
ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
ห้อง ม.4/1 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต  

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ลงช่ือผู้ปกครอง เบอร์โทร 
1 นายโทมัส  ศรีประเสริฐ   
2 นายธนกฤต จันทร์อุปถัมภ์   
3 นายนาโล อาปิ   
4 นายภัทรภูมิ ทรัพย์มา   
5 นายภูมิภัทร ทรัพย์มา   
6 นายแม็กศ์  ศรีประเสริฐ   
7 นายอ าพล  คล้อยดี   
8 นางสาวกาญจนา จันทร์อุปถัมภ์    
9 นางสาวกาญารัตน์ รักจงเจริญ   
10 นางสาวขนิษฐา  สุวรรณเสวก   
11 นางสาวจรรยพร พราหมณ์ชื่น   
12 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์อุปถัมภ์    
13 นางสาวจุฬาลักษร์ รักดี    
14 นางสาวชมพู่เพชร อยู่เย็น   
15 นางสาวชลนิสา โคสิน   
16 นางสาวณิชชา  แพรสิน   
17 นางสาวถวัลย์ ละอออินทร์   
18 นางสาวปภัสรา น้อยบุตร   
19 นางสาวปัทมาวรรณ วิโรจน์ประสิทธิ์   
20 นางสาวปาราวตี พ่วงสกุล   
21 นางสาวปาลิตา ทองกลึง   
22 นางสาวเย็นจิต ศรีชาติ   
23 นางสาววรัชยา ทรัพย์มา   
24 นางสาววราพร พุ่มเสมอเมือง   
25 นางสาววิพาวี หอมหวน   
26 นางสาวสวรรยา ศรีวิสัย   
27 นางสาวสัตบงกช ขูถะ   
28 นางสาวสุชานันท์ บุญหล า   
29 นางสาวโสภา ถมยา   
30 นายดนัย  บุตรเล็ก    

 

 



ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
ห้อง ม.4/1 แผนการเรียน วิทย์ – คณิต  

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ลงช่ือผู้ปกครอง เบอร์โทร 
31 นางสาวอรยา อินทร์ส าโรง   
32 นางสาวอารยา ม่วงน้อย   
33 นางสาวอุมาพร กิจพัฒนาโชค   
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ประจ าปีการศึกษา 2565 
ห้อง ม.4/2 แผนการเรียน อังกฤษคณิตศาสตร์/วิทย์กีฬา  

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ลงช่ือผู้ปกครอง เบอร์โทร 
1 นายจิรภัทร์ พันรอด   
2 นายชัยณรงค์  อ่อนนุ่ม   
3 นายทนงศักดิ์ โพธิ์ทอง   
4 นายศุภวิชญ์  มะโนสิน   
5 นางสาวกมลรัตน์ สมรูป   
6 นางสาวชญานิศ ชูชาติ   
7 นางสาวดวงพร เจนไพร   
8 นางสาวธนาพร บ าเพ็ญเพียรธรรม   
9 นางสาวปารวตี พ่วงสกุล   
10 นางสาวปิยภรณ์ บุญเอี๊ยะ   
11 นางสาวพรปวีย์ ผาดศรี   
12 นางสาวภัทรธิดา ด ารง   
13 นางสาววรกานต์ เชื้อวงษ์   
14 นางสาววรัญญา วิโรจน์ประสทิธิ์    
15 นางสาววรานุช ปัญญาหาญ   
16 นางสาววริศรา โปยขุนทด   
17 นางสาวสุภัสสร ประอาง   
18 นางสาวอังคณา  กันโส   
19 นายจักรพงษ์ อุตะมะ   
20 นายเจษฏา  รัศมี   
21 นายเทอดศักดิ์ กล่อมเกลี้ยง   
22 นายธราโดน ศรีประเสริฐ   
23 นายนพรัตน์ ฉิมพลัด   
24 นายสรัล ดาวรรณ   
25 นายสิรวิชญ์ มีนาท   
26 นางสาวธิดารัตน์ เจริญวัย   
27 นางสาวกนกวรรณ โหมดม ี***   
28 นางสาวธิดารัตน์ บัวค า   
29 นายปรินทร  แม่นปืน   
30 นายนันทภพ ทองแท่งใหญ่    
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ประจ าปีการศึกษา 2565 
ห้อง ม.4/3 แผนการเรียนศิลป์อาชีพ  

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ลงช่ือผู้ปกครอง เบอร์โทร 
1 นายกนกพล สัตย์เจริญ   
2 นายกนกพล เสนาธรรม   
3 นายกฤษณพงษ์ อาจเทศ   
4 นายก้องเกียรติ รัตนอาษา   
5 นายคณานนท์ มะลิลา   
6 นายชัยวัฒน์  สิงห์โตทอง   
7 นายฐิติเชษ  ต้วมศรี   
8 นายณรงค์ฤทธิ์  แช่เตียว   
9 นายทศพร กลับวงค์   
10 นายทัศนัย หอมหวน   
11 นายธนกร ทองสุข   
12 นายธนบูรณ์ ดีเลิศ    
13 นายธนพล จันทร์อุปถัมภ์   
14 นายธนศักดิ์ ชูชาติ   
15 นายธรดล จันทร์ชัง   
16 นายนัทธพงศ์ จันทร์อุปถัมภ์    
17 นายนิศกร ศรีประเสริฐ   
18 นายปรณวรรต เกตุวิสุทธิ์   
19 นายเมธี  เฟ่ืองรอด   
20 นายโยชูวา ชชูาติ   
21 นายวรเวช ยอดทอง   
22 นายวรัญชิต ไทยมานิตย์   
23 นายวีรภาพ แจ้งเรือง   
24 นายศุภพล บรรเทิงสุข   
25 นายสมพร จันทร์อุปถัมภ์   
26 นายสุวรรณสาม สกุลเต็ม   
27 นายหินทอง สถาพรวรทรัพย์    
28 นายอดิเดช เวนะ   
29 นายอนุชา นุตะไว   
30 นางสาวกมลวรรณ เรืองจ้อย   
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โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 
ประจ าปีการศึกษา 2565 

ห้อง ม.4/3 แผนการเรียนศิลป์อาชีพ  
ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ลงช่ือผู้ปกครอง เบอร์โทร 

31 นางสาวค าแพง โคสิน   
32 นางสาวโชติกา ดาวสว่าง   
33 นางสาวธนภรณ์ พูลผล   
34 นางสาวนลิณี ประจักรสิงห์   
35 นางสาวนิภาพร ใจเย็น   
36 นางสาวภร  จันทร์ช่วง   
37 นางสาวมาริสา บุตรหล า   
38 นางสาวราตรี วชิระ   
39 นางสาวลดาวัลย์ พันธ์ใย   
40 นางสาววรางคณา เลิศรักษา   
41 นางสาวอรวรรณ โจปะถะ   
42 นางสาวอรอนงค์ พลอยแหวน   
43 นางสาวอาทิตยา  อ๊อดยาดี   

 

 


