
 

  
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    โรงเรียนศรียานุสรณ์   อำเภอเมือง   จังหวัดจันทบุรี 
ที ่                วันที่  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรื่อง   การแจกหนังสือเรียน 
 

เรียน   คุณครูทุกท่าน 
 

  จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ไดป้รับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทางโรงเรียนศรียานุสรณ์จึงมีการปรับการแจกหนังสือเรียน
ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ม.๑ - ม.๖  ซึ่งมีกำหนดการดังนี้ 

๑. ครูที่ปรึกษาชั้นเคลื่อน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒,๓,๕,๖) แจกหนังสือเรียนพร้อมสมุดให้กับนักเรียน  
ตามวันเวลาดังนี้ 

วันที่ ชั้นเรียน นักเรียน เวลา สถานที่ 
๒๖ พ.ค. ๖๔ ชั้น ม.๒/๑ เลขที่ ๑-๒o o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๑๑๑ 
  เลขที่ ๒๑-๔o o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๒/๒ เลขที่ ๑-๒o o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๑๑๒ 
  เลขที่ ๒๑-๔o o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๒/๓ เลขที่ ๑-๒o o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๑๑๓ 
  เลขที่ ๒๑-๔o o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๒/๔ เลขที่ ๑-๒o o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๑๑๕ 
  เลขที่ ๒๑-๔o o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๒/๕ เลขที่ ๑-๒o o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๒๑๓ 
  เลขที่ ๒๑-๔o o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๒/๖ เลขที่ ๑-๒o o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๒๑๕ 
  เลขที่ ๒๑-๔o o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๒/๗ เลขที่ ๑-๒o ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๑๑๑ 
  เลขที่ ๒๑-๔o ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๒/๘ เลขที่ ๑-๑๘ ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๑๑๒ 
  เลขที่ ๑๙-๓๖ ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๒/๙ เลขที่ ๑-๑๕ ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๑๑๓ 
  เลขที่ ๑๖-๓o ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๒/๑o เลขที่ ๑-๑๕ ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๑๑๕ 
  เลขที่ ๑๖-๓๑ ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 

  



วันที่ ชั้นเรียน นักเรียน เวลา สถานที่ 
๒๖ พ.ค. ๖๔ ชั้น ม.๓/๑ เลขที่ ๑-๒o ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๒๑๓ 
 เลขที่ ๒๑-๔o ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 

ชั้น ม.๓/๒ เลขที่ ๑-๒o ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 
ห้อง ๒๑๕ 

 เลขที่ ๒๑-๔o ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
ชั้น ม.๓/๓ เลขที่ ๑-๒o ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 

ห้อง ๑๑๑ 
 เลขที่ ๒๑-๓๙ ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 

ชั้น ม.๓/๔ เลขที่ ๑-๒o ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 
ห้อง ๑๑๒ 

 เลขที่ ๒๑-๔o ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 
ชั้น ม.๓/๕ เลขที่ ๑-๒o ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 

ห้อง ๑๑๓ 
 เลขที่ ๒๑-๔o ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 

ชั้น ม.๓/๖ เลขที่ ๑-๑๙ ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 
ห้อง ๑๑๕ 

 เลขที่ ๒o-๓๘ ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 
ชั้น ม.๓/๗ เลขที่ ๑-๒o ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 

ห้อง ๒๑๓ 
 เลขที่ ๒๑-๔o ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 

ชั้น ม.๓/๘ เลขที่ ๑-๑๘ ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 
ห้อง ๒๑๕ 

 เลขที่ ๑๙-๓๕ ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 
ชั้น ม.๓/๙ เลขที่ ๑-๑๕ ๑๔.๓o – ๑๕.๓o น. 

ห้อง ๑๑๑ 
 เลขที่ ๑๖-๒๙ ๑๕.๓o – ๑๖.๓o น. 

ชั้น ม.๓/๑o เลขที่ ๑-๑๕ ๑๔.๓o – ๑๕.๓o น. 
ห้อง ๑๑๒ 

 เลขที่ ๑๖-๓o ๑๕.๓o – ๑๖.๓o น. 
  



วันที่ ชั้นเรียน นักเรียน เวลา สถานที่ 
๒๗ พ.ค. ๖๔ ชั้น ม.๕/๑ เลขที่ ๑-๒o o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๑๑๓ 
  เลขที่ ๒๑-๓๙ o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๒ เลขที่ ๑-๑๙ o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๑๑๕ 
  เลขที่ ๒o-๓๗ o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๓ เลขที่ ๑-๒o o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๒๑๓ 
  เลขที่ ๒๑-๓๙ o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๔ เลขที่ ๑-๒o o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๒๑๕ 
  เลขที่ ๒๑-๓๙ o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๕ เลขที่ ๑-๒o o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๑๑๑ 
  เลขที่ ๒๑-๔o o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๖ เลขที่ ๑-๒o o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๑๑๒ 
  เลขที่ ๒๑-๔๑ o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๗ เลขที่ ๑-๒o ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๑๑๓ 
  เลขที่ ๒๑-๔o ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๘ เลขที่ ๑-๒o ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๑๑๕ 
  เลขที่ ๒๑-๔o ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๙ เลขที่ ๑-๒o ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๒๑๓ 
  เลขที่ ๒๑-๓๙ ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๑o เลขที่ ๑-๒o ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๒๑๕ 
  เลขที่ ๒๑-๓๙ ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๑๑ เลขที่ ๑-๒o ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๑๑๑ 
  เลขที่ ๒๑-๔o ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๑๒ เลขที่ ๑-๒o ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๑๑๒ 
  เลขที่ ๒๑-๓๙ ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๑๓ เลขที่ ๑-๑๔ ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 

ห้อง ๑๑๓ 
  เลขที่ ๑๕-๒๘ ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๑๔ เลขที่ ๑-๑๘ ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 

ห้อง ๒๑๓ 
  เลขที่ ๑๙-๓๕ ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 
 ชั้น ม.๕/๑๕ เลขที่ ๑-๑๕ ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 

ห้อง ๒๑๕ 
  เลขที่ ๑๖-๓o ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ ชั้นเรียน นักเรียน เวลา สถานที่ 
๒๘ พ.ค. ๖๔ ชั้น ม.๖/๑ เลขที่ ๑-๑๙ o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๑๑๑ 
  เลขที่ ๒o-๓๘ o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๒ เลขที่ ๑-๑๙ o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๑๑๒ 
  เลขที่ ๒o-๓๘ o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๓ เลขที่ ๑-๑๖ o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๑๑๓ 
  เลขที่ ๑๗-๓๑ o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๔ เลขที่ ๑-๒o o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๒๑๓ 
  เลขที่ ๒๑-๔o o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๕ เลขที่ ๑-๒o o๘.๓o – o๙.๓o น. 

ห้อง ๒๑๕ 
  เลขที่ ๒๑-๓๙ o๙.๓o – ๑o.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๖ เลขที่ ๑-๒o ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๑๑๑ 
  เลขที่ ๒๑-๔๑ ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๗ เลขที่ ๑-๒o ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๑๑๒ 
  เลขที่ ๒๑-๔o ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๘ เลขที่ ๑-๑๙ ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๑๑๓ 
  เลขที่ ๒o-๓๘ ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๙ เลขที่ ๑-๒o ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๒๑๓ 
  เลขที่ ๒๑-๔o ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๑o เลขที่ ๑-๑๙ ๑o.๓o – ๑๑.๓o น. 

ห้อง ๒๑๕ 
  เลขที่ ๒o-๓๘ ๑๑.๓o – ๑๒.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๑๑ เลขที่ ๑-๑๙ ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 

ห้อง ๑๑๑ 
  เลขที่ ๒o-๓๗ ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๑๒ เลขที่ ๑-๒o ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 

ห้อง ๑๑๒ 
  เลขที่ ๒๑-๓๙ ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๑๓ เลขที่ ๑-๑๕ ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 

ห้อง ๑๑๓ 
  เลขที่ ๑๖-๒๙ ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๑๔ เลขที่ ๑-๑๘ ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 

ห้อง ๒๑๓ 
  เลขที่ ๑๙-๓๕ ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 
 ชั้น ม.๖/๑๕ เลขที่ ๑-๑๕ ๑๒.๓o – ๑๓.๓o น. 

ห้อง ๒๑๕ 
  เลขที่ ๑๖-๒๙ ๑๓.๓o – ๑๔.๓o น. 

 

            (*หมายเหตุ ถ้านักเรียนไม่สามารถมารับหนังสือตามช่วงเวลาที่กำหนด  ครูที่ปรึกษาสามารถนัดแจกหนังสือ
เรียนให้กับนักเรียนในช่วงเวลาที่สามารถมารับหนังสือได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. การแจกหนังสือเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ - ๑/๗ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ - ๔/๑๒       
บนหอประชุมชยางกูร ตามช่วงวันเวลาดังนี้ 
 

วันที่ เวลา ระดับชั้น รายช่ือ 
๒๙ พ.ค. ๖๔ o๘.oo – o๙.oo น. ม.๑/๑ นายชาญ  เถาวันนี  

 o๙.oo – ๑o.oo น. ม.๑/๒ นางสาวอุษา  ภิบาลวงษ์ 
 ๑o.oo - ๑๑.oo น. ม.๑/๓ นายฐิติคุณ  พระกลาง 
 ๑๒.oo – ๑๓.oo น. ม.๑/๔ นายชัยวัฒน์  สุขวังไทร 
 ๑๓.oo – ๑๔.oo น. ม.๑/๕ นางสาวชลธิชา เฉลิมบุญ 
 ๑๔.oo – ๑๕.oo น. ม.๑/๖ นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม 
 ๑๕.oo – ๑๖.oo น. ม.๑/๗ นางดวงพร วรรณพยัญ 
    

๓o พ.ค. ๖๔ o๗.oo – ๑๑.๓o น. ม.๔ ลำดับที่ ๑ - ๒๔o นายสุรเชษฐ์  ประมงศิลป์เจริญ 
นางกฤษณา  วงษ์สำราญ 
นางสาวณิชชากร  สร้อยระย้า 
นางสาวหทัยรัตน์ อภัยภักดิ์ 
นางรัตนียา  จันทร์ตะเคียน 

   
   
   
   
 ๑๒.๓o – ๑๗.oo น. ม.๔ ลำดับที่ ๒๔๑ - ๔๘o นางสาวภาริณี  จันทร์แสง 

นายศรีศักดิ์  พูลสมบัติ 
นายธนาชัย บุญนาศักดิ์ 
นางสาวยุพิน  เกาะลอย 
นางสาวธนัชพร ประเสริฐ 

   
   
   
   
                     

                  ๓. การแจกหนังสือให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๘ - ๑/๑o และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๓ - ๔/๑๕       
ที่ศูนย์ฝึกกีฬา ตามวันเวลาดังนี้ 
 

วันที่ เวลา ระดับชั้น รายช่ือ 
๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ o๘.oo – o๙.๓o น. ม.๑/๘ นายเอกสิทธิ์ วงษ์ษา 

นางสาวอารียา มโนวงค์  o๙.๓o – ๑๑.oo น. ม.๑/๙ 
 ๑๑.oo – ๑๒.๓o น. ม.๑/๑o 
๓o พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ o๘.oo – o๙.๓o น. ม.๔/๑๓ นางสาวสุดารัตน์  บุรีรัตน์ 

นายฐิติคุณ  พระกลาง 
 

 o๙.๓o – ๑๑.oo น. ม.๔/๑๔ 
 ๑๑.oo – ๑๒.๓o น. ม.๔/๑๕ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการตามวันเวลาดังกล่าว 
 

                                                                                           
                                                                                      (นายวัชรลักษณ์ ตากใบ) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ 
 
 


