1 , 1.2 , 1.4 – 1.10 
 

หมายเหตุ     1.  การมอบตัวต้องมีผู้ปกครองมาด้วย  มิฉะนั้นจะไม่รับมอบตัว   
                 2.  ถ้าไม่มอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 



ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

ประจ าปีการศึกษา  2565 

************************************* 
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตวัและมอบตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด 

โดยกรอกรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.  เขียนช่ือ – สกุล ระดับช้ัน ห้อง และเลขที่ ในใบปะหน้าการมอบตัวนักเรียนใหม่ 
2.  กรอกรายละเอียดในใบมอบตัวให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป 
3.  กรอกใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาให้เรียบร้อย 
4.  กรอกแบบแสดงความจ านงในการบริจาคให้เรียบร้อย (ไม่บังคับ) 
5.  ยื่นใบมอบตัวพร้อมหลักฐานทั้งหมดที่โต๊ะตรวจหลักฐาน (โต๊ะหมายเลข 1)  
6.  ช าระเงินต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ดังนี้  (ช าระโต๊ะใดก่อนก็ได้) 

-  โต๊ะหมายเลข 2 ค่าเรียนภาษาและเงินบริจาค 
-  โต๊ะหมายเลข 3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
-  โต๊ะหมายเลข 4   รับคูปองเงินโครงการรัฐบาล 
-  โต๊ะหมายเลข 5 ค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ 3 ปี 

7.  โต๊ะหมายเลข 6 วัดขนาดชุดกีฬาและช าระค่าเส้ือกีฬาสี 
8.  โต๊ะหมายเลข 7 วัดขนาดชุดว่ายน้ า (เฉพาะนักเรียน ม.1) 
9.  โต๊ะหมายเลข 8  ส่งหลักฐานการมอบตัวงานทะเบียนวัดผล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

การช าระเงินทุกครั้งต้องรับใบเสร็จรับเงินด้วย   เสร็จแล้วกลับบ้านได้ 
** หากมีปัญหาสงสัย ให้สอบถามได้ ท่ีห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ** 

ทุกวันในวันและเวลาราชการ   โทรศัพท์  042-273172 

เอกสารการมอบตัวห้ามน ากลบับ้าน ให้น ามาส่งที่โต๊ะหมายเลข 8 เท่าน้ัน 



รายการช าระเงินในวันรับมอบตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
นักเรียนต้องช าระเงิน ส าหรับปีการศึกษา 2565  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าชุดว่ายน้ า (ชาย) / (หญิง)  400 / 700  
2 ค่าแว่นตาว่ายน้ า 200  
3 ค่าหมวกว่ายน้ า 100  
4 ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 1 ปี 
5 ค่ากระเป๋านักเรียน 300  
6 ค่าชุดกีฬา 380  
7 ค่าเส้ือกีฬาสี 180  
8 ค่าเรียนภาษา 250 1 ภาคเรียน 
9 ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 100 3 ปี 
10 ค่าหนังสือเรียน 65 1 ปี 
11 ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 200 3 ปี 
12 บริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษา …… ตามความประสงค์ 

 นักเรียนชาย     2,375 บาท ยังไม่รวมเงินบริจาค 

 นักเรียนหญิง    2,675 บาท ยังไม่รวมเงินบริจาค 

 
 

* เม่ือจ่ายเงินแล้วให้รับใบเสร็จทุกรายการและเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับสิ่งของตามรายการ * 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายการช าระเงินในวันรับมอบตัวของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
นักเรียนต้องช าระเงิน ส าหรับปีการศึกษา 2565  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าเข็มกลัดเส้ือตราโรงเรียน 60  
2 ค่าประกันอุบัติเหตุ   200 1 ปี 
3 ค่ากระเป๋านักเรียน 300  
4 ค่าชุดกีฬา 380  
5 ค่าเส้ือกีฬาสี 180  
6 ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 100  
7 ค่าเรียนภาษา 250 1 ภาคเรียน 
8 ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 200 3 ปี 
9 บริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษา …… ตามความประสงค์ 

 รวมทั้งสิ้น 1,670 บาท ยังไม่รวมเงินบริจาค 

 
 

* เม่ือจ่ายเงินแล้วให้รับใบเสร็จทุกรายการและเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับสิ่งของตามรายการ * 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ใบปะหน้า 
การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ 

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ปีการศึกษา 2565 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ช่ือ - นามสกุล...............................................................................ระดับช้ัน ม.............ห้อง................ 

  
ล าดับท่ี รายการ เรียบร้อย ไม่เรยีบร้อย ลงช่ือ (กรรมการ) 

1 ตรวจหลักฐาน    
2 ค่าเรียนภาษาและเงินบริจาค    
3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
4 คูปองเงินโครงการรัฐบาล    
5 สมัครสมาชิกสมาคม ฯ    
6 วัดขนาดชุดกีฬา    
7 วัดขนาดชุดว่ายน้ า (เฉพาะนักเรียน ม.1)    
8 เก็บหลักฐานงานทะเบียนวัดผล    

 
บันทึกส าหรับกรรมการ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

     กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
  



                      
 
 

1.ข้อมูลเบื้องต้นนักเรียน  
    ช่ือ-สกุล: ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. ...............................................................................................เพศ…………………………. 

ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ: Mr./Miss. ..........................................................................(ยึดตามบัตรประจ าตัวประชาชน)       
เกิดวันท่ี: ............./.............../..................จังหวัดท่ีเกิด…………………..……… E-mail……………………………..…………
กลุ่มเลือด………………..เช้ือชาติ: .......................... สัญชาติ: .......................  ศาสนา: ..........................................   

    ช่ือสถานศึกษาเดิม:  .............................................ต าบล: ....................... อ าเภอ: ...................จังหวัด:.......................  
    ประเภทโรงเรียน: .........................................(รัฐบาล,เอกชน)   คะแนนสอบ O-NET รวม : .......................คะแนน 
 ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................................... 
 
2. ที่อยู่ 
 ที่อยู่ตามส าเนาทะเบยีนบ้าน 
 รหัสบ้าน: ......................... บ้านเลขท่ี: ..........................  หมู่ท่ี: ........................   หมู่บ้าน: ...................................... 
 ซอย:  ........................  ถนน: .......................... ต าบล/แขวง: .........................  อ าเภอ/เขต: ..................................
 จังหวัด: ............................................รหัสไปรษณีย์: .............................  โทรศัพท์: .....................................................  
 ที่อยู่ปัจจุบัน  
 รหัสบ้าน: ......................... บ้านเลขท่ี: ..........................  หมู่ท่ี: ........................   หมู่บ้าน: ...................................... 
 ซอย:  ..........................  ถนน: ..........................ต าบล/แขวง: ..........................  อ าเภอ/เขต: ..................................
 จังหวัด: ..........................................รหัสไปรษณีย์: .........................โทรศัพท์: ..........................................................   

 

3.รายละเอียดนักเรียน 
 การพักนอนของนักเรียน  

(     ) อาศัยอยู่กับบิดามารดา (     ) อาศัยอยู่กับญาติ     (     )  อาศัยอยู่กับครู 
          (     ) อาศัยอยู่กับพระ              (     ) องค์กรการกุศล 
ความด้วยโอกาส 
    (     ) เป็นเด็กไม่ด้อยโอกาส 
 (     ) เปน็เด็กด้อยโอกาส  ด้าน..................  

⃝ ก าพร้า   ⃝ เด็กถูกทอดท้ิง                      ⃝ เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ             

⃝ เด็กยากจน            ⃝ ผลกระทบจากเอดส์                 ⃝ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน    

⃝ เด็กเร่ร่อน           ⃝ เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ                ⃝ เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 

⃝ ชนกลุ่มน้อย                ⃝ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน 

          ⃝ ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว        ⃝ อื่นๆ..................................................................   

 
ติดรูปถ่าย 
1.5 นิ้ว 

ใบมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนโรงเรยีนบ้านดุงวิทยา 

ปีการศึกษา 2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ............ห้อง........... 



การขาดแคลน  

⃝ ขาดแคลนแบบเรียน  ⃝ ขาดแคลนอาหารกลางวัน 

⃝ ขาดแคลนเครื่องเขียน  ⃝ ขาดแคลนเครื่องแบบ 
การเดินทางมาโรงเรียน 
เดินทางโดย: (   ) เดินเท้า   (   ) พาหนะเสียค่าโดยสาร (   ) พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร (   ) จักรยานยืมเรียน  
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน: ..................................กิโลเมตร 
      - ถนนลูกรัง ................กโิลเมตร.............. เมตร     -  ถนนลาดยาง ..............กิโลเมตร................. เมตร 
      - ทางน้ า...................... กิโลเมตร...............เมตร         -  รวม.............................กิโลเมตร..................เมตร 
 
4.สุขภาพ  
  น้ าหนัก………………………………….…………..ส่วนสูง………………………………………… 
 ความพิการ/โรคประจ าตัว 
 ความพิการ 

  ⃝ พิการทางการมองเห็น   ⃝ พิการทางการได้ยิน   ⃝ พิการทางสติปัญญา 

   ⃝ พิการทางร่างกาย/สุขภาพ  ⃝ พิการทางการเรียนรู ้  ⃝ พิการทางการพูด/ภาษา 

  ⃝ พิการทางพฤติกรรมและอารมณ์  ⃝ พิการทางออทิสติก  ⃝ พิการซ้ าซ้อน   

  ⃝ อื่นๆ.......................................................................................... 
             ลักษณะความพิการ.......................................................................................................................................... 
      โรคประจ าตัว 
        โรคประจ าตัว.................................................................................................................................................... 
        โรงพยาบาลท่ีได้รับการรักษา........................................................................................................................... 
 
5. รายละเอียดครอบครัว 
สถานะภาพบิดามารดา  

     ⃝ อยู่ด้วยกันจดทะเบียนสมรส            ⃝ อยูด้่วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส  

  ⃝ โสด                                   ⃝ หย่าร้าง 

  ⃝ แยกกันอยู่                                  ⃝ มารดาถึงแก่กรรม  

  ⃝ บิดาถึงแก่กรรม                                 ⃝ บิดามารดาถึงแก่กรรม 

           ⃝ มารดาถึงแก่กรรมบิดาแต่งงานใหม่          ⃝ บิดาถึงแก่กรรมมารดาแต่งงานใหม่ 
ข้อมูลพี่น้อง 
 จ านวนพี่ชาย……………………...คน                จ านวนพี่สาว……………………...คน 
 จ านวนน้องชาย……………….....คน          จ านวนน้องสาว…….……..……..คน 
    จ านวนพี่น้องท่ีศึกษาอยู่ (ไม่นับรวมตัวนักเรียนเอง)………………………..คน เป็นบุตรล าดับท่ี…………..………………… 

มีต่อหน้าถัดไป >> 



ข้อมูลบิดา  
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน:  .................................................................................................................................... 
   ค าน าหน้า………………………ชื่อ-สกุล บิดา: .................................................................................................................. 
   อาชีพ: .....................................................................................   กลุ่มเลือด: ............................................................... 
   รายได้ต่อเดือน . ……………………………………....บาท                โทรศัพท์: ................................................................ 
ข้อมูลมารดา  
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน:  .............................................................................................................................. 
   ค าน าหน้า………………………ชื่อ-สกุล บิดา: .............................................................................................................. 
   อาชีพ: .....................................................................................   กลุ่มเลือด: ........................................................... 
   รายได้ต่อเดือน . ……………………………………....บาท                โทรศัพท์: ........................................................... 
ข้อมูลผู้ปกครอง  
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน:  .............................................................................................................................. 
   ค าน าหน้า………………………ชื่อ-สกุล บิดา: .............................................................................................................. 
   อาชีพ: .....................................................................................   กลุ่มเลือด: ........................................................... 
   รายได้ต่อเดือน . …………………….………....บาท         โทรศัพท์:............................................................... 
   ความเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับนักเรียน เกี่ยวข้องเป็น......................................................................................... 

 

 

บัดนี้ (ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย)……………………..……............................................................... ได้สมัครเป็นนักเรียน 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยาแล้ว  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)..................................................................ซึง่เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย)…………………..................................................................ยินดีท่ีจะใหค้วามร่วมมือกับทางโรงเรียน
ในการแก้ไขปัญหาในพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและจะคอยอบรม ตักเตือนนักเรียนดังกล่าว ให้ศึกษาเล่าเรียน                 
มีความประพฤติเรียบร้อย  ตามข้อบังคับ ระเบียบวินัยของโรงเรียนทุกประการ. 

ในกรณีท่ีมีพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับสารเสพติดต่างๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนตรวจสารเสพติด
นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าขอมอบตัว (ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย)……………………..…….......................... 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี…..…..….../…….......….ให้เป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านดุงวิทยาต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 
                             ลงช่ือ……….…………….……….ผู้ปกครอง 
                              (……………….………….…..…………) 

 
                             ลงช่ือ…………………….……….ครูผู้รับมอบตัว 
                               (………………….………………..…….) 

 



ใบสมัครเป็นสมาชิก  
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรยีนบ้านดุงวิทยา 

 
           ทะเบียน…………..…… 
       โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
       วันท่ี ………….เดือน………………………….. พ.ศ. ………...….. 
เรียน  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 ด้วยข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ………………………….……..………นามสกุล………………………….……………….…….. 
อายุ……..…..ปี   อยู่บ้านเลขท่ี ………..   หมู่ท่ี ……….ช่ือหมู่บ้าน……………………..………ต าบล……………….……….….…….… 
อ าเภอ……………………….……………..จังหวัด………………..…………………อาชีพ…………………………………………………….……… 
มีความประสงค์ท่ีจะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา  ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและยอมรับ
ปฏิบัติตามข้อบังคับของทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา  ทุกประการ 
 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติท่ีจะเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาตามข้อบังคับท่ี 8 ดังนี้ 
 (     ) 1. เป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ช่ือ ……………………………………………….……..………... 
            ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ……….../……..….. 
 (     ) 2. เคยเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ช่ือ……………………………………………………..……… 
             ท่ีจบการศึกษาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาเมื่อ พ.ศ.  ……………….….. 
 (     )  3. เป็นครู-อาจารย์โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 (     )  4. เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 (     )  5. เป็นลูกจ้างประจ าโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 (     )  6. เป็นคู่สมรสของบุคคลดังกล่าวในข้อ 3,4 และ 5 ช่ือ…………………………………………………………………… 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าสมัครลงทะเบียนค่าบ ารุงสมาชิกและบริจาคเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนดังนี้ 
  1. ค่าสมัครลงทะเบียนเป็นเงิน   เป็นเงิน  20 บาท 
  2. ค่าบ ารุงสมาชิกปีละ  60  บาท ตลอด  3  ปี เป็นเงิน  180 บาท 
         รวมเป็นเงิน              200 บาท 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
                       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                ลงช่ือ………………….…………..……………………. 

        (………………………….…………………………) 
    ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 



แบบแสดงความจ านงในการบริจาค 
 

         เขียนท่ี…………………….……….………….. 
         ……………………………………………………. 
         ……………………………………………………. 
 
        วันท่ี…………เดือน………….………….พ.ศ…………. 
 
  ข้าพเจ้า…………………………………………………..……………………….อายุ………..….ปี  สัญชาติ……..…………
เช้ือชาติ…………..……..ศาสนา……………..….อาชีพ……………………….……..……..ต าแหน่ง……………………………………………..
สถานท่ีท างาน…………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………... 
ท่ีอยู่ปัจจุบันหรือท่ีต้ัง…………………………………………………………………………………………………………………..………..………... 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก……………………………………………………………………………………………..…………….………………………… 
……………………………..…………………...……………………………………...………………………………………………………………………… 
มีความประสงค์บริจาคทรัพย์สินหรือแรงงานต่อไปนี้…………………………………………….………………….………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
ให้แก่โรงเรียน / กอง / หน่วย  ……………………………………………………………………………………..………………………………….. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………..…………………...……………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………..…………………...……………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………..…………………...……………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………..…………………...……………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………..…………………...……………………………………...………………………………………………………………………… 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการตามวัตถุประสงค์ด้วย 
 
 
           ลงช่ือ……………………………..……………….. 
                (………………………..……………………..) 
             ผู้บริจาค  
 
 


