
 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

ห้อง 4/1 แผนการเรียน วิทย์ฯ-คณิตฯ(วิศวะ/ สถาปัตย์,มัลติมีเดีย) 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นาย เกรียงไกร เสาเวียง (วิศวะ/ สถาปัตย์) 

2 นาย กมลนิตย์ แสนนอ (วิศวะ/ สถาปัตย์) 
3 นาย ชนะศึก วิชัยรัมย์ (วิศวะ/ สถาปัตย์) 

4 นาย ธนาธิป ท าดี (วิศวะ/ สถาปัตย์) 
5 นาย ภูเบศวร์ วิมลทรัพย์ (วิศวะ/ สถาปัตย์) 

6 นาย ทวีป เวกสูงเนิน (วิศวะ/ สถาปัตย์) 

7 นาย พลภัทร ชัยวาริศ (วิศวะ/ สถาปัตย์) 
8 นาย ธนวัฒน์ กองแก้ว (วิศวะ/ สถาปัตย์) 

9 นาย ธนัท หุ่นทอง (วิศวะ/ สถาปัตย์) 
10 นาย วรพันธุ์ เสี่ยงโชคอยู่ (วิศวะ/ สถาปัตย์) 

11 นาย จุฑาภัทร สมฤทธา (วิศวะ/ สถาปัตย์) 

12 นาย ทนุธรรม ปฏิเวทย์ (วิศวะ/ สถาปัตย์) 
13 นาย วงศ์วรัณ ไชยมาลา (วิศวะ/ สถาปัตย์) 

14 นาย ชลิต  กานิล (วิศวะ/ สถาปัตย์) 

15 นางสาว ลลิตา อินทรชูกุล (วิศวะ/ สถาปัตย์) 
16 นางสาว อริศรา เเสงหล้า (วิศวะ/ สถาปัตย์) 

17 นางสาว กิตติยาภรณ์  ผาสุข (วิศวะ/ สถาปัตย์) 
18 นางสาว ชานิกร หวังเทวีวรกุล (วิศวะ/ สถาปัตย์) 

19 นางสาว ณัฐริกา  แสงเดือน (วิศวะ/ สถาปัตย์) 

20 นางสาว เทวธิดา  โกยดุลย์ (วิศวะ/ สถาปัตย์) 
21 นางสาว พรนัชชา ใยมุง (วิศวะ/ สถาปัตย์) 

22 นางสาว ศิษฬา  ศรีชาลี (วิศวะ/ สถาปัตย์) 
23 นาย กลธัช วงศ์สมุทร มัลติมีเดีย 

24 นาย กิตตินันท์ พรมทอง มัลติมีเดีย 

25 นาย อนุชา ฉัตระเนตร มัลติมีเดีย 
26 นาย ธนพนธ์ ปานจ ารูญ มัลติมีเดีย 

27 นาย ธนา ภูกองชนะ มัลติมีเดีย 

28 นาย รัตนโชติ ยวงมะณี มัลติมีเดีย 
29 นาย ตนุภัทร ปัญญาสิทธ์ิ มัลติมีเดีย 

30 นาย พีระภัทร แก้วพวง มัลติมีเดีย 
31 นาย กษิดิษ อุ่นแทน มัลติมีเดีย 

32 นาย ศุภภาคิน ข าไฟโรจน์ มัลติมีเดีย 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

33 นาย นัฐดนัย สิงห์บัวขาว มัลติมีเดีย 

34 นาย พรพิชิต ประทานัง มัลติมีเดีย 
35 นาย อภิรักษ์ มงคลไทย มัลติมีเดีย 

36 นาย กิตติพล เพ็งพิศ มัลติมีเดีย 
37 นาย ภูดิศ ภู่นพคุณ มัลติมีเดีย 

38 นางสาว กฤติยาภรณ์ สร้อยเสนา มัลติมีเดีย 

39 นางสาว ธัญลักษณ์ สิทธิประเสริฐ มัลติมีเดีย 
40 นางสาว ฐิติมา อ่อนละมูล มัลติมีเดีย 

41 นางสาว จินดารัตน์  นิ่มมณี มัลติมีเดีย 

42 นางสาว บัณฑิตา มณฑา มัลติมีเดีย 

 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่ 1 – 7 มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 8 – 14 มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 15 – 21 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 22 – 28 มอบตัว เวลา 13.00 – 13.50 น. 

นักเรียนล าดับที่ 29 – 35 มอบตัว เวลา 14.00 – 14.50 น. 

นักเรียนล าดับที่ 36 – 42 มอบตัว เวลา 15.00 – 15.50 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว  

มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 

  



 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

ห้อง 4/2 แผนการเรียน วิทย์ฯ-คณิตฯ(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นาย เกรียงศักด์ิ เสาเวียง  

2 นาย วรวุธ ศิริวรรณ  

3 นาย วรวุธ บุญพลี  

4 นาย สมิทธ์ิ เอ่ียมสุข  

5 นาย จตุภัทร เพ็ญสุกร  

6 นาย นวพล เสาค า  

7 นาย พรรษา พรานแทน  

8 นาย วชิรวิทย์ พิพัฒน์ตังกูล  

9 นาย หาญณรงค์ บ ารุงลาน  

10 นาย วรพจน์ ศรีโยทา  

11 นาย กัณฑ์อเนก ศรีโพธิ์งาม  

12 นาย ไซมอน  อััททลี่  

13 นาย ธนพร  ปานยิ้ม  

14 นางสาว กนกพิชญ์ บ ารุงศรี  

15 นางสาว จิราพัชร วัดทะโล  

16 นางสาว ณัฐสุดา ชัยสุวรรณ์  

17 นางสาว ธนพชร รัตนพงศ์พร  

18 นางสาว ธัญชนก เทศต่วน  

19 นางสาว ธัญลักษณ์ ค าเทียน  

20 นางสาว พีรดา ป้องกันภัย  

21 นางสาว ลักษิกา  อบอุ่น  

22 นางสาว สลิลทิพย์ เพ็ชรก่ิง  

23 นางสาว อรพรรณ พันธะณี  

24 นางสาว อรวี สาครเจริญ  

25 นางสาว กิติยาพร มูลงาม  

26 นางสาว ธนพร นนท์ขุนทด  

27 นางสาว พัตรพิมล แซ่หว้า  

28 นางสาว เหมรัตน์ พัชรมโน  

29 นางสาว ฐิติวรดา โคกเพ่ิมทรัพย์  
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

30 นางสาว กษมา อินแก้ว  

31 นางสาว ศิริรักษ์ ล้วนศิริภาพ  

32 นางสาว อริสรา กลมไธสง  

33 นางสาว อาภากร ทวีศรี  

34 นางสาว กรรณิกา จวงโพนงาม  

35 นางสาว อรปรียา สุวรรณไชยรบ  

36 นางสาว กีระติกา พรหมมา  

37 นางสาว เบญจวรรณ กาเผือก  

38 นางสาว จุฑารัตน์ นารินทร์  

39 นางสาว ชนรดี ทองพิมพ์  

40 นางสาว ชมพูนิกข์  จรดล  

41 นางสาว ประพิชญา  ยตะโคตร  

42 นางสาว ภัชรีญา จันทร์นุช  

43 นางสาว สมใจ  นาสามลาด  

44 นางสาว สาวิตรี.  อักขรพันธ์  

45 นางสาว สุกัญญา  พันธ์ประเสริฐ  

46 นางสาว อริสรา สามัญ  

47 นาย เกรียงศักด์ิ เสาเวียง  
 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่ 1 – 7  มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 8 – 14  มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 15 – 21 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 22 – 28 มอบตัว เวลา 13.00 – 13.50 น. 

นักเรียนล าดับที่ 29 – 35 มอบตัว เวลา 14.00 – 14.50 น. 

นักเรียนล าดับที่ 36 – 42 มอบตัว เวลา 15.00 – 15.50 น. 

นักเรียนล าดับที่ 43 – 47 มอบตัว เวลา 16.00 – 16.50 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว  

มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 
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รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

ห้อง 4/3 แผนการเรียน คณิตฯ-อังกฤษ (ธุรกิจ) 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นาย เรืองวิทย์ โพธิ์เทียน  

2 นาย บุญญฤทธิ์ กอพล  

3 นาย ศักด์ิชัย ไพรพา  

4 นาย นฤดล งามบุญฤทธิ์  

5 นาย กันต์กวี  ศรีโพธิ์งาม  

6 นาย ธนาคิม  ไพรเถื่อน  

7 นาย วัชรพล เปรมมาก  

8 นางสาว ดาวนิลย์ ภูมิศรีจันทร์  

9 นางสาว พรทิพา เพชรมี  

10 นางสาว พิมลพรรณ ไชยลังกา  

11 นางสาว กรพินธ์ พันพูล  

12 นางสาว ณัฐธิดา สุดรัมย์  

13 นางสาว จันทร์ลดา สัตย์เพริศพราย  

14 นางสาว กฤษณา โฉมเขียว  

15 นางสาว จารวี  สีเสริม  

16 นางสาว ภัทราวดี  เทพกาวิระ  

17 นางสาว อภิชญา  สาระพัฒน์  

 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่ 1 – 6  มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 7 – 12 มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 13 – 17 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว  

มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 

  



 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

ห้อง 4/4 แผนการเรียน ศิลป์-สังคมฯ(นิเทศศิลป์) และ ศิลป์-ภาษาจีน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นาย เกรียงไกร ยินดี นิเทศศิลป์ 

2 นาย ราเชนทร์ ทาฤทธิ์ นิเทศศิลป์ 

3 นาย กิตติพันธ์ พันธวัตร นิเทศศิลป์ 

4 นาย รัชพล ปิยะไพร นิเทศศิลป์ 

5 นาย ศิวภัทร ทองทา นิเทศศิลป์ 

6 นาย อาทิตย์นวกุล ปินค า นิเทศศิลป์ 

7 นาย รัฐศักด์ิ แว่นทอง นิเทศศิลป์ 

8 นาย กฤติธ ี เมธี นิเทศศิลป์ 

9 นางสาว ชญานุตม์ ต่อมยิ้ม นิเทศศิลป์ 

10 นางสาว ชุติมณฑน์ เทพทอง นิเทศศิลป์ 

11 นางสาว สุธิดา เรืองกลาง นิเทศศิลป์ 

12 นางสาว ฐนิตา บุญละออ นิเทศศิลป์ 

13 นางสาว กรองกาญจน์ แขสว่าง นิเทศศิลป์ 

14 นางสาว ปิยะฉัตร จันทร์พวง นิเทศศิลป์ 

15 นางสาว สุพรรษา สุขม่ัน นิเทศศิลป์ 

16 นางสาว กรรณิการ์  จินดามัง นิเทศศิลป์ 

17 นางสาว จุรีพร สิมมา นิเทศศิลป์ 

18 นางสาว ณัฐพร  สมศักด์ิ นิเทศศิลป์ 

19 นางสาว นริศรา เมืองวงษา นิเทศศิลป์ 

20 นางสาว พรรทิตา  ใยสงค์ นิเทศศิลป์ 

21 นางสาว วรรณษา สง่าเดช นิเทศศิลป์ 

22 นางสาว วันเพ็ญ นามสา นิเทศศิลป์ 

23 เด็กชาย ธนากร  จิตรสังวรณ์ นิเทศศิลป์ 

24 นาย มานะ.  เลขะสุวรรณ จีน 

25 นางสาว จุฑามาศ สีดา จีน 

26 นางสาว นันท์นลิน ค าสุวรรณ จีน 

27 นางสาว สุพิชชา พลสนะ จีน 

28 นางสาว จิราพร ใจหวัง จีน 

29 นางสาว พฤกษา อินทร์แสง จีน 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

30 นางสาว วิชนันดา บูรณะ จีน 

31 นางสาว อุ่นอารี พงศ์กาญจนา จีน 

32 นางสาว กัญญสิณี เสมา จีน 

33 นางสาว จีระนันท์ บรรลุสุข จีน 

34 นางสาว ฐานภา  วินทะไชย จีน 

35 นางสาว รัชนก อรัณยะนาค จีน 

36 นางสาว ศศิกานต์ อุปแก้ว จีน 

 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่ 1 – 7 มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 8 – 14 มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 15 – 21 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 22 – 28 มอบตัว เวลา 13.00 – 13.50 น. 

นักเรียนล าดับที่ 29 – 36 มอบตัว เวลา 14.00 – 14.50 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว  

มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 
  



 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

ห้อง 4/5 แผนการเรียน ศิลป์-ภาษาเกาหลี และศิลป์-ภาษาญ่ีปุ่น 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นาย พลพล เลพล ภาษาเกาหลี 

2 นาย โธรัยห์ ค าเกษ ภาษาเกาหลี 

3 นางสาว ฐีรดา เรืองเดช ภาษาเกาหลี 

4 นางสาว ดนิตรา วานะวงศ์ ภาษาเกาหลี 

5 นางสาว สุทธิณี เนตรวิลา ภาษาเกาหลี 

6 นางสาว กานต์พิชชา ธนิตนิติวัฒน์ ภาษาเกาหลี 

7 นางสาว จิดาภาฆ์ ปั้นน่วม ภาษาเกาหลี 

8 นางสาว ชุติกาญจน์ ค าภิรมย์ ภาษาเกาหลี 

9 นางสาว รุ่งอรุณ พรรณสุทธ์ิ ภาษาเกาหลี 

10 นางสาว กนกวรรณ เอ่ียมถนอม ภาษาเกาหลี 

11 นางสาว พัชรีวรรณ นะวะภา ภาษาเกาหลี 

12 นางสาว สุธิดา หงษ์ปัสสา ภาษาเกาหลี 

13 นางสาว พาณิภัค ตรุวรรณ ภาษาเกาหลี 

14 นางสาว มานิสา ชมภูม่ิง ภาษาเกาหลี 

15 นางสาว วิภารัตน์ วิงวอนดี ภาษาเกาหลี 

16 นางสาว สมสุดา สุภาแก้ว ภาษาเกาหลี 

17 นางสาว นิชานาฏ ฟูวงษ์ ภาษาเกาหลี 

18 นางสาว โยษิตา สงหล า ภาษาเกาหลี 

19 นางสาว อรนิสา แสนดัง ภาษาเกาหลี 

20 นางสาว จันทกานต์ ศรีนาทม ภาษาเกาหลี 

21 นางสาว ญาดาวดี โชติอนุกูล ภาษาเกาหลี 

22 นางสาว นิตญา ทานิง ภาษาเกาหลี 

23 นางสาว ปณัชชา  กาติวงศ์ ภาษาเกาหลี 

24 นางสาว มนัสนันท์ ด ารงชาติ ภาษาเกาหลี 

25 นางสาว สุภาพร  ตาลวิลาด ภาษาเกาหลี 

26 นางสาว หทัยกานตร์ สุขม่ัน ภาษาเกาหลี 

27 นางสาว อรนิสา แสนดัง ภาษาเกาหลี 

28 นาย ภควัต จันทร์เพ็ชร ภาษาญี่ปุ่น 

29 นาย กรกฏ แสงทอง ภาษาญี่ปุ่น 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

30 นาย ศุภชัย สืบจากลาภ ภาษาญี่ปุ่น 

31 นาย จิระวัฒน์ คุงโคกกรวด ภาษาญี่ปุ่น 

32 นาย วสุธร เลิศวุฒิทิบาล ภาษาญี่ปุ่น 

33 นาย นเรศ บุญยัง ภาษาญี่ปุ่น 

34 นาย อานนท์ เขียวบุญปลูก ภาษาญี่ปุ่น 

35 นาย ธนวัฒน์ กองหมายสุข ภาษาญี่ปุ่น 

36 นาย ศรพรหม ยุวานนท์ ภาษาญี่ปุ่น 

37 นางสาว บัวแพร วิจันทร์ ภาษาญี่ปุ่น 

38 นางสาว ภัทราวดี การสังเวช ภาษาญี่ปุ่น 

39 นางสาว พรพิมล ฝังรักษ์ ภาษาญี่ปุ่น 

40 นางสาว ธัญสุดา ดอนหา ภาษาญี่ปุ่น 

41 นางสาว หนูกานต์ สายค าวงษ์ ภาษาญี่ปุ่น 

42 นางสาว นุชนาระ จุลจันทร์ ภาษาญี่ปุ่น 

43 นางสาว นิภาวรรณ กันทะวงค์ ภาษาญี่ปุ่น 

44 นางสาว วัลธิชา พันธ์บุปผา ภาษาญี่ปุ่น 

45 นางสาว พิมาดา พันธ์บุปผา ภาษาญี่ปุ่น 

46 นางสาว สุปรียา พูลภาพ ภาษาญี่ปุ่น 

 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่ 1 – 7 มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 8 – 14 มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 15 – 21 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 22 – 28 มอบตัว เวลา 13.00 – 13.50 น. 

นักเรียนล าดับที่ 29 – 35 มอบตัว เวลา 14.00 – 14.50 น. 

นักเรียนล าดับที่ 36 – 42 มอบตัว เวลา 15.00 – 15.50 น. 

นักเรียนล าดับที่ 43 – 46 มอบตัว เวลา 16.00 – 16.50 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว  

มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 

 

 

 

 



 

 

รายชื่อผู้มีสิทธ์ิมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 

ห้อง 4/6 แผนการเรียน ศิลป์-สังคมฯ (ท่องเท่ียว) 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 นาย ณัฐนันท์ ชนูดหอม  

2 นาย สมภพ แฮดโท  

3 นาย ปฏิภาณ เกษมสันต์ ณ อยุธยา  

4 นาย กรกฎ หลั่งไพบูลย์  

5 นาย กรกวี สัตยซ่ือ  

6 นาย กิตติภูมิ ละมุล  

7 นาย คณัสนันท์ อรชร  

8 นาย ธีรพงศ์ แย้มสาหร่าย  

9 นาย ธชัชชัย อ่ึงศรีสงคราม  

10 นาย ศักด์ิมนตรี ต้นศรีญา  

11 นาย รุ่งสุริยา การเพียร  

12 นาย นริศ  จันดา  

13 นาย ปรเมษฐ์  สายศิริ  

14 นาย อัครเดช  ดาทอง  

15 นาย อุกฤต โถสัมฤทธิ์  

16 นางสาว ณัฐภรณ์ สายค าพันธ์  

17 นางสาว ญาวิณี ประจวบสุข  

18 นางสาว นภัสสร การชนะชาติ  

19 นางสาว มลธิชา แซ่จึง  

20 นางสาว วรประภา มะลิวัลย์  

21 นางสาว กุลนาถ เครือมูล  

22 นางสาว มินตรา มาพันธ์  

23 นางสาว เอมิลี เมย์ คิลลิค  

24 นางสาว กนกวรรณ สมพันธ์มิตร  

25 นางสาว นิฌาช์ ยืนยง  

26 นางสาว วัญมล ดอนชัย  

27 นางสาว จิตติพรรณ ช่วยแสง  

28 นางสาว ทิพวรรณ วงค์ใจ  



LINEประจ าชั้นเรียน ห้อง 4/6

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

29 นางสาว ธิดารัตน์ โภควัฒน์  

30 นางสาว มณฑกานต์ ขาวบาง  

31 นางสาว นันทนา สุขพะนัด  

32 นางสาว พิชญ์สินี บริสุทธ์ิ  

33 นางสาว จุฬาภา แก้วคนตรง  

34 นางสาว สิรินาฏ บุญเรือง  

35 นางสาว ณัฏฐณิชา  แอกประโคน  

36 นางสาว ธนิชา ลาภเจริญ  

37 นางสาว นิภาพร  ร่วมใจ  

38 นางสาว ปาริฉัตร  เพ็งพรรณ์  

39 นางสาว ปิ่นมณี หงษ์พนัส  

40 นางสาว เพ็ญพิชชา ไทยเจริญ  

41 นางสาว ลลิตา  มีมาก  

42 นางสาว อภิญญา โชติสุวรรณ  
 

แจ้งก าหนดการมามอบตัวในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2564 

นักเรียนล าดับที่ 1 – 7 มอบตัว เวลา 08.30 – 09.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 8 – 14 มอบตัว เวลา 09.30 – 10.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 15 – 21 มอบตัว เวลา 10.30 – 11.20 น. 

นักเรียนล าดับที่ 22 – 28 มอบตัว เวลา 13.00 – 13.50 น. 

นักเรียนล าดับที่ 29 – 35 มอบตัว เวลา 14.00 – 14.50 น. 

นักเรียนล าดับที่ 36 – 42 มอบตัว เวลา 15.00 – 15.50 น. 

***ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาให้ตรงตามเวลาดังกล่าว  

มิเช่นน้ันอาจจะถูกตัดสิทธ์ิ*** 
 


