
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

เร่ือง  ประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ   มัธยมศึกษาปีท่ี  4 

ปีการศึกษา  2563 

  ตามท่ีโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ   มัธยมศึกษาปีท่ี  4 ประจ าปี 2563 ซึ่งรับสมัครไปแล้วเมื่อวันท่ี  3-12 พฤษภาคม  
2563 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายช่ือผู้สมัครเข้าเรียนรายช่ือผู้สมัครเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ   
มัธยมศึกษาปีท่ี  4  และขอให้ผู้สมัครมารายงานตัว มอบตัว  และช าระค่าบ ารุงการศึกษา  ณ  อาคาร 1 โรงเรียน
หงษ์เจริญวิทยาคมเวลา  09.00-16.00 น  ตามตารางท่ีระบุ หากผู้ปกครองและนักเรียน ไม่มามอบตัวและ
รายงานวันเวลาท่ีก าหนดโรงเรียนจะตัดสิทธิ์การเข้าเรียน 

เวลา วันที่  13  มิถุนายน  2563 วันที่  14  มิถุนายน  2563 
09.00-11.30  น ม.1  เลขท่ี 1 - 20 ม.4   แผนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 
13.00-16.00 น ม.1  เลขท่ี 21 - 41 ม.4   แผนศิลป ์– ท่ัว ไป 

 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  14  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 

 

(นางพรพนา  แดงสกล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจรญิวิทยาคม 

 

ฝ่ายรับนักเรียนโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม   

077-613211,080-0716581 



ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายณัฐชา  ม่วงแคล้ว  
2 เด็กชายทวีศักดิ์ ผันผล  
3 เด็กชายธนพล เวียงธงสารัตน์  
4 เด็กชายธนวันต์ หมายมั่น  
5 เด็กชายธนาวุฒิ  พยัคฆี  
6 เด็กชายธีรธรรม  ธรรมรักษา  
7 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์มนต์  
8 เด็กชายพงศ์พล บุญหนัก  
9 เด็กชายพงศ์ภรณ์ บุญหนัก  

10 เด็กชายภานุพงษ์ มาตทอง  
11 เด็กชายวีระชัย  อ ามฤตนนท์  
12 เด็กชายสุชาครีย์  แดงชาติ  
13 เด็กชายอนุเทพ  ขาวสะอาด  
14 เด็กชายอนุศร ยมขวัญเมือง  
15 เด็กชายอภิสิทธิ์  ยางเดิม  
16 เด็กชายอานนท์  แซ่อึ้ง  
17 เด็กชายอ านาจ น้อยแสง  
18 เด็กหญิงกนกวรรณ รัตนภักดี  
19 เด็กหญิงกมนชนก สถิตานนท์  
20 เด็กหญิงกัลยารัตน์  มณีแดง  
21 เด็กหญิงงามชนิกา ม่วงแคล้ว  
22 เด็กหญิงจันมณี นามจุมจัง  
23 เด็กหญิงจินตนา  อินทโก  
24 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  จันทวงศ์  
25 เด็กหญิงญาณพัฒน์  นุ่นวงศ์  
26 เด็กหญิงญาณิศา  ปรีเปรม  
27 เด็กหญิงณัฐธิชา ชูมณี  
28 เด็กหญิงธนัญชก  มณีรัตน ์  
29 เด็กหญิงธมลวรรณ สุวรรณโรจน์  

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
30 เด็กหญิงนุจนาถ  ศรีทอง  
31 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ขาวมรดก  
32 เด็กหญิงปิยภรณ์  ค าจันทร์  
33 เด็กหญิงรุ่งทิวา  พิมก าเนิด  
34 เด็กหญิงศศิกาญ  แซ่เหงา  
35 เด็กหญิงสายธาร เกตบุตร  
36 เด็กหญิงสุปรียา  นุชนงค์  
37 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วมหา  
38 เด็กหญิงอนันตญา  เกตุแก้ว  
39 ด.ญ.อินทิรา  มาขุนทด  
40 เด็กชายวุฒิชัย  โบกขระณีย์  
41 เด็กชายณัฐลักษณื  คุณหิรัญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4   

แผนวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร ์

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงนภัสสร. เสวกจันทร์  

2 เด็กหญิงรัชนก เสงี่ยมศักดิ์  

3 นางสาวจีราพร      ภักดีโยธา  

4 นางสาวณัฐรัตน์    สามารถ  

5 นางสาวธนภัสร์  สายสุวรรณ  

6 นางสาวบุณยาพร    เอมจุ้ย  

7 นางสาวปวีณ์นุช  นามนุ่ม  

8 นางสาวพรสิริ    วงศ์อนันต์  

9 นางสาวเพชรฟ้า     พนมวงศ์  

10 นางสาวรัชนี    บ ารุงจิตต์  

11 นางสาวรัตติญาภรณ์   กรีไกรนุช  

12 นางสาวศศิวิมล เกิดมงคล  

13 นางสาวสายใจ บุญพิทักษ์  

14 นางสาวสุกัญญา พิมก าเนิด  

15 นางสาวสุวนันท์     พนาสถิตย์  

16 นางสาวสุวนันท์ พนาสถิตย์  

17 นางสาวองุ่น     เข็มทอง  

18 นายวชิรวิทย ์ ตรุนนนท์  

 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4   

แผนศิลป์-ทั่วไป 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
1 เด็กชายสมพงษ์ ฮกทน  
2 นางสาวกันยาพร ดอนไพรยอด  
3 นางสาวครีมา   รักอู่  
4 นางสาวณัฐรัตน์ สามารถ  
5 นางสาวปวันรัตน์     นาคพิน  
6 นางสาวพรทิพย์  อินคอน  
7 นางสาวภัทรมาส  แสงทวี  

8 นางสาวยุพาพร   กองข้าวเรียบ  
9 นางสาวอังคนา  จันทมโน  

10 นายโกวิท สิทธิฤทธิ์  
11 นายคุณากร อินทร์นอก  
12 นายนฤดล จิตประสงค์  
13 นายภาคภูมิ หนูแก้ว  
14 นายสมพร แป้นแท้  
15 นายสรศักดิ์ เกิดอุดม  
16 นายสิทธิศักดิ์   นียมทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบแนบท้ายค่าบ ารุงการศึกษา 

โรงเรียนหงษ์เจรญิวทิยาคม  ปกีารศกึษา  2563 

เอกสารวนัมอบตัวและรายงานตัว(ผูท้ี่ยังไม่ส่งเอกสารในวนัสมคัร) 

 1.ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียนผู้สมัคร 

 2.ส าเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร 

 3.หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.1) หรือเทียบเท่า  

 4.ผลการสอบ O-Net 

  5.ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา  

 6.ส าเนาบัตรประชาชนบิดาและมารดา 

 

 


