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 ค ำสั่งโรงเรียนตะโหมด 

ที ่113/๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว และรับมอบตัวนักเรียน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  (ห้องเรียนทั่วไป) 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕   

------------------------------------------------- 
              ด้วยโรงเรียนตะโหมด สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนกำรศึกษำมัธยมศึกษำพัทลุงได้ก ำหนดกำรรับรำยงำนตัว 
และรับมอบตัวนักเรียนในวันที่ 2 เมษำยน ๒๕๖5 ในช่วงเช้ำ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. – 12.00
น. และในช่วงบ่ำย ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๔  เวลำ 13.๐๐ น. - 16.๐๐ น. เพ่ือให้กำรรับรำยงำนตัว 
และรับมอบตัวนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงอำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๙(๑) แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖  และมำตรำ ๒๗(๑) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับรำยงำนตัว และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  ดังนี้ 
         ๑.  คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย  ก ำกับ ติดตำม และให้ค ำปรึกษำกำร
รับรำยงำนตัว และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ 
๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
              ๑.๑ นำงพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน                              ประธำนคณะกรรมกำร 
              ๑.2 นำงสกุลตำ  ณ พัทลุง   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน รองประธำนคณะกรรมกำร
     ๑.3 นำงดวงแข  กำวชู               รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ              กรรมกำร 
          และกลุ่มบริหำรงำนบุคคล      
     ๑.4 นำงวิไลลักษณ์  เมืองสง         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร                         กรรมกำร             
     1.5 นำยสุรศักดิ์ สุขทอง       รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป      กรรมกำร     
     ๑.6 นำงสำวอำภรณ์  ชูมี       หวัหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร                กรรมกำร 
     ๑.7 นำยสนิท  สุวรรณขำว            หวัหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป                               กรรมกำร 
               ๑.8 นำงประทีป สุขสวัสดิ์            หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                   กรรมกำร   
               ๑.9 นำงชนิสรำ  พยัคพันธ์           หวัหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ                 กรรมกำร 
               ๑.10 นำยวีระพัฒน์ ปำนยิ่ง       หวัหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

         ๒. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินงำน  มีหน้ำที่วำงแผน  ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ และเตรียมเอกสำรกำร
รับมอบตัวนักเรียน เพ่ือให้กำรรับรำยงำนตัว และรับมอบตัวนักเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
                2.1 นำงสกุลตำ  ณ พัทลุง   รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน     ประธำนคณะกรรมกำร 
                ๒.2  นำยวีระพัฒน์ ปำนยิ่ง    หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน           รองประธำนคณะกรรมกำร 
                ๒.3  นำงสำวอำภรณ์  ชูมี    หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร                       กรรมกำร  
                ๒.4  นำยสนิท  สุวรรณขำว      หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป                                   กรรมกำร 
                ๒.5  นำงประทีป สุขสวัสดิ์       หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล                                     กรรมกำร  
                ๒.6  นำงชนิสรำ  พยัคพันธ์      หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ                        กรรมกำร  
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                ๒.7 นำยธนรฐั  เก้ือหนุน                          กรรมกำร                                                        
       ๒.8 นำงสำวอภิญญำ  สงนุ้ย          กรรมกำร                                                                   
       ๒.9 นำยอภิชำติ คงเปีย          กรรมกำร                                                                      
       ๒.10 นำงกัลยำ  บุญรอด                         กรรมกำร                                                            
       2.11 นำงสุรีรัตน์  โพธิท์อง            กรรมกำร
       ๒.12 นำงสำวศศิประภำ  ไชยวงศ์         กรรมกำร 
       ๒.13 นำยสัญญำ  แก้วสม                     กรรมกำร 
       ๒.๑4 นำงสำวสธุำสินี  ทองแก้ว           กรรมกำร 
       ๒.๑5 นำยสนั่น อันทเกตุ                    กรรมกำร 
                 ๒.๑6 นำงสำวสุชำดำ  ด้วงช่วย          กรรมกำร    
       ๒.17  นำยไพเรำะ  ก้อนเรือง                  กรรมกำร  
       2.18 นำงสำวฐิติรัตน์  เจริญตำ                                                                 กรรมกำร 
       2.19 นำยเกรียงไกร หนูนุ่ม          กรรมกำร 
       2.20 นำงสำวพัชรพร ขุนแทน         กรรมกำร 
       ๒.21 นำงสำวเกศสุภำงค์ คีรี          กรรมกำร 
       2.22 นำยอรรถพล ชูท้วม          กรรมกำร 
       2.23 นำยจิรวัฒน์  ตุลยนิษก์           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                      ๒.24 นางสาวศรัญญา นิลรัตน์                      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร            
        
         ๓.  คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที ่ มีหน้ำที่จัดสถำนทีก่ำรรับรำยงำนตัว และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕  ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยประกอบด้วย 

        3.1 นำยสุรศักดิ์ สุขทอง         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป        ประธำนคณะกรรมกำร 
                ๓.2 นำยสัญญำ  แก้วสม         รองประธำนคณะกรรมกำร 
                ๓.3 นำงสำวผวิพรรณ วีสุวรรณ          กรรมกำร 
                ๓.4 นำงกัลยำณี  อุทัยทัศน์                                                                              กรรมกำร 
                ๓.5 นำยกฤษฎิ์  เขียวจีน                                                                             กรรมกำร 
                ๓.6 นำงยุพำ  เพชรรัตน์                                                                                  กรรมกำร 
                ๓.7 นำงนัยนำ  หมื่นห่อ                                                                            กรรมกำร 
                ๓.8 นำยอรรถพล ชูท้วม                                                                                 กรรมกำร 
                ๓.9 นำยศรัณยู  ทองรุด                                                กรรมกำร                 
                ๓.10 นำงสำวเสำวลักษณ์  พรหมจันทร์                                                       กรรมกำร 
                ๓.๑1 นำยนิเวช  ปำนทอง                                                                               กรรมกำร      
                ๓.๑2 นำยสรชชั  พรหมขำว            กรรมกำร                          
     ๓.๑3 นำงสมใจ  แสงอ ำไพ          กรรมกำร                                                                                              
                ๓.๑4 นำยเรวัตร เขียวจีน          กรรมกำร                                                                            
      ๓.๑5 นำยบุญรอด  ชนะพำล          กรรมกำร                      
      ๓.๑6 นำยธนรัฐ  เกื้อหนุน             กรรมกำรและเลขำนุกำร    
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         ๔.  คณะกรรมกำรฝ่ำยรับรำยงำน มีหน้ำรับรำยงำนตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑  และระดับชั้น    
มัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 ประกอบด้วย 

4.๑  นำงวิไลลักษณ์  เมืองสง      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร                      ประธำนคณะกรรมกำร 
4.๒  นำงสำวอำภรณ์  ชูมี           หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร รองประธำนคณะกรรมกำร 
4.3  นำงสุภัทรำ  แมนย ี กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.๑/๑ 
4.4  นำงสำวกุลณัฐ ชุมประยูร        กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.๑/2 
4.5 นำงสำวศุภลัคน์ รัตนบุร ี  กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.๑/๔ 
4.6  นำงอำฉะ  เหล็มปำน                                                               กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.๑/5 
4.7  นำงสำวสุพร  อิสโม                                                               กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.๑/6 
4.8  นำงสำวอำภรณ์  ชูมี          กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.๑/7 
4.9 นำยสรำวุฒิ ลักษณะคชำ                                                          กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.๑/8 
4.10 นำงสำวจันทร์นำรี  เขยีดแก้ว                                                 กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.๑/9 
4.11 นำงเอมอร สุวรรณขำว  กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.๑/๑0 
4.๑2 นำงพัชรี  ลักษณะคชำ กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.4/๑ 
4.13 นำงสุไหวเรำะ  สันหรมี                                                          กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.4/2 
4.14 นำงอรสำ  ชูรักษ์                                                                               กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.4/4 
4.15 นำงสำววันเพ็ญ  ฤทธิวงศ์                                                        กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.4/5 
4.16 นำงนภำวรรณ แก้วทอง  กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.4/6 
4.17 นำยมุกตำด สำเหล็ม กรรมกำรรับรำยงำนตัวนักเรียน ม.4 (ขยำย) 
4.๑๘ นำงพัชรี  ลักษณะคชำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

          ๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับมอบตัวนักเรียนและรับหลักฐำนกำรจ่ำยเงินบ ำรุงกำรศึกษำ  มีหน้ำที่รับมอบตัว
นักเรียนโดยให้ผู้ปกครองนักเรียนกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มมอบตัว  และลงชื่อในเอกสำรข้อตกลง/แนวปฏิบัติของ
โรงเรียน จำกนั้นรวบรวมเอกสำรน ำส่งกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน รวมทั้งรับหลักฐำนเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินบ ำรุง
กำรศึกษำจำกผู้ปกครอง และน ำส่งกลุ่มบริหำรงบประมำณ หลังจำกเสร็จสิ้นกำรรับมอบตัวนัก เรียนระดับชั ้น
มัธยมศึกษำปีที่  ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5 ให้เรียบร้อย ประกอบด้วย 
            
               คณะกรรมกำรรบัมอบตัวระดับช้ัน ม.๑ รับมอบตัวในวันที่ 2 เมษำยน ๒๕๖5 ช่วงเช้ำ เวลำ 
๐๙.๐๐น. - 12.๐๐ น. ประกอบด้วย    

5.1 นำงสกุลตำ  ณ พัทลุง      รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน ประธำนคณะกรรมกำร 
๕.2 นำยวีระพัฒน์ ปำนยิ่ง หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน รองประธำนคณะกรรมกำร 
5.3 นำยวีระพัฒน์  ปำนยิ่ง กลุ่มเลขที่คี่ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.๑/๑ 
5.๔ นำงสำวอภิญญำ  สงนุ้ย                      กลุ่มเลขที่คู่ 
5.๕ นำยธนรัฐ  เกื้อหนุน กลุ่มเลขที่คี่    กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.๑/2 

 5.๖ นำงสำวสุชำดำ  คงทอง       กลุ่มเลขที่คู่ 
5.7 นำงอรสำ  ชูรักษ์ กลุ่มเลขที่คี่ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.๑/4 
5.8 นำงสำววันเพ็ญ  ฤทธิวงศ์ กลุ่มเลขที่คู่ 
5.9 นำงสำวอุไรวรรณ  อ้นประวัติ กลุ่มเลขที่คี่ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.๑/5 
5.๑0 นำงสำววำนิต้ำ  ข ำนุรกัษ์           กลุ่มเลขที่คู่ 
5.๑1 นำงอำรีย์  ทองเพ็ง กลุ่มเลขที่คี่ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.๑/6 
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5.๑2 นำงสุไหวเหรำะ สันหรมี กลุ่มเลขที่คู่ 
5.๑3 นำงสำวเสำวลักษณ์  พรหมจันทร์ กลุ่มเลขที่คี่ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.๑/7 
5.๑4 นำยสุธน  ประดับศรี     กลุ่มเลขที่คู่ 
5.๑5 นำงวรรณี  ด้วงเอียด กลุ่มเลขที่คี่ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.๑/8 
5.๑6 นำงสำวนฤมล แซ่ซึ่ง กลุ่มเลขที่คู่ 
5.๑7 นำยเอกชัย  ไพช ำนำญ กลุ่มเลขที่คี่ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.๑/9 
5.18 นำยสถำบัน  บุญเรือง กลุ่มเลขที่คู่ 
5.19 นำยศรัณยู  ทองรุด กลุ่มเลขที่คี่  กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.๑/๑0 
5.20 นำงอรวิดำ  ช ำนำญรำช กลุ่มเลขท่ีคู่ 

          คณะกรรมกำรรับมอบตัวระดับช้ัน ม.๔ รับมอบตัวในวันที่ 2 เมษำยน ๒๕๖๕ ช่วงบ่ำย เวลำ 13.
๐๐ น.- ๑6.๐๐ น.  ประกอบด้วย       

5.21 นำยสัญญำ  แก้วสม กลุ่มเลขที่คี่ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.4/๑ 
5.22 นำงสำวบุญยำ  หอยสกุล กลุ่มเลขที่คู่ 
5.23 นำงเอเพ็ญ  วิจิตรโสภำ กลุ่มเลขที่คี่ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.4/2 
5.24 นำงสำวสธุำสินี ทองแก้ว กลุ่มเลขที่คู่ 
5.25 นำงสำวเกศสุภำงค์ คีรี กลุ่มเลขที่คี่ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.4/4 
5.26 นำงสำวศรัญญำ  นิลรตัน์     กลุ่มเลขที่คู่ 
5.27 นำงสำวพันธุ์นิภำ อินทพัฒน์ กลุ่มเลขที่คี่ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.4/5 
5.28 นำงธนิตำ  กิ้มเส้ง กลุ่มเลขที่คู่ 
5.29 นำงเพ็ญแข  ชูสง่ำ กลุ่มเลขที่คี่ กรรมกำรรับมอบตัวนักเรียน ม.4/6 
5.30 นำยเกรียงไกร  หนูนุ่ม กลุ่มเลขที่คู่ 

  

 ๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้ำที ่รับเงนิ และเก็บหลักฐำนทำงกำรเงินส ำหรับผู้ปกครองนักเรียน 
ประกอบด้วย 
              6.1 นำงดวงแข  กำวชู           รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ         ประธำนคณะกรรมกำร 
          และกลุ่มบริหำรงำนบุคคล      
    6.2  นำงชนิสรำ  พยัคพันธ์      หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ      รองประธำนคณะกรรมกำร 
              6.3  นำงสำวศศิประภำ  ไชยวงศ์                                                      กรรมกำร 
              6.4  นำงสำวสำธยิำ  สุวรรณรัตน์                                                      กรรมกำร 
              6.5  นำงรัตนพร  พงศ์ชะนะ                                                 กรรมกำร  
     6.6  นำงนัยนำ หมื่นห่อ        กรรมกำร 
              6.7  นำงสำววนฏัฐำ นิลยรัตน ์                  กรรมกำร 
              6.8 นำงสำวสุธัญญำ ข ำนุ้ย        กรรมกำร 
     6.9  นำงสังวำลย์  ทองปี้                                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           
          ๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ  มีหน้ำที่บันทึกภำพกำรรับรำยงำนตัว และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษำ ปีที่  ๑  และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๔  ประกอบด้วย 
              7.๑  นำงอรวรรณ  นกหมุด                                                              ประธำนคณะกรรมกำร 
              7.๒  นำยมุกตำด  สำเหล็ม                                                                       กรรมกำร 
              7.๓  นำงเอเพ็ญ  วิจิตรโสภำ                                                           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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         ๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยดูแลควำมปลอดภัยและยำนพำหนะ  มีหน้ำที่ให้บริกำรแนะน ำพ้ืนที่จอดรถของ
ผู้ปกครองนักเรียนและดูแลควำมปลอดภัย ประกอบด้วย 
              8.1 นำยสุรศักดิ์ สุขทอง         รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป        ประธำนคณะกรรมกำร 
    8.2 นำยอุรชำติ  หนูนุ่น            รองประธำนคณะกรรมกำร 
             8.3 นำยประพันธ์  สุวรรณรัตน์                                                                  กรรมกำร 
             8.4 นำยสุชำติ  หนูคง                                                                             กรรมกำร 
             8.5 นำยวีระ  นักกำรรอง                                                                          กรรมกำร 
             8.6 นำยวิเชียร  จนิดำรำม                                        กรรมกำร                                             
    8.7 นำยไพเรำะ ก้อนเรือง            กรรมกำรและเลขำนุกำร     
  

 ๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ห้องเรียนหรือสถำนที่ส ำหรับรับรำยงำนตัวและ
รับมอบตัวนักเรียน  ประกอบด้วย 
              9.๑ นำงสำวทิพวรรณ  ยกรัง                                                              ประธำนคณะกรรมกำร 
    9.๒  นำงสำวพัชรพร ขุนแทน                     กรรมกำร 
              9.๓ นำงอรวรรณ  นกหมุด                                                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

         10. คณะกรรมกำรฝ่ำยตรวจคัดกรอง มีหน้ำที่ตรวจคัดกรอง วัดไข้ ผู้ปกครอง และนักเรียน ที่เดินทำงมำ
รำยงำนตัว และมอบตัวนักเรียน  ประกอบด้วย 
             10.๑  นำงสำวสุภำพร  ศรีสุวรรณ์                                                         ประธำนคณะกรรมกำร 
             10.๒  นำงสำวสุนษิำ  รัตนะ                                                               กรรมกำร  
             10.๓  นำงสุชำดำ  คงทอง            กรรมกำร 
             10.๔  นำงสำวภัทริตำ  ขุนสำมัญ                                                        กรรมกำร 
             10.5  นำงสำววำนิต้ำ  ข ำนุรักษ์                                                          กรรมกำร 
             10.6  นำงสำวสุธำสินี  ทองแก้ว                                                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

         ๑1. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล  มีหน้ำที่จัดท ำแบบประเมินผล  และจัดท ำรำยงำนผลกำรรับมอบตัว
นักเรียน  จ ำนวน  ๒   เล่ม  ประกอบด้วย 
              ๑1.๑ นำยวีระพัฒน์ ปำนยิ่ง                                                   ประธำนคณะกรรมกำร 
              ๑1.๒ นำงสำวพัชรพร  ขุนแทน                             กรรมกำร       
              ๑1.๓ นำยเกรียงไกร  หนูนุ่ม                                                          กรรมกำร 
     ๑1.4 นำยจิรวัฒน์  ตุลยนษิก์                      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
              ๑1.5 นำงสำวศรัญญำ  นิลรัตน์                       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร                                        
 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบเพื่อประโยชน์สูงสุด 
ของทำงรำชกำรต่อไป                   
           สั่ง  ณ  วันที่   15   เดือน มีนำคม   พ.ศ.  ๒๕๖5 

                               
                                                                      (นำงพรเพ็ญ  แปวประเสริฐ) 

                                                                                            ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตะโหมด 
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ก ำหนดกำรและสถำนทีร่ับรำยงำนตัว และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๑  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 
    วันที่ 2 เมษำยน ๒๕๖5 เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  สถำนที่  ณ  โรงเรียนตะโหมด 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ชั้น กลุ่ม ห้องรับมอบตัวนักเรียน 

ม.๑/๑ กลุ่มเลขที่คี่ 332 
กลุ่มเลขที่คู่ 333 

ม.๑/๒ กลุ่มเลขที่คี่ 334 
กลุ่มเลขที่คู่ 335 

ม.๑/๔ กลุ่มเลขที่คี่ 336 
กลุ่มเลขที่คู่ 337 

ม.๑/๕ กลุ่มเลขที่คี่ 342 
กลุ่มเลขที่คู่ 343 

ม.๑/๖ กลุ่มเลขที่คี่ 344 
กลุ่มเลขที่คู่ 345 

ม.๑/๗ กลุ่มเลขที่คี่ 346 
กลุ่มเลขที่คู่ 347 

ม.๑/๘ กลุ่มเลขที่คี่ 232 
กลุ่มเลขที่คู่ 233 

ม.๑/๙ กลุ่มเลขที่คี่ 234 
กลุ่มเลขที่คู่ 235 

ม. 1/10 กลุ่มเลขที่คี่ 236 
กลุ่มเลขที่คู่ 237 

  
ก ำหนดกำรและสถำนที่รับรำยงำนตัว และรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี ๔  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖5   

วันที่ 2 เมษำยน  ๒๕๖๕ เวลำ 13.๐๐ น.- ๑6.๐๐ น. สถำนที ่ ณ   โรงเรียนตะโหมด 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชั้น กลุ่ม ห้องรับมอบตัวนักเรียน 
ม.4/๑ กลุ่มเลขที่คี่ 332 

กลุ่มเลขที่คู่ 333 
ม.4/๒ กลุ่มเลขที่คี่ 334 

กลุ่มเลขที่คู่ 335 
ม.4/๔ กลุ่มเลขที่คี่ 336 

กลุ่มเลขที่คู่ 337 
ม.4/๕ กลุ่มเลขที่คี่ 342 

กลุ่มเลขที่คู่ 343 
ม.4/๖ กลุ่มเลขที่คี่ 344 

กลุ่มเลขที่คู่ 345 
 


