ประกาศโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ระบบโควตา ปการศึกษา 2563
--------------------------------------------------------

ตามที่โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต ไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาตอในโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต ดวยระบบโควตา ประจําปการศึกษา 2563 บัดนี้ โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
ขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอดังมีรายชื่อ ผูผานการคัดเลือก ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
1. เด็กชายจิรทีปต
พุกรัดกรุต
2. เด็กหญิงพัชราพร สืบนาค
3. เด็กชายเทอดศักดิ์ ดอกพุฒ
4. เด็กหญิงจิตรลดา
อุดมชุติพร
5. เด็กหญิงสรณสิริ
บึงโบราณ
6. เด็กหญิงชมพู
ไมปรากฏนามสกุล
7. เด็กหญิงวิชชุลดา
เจริญมฤคทัต
8. เด็กหญิงคคนางค
สงสําเภา
9. เด็กหญิงปาณิศา
รัตนสุวรรณชัย
10. เด็กหญิงมีนา
จันทะฟอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
1. นางสาวสุพิชฌาย

คนหลัก

ทั้งนี้ ใหนักเรียนที่ผานการคัดเลือก ประเภทโควตา มารายงานตัวกับทางโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 11.30 น. หากไมมารายงานตัวในวันดังกลาวถือ
วา สละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563

(นายณรงค ศิริเมือง)
ผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต

ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๒๓/๐๙๔

โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
อ. ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๕๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต ประเภทโควตา
เรียน ผูปกครองของ เด็กชาย/เด็กหญิง/นาย/นางสาว…………………………………………………………………………
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบตอบยืนยัน
๒. เอกสารหลักฐานการเรียนที่ตองนํามาในวันมอบตัว

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ดวยปการศึกษา ๒๕๖๓ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมอบหมายใหโรงเรียนสมเด็จ
พระปยมหาราชรมณียเขต รับนักเรียนเขาเรียนตามนโยบายของสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งทางโรงเรียนได
คัดเลือกการเขาเรียนประเภทโควตาแลวนั้น ปรากฏวานักเรียนในความปกครองของทานไดรับการคัดเลือกใหเขาเรียน
ตอในโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต และขอความกรุณากรอกแบบตอบยืนยันการเขาเรียนสงกลับมายัง
โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทางไปรษณีย /โทรสาร ๐๓๔-๖๘๖๐๘๐
ทาง E-mail : off25502531@gmail.com และทางโทรศั พ ท ที่ เ บอร ๐๙๐-๗๙๔๓๘๕๐(ครู สุ ภ าวดี เนาวเรศ)
และให ผู ป กครองมามอบตั ว นั ก เรี ย นกั บ ทางโรงเรี ย นเพื่ อ ดู แ ลนั ก เรี ย นต อ ไป ทั้ ง นี้ ต อ งเข า พั ก เรื อ นนอนตั้ ง แต
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. : เขียนใบมอบตัว
เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป : ประชุมผูปกครอง และนักเรียนเขาคายปฐมนิเทศ
เอกสารที่ตองเตรียมมา
ประถมศึกษาปที่ ๔
๑. เอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (ฉบับจริง) และใบยายสถานศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ ๑ และมัธยมศึกษาปที่ ๔
๑. เอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (ฉบับที่จบการศึกษา) ฉบับจริง
พรอมถายเอกสาร จํานวน ๑ ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

งานวิชาการ/โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
โทรศัพท ๐ ๓๔๖๘ ๖๐๒๕
โทรสาร ๐ ๓๔๖๘ ๖๐๘

แบบตอบรับ
การเขาเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต ประโควตา
ปการศึกษา ๒๕๖๓
ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล (นักเรียน) …………………………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยูที่สามารถติดตอได ………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได .......................................................................................................................
การยืนยันเขาเรียน
 ยืนยันการเขาเรียน
 ไมยืนยันการเขาเรียน
 อื่นๆ
ระดับชั้น

 มัธยมศึกษาปที่ 1
 มัธยมศึกษาปที่ 4

หมายเหตุ
กรุณาตอบแบบตอบรับยืนยันภายใน วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทางไปรษณีย, ทางโทรสาร ๐- ๓๔๖๘- ๖๐๘๐
ทาง E-mail : off25502531@gmail.com และทางโทรศัพทที่เบอร ๐๙๐-๗๙๔๓๘๕๐ (ครูสุภาวดี เนาวเรศ)
ใหเลือกชองทางสงเอกสารทางใดทางหนึ่งเทานัน้

เอกสารที่ตองเตรียมมา ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ประถมศึกษาปที่ ๔
๑. เอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (ฉบับจริง) และใบยายสถานศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ ๑ และมัธยมศึกษาปที่ ๔
๑. เอกสารแสดงผลการเรียน ปพ.๑ (ฉบับที่จบการศึกษา) ฉบับจริง พรอมถายเอกสาร จํานวน ๑ ชุด
รายการสิ่งของที่นักเรียนตองนํามาเปนของใชสว นตัว

1. ชุดนักเรียน 1 - 2 ชุด
2. ชุดลูกเสือ – เนตรนารี (ชั้น ป.4 และ ม.1 )
ปกชื่อของนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษา ใชผาสีขาวปกชื่อดวยตัวหนังสือสีน้ําเงิน ปกชื่อขางขวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ใชผาสีเลือดหมูปกชื่อดวยตัวหนังสือสีเหลือง ปกชื่อขางขวา
3. ชุดลําลอง 1 – 2 ชุด (เสื้อยืดคอกลมสีขาว ไมมีลวดลาย กางเกงวอรมขายาวสีกรมทา ไมมีลวดลาย ปลาย
ขาจั้ม)
4. ชุดนอน 2 ชุด (เสื้อแขนสั้น คอปกฮาวาย กางเกงขายาว ไมมีลวดลายหรือสีพื้น สําหรับนักเรียนชายใชสีฟา
สําหรับนักเรียนหญิงใชสีชมพู)
5. ผาเช็ดตัว 1 ผืน (นักเรียนชายใชสีฟา นักเรียนหญิงใชสีชมพู)
6. รองเทานักเรียน (นักเรียนชายใชรองเทาผาใบสีดํา นักเรียนหญิงใชรองเทาหนังสีดํา สวนถุงเทาทั้งนักเรียนหญิง
และนักเรียนชายใชถุงเทาสีขาวแบบยาวสามารถพับลงได 2 ทบ ไมมีลวดลาย)
7. รองเทาหนังสีดํา 1 คู และถุงเทาสีดํายาว ไมมีลวดลาย (สําหรับนักเรียนชายชั้น ม.1 และ ม.4 ใชกับชุดพิธีการ)
8. รองเทาแตะแบบสวมหูไขว สีขาว 1 คู
9. รองเทาผาใบสีน้ําตาล (รองเทาลูกเสือ) นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
10.ของใชสวนตัวที่จําเปน เชน กะละมัง ขันน้ํา สบู ยาสระผม ยาสีฟน/แปรงสีฟน แปงฝุน ผงซักฟอก เปนตน
11.วัสดุประกอบการเรียน (เชน ปากกา ดินสอ ไมบรรทัด ยางลบ สมุด ฯลฯ )
หมายเหตุ รายการที่ 3 , 4 , 5 , 8 , 10 , 11 มีจําหนายที่รานสหกรณโรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
การแตงกายชุดนักเรียนและชุดลูกเสือ-เนตรนารีของนักเรียนใหมจะใหนักเรียนใสตอเมื่อนักเรียนไดกลับบาน
และกลับมาโรงเรียนครั้งแรกหลังจากไดกลับบาน
รายการเครื่องแตงกายที่โรงเรียนจัดใหภายหลังเปดเรียนแลว (หลังเดือนกรกฎาคม)
1. ชุดนักเรียน 1 ชุด
4. ชุดนอน 1 ชุด
7. เนคไท/คอซอง 1 เสน
10. รองเทาแตะ 1 คู

2. เสื้อพลศึกษา 1 ตัว
3. ชุดลําลอง 1 ชุด
5. ถุงเทาสีขาว 2 คู
6. เข็มขัดนักเรียน 1 เสน
8. รองเทานักเรียนหญิง(หนังสีดํา) 1 คู 9. รองเทานักเรียนชาย(ผาใบสีดํา) 1 คู

รายการหนังสือ – อุปกรณการเรียนที่โรงเรียนจัดใหนักเรียน
1. สมุด /หนังสือเรียน
4. ดินสอ 2B

2. สมุดรายงาน
5. ยางลบ/ไมบรรทัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เว็บไซต http://www.phrapiya.ac.th

3. ปากกาน้ําเงิน/ปากกา
6. กระเปานักเรียน

