
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

เร่ือง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนตอช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

ปการศึกษา 2560  

 

  

 ตามท่ีโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ไดดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนตอในชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2560 บัดนี้การดําเนินการดังกลาวไดเสร็จส้ินแลว จึงขอให

นักเรียนท่ีผานการสอบคัดเลือกตามบัญชีทายประกาศนี้ มามอบตัวพรอมผูปกครองและรับฟงคํา

ช้ีแจงรายละเอียดจากทางโรงเรียนใน วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09:00 น. – 12:00 น. 

ณ หอประชุม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม ถาไมมามอบตัวตามวัน และเวลาดังกลาว ถอืวาสละสิทธิ ์

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  12  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

(นางสาววันรักษ   ขันหอม) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 



ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

1 001 ด.ญ. อรจีรา อุตพันธ 1560101597952 ประชาบํารุง

2 002 ด.ญ. ภูวิศา บุญเรือง 1560101594767 ประชาบํารุง

3 004 ด.ญ. เกณิกา ทิพยพมร 1103703931261 เทศบาล1(พะเยาประชานุกูล)

4 005 ด.ช. ตุลยวัต ศักดิ์สูง 1560101566186 อนุบาลภูกามยาว

5 007 ด.ช. ยุทธการ บัวนาค 1560101591466 อนุบาลดรุณวิทยา

6 008 ด.ญ. สุพิญชา ปรารมภ 1560101600881 อนุบาลดรุณวิทยา

7 009 ด.ช. ธีรพล วาสอนใจ 1560101598240 ประชาบํารุง

8 010 ด.ช. ธนวัฒน ฟูเอี้ยง 1560101595763 ประชาบํารุง

9 011 ด.ญ. กัลยสุดา ขาวละออ 1909802909467 ประชาบํารุง

10 012 ด.ญ. พันธณิกา พันธคํา 1560101598894 อนุบาลดรุณวิทยา

11 013 ด.ญ. ชัชฎาภรณ ธิยะ 1560101601836 อนุบาลดรุณวิทยา

12 014 ด.ญ. มัลลิกา ดวงสวาง 1560101587493 อนุบาลดรุณวิทยา

13 015 ด.ช. ชินภัทร มุทะสัง 1560101596247 บานหวยเคียน

14 018 ด.ญ. ณิชมน แกวมณี 1100401260175 อนุบาลดรุณวิทยา

15 019 ด.ช. เสริมพล รัตนะ 1103100864261 อนุบาลดรุณวิทยา

16 020 ด.ญ. ตรีชฎาพร วงควัง 1570400317323 อนุบาลดรุณวิทยา

17 021 ด.ช. นวพล ปวงงาม 1560101585458 อนุบาลภูกามยาว

18 022 ด.ช. นเรณฑ ธนู 1560101594813 อนุบาลภูกามยาว

19 023 ด.ญ. สุชานรี ศรีลาศักดิ์ 1219901029577 อนุบาลภูกามยาว

20 024 ด.ช. ชนะนนท สุภาษา 1579901078729 อนุบาลภูกามยาว

21 025 ด.ญ. วิภาดา คิดดี 1560101599262 อนุบาลภูกามยาว

22 026 ด.ญ. จิดาภา ไชยพลี 1560101586039 อนุบาลภูกามยาว

23 027 ด.ญ. สุพรรษา ศรีชัย 1560101608741 อนุบาลภูกามยาว

24 028 ด.ญ. ศศิประภา วงศชัย 1219900993850 อนุบาลภูกามยาว

25 029 ด.ช. พัฒนพล เผาปอ 1560101589801 อนุบาลดรุณวิทยา

26 030 ด.ช. อภิชา ติ ฟกแกว 1560101583242 อนุบาลภูกามยาว

27 031 ด.ญ. แพรวนภา ชุมจิตต 1560101579016 อนุบาลภูกามยาว

28 032 ด.ช. ยูสเซอรี่ สิงหแกว 1909802899275 อนุบาลภูกามยาว

29 033 ด.ช. นครินทร สิทธิยานนท 1560101602247 อนุบาลดรุณวิทยา

30 034 ด.ช. อัษฎายุธ คําภิโล 1560101594171 อนุบาลดรุณวิทยา

31 035 ด.ญ. วนิตารา เอื้อหยิ่งศักดิ์ 1120300153446 อนุบาลดรุณวิทยา

32 037 ด.ญ. อุไรวรรณ ดวงปาโคตร 1350101733661 เทศบาล1(พะเยาประชานุกูล)

33 038 ด.ช. อนุวัฒน พรมคํา 1560101588252 อนุบาลดรุณวิทยา

34 039 ด.ช. ธนากร โลยรส 1560101573026 บานรองปอ

35 040 ด.ช. พงศภัค เรียบรอย 1560101602336 บานแมอิง

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560

ใหนักเรียน Print ใบประวัติและใบมอบตัว (ทายประกาศ) พรอมกรอกขอความใหชัดเจน แลวนํามาในวันมอบตัว



ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

36 041 ด.ช. สิทธิโชค อิงออน 1560101597529 บานแมอิง

37 042 ด.ช. ธนากร หายทุกข 1560101590320 อนุบาลดรุณวิทยา

38 043 ด.ช. สันติพงษ เงางาม 1560101598606 บานแมอิง

39 044 ด.ญ. จิรัญดา ภูเลี่ยมดาว 1509966400242 บานรองปอ

40 045 ด.ญ. ฐิดาภา หอมนาน 1560101578150 บานรองปอ

41 046 ด.ช. ปยะดนัย วงคไชย 1560101580430 บานรองปอ

42 047 ด.ช. ณัฐชัย อุนญาติ 1103703813099 บานเจน(เจนจันทรานุกูล)

43 048 ด.ช. ณัฐวุฒิ ไชยกุล 1560101590079 บานรองปอ

44 049 ด.ช. สงกรานต ถาถม 1560101598207 อนุบาลดรุณวิทยา

45 050 ด.ญ. กัญญาณัฐ เครือสาร 1560101588899 ประชาบํารุง

46 051 ด.ญ. ชุติการ ไชยแรง 1560101602590 อนุบาลดรุณวิทยา

47 052 ด.ญ. ชิชสุดา สงวนใจ 1560101597162 อนุบาลดรุณวิทยา

48 053 ด.ญ. รวิสรา ตันกูล 1560101588694 ประชาบํารุง

49 055 ด.ช. นวพล วงศสม 1560101592837 บานหวยแกว

50 056 ด.ช. ฐานันด บุญเรือง 1560101588279 บานมวงคํา

51 058 ด.ช. กฤษนัย โตสวัสดิ์ 1209601404038 บานแมอิง

52 061 ด.ญ. ณัฐชา คําลือ 1560101576980 บานมวงคํา

53 063 ด.ญ. ดวงเนตร บุรีเรือง 1560101578354 บานกวานเหนือ

54 064 ด.ญ. ณัฐมน ตันกูล 1560101601275 บานกวานเหนือ

55 065 ด.ญ. จีระนุช ฟองจํา 1560101589453 ประชาบํารุง

56 066 ด.ช. ศุทธวิร ไชยสถาน 1560101595224 เทศบาล1(พะเยาประชานุกูล)

57 067 ด.ญ. อนิสา ตันกูล 1560101599408 บานกวานเหนือ

58 068 ด.ญ. กิติยา ตั้งจิตร 1560101577781 บานหวยแกว

59 069 ด.ญ. ณัฎฐณิชา รักษาวงศ 1560101597120 บานกวานเหนือ

60 070 ด.ช. รณกร ฟองจํา 1560101575681 บานกวานเหนือ

61 071 ด.ช. เฉลิมชัย ปงกา 1560101583307 ประชาบํารุง

62 072 ด.ช. เอกพันธ สาวิสิทธิ์ 1560101581690 บานกวานเหนือ

63 073 ด.ช. นรวัฒน ดูการดี 1104300829915 อนุบาลดรุณวิทยา

64 075 ด.ช. ธนวิชญ มหาปา 1560101595241 บานอิงโคง

65 076 ด.ช. นันทชัย ใจจริม 1560101581029 ประชาบํารุง

66 077 ด.ญ. ชญานิษฐ สุนันท 1560101575959 บุญสิษฐวิทยา

67 078 ด.ญ. รัตนาวลี ดูการดี 1560101596735 อนุบาลดรุณวิทยา

68 080 ด.ช. ธีระชาติ เนียมปาน 1560101578290 บานแมอิง

69 081 ด.ช. จักริน เทพราช 5568800010331 ประชาบํารุง

70 082 ด.ญ. มินตรา ฟูแสง 1560101593451 บานกวานเหนือ

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560

ใหนักเรียน Print ใบประวัติและใบมอบตัว (ทายประกาศ) พรอมกรอกขอความใหชัดเจน แลวนํามาในวันมอบตัว



ที่ เลขที่สมัคร ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน โรงเรียนเดิม หมายเหตุ

71 084 ด.ช. ภูมิมินทร ออยผดุง 1560101593574 บานไรออย

72 085 ด.ช. ภาณุพงศ ทองฟู 1560101574481 บานหวยแกว

73 086 ด.ญ. ภูนาง ตันกูล 1569100026445 บานผาตั้ง

74 087 ด.ช. เอกสิทธิ์ แสนเครือ 1560101588112 บานหวยทรายขาว

75 088 ด.ญ. ธนัชพร มาไกล 1560101591237 บานหวยทรายขาว

76 089 ด.ช. อภิสิทธิ์ วงศสม 1560101584532 บานหวยทรายขาว

77 090 ด.ช. ธีรภัทร สมศรี 1560101577528 บานสันตนผึ้ง

78 091 ด.ญ. ณัฐกานต ลิมปศิริสันต 1104200400089 บานสันตนผึ้ง

79 092 ด.ช. ธนาธร ไชยชนะ 1560101580162 บานสันตนผึ้ง

80 093 ด.ช. ปฏิภาณ พรมสําลี 1560101581444 อนุบาลดรุณวิทยา

81 096 ด.ช. สุรทิน เหลาดี 1418800016159 บานเจน(เจนจันทรานุกูล)

82 097 ด.ญ. ณัฐกานต แกวอินทะจักร 1560101582513 อนุบาลดรุณวิทยา

83 098 ด.ญ. วนิดา ยาสมุทร 1560101588716 บุญสิษฐวิทยา

84 100 ด.ญ. สุภาวดี เสารจันทร 1560101584681 อนุบาลพะเยา

85 101 ด.ญ. นงเยาว ฟกแกว 1560101601861 บานกวานเหนือ

86 102 ด.ช. นันณภัทร ทิศสุกใส 1560101605092 อนุบาลภูกามยาว

87 103 ด.ญ. นฤมล ศรีคํา 1119902184216 อนุบาลดรุณวิทยา

88 104 ด.ญ. กตัญชลี รําไพ 1560101591164 อนุบาลดรุณวิทยา

89 106 ด.ช. ทศมินทร พรมจักร 1560101584605 เทศบาล 6

90 107 ด.ช. ปยังกูร เบิกบาน 1509966359447 เทศบาล 1(พะเยาประชานุกุล)

91 108 ด.ญ. สินจัย วงศไชย 1370301063759 บานกวานเหนือ

92 109 ด.ญ. ภัคสุดา สวางแสง 1560101580863 อนุบาลคริสเตียนสันกอง

93 110 ด.ช. ศุภรัตน ดุเหวา 1560101594040 ประชาบํารุง

94 111 ด.ญ. ภัทรวดี ปจิตร 1560101587906 อนุบาลดรุณวิทยา

95 112 ด.ญ. จุฑาทิพย ฟองแกว 1560101579440 ประชาบํารุง

96 113 ด.ญ. ศุภาภรณ บุญชุม 1560101594066 อนุบาลดรุณวิทยา

97 114 ด.ญ. อมลรดา สิงหแกว 1560101591229 บุญสิษฐวิทยา

98 115 ด.ญ. พัณณิตา ธุวะคํา 1560101593558 บานกวานเหนือ

99 116 ด.ช. ยศนันทน บุญแปง 1579100020170 ประชาบํารุง

100 117 ด.ญ. ดาราวรรณ รวมสุข 1560101581673 บานกวานเหนือ

101 118 ด.ญ. พรรณพฤกษา เพชรรัศมีไพร 1510101455112 อนุบาลพะเยา

102 119 ด.ญ. พิชญาภา จาจุมปา 1102003605093 ศรีโพธิ์เงินวิทยา

103 120 ด.ช. ภาณุวิชญ เปยทิพย 1529902200307 บุญสิษฐวิทยา

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม

บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2560

วันที่ 12 เมษายน 2560

ใหนักเรียน Print ใบประวัติและใบมอบตัว (ทายประกาศ) พรอมกรอกขอความใหชัดเจน แลวนํามาในวันมอบตัว



ประวัตินักเรียน 
 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

อําเภอภกูามยาว  จังหวัดพะเยา 
1. ขอมูลท่ัวไป 

ชื่อ –  สกุล  ...........................................................................เลขประจําตัวนักเรียน........................... 

เลขประจําตัวประชาชน ---- 
วัน / เดือน / ปเกิด.................................................................. 

• สถานท่ีเกิด โรงพยาบาล............................................................................................................... 
อําเภอ...............................................จังหวัด................................... 

• หมูเลือด...............................โรคประจาํตัว................................................................................... 

• ชือ่บิดา...........................................................................อาชพี...................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน ---- 
ชือ่มารดา.......................................................................อาชพี...................................................... 

เลขประจําตัวประชาชน ---- 
• โรงเรียนเดิม...........................................................................จังหวัด............................................ 

สาเหตุท่ียายจากโรงเรียนเดิม........................................................................................................ 

• ท่ีอยูปจจุบันบาน...................................................เลขท่ี.........................หมูท่ี..............................
ตําบล......................................อําเภอ..........................................จังหวดั.......................................
รหัสไปรษณีย................................................เบอรโทรศัพท......................................................... 

 

2. ขอมูลสถานภาพของครอบครัว 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว................................คน 
นักเรียนเปนบุตรคนท่ี.........................................ของครอบครัว 
จํานวนพ่ีนองท่ีรวมสายโลหิต.............................คน 
สถานภาพของบิดามารดา 
 อยูดวยกัน  หยารางกัน  แยกกันอยู 
 บิดาเสียชีวิต  มารดาเสียชีวิต  บิดา – มารดาเสียชีวิต  
ฐานะสภาพความเปนอยู ของครอบครัว 
 ดีมาก      คอนขางดี     
 ปานกลาง    คอนขางขัดสน    

 
ลงช่ือ................................................................... 

นักเรียนผูใหขอมูล 



ใบมอบตัวนักเรียน 
เขาเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  อําเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

  
เขียนท่ี โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 

วันท่ี ......... เดือน.....................................  พ.ศ. ............... 
 
 ขาพเจา(ชื่อผูปกครอง)............................................................อาชีพ...................................................
ขอทําใบมอบตัวนักเรียนใหไวตอ  ดร.วันรักษ  ขันหอม   ผูอํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  
อําเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 
 ดวย (ด.ช./ ด.ญ./นาย/น.ส.)..................................................เกิดวันท่ี......เดือน..................พ.ศ........... 

เลขประจําตัวประชาชน ---- 
ณ ตําบล..........................อําเภอ.......................จังหวัด......................สัญชาติ....................เชื้อชาติ...................
บิดาชื่อ...............................................................เชื้อชาติ.......................สัญชาติ...............อาชีพ....................... 

เลขประจําตัวประชาชน ---- 
มารดาชื่อ............................................................เชื้อชาติ.....................สัญชาติ.................อาชีพ....................... 

เลขประจําตัวประชาชน ---- 
ขาพเจาเก่ียวของกับนักเรียนท่ีมามอบตัว โดยนักเรียนเปน.............................................ของขาพเจา 

นักเรียนเดมิเรียนอยูโรงเรียน.............................................................................จังหวัด................................... 
สาเหตุท่ีออกจากโรงเรียนเดิมเพราะ (  ) จบหลักสูตรการศึกษา (   ) อ่ืน ๆ....................................................... 
 ปจจุบันนักเรียนอยูบาน.............................................เลขท่ี...........หมูท่ี.............ตําบล.......................
อําเภอ..................................................จังหวัด...............................โทรศัพท...............................................     
ไดสมัครเขาเรียนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาปท่ี .......................โดยขาพเจาเปนผูปกครอง และ
ขอรับรองวา  ขาพเจาจะเปนผูดูแลเอาใจใส ตักเตือนนักเรียน ใหเอาใจใสตอการเรียนและประพฤติตนตาม
กฎระเบียบขอบังคับของโรงเรียนทุกประการ อีกท้ังจะอุปการะเลี้ยงดูสงเสียคาเลาเรียน คาอุปกรณการเรียน 
เครื่องแตงกายใหครบและเพียงพอ 
 ขาพเจาขอมอบ (ด.ช./ ด.ญ./นาย/นางสาว).................................................................เขาเปนนักเรียน
ของโรงเรียนดงเจนวิทยาคม ตั้งแตบัดนี้เปนไป และไดลงลายมือชื่อตอเจาหนาท่ีรับมองตัวไวเปนหลักฐานดวย
แลว 
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                 ผูปกครองนักเรียน 
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                                                                               (บิดา มารดา หรือผูปกครอง) 
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