
 
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 
เรื่อง  การตรวจหลักฐานของนักเรียนที่สมัครเรียนด้วยระบบออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา  2563 
 

ตามท่ีโรงเรียนวัดเขียนเขต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  ได้ด าเนินการรับสมัคร
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ   ประจ าปีการศึกษา  2563   โดยสมัคร
ออนไลน์ ในระหว่างวันที่   3 – 12  พฤษภาคม   2563  บัดนี้ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้ที่มีรายชื่อได้ส่งเอกสาร
หลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐานในการสมัครเรียน  

 
เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงให้ผู้ที่มีรายชื่อ  ด าเนินการดังนี้ 
     1. ให้ผู้ที่มีรายชื่อล าดับที่ 1 – 7 มาส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือตรวจสอบหลักฐาน  เวลา 08.30 – 09.30 น. 

 ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันที่   20   พฤษภาคม  2563  
     2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อล าดับที่  8 – 14 มาส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐาน  เวลา 09.30 – 10.30 น.  

ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันที่   20   พฤษภาคม  2563  
     3. ให้ผู้ที่มีรายชื่อล าดับที่ 15 – 21 มาส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐาน  เวลา 10.30 – 11.30 น.  

ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันที่   20   พฤษภาคม  2563  
     4. ให้ผู้ที่มีรายชื่อล าดับที่ 22 – 27 มาส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐาน  เวลา 08.30 – 09.30 น. 

 ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันที่   21   พฤษภาคม  2563  
     5. ให้ผู้ที่มีรายชื่อล าดับที่ 28 – 33 มาส่งเอกสารหลักฐานเพื่อตรวจสอบหลักฐาน  เวลา 09.30 – 10.30 น.  

ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันที่   21   พฤษภาคม  2563  
     6. ให้ผู้ที่มีรายชื่อล าดับที่  34 – 40  มาส่งเอกสารหลักฐานเพ่ือตรวจสอบหลักฐาน  เวลา 10.30 – 11.30 น. 

ณ หอประชุมปาริชาติ ในวันที่   21   พฤษภาคม  2563  
 
โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ 

          1. สูติบัตรตัวจริง พร้อมส าเนาสูติบัตรของนักเรียน   จ านวน  1 ฉบับ 
          2. ส าเนาบัตรประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ  
          3. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา อย่างละ 1 ฉบับ 
          4. เอกสารระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ตัวจริงพร้อมส าเนา จ านวน  1 ฉบับ 
          5. เอกสารแสดงผลคะแนนสอบโอเน็ตของนักเรียนฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ (เฉพาะนักเรียน
ทีส่มัครเรียนระดับ ม. 4 ห้องเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) 
          6. ส าเนาทะเบียนบ้าน  และส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดาและ
มารดา)  อย่างละ 1  ฉบับ 
          7. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุลของนักเรียน บิดา มารดา เป็นต้น 
          8. รูปถ่ายขนาด 1.5 - 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ    
 
 

 
 



ที ่                     ชื่อ - นามสกุล   

หมายเหตุ 
 

1 นายจักรภพ  เหลืองสนธยา วันที่ 20   พฤษภาคม  2563 
เวลา เวลา 08.30 – 09.30 น.  

ณ หอประชุมปาริชาติ 
2 นางสาวศุภนิดา  บิลผิว 
3 นางสาววีรดา  ทองเพชร 
4 นางสาวสุดารัตน์  นาเตย 
5 นางสาวพัชรพร  นันทโกวัฒน์ 
6 นายอรรถชัย  ช้างงาม 
7 นายธนกฤต  สุดรัมย์ 
8 นางสาวฐิตินันท์  แสนแสบ วันที่ 20   พฤษภาคม  2563 

เวลา เวลา 09.30 – 10.30 น.  
ณ หอประชุมปาริชาติ 

9 นายธนกฤต  ไชยวิลาศ 
10 เด็กหญิงลลิตา  ชุมพลกรัง 
11 นางสาวสิรินทิพย์  ศรีกชาธนากูล 
12 นางสาวเปมิกา  อุทากิจ 
13 นางสาวนภัส  ธรรมธร 
14 นางสาววรรณนภา  สุขนุ่ม 
15 นางสาวจีรวรรณ  งามสะอาด วันที่ 20   พฤษภาคม  2563 

เวลา เวลา 10.30 – 11.30   
น. ณ หอประชุมปาริชาติ 

16 เด็กชายธนวิชญ์   จตุทิพย์สมพล 
17 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  นาคสกุล 
18 นายอมรศักดิ์  ผามมาลา 
19 นายธนัท  เปรมชัยธนากุล 
20 นายคุณชัย  จั่นเพชร 
21 นายเอกภูมิ  บุญเรือง 
22 นางสาวดวงฤทัย   เปี่ยมมนัส วันที่ 21   พฤษภาคม  2563 

เวลา เวลา 08.30 – 09.30 น.  
ณ หอประชุมปาริชาติ 

23 นางสาวปัญชณิตา  บุญเรือง 
24 นายอลงกรณ ์  จันทร์สม 
25 นางสาวศิรภักศร   ผึ่งพิมาย 
26 นางสาวเจนสุรี   เกียงโสด 
27 นายปิติพงษ์   อบเชย 
28 นางสาวณัชชา   คงพิทักษ์ วันที่ 21   พฤษภาคม  2563 

เวลา เวลา 09.30 – 10.30 น.  
ณ หอประชุมปาริชาติ 

29 นางสาวจิราภา  ประทินรัมย์ 
30 เด็กชายจักรรินทร์   แก้วเขียว 
31 นายทินวัตร   ท านา 
32 นายวิศรุต   พระแก้ว 
33 นายกรุงเทพ   ฉวีภักดิ์ 
34 นายนพรัตน์   วงค์สุวรรณ์ วันที่ 21   พฤษภาคม  2563 

เวลา เวลา 10.30 – 11.30   
น. ณ หอประชุมปาริชาติ 

35 นายนัทกฤษ   พ่ึงสุยะ 
36 นางสาวอนัญญา   สุขโข 
37 นายธ ามรงค์   สุขแก้ว 
38 นายกิตติภูมิ   เจริญวิวัฒน์สกุล 
39 นางสาวเกวลิน   สอนอุไร 
40 นายธนกร   สงวนพันธุ์ 



 
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  18  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563   

           
ว่าที่ร้อยตรี 

            (อรรถสิทธิ์     เนตรทิพวัลย์) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต 

 
 
 
 


