
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ สกุล
1 8707 นาย ทิวากร กลัยา
2 8712 นาย อภิรักษ์ ฟักแกว้
3 8786 นาย คณัสนันท์ เรียบร้อย
4 9139 นาย ศิริชัย วงค์ไชย
5 9235 นาย ธนาวุฒิ สิงห์แกว้
6 9236 นาย นพคุณ ดูการดี
7 8714 น.ส. กาญจนา เป็กตานะ
8 8716 น.ส. ชนิกา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา

9 8717 น.ส. ตันหยง ขยันขาย
10 8718 น.ส. แทรมรินทร์ บุญตัว
11 8719 น.ส. ธมณวรรณ เอกสะพัง
12 8720 น.ส. นฤมล ระวังทรัพย์
13 8722 น.ส. นันทิชา แซ่ต้ัง
14 8723 น.ส. ปณิดา วงศ์ไชย
15 8726 น.ส. โศภิดา มโนภัทรกลุ
16 8728 น.ส. สุพรรณี มั่นคง
17 8731 น.ส. อลิชา เตชะสาย
18 8741 น.ส. คัทลียา ดวงต๋า
19 8745 น.ส. ทิพวัลย์ ชอบจิตต์
20 8748 น.ส. เบญญาภา ไชยชนะ
21 8749 น.ส. ปารีดา สองสมุทร
22 8752 น.ส. วนิชยา ด้วงนิล
23 8781 น.ส. สมฤทัย กอ้นค า
24 8802 น.ส. กลุจิรา แกว้เขียว
25 8803 น.ส. จิตรานุช นาระจิตต
26 9011 น.ส. สุทธิดา อนิทศฤงคาร
27 9237 น.ส. กฤติยา เบิกบาน
28 9238 น.ส. ปภัสสร กอ้นค า

โรงเรยีนดงเจนวิทยำคม
รำยช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5/1  ปีกำรศึกษำ 2560

ลงช่ือ 

ลงช่ือ 



ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ สกุล
1 8710 นาย มินทร์ชฎา เดชะบุญ
2 8738 นาย หิรัญทรัพย์ มาไกล
3 8768 นาย ภูวิศ วงค์ไชย
4 8788 นาย จีรศักด์ิ จันทิ
5 8794 นาย ยงศิลป์ ฟองค า
6 8809 นาย ภัทรภณ ตนบุญ
7 9146 นาย อภิสิทธ์ิ ฟักแกว้
8 9240 นาย ชาติชาย บุญมา
9 8740 น.ส. เกศเพชร อุ่นดี
10 8742 น.ส. จาริกา วันมหาชัย
11 8743 น.ส. ชลธิรศน์ วงค์พิมล
12 8746 น.ส. ธนภรณ์ เจริญศิลปช์ัย
13 8747 น.ส. นริศรา ทาสี
14 8751 น.ส. รัชนีกร ยาสาร
15 8753 น.ส. ศิรประภา สุยะหลาน
16 8754 น.ส. สิริญญา สุยะเอ้ย
17 8755 น.ส. สุจิตรา ผูกประยูร
18 8757 น.ส. สุดารัตน์ อินถา
19 8758 น.ส. สุทธิดา ไชยกลุ
20 8777 น.ส. ฐิติมา ทิศสุกใส
21 8780 น.ส. วรรณิศา ฟองค า
22 8808 น.ส. สุมินตรา ขาวฟอง
23 8836 น.ส. ณัฏฐณิชา นามเเกว้
24 8849 น.ส. จิราภรณ์ สิงห์ชัย
25 9243 น.ส. ภัทราพร รัชนิกรเพ็ญ

โรงเรยีนดงเจนวิทยำคม
รำยช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5/2  ปีกำรศึกษำ 2560

ลงช่ือ 

ลงช่ือ 



ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ สกุล
1 8706 นาย ชญานนท์ รินฟอง
2 8708 นาย พงศ์ภัค กะทาง
3 8709 นาย พิสิษฐ์ เพ็ชรดวงดี
4 8733 นาย ชยากร กอ้นค า
5 8760 นาย กติติพร เพียรจริง
6 8761 นาย จตุรงค์ ชวนคิด
7 8762 นาย จิรายุส ใจกว้าง
8 8763 นาย ฉลอง ไชยกลุ
9 8764 นาย ณัฐนันท์ พาระสี
10 8765 นาย นนทิพัฒน์ จ ารัส
11 8771 นาย วันชัย กองแกว้
12 8784 นาย กนต์ธร โพธิหงษา
13 8789 นาย นันทวัฒน์ จ ารัส
14 8792 นาย พงศภัค ซ้อนเขียว
15 8797 นาย ศิริพงษ์ แสงเขียว
16 9244 นาย พงศกร สิงห์แกว้
17 9245 นาย สุทธิชัย ศิริเพชร
18 9249 นาย มงคล โลมะวิสัย
19 9252 นาย ธนภัทร ทองประเสริฐ
20 8724 น.ส. ปาริชาติ ฟักแกว้
21 8725 น.ส. วารีรัตน์ บุตรตะสืบ
22 8730 น.ส. อรพลิน ไชยวาด
23 8744 น.ส. ทวิภา กล่ินต้ัน
24 8756 น.ส. สุชานาถ อิงออน
25 8774 น.ส. กฤติยา แสนสี
26 8775 น.ส. กลัยารัตน์ อินอร
27 8778 น.ส. ณัฐนิชา ชื่นใจ
28 8783 น.ส. อรณิช เกดิกลุ
29 8804 น.ส. จุฑามาศ วงค์ไชย
30 8805 น.ส. ปรัชญาพร ส่องแสง
31 8807 น.ส. มาลินี ฟักแกว้
32 9016 น.ส. ทิพวรรณ หมั่นท า
33 9253 น.ส. ชลธิชา พร้อมสุข

โรงเรยีนดงเจนวิทยำคม
รำยช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 5/3  ปีกำรศึกษำ 2560

ลงช่ือ 

ลงช่ือ 

ลงช่ือ 

ลงช่ือ 


