
 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร ี

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

เรื่อง  การรับนักเรยีนเขาศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2564 (ฉบับแกไข) 

 

   ตามหนังสือที่  ศธ 04006/ว1245 เรื่องการรับนักเรียนปการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แจงวา ในหวงเวลาตามประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกแขตทองที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 11) ตั้งแตวันที่             

1 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เปนชวงเวลาที่การดำเนินการรับนักเรียนยังไมแลวเสร็จ  

ตามปฏิทินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 ดังน้ัน เพื่อใหการดำเนินการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564  

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามที่ศูนยปฏิบัติการ 

ศูนยบริหารสถานการณโควิด – 19 (ศปก.ศบค.) มีขอสั่งการ/ขอเสนอแนะดังกลาว จึงขอเนนย้ำใหสำนักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต แจงโรงเรียนในสังกัด ดำเนินการรับสมัครและการจัดสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก

ผูสมัครเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ใหเปนไปตามมาตรการที่ศูนยบริหาร

สถานการณแพรระบาดโควิด 19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดในแตละพื้นที่สถานการณ โรงเรียน

กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใตสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงขอแกไข

รายละเอียดในการรับนักเรียนเขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2564 ดังน้ี   

  1.  คุณสมบัต ิ

1.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลกัสูตรของกระทรวงศกึษาธิการหรือเทียบเทา  

1.2  มีความประพฤติเรียบรอย มีระเบียบวินัย และอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 

1.3  มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของแตละประเภทที่รับสมัคร 

1.4  เพศชาย หรือหญิง 
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2.  ประเภท   

2.1  ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  หมายถึง  นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามขอ 1  และนักเรียน

ที่มีชื่อในทะเบียนบานที่อยูในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี อยางนอย 2 ป             

นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 (ตองเขามาอยูกอนวันที่ 16 พฤษภาคม 2562)  และตองอาศัยอยูจริงกับบิดา 

มารดา หรือผูปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน โดยใหเจา

บานหรือเจาของบานรับรองการอาศัยอยูจริง กรณีที่ นักเรียนมิไดอยูกับบิดา มารดา หรือผูปกครองตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน แตอาศัยและเรียนอยูจริงในเขตพื้นที่

บริการ ใหมีการพิสูจนขอเท็จจริงบันทึกเปนเอกสาร โดยคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และใหเจาบานหรือ

เจาของบานรับรองการอาศัยอยูจริง  

หรือนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 และนักเรียนที่เปนบุตรของขาราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จงัหวัดสุพรรณบุร ี ไดแก 

1.  ตำบลรั้วใหญ    2.  ตำบลทาพี่เลี้ยง  3.  ตำบลทาระหัด 

4.  ตำบลดอนมะสัง   5.  ตำบลพิหารแดง  6.  ตำบลดอนตาล  

7.  ตำบลทับตีเหล็ก   8.  ตำบลไผขวาง   9.  ตำบลสนามชัย  

10. ตำบลดอนกำยาน        11. ตำบลโพธิพ์ระยา  12. ตำบลโคกโคเฒา 

13. ตำบลบานโพธิ์หมู 3  และ  7  14. ตำบลศาลาขาว หมู 2 และ 7 

2.2   ประเภททั่วไป  หมายถึง  นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามขอ 1  และนักเรียนที่อาศัยอยูนอกเขตพื้นที่

บริการของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี       

2.3  ประเภทความสามารถพิ เศษ หมายถึง นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามขอ 1 และนักเรียนมี

ความสามารถพิเศษดานกีฬา ดานศิลปะ(ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตรี ขับเสภา) และดานอื่นๆ  

2.4  ประเภทเง่ือนไขพิเศษ  หมายถึง  นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามขอ 1  และนักเรียนที่อยูในอุปการะ

ของผูบริจาคที่ดินและสิ่งกอสรางเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซ่ึงมีเงื่อนไขและขอตกลงรวมกันมากอน มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ณ วันที่  5 กุมภาพันธ 2562 หรือนักเรียนที่ เปนผูยากไรและดอยโอกาส หรือนักเรียนที่ เปนบุตรผู เสียสละ                   

เพื่อชาติ หรือผูประสบภัยพิบัติที่ตองไดรับการสงเคราะหดูแลเปนพิเศษ หรือนักเรียนที่เปนบุตรขาราชการครู และ

บุคลากรในโรงเรียน  
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3.  วิธีการรับสมัคร 

     ผูสมัครทุกประเภทตองยื่นความจำนงสมัครเรยีนที่เว็บไซตของโรงเรียนกรรณสตูศึกษาลัย จังหวัด

สุพรรณบุรี (www.kannasoot.ac.th) ไดตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน  2564 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. 

หลังจากวันและเวลาน้ี จะตัดสิทธิก์ารยื่นความจำนงเน่ืองจากเลยกำหนดเวลารับสมัคร 

หมายเหตุ :  ประเภทความสามารถพเิศษ ยื่นความจำนงถึงวันที่ 27 เมษายน 2564  ถึงเวลา 16.30 น. 

     3.1  ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรยีน  ใหนำใบสมัครจากการยื่นความจำนงสมัครเรียน พรอมนำ

หลักฐาน มาตรวจสอบตามวันที่โรงเรียนกำหนด ณ หอประชมุ 1 โดยโรงเรียนจะประกาศเลขที่ผูสมัคร และหองสอบ

ทางเว็บไซตของโรงเรียนหลังจากวันที่มาสมัคร  

หมายเหตุ :  

1) ในการตรวจสอบหลักฐานใหผูปกครองเพียง 1 ทานดำเนินการยื่นหลักฐานแทนผูสมัคร 

2) ใหผูปกครองมายื่นหลักฐานตามวันที่โรงเรียนกำหนด ตามทายประกาศ เพือ่เวนระยะหาง               

ทางสังคม 

3) ผูปกครอง และผูเขามาในบริเวณสถานที่รับสมัครของโรงเรียนทุกคนตองสวมหนากากอนามัย

หรือหนากากผา 

4) ผูปกครองตองคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนเขาบริเวณที่รับ

สมัครทุกคน 

     3.2  ประเภททัว่ไป ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทเงื่อนไขพิเศษ ไมตองมาสมคัรที่โรงเรียน 

ทางโรงเรียนจะใชขอมูลจากการยื่นความจำนงสมัครเรียนทางเว็บไซต ถือเปนการสมัคร โดยโรงเรียนจะประกาศ

เลขทีผู่สมัคร และหองสอบทางเว็บไซตของโรงเรียน ตามตาราง ดังน้ี  

ผูสมัครยื่นความจำนงสมคัรเรียนในวันที ่ ประกาศบนเว็บไซตของโรงเรียนในวันที ่

1-24 เมษายน 2564  ถึงเวลา 16.30 น. 25 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. 

25 เมษายน 2564  ถึงเวลา 16.30 น. 26 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. 

26 เมษายน 2564  ถึงเวลา 16.30 น. 27 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. 

27 เมษายน 2564  ถึงเวลา 16.30 น. 28 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. 

28 เมษายน 2564  ถึงเวลา 16.30 น. 29 เมษายน 2564  เวลา 10.00 น. 

4.  หลักฐานการรับสมคัร 

4.1  ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน    

กรณีท่ี 1 ผูสมัครอาศัยอยูกับบิดา มารดา หรือผูปกครองตาม พรบ.การศกึษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน 

1)  รูปถายแตงกายเครือ่งแบบนักเรียน ขนาด 1 ½  น้ิว จำนวน 2 รูป 

2)  ทะเบียนบานตัวจริง พรอมสำเนาของนักเรียน ของบิดา มารดา หรือผูปกครองที่เปนเจาบาน

หรือเจาของบาน   
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3)  หลักฐานที่แสดงวา สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสตูรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเทา หรอืกำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 มาแสดง

ประกอบการรับสมัคร 

กรณีท่ี 2 ผูสมัครมิไดอยูกับบิดา มารดา หรือผูปกครองตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

ที่เปนเจาบานหรือเจาของบาน แตอาศัยและเรียนอยูจริงในเขตพื้นที่บริการ 

1)  รูปถายแตงกายเครือ่งแบบนักเรียน ขนาด 1 ½  น้ิว จำนวน 2 รูป 

2)  ทะเบียนบานตัวจรงิ พรอมสำเนาของนักเรียน ของเจาบานหรือเจาของบานที่ผูสมัครอยูดวย   

3)  หนังสือรับรองของเจาบานหรือเจาของบาน 

4)  หลักฐานที่แสดงวา สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสตูรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเทาจากโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่บริการ หรือกำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6           

ปการศึกษา 2563 ซ่ึงอยูในโรงเรียนที่อยูในเขตพืน้ที่บริการ พรอมสำเนา 

กรณีท่ี 3 ผูสมัครเปนบุตรของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนกรรณสูต 

ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

1)  รูปถายแตงกายเครือ่งแบบนักเรียน ขนาด 1 ½  น้ิว จำนวน 2 รูป 

2)   หนังสือรับรองจากโรงเรียน 

3)   หลักฐานที่แสดงวา สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรอืเทยีบเทา หรือกำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 มาแสดง

ประกอบการรับสมัคร 

4.2  ประเภททั่วไป ไมใชหลักฐานใดๆ 

4.3  ประเภทความสามารถพเิศษ 

1)  หลักฐานที่แสดงวามีความสามารถพิเศษ พรอมสำเนา เชน เกียรติบัตร หนังสือรับรอง 

2)  หลักฐานที่แสดงวา สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสตูรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563  

หมายเหตุ :  ใหนำหลักฐานมาใหในวันที่ทดสอบภาคปฏิบัติ คือวันที ่29 เมษายน 2564  

4.4  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

1)  หลักฐานที่แสดงวามีคุณสมบัติตามเงื่อนไขพิเศษ เชน เอกสาร หนังสือรับรอง  

2)  หลักฐานที่แสดงวา สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตามหลักสตูรของ

กระทรวงศึกษาธิการหรอืเทียบเทา หรือกำลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 มาแสดง

ประกอบการรับสมัคร 

หมายเหตุ :  ใหนำหลักฐานมาใหในวันที่สอบคัดเลือก คือวันที ่1 พฤษภาคม 2564 
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5.  วันรับสมัคร  

5.1  ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน วนัที่ 24 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น.                            

ณ หอประชมุ 1 โรงเรียนกรรณสตูศกึษาลัย จังหวัดสุพรรณบุร ี

หมายเหตุ : สถานที่รับสมัครอาจเปลี่ยนแปลงตามมาตรการศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดโควิด 19 (ศบค.) 

5.2  ประเภททั่วไป และประเภทเงื่อนไขพิเศษ วันที่ 1 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.                                  

ณ เว็บไซตของโรงเรียน 

5.3  ประเภทความสามารถพิเศษ วันที่ 1 ถึงวันที ่27 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ณ เว็บไซตของโรงเรียน 

 6.  วิธีการคัดเลือก 

6.1  ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน/ประเภทนักเรียนทั่วไป/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ คัดเลือก

จากการสอบในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงคะแนนสอบทั้งหมดเปนคะแนนจากขอสอบของโรงเรียน ถาผลรวม

คะแนนสอบเทากัน จะเรียงลำดับคะแนนที่สอบไดวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ  
 

                           ตารางสอบวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564 

เวลา วิชา จำนวนขอ หมายเหตุ   

 08.50-09.40 น. (50 นาที) 

09.45-10.15 น. (30 นาที) 

10.20-10.50 น. (30 นาที) 

10.55-11.25 น. (30 นาที) 

11.30-12.00 น. (30 นาที) 

คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร 

ภาษาไทย 

สังคมศึกษา 

ภาษาอังกฤษ 

30 

30 

30 

30 

30 

ใหนักเรียนใชปากกา

สีดำหรือสีน้ำเงิน 

และดินสอ 2B              

ในการสอบเทาน้ัน 

หมายเหตุ :  

1) ผูเขาสอบ และผูเขามาในบริเวณสนามสอบของโรงเรียนทุกคนตองสวมหนากากอนามัยหรือ

หนากากผา 

2) เขาสอบ และผูเขามาในบริเวณสนามสอบตองคดักรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และลางมือดวยเจล

แอลกอฮอลกอนเขาบริเวณสนามสอบทุกคน 

3) ผูเขามาในบริเวณสนามสอบตองพักคอย ณ จดุที่โรงเรียนกำหนดเทาน้ัน 

4) โรงเรียนไมมีบริการจำหนายอาหารในวันสอบ 

6.2 ประเภทความสามารถพิเศษ คัดเลือกจากการทดสอบภาคปฏิบัติ วนัที ่ 29 เมษายน 2564 เวลา 

09.00 น. เปนตนไป ณ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสพุรรณบุรี นักเรียนตองเตรียมอุปกรณที่ใชในการทดสอบ

มาเอง ซ่ึงมีหลักเกณฑในการคดัเลือก ดังน้ี  
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ท่ี รายการทดสอบ คะแนน หลักฐาน/กิจกรรม 

1 พิจารณาระดับการแขงขัน/เกียรติบัตร 

ระดับนานาชาติ                 10  คะแนน 

- ไดรับรางวัล  10  คะแนน 

- เขารวมแขงขัน  9  คะแนน 

ระดับประเทศ                   8  คะแนน 

- ไดรับรางวัล  8  คะแนน 

- เขารวมแขงขัน  7  คะแนน 

ระดับจังหวัด                    6  คะแนน 

- ไดรับรางวลั  6  คะแนน 

- เขารวมแขงขัน  5  คะแนน 

ระดับกลุมโรงเรียน              4   คะแนน 

- ไดรับรางวัล  4  คะแนน 

- เขารวมแขงขัน  3  คะแนน 

10 - หลักฐานเกียรติบัตร 

- เหรียญรางวัล 

- เอกสารรับรอง 

2 แฟมสะสมงาน 10 - ประวัตินักเรียน 

- ภาพถาย 

- ผลงานนักเรียน 

3 ทักษะดานความสามารถพิเศษ 70  

4 ดานบุคลิกภาพ 10 บุคลิกภาพ ความเหมาะสม 

กิริยามารยาท ปฏิภาณไหวพริบ 

รวมคะแนน 100  

หมายเหตุ : เกณฑการตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ตองไดคะแนนมากกวา 80 คะแนนข้ึนไป 

และอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียนถือเปน

ที่สิ้นสุด 

 7.  จำนวนนักเรียนท่ีรับ 484 คน  

7.1  ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน        242    คน 

7.2  ประเภทนักเรียนทั่วไป                              212    คน 

7.3  ประเภทความสามารถพิเศษ                        20    คน  

 ดานกฬีา 10 คน/ดานศลิปะ (ทัศนศิลป นาฏศิลป ดนตร ีขับเสภา) 8 คน/ดานอื่นๆ 2 คน 

7.4  ประเภทเงื่อนไขพิเศษ                             10    คน  
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8.  ประกาศผล  

ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน/ประเภทนักเรียนทั่วไป/ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ประกาศผลวันที่ 

5 พฤษภาคม 2564  และประเภทความสามารถพิเศษ ประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 2564 ณ ปายประกาศ                  

ของโรงเรียน และเว็บไซตของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

9.  การรายงานตัว และมอบตัว 

นักเรียนที่ผานการคัดเลือกตามประกาศของโรงเรียนทุกประเภท มารายงานตัว และมอบตัวที่โรงเรียน

กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 09.00 น. โดยนำบิดา – มารดา 

หรือผูปกครองที่ไดรับมอบอำนาจที่เปนผูเลี้ยงดูนักเรียนมาดวย หากไมมารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด ถือวา             

สละสิทธิ์และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ไมได 

10.  คาใชจาย และรายละเอียดการเกบ็เงินบำรงุการศึกษา 

รายการ คาใชจาย (บาท) 

คาจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร 300 

คาสาธารณูปโภคสำหรับหองเรียนปรับอากาศ 200 

คาจางชาวตางชาต ิ 600 

คาจางบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 800 

คาบัตรประจำตัวนักเรียน 100 

คาวารสารโรงเรียน 140 

คาคูมือนักเรียน 150 

คาประกันชีวติ/อุบัติเหตุนักเรียน 200 

คาปฐมนิเทศนักเรียน 300 

รวมท้ังสิ้น 2,790 

 

   ประกาศ  ณ  วันที ่ 19 เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 

(นายนิติกรณ   ฉันทวงศชนะ) 

ผูอำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  

จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

 



ลําดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน วันที่ยื่นหลักฐาน

1 ด.ญ. ภัทรวดี เอี่ยมอินทร สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

2 ด.ช. วุฒิภัทร ปานสุด สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

3 ด.ช. ธนบดี กลั่นใจ สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

4 ด.ญ. ณัฐวรรณ ขาวบริสุทธิ์ วิทยาศึกษา 24 เม.ย. 2564

5 ด.ญ. ชนาภา ทองไพรวรรณ สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

6 ด.ญ. ชนาภา ทองไพรวรรณ สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

7 ด.ญ. ปยธิดา กรรณสูต สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

8 ด.ช. รณกร มูลธรรม สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

9 ด.ช. วชิรุณทิศ รุงเรือง อนุบาลสุพรรณบุรี 24 เม.ย. 2564

10 ด.ช. ยุทธหัตถี อัยราวงษ วิทยาศึกษา 24 เม.ย. 2564

11 ด.ช. ศุภโชค รอดทิม สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

12 ด.ช. พีรวิชญ เกิดแกว สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

13 ด.ช. ปุญญพัฒน กระจางศรี สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

14 ด.ช. ปุญยวัจน โพธิ์คํา สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

15 ด.ช. ศุภกิตติ์ พันธุแตง สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

16 ด.ช. วิธาน พฤกษาพิทักษกุล สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

17 ด.ช. อัคกาญ ฐิติอังกูล วิทยาศึกษา 24 เม.ย. 2564

18 ด.ช. ธนกร หลําสุวรรณ เทศบาล 4 24 เม.ย. 2564

19 ด.ญ. ปณฑิตา แสงดาว อนุบาลสุพรรณบุรี 24 เม.ย. 2564

20 ด.ช. ชลกร ศรีทองสุข วัดนิเวศนธรรมาราม 24 เม.ย. 2564

21 ด.ช. ศรราม แกวปาน วัดไผเกาะโพธิ์งาม 24 เม.ย. 2564

22 ด.ช. กรวิค คําหอม อนุบาลสุพรรณบุรี 24 เม.ย. 2564

23 ด.ช. ธีรเดช ดอกยี่สุน สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

24 ด.ช. ภควัตร เอกจิตร สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

25 ด.ช. อภิวัฒน สําราญพานิช สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

กําหนดวันที่ผูปกครองมายื่นหลักฐาน ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  

วันที่ 24 เมษายน 2564 ชวงเวลา 8.30 - 16.30 น.

ขอมูลยื่นความจํานง ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.



ลําดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน วันที่ยื่นหลักฐาน

26 ด.ญ. ซิ้วกี บุตรสะไล สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

27 ด.ช. เนติธร ชาวหวยหมาก วิทยาศึกษา 24 เม.ย. 2564

28 ด.ช. ถิรศักดิ์ กิตยาการ วิทยาศึกษา 24 เม.ย. 2564

29 ด.ญ. เกณิกา เส็จจัก อนุบาลสุพรรณบุรี 24 เม.ย. 2564

30 ด.ช. มลฑล อุบลบาน สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

31 ด.ช. ภูมิพัฒน กุศลชวย อนุบาลสุพรรณบุรี 24 เม.ย. 2564

32 ด.ช. วรพล ศรีวรมดี อนุบาลสุพรรณบุรี 24 เม.ย. 2564

33 ด.ช. พรีวิชญ แกวกัลยา สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

34 ด.ช. วีระธนา อุนทิพยเพชร สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

35 ด.ญ. ธณัทอร เฟองฟุง สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

36 ด.ช. พรเทพ บุญสง อนุบาลสุพรรณบุรี 24 เม.ย. 2564

37 ด.ญ. ชาลินี ทันเที่ยง สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

38 ด.ช. ภาณุวัฒน เหล็กดี สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

39 ด.ช. ธนกร รดิสชโยดม อนุบาลสุพรรณบุรี 24 เม.ย. 2564

40 ด.ช. ธนกฤต รดิสชโยดม อนุบาลสุพรรณบุรี 24 เม.ย. 2564

41 ด.ช. ชิตนัน กลิ่นเพชร วิทยาศึกษา 24 เม.ย. 2564

42 ด.ญ. ณปภัสร เหลาจําเริญ วิทยาศึกษา 24 เม.ย. 2564

43 ด.ญ. กนกวรรณ จาบเมืองนอย วิทยาศึกษา 24 เม.ย. 2564

44 ด.ญ. ณัฐกุล วงษพันธุตรี วิทยาศึกษา 24 เม.ย. 2564

45 ด.ช. ทวีศักดิ์ ทองคําสุข วัดไผเกาะโพธิ์งาม 24 เม.ย. 2564

46 ด.ช. วชิรกรณ คูรัมย เทศบาล๒วัดปราสาททอง 24 เม.ย. 2564

47 ด.ญ. จินดารัตน ปนสกุล วัดวรจันทร 24 เม.ย. 2564

48 ด.ญ. ศิโรรัตน เรืองรุง สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

49 ด.ช. วีรเทพ ปานชาง สุพรรณภูมิ 24 เม.ย. 2564

50 ด.ช. นรุตน ขุนสังวาลย วิทยาศึกษา 24 เม.ย. 2564



ลําดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน วันที่ยื่นหลักฐาน

1 ด.ญ. กุลจิรา หวานชะเอม อนุบาลสุพรรณบุรี 25 เม.ย. 2564

2 ด.ช. กฤษฏ โสฬศ สุพรรณภูมิ 25 เม.ย. 2564

3 ด.ช. ธนะเทพ สมบุญนาค วัดไผเกาะโพธิ์งาม 25 เม.ย. 2564

4 ด.ช. วีรกฤษฎิ์ พันธุ อนุบาลสุพรรณบุรี 25 เม.ย. 2564

5 ด.ช. โกศล ผลาผล วิทยาศึกษา 25 เม.ย. 2564

6 ด.ญ. พิชญาภร พูลสมบัติ สุพรรณภูมิ 25 เม.ย. 2564

7 ด.ญ. พิชญานิน มุลินิน อนุบาลสุพรรณบุรี 25 เม.ย. 2564

8 ด.ช. นฤทธิ์ อัยรารัตน อนุบาลสุพรรณบุรี 25 เม.ย. 2564

9 ด.ช. ศิวกร วองเจริญกิจ สุพรรณภูมิ 25 เม.ย. 2564

10 ด.ช. ศักดิ์นฤน เทียนขาว วัดไผเกาะโพธิ์งาม 25 เม.ย. 2564

11 ด.ช. ปาณัสม ศรีแจง อนุบาลวัดปาเลไลย 25 เม.ย. 2564

12 ด.ช. เทพทัต กรีดกราย อนุบาลสุพรรณบุรี 25 เม.ย. 2564

13 ด.ญ. กฤติยาณี ละดาวัลย สุพรรณภูมิ 25 เม.ย. 2564

14 ด.ช. ภูมิรพี เรือนใจมั่น วิทยาศึกษา 25 เม.ย. 2564

15 ด.ญ. ธิดา พุทธไชย เทศบาล4วัดศรีบัวบาน 25 เม.ย. 2564

16 ด.ญ. สุพัฒตรา ศิรินัย สุพรรณภูมิ 25 เม.ย. 2564

17 ด.ช. ศิลา เกตุประสิทธิ์ สุพรรณภูมิ 25 เม.ย. 2564

18 ด.ญ. ณดา ธนโชคชินภาส บานสระบัวก่ํา 25 เม.ย. 2564

19 ด.ช. ชนาธิป ศิริเนาว สุพรรณภูมิ 25 เม.ย. 2564

20 ด.ช. ฤทธิไกร อ่ําเกิด สุพรรณภูมิ 25 เม.ย. 2564

21 ด.ช. กฤษณพล สลาม วัดหนอสุวรรณ 25 เม.ย. 2564

22 ด.ช. วัฒนากร พราหมณโชติ สุพรรณภูมิ 25 เม.ย. 2564

23 ด.ช. ไตรวิชญ จรกระจาง สุพรรณภูมิ 25 เม.ย. 2564

24 ด.ญ. สุมิตา จันทรัตน วัดวังกุม 25 เม.ย. 2564

25 ด.ช. กฤตยชญ สุนทรนุช อนุบาลสุพรรณบุรี 25 เม.ย. 2564

ขอมูลยื่นความจํานง ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.

กําหนดวันที่ผูปกครองมายื่นหลักฐาน ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  

วันที่ 25 เมษายน 2564 ชวงเวลา 8.30 - 16.30 น.



ลําดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน วันที่ยื่นหลักฐาน

26 ด.ช. ณัฏฐกานต วารีหาญ วิทยาศึกษา 25 เม.ย. 2564

27 ด.ช. ภควัต ชาวคูเวียง สหวิทย 25 เม.ย. 2564

28 ด.ช. สิทธิกร เรือนทอง เทศบาล4 25 เม.ย. 2564

29 ด.ช. เดชาชัย มากระจันทร วัดลาดกระจับ 25 เม.ย. 2564

30 ด.ช. ณภัทร สนองญาติ อนุบาลสุพรรณบุรี 25 เม.ย. 2564

31 ด.ช. รัชกฤช อิ่มเกษม สุพรรณภูมิ 25 เม.ย. 2564

32 ด.ช. ภูริณัฐ เมฆดี สุพรรณภูมิ 25 เม.ย. 2564

33 ด.ช. คุณานนท โมอุม วิทยาศึกษา 25 เม.ย. 2564

34 ด.ช. ภัทรพงศ ดวงแกว 25 เม.ย. 2564

35 ด.ช. ธีรชัย บุญเทพ วัดนิเวศนธรรมาราม 25 เม.ย. 2564

36 ด.ญ. ชนิตา สุดธง วัดนิเวศนธรรมาราม 25 เม.ย. 2564

37 ด.ช. พรภวิษย ปกษี อนุบาลสุพรรณบุรี 25 เม.ย. 2564

38 ด.ญ. ชัญญานุช จีนเจือพันธุ วัดนิเวศนธรรมาราม 25 เม.ย. 2564

39 ด.ช. นัฎฐชนนท ทรัพยเฉลิม ศุภลักษณ 25 เม.ย. 2564

40 ด.ช. นรภัทร มูลบุตร 25 เม.ย. 2564

41 ด.ช. พีรวัส ตันประเสริฐ วิทยาศึกษา 25 เม.ย. 2564

42 ด.ญ. ภรินทรธร โรจสันติชัยกุล อนุบาลสุพรรณบุรี 25 เม.ย. 2564

43 ด.ช. กรวิชญ ของมวง วัดสวางอารมณ 25 เม.ย. 2564

44 ด.ญ. ศศิวิมล ตุลาทอง อนุบาลนครสวรรค 25 เม.ย. 2564

45 ด.ช. คณัสนันท ชมภู สุพรรณภูมิ 25 เม.ย. 2564

46 ด.ช. ปยวัฒน คําพงษ 25 เม.ย. 2564

47 ด.ช. นันทภพ ภูธนิกกุลภัทรา สหวิทย 25 เม.ย. 2564

48 ด.ญ. ภัทรธิดา โพธิ์ทอง ศุภลักษณ 25 เม.ย. 2564

49 ด.ช. คณิศร ชูโตศรี 25 เม.ย. 2564

50 ด.ญ. ณัฐกานต มิสากูล อนุบาลวัดปาเลไลยก 25 เม.ย. 2564



ลําดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน วันที่ยื่นหลักฐาน

1 ด.ช. ชัชศรัณย ธนาวุฒิพิบูลย อนุบาลสุพรรณบุรี 26 เม.ย. 2564

2 ด.ช. พิมานพล จั่นเคลือบ สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

3 ด.ช. พชรพล โสรส วัดไผเกาะโพธิ์งาม 26 เม.ย. 2564

4 ด.ช. พรหมพิริยะ ชาติทอง วิทยาศึกษา 26 เม.ย. 2564

5 ด.ช. ธีรภัทร ทศรฐ สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

6 ด.ญ. นภศิริ จําปาเงิน สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

7 ด.ญ. สิริญา ทวมพงษ สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

8 ด.ช. ด.ช.ณัฐชนน กันทะสอน อนุบาลวัดปาเลไลย 26 เม.ย. 2564

9 ด.ช. พิพัฒพล วองจิรารัศมิ์ สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

10 ด.ญ. ภูริชญา พันธบุญสุข อนุบาลสุพรรณบุรี 26 เม.ย. 2564

11 ด.ช. ภัทรพงษ ขอบรูป สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

12 ด.ช. เอกภวิษย สมาลาวงค เทศบาล๑วัดประตูสาร 26 เม.ย. 2564

13 ด.ช. ศิวกร ปรางคทอง สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

14 ด.ช. กิตติภพ พันธุขะวงศ สหวิทย 26 เม.ย. 2564

15 ด.ช. อติกานต เกิดรี สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

16 ด.ญ. พิชญา ทองเพ็ชร อนุบาลวัดปาเลไลย 26 เม.ย. 2564

17 ด.ญ. ธัญลักษณ เณรจาที อนุบาลสุพรรณบุรี 26 เม.ย. 2564

18 ด.ช. ธนากร พรหมมา ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ 26 เม.ย. 2564

19 ด.ช. ณัฐกิตติ์ คงปรีพันธุ สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

20 ด.ญ. อารยา แจงสวาง สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

21 ด.ญ. บุญญาณัฐจ วชิรประเวศน สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

22 ด.ช. ปุณยวัทน เชื้ออาว ศุภลักษณ 26 เม.ย. 2564

23 ด.ช. อัศมเดช กบิลพัฒน สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

24 ด.ญ. ปริฉัตร บางใจดี อนุบาลวัดปาเลไลย 26 เม.ย. 2564

25 ด.ช. อธิพล หอมนวล วิทยาศึกษา 26 เม.ย. 2564

กําหนดวันที่ผูปกครองมายื่นหลักฐาน ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  

วันที่ 26 เมษายน 2564 ชวงเวลา 8.30 - 16.30 น.

ขอมูลยื่นความจํานง ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.



ลําดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน วันที่ยื่นหลักฐาน

26 ด.ช. ณพกร จันทรโอกุล อนุบาลสุพรรณบุรี 26 เม.ย. 2564

27 ด.ช. ธิติ เลาโจว อนุบาลสุพรรณบุรี 26 เม.ย. 2564

28 ด.ญ. กุลชญา ปนวิเศษ สหวิทย 26 เม.ย. 2564

29 ด.ช. อัฏฐวัฒน ชอยเชื้อดี ปรีดาวิทย 26 เม.ย. 2564

30 ด.ช. ญาณวิชญ เรืองวงษ สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

31 ด.ช. ประวันวิทย ออนศรี อนุบาลวัดปาเลไลยก 26 เม.ย. 2564

32 ด.ช. นําโชค งามละมัย ศุภลักษณ 26 เม.ย. 2564

33 ด.ช. วุฒิศักดิ์ ทองพิทักษ วิทยาศึกษา 26 เม.ย. 2564

34 ด.ช. ณัฎฐกัลย ชอยเชื้อดี ปรีดาวิทย 26 เม.ย. 2564

35 ด.ญ. ปุณณมา หนูเทศ สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

36 ด.ช. ปกรณ ฉ่ําแจม ศุภลักษณ 26 เม.ย. 2564

37 ด.ช. ณัฐวุฒิ ปกษสาพันธ สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

38 ด.ช. พีรพล ปานจันทร วัดสวางอารมณ 26 เม.ย. 2564

39 ด.ญ. ปราณปรียา ถูกหมาย อนุบาลสุพรรณบุรี 26 เม.ย. 2564

40 ด.ญ. ชญานันท เวชสุวรรณ วัดวรจันทร 26 เม.ย. 2564

41 ด.ช. โชติวัฒน ชูพรหม สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

42 ด.ช. ธีรเทพ วงศสายจันทร วิทยาศึกษา 26 เม.ย. 2564

43 ด.ช. อังกูร นุชแสง อนุบาลสุพรรณบุรี 26 เม.ย. 2564

44 ด.ช. โกศล ผลาผล วิทยาศึกษา 26 เม.ย. 2564

45 ด.ช. ภัทราวุธ ขํารอด สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564

46 ด.ช. ณัฐิวุฒิ แกวจันทร วัดวังกุม 26 เม.ย. 2564

47 ด.ญ. นันทนภัส โพธิสุทธิ์ 26 เม.ย. 2564

48 ด.ช. รัชชานนท แชมโสภา บานหนองผือ 26 เม.ย. 2564

49 ด.ญ. สุธาสินี นาคเขียว อนุบาลสุพรรณบุรี 26 เม.ย. 2564

50 ด.ญ. อิสริศา เผือกพันธมุข สุพรรณภูมิ 26 เม.ย. 2564



ลําดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน วันที่ยื่นหลักฐาน

1 ด.ช. ภูมิภัทร แพพิพัฒน เทศบาล 2 วัดปราสาททอง 27 เม.ย. 2564

2 ด.ช. ณภัทร เปาดอน สุพรรณภูมิ 27 เม.ย. 2564

3 ด.ญ. กัญญณัชชา สอิ้งทอง วัดอูยา 27 เม.ย. 2564

4 ด.ญ. พิชชาภา เจริญศรี เทศบาล 3 วัดไชนาวาส 27 เม.ย. 2564

5 ด.ญ. กนกวรรณ นุยหงษ อนุบาลวัดปาเลไลยก 27 เม.ย. 2564

6 ด.ช. พรณรงค สิงหจุย วัดอูยา 27 เม.ย. 2564

7 ด.ญ. เพ็ญยุมาศ สรอยโพธิ์พันธุ วัดอูยา 27 เม.ย. 2564

8 ด.ช. พัสกร โพธิ์ทอง ศุภลักษณ 27 เม.ย. 2564

9 ด.ช. ภูรินทร สุขสวัสดิ์ วัดวังกุม 27 เม.ย. 2564

10 ด.ช. อภิภูมิ ศรีนาค อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

11 ด.ช. โกศล ผลาผล วิทยาศึกษา 27 เม.ย. 2564

12 ด.ญ. ศศิ สุขขํา อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

13 ด.ช. นิติธาดา กรจันทร อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

14 ด.ช. ธนิสร จามิกร วิทยาศึกษา 27 เม.ย. 2564

15 ด.ญ. สุภมาส อ่ําสกุล อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

16 ด.ญ. ธัญญาพร พลเสน วัดวังกุม 27 เม.ย. 2564

17 ด.ช. ศุภวิชญ ทวีโกวิท สุพรรณภูมิ 27 เม.ย. 2564

18 ด.ญ. จารุวรรณ บุปผา อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

19 ด.ญ. ศิริรัตน เรืองเดช อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

20 ด.ช. ปริญ ปนภู อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

21 ด.ช. ศราวุฒิ อึ้งเจริญชัย อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

22 ด.ช. ชนวีร วินิจโกศล อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

23 ด.ญ. ปุริมปรัญ ศุภเอม วิทยาศึกษา 27 เม.ย. 2564

24 ด.ช. พลพิทักษ บุญเรืองจักษ ศุภลักษณ 27 เม.ย. 2564

25 ด.ญ. วรรณวิษา ทาวลา บานรางกะทุม 27 เม.ย. 2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 ชวงเวลา 8.30 - 16.30 น.

ขอมูลยื่นความจํานง ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.

กําหนดวันที่ผูปกครองมายื่นหลักฐาน ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  



ลําดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน วันที่ยื่นหลักฐาน

26 ด.ช. รัชตะ ปานแกว 27 เม.ย. 2564

27 ด.ญ. ภัทรวดี โพธิ์งาม เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 27 เม.ย. 2564

28 ด.ญ. พิชชา บานไมรูโรย วัดพิหารแดง 27 เม.ย. 2564

29 ด.ช. ธนพัฒน ศิริวาลย วัดอูยา 27 เม.ย. 2564

30 ด.ช. ปราบภพ อุดมรักษาทรัพย อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

31 ด.ช. พัชรพล ออกศิริ เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 27 เม.ย. 2564

32 ด.ช. ธนวรรธน ไกรปรุ เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 27 เม.ย. 2564

33 ด.ญ. ณัชชา สาภักดี เทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 27 เม.ย. 2564

34 ด.ช. ฐิตินันท น้ําใจดี อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

35 ด.ช. จารุภัทร สุขเผือก อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

36 ด.ญ. กัญญารัตน เรือนใจมั่น อนุบาลวัดปาเลไลยก 27 เม.ย. 2564

37 ด.ญ. จิดาภา จันทรรูปงาม สหวิทย 27 เม.ย. 2564

38 ด.ช. ณัฐภัทร แตงออน สุพรรณภูมิ 27 เม.ย. 2564

39 ด.ช. พิพัฒนพงศ ฉัตรเที่ยง ศุภลักษณ 27 เม.ย. 2564

40 ด.ญ. ปภาดา ศรีศักดา อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

41 ด.ญ. พิชามญช  แตงออน สุพรรณภูมิ 27 เม.ย. 2564

42 ด.ญ. กัญญพัชร ชางเผือก ศุภลักษณ 27 เม.ย. 2564

43 ด.ช. พงศกร วีระสุวรรณ วัดดอนกลาง 27 เม.ย. 2564

44 ด.ช. เจตนิพัทธ กิติชัยชาญ วิทยาศึกษา 27 เม.ย. 2564

45 ด.ช. สืบศักดิ์ ศรีนิล อนุบาลวัดปาเลไลยก 27 เม.ย. 2564

46 ด.ช. ปติพัทธ ดีเพ็ง อนุบาลสุพรรณบุรี 27 เม.ย. 2564

47 ด.ช. ภูมิพัฒน นกโต ศุภลักษณ 27 เม.ย. 2564

48 ด.ช. ศรายุทธ อูอรุณ อนุบาลวัดปาเลไลยก 27 เม.ย. 2564

49 ด.ช. ธวัชชัย เอี่ยมกลา อนุบาลวัดปาเลไลยก 27 เม.ย. 2564

50 ด.ญ. ณัฏฐนรี วงษทองดี เทศบาล4วัดศรีบัวบาน 27 เม.ย. 2564



ลําดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน วันที่ยื่นหลักฐาน

1 ด.ช. ภุชิสภูมิ พัดเพชร อนุบาลวัดปาเลไลยก 28 เม.ย. 2564

2 ด.ช. ยมนา ลี้ศักดิ์สกุล อนุบาลวัดปาเลไลยก 28 เม.ย. 2564

3 ด.ช. สุธานิธิ คนทน อนุบาลสุพรรณบุรี 28 เม.ย. 2564

4 ด.ญ. สุกัณณิกา เพียรพิทักษ อนุบาลสุพรรณบุรี 28 เม.ย. 2564

5 ด.ช. รพีภัทร  บุญขันธ  อนุบาลวัดปาเลไลยก 28 เม.ย. 2564

6 ด.ช. ภูณวัท ใจกลา อนุบาลสุพรรณบุรี 28 เม.ย. 2564

7 ด.ช. พิพัฒนพล ภูละมัย ศุภลักษณ 28 เม.ย. 2564

8 ด.ช. สิงหา นาคสมพันธุ วัดวังพระนอน 28 เม.ย. 2564

9 ด.ญ. ภัคจิรา โตพันธุดี อนุบาลวัดปาเลไลยก 28 เม.ย. 2564

หมายเหตุ : ผูสมัครทานใดยื่นความจํานงหลัง วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.

ใหผูปกครองมายื่นหลักฐานในวันที่ 28 เมษายน 2564

กําหนดวันที่ผูปกครองมายื่นหลักฐาน ประเภทในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน  

วันที่ 28 เมษายน 2564 ชวงเวลา 8.30 - 16.30 น.

ขอมูลยื่นความจํานง ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.
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