
 

 
ประกาศโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

ที่ 005 /2564 
เรื่อง การรับมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 

.................................................... 
         ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคมจึงได้ก าหนดวันและเวลาการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564  โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 
2 กลุ่ม เพ่ือมารายงานตัวตามวันเวลาดังตอ่ไปนี้ 
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มที่ 1 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 ด.ช. บุญยเกียรติ  โคตรวงษ์ษา โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 
มารายงานตัวและมอบตัวใน     
ภาคเช้า  
เวลา 09.00 น. – 11.00 น  ณ. 
ใต้อาคารดอกอ้อ  
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

2 ด.ช. สิทธินนท์  ใจศรีธิ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 

3 ด.ช. ธนาธิป  การินทร์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 

4 ด.ช. พนา  เกิดแก้ว โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 
5 ด.ช. อัจฉริยะ  ดวงใจ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 

6 ด.ญ. กฤติยาภรณ์  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 

7 ด.ญ. จุฑารัตน์  อุ่นแก้ว โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 
8 ด.ญ. ชยิสรา  สิงห์ทอน โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 

9 ด.ญ. ปาณิสรา  หวลอารมณ์ โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 

10 ด.ญ. ลักษิณา  ศรีชัยแสน โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 
11 ด.ญ. ณัฐรวี  เผือกหล้า โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 

12 ด.ญ. วรรณษา  ค าน้อย โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 
13 ด.ญ. วีรดา  ใจยา โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 

14 ด.ญ. ไอยรินทร์  จอมกา โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 

15 ด.ญ. สุธิมนต์  มูลอุด โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มที่ 2 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

16 ด.ช. ศุภวฒัน์  สุขเจริญ โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 
มารายงานตัวและมอบตัวใน 
ภาคบ่าย  
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ. 
ใต้อาคารดอกอ้อ  
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

17 ด.ช. เจษฎา  ยะทา โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 

18 ด.ช. ปัญญพนต์  อุ่นหล้า โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 

19 ด.ช. มูฮ าหมัด  ทะเลลึก โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 
20 ด.ช. ชีวธันย์  ปันใจ โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 

21 ด.ช. วิทวัส  วงค์แก้ว โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 

22 ด.ช. วรกันต์  ดวงเอ้ย โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 
23 ด.ช. นภัสกร  เชียงแรง โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 

24 ด.ช. ธรรมบรรพต  พรนิภากุล โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 
25 ด.ช. ธิติวุฒิ  พุทธวงค์ โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 

26 ด.ญ. กนกวรรณ  ยอดธง โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 

27 ด.ญ. ประภาวดี  มุ่งดี โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 
28 ด.ญ. พรรณิดา  วงษ์พุทธค า โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 

29 ด.ญ. พิมพ์ธาดา  เครือแก่นแก้ว โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 

30 ด.ช. กฤษดากรณ์  นุมาศ โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 
 
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อแต่มีความประสงค์ท่ีจะเข้าเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ให้น าเอกสารมาสมัคร
และรายงานตัวพร้อมมอบตัว ในเวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ. ใต้อาคารดอกอ้อ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
 



             
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มที่ 1 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นาย กฤษฎา  กันจินะ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 

มารายงานตัวและมอบตัวใน     
ภาคเช้า  
เวลา 09.00 น. – 11.00 น  ณ. 
ใต้อาคารดอกอ้อ  
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

2 นาย คุณานนท์  มุณีค า โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
3 นาย จีรกิต  หมูหล้า โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

4 นาย ธนกร  ยะแสง โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

5 นาย นนทกร  สิงห์ทอน โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
6 นาย นนทกานต์  สุรินทร์ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

7 นาย นภัสกร  แก่นเมือง โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

8 นาย สนธยา  จันตายอด โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
9 นาย สุชาติ  นันตา โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

10 นาย สุวิชา  หล้าปา โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

11 น.ส. กฤตยากร  บุญประสพ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
12 น.ส. ชนานันท์  กันจินะ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

13 น.ส. ฐิติรัตน์  ภัยญาราช โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
14 น.ส. นันทกานต์  สุรินทร์ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

15 น.ส. นพเก้า  รักษาศีล โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มที่ 2 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

16 น.ส. มนัสดา  หนูเนียม โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 
มารายงานตัวและมอบตัวใน 
ภาคบ่าย  
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ. 
ใต้อาคารดอกอ้อ  
โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

17 น.ส. ริฌานันท์  เมืองมา โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

18 น.ส. รัตนาภรณ์  พุทธวงค์ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

19 น.ส. วิลาสิณี  ดีศรี โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
20 น.ส. ศิริยากร  จันทา โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

21 น.ส. สุพิชชา  ศรีพรม โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

22 นาย สรานุพงษ์  ศรีชัยแสน โรงเรียนพานพิทยาคม 
23 น.ส. เบญจมาศ  ภาดี โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

24 น.ส. สุจิตรา  อินทร์นวล โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 
25 นาย คมชาญ  รีนยศ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

26 นาย ธนากร  หนูทอง โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

 
หมายเหตุ : นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อแต่มีความประสงค์ท่ีจะเข้าเรียนโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม ให้น าเอกสารมาสมัคร
และรายงานตัวพร้อมมอบตัว ในเวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ. ใต้อาคารดอกอ้อ โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 

 
 

เอกสารที่ต้องน ามามอบตัว   
1. ส าเนาทะเบียนบ้าน  พ่อ แม่ ลูก ผู้ปกครอง 
2. ส าเนาบัตรประชาชน พ่อ แม่ ลูก ผู้ปกครอง  
3. ใบสูติบัตรนักเรียนฉบับจริงพร้อมส าเนา 
4. ใบป.พ.1ฉบับจริงพร้อมส าเนา 

 ( เอกสารที่เป็นส าเนาต้องส าเนาถูกต้องทุกฉบับและให้ผู้ปกครองมามอบตัว 1 คนพร้อมกับนักเรียนเท่านั้น )              
        *  สว่นนักเรียนที่ส่งใบสมัครไว้แล้วแต่หลักฐานยังไม่ครบ ให้น ามาในวันมอบตัวด้วย      
        *  การแต่งกาย ให้แต่งชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิม 

 
 



รายละเอียดการเก็บค่าบ ารุงการศึกษา เทอม 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 
ค่าเทอม 1/2564 

  ค่าบ ารุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564   1,350 บาท 
  ค่าชมรมผู้ปกครอง/ปี       300 บาท 
  ค่าประกันของเสียหาย/ปี       100 บาท 
  ค่าประกันอุบัติเหตุ/ปี       220 บาท 
  ค่ากระเป๋านักเรียน       230 บาท 
  ค่าเสื้อโปโล        200 บาท 
  ค่าชุดพื้นเมือง        450 บาท 
     รวม    2,800 บาท 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๑ พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  
 
 

( นายอรรณพ ยะตา ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 


