
ที่ เลขประจําตัว ชื่อ สกุล
1 9262 ด.ช. เฉลิมชัย ปงกา
2 9263 ด.ช. ชินภัทร มุทะสัง
3 9264 ด.ช. ณัฐวุฒิ ไชยกุล
4 9265 ด.ช. ทศมินทร พรมจักร
5 9266 ด.ช. ธนากร โลยรส
6 9267 ด.ช. ธนาธร ไชยชนะ
7 9268 ด.ช. นครินทร สิทธิยานนท
8 9269 ด.ช. นรวัฒน ดูการดี
9 9270 ด.ช. นเรณฑ ธนู
10 9271 ด.ช. นวพล ปวงงาม
11 9272 ด.ช. นันณภัทร ทิศสุกใส
12 9273 ด.ช. นันทชัย ใจจริม
13 9274 ด.ช. ปยะดนัย วงคไชย
14 9275 ด.ช. ยศนันทน บุญแปง
15 9276 ด.ช. ยุทธการ บัวนาค
16 9277 ด.ช. ยูสเซอรี่ สิงหแกว
17 9278 ด.ช. รณกร ฟองจํา
18 9372 ด.ช. วิชัย ทาเขียว
19 9279 ด.ญ กัญญาณัฐ เครือสาร
20 9280 ด.ญ เกณิกา ทิพยพมร
21 9281 ด.ญ ชิชสุดา สงวนใจ
22 9282 ด.ญ ณัฎฐณิชา รักษาวงศ
23 9283 ด.ญ ณัฐกานต ลิมปศิริสันต
24 9284 ด.ญ นงเยาว ฟกแกว
25 9285 ด.ญ พันธณิกา พันธคํา
26 9286 ด.ญ พิชญาภา จาจุมปา
27 9287 ด.ญ แพรวนภา ชุมจิตต
28 9288 ด.ญ ภูวิศา บุญเรือง
29 9289 ด.ญ มินตรา ฟูแสง
30 9290 ด.ญ รัตนาวลี ดูการดี
31 9291 ด.ญ วนิตารา เอื้อหยิ่งศักดิ์
32 9292 ด.ญ ศศิประภา วงศชัย
33 9293 ด.ญ สุภาวดี เสารจันทร
34 9294 ด.ญ อมลรดา สิงหแกว
35 9295 ด.ญ อุไรวรรณ ดวงปาโคตร

ชาย 18 คน
หญิง 17 คน
รวม 35 คน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  ปการศึกษา 2560



ที่ เลขประจําตัว ชื่อ สกุล
1 9296 ด.ช. กฤษนัย โตสวัสดิ์
2 9297 ด.ช. ณัฐชัย อุนญาติ
3 9298 ด.ช. ตุลยวัต ศักดิ์สูง
4 9299 ด.ช. ธนวิชญ มหาปา
5 9300 ด.ช. ธีรพล วาสอนใจ
6 9301 ด.ช. ธีระชาติ เนียมปาน
7 9302 ด.ช. นวพล วงศสม
8 9303 ด.ช. ปฏิภาณ พรมสําลี
9 9304 ด.ช. ปยังกูร เบิกบาน
10 9305 ด.ช. พงศภัค เรียบรอย
11 9306 ด.ช. ภาณุวิชญ เปยทิพย
12 9307 ด.ช. สิทธิโชค อิงออน
13 9308 ด.ช. สุรทิน เหลาดี
14 9309 ด.ช. เสริมพล รัตนะ
15 9310 ด.ช. อภิชาติ ฟกแกว
16 9311 ด.ช. เอกพันธ สาวิสิทธิ์
17 9312 ด.ช. เอกสิทธิ์ แสนเครือ
18 9313 ด.ญ กตัญชลี รําไพ
19 9314 ด.ญ กิติยา ตั้งจิตร
20 9315 ด.ญ จิดาภา ไชยพลี
21 9316 ด.ญ จีระนุช ฟองจํา
22 9317 ด.ญ จุฑาทิพย ฟองแกว
23 9318 ด.ญ ชุติการ ไชยแรง
24 9319 ด.ญ ณัฐกานต แกวอินทะจักร
25 9320 ด.ญ ดาราวรรณ รวมสุข
26 9321 ด.ญ ธนัชพร มาไกล
27 9322 ด.ญ พรรณพฤกษเพชรรัศมีไพร
28 9323 ด.ญ ภูนาง ตันกูล
29 9324 ด.ญ มัลลิกา ดวงสวาง
30 9325 ด.ญ วิภาดา คิดดี
31 9326 ด.ญ ศุภาภรณ บุญชุม
32 9327 ด.ญ สุชานรี ศรีลาศักดิ์
33 9328 ด.ญ สุพรรษา ศรีชัย
34 9329 ด.ญ สุพิญชา ปรารมภ
35 9330 ด.ญ อนิสา ตันกูล

ชาย 17 คน
หญิง 18 คน
รวม 35 คน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2  ปการศึกษา 2560



ที่ เลขประจําตัว ชื่อ สกุล
1 9331 ด.ช. จักริน เทพราช
2 9332 ด.ช. ชนะนนท สุภาษา
3 9333 ด.ช. ฐานันด บุญเรือง
4 9334 ด.ช. ธนวัฒน ฟูเอี้ยง
5 9335 ด.ช. ธนากร หายทุกข
6 9336 ด.ช. ธีรภัทร สมศรี
7 9337 ด.ช. พัฒนพล เผาปอ
8 9338 ด.ช. ภาณุพงศ ทองฟู
9 9339 ด.ช. ภูมิมินทร ออยผดุง
10 9340 ด.ช. ศุทธวิร ไชยสถาน
11 9342 ด.ช. สงกรานต ถาถม
12 9343 ด.ช. สันติพงษ เงางาม
13 9344 ด.ช. อนุวัฒน พรมคํา
14 9345 ด.ช. อภิสิทธิ์ วงศสม
15 9346 ด.ช. อัษฎายุธ คําภิโล
16 9347 ด.ญ กัลยสุดา ขาวละออ
17 9348 ด.ญ จิรัญดา ภูเลี่ยมดาว
18 9349 ด.ญ ชญานิษฐ สุนันท
19 9350 ด.ญ ชัชฎาภรณ ธิยะ
20 9351 ด.ญ ฐิดาภา หอมนาน
21 9352 ด.ญ ณัฐชา คําลือ
22 9353 ด.ญ ณัฐมน ตันกูล
23 9354 ด.ญ ณิชมน แกวมณี
24 9355 ด.ญ ดวงเนตร บุรีเรือง
25 9356 ด.ญ ตรีชฎาพร วงควัง
26 9357 ด.ญ นฤมล ศรีคํา
27 9358 ด.ญ พัณณิตา ธุวะคํา
28 9359 ด.ญ ภัคสุดา สวางแสง
29 9360 ด.ญ ภัทรวดี ปจิตร
30 9361 ด.ญ รวิสรา ตันกูล
31 9362 ด.ญ วนิดา ยาสมุทร
32 9363 ด.ญ สินจัย วงศไชย
33 9364 ด.ญ อรจีรา อุตพันธ

ชาย 15 คน
หญิง 18 คน
รวม 33 คน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3  ปการศึกษา 2560
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