
 
 
 

โรงเรียนเทพลีลา 
การเตรียมตัวเพื่อการรายงานตัวและมอบตัว ปีการศึกษา 25๖3 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 (รอบ 2) วันที่ 21 มิถุนายน 2563 

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

สำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตวัเท่าน้ัน 
 

นักเรียนจะได้รับเอกสารในวันสอบเพื่อนำไปกรอกข้อมูลที่บ้านและนำมาย่ืนในวันมอบตัว 
1. เอกสารที่ต้องมาย่ืนในวันมอบตัว 
 1.1 เอกสารชุดที่ 1 เอกสารการมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 25๖3  ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในเอกสารทุก
ชุดให้ละเอียด ครบถ้วน ด้วยลายมือที่ชัดเจน อ่านง่าย พร้อมติดรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ให้เรียบร้อย ใช้รูปถ่าย
ชุดนักเรียน สามารถใช้รูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิมได้    

1.2 เอกสารชุดที่ 2 ใบลงทะเบียนเรียน ให้นักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นักเรียนและผู้ปกครองลงชื่อให้
เรียบร้อย 

1.3 เอกสารชุดที่ 3 แบบบันทกึสุขภาพประจำตัวนักเรียน    
 1.4 เอกสารชุดที่ 4 แบบขอรับทุนการศึกษานักเรียนยากจน เฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความ
ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา    

1.5 เอกสารชุดที่ 5 หนังสือพันธสัญญา  ให้นักเรียนกรอกข้อมูลในเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย
นักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ให้เรียบร้อย  
 1.6 เอกสารชุดที่ 6  แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับของผู้ปกครอง SDQ  ให้ผู้ปกครองทำแบบ
ประเมินพฤติกรรมนักเรียนตามความเป็นจริง   
 1.7 สำเนาหลักฐานการเรียน (ปพ.1) หรือหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา รับรองสำเนาถูกต้องโดย
นักเรียน พร้อมนำฉบบัจริงมาแสดงด้วย  ทัง้นี้สำหรับนักเรียนทีไ่ม่มี ปพ.1 หรือมีผลการเรียน ๐ ร มส. มผ. โรงเรียนจะ
ไม่รับมอบตัว 
 1.8 สำเนาทะเบียนบ้าน ของนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และรับรองสำเนาถูกต้องอย่างละ 1 ชุด 
นำฉบับจริงมาแสดงด้วย   
 1.9 สำเนาเอกสารใบสูจบิัตร 1 แผ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวติ) 
 1.10 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล 1 แผ่น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล) 
2. การชำระเงินระดมทรัพย์ 
 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชำระเงินระดมทรัพย์ คนละ ๒,3๐๐ บาท  
3. การชำระเงินสมาคม/เงินบริจาค 
 3.1 ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ทุกคนจะต้องสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพลีลาโดยมี
ค่าสมัคร คนละ 500 บาท  ค่าแรกเข้า คนละ 20 บาท รวม 520 บาท 
 3.2 เงินบริจาคเข้าสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเทพลีลา ตามความสมัครใจ 
4. การรับเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.1 นักเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน (โรงเรียนจัดจำหน่าย
กระเป๋านักเรียน  ชุดพละ และมีร้านค้ามาจำหน่ายชุดเครื่องแบบนักเรียนในวันมอบตัว บริเวณใต้อาคาร 5 เพื่อความ
สะดวกของผู้ปกครอง) 
 4.2 นักเรียนจะได้รับหนังสือเรียน ในวันมอบตัว บริเวณจุดรายงานตัว  ให้นักเรียนเตรียมกระเป๋ามาใส่ด้วย 

งานรับนักเรียน โรงเรียนเทพลีลา 
20 มิถุนายน 2563 

 

 



 
Line Group สำหรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 

ให้นักเรียนทำการ Add Line Group ของห้องตนเอง (เฉพาะนักเรียนเท่าน้ัน) 
เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้ทำการรายงานตัว โดยพิมพ์รายละเอียดดังนี้ “ชื่อ - สกุล ชื่อเล่น มาจากโรงเรียน” 

 
ห้อง คุณครูที่ปรึกษาประจำชั้น เบอร์โทรศัพท์ คณะสี QR Code  

ม.1/1 

ครู ประวีต  ส่องแสง 081-8481809 

พยับหมอก 
 

ครู อารีย์  รัตนภิรมย์ 096-8433425 

ครู พลวัต  ทองไทย 061-3583349 

ม.1/2 
ครู กัญญา  บุญเจือ 091-4690842 

อินทนิล 
 ครู ภานุชนาฏ  ไชยเชษฐ 092-2794306 

ม.1/3 
ครู จินดานุวรรธน์  บำรุงเจรญิสุข 085-0821235 

ปาริชาติ 
 ครู ฉัตรกมล  นวลศรี 086-0880547 

ม.1/4 
ครู นิลาสินี  ภมะราภา 087-0491193 

ราชาวดี 
 ครู ขวัญเรือน  ภูธร 087-9726297 

ม.1/5 
ครู อดิศร  ทรงศรี 084-9744031 

มโนรมย์ 
 ครู พิมพ์พร  พรมตวง 092-9692707 

ม.1/6 
ครู ศจ ี โก่งศรชัย 061-7579777 

ปาริชาติ 
 ครู ก   

ม.1/7 
ครู สิรินทรา  มินทะขัติ 081-9373271 

อินทนิล 
 ครู วิดยะดา  นาคะชัย 098-0892096 

ม.1/8 
ครู ทนงศักดิ ์ ตั้งประดิษานุกิจ 097-2519452 

พยับหมอก 
 ครู ศิริกมล  ดนตรี 094-3245949 

ม.1/9 
ครู ไพศาล  หมึกประเสริฐ 081-2076741 

ราชาวดี 
 ครู ธันยกานต์  สมควร 065-6900928 

ม.1/10 
ครู เขมัชฌา นวลสะอาด 086-6502702 

มโนรมย์ 
 ครู ประไพพร  ทิพย์อาสน์ 098-7509947 

โรงเรียนเทพลีลา 



 
Line Group สำหรับครูผู้ปกครอง ม.1 ปีการศึกษา 2563 

ให้ผู้ปกครองทำการ Add Line Group ตามห้องของนักเรียน (เฉพาะผู้ปกครองเทา่นั้น) 
เมื่อเข้ากลุ่มแล้วให้ทำการรายงานตัว โดยพิมพ์รายละเอียดดังนี้ “ชื่อ - สกุล ผู้ปกครองและบอกชื่อนักเรียน” 

 
ห้อง คุณครูที่ปรึกษาประจำชั้น เบอร์โทรศัพท์ คณะสี QR Code  

ม.1/1 

ครู ประวีต  ส่องแสง 081-8481809 

พยับหมอก 
 

ครู อารีย์  รัตนภิรมย์ 096-8433425 

ครู พลวัต  ทองไทย 061-3583349 

ม.1/2 
ครู กัญญา  บุญเจือ 091-4690842 

อินทนิล 
 ครู ภานุชนาฏ  ไชยเชษฐ 092-2794306 

ม.1/3 
ครู จินดานุวรรธน์  บำรุงเจรญิสุข 085-0821235 

ปาริชาติ 
 ครู ฉัตรกมล  นวลศรี 086-0880547 

ม.1/4 
ครู นิลาสินี  ภมะราภา 087-0491193 

ราชาวดี 
 ครู ขวัญเรือน  ภูธร 087-9726297 

ม.1/5 
ครู อดิศร  ทรงศรี 084-9744031 

มโนรมย์ 
 ครู พิมพ์พร  พรมตวง 092-9692707 

ม.1/6 
ครู ศจ ี โก่งศรชัย 061-7579777 

ปาริชาติ 
 ครู ก   

ม.1/7 
ครู สิรินทรา  มินทะขัติ 081-9373271 

อินทนิล 
 ครู วิดยะดา  นาคะชัย 098-0892096 

ม.1/8 
ครู ทนงศักดิ ์ ตั้งประดิษานุกิจ 097-2519452 

พยับหมอก 
 ครู ศิริกมล  ดนตรี 094-3245949 

ม.1/9 
ครู ไพศาล  หมึกประเสริฐ 081-2076741 

ราชาวดี 
 ครู ธันยกานต์  สมควร 065-6900928 

ม.1/10 
ครู เขมัชฌา นวลสะอาด 086-6502702 

มโนรมย์ 
 ครู ประไพพร  ทิพย์อาสน์ 098-7509947 

โรงเรียนเทพลีลา 



ท่ี ช้ัน ห้อง เลขท่ี เลขประจ ำตัวนักเรียน หมำยเหตุ
1 ม.1 1 20 31692 เด็กชาย ไชยวัฒน์ อ่อนค า
2 ม.1 1 22 32100 เด็กชาย นพวิชญ์ มะตัง
3 ม.1 1 23 32101 เด็กชาย พีรพัฒน์ ทอสา
4 ม.1 1 45 32102 เด็กหญิง พีรดา สันติสุข
5 ม.1 2 22 32103 เด็กชาย เจตนิพิฐ โสภา
6 ม.1 2 23 32104 เด็กชาย ธนิสร พูลพงค์
7 ม.1 2 45 32105 เด็กหญิง พิมนารา รัตนวัน
8 ม.1 3 22 32106 เด็กชาย ชัยญนันต์ มาพันนะ
9 ม.1 3 23 32107 เด็กชาย ศิวดล เดชมหามงคล
10 ม.1 3 45 32108 เด็กหญิง น  าทิพย์ มะโนปิง
11 ม.1 4 22 32109 เด็กชาย ปุณณสิน บุญชัย
12 ม.1 4 23 32110 เด็กชาย วรภพ เฉลิมชัยกิจกุล
13 ม.1 4 45 32111 เด็กหญิง กันต์ฤทัย จงรวมกลาง
14 ม.1 5 21 32112 เด็กชาย อดิศักด์ิ พิมโคตร
15 ม.1 5 22 32113 เด็กชาย ธีรภัทร พรหมเชียรรัตน์
16 ม.1 5 44 32114 เด็กหญิง กัลยา อิบรอเฮม
17 ม.1 5 45 32115 เด็กหญิง วชิรญาณ์ เตชะเจริญทรัพย์
18 ม.1 6 20 31901 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ จอมประเสริฐ
19 ม.1 6 21 32116 เด็กชาย ธนทน ส าราญ
20 ม.1 6 22 32117 เด็กชาย เพ่ิมทรัพย์ ทวีสิน
21 ม.1 6 44 32118 เด็กหญิง สุประวีณ์ ดอกไม้เพ็ง
22 ม.1 6 45 32119 เด็กหญิง ณิชชา ชัยภัทรอังกูล
23 ม.1 7 21 32120 เด็กชาย สิทธิพร ใสสุทธ์ิ
24 ม.1 7 22 32121 เด็กชาย กฤต แซ่ตัน
25 ม.1 7 44 32122 เด็กหญิง ฐิติชยา สุทธ์ิสมบัติ
26 ม.1 7 45 32123 เด็กหญิง กัลยากร แผ่พร
27 ม.1 8 8 31971 เด็กชาย ทิโมธี แม้ประสาท
28 ม.1 8 42 32124 เด็กหญิง รภิษา อาจหาญศิริ
29 ม.1 8 43 32125 เด็กหญิง นลพรรณ ศรีเสน
30 ม.1 8 44 32126 เด็กหญิง รัทญา โพธิกุล
31 ม.1 8 45 32127 เด็กหญิง วรินรัก แผ่นมณี
32 ม.1 9 21 32066 เด็กชาย พิชเญศ จ้อยบ ารุง
33 ม.1 9 42 32128 เด็กหญิง นภัสต์ศรณ์ ยุพจันทร์
34 ม.1 9 43 32129 เด็กหญิง นันทิชา เล่งน  าจืด
35 ม.1 9 44 32130 เด็กหญิง พิรญาณ์ อุทิศ
36 ม.1 9 45 32131 เด็กหญิง ปันชยา อินควร

รำยช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิรำยงำนตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพลีลำ ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563
(รอบ 2) รำยงำนตัวและมอบตัวระหว่ำงวันท่ี 21 มิถุนำยน 2563  ณ โรงเรียนเทพลีลำ เวลำ 08.00 - 11.30 น.

ช่ือ - นำมสกุล

งานรับนักเรยีน 2563 แผน่ที ่1 / 1




