โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/1 ปีกำรศึกษำ 2565
ครูที่ปรึกษำ ครูพิพิธพัฒน์ ณ น่ำน , ครูธนกฤต ปิงน้ำโท้ง
เลขประจ
ำตั
ว
เลขที่
ชื่อ
สกุล
1 9897 ด.ช. กฤตเมธ
ยามี
2 9901 ด.ช. ชญามัย
ฟองคา
3 9902 ด.ช. ณฐกร
ฟองจา
4 9905 ด.ช. ณัฐภูมิ
เครือมา
5 9906 ด.ช. ณัฐภูมิ
สมุทรจักร
6 9908 ด.ช. ทินกร
อินต๊ะรักษา
7 9914 ด.ช. ธวัชชัย
อินตุพร
8 9917 ด.ช. ธีรพัฒน์
วงศ์ไชย
9 9918 ด.ช. นราธิป
ชุมภู
10 9924 ด.ช. พงศกร
ชื่นจิต
11 9925 ด.ช. พงศ์พัศ
จินะตา
12 9926 ด.ช. พงศภัค
พงษ์คา
13 9930 ด.ช. พิเชฐษ์
อัมทิมพา
14 9933 ด.ช. ยศกร
เผ่าสิงห์
15 9934 ด.ช. รพีภัทร์
เมืองวงศ์
16 9936 ด.ช. วรกานต์ ภูตินันท์
17 9938 ด.ช. วีรินทร์
อินวงศ์วรรณ
18 9946 ด.ช. อภิเดช
สุขสวัสดิ์
19 9966 ด.ช. วรเมธ
แสนศรี
20 9983 ด.ช. กล้าวศิน อินต๊ะรักษา
21 9951 ด.ญ. กรกมล
ดูการดี
22 9954 ด.ญ. จิรชยา
คาปันติ๊บ
23 9956 ด.ญ. จิรัชยา
พึ่งสุข
24 9959 ด.ญ. ชนิกานต์ ฟักแก้ว
25 9960 ด.ญ. ไช่มุก
เดชเจริญสี
26 9961 ด.ญ. ฑิตฐิตา
สิงห์แก้ว
27 9971 ด.ญ. ปุณยวีร์
เลิศพัฒนทวีสุข
28 9976 ด.ญ. พิพัฒนพร เทพสาย
29 9986 ด.ญ. วรนุช
อินเที่ยง
30 9990 ด.ญ. ศศิพิมพ์
ฟักแก้ว
31 9992 ด.ญ. ศิวนาถ
จันทร์มูล
32 9995 ด.ญ. สุพิชชา
พูลแก้ว
33 9997 ด.ญ. อนัญญา มาไกล
34 9999 ด.ญ. อริสรา
ฟองจา
35 10000 ด.ญ. อริสรา
ขัติยะ
36 10001 ด.ญ. อัจจิมา
ยาสาร
37 10002 ด.ญ. อาภัสรา คาเรือง
ชาย
20
คน
หญิง
17
คน
รวม
37
คน

โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/2 ปีกำรศึกษำ 2565
ครูที่ปรึกษำ ครูภัคจิรำ สำรทอง , ครูประพันธ์ ปนยะ
เลขประจ
ำตั
ว
เลขที่
ชื่อ
สกุล
1 9895 ด.ช. กรวิทญ์
วงศ์ไชย
2 9896 ด.ช. กฤตชัย
กะทง
3 9903 ด.ช. ณฐวัฒน์ ใจเชยชม
4 9907 ด.ช. ณัฐวุฒิ
เผ่าศรีชัย
5 9910 ด.ช. ทิวัตถ์
พรมวิชัย
6 9912 ด.ช. ธนภัทร
บุญเรือง
7 9913 ด.ช. ธนา
แสนทา
8 9915 ด.ช. ธัมมคุณ
ติกขะปัญโญ
9 9920 ด.ช. ปรเมษฐ์ เทพเอ้ย
10 9928 ด.ช. พราพัฒน์ ชอบธรรม
11 9932 ด.ช. ภานุวัฒน์ สีหานาม
12 9935 ด.ช. รพีภูไท
ก้อนคา
13 9940 ด.ช. สยาม
มาตย์นน
14 9943 ด.ช. เสฏฐวุฒิ จันทร์แดง
15 9944 ด.ช. อดิเทพ
เครือสาร
16 9945 ด.ช. อนุศิษฎ์
อุประ
17 9947 ด.ช. อัฐพล
บุญเรือง
18 9964 ด.ช. เก่งณรงค์ อินต๊ะรักษา
19 10003 ด.ช. ธนวิชญ์
ราไพ
20 10023 ด.ช. ภูริชญ์
เครือสาร
21 9957 ด.ญ. จีรนันท์
ทิศสุกใส
22 9958 ด.ญ. ชญานิศ
รัชสมบูรณ์
23 9962 ด.ญ. ณัฎฐธิดา สมศรี
24 9963 ด.ญ. ณัฐจิรา
เรืองศิลปศาสตร์
25 9965 ด.ญ. ธมนวรรณ อินยัง
26 9968 ด.ญ. นิพาดา
ต๊ะวงศ์
27 9969 ด.ญ. ปรีญาภัทร์ มหาเนตร์
28 9970 ด.ญ. ปุณณาสา ฉั่ว
29 9972 ด.ญ. พรทิวา
ฟองขาว
30 9973 ด.ญ. พัชรธิดา ชวนคิด
31 9974 ด.ญ. พัฒน์นรี จิตต์มะโน
32 9978 ด.ญ. ภัทรธิดา สิงห์แก้ว
33 9982 ด.ญ. รมิตา
แก้วช่วย
34 9988 ด.ญ. วิชญญาภรณ์ วงศ์วัง
35 9993 ด.ญ. ศุภิศร
ตันกูล
36 9994 ด.ญ. สุชาวดี
ธะนู
37 9998 ด.ญ. อภิชรา
วงศ์ตุ่น
ชาย
20
คน
หญิง
17
คน
รวม
37
คน

โรงเรียนดงเจนวิทยำคม
รำยชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 ปีกำรศึกษำ 2565
ครูที่ปรึกษำ ครูกำนต์ธีรำ วำเพ็ชร , ครูดวงดี แซ่ว่ำง
เลขประจ
ำตั
ว
เลขที่
ชื่อ
สกุล
1 9898 ด.ช. กิตติศักดิ์ ชอบจิตต์
2 9899 ด.ช. จิตติพัฒน์ ชอบธรรม
3 9900 ด.ช. เจษฏา
นันต๊ะราช
4 9904 ด.ช. ณภัทร
เครือสาร
5 9909 ด.ช. ทินภัทร
แสงวรรณดี
6 9911 ด.ช. ธนกร
จ่อแก้ว
7 9916 ด.ช. ธีรเดช
ส่องแสง
8 9919 ด.ช. บุญญฤทธิ์ ศรีพะเนิน
9 9921 ด.ช. ปรวีร์
สีพลมาตย์
10 9922 ด.ช. ปัญญพัฒน์ กันไชย
11 9923 ด.ช. ปิยภัทร
อินต๊ะมอย
12 9927 ด.ช. พชรพล
ปราไชย
13 9929 ด.ช. พิชญะ
วงศ์ไชย
14 9931 ด.ช. พีรวิชญ์
ธุวะคา
15 9937 ด.ช. วีรภัชร์
ก้อนคา
16 9939 ด.ช. ศิรวิทย์
วุฒิ
17 9941 ด.ช. สถาพร
ชอบจิตต์
18 9942 ด.ช. สุกนต์ธี
สิงห์แก้ว
19 9996 ด.ช. ชิษณุพงศ์ รวมสุข
20 10004 ด.ช. พงศ์พล
เกิดกุล
21 9948 ด.ญ. กนกวรรณ พูลพิพิธ
22 9949 ด.ญ. กมลพร
สังข์สอาด
23 9950 ด.ญ. กมลวรรณ พูลพิพิธ
24 9953 ด.ญ. จิรชญา
สร้อยบุญมา
25 9955 ด.ญ. จิรติกา
ลาวาทิพย์
26 9967 ด.ญ. นันท์นภัส คาอู
27 9975 ด.ญ. พิชญาพร เครือยศ
28 9977 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ยังมั่ง
29 9979 ด.ญ. ภัทรธิดา ดากลิ่น
30 9980 ด.ญ. ภัทรนันท์ เวียงวงศ์
31 9981 ด.ญ. ภัทรวดี
สิงห์แก้ว
32 9984 ด.ญ. ลัคนา
วงศ์ไชย
33 9985 ด.ญ. วนิดา
กลิ่นสม
34 9987 ด.ญ. วริศรา
กะทาง
35 9989 ด.ญ. ศศิกานต์ นามอยู่
36 9991 ด.ญ. ศิริณทิรา สายขุน
ชาย
หญิง
รวม

20
16
36

คน
คน
คน

