
เลขที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 35372 เด็กชาย กฤตนน เมืองแกว้
2 35373 เด็กชาย จติติพฒัน์ นาคพพิฒัน์
3 35374 เด็กชาย ชิดชนก หนิเขยีว
4 35375 เด็กชาย ชุติพนธ์ บุญเรือง
5 35376 เด็กหญิง พรรณิดา ชุมศรี
6 35377 เด็กชาย ณัฐนันท์ ถงึกาศ
7 35378 เด็กชาย ธฤต กอตระกลูสิน
8 35379 เด็กชาย ธรีพฒัน์ จนิดาธรรม
9 35380 เด็กชาย นรเศรษฐ์ พรมเสน
10 35381 เด็กชาย ปัณณวชิญ์ ธรีนันท์พฒัธน
11 35383 เด็กชาย ภาคิน สลีสองสม
12 35384 เด็กหญิง กนกนารา เพยีงแกว้
13 35385 เด็กหญิง กลัยรัตน์ แสนค าหล่อ
14 35386 เด็กหญิง จณิหจ์ฑุา จนัทร์แสง
15 35387 เด็กหญิง ชนากานต์ อายยุนื
16 35388 เด็กหญิง ฑิฐติมา บ าเพญ็
17 35389 เด็กหญิง ณัฐธดิา สารใจ
18 35390 เด็กหญิง ปรียวชิญา กนัทะเตียน
19 35391 เด็กหญิง ณิชนันทน์ มีลาภ
20 35392 เด็กหญิง ณิชาภา กาจนีะ
21 35393 เด็กหญิง เบญญาพชัร์ ขา้วก  า
22 35394 เด็กหญิง พมิพม์าดา จ ารัส
23 35395 เด็กหญิง พมิพลอย อสุพล
24 35396 เด็กหญิง วริศรา ใจแกว้
25 35397 เด็กหญิง วริสรา รักเดช
26 35398 เด็กหญิง วภิารัศมิ์ ธะนะวงศ์
27 35399 เด็กหญิง วมิลสิริ ยอดสง่า
28 35400 เด็กหญิง หฤทัย ไชยแกว้
29 35401 เด็กหญิง อภสุิตา สุขรี 

โรงเรยีนด ำรงรำษฏรส์งเครำะห์ จังหวดัเชยีงรำย
รำยชือ่นักเรยีนภำคเรยีนที ่2  ปกีำรศึกษำ 2564  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2.1

ครปูระจ ำชัน้ นำงรชัฎำภรณ์  ปญัญำนวล  ห้องโฮมรมู 436
กลุม่ A กลุม่ B กลุม่ C (พ้ืนทีเ่สีย่ง)



เลขที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 35402 เด็กชาย กนกธร อนิทฉมิ
2 35403 เด็กชาย ชิธวจัน์ ศรีเวชชานนท์
3 35404 เด็กชาย ณัฐกติต์ ศรีบุญเรือง
4 35405 เด็กชาย ธรรมธชั แสงจนัทร์
5 35406 เด็กชาย ธรีพงศ์ ไชยรัตน์
6 35407 เด็กชาย นนทพทัธุ์ มูลเรือน
7 35408 เด็กชาย ปวริศร ศรีเลิศ
8 35409 เด็กชาย ภทัรดนัย เทโวขติัย์
9 35410 เด็กชาย ภตูะวนั มีประไพ
10 35411 เด็กชาย ศิวกร อนิต๊ะวงค์
11 35412 เด็กหญิง กชพร หรัิญญวภิาดา
12 35413 เด็กชาย วรชาติ ใสส่อง
13 35414 เด็กหญิง กานต์ณิชา คีลาวงค์
14 35415 เด็กหญิง ขวญัชนก ไชยศรี
15 35416 เด็กหญิง กนกวรรณ แกว้กลุ
16 35417 เด็กหญิง ธญัญ์นลิน ศุภสังขพนัธุ์
17 35418 เด็กหญิง ธญัรดี ภญิโญ
18 35419 เด็กหญิง นันทิยา พกัเสน
19 35420 เด็กหญิง นีราพร ขนุซาง
20 35421 เด็กหญิง ปภาวรินท์ ผ่องใส
21 35422 เด็กหญิง ปริณดาพร เสวานนท์
22 35423 เด็กหญิง เพญ็นภา บุญเกดิ
23 35424 เด็กหญิง เพยีงฟา้ สงบ
24 35425 เด็กหญิง ภริมณ สุขเมือง
25 35426 เด็กหญิง ภริูชญา นันต๊ะภาพ
26 35427 เด็กหญิง วรัทยา ตันติยานนท์
27 35428 เด็กหญิง วยิะดา แกว้นาต๊ิบ
28 35429 เด็กหญิง สุนิษา ศรีนาวา
29 35430 เด็กหญิง ธมลวรรณ จติรค า
30 35431 เด็กหญิง หรัิณยา ต๊ิบโคตร

กลุม่ C (พ้ืนทีเ่สีย่ง)
ครปูระจ ำชัน้  นำยอัศวนิ  ธะนะปดั ห้องโฮมรมู 421

กลุม่ A กลุม่ B

โรงเรยีนด ำรงรำษฏรส์งเครำะห์ จังหวดัเชยีงรำย
รำยชือ่นักเรยีนภำคเรยีนที ่2  ปกีำรศึกษำ 2564  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2.2



เลขที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 35432 เด็กชาย เคอติะ ฮิระอิ
2 35433 เด็กชาย จริสิน เพอะละ
3 35434 เด็กชาย จนุตะ ฮิระอิ
4 35435 เด็กชาย ชยทัต ทองยากลั น
5 35436 เด็กหญิง บัญฑิตา ยอดกลิ น
6 35437 เด็กชาย นรภทัร บูรณ์ปอง
7 35438 เด็กชาย ปรัตถกร เฟือ่งสท้าน
8 35439 เด็กชาย สิริชัย เเจง้ไพร
9 35440 เด็กชาย อดิเทพ วงสลี
10 35441 เด็กชาย อภรัิกษ์ ดะระสิริ
11 35442 เด็กหญิง กฤติกานต์ อภวิงษ์ษา
12 35443 เด็กหญิง กฤติญา มหาวรรณ์
13 35444 เด็กหญิง กลัยรัตน์ มะโนค า
14 35445 เด็กหญิง จรัิญชยา จนัต๊ะนาเขต
15 35446 เด็กหญิง ชนัญพร วงค์ษา
16 35447 เด็กหญิง ณัชชา อว่มส้ัน
17 35448 เด็กหญิง ทิพยน์้ าค้าง ญาณภารุจสิรรค์
18 35449 เด็กหญิง นันท์ธรีา ค าภลูา
19 35450 เด็กหญิง ปัทมา นันตา
20 35451 เด็กหญิง พชัรวลัย์ ตระกลูชัย
21 35452 เด็กหญิง พชัรีวรรณ ขา้วก  า
22 35453 เด็กหญิง ไพลิน ดวงสุวรรณ์
23 35454 เด็กหญิง ภทัราพร ศรีภธูร
24 35456 เด็กหญิง ลลิตา ไลวรรณ์
25 35457 เด็กหญิง วาเศรษฐี หมั นดี
26 35458 เด็กหญิง วชิญาดา ใจยปอน
27 35459 เด็กหญิง ศศิราวรรณ วรรณมณี
28 35460 เด็กหญิง ศุภวดี ใจวรณ์
29 35461 เด็กหญิง อรอนงค์ ทวสุีข

กลุม่ B กลุม่ C (พ้ืนทีเ่สีย่ง)

โรงเรยีนด ำรงรำษฏรส์งเครำะห์ จังหวดัเชยีงรำย
รำยชือ่นักเรยีนภำคเรยีนที ่2  ปกีำรศึกษำ 2564  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2.3

ครปูระจ ำชัน้ นำงสำวทิพยว์รรณ  กันติบ๊   ห้องโฮมรมู 422
กลุม่ A



เลขที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 35803 เด็กชาย กชกร เต็มใจ 35804 เด็กชาย คมสัน สิทธหิล้า

2 35805 เด็กชาย จริาฑิวฐั วทิิยถ 35810 เด็กชาย บุรพฒัน์ ค ายี

3 35806 เด็กชาย ณัฐพล ค าจอ้ย 35812 เด็กชาย พงศธร อดุกล้ิง

4 35807 เด็กชาย ณัฐภทัร อนิต๊ะสุข 35814 เด็กชาย ภทัรปพล บุญวงศ์

5 35808 เด็กชาย โตชิยกูิ อวิาซากิ 35817 เด็กชาย อภโิชค ใจยอด

6 35809 เด็กชาย ธฤต ประสันใจ 35819 เด็กหญิง กมุมาวารี ค าตุ้ย

7 35811 เด็กชาย ปฏพิทัธิ์ วรรณมณี 35820 เด็กหญิง ขา้วขวญั จนิายะ

8 35813 เด็กชาย พงศภคั ทัศนสุวรรณ 35821 เด็กหญิง จารุพรรธน์ พงษ์ นุวฒัน์ 

9 35815 เด็กชาย รณภฎั ชัยวงค์ 35822 เด็กหญิง เจนจริา อนิต๊ะสงค์

10 35818 เด็กหญิง กมลวรรณ วรรณค า 35824 เด็กหญิง ณัฏฐา เถื อนธรรมโฮง

11 35823 เด็กหญิง ชนัฐปภา มุง่เพยีรธรรม 35825 เด็กหญิง ณัฐชรปภรณ์ กมุหาชัย

12 35826 เด็กหญิง ณัฐฐาริยา พลอยประดับ 35827 เด็กหญิง ณัฐณิชา พงค์ลังกา

13 35828 เด็กหญิง ณัฐธญัญา ววิธิเมธวีงศ์ 35829 เด็กหญิง ณิชนันทน์ หรัิญกลุ

14 35830 เด็กหญิง ตรีสรา ค าวงั 35831 เด็กหญิง ธนาภรณ์ ซือมือ

15 35832 เด็กหญิง ธญัญลักษณ์ กาพมิพ์ 35836 เด็กหญิง ภทัรภรณ์ ขนัตี

16 35833 เด็กหญิง ปิยากร กองค า 35837 เด็กหญิง มณทิรา อภชิัยภมุริน

17 35834 เด็กหญิง ปุณยวร์ี เพง็พฒุ 35841 เด็กหญิง นภสร กมลนัด

18 35835 เด็กหญิง พาขวญั หาญสุวรรณ

19 35838 เด็กหญิง วริยา คุปติญาดา

20 35839 เด็กหญิง วชิญาดา กอ่สร้าง

21 35840 เด็กหญิง วภิาวี ถริธนวฒัน์

22 35842 เด็กหญิง อาวา ลุงออ

โรงเรยีนด ำรงรำษฏรส์งเครำะห์ จังหวดัเชยีงรำย

รำยชือ่นักเรยีนภำคเรยีนที ่2  ปกีำรศึกษำ 2564  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2.4

ครปูระจ ำชัน้ นำงสำวณัฐชฎำ  แปงจิ่งตำ่, นำยกฤษฎำ  รกัษำศิลป ์  ห้องโฮมรมู  223

กลุม่ B
กลุม่ C (พ้ืนทีเ่สีย่ง)

เรยีน online ทุกวนั
กลุม่ A



เลขที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 35763 เด็กชาย เดชาวตั พณิใจ 35766 เด็กชาย ธนภทัร จ าศิลป์

2 35764 เด็กชาย ตฤณศรณ์ ช้างมูบ 35768 เด็กชาย พนัเลิศ ค าสมุทร

3 35765 เด็กชาย เทวกฤต ตุงคะมาลี 35774 เด็กหญิง กนกพรรณ สมวนั

4 35767 เด็กชาย พชร มนตรีมโรมย์ 35776 เด็กหญิง กลัยาณี สุภามณี

5 35769 เด็กชาย พร์ีประภทัร์ ไชยรัตน์ 35778 เด็กหญิง ชรินทิพย์ พมิพจ์ านงค์

6 35770 เด็กชาย ภมูิรัตน์ งามบ้าน 35780 เด็กหญิง ดาว เงิน

7 35771 เด็กชาย ศิรวชั พรมชัย 35782 เด็กหญิง ธนัญชนก ขอมปวน

8 35772 เด็กชาย พชัรพล ปินใจ 35784 เด็กหญิง ปณิธติา ชมภงูาม

9 35773 เด็กชาย สรวศิ ชุมเพง็ 35786 เด็กหญิง ปภาวรินท์ แฉกอง

10 35775 เด็กหญิง กลัยกร สวนกนั 35787 เด็กหญิง ปรียาภทัร กรุณา

11 35777 เด็กชาย ภทัรพล ขยนั 35788 เด็กหญิง พรรณปพร ปัญญาหล้า

12 35779 เด็กหญิง ณัฏฐนิช หน่อค า 35790 เด็กหญิง พยิดา เยลู

13 35781 เด็กหญิง ทัศวรรณ นนปัญญา 35791 เด็กหญิง พริานันท์ แวน่ปันไชย

14 35783 เด็กหญิง นิชาภา สุทธศัิกด์ิ 35792 เด็กหญิง รัชดาพร แสนค า

15 35785 เด็กหญิง ปพชิญา บุญธรรม 35793 เด็กหญิง รัตนมณี เกดิเพชร

16 35789 เด็กหญิง พมิพม์าดา นันทะเสน 35794 เด็กหญิง รุจริา แยชอกู่

17 35795 เด็กหญิง วภิาวรรณ จนัต๊ะนาเขต 35796 เด็กหญิง ศุภพร โปวพนั

18 35797 เด็กหญิง สาวกิา กนัหา 35798 เด็กหญิง สิรินทรา เคือสาร

19 35799 เด็กชาย กนัตธร์ี ปูค า 35800 เด็กหญิง หอมแกว้ อิ นค า

20 35801 เด็กหญิง อภชิญา แดงหล้า 35802 เด็กหญิง องิออน ภริะบรรณ์

กลุม่ A กลุม่ B
กลุม่ C (พ้ืนทีเ่สีย่ง)

เรยีน online ทุกวนั

โรงเรยีนด ำรงรำษฏรส์งเครำะห์ จังหวดัเชยีงรำย

รำยชือ่นักเรยีนภำคเรยีนที ่2  ปกีำรศึกษำ 2564  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2.5

ครปูระจ ำชัน้ นำงรตันำพร  สนัดษิุต, นำงสำวลดัดำวลัย ์ สนัุนตำ  ห้องโฮมรมู 222



เลขที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 35723 เด็กชาย กฤษิกร สันกวา๊น 35726 เด็กชาย เปรมปรีชา เตจะ๊สิงห์

2 35724 เด็กชาย กรีติ วงษ์ศรี 35729 เด็กชาย ธรีภทัร ปาลี

3 35725 เด็กชาย เจตนิพทัธ์ จนัทร์อู่ 35730 เด็กชาย ปัณณวฒัน์ ปินตาแกว้

4 35728 เด็กชาย ธนธสั นาทะสัน 35735 เด็กชาย ศุภชัย เสนสุใจ

5 35731 เด็กชาย พงศภคั ทะนันชัย 35736 เด็กชาย ศุภณัฐ ผลาวงษ์

6 35732 เด็กชาย พสักร ณ น่าน 35741 เด็กหญิง กณัธดิาภรณ์ ทองขาว

7 35733 เด็กชาย ภริูภทัร นามแสงกลาง 35746 เด็กหญิง ณัฐธดิา ศรีบุญเรือง

8 35736 เด็กชาย ศุภณัฐ ผลาวงษ์ 35747 เด็กหญิง ธญัชนก วรรณา

9 35737 เด็กชาย ศุภวชิญ์ สุวรรณพวิฒัน์ 35748 เด็กหญิง ปวริศา กนัตีมูล

10 35738 เด็กชาย สายค าแน - 35749 เด็กหญิง พชิชาดา เทียมคีรี

11 35739 เด็กชาย อสิรานุวฒัน์ เขยีวเจริญ 35751 เด็กหญิง รัชนีกร สิทธขินัแกว้

12 35740 เด็กหญิง กรกมล ศรีวชิัย 35752 เด็กหญิง วณิชญา วงัพาณิชยส์กลุ

13 35742 เด็กหญิง แกว้กลัยา แสงประทุม 35755 เด็กหญิง ปุริมปรัชญ์ ช่วยสุรินทร์

14 35743 เด็กหญิง เขมิกา ดาววี 35757 เด็กหญิง ศิภาพร ธยิะค า

15 35744 เด็กหญิง ญาณัจฉรา ค าสาร 35758 เด็กหญิง สิริภทัร ถาวะราคม

16 35745 เด็กหญิง ฐิตารีย์ วงค์ษา 35759 เด็กหญิง สุกญัญา บัวผัด

17 35753 เด็กหญิง วรัญญา ปลาทอง 35762 เด็กหญิง อรอมุา กนัเเสน

18 35754 เด็กหญิง วรางคณา สุตะวงค์ 36492 เด็กหญิง ปิยภรณ์ แสงทะรา

19 35760 เด็กหญิง สุพชิญา จติติปัญโญ 36495 เด็กชาย ธรีพงศ์ ธรรมสุโข

20 35761 เด็กหญิง อนันตญา ปัญญาเสน

กลุม่ A

โรงเรยีนด ำรงรำษฏรส์งเครำะห์ จังหวดัเชยีงรำย

รำยชือ่นักเรยีนภำคเรยีนที ่2  ปกีำรศึกษำ 2564  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2.6

กลุม่ B
กลุม่ C (พ้ืนทีเ่สีย่ง)

เรยีน online ทุกวนั

ครปูระจ ำชัน้ นำงกรกนก  อุ่นบำ้น, นำยธนมฏั  ชลอยเมฆ์  ห้องโฮมรมู 221



เลขที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 35683 เด็กชาย กรรกวี ไฝเอย้ 35691 เด็กชาย ศุภวชิณ์ ทองค า

2 35684 เด็กชาย กฤติพงศ์ อนันต์ชัยพทัธนา 35693 เด็กหญิง จนิต์จฑุา กา๋นวลใจ

3 35685 เด็กชาย กติติพงศ์ วงค์จนิดา 35694 เด็กหญิง จรัิชญา แสงค าลือ

4 35686 เด็กชาย จตุรภทัร มูลผ้ึง 35696 เด็กหญิง ชลณราย ไชยรัตน์

5 35687 เด็กชาย ชิติพทัธ์ สุวรรณ์ 35697 เด็กหญิง ชลิดา ทองออ่น

6 35688 เด็กชาย รัฐพล แปงจ า 35701 เด็กหญิง ณัชธดิา  ค าตัน

7 35689 เด็กชาย ธนเดช เอื้อรัตน์ศรีทอง 35702 เด็กหญิง ดลณพร ซาวค าเขตต์

8 35690 เด็กชาย ธรัีตม์ วงค์ปันติ 35704 เด็กหญิง ดารินธร ผุดผ่อง

9 35692 เด็กหญิง เขมจริา ศรีปัน 35707 เด็กหญิง ธติิยา แกว้กจิ

10 35695 เด็กหญิง จฑุามาศ ค าแฮ 35708 เด็กหญิง นันทิตา ใจกล้า

11 35698 เด็กหญิง ญาณิศา  เพง็คุณ 35709 เด็กหญิง เบญจรัตน์ ปุยค า

12 35699 เด็กหญิง อคิราภ์ เลิศเสริมทรัพย์ 35710 เด็กหญิง ปรียาพร บุญทา

13 35700 เด็กหญิง ณัฐนันท์ แสงเมือง 35711 เด็กหญิง ปวณ์ีนุช ค าแกว้

14 35703 เด็กหญิง ดวงนภา อาชอง 35712 เด็กหญิง ปิญชาน์ณัฐ อนิยาวเิลิศ

15 35705 เด็กหญิง ทรรศนพร ฟองสมุทร 35713 เด็กหญิง พรหมพร คงประพนัธ์

16 35706 เด็กหญิง ธญัญลักษณ์ ต๋าค า 35715 เด็กหญิง เพญ็นภา ปาอา้ย

17 35714 เด็กหญิง จติภสัร์ เทพมนตรี 35716 เด็กหญิง ภาราดา ปัญญาธรรม

18 35719 เด็กหญิง วรัญญา วยูอื 35717 เด็กหญิง มณีรัตน เกดิเพชร

19 35720 เด็กหญิง วรัญญา อตุมะ 35718 เด็กหญิง ยพุเรศ เตจะ

20 35721 เด็กหญิง ศิริพร ศากยวงศ์ 35722 เด็กหญิง อรณภา ศตินันท์

โรงเรยีนด ำรงรำษฏรส์งเครำะห์ จังหวดัเชยีงรำย

กลุม่ A

รำยชือ่นักเรยีนภำคเรยีนที ่2  ปกีำรศึกษำ 2564  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2.7

ครปูระจ ำชัน้ นำงทัศนีย ์ มะโนสอน, นำงสปุรยีำ  เอ่ียมสอำด  ห้องโฮมรมู 231

กลุม่ B
กลุม่ C (พ้ืนทีเ่สีย่ง)

เรยีน online ทุกวนั



เลขที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 35643 เด็กชาย นฤเบศร์ วงศ์วชิัย 35644 เด็กชาย ปัญญา ศศิพงศ์ไพโรจน์

2 35645 เด็กชาย พฒิุพงศ์ ดอนชัย 35655 เด็กหญิง ขนิษฐา เรือนทอง

3 35646 เด็กชาย เมธาฤทธิ์ เทพสุรินทร์ 35656 เด็กหญิง ขวญัจริา ชัยทรัพย์

4 35647 เด็กชาย รัฐธนภมูิ เอี ยมสอาด 35657 เด็กหญิง ขวญัหทัย เพิ มสุข

5 35648 เด็กชาย วรการณ์ กนัสีชา 35658 เด็กหญิง เขมินทรา ผัดแกว้

6 35649 เด็กชาย ศิวกร พมิโสดา 35659 เด็กหญิง จารุพกัตร์ จงึมีชัย

7 35651 เด็กชาย ศุภกติต์ิ ปาลี 35660 เด็กหญิง จารุริน กอบพงศ์

8 35652 เด็กชาย สุกฤษฏิ์ คล้ายฤทธิ์ 35662 เด็กหญิง ชนันพร ธรรมสอน

9 35653 เด็กชาย อนพทัย์ สาราจนัทร์ 35663 เด็กหญิง ชนิดาภา ขติัยะ

10 35654 เด็กชาย เอกชัย บัวเขยีว 35664 เด็กหญิง ฐานิดา มีวตัร

11 35661 เด็กหญิง จริภญิญา มะโนวงั 35666 เด็กหญิง ณัฐชยา วงค์ศรี

12 35668 เด็กหญิง ปริมพร ศรีกอง 35667 เด็กหญิง นรมน สุวรรณทา

23 35670 เด็กหญิง พลอยวริน เครือประทีป 35669 เด็กหญิง ปิยประภา ใจมุข

24 35672 เด็กหญิง พมิพช์นก สุยะ 35671 เด็กหญิง พชัรวรรณ ชนวาศิลป์

25 35674 เด็กหญิง รมิตา ขติัยเสน 35673 เด็กหญิง ภรีู ซื อสัตย์

26 35675 เด็กหญิง รัมภร์ดา ผาบไชย 35677 เด็กหญิง ศรุดา เจริญภวูนิช

27 35676 เด็กหญิง วราพร ลีพทิักษ์สกลุ 35679 เด็กหญิง ศุภสิรา อะคะโล

28 35678 เด็กหญิง ศิริวภิา เหลาลาภะ 35682 เด็กหญิง หนึ งฤทัย พญาใจ

29 35681 เด็กหญิง สุภทัรธดิา ดวงพมิพต้์น

30 35930 เด็กหญิง พชัรีพร วงัใจ

            ***    แถบสเีหลอืง คือ นักเรยีนมคีวำมประสงค์เรยีนออนไซตท์ุกวนั

กลุม่ C (พ้ืนทีเ่สีย่ง)

เรยีน online ทุกวนั
กลุม่ Bกลุม่ A

ครปูระจ ำชัน้ นำงสำวพิชชำภรณ์  พันธุ์จ ำเรญิ, นำยสพัุฒนำ  เทพภบิำล  ห้องโฮมรมู 232

โรงเรยีนด ำรงรำษฏรส์งเครำะห์ จังหวดัเชยีงรำย

รำยชือ่นักเรยีนภำคเรยีนที ่2  ปกีำรศึกษำ 2564  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2.8



เลขที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 35603 เด็กชาย กรกต กนัทะมาดา 35604 เด็กชาย กวรัิช เรือนค าจนัทร์ 35612 เด็กชาย ธรีเมธ สุขทรัพยศ์รี

2 35605 เด็กชาย กษิด์ิเดช กนัทาสุวรรณ์ 35608 เด็กชาย ณัฐภมูิ วนัดี

3 35606 เด็กชาย กาฮิน จวั 35609 เด็กชาย เทพพทิักษ์ สอนพทิักษ์

4 35607 เด็กชาย ณัฐดนัย สันธิ 35610 เด็กชาย ธนาวฒิุ กอ้งส าโรง

5 35615 เด็กชาย ภาณุวชิญ์ อนิต๊ะรัตน์ 35611 เด็กชาย ธรีนัย ชัยวงค์

6 35619 เด็กหญิง กฤตพร ณะแกว้ 35613 เด็กชาย พศัวธุ สิวายะวโิรจน์

7 35620 เด็กหญิง เกวลิน นันทะเสน 35614 เด็กชาย ภทัรพงศ์ พรมแปง

8 35622 เด็กหญิง ณัฏฐธดิา กาบแกว้ 35616 เด็กชาย รัชชานนท์ ใจชื น

9 35624 เด็กหญิง ธญัชนก แสงชัยทิพย์ 35617 เด็กชาย เอกวฒิุ เด็กหลี

10 35628 เด็กหญิง บัณฑิตา จนักลีุ 35618 เด็กหญิง กตัญญาภรณ์ ปาปวน

11 35631 เด็กหญิง พรไพลิน ถนอมกจิ 35621 เด็กหญิง จรีนันท์ ปุยค า

12 35632 เด็กหญิง พชิชาภา ชมภู 35623 เด็กหญิง ติณณา ไร่พทุธา

13 35633 เด็กหญิง พชิญา ค าชื น 35625 เด็กหญิง นลินธารา เตรียมไธสงค์

14 35637 เด็กหญิง มนทกานต์ สงค า 35626 เด็กหญิง นันทพร วฒันาตระกลูวงศ์

15 35638 เด็กหญิง มาริสา เซสอ 35627 เด็กหญิง นันทรัตน์ แยเปกู่

16 35640 เด็กหญิง ศิรวลัย บุษบก 35629 เด็กหญิง ปัทมพร อปุธิ

26 35641 เด็กหญิง สิริกร ธนะสมบัติ 35630 เด็กหญิง ปานตะวนั ต๊ะจนัโท

27 35642 เด็กหญิง เอชิรญา อตุมะ 35635 เด็กหญิง พทุธชาติ ชื นสิริสุนทร

28 36493 เด็กชาย พฤษธวชั กมุหาชัย 35639 เด็กหญิง วศัิลยศ์ยา ปีค า

29 36427 เด็กหญิง พรรณิกา ดีสอน

กลุม่ B
กลุม่ C (พ้ืนทีเ่สีย่ง)

เรยีน online ทุกวนั
กลุม่ A

โรงเรยีนด ำรงรำษฏรส์งเครำะห์ จังหวดัเชยีงรำย

รำยชือ่นักเรยีนภำคเรยีนที ่2  ปกีำรศึกษำ 2564  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2.9

ครปูระจ ำชัน้ นำงสำวจำรณุี  กันติบ๊, นำยสำรชัต ์ สงิหโฆษิต  ห้องโฮมรมู 233



เลขที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 35564 เด็กชาย กติติชัย ถิ นทิพย์ 35563 เด็กชาย กนัทรากร พรหมโวหาร

2 35565 เด็กชาย จริาพฒัน์ ศรีจนัทร์ 35566 เด็กชาย ชุติพนธ์ ค าใส

3 35567 เด็กชาย ณฐพล มณีจนัสุข 35569 เด็กชาย ธนภมูิ กนัทะวงค์

4 35568 เด็กชาย ตฤษนันท์ อนิต๊ะเนตร 35570 เด็กชาย ปธานิน ปิลอง

5 35571 เด็กชาย พงษ์สิริ เมฆวลัิย 35572 เด็กชาย ภทัรกร ออ่นสี

6 35574 เด็กชาย ศราวนิ ไหมเหลือง 35573 เด็กชาย วเิรนทร์ฤทธิ์ สกลภวูรักษ์

7 35576 เด็กชาย สหภาพ หนองสระ 35575 เด็กชาย ศุภโชค อน้จนัทึก

8 35578 เด็กหญิง กนัต์กมล ศรีวไิชย 35577 เด็กหญิง กมลรัตน์ วงค์ลังกา

9 35580 เด็กหญิง กลุนัดดา แซ่โซ้ง 35579 เด็กหญิง กาญจนา ทองใจ

10 35581 เด็กหญิง จริประพา ศรีพรม 35582 เด็กหญิง จริภา ริยะวงค์

11 35583 เด็กหญิง ฐิติชญาน์ ต๊ิบเต็ม 35586 เด็กหญิง ธญัณิชา ไชยวงค์

12 35584 เด็กหญิง ณัฏฐกฤตา ศรีนวล 35587 เด็กหญิง นภสัสร ชิงชัยชัยชนะ

13 35585 เด็กหญิง ณัฏฐิกา จนัทา 35588 เด็กหญิง น้ าฝน จะมู

14 35590 เด็กหญิง ปราณปรียา ชื นใจ 35589 เด็กหญิง นิชาภา คณิตชยานันท์

15 35592 เด็กหญิง ปีญาวรรณ ผ่านเมือง 35591 เด็กหญิง ปรียาภทัร พรมรัตน์

16 35594 เด็กหญิง พลอยนภสั ค าทองเทพ 35593 เด็กหญิง เปรมสินี ภกัดี

17 35596 เด็กหญิง พมิพกานต์ ละอองศรี 35595 เด็กหญิง พฒัน์นรี สัชฌุกร

18 35597 เด็กหญิง ศศิกร สิทธขินัแกว้ 35598 เด็กหญิง ณัฐสุดา ขนัชมภู

19 35599 เด็กหญิง สุธาสินี สุริค า 35601 เด็กหญิง อธษิฐาน ธรรมศิริ

20 35600 เด็กหญิง โสระยา เดชาสัตถากลู

21 35602 เด็กหญิง อจัฉรา เงินศรี

กลุม่ B
กลุม่ C (พ้ืนทีเ่สีย่ง)

เรยีน online ทุกวนั
กลุม่ A

โรงเรยีนด ำรงรำษฏรส์งเครำะห์ จังหวดัเชยีงรำย

รำยชือ่นักเรยีนภำคเรยีนที ่2  ปกีำรศึกษำ 2564  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2.10

ครปูระจ ำชัน้ นำงภทัรำพร  ทรพัยศิ์ร ิ ห้องโฮมรมู 234



เลขที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ

1 35523 เด็กชาย กรณัฐ รุ่งโรจน์ชนะกลุ 35526 เด็กชาย ชินกฤต โซคากุ

2 35524 เด็กชาย เจนวทิย์ อนิต๊ะรัตน์ 35527 เด็กชาย ธนาคิม วงศ์สาย

3 35525 เด็กชาย ชัชพสิิฐ โปธิ 35529 เด็กชาย ปฐพี ปวงค า

4 35528 เด็กชาย ธติิวฒิุ ศรีจนัทร์ดี 35537 เด็กหญิง กมลชนก วโิรจน์ธนทรัพย์

5 35530 เด็กชาย ปิยาภทัร ค าสาม 35539 เด็กหญิง จนัทณีย์ วรกลุชัยศรี

6 35531 เด็กชาย เมธสั บัวตูม 35540 เด็กหญิง จริปรียา ยานะนวล

7 35532 เด็กชาย รวนิันท์ แกว้ยองผาง 35541 เด็กหญิง ชนนิกานต์ โซคากุ

8 35533 เด็กชาย เสฏฐวฒิุ นันทชัย 35543 เด็กหญิง ญากานดา ธรรมโชคมงคล

9 35534 เด็กชาย อภวิฒิุ ค าโสม 35545 เด็กหญิง ฐิตารีย์ ธเินตร

10 35535 เด็กหญิง กชกร ดารารัตน์ 35546 เด็กหญิง ณิชนันท์ ชาดุ

11 35536 เด็กหญิง กนกพร ชัยดา 35547 เด็กหญิง ทิพยก์มล จนัทรังษี

12 35538 เด็กหญิง กลุปรียา ปวงงาม 35550 เด็กหญิง นริศรา ชรัญกลุ

13 35542 เด็กหญิง ชนิสรา ทูไ้พเราะ 35551 เด็กหญิง นริศรา ชมภวูงั

14 35544 เด็กหญิง ญาณิศา ยิ งปรีดาศิริกลุ 35552 เด็กหญิง นันท์ณภสั ดอกบัว

15 35548 เด็กหญิง ธภิาวรรณ หมื นค า 35553 เด็กหญิง นารีรัตน์ ผิวออน

16 35549 เด็กหญิง นพรดา ปัญจขนัธ์ 35554 เด็กหญิง เบญญาพร งามเนตรพงศ์

17 35555 เด็กหญิง พรธรีา วฒันา 35557 เด็กหญิง พทิยาภรณ์ พลอยเพชร

18 35556 เด็กหญิง พชัริดา ยอดกลิ น 35559 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สุวรรณไทย

19 35558 เด็กหญิง วรัมพร พรชัยสกลุ 35561 เด็กหญิง อรวรรณ สมนาศักด์ิ

20 35560 เด็กหญิง อรพรรณ อามอ 35562 เด็กหญิง อมิธอุร เขื อนเพชร

โรงเรยีนด ำรงรำษฏรส์งเครำะห์ จังหวดัเชยีงรำย

รำยชือ่นักเรยีนภำคเรยีนที ่2  ปกีำรศึกษำ 2564  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2.11

ครปูระจ ำชัน้ นำงจุฑำมำศ  ท้ำวมณี, นำยนิธพิล  อุโมง  ห้องโฮมรมู 235

กลุม่ A กลุม่ B
กลุม่ C (พ้ืนทีเ่สีย่ง)

เรยีน online ทุกวนั



เลขที่ เลขประจ ำตวั หมำยเหตุ
1 35462 เด็กชาย ธนบรรณ น้อยพฒุ
2 35463 เด็กชาย พดัเมฆ เตชะตน
3 35464 เด็กชาย เพชรตัดเพชร มุสิกสาร
4 35465 เด็กหญิง กลัยดา สายพนูค า
5 35466 เด็กหญิง เกสรา นาแด่
6 35467 เด็กหญิง เจสสิกา้ อลิซาเบธ เเซนเดอร์
7 35468 เด็กหญิง ชนันภรณ์ อดุมปละ
8 35469 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ ทับมาโนช
9 35470 เด็กหญิง ซึคิมิ เอคิ
10 35471 เด็กหญิง ณัฎฐ์ชฎา ค าดี
11 35472 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา มงคลเทพ
12 35473 เด็กหญิง ณัฐณิชา ชมภเูขา
13 35474 เด็กหญิง ณิชมน บ าเพญ็อยู่
14 35475 เด็กหญิง ธญัพชิชา ซาวพา
15 35476 เด็กหญิง ธญัสุดา ต๊ะน้อย
16 35477 เด็กหญิง บุษกร กองฟู
17 35478 เด็กหญิง ปรีด์ิรติ ฉมิประเสริฐ
18 35479 เด็กหญิง ปารณีย์ อนิต๊ะเนตร
19 35480 เด็กหญิง ปารวี ใจดี
20 35481 เด็กหญิง พลอยเจยีระไน ตุ้ยต๋า
21 35482 เด็กหญิง พมิพศิา เบียงกา่
22 35483 เด็กหญิง มินตรา เจริญสุข
23 35484 เด็กหญิง ศศินันท์ พชิญะภวิฒัน์
24 35486 เด็กหญิง สิริยากร พรหมเสน
25 35487 เด็กหญิง อริยา กนัศรีเวยีง
26 35488 เด็กหญิง อริสา หลวงสุภา
27 35489 เด็กหญิง อลิเซียอา้ยลี หลิม
28 35490 เด็กหญิง แอสลีน เซียวเจยี วอง
29 35491 เด็กหญิง ไอลดา จ าบุญมา

3

กลุม่ B กลุม่ C (พ้ืนทีเ่สีย่ง)กลุม่ A

โรงเรยีนด ำรงรำษฏรส์งเครำะห์ จังหวดัเชยีงรำย
รำยชือ่นักเรยีนภำคเรยีนที ่ 2  ปกีำรศึกษำ 2564  ชัน้มธัยมศึกษำปทีี ่2.12

ครปูระจ ำชัน้  นำงสำวศรญัญำ  วงษ์พฤกษำ, Miss Merle Joy B.Malanes  ห้องโฮมรมู 344


