
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ สกุล
1 8560 นาย กฤษฎา มีเชาว์
2 8563 นาย ทินวัฒน์ ค าชุม
3 8567 นาย ชนาธิป หาอย่าทุกข์
4 8584 นาย ณัฐพงษ์ บัวบาน
5 9119 นาย ประกาศิต สาริพันธ์
6 8570 น.ส. กลัยกร ร าไพ
7 8573 น.ส. ชนิษฐา ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา

8 8578 น.ส. ปนัดดา ช านาญยา
9 8581 น.ส. ศิริกานดา ฟองค า
10 8582 น.ส. สิรินทิพย์ เชียงมูล
11 8594 น.ส. ฐิติรัตน์ วงค์ไชย
12 8595 น.ส. ธนัชชา โสมนัส
13 8596 น.ส. ธุวพร ไชยชนะ
14 8597 น.ส. นุชสรา มหาป่า
15 8600 น.ส. เพ็ญพิชชา อินทาโย
16 8604 น.ส. วิลาวัณย์ ฟักแกว้
17 8607 น.ส. อริศรา อิ่นแกว้
18 8621 น.ส. กฤติยาณี บุญเรือง
19 8642 น.ส. กชรัตน์ วงค์ไชย
20 9120 น.ส. กฤติกา สมณะ
21 9121 น.ส. กานต์ธิดา ยาดี
22 9122 น.ส. วิลาวัลย์ ฟักแกว้

โรงเรยีนดงเจนวิทยำคม
รำยช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6/1  ปีกำรศึกษำ 2560

ลงช่ือ 

ลงช่ือ 



ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ สกุล
1 8565 นาย พันธกร มาฟู
2 8566 นาย รุ่งโรจน์ ทองจ าปา
3 8610 นาย ฐิติวัสส์ ส่องแสง
4 8634 นาย ธนวัฒน์ งอนจัตุรัส
5 8574 น.ส. ชลิตตา วงค์ไชย
6 8575 น.ส. นิตยา ไชยกลุ
7 8576 น.ส. นิภาพรรณ เรียบร้อย
8 8577 น.ส. นิภาวรรณ ฟักแกว้
9 8598 น.ส. บัวชมพู ภิมุข
10 8599 น.ส. ปิยมน พวงค า
11 8601 น.ส. ภัทริยา อวดหาญ
12 8602 น.ส. ภิรัญญา คาโตริ
13 8603 น.ส. วัลย์ลิการ์ วงค์ไชย
14 8606 น.ส. อรปรียา อนิทร์วงศ์วรรณ

15 8626 น.ส. พลอยชมพู น้อยทูล
16 8644 น.ส. จันทัปปภา บุญเรือง
17 8647 น.ส. ธัญลักษณ์ ฟักแกว้
18 8649 น.ส. พัฒนิตดา บุญประเสริฐ
19 8832 น.ส. บุษบา พงษ์สวัสด์ิ
20 9123 น.ส. กลุปริยา อุตมา
21 9124 น.ส. ณิชกานต์ อินบาล
22 9125 น.ส. เยาวพา ฝังวาปี
23 9126 น.ส. กฤติยากร วงค์เวียน
24 9135 น.ส. ลลิตตา ชินกากิ

โรงเรยีนดงเจนวิทยำคม
รำยช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6/2  ปีกำรศึกษำ 2560

ลงช่ือ 

ลงช่ือ 



ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ สกุล
1 8561 นาย จารุวัฒน์ จ ารัส
2 8562 นาย ณัฐพล วงศ์ไชย
3 8587 นาย ปิยะพัชร ปิงเมือง
4 8588 นาย พงพิพัฒน์ อินทะไชย
5 8590 นาย ภาณุกร ศรีจันทร์
6 8611 นาย ทศพล วงศ์ไชย
7 8612 นาย ธนัชชา ชื่นจิตต์
8 8617 นาย ศราวุฒิ ขาวละออ
9 8619 นาย สิรวิชญ์ เนตรผาบ
10 8631 นาย กจิการ ปัญญาฟู
11 8632 นาย เกยีรติพงษ์ เมืองค า
12 8633 นาย ณัฐพล ไชยกลุ
13 8636 นาย นพนันท์ ชอบธรรม
14 8639 นาย ศรราม บุญมา
15 8640 นาย สิทธิศักด์ิ สิงห์แกว้
16 8641 นาย อานุภาพ จ ารัส
17 8827 นาย ภัทรพล วงค์สม
18 9127 นาย คมกริช ขจรกลาง
19 9128 นาย ศิริชัย เทียนรุ่งอรุณ
20 9129 นาย ศุภวัฒน์ ด้วงนิ่ม
21 8571 น.ส. จิรุนันท์ หลวงตา
22 8593 น.ส. จารุวรรณ ดวงตา
23 8605 น.ส. ศุภกานต์ ฟักแกว้
24 8622 น.ส. เจนจิรา ทรงกลุ
25 8625 น.ส. เบญญาภา บุญมา
26 8627 น.ส. พิมพากานต์ พรมวัง
27 8628 น.ส. วีระญา สมศรี
28 8629 น.ส. สิรินทรา เบิกบาน
29 8630 น.ส. เสาวลักษณ์ สุริยะเพีย้ง
30 8643 น.ส. กมลพรรณ หลักค า
31 8645 น.ส. ชนิภรณ์ ระวังทรัพย์
32 8648 น.ส. ประณีตศิลป์ เครือสาร
33 8831 น.ส. พัชรี แสงสี
34 9130 น.ส. กญัญารัตน์ เภตรา
35 9131 น.ส. พัชริดา สูงขาว
36 9132 น.ส. พุทธรักษา เบิกนา
37 9134 น.ส. วันเพ็ญ กอ้นค า
38 9255 น.ส. วนิดาวรรณ เทพน่าน

โรงเรยีนดงเจนวิทยำคม
รำยช่ือนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 6/3  ปีกำรศึกษำ 2560

ลงช่ือ 

ลงช่ือ 

ลงช่ือ 

ลงช่ือ 


