
  

 
 

 
ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง 

 
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ประเภททั่วไป (รอบที่ 2) 
........................................................................... 

 
 ตามประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 
2562 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป (รอบที่ 2)  ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 แล้วนั้น บัดนี้ 
ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์เข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภททั่วไป (รอบที่ 2) ทัง้นี้ให้นักเรียนที่มีรายชื่อแนบท้ายประกาศมารายงานตัวด้วยตนเอง 
และให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ ดังนี้ 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายงานตัววันที่ 18 เมษายน 2562 ณ 
อาคารเทพกระษัตรี เวลา 09.00 น. และให้นักเรียนทุกคนจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวการรับสมัครกับ
กรรมการรับรายงานตัว 

2. มอบตัวและประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00  
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าค่ายปรับพ้ืนฐานและปฐมนิเทศ  ในวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น.  ณ โรงเรียนเมืองถลาง  
4. นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ต้องด าเนินการและเข้าร่วมกิจกรรมทุกขั้นตอน  หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใด

ขั้นตอนหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในภายหลังได้ 
5. ค่าใช้จ่ายในวันที่ 18 เมษายน 2562 รายละเอียดตามที่แนบท้ายประกาศ 

 
                                    ประกาศ ณ วันที่ 10  เมษายน   พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองถลาง 



  

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในวันที่ 18 เมษายน 2562 
ชั้น ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าประกัน

อุบัติเหตุ 
ค่าบัตรนักเรียน เปิดบัญชี

ธนาคาร 
รวม 

ม.1/2-ม.1/11 880 237 350 100 1567 
ม.4/1 5000 237 350 100 5687 
ม.4/2 880 237 350 100 1567 
ม.4/3 1250 237 350 100 1937 
ม.4/4 1250 237 350 100 1937 
ม.4/5 1250 237 350 100 1937 
ม.4/6 880 237 350 100 1567 
ม.4/7 880 237 350 100 1567 
ม.4/8 880 237 350 100 1567 

 
 
 
 
 
 

 



ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ห้องเรียน ลงลำยมือชื่อ
1 ด.ช. ปิยะวัฒน์  มณีสิงห์ 3
2 ด.ญ. อมรรัตน์ ค ำกรฤำชำ 3
3 ด.ญ. พิมพ์ชนก วงษ์จินะ 3
4 ด.ญ. นภำพร  ผิวลอย 4
5 ด.ญ. สุพิชฌำย์ เทพทอง 4
6 ด.ญ. ภิญญดำ  วิฑูรย์ธรรมธำดำ 4
7 ด.ญ. นันทิกำนต์  คงอ้น 5
8 ด.ญ. ชญำดำ เจียรนัย 5
9 ด.ญ. กัญญำวรัตน์  ชมเปรำะ 6
10 ด.ญ. ธีรกำนต์ จันทะสุระ 6
11 ด.ช. ภูริพัฒน์ หมำดสตูล 7
12 ด.ญ. ฐิมณฑำ ทนทำน 7
13 ด.ญ. เนติมำ ขุนอินทร์ 8
14 ด.ช. ธนำ หมำนหมีน 8
15 ด.ญ. ชญำนุช บุรินทอง 9
16 ด.ญ. นำขวัญ ฤกษ์ดี 9
17 ด.ช. เฟำซำน  รัตตะโส 10
18 ด.ญ. พิมพ์นิษฐำ  สำระพิมพ์ 10
19 ด.ช. ศุภวิชญ์  กองเงิน 11
20 ด.ญ. ธิภัชธรำ เถี้ยมด ำ 11

รายชื่อนักเรียนทีม่สีิทธิ์เขา้เรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2562 
ประเภททัว่ไป รอบที ่2



ล ำดบัที่ ชื่อ-สกุล แผนกำรเรียน ห้องเรียน ลงลำยมอืชื่อ
1 ด.ญ. เกวลิน อินทร์จันทร์ SMAP  4/1
2 นายศีลวัต  ศรีวงษ์ วิทย-์คณิต  4/2
3 นายอธิศีล ศรีวงษ์ วิทย-์คณิต  4/2
4 น.ส. พัชราภรณ์ ปรีชา วิทย-์คณิต  4/2
5 ด.ช.คณิศร  โกไศยกานนท์ ไทย-สังคม  4/3
6 นายมงคล  จินดาประดับ ไทย-สังคม  4/3
7 นางสาวพิมผกา  ขวัญเพชร อังกฤษ-ญีปุ่น่  4/5
8 น.ส. สุชาวดี บัวบุญ อังกฤษ-ญีปุ่น่  4/5
9 น.ส. สุภาภรณ์ แซ่เอี๋ยว อังกฤษ-จีน  4/6
10 นางสาวอรณิช  เครือสนิท อังกฤษ-จีน  4/6
11 นาย เฟาซีย์ พลอยขาว อังกฤษ-พละ  4/8
12 น.ส. อัสนา เล่หลัง อังกฤษ-พละ  4/8
13 น.ส.ภานุมาศ  มะลิวัลย์ ยังไม่เลือกแผน  - 

รำยชื่อนักเรียนทีม่สีิทธิ์เขำ้เรียนชั้นมธัยมศึกษำปีที ่4 ปีกำรศึกษำ 2562 
ประเภททัว่ไป รอบที ่2
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