
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ สกุล
1 9386 ด.ช. จิตรภาพ รักษาวงค์
2 9387 ด.ช. ชนาธิป ตันกูล
3 9388 ด.ช. ณรงค์ธร จินดวง
4 9389 ด.ช. ณัฏฐกิตต์ิ วังก๋าใจ
5 9390 ด.ช. ณัทธนพิฒัน์ ฟองจ า
6 9391 ด.ช. ธีรโชติ ชาญนอก
7 9392 ด.ช. ประทานพร ส่วยอ้าย
8 9393 ด.ช. ปรัชญา นาคงาม
9 9394 ด.ช. พิรุณ สุทธะค า
10 9395 ด.ช. ภูเบศ เผ่าฟู
11 9396 ด.ช. รพีภัทร หมอเก่ง
12 9397 ด.ช. วีรภัทร เจ๊ะแฮ
13 9398 ด.ช. ศิริพล เรียบร้อย
14 9399 ด.ช. สิทธิชัย เดชะบญุ
15 9400 ด.ช. อดิศักด์ิ สิงหแ์ก้ว
16 9401 ด.ช. อินทรชิต พรมสิทธ์ิ
17 9402 ด.ญ. กัญญารัตน์ ร าไพ
18 9403 ด.ญ. จันทมาส หน่อแก้ว
19 9404 ด.ญ. เบญญาภรณ์ ถาวงค์
20 9405 ด.ญ. ปรียาพร ขาวฟอง
21 9406 ด.ญ. พรวลัย สงวนใจ
22 9407 ด.ญ. พาณิภัค ยอดจันทร์
23 9408 ด.ญ. พิมพ์มาดา ฟองจ า
24 9409 ด.ญ. แพรพร ไชยอุด
25 9410 ด.ญ. ภัทรธิดา ใจกว้าง
26 9411 ด.ญ. ภัทรวดี วงศ์ไชย
27 9412 ด.ญ. มัณฑกานต์ โวหารเสาวภาคย์
28 9413 ด.ญ. โยทะกา ขจรสกุลวงศ์
29 9414 ด.ญ. วรัญญา พรมจักร
30 9415 ด.ญ. สุวนันท์ ย่ิงเสมอ
31 9416 ด.ญ. อุไรวรรณ เครือสาร

ชาย 16 คน
หญิง 15 คน
รวม 31 คน

โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
รำยช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 1/1  ปีกำรศึกษำ 2561



ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ สกุล
1 9417 ด.ช. กฤษฎา ปญัญาวงค์
2 9418 ด.ช. กิตดนัย อนิทร์วงค์วรรณ

3 9419 ด.ช. ไกรวิชญ์ สมศักด์ิ
4 9420 ด.ช. จตุพล เทพราช
5 9421 ด.ช. เจษฎา เผ่าเคร่ือง
6 9422 ด.ช. ชัยปรากานต์ ดวงแก้ว
7 9423 ด.ช. ณัฐพงษ์ งานดี
8 9424 ด.ช. ธีรเดช เรียบสาร
9 9425 ด.ช. นัฎฐชัย เรียบร้อย
10 9426 ด.ช. ภัคธร อินทรงค์
11 9427 ด.ช. ภัทรพล รัชนีกรเพ็ญ
12 9428 ด.ช. ภูชิสะ ร าไพ
13 9429 ด.ช. มนต์ตระการ ไชยวุฒิ
14 9430 ด.ช. ศรยุทธ ทาเขียว
15 9431 ด.ช. ศิวกร แก้วแดง
16 9432 ด.ญ. กัญญารัตน์ ธิปญัโญ
17 9433 ด.ญ. ชญาดา สุยะตะ
18 9434 ด.ญ. โชติกา วงค์ดวง
19 9435 ด.ญ. ธัญชนก ดูการดี
20 9436 ด.ญ. นภาพร พรมค าซาว
21 9437 ด.ญ. นิรามัย ปวงงาม
22 9438 ด.ญ. พีรพัฒน์ โตสวัสด์ิ
23 9439 ด.ญ. เมทนิี นามอยู่
24 9440 ด.ญ. วรรณิกา ขวัญธนช่วงสกุล
25 9441 ด.ญ. ศศิกานต์ ฟักแก้ว
26 9442 ด.ญ. ศศินา อินทสม
27 9443 ด.ญ. ศิริญญา สิงหแ์ก้ว
28 9444 ด.ญ. สุจารี ฟักแก้ว
29 9445 ด.ญ. สุทธิดา มีทอง
30 9446 ด.ญ. อรพรรณ เสือพยัคฆ์
31 9447 ด.ญ. อรรัมภา พงษ์ค า

ชาย 15 คน
หญิง 16 คน
รวม 31 คน

โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
รำยช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 1/2  ปีกำรศึกษำ 2561



ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ สกุล
1 9448 ด.ช. ธนกร ร าไพ
2 9449 ด.ช. บญุยกร ธรรมสอน
3 9450 ด.ช. พงธกร วงศ์สม
4 9451 ด.ช. พงษ์ทอง หงษาธร
5 9452 ด.ช. ภิรัฐกรณ์ กิ่งสละ
6 9453 ด.ช. ภูมิพัฒน์ กองประชุม
7 9454 ด.ช. มนัสวิน สมเครือ
8 9455 ด.ช. รพีภัทร อินต๊ะมอย
9 9456 ด.ช. ฤทธิพร ตันกูล
10 9457 ด.ช. วัชรพล ณ เชียงใหม่
11 9458 ด.ช. วีรภาพ นามอยู่
12 9459 ด.ช. ศิรวัฒน์ หลักค า
13 9460 ด.ช. ศุภเชษฐ์ โภชนา
14 9461 ด.ช. อคิรา เจนใจ
15 9462 ด.ช. อดิศักด์ิ ไชยโพธ์ิ
16 9463 ด.ช. อลงกรณ์ พงษ์ค า
17 9464 ด.ญ. กุลจิรา ตันกูล
18 9465 ด.ญ. กุลนิดา ตันกูล
19 9466 ด.ญ. ชวัลรัตน์ ฟักแก้ว
20 9467 ด.ญ. ณิชากร ปาสาร
21 9468 ด.ญ. ธัญพิชชา ช านาญกล้ิง
22 9469 ด.ญ. นริสา จุมปา
23 9470 ด.ญ. เปรมิกา ย่ีเฮง
24 9471 ด.ญ. พัชรียา กล่ินศรีสุข
25 9472 ด.ญ. รุ่งนภา มุณี
26 9473 ด.ญ. วชิรณาณ์ภรณ์ไชยกุล
27 9474 ด.ญ. ศศิวิมล พงษ์ค า
28 9475 ด.ญ. ศิรินภา กูนโน
29 9476 ด.ญ. สุทธดา สุนันต๊ะ
30 9477 ด.ญ. อมรพันธ์ ร าไพ
31 9478 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ปอ้งกัน

ชาย 16 คน
หญิง 15 คน
รวม 31 คน

โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
รำยช่ือนักเรียนช้ันมธัยมศึกษำปีที่ 1/3  ปีกำรศึกษำ 2561


