
 
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
เรื่อง  รายชื่อนกัเรียนที่มีสทิธิ์สอบเข้าเรียนตอ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

ปีการศกึษา 2563  
 
  
 ตามที่โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  ได้ด าเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3 - 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  มีนักเรียนผ่านเกณฑ์คุณสมบตัิ 
จ านวน 111 คน  ดังปรากฏตามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแนบท้ายประกาศนี้  จึงขอให้นักเรียนที่มี
รายชื่อตามบัญชีดังกล่าว เข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่  6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563            
เวลา 08:30 น. – 12:00 น. โดยมีวิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษ  วิชาละ 20 ข้อ รวม 100 ข้อ ทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนมารับฟังค า
ชี้แจงรายละเอียดจากทางโรงเรียนด้วย (นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย) 
 
 ประกาศ  ณ  วนัที่  1  เดือนมิถนุายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 
(นายสงกรานต์   บุญม)ี 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
  



บัญชีรายชือ่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2563 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  อ าเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

ห้องสอบที่ 1 (ห้อง 412) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร   ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม 
1 001 เด็กชาย วรานนท์ เทพค าปลิว บ้านศาลา 
2 002 เด็กชาย กรรดิพจน์  ฝั้นแปง บุญสิษฐ์วิทยา 
3 003 เด็กหญิง ซาร่าเมย์ยี่ ลี บ้านห้วยทรายขาว 
4 004 เด็กหญิง ศิรประภา  เมืองมา อนุบาลดรุณวิทยา 
5 005 เด็กหญิง อุมาพร ฟองค า บ้านห้วยแก้ว 
6 006 เด็กหญิง ทักษพร บัวเงิน อนุบาลภูกามยาว 
7 007 เด็กหญิง รุ่งทิวา พรมตาแก้ว อนุบาลภูกามยาว 
8 008 เด็กหญิง ปาริชาติ พรมมะลี บ้านห้วยทรายขาว 
9 009 เด็กชาย ธัชนนท์ สมศรี บ้านม่วงค า 
10 010 เด็กชาย ณัฐวัตร ชอบจิต อนุบาลภูกามยาว 
11 011 เด็กชาย ปิยะพัทธ์ ดวงเงิน อนุบาลดรุณวิทยา 
12 012 เด็กหญิง เกวลิน สิงห์แก้ว บ้านห้วยแก้ว 
13 013 เด็กหญิง สุพิชญา ทิศสุกใส อนุบาลภูกามยาว 
14 014 เด็กหญิง กัลยานันท์  ตันกูล อนุบาลภูกามยาว 
15 015 เด็กหญิง ปวีณ์นุช  บุญเรือง บ้านห้วยแก้ว 
16 016 เด็กหญิง สุภัทฌา  ตันกูล อนุบาลภูกามยาว 
17 017 เด็กชาย ชญานนท์  กะทาง ไชยพันธ์พงษ์พิทยา 
18 018 เด็กชาย วิชรัช  ทิศธรรม อนุบาลภูกามยาว 
19 019 เด็กชาย ภาณุพงศ์   เผ่าฟู อนุบาลดรุณวิทยา 
20 020 เด็กชาย ธนพัฒน์  ปาสาร อนุบาลภูกามยาว 

 
  



บัญชีรายชือ่นักเรียนท่ีมีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2563 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  อ าเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

ห้องสอบที่ 2 (ห้อง 413) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร   ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม 
21 021 เด็กชาย อชิระเดช  ก้อนค า บุญสิษฐ์วิทยา 
22 022 เด็กหญิง วันวิสา  ก้อนค า บ้านห้วยแก้ว 
23 023 เด็กชาย วิชยุตม์   อินต๊ะสาร อนุบาลดรุณวิทยา 
24 024 เด็กชาย กิตตินันท์  วงศ์แขกหล้า บ้านอิงโค้ง 
25 025 เด็กหญิง นภัชรา  พรมค าซาว บ้านร่องปอ 
26 026 เด็กหญิง วริศรา  โรจนดิลกเสถียร อนุบาลภูกามยาว 
27 027 เด็กชาย ปุญญาพัฒน์   อินต๊ะ บ้านร่องปอ 
28 028 เด็กหญิง พิมชนก   ธรรมจินดา อนุบาลภูกามยาว 
29 029 เด็กชาย ธัชนนท์   นันตา อนุบาลภูกามยาว 
30 030 เด็กชาย ทินภัทร  บุญมา บ้านแม่อิง 
31 031 เด็กหญิง ญาณิศา  ลัดดาวงค ์ บ้านห้วยทรายขาว 
32 032 เด็กหญิง เวธกา  นามก้ว อนุบาลภูกามยาว 
33 033 เด็กหญิง ศุภิสรา    สุขผดุง บุญสิษฐ์วิทยา 
34 034 เด็กหญิง ณิชากร  พุทธารักษ์ อนุบาลดรุณวิทยา 
35 035 เด็กชาย เมธาสิทธิ์  สารทอง อนุบาลดรุณวิทยา 
36 036 เด็กหญิง เมธาพร  ยารังษี บ้านม่วงค า 
37 037 เด็กชาย วันเฉลิม   วงศ์ไชย อนุบาลดรุณวิทยา 
38 038 เด็กหญิง สุพรรษา  ปวงงาม บ้านร่องปอ 
39 039 เด็กชาย นคร  ใจอะกะ บ้านกวา้นเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 
40 040 เด็กหญิง ณัฐนันท ์  ใจกว้าง บ้านอิงโค้ง 

 
 
 
 
  



บัญชีรายชือ่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2563 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  อ าเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

ห้องสอบที่ 3 (ห้อง 414) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร   ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม 
41 041 เด็กหญิง ปาริฉัตร  วงค์ไชย บุญสิษฐ์วิทยา 
42 042 เด็กชาย สุริยนต์   ธะนู บ้านกวา้นเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 
43 043 เด็กหญิง นฤมล  เทพสาย บ้านอิงโค้ง 
44 044 เด็กชาย ศรัทธา   วันมหาชัย บ้านกวา้นเหนือ(สุทัศน์อุปถัมถ์) 
45 045 เด็กหญิง ฐิติชญา   ขยันขาย บ้านกวา้นเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 
46 046 เด็กหญิง ณิชารีย์   ชื่นวงค์ บ้านกวา้นเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) 
47 047 เด็กชาย จีระเมธ  ขันทอง บ้านร่องปอ 
48 048 เด็กชาย ภูริทัตต ์  ใจกว้าง ประชาบ ารุง 
49 049 เด็กหญิง อาภัสรา  พุดชา บ้านร่องปอ 
50 050 เด็กหญิง พิมพ์ชนก     ชื่นวงค์ บ้านแม่อิง 
51 051 เด็กหญิง สุชาวะลี  สมใจ ชุมชนบ้านใหม่  
52 052 เด็กหญิง สิริยากร  ตันกูล บ้านเเม่อิง 
53 053 เด็กหญิง จุฑามาศ  ปิดตาฝ้าย บ้านร่องปอ 
54 054 เด็กหญิง นภัสสร  รับงาน ประชาบ ารุง 
55 055 เด็กหญิง ปภาวรินท์  กันทะวงศ์ษา อนุบาลดรุณวิทยา 
56 056 เด็กหญิง ศุภลักษณ์  สมณะ นครนนท์วิทยา 4  
57 057 เด็กหญิง วรรณวิสา  ค าสอ้ิง อนุบาลภูกามยาว 
58 058 เด็กหญิง บุญญากานต ์ วงค์ไชย อนุบาลภูกามยาว 
59 059 เด็กหญิง สิริขวัญ  เชียงมูล บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 
60 060 เด็กชาย วทัญญ ู ฟูเเสง บ้านม่วงค า 

 
  



บัญชีรายชือ่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2563 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  อ าเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

ห้องสอบที่ 4 (ห้อง 415) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร   ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม 
61 061 เด็กชาย ธนากร  แก้วเทพ บ้านแม่อิง 
62 063 เด็กหญิง นิชชา  อัครพิมล ประชาบ ารุง 
63 064 เด็กชาย ธนบดินทร์   มงคลรัตนเมธี บ้านกาดถี 
64 065 เด็กชาย ภควัฒน์  เสือพยัคฆ์ บ้านแม่อิง 
65 066 เด็กหญิง ชนกานต์  เขียวหวาน อนุบาลดรุณวิทยา 
66 067 เด็กชาย รุ่งทรัพย์  โพธิ์ทอง ประชาบ ารุง 
67 068 เด็กหญิง กัญญาวีร์   ก้อนค า บ้านอิงโค้ง 
68 069 เด็กหญิง พิมพร  สีตื้อ บ้านร่องปอ 
69 070 เด็กชาย สหัสชัย   สมศรี บ้านม่วงค า 
70 071 เด็กชาย สิทธิชัย   สมศรี บ้านม่วงค า 
71 072 เด็กชาย ยุทธภูม ิ วงศ์ไชย บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 

72 073 เด็กชาย อนุชา  วงค์ไชย บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 

73 074 เด็กหญิง กัญญาพัชร์  เรียบสาร อนุบาลดรุณวิทยา 
74 075 เด็กหญิง อันนา  ก้อนค า อนุบาลดรุณวิทยา 
75 076 เด็กหญิง ณัฐชยา   เรือนค า อนุบาลดรุณวิทยา 
76 077 เด็กหญิง อารีรัตน์  ร าไพ บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 
77 079 เด็กชาย นภดล   สุภาไผ่ บ้านแม่อิง 
78 080 เด็กหญิง รมัณยา นันตา อนุบาลดรุณวิทยา 
79 081 เด็กหญิง รุ่งนภา  ทอนขุนทด บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 
80 082 เด็กชาย คุณากร  ธรมมวงศ์ อนุบาลภูกามยาว 

 
 
 
 
  



บัญชีรายชือ่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2563 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  อ าเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

ห้องสอบที่ 5 (ห้อง 416) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร   ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม 
81 083 เด็กชาย ณัฐพนธ์  อินต๊ะ อนุบาลดรุณวิทยา 
82 084 เด็กชาย สิทธินันท์   ตันกูล บ้านอิงโค้ง 
83 086 เด็กชาย ยุติพนธ์   วงค์ค าตัน อนุบาลดรุณวิทยา 
84 087 เด็กชาย ศุภวัทน์  ส่องแสง อนุบาลดรุณวิทยา 
85 089 เด็กหญิง พิลาวัลย์    ฟักแก้ว ประชาบ ารุง 
86 090 เด็กชาย ปาณชัย   โพธิลังกา บ้านร่องแช่ (จ.เชียงราย) 
87 091 เด็กชาย ธนกร  พวงเงิน บ้านกาดถี 
88 092 เด็กหญิง อิงชิตา  จันทา บ้านกาดถี 
89 093 เด็กชาย ภาคภูมิ  จ ารัส เทศบาล 4 
90 094 เด็กชาย ทวีวิทย์  อินสม บ้านกาดถี 
91 096 เด็กหญิง ธัญญาเรศ  ดุเหว่า อนุบาลดรุณวิทยา 
92 097 เด็กหญิง อัมภิกา   ธรรมดา บ้านห้วยทรายขาว 
93 098 เด็กหญิง พรไพริณ  เย็นจิต ประชาบ ารุง 
94 100 เด็กหญิง ธนนันท์   เครือสาร อนุบาลพะเยา 
95 101 เด็กชาย มงคลชัย  ชื่นจิตต์ อนุบาลดรุณวิทยา 
96 102 เด็กชาย มิตรภาพ   เรียมสาร อนุบาลดรุณวิทยา 
97 103 เด็กหญิง พิชชาภา  ตันกูล อนุบาลพะเยา 
98 104 เด็กชาย ณัฐกรณ์  สืบแสน อนุบาลดรุณวิทยา 
99 105 เด็กชาย ญาณวรุตม์  เลาเงิน บ้านกาดถี 
100 106 เด็กชาย อชรายุ  ธิตา บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) 

 
  



บัญชีรายชือ่นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2563 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  อ าเภอภูกามยาว  จังหวัดพะเยา 

ห้องสอบที่ 6 (ห้อง 417) 
 

ที ่ เลขที่สมัคร   ชื่อ สกุล โรงเรียนเดิม 
101 107 เด็กชาย พชรพล  ทินา อนุบาลดรุณวิทยา 
102 108 เด็กชาย นราชิษณ์ คงค าแหง บ้านศาลา 
103 109 เด็กชาย พีรดนย์ สิงห์แก้ว บ้านกาดถี 
104 110 เด็กหญิง วาสนา เดชะบุญ ประชาบ ารุง 
105 111 เด็กหญิง ศรัณรัตน์  เรียบร้อย อนุบาลภูกามยาว 
106 112 เด็กชาย เจษฎาพร หมอเก่ง บุญสิษฐ์วิทยา 
107 113 เด็กชาย สุริยา  คะนะมะ บ้านอิงโค้ง 
108 114 เด็กชาย พงศกร แสนศรี อนุบาลพะเยา 
109 115 เด็กชาย อัครชัย สายค าปัน อนุบาลพะเยา 
110 116 เด็กชาย พัชรพล จันทร์เปียง บ้านป่าตึง (อ.แม่ใจ) 
111 117 เด็กหญิง กรกนก มานะ บ้านกาดถี 

 


