
 

 

ประกาศโรงเรียนห้วยยางศึกษา 
เร่ือง ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563  

(ประเภทโควตา) 
 

 ตามที่โรงเรียนห้วยยางศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 นั้น 

  ในการนี้คณะกรรมการการตรวจสอบคัดเลือกนักเรียน ได้ประมวลผลการคัดเลือกเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนผ่านการคัดเลือกเรียงลำดับการสมัคร ดังนี้ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 51 คน 

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 
001 เด็กชาย พงษ์ศักดิ์  น้อยเนาลา บ้านเนินหย่อง 
002 เด็กหญิง ฐิติวรรณ  ตันเฮง บ้านเนินหย่อง 
003 เด็กชาย ชัยภัทร  บำรุงกิจ บ้านเนินหย่อง 
004 เด็กชาย ฐิติศักดิ์  ออมชนะ บ้านเนินหย่อง 
005 เด็กชาย มงคล  มาเฮือง บ้านเนินหย่อง 
006 เด็กหญิง รัตนาวดี  ท่องแท้ บ้านเนินหย่อง 
007 เด็กหญิง ปาลิตา  คลังสุวรรณ บ้านเนินหย่อง 
008 เด็กชาย สรัลชน  ดีหมั่น บ้านเนินหย่อง 
009 เด็กชาย ณัฐพงษ์  เหลืองอ่อน บ้านเนินหย่อง 
010 เด็กหญิง พิมพกานต์  พิมพ์แก้ว บ้านเนินหย่อง 
011 เด็กชาย รัฐพล  มักสิก บ้านเนินหย่อง 
012 เด็กชาย อนุสรณ์  สำราญรื่น บ้านเนินหย่อง 
013 เด็กชาย สรอัฐ  คล้ายคลึง บ้านเนินหย่อง 
014 เด็กชาย ขวัญชัย  มะลิวัลย์ บ้านเนินหย่อง 
015 เด็กหญิง ภคพร  เจียมรัม บ้านเนินหย่อง 
016 เด็กหญิง กมลวรรณ  จันทร์อ่ำ บ้านเนินหย่อง 
017 เด็กชาย ธเนศ  ดีหมั่น บ้านเนินหย่อง 
018 เด็กชาย กิตติภพ  รักชาติ บ้านเนินหย่อง 
019 เด็กหญิง กมลวรรณ  มะลิวัลย์ บ้านเนินหย่อง 
020 เด็กหญิง กมลชนก  นามจูมจัง บ้านเนินหย่อง 
021 เด็กชาย ธนกฤต  วงศ์มาก บ้านเนินหย่อง 
022 เด็กชาย ปัณณธร  ใช้ล้ิม บ้านเนินดินแดง 



ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 
023 เด็กชาย รติวัฒน์  บุญก่อเกื้อ บ้านเนินดินแดง 
024 เด็กชาย จิรกิตต์ิ  ต้ังสุขสบายดี บ้านเนินหย่อง 
025 เด็กชาย ศรายุทธ  ชอบช่ืน บ้านห้วยยาง 
026 เด็กชาย นวพล  บุญช่วย บ้านห้วยยาง 
027 เด็กชาย ธนกร  มิ่งส่วน บ้านห้วยยาง 
028 เด็กหญิง อสมาภรณ์  คชหมี บ้านห้วยยาง 
029 เด็กชาย ณัฐพล  แม้นจิตร บ้านห้วยยาง 
030 เด็กชาย ชินดนัย  ณรงค์ศักดิ์ บ้านห้วยยาง 
031 เด็กชาย เอ็มเจ  สอนมะลา บ้านวังหิน 
032 เด็กหญิง จรรยพร  เป่ียมเต็ม บ้านวังหิน 
033 เด็กหญิง สุภาพร  แสงสุวรรณ  ระบุไม่ชัดเจน 
034 เด็กหญิง ปัทมาพร  สีน้ำเงิน บ้านวังหิน 
035 เด็กหญิง ญาดา  พาปา บ้านวังหิน 
036 เด็กหญิง พรกนก  พลภักตร์ บ้านวังหิน 
037 เด็กชาย ประวีร์  แข่งขัน บ้านวังหิน 
038 เด็กหญิง บุญญานุช  บุญหอม บ้านวังหิน 
039 เด็กหญิง สุทัตตา  ไชยปัญญา บ้านวังหิน 
040 เด็กหญิง นงนภัส  นนทะชัย บ้านวังหิน 
041 เด็กหญิง ศศิกาญจน์  กมลเวช บ้านวังหิน 
042 เด็กหญิง ณฐพร  บัวแก้ว บ้านวังหิน 
043 เด็กชาย ณัฐพงษ์  ธงศรี บ้านวังหิน 
044 เด็กชาย เกริกเกียรติ์  คุ้มหอม บ้านวังหิน 
045 เด็กหญิง วิภาวินี  ปรุงแต่งกิจ บ้านหนองน้ำขุ่น 
046 เด็กชาย จักริน  ศรีจันทร์ บ้านสองพี่น้อง 
047 เด็กชาย ชัยธวัช  สำนักวิชา บ้านสองพี่น้อง 
048 เด็กชาย คิมหันต์  รื่นรมย์ วัดคงคาวราราม 
049 เด็กหญิง ภัทรชราพร  ถือแก้ว บ้านดอนสำราญ 
050 เด็กหญิง พรชนก  สีสุขโข บ้านเนินดินแดง 
051 เด็กหญิง บงกชกร  แว่นมณี บ้านเขาหินแท่น 

 



ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน 22 คน 

ลำดับที่ คำนำหน้า ชื่อ-สกุล โรงเรียนเดิม 
001 นางสาว สุชาวดี  ประทุมหวล ห้วยยางศึกษา 
002 นาย ณัทธพน  นุชาญรัมย์ ห้วยยางศึกษา 

003 นางสาว ภาวินี  เชาว์ไว ห้วยยางศึกษา 

004 นาย รุ่งเกียรติ  ชูบางบ่อ ห้วยยางศึกษา 

005 นางสาว ชุติกาญจน์  คุ้มหอม ห้วยยางศึกษา 

006 นางสาว นิยะดา  รุจิวงศ์ ห้วยยางศึกษา 

007 นางสาว ชวัลรัตน์  ประมวล ห้วยยางศึกษา 

008 นางสาว อภิชญาน์  วงศ์ทรัพย์ ห้วยยางศึกษา 

009 นาย ธนภัทร  รัตนเพชร ห้วยยางศึกษา 

010 นางสาว อาภัสรา  คงรอด ห้วยยางศึกษา 

011 นางสาว วิภา  ธนาภรณ์ ห้วยยางศึกษา 

012 นาย เมฆนิมิตร  บำรุงภักดี ห้วยยางศึกษา 

013 นางสาว กนกวรรณ  สงสี ห้วยยางศึกษา 

014 นางสาว พรพรรณ  หอมเกษร ห้วยยางศึกษา 

015 นางสาว ปาณิสรา  เจ็ดแผน ห้วยยางศึกษา 

016 นางสาว ขวัญพร  กิติผง ห้วยยางศึกษา 

017 นางสาว เจนจิรา  มาเฮือง ห้วยยางศึกษา 

018 นาย สด  มหาโคตร ห้วยยางศึกษา 

019 นางสาว ณิชานันท์  นิรันดร ห้วยยางศึกษา 

020 นางสาว กมลลักษณ์  วงศ์คช ห้วยยางศึกษา 

021 นาย สุธินันท์  วิทยานุกรณ์ ห้วยยางศึกษา 

022 นาย กิตติพิชญ์  ดีหมั่น ห้วยยางศึกษา 

 ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือผ่านการคัดเลือกขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  การดำเนินการในระบบออนไลน์ 
  -  ให้นักเรียนแนบสำเนาเอกสาร ปพ.๑  และส่ังไซต์ชุดพละของโรงเรียน ตามลิงค์ดังต่อไปนี้    
https://forms.gle/rjJRVAZGr1Wo6pvVA  หรือแสกน QR Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://forms.gle/rjJRVAZGr1Wo6pvVA


 ๒.  กำหนดการ 
  ๒.๑  ประกาศห้องเรียน  และแจ้งเลขประจำตัวนักเรียน  วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓           
ทางเว็บไซต์  www.huayyangsuksa.ac.th 
  ๒.๒  มอบตัวนักเรียน/ ปฐมนิเทศนักเรียน/ ชำระค่าใช้จ่าย  วันท่ี 14  มิถุนายน  ๒๕๖๓   
ณ  อาคารกาสะลอง  โรงเรียนห้วยยางศึกษา 
  ๒.๓  ค่ายปรับพื้นฐาน ระหว่างวันท่ี ๒๙ – ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓   
ณ  โรงเรียนห้วยยางศึกษา 
  ๒.๔  เปิดภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  

 ๓.  รายละเอียดค่าใช้จ่าย ( ประมาณ ๓,๒๐๐  บาท ) 
  ๓.๑  ค่าระดมทรัพยากร   จำนวน ๒,๐๐๐  บาท 
  ๓.๒  ค่าสระว่ายน้ำ   จำนวน    ๓๕๐  บาท    
                  ( สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ) 
  ๓.๓  ค่าประกันอุบัติเหตุ   จำนวน    ๒๐๐  บาท 
  ๓.๔  ค่ากระเป๋านักเรียน   จำนวน    ๒๕๐  บาท 
  ๓.๕  ค่าชุดพละ    จำนวน    ๔๐๐  บาท 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  พฤษภาคม  2563 

 

 

                                                                ( นางสาวมณฑาทิพย์  เสาวคนธ์ ) 
                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางศึกษา 

 

http://www.huayyangsuksa.ac.th/

