
เลขที่
เลข

ประจ ำตั
ว

หมำยเหตุ

1 35932 เด็กชาย ณกร ประพรรดิจักกจิ 35931 เด็กชาย กฤตเมธ มลูค าดี

2 35933 เด็กชาย ณฐพงศ์ ปงกนัค า 35934 เด็กชาย ณภทัร ธรรมเสนา

3 35938 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปันปิน 35935 เด็กชาย ณัฐดนัย อนิต๊ะวงค์

4 35939 เด็กชาย นราวิทย์ เรือนแกว้ 35936 เด็กชาย เตชินท์ ไทรศร

5 35940 เด็กชาย ปัณณทัต ไชยแกว้ 35937 เด็กชาย ธนกฤต กาบค า

6 35947 เด็กหญงิ กชพร อนิใจยา 35941 เด็กชาย ภทัรพล วรรณโน

7 35948 เด็กหญงิ กมลลักษณ์ สุขเกษม 35942 เด็กชาย ภทัรพล แสงสว่างพิพัฒน์

8 35949 เด็กหญงิ กนัติศา เปล่งใส 35943 เด็กชาย ภวูรินทร์ ศรีมลู

9 35950 เด็กหญงิ กรีติ วิสาพล 35945 เด็กชาย สุวรรณภมูิ ศรีสุวรรณ์

10 35953 เด็กหญงิ ณัฐรินีย์ ศรีเจริญตา 35946 เด็กชาย เอื้อองักรู ชัยตาน

11 35954 เด็กหญงิ นภสักร ยาน๊ะ 35951 เด็กหญงิ จิรภญิญา แซ่ออ๋ง

12 35955 เด็กหญงิ นภสัรา ไชยศรีมา 35952 เด็กหญงิ จุฑาภรณ์ ดาษถนิม

13 35956 เด็กหญงิ นัยน์ภคั ธุวะค า 35960 เด็กหญงิ พิชฎา โพนาคา

14 35957 เด็กหญงิ ปพิชญา ยันณี 35961 เด็กหญงิ ภทัรธิดา วันดี

15 35958 เด็กหญงิ ปัญญาพร แกว้กนัทา 35962 เด็กหญงิ ภทัรวดี แสงค า

16 35963 เด็กหญงิ ศิรดา ทองถ้ านาค 35964 เด็กหญงิ สุพรรณิกา ไสยวรรณ์

17 35966 เด็กหญงิ อลิสา ภริาษร

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จงัหวัดเชยีงรำย

รำยชื่อนักเรียนภำคเรียนที ่2  ปีกำรศึกษำ 2564  ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1.1

ครูประจ ำชั้น นำงกุลธิดำ  จรรยำพงษ์  ห้องโฮมรูม 441

กลุ่ม A กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนทีเ่สี่ยง)
เรียน online ทุกวัน



เลขที่
เลข

ประจ ำตั
ว

หมำยเหตุ

1 35967 เด็กชาย กฤษกร พึง่ผล 35968 เด็กชาย กติติศักด์ิ รุ้งดี

2 35971 เด็กชาย เชษฐ์วุฒ เสวกวิหารี 35969 เด็กชาย ชนะชัย บัวค า

3 35972 เด็กชาย ทินภทัร กาจินะ 35970 เด็กชาย ชินวร สุภาชะนะ

4 35973 เด็กชาย ธนกฤต ใจด้วง 35974 เด็กชาย ธนกฤต ตาตน

5 35975 เด็กชาย ธีร์ปกรณ์ คุณศิลป์ 35976 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ปละสอน

6 35977 เด็กชาย ปวริศ ไชยยา 35978 เด็กชาย ปุลวัชร ไชยเทพ

7 35979 เด็กชาย พิชยนนท์ นิลสวิทย์ 35980 เด็กชาย ภริู มงคลคลี

8 35981 เด็กหญงิ กฤติกานต์ วงค์ษา 35982 เด็กหญงิ กลัยาณี เลเชอะ

9 35985 เด็กหญงิ ณัฏฐพร แกว้รากมขุ 35983 เด็กหญงิ จิรานันท์ ศรีเสาวรักษ์

10 35989 เด็กหญงิ ปนัดดา มาเตชะ 35984 เด็กหญงิ ชนิกานต์ ยาวิชัย

11 35990 เด็กหญงิ ปรีญานันท์ เถินสุวรรณ 35986 เด็กหญงิ ณิชานันท์ รินอา้ย

12 35993 เด็กหญงิ ปุญญสิา ช่างปัด 35987 เด็กหญงิ นพวรรณ์ ประใจ

13 35994 เด็กหญงิ เปรมมกิา สุยะ 35992 เด็กหญงิ ปาณิสรา กนัทะเตียน

14 35996 เด็กหญงิ พลอยณิชา มะโนวรรณ 35997 เด็กหญงิ พัชลิตา ฉันทพันธ์

15 35998 เด็กหญงิ ลัลน์ญดา เตชะตน 35999 เด็กหญงิ วันปีใหม่ ไปรุ่งเจริญเร็ว

16 36000 เด็กหญงิ ศศินิภา สีหป์ระเสริฐ 36001 เด็กหญงิ ศุภณฉัตร จันทร์วัน

17 36002 เด็กหญงิ สุรีรัตน์ ค าเเดง

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จงัหวัดเชยีงรำย

รำยชื่อนักเรียนภำคเรียนที ่2  ปีกำรศึกษำ 2564  ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1.2

ครูประจ ำชั้น  นำยคงกฤช  อะทะวงศ์, นำงสวุิชชำ  จนิำอิ ห้องโฮมรูม 422

กลุ่ม A กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนทีเ่สี่ยง)
เรียน online ทุกวัน



เลขที่
เลข

ประจ ำตั
ว

หมำยเหตุ

1 36003 เด็กชาย จิราธิป กอ๋งวงค์ 36004 เด็กชาย ณัฐกรณ์ เกดิใหม่

2 36006 เด็กชาย ณัฐสุต กนัทา 36005 เด็กชาย ณัฐภมูิ มาลารัตน์

3 36008 เด็กชาย ธวานันท์ ลุงนัน 36007 เด็กชาย ธนวัฒน์ นาทะสัน

4 36009 เด็กชาย ปองคุณ ประจักษ์เงิน 36010 เด็กชาย พงศธร แซ่จ๋าว

5 36011 เด็กชาย พิทยุตม์ ต๊ะต้องใจ 36012 เด็กชาย พีรณัฐ เดชวิลัย

6 36014 เด็กชาย สิรวิชญ์ แนวลาด 36013 เด็กชาย เศรษฐ์วิทย์ จิตปรีชาญ

7 36015 เด็กชาย เหนือบูรพา อตุทองค า 36018 เด็กชาย อภวิัฒน์ ศรีวงค์

8 36016 เด็กชาย อชิร ค าเทีย่ง 36019 เด็กหญงิ กลัยา ฤทัยเปีย่มเลิศ

9 36017 เด็กชาย อติวิชญ์ พรมสุรินทร์ 36021 เด็กหญงิ ชุติกาญจน์ ค าทอน

10 36022 เด็กหญงิ ณัฏฐณิชา สุขเกษม 36023 เด็กหญงิ ณิชกานต์ กนัทะวงษ์

11 36024 เด็กหญงิ ธิดารัตน์ อปูเฮียง 36025 เด็กหญงิ นภาศรัณย์ กนัทะรส

12 36026 เด็กหญงิ นิชานาถ ธรรมมาศ 36028 เด็กหญงิ พราวรวี ชลประทาน

13 36031 เด็กหญงิ เพชรไพรลิน ชื่นจิตนิรันดร์ 36029 เด็กหญงิ พัชญาพร ตาบุญ

14 36035 เด็กหญงิ ศดานันท์ ค าต้ือ 36030 เด็กหญงิ พิชากานต์ ภญิโญ

15 36036 เด็กหญงิ สุภสัสรา พลเยี่ยม 36032 เด็กหญงิ ภญิญาพัชญ์ สมใจ

16 36037 เด็กหญงิ อคิราภา อนุจรพันธ์ 36033 เด็กหญงิ ลลิตา ค าดี

17 36038 เด็กหญงิ อนัญญา ไชยวงค์ 36034 เด็กหญงิ วรรณษา ชื่นปรีชากลุ

กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนทีเ่สี่ยง)
เรียน online ทุกวัน

กลุ่ม A

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จงัหวัดเชยีงรำย

รำยชื่อนักเรียนภำคเรียนที ่2  ปีกำรศึกษำ 2564  ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1.3

ครูประจ ำชั้น นำงเครือวรรณ์  ตุ้ยตำ๋   ห้องโฮมรูม 443



เลขที่
เลข

ประจ ำตั
ว

หมำยเหตุ

1 36103 เด็กชาย กตัญญู แสงสว่าง 36104 เด็กชาย กฐิฏณัิฏก์ เฉลียวไว

2 36105 เด็กชาย คุณัชญ์ ปล่ังกลาง 36106 เด็กชาย ชินธรรม เวียงลอ

3 36107 เด็กชาย ชินวัตร วงศ์เมอืง 36108 เด็กชาย ธนวัฒน์ หล้าสม

4 36109 เด็กชาย ธีวสุ เนียมใย 36110 เด็กชาย นพวิทย์ ปฏพิัทธวินิจ

5 36111 เด็กชาย นัทธพงษ์ สมยาราช 36112 เด็กชาย พงศพัศ ชัยปัญหา

6 36113 เด็กชาย ภาณุพงศ์ บุญศรี 36114 เด็กชาย วรมนั ชัยราษฎร์

7 36115 เด็กชาย วิชาญเมฆ กานุรักษ์ 36116 เด็กชาย ศตคุณ สุวรรณศรีค า

8 36117 เด็กชาย ศุภวิชญ์ อยู่ดี 36118 เด็กชาย เศรษฐพงศ์ ไชยเรือน

9 36119 เด็กชาย อธิคม ชัยสวัสด์ิ 36120 เด็กชาย อภรัิกษ์ กนัแกว้

10 36121 เด็กหญงิ จันจิรา แสงแกว้ 36122 เด็กหญงิ จินต์ศุจี เบียงกา่

11 36123 เด็กหญงิ ญาดา ปิโย 36124 เด็กหญงิ ณฐอร สุภาษี

12 36125 เด็กหญงิ ธีรกานต์ ไชยอนิถา 36126 เด็กหญงิ นลพรรณ เตชะตน

13 36127 เด็กหญงิ นลินนิภา อดุขา 36128 เด็กหญงิ นัฏฐ์นรี มงคลเบญจกลุ

14 36129 เด็กหญงิ นิศาชล มงุเมอืง 36130 เด็กหญงิ ปาณิสรา อนิทจักรทะสุใจ

15 36131 เด็กหญงิ ปุญชรัสมิ์ ปัญญา 36132 เด็กหญงิ พรชฎา ภทัรชลิต

16 36133 เด็กหญงิ พิชญนันท์ ปันทะลา 36134 เด็กหญงิ แพรไหม มะศิริ

17 36135 เด็กหญงิ ภทัรนันท์ นนท์พิพัฒน์ 36136 เด็กหญงิ ลภสัรดา ปิงเมอืง

18 36137 เด็กหญงิ ศรัญญา วงค์ค า 36138 เด็กหญงิ สมติา อาศัย

19 36139 เด็กหญงิ สิรินทร์ญาภรณ์ แหลมจัด 36140 เด็กหญงิ แสงดาว ไทยใหญ่

20 36141 เด็กหญงิ อาภสัรา กองแกว้ 36142 เด็กหญงิ เอมวชพันธ์ สิงหแ์กว้

กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนทีเ่สี่ยง)
เรียน online ทุกวัน

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จงัหวัดเชยีงรำย

รำยชื่อนักเรียนภำคเรียนที ่2  ปีกำรศึกษำ 2564  ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1.4

ครูประจ ำชั้น นำงกรณ์อนงค์  เขื่อนแก้ว, นำยคุณวัฒน์  แก้ววิฑูรย ์ ห้องโฮมรูม  444

กลุ่ม A



เลขที่
เลข

ประจ ำตั
ว

หมำยเหตุ

1 36143 เด็กชาย กวินฐอฑัฒ์ สมบัติปัน 36144 เด็กชาย คณนพัฒน์ กา้งออนตา

2 36145 เด็กชาย จักรพงษ์ พากจิอดุม 36146 เด็กชาย ชัชวัสส์ ช่างปัด

3 36147 เด็กชาย ณฐกร มคีวามรัก 36148 เด็กชาย ณัฏฐพล การะเกตุ

4 36149 เด็กชาย ธนพล ใจสุภาแสน 36150 เด็กชาย ธนภทัร ปงรังษี

5 36151 เด็กชาย ธยศ โวระแสง 36152 เด็กชาย ธรม วงศ์มยุรา

6 36153 เด็กชาย ธัชชัย ตะมะ 36154 เด็กชาย ธีรภทัร์ วงศ์ไชย

7 36155 เด็กชาย พิพัฒน์ แพทย์รักษา 36156 เด็กชาย ภทัราคม ธงสิบเจ็ด

8 36157 เด็กชาย ภริู ราชเนตร 36158 เด็กชาย เมธัส ปันสุรินทร์

9 36159 เด็กชาย ร่มพิชา ทองพันชั่ง 36160 เด็กชาย วุฒิชัย ปุดอดุ

10 36161 เด็กชาย สิรวิชญ์ ต๊ะวิโล 36162 เด็กชาย อาติยะ หล่อพันธ์มณี

11 36163 เด็กหญงิ กญัญว์รา เขตกนั 36164 เด็กหญงิ กญัญว์รา จินาจันทร์

12 36165 เด็กหญงิ จรรยพร ดวงจันทร์ 36166 เด็กหญงิ จิดาภา อรินต๊ะทราย

13 36167 เด็กหญงิ ณภทัร ปิติภริูมงคล 36168 เด็กหญงิ ณัฐณิชา หลักมั่น

14 36169 เด็กหญงิ ธนัญชนก จักรสมศักด์ิ 36170 เด็กหญงิ ธัญญา มเูซอ

15 36171 เด็กหญงิ ธัญพิชชา วงค์แสง 36172 เด็กหญงิ ธันย์ชนก ค าทราย

16 36173 เด็กหญงิ นัทธมน ดวงวัง 36175 เด็กหญงิ ปานฤทัย ใจซ่ือ

17 36176 เด็กหญงิ พัทธ์ธีรา กนัยะมี 36177 เด็กหญงิ ภทัร์นรินทร์ ศรีวิชัย

18 36178 เด็กหญงิ มณัตรีณี สิทธิแกว้ 36179 เด็กหญงิ โมทนา โฮบ รัทเลดจ์

19 36180 เด็กหญงิ ศศิประภา มหาพรหม 36181 เด็กหญงิ ศิริณภา สุตะวงค์

20 36182 เด็กหญงิ ศุภพร จันสุภาเสน 36183 เด็กหญงิ อญัลิดา แกว้สมตัว

กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนทีเ่สี่ยง)
เรียน online ทุกวัน

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จงัหวัดเชยีงรำย

รำยชื่อนักเรียนภำคเรียนที ่2  ปีกำรศึกษำ 2564  ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1.5

ครูประจ ำชั้น นำยสำยญั  ธรรมจนัตำ, นำงสำววรีรัตน์  อำจนำเสยีว  ห้องโฮมรูม 445

กลุ่ม A



เลขที่
เลข

ประจ ำตั
ว

หมำยเหตุ

1 36185 เด็กชาย จิรายุส ประกอบกจิ 36184 เด็กชาย กนัต์กวี ปัญโญ

2 36187 เด็กชาย ทีรการต์ ดีน้อย 36186 เด็กชาย ทักษ์ดนัย ศิริสุวรรณ์

3 36189 เด็กชาย พชรปกรณ์ วิชัย 36188 เด็กชาย ธนกร แซ่หลี

4 36191 เด็กชาย พีรชา ค าแกน่ 36190 เด็กชาย พันเกา้ ทนทาน

5 36193 เด็กชาย ภผูาเพชร ทาอาษา 36192 เด็กชาย ภพิัฒพงศ์ กาใจ

6 36195 เด็กหญงิ ฐิติมา ติทวงค์ 36194 เด็กชาย ภริูณัฐ แสนศิริ

7 36197 เด็กหญงิ กลุปริยา หมั่นยืน 36196 เด็กชาย วิชชากร ภูส่วัสด์ิ

8 36199 เด็กหญงิ ณัฐธพร ปิยะกลุ 36198 เด็กหญงิ ฐิติวรดา โชคชัยวัฑนจินดา

9 36201 เด็กหญงิ เทวธิดา ด่านอนิถา 36200 เด็กหญงิ ดากานดา ตะวันตรง 

10 36203 เด็กหญงิ ธัญชนก นามอุ่น 36202 เด็กหญงิ ธมลวรรณ สุภาวรรณ์

11 36205 เด็กหญงิ ธัญญา องัคณานุชาติ 36204 เด็กหญงิ ธัญญรัตน์ ดอนแกว้

12 36207 เด็กหญงิ ปภาวรินทร์ กติิยา 36206 เด็กหญงิ ธัญนันท์ เงินสัจจา

13 36209 เด็กหญงิ พรนภา นันทะศักด์ิ 36208 เด็กหญงิ ปวริศา กลุชาติวงศธร

14 36211 เด็กหญงิ พิชญานันท์ สีแปง 36210 เด็กหญงิ พรพรรณ ปัญโญแสง

15 36213 เด็กหญงิ มนัสนันท์ แสนอนิเมอืง 36212 เด็กหญงิ พิยดา เตจ๊ะวันดี

16 36215 เด็กหญงิ วรัชญกรณ์ ส าราญดี 36214 เด็กหญงิ รมดิา ธรรมพิทักษ์

17 36217 เด็กหญงิ สรัญกร กบัปะหะ 36216 เด็กหญงิ ศศินา ร่มขาว

18 36219 เด็กหญงิ หทัยชนก ใจธรรม 36218 เด็กหญงิ สิริกาญจน์ ปินตา

19 36221 เด็กหญงิ อลิสรา ดีกิ่ง 36220 เด็กหญงิ อมราวดี ราชตา

20 36223 เด็กหญงิ อารดา อนิเทพ 36222 เด็กหญงิ อจัฉรา เปีย่วเช
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1 36224 เด็กชาย กอ้งภพ แกว้ดุลดุก 36225 เด็กชาย กติติพงษ์ พิชัย

2 36226 เด็กชาย จิรโชติ องค์เกยีรติยศ 36227 เด็กชาย จิรานุวัฒน์ กนัทะค า

3 36228 เด็กชาย พงศกร สุปินะ 36229 เด็กชาย พลช จันทร์เขียว

4 36230 เด็กชาย ภวูณัฎฐ์ นันต๊ะแกว้ 36231 เด็กชาย มหนัต์ณพ อริยะพรม

5 36232 เด็กชาย ศิลป์ศรุจ จันทร์ทิมา 36233 เด็กชาย อทิธิพัทธ์ จุมปูโล

6 36234 เด็กชาย เอกนรินทรร์ มหาไม้ 36235 เด็กชาย เอกภพ โพธิปัญญา

7 36236 เด็กหญงิ กรรญปพร วันทิตย์ 36237 เด็กหญงิ กฤติกา  สุภาหงิค์

8 36238 เด็กหญงิ กญัชุลีพร ขัดมลู 36239 เด็กหญงิ กญัญาวีร์ เขตกนั

9 36240 เด็กหญงิ กลัทิกา เฉาะหอ้ง 36241 เด็กหญงิ กลัยรัตน์ กา๋ตา

10 36242 เด็กหญงิ กานต์สินี ขวัญงาม 36243 เด็กหญงิ ขวัญจิรา ธรรมปัญญา

11 36244 เด็กหญงิ จินตพร ไชยรัตน์ 36245 เด็กหญงิ ชลิตา ประพฤทธิวงศ์

12 36246 เด็กหญงิ ชัชดาพร สอนแกว้ 36247 เด็กหญงิ ฐิติชญา เหลืองแดง

13 36248 เด็กหญงิ ณัฏฐณิชา ค าสาร 36249 เด็กหญงิ ณัฐชยา แกว้วัน

14 36250 เด็กหญงิ ณัฐหทัย โทษาธรรม 36251 เด็กหญงิ ธนิดา สารคาม

15 36252 เด็กหญงิ ธฤษวรรณ์ หมื่นแกว้ 36253 เด็กหญงิ ธัญชนก ดวงเนตร

16 36254 เด็กหญงิ ธัญวรัตน์ ลบข า 36255 เด็กหญงิ ธันย์ชนก แกว้ค าแกว้

17 36256 เด็กหญงิ บุณณดา แกว้สระแสน 36257 เด็กหญงิ เเพรวาร์ เชื้อเมอืงพาน

18 36258 เด็กหญงิ ภทัรนิดา วันดี 36259 เด็กหญงิ สาวิกา สองหอ้งนอก

19 36260 เด็กหญงิ สุจิตรา ตันติเรืองชัย 36261 เด็กหญงิ สุชานันท์ เขื่อนเพชร

20 36262 เด็กหญงิ อจัฉรา เรือนผาม 36263 เด็กหญงิ อสิริยา จันทะราช
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1 36264 เด็กชาย กมลภพ ลอยรักษ์ 36265 เด็กชาย กฤตติกลุ เมอืงมลู 36267 เด็กชาย กนัตวัฒน์ ทิพย์จักร์

2 36270 เด็กชาย ธรณิศ ภาษิตวิไลธรรม 36266 เด็กชาย กฤตเมธ ศรีประเทศ 36272 เด็กชาย พงศกร แกว้กาขัด

3 36271 เด็กชาย ธีรฉัตร อภวิงค์งาม 36268 เด็กชาย จิราภทัร ไชยยิถะ 36285 เด็กหญงิ กญัญารัตน์ ปันติ

4 36274 เด็กชาย พีรกานต์ ปวงค า 36269 เด็กชาย ณภทัร ค าเปีย้ 36288 เด็กหญงิ ช่อลดา วิฑรูย์

5 36276 เด็กชาย รชต ธะนะตุ้ย 36273 เด็กชาย พงศ์กรณ์ มลูทะรังษี 36297 เด็กหญงิ กนกพิชญ์ แสนสมบัติ

6 36280 เด็กชาย ศุภวิชญ์ มามาตร์ 36275 เด็กชาย พีรพัฒน์ สารพิมพ์ 36302 เด็กหญงิ สโรชิณี มสุีภา

7 36282 เด็กหญงิ กรชนก ใจมาต่น 36277 เด็กชาย วชิรวิชญ์ จันต๊ะนาเขต

8 36283 เด็กหญงิ กฤตพร ใจมา 36278 เด็กชาย วรณัฎ ม ิยะ ยม 

9 36284 เด็กหญงิ กญัญา สุขสมยั 36279 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ชาญอนิทร์

10 36286 เด็กหญงิ จิรัฐกาญจ์ กอบพงศ์ 36281 เด็กชาย สมเกยีรติวงศ์ หน่อค า

11 36289 เด็กหญงิ ชาลิสา จันทร์วิเศษ 36287 เด็กหญงิ จุฬาลักษณ์ อรัญโสต

12 36290 เด็กหญงิ ฐานิตา วัชรโสรัจ 36291 เด็กหญงิ ณัฐณิชา สุริยะจักร

13 36294 เด็กหญงิ ธิดารัตน์ อุ่นวงค์ 36292 เด็กหญงิ เณรัญญา สมยะ

14 36295 เด็กหญงิ พรรัมภา ศรีพัฒนกลุ 36293 เด็กหญงิ ทิพย์สุดา บัวเขียว

15 36296 เด็กหญงิ ภตูะวัน ไข่กา 36299 เด็กหญงิ วิภาวี พาณิชย์

16 36298 เด็กหญงิ วรนุช ยี่แม 36300 เด็กหญงิ วิศรุตา แสนค ามา

17 36301 เด็กหญงิ ศศินันท์ เรืองฉาย 36303 เด็กชาย ธนดล ล้ิมณรงค์
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1 36304 เด็กชาย กมัลาส อริยะ 36306 เด็กชาย ชัยชนะ สมบูรณ์ชิต

2 36305 เด็กชาย จักรินทร์ สุขเกษม 36309 เด็กชาย ธนพนธ์ ภสิูทธ์อดุมพงศ์

3 36307 เด็กชาย ณัฐชกร ราชชมภู 36313 เด็กชาย เธียรนริศ ทิมภราดร

4 36308 เด็กชาย ณัฐวิชญ์ บุตตะชา 36315 เด็กชาย พุฒิพงศ์ สาทรกจิ

5 36310 เด็กชาย ธนกร หมั่นหนิลาด 36316 เด็กชาย ภทัรกร บางบัวงาม

6 36311 เด็กชาย ธราเทพ แสงศรีจันทร์ 36317 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ ปาเคีย

7 36312 เด็กชาย ธีรเทพ แสนเหล่ียว 36318 เด็กชาย รชฏกร อดุมชัย

8 36314 เด็กชาย ปรัตถกร ไชยวุฒิ 36319 เด็กชาย วงศธร วงค์ค าลือ

9 36321 เด็กชาย ศุภกฤต แกว้งาม 36320 เด็กชาย วิทวัส วันดี

10 36323 เด็กหญงิ กฤชอร บุญยวง 36322 เด็กชาย อณัฐชา ชาติชนะ

11 36324 เด็กหญงิ กฤติยา วงษา 36325 เด็กหญงิ ธัญญรัตน์ ศักดา

12 36326 เด็กหญงิ จิราภคั ชมภู 36327 เด็กหญงิ ชนิสรา สิงหสุ์ข

13 36330 เด็กหญงิ ธัญกร ชนวาศิลป์ 36328 เด็กหญงิ ฐิติมา ชัยชนะ

14 36332 เด็กหญงิ ปราณปรีญา ภาชะนนท์ 36329 เด็กหญงิ ณัฏฐาริยา ยอดขันธ์

15 36333 เด็กหญงิ พศิกา รู้ธรรม 36331 เด็กหญงิ ธิชาพร นครพัฒน์

16 36334 เด็กหญงิ วรกานต์ วารีตระกลู 36336 เด็กชาย ศุภชัย พินิจสุวรรณ

17 36335 เด็กหญงิ ศรุตา อารีญาติ 36337 เด็กหญงิ ศุภากานต์ ค าวงค์

18 36338 เด็กหญงิ สุชัญญา ชัยลังกา 36339 เด็กหญงิ สุมญัชนาถ ปัตถาเวตัง

19 36340 เด็กหญงิ โสธิรา เหย่อทงกู่ 36341 เด็กหญงิ ออ้ม เพชรวิไล

20 36342 เด็กหญงิ องัคณา  จายวรรณ์ 36343 เด็กหญงิ อยัมี่ โนคาน
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1 36351 เด็กหญงิ กรรณิการ์ แซ่หล่ี 36344 เด็กชาย กฤษฎากรณ์ จันเเดง

2 36352 เด็กหญงิ ขวัญพิชชา แซ่หยาง 36345 เด็กชาย กติตินันท์ ดวงไทย

3 36353 เด็กหญงิ เขมจิรา บุญทราย 36346 เด็กชาย ไกรวิชญ์ เเซ่เฮ่ย

4 36358 เด็กหญงิ ฐิติวรดา เจริญชัย 36347 เด็กชาย ชวนันท์ ปัญญาดี

5 36359 เด็กหญงิ ณัฎฐธิดา จันทรส 36348 เด็กชาย พันธกจิ เฉลิมเล่ียมทอง

6 36360 เด็กหญงิ ธัญญรัตน์ แสนกว้าง 36349 เด็กชาย วันธงไชย ชัยพรธนรัตน์

7 36361 เด็กหญงิ ธัญญาเรศ เมอืงปา 36350 เด็กชาย วิชชญานนท์ กาวิชัย

8 36362 เด็กหญงิ นภสันันท์ สิงหแ์กว้ 36354 เด็กหญงิ จิดาภา ธ ารงโชตนาการ

9 36365 เด็กหญงิ ปุณยวีร์ บุญทิพย์ 36355 เด็กหญงิ จิรัชญา อนิทรีย์

10 36367 เด็กหญงิ พรรณวษา ปฏกิารสุนทร 36356 เด็กหญงิ จุติณัช อนิทรีย์

11 36368 เด็กหญงิ พลอยนภทัร สุวรรณรัตน์ 36357 เด็กหญงิ ฐิติรัตน์ ยอดประเสริฐ

12 36369 เด็กหญงิ พัชรกนัย์ อยู่ทองอนิทร์ 36363 เด็กหญงิ นลินนิภา หล่ี

13 36371 เด็กหญงิ ภญิญาพัชญ์ เสธา 36364 เด็กหญงิ นารี มาเยอะ

14 36373 เด็กหญงิ วิภาวินี แซ่จาง 36366 เด็กหญงิ ปุณิกา พิมพ์เทพ

15 36377 เด็กหญงิ สุนิดา ทัดสุรินทร์ 36370 เด็กหญงิ พิยดา ยศมลู

16 36378 เด็กหญงิ สุนิษา ค าทอง 36372 เด็กหญงิ รัตนาภรณ์ นิยมพลอย

17 36379 เด็กหญงิ สุภนิดา วงค์เขียว 36374 เด็กหญงิ วิรดา พิยาเครือ

18 36380 เด็กหญงิ อชิรญา ศรีนาค 36375 เด็กหญงิ ศศิพิมพ์ บุญปัน๋

19 36382 เด็กหญงิ อาทิตยา ฟองฟู 36376 เด็กหญงิ สวรรยา แซ่ฟ่าน

20 36383 เด็กหญงิ อนิทิรา อนิหน่อแกว้ 36381 เด็กหญงิ อชิรญา ธนู

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จงัหวัดเชยีงรำย

รำยชื่อนักเรียนภำคเรียนที ่2  ปีกำรศึกษำ 2564  ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1.10 (ห้องเรียนเน้นภำษำจนี)

ครูประจ ำชั้น นำงสำวละมยั  กิติ, ว่ำทีร่้อยตรีสพัุฒน์  ลงักำแก้ว  ห้องโฮมรูม 434

กลุ่ม A กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนทีเ่สี่ยง)
เรียน online ทุกวัน



เลขที่
เลข

ประจ ำตั
ว

หมำยเหตุ

1 36384 เด็กชาย จัสติน รารัง หน่อแกว้ 36388 เด็กชาย ธนกฤต กา้งออนตา

2 36385 เด็กชาย ชาญนริศ แสนแปง 36389 เด็กชาย นุติ พนมธิติกลุ

3 36386 เด็กชาย เชน บินเหม 36390 เด็กหญงิ มซิากิ โยชิดะ

4 36387 เด็กชาย ณัชชานนท์ ค าจันทร์ 36394 เด็กชาย ปิยะพัฒร์ กาวี

5 36391 เด็กชาย ปกป้อง พานทอง 36396 เด็กชาย ภานุวัฒน์ เขื่อนเพชร

6 36392 เด็กชาย ปนาวิน นันติ 36398 เด็กชาย โยธา เริงใจ

7 36395 เด็กชาย พนธกร สุต๊ะ 36399 เด็กชาย รัฐภมูิ จุมปา

8 36397 เด็กชาย ภวูเนศวร๋ ใจกว้าง 36400 เด็กชาย วรจักร รักกล่ิน

9 36404 เด็กหญงิ จันทกานต์ ตาสา 36401 เด็กชาย สุวิจักขณ์ สมยะ

10 36410 เด็กหญงิ เบญญาภา ยารังษี 36402 เด็กหญงิ กชกร นิลสวิท

11 36411 เด็กหญงิ ปรีญาภทัร ปวงค า 36403 เด็กหญงิ กนกอร จ าปาสาร

12 36412 เด็กหญงิ พรนภสั ทิพย์รุ่งเรือง 36405 เด็กหญงิ ชนิภา รุ้งดี

13 36413 เด็กหญงิ พรประภา ผาทอง 36406 เด็กหญงิ ณัฏฐธิดา ต้ังตระกลูท าดี

14 36415 เด็กหญงิ พัชรกนัย์ เสนาป่า 36407 เด็กหญงิ ทิพย์ปัญญา เดชอดุม

15 36416 เด็กหญงิ พีรดา สมณา 36408 เด็กหญงิ ธัญยกนัต์ ปัญญาดี

16 36417 เด็กหญงิ มนัญญา ธรรมวงศ์ 36409 เด็กหญงิ บงกช ไวสาริกรรม

17 36418 เด็กหญงิ วิมลณัฐ พรหมเสน 36414 เด็กหญงิ พรรณิภา อวดดี

18 36420 เด็กชาย ธีรพันธ์ ขันค า 36419 เด็กหญงิ สาธิตา ดวงสร้อยทอง

19 36421 เด็กหญงิ สุวิตรา ศิจิตต์ 36422 นางสาว อาพอง โวยยือกู่

20 36423 เด็กหญงิ ฮันนาห์ พนาสง่าวงศ์

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จงัหวัดเชยีงรำย

รำยชื่อนักเรียนภำคเรียนที ่2  ปีกำรศึกษำ 2564  ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1.11 (ห้องเรียนเน้นภำษำญี่ปุน่)

ครูประจ ำชั้น ว่ำทีร่้อยตรีหญิงนฤทัย  ท ำบุญ, นำงศิเสำวภำ ด ำรงศุภปัญญำ  ห้องโฮมรูม 435

กลุ่ม A กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนทีเ่สี่ยง)
เรียน online ทุกวัน



เลขที่ เลข หมำยเหตุ
1 36039 เด็กชาย เฉกชนก สมบูรณ์
2 36040 เด็กชาย ชญานนท์ สีวิไชย
3 36041 เด็กชาย ฐิติพันธ์ เจี่ยงเพ็ชร์
4 36042 เด็กชาย ธนกฤต บรรเจิดลักษณ์
5 36043 เด็กชาย ธนดล ใจบุญเรือง
6 36044 เด็กชาย นนทพัทธ์ มณีรัตน์
7 36045 เด็กชาย นวพรรษ ทะเขียว
8 36046 เด็กชาย พงศกร ไชยมงคล
9 36047 เด็กชาย ศุภวิชช์ มว่งทอง
10 36048 เด็กชาย ศุภสิทธิ์ สุภาตระกลุ
11 36049 เด็กหญงิ กรณิการ์ นีนตัน
12 36050 เด็กหญงิ ขวัญหทัย ยอดสุวรรณ์
13 36051 เด็กหญงิ จิลัชญา หลิน
14 36052 เด็กหญงิ ชนาพร วงศ์อกัษร
15 36053 เด็กหญงิ ฐิติมน ธรรมวุฒิ
16 36054 เด็กหญงิ ณภศธร ภริะบรรณ
17 36055 เด็กหญงิ ณิชาดา วีราคม
18 36056 เด็กหญงิ นารดา ใจเอก
19 36057 เด็กหญงิ นุสราษ์ มาเยอะ
20 36058 เด็กหญงิ เบญญาภา พูลผล
21 36059 เด็กหญงิ ปฐมพร โพธิปัญญา
22 36061 เด็กหญงิ ปาณิสรา อยู่รอง
23 36062 เด็กหญงิ ภทัรปภา อปุสงค์
24 36063 เด็กหญงิ ภทัรวดี ณ ล าปาง
25 36064 เด็กหญงิ ศรัณย์รัชต์  อทุธิยา
26 36065 เด็กหญงิ ศิริพรรณ ผลประเสริฐ

ครูประจ ำชั้น  นำงสำวชนิกำ  ตั้งจนิตวิวัฒน์  ห้องโฮมรูม 343
กลุ่ม A

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จงัหวัดเชยีงรำย
รำยชื่อนักเรียนภำคเรียนที ่2  ปีกำรศึกษำ 2564  ชั้นมธัยมศึกษำปีที ่1.12

กลุ่ม B กลุ่ม C (พ้ืนทีเ่สี่ยง)


