
 
 
 
 
 

ตารางการรับมอบตัวและการรับหนังสือเรียน 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

ช่วงเวลา 
รายละเอียด หมายเหตุ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
08.00 น. 09.00 น. ตามรายชื่อห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1   
09.00 น. 10.00 น. ตามรายชื่อห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  
10.00 น. 11.00 น. ตามรายชื่อห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3  
11.00 น. 12.00 น. ตามรายชื่อห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4  
12.00 น. 13.00 น. ตามรายชื่อห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  
13.00 น. 14.00 น. ตามรายชื่อห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  

14.00 น. 15.00 น. ตามรายชื่อห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อให้มา
รายงานตัวได้ตั ้งแต่เวลา 
08.00 น.- 16.00 น.  

 

ขั้นตอนการรับ 

 1. อนุญาตให้นักเรียน 1 คน และผู้ปกครอง 1 คนเท่านั้น เพ่ือลดความแออัด 
 2. รายงานตัวและรับหนังสือเรียน บริเวณโดมหลวงพ่อจุลและโรงอาหารของโรงเรียน 
 3. ถ้าไม่สามารถมารับได้ในวันและเวลาดังกล่าว สามารถมารับได้ในวันที่ทางโรงเรียน เปิดเรียน
ตามปกติ เป็นต้นไป 
 4. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ 

 4.1 การเว้นระยะห่าง (Distancing) ระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ - 2 เมตร  
4.2  สวมใส่หน้ากาก (Mask wearing) ใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา  
4.3 ล้างมือ (Hand washing) ล้างมือบ่อยๆ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์  
4.4 คัดกรองวัดไข้ (Tesing) วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา  
4.5 ลดการแออัด (Reducing) ลดการเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยง กลุ่มคนจำนวนมาก  



 

 

 

 

5. กรณีไม ่สามารถมารายต ัวที ่ โรงเร ียนได ้ ให ้ทำการรายงานต ัวผ ่านระบบออนไลน ์ตาม

ลิงคh์ttp://salokbat.ac.th/datashow_65085 หรือ QR CODE   

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ inbox เพจเฟสบุ๊คโรงเรียนสลกบาตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

เอกสารที่ต้องเตรียม 
 
1.สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 
2.สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
3.สำเนาใบแจ้งเกิดนักเรียน 
4.สำเนาวุฒิจบการศึกษา 
5.สำเนาบัตรประชาชนบิดา  
6.สำเนาทะเบียนบ้านบิดา  
7.สำเนาบัตรประชาชนมารดา 
8.สำเนาทะเบียนบ้านมารดา  
9.รูปถ่าย 1นิ้ว จำนวน 4 รูป 
 
หมายเหตุ : นักเรียนที่ส่งเอกสารดังกล่าวครบเรียบร้อยแล้ว ให้นำเฉพาะเอกสารใบมอบตัวมายื่น          

ในวันรายงานตัวและการรับหนังสือเรียน ให้ตรงตามเวลาที่แจ้งไว้  
     หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที ่ ครูหิร ัญ บุญสม เบอร์โทร 088 -8217793 ,             

ครูไมตรี  มั่นทรัพย์ เบอร์โทร 084-4908894, โรงเรียนสลกบาตรเบอร์โทร 0-55772029 

QR CODE: ส่งเอกสารมอบตัวออนไลน์ใน
กรณีทีไ่ม่สามารถมารายตัวท่ีโรงเรียนได้ 



 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

1 ด.ช.ศุภิรมย ์ ระยับ 
2 ด.ช.เกริกพล พรมสำเภา 
3 ด.ช.คฑาวุธ สุดใจ 
4 ด.ช.จิรภัทร เร่คลอง 
5 ด.ช.ชนาธิป พินตะคุ 
6 ด.ช.ชัยอนันต ์ กษภะ 
7 ด.ช.ณัชพล ลิ่มหนำ 
8 ด.ช.ธนศักดิ์ เฟ้ืองฟุ้ง 
9 ด.ช.ธนาพิสุทธิ์ กลิ่หอม 
10 ด.ช.นทีพร เหล่าพร 
11 ด.ช.ปรวุฒ ิ ชินนาวงศ์ 
12 ด.ช.พรพิพัฒน์ ศักดิ์อินทร์ 
13 ด.ช.พัชรา กลิ่นหัวไผ่ 
14 ด.ช.เมธา เรืองอยู่ 
15 ด.ช.วรวิทย์ อ่อนหมาน 
16 ด.ช.วชัรภณ ปินแดง 
17 ด.ช.สธุิพจน์ ทิณนารัก 
18 ด.ช.อรรถนนท์ นิ่มสกุล 
19 ด.ช.อัศวิน พลจตุรัส 
20 ด.ญ.จารุววณ คิ้วอ่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

21 ด.ญ.จิรธิดา สามารถ 
22 ด.ญ.ชุติมา แพงพันธ์ 
23 ด.ญ.เชิญณิชา ทองเอ่ียม 
24 ด.ญ.ณปภัสร ์ เพชรนิล 
25 ด.ญ.ทักษอร พันธ์กสิกรรม 
26 ด.ญ.ธิติรดา สุ่ยเภา 
27 ด.ญ.นราทิพย์ บัวใบ 
28 ด.ญ.ปาณิศรา เจริญรส 
29 ด.ญ.ปานวาด บุญโต 
30 ด.ญ.รัตนวด ี สุวรรณรัตน์ 
31 ด.ญ.ลันลิณี สีดาแก้ว 
32 ด.ญ.วนิดา พรหมมินทร์ 
33 ด.ญ.ววัณธิษา ยอดฉัตร 
34 ด.ญ.วิลาสิณ ี พงษ์ตุ่น 
35 ด.ญ.วีรญา โพธ์ทอง 
36 ด.ญ.สิริกา บุตรทนงค์ 
37 ด.ญ.สิริวัน พูลแก้ว 
38 ด.ญ.สุธาวด ี สายไทสง 
39 ด.ญ.สุรีรัตน ์ คงเจริญ 
40 ด.ญจิรธิดา พินธุกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 2 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

1 ด.ช.กอบกู้ เอ่ียมฤดี 
2 ด.ช.เจษฏากร ศรีสุข 
3 ด.ช.ชนวัต ชมชาติ 
4 ด.ช.ชิษณุพงษ์ อ่ิมเสนาะ 
5 ด.ช.ณัฐพงษ์ บูรภาพ 
6 ด.ช.ธนวัฒน์ นุ่มนาค 
7 ด.ช.ธีรเมช พรรษา 
8 ด.ช.ธีรเมท ระยับ 
9 ด.ช.ปรเมศฐ์   ชนพิทักษ์ 
10 ด.ช.พงศธร   หอมดี 
11 ด.ช.รชต เรืองจุ้ย 
12 ด.ช.วชิรพงศ์ สร้อยคำ 
13 ด.ช.วศกร มัจฉาน้อย 
14 ด.ช.สรรักษ์ อ่วมน้อย 
15 ด.ช.อธิปจิรา ทาแก้ว 
16 ด.ช.อธิภัทร  อ่ำทิม 
17 ด.ช.อโนชา ภูธร 
18 ด.ช.อโนทัย พันสี 
19 ด.ช.อิทธิพล พูลเพิ่ม 
20 ด.ญ.ชรินรัตน์ สิทธิแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 2 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

21 ด.ญ.ชุติมา กาลวงษ์ 
22 ด.ญ.เดือนเต็ม เชื้อนุ่น 
23 ด.ญ.ทักษอร อ่อนคำ 
24 ด.ญ.ธิดารัตน์ เอ่ียมราบ 
25 ด.ญ.ปภัสรา นาคบาตร 
26 ด.ญ.พีรดา หฃษ์รัตน์ไตร 
27 ด.ญ.สุธาสิน ี มนัสสา 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 3 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

1 ด.ช.ฉัตรวิรุฬ ครุฑบัตร 
2 ด.ช.ชลธาร ดำสนิท 
3 ด.ช.ณัฐพงศ์ โสสีดา 
4 ด.ช.ณัฐพล คลองจั้นทร์ 
5 ด.ช.ต้นกล้า พรมมณี 
6 ด.ช.ทัตติธาดา หุ่นทอง 
7 ด.ช.ธนชั พันธุ์ดี 
8 ด.ช.ธันยวัฒน์ โตมา 
9 ด.ช.ธีรภัทร แก้วเทศ 
10 ด.ช.พรชัย มานพ 
11 ด.ช.ภาณุกฤช บุญพร 
12 ด.ช.ภาณุพงษ์ พูลฤทธิ์ 
13 ด.ช.ภาณุวัฒน์ กลิ่นหอม 
14 ด.ช.มีนา ศิลาอาศน์ 
15 ด.ช.เมธาสิทธิ์ นาคภูมิ 
16 ด.ช.วรณัฐ ซุ้มดง 
17 ด.ช.อนุวัตร ชื่นพรม 
18 ด.ช.อาณัฐ แก้วสุวรรณ 
19 ด.ญ. ชัลลีย ์ แอน วิลเลส 
20 ด.ญ.ขวัญปภัส เกิดลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 3 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

21 ด.ญ.จิรธิดา พินธุกร 
22 ด.ญ.ชลพรรษ เหมสิงห์ 
23 ด.ญ.นุชจร ี โกทัน 
24 ด.ญ.ปรียดา อภัยวรรณสันติ 
25 ด.ญ.พัชราภรณ์ เอกพงษ์ 
26 ด.ญ.อรอุมา จันทแสน 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 4 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

1 ด.ช.กฤษณะ พรมอ่อน 
2 ด.ช.จารุพงค์ เวชประสิทธิ์ 
3 ด.ช.ชนะชัย คชฤทธิ์ 
4 ด.ช.ทัศศนันท์ ชอบธรรม 
5 ด.ช.ธนธร เขตกัน 
6 ด.ช.ธีรนันท ์ สาระคน 
7 ด.ช.นชกร ย่านศร 
8 ด.ช.นพรัตน์ ชมชาติ 
9 ด.ช.พุฒิกร ธงชัย 
10 ด.ช.ภาณุศิษย์ สโรทัน 
11 ด.ช.วทันย ู เสือแดง 
12 ด.ช.วรุตม ์ เจริญรส 
13 ด.ช.วิษณุ เพชรทอง 
14 ด.ช.ศิรสิทธ ์ ทองทนงศักดิ์ 
15 ด.ช.ศุภสิทธิ ์ พวงอร่าม 
16 ด.ช.ศุภิชัย ระยับ 
17 ด.ช.สรณธร เม่นสอน 
18 ด.ช.สิทธิกร เขียวหลง 
19 ด.ช.อนวิช เกตสุวรรณ 
20 ด.ญ.ชัยณา วันดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 4 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

21 ด.ญ.ฑิฆัมพร นิลาพันธ์ 
22 ด.ญ.ธิติมา ศรีเพชร 
23 ด.ญ.ปรานรวิน กัลมาลัย 
24 ด.ญ.มาทิตา กิ่นทอง 
25 ด.ญ.อรัญญา ไทสันเที๊ย 
26 ดญ.กชกร อบมาสุ่ย 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 1 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

1 นายชัยสิทธิ์ เสือสิงห์ 
2 นายณัชพล ธัญเจริญ 
3 นายณัฐคม บูรณชาติ 
4 นายธนโชต ิ ก้อนจันทร์เทศ 
5 นายธนปกรณ์ ดอกจันทร์ 
6 นายนวดล นิพนธ์ 
7 นายปรเมศ หล่อทองคำ 
8 นายสุรพัศ ก้อนจันทร์เทศ 
9 นายอนุพนธ์ เสนาะเสียง 
10 น.ส.กชกร ปานศิลา 
11 น.ส.ขวัญญา ฉลาด 
12 น.ส.ฉันท์ชนก อ่อนน้อม 
13 น.ส.ชนิดา ด้วงชื่น 
14 น.ส.ชลธิชา กลิ่นหัวไผ่ 
15 น.ส.ชุติมณฑ์ ศิริสุทโท 
16 น.ส.ซัลดาลี ่

 

17 น.ส.ญญารัตน์ เรืองฉาย 
18 น.ส.ณัฐฐาพร ไม้ทอง 
19 น.ส.ณัฐธชิา เดชโบราณ 
20 น.ส.ธิดารัตน์ ไม้ทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 1 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

21 น.ส.นภาพร ก่ำแก้ว 
22 น.ส.นริศรา ศรแก้ว 
23 น.ส.นลินนภิา สุขเจริญ 
24 น.ส.น้ำฝน ประยูร 
25 น.ส.ปริศา ทองขาว 
26 น.ส.ปาริฉัตร เชิญขวัญ 
27 น.ส.ปิยฉัตร ไผสระน้อย 
28 น.ส.พรพรรณ เริงสมัย 
29 น.ส.พิมลภัส เข็มทอง 
30 น.ส.ภานุมาศ หาบุญพาด 
31 น.ส.รัตนาภรณ ์ อัมฤทธิ์ 
32 น.ส.รุ่งทิวา คล้ายเจียม 
33 น.ส.รุ่งนภา สาระพิน 
34 น.ส.วณิสตา การะภักดี 
35 น.ส.ศวรรยา แก้วจันทึก 
36 น.ส.สริสา เกตุกรรม 
37 น.ส.สุจวีรรณ ยอกหอม 
38 น.ส.สุพรรษา เกตุภูงา 
39 น.ส.สภุิชญา แตงพรม 
40 น.ส.อทิตยา โพธิ์กลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 2 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

1 นายกิตติศักดิ์ เมารกุล 
2 นายชยานันท์ พระธานี 
3 นายชัยชนะ อ่ิมใจ 
4 นายณัฐวุฒิ แก้วประดับกุล 
5 นายธีระพัฒน์ สะสีแสง 
6 นายพีพัฒน์ แซ่คา 
7 นายวรกฤช พันละออง 
8 นายศรันย์ แสนพันดี 
9 นายศุภโชค คงประจักษ์ 
10 นายสรรทรรศ เสือแดง 
11 นายสุเมธ จันทร์ทอง 
12 นายเอกพล จอมศรี 
13 น.ส.กรรพรรณ ลิพินาศ 
14 น.ส.ณัฐริกา อนันต์วงศ์ 
15 น.ส.ดารารัตน ์ สนธ ิ
16 น.ส.เนตรชนก หล่อทอง 
17 น.ส.ปนัดดา ทัดทาน 
18 น.ส.ปรราณแก้ว ประทุม 
19 น.ส.วลลนา ม่วงไม้ 
20 น.ส.โสภณัฐ ยี่สุ่น 
21 น.ส.อินทิรา นาคมาตร 
22 น.ส.เอเอ  
23 น.ส.ฮันจารี  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 3 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

1 นายกรกช แดนดง 
2 นายกษิดิฐ บำรุง 
3 นายฆฤนฆฟต พงษเ์กษตรกรรม 
4 นายชวกร อ้นมั่น 
5 นายชวกร อินทร์แพ่ง 
6 นายฏฤษฎา ศรีอ่อน 
7 นายณัฐกร พลน้อย 
8 นายณัฐวุฒิ พรมมอ่อน 
9 นายทนงศักดิ์ เสือคุ้ม 
10 นายธนกฤต  รอดอินทร์ 
11 นายธนภัทร สมยา 
12 นายธวัชชัย อนุยูร 
13 นายธีพล  ชนพิทักษ์ 
14 นายนพดล  ทองสังข์ 
15 นายปฏิภาณ ร่มโพธิ์ 
16 นายพรเทพ หิรักษา 
17 นายพัฒมาศ กันนิกูล 
18 นายพิชิต บัวศรี 
19 นายพิเวษฐ์ บัวคำ 
20 นายยอดฉัตร เชี่ยวชาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 3 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

21 นายรัฐภูมิ ปัญญาฤทธิ์ 
22 นายวรพงษ์ แสนแก้ว 
23 นายวสุธา ฉายยา 
24 นายศรันย์ เม่นไพร 
25 นายสรยุทธ แกว่นกสิกรรม 
26 นายสิวภพ นาคสังข์ 
27 นายเสกสรร คำอินสม 
28 นายเสรี คำมงคล 
29 นายอิทธิชัย จันทร์เทียน 
30 น.ส.จิราวรรณ บุญงามขำ 
31 น.ส.ชลธิชา พันธ์กสิกร 
32 น.ส.ณภัทร ทองดี 
33 น.ส.ติมา จิวเจริญ 
34 น.ส.ธัญญารัตน ์ กัลมาลัย 
35 น.ส.บัณฑิตา มิ่งเมือง 
36 น.ส.ปานระว ี จันทร์อำนวย 
37 น.ส.พรรณรดา อิทธิศักดิ์ 
38 น.ส.มัลิกา แสงอินทร์ 
39 น.ส.รัตนาภรณ ์ จารดเย็น 
40 น.ส.วลิาวรรณ คันศร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศรายช่ือนักเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 3 

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ปีการศึกษา 2564 

เลขที่ ชื่อ นามสกุล 

41 น.ส.ศรัญญษ สังดิษฐ์ 
42 น.ส.ศรุตา คันศร 
43 น.ส.ศิรพันธ์ ทองเภา 
44 น.ส.ศิรินทิพย์ การะภักดี 
45 น.ส.สิริกร โพธิ์ทอง 
46 น.ส.สภุัชญา ฤทธิ์อ้น 
47 น.ส.อรจิรา ตุระเสต 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 


