
ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
ห้อง ม.1/1 แผนการเรียน กีฬา /ดนตรี/ศิลปะ/การงาน 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ลงช่ือผู้ปกครอง เบอร์โทร 
1 เด็กชายกรวิชญ ์ พิมพา   
2 เด็กชายเคอะเคอะ คาแม   
3 เด็กชายฉัตรณรงค์ แจ่มแจ้ง   
4 เด็กชายชญานนทร ์แจ่มแจ้ง   
5 เด็กชายดวงตะวัน  ศรเกษตริน   
6 เด็กชายธงชัย ชูชาติ   
7 เด็กชายธนพล ทองจาด   
8 เด็กชายธนภัทร  ดีท้วม   
9 เด็กชายธนาวัฒน ์รุ้งแสง   
10 เด็กชายธีรเดช ชัชวาล   
11 เด็กชายบุญฤทธิ ์นิปัทม์   
12 เด็กชายพนากร มะลิลา   
13 เด็กชายพรชัย ชูชาติ   
14 เด็กชายมงคลชัย เวนะ   
15 เด็กชายรักชาต ิจันทร์อุปถัมภ ์   
16 เด็กชายรุ้ง  จันทร์อุปถัมภ ์   
17 เด็กชายวรพักตร ์ นาวะ   
18 เด็กชายวุฒิพงษ ์ ขลีกหิรญั   
19 เด็กหญิงเขมนิจ ค าพิทักษ์    
20 เด็กหญิงณิศรา นาคพ่ีน้อง   
21 เด็กหญิงธนวรรณชนก ชูชาติ   
22 เด็กหญิงนิภาพร มีนา   
23 เด็กหญิงรดา  วงษ์ขันธ ์   
24 เด็กหญิงลออรัตน ์เปรื่องบุญ   
25 เด็กหญิงวิลยัลักษณ ์พรหมล ิ   
26 เด็กหญิงศาวิกา สิทธินันท์วิเศษ   
27 เด็กหญิงสาธิดา อรุณประสิทธิชัย   
28 เด็กหญิงสุวรรณา บูรเกียรติกลุ   
29 เด็กหญิงหวาน  เพชรวรชัย    
30 เด็กหญิงอาลิษา เวนะ   

 
 



ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
ห้อง ม.1/2 แผนการเรียน กีฬา /ดนตรี/ศิลปะ/การงาน 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ลงช่ือผู้ปกครอง เบอร์โทร 
1 เด็กชานอภิชาติ เรืองทอง   
2 เด็กชายกฤษณดิษฐ ์กรีติพรานนท์   
3 เด็กชายกฤษณพงษ ์ทองนิ่ม   
4 เด็กชายเกียรติศักดิ ์ศรีสุวรรณ   
5 เด็กชายค ึเพชรวรชัย   
6 เด็กชายชณาวิน  สีแนน   
7 เด็กชายชลาชล ปรีชาประสิทธิชัย   
8 เด็กชายฐิติวัฒน ์กุ่ยวงค์ตาล   
9 เด็กชายณัฐปดัลภ ์ชมชื่น   
10 เด็กชายธนกร โคกพร้าว   
11 เด็กชายธนบูรณ ์ชนใฮ   
12 เด็กชายธนพัฒน์ ชูชาติ   
13 เด็กชายธนาวัฒน ์มังกรแก้ว   
14 เด็กชายวัชรดนัย พุกาด   
15 เด็กชายวิชัย  เวนะ   
16 เด็กชายสิทธิภาคย ์ข าด ี   
17 เด็กชายสุธ ีปลอดโปร่ง   
18 เด็กชายเสกสรร แก่นจันทร ์   
19 เด็กชายอดิสร ปลอดโปร่ง   
20 เด็กชายอนุกูล  บุญม ี   
21 เด็กชายอภิศักดิ ์ธนขวัญเพชร   
22 เด็กชายอาทิตย ์สพันธุ์พงษ์   
23 เด็กชายเอื้ออาร ีห่อบูชา   
24 เด็กหญิงกัญญารตัน ์ แก่นจันทร ์   
25 เด็กหญิงณัฐฌารัตน ์เวนะ   
26 เด็กหญิงณิชา มาเจริญ   
27 เด็กหญิงปภสัสรา ท้วมทรัพย ์   
28 เด็กหญิงวราภร สถาพรวรทรัพย ์   
29 เด็กหญิงวศน ีเพียงสุวรรณ   
30 เด็กหญิงอรด ีวิโรจน์ประสิทธ์ิ   
31 เด็กหญิงอรสิา เวนะ   

 

 



ประกาศรายชื่อมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
ห้อง ม.1/3 แผนการเรียน ภาษา 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ลงช่ือผู้ปกครอง เบอร์โทร 
1 เด็กชายกฤชภานุช  แสงประสิทธ์ิ   
2 เด็กชายกิตตคิุณ สีเขียว   
3 เด็กชายเขตติพงษ์ จันทร์อุปถัมภ ์   
4 เด็กชายคารวัฒน ์ไรห่ินถ่วง   
5 เด็กชายณัฐพล วชิระ   
6 เด็กชายณัฐภาส คอนหงาย   
7 เด็กชายธนงแก้ว  เข็มเพชร   
8 เด้กชายธวัชชัย เจียรพูนทรัพย ์   
9 เด็กชายปรมินทร ์รัศม ี   
10 เด็กชายพนารัตน ์บัวน้อย   
11 เด็กชายพิวพิว -   
12 เด็กชายเพชรบุริน  รุ่งโรจน ์   
13 เด็กชายภัทรพล น้ ากลั่น   
14 เด็กชายวรพล หนูเสน   
15 เด็กชายวีระ ไม่มีนามสกุล   
16 เด็กชายสมเจตน ์เวนะ   
17 เด็กชายอนุชา ปรอดโปร่ง   
18 เด็กหญิงกรรณิกา ชูชาติ   
19 เด็กหญิงกันธิชา จันทร์อุปถัมภ ์   
20 เด็กหญิงจริาพร วิโรจน์ประสิทธ์ิ   
21 เด็กหญิงณัฐชยา ปลอดโปร่ง   
22 เด็กหญิงธัญญาภรณ ์เกิดสมจติน ์   
23 เด็กหญิงธันยพร สัตย์เจริญ   
24 เด็กหญิงนภสัรา จีนด้วง   
25 เด็กหญิงนันณภัทร วงศ์ฤทธิ์   
26 เด็กหญิงประไพพร จงเจริญ   
27 เด็กหญิงเพชรนาร ีผิวอ่อน   
28 เด็กหญิงมาลัย วิโรจน์ประสิทธ์ิ   
29 เด็กหญิงมุธติา เลิศคลัง   
30 เด็กหญิงเมตตา -   

 
 

 



ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
ห้อง ม.1/3 แผนการเรียน ภาษา 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ลงช่ือผู้ปกครอง เบอร์โทร 
31 เด็กหญิงรักษณาลี เจรญิสุข   
32 เด็กหญิงวนิดา บุญมี   
33 เด็กหญิงวิรวรรณ  ทรงเเสดงจันทร์   
34 เด็กหญิงสรลัพร  ทองคุ้ม   
35 เด็กหญิงสาริพร นเรนทร   
36 เด็กหญิงสุวิมล มากอิ่ม   
37 เด็กหญิงอรอมล ศรีค า   
38 เด็กหญิงอวัสยา -   
39 เด็กหญิงนฤมล แสงสะอาด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
ห้อง ม.1/4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ลงช่ือผู้ปกครอง เบอร์โทร 
1 เด็กชายกรวิชญ์ วิโรจน์ประสิทธิ์   
2 เด็กชายโกสิน คงช่วย   
3 เด็กชายจักรกฤษฏิ์  ธะทอง   
4 เด็กชายณัฐพงษ์  คุณตา   
5 เด็กชายตรีเทพ  ศรีเพชรส่องแสง   
6 เด็กชายธนพงษ์ ทองจาด   
7 เด็กชายธนพัฒน์ ทองจาด   
8 เด็กชายธีรเทพ อ้อยแดง   
9 เด็กชายพนารัตน์ บัวน้อย   
10 เด็กชายพีรพัฒน์  ปานมณี   
11 เด็กชายภัทรพล น้ ากลั่น   
12 เด็กชายยศพร พรมทอง   
13 เด็กชายสิงหา ชูขาติ   
14 เด็กชายอนุรักษ์ แดนจันทึก   
15 เด็กชายอัครพล กลิ่นงาม   
16 เด็กชายอาทิตย์ นอสูงเนิน   
17 เด็กหญิงกรรณิกา จิตติวรวัฒน์   
18 เด็กหญิงจิราพร วิโรจน์ประสิทธิ์    
19 เด็กหญิงฑิฆัมพร จันทร์สุข   
20 เด็กหญิงณิศวรา นาคพ่ีน้อง   
21 เด็กหญิงดาวเงิน จันทร์อุปถัมภ์   
22 เด็กหญิงบุญราศรี เพชรนิล   
23 เด็กหญิงปณิดา สุกเหลือง   
24 เด็กหญิงปทิตตา  ทองคุ้ม   
25 เด็กหญิงปภัสร ปานน้อย   
26 เด็กหญิงผกาวรรณ เชยสวัสดิ์   
27 เด็กหญิงพัชณัฐ  เมฆเปี่ยม   
28 เด็กหญิงเพ็งกูล จอง   
29 เด็กหญิงฟ้าใส  จินโต   
30 เด็กหญิงชมพูนุช ทองนวม   

 



 

ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 

ประจ าปีการศึกษา 2565 
ห้อง ม.1/4 แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อ -สกุล ลงช่ือผู้ปกครอง เบอร์โทร 
31 เด็กหญิงร่มฉัตร ชูกร   
32 เด็กหญิงวรรณิศา พงษ์เทศ   
33 เด็กหญิงวารุณี พุดเทศ   
34 เด็กหญิงศศิกัญญา จิตคุ้ม   
35 เด็กหญิงศิริขวัญ โสดา   
36 เด็กหญิงสุชาวดี นกแก้ว   
37 เด็กหญิงสุนาวี ปานมณี   
38 เด็กหญิงสุวิมล เนียมตั้ง   
39 เด็กหญิงอมลธีรา วิโรจน์ประสิทธิ์   
40 เด็กหญิงอรกานต์ สุขอ่อน   
41 เด็กชายธีรยุทธ  เฟ่ืองรอด   

 


