
ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล
1 ด.ญ.วันวิสำ เซ็งฮวด
2 ด.ญ.กนกวรรณ วงศ์มำก
3 ด.ญ.บุญญิสำ ศรีคัทนำ
4 ด.ญ.เบญญำภำ เกิดผล
5 ด.ช.ทวีโชค สุวรรณโชติ
6 ด.ช.วุฒิสิทธ์ิ บ ำรุง
7 ด.ช.ปิยะเดช ภักดีงำม
8 ด.ญ.ศศิธร มะลิวัลย์
9 ด.ช.อุดมศักด์ิ กำญจนชำติ

10 ด.ช.นนทภัคร ปรำณนัทธี
11 ด.ญ.ธนัชพร พรมมำ
12 ด.ช.สุชำติ จีนอิน
13 ด.ช.ปยุต มีบุญ
14 ด.ช.ธวัชชัย ผสมทรัพย์
15 ด.ช.สุรเสกข์ ค ำสิงโห
16 ด.ช.วัชรำกร ร่ืนรมย์
17 ด.ช.สุรพิชญ์ อิมหำร
18 ด.ช.พชรพล วิทยำรัตน์
19 ด.ช.ชนำภัทร์ ชวนช่ืน
20 ด.ญ.วรัทยำ งำมเสง่ียม

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิรายงานตัว/มอบตัว

ณ โรงเรียนห้วยยางศึกษา
ห้องมอบตัว ม.1 กลุ่ม 1  ( ล าดับท่ี 1 - 20 )

วันท่ี  29  พฤษภาคม  2564   เวลา 08.00 - 11.00 น.



ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล
21 ด.ช. เหิมหำญ มีชัย
22 ด.ช.พงศพัค ซ่ือตรง
23 ด.ญ.ชลิตำ โฉมฉำย
24 ด.ช.พีรวิชญ์ ตรึกหำกิจ
25 ด.ญ.ศศิวิมล ใจหำญ
26 ด.ญ.นันท์นภัส อ่ิมเอ่ียม
27 ด.ช.กฤษณะ โยธี
28 ด.ข.ญำณกร บัวเย็น
29 ด.ช.อินทัช อินทะจันทร์
30 น.ส.ศิริพร สัตบุษ
31 ด.ญ.จิรำพัชร สัตบุษ
32 ด.ญ.ณิภำพรรณ อินทร์มณี
33 ด.ช.ปฏิภำณ ดวงศรี
34 ด.ช.สุริยำ สวัสพันธ์
35 ด.ญ.วรวรรณ เช้ือบ ำรุง
36 ด.ญ.วรรณพร เช้ือบ ำรุง
37 ด.ช.จิรเมธ เช้ือบ ำรุง
38 ด.ช.อภิสิทธ์ิ วิทยำนุกรณ์
39 ด.ช.กฤษฎำ บุญยงค์
40 ด.ช.นันทิศ คงสัตย์

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิรายงานตัว/มอบตัว

ณ โรงเรียนห้วยยางศึกษา

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
วันท่ี  29  พฤษภาคม  2564   เวลา 08.00 - 11.00 น.

ห้องมอบตัว ม.1 กลุ่ม 2 ( ล าดับท่ี 21 - 40)



ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล
41 ด.ช.ภัทรพล หม่อมโนย
42 ด.ช.อิศรำ วรวิลำท
43 ด.ช.วัชรำภรณ์ เท่ำบุรี
44 ด.ช.พงศกร ลอดอุด
45 ด.ช.วิรัตน์ สุขวงศ์
46 ด.ช.ธีรภัทร ศรีบุญ
47 ด.ช.ธนวัฒน์ แสงทรัพย์
48 ด.ช.ภำณุพงศ์ โสสองช้ัน
49 ด.ญ.อินทิรำ ประภำสะสุตร์
50 ด.ญ.ธนัชญำ ชัยสนำม
51 ด.ช.ยุทธพงษ์ สุวรรณัง
52 ด.ญ.อัญชิสำ ไกรอินทร์
53 ด.ญวิไลวรรณ สิงห์กองโพธ์ิ
54 น.ส.ปำริดำ   สุขประเสริฐ
55 ด.ช.ยศธร รัตนวิจิตร
56 ด.ช.คณุตม์ เครือวัลย์
57 ด.ญ.วรรณภำ เอ่ียมเมือง
58 ด.ช.อนุภัทร ช่วยแล้ว
59 ด.ญ.ดำริกำ ชอบช่ืน
60 ด.ญ.ศศิธร สีบุญ

ณ โรงเรียนห้วยยางศึกษา

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิรายงานตัว/มอบตัว

วันท่ี  29  พฤษภาคม  2564   เวลา 08.00 - 11.00 น.

ห้องมอบตัว ม.1  กลุ่ม 3  ( ล าดับท่ี 41 - 60 )

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564



ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล
61 ด.ช.เจษฎำกร จันทรรัสมี
62 ด.ช.จิรำยุส เก้ือประโคน
63 ด.ช.นพอนันต์ชัย ประเสริฐล้ ำ
64 ด.ญ.บุญศิตำ รุ่งเรือง
65 ด.ช.สหพัฒน์ ย่ังยืน
66 ด.ช.โอเป้ิล แก้วพิบุตร
67 ด.ญ.มณฑิตำ วิทยำนุกรณ์
68 ด.ญ.ทำนตะวัน จันศิริ
69 ด.ญ.ลิก้ำ
70 ด.ญ.สุจิตตรำ
71 ด.ช.ธำรำดำ เหลืองอร่ำม
72 ด.ญ.หยกไทย เซิน
73 ด.ญ.จิรำนุช มัจฉำเก้ือ
74 ด.ญ.วรรณภำ เอ่ียมเมือง
75 ด.ช.ปฏิภำณ เสำวคนธ์
76 ด.ช.ปฏิพัทธ์ เสำวคนธ์
77 ด.ช.กวิน รัตนวิจิตร
78 ด.ช.นพกร เพียรสวำท
79 ด.ช.รพีภัทร ค ำแหง
80 ด.ญ.ฐำนิต พ้น

ณ โรงเรียนห้วยยางศึกษา

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิรายงานตัว/มอบตัว
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

วันท่ี  29  พฤษภาคม  2564  เวลา 08.00 - 11.00 น.

ห้องมอบตัว ม.1  กลุ่ม 4  ( ล าดับท่ี  61 - 80 )



ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล
81 ด.ญ.นุสรำ สืบสำววงศ์
82 ด.ญ.พิยดำ หำญละคร
83 ด.ญ.เจน
84 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ธรรมพรมงคล
85 ด.ช.ปฏิภำณ ผำสุก
86 ด.ช.นกแก้ว เพ็ญ
87 ด.ญ.วริศรำ กิจจำนนท์
88 ด.ญ.อริสรำ สิงสมดี
89 ด.ญ.รวงข้ำว ตระกูลรัมย์
90 ด.ช.พชร สมโฉม
91 ด.ญ.ธนภรณ์ โพธิสำร
92 ด.ญ.ธัญญำนุช มำตรำ
93 ด.ญ. สุทินำ  เกษำรัตน์
94 ด.ญ.ปิยนุช ศึกษำ

ห้องมอบตัว ม.1  กลุ่ม 5  ( ล าดับท่ี  81 - 94 )
ณ โรงเรียนห้วยยางศึกษา

รายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิรายงานตัว/มอบตัว
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

วันท่ี  29  พฤษภาคม  2564   เวลา 08.00 - 11.00 น.



            นักเรียนท่ีได้รับกำรประกำศรำยช่ือให้รำยงำนตัว และมอบตัว
ให้มำรำยงำนตัว/มอบตัวในวันเสำร์ท่ี  29  พฤษภำคม 2564  ณ โรงเรียนห้วยยำงศึกษำ 
เวลำ 08.00 - 11.00 ตำมห้องและกลุ่มท่ีก ำหนด  หำกไม่มำรำยงำนตัว/มอบตัวตำมวัน
และเวลำดังกล่ำว  จะถือว่ำสละสิทธ์ิ
ส่ิงท่ีต้องเตรียมในวันรายงานตัว/มอบตัวนักเรียน 
         1. ส่งเอกสำรประกอบกำรสมัคร (เพ่ิมเติม) เช่น  ปพ.1, สูติบัตร, ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน

             และส ำเนำทะเบียนบ้ำน (นร,บิดำ,มำรดำ), เอกสำรอ่ืนๆ ฯลฯ (ส ำหรับผู้ท่ียังส่งไม่ครบ)
         2. ดำวน์โหลด เอกสำรกำรมอบตัว และสัญญำของนักเรียน กรอกข้อมูลในเอกสำรให้เรียบร้อย
             และน ำเอกสำรฯมำในวันมอบตัวฯ (เพ่ือควำมสะดวกและรวดเร็ว)
          3.  ค่ำใช้จ่ำย
        ม.1 จ ำนวน  2,760  บำท

ม.4 จ ำนวน  2,260  บำท

(ระดมทรัพยำกร 2,000 บำท/ค่ำประกันอุบัติเหตุฯ 260 บำท /ค่ำว่ำยน้ ำ (เฉพำะม.1) 500 บำท
หมายเหตุ ผู้ปกครองท่ีน ำนักเรียนมำมอบตัวฯ ต้องเป็นผู้ปกครอง(ตัวจริง) เท่ำน้ัน



แนวปฏิบัติส าหรับผู้มามอบตัวฯ ตามมาตรการโควิด 19  ดังน้ี
          1. ผู้ปกครองและนักเรียนต้องสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ
          2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่ำงกำย, ล้ำงมือด้วยสบู่และน้ ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ ในจุดท่ีก ำหนดให้
          3. เว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) อย่ำงน้อย 1-2 เมตร
          4. ปฏิบัติกิจกรรมกำรมอบตัวฯตำมจุดท่ีก ำหนดตำมล ำดับฯ เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรกำรฯ อย่ำงเคร่งครัด
 จุดท่ี 1  * จอดรถฯ บริเวณหน้ำโรงเรียน

 * ตรวจสอบรำยช่ือ และห้องท่ีมอบตัวฯ (ศำลำหมู่ 8 หน้ำ ร.ร.)
จุดท่ี 2 คัดกรองผู้มำมอบตัวตำมมำตรกำรโควิด 
จุดท่ี 3  * ส่งเอกสำร (เพ่ิมเติม) ตำมห้องและสีท่ีก ำหนด 

 * ตรวจสอบ, รับเอกสำรใบมอบตัว /สัญญำของนักเรียน 
พร้อมชุดเอกสำรกำรสมัครฯ
 * ไปมอบตัวตำมห้องและสีท่ีก ำหนดในเอกสำรฯ

จุดท่ี 4 มอบตัวตำมกลุ่มห้อง และสีท่ีก ำหนด
 * เขียนเอกสำรกำรมอบตัว/สัญญำนักเรียน ให้ครบถ้วน
 * ส่งเอกสำรตรวจสอบ 
 * เข้ำกลุ่มไลน์ห้องเรียน
 * ลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครอง
 * รับบัตรคิว
 * จ่ำยเงินฯ ตำมล ำดับบัตรคิว
 * รับเอกสำรคู่มือนักเรียน และตำรำงเรียนออนไลน์

จุดท่ี 5 บริกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์กำรเรียน และชุดพละโรงเรียน
          5. อนุญำตให้ผู้ปกครอง 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน เท่ำน้ัน ในกำรมอบตัวฯ


