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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

กำหนดการรับหนังสือเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 - 3 

วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

 

ลำดับท่ี วัน/เดือน/ป เวลา ช้ัน/หอง สถานท่ี 

1 9 พฤษภาคม 2565 08.00 - 09.00 น. ม.2/1, ม.2/2 และ ม.2/3 

หอประชุมคุณยาฉวี 
ทัศนปรีดา 

2 9 พฤษภาคม 2565 09.00 – 10.00 น. ม.2/4, ม.2/5 และ ม.2/6 

3 9 พฤษภาคม 2565 10.00 – 11.00 น. ม.2/7, ม.2/8 และ ม.2/9 

4 9 พฤษภาคม 2565 11.00 – 12.00 น. ม.2/10, ม.2/11 และ ม.2/12 

5 9 พฤษภาคม 2565 12.00 – 13.00 น.  ม.3/1, ม.3/2 และ ม.3/3 

6 9 พฤษภาคม 2565 13.00 – 14.00 น. ม.3/4, ม.3/5 และ ม.3/6 

7 9 พฤษภาคม 2565 14.00 – 15.00 น. ม.3/7, ม.3/8 และ ม.3/9 

8 9 พฤษภาคม 2565 15.00 – 16.00 น. ม.3/10, ม.3/11 และ ม.3/12 

 

     ขอปฏิบัติในการมารับหนังสือเรียน 

 1. ผูท่ีมารับหนังสือมาถึงโรงเรียนกอนเวลานัดหมาย 10 นาที และทุกคนตองสวมหนากากอนามัยทางการแพทย 

 2. เมื่อผูท่ีมารับหนังสือผานจุดคัดกรองแลว ใหเดินตรงไปตามลูกศรท่ีทางโรงเรียนกำหนดเพื่อรับหนังสือเรียน 

 3. ใหผูท่ีมารับหนังสือลงชื่อรับหนังสือ แลวกลับบานทันที 

 4. เมื่อถึงบานแลวใหนักเรียนตรวจสอบหนังสือท่ีไดรับวาครบตามรายการหนังสือท่ีโรงเรียนใหหรือไม 

    (หากไดรับหนังสือไมครบตามรายการใหแจงครูท่ีปรึกษาทันที) 

 5. การแตงกายของผูท่ีมารับหนังสือ ใหแตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอย 

 6. สำหรับนักเรียนที่ไมสามารถมารับหนังสือไดตามวันและเวลาท่ีกำหนด ใหติดตอครูท่ีปรึกษา 

 7. ครูท่ีปรึกษาสามารถกำหนดนัดหมาย บริหารจัดการแจกหนังสือกับนักเรียนไดตามความเหมาะสม 

 8. ผูปกครองสามารถมารับแทนนักเรียนได โดยนำหลักฐานเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของนกัเรียนมาแสดง 

 

     หมายเหตุ : ไมอนุญาตใหผูปกครองและบุคคลทั่วไป นำรถมาจอดภายในบริเวณโรงเรียน 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

กำหนดการรับหนังสือเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 - 6 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2565 

 

ลำดับท่ี วัน/เดือน/ป เวลา ช้ัน/หอง สถานท่ี 

1 10 พฤษภาคม 2565 08.00 - 09.00 น. ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3 และ ม.5/4 

หอประชุมคุณยาฉวี 
ทัศนปรีดา 

2 10 พฤษภาคม 2565 09.00 – 10.00 น. ม.5/5, ม.5/6, ม.5/7 และ ม.5/8 

3 10 พฤษภาคม 2565 10.00 – 11.00 น. ม.5/9, ม.5/10 และ ม.5/11 

4 10 พฤษภาคม 2565 11.00 – 12.00 น. ม.5/12, ม.5/13 และ ม.5/14 

5 10 พฤษภาคม 2565 12.00 – 13.00 น.  ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3 และ ม.6/4 

6 10 พฤษภาคม 2565 13.00 – 14.00 น. ม.6/5, ม.6/6, ม.6/7 และ ม.6/8 

7 10 พฤษภาคม 2565 14.00 – 15.00 น. ม.6/9, ม.6/10 และ ม.6/11 

8 10 พฤษภาคม 2565 15.00 – 16.00 น. ม.6/12, ม.6/13 และ ม.6/14 

 

     ขอปฏิบัติในการมารับหนังสือเรียน 

 1. ผูท่ีมารับหนังสือมาถึงโรงเรียนกอนเวลานัดหมาย 10 นาที และทุกคนตองสวมหนากากอนามัยทางการแพทย 

 2. เมื่อผูท่ีมารับหนังสือผานจุดคัดกรองแลว ใหเดินตรงไปตามลูกศรท่ีทางโรงเรียนกำหนดเพื่อรับหนังสือเรียน 

 3. ใหผูท่ีมารับหนังสือลงชื่อรับหนังสือ แลวกลับบานทันที 

 4. เมื่อถึงบานแลวใหนักเรียนตรวจสอบหนังสือท่ีไดรับวาครบตามรายการหนังสือท่ีโรงเรียนใหหรือไม 

    (หากไดรับหนังสือไมครบตามรายการใหแจงครูท่ีปรึกษาทันที) 

 5. การแตงกายของผูท่ีมารับหนังสือ ใหแตงกายดวยชุดสุภาพเรียบรอย 

 6. สำหรับนักเรียนที่ไมสามารถมารับหนังสือไดตามวันและเวลาท่ีกำหนด ใหติดตอครูท่ีปรึกษา 

 7. ครูท่ีปรึกษาสามารถกำหนดนัดหมาย บริหารจัดการแจกหนังสือกับนักเรียนไดตามความเหมาะสม 

 8. ผูปกครองสามารถมารับแทนนักเรียนได โดยนำหลักฐานเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของนกัเรียนมาแสดง 

 

     หมายเหตุ : ไมอนุญาตใหผูปกครองและบุคคลทั่วไป นำรถมาจอดภายในบริเวณโรงเรียน 
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โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

กำหนดการรับหนังสือเรียน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 และ 4 

วันท่ี 11 - 12 พฤษภาคม 2565 

วัน/เดือน/ป เวลา ช้ัน/หอง สถานท่ี 

11 พฤษภาคม 2565 16.00 น. ม.1/1 ถึง ม.1/12 หอประชุมคุณยาฉวี 
ทัศนปรีดา 12 พฤษภาคม 2565 16.00 น. ม.4/1 ถึง ม.4/14 

 

     ขอปฏิบัติในการมารับหนังสือเรียน 

 1. ผูท่ีมารับหนังสือทุกคนตองสวมหนากากอนามัยทางการแพทย 

 2. เมื่อถึงบานแลวใหนักเรียนตรวจสอบหนังสือท่ีไดรับวาครบตามรายการหนังสือท่ีโรงเรียนใหหรือไม 

    (หากไดรับหนังสือไมครบตามรายการใหแจงครูท่ีปรึกษาทันที) 

 3. สำหรับนักเรียนที่ไมสามารถมารับหนังสือไดตามวันและเวลาท่ีกำหนด ใหติดตอครูท่ีปรึกษา 

 4. ครูท่ีปรึกษาสามารถกำหนดนัดหมาย บริหารจัดการแจกหนังสือกับนักเรียนไดตามความเหมาะสม 

 5. ผูปกครองสามารถมารับแทนนักเรียนได โดยนำหลักฐานเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนของนกัเรียนมาแสดง 

 

     หมายเหตุ : 1) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 4 รับหนังสือเรียนหลังจากเสร็จสิ้นในกิจกรรมปฐมนิเทศ 

  2) ไมอนุญาตใหผูปกครองและบุคคลทั่วไป นำรถมาจอดภายในบริเวณโรงเรียน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


