
ที่ เลขประจําตัว ชื่อ สกุล แผนการเรียน
1 08793 นาย มนัญชัย ฟองจํา วิทย-คณิต
2 08851 นาย จตุรวิชญ ใจหาญ วิทย-คณิต
3 08852 นาย จักรพรรณ วรรณรักษ วิทย-คณิต
4 08856 นาย ณัฐพล สมุทรจักร วิทย-คณิต
5 08857 นาย ถิรพล ขันทะกิจ วิทย-คณิต
6 08897 นาย ภูมรพี ทิศธรรม วิทย-คณิต
7 08903 นาย นิรัติ ดุเหวา วิทย-คณิต
8 08953 นาย ณัฐพล วงศไชย วิทย-คณิต
9 08873 น.ส. พรรณวรินทร อินทรทิพย วิทย-คณิต
10 08875 น.ส. พิมพขวัญ โพธิตา วิทย-คณิต
11 08880 น.ส. ยุพารัตน ศรีดวงใจ วิทย-คณิต
12 08883 น.ส. ศรุตา พลูแกว วิทย-คณิต
13 08885 น.ส. อรวรรณ กอนคํา วิทย-คณิต
14 08907 น.ส. เกศรินทร แกวมา วิทย-คณิต
15 08910 น.ส. ธนพร ปญญาดี วิทย-คณิต
16 08911 น.ส. นฤมล ชื่นวงศ วิทย-คณิต
17 08914 น.ส. ปทมา ชอบจิตต วิทย-คณิต
18 08917 น.ส. วริศรา พงษคํา วิทย-คณิต
19 08920 น.ส. อันนา ชอบธรรม วิทย-คณิต
20 08940 น.ส. ณัฐกานต วงศไชย วิทย-คณิต
21 08969 น.ส. กานติมา มักได วิทย-คณิต
22 08974 น.ส. ณัฎฐณิชา ไชยวุฒิ วิทย-คณิต
23 08978 น.ส. เยาวภา กาถม วิทย-คณิต
24 08979 น.ส. นันทนลิน บุญเรือง วิทย-คณิต
25 08982 น.ส. วริศรา หมอเกง วิทย-คณิต

ชาย 8 คน
หญิง 17 คน
รวม 25 คน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/1  ปการศึกษา 2560



ที่ เลขประจําตัว ชื่อ สกุล แผนการเรียน
1 08859 นาย เทียนชัย เรียบรอย วิทย-คณิต
2 08860 นาย ธนดล กันเสย วิทย-คณิต
3 08862 นาย ธีรภัทร สองแสง วิทย-คณิต
4 08866 นาย เหมันต นันทแกว วิทย-คณิต
5 08887 นาย ณัฐชาติ จํารัส วิทย-คณิต
6 08891 นาย นัทธพงศ สานงาม วิทย-คณิต
7 08896 นาย พิพัฒนชัย รินฟอง วิทย-คณิต
8 08955 นาย ณัฐพล นามอยู วิทย-คณิต
9 08870 น.ส. ขวัญพิชชา อินตะรักษา วิทย-คณิต
10 08872 น.ส. ปลายฝน ออยบํารุง วิทย-คณิต
11 08874 น.ส. พรรภษา มีชั้น วิทย-คณิต
12 08876 น.ส. พิยะดา ขาวแสง วิทย-คณิต
13 08878 น.ส. ภัทรวดี ศรีวิไชย วิทย-คณิต
14 08904 น.ส. กนกวรรณ ชื่นจิต วิทย-คณิต
15 08905 น.ส. เกวลิน วงคแสนสี วิทย-คณิต
16 08906 น.ส. เกศรา เรียมสาร วิทย-คณิต
17 08908 น.ส. คัทรียา ไชยกุล วิทย-คณิต
18 08912 น.ส. ปฐมาวดี หนอแกว วิทย-คณิต
19 08913 น.ส. ปวีณา นามแกว วิทย-คณิต
20 08916 น.ส. วรัญญา วงศแสนศรี วิทย-คณิต
21 08918 น.ส. สุจิตรา สงวนใจ วิทย-คณิต
22 08950 น.ส. แสงเทียน ขัดวันดี วิทย-คณิต
23 08975 น.ส. ณัฐชา เครือสาร วิทย-คณิต
24 08976 น.ส. ปุญญิศา ศรีพะเนิน วิทย-คณิต
25 08977 น.ส. มนัณชญา กอมวงค วิทย-คณิต

ชาย 8 คน
หญิง 17 คน
รวม 25 คน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2  ปการศึกษา 2560



ที่ เลขประจําตัว ชื่อ สกุล แผนการเรียน
1 08854 นาย เจตนิพัทธิ์ ทุยกระโทก ศิลป-จีน
2 08863 นาย พิทักษ กอนคํา ศิลป-คอม
3 08867 นาย อัครกร ตันกูล ศิลป-ญี่ปุน
4 08901 นาย ศรัณย หมอเกง ศิลป-คอม
5 08925 นาย ธีรภัทร ตอนทองจันทร ศิลป-คอม
6 08930 นาย ปยะพงษ พรอมสุข ศิลป-คอม
7 08933 นาย รัฐกานต เทพดาย ศิลป-คอม
8 08935 นาย วรศักดิ์ ตินานพ ศิลป-คอม
9 09137 นาย รณกฤต อินทรพัฒน ศิลป-คอม
10 08879 น.ส. มลทิลา ทรงลังสี ศิลป-จีน
11 08881 น.ส. รวิสรา วงคไชย ศิลป-บัญชี
12 08882 น.ส. รุจิรา ดอนฟุงไพร ศิลป-จีน
13 08884 น.ส. สุกัญญา กิ่งสวัสดิ์ ศิลป-ญี่ปุน
14 08909 น.ส. ชื่นนภา ชุมภูคํา ศิลป-บัญชี
15 08939 น.ส. จริยา ศักดิ์สูง ศิลป-บัญชี
16 08942 น.ส. ธนพร อินทญาติ ศิลป-จีน
17 08943 น.ส. นัทธมน พรมจักร ศิลป-บัญชี
18 08944 น.ส. นิภัธรา ดวงจันทร ศิลป-บัญชี
19 08945 น.ส. เนตรอัปสร แกวคํา ศิลป-บัญชี
20 08946 น.ส. เปรมฤทัย เกษตรวิทย ศิลป-บัญชี
21 08948 น.ส. วราภรณ ฟกแกว ศิลป-บัญชี
22 08949 น.ส. สุธาภรณ ขาวแสง ศิลป-บัญชี
23 08968 น.ส. กมลวรรณ ไชยกุล ศิลป-บัญชี
24 08970 น.ส. จินตนา ยาดี ศิลป-จีน
25 08971 น.ส. จีรประภา อึ้งศิลปศรีกุล ศิลป-คอม
26 08972 น.ส. ฉัตรชนก ตันกูล ศิลป-บัญชี
27 09341 น.ส. จิรัชญา เดชชัย ศิลป-ญี่ปุน
28 09365 น.ส. ลออ พารจริง ศิลป-บัญชี

ชาย 9 คน
หญิง 19 คน
รวม 28 คน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3  ปการศึกษา 2560



ที่ เลขประจําตัว ชื่อ สกุล แผนการเรียน โรงเรียนเดิม หมายเหตุ
1 08858 นาย ทินภัทร มาทอง ศิลป-ชาง
2 08861 นาย ธวัชชัย แกวเทพ ศิลป-ชาง
3 08864 นาย ภานุพงษ หวยลึก ศิลป-ชาง
4 08892 นาย บรรณลักษณ นิลสวิท ศิลป-ชาง
5 08895 นาย พรหมพิริยะ ศรีวิลัย ศิลป-ชาง
6 08898 นาย วรากร เรือนคํา ศิลป-ชาง
7 08926 นาย นัฐดนัย แกวนาคุณ ศิลป-ชาง
8 08929 นาย ปรมัสย อินตะ ศิลป-ชาง
9 08936 นาย ศุภกานต วงศไชย ศิลป-คอม
10 08952 นาย ณัฐพงษ วงศไชยา ศิลป-ชาง
11 08956 นาย ทรงกรด ไชยสถาน ศิลป-ชาง
12 08957 นาย ธนากร ปญญาดี ศิลป-ชาง
13 08958 นาย ธีรภัทร สองแสง ศิลป-ชาง
14 08959 นาย นริศร ธิวงค ศิลป-ชาง
15 08966 นาย อภิลักษณ กอนคํา ศิลป-ชาง
16 09366 นาย อภิลักษณ ปนทา ศิลป-ชาง
17 09367 นาย กิตติภณ ฟกแกว ศิลป-ชาง
18 09368 นาย เวคิน พรมจักร ศิลป-ชาง
19 09369 นาย จรูญพันธุ วงคสม ศิลป-ชาง
20 09370 นาย เกียรติศักดิ์ แกวมา ศิลป-ชาง
21 09371 นาย พันธกานต สิงหแกว ศิลป-ชาง

ชาย 21 คน
หญิง 0 คน
รวม 21 คน

โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4  ปการศึกษา 2560
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