
 

 
ประกาศโรงเรียนห้วยยางศึกษา 

เรื่อง   ประกาศรายช่ือนักเรียนมีสิทธิเข้าสอบ 
********************************************************************************** 
 ตามท่ีโรงเรียนห้วยยางศึกษาได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564  ระหว่างวันที่  24 – 28  เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  วันที่  22  พฤษภาคม  2564   ดังนี้ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ประเภทโควตา 

 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 ด.ญ.วันวิสา เซ็งฮวด บ้านเนินหย่อง 

ทดสอบการอ่าน 
วันที่  22  พฤษภาคม  2564  

เวลา  8.30 – 10.00 น.                
ณ อาคารร่มประดู่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 ด.ญ.กนกวรรณ วงศ์มาก บ้านเนินหย่อง 
3 ด.ญ.บุญญิสา ศรีคัทนา บ้านเนินหย่อง 
4 ด.ญ.เบญญาภา เกิดผล บ้านเนินหย่อง 
5 ด.ช.ทวีโชค สุวรรณโชต ิ บ้านเนินหย่อง 
6 ด.ช.วุฒสิิทธิ ์ บ ารุง บ้านเนินหย่อง 
7 ด.ช.ปิยะเดช ภักดีงาม บ้านเนินหย่อง 
8 ด.ญ.ศศิธร มะลิวัลย์ บ้านเนินหย่อง 
9 ด.ช.อุดมศักดิ์ กาญจนชาติ บ้านเนินหย่อง 

10 ด.ช.นนทภัคร  ปราณนัทธี บ้านเต้าปูนหาย 
11 ด.ญ.ธนัชพร พรมมา บ้านเต้าปูนหาย 
12 ด.ช.สชุาติ จีนอิน บ้านเต้าปูนหาย 
13 ด.ช.ปยุต มีบุญ บ้านเนินหย่อง 
14 ด.ช.ธวัชชัย ผสมทรัพย์ บ้านเนินหย่อง 
15 ด.ช.สุรเสกข ์ ค าสิงโห บ้านเนินหย่อง 
16 ด.ช.วชัรากร รื่นรมย์ บ้านเนินหย่อง 
17 ด.ช.สุรพิชญ ์ อิมหาร บ้านเนินหย่อง 
18 ด.ช.พชรพล วิทยารัตน์ บ้านเนินหย่อง 
19 ด.ช.ชนาภัทร์ ชวนชื่น บ้านเนินหย่อง 



ประเภทท่ัวไป 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
1 ด.ญ.วรัทยา งามเสงี่ยม วัดมงคลวุฒาวาส  

 
 
 
  
 

ทดสอบ 
วิชา คณิตศาสตร์ 
วิชา วิทยาศาสตร์ 
วิชา ภาษาอังกฤษ 

วิชาภาษาไทย  
ทดสอบบการอ่าน 

 
วันที่  22  พฤษภาคม 2564 

ณ อาคารร่มประดู่ 
เวลา  08.30 – 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ด.ช. เหิมหาญ มีชัย วัดวังหว้า 
3 ด.ช.พงศพัค ซื่อตรง วัดคงคาวราราม 
4 ด.ญ.ชลิตา โฉมฉาย บ้านวังหิน 
5 ด.ช.พีรวิชญ ์ ตรึกหากิจ บ้านวังหิน 
6 ด.ญ.ศศิวิมล ใจหาญ วัดคงคาวราราม 
7 ด.ญ.นันท์นภัส อ่ิมเอ่ียม วัดคงคาวราราม 
8 ด.ช.กฤษณะ โยธ ี บ้านห้วยยาง 
9 ด.ข.ญาณกร บัวเย็น บ้านเจริญสุข 

10 ด.ช.อินทัช อินทะจันทร์ บ้านวังหิน 
11 น.ส.ศิริพร สัตบุษ อนุบาลยอดไม้งาม 
12 ด.ญ.จิราพัชร สัตบุษ บ้านหนองน้ าขุ่น 
13 ด.ญ.ณิภาพรรณ อินทร์มณี บ้านหนองน้ าขุ่น 
14 ด.ช.ปฏภิาณ ดวงศร ี บ้านช่องกะผัด 
15 ด.ช.สุริยา สวัสพันธ์ วัดวังหว้า 
16 ด.ญ.วรวรรณ เชื้อบ ารุง บ้านเจริญสุข 
17 ด.ญ.วรรณพร เชื้อบ ารุง บ้านเจริญสุข 
18 ด.ช.จิรเมธ เชื้อบ ารุง บ้านเจริญสุข 
19 ด.ช.อภิสิทธิ ์ วิทยานุกรณ์ บ้านวังหิน 
20 ด.ช.กฤษฎา บุญยงค์ บ้านวังหิน 
21 ด.ช.สุริยา สวัสพันธ์ วัดวังหว้า 
22 ด.ช.นันทิศ คงสัตย์ วัดคงคาวราราม 
23 ด.ช.ภัทรพล หม่อมโนย วัดคงคาวราราม 
24 ด.ช.อิศรา วรวิลาท บ้านห้วยยาง 
25 ด.ช.วชัราภรณ์ เท่าบุรี บ้านวังหิน 
26 ด.ช.พงศกร ลอดอุด บ้านเนินดินแดง 
27 ด.ช.วิรัตน์ สุขวงศ ์ วัดคงคาวราราม 
28 ด.ช.ธีรภัทร ศรีบุญ วัดคงคาวราราม 
29 ด.ช.ธนวัฒน์ แสงทรัพย์ บ้านวังหิน 
30 ด.ช.ภาณุพงศ์ โสสองชั้น วัดคงคาวราราม 



ล าดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 
31 ด.ญ.อินทิรา ประภาสะสุตร์ บ้านหนองคู 

ทดสอบ 
วิชา คณิตศาสตร์ 
วิชา วิทยาศาสตร์ 
วิชา ภาษาอังกฤษ 

วิชาภาษาไทย  
และ  

ทดสอบบการอ่าน 
วันที่  22  พฤษภาคม 2564 

ณ อาคารร่มประดู่ 
เวลา  08.30 – 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 ด.ญ.ธนัชญา ชัยสนาม วัดคงคาวราราม 
33 ด.ช.ยุทธพงษ์ สุวรรณัง บ้านวังหิน 
34 ด.ญ.อัญชิสา ไกรอินทร์ บ้านห้วงหิน 
35 ด.ญวิไลวรรณ สิงห์กองโพธิ์ บ้านหนองน้ าขุ่น 
36 น.ส.ปาริดา    สุขประเสริฐ บ้านหนองน้ าขุ่น 
37 ด.ช.ยศธร รัตนวิจิตร บ้านหนองน้ าขุ่น 
38 ด.ช.คณุตม์ เครือวัลย์ วัดบุนนาค 
39 ด.ญ.วรรณภา เอ่ียมเมือง บ้านห้วยยาง 
40 ด.ช.อนุภัทร ช่วยแล้ว บ้านหนองน้ าขุ่น 
41 ด.ญ.ดาริกา ชอบชื่น บ้านวังหิน 
42 ด.ญ.ศศิธร สีบุญ บ้านดอนส าราญ 
43 ด.ช.เจษฎากร จันทรรัสมี บ้านห้วยยาง 
44 ด.ช.จิรายุส เกื้อประโคน บ้านคงคา 
45 ด.ช.นพอนันต์ชัย ประเสริฐล้ า บ้านวังหิน 
46 ด.ญ.บุญศิตา รุ่งเรือง กวงฮ้ัว 
47 ด.ช.สหพัฒน์ ยั่งยืน บ้านเจริญสุข 
48 ด.ช.โอเปิ้ล แก้วพิบุตร บ้านหนองน้ าขุ่น 
49 ด.ญ.มณฑิตา วิทยานุกรณ์ บ้านเนินดินแดง 
50 ด.ญ.ทานตะวัน จันศิริ วัดคงคาวราราม 
51 ด.ญ.ลิก้า  วัดคงคาวราราม 
52 ด.ญ.สุจิตตรา   วัดคงคาวราราม 
53 ด.ช.ธาราดา เหลืองอร่าม บ้านสมานมิตร 
54 ด.ญ.หยกไทย เซิน วัดคงคาวราราม 

55 ด.ญ.จิรานุช มัจฉาเก้ือ บ้านวังหิน 

56 ด.ญ.วรรณภา เอ่ียมเมือง บ้านห้วยยาง 

57 ด.ช.ปฏภิาณ เสาวคนธ์ บ้านห้วยยาง 

58 ด.ช.ปฏิพัทธ ์ เสาวคนธ์ บ้านห้วยยาง 

59 ด.ช.กวิน รัตนวิจิตร บ้านสองพ่ีน้อง 

60 ด.ช.นพกร เพียรสวาท บ้านวังหิน 



ล าดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

61 ด.ช.รพีภัทร ค าแหง บ้านเจริญสุข 
ทดสอบ 

วิชา คณิตศาสตร์ 
วิชา วิทยาศาสตร์ 
วิชา ภาษาอังกฤษ 

วิชาภาษาไทย  
และ  

ทดสอบบการอ่าน 
วันที่  22  พฤษภาคม 2564 

ณ อาคารร่มประดู่ 
เวลา  08.30 – 12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 

62 ด.ญ.ฐานิต พ้น วัดสารนารถธรรมาราม 

63 ด.ญ.นุสรา สืบสาววงศ์ บ้านวังหิน 

64 ด.ญ.พิยดา หาญละคร บ้านเจริญสุข 

65 ด.ญ.เจน   บ้านเจริญสุข 

66 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ธรรมพรมงคล บ้านหนองน้ าขุ่น 

67 ด.ช.ปฏภิาณ ผาสุก บ้านวังหิน 

68 ด.ช.นกแก้ว เพ็ญ บ้านเจริญสุข 

69 ด.ญ.วริศรา กิจจานนท์ บ้านวังหิน 

70 ด.ญ.อริสรา สิงสมด ี บ้านเขาหินแท่น 

71 ด.ญ.รวงข้าว ตระกูลรัมย์ บ้านเขาหินแท่น 

72 ด.ช.พชร สมโฉม บ้านหนองน้ าขุ่น 

73 ด.ญ.ธนภรณ ์ โพธิสาร บ้านวังหิน 

74 ด.ญ.ชัญญานุช มาตรา บ้านห้วยยาง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
ล าดับที่ ชื่อ สกุล โรงเรียน หมายเหตุ 

1 น.ส.ประภัสสร รัตโนภาส ห้วยยางศึกษา ทดสอบ 
วิชา คณิตศาสตร์ 
วิชา วิทยาศาสตร์ 
วิชา ภาษาอังกฤษ 
วิชา  ภาษาไทย 

 
วันที่  22  พฤษภาคม 2564 

ณ อาคารร่มประดู่ 
เวลา 08.30 – 12.00 น. 

 

2 นายพีรพัฒน์ แสวงสวัสดิ ์ ห้วยยางศึกษา 
3 นายธนพัฒน์ อุปจันโท ห้วยยางศึกษา 
4 นายจีรพัฒน์ ประมวล ห้วยยางศึกษา 
5 น.ส.รุ่งนภา ร่วง ไทยรัฐวิทยา108(บ้านส านักทอง) 
6 น.ส.พีรดา คณฑา แกลง”วิทยสถาวร” 
7 นายนันทวัฒน์ สุวรรณโต ห้วยยางศึกษา 
8 นายศุภวิชญ์ พรหมสุภา ห้วยยางศึกษา 
9 น.ส.จารุณ ี ไหวพริบ เกาะจันทร์พิทยาคาร 

10 นายสิทธิชัย ค าอ้าย แกลง”วิทยสถาวร” 
11 นายธรรมรัตน์ บุญยงค์ แกลง”วิทยสถาวร” 
12 น.ส.พรพิมล อังคณากุลชัย แกลง “วิทยสถาวร” 
13 นายนราธร แหวนวงศ ์ ห้วยยางศึกษา 

 
 
 



ก าหนดการ 
22 พ.ค. ๖๔ สอบคัดเลือกห้องนักเรียนชั้น ม.๑ และ ชั้น ม.๔ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 
24 พ.ค. ๖๔ ประกาศผลสอบ ม.1  ม.4 ทางเว็บไซต์ฯ 09.00 น. 
29 พ.ค.64 รายงานตัว/มอบตัว ม.๑ และ ม.๔ 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน/รับบัตรคิว 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.    ประชุมผู้ปกครอง 

๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.    พบครูที่ปรึกษา/เขียนใบมอบตัว/รับเงิน
เรียนฟรี/ระดมทรัพยากร/จ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน/                
ชุดพละ/ผลิตภัณฑ์นร.  

๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

31  พ.ค. ๖๔ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ม.4  ๐๘.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 
1  มิ.ย. ๖๔ เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ๐๗.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. 

 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบได้ด าเนินการปฏิบัติตามวันและเวลาดังกล่าว 
หากไม่มาตามวันเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   30  เดอืน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔   
  

      ลงชื่อ 

         ( นายวีระ   คงกระจ่าง ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยยางศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


