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ประกาศโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

************************************* 

  ตามท่ีโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ได้สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันเสาร์ท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บัดนี้ทางโรงเรียนบ้านดุงวิทยาได้ด าเนินการ          
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) 

นักเรียนท่ีผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนต่อระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕  ให้มามอบตัวในวันท่ี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  (รายละเอียดการมอบตัว
ศึกษาได้จากใบนัดหมายการมอบตัว) หากไม่มามอบตัวในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียน         
จะเรียกอันดับส ารองในล าดับถัดไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
                                               (ลงช่ือ)  
          (นายสมดุลย์  โฉมหาญ) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 
มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กชาย กฤณษพงษ์   แสงชาติ ๒๒ เด็กหญิง  แพรวพิชชา   ทองวิธิ 
๒ เด็กชาย กฤดนัย   ไชยพัฒน์ ๒๓ เด็กหญิง ขวัญข้าว  แก้ววันทา 
๓ เด็กชาย กวีเอก    ปะทะกิ ๒๔ เด็กหญิง จิรพัชร  บุญสูง 
๔ เด็กชาย กิตติพร   ดีจะมาลา ๒๕ เด็กหญิง ณิฌานันท์  ศรีอุ่น 
๕ เด็กชาย คมกริช   มาทฤทธิ์ ๒๖ เด็กหญิง ธนิดา  วิชาพล 
๖ เด็กชาย จิรพัฒน์  บุตรชาติ ๒๗ เด็กหญิง นิชานันท์  สุวรรณ 
๗ เด็กชาย ดนุพงศ์   ทับศรีรักษ์ ๒๘ เด็กหญิง ปนัดดา  รัตนวงศ์ 
๘ เด็กชาย ทักษิณ  วรชัย ๒๙ เด็กหญิง พณิชา  สุขล้อม 
๙ เด็กชาย ธนพล  ศิริชาติ ๓๐ เด็กหญิง พลอยไพลิน  ประสานศักดิ์ 

๑๐ เด็กชาย ธนภัทร  เกษนอก ๓๑ เด็กหญิง พัชนก  นามมนตรี 
๑๑ เด็กชาย ธนากร  ทองค า ๓๒ เด็กหญิง พัชรอร  สาหาร 
๑๒ เด็กชาย ธัชธรรม  ลาดบาศรี ๓๓ เด็กหญิง ภัทรภร   โพธิ์ผาลาด 
๑๓ เด็กชาย ปฐพี  สมละ ๓๔ เด็กหญิง วรัชยา  นิทา 
๑๔ เด็กชาย พัชรพล  ก้อนจันทร์หอม ๓๕ เด็กหญิง วิภาวดี  แก้วอุดม 
๑๕ เด็กชาย พุฒิพงศ์  สารสวัส ๓๖ เด็กหญิง ศุลีพร  โชติชัย 
๑๖ เด็กชาย ยุทธรัตน์  ปิยะขาม ๓๗ เด็กหญิง สรัญญา  ชิตรัตฐา   
๑๗ เด็กชาย วงศกร  เช้ือวงษ์ ๓๘ เด็กหญิง สิรภัทร   รันตเสนศรี 
๑๘ เด็กชาย วุฒิพงษ์  ภูวะทิตย ์ ๓๙ เด็กหญิง สุภาดา   มณีเเสน 
๑๙ เด็กชาย สุรบดินทร์  พลพรม ๔๐ เด็กหญิง เสาวลักษณ์  หินแก้ว 
๒๐ เด็กชาย อรรถชัย  แสนรัมย์ ๔๑ เด็กหญิง แสงดาว  ขาวเลิศ  
๒๑ เด็กชาย อัษฎา  ดวงเพ็ชรเเสง ๔๒ เด็กหญิง อรพรรณ  ทีหัวโทน 

 
หมายเหตุ    ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  

หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 
มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กชาย คุณานนท์  กองสินแก้ว ๒๒ เด็กหญิง ฐิตาภรณ์  ประชามาตย์ 
๒ เด็กชาย จรุงวิชญ ์ ศรีคัตนพรม ๒๓ เด็กหญิง ฐิติพร  สีม่วง 
๓ เด็กชาย จักรี  แสนเย็น ๒๔ เด็กหญิง ณัฐธิดา  จันทร์สวย 
๔ เด็กชาย ชนะพล  ดอนน้อย ๒๕ เด็กหญิง ทิพวัลย์   แก้วประเสริฐ 
๕ เด็กชาย ณฐ   ศรีกลม ๒๖ เด็กหญิง ธนพร  แสงสี 
๖ เด็กชาย ทักษ์ดนัย  รสโสดา ๒๗ เด็กหญิง ธนภรณ์  มีหลง 
๗ เด็กชาย ธวัชชัย  พันธะนัด ๒๘ เด็กหญิง ธัญวรัตน์  สมสิน 
๘ เด็กชาย ธีรพล  เรืองเดช ๒๙ เด็กหญิง ธิดารัตน์   ชนะแสบง 
๙ เด็กชาย นครินทร์  วงศ์ประพันธ ์ ๓๐ เด็กหญิง นริศรา  เวียงสุข 

๑๐ เด็กชาย นัฐริตา  ศรีนานาม ๓๑ เด็กหญิง ปวีณา  วรชินา 
๑๑ เด็กชาย ปฏิภาณ  ปานปรีดา ๓๒ เด็กหญิง พรปวีณ์  เอมโอช 
๑๒ เด็กชาย รัฐภูมิ  ภูทองเงิน ๓๓ เด็กหญิง พัชราวัลย์  มะลิลาด 
๑๓ เด็กชาย วโรดม  สุขเป็ง ๓๔ เด็กหญิง พิชัญญา  จิตจันทร์ 
๑๔ เด็กชาย วีระวฒัน ์ พระสุนทร ๓๕ เด็กหญิง เมลดา  สมีงาม 
๑๕ เด็กชาย ศกลวัฒน์  วาทะสิทธิ์ ๓๖ เด็กหญิง สุจิตรา  ศรปัญญา 
๑๖ เด็กชาย สกลวัฒน์  ยวดทอง ๓๗ เด็กหญิง สุวรรณี  พลศรี 
๑๗ เด็กชาย สิทธิศักดิ์  วระชัย ๓๘ เด็กหญิง หทัยทิพย์  สิงห์ศิริ 
๑๘ เด็กชาย อติคุ  ไชยชาติ ๓๙ เด็กหญิง อนัญญา  คณะวาปี 
๑๙ เด็กชาย อติวิชญ์  ประมา ๔๐ เด็กหญิง อนุศรา   แสนประเสริฐ 
๒๐ เด็กชาย อารักษ์   พลสมบัติ ๔๑ เด็กหญิง อรนุช  เวียงค า 
๒๑ เด็กชาย เอื้ออังกูร  ไชยสาท ๔๒ เด็กหญิง อุษามณี  ทาดี 

 
หมายเหตุ    ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  

หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 
 
 

 
 



๔ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 
มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กชาย กรณ์  ชุมปัญญา ๒๒ เด็กหญิง ณิชานันท์  กุลสุวรรณ 
๒ เด็กชาย ชัยธวัช  เราะหะนะ ๒๓ เด็กหญิง ทิพย์พาพร  อัครมาตร 
๓ เด็กชาย เดชชานน  ศรีอุ่น ๒๔ เด็กหญิง ธิดารัศมิ์  จันทะพันธ์ 
๔ เด็กชาย ธนเดช  ห้วยทราย ๒๕ เด็กหญิง ปนัดดา  ผงสีนวล 
๕ เด็กชาย ธนพล  นามราชา ๒๖ เด็กหญิง พัชรา   บุรีเพีย 
๖ เด็กชาย ธันวา  พึ่งดี ๒๗ เด็กหญิง พัชราภรณ์   บุญกว้าง 
๗ เด็กชาย ธีรโชติ  ไชยวงษ์ ๒๘ เด็กหญิง เพชราภรณ์  ไชยแก้ว 
๘ เด็กชาย ธีรพัฒน์  สุขประเสริฐ ๒๙ เด็กหญิง เมษา   ภูสีเขียว 
๙ เด็กชาย นิศา  เพียเมีย ๓๐ เด็กหญิง วิการดา  ประทุมเม 

๑๐ เด็กชาย ภัทรนันท์  จ าเริญ ๓๑ เด็กหญิง วิธนี  นาทันตึก 
๑๑ เด็กชาย ภูวมินทร์  ทองค า ๓๒ เด็กหญิง ศศิธร  จันทรแสน 
๑๒ เด็กชาย รหัทเมธ  หชัยกุล ๓๓ เด็กหญิง ศุภารัตน์  สินธุรักษ ์
๑๓ เด็กชาย วริทธิ์   อนารัตน ์ ๓๔ เด็กหญิง สุชานาถ  สองศรี 
๑๔ เด็กชาย วุฒิพล  พลโฮม ๓๕ เด็กหญิง เสาร์วลักษณ์  ศรีภูธร 
๑๕ เด็กชาย สหรัฐ  เชียงพฤกษ์ ๓๖ เด็กหญิง อชิรญาณ์  สุทธิประภา 
๑๖ เด็กหญิง กัญญารัตน์  เรืองสมบัติ ๓๗ เด็กหญิง อรชิสา  กุลกระโทก 
๑๗ เด็กหญิง เกตมณี  โสพิพันธ์ ๓๘ เด็กหญิง อรพิมล  จันทาทิพธ์ 
๑๘ เด็กหญิง ขวัญจิรา  สารมานิตย์ ๓๙ เด็กหญิง อริสา  สุทธิประภา 
๑๙ เด็กหญิง จิราภา  แตงอ่อน ๔๐ เด็กหญิง อัญชญาดา  ทองวิธิ 
๒๐ เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  ชารี ๔๑ เด็กหญิง อาทิตยา  บรรตะคุ 
๒๑ เด็กหญิง ณัฐมน   ประกอบแนน ๔๒ เด็กหญิง อุษณีย์  ประกิ่ง 

 
หมายเหตุ    ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  

หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 
มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กชาย กิตติพัฒน์  เกษาชน ๒๒ เด็กหญิง ฆีย์ธพร  ฮันวงค์ 
๒ เด็กชาย กิติตะวัน  มะโนศิลป ์ ๒๓ เด็กหญิง จิรกานต์  มีหลง 
๓ เด็กชาย คุณานนท์  แสงชาติ ๒๔ เด็กหญิง ณิชานันท์  สุจริต 
๔ เด็กชาย ญาณาธิป ทับธานี ๒๕ เด็กหญิง ณิชาภัทร  โฮมป่า 
๕ เด็กชาย ณัฐรวิทย์  ประเศรษฐา ๒๖ เด็กหญิง บุญยนุช   จูประเสริฐ 
๖ เด็กชาย ณัฐวุฒิ   ชินภักดี ๒๗ เด็กหญิง ปฏิมาพร  ปานอินทร์ 
๗ เด็กชาย ตรีเทพ  รู้จริง ๒๘ เด็กหญิง ปริตา  เเสงไชยสิทธิ์ 
๘ เด็กชาย ธนพล  อุตรี ๒๙ เด็กหญิง ปริมณภา  สัมฤทธิ์ 
๙ เด็กชาย ธันยากร  ก้อนจันทร์หอม ๓๐ เด็กหญิง ปรีดานันท์  ยางนอก 

๑๐ เด็กชาย ธีรเดช  พุทธรรม ๓๑ เด็กหญิง พรรณฤดี  กดสาพรมมา 
๑๑ เด็กชาย นนทวัฒน์  พิมเพง็ ๓๒ เด็กหญิง พรลภัส  มหาโคตร 
๑๒ เด็กชาย นรภัทร  แก้วเกตุ ๓๓ เด็กหญิง พัชราภรณ์  ศรีอารยันต์ 
๑๓ เด็กชาย ปภาวิน  สมบัติก าไร ๓๔ เด็กหญิง รุจิรา  เษกเงิน 
๑๔ เด็กชาย พีรพัฒน์  คงแสนค า ๓๕ เด็กหญิง ลักษิกา  สาคะรินทร์ 
๑๕ เด็กชาย วชิรวิทย ์ ภูจ าปี  ๓๖ เด็กหญิง วัลลภา  พาเช้ือ 
๑๖ เด็กชาย วีรเทพ   สุค าพุธ ๓๗ เด็กหญิง วิมลรัตน์  บุญไทย 
๑๗ เด็กชาย สเตฟาน  ไวต์ฮันด์ล ๓๘ เด็กหญิง เวธกา  แก้วใส 
๑๘ เด็กชาย เสฏฐวุฒิ  จุนจริง ๓๙ เด็กหญิง สุกัญญา  ศรีจันทร์ 
๑๙ เด็กหญิง กัญญาพัชร  คิอินธ ิ ๔๐ เด็กหญิง เหมือนฝัน  รัชวงษ์ 
๒๐ เด็กหญิง กาญจนา  วิเศษกุล ๔๑ เด็กหญิง อมรรัตน์  กุมเพ็ชร 
๒๑ เด็กหญิง คุณัญญา  ค าพามา ๔๒ เด็กหญิง อรกัญญา  จันทัย 

 
หมายเหตุ    ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  

หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

 
 
 
 
 



๖ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 
มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กชาย ชินดนัย  สุวิชัย ๒๒ เด็กหญิง ชลรดา  หารฉวี 
๒ เด็กชาย ไชยวัฒน์  โพธิ์ทอง ๒๓ เด็กหญิง ฐิติกานต์  ศรีด้วง 
๓ เด็กชาย ญาณภโชค  จันทะศรี ๒๔ เด็กหญิง ณัฐชาภรณ์  วงศ์สัมฤทธิ์ 
๔ เด็กชาย ฐิตินันท์  พิมพ์พา ๒๕ เด็กหญิง ณิชกานต์  วิริยะเสกสกุล 
๕ เด็กชาย ณัฐกรณ์  ศิลาโคตร ๒๖ เด็กหญิง ดาราพร  ปุณขันธ์ 
๖ เด็กชาย ธราเทพ  อาษานอก ๒๗ เด็กหญิง ทิพวรรณ  สิงหน 
๗ เด็กชาย ธัญนันท์  นันทะศร ี ๒๘ เด็กหญิง นันท์นภัส  วงค์กระโซ ่
๘ เด็กชาย ธีรวงศ์  ทีปภูเวียง ๒๙ เด็กหญิง บุษบง  วงค์อ ามาตย์ 
๙ เด็กชาย พงศธร  บุบผาเทพ ๓๐ เด็กหญิง ปนัดดา  ศรีจันทร์ 

๑๐ เด็กชาย ไพศาล  มูลเทพ ๓๑ เด็กหญิง ปริญญากุล  ศิริบุตร 
๑๑ เด็กชาย ราชันย์  หมู่หนองสังข์ ๓๒ เด็กหญิง พนิดา  บุญเทียม 
๑๒ เด็กชาย วรวิท  เหล่าเรือง ๓๓ เด็กหญิง พานิดา  พันธุนิบาตร 
๑๓ เด็กชาย วิทวัช  ศรีบุรมย์ ๓๔ เด็กหญิง ฟา้ใส  จันทร์สวย 
๑๔ เด็กชาย อัษฎาวุธ  ชาละมาร ๓๕ เด็กหญิง วรินยุพา  สมสุข 
๑๕ เด็กหญิง กชพร  เช้ือสุริยา ๓๖ เด็กหญิง วิภากร  ภูปัญญา 
๑๖ เด็กหญิง กฤติมา  พิมพา ๓๗ เด็กหญิง ศรัญญา  ศรีหอม 
๑๗ เด็กหญิง เกษมณี  ค าประชา ๓๘ เด็กหญิง ศศิกาญจน์  ตูมต้ัง 
๑๘ เด็กหญิง ครองขวัญ  ศรีชนะ ๓๙ เด็กหญิง สิรารมย์  หนูแป้น 
๑๙ เด็กหญิง จันทร์จิรา  ศรีชนะ ๔๐ เด็กหญิง สุภัคพร  เหมะธุลินทร์ 
๒๐ เด็กหญิง ชนากานต์  สังข์ทอง ๔๑ เด็กหญิง สุรีรัตน์  ผาบจันทร์สิงห์ 
๒๑ เด็กหญิง ชนิสรา  เงาสมรูป ๔๒ เด็กหญิง อริศรา  อนันตไพบูลย์ 
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๗ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 
มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กชาย กิตติพัฒน์  ศรีธงชัย ๒๒ เด็กหญิง ธิดารัตน์  ผาจงสินธ์ 
๒ เด็กชาย ณัชพล   ดวงพิมพ ์ ๒๓ เด็กหญิง นภัสกร  โพธิ์ใหญ่เลิศ 
๓ เด็กชาย ณัฐวุฒิ  จาดศรี ๒๔ เด็กหญิง นันทิชา  ศรีเพ็ง 
๔ เด็กชาย แทนรัก  วรรณอุบล ๒๕ เด็กหญิง นิพาดา  นินจันทร ์
๕ เด็กชาย ธนลาภ  น้อยสิม ๒๖ เด็กหญิง ปนัดดา  ธาตุธานี 
๖ เด็กชาย พงษ์ศกรณ์  แสนศรีมนต์ ๒๗ เด็กหญิง พีชญา  สาฆ้อง 
๗ เด็กชาย ลีล่า   แสงไสแก้ว ๒๘ เด็กหญิง ยิ้มละมัย  ศรีอิ่ม 
๘ เด็กชาย วชิรวิชญ์  ทิพยาภิวัฒน์ ๒๙ เด็กหญิง วรญัญา  กุลมงกฎ 
๙ เด็กชาย วรเมธ   สีหะวงษ์ ๓๐ เด็กหญิง วิภาวรรณ  หอมจันทร์ 

๑๐ เด็กชาย วรวุฒิ  สุขนา ๓๑ เด็กหญิง ศิริกานต์  น้อยเภา 
๑๑ เด็กชาย วิชยุตม์  แก้วอาษา ๓๒ เด็กหญิง ศิริญาภรณ์  ศรีหาวงษ์ 
๑๒ เด็กชาย วุฒิพงศ์  กันทะปัน ๓๓ เด็กหญิง สยานี  อ้วนเย็นดี 
๑๓ เด็กชาย อภิรักษ์  สีลาฤทธิ์ ๓๔ เด็กหญิง สุดาทิพย์  เตวิน 
๑๔ เด็กหญิง กุลกัญญา  กุลสังข์ ๓๕ เด็กหญิง สุพรรณีี   สมสุข 
๑๕ เด็กหญิง ชณิสรา  ศรีกุดตุ้ม ๓๖ เด็กหญิง สุพัชญา  รสดี 
๑๖ เด็กหญิง ชนัญชิดา  สุทธิประภา ๓๗ เด็กหญิง สุพิชญา  พิลาสาร 
๑๗ เด็กหญิง ชมพูนุช  สุขสพ ๓๘ เด็กหญิง สุภัทราพร  ลีโพนทอง 
๑๘ เด็กหญิง ชลดา  นาหว้า ๓๙ เด็กหญิง สุภัสสร  แสนเทพ 
๑๙ เด็กหญิง ชุติมาพร  ค้อมคิรินทร์ ๔๐ เด็กหญิง เสาวลักษณ์   พันศรี 
๒๐ เด็กหญิง ฐิติยารักษ์  พลโต ๔๑ เด็กหญิง อภิฤดี  สักขาพรม 
๒๑ เด็กหญิง ณิชกานต์  แก้วมาตย์ ๔๒ เด็กหญิง อรปรีญา  ภูสดแสง 
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๘ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๗ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 
มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กชาย กมลภพ  นวลแตง ๒๒ เด็กหญิง จิราวรรณ  ตุ้ยเขียว 
๒ เด็กชาย กฤษณโชค  สาลิคา ๒๓ เด็กหญิง ฎารุวรรณ  ชินบุตร 
๓ เด็กชาย กิตตินันท์  บัวจูม ๒๔ เด็กหญิง ฐิดาภา   บุญชาญ 
๔ เด็กชาย เขมทัต  ดวงมะลุ ๒๕ เด็กหญิง ฐิตาภรณ์   เจริญเวียง 
๕ เด็กชาย ชลพิพัฒธ์  เกิดวันดี ๒๖ เด็กหญิง ณัฐรชา   รักญาติ 
๖ เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์  มงคลแสน ๒๗ เด็กหญิง ณิชาดา  บุญภา 
๗ เด็กชาย ณัฐพล  พลพินิจ ๒๘ เด็กหญิง ทักษอร  คนซื่อ 
๘ เด็กชาย ธ ารงชัย  แสงชาติ ๒๙ เด็กหญิง ธัญญพกัตร์  ธรรมทาทอง 
๙ เด็กชาย นวัตกรณ์  ทามะฤทธิ์ ๓๐ เด็กหญิง ธัญพิชชา  สัมพะโว 

๑๐ เด็กชาย พงศกร  ศรีสอาด ๓๑ เด็กหญิง นันทิกานต์  สีลือสิทธิ์ 
๑๑ เด็กชาย พุฒิพงศ์  กลมเกลียว ๓๒ เด็กหญิง ปิยธิดา  พินิจมนตรี 
๑๒ เด็กชาย พุฒิพงษ ์ เนาว์โพธิ์ทอง ๓๓ เด็กหญิง ปิยะนุช   ตระกาล 
๑๓ เด็กชาย ภาคิน  ช่ืนตา ๓๔ เด็กหญิง พัชรธิดา  ประกอบดี 
๑๔ เด็กชาย ศิริชัย  อินผิว ๓๕ เด็กหญิง ภคพร  พรหมสนธ ิ
๑๕ เด็กชาย ศุภวิชญ์  โนนคู่เขตโขง ๓๖ เด็กหญิง ภัสรา  นาสุบิน 
๑๖ เด็กชาย อภิกรม์  คุณธร ๓๗ เด็กหญิง มินดา  อกอุ่น 
๑๗ เด็กชาย อภินันท์  เพชรตะกั่ว ๓๘ เด็กหญิง ฤทัยชนก  แสนทิพย์ 
๑๘ เด็กชาย อยุทธ  เมินไธสง ๓๙ เด็กหญิง ศศินา  หมีบ้านใหม่ 
๑๙ เด็กชาย อัครเดช  เชษฐาสุราษฎร์  ๔๐ เด็กหญิง ศิรดา  เขียวเชย 
๒๐ เด็กชาย อาพารสลาน  ปัญญาศิริ ๔๑ เด็กหญิง ศิริวรรณ  พลแพงขวา 
๒๑ เด็กหญิง กนกนภัส  สันหา ๔๒ เด็กหญิง หทัยชนก   หงษ์เหล่ียม 
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รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๘ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 
มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐  – ๑๒.๐๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กชาย จิรายุทธ  ศรีหาญ ๒๒ เด็กหญิง ธนาภา  สิมมา 
๒ เด็กชาย ณัฏฐชาติ  สุโพธิ์ ๒๓ เด็กหญิง ธัญญรัตน ์ ทัดสาพจน์ 
๓ เด็กชาย ณัฐภัทร  โตวา ๒๔ เด็กหญิง นภาพร  สีสอน 
๔ เด็กชาย ทิวัตถ์  จาบทอง ๒๕ เด็กหญิง เบญจาพร  สระแก้ว 
๕ เด็กชาย ธนกฤต  ศรีสัน ๒๖ เด็กหญิง ปภาดา  พันธฆ์้อง 
๖ เด็กชาย ธีรวัฒน์  พนัพินิจ ๒๗ เด็กหญิง ปวริศา  จิตนาโส 
๗ เด็กชาย นพวิชญ์  จันดาวัน ๒๘ เด็กหญิง พิมพ์นารา  มีสัตย์ 
๘ เด็กชาย ปรมินทร์   โคตะเพชร ๒๙ เด็กหญิง เพชรณิชา  จันทร์อบ 
๙ เด็กชาย รัชชานนท์  บัวจ า ๓๐ เด็กหญิง ฟ้าใส   ทิวาพัฒน ์

๑๐ เด็กชาย วงศกร   มาลาทอง ๓๑ เด็กหญิง มณิชญา  พิลาวัน 
๑๑ เด็กชาย ศวีระ   โพธิ์ชัยศรี ๓๒ เด็กหญิง ลลิตา  โวหารดี 
๑๒ เด็กชาย สิทธิศักด์ิ  นามศักดิ์ ๓๓ เด็กหญิง วรภัทร   สีเตชะ 
๑๓ เด็กชาย อนุกูล  บุตรดา ๓๔ เด็กหญิง วันอะนิชาห์   หมัดอุสัน 
๑๔ เด็กหญิง กนกวรรณ   ศิริคุณ ๓๕ เด็กหญิง ศิรัญญา   อ้วนกันยา 
๑๕ เด็กหญิง กษมา  ทองเฟื่อง ๓๖ เด็กหญิง สุขิตา   ทานะเวช 
๑๖ เด็กหญิง กิตติยาภรณ์   พาไหม ๓๗ เด็กหญิง สุชัญญา  อรรคศรีวร 
๑๗ เด็กหญิง จันทราทิพย์  ทันเย่ียม ๓๘ เด็กหญิง อชิรญา   สุขเสวย 
๑๘ เด็กหญิง ณฐอร  เม็นไธสง ๓๙ เด็กหญิง อรจิรา   ศรีโนนเคน 
๑๙ เด็กหญิง ณัชธิชา  สว่างเวชย์ ๔๐ เด็กหญิง อริสรา   ขันธวิชัย 
๒๐ เด็กหญิง ณัฐธิดา   เย็นวัฒนา  ๔๑ เด็กหญิง เอมมิกา   วงศ์งาม 
๒๑ เด็กหญิง ณัฐนันท์  มีทรัพย์ ๔๒ เด็กหญิง โอลิเวีย จิดาภา เบนท์เลย์ 
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หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙ (ประเภทห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ) 
มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กชาย ชวนากร  ระยับศรี ๒๒ เด็กหญิง ชีรณัฐ  อนันทวรรณ 
๒ เด็กชาย ชินวุฒิ  อุดมโภชน์ ๒๓ เด็กหญิง ฐิติญา  อาจจะ 
๓ เด็กชาย ณฐกฤต  เสียงล้ า ๒๔ เด็กหญิง ธนพร  พลยางนอก 
๔ เด็กชาย เดชาธร  เนื่องชมภู ๒๕ เด็กหญิง ธนัชพร  น้อยค ามูล 
๕ เด็กชาย ธนกฤต  เห้ียมเหิน ๒๖ เด็กหญิง ธัญรดา  มะโนขันธ ์
๖ เด็กชาย ธนากร  โทไข่ษร ๒๗ เด็กหญิง ธันย์ชนก  จันทร์เรือง 
๗ เด็กชาย ธีรเทพ  ธรรมศิลป์ ๒๘ เด็กหญิง นลินรัตน์  ชาดา 
๘ เด็กชาย ธีรสิทธิ์  ศรีสงคราม ๒๙ เด็กหญิง บัณฑิตา  ผิวตรี 
๙ เด็กชาย นรภัทร  เพชรเกตุ ๓๐ เด็กหญิง บัวชมพ ู พืชผักหวาน 

๑๐ เด็กชาย ปุณยธร  ขันตรี ๓๑ เด็กหญิง ปพิชญา  สมบูรณ์ 
๑๑ เด็กชาย พลเชฏฐ์  ศรีประดิษฐ์ ๓๒ เด็กหญิง ปภาวรินทร์  จรัญกลาง 
๑๒ เด็กชาย สุรเชษฐ์  ดวงกลาง ๓๓ เด็กหญิง พรธิวา  อุปัชฌาย์ 
๑๓ เด็กชาย อรรถพล  เพ็งมี ๓๔ เด็กหญิง พลอยไพลิน  พรมนาไร ่
๑๔ เด็กชาย อัศวิน  นามภักดี ๓๕ เด็กหญิง ภัทราธิดา  อกอุ่น 
๑๕ เด็กหญิง กัญญาภัทร  ศรีชมภู ๓๖ เด็กหญิง ลภัสนันท์  ธนัตถ์รังสร้อย 
๑๖ เด็กหญิง จารุภา  เจียมชัยภูมิ ๓๗ เด็กหญิง วรัญญา  ศรีกะชา 
๑๗ เด็กหญิง จิราพัชร  วรรณบูรณ์ ๓๘ เด็กหญิง วราพร  สุทธาวา 
๑๘ เด็กหญิง จุฬารัตน์  ปานทะเล ๓๙ เด็กหญิง ศิริประภา  หาสอดส่อง 
๑๙ เด็กหญิง ชนม์นิภา  ดุงศรีแก้ว ๔๐ เด็กหญิง สุชาดา  สมวัง 
๒๐ เด็กหญิง ชนัญชิดา  โพธิหล้า ๔๑ เด็กหญิง สุทินนา  แต่งสินสมภาร 
๒๑ เด็กหญิง ชวัลรัตน์  ส าเภาแก้ว ๔๒ เด็กหญิง อริศรา  เสนาคุณ 

 
หมายเหตุ    ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  

หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

 
 
 
 
 



๑๑ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๐ (ประเภทห้องเรียนเน้นภาษาอังกฤษ) 
มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กชาย ชาติชาย  จันทร์ว่องกิจ ๒๒ เด็กหญิง ชลธิชา  ช่ืนชม 
๒ เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์  วังค า ๒๓ เด็กหญิง ฐิติกานต์  จันทร์ทอง 
๓ เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์  สาวิสิทธิ์ ๒๔ เด็กหญิง ธนพร  ศรีอุดม 
๔ เด็กชาย ดรัณภพ  ดุงแก้ว ๒๕ เด็กหญิง ธิดาวด ี เนื่องชมภู 
๕ เด็กชาย ธนภัทร  ค าอ้าย ๒๖ เด็กหญิง นันท์นภัส  ศิริเวช 
๖ เด็กชาย ปิยะพัทธ์  อินทร์เล้ียง ๒๗ เด็กหญิง นาฏกัลยา  แก้วน้ าใส 
๗ เด็กชาย พงศพัศ  พิทักษ์ชัยสมบัติ ๒๘ เด็กหญิง เนตรชนก  สอนพงษ์ 
๘ เด็กชาย ภาคภูมิ  วงค์ม่วง ๒๙ เด็กหญิง ปรียารัชต์  พิทักษ์ชัยสมบัติ 
๙ เด็กชาย ภูบดินทร์  บุญยวด ๓๐ เด็กหญิง ปรุณณีมา  โคตรประจิม 

๑๐ เด็กชาย ยศวรรธน์  แสงเดือน ๓๑ เด็กหญิง เปรมิวิกา  หาที 
๑๑ เด็กชาย วรกิตติ  แก้วกัลยา ๓๒ เด็กหญิง พิชญา  นิจกาล 
๑๒ เด็กชาย ศรันญ์  หิรัญรักษา ๓๓ เด็กหญิง เมลล์เดรส  เอมมิรี่  ซินดอลล์ 
๑๓ เด็กชาย อนุกูล  ศรีจันทร์ ๓๔ เด็กหญิง เรณุกา  ศรีวิชัย 
๑๔ เด็กหญิง กนกพร  อารีรักษ์ ๓๕ เด็กหญิง วชิรญาณ์  ลุนทะลา 
๑๕ เด็กหญิง กฤตยา  ขานวงษ์ ๓๖ เด็กหญิง วราภรณ์  ทองล้อม 
๑๖ เด็กหญิง กัญญาณัฐ  ประทุมชัย ๓๗ เด็กหญิง สราณ์ศิริ  พันเดช 
๑๗ เด็กหญิง กานต์ธีรา  พาชาตรี ๓๘ เด็กหญิง สิริลักษณ์  พวงระย้า 
๑๘ เด็กหญิง ขวัญหทัย  อินต๊ะ ๓๙ เด็กหญิง สุพิชชา  ไชยตะวงค์ 
๑๙ เด็กหญิง เขมนิจ  ศรีวัฒนชัย ๔๐ เด็กหญิง สุภัสสร  โพธิ์สุขเสถียร 
๒๐ เด็กหญิง จิรนันท์  มูลสาร ๔๑ เด็กหญิง สุมินตา  พลเย้ียม 
๒๑ เด็กหญิง ชลธิชา  คณะวาปี ๔๒ เด็กหญิง อัฉรา  ศรีเฮือง 

 
หมายเหตุ    ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  

หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๑ (ประเภทห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์) 
มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กชาย กฤษฎา   หงษ์พรม ๒๒ เด็กหญิง ณัฎฐธิดา  เพชรนาดี 
๒ เด็กชาย กิตติภูมิ  เจิมจันทร์ ๒๓ เด็กหญิง ณัฐชญา   สิงห์พริ้ง 
๓ เด็กชาย กิตติภูมิฐ์  ซอกลม ๒๔ เด็กหญิง ณัฐณิชา  ก าแพงใหญ ่
๔ เด็กชาย ธนกฤต   ประเวนัย ๒๕ เด็กหญิง ณัฐธิดา  ชัยศรีจันทร์ 
๕ เด็กชาย ธนวัฒน ์ ศรีสงวน ๒๖ เด็กหญิง ณัฐนิชา  ศิริแสง 
๖ เด็กชาย นพนันท์  ชนูนันท์ ๒๗ เด็กหญิง นันทิกานต์  ธรรมมามนต์ 
๗ เด็กชาย นิติธร  พลสิมมา ๒๘ เด็กหญิง บุญฑริกา  เศรษฐศิลป์ 
๘ เด็กชาย พงศกร   ใยวังหน้า ๒๙ เด็กหญิง ปฏิมากร  วรนาม 
๙ เด็กชาย พุทธางกูร  ปุ้มไสว ๓๐ เด็กหญิง ปนิดา  คณิตสาร 

๑๐ เด็กชาย ภรัญญู  เกรงชัย ๓๑ เด็กหญิง ปพิชญา  ทองค้อ 
๑๑ เด็กชาย ภูมิพัฒน ์ แก่นนาค า ๓๒ เด็กหญิง ปวีณ์ธิดา  เกื้อกูล 
๑๒ เด็กชาย รัฐพล  ประจน ๓๓ เด็กหญิง พิชญาวัลย์ ขุ่มด้วง 
๑๓ เด็กชาย ศรัณยพงศ์  ศรีหนองกุง ๓๔ เด็กหญิง พิมพ์นิภา  ดุงศรีแก้ว 
๑๔ เด็กชาย ศุภกร  วรจิต ๓๕ เด็กหญิง ภัทรวด ี วิหวา 
๑๕ เด็กชาย สเตฟาน  เซอร์ดาล ๓๖ เด็กหญิง มีนา  ขาวชอบ 
๑๖ เด็กหญิง กมลลักษณ์  อยู่สุภาพ ๓๗ เด็กหญิง รินรดา  สนกันยา 
๑๗ เด็กหญิง กมลวรรณ   ผายกลาง ๓๘ เด็กหญิง ศรันย์พร  พรมสอน 
๑๘ เด็กหญิง กมลวรรณ  พิณโสดา ๓๙ เด็กหญิง ศิลามณี  ทานฝน 
๑๙ เด็กหญิง จิดาภา   เกรงชัย ๔๐ เด็กหญิง สุชัญญา  ศรีชมช่ืน 
๒๐ เด็กหญิง ช่อลดา   ไชยารักษ์ ๔๑ เด็กหญิง อริศรา  พิมพิศาล 
๒๑ เด็กหญิง ฐิติวรดา  มูลสาร ๔๒ เด็กหญิง อารียา  เฮ้าประมงค์ 

 
หมายเหตุ    ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  

หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๒ (ประเภทห้องเรียนเน้นคณิตศาสตร์ ) 
มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กชาย กิตติภพ  กิจวัฒน์ ๒๒ เด็กหญิง เบญจมาศ  มีศรี 
๒ เด็กชาย จักรพรรดิ  โคตรแสวง ๒๓ เด็กหญิง พรณิชา  ปัญญาไสย 
๓ เด็กชาย ธนากร  ชนะพจน ์ ๒๔ เด็กหญิง พลอยรุ้ง  เอกศิริ 
๔ เด็กชาย ธีรกานต์ ปานปรีดา ๒๕ เด็กหญิง พิชชาพร  พิมพาเลีย 
๕ เด็กชาย ธีรณัฏฐ์  โมราณรงค์ ๒๖ เด็กหญิง ภัทรชราภา  บัวระภา 
๖ เด็กชาย ธีรพัฒน ์ ลาลด ๒๗ เด็กหญิง ภัทรวดี  บุดดีค า 
๗ เด็กชาย ธีรภัทร  ศาลารัตน์ ๒๘ เด็กหญิง ภาวิดา  ประเสริฐสุข 
๘ เด็กชาย ปิยะพันธ์  พันธพ์รม ๒๙ เด็กหญิง โภวาทินี  โพธิเริง 
๙ เด็กชาย พงษ์วิศิษฏ์   มะโนระกร ๓๐ เด็กหญิง มัลลิกา  ประชาราษฎร์ 

๑๐ เด็กชาย พัชรพล  นามบูดดี ๓๑ เด็กหญิง ลดาทิพย์  สิงหา 
๑๑ เด็กชาย ภูริพัฒน์  พันธ์ศรี ๓๒ เด็กหญิง ลีน่า  มิทตา 
๑๒ เด็กชาย วาย ุ โพธิ์ใหญ่เลิศ ๓๓ เด็กหญิง วรรษพร  โซ่เงนิ 
๑๓ เด็กชาย สุทธิพงษ์  พินิจมนตร ี ๓๔ เด็กหญิง วรัญญา  รัตนวงค์ 
๑๔ เด็กหญิง กนกวรรณ  โนนสุภาพ ๓๕ เด็กหญิง วริศรา   มะณีจักร 
๑๕ เด็กหญิง กวินธิดา  นาเจิมพลอย ๓๖ เด็กหญิง วัชราภรณ์  กงกาหน 
๑๖ เด็กหญิง กวิสรา  วรรณพันธ์ ๓๗ เด็กหญิง วิภาวดี  เอกศิริ 
๑๗ เด็กหญิง กิตติยาพร  ฮามจันทร์ ๓๘ เด็กหญิง ศศิพิมพ์  จันทร์เมืองคุณ 
๑๘ เด็กหญิง ชณัฐมาศ  สุขรักเกียรติ ๓๙ เด็กหญิง ศิริพรรณ  พลแพงขวา 
๑๙ เด็กหญิง ณัฎฐณิชา  หงษ์สีลา ๔๐ เด็กหญิง ศุภพาณี   ธาตไพบูลย์ 
๒๐ เด็กหญิง ณิชกาญจน์   ประสานพวง ๔๑ เด็กหญิง สุกัญญา  ดุงศรีเเก้ว 
๒๑ เด็กหญิง นลินนิภา   โสดาวิชิต ๔๒ เด็กหญิง อัญนิษา  แสงลี 

 
หมายเหตุ    ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  

หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

 
 
 
 
 



๑๔ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๓  
(ประเภทห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์/เทคโนโลย/ีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ : STEM) 

มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 
๑ เด็กชาย กตัญญู  ใคร่นุ่นกา ๒๒ เด็กหญิง กุลนัตตา  กงกาหน 
๒ เด็กชาย กวินภพ  มาตราช ๒๓ เด็กหญิง จุฑามาศ  ภาละเเสน 
๓ เด็กชาย คณพัทญ์  ศิริภัคด์ิ ๒๔ เด็กหญิง ชลพัตรา  ธรรมศิริ 
๔ เด็กชาย ชคตรัย  ดงแสนสุข ๒๕ เด็กหญิง ณภัทร์ษนันท์  นวลละออง 
๕ เด็กชาย ชลิตพงศ์  บุญใบ ๒๖ เด็กหญิง ณัฐธยาน์  แก่นบุปผา 
๖ เด็กชาย ณัฐจักร  จันทรา ๒๗ เด็กหญิง ณัฐธิดา  ราชโคตร 
๗ เด็กชาย ณัฐพงษ์  เสเล ๒๘ เด็กหญิง ณัฐนิชา  ขุนนคร 
๘ เด็กชาย เตชินท์  ระหงสิงขร ๒๙ เด็กหญิง ดวงใจ  ภิญโย 
๙ เด็กชาย ธีภพ  สุริยะ ๓๐ เด็กหญิง ธิญากร  ชุมแวงวาปี 

๑๐ เด็กชาย บริณต  สุขเกษม ๓๑ เด็กหญิง ธิติสุดา  เเสนนาเดช 
๑๑ เด็กชาย บุรธัช   โคตรเสนา ๓๒ เด็กหญิง ธินัดดา  เเซ่ต๊ัน 
๑๒ เด็กชาย ประพจน์  บัวโรย ๓๓ เด็กหญิง ปณิดา  ไชยตะมาตย์ 
๑๓ เด็กชาย พงศ์พิสุทธิ์  ศรีสุธรรม ๓๔ เด็กหญิง ปริศนา  ธิดาเย็น 
๑๔ เด็กชาย พีรภัทร  พันสิติ ๓๕ เด็กหญิง ปรียานุช  แพงจันทร์ 
๑๕ เด็กชาย ภัทราวุฒิ  พันดง ๓๖ เด็กหญิง ปวีณ์กร  พลพิทักษ์ 
๑๖ เด็กชาย วัชรากร  โยธาศรี ๓๗ เด็กหญิง พิมพ์อร  โยธาศรี 
๑๗ เด็กชาย วิทยาทาน  โพธิ์งาม ๓๘ เด็กหญิง สุธีกานต์  โนนค าวงษ์ 
๑๘ เด็กชาย ศิวะพล  ประหา ๓๙ เด็กหญิง สุนิสา  เห็มมาลา 
๑๙ เด็กชาย ศุภวิชญ์  อันลูกท้าว ๔๐ เด็กหญิง หนึ่งฤทัย  เพ็งผ่าน 
๒๐ เด็กชาย เสฏฐชัย  ซินดี ๔๑ เด็กหญิง อรอุมา  ระเนิด 
๒๑ เด็กหญิง กัลยาณีย ์ ซาตา ๔๒ เด็กหญิง อริสรา  วงศ์กลาง 

 
หมายเหตุ    ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  

หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๔ 
(ประเภทห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์/เทคโนโลย/ีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ : STEM) 

มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชือ่ - สกุล 
๑ เด็กชาย กันตพงศ์  คงมั่น ๒๒ เด็กหญิง กัญญพัทธ ์ สุทธิวงสรรค์ 
๒ เด็กชาย คมน์คณิน  ทวีทรัพย์ ๒๓ เด็กหญิง กัญญานัฐ  สว่างวงศ์ 
๓ เด็กชาย ชนะชัย   จันทราสา ๒๔ เด็กหญิง กาญจนสุดา  อรรคศรีวร 
๔ เด็กชาย ชัยปกรณ์  ด าขุนทด ๒๕ เด็กหญิง การะเกตุ  กองสุข 
๕ เด็กชาย ณัฐพงษ์  ค าบับภา ๒๖ เด็กหญิง แก้วกัลยา  เทพชมภู 
๖ เด็กชาย เตวิชช์  นรินทรน์อก ๒๗ เด็กหญิง คณัญญา  เมษา 
๗ เด็กชาย ธนบดี  แพงบุดดา ๒๘ เด็กหญิง ชลธิชา  แก้วค าลา 
๘ เด็กชาย ธีรพงศ์  แสนทวีสุข ๒๙ เด็กหญิง ชลธิชา  ศรีบุญเรือง 
๙ เด็กชาย นนธนวนันพ ์ คามวัลย์ ๓๐ เด็กหญิง ณัฐฑริกา  แท่นพุทธา 

๑๐ เด็กชาย ปัญญาวุฒิ  พงศ์ชีวะกุล ๓๑ เด็กหญิง ณัฐภัทร  เทียบอาจ 
๑๑ เด็กชาย พัทธนันท์  อาจศัตรู ๓๒ เด็กหญิง นฤกานต์  วงษารี 
๑๒ เด็กชาย ภาสกร  สุขะวรรณะ ๓๓ เด็กหญิง นัฐกานต์  แก่นแก้ว  
๑๓ เด็กชาย วายุมินทร์  รักษาเงิน ๓๔ เด็กหญิง นิชาพา  มีโสม 
๑๔ เด็กชาย วิทยา  บุญยืน ๓๕ เด็กหญิง บุณยาพร  ไทยอ่อน 
๑๕ เด็กชาย ศุภวิชญ์  เรือนแก้ว ๓๖ เด็กหญิง พรรธนธ์วัล  ต้ังจิตวัฒนะ 
๑๖ เด็กชาย สุรนาท  สังข์แสงใส ๓๗ เด็กหญิง พิมลดา  ไชศรีจันทร์ 
๑๗ เด็กชาย อดิศร  สิงห์หาราม ๓๘ เด็กหญิง วันวิสา  มาวงงอย 
๑๘ เด็กชาย อนพัทย์  ค ามา ๓๙ เด็กหญิง วิภาวด ี รักษาเมือง 
๑๙ เด็กหญิง กชกร  อินต๊ะวิชัย ๔๐ เด็กหญิง ศศิธร  ชัยแสง 
๒๐ เด็กหญิง กฤติยาณี  ส้ันจันดา ๔๑ เด็กหญิง โสภา  ไชยบุตร 
๒๑ เด็กหญิง กวินธิดา  โอนากุล ๔๒ เด็กหญิง อชิริญา  หารภูมิ 

 
หมายเหตุ    ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  

หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๕ (ประเภทห้องเรียนปกติ) 
มอบตัววันท่ี  ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
เลขที ่ ชื่อ - สกุล เลขที ่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กชาย กรัณพัชร เถาตาจันทร์ ๒๒ เด็กชาย ศุภวัชร์...จ าปาสิงห์ 
๒ เด็กชาย จิรวิทย ์ บุตรชาติ ๒๓ เด็กชาย อติกันต์ นามมนตรี 
๓ เด็กชาย โชคทวี  สังสิงหา ๒๔ เด็กชาย อนุชา จันทะสาลา 
๔ เด็กชาย ณัฐพล มุมอภัย ๒๕ เด็กหญิง กมลกาญจน์ ค าหอม 
๕ เด็กชาย ณัฐภูมิ คนหาญ ๒๖ เด็กหญิง กมลวรรณ  มูลชาติ 
๖ เด็กชาย ณัฐภูมิ ไชยคราม ๒๗ เด็กหญิง ญาณิศา มีคุณ 
๗ เด็กชาย ธนภัทร ชัยโคสาร ๒๘ เด็กหญิง ณัฏฐกันย ์ โคตรมี 
๘ เด็กชาย ธนวัฒน์ บุรีเพีย ๒๙ เด็กหญิง ณัฐชยาพร อิ่นเเก้ง 
๙ เด็กชาย ธนากร  มูลเล ๓๐ เด็กหญิง ณิชานันท์ โยริบุตร 

๑๐ เด็กชาย ธนาวุฒิ ทองผาสุข ๓๑ เด็กหญิง ทัศดาว ค ากองเกิ่ง 
๑๑ เด็กชาย ธีรภัทร  แก้วค ากอง ๓๒ เด็กหญิง ธัญวรัตน ์ พันธะศร ี
๑๒ เด็กชาย บุญชัย  แดงนา ๓๓ เด็กหญิง พลอยณภัทร  ทองเจียว 
๑๓ เด็กชาย ปัณณวัฒน์ หิรัญค า ๓๔ เด็กหญิง ภวรัญชน์  เคเมือง 
๑๔ เด็กชาย พชรพล พันสิงสอน ๓๕ เด็กหญิง ภาณุมาศ รสโสดา 
๑๕ เด็กชาย ภูตะวัน ขันธวิชัย ๓๖ เด็กหญิง วาสนา ภูสีน้ า 
๑๖ เด็กชาย มานะชัย ทัคราช ๓๗ เด็กหญิง ศรัณรัตน์  สัจจพรหม 
๑๗ เด็กชาย เมธาสิทธิ์ จิตรัตน์ ๓๘ เด็กหญิง ศุภษร   สีสุราช 
๑๘ เด็กชาย รชวินญ์ จันโสภา ๓๙ เด็กหญิง สุพรรณษา ไชยชาติ 
๑๙ เด็กชาย เลสล่ี เจมส์ ฮอว์ตัน ๔๐ เด็กหญิง สุพรรณิกาญจน์ พันธุระศร ี
๒๐ เด็กชาย วุฒิภัทร  ชุมหิน ๔๑ เด็กหญิง เสาวลักษณ์ เกตุแสนศรี 
๒๑ เด็กชาย ศิวัช  นามวิชา ๔๒ เด็กหญิง อรวรรยา  หล้าสา 

 
หมายเหตุ    ใบนัดหมายและเอกสารการมอบตัวสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี www.dungwit.ac.th  

หรือติดต่อรับได้ในวันท่ีมามอบตัว (๒ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕) 
 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

อันดับส ารองประเภทห้องเรียนปกติ (รอการเรียกตัวจากทางโรงเรียน) 
ล าดับท่ี ชื่อ - สกุล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 

๑ เด็กหญิง ปิยธิดา  รักษาเมือง ๓๒ เด็กชาย ธีรภัทร  เม้าลาศรี 
๒ เด็กชาย สิทธิชัย  ยิ่งกลาง ๓๓ เด็กชาย สุทธิพล  เศิกศิริ 
๓ เด็กหญิง เอมมาลี  พาย  แคมป์เบลล์ ๓๔ เด็กชาย ณัฐพงษ์  พังคะลี 
๔ เด็กหญิง ปณิดา  นาดอน ๓๕ เด็กชาย ยุทธนา  มาหาร 
๕ เด็กหญิง ชลิตา  จ าปาโพธิ์ ๓๖ เด็กชาย นพรัตน์  ก าพาพันธุ ์
๖ เด็กชาย ภูริภัทร  รักษาเมือง ๓๗ เด็กชาย วัทธิกร  โคตมาต 
๗ เด็กหญิง รุจิรางค์  ดวงศรี ๓๘ เด็กหญิง สุชานาถ  สาพาลา 
๘ เด็กหญิง วิกานดา  จันทร์สวย ๓๙ เด็กชาย ธนภณ  บุดดีค าไชย 
๙ เด็กชาย วรากร  เหล่าราษฎร์ ๔๐ เด็กชาย อนุชิต  บุตรเพ็ง 

๑๐ เด็กหญิง ฐิดาพร  กาญจนะ ๔๑ เด็กชาย ชินาธิป  สารีค า 
๑๑ เด็กชาย อัครเดช  บุรีเพีย ๔๒ เด็กชาย วีรภัทร  ว่องไว 
๑๒ เด็กหญิง รุ่งนภา  ชาวยศ ๔๓ เด็กชาย ณัฐพล  อาจศัตรู 
๑๓ เด็กชาย สุรวิทย ์ เสาทอง ๔๔ เด็กชาย นรางกูร  ล าเพยพล 
๑๔ เด็กหญิง กนกวรรณ  ตาดี ๔๕ เด็กชาย นพพล  เขยกลาง 
๑๕ เด็กหญิง พรธิวา  คงชูดี ๔๖ เด็กหญิง ชลนา  หารฉวี 
๑๖ เด็กชาย ชนะโชติ  มาตรยา ๔๗ เด็กหญิง สิริวิมล  พันธ์ฆ้อง 
๑๗ เด็กชาย ปภาวิน  คงเจริญ ๔๘ เด็กชาย ธีรศักดิ ์ แก้วบุดดี 
๑๘ เด็กชาย โชติวัฒน์  ยาโพธิ์ ๔๙ เด็กหญิง กุลนิษฐ์  แอ่งสุธา 
๑๙ เด็กหญิง ศราวิน  พลเย่ียม ๕๐ เด็กชาย เดชณรงค์  นามบุญลือ 
๒๐ เด็กชาย นพเดช  ผลาผล ๕๑ เด็กชาย ประกฤต  ดอนมายา 
๒๑ เด็กหญิง พิชญาภา  บุตุธรม ๕๒ เด็กหญิง ปรายฝน  ดวงพรมยาว 
๒๒ เด็กชาย เอกชัย  บุญแสน ๕๓ เด็กชาย ยศพล  ชัยศรี 
๒๓ เด็กชาย เสฎฐวุฒิ  บุญร าไพ ๕๔ เด็กชาย ศศิวัฒน์  สมทรัพย์ 
๒๔ เด็กชาย เจษฎา  นาเมืองรักษ์ ๕๕ เด็กชาย พิทักษ์   หนองเทา 
๒๕ เด็กหญิง ธัญญพัชร  ภูผิวแก้ว ๕๖ เด็กชาย ศุภารักษ์  มะณีแสน 
๒๖ เด็กหญิง ชลนิชา  ทองค า ๕๗ เด็กชาย ณัฐกิตต์  กีบจ าปี 
๒๗ เด็กหญิง สุพัตตา  กุลสุวรรณ์ ๕๘ เด็กชาย ณัฐวุฒิ   สุขส าราญ 
๒๘ เด็กชาย พีระภาพ  สุวรรณไตร ๕๙ เด็กชาย ณัฐพงษ์  วงจันทะเลียง 
๒๙ เด็กชาย รัชชานนท์  ตรีรัตน์ ๖๐ เด็กชาย ปกรณ์  ดอนมายา 
๓๐ เด็กชาย ธนพล  โทหา ๖๑ เด็กหญิง ชลอร  สมชัย 
๓๑ เด็กชาย ธนพัฒน ์  สุทธโส ๖๒ เด็กหญิง อรจิรา  ไชยโชค 

 



๑๘ 
 

อันดับส ารองประเภทห้องเรียนเนน้ภาษาอังกฤษ 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ เด็กหญิง ธัญพิชชา  สัมพะโว ๖ เด็กหญิง อุษามณี  ทาดี 
๒ เด็กชาย วชิรวิชญ์  ทิพยาภิวัฒน์ ๗ เด็กหญิง สุวรรณี  พลศรี 
๓ เด็กหญิง ปริมณภา  สัมฤทธิ์ ๘ เด็กหญิง ทักษอร  คนซื่อ 
๔ เด็กหญิง รุจิรา  เษกเงิน ๙ เด็กหญิง นันท์นภัส  วงค์กระโซ ่
๕ เด็กหญิง ศิริญาภรณ์   ศรีหาวงษ์ ๑๐ เด็กหญิง ทิพวรรณ  สิงหน 

 
อันดับส ารองประเภทห้องเรียนเนน้วิทยาศาสตร์ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ เด็กหญิง อรพรรณ  ทีหัวโทน    
๒ เด็กหญิง วิธนี  นาทันตึก    
๓ เด็กชาย ภาคิน   ช่ืนตา    
๔ เด็กหญิง ธิดารัตน์  ผาจงสินธ์    
๕ เด็กชาย วุฒิพงษ์  ภูวะทิตย ์    

 
อันดับส ารองประเภทห้องเรียนเนน้คณิตศาสตร์  

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ เด็กหญิง ธิดารัตน์   ชนะแสบง    
๒ เด็กชาย อรรถชัย   แสนรัมย์    
๓ เด็กชาย ธนพล  อุตรี    
๔ เด็กชาย ธราเทพ  อาษานอก    
๕ เด็กชาย เขมทัต  ดวงมะลุ    

 
อันดับส ารองประเภทห้องเรียนเนน้วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ : STEM 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ล าดับที่ ชื่อ - สกุล 
๑ เด็กชาย อัษฎาวุธ  ชาละมาร ๖ เด็กหญิง อชิรญาณ์   สุทธิประภา 
๒ เด็กชาย จิรายุทธ  ศรีหาญ ๗ เด็กหญิง อรจิรา  ศรีโนนเคน 
๓ เด็กชาย คุณานนท์  กองสินแก้ว ๘ เด็กหญิง ณัฏฐกันย์  โคตรมี 
๔ เด็กหญิง กฤติมา  พิมพา ๙ เด็กชาย พงษ์ศกรณ์  แสนศรีมนต์ 
๕ เด็กหญิง พีชญา  สาฆ้อง ๑๐ เด็กชาย พุฒิพงศ์   กลมเกลียว 

 



ใบนัดหมายการมอบตวัเขา้เป็นนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา  2565 

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

*************************** 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 
 วันมอบตัว วันท่ี  2  เมษายน  2565  
 เวลามอบตัว   ภาคเช้า  (09.00 – 12.00 น.)  ห้อง ม.1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ม.1/5, 1/6, 1/7, 1/8 

 ภาคบ่าย  (13.00 – 16.30 น.)  ห้อง ม.1/9, 1/10, 1/11, 1/12, ม.1/13, 1/14, 1/15 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4 
 วันมอบตัว วันท่ี  3  เมษายน  2565 
 เวลามอบตัว   ภาคเช้า   (09.00 – 12.00 น.)  ห้อง ม.4/1, 4/2, 4/3, ม.4/4, 4/5, 4/11 

 ภาคบ่าย  (13.00 – 16.30 น.)  ห้อง ม.4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10 

สถานท่ีมอบตัว     หอประชุมโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 หลักฐานการมอบตัว 
  มีหลักฐานท่ีจะต้องน ามาในวันมอบตัว เรียงล าดับดังนี้ 

1.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
1.1  ใบปะหน้าการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ 
1.2  ใบมอบตัวตามแบบของโรงเรียน 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1.5 นิ้ว  1  รูป) 
1.3  ปพ.1 - ป  ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร 2 ชุด (รับรองส าเนา) 
1.4  ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จ านวน 2 ชุด (รับรองส าเนา) 
1.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนักเรียน จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา) 
1.6  ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา) 
1.7  ส าเนาทะเบียนบ้านของมารดา  จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา) 
1.8  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง จ านวน 1 ชุด (รับรองส าเนา) 
1.9  หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี  เช่น  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล 
1.10  ใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ร.ร.บ้านดุงวิทยา 

2.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
2.1  ปพ.1 - ต  ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสาร 2 ชุด (รับรองส าเนา) 
2.2  หลักฐานอื่น ๆ ตามข้อ 1.1 , 1.2 , 1.4 – 1.10 
 

หมายเหตุ     1.  การมอบตัวต้องมีผู้ปกครองมาด้วย  มิฉะนั้นจะไม่รับมอบตัว   
                 2.  ถ้าไม่มอบตัวตามวันเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
 



ขั้นตอนการรายงานตัวและมอบตัวเข้าเป็นนักเรียน 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 

ประจ าปีการศึกษา  2565 

************************************* 
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตวัและมอบตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด 

โดยกรอกรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1.  เขียนช่ือ – สกุล ระดับช้ัน ห้อง และเลขที่ ในใบปะหน้าการมอบตัวนักเรียนใหม่ 
2.  กรอกรายละเอียดในใบมอบตัวให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป 
3.  กรอกใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาให้เรียบร้อย 
4.  กรอกแบบแสดงความจ านงในการบริจาคให้เรียบร้อย (ไม่บังคับ) 
5.  ยื่นใบมอบตัวพร้อมหลักฐานทั้งหมดที่โต๊ะตรวจหลักฐาน (โต๊ะหมายเลข 1)  
6.  ช าระเงินต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ดังนี้  (ช าระโต๊ะใดก่อนก็ได้) 

-  โต๊ะหมายเลข 2 ค่าเรียนภาษาและเงินบริจาค 
-  โต๊ะหมายเลข 3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
-  โต๊ะหมายเลข 4   รับคูปองเงินโครงการรัฐบาล 
-  โต๊ะหมายเลข 5 ค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ 3 ปี 

7.  โต๊ะหมายเลข 6 วัดขนาดชุดกีฬาและช าระค่าเส้ือกีฬาสี 
8.  โต๊ะหมายเลข 7 วัดขนาดชุดว่ายน้ า (เฉพาะนักเรียน ม.1) 
9.  โต๊ะหมายเลข 8  ส่งหลักฐานการมอบตัวงานทะเบียนวัดผล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

การช าระเงินทุกครั้งต้องรับใบเสร็จรับเงินด้วย   เสร็จแล้วกลับบ้านได้ 
** หากมีปัญหาสงสัย ให้สอบถามได้ ท่ีห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ** 

ทุกวันในวันและเวลาราชการ   โทรศัพท์  042-273172 

เอกสารการมอบตัวห้ามน ากลบับ้าน ให้น ามาส่งที่โต๊ะหมายเลข 8 เท่าน้ัน 



รายการช าระเงินในวันรับมอบตัวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
นักเรียนต้องช าระเงิน ส าหรับปีการศึกษา 2565  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าชุดว่ายน้ า (ชาย) / (หญิง)  400 / 700  
2 ค่าแว่นตาว่ายน้ า 200  
3 ค่าหมวกว่ายน้ า 100  
4 ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 1 ปี 
5 ค่ากระเป๋านักเรียน 300  
6 ค่าชุดกีฬา 380  
7 ค่าเส้ือกีฬาสี 180  
8 ค่าเรียนภาษา 250 1 ภาคเรียน 
9 ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 100 3 ปี 
10 ค่าหนังสือเรียน 65 1 ปี 
11 ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 200 3 ปี 
12 บริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษา …… ตามความประสงค์ 

 นักเรียนชาย     2,375 บาท ยังไม่รวมเงินบริจาค 

 นักเรียนหญิง    2,675 บาท ยังไม่รวมเงินบริจาค 

 
 

* เม่ือจ่ายเงินแล้วให้รับใบเสร็จทุกรายการและเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับสิ่งของตามรายการ * 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายการช าระเงินในวันรับมอบตัวของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
นักเรียนต้องช าระเงิน ส าหรับปีการศึกษา 2565  มีรายการดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1 ค่าเข็มกลัดเส้ือตราโรงเรียน 60  
2 ค่าประกันอุบัติเหตุ   200 1 ปี 
3 ค่ากระเป๋านักเรียน 300  
4 ค่าชุดกีฬา 380  
5 ค่าเส้ือกีฬาสี 180  
6 ค่าบัตรประจ าตัวนักเรียน 100  
7 ค่าเรียนภาษา 250 1 ภาคเรียน 
8 ค่าสมัครสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 200 3 ปี 
9 บริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษา …… ตามความประสงค์ 

 รวมทั้งสิ้น 1,670 บาท ยังไม่รวมเงินบริจาค 

 
 

* เม่ือจ่ายเงินแล้วให้รับใบเสร็จทุกรายการและเก็บไว้เป็นหลักฐานในการรับสิ่งของตามรายการ * 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ใบปะหน้า 
การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ 

โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ปีการศึกษา 2565 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ช่ือ - นามสกุล...............................................................................ระดับช้ัน ม.............ห้อง................ 

  
ล าดับท่ี รายการ เรียบร้อย ไม่เรยีบร้อย ลงช่ือ (กรรมการ) 

1 ตรวจหลักฐาน    
2 ค่าเรียนภาษาและเงินบริจาค    
3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ    
4 คูปองเงินโครงการรัฐบาล    
5 สมัครสมาชิกสมาคม ฯ    
6 วัดขนาดชุดกีฬา    
7 วัดขนาดชุดว่ายน้ า (เฉพาะนักเรียน ม.1)    
8 เก็บหลักฐานงานทะเบียนวัดผล    

 
บันทึกส าหรับกรรมการ 

 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................  
 

     กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
  



                      
 
 

1.ข้อมูลเบื้องต้นนักเรียน  
    ช่ือ-สกุล: ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. ...............................................................................................เพศ…………………………. 

ช่ือ-สกุล ภาษาอังกฤษ: Mr./Miss. ..........................................................................(ยึดตามบัตรประจ าตัวประชาชน)       
เกิดวันท่ี: ............./.............../..................จังหวัดท่ีเกิด…………………..……… E-mail……………………………..…………
กลุ่มเลือด………………..เช้ือชาติ: .......................... สัญชาติ: .......................  ศาสนา: ..........................................   

    ช่ือสถานศึกษาเดิม:  .............................................ต าบล: ....................... อ าเภอ: ...................จังหวัด:.......................  
    ประเภทโรงเรียน: .........................................(รัฐบาล,เอกชน)   คะแนนสอบ O-NET รวม : .......................คะแนน 
 ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................................... 
 
2. ที่อยู่ 
 ที่อยู่ตามส าเนาทะเบยีนบ้าน 
 รหัสบ้าน: ......................... บ้านเลขท่ี: ..........................  หมู่ท่ี: ........................   หมู่บ้าน: ...................................... 
 ซอย:  ........................  ถนน: .......................... ต าบล/แขวง: .........................  อ าเภอ/เขต: ..................................
 จังหวัด: ............................................รหัสไปรษณีย์: .............................  โทรศัพท์: .....................................................  
 ที่อยู่ปัจจุบัน  
 รหัสบ้าน: ......................... บ้านเลขท่ี: ..........................  หมู่ท่ี: ........................   หมู่บ้าน: ...................................... 
 ซอย:  ..........................  ถนน: ..........................ต าบล/แขวง: ..........................  อ าเภอ/เขต: ..................................
 จังหวัด: ..........................................รหัสไปรษณีย์: .........................โทรศัพท์: ..........................................................   

 

3.รายละเอียดนักเรียน 
 การพักนอนของนักเรียน  

(     ) อาศัยอยู่กับบิดามารดา (     ) อาศัยอยู่กับญาติ     (     )  อาศัยอยู่กับครู 
          (     ) อาศัยอยู่กับพระ              (     ) องค์กรการกุศล 
ความด้วยโอกาส 
    (     ) เป็นเด็กไม่ด้อยโอกาส 
 (     ) เปน็เด็กด้อยโอกาส  ด้าน..................  

⃝ ก าพร้า   ⃝ เด็กถูกทอดท้ิง                      ⃝ เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศ             

⃝ เด็กยากจน            ⃝ ผลกระทบจากเอดส์                 ⃝ เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน    

⃝ เด็กเร่ร่อน           ⃝ เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ                ⃝ เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 

⃝ ชนกลุ่มน้อย                ⃝ เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชน 

          ⃝ ท างานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว        ⃝ อื่นๆ..................................................................   

 
ติดรูปถ่าย 
1.5 นิ้ว 

ใบมอบตัวนักเรียนเข้าเรียนโรงเรยีนบ้านดุงวิทยา 

ปีการศึกษา 2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ............ห้อง........... 



การขาดแคลน  

⃝ ขาดแคลนแบบเรียน  ⃝ ขาดแคลนอาหารกลางวัน 

⃝ ขาดแคลนเครื่องเขียน  ⃝ ขาดแคลนเครื่องแบบ 
การเดินทางมาโรงเรียน 
เดินทางโดย: (   ) เดินเท้า   (   ) พาหนะเสียค่าโดยสาร (   ) พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร (   ) จักรยานยืมเรียน  
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน: ..................................กิโลเมตร 
      - ถนนลูกรัง ................กโิลเมตร.............. เมตร     -  ถนนลาดยาง ..............กิโลเมตร................. เมตร 
      - ทางน้ า...................... กิโลเมตร...............เมตร         -  รวม.............................กิโลเมตร..................เมตร 
 
4.สุขภาพ  
  น้ าหนัก………………………………….…………..ส่วนสูง………………………………………… 
 ความพิการ/โรคประจ าตัว 
 ความพิการ 

  ⃝ พิการทางการมองเห็น   ⃝ พิการทางการได้ยิน   ⃝ พิการทางสติปัญญา 

   ⃝ พิการทางร่างกาย/สุขภาพ  ⃝ พิการทางการเรียนรู ้  ⃝ พิการทางการพูด/ภาษา 

  ⃝ พิการทางพฤติกรรมและอารมณ์  ⃝ พิการทางออทิสติก  ⃝ พิการซ้ าซ้อน   

  ⃝ อื่นๆ.......................................................................................... 
             ลักษณะความพิการ.......................................................................................................................................... 
      โรคประจ าตัว 
        โรคประจ าตัว.................................................................................................................................................... 
        โรงพยาบาลท่ีได้รับการรักษา........................................................................................................................... 
 
5. รายละเอียดครอบครัว 
สถานะภาพบิดามารดา  

     ⃝ อยู่ด้วยกันจดทะเบียนสมรส            ⃝ อยูด้่วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรส  

  ⃝ โสด                                   ⃝ หย่าร้าง 

  ⃝ แยกกันอยู่                                  ⃝ มารดาถึงแก่กรรม  

  ⃝ บิดาถึงแก่กรรม                                 ⃝ บิดามารดาถึงแก่กรรม 

           ⃝ มารดาถึงแก่กรรมบิดาแต่งงานใหม่          ⃝ บิดาถึงแก่กรรมมารดาแต่งงานใหม่ 
ข้อมูลพี่น้อง 
 จ านวนพี่ชาย……………………...คน                จ านวนพี่สาว……………………...คน 
 จ านวนน้องชาย……………….....คน          จ านวนน้องสาว…….……..……..คน 
    จ านวนพี่น้องท่ีศึกษาอยู่ (ไม่นับรวมตัวนักเรียนเอง)………………………..คน เป็นบุตรล าดับท่ี…………..………………… 

มีต่อหน้าถัดไป >> 



ข้อมูลบิดา  
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน:  .................................................................................................................................... 
   ค าน าหน้า………………………ชื่อ-สกุล บิดา: .................................................................................................................. 
   อาชีพ: .....................................................................................   กลุ่มเลือด: ............................................................... 
   รายได้ต่อเดือน . ……………………………………....บาท                โทรศัพท์: ................................................................ 
ข้อมูลมารดา  
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน:  .............................................................................................................................. 
   ค าน าหน้า………………………ชื่อ-สกุล บิดา: .............................................................................................................. 
   อาชีพ: .....................................................................................   กลุ่มเลือด: ........................................................... 
   รายได้ต่อเดือน . ……………………………………....บาท                โทรศัพท์: ........................................................... 
ข้อมูลผู้ปกครอง  
 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน:  .............................................................................................................................. 
   ค าน าหน้า………………………ชื่อ-สกุล บิดา: .............................................................................................................. 
   อาชีพ: .....................................................................................   กลุ่มเลือด: ........................................................... 
   รายได้ต่อเดือน . …………………….………....บาท         โทรศัพท์:............................................................... 
   ความเกี่ยวข้องของผู้ปกครองกับนักเรียน เกี่ยวข้องเป็น......................................................................................... 

 

 

บัดนี้ (ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย)……………………..……............................................................... ได้สมัครเป็นนักเรียน 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยาแล้ว  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)..................................................................ซึง่เป็นผู้ปกครองของ 
(ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย)…………………..................................................................ยินดีท่ีจะใหค้วามร่วมมือกับทางโรงเรียน
ในการแก้ไขปัญหาในพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและจะคอยอบรม ตักเตือนนักเรียนดังกล่าว ให้ศึกษาเล่าเรียน                 
มีความประพฤติเรียบร้อย  ตามข้อบังคับ ระเบียบวินัยของโรงเรียนทุกประการ. 

ในกรณีท่ีมีพฤติกรรมท่ีน่าสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับสารเสพติดต่างๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้โรงเรียนตรวจสารเสพติด
นักเรียนในความปกครองของข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าขอมอบตัว (ด.ญ./ด.ช./น.ส./นาย)……………………..…….......................... 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี…..…..….../…….......….ให้เป็นนักเรียนของโรงเรียนบ้านดุงวิทยาต้ังแต่วันนี้เป็นต้นไป 

 
                             ลงช่ือ……….…………….……….ผู้ปกครอง 
                              (……………….………….…..…………) 

 
                             ลงช่ือ…………………….……….ครูผู้รับมอบตัว 
                               (………………….………………..…….) 

 



ใบสมัครเป็นสมาชิก  
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรยีนบ้านดุงวิทยา 

 
           ทะเบียน…………..…… 
       โรงเรียนบ้านดุงวิทยา  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี 
       วันท่ี ………….เดือน………………………….. พ.ศ. ………...….. 
เรียน  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 ด้วยข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ………………………….……..………นามสกุล………………………….……………….…….. 
อายุ……..…..ปี   อยู่บ้านเลขท่ี ………..   หมู่ท่ี ……….ช่ือหมู่บ้าน……………………..………ต าบล……………….……….….…….… 
อ าเภอ……………………….……………..จังหวัด………………..…………………อาชีพ…………………………………………………….……… 
มีความประสงค์ท่ีจะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา  ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและยอมรับ
ปฏิบัติตามข้อบังคับของทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยา  ทุกประการ 
 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติท่ีจะเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านดุงวิทยาตามข้อบังคับท่ี 8 ดังนี้ 
 (     ) 1. เป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ช่ือ ……………………………………………….……..………... 
            ก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ……….../……..….. 
 (     ) 2. เคยเป็นผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา ช่ือ……………………………………………………..……… 
             ท่ีจบการศึกษาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาเมื่อ พ.ศ.  ……………….….. 
 (     )  3. เป็นครู-อาจารย์โรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 (     )  4. เป็นนักเรียนเก่าโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 (     )  5. เป็นลูกจ้างประจ าโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 (     )  6. เป็นคู่สมรสของบุคคลดังกล่าวในข้อ 3,4 และ 5 ช่ือ…………………………………………………………………… 
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ช าระเงินค่าสมัครลงทะเบียนค่าบ ารุงสมาชิกและบริจาคเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนดังนี้ 
  1. ค่าสมัครลงทะเบียนเป็นเงิน   เป็นเงิน  20 บาท 
  2. ค่าบ ารุงสมาชิกปีละ  60  บาท ตลอด  3  ปี เป็นเงิน  180 บาท 
         รวมเป็นเงิน              200 บาท 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
 
                       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                ลงช่ือ………………….…………..……………………. 

        (………………………….…………………………) 
    ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านดุงวิทยา 
 



แบบแสดงความจ านงในการบริจาค 
 

         เขียนท่ี…………………….……….………….. 
         ……………………………………………………. 
         ……………………………………………………. 
 
        วันท่ี…………เดือน………….………….พ.ศ…………. 
 
  ข้าพเจ้า…………………………………………………..……………………….อายุ………..….ปี  สัญชาติ……..…………
เช้ือชาติ…………..……..ศาสนา……………..….อาชีพ……………………….……..……..ต าแหน่ง……………………………………………..
สถานท่ีท างาน…………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………... 
ท่ีอยู่ปัจจุบันหรือท่ีต้ัง…………………………………………………………………………………………………………………..………..………... 
ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก……………………………………………………………………………………………..…………….………………………… 
……………………………..…………………...……………………………………...………………………………………………………………………… 
มีความประสงค์บริจาคทรัพย์สินหรือแรงงานต่อไปนี้…………………………………………….………………….………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 
ให้แก่โรงเรียน / กอง / หน่วย  ……………………………………………………………………………………..………………………………….. 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………..…………………...……………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………..…………………...……………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………..…………………...……………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………..…………………...……………………………………...………………………………………………………………………… 
……………………………..…………………...……………………………………...………………………………………………………………………… 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการตามวัตถุประสงค์ด้วย 
 
 
           ลงช่ือ……………………………..……………….. 
                (………………………..……………………..) 
             ผู้บริจาค  
 
 


