
  ตามท่ีโรงเรียนวัดเขียนเขต  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  2  
ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนปกติ  (ในเขตพ้ืนท่ีบริการ)
 ประจ าปีการศึกษา 2564  ในวันท่ี 22  พฤษภาคม  2564  บัดน้ีได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
มารายงานตัวศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ประเภทห้องเรียนปกติ (ในเขตพ้ืนท่ีบริการ)  จ านวน  95  คน
เพ่ือให้การด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงให้ผู้ผ่านการคัดเลือก  ด าเนินการดังน้ี

เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid - 19) ทางโรงเรียนวัดเขียนเขตมีความจ าเป็น
ให้การรายงานตัว และมอบตัว ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้องเรียนปกติ (ในเขตพ้ืนท่ีบริการ)
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 – 95
โดยเรียงตามล าดับคะแนน มารายงานตัวนักเรียน ณ หอประชุมปาริชาติ เวลา  08.00 – 12.00  น. (ถ้าไม่มารายงานตัว 
ถือว่าสละสิทธ์ิ)   ปฏิบัติดังน้ี 

1.1 ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 1 – 40 มารายงานตัวนักเรียน  ในวันท่ี   24   พฤษภาคม 2564
เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ  หอประชุมปาริชาติ  (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ)

1.2 ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 41 – 80 มารายงานตัวนักเรียน  ในวันท่ี   24   พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 - 10.00 น. ณ  หอประชุมปาริชาติ  (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ)

1.3 ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 81 – 95 มารายงานตัวนักเรียน  ในวันท่ี   24   พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ  หอประชุมปาริชาติ  (ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิ)
     2. กรณีผู้ท่ีได้ล าดับท่ี 1 – 95 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 – 40 มามอบตัวนักเรียน  ในวันท่ี   29   พฤษภาคม 2564  เวลา 08.00 - 09.30 น.
 ณ  หอประชุมปาริชาติ โดยผู้ปกครองต้องน าค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมการเรียน และเอกสารประกอบการมอบตัว
ให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนด  (ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน  และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเรียน)  

3.2 ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 41 – 80 มามอบตัวนักเรียน  ในวันท่ี   29   พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 - 11.00 น.
ณ  หอประชุมปาริชาติ โดยผู้ปกครองต้องน าค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมการเรียน และเอกสารประกอบการมอบตัว
ให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนด  (ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน  และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเรียน)  

ประกาศ โรงเรียนวัดเขียนเขต
เร่ือง  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิมารายงานตัวศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

...............................................................................
ประเภทห้องเรียนปกติ (ในเขตพ้ืนท่ีบริการ) ปีการศึกษา  2564

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


3.3 ผู้ท่ีมีรายช่ือล าดับท่ี 81 – 95 มามอบตัวนักเรียน  ในวันท่ี   29   พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 - 13.30 น.
ณ  หอประชุมปาริชาติ โดยผู้ปกครองต้องน าค่าใช้จ่ายตามโปรแกรมการเรียน และเอกสารประกอบการมอบตัว
ให้ครบถ้วนตามท่ีก าหนด  (ถ้าไม่มามอบตัวตามวัน  และเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธ์ิการเข้าเรียน)  

หมายเหตุ มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 ซ้ าช้ัน 1 คน

ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

ว่าท่ีร้อยตรี 
                    (อรรถสิทธ์ิ     เนตรทิพวัลย์)
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต



ท่ี สกุล หมายเหตุ
1 เด็กหญิง เนฐิตา เทียนทอง
2 เด็กหญิง ฐิพิชชาญากร สุมาลยาภรณ์
3 เด็กหญิง สุพัตตา กิตติเลิศพัฒน์
4 เด็กหญิง สิริวิมล ล้ิมล้ าเลิศกุล
5 เด็กหญิง ธนัณภัทร สุวรรณโณ
6 เด็กหญิง สุดทิดา กิตติเลิศพัฒน์
7 เด็กหญิง ศศินา ค าพรม
8 เด็กชาย สิรัฐภูมิ มุรพรหม
9 เด็กหญิง ปรีชญาน์ ชาญประโคน
10 เด็กหญิง ดลฤดี ต่วนสิงห์กิจ
11 เด็กชาย ชยากร ประทีปทอง
12 เด็กหญิง รวยนฤนาจ สิริศิลานันท์
13 เด็กชาย อนุวรรตน์ ดิษฐ์สุทัศน์ชัย
14 เด็กชาย นัถวรรณ สังฆะมี
15 เด็กหญิง ชญานันท์ พูลสมบัติ
16 เด็กหญิง กรกาญจน์ เมืองพลิ
17 เด็กหญิง อนัญญา จ่ันเพชร
18 เด็กชาย ยศกร สีวันนา
19 เด็กหญิง นัทธ์หทัย วาสนวมล
20 เด็กชาย วัชรพงษ์ ลัทธศรี
21 เด็กหญิง ชนม์นิภา จิณะเสน
22 เด็กชาย สุทธินันท์ กล่ินทัรพย์
23 เด็กชาย สุพะกอน ไผ่งาม
24 เด็กชาย อัศฆ์เดช ป่ินสูง
25 เด็กชาย รชต ป้อมปล้อง
26 เด็กหญิง สุภัสสรา ไกรศรี
27 เด็กหญิง วรรณวิษา เช้ือชูชาติ
28 เด็กหญิง วรนิสา เจริญอินทร์
29 เด็กหญิง โสภิดา วิเศษอักษร
30 เด็กชาย อภิรักษ์ ป้ายงูเหลือม
31 เด็กชาย สรวีย์ เรืองทวีสุข
32 เด็กชาย นันทพงศ์ หงษ์รัตนาฤทธ์ิ
33 เด็กหญิง ลักษิกา เบียร์ทอง
34 เด็กชาย วิญญู ยวนเมือง
35 เด็กชาย ณัฐวุฒิ อยู่เปรม
36 เด็กชาย อภินันท์ นาคเกตุ
37 เด็กชาย ชาคริต ราษฎร
38 เด็กหญิง อัจฉรา หวานชิต
39 เด็กหญิง จิราพัชร โพธิจันทร์
40 เด็กชาย จิรภัทร เกิดถาวร

ช่ือ



ท่ี สกุล หมายเหตุ
41 เด็กชาย ธนธรณ์ ภานุศรี
42 เด็กชาย พงศกร ภิภักกิจ
43 เด็กชาย ภานุวัฒน์ พรหมายน
44 เด็กชาย จิรภัทร โพธ์ิเย็น
45 เด็กชาย มาวืน ซิมเต็ก
46 เด็กหญิง เก็จแก้ว กระจังทอง
47 เด็กชาย สรณะ เทพภัณฑ์
48 เด็กชาย จิรกร   นิยมพร้อม
49 เด็กชาย คุณญาพิพัฒน์ เงินพจน์ด้วง
50 เด็กชาย รัชชานนท์ สิงห์ปิญญา
51 เด็กชาย อติวิชญ์ ดิษฐ์สุทัศน์ชัย
52 เด็กหญิง ทิพย์วิมล จ านงค์สาร
53 เด็กชาย วงศกร วรรณทอง
54 เด็กหญิง ประภาพร   บุตรศรี
55 เด็กหญิง สุณิชาพัฒน์ สังข์สวัสด์ิ
56 เด็กชาย รฐภัทร ศรีมณี
57 เด็กชาย กิตติโชค จงเจริญ
58 เด็กหญิง กัณธิมา ขุนสูงเนิน
59 เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญประสิทธ์ิ
60 เด็กชาย พลวัตร อินทร์ย้ิม
61 เด็กชาย ธัญวิศิฎฐ์ จิตสัมพันธ์
62 เด็กหญิง ฐิติยากรณ์ เตชะวิภาต
63 เด็กหญิง ธนัชชา มาขาว
64 เด็กชาย ณดนัย รวยสูงเนิน
65 เด็กหญิง วีรุตธิมา เฉยภิรมย์
66 เด็กหญิง นภัสสร พรมลี
67 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ปาวะโก
68 เด็กชาย วรภพ โครตนายูง
69 เด็กชาย อัครพันธ์    ยองใย
70 เด็กชาย ภูริวัฒนฑก์ อดุลยฤทธิกุล
71 เด็กหญิง วริษา พูลขันธ์
72 เด็กหญิง จิราภร์ กล่ินหอม
73 เด็กหญิง สาธิตา ขันขุนทด
74 เด็กชาย กวิท ประทีปฉาย
75 เด็กชาย ศิวกร แก้วกมล
76 เด็กหญิง ณิชชา ถิรเดชาวีร์
77 เด็กชาย ธงชัย ป้อมสะแก
78 เด็กชาย สุทธิโรจน์ รักงาม
79 เด็กชาย ภูวนัย เคนงาม
80 เด็กชาย ธนภัทร วังสวัสด์ิ

ช่ือ



ท่ี สกุล หมายเหตุ
81 เด็กหญิง ชนาภา เทพัสดิน ณ อยุธยา
82 เด็กชาย ณัฐภัทร นวนพุ่ม
83 เด็กชาย ณัฐพล ทองม่วง
84 เด็กหญิง อภิญญา ทองเทพ
85 เด็กหญิง พัชรพร สารสุวรรณ
86 เด็กหญิง เฟ่ืองลัดดา รักกระโทก
87 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ตรีบุญเมือง
88 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ค าเจริญ
89 เด็กหญิง ทราพร จ าปางาม
90 เด็กหญิง ณรีญา สุขเมือง
91 เด็กชาย สรศักด์ิ บุญญาอารักษ์
92 เด็กชาย ปิยะพัทธ์ พรธาดาวิทย์
93 เด็กหญิง ชญาดา ดาสุข
94 เด็กหญิง ชนิดาภา   หงษ์ชุมแพ
95 เด็กหญิง นันท์นภัส ตาจันทร์
96 เด็กหญิง อารียา หวานชิต ส ารองล าดับท่ี 1
97 เด็กชาย ภานุวัฒน์   หมวกผัน ส ารองล าดับท่ี 2
98 เด็กหญิง เมธาวี เลิศบุญ ส ารองล าดับท่ี 3
99 เด็กหญิง นราพร ค าบอนพิทักษ์ ส ารองล าดับท่ี 4
100 เด็กชาย ประภัสสร แสนสุภา ส ารองล าดับท่ี 5
101 เด็กหญิง ภัณฑิตา แถนทอง ส ารองล าดับท่ี 6
102 เด็กชาย กรวิชญ์ บัวหอม ส ารองล าดับท่ี 7
103 เด็กหญิง ศุภัสรา สิงหรัญ ส ารองล าดับท่ี 8
104 เด็กชาย ชินพัฒน์ สิทิโรคธรรม ส ารองล าดับท่ี 9
105 เด็กหญิง แสตมป์ วงศ์สุวรรณ ส ารองล าดับท่ี 10

ช่ือ



...............................................................................


