
  ตามท่ีโรงเรียนวัดเขียนเขต  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  
ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนปกติ  (นอกเขตพ้ืนท่ีบริการ)
 ประจ าปีการศึกษา 2564  ในวันท่ี 22  พฤษภาคม  2564  บัดน้ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
มารายงานตัวศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (นอกเขตพ้ืนท่ีบริการ)  จ านวน  64  คน
เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงให้ผู้ผ่านการคัดเลือก  ด าเนินการดังน้ี

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ทางโรงเรียนวัดเขียนเขตมีความจ าเป็น
ให้การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ (นอกเขตพ้ืนท่ีบริการ)
ประจ าปีการศึกษา  2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    โดยก าหนดให้ผู้ปกครอง 1 ท่าน 
เข้าสถานศึกษา เพ่ือด าเนินการรายงานตัว และมอบตัว แทนนักเรียน (นักเรียนไม่ต้องมา) โดยผู้ท่ีมีรายช่ือผ่านการคัดเลือก
ให้ปฏิบัติ  ดังน้ี
    1. การรายงานตัวนักเรียน  ในวันท่ี  24 พฤษภาคม  2564   ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือผ่านเกณฑ์ล าดับท่ี 1 – 64
โดยเรียงตามล าดับคะแนน มารายงานตัวนักเรียน ณ หอประชุมปาริชาติ เวลา  10.00 – 12.00  น. (ถ้าไม่มารายงานตัว 
ถือว่าสละสิทธ์ิ)   ปฏิบัติดังน้ี 

1.1 ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1 – 25 มารายงานตัวนักเรียน  ในวันท่ี   24   พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ  หอประชุมปาริชาติ  (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ)

1.2 ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 26 – 64 มารายงานตัวนักเรียน  ในวันท่ี   24   พฤษภาคม 2564
เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ  หอประชุมปาริชาติ  (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ)
     2. กรณีผู้ท่ีได้ล าดับท่ี 1 – 64 ไม่มารายงานตัว ทางโรงเรียนจะประกาศเรียกผู้ท่ีได้ล าดับส ารองตามล าดับ
ในวันท่ี   26  พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์โรงเรียน  www.wkkschool.ac.th 
และให้มารายงานตัวในวันท่ี  26  พฤษภาคม 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ส านักงานช้ัน 1   และมอบตัวนักเรียน 
ในวันท่ี  29  พฤษภาคม  2564  ณ  หอประชุมปาริชาติ เวลา  08.00 – 15.00  น.
    3. การมอบตัวนักเรียน ในวันท่ี  29  พฤษภาคม  2564

3.1 ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1 – 25 มามอบตัวนักเรียน  ในวันท่ี   29   พฤษภาคม 2564
เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ  หอประชุมปาริชาติ โดยผู้ปกครองต้องน าค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมการเรียน และเอกสารประกอบ
การมอบตัวให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนด  (ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน  และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเรียน)  

3.2 ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 26 – 64 มามอบตัวนักเรียน  ในวันท่ี   29   พฤษภาคม 2564
เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ  หอประชุมปาริชาติ โดยผู้ปกครองต้องน าค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมการเรียน และเอกสารประกอบ
การมอบตัวให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนด  (ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน  และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเรียน)  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
  

ว่าท่ีร้อยตรี 

ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต
เร่ือง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิมารายงานตัวศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

                    (อรรถสิทธ์ิ     เนตรทิพวัลย์)
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต

...............................................................................
ประเภทห้องเรียนปกติ (นอกเขตพ้ืนท่ีบริการ) ปีการศึกษา  2564

http://www.wkkschool.ac.th/


ท่ี สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชาย อิทธิพล หวังกุหล า
2 เด็กหญิง พรรณพร โสภา
3 เด็กชาย รชฏ เจริญธนสถิตย์
4 เด็กหญิง จิรวดี โพธ์ิค า
5 เด็กหญิง ออมสิน บุญรอด
6 เด็กหญิง ปรียาภัทร นามพล
7 เด็กชาย อติกานต์ ชลประธาน
8 เด็กหญิง ปานิตา ร่มร่ืน
9 เด็กชาย จิรวัฒน์ ช้างใหญ่
10 เด็กหญิง กรวรรณ โจพุ่ม
11 เด็กชาย สิรวิชญ์ มะกรูดอินทร์
12 เด็กหญิง ใหม่ เสียง
13 เด็กชาย ปรวิศ หวานเสร็จ
14 เด็กหญิง ธัญจิรา พรมจวง
15 เด็กชาย สุริยภร ฝอยทอง
16 เด็กชาย สิรวิชญ์ แสงเสือ
17 เด็กชาย ธนพล เปรมบุญ
18 เด็กหญิง ทักษิณา กลีบบัว
19 เด็กชาย นิรัศภูมิ สกุณท าวงค์
20 เด็กชาย พรมนัส พาบัว
21 เด็กชาย ปฐมพร อาสารินทร์
22 เด็กหญิง บุญญาพร ตองตระกูล
23 เด็กหญิง เขมจิตตา ศรีประภา
24 เด็กชาย วรธน   หริตภักดี
25 เด็กชาย ศุภกฤษ์ กันต์นิกุล
26 เด็กชาย สุรพัฒน์ ตะเคียนจันทร์
27 เด็กชาย ชัยวัฒน์ รัตนาเทพ
28 เด็กหญิง เขมิกา จันทะดี
29 เด็กชาย ปัฏฐวิทย์ ภูดัด
30 เด็กหญิง ปรีณ์ธิดา เกล้ือกิจ
31 เด็กชาย เพชรรัตน์ วงษ์ชาลี
32 เด็กชาย จักรินทร์ เหือดไธสง

ช่ือ



ท่ี สกุล หมายเหตุ
33 เด็กชาย ธนกฤติ สิงห์ลา
34 เด็กชาย ศุภชัย โพธ์ิเจริญ
35 เด็กหญิง สาธวี จันทร์เลิศฟ้า
36 เด็กชาย ชานนท์ จาระสุเทพ
37 เด็กหญิง วรัทยา ป่ินนาค
38 เด็กชาย ณัช แดนวงศ์
39 เด็กชาย วชิรวิทย์ นามนัย
40 เด็กชาย กิตติศักด์ิ สินพรกุลวัฒน์
41 เด็กชาย สคลัชนันท์ เทพจินดา
42 เด็กชาย กานตรี   ปินอะ
43 เด็กหญิง ณัฐชญา บ ารุงศิลป์
44 เด็กชาย คุณภัทร ป้อมกาจร
45 เด็กหญิง แพรวา
46 เด็กหญิง เนตรสกาว มะณี
47 เด็กชาย ปฒิภัทธ์ิ วสุขวรรณ์
48 เด็กชาย รณฤทธ์ิ เพ่ิมศรี
49 เด็กหญิง รสรินทร์ สุขโข
50 เด็กชาย ฤทธิกร คชภูธร
51 เด็กชาย สิรภพ ฟ้าคุ้ม
52 เด็กชาย ทวีชัย สีมัยนาม
53 เด็กชาย กฤตเมช แก้วช่วย
54 เด็กชาย ปิยะ ตุทม
55 เด็กชาย รัฐศาตร์   วงษ์ภักดี
56 เด็กหญิง จันทร์จิรา โรจนโพธ์ิ
57 เด็กหญิง วรัศราภรณ์ สิงจานุสงค์
58 เด็กชาย ธนกร ชูศรี
59 เด็กหญิง ภควดี ดีเลิศ
60 เด็กหญิง นัชชา แก้วค ากอง
61 เด็กชาย ศักรินทร์ พรมทอง
62 เด็กชาย อุณาโลม สาระธรรม
63 เด็กชาย วุฒิชัย เหลืองอ่อน
64 เด็กหญิง กัญพชร ประดา
65 เด็กหญิง ชญานิษฐ์ สร้อยอ าภา ส ารองล าดับท่ี 1 

66 เด็กหญิง เพชรณิชา หาญการ ส ารองล าดับท่ี 2

67 เด็กชาย วีรภัทร ผ่องฉวี ส ารองล าดับท่ี 3

68 เด็กหญิง ป่ินปินัทธ์ อัฐมี ส ารองล าดับท่ี 4

69 เด็กชาย นันทพัฒน์ อารีรัตน์ ส ารองล าดับท่ี 5

70 เด็กชาย กฤติน   ทองค า ส ารองล าดับท่ี 6

71 เด็กหญิง พิมพ์อัปสร จ านงค์เวช ส ารองล าดับท่ี 7

72 เด็กหญิง ขวัญปภัสร์ ชมภูศิลป์ ส ารองล าดับท่ี 8

73 เด็กหญิง พันธิตรา พรสถิตย์วรกุล ส ารองล าดับท่ี 9

74 เด็กชาย นิติธาดา ชายณภค์ ส ารองล าดับท่ี 10

ช่ือ
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