
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร  
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเดิม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

----------------------------------------------  
 ตามที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ได้รับสมัครนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร              
ปีการศึกษา ๒๕๖3 ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 นั้น 
 บัดนี้โรงเรียนได้ด าเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ดังรายชื่อ แนบท้าย
ประกาศนี ้
 ให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
          ๑. รายงานตัวเข้าเรียนและมอบตัว  ในวันที่ ๑2 พฤษภาคม ๒๕๖3 ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ 
จังหวัดยโสธร เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  
 หากไม่มารายงานตัว/ไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียน สละสิทธิ์ 
         2. เตรียมเอกสารมารายงานตัว/มอบตัว ดังนี้ 
             2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครองที่มามอบตัว จ านวน 1 แผ่น 
             2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน จ านวน 1 แผ่น 
             2.3 ส านาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 1 แผ่น 

 
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 
       (นายสุรศักดิ์  เอนกแสน) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร  
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๒ 

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ประเภทโควตานักเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๖ เดิม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 

 
ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 11001 เด็กชายธนาภูมิ  แก้วหาญ 

2 11002 เด็กหญิงวิรินยา  ทรงหอม 

3 11003 เด็กหญิงนิลยา  ขุนจางวาง 

4 11004 เด็กหญิงกวิตา  พลแก้ว 

5 11005 เด็กชายปรัชญา  กาลจักร 

6 11006 เด็กหญิงธีราพร  ศรีใสค า 

7 11007 เด็กหญิงชลดา  พลพิลา 

8 11008 เด็กหญิงธัญญรัตน์  อรุณไพร 

9 11009 เด็กหญิงพรหมพร  ทุมมา 

10 11010 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  วัชรรัตนโสธร 

11 11011 เด็กหญิงสุพรรษา  มะณี 

12 11012 เด็กชายกรวิชญ์  ค าภาระ 

13 11013 เด็กชายธนทัต  ขาวข า 

14 11014 เด็กชายเทพพิทักษ์  มูลเมฆ 

15 11015 เด็กชายชีวานนท์  ชินวงศ์ 

16 11016 เด็กชายอนันต์ยศ  ค านาค 

17 11017 เด็กหญิงศิริลักษ์  วิเศษอุด 

18 11018 เด็กชายพิบูลชัย  บุญศรี 

19 11019 เด็กชายสิรวิชญ์  คิดดีจริง 

20 11020 เด็กชายชินณภัทร พรหมหา 

21 11021 เด็กหญิงกลศินี  บุญทวี 

22 11022 เด็กชายดนัสวิน  เจริญตา 

23 11023 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ท าพิลา 

24 11024 เด็กหญิงฟ้าอมร  เฉดิรักษา 

25 11025 เด็กหญิงอภิชญา  ชิณวุธ 

26 11026 เด็กหชายศุภวิชญ์  อุดมฤทธิ์ 

27 11027 เด็กชายบวรรัตน์  กันหาฤกษ์ 

28 11028 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อาชญาทา 

29 11029 เด็กหญิงปานวาด  รูปแข็ง 

30 11030 เด็กชายปาณชัย  ผาสุขใจ 

31 11031 เด็กชายจารุภัทร  - 
 



๓ 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเดิม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

---------------------------------------------- 
 ตามที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ได้รับสมัครนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประเภทนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร              
ปีการศึกษา ๒๕๖3 ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 นั้น 
 บัดนี้โรงเรียนได้ด าเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ดังรายชื่อ แนบท้าย
ประกาศนี ้
 ให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
         ๑. รายงานตัวเข้าเรียนและมอบตัว  ในวันที่ ๑2 พฤษภาคม ๒๕๖3 ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ 
จังหวัดยโสธร เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  
 หากไม่มารายงานตัว/ไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียน สละสิทธิ์ 
         2. เตรียมเอกสารมารายงานตัว/มอบตัว ดังนี้ 
             2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครองที่มามอบตัว จ านวน 1 แผ่น 
             2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน จ านวน 1 แผ่น 
             2.3 ส านาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 1 แผ่น 

 
 
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 
 

 
 
 
 
      (นายสุรศักดิ์  เอนกแสน) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 
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๔ 

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ประเภทโควตานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาเดิม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 

(*นักเรียนยังไม่เลือกแผนการเรียน)  
ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 11001 นายกฤติพงศ์ ขืนเขียว 
2 11002 นางสาวอภิญญา ธนะสงห์ 
3 11003 นายศรีอุทัย สุนทรา 
4 11004 นายรัฐพล สร้อยหล้า 
5 11005 นางสาวจุติพร ก าลังดี 
6 11006 นางสาวจันทกานต์ วันลักษณ์ 
7 11007 นางสาวขนิษฐา  เทพทาบ 
8 11008 นายอนุรักษ์ เชื้อบัณฑิตย์ 
9 11009 นายณัฐพงษ์ บุญลี 

10 11010 นายธนกฤต  จ าเริญบุญ 
11 11011 เด็กหญิงอัษฎากร  วงเวียน 
12 11012 นายเบญจา  จันทร์ทอง 
13 11013 นางสาวอรอนงค์  วันดี 
14 11014 นายพุฒิพงศ์  แสงมูล 
15 11015 นางสาวอรจิรา  เศรษฐสิงห์ 
16 11016 นายจักรพรรดิ์  หาสุข 
17 11017 นายปฏิภาณ  เสนารักษ์ 
18 11018 นางสาวศศิภา  ป้อมหิน 
19 11019 นางสาวณัฐวิกา  ล าพุทธา 
20 11020 นางสาวิมลรัตน์  เทวะประกาย 
21 11021 นางสาวนาตยา  นามพิมพ์ 
22 11022 นายนรภัทร  สมสอาด 
23 11023 นางสาวสุชาวด ี วงษ์อูฐ 
24 11024 นางสาวศิริรัตน์  ใจใหญ่ 
25 11025 นางสาวกนกอร  ป้องแก้ว 
26 11026 นางสาวญาณิศา  ศรีหาวงค์ 
27 11027 นายภานุพงษ์  สมบัติหล้า 
28 11028 นางสาวพาวินี  บุญเล่ห์ 
29 11029 นางสาววรกัญญา  ศรีรัตนพันธ์ 
30 11030 นางสาวธิดารัตน์  วินาไล 
31 11031 นางสาววัลนภา   วงคุต 



๕ 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
32 11032 นางสาวพิชชาพร  มาสขาว 
33 11033 นางสาวพิมพ์ชนก  รูปแข็ง 
34 11034 นางสาวอังคณา  รินทะลึก 
35 11035 นายกลทีษ์  ลิ้มพานิชย์ 
36 11036 นางสาวภาขวัญ  ขุมค า 
37 11037 นายพีรพัฒน์  มลาฤทธิ์ 
38 11038 นางสาวนิภาพร  พารไสว 
39 11039 นางสาวอัญชลี  ประดับทอง 
40 11040 นางสาวพัชรินทร์  มิ่งขวัญ 
41 11041 นางสาวสุกัลยา  จันธุโสธ 
42 11042 นางสาวสกาวเดือน  แก้วอุ่น 
43 11043 นายพรประสิทธิ์  ทองสาร 
44 11044 นายสุรพล  แจ่มแสง 
45 11045 นางสาวภาวดี  หวานอารมย์ 
46 11046 นางสาวพรชนัน  กาหาวงค์ 
47 11048 นางสาวเพ็ญนภา  อานุภาพ 
48 11049 นางสาวยุภาพร  ผิวทอง 
49 11050 นายณัฐพงษ์  โพธิ์กลาง 
50 11051 เด็กหญิงพิยะดา  เจริญวงษ์ 
51 11052 นายจีรวัฒน์  ศรีบัวลา 
52 11053 นายสิทธิเดช  แสวงแก้ว 
53 11054 นางสาวพิมพ์นภัส เชื้อขาวพิมพ์ 
54 11055 นางสาวนภัสชล  สืบเหล่างิ้ว 
55 11056 นางสาวอรุณรัตร  สืบสุวรรณ ์
56 11058 นางสาวปาลิตา  ตาลป่าหว้าน 
57 11059 นายวุฒิไกร  พูลสวัสดิ์ 
58 11060 นายณัฐวัฒน์  ส าราญจิต 
59 11061 นายเจษฎา  เวฬุวนารักษ์ 
60 11062 นางสาววิชุดา  บัวทิพย์ 
61 11063 นายอนิวัฒน์  สมัญญา 
62 11064 นางสาวอรพินธุ์  วงษ์ค าชัย 
63 11065 นางสาวณัฐณิชา  ชินพัฒนากิจ 
64 11066 นางสาวขนิฐฐา  นามแก้ว 
65 11067 นางสาวกรรณิการ์  เนตวงค ์



๖ 

 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
66 11068 นางสาวนฤนี  บาริศรี 
67 11069 นางสาวมนทิรา  ยอดสะเทิ้น 
68 11070 นางสาวสุภาพร  ทองจันทนาม 
69 11071 นางสาวบุญธิตา  พุตัน 
70 11072 นางสาวสุพัลดา  แสงทอง 
71 11073 นายขจรศักดิ์  ม่วงอร่าม 
72 11074 นายกมลวร  ชะตารัมย์ 
๗3 11075 นายธีรวัฒน ์ จันเหลือง 



๗ 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร   
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร  
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

---------------------------------------------- 
 ตามที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ได้รับสมัครนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร              
ปีการศึกษา ๒๕๖3 ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 นั้น 
 บัดนี้โรงเรียนได้ด าเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ดังรายชื่อ แนบท้าย
ประกาศนี ้
 ให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
         ๑. รายงานตัวเข้าเรียนและมอบตัว  ในวันที่ ๑2 พฤษภาคม ๒๕๖3 ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ 
จังหวัดยโสธร เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  
 หากไม่มารายงานตัว/ไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียน สละสิทธิ์ 
         2. เตรียมเอกสารมารายงานตัว/มอบตัว ดังนี้ 
             2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครองที่มามอบตัว จ านวน 1 แผ่น 
             2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน จ านวน 1 แผ่น 
             2.3 ส านาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 1 แผ่น 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 
 

 
 
 
      (นายสุรศักดิ์  เอนกแสน) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร  
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๘ 

 

 
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร  
 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
1 12001 เด็กหญิงณิศาชล  ปันทะ 
2 12002 เด็กชายศิวฤทธิ์  หยังหลัง 
3 12003 เด็กหญิงกนกอร  ชุมเกษียร 
4 12004 เด็กชายนนทกร  เหลืองอุทัย 
5 12005 เด็กหญิงไพรลิน  พันธ์โพธิ์ 
6 12006 เด็กหญิงอนธิภา  ชัยปัญญา 
7 12007 เด็กหญิงธนัชญา อัคร์พัฒน์ 
8 12008 เด็กหญิงนภาพร  นามวงษ์ 
9 12009 เด็กหญิงจันทิมา  พหลยุทธ์ 

10 12010 เด็กหญิงมัณฑิรา  ปะนิทาณะโต 
11 12011 เด็กชายณัฐวัฒน์ นรสาร 
12 12012 เด็กหญิงพลอยพรรณ วงษ์ค าชัย 
13 12013 เด็กหญิงวรรณลยา  จันทะคาน 
14 12014 เด็กหญิงวรรณลภา  จันทะคาน 
15 12015 เด็กชายสรยุทธ  ครองยุทธ 
16 12016 เด็กหญิงญาราภรณ์  กอนแก้ว 
17 12017 เด็กชายฏฟาฎา  มุลศรีวะ 
18 12018 เด็กชายชุติเทพ  บุญเล่ห์ 
19 12019 เด็ชายธีรศักดิ์  สิลชัยญา 
20 12020 เด็กหญิงวัลยา  ศรีสุพรรณ์ 
21 12021 เด็กชายปณิธาน  จันทร์ตา 
22 12022 เด็กหญิงปริยากร บุตรกันหา 
23 12023 เด็กชายเจริญ  มณีโคตร 
24 12024 เด็กหญิงขวัญจิรา  ค าโส 
25 12025 เด็กหญิงปณิตตา  ศรีค า 
26 12026 เด็กหญิงอภิชญา  ว่องไว 
27 12027 เด็กหญิงศศินา  ศรีชนะ 
28 12028 เด็กหญิงวรัญญา  คุณสุทธิ์ 
29 12029 เด็กหญิงอัยริษา  นารีรักษ์ 
30 12030 เด็กชายณัฐพงษ์  พรมศรี 
31 12031 เด็กหญิงปิยพร  ชารี 



๙ 

 

ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
32 12032 เด็กชายณัฐวุฒิ  รินทร 
33 12033 เด็กหญิงกนกวรรณ  พยุงวงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร   
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

---------------------------------------------- 
 ตามที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ได้รับสมัครนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ประเภทนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร              
ปีการศึกษา ๒๕๖3 ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 นั้น 
 บัดนี้โรงเรียนได้ด าเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ดังรายชื่อ แนบท้าย
ประกาศนี ้
 ให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
          ๑. รายงานตัวเข้าเรียนและมอบตัว  ในวันที่ ๑2 พฤษภาคม ๒๕๖3 ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ 
จังหวัดยโสธร เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  
 หากไม่มารายงานตัว/ไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียน สละสิทธิ์ 
          2. เตรียมเอกสารมารายงานตัว/มอบตัว ดังนี้ 
              2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครองที่มามอบตัว จ านวน 1 แผ่น 
              2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน จ านวน 1 แผ่น 
              2.3 ส านาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 1 แผ่น 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 
      (นายสุรศักดิ์  เอนกแสน) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 
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๑๑ 

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 
ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการ/นอกพื้นที่บริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 

 
ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 21001 นางสาวอุมาพร  ภูดอนม่วง 
2 21002 นางสาวสาวิตรี  กมลภพ 
3 21003 นางสาวเพชรา  ศิลารักษ์ 
4 21004 นางสาวฐาปนี  จันขยัน 
5 21005 นางสาวณัฐนิชา  ศิลพูน 
6 21006 นายธีรพล  ชาติมนตรี 
7 21007 นายปวริศ  มณีกระโทก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร   
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการและนอกพื้นที่บริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

---------------------------------------------- 
 ตามที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ได้รับสมัครนักเรียนเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทนักเรียนเขตพ้ืนที่บริการและนอกพ้ืนที่บริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร              
ปีการศึกษา ๒๕๖3 ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖3 นั้น 
 บัดนี้โรงเรียนได้ด าเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ดังรายชื่อ แนบท้าย
ประกาศนี ้
 ให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
          ๑. รายงานตัวเข้าเรียนและมอบตัว  ในวันที่ ๑2 พฤษภาคม ๒๕๖3 ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ 
จังหวัดยโสธร เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  
 หากไม่มารายงานตัว/ไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียน สละสิทธิ์ 
          2. เตรียมเอกสารมารายงานตัว/มอบตัว ดังนี้ 
             2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ปกครองที่มามอบตัว จ านวน 1 แผ่น 
             2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนนักเรียน จ านวน 1 แผ่น 
             2.3 ส านาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จ านวน 1 แผ่น 

 
 
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 
      (นายสุรศักดิ์  เอนกแสน) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 
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๑๓ 

 

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ประเภทนักเรียนเขตพื้นที่บริการ/นอกพื้นที่บริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร 

 
ล าดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 001 เด็กชายสามารถ  บัวงาม 
2 002 เด็กชายธีรภัทร์  เมฆจันทร์ 

 


