
 

 

 

ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง 
เร่ือง  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ประจ าปีการศึกษา 2564 
--------------------------------------------------------- 

ตามท่ี โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ประจ าปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันท่ี 24-28 เมษายน 2564 นั้น 

บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศรายช่ือนักเรียนผู้
มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

ท้ังนี้  ให้ ผู้มีรายช่ือมารายงานตัวและมอบตัว พร้อมช าระค่าบ ารุงการศึกษา ในวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. หอประชุม โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง หากไม่มารายงาน
ตัวในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายเฉลิม วัดโคก) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้ันตอนการรายงานตัวและมอบตัว ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 1 ปีการศกึษา 2564 

โรงเรียนห้วยนางราษฎรบ์ ารุง 
 

นักเรียนเตรียมหลักฐานการมอบตัวมายื่นท่ีหอประชุมโรงเรียน ในวนัและเวลาดังต่อไปนี้  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

 ยื่นเอกสารหลักฐาน  ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2564  
    เวลา 09.00-11.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหว้ยนางราษฎร์บ ารุง 
    โดยแบ่งช่วงเวลาการรายงานตัวดังนี้ 
     ล าดับที่ 1 – 20  มาเวลา  09.00-09.30 น. 
     ล าดับที่ 21 – 40  มาเวลา  09.40-10.10 น. 
     ล าดับที่ 41 – 60 มาเวลา  10.20-11.50 น. 
     ล าดับที่ 61 – 81  มาเวลา  11.00-11.30 น. 
 

   หลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว ม.1 มีดังนี้  
  1. ใบมอบตัวพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
  2. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตัวจริง (ไม่เย็บรวมกับเอกสารอื่น ๆ)  
 3. ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ)  
   3.1 ฉบับท่ีมีช่ือนักเรียน  
   3.2 ฉบับท่ีมีช่ือบิดา  
   3.3 ฉบับท่ีมีช่ือมารดา  
   3.4 ฉบับท่ีมีช่ือผู้ปกครองและส าเนาสูติบัตรนักเรียน (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา - มารดา)  
  4. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ัน ป.6 จ านวน 1 ฉบับ 
 5. จ่ายเงินค่าบ ารุงการศึกษา ม.1 ดังนี้ 
   5.1 ค่าบ ารุงการศึกษา   จ านวน 700 บาท 
  5.2 ค่าประกันชีวิต  จ านวน 180 บาท 
        รวมเงิน  880 บาท 

             
 

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 
 

1. นักเรียน 1 คน มากับผู้ปกครอง 1 คน เท่านั้น 
2. นักเรียนและผู้ปกครอง ต้องสวมหน้ากากอนามัยเท่านั้น (ไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่อนุญาตให้เข้า

บริเวณโรงเรียน) 
3. ยานพาหนะ ให้จอดไว้บริเวณหน้าโรงเรียนเท่านัน้ ไม่อนุญาตให้น ามาจอดในบริเวณโรงเรียน 
4. ให้นักเรียน ผู้ปกครองน าปากกาน้ าเงินลูกลื่น มาเองเพือ่ปอ้งกันการสัมผัสซ้ า 
5. ให้นักเรียนและผู้ปกครอง ลงชื่อ หรือสแกน QR CODE ไทยชนะก่อนเข้าโรงเรียน 

 
 
 



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อใน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนห้วยนางราษฎรบ์ ารุง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรงั 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาตรัง กระบี่ 
 

ล าดับที่ 1 - 20 มาเวลา  09.00-09.30 น. 
 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล โรงเรียนเดิม ป.6 หมายเหต ุ
1 เด็กชายกิตติกวิน นุ่นทองหอม โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
2 เด็กชายกิตติภณ อ่อนชาติ โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
3 เด็กชายชวกร เรืองแสนสกุล โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
4 เด็กชายณัฏฐกร ชูค า โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
5 เด็กชายธนภูมิ สังข์ทอง โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
6 เด็กชายศิรวิทย์ คงแก้ว โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
7 เด็กชายสิทธิกร เกื้อยัง โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
8 เด็กชายสุริยา อมรลักษณ์ โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
9 เด็กชายอติชาติ สุขการ โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 

10 เด็กหญิงกนิษฐา ปานเนียม โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
11 เด็กหญิงชนิตย์วนันท์ นาคขาว โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
12 เด็กหญิงปานิสา สุขการ โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
13 เด็กหญิงพรทิพา สุขการ โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
14 เด็กหญิงศิรินันท์ ทองเกื้อ โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
15 เด็กหญิงโสภิดา แคล้วพงษ์ โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
16 เด็กชายศุภากร ทองช่วย โรงเรียนบ้านหนองราโพ ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
17 เด็กชายณัฐภัทร เกิดศรี โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
18 เด็กชายธนายุต ทองประดับ โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
19 เด็กชายนพัตธร ไกรเทพ โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
20 เด็กชายภานุวิชญ์ อังสกุล โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อใน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนห้วยนางราษฎรบ์ ารุง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรงั 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาตรัง กระบี่ 
 

ล าดับที่ 21 – 40  มาเวลา  09.40-10.10 น. 
 

ที ่ ช่ือ-นามสกุล โรงเรียนเดิม ป.6 หมายเหต ุ
21 เด็กชายอิสรพงษ์ หยูหนู โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
22 เด็กหญิงชุติกานต์ ศิริโสตร โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
23 เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนชาติ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็น ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
24 เด็กชายสิทธิวุฒิ ปิละวัฒน์ โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็น ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
25 เด็กชายพชรพงศ์ ซิ่วกุ้ง โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
26 เด็กหญิงกนิฐฐา เกื้อยัง โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
27 เด็กหญิงทิพยรัตน์ ชัยเพชร โรงเรียนบ้านวังหลาม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
28 เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีหจันทร์ โรงเรียนวัดห้วยนางวันครู (2501) ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
29 เด็กชายธันวา แก้วอุดม โรงเรียนบ้านคลองมวน ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
30 เด็กหญิงพชรพร จิตรา โรงเรียนบ้านคลองมวน ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
31 เด็กหญิงสุมิตรา อันชาตรี โรงเรียนบ้านคลองมวน ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
32 เด็กชายคหบดี บัวแดง โรงเรียนบ้านไทรบ่วง ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
33 เด็กหญิงขวัญกมล ว้องวุ่น โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
34 เด็กชายนิรามิล นาศรี โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็น ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
35 เด็กหญิงวริธฐา แก้วข า โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
36 เด็กหญิงวริศรา แก้วข า โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
37 เด็กชายธันยธรณ์ เขาเหม้น โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
38 เด็กชายปฏิภาณ ทรงแก้ว โรงเรียนสมสรร ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
39 เด็กชายชนาธิป เมืองราช โรงเรียนบ้านคลองมวน ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 
40 เด็กชายพงศักดิ์ คงสุด โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม ส่งหลักฐานการสมัครแล้ว 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อใน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนห้วยนางราษฎรบ์ ารุง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรงั 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาตรัง กระบี่ 
 

ล าดับที่ 41 – 60 มาเวลา  10.20-10.50 น. 
ที ่ ช่ือ-นามสกุล โรงเรียนเดิม ป.6 หมายเหต ุ

41 เด็กชายกฤษณะ วิไช โรงเรียนบ้านวังหลาม ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
42 เด็กชายจักรกฤษ บางดี โรงเรียนบ้านวังหลาม ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
43 เด็กหญิงขวัญนภา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบ้านวังหลาม ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
44 เด็กหญิงเขมฤทัย บัวเพ็ชร โรงเรียนบ้านวังหลาม ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
45 เด็กหญิงอรปรียา สีสลับ โรงเรียนบ้านวังหลาม ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
46 เด็กหญิงกรกช บุญเกตุ โรงเรียนบ้านหนองราโพ ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
47 เด็กหญิงศิวนาถ บัวเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองราโพ ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
48 เด็กหญิงสุธิดา ทองเอี่ยม โรงเรียนบ้านหนองราโพ ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
49 เด็กหญิงอมรสิริ บัวเพ็ชร โรงเรียนบ้านหนองราโพ ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
50 เด็กชายกฤษฎา เพ็ชรสุด โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
51 เด็กชายจิระพงศ์ ไทรเมือง โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
52 เด็กชายธัญวัฒน์ นาศร โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
53 เด็กชายธีรเดช บัวเพ็ชร โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
54 เด็กชายนฤวัต บัวเพ็ชร โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
55 เด็กชายพงศกร พันธ์เที้ย โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
56 เด็กชายวรวิทย์ ทองรอด โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
57 เด็กชายสาริน เส็มสัน โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
58 เด็กชายอธิภัทร รักงาม โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
59 เด็กชายอาทิตย์ ใจสะอาด โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
60 เด็กหญิงกานต์พิชชา จิตตรา โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อใน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนห้วยนางราษฎรบ์ ารุง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรงั 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาตรัง กระบี่ 
 

ล าดับที่ 61 – 81 มาเวลา  11.00-11.30 น. 
ที ่ ช่ือ-นามสกุล โรงเรียนเดิม ป.6 หมายเหต ุ

61 เด็กหญิงกานสิริ ลังเมือง โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
62 เด็กหญิงญาลินดา อารีกิจ โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
63 เด็กหญิงณัฎฐณิชา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
64 เด็กหญิงธนพร ตลึงจิตต์ โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
65 เด็กหญิงธันยวีร์ จันผุด โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
66 เด็กหญิงธาริณี ทองแก้ว โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
67 เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชัยรงณ์ โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
68 เด็กหญิงสุกัญญา เมืองแก้ว โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
69 เด็กหญิงอริสา สุขรักษา โรงเรียนห้วยนาง (วันครู2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
70 เด็กชายนพวงศ์ ธรรมโชติ โรงเรียนบ้านไทรบ่วง ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
71 เด็กชายพัสวี ขาวทอง โรงเรียนบ้านไทรบ่วง ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
72 เด็กหญิงณัฐกานต์ วุ่นปาน โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
73 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ ดวงทิพย์ โรงเรียนบ้านล าช้าง ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
74 เด็กหญิงสุภัสสร ฤทธินาค โรงเรียนบ้านห้วยน้ าเย็น ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
75 เด็กหญิงชณัญชิดา นุ้ยเอียด โรงเรียนวัดห้วยนางวันครู (2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
76 เด็กชายอติวิชญ์ สุขเจริญ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
77 เด็กหญิงรัชดาภรณ์ คงกุล โรงเรียนวัดเขาพระ ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
78 เด็กหญิงจิระดา  ง่วนสน โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
79 เด็กหญิงธัญชนก  เวชรัตน์ โรงเรียนวัดห้วยนางวันครู (2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
80 เด็กหญิงอธิกมาศ คงเพชรนุ่น โรงเรียนวัดห้วยนางวันครู (2501) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 
81 เด็กชายพัชรพล เปรมศรี โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาการ) ยังไม่ส่งหลักฐานการสมัคร 

 
 
 
 
 


