
ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง รายข้อนักเรียนระลับชั้นมัธยมสีกษตอนต้น และตอนปลาย 

ที่ม ีส ิทธิเข้าพักอาลัยโนหอพักนักเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ป ีการสีกษา 2565

โรงเร ียนสาธ ิตมหาว ิทยาล ัยพะเยา ขอประกาศรายข้อน ักเร ียนระลับช ั้นม ัธยมดืกษาตอนต้น 

แ ล ะต อ น ป ล าย  ท ี่ม ีส ิท ธ ิเข ้าพ ัก อ าศ ัย ใน ห อ พ ัก น ัก เร ีย น  ภ า ค เร ีย น ท ี่!  ป ีก าร ด ืก ษ า  2565 

โดยให้ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในหอพักนักเรียน (ตามเอกสารแนบท้าย)

ท ั้งน ี้ ห อ พ ัก น ัก เร ียน โรง เร ียน ส าธ ิต ม ห าว ิท ย าล ัยพ ะ เย า  ม ีม าต รการเฝ ัาระว ังป ี'อ งก ัน  

และควบคุม โรคต ิดเช ั้อโวรัสโคโรนา (C0VID-19) ตามกรมควบค ุมโรค ของกระทรวงสาธารณ ส ุข 

อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ รันท่ี 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

( ดร.ดรุณ อภยกาวี )

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา



จำนวนนักเรียนหอพักหญิง UP Dorm 15

ระด ับช ั้น จำน วนน ัก เร ียน ห ้องพ ัก ห ม าย เห ต ุ

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีท ี่ 1 47 9

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีห ้ 2 40 12

ม ัธยม ส ืก ษ าป ี vi 3 48 13

ม ัธยมส ืกษ 'าป ีท ี่ 4 32 9

รวม 167 43

จำนวนนักเรียนหอพักชาย UP Dorm 16

ระด ับช ั้น จำนวนน ัก เร ียน ห ้องพ ัก ห ม าย เห ต ุ

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีห ้ 4 47 13

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีห ้ 4 วมว 23 6

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีห ้ 5 37 10

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีท ี่ 5 วมว 16 5

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีห ้ 6 วมว 21 6

รวม 144 40

จำนวนนักเรียนหอพักหญิง UP Dorm 17

ระด ับช ั้น จำนวนน ัก เร ียน ห ้องพ ัก ห ม ายเห ต ุ

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีห ้ 4 วมว 37 10

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีห ้ 5 36 9

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีท ี่ 5 วมว 43 10

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีห ้ 6 37 9

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีห ้ 6 วมว 40 10

รวม 194 48

จำนวนนักเรียนหอพักชาย UP Dorm 18

ระด ับช ั้น จำนวนน ัก เร ียน ห ้องพ ัก ห ม าย เห ต ุ

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีท ี่ 1 34 9

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีท ี่ 2 30 8

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีท ี่ 3 49 13

ม ัธยม ส ืก ษ าป ีท ี่ 6 26 7

รวม 139 37



ประกาศรายชั้อนักเรียนหอพัก 

โรงเรียนศาธิตมหาริทยาลัยพะเยา ปีการสืกษา 2565 

(นักเรียนหญิง หอพัก UP Dorm 15)

ระดับชั้นมัธยมพีกษๆอที่ 1

เลขที่ห้องพัก รายช่อนักเรียน

15303

เด็กหญิงณิชชา ด่านสาคร 

เด็กหญิงกัณญาภัสนา เลิศสิริโภคิน 

เด็กหญิงกรวรรณ กองสาย 

เด็กหญิงวิรัลพัชร์ พากเพียร

15304

เด็กหญิงอัญชลีพร ธิมา 

เด็กหญิงวาเพชร ใจบุญ 

เด็กหญิงสา!เกา สันใจ

15305

เด็กหญิงณิชกมล เผ่าเด็ม 

เด็กหญิงอารินญา ศรีดามา 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญนาวา 

เด็กหญิงธมลวรรณ คำมา

15306

เด็กหญิงธนพร พระบาลี 

เด็กหญิงกุลลิรา นวนแก้ว 

เด็กหญิงณัฐณิชา ยุรี 

เด็กหญิงจริญญา ลิน'ใจดี

15307

เด็กหญิงกวิสรา บุญมา 

เด็กหญิงวริศรา เหมืองหม้อ 

เด็กหญิงลิตตกานต์ ปัญจขันธ์

15308

เด็กหญิงชลดา วิถีอุดมทรัพย์ 

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เลิศคำ 

เด็กหญิงลินทิรา ถาวรกูล 

เด็กหญิงนกัสรา ช่วยคา‘ฐ



เลขที่ห้องพัก รายท่ีอนักเรียน

15309

เด์กหญิงพรรษา ชัยชนะ 

เด็กหญิงณ้ฐพร ทินนา 

เด็กหญิงวนัซพร คำพุทธ 

เด็กหญิงอรรรถวดี พัฒนสิงห์

15311

เด็กหญิงพลอยปภัฬ กองแก้ว 

เด็กหญิงญาณภูรี สมวงค์ 

เด็กหญิงกุลนัดดา สองสืใส 

เด็กหญิงพลอยฎาริน เสรีสวัสดี

15313

เด็กหญิงภัทรนันท์ หล้ากา 

เด็กหญิงอัญชัษฐา แสนสาร 

เด็กหญิงวิชชญาณี จันโททัย 

เด็กหญิงกรวรรณ แก้ววงคํ

15409

เด็กหญิง!นิชาภัทร คนทา 

เด็กหญิงเยาวเรศ วัตนรักษ์มงคล 

เด็กหญิงธนรรณพร มีสุฃ 

เด็กหญิงชัญญานุซ ปิจดี

15411

เด็กหญิงธีรว'รา กิตติกริน'พัทธ์ 

เด็กหญิงณัฐธยาน์ หวันเหลม 

เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ดีลกระวีพงคํ

15413

เด็กหญิงชัซญาภา ฉลาดธัญญกิจ 

เด็กหญิงริชยาฟิมพ์ ฉลาดธัญญกิจ 

เด็กหญิงอรพสิน บุญชัย

15415

เด็กหญิงฟารีดา วิมานบูรพา 

เด็กหญิงเนืองนิมมาน ทะนันชัย 

เด็กหญิงธมนพัชร์ ใจสุข



ระดับชั้นมัธยมดีกษาอที่ 2

เลขที่ห้องพัก รายชัอนักเรียน

15401

เดกหญิง1วร'รณพร สูงปานเขา 

เด็กหญิงภรีตพร สะอาดดี 

เดีกหญิงนารา ชาซาfi

15402

เด็กหญิงจิราภัค เหมยแก้ว 

เด็กหญิงแทนรัก สมรเทธ้ี 

เด็กหญิงอรีซา สุทธวงต์ 

เด็กหญิงณัฐณิชา ฟองฟู

15403

เด็กหญิงปรีสรา มณีจักร 

เด็กหญิงบุญยาพร แจ้งประโคน 

เด็กหญิงสิรียากร เบ้าทอง 

เด็กหญิงปพิชญา พุฒธา

15404

เด็กหญิงเมรีตรา ฉัตรแก้ว 

เด็กหญิงคดนางค์ ภับปินะ 

เด็กหญิงธนัซพร เกเย์น 

เด็กหญิงธฉษฐา พิพัฒน์สุขสวัสที่

15405

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ร่งขวัญ 

เด็กหญิงปรีดากรณี สุขสำราญ 

เด็กหญิงฐติวรดา สมนาม 

เด็กหญิงกานต์สิรี บัวคำ

15406

เด็กหญิงจินตภา แก้วนันทะ 

เด็กญิงพรปวีน์ แสนชัย 

เด็กหญิงเอ็มรลี่ ชันวงต์

15407

เด็กหญิงกนกพรรณ โคตะมะ 

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทะสา 

เด็กหญิงศวรรยา สุวรรณะ 

เด็กหญิงณีชกานต์ จิตตะ



เลขที่ห้องพัก รายช่อนักเรียน

15408

เด็กหญิงพัชญ'าภา ฉันทะ

เด็กหญิงธัญฟิชชา กุณา

เด็กหญิงธนัสถา สุชาติสุธาธรรม

15410

เด็กหญิงพิชามญ'ส์ สินปัญญา 

เด็กหญิงปวีณาภา จนท'รายมูล 

เด็กหญิงเกล้าแก้ว ใจกล้า

15412

เด็กหญิงชญาดา แช่เต๋ิน 

เด็กหญิงกนกวรรณ สมวรรณ 

เด็กหญิงณญาดา นวลคำ

15414
เด็กหญิงอสิสา สาดเณร 

เด็กหญิงพิกัฑรา ผลิตวานนท์

15416

เด็กหญิงกานต์ชฉต สอนสิริ 

เด็กหญิงอักษราพร รงต์บัญสิต 

เด็กหญิงกันต์ณภัฐ ปกรณ์สิจวัฒนา



ระดับชั้นมัธยมสิกษาอที่ 5

เลขที่ห้องพัก รายท่ีอน้กเรียน

15206

เด็กหญิงวิภวา เมฆิน 

เด็กหญิงญาดาภัทร ทิศรีโชย 

เด็กหญิงนัทธมน ทินทนิล

15208

เดกหญิงณิชกานตต์ โชยกุลเจริญสิน 

เด็กหญิงนภัสวรรณ เสนาธรรม 

เด็กหญิงกซพรรณ วังทินต๊ะ 

เด็กหญิงเนติกานต์ วงต์แสนศรี

15209

เด็กหญิงธัญญรัตน์ โกรราช 

เด็กหญิงณัฐวิภา ปันธุระ 

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ทินสุวรรณ์

15210

เด็กหญิงสิรินทิพย์ ทินพยม 

เด็กหญิงพัทธนันทิ ทิมสาร 

เด็กหญิงชมนพร บูรกิจภาชัย

15211

เด็กหญิงรัญชัรดา ทาเกิด 

เด็กหญิงปัณปดา กองศรีนวล 

เด็กหญิงนิรักษกาญจน์ สถาน 

เด็กหญิงประถมาภรณ์ ทะปัญญา

15212

เด็กหญิงสุกาญจน์ซญา สรวงสิริ 

เด็กหญิงสิรินทรา โชยจำเริญ 

เด็กหญิงทินทิรา สิท!)'ราช 

เด็กหญิงชนิสรา คำตัน

15213

เด็กหญิงกานติมา เสืยงหวาน 

เด็กหญิงประภาสิริ แตงร้าน 

เด็กหญิงธีรนาฎ ส่งสวัสดี้เกียรติ 

เด็กหญิงอุมากร บุตรพรม

15214

เด็กหญิงภัญญพัชร วงค์เครือ 

เด็กหญิงพัฒน์นรี วรรณกิละ 

เด็กหญิงรัก สะรอหมาด 

เด็กหญิงทิชซาภา อุนจะนำ



เลขที่ห้องพัก รายชัอนักเรียน

15216

เด็กหญิงณ์ฐณ์ชา ม่ิงขวัญ 

เด็กหญิงชญาณิศา โซยสลี 

เด็กหญิงภูริซญา ขอดณะ 

เดกหญิงพัาใส มโนวิเรียร

15310

เดกหญิงกรนันท์ ตันบุตร 

เดกหญิงอัยยาริณ อนันต์ 

เด็กหญิงณ์ฐวรา แร่กระสิน'ท 

เด์กหญิงพรชนก ดู่ววัฒนน์ชัย

15312

เด็กหญิงมัญชุภา ติ๊บปาละ 

เดกหญิงเบญญาภา แซ่สิม 

เดกหญิงวรีนท์ฉภา ยารชัย

15314

เดกหญิงณัฐณิชา เสมอเใเอ 

เด็กหญิงเกตนัฉภา สิจเจริญวงต์ 

เด็กหญิง'พิมพ์ณภัทร กันทะมูล 

เดกหญิงวรีนทรา มีปัญญา

15316

เดกหญิงภัทรวดี พองผลา 

เดีกหญิงธนัซญา เบญจพลาภรณ์ 

เด็กหญิงสิรีลักษณ์ ปัญจสิลป๋ 

เด็กหญิงชญาฉศ จีนพงษ์



ดับชั้นมัธยมสีกษาอท่ี 4

เลขที่ห้องพัก รายรีอนักเรียน

15103

นางสาวเขมิกา พระบาลี 

นางสาวชนัตถ์ภรณ์ ผลดี 

นางสาวกนกวรรณ์ อินต๊ะแก้ว 

นางสาวปานรีวา ยอดทน

15105

นางสาวภัทราพร สุนันต๊ะ 

นางสาวบุญญาพร หอมจันทร์ 

นางสาวพิชซา ณ ลำปาง

15107

นางสาวอิตติภรณ์ เมืองมูล 

นางสาวณ้ฐร่นิ'ชา อินต๊ะ 

นางสาว'วริศ'รา แก้วหม่ืน 

นางสาวศุภมัญซรี จิตต์ม่ืน

15201

นางสาวซัญญานุช คำพุทธ 

นางสาวทิพย์ธิญา บุญช่วย 

นางสาวฃรีนทร์ทิพย์ บุตรรีเศษ

15202

นางสาวเขมจิรา เทียนหวาน 

นางสาวพัฒนีกร รัตนแสง 

เดีกหญิงพิชซาภา คำสุทธะ 

นางสาวพีชคเนิต สารบรรณ

15203

นางสาวพัาวงกลด สุธรรมเมืง 

นางสาวปุณณภา รีโมมูระ 

นางสาวจิณณพัต สุทธหลวง

15204

นางสาวณญาดา ฐระพันธ์ 

นางสาวนทีทิพย์ ขันใจ 

นางสาวหทัยรัตน์ สุขประเสรีฐ

15205

นางสาวมัชรมิมา นวธรรมาภรณ์ 

นางสาวปรันพัสตร์ โนขัย 

นางสาวกัญญาณ้ฐ ณ กันคำ 

นางสาวฉชนันท์ สนซาวโพร



เลขทีห้องพัก รายธิอนักเรียน

15207

นางสาวธัญชนก พัฒณะบุญ 

นางสาวพิซญา แก้วใหม่ 

นางสาวณัฐนรี สุทธิสาร 

นางสาววรภัคธรณ์ ท่วงที



ประกาศรายชั้อนักเรียนหอพัก 

โรงเรียนศาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการสืกษา 2565 

(นักเรียนชาย หอพัก UP Dorm 16)

ระดับชั้นมัธยมสีกษาอที่ 4

เลขที่ห้องพัก รายธีอมักเธียน

16201

เด็กชายธีรธรรม คำมา 

เด็กชายปัณณรัฒน์ ปัญญาโว 

เด็กชายชนกานต์ ปัญจขันธ์ 

เด็กชาย รัฐภูมิ สุขโข

16202

เด็กชายณัฏฐกรณ์ ภู่ภักดี 

เด็กชายลิตรภาณุ แก้วลังกา 

นายรันเฉลิม วิไล 

นายภูมิภัทร นามแก้ว

16203

นายธนกร ลือชา 

นายปรมัตถ์ ล้ีแสน 

นายเสฏฐวุฒิ ธิมา 

นายสุรมันท์ ลังฃ์พิขัย

16204

นายธนกฤต ภูมิพลับ 

นายสรัชชา มะกาว 

นายพุฒินนทน์ แก่นโม้หอม 

เด็กชายพงศภัค พุทธวงต์รัน

16205

เด็กชายฐาปกรณ์ ดวงอุตสา 

นายเตชากร ผลิตวานนท์ 

นายญาณวุฒิ โรจนคุณกำจร

16206

นายพลกฤต บัวแดง 

นายลิรฉภัทร์ อุดมประลิทธี 

นายรัชพล จะนะพรม



เลขที่ห้องพก รายท่ีอน้กเรียน

16207

นายศวกร เกตุนาวา 

นายอภิชาติ ใจเฉพาะ 

นายแทนโท ปัญสุวรรณ์ 

นายพชร สุธรรมเม็ง

16209

นายเดโซชัย คำมาฟุน 

นายรัฐภูมิ กันทะยศ 

นายยุทธศาสตร์ ปันแก้ว 

เดกชาย'พิชฎาณัฏฐ์ ราชเนตร

16211

นายติรายุฬ ตันภูล 

นายวิสุทธิพงษ์ 'ศิลาภ 

นายอภิวัฒน์ สุนันต๊ะ 

นายเจตน์พิฐ วงศ์1รุ(รพิ

16212

นายปุญญาพัฒน์ พันธ์สุวรรณ 

นายพีร์วาทิน กองแก้ว 

นายธนยศ พิพัฒน์สุขสวัฬท่ี 

นายคุ/ไวิ'ซญ์ ดอกจันทร์

16213

นาย'โทตน แสนอุ่นเมือง 

นายศุภกฤต ใจเยน 

นายชันยนันทิ อภิเฉลิมตักที่

16214

นายอธิบตินทร์ สุวรรณตักที่ 

นายพงศพัศ อรุณทวีชัย 

นายณํเฐติพนต์ กาบุญกา

16215

นายสุวิจักขณ์ ชมพูรุฒิกุล 

นายณฐมน เชาว์เพชรโพโรจน์ 

นายแทนคุณ สุชฎา



ระดับชั้นมัธยมสีกษาอที่ 4 วมว

เลขที่ห้องพัก รายอื้อนักเรียน

16315

นายธัณยพงษ์ พุทธวงษ์ 

นายเป็นธรรม โยธาวุธ 

นายพัชรวรุตม์ ขันทนิยม

16316

นายพีร์วาทิน กองแก้ว 

นายจิณณพัด ยาวิละ 

นายจิรวัฒน์ ปีน'รัตน์ 

นายณ์ฐวัฒน์ ปุยนอก

16401

นายดวงประทีป เพชรบุรี 

นายธนดล เพาะผล 

นายปิยะศักส์ อินบัว 

นายพิสิฐปัญญา ปาโต

16402

นายพีรพัฒน์ วงษ์มา

นายติริพัชร แก้วเพง

นายรัฬปกรณ์ แก้วสระแสนวรโชติ

นายเอื้ออังกูร เพชรสอดแสง

16403

นายกฤษฏ์พัฒน์ บุตรโยธี 

นายจักรราช เมฆเครีอ 

นายณัฐภัทร ฃติฌานัง 

นายติณณ์ ถมยา

16404

นายธนภัทร อินเมืองแก้ว 

นายธนวิซญ์ ขัยดา 

นายธนิสร หมายชม 

นายธฤตวัน นาคสวัสดิ้



ระดับชั้นมัธยมสีกษาอท่ี 5

เลขที่ห้องพัก รายชัอนักเรียน

16303

นาย ณัฏฐพล ฟองงาม 

นาย ปัณณวรรธ นาวา 

นาย ศราวิน มณีโชย

16304

นาย ชัยวิชญ์ ยาศรี 

นาย ดวัช สุทธ'วงศ์ 

นาย กฤษฏฬักก์ โจกล้า 

นาย อรรณพ คำสุวรรณ์

16305

นาย ก้ตติ สุขสำราญ 

นาย กป็ติศ แก้วผัด 

นาย ณฐวัฒน์ โชยแสน 

นาย ธวัช,ชัย แก้วสร้อย

16306

นาย พงศกร สร้อยนาค 

นาย พันธรัฐ ลือชา 

นาย ศราพิวิซ แสงเพชร 

นาย ติวกร ทนานนท์

16307

นาย ธนวัฒน์ โชยมงคล 

นาย อรรถวิซญ์ โนโชยยา 

นาย ธาตรี หอมนาน 

นาย ธนวิชญ์ จิรโรจน์ดนัย

16308

นาย ยศสรัน ฬงลืเสา 

นาย รัฐพล หวลอารมณ์ 

นาย บุรพา อำมาตย์ 

นาย ธญาวัฒน์ ศฤงคาร

16310
นาย นันทพงคํ ปวงคำมา 

นาย จตุรภัทร สิท!}เรือง



เลขที่ห้องพัก รายรีอนักเรียน

16311

นาย นารีน อำนวนทะนะ 

นาย ตระกูล บูรณะโรจน์ตระกูล 

นาย ปภารีชญ์ วงศ์เมอง 

นาย สืบสกุล วงศ์ศรีดา

16312

นาย กกุตยชญ์ เทพวงศ์ 

นาย วิศวะ สน'ตม 

นาย กันตฟิชกุ่เ ปีนตากุล 

นาย ธนพูน เรืองฉาย

16314

นาย วรีนทร ทองคำ 

นาย ต้นตระการ ปัญสุวรรณ์ 

นาย ธนกฤต สุธารีระเนตร 

นาย ชญธร อินทร์แฝง



ระดับชั้นมัธยมสีกษาจที่ 5 วมว

เลขที่ห้องพัก รายรีอนักเรียน

16405

นาย ซยพทั4 เวียงนาคแสนสุข 

นาย วัชรินท์ ยอดเมือง 

นาย ภาณุวิชญ์ เนสิน

16406

นาย พีรณัฐ เทพสุคนธ์ 

นาย ฟิซญะ รัชผล 

นาย ธนโชติ เพาะผล

16407

นาย ธัญพิสิษฐ์ ปีแก้ว 

นาย นพกร กันทากาศ 

นาย นรวิชญ์ มหาพรม

16409

นาย ณุ้ฐ'พิชย์ เมืองก้อน 

นาย พงศกัค ฝนมณี 

นาย รัฐศาสตร์ คำบุญยืน 

นาย ก้องภพ เลอดักที่ธนากร

16410

นาย กัสร์พสุ รุ่งฉัตร 

นาย เมธัส รัตนบุรี 

นาย เอกบุญญา ศรีสุข 

นาย สิษณุพงคํ สมศรีวัฒนา



ระดับชั้นมัธยมดีกษาอที่ 6 วมว

เลขที่ห้องพัก ราย!!อนักเรียน

16411

นาย ชลชาติ นามดักที่ 

นาย โชตยากร ดวงแก้ว 

นาย ณฐ อ้นรน 

นาย ณัฐภัทร จากผา

16412

นาย ธีรพิชญ์ จันทรํดี 

นาย กฤษมงคล รัตนถาวร 

นาย ณัทธนกฤต ทุมนิมิตร

16413

นาย ชนะชล จันทร์โชติ 

นาย ณัฐจุฒิ กันธรรม 

นาย ธรรมโรจน์ ด้วงนคร 

นาย ปุญญพัฒน์ ตาคำ

16414

นาย โรวินท์ อุ่นวันดี 

นาย ศุภกร กาตาสาย 

นาย อก้วัฒน์ ปันล้อง

16415

นาย พลภฤศ วีระยุทธการ 

นาย จตุรภัทร์ ลายพรรณ์ 

นาย พัทธนันท์ รัตนเจริญชัย 

นาย พีระวัฒน์ โภคัยจตุรภัทร

16416

นาย จักรภพ ชัติศรี 

นาย บูรณัส โฝเครีอ 

นาย ภคพงษ์ คุ้มตะสิน



ประกาศรายชั้อนักเรียนหอพัก 

โรงเรียนฬา§ตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการสืกษา 2565 

(นักเรียนหญิง หอพัก UP Dorm 17)

ระดับชั้นมัธยมสีกษาจที่ 4 (วม'จ.)

เลขที่ห้องพัก รายร่อนักเรียน

17306

นางสาวกนกลักษณ์ ธนะสูตร 

นางสาวกุลฑิ'รา ร่นคำ 

นางลาวเกษสินี คำโนนท่ีว 

นางสาวเกสรา คำดวงดี

17308

นางสาวคณาดีริ แก่นจันทร์ 

นางสาวดีดาภา แซ่ล่ี 

นางสาวชนิดาภา นาคสวัสดี 

นางสาวชนิศา ลือชา

17309

นางสาวโชติกา ทองพันธ์ 

นางสาวญาณิคา โพธ้ิ'ทองคำ 

นางสาวณัฏฐ์นรี ยาปัน 

นางสาวณ์ฐชญาภัทร ดารารัตติกาล

17310

นางสาวณ์ฐ?ดา ทองภู 

นางสาวณัฐธิดา สุนันต๊ะ 

นางสาวทิพธัญญา เกษร 

นางสาวแทนชนก มหรัตนรีโรจน์

17311

นางสาวธนภรณ์ เอมใจ 

นางสาวธัญทิพ ทิมัน 

นางสาวนิตยา พิเชษฐสิรีปรีชา 

นางสาวเบญญาดา สุดสาย



เลขที่ห้องพัก รายท่ีอนักเรียน

17312

นางสาวเบญญาภา ขันสุธรรม

นางสาวปราณปรียา เท่ียงฉิน

นางสาวปราฉดา ซูฉา

นางสาวปวันพัสตร์ วิจิตรประภาสินธุ

17313

นางสาวปวีณ์ลดา เขัยรกิจสุนทร 

นางสาวปาณิสรา วิสัย 

นางสาวพลอยชมพู เลาหพงต์สิริ 

นางสาวมนัสนันห์ จองตามา

17314

นางสาววัญธิดาภา สิงห์ขัย 

นางสาววรัญญา มาระเสน 

นางสาววรีษา มณีธรรม

17315

นางสาวศสิภรณ์ ชอบจิตต์ 

นางสาวสวัณพร สุทธหลวง 

นางสาวสิริรัตน์ มูลเกษ

17316

นางสาวสุภัสสร คำออน 

นางสาวสุริษฎา มุทิตา 

นางสาวอขัรญา ตองอ่อน



ระดับชั้นมัธยมสกษาอที่ 5

เลขที่ห้องพัก รายอี่อนักเรียน

17208

นางสาวศรภัฬส'ร บุญญวงค์ 

นางลาวอรปรียา นุเว 

นางสาวธัญญาฟิชญ์ ประพฤติธรรม 

นางสาวประตินนา เหมืองจา

17209

นางสาวมัญซุสา ติ๊บปาละ 

นางสาววรัชยา พรมเอี่ยม 

นางสาวปาณิสรา ศรีณรงค์ 

นางสาวเปรมยุดา บุญนาค

17210

นางสาวธัญญารัตน์ รังมา 

นางสาวกชพรรณ กองมะลิ 

นางสาวกาญจนาพร จันต๊ะ 

นางสาวกัญจนภรณ์ คำใหญ่

17211

นางสาวปาณิสรา คำมา 

นางสาวอย!ดา มอริส 

นางสาวสิริกร กรรณา 

นางสาวธนภรณ์ ใจเที่ยง

17212

นางสาวกมลชนก แต้มรู้ 

นางสาวจิรัซยา อุทรัง 

นางสาวปานญาดา โชยวงค์ 

นางสาวธัวลหทัย เมืองฟู

17213

นางสาวจิรัชญา ลํ่าสวย 

นางสาวศุภกานต์ แสนสุข 

นางสาวซญาดา ปัญญาวงค์ 

นางสาวอ?เซญา แจ่มเมือง



เลขที่ห้องพัก ราย14อนักเรียน

17214

นางสาวสุวรรณฉัตร หม้ันขัน 

นางสาวชรินทร์'กิพย์ หนุนพลกรัง 

นางสาว1วนนท์'ชนก ทองจันทร์ 

นางสาวมณีฐกานต์ สุภาพันธุชูขัย

17215

นางสาวเจตนิพิฐ คันธวังอินทร์ 

นางสาวเบญญาภา หอมจันทร์ 

นางสาวผกาพรรณ ประวัง 

นางสาวพิชญฎา โชยกุลเจริญสิน

173216

นางสาวณ!ดา วงต์แก้ว 

นางสาวธีร์จุฬา กิตติกวินพัทธ์ 

นางสาวปพิชญา พันธ์ดี 

นางสาวใ4ภสร สีสุก'!ส



ระดับชั้นมัธยมติกษาอท่ี 5 (วมว.)

เลขที่ห้องพัก ราย1ร่อนักเรียน

17301

นางสาวฐิติวัฒนา ซูณะวัฒน์ 

นางสาวณัฏฐ์สิริ พรหมานนท์ 

นางสาวณัฐ!!ดา โพ!แสน

17302

นางสาวฉมมาลา เมืองมูล 

นางสาวสุพัดซา สมควร 

นางสาวบุณณดา สาดสี 

นางสาวนัซซา ปีงติริพัฒนา

17303

นางสาวกิตติมา ตาคำ 

นางสาวนันท์นภัส ทะจักร์ 

นางสาวววัทยา ธนกันต์ธัช 

นางสาวชุติกาญจน์ สินจันทร์

17304

นางสาวเพชรติริ พ่วงขำ 

นางสาวติวันยาธร พงค์นุซ 

นางสาวสุจิ'รา นนทิตบุตร 

นางสาวอสิรญา กันตา

17305

นางสาวธมนวรรณ์ พัฒนประดิษฐ์ 

นางสาวธัญญารัตน์ ศริวรรณา 

นางสาวณเดา วรรณรส 

นางสาวดลลซา ชมภูม่ิง

17401

นางสาวศตพร ทิพยรักษ์ 

นางสาวกันติซา กันแก้ว 

นางสาวปณิดา บุตรศรี 

นางสาววรมน พลอยยอดศร

17402

นางสาวซวัลลักษณ์ ศรีเอี่ยมตระกูล 

นางสาวกุลวรินทร์ พัฒนวิทย์กิตติ 

นางสาวเฃมิสรา สุดสม 

นางสาววรรณภา คำจีน



เลขที่ห้องพัก ราย1ท่ีอนักเรียน

17403

นางสาวมนธิดา เท่ีอคำ 

นางลาวกานต์ธิดา โชยโย 

นางสาวพีรดา อยู่คอน 

นางสาวเทญญาภา คฤหัส

17404

นางสาวกุลภรณ์ คำเท่ีอน 

นางสาวปุณิกา อินต๊ะพันธ์ 

นางสาวรวิชา เลิศมีนัย 

นางสาวสุพิซญา ปรางค์เจริญ

17405

นางสาวภัทรานิษฐ์ จิตติเจษฎาภรณ์ 

นางสาวลลนา นันทกรพิทักษ์ 

นางสาวสุตาภัทร พันธ์สุวรรณ 

นางสาววิศัลย์ศยา วงษ์จันทอง

17406

นางสาวกฤษณา รอดสกุล 

นางสาววเิฉชยา เยนา 

นางสาวรุ่งนภา ยอดแก้ว 

นางสาววรัญญา ปุกคำ



ระดับชั้นมัธยมสีกษาป็ที่ 6

เลขที่ห้องพัก ราย1ยี่อ,นักเรียน

17101

นางสาวภัทร§ดา คุณารูป 

นางลาวปรียาวดี โลหะกิจ 

นางสาวพัทธนันท์ รุจิธนาโพธ้ิ

17103

นางสาวชัญญานันต์ วงดีฃัติย์ 

นางสาวแทนคุทธา แทนปัน 

นางสาวกัญญาวีร์ พลฉวี 

นางสาวสุท!ดา พรหมเผ่า

17105

นางสาวพิชซาภา หารกา 

นางสาววีรญา แก้วเทพ 

นางสาววราลักษณ์ ปวนกัน 

นางสาวธนิดา เวียงคำ

17107

นางสาวสุพิซญา อุ้มฝ็น 

นางสาวสิริญาภรณ์ แท่นนอก 

นางสาวพฤฒญาณ์น พลเยี่ยม 

นางสาวฐปนัท ขาวสวย

17201

นางสาวปริชญา คล่องสมบัดี 

นางสาวณิซาภัทร ทิศรีโชย 

นางสาว!ดาวดี นวลละออง

17202

นางสาวกัญญาณ์ฐ ขุ่นตระกูล 

นางสาวดีดาภา ริเศษสุข 

นางสาววริศราพร แสนมา 

นางสาวธันยกานต์ ราชคม



เลขที่ห้องพัก รายช่อนักเรียน

17203

นางลาวชมฝัน จิตตา 

นางสาวมนัสนันท์ มะกาว 

นางสาวอัฐมณี เตโช 

นางสาวชัญญา วางท่า

17204

นางสาวจิณณพัต สุธรรมแปง 

นางสาว!!ญาดา ฮงประยูร 

นางสาวบัณฑิตา ประมล 

นางสา'วอ frซญา คนบุญ

17205

นางสาวจารุชา พุทธรักษ์ 

นางสาวเขมิสรา โตทองหล่อ 

นางสาวสมัชญา แสงศรีจันทร์ 

นางสาวสุคนรัฐกาญจน์ ยุบล

17206

นางสาวสุภฉตรา คำปัน 

นางสาวกรวรรณ แก้วหนองยาง 

นางสาวกานต์ชนก ตระการกสิศจ 

นางสาวเฃสิกา ท่วาสิรี



ระดับซั้บม ัรอมสีกษาอท ี่ 6 (วมว.)

เลขที่ห้องพัก รายขัอนักเรียน

17407

นางสาวสุทธนา ต้นโลด 

นางลาวสุทธินี ต้นโสด 

นางสาวสุธิพา ตั้งพฤทธี้กุล 

นางสาวอัญดา วันแก้ว

17408

นางสาวเกวลี โนกุล 

นางสาวกสิวรา สุขทรัพย์ 

นางสาวคุณัญญา เฉสิมผลวงดีกุล 

นางสาววิณ์ฐตา โนจักร

17409

นางสาวภูษณ์ศา สว่างภักดี 

นางสาววสิตา อินใจ 

นางสาววิภาดา เรือนชัซวาล 

นางสาวพิชญ์สินี บุญธรรมมา

17410

นางสาวตรีพิพยนิภา ยะอิตะ 

นางสาวธนัชญา พรมรักษา 

นางสาวธันยวีร์ ท้าวบุญยีน 

นางสาวธารีพิพย์ ชาญวิกย์การ

17411

นางสาวจรรยพร จันทะบูรณ์ 

นางสาววิรภัทร ภู่สำลี 

นางสาวจุฑามาศ โชยสถาน 

นางสาวกมลพร ปิจดี

17412

นางสาวปพิชญา ธรรมขันธ์ 

นางสาวพรวรดา มารอด 

นางสาวพันธ์วิรา ขุนพรม 

นางสาวศรัญยา ทองบ่อ



เลขที่ห้องพัก ราย1f อนักเรียน

17413

นางสาวบงกชมาศ ดอนฬมใพร 

นางสาวบุญฑ'รีกา ปละอุด 

นางสาวบุญรักษา ม่ังมี 

นางสาวบุณยาพร อุตะมา

17414

นางสาวโชติมณี ลิ้มสุวรรณ 

นางสาวณัฐพร ก้างออนตา 

นางสาวณีชาพัชรี ศรีวิจี๋ 

นางสาวดวงใจ พรสุทธิธรรม

17415

นางสาว1วุฎติ'รา คิดดี 

นางสาวศนิตา กรีเทพ 

นางสาวสลิลนิพย์ กรรณ์เกษมสุข 

นางสาวสายสวรรค์ กามอย

17416

นางสาวเจตปรียา จี้สละ 

นางสาวชนกนัน,ค์ ธนกวีคิลป๋ 

นางสาวชนิตา ต๊ิบมะโน 

นางสาวซลธิชา กาญจนะโบษย์



ประกาศรายชั้อนักเรียนหอพัก 

โรงเรียนฬาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการสีกษา 2565 

(นักเรียนชาย หอพัก UP Dorm 18)

ระดับชั้นมัธยมดิกษาป็ที่ 1 มี

เลขที่ห้องพัก รายรื่อนักเรียน

เด็กชายซวัลวิทย์ นิมิตรดิลป้

เดกชายวิทยาธร เปร่ืองวิชาธร
18201

เด็กชายเมธาวี หอมนาน

เด็กซายทิวัตถ์ บุญนิล

เด็กชายซวกร เทพประสิทรื่

เด็กชายดิรัธการย์ พานิช
18202

เด็กชายบวรวงคํ อุทธ์โยธา

เด็กชายพศุฐ์ เพ่ิมพิพัฒน์

เด็กซายวรภพ เจ!ญวงคํ

เด็กชายธนพล กันธะคำ
18203

เด็กซายเคตะ ทาเคดะ

เด็กชายกรวิชญ์ โตวรานนทั

เด็กชายธนาดุล พงศาลกุลโชติ

เด็กชายพิทักษ์พงคํ อินเป็ง
18204

เด็กชายวรากร จัน!มา

เด็กชาย!ติพัทธ์ เดชโชติวิรุฬห้

เด็กชายตั้งปณิธาน ยอดสาร

18205 เด็กชายพดินภ์ เพ่ิมพิพัฒน์

เด็กชายกษ์ดิศ ลังขานวม

เด็กชายชวกร อิ!ดะ

เด็กชายภาดิน ศรีกุมมา
18206 เด็กชายนวพรรษ นันทสุวรรณ

เด็กชายตรีภพ เสมอใจ



เลข'อ่ีห้องพัก ราอ่f อนักเรียน

เดกชายวิซญ์ จันทร์ต้น

เดกชายชลกร
18207

เด็กชายภาวัต สิ!เตจารุเดช

เด็กชายปรรณกร ใจกล้า

เด็กชายจิรสิน แวงวรรณ

18208 เด็กชายพีรวิชญ์ มีจิตร

เด็กชายนพณัช ลถานเดิม

เด็กชายสิวกร ฟองมัน

18209 เด็กซายออมบุญ บุญช่วย

เด็กชายจิรันธฉน ซากาว่า



ระดับชั้นมัธยมศกไรทอที่ 2

เลขที่ห้องพัก รายขื่อนักเรียน

18301

เด็กชายฐติวัฒน์ รัตน์หทัยธาร 

เด็กชายก้องปฐพี เอกปฐพี 

เด็กซายปภังกร ฉาสายทอง 

เด็กชายประภัทรกรณ์ ร่ืนเริง

18303

เด็กชายธนารักษ์ ประดับศรี 

เด็กชายปฐพี รินคำ 

เด็กชายศวพัฒน์ ท้าวเข่ือน 

เด็กชายพชรพล ปรียานุวัฒน์

18304

เด็กชายชยางกูร จุลภักดี้ 

เด็กชายฐปนวัฒน์ บุญวงคํ 

เด็กชายภูมิพิทักษ์ ปัญจะเรีอง 

เด็กชายปราชญ์ มีความรัก

18305

เด็กชายธนกฤต กาจธัญการ 

เด็กชายธนารัฒน์ วงศ์กาปีน 

เด็กชายปภังกร ปาราเมศธนกร 

เด็กชายสหรัฐ ดันธิมา

18306

เด็กชายพีรดนย์ ลูปแก้ว 

เด็กชายนริน พยัคเสิศ 

เด็กชายอิสรานุฬรณ์ จันทรากุล 

เด็กชายพิพัฒน์พันธุ พันยาง

18307

เด็กชายพรหมพิริยะ ต๊ะบัอม 

เด็กชายพสิษฐ์ยศ จันทศลา 

เด็กชายเนติริทย์ วังมา

18308

เด็กชายนัทธภัทร ทองบรรจบ 

เด็กชายวรกฤต โชยสมบัติ 

เด็กชายสุภชานนท์ สุวรรณศักด็



ระดับซนมัธยมดักษาอที่ 5

เลขที่ห้องพัก รายร่อนักเรียน

18401

เด็กชายธีรเมธ ยศลละ 

เด็กชายนราธิป รนแปง 

เด็กซายศุภโชค เนียมจันทร์ 

เด็กชายนับทอง ปานันตา

18402

เด็กซายภูริวัฒน์ โกศล 

เด็กชายติณณภพ แลบุญมา 

เด็กชายอรนันท์ แลงเมือง

18403

เด็กชายธนากร อินทร์แฝง 

เด็กชายภูวดล แก้วราช 

เด็กชายก้องภพ เกียรติศักด็กำจาย 

เด็กชายปฐมพงค์ เรืองวิลัย

18404

เด็กชายภูมิพัชร์ แก้วกํอง 

เด็กชายเนวิน ธนาติม อินทนะ 

เด็กซายชยมงคล ตาตน 

เด็กชายพิพัฒน์พล แก่นแก้ว

18405

เด็กชายพติน ดักบุตร 

เด็กชายชัชพิญ์ วรรณคำ 

เด็กชายลัณหณ้ฐ ธนูแก้ว 

เด็กชายภูริ วิลาชัย

18406

เด็กชายสุวิจักขณ์ เธียวสุวรรณ 

เด็กชายเฉสิมดักด็ อิฐรงค์ 

เด็กชายจักรพรรดี้ วีระโยธีน 

เด็กชายธีภพ ชนสยอง

18407

เด็กชายสืบสกุล สันติธารารัตน์ 

เด็กชายธีสวิสิษฐ์ อุชุ,โกศลการ 

เด็กชายตุลย'รัต ใกรมาก 

เด็กชายอานุภาพ อย่างเจรืญ



เลขที่ห้องพัก รายช่อนักเรียน

18408

เด็กชายธนาพล โกรนรา 

เด็กชายวิชชากร รุ่งเรือง 

เดกชายซนทัต เทียนหวาน 

เดกชายณัฐภัทร เข่ือนจักร์

18410

เด็กชายอภิวิชญ์ กาพุทธิ้ 

เด็กชายรณซด เรียงโฉม 

เด็กชายภัทร์บวร นวลด้ัว 

เด็กซายอf ภัทร ธนานุภาพ

18411

เด็กชายธรรมปพน ลิมจำลอง 

เด็กชายณัฐดนย์ ลมจิตต์ 

เด็กชายธนบดินทร์ ชำนาญยา 

เด็กชายธีรภัทร รักสัตย์

18412

เด็กชายพีซฌุตม์ เงินมูล 

เด็กชายนภัสรพี เรือนลิทธ 

เด็กชายชนาธิศ ก้อนคำ 

เด็กชายยูรายุ ด้วงรักษา

18413

เด็กชายภูพีพัฒน์ คุ้มครอง 

เด็กชายฐติพันธ์ สองศรีโย 

เด็กชายธันณธรณ์ ผานุการณ์

18414

เด็กชายทีปกร มะลิลา 

เด็กชายปภาวี มุ่งต่อกิจ 

เด็กชายกฤดิณภัทร ณ น่าน



ระดับชั้นมัธยมคิกษาจที่ 6

เลขที่ห้องพัก รายธีอนักเรียน

18210

นาย อัครวิซญ์ คุยเพียภูมิ 

นาย รัฐภูมิ โชยลังกา 

นาย อินทนนท์ อินยม 

นาย พีระภัทร ภิญโญ

18212

นาย ธีรภัทร์ โพฑูรย์ 

นาย พัทธดลย์ รัตนแสง 

นาย พีพากษา ลิ้มประเสริฐ 

นาย สุญญพัฒน์ กุณา

18213

นาย สรวิชญ์ คิดดี 

นาย ธนวรรธน์ บุดดี 

นาย ธนาคาร คิดขาว 

นาย อภิวิชญ์ โหง่นแก้ว

18310

นาย ณภัทร จันทมงคล 

นาย ธัมม์ เภิดแสงสุริยงค์ 

นาย ชนม์ณคุณ วิเศษ 

นาย เศรษฐศาสตร์ โชยสิงท์

18311

นาย ภูผา ก่ิงแก้ว 

นาย คุภวิซญ์ กนกพีชญ์กุล 

นาย ปรปารินทร์ ภักดีภูมิมินทร์

18312

นายณ้ฐภัทร กองแก้ว 

นายพงศธร จันทาพูน 

นาย นันธรัฒน์ ราชเนตร

18313

นาย กฤษกร สุวรรณภูล 

นาย เสฎฐจุฒิ คินา 

นาย พลพิพัฒน์ แก่นแก้ว


