
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรยีนเขาเรยีนตอชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4  

ปการศึกษา 2561 (ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม) 

 

  

 ตามท่ีโรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

ประจําปการศึกษา 2561  (ประเภท จบ ม.3 เดิม)  บัดนี้การดําเนินการดังกลาวไดเสร็จส้ินแลว จึงขอให

นักเรียนท่ีผานการคัดเลือกตามบัญชีทายประกาศนี้  มารายงานตัว ในวันท่ี 30 มีนาคม 2561           

เวลา 09:00 น. – 12:00 น. ถาไมมารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์  อีกท้ัง       

ใหผูปกครองมาประชุมเพ่ือรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดจากทางโรงเรียนพรอมมอบตัวนักเรียน            

ในวันท่ี  8 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. – 12:00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  23  มนีาคม  2561 

 

 

 

 

     

(นางสาววนัรกัษ   ขนัหอม) 

ผูอํานวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 



ที่ Number ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน หองเดิม แผนการเรียน
1 9028 ด.ช. ธีระพงษ บุญเกี๋ยงวงค 1560101538603 ม.3/1 วิทย-คณิต
2 9053 ด.ช. ธีรพัฒน เรือนทอง 1560101541761 ม.3/1 วิทย-คณิต
3 9035 ด.ญ. กัญญารัตน ใจกวาง 1560101554838 ม.3/1 วิทย-คณิต
4 9040 ด.ญ. พนิดา พุทธวงค 1560101551031 ม.3/1 วิทย-คณิต
5 9044 ด.ญ. วาสนา โทนะพันธ 1103100772145 ม.3/1 วิทย-คณิต
6 9046 ด.ญ. หฤทัย ชื่นจิตต 1560101552941 ม.3/1 วิทย-คณิต
7 9067 ด.ญ. พัชราพร สายมงคล 1560101558736 ม.3/1 วิทย-คณิต
8 9068 ด.ญ. ลักษมี วงคไชยา 1560101561770 ม.3/1 วิทย-คณิต
9 9089 ด.ญ. นภัสราภรณ ขาวละออ 1560101542317 ม.3/1 วิทย-คณิต
10 9145 ด.ญ. พัทธนันท ฟูแสง 1560101569398 ม.3/1 วิทย-คณิต
11 9031 ด.ช. พรชัย สิงหแกว 1568800000014 ม.3/2 วิทย-คณิต
12 9055 ด.ช. นัทนากร เมืองวงค 1560101542660 ม.3/2 วิทย-คณิต
13 9037 ด.ญ. ชุติกาญจน บุญชุม 1560101566437 ม.3/2 วิทย-คณิต
14 9038 ด.ญ. ณัฐธิดา หนอแกว 1560101555028 ม.3/2 วิทย-คณิต
15 9058 ด.ญ. กมลทิพย วงศไชย 1560101548536 ม.3/2 วิทย-คณิต
16 9071 ด.ญ. สุภัสสรา ดวงตา 1560101563951 ม.3/2 วิทย-คณิต
17 9110 ด.ญ. ธัญญะรัตน มายอด 1560101548234 ม.3/2 วิทย-คณิต
18 9027 ด.ช. ทิวากร สมศรี 1560101554064 ม.3/3 วิทย-คณิต
19 9033 ด.ช. อานนท พันธุดี 1560101542708 ม.3/3 วิทย-คณิต
20 9050 ด.ช. จีรโชค มะโนวงศ 1560101559490 ม.3/3 วิทย-คณิต
21 9041 ด.ญ. พรนภัส เสริมสุข 2560101041278 ม.3/3 วิทย-คณิต
22 9048 ด.ญ. อริสรา แกวอินทรจักร 1560101543992 ม.3/3 วิทย-คณิต
23 9049 ด.ญ. อาภัสรา บุญสุข 1560101560684 ม.3/3 วิทย-คณิต
24 9060 ด.ญ. จุฑามาศ เพ็งแดง 1669800298901 ม.3/3 วิทย-คณิต
25 9065 ด.ญ. ธารารัตน กอนคํา 1560101548846 ม.3/3 วิทย-คณิต
26 9073 ด.ญ. เสาวลักษณ อินตะ 1560101546061 ม.3/3 วิทย-คณิต
27 9094 ด.ญ. สุธิดา ธัมมศิริ 1560101548145 ม.3/3 วิทย-คณิต
28 9029 ด.ช. ปยะพงษ ดุเหวา 1100501607304 ม.3/1 ศิลป-สังคม
29 9030 ด.ช. พชรพล ชัยอรวรรณ 1560101554897 ม.3/2 ศิลป-สังคม
30 9104 ด.ช. วรฤทธิ์ วงคเปย 1560101546941 ม.3/2 ศิลป-สังคม
31 9064 ด.ญ. ธัญชนก ไชยกุล 1560101547386 ม.3/3 ศิลป-สังคม
32 9069 ด.ญ. วรินรําไพ ไชยกุล 1560101555150 ม.3/3 ศิลป-สังคม
33 9118 ด.ญ. สุภาภรณ นันตะ 1560101550590 ม.3/3 ศิลป-สังคม
34 9074 ด.ช. กฤติพงษ แทงเงิน 1560101548293 ม.3/1 ศิลป-จีน
35 9045 ด.ญ. สุพิชญา หลักฐาน 1560101559287 ม.3/1 ศิลป-จีน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนที่ผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2561

ประเภท จบ ม.3 เดิม



ที่ Number ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน หองเดิม แผนการเรียน
36 9088 ด.ญ. ธัญชนก สุนทร 1560101558892 ม.3/1 ศิลป-จีน
37 9091 ด.ญ. ภัทรวรรณ รัตนานิพนธ 1560101554129 ม.3/1 ศิลป-จีน
38 9096 ด.ญ. อลิษา พลเดช 1560101553742 ม.3/1 ศิลป-จีน
39 9141 ด.ญ. วิยะดา ธิปญโญ 1560101541701 ม.3/1 ศิลป-จีน
40 9108 ด.ญ. เกศินี อินตะรักษา 1560101558981 ม.3/2 ศิลป-จีน
41 9059 ด.ญ. กฤติยา สมศรี 1560101558086 ม.3/3 ศิลป-จีน
42 9092 ด.ญ. มนุชาธิป ดวงจันทร 1560101560056 ม.3/3 ศิลป-จีน
43 9083 ด.ช. ศักรินทร วงศแขกหลา 1560101554773 ม.3/2 ศิลป-อังกฤษ
44 9042 ด.ญ. ภารดา ตันกูล 1560101552231 ม.3/2 ศิลป-อังกฤษ
45 9085 ด.ญ. กฤษณา อึ้งศิลปศรีกุล 1101000094801 ม.3/2 ศิลป-อังกฤษ
46 9087 ด.ญ. ดาราวดี ขาวฟอง 1560101564086 ม.3/2 ศิลป-อังกฤษ
47 9095 ด.ญ. สุรางคณา เผาปอ 1560101547521 ม.3/2 ศิลป-อังกฤษ
48 9111 ด.ญ. ปริญญา ฟองจํา 1560101569118 ม.3/2 ศิลป-อังกฤษ
49 9112 ด.ญ. ปาริชาติ ขาวฟอง 2560101041049 ม.3/2 ศิลป-อังกฤษ
50 9043 ด.ญ. เมะกุมิ กิจตะวงค 5560900012206 ม.3/3 ศิลป-อังกฤษ
51 9078 ด.ช. ธนากร สามนนถี่ 1508700010671 ม.3/1 ศิลป-อุตสาหกรรม
52 9082 ด.ช. ประยุทธ ราชกิจ 1270200015679 ม.3/1 ศิลป-อุตสาหกรรม
53 9103 ด.ช. เพียงสูรย ทิศสุกใส 1639800300191 ม.3/1 ศิลป-อุตสาหกรรม
54 9097 ด.ช. กฤตภาส พูนสะสมทรัพย 1579900974704 ม.3/2 ศิลป-อุตสาหกรรม
55 9102 ด.ช. พีระวัฒน ชอบธรรม 1560101553653 ม.3/2 ศิลป-อุตสาหกรรม
56 9056 ด.ช. ปฏิภาณ เพียงคํา 1560101546177 ม.3/3 ศิลป-อุตสาหกรรม
57 9057 ด.ช. อภิสิทธิ์ โปธิตา 1560101540471 ม.3/3 ศิลป-อุตสาหกรรม
58 9077 ด.ช. ธนวัตน ทองธรรม 1560101562008 ม.3/3 ศิลป-อุตสาหกรรม
59 9079 ด.ช. ธีราทร รอดพิทักษ 1560101553297 ม.3/3 ศิลป-อุตสาหกรรม

ประเภท จบ ม.3 เดิม
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