
ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล
1 นำยกิตติภพ ศรีขวัญใจ
2 นำยดนัย พ่วงบรรจง
3 นำยทนง บุญแต่ง
4 นำยธีระเทพ มุ่งดี
5 นำยพงศธร ดีหม่ัน
6 นำยสรำวุฒิ ชำญสมร
7 นำงสำวเจนจิรำ ก่ึงวงษ์
8 นำงสำวชุติกำญจน์ เกิดศักด์ิสิทธ์ิ
9 นำงสำวณัฎณิชำ บัวแก้ว

10 นำงสำวทัตพร ดีหม่ัน
11 นำงสำวนัชชำ ศรีริเวช
12 นำงสำวพิมพ์ชนก นำรถมณี
13 นำงสำวพิมศร ท่ังแก้ว
14 นำงสำวภัณฑิรำ ปรำวี
15 นำงสำววทันยำ สุริเดช
16 นำงสำวสุนิสำ วงศ์พิทักษ์
17 นำงสำวอำทิตยำ ทองบุตร
18 นำงสำวประภัสสร รัตโนภำส
19 นำยพีรพัฒน์ แสวงสวัสด์ิ
20 นำงสำวรุ่งนภำ ร่วง
21 นำงสำวพีรดำ คณฑำ
22 นำงสำวจำรุณี ไหวพริบ
23 นำงสำวพรพิมล อังคณำกุลชัย
24 นำยอนวัช เสน่ห์

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิรายงานตัว/มอบตัว
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

วันท่ี  29  พฤษภาคม  2564   เวลา 08.00 - 11.00 น.

ณ โรงเรียนห้วยยางศึกษา
ห้องมอบตัว ม.4 ห้อง 1  ( ล าดับท่ี  1 - 24 )



ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล
1 นำยปรำชชัย อยู่แสง
2 นำยกิติศักด์ิ ปุ้งข้อ
3 นำยณัฐวัตร สมจินดำ
4 นำยณัฐวุฒิ ชอบช่ืน
5 นำยธนดล ชอบช่ืน
6 นำงสำวกนกวรรณ ธรรมอินทร์
7 นำงสำวจันทรรัตน์ สุขลำภ
8 นำงสำวตมิสำ จันทร์ศรี
9 นำงสำวทิพวรรณ ธรรมโชติ

10 นำงสำวธันยำ พล
11 นำยธนพัฒน์ อุปจันโท
12 นำงสำวณิชำ แซ่ล้ี
13 นำงสำวนภัสสร มำลำกุล
14 นำงสำวปวันรัตน์ โชติอนันต์
15 นำยจีรพัฒน์ ประมวล
16 นำยนันทวัฒน์ สุวรรณโต
17 นำยศุภวิชญ์ พรหมสุภำ
18 นำยสิทธิชัย ค ำอ้ำย
19 นำยธรรมรัตน์ บุญยงค์
20 นำยนรำธร แหวนวงศ์
21 นำงสำวอริสำ พันอะ

ห้องมอบตัว ม.4  ห้อง 2 ( ล าดับท่ี  1 - 21 )
ณ โรงเรียนห้วยยางศึกษา

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิรายงานตัว/มอบตัว
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้องท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

วันท่ี  29  พฤษภาคม  2564   เวลา 08.00 - 11.00 น.



            นักเรียนท่ีได้รับกำรประกำศรำยช่ือให้รำยงำนตัว และมอบตัว
ให้มำรำยงำนตัว/มอบตัวในวันเสำร์ท่ี  29  พฤษภำคม 2564  ณ โรงเรียนห้วยยำงศึกษำ 
เวลำ 08.00 - 11.00 ตำมห้องและกลุ่มท่ีก ำหนด  หำกไม่มำรำยงำนตัว/มอบตัวตำมวัน
และเวลำดังกล่ำว  จะถือว่ำสละสิทธ์ิ
ส่ิงท่ีต้องเตรียมในวันรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน 
       1. ส่งเอกสำรประกอบกำรสมัคร (เพ่ิมเติม) เช่น  ปพ.1, สูติบัตร, ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

           และส ำเนำทะเบียนบ้ำน (นร,บิดำ,มำรดำ), เอกสำรอ่ืนๆ ฯลฯ (ส ำหรับผู้ท่ียังส่งไม่ครบ)
       2. ดำวน์โหลด เอกสำรกำรมอบตัว และสัญญำของนักเรียน กรอกข้อมูลในเอกสำรให้เรียบร้อย
           และน ำเอกสำรฯมำในวันมอบตัวฯ (เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็ว)
       3.  ค่ำใช้จ่ำย
        ม.1 จ ำนวน  2,760  บำท

ม.4 จ ำนวน  2,260  บำท
(ระดมทรัพยำกร 2,000 บำท/ค่ำประกันอุบัติเหตุฯ 260 บำท /ค่ำว่ำยน้ ำ (เฉพำะม.1) 500 บำท
หมายเหตุ ผู้ปกครองท่ีน ำนักเรียนมำมอบตัวฯ ต้องเป็นผู้ปกครอง(ตัวจริง) เท่ำน้ัน



          1. ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ
          2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย, ล้ำงมือด้วยสบู่และน้ ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ในจุดท่ีก ำหนดให้
          3. เว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) อย่ำงน้อย 1-2 เมตร
          4. ปฏิบัติกิจกรรมกำรมอบตัวฯตำมจุดท่ีก ำหนดตำมล ำดับฯ เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรฯ 
              อย่างเคร่งครัด

 จุดท่ี 1  * จอดรถฯ บริเวณหน้ำโรงเรียน
 * ตรวจสอบรำยช่ือ และห้องท่ีมอบตัวฯ (ศำลำหมู่ 8 หน้ำ ร.ร.)

จุดท่ี 2 คัดกรองผู้มำมอบตัวตำมมำตรกำรโควิด 
จุดท่ี 3  * ส่งเอกสำร (เพ่ิมเติม) ตำมห้องและสีท่ีก ำหนด 

 * ตรวจสอบ, รับเอกสำรใบมอบตัว /สัญญำของนักเรียน 
พร้อมชุดเอกสำรกำรสมัครฯ
 * ไปมอบตัวตำมห้องและสีท่ีก ำหนดในเอกสำรฯ

จุดท่ี 4 มอบตัวตำมกลุ่มห้อง และสีท่ีก ำหนด
 * เขียนเอกสำรกำรมอบตัว/สัญญำนักเรียน ให้ครบถ้วน
 * ส่งเอกสำรตรวจสอบ 
 * เข้ำกลุ่มไลน์ห้องเรียน
 * ลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครอง
 * รับบัตรคิว
 * จ่ำยเงินฯ ตำมล ำดับบัตรคิว
 * รับเอกสำรคู่มือนักเรียน และตำรำงเรียนออนไลน์

จุดท่ี 5 บริกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรเรียน และชุดพละโรงเรียน
          5. อนุญำตให้ผู้ปกครอง 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน เท่ำน้ัน ในกำรมอบตัวฯ

แนวปฏิบัติส าหรับผู้มามอบตัวฯ ตามมาตรการโควิด 19  ดังน้ี


