
 

 

ประกาศโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร 
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ในช่วงการสอบคัดเลือกห้องเรียน การมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔            
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

………………………………………………………………………… 
    เนื่องด้วยในวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร จะด าเนินการสอบคัดเลือก 

ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สนามสอบ อาคาร ๒ และ อาคาร ๓ 
โรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร  การมอบตัวรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ๑ และ ๔ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๖๓ โรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร จึงประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในช่วงการสอบคัดเลือกห้องเรียน การมอบตัวและรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่     
๑ และ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 
 
 ข้อปฏิบัติของครู นักเรียนและผู้ปกครองในวันสอบ (๒๓-๒๔ มิ.ย. ๖๓) 

๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ต้อง
ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ บริเวณหน้าโรงเรียน และต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์  
ก่อนเข้ามาในโรงเรียน 

๒. นักเรียนเมื่อผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว ให้เดินเข้าห้องสอบโดยเว้นระยะห่างในการเดิน          
อย่างน้อย ๑ – ๒ เมตร 

๓. ผู้ปกครองเมื่อมาส่งนักเรียนที่หน้าโรงเรียนแล้วให้กลับบ้านไม่อนุญาตให้รอนักเรียนที่โรงเรียนและ
ให้กลับมารับนักเรียนในเวลา ๑๒.๐๐ น. 

๔. นักเรียนเข้าสอบตามเลขที่นั่งสอบ ตามประกาศของโรงเรียนและให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ
อย่างเคร่งครัด ตามตารางการสอบ ดังนี้ 
  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
วันที่/เวลา  ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. วันที่/เวลา  ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. 

๒๓ มิ.ย. ๖๓ สอบข้อกากบาท ๕ กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ ( ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)  
จ านวน ๑๐๐ คะแนน 

๒๓ มิ.ย. ๖๓ สอบข้อกากาบาท ๕ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ (ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ)  
จ านวน ๑๐๐ คะแนน 

๒๔ มิ.ย. ๖๓ สอบข้อเขียน สอบอ่านคัดกรอง 
จ านวน ๑๐๐  คะแนน 

 
 
 
 
 
 



 ข้อปฏิบัติของครู นักเรียนและผู้ปกครองในวันมอบตัว (๒๖ มิ.ย. ๖๓) 
๑. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ต้องผ่าน

การตรวจวัดอุณหภูมิ ณ บริเวณหน้าโรงเรียน และต้องล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ามา
ในโรงเรียน 

๒. นักเรียนและผู้ปกครองเมื่อผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว ให้เดินเข้าหอประชุมโดยเว้นระยะห่างในการ
นั่ง ๑ – ๒ เมตร (ตามท่ีโรงเรียนจัดไว้) 

๓.  เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการมอบตัวในช่วงเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แล้วอนุญาตให้ผู้ปกครองและ 
นักเรียนเดินทางกลับบ้านได้ และมาเรียนในภาคเรียนที่ ๑ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 
     ทั้งนี้โรงเรียนได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ แนบท้ายประกาศนี้และให้ข้าราชการครู  และ

นักเรียน ถือปฏิบัติตามประกาศนี้และค าสั่งที่ ๕๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดกรองและ
ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัด       
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

 
                       ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 

(นายชะโลม    บุตรแสน) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนจ าปาโมงวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ห้องสอบที่ ๑  ห้อง ๓๓๓ อาคาร ๓ ชั้น ๓ 

วันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขที่นั่งสอบ ชี่อ-สกุล ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
1 เด็กชายนิธิกร ปรีดาภิรมย์  
2 เด็กชายมานัส คุณขยัน  
3 เด็กหญิงสุกัญญา เหล็กโอ๊ก  
4 เด็กหญิงสุริวิภา ษรจันทร์  
5 เด็กชายวัชรพงศ์ นนทะแสง  
6 เด็กหญิงรรินธร ค าจันโท  
7 เด็กชายภานุพงศ์ บุตรเต  
8 เด็กหญิงกันต์ฤทัย ศรีสวาท  
9 เด็กชายพีรวิชญ์ สารทอง  

10 เด็กชายปภังกร แก้วจันทา  
11 เด็กชายอดิศักดิ์ นันโท  
12 เด็กหญิงโยษิตา ชัยแก้ว  
13 เด็กชายธีรภัทร พรมยาลี  
14 เด็กหญิงธัญจิรา สังข์ทอง  
15 เด็กหญิงศศิวรรณ บุณล้อม  
16 เด็กหญิงปิยนุช สิงทอง  
17 เด็กหญิงวิรดี รัตนประเสริฐ  
18 เด็กหญิงเกษวรินทร์ นาพา  
19 เด็กหญิงผกาไพร ชูโชติ  
20 เด็กหญิงจันทิดา สิงหา  
21 เด็กหญิงนัชชา พลเยี่ยม  
22 เด็กหญิงกมลนิตย์ เขื่อนแก้ว  
23 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ลีนาลาด  
24 เด็กชายวิเชษฐา มาลี  
25 เด็กชายพิทักษ์ จวงโส  

 
                 สรุปนักเรียนเข้าสอบ………………………คน              ขาดสอบ………………………….คน 
 
ลงชื่อ……………………………………………กรรมการคุมสอบ  ลงชื่อ………………………………………..กรรมการคุมสอบ 
(………………………………………………………………………..)     (………………………………………………………………………..) 



ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ห้องสอบที่ ๒  ห้อง ๓๓๔ อาคาร ๓ ชั้น ๓ 

วันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขที่นั่งสอบ ชี่อ-สกุล ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
1 เด็กชายธีรพงษ์ มะลัย  
2 เด็กชายกิตติพงษ์ เมาวงษ์  
3 เด็กหญิงอริยา ค าสิงห์  
4 เด็กชายธีรโชติ นนทะแสง  
5 เด็กชายจิรัชญา อินทราช  
6 เด็กชายฐิรวัฒน์ อุ่นเรือง  
7 เด็กชายวีรภัทร แก้วนบ  
8 เด็กหญิงศิริญรัตน์ แก้วก ามา  
9 เด็กชายก้องภพ ทิศลี  

10 เด็กชายณัฐพัฒน์ จันทะบาง  
11 เด็กชายวุฒิพงษ์ เรืองแสง  
12 เด็กหญิงปรียานุช สุดแก้ว  
13 เด็กชายรัชชานนท์ วรรณศรี  
14 เด็กชายศิรชัช ชัยค า  
15 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นิตอินทร์  
16 เด็กหญิงกชกร ทรงวาจา  
17 เด็กหญิงพรรณนารา สุทธาแสง  
18 เด็กชายดนัย โคตรชนะ  
19 เด็กหญิงสุริษา เกษาแก้ว  
20 เด็กหญิงปนัดดา พรมขันธ์  
21 เด็กหญิงพลอยรัตน์ จีนนอทท์  
22 เด็กหญิงศศิวรรณ อ่ิมส าราญ  
23 เด็กชายชนะพล เขื่อนสีอ่อน  
24 เด็กชายศิวกร บัวทอง  
25 เด็กชายกมลลักษณ์ ชัยสงค์  

 
                 สรุปนักเรียนเข้าสอบ………………………คน              ขาดสอบ………………………….คน 
 
ลงชื่อ……………………………………………กรรมการคุมสอบ  ลงชื่อ………………………………………..กรรมการคุมสอบ 
(………………………………………………………………………..)     (………………………………………………………………………..) 



ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ห้องสอบที่ ๓  ห้อง ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓ 

วันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขที่นั่งสอบ ชี่อ-สกุล ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
1 เด็กชายนันทิพัฒน์ ใจปานแก่น  
2 เด็กชายอนันดา สงวนเรณู  
3 ด.ช.อนุวงศ์ ศรีครซ้าย  
4 เด็กชายจิรศักดิ์ เกษีสังข์  
5 เด็กชายสายฟ้า สาระวงศ์  
6 เด็กชายณัฐวุธ เทพชนะ  
7 เด็กหญิงพิมลจิรา แก้วกงพาน  
8 เด็กชายพิชชากร วงษ์ละคร  
9 เด็กหญิงชรินญา ชาลีวรรณ  

10 เด็กชายธนวัฒน์ นามจันทร์  
11 เด็กชายธิชานนท์ ผาลา  
12 เด็กหญิงจีระนันท์ ทัพหกิจ  
13 เด็กชายรามเทพ สีงาม  
14 เด็กชายมาโนช คุณขยัน  
15 เด็กชายสุรพัศ แก้วนพ  
16 เด็กชายภิรนันต์ ขันธชัย  
17 เด็กชายศิวศักดิ์ บัวทอง  
18 เด็กหญิงกุลภัทรา บุตรพรม  
19 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โสดา  
20 เด็กหญิงณิชกานต์ วงษ์ทองค า  
21 เด็กชายพีรณัฐ ชัยสุวรรณ  

   
 
                 สรุปนักเรียนเข้าสอบ………………………คน              ขาดสอบ………………………….คน 
 
 
ลงชื่อ……………………………………………กรรมการคุมสอบ  ลงชื่อ………………………………………..กรรมการคุมสอบ 
(………………………………………………………………………..)     (………………………………………………………………………..) 
 

 
 



ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ห้องสอบที่ ๑  ห้อง ๒๒๕ อาคาร ๒ ชั้น ๒ 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขที่นั่งสอบ ชี่อ-สกุล ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
1 นายชวัลกร คันที  
2 นายกวินธรณ์ ค าผาง  
3 นายจิราธิวัฒน์ ประทุมรัตน์  
4 นายธนกร ถมยาปริวัฒร  
5 นายธนกฤต ถมยาปริวัฒร  
6 นายธนศักดิ์ วงษ์สุวรรณ  
7 นายนัทธพล แก้วสีหา  
8 นายพงษ์พันธ์ กันยานาม  
9 นายพรนภัส วันอุดม  

10 นายวัชรพล โคตรชาล ี  
11 นายศุภกร บุตรเทพ  
12 นายสุราวุธ ดุจดา  
13 นายอภิสิทธิ์ นาพา  
14 นางสาวกมลชนก สังกลม  
15 นางสาวกรรณธิดา ขะทุม  
16 นางสาวชลธิชา ไชยค าแดง  
17 นางสาวชลิตา เชิงคล่อง  
18 นางสาวณัฐณิชา จันทราทิพย์  
19 นางสาวดลยา พรไชย  
20 นางสาวดวงกมล ทิศณุแสง  
21 นางสาวทัศนีย์ ชมภูทีป  
๒๒ นางสาวนฤมล สิทธิหาญ  
๒๓ นางสาวบุณยาพร บัวของ  
๒๔ นางสาวปณิดา แก้ววงษา  
๒๕ นางสาวปนัดดา เพชรอาสา  

 
                 สรุปนักเรียนเข้าสอบ………………………คน              ขาดสอบ………………………….คน 
 
ลงชื่อ……………………………………………กรรมการคุมสอบ  ลงชื่อ………………………………………..กรรมการคุมสอบ 
(………………………………………………………………………..)     (………………………………………………………………………..) 



ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ห้องสอบที่ ๒  ห้อง ๒๒๖ อาคาร ๒ ชั้น ๒ 

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขที่นั่งสอบ ชี่อ-สกุล ลายมือชื่อผู้เข้าสอบ 
1 นางสาวประภาวดี กุลราช  
2 นางสาวปริยากร อ่อนค า  
3 นางสาวปานระพี ทองเงิน  
4 นางสาวพัชรินทร์ ปีนา  
5 นางสาวภัทธพร จันทรมณี  
6 นางสาวมนัสชนันท์ วันค า  
7 นางสาววรรณวิสาข์ หยวกกุล  
8 นางสาววารีรัตน์ แก้วไชย  
9 นางสาววิยดา เดชสมบัติ  

10 นางสาววิลักษณา กาล้อม  
11 นางสาววีรดา ทันใจ  
12 นางสาวศรัญญา เนาศรี  
13 นางสาวอริสรา ปัญญา  
14 นางสาวอลิษา บุญแยง  
15 นางสาวอินทิรา จ าปาสิม  
16 นางสาวตรีชฎา ค าประเภท  
17 นางสาวปณิตา วรรณอุดม  
18 นางสาวพัชรพร ทิพย์สุวรรณ  
19 นางสาวสุดาลักษณ์ หงรักษา  
20 นางสาวสุนิสา ชาวจบทม  
21 นายภูตะวัน ศรีบุญเรือง  
๒๒ นางสาวเนตรชนก  รัศมี  

 
                 สรุปนักเรียนเข้าสอบ………………………คน              ขาดสอบ………………………….คน 
 
 
ลงชื่อ……………………………………………กรรมการคุมสอบ  ลงชื่อ………………………………………..กรรมการคุมสอบ 
(………………………………………………………………………..)     (………………………………………………………………………..) 
 

 


