
เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ล ำดับที่ หมำยเหตุ
1 9504 ด.ช. กันตินันท์ เดือนดาว อนุบาลดรุณวิทยา 28
2 9505 ด.ช. ถิรวัฒน์ ธรรมกูล บา้นกาดถี 21
3 9506 ด.ช. พลาธิป โพธิท์อง บา้นแม่อิง 18
4 9507 ด.ช. ราชพฤกษ์ ขยนัขาย บา้นเจน(เจนจนัทรานุกุล) 5
5 9508 ด.ช. ราชศักด์ิ สุยะวงศ์ บา้นม่วงค า 22
6 9509 ด.ช. วชิรวิตย์ ชุ่มเยน็ บา้นแม่อิง 13
7 9510 ด.ช. วัฒนชัย หล่องาม บา้นเจน(เจนจนัทรานุกุล) 29
8 9511 ด.ญ. กมนธิชา เทพสาย บา้นอิงโค้ง 11
9 9512 ด.ญ. กุลจริา วงศ์ไชย บา้นกว้านเหนือ 6
10 9513 ด.ญ. ชนาธินาถ แก้วเทพ ไชยพันธ์พงษพ์ิทยา 19
11 9514 ด.ญ. ชนิกานต์ ก้อนค า บา้นม่วงค า 17
12 9515 ด.ญ. ชัญญา ศรีพนม อนุบาลภกูามยาว 15
13 9516 ด.ญ. ชาลิสา พฤกษานันท์ อนุบาลดรุณวิทยา 27
14 9517 ด.ญ. ดวงกมล วงศ์สม บา้นหว้ยทรายขาว 23
15 9518 ด.ญ. นฤภร ส าเนียง บา้นกว้านเหนือ 4
16 9519 ด.ญ. พรธิดา จานตาดี อนุบาลภกูามยาว 16
17 9520 ด.ญ. พิชชานันท์ โทน่ต้ัง อนุบาลดรุณวิทยา 7
18 9521 ด.ญ. พิชญาวี ฟองค า บา้นกาดถี 25
19 9522 ด.ญ. เพ็ญพิชชา สองศรีใส บา้นกว้านเหนือ 14
20 9523 ด.ญ. เมธาวี เรียบสาร บา้นม่วงค า 1
21 9524 ด.ญ. เมศิรินทร์ แก้วประภา บา้นม่วงค า 9
22 9525 ด.ญ. รัตนมน สุธรรมเม็ง บา้นศาลา 20
23 9526 ด.ญ. ศศิวิมล ฟูแสง บา้นสันต้นผ้ึง 3
24 9527 ด.ญ. ศุภาพิชญ์ รินฟอง อนุบาลภกูามยาว 26
25 9528 ด.ญ. ศุภสิรา วงค์ไชย ประชาบ ารุง 10
26 9529 ด.ญ. สวรส สร้อยเพ็ชร บา้นกว้านเหนือ 12
27 9530 ด.ญ. สิริราช งานหมั่น ชุมชนบา้นวังจอ๊ม 24
28 9531 ด.ญ. อัญญาดา ร าไพ บา้นเจน(เจนจนัทรานุกุล) 2
29 9532 ด.ญ. อาทติยา ชื่นวงศ์ บา้นกว้านเหนือ 8
30 9533 ด.ญ. อารีรัตน์ ไชยวอน บา้นสันต้นผ้ึง 30

โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
บญัชีรำยชื่อนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1/1 ปกีำรศึกษำ 2562
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เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ล ำดับที่ หมำยเหตุ
1 9534 ด.ช. คณาธิป ไชยขันแก้ว เทศบาล 1 ตลาดเก่า 31
2 9535 ด.ช. ชยานันท์ ทศิสุกใส บา้นกว้านเหนือ 72
3 9536 ด.ช. ธนภทัร ดวงไชยยา อนุบาลดรุณวิทยา 68
4 9537 ด.ช. ธนากร แสนศรี บา้นร่องปอ 87
5 9538 ด.ช. ธราเทพ สิงหแ์ก้ว อนุบาลดรุณวิทยา 101
6 9539 ด.ช. นพรัตน์ จ ารัส บา้นศาลา 116
7 9540 ด.ช. ปฏยิทุธิ์ สิงหแ์ก้ว บา้นเจน(เจนจนัทรานุกุล) 56
8 9541 ด.ช. ปยิวัฒน์ วงศ์ไชย อนุบาลภกูามยาว 59
9 9542 ด.ช. พงศกร หงษาธร บา้นร่องปอ 99
10 9543 ด.ช. พรวศิน ละออ บา้นม่วงค า 114
11 9544 ด.ช. พรอนันท์ วงศ์ไชย อนุบาลภกูามยาว 75
12 9545 ด.ช. พีรพัฒน์ ยอกุล อนุบาลดรุณวิทยา 53
13 9546 ด.ช. พีรพัฒน์ สิงหไ์ชย เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกุล) 83
14 9547 ด.ช. พีรพัฒน์ พุทธา ประชาบ ารุง 89
15 9548 ด.ช. อนุภทัร เผ่าเคร่ือง ประชาบ ารุง 105
16 9549 ด.ช. อมรเทพ แสนหล้า บา้นกว้านเหนือ 112
17 9550 ด.ญ. กชวรรณ โพธิศ์รี อนุบาลดรุณวิทยา 42
18 9551 ด.ญ. กมลทติย์ ชื่นจติต์ อนุบาลดรุณวิทยา 50
19 9552 ด.ญ. เขมจริา ค าจร อนุบาลภกูามยาว 44
20 9553 ด.ญ. คุณัญญา ดู่แก้ว อนุบาลภกูามยาว 77
21 9554 ด.ญ. ณัฐชยา วงศ์ไชย อนุบาลภกูามยาว 82
22 9555 ด.ญ. ณัฐณิชา สิงหแ์ก้ว บา้นเจน(เจนจนัทรานุกุล) 94
23 9556 ด.ญ.ดวงฤทยัดวงฤทยั อังควณิช บา้นอิงโค้ง 62
24 9557 ด.ญ. พนิดา แดนที่ อนุบาลภกูามยาว 98
25 9558 ด.ญ. พันธ์ทพิยพ์า เตยไธสง ศรีโพธิเ์งินวิทยา 57
26 9559 ด.ญ. มนัสนันท์ ทองหล่ า บา้นร่องปอ 71
27 9560 ด.ญ. วิภาวี วงค์ไชย บา้นกว้านเหนือ 52
28 9561 ด.ญ. ศิริพร เจนใจ ประชาบ ารุง 32
29 9562 ด.ญ. สิรินทรา อ๊อดผูก อนุบาลดรุณวิทยา 39
30 9563 ด.ญ. อภสิรา กะทาง อนุบาลพะเยา 103
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เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ล ำดับที่ หมำยเหตุ
1 9564 ด.ช. จริายุ โอซากิ อนุบาลดรุณวิทยา 117
2 9565 ด.ช. เตชิษฐ์ สอนใจ ไชยพันธ์พงษพ์ิทยา 58
3 9566 ด.ช. ทัศวรรษปกรณ์ เจนใจ ประชาบ ารุง 95
4 9567 ด.ช. ทนิกฤต วงค์ไชย บา้นกว้านเหนือ 109
5 9568 ด.ช. ธนภทัร ภาเหล่ียม บญุสิษฐ์วิทยา 104
6 9569 ด.ช. ปฏภิาณ ชื่นจติร อนุบาลดรุณวิทยา 40
7 9570 ด.ช. พงค์พัทธ์ ดูการดี อนุบาลดรุณวิทยา 74
8 9571 ด.ช. พงศกร สารเร็ว ไชยพันธ์พงษพ์ิทยา 76
9 9572 ด.ช. พัชรพล ภเูล่ียมดาว บา้นร่องปอ 106
10 9573 ด.ช. ภริูทศัน์ นามวงศ์ บา้นสันต้นผ้ึง 80
11 9574 ด.ช. ลาวาทพิย์ ชื่นจติ ประชาบ ารุง 115
12 9575 ด.ช. วชิรวิชญ์ วงศ์ไชย อนุบาลดรุณวิทยา 34
13 9576 ด.ช. วชิรวิชญ์ วันเปี้ย ศรีโพธิเ์งินวิทยา 91
14 9577 ด.ช. วรกร พนารัตน์ บา้นร่องปอ 60
15 9578 ด.ช. ศักด์ิชัย ศรีมหาดไทย อนุบาลภกูามยาว 64
16 9579 ด.ช. ศุภกันต์ ระวังทรัพย์ เทศบาล 3 88
17 9580 ด.ญ. กรวรรณ สุยะวงศ์ เทศบาล 1 (พะเยาประชานุกุล) 43
18 9581 ด.ญ. กฤติยา ต่อสวย อนุบาลดรุณวิทยา 102
19 9582 ด.ญ. กันสุดา เผ่าปนิตา บา้นเจน(เจนจนัทรานุกุล) 36
20 9583 ด.ญ. จนัทกานต์ อุ่มละออ บา้นม่วงค า 66
21 9584 ด.ญ. ชนะพร เครือสาร บา้นแม่อิง 55
22 9585 ด.ญ. ญาตาวี สินโฉมงาม อนุบาลดรุณวิทยา 90
23 9586 ด.ญ. ธัญญ์นรี ระวังทรัพย์ อนุบาลภกูามยาว 47
24 9587 ด.ญ. ธีรการณ์ ดุเหว่า อนุบาลภกูามยาว 108
25 9588 ด.ญ. ผกาวรรณ ฟักแก้ว อนุบาลภกูามยาว 78
26 9589 ด.ญ. พิชชาภา มืมขุนทด อนุบาลดรุณวิทยา 85
27 9590 ด.ญ. มณีรัตน์ เสทา บา้นกว้านเหนือ 33
28 9591 ด.ญ. วิไลลักษ์ เจนใจ อนุบาลดรุณวิทยา 45
29 9592 ด.ญ. สุภสัสรา นิลสวิท บา้นศาลา 63

โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
บญัชีรำยชื่อนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1/3 ปกีำรศึกษำ 2562
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เลขที่ เลขประจ ำตวั ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม ล ำดับที่ หมำยเหตุ
1 9593 ด.ช. กฤตนัน เผ่าเคร่ือง ประชาบ ารุง 49
2 9594 ด.ช. กิตติภน ค าอินตา บญุสิษฐ์วิทยา 118
3 9595 ด.ช. ณัฐพล เทพเอ้ย บา้นแม่อิง 97
4 9596 ด.ช. ณัฐวิโรจน์ ชวนคิด สันป่าตองสุวรรณราษฏ์วิทยาคาร 54
5 9597 ด.ช. ทนุธรรม ดวงสุดา บญุสิษฐ์วิทยา 84
6 9598 ด.ช. ทศพล ฟองอินทร์ บา้นเจน(เจนจนัทรานุกุล) 107
7 9599 ด.ช. ทปีกร ล้ิมยิม้ บา้นร่องปอ 113
8 9600 ด.ช. ธนากร ศรีวิไชย บา้นม่วงค า 37
9 9601 ด.ช. ธีรฉตัร พันธุรี ประชาบ ารุง 61
10 9602 ด.ช. ธีรภทัร พุทธสอน บา้นม่วงค า 70
11 9603 ด.ช. ปติิพล มายอด บา้นหว้ยทรายขาว 79
12 9604 ด.ช. ภธูเนศ อ่อนศรี อนุบาลดรุณวิทยา 92
13 9605 ด.ช. ภเูบศวร์ สุยะเพี้ยง อนุบาลดรุณวิทยา 81
14 9606 ด.ช. วิทยา จนัทร์ทพิย์ บา้นเจน(เจนจนัทรานุกุล) 67
15 9607 ด.ช. สิทธิชัย ค ามี บา้นร่องปอ 100
16 9608 ด.ช. เสกสรรค์ รินฟอง อนุบาลเบตง 111
17 9609 ด.ญ. จารุพิชญา ก้อนค า อนุบาลดรุณวิทยา 35
18 9610 ด.ญ. จดิาภา ลิขิตบรรจง บา้นม่วงค า 46
19 9611 ด.ญ. เจยีระไน แสนศรี บา้นร่องปอ 48
20 9612 ด.ญ. ชนิกานต์ ต๊ิบปะยะ บา้นแม่อิง 51
21 9613 ด.ญ. นงนภสั บญุภา บา้นเจน(เจนจนัทรานุกุล) 110
22 9614 ด.ญ. ปรารถนา สุธรรมเม็ง บา้นศาลา 86
23 9615 ด.ญ. ปริญญา สุทธิประภา อนุบาลดรุณวิทยา 41
24 9616 ด.ญ. ปณุณดา ไชยมงคล อนุบาลดรุณวิทยา 69
25 9617 ด.ญ. พานทพิย์ อินต๊ะ บา้นร่องปอ 96
26 9618 ด.ญ. รัญชิดา ชื่นจติ อนุบาลดรุณวิทยา 38
27 9619 ด.ญ. สิริกร อินต๊ะสุวรรณ์ อนุบาลพะเยา 73
28 9620 ด.ญ. สุชาวดี เสาสุมา อนุบาลดรุณวิทยา 93
29 9621 ด.ญ. สุพรรษา เครือใจยา บา้นหว้ยทรายขาว 65

โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
บญัชีรำยชื่อนักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1/4 ปกีำรศึกษำ 2562
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