
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
เรื่อง  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศึกษา 2561  
 
  
 ตามที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ได้ด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 บัดนี้การด าเนินการดังกล่าวได้เสร็จส้ินแล้ว จึงขอให้นักเรียนที่ผ่านการ
สอบคัดเลือกตามบัญชีท้ายประกาศนี้ มารายงานตัว ในวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น. – 
12:00 น. ถ้าไม่มารายงานตัวตามวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธ์ิ  อีกท้ังให้ผู้ปกครองมาประชุม
เพ่ือรับฟังค าช้ีแจงรายละเอียดจากทางโรงเรียนพร้อมมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 
09:00 น. – 12:00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

 
(นางสาววันรักษ์   ขันหอม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 



ล ำดับที่ เลขที่สมคัร ช่ือ สกุล โรงเรยีนเดิม หมำยเหตุ
1 023 ด.ญ. ปรียาพร ขาวฟอง อนุบาลดรุณวิทยา
2 027 ด.ญ. สุจารี ฟักแกว้ อนุบาลดรุณวิทยา
3 040 ด.ญ. พัชรียา กล่ินศรีสุข บ้านเจน (เจนจันทรานุกลู)
4 013 ด.ญ. นภาพร พรมค าซาว บ้านร่องปอ
5 088 ด.ช. สิทธิชัย เดชะบุญ บ้านกว้านเหนือ (สุทัศน์อปุถมัภ์)
6 080 ด.ช. มนต์ตระการ ไชยวุฒิ บ้านม่วงค า
7 077 ด.ช. อดิศักด์ิ ไชยโพธ์ิ ศรีโพธ์ิเงินวิทยา
8 004 ด.ญ. ณิชากร ปาสาร อนุบาลภูกามยาว
9 012 ด.ญ. พรวลัย สงวนใจ อนุบาลดรุณวิทยา
10 062 ด.ญ. เปรมิกา ย่ีเฮง บ้านแม่อิง
11 063 ด.ญ. พิมพ์มาดา ฟองจ า บ้านแม่อิง
12 007 ด.ช. ไกรวิชญ์ สมศักด์ิ อนุบาลดรุณวิทยา
13 002 ด.ญ. ธัญชนก ดูการดี อนุบาลดรุณวิทยา
14 048 ด.ญ. พาณิภัค ยอดจันทร์ บ้านห้วยทรายขาว
15 084 ด.ช. วีรภาพ นามอยู่ บ้านม่วงค า
16 061 ด.ญ. ชญาดา สุยะตะ บ้านแม่อิง
17 003 ด.ญ. ชวัลรัตน์ ฟักแกว้ อนุบาลภูกามยาว
18 025 ด.ช. อินทรชิต พรมสิทธ์ิ เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกลู)
19 074 ด.ญ. สุทธิดา มีทอง บ้านม่วงค า
20 018 ด.ช. ศุภเชษฐ์ โภชนา อนุบาลดรุณวิทยา
21 044 ด.ญ. กลุจิรา ตันกลู บ้านเจน (เจนจันทรานุกลู)
22 050 ด.ช. ณรงค์ธร จินดวง บ้านห้วยทรายขาว
23 010 ด.ญ. ภัทรวดี วงศ์ไชย อนุบาลภูกามยาว
24 036 ด.ช. ศศินา อินทสม บ้านเจน (เจนจันทรานุกลู)
25 019 ด.ช. อดิศักด์ิ สิงห์แกว้ อนุบาลดรุณวิทยา
26 046 ด.ช. ภัคธร อินทรงค์ บ้านเจน (เจนจันทรานุกลู)
27 016 ด.ช. ฤทธิพร ตันกลู อนุบาลดรุณวิทยา
28 033 ด.ญ. สุทธดา สุนันต๊ะ อนุบาลดรุณวิทยา
29 059 ด.ช. เจษฎา เผ่าเคร่ือง บ้านเจน (เจนจันทรานุกลู)
30 051 ด.ช. ภูมิพัฒน์ กองประชุม เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกลู)
31 055 ด.ญ. เบญญาภรณ์ ถาวงค์ บ้านสันต้นผ้ึง
32 015 ด.ญ. โชติกา วงค์ดวง อนุบาลดรุณวิทยา
33 039 ด.ญ. กญัญารัตน์ ร าไพ บ้านเจน (เจนจันทรานุกลู)
34 082 ด.ช. รพีภัทร หมอเกง่ บ้านม่วงค า
35 037 ด.ช. บุญยกร ธรรมสอน บ้านเจน (เจนจันทรานุกลู)

โรงเรยีนดงเจนวิทยำคม
บัญชีรำยช่ือนักเรยีนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรยีนต่อช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561

วันที่ 4 เมษำยน 2561

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

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



ล ำดับที่ เลขที่สมคัร ช่ือ สกุล โรงเรยีนเดิม หมำยเหตุ
36 011 ด.ญ. นิรามัย ปวงงาม อนุบาลดรุณวิทยา
37 087 ด.ช. ณัทธนิพัฒน์ ฟองจ า บ้านกว้านเหนือ (สุทัศน์อปุถมัภ์)
38 049 ด.ญ. รุ่งนภา มุณี บ้านห้วยทรายขาว
39 096 ด.ญ. ศิริญญา สิงห์แกว้ ประชาบ ารุง
40 066 ด.ช. ภูชิสะ ร าไพ บ้านแม่อิง
41 069 ด.ช. จิตรภาพ รักษาวงค์ บ้านม่วงค า
42 058 ด.ช. ณัฐพงษ์ งานดี บ้านเจน (เจนจันทรานุกลู)
43 073 ด.ช. พงธกร วงศ์สม บ้านม่วงค า
44 035 ด.ช. นัฎฐชัย เรียบร้อย บ้านสักพัฒนา
45 026 ด.ช. พงษ์ทอง หงษาธร บ้านร่องปอ
46 045 ด.ญ. กลุนิดา ตันกลู บ้านเจน (เจนจันทรานุกลู)
47 071 ด.ญ. อุไรวรรณ เครือสาร บ้านกาดถี
48 024 ด.ญ. ศิรินภา กนูโน อนุบาลดรุณวิทยา
49 029 ด.ญ. จันทมาส หน่อแกว้ อนุบาลดรุณวิทยา
50 052 ด.ญ. อรรัมภา พงษ์ค า บ้านสันต้นผ้ึง
51 064 ด.ญ. แพรพร ไชยอุด บ้านแม่อิง
52 053 ด.ญ. เมทินี นามอยู่ บ้านสันต้นผ้ึง
53 028 ด.ญ. ธัญพิชชา ช านาญกล้ิง อนุบาลดรุณวิทยา
54 065 ด.ญ. พีรพัฒน์ โตสวัสด์ิ บ้านแม่อิง
55 005 ด.ช. ศิริพล เรียบร้อย อนุบาลภูกามยาว
56 054 ด.ญ. อมรพันธ์ ร าไพ บ้านสันต้นผ้ึง
57 031 ด.ช. อคิรา เจนใจ ประชาบ ารุง
58 006 ด.ช. ชนาธิป ตันกลู อนุบาลภูกามยาว
59 070 ด.ช. ธีรเดช เรียบสาร บ้านม่วงค า
60 022 ด.ญ. วรัญญา พรมจักร เทศบาล 6 (ครูบาอนิโตรัฐประชาอทุิศ)

61 083 ด.ช. ประทานพร ส่วยอ้าย บ้านม่วงค า
62 030 ด.ช. ศรยุทธ ทาเขียว บ้านกาดถี
63 091 ด.ช. ศิรวัฒน์ หลักค า อนุบาลดรุณวิทยา
64 020 ด.ช. จตุพล เทพราช ประชาบ ารุง
65 001 ด.ญ. ศศิวิมล พงษ์ค า อนุบาลดรุณวิทยา
66 086 ด.ญ. โยทะกา ขจรสกลุวงศ์ บ้านกว้านเหนือ (สุทัศน์อปุถมัภ์)
67 068 ด.ช. อลงกรณ์ พงษ์ค า บ้านแม่อิง
68 093 ด.ช. พิรุณ สุทธะค า เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกลู)
69 056 ด.ญ. อรพรรณ เสือพยัคฆ์ บ้านสันต้นผ้ึง
70 095 ด.ช. วัชรพล ณ เชียงใหม่ บ้านบ่อสร้าง

โรงเรยีนดงเจนวิทยำคม
บัญชีรำยช่ือนักเรยีนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรยีนต่อช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561

วันที่ 4 เมษำยน 2561

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

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



ล ำดับที่ เลขที่สมคัร ช่ือ สกุล โรงเรยีนเดิม หมำยเหตุ
71 009 ด.ช. ปรัชญา นาคงาม อนุบาลภูกามยาว
72 017 ด.ญ. สุวนันท์ ย่ิงเสมอ อนุบาลภูกามยาว
73 032 ด.ช. ชัยปรากานต์ ดวงแกว้ อนุบาลภูกามยาว
74 072 ด.ญ. กญัญารัตน์ ธิปัญโญ บ้านม่วงค า
75 014 ด.ช. วีรภัทร เจ๊ะแฮ ชุมชนบ้านห้วยลาน
76 076 ด.ช. กติดนัย อินทร์วงค์วรรณ บ้านกาดถี
77 067 ด.ช. รพีภัทร อินต๊ะมอย บ้านแม่อิง

โรงเรยีนดงเจนวิทยำคม
บัญชีรำยช่ือนักเรยีนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรยีนต่อช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561

วันที่ 4 เมษำยน 2560


