
 

 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซ้ือ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเร่ิมในวันที่ 20 - 30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
 

- ระดบัปวช. 1 /1 ชางยนต  รบัเสื้อและอุปกรณที่สั่งไว ในวันที่ 20  พฤษภาคม  2564   
 เวลา 09.00 – 10.00 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

1. นายธนพร  เจริญพานิช 
2. นายวุฒิพร  เจริญพานิช 
3. นายอภิศักด์ิ  จันทรัตน 
4. นายภินิตย  ศรีคําพัน 
5. นายธนวัฒน  คงทน 
6. นายวรโชติ  แกวสุกแสง 
7. นายธรรมนูญ  นิลวิสุทธ์ิ 
8. นายพชร  สมาคม 
9. นายเทวินทร  นาคจีน 

10. นายธนกร  มรรคคงคา 
11. นายปตถกรณ  นครจันทร 
12. นายธนกร  ชายแหวง 
13. นายอธิปไตย  บัวมาศ 
14. นายสหทัย  ประภัสสร 
15. นายคณิศร  สมคิด 
16. นายเทวินทร  จินนา 
17. นายภัทรภณ  มีสัตย 
18. นายสิทธิชัย  จองทาม 
19. นายศุภกร  สุวรรณคีรี 

 
 

 
         ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 

 
 



 

 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซ้ือ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเร่ิมในวันที่ 20 -30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอยีดดังนี้ 
 

ระดบัปวช. 1 / 2  แผนกวิชาชางยนต  รับเสื้อและอุปกรณที่สัง่ไว ในวันที่ 20  พฤษภาคม  
2564   

       เวลา 09.00 – 10.00 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

1) นายธนัชญา  กูกองเดียรติ 

2) นายอดิศร  พรหมโหต 

3) นายธีรพงค  คุมสุวรรณ 

4) นายปรมินทร  สังขทอง 

5) นายสนธิ  บุญรักษ 
6) นายวรทัศน  ธรรมจารี 
7) นายภาสวิชญ  ศรีเสาวลักษณ 
8) นายฐิรพรรษ  แกวนอย 

9) นายศิรสิทธ์ิ  เปาะลี 

10) นายรัตยติกร  เพชรประคอง 

 
 
 

 

 

  ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
 เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซ้ือ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเร่ิมในวันที่ 20 -  30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
 

- ระดบัปวช. 1 / 3  แผนกวิชาชางยนต  รับเสื้อและอุปกรณที่สัง่ไว ในวันที่ 20  พฤษภาคม  
2564  เวลา 10.30 – 11.30 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้

1. นายอับดุลหาริด  อุเซ็ง 

2. นายโซฟยัง  หมะประสิทธ์ิ 

3. นางสาวอารีฟดนี  แวมามุ 
4. นายฟาด้ิล  สุหลง 

5. นายบูดีมาน  ซามะแซ 

6. นายฮิลมี  บารเห็ม 

7. นายอาฟนด้ี  อาแว 

8. นายมูฮําหมัดฮาเหม็ดกาฟ  อีแต 

9. นายซีดี  ดือเระ 

10.  นายมูฮัมหมัดลุตฟ  มะ 

11.  นายอิลฮาม  มุขสาหวัณฏ 
12.  นายศราวุฒิ  ติตะ 

13.  นายอดิศร  เกศสุวรรณ 

14.  นายพีรวัส  ดือราซอ 

15.  นายมูฮัมหมัดลุตฟ  อีแต 

16.  นายเจะซูใบย  อุมาร 
17.  นายมะรอกิฟ  บากา 

18.  นายอับดุลซูโกร  เจะปอ 

19.  นายมูฮําหมัดคอยซา  แวสะมาแอ 

20.  นายอดิศักด์ิ  บือซา 

21. นายมูฮัมหมัดฮูดัยยี  ยีมามุ 

 

ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 



 

 

 
 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซ้ือ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเร่ิมในวันที่ 20 -  30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอยีดดังนี ้
 

- ปวช. 1 / 4  แผนกวิชาชางยนต  รบัเสื้อและอุปกรณที่สัง่ไว ในวันที่ 20  พฤษภาคม  
2564   
 เวลา 11.25 – 11.30 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

1) นายอภินันท  สุลง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
              เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 

 
 

 



 

 

 
ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซื้อ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเริ่มในวันที่ 20 -  30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

- ระดบั ปวช. 1 / 1  ( แผนกวิชาชางกอสราง ) รับเสื้อและอุปกรณที่สัง่ไว ในวันที่ 20  
พฤษภาคม  2564 เวลา 13.00  – 13.45  น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้

1) นายอมรเทพ  เทพรักษ 
2) นายปภังกร  ยอดศรี 
3) นายอนุสรณ  ศรีสุวรรณ 

4) นางสาวธนพร  พรมตรัง 

5) นายอนุสรณ  ศรีสุวรรณ 

6) นางสาวธนพร  พรมตรัง 

7) นางสาวปาณิศา  บัวผัน 

8) นายทักษดนัย  จุลราษฎร 
9) นางสาวเพ็ญธัญญา  วุฒิ 
10) นางสาวจูดา  บางพงศ 
11) นางสาวพิชามญชุ  สุขโอ 

12) นางสาวศลิษา  สิงวันคํา 

13) นางสาวจิราพัชร  รัตนประพันธ 
14) นายพงศธรน  สัจจะบุตร 

15) นางสาวชญานิศ  ชูชีพ 

16) นายเจษฎา  ทองมา 

 

 

 

ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 

 
 

 



 

 

 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซื้อ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเริ่มในวันที่ 20 -  30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    ระดับ ปวช. 1 / 2  ( แผนกวิชาชางกอสราง ) รับเสื้อและอุปกรณที่สัง่ไว 
     ในวันที่ 20  พฤษภาคม  2564 เวลา 13.45  – 14.00 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้

1) นายอานัส  อาลีแก 

2) นายยุฟรี  แวกือจิ 
3) นายฮัมซี  ดลลาเตะ 

4) นายอับดุลฮากีม  เจะโวะ 

5) นายศรัณย  สะอูน 

6) นายฮาฟซ  มะมิง 

7) นายกูบัดรู  อีแต 

8) นายเจษฎาพร  หวัง 

 

 

 

 

 

           ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
    เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซื้อ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเริ่มในวันที่ 20 -  30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    ระดับ ปวช. 1 / 1  ( แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ) รบัเสื้อและอุปกรณที่สัง่ไว 
     ในวันที่ 20  พฤษภาคม  2564 เวลา 14.00  – 15.00 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

1. นายทรงภพ  อินทกาศ 

2. นายเฉลิมพล  สมนอย 

3. นายอัษฎาวุธ  เศษโฐ 

4. นางสาวสุภาภรณ  แกวแจง 

5. นายณัฐธชัย  เปยมกาญจนกุล 

6. นายธนพนธ  ทิพวัง 

7. นายธนกฤต  กิ่งรัตนะ 

8. นายณัฐกุล  สินทอง 

9. นายปณิธาน  พรหมโลก 

10.  นายธนกฤต  อินทานุกูล 

11.  นายนฤพล  กาสุวรรณ 
12.  นายสิทธิพร  ทองพันธ 
13.  นายณัฐวุฒิ  แซเจียง 

14.  นายสมพณ  ยอดไกร 

15.  นายบริพัทธ  จิตตภักดี 

16.  นายอติเทพ  หนูปาน 

17.  นายพัสกร  ราชแกว 

18.  นายพงษกร  รักหมอ 

19.  นายชลกร  เล็มณี 
20.  นางสาวณภัทร  มุสิกุล 

 

 

ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 

 



 

 

 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซื้อ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเริ่มในวันที่ 20 -  30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    ระดับ ปวช. 1 / 2  ( แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ) รบัเสื้อและอุปกรณที่สัง่ไว 
     ในวันที่ 20  พฤษภาคม  2564 เวลา 15.00  – 15.30 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

1. นายภาณุพงค  นวนแกว 

2. นายนันธพงศ  ทองบานเย็น 

3. นายธนากร  ตะเคียนทอง 

4. นายชัยวัฒน  อินทรงาม 

5. นายพิชญตม  เพ็ชรสุข 

6. นายพิธพล  ดาทอง 

7. นายวรินทร  คาขึ้น 

8. นายพันธุพฤกษ  คงเจริญ 

 

 
 
 
 

ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซื้อ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเริ่มในวันที่ 20 -  30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    ระดับ ปวช. 1 / 3  ( แผนกวิชาชางไฟฟากําลัง ) รบัเสื้อและอุปกรณที่สัง่ไว 
     ในวันที่ 20  พฤษภาคม  2564 เวลา 15.00  – 15.30 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

1. นายอาหาหมัดสาปอิง  บาเห็ม 
2. นายอาดีลัน  มอลอ 
3. นายมูฮําหมัดซาอูดี  ปแว 
4. นายนิอัซรอฟ  เจะเอาลี 
5. นายมูฮัมหมัดอันวา  เจะหะ 
6. นายฮิลมี  ดอเลาะ 
7. นายอิรฟาน  อาหลี 
8. นายอามีน  ดอกา 
9. นายฟุรกอน  นิการี 
10. นายรัตนโชติ  กาเด็น 
11. นายอับดุลกอเดร  อาบูลี 
12. นายมูหํามัดสอฟ  เจะเงาะ 
 

 
 
 

ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซื้อ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเริ่มในวันที่ 20 -  30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    ระดับ ปวช. 1 / 1  ( แผนกวิชาชางอิเล็กทรอนกิส ) รบัเสื้อและอุปกรณที่สัง่ไว 
     ในวันที่  21  พฤษภาคม  2564 เวลา 09.00  – 09.30 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

1. นายอัครวัฒน  บูรณะธร 

2. นายศศิวิมล  บุญยศาสตร 
3. นายณัฐภัทร  พรหมเพชร 

4. นายปยุต  คงวัดใหม 
5. นายพิริยกร  พรประสิทธ์ิ 

6. นายศุภกันต  ศรีนวน 

7. นายวงศกร  เพ็งสถิตย 
 
 
 
 

 

 
   ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 

         เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซื้อ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเริ่มในวันที่ 20 -  30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    ระดับ ปวช. 1 / 1  ( แผนกวิชาชางเทคนิคคอมพิวเตอร ) รับเสื้อและอุปกรณที่สัง่ไว 
     ในวันที่  21  พฤษภาคม  2564 เวลา 09.30  – 10.00 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

1. นายอรรถเมศวริย  เพียรไชยนนท 
2. นายอัมรัน  อภิบาลบํารุง 

3. นายสมรักษ  รักรสม 

4. นายปริญญา  เพชรพวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซื้อ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเริ่มในวันที่ 20 -  30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    ระดับ ปวช. 1 / 1  ( แผนกวิชาคอมพวิเตอรธุรกิจ ) รับเสื้อและอุปกรณที่สั่งไว 
     ในวันที่  21  พฤษภาคม  2564 เวลา 10.00  – 10.30 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

1. นายภูริชาติ  ปยะญาติ 

2. นายรอกิบ  กอแต 

3. นายเราะฮมัต  ยีดอรอแม 

4. นายพีรพัฒน  วรรณเพ็ญ 

5. นายณรงคศักด์ิ  จันทวาท 

6. นางสาวณิชากร  เภาสุวรรณ 

7. นายฮาฟส  อาแว 

8. นายซาฟรีน  สาเมาะ 

9. นายกันดารีสมัน  เจะสะแม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
             เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 

 

 
 



 

 

 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซื้อ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเริ่มในวันที่ 20 -  30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    ระดับ ปวช. 1 / 1  ( แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ) รับเสื้อและอุปกรณที่สั่งไว 
     ในวันที่  21  พฤษภาคม  2564 เวลา 10.30  – 11.00 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

1. นางสาวอทิตยา  เจะแฮ 

2. นายไฟซอล  นูดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซื้อ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเริ่มในวันที่ 20 -  30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    ระดับ ปวช. 1 / 1  ( แผนกวิชาชางเช่ือมโลหะ ) รบัเสื้อและอุปกรณที่สัง่ไว 
     ในวันที่  21  พฤษภาคม  2564 เวลา 13.30  – 14.00 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

1. นายบวรทัต  เปลวมาศ 

2. นายเอกราช  วิวัชนะ 

3. นายซาฟารี  ยุโซะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ตารางการรับอุปกรณรานสวัสดกิาร 

ของสถานศกึษาในสถานการณโควดิ 19 

ปการศกึษา  2564  วทิยาลัยเทคนิคปตตาน ี

ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 
 

การกําหนดรูปแบบ/เตรียมความพรอมรับเส้ือและอุปกรณส่ังซื้อ  (ระดับ ปวช. และ ปวส.1 ) 
โดยเริ่มในวันที่ 20 -  30 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

    ระดับ ปวช. 1 / 1  ( แผนกวิชาชางกลโรงงาน ) รบัเสื้อและอุปกรณที่สัง่ไว 
     ในวันที่  21  พฤษภาคม  2564 เวลา 13.30  – 14.00 น.  ดังรายช่ือตอไปนี ้
 

1. นายรัชชานนท  จีนธาดา 

2. นายชนาธิป  พรมดาษ 

3. นายวชิระ  ทองมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ขอใหนักเรียนมาตรงตามเวลาท่ีกําหนด เทาน้ัน 
เน่ืองจากวิทยาลัย ฯ จํากัดจํานวนคน ตามมาตรการ ศบค 

 
 
 
 



 
 


