
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบานสอง 

 เรื่อง ขอเลื่อนการมอบตัวนักเรียน การรับคาอุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน  
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2564 

---------------------------------------------------------- 
 

ตามที่โรงเรียนบานสอง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานีเขต 3 ไดกําหนดใหมี
การมอบตัวนักเรียนเขาเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  พรอมกันทั้งหมด 
ตามจํานวนที่มาสมัครเขาเรียนในระหวางวันที่ 24-28 เมษายน 2564 นั้น  ปรากฏวามีผูสมัครเรียนทั้งสิ้น
จํานวน 57 คน 

ทางโรงเรียนบานสองไดรวมพิจารณาแลวมีความเห็นวา ปจจุบันเกิดสถานการณการแพรระบาด   
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยางแพรหลายในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อปองกันและควบคุม
สถานการณการแพรระบาดของโรคดังกลาว จึงขอแบงชวงเวลาการมอบตัวตัวนักเรียน การรับคาอุปกรณการ
เรียนและเครื่องแบบนักเรียน ประจําปการศึกษา 2564 ในระหวางวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564  
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ หากมีขอสงสัยหรือสอบถามเพ่ิมเติมสามารถติดตอไดที่ นางพิมประภา หมื่นรัญญ  
เบอรโทรศัพท 089-5921147 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

 
  (นางสาวจิรพันธ   เกิดกุล)  
ผูอํานวยการโรงเรียนบานสอง 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบานสอง    

โทร.๐๗๗-๓๖๑๑๐๑ 

  



รายละเอียดเอกสารแนบ 
 การมอบตัวนักเรียน  การรับคาอุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1 ประจําปการศึกษา 2564  
ระหวางวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล วันและเวลามอบตัว หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงนันธิดา พันธวงษ  
 
 
 
 
 

15 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 น. 

ใหผูปกครองเปนผูพานักเรียนมา
มอบตัว ตามวัน เวลา ดังกลาว
ขางตน  
(นักเรียน 1 คน : ผูปกครอง1 คน)
เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) 
 
***ใหผูปกครองนําใบเสร็จคา
เครื่องแบบนักเรียนมาดวย  
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ไมต่ํากวา
450บาท) 

2 เด็กชายธนกฤต   ศรีแกวคง 

3 เด็กหญิงกมลชนก ดําดวงโรม 

4 เด็กชายวนพงษ แกวเลิศ 

5 เด็กหญิงสุพรรณษา  จอมมาก 

6 เด็กชายนันณพัฒน   ตั้งแปร 

7 เด็กหญิงปภาวรินทร ประพฤติชอบ 

8 เด็กชายวุฒิชัย   สิทธิชัย 

9 เด็กหญิงปยาภรณ เดชะพันธ 

10 เด็กหญิงขวัญฤดี หอเพชร 

11 เด็กหญิงพรธิดา   เกษสุวรรณ 

12 เด็กหญิงกัญญารัตน ปาธะโร 

13 เด็กชายพงศพิพัฒน สงเสริม 

14 เด็กหญิงฐิตาสิรี หอมแกว 

15 เด็กชายโยธิน จิตตนารี 

16 เด็กชายวีรภาพ   คงพรม  
 

15 พฤษภาคม 2564 
เวลา 13.00 น. 

ใหผูปกครองเปนผูพานักเรียนมา
มอบตัว ตามวัน เวลา ดังกลาว
ขางตน  
(นักเรียน 1 คน : ผูปกครอง1 คน)
เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) 
 
***ใหผูปกครองนําใบเสร็จคา
เครื่องแบบนักเรียนมาดวย  
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ไมต่ํากวา
450บาท) 

17 เด็กชายชิษณุพงค วิไลศรี 

18 เด็กชายกรัณย   เอียดเหิน 

19 เด็กชายออมสิน   ตรีวงศ 

20 เด็กชายธนภัทร  ดําม ี

21 เด็กชายคณาธิป วงศจินดา 

22 เด็กหญิงฟาประทาน    คงทอง 

23 เด็กชายเสกสรรค   เทพทุงหลวง 

24 เด็กชายพงศธร  คุมกุมาร 

25 เด็กหญิงสุวนันท กรุงแกว 

26 เด็กชายกฤตยชญ ปรีชา 

27 เด็กชายธนัช ถนอมนอย 

28 เด็กชายศิวกร  ลวง 

29 เด็กชายศักรินทร   เพชรพงศพันธุ 



รายละเอียดเอกสารแนบ 
 การมอบตัวนักเรียน  การรับคาอุปกรณการเรียนและเครื่องแบบนักเรียน  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 ประจําปการศึกษา 2564  
ระหวางวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564 

ลําดับที่ ชื่อ – สกุล วันและเวลามอบตัว หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงบุษกร   ขนาบแกว  
 
 
 
 
 

16 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00 น. 

ใหผูปกครองเปนผูพานักเรียนมา
มอบตัว ตามวัน เวลา ดังกลาว
ขางตน  
(นักเรียน 1 คน : ผูปกครอง1 คน)
เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) 
 
***ใหผูปกครองนําใบเสร็จคา
เครื่องแบบนักเรียนมาดวย  
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ไมต่ํากวา
450บาท) 

2 เด็กหญิงกตวรรณ   ประพันธ 

3 เด็กชายณัฐวุฒิ   ทรัพยสนิท 

4 เด็กหญิงรมิตา   วรดิษฐ 

5 เด็กชายสิทธินนท   เกื้อเหลือ 

6 เด็กหญิณัฐนิชา สุขศรีนวล 

7 เด็กหญิงนิตติยา  สุขราช 

8 เด็กหญิงอัญญาณี ชูทอง 

9 เด็กหญิงจิรฐิดา นพเกา 

10 เด็กชายสิรวิชณ โสสัน 

11 เด็กชายภาณุพงศ พรหมฤทธิ์ 

12 เด็กชายปยะพงษ นวลสุทธิ ์

13 เด็กหญิงพิมพชนก  ไชยพล 

14 เด็กชายธนวุฒิ รักสนิท 

15 เด็กชายกณวรรธน พรมนรา  
 
 
 
 
 

16 พฤษภาคม 2564 
เวลา 13.00 น. 

ใหผูปกครองเปนผูพานักเรียนมา
มอบตัว ตามวัน เวลา ดังกลาว
ขางตน  
(นักเรียน 1 คน : ผูปกครอง1 คน)
เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) 
 
***ใหผูปกครองนําใบเสร็จคา
เครื่องแบบนักเรียนมาดวย  
(ชั้นมัธยมศึกษาปที่1 ไมต่ํากวา
450บาท) 

16 เด็กชายเจนณรงค  ชอบผล 

17 เด็กชายธนกร แกวสุข 

18 เด็กชายณัฐพงศ หมั่นคง 

19 เด็กหญิงธาวิน   ธรฤทธิ์ 

20 เด็กชายกนกพล อินพฤกษา 

21 เด็กชายธัญเทพ ศิลธร 

22 เด็กหญิงสายฝน   ขาวสี 

23 เด็กชายอัษฎาวุธ ศรีสงคราม 

24 เด็กหญิงสุดารัตน กรุงแกว 

25 เด็กหญิงนันทินุช   จันทรทอง 

26 เด็กชายวริทธิ์   แกวนรา 

27 เด็กชายรชต   สโมสร 

28 เด็กชายธีรวัฒน   แมนสุรางค 
 




