
เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
หมำยเหตุ

1 34784 เด็กชาย เดชาธร เทยีมเมฆา 34782 เด็กชาย จิรภทัร สมุทรความ

2 34785 เด็กชาย โดมินิก ดอลล์ 34783 เด็กชาย ฐิติโชค ภริาษร

3 34786 เด็กชาย ปฐมพงษ์ เกษณา 34787 เด็กชาย รชตะ ชัยลังกา

4 34792 เด็กหญิง กันตา เซสอ 34788 เด็กชาย วิทวัส เทสมุทร

5 34793 เด็กหญิง กุลฑีรา ปญัญาผ่องใส 34789 เด็กชาย อานนทว์ัฒน์ เจริญศักด์ิ

6 34794 เด็กหญิง เขมจิรา ทพิย์ประเสริฐ 34790 เด็กหญิง กนกลักษณ์ สิงหอม

7 34798 เด็กหญิง ณปวี พมิสาร 34791 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จันทร์นวล

8 34800 เด็กหญิง ธนพร เเก่นทอง 34795 เด็กหญิง จิราภรณ์ บญุมี

9 34801 เด็กหญิง ธนัทอร อยูรั่มย์ 34796 เด็กหญิง ชนาภทัร อยูอ่ินทร์

10 34802 เด็กหญิง ธัญรดา ทวิาศิริ 34797 เด็กหญิง ชลธาร ค าเมฆ

11 34803 เด็กหญิง ธิดาเทวัญ เกิดศิริ 34799 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เตียมธะนะ

12 34804 เด็กหญิง นัดธิดา อินโน 34805 เด็กหญิง นาราภทัร จินดาทจักร

13 34807 เด็กหญิง ปณุณกัณฑ์ ขัติยะ 34806 เด็กหญิง ปราญไปรยา ราบร่ืน

14 34808 เด็กหญิง พรรณวรินทร์ ชัยวงค์ 34811 เด็กหญิง ภทัรภรรณ กัณฑาสุวรรณ

15 34809 เด็กหญิง พชิชา โสมิญะ 34812 เด็กหญิง ภทัราภา ดอนแก้ว

16 34810 เด็กหญิง พชิญ์สินี แซ่จาง 34813 เด็กหญิง สาริศา จันทร์ตุ้ย

17 34814 เด็กหญิง สุปรียา ไชยรัตน์ 34815 เด็กหญิง สุภาณี หมื่อแล

18 34816 เด็กหญิง เสียงเพลง บงัคมเนตร 34817 เด็กหญิง อาภสิรา เทพนิล

โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห ์เชียงรำย

รำยชือ่นักเรียนภำคเรียนที่ 2 ปกีำรศึกษำ 2564 ชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 3.1

ครูประจ ำชัน้ นำงธัญกร  กิตติจริยำ  หอ้งโฮมรูม  522 

กลุ่ม A กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนที่เสี่ยง)

เรียน online ทกุวัน



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
หมำยเหตุ

1 34818 เด็กชาย จิตติพฒัน์ หลู่โยธา 34821 เด็กชาย ธนภมูิ มัศยามาศ

2 34819 เด็กชาย ชยากร ชัยมูลมั่ง 34822 เด็กชาย ธวัชชัย กาญจน์แก้ว

3 34820 เด็กชาย โชติภณ ประยงค์ 34824 เด็กชาย นภสัรวี จันระวัง

4 34823 เด็กชาย ธีทตั อุน่ต๊ิบ 34826 เด็กชาย ภทัรดนัย มะโนมัย

5 34825 เด็กชาย บรรณวิชญ์ กาบญุก  า 34828 เด็กชาย ราเชนทร์ เกษรพรรณ์

6 34827 เด็กชาย ภมูินันท์ แก้วตา 34831 เด็กหญิง ชาลิสา เสนทาวงค์

7 34830 เด็กหญิง กฤตพร จันทาพนู 34833 เด็กหญิง ณัฐการณ์ สอนนาแซง

8 34832 เด็กหญิง ณหฤทยั อารีย์ 34836 เด็กหญิง ธันยพร สมสวย

9 34834 เด็กหญิง ณิชานาฏ วิวัฒนะ 34837 เด็กหญิง นันทพร วงค์ชัย

10 34835 เด็กหญิง ธิชาดา ต๊ิบสุภา 34839 เด็กหญิง บณัฑิตา เทพประชา

11 34838 เด็กหญิง นิธิพร กันทยิะ 34843 เด็กหญิง พมิพช์นก ทมิแกร

12 34840 เด็กหญิง บณุยาพร ตรีเลิศศุภลักษณ์ 34844 เด็กหญิง ภณัฑิลา มงคลผิวทอง

13 34841 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ จิตมั่น 34845 เด็กหญิง ภทัร์ชนก น้อยหมอ

14 34842 เด็กหญิง พรรณผกา ไทยใหญ่ 34847 เด็กหญิง วรรณวิษา จันต๊ะคราม

15 34846 เด็กหญิง วชิรญาณ์ อัมพวัน 34848 เด็กหญิง สาริณี ไทยใหญ่

16 34850 เด็กหญิง สุภาวิตา มัทธวรัตน์ 34849 เด็กหญิง สุกัญญา ประทมุดี

17 34851 เด็กหญิง อธิตยา ปวนค ามา 34853 เด็กหญิง แอนิซ่า วิมลทองสกุล

18 34852 เด็กหญิง อลิสรา

โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห ์เชียงรำย

รำยชือ่นักเรียนภำคเรียนที่ 2 ปกีำรศึกษำ 2564 ชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 3.2

ครูประจ ำชัน้  นำงสำวอรรถกำนต์  วงศ์ใหญ,่ นำงสำวสุนทรี ชุมภรูัตน์ หอ้งโฮมรูม   523

กลุ่ม A กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนที่เสี่ยง)

เรียน online ทกุวัน



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
หมำยเหตุ

1 34855 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ มณีแก้ว 34854 เด็กชาย เกริกพล อาเคอ

2 34860 เด็กชาย นวคุณ ภเูขียว 34856 เด็กชาย ณัฐชพน วงศาโรจน์

3 34864 เด็กชาย สุรวัศ ยัง่ยืน 34857 เด็กชาย วิษณุชัย หตัถกอง

4 34865 เด็กหญิง กรณ์ทพิย์ อินปั๋น 34858 เด็กชาย ธนกร สาคุณ

5 34866 เด็กหญิง ขวัญชนก จิญจายะกูร 34859 เด็กชาย ธนโชติ มูลแก้ว

6 34868 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ดวงพทุธพรกุล 34861 เด็กชาย นิธิพนัธ์ มามูล

7 34870 เด็กหญิง ธนิษฐา สวาสด์ิวงค์ 34862 เด็กชาย พชัระพนธ์ ปนิตา

8 34872 เด็กหญิง ธัญพชิชา ทพิมูล 34863 เด็กชาย รัตนโกสินทร์ ภริาษร

9 34873 เด็กหญิง ธิดารัตน์ อุน่เรือน 34867 เด็กหญิง ชลธิชา อนาวัน

10 34874 เด็กหญิง นาริศา ยาสุวรรณ์ 34869 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ปกิจุมปู

11 34875 เด็กหญิง ปทติตา ศิริ 34871 เด็กหญิง ธมลวรรณ วิละค า

12 34876 เด็กหญิง ปราชญา ค าลือ 34877 เด็กหญิง พชิรา ติณธรรม

13 34879 เด็กหญิง พชัรพร ปงหาญ 34878 เด็กหญิง พรไพลิน วิริยพลกุล

14 34881 เด็กหญิง ภคัรมัย เพชรล้อมทอง 34880 เด็กหญิง พชัรวรดา เขือ่นเก้า

15 34882 เด็กหญิง มานิตา ทายะนา 34885 เด็กหญิง วรนิษฐา สิทธิโสด

16 34883 เด็กหญิง มุทติา จิตนากร 34887 เด็กหญิง อภชิญา ศรีฤทธิ์

17 34884 เด็กหญิง ยลธิดา บตุรทะวัง 34888 เด็กหญิง อริสา มหทัธวรดิลก

18 34886 เด็กหญิง วิลาสินี ตาค า

กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนที่เสี่ยง)

เรียน online ทกุวัน
กลุ่ม A

โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห ์เชียงรำย

รำยชือ่นักเรียนภำคเรียนที่ 2 ปกีำรศึกษำ 2564 ชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 3.3

ครูประจ ำชัน้  นำยสุธิพงษ์  ใจแก้ว, ว่ำที่ร้อยตรีหญงินิชำพร  ดอนดง  หอ้งโฮมรูม  524



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
หมำยเหตุ

1 35065 เด็กชาย จิรศักด์ิ ศรีวรรณา 35064 เด็กชาย กรภพ พฒุจรูญ

2 35068 เด็กชาย รัฐภมูิ รักบา้น 35066 เด็กชาย เจตนิพทัธ์ จันทร์กระจ่าง

3 35069 เด็กชาย นเรนทร สินสุรินทร์ 35067 เด็กชาย ณัฐนันท์ พฤกษสุ์นันท์

4 35070 เด็กชาย นัทธพงษ์ ตลับทอง 35073 เด็กชาย พรีพฒัน์ ศรีจุมปา

5 35071 เด็กชาย ปญัญา ก้องเลิศแดนไพร 35074 เด็กชาย ฟาฮัด หวังดุล

6 35072 เด็กชาย ปติีภทัร เดชปกัษ์ 35077 เด็กชาย วชิรวิทย์ สุริยะไชย

7 35075 เด็กชาย ภทัรพงค์ มั่งมี 35078 เด็กชาย วชิรวิทย์ ใจสุข

8 35076 เด็กชาย เมธาวี เขือ่นวัง 35079 เด็กชาย สุรเกียรติ เปก็ยันเมือง

9 35082 เด็กหญิง ชลิตา บวัผัด 35080 เด็กชาย อัศวภมูิมินท์ ตันใจ

10 35083 เด็กหญิง ณัฐชยา แสงอรุณรักษ์ 35081 เด็กหญิง ขวัญจิรา ธิมา

11 35085 เด็กหญิง พรสุดา ฟุ้งเฟื่องยศ 35084 เด็กหญิง ณัฐชยา ค าไชยวงค์

12 35089 เด็กหญิง พชิญานี จันทาพนู 35086 เด็กหญิง นิติพร ไชยลังกา

13 35090 เด็กหญิง พมิพช์นก ไร่รุ่ง 35088 เด็กหญิง ปารีณา หรรษา

14 35093 เด็กหญิง ลลนา มาเยอะ 35091 เด็กหญิง ภคัจิรา เขียวสนุก

15 35096 เด็กหญิง สโรชา ขจรรุ่งแสงอรุณ 35092 เด็กหญิง รัศมี จรณาภรณ์

16 35098 เด็กหญิง สุพชิญา สุรินทร์ 35094 เด็กหญิง ลักษณ์วรา สุดแสวง

17 35328 เด็กหญิง วันเพญ็ แสนพอ 35095 เด็กหญิง วิชุดา วรรณวิลัย

18 35330 เด็กชาย วรพนัธ์ ไชยประเสริฐ 35097 เด็กหญิง สุธีธิดา มะโนรินทร์

19 35331 เด็กหญิง ดลยา ค าเมทา 35099 เด็กหญิง อริสา จันแดง

20 35329 เด็กหญิง วาสนาพร จะแฮ

กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนที่เสี่ยง)

เรียน online ทกุวัน

โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห ์เชียงรำย

รำยชือ่นักเรียนภำคเรียนที่ 2 ปกีำรศึกษำ 2564 ชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 3.4

ครูประจ ำชัน้  นำงเทยีมรัตน์  มำถำ, นำยคมเพชร  อ่ินสุวรรณ์   หอ้งโฮมรูม  236

กลุ่ม A



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
หมำยเหตุ

1 35103 เด็กชาย เจนภพ มูลทอง 35100 เด็กหญิง อิระวดี ศรีบญุ

2 35104 เด็กชาย ชาญวิทย์ ขวัญชูนุช 35102 เด็กชาย จิรเมธ กันทะไชย

3 35105 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ วงศ์จันทร์ 35108 เด็กชาย ธนวัฒน์ สมญาพรเจริญชัย

4 35106 เด็กชาย ณัฐภมูิ แสนไพ 35110 เด็กชาย ประภากร ปนัสุรินทร์

5 35107 เด็กชาย แทนคุณ จันทร์ปญัญา 35111 เด็กชาย ประมุข สุภาวงค์

6 35109 เด็กชาย นพทนน ปงปญัญายืน 35112 เด็กชาย พรเทพ บวัระพนัธ์

7 35113 เด็กชาย ภคัวัฒน์ ปทมุมา 35117 เด็กชาย สมชาย เยอส่อ

8 35114 เด็กชาย ภาคภมูิ ถาแก้ว 35120 เด็กหญิง กัญญ์วรา อินธรรม

9 35115 เด็กชาย รัชเขตต์ กันเขีย่ 35121 เด็กหญิง กาญจนา จักรใจ

10 35116 เด็กชาย วชิรวิทย์ เจริญกิจ 35123 เด็กหญิง จุลชาติธิดา สุริยะไชย

11 35118 เด็กชาย อนันทวีป สิงหแ์ก้ว 35125 เด็กหญิง ณปภา มั่งค่ัง

12 35119 เด็กชาย อภวิัฒน์ ชัยสวัสด์ิ 35126 เด็กหญิง ธัญชนก ทนัยศ

13 35122 เด็กหญิง จิณหน์ิภา  นาเม็ง 35127 เด็กหญิง นันธิดา กิกิ ง

14 35124 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ค าเงิน 35128 เด็กหญิง นิรดา วรากุลพชิัย

15 35129 เด็กหญิง ปภชิญา ลือสุวรรณ์ 35130 เด็กหญิง พมิพช์นก ขัติยเนตร

16 35131 เด็กหญิง พทุธรักษา สุค า 35133 เด็กหญิง ลัทธพร ชัยโส

17 35132 เด็กหญิง ภทัราพร สันทราย 35134 เด็กหญิง สุชานันท์ ศรีวิชัยมูล

18 35332 เด็กหญิง ธันย์ชนก อิน่ค า 35135 เด็กหญิง สุดารัตน์ ชวนนอก

19 35136 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ปรุะเสาร์

20 35137 เด็กหญิง อาภสัรา ปยุค า

21 35333 เด็กหญิง ชมนพร บญุเก่ง

กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนที่เสี่ยง)

เรียน online ทกุวัน

โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห ์เชียงรำย

รำยชือ่นักเรียนภำคเรียนที่ 2  ปกีำรศึกษำ 2564 ชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 3.5

ครูประจ ำชัน้  นำงประคองศรี  ลี้แสน, นำยจักรกฤษณ์  หมั่นหมำย  หอ้งโฮมรูม   246

กลุ่ม A



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
หมำยเหตุ

1 35139 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ สยนานนท์ 35138 เด็กชาย จิตติพฒัน์ ศักด์ิสิริวัฒน์

2 35142 เด็กชาย พชร เลือดน  าโขง 35140 เด็กชาย ธัญวิชญ์ ธรรมวงศ์

3 35144 เด็กชาย วันชนะ ไชยลังกา 35141 เด็กชาย ปาราเมทร์ แสงแลบ

4 35147 เด็กชาย สิรวิชญ์ ยีภ่ญิโญ 35145 เด็กชาย วีรภทัร เทพหาร

5 35150 เด็กหญิง กัญญารัตน์ เชื อเมืองพาน 35146 เด็กชาย ศุทธิกร ตะวันแสงทอง

6 35152 เด็กหญิง จันทณี คุ้มทรัพย์ 35148 เด็กชาย อานนท์ เรียมปวง

7 35153 เด็กหญิง ณัฐธิชา ตาด านิล 35149 เด็กหญิง กมลทพิย์ สิทธิเปง็

8 35154 เด็กหญิง ธัญจิรา ศิโรรัตน์วิศิษฐ์ 35151 เด็กหญิง เขมิกา โชคนามเมือง

9 35158 เด็กหญิง นนทพร ชัยราชา 35155 เด็กหญิง ธัญชนก มณีพรหม

10 35159 เด็กหญิง นภา มูเซอ 35156 เด็กหญิง ธัญวรัตน์ มังคลาด

11 35160 เด็กหญิง นวรัตน์ วิงวอน 35157 เด็กหญิง ธันยพร ซาวค าเขตต์

12 35161 เด็กหญิง นันทชิา มานะกิจ 35162 เด็กหญิง นารีรัตน์ มีนตัน

13 35164 เด็กหญิง บษุกล สุวรรณรงค์ 35163 เด็กหญิง นิพาดา เเก้วเทพ

14 35167 เด็กหญิง รวิสรา แก้ววัง 35165 เด็กหญิง ปภสัสร เครือสาร

15 35174 เด็กหญิง เอสรา เสกสันติสกุล 35166 เด็กหญิง พรีดา นันตา

16 35334 เด็กชาย อภวิิชญ์ ไชยชมภู 35169 เด็กหญิง ราชิดา ค าสุต๋า

17 35336 เด็กหญิง กรรณิการ์ ชัยภมูิ 35170 เด็กหญิง วิชญาดา ทาค า

18 35923 เด็กหญิง กาญจนาภา วงศ์อินอยู่ 35171 เด็กหญิง ศศิภา ชัยชนะ

19 36494 เด็กชาย ณัฐนันท์ อภวิงค์ 35173 เด็กหญิง สุทาสินี สุขยวง

20 35335 เด็กหญิง พมิพญ์าดา ฟดู้วง

กลุ่ม A

โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห ์เชียงรำย
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เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
หมำยเหตุ

1 35175 เด็กชาย กฤตยชญ์ อารีย์ 35201 เด็กหญิง นุชรา มณีจันสุข 35204 เด็กหญิง ภทัราพร ค าดี

2 35177 เด็กชาย กิตติทชั จุมปจูักร 35339 เด็กชาย สุวรรณภมูิ เจริญพล

3 35178 เด็กชาย กิติพฒัน์ แก้วสิงห์ 35186 เด็กชาย ภวูนาจ บญุเลา

4 35179 เด็กชาย ชยากร สิงขร 35199 เด็กหญิง ฐิติพร ออละมูล

5 35180 เด็กชาย ฐิติพนัธ์ บญุปญัญาโรจน์ 35182 เด็กชาย นพรัตน์ รุ้งดี

6 35181 เด็กชาย ณัฐกุล อิม่ดี 35198 เด็กหญิง ญานิกา เขือ่นเพชร

7 35184 เด็กชาย พรีพฒัน์ คีรีเเก้ว 35208 เด็กหญิง ศุภรัสมิ์ อินทดั

8 35185 เด็กชาย ภทัรนรินท์ มาลารัตน์ 35209 เด็กหญิง สุชาดา ครุฑเพช็ร

9 35187 เด็กชาย รัฐศาสตร์ อุน่ใจ 35192 เด็กหญิง กัลยากร สมบรูณ์ชิต

10 35188 เด็กชาย วัชระ เจริญศรี 35190 เด็กชาย ศุภกานต์ ก้างออนตา

11 35193 เด็กหญิง ชญานุตม์ ไชยลังกา 35191 เด็กชาย อชิรากรณ์ ติปะตึง

12 35195 เด็กหญิง ชนินาถ วงค์สาย 35200 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทวีคุณ

13 35205 เด็กหญิง มัทนาพร ปญัญาบญุ 35189 เด็กชาย วุฒิภทัร พรมเมือง

14 35210 เด็กหญิง สุนิต ยืนยงแสน 35183 เด็กชาย พชิญ์ศักด์ิ กระจ่างเลิศ

15 35211 เด็กหญิง อาภสัรา หมอกมืด 35197 เด็กหญิง ชมพเูนกต์ ทรัพย์ทวี

16 35337 เด็กชาย ปารเมศ ศรีปญัญา 35203 เด็กหญิง ภณัฑิรา สังฆรัตน์

17 35338 เด็กชาย ธนิสร เดชขจร 35194 เด็กหญิง ชนัญธิดา อนันทกาญจน์

18 35176 เด็กชาย กษดิิศ ไร่ลือค า

19 35206 เด็กหญิง วรัญญา ปงรังษี

20 35207 เด็กหญิง วราภรณ์ ใจฝันหวาน

โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห ์เชียงรำย

รำยชือ่นักเรียนภำคเรียนที่ 2 ปกีำรศึกษำ 2564 ชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 3.7
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เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
หมำยเหตุ

1 35215 เด็กชาย จรรยวรรธ สิมริวงษ์ 35212 เด็กชาย กัญจน์พลัิกษณ์ ดวงเงิน 35239 เด็กหญิง แพรวนลิน เผ่าจิระศิลปช์ัย

2 35216 เด็กชาย ณัฐภทัร สุริยะโชติ 35213 เด็กชาย กิตติวรรณ ฉอ้อนโฉม 35240 เด็กหญิง มาดีนา มายิด

3 35217 เด็กชาย ธนาณัติ ศิริโรจน์ 35214 เด็กชาย คณิศร กวาวสนั่น

4 35218 เด็กชาย ธิติธัญญ์ ยะตา 35219 เด็กชาย บรรณวิชญ์ จิระ

5 35222 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ เตชะ 35220 เด็กชาย ปริพฒัน์ ทพัธานี

6 35225 เด็กชาย เวธน์วศิน ธรรมขันธา 35221 เด็กชาย ปติิชาติ เชื่อมสกุล

7 35226 เด็กชาย ศิลปชัย อินต๊ะ 35223 เด็กชาย รชต มณีรัตน์

8 35227 เด็กชาย อนาวิล เทพศิริ 35224 เด็กชาย รณพร์ี ใจจุมปา

9 35231 เด็กหญิง ชนัญญา แสนแปง 35228 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อินสุวรรณ์

10 35232 เด็กหญิง ชิดชนก บญุโท 35229 เด็กหญิง กัญญาพชัร อุ่นอารมย์

11 35233 เด็กหญิง ณัฐกมล สลีสองสม 35230 เด็กหญิง เกศดารินทร์ ค่ายค า

12 35234 เด็กหญิง รติญา จอมแสง 35236 เด็กหญิง นารีรัตน์ ค าภรีะ

13 35235 เด็กหญิง ธีรดา วงค์ษา 35238 เด็กหญิง พมิลพรรณ ธรรมดุษฎี

14 35237 เด็กหญิง ปวีณ์นุช อินทร์ประยงค์ 35241 เด็กหญิง ลลิตา ตันเขียว

15 35242 เด็กหญิง วริศรา ปนิจะ 35246 เด็กหญิง สุมนต์ ยืนยงแสน

16 35243 เด็กหญิง วิรัณนฉัตร อินทแสน 35340 เด็กหญิง ชนกานต์ ธิแก้ว

17 35244 เด็กหญิง ศศิกาญจน์ ใจสวัสด์ิ 35341 เด็กหญิง กัญชรส เรือนทอง

18 35245 เด็กหญิง สุพตัตรา สามต๊ิบ 35358 เด็กหญิง กฤตมุข ดอกพกิุล

19 35247 เด็กหญิง อนันตญา ผุดสี

20 35342 เด็กชาย ภทัรดนัย ไชยา  

โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห ์เชียงรำย

รำยชือ่นักเรียนภำคเรียนที่ 2 ปกีำรศึกษำ 2564 ชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 3.8
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เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
หมำยเหตุ

1 34984 เด็กชาย กฤติน คุณกัน 34987 เด็กชาย ปธานิน อินต๊ะจักร

2 34985 เด็กชาย จิรวัฒน์กุล อะทะวงษา 34989 เด็กชาย เผ่าภาคิน สร้อยแก้ว

3 34986 เด็กชาย จุมพล สิงหใ์น 34990 เด็กชาย พรีพฒัน์ ธนันวงค์

4 34988 เด็กชาย ปวีณ กันธิยะ 34993 เด็กชาย ภริูณัฐ จันทร์ต๊ิบ

5 34992 เด็กชาย ภมูิพพิฒัน์พงศ์ พมิพเ์ภา 34994 เด็กชาย รัชชานนท์ ทนุร่องช้าง

6 34995 เด็กชาย วัชรพล หาญจริง 34999 เด็กหญิง กัลยกร วงศ์เทวัญ

7 34996 เด็กหญิง กรรณิการ์ อุทา 35002 เด็กหญิง ณัฐชยา มาลารัตน์

8 34997 เด็กหญิง กฤษณา เเนวลาด 35004 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ เจียงพทุธา

9 34998 เด็กหญิง กัญจนพร ทองประจักษ์ 35006 เด็กหญิง นภสัรา ไชยราช

10 35000 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เฮงตระกูล 35008 เด็กหญิง ปวริศา ชัยพทิกัษ์

16 35001 เด็กหญิง ญาตา อาจประจักษ์ 35009 เด็กหญิง ปณัฑ์ชนิต ใจบ ารุง

17 35003 เด็กหญิง ณัฐิดา บวัใหล 35010 เด็กหญิง พรหมพร ยานะ

18 35005 เด็กหญิง ธันจิรา ไชยยะ 35012 เด็กหญิง พชิย์สินี จาจุมปา

19 35007 เด็กหญิง นาตารีย์ เเซ่ตั ง 35016 เด็กหญิง วาริศา เหรียญแก้ว

20 35011 เด็กหญิง พจิิตรา กาวีวน 35018 เด็กหญิง สิริยากร นาระตะ

27 35013 เด็กหญิง พมิพญ์าดา ผุดผ่อง 35019 เด็กหญิง สุชานาถ สุธรรม

28 35014 เด็กหญิง ลักษกิา ธิขาว 35020 เด็กหญิง สุนิษา ไพรสันเทยีะ

29 35015 เด็กหญิง วนัสนันต์ บญุศรี 35022 เด็กหญิง อริสา ไชยยศ

30 35017 เด็กหญิง ศุภรัตน์ สุขเกษม 35023 เด็กหญิง อัญช์กรกมล ไชยโกมลโรจน์

31 35021 เด็กหญิง อรจิรา วงศ์ปญัญา

  

กลุ่ม B
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เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
หมำยเหตุ

1 34944 เด็กชาย ชวัลวิทย์ ไร่เรือง 34945 เด็กชาย ธนภทัร สมญาพรเจริญชัย

2 34946 เด็กชาย ปรินทร ชาญชัย 34947 เด็กชาย พริิยะ พศิลย์จุตุพร

3 34949 เด็กชาย ภมูิรพี หวังสิน 34948 เด็กชาย ภดิูสธรนโชติ บญุมาภิ

4 34952 เด็กชาย สรยุทธ พทุธจันทร์ 34950 เด็กชาย ยศพนธ์ โคตรศรีวงษ์

5 34954 เด็กหญิง จันทรัสม์ โภคเฟื่องฟู 34951 เด็กชาย ศิวัฒน์ สุวรรณค า

6 34955 เด็กหญิง จิรารัตน์ ราบร่ืน 34953 เด็กชาย เอกชัย ลุงจิง่

7 34957 เด็กหญิง ชนากานต์ กล่ินจันทร์ 34956 เด็กหญิง จุฑามาศ ศรีพรม

8 34960 เด็กหญิง ณัทภคั ภทัรชลิต 34958 เด็กหญิง ญาณิศา บวัทอง

9 34962 เด็กหญิง ธนัชชา มณี 34959 เด็กหญิง ณัฐชยา ค าโมนะ

10 34963 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีเสวก 34961 เด็กหญิง ณิชกมล ต๊ิบก๋า

18 34964 เด็กหญิง ธิติยา เมืองทอง 34965 เด็กหญิง นภาวรรณ์ นามยี่

19 34968 เด็กหญิง เบญจวรรณ ทตูสันติ 34966 เด็กหญิง นริศรา อุน่ศรี

20 34969 เด็กหญิง ปรางศิริ ปาละ 34967 เด็กหญิง นันทน์ภสั แก้วขาว

21 34970 เด็กหญิง ปรารถนาเอมเมร่ีจอย รัทเลดจ์ 34971 เด็กหญิง ปริณดา อยูอ่ินทร์

22 34972 เด็กหญิง ปานชีวา แสงศรี 34975 เด็กหญิง พรีดา ชัยอาภรณ์

23 34973 เด็กหญิง ปริูดา วงค์สอน 34978 เด็กหญิง วราพร สมบติัใหม่

24 34974 เด็กหญิง พลอยนภสั สุดา 34979 เด็กหญิง วิชญาพรรณ จันทร์ตา

31 34976 เด็กหญิง ภตัรพมิล สัจจญาติ 34981 เด็กหญิง สิริญา ทติา

32 34977 เด็กหญิง ลักษกิา มั่งมูล 34982 เด็กหญิง สุพชิชา ธรรมรักษ์

33 34980 เด็กหญิง ศศิวิมล ประจิตร 34983 เด็กหญิง อัญชิสา จาจุมปา

 

กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนที่เสี่ยง)

เรียน online ทกุวัน

โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห ์เชียงรำย

รำยชือ่นักเรียนภำคเรียนที่ 2 ปกีำรศึกษำ 2564 ชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 3.10

ครูประจ ำชัน้  นำงณัฐกฤตำ  ฟองฟู  หอ้งโฮมรูม  333

กลุ่ม A



เลขที่
เลข

ประจ ำตัว
หมำยเหตุ

1 35024 เด็กชาย จิรวัฒน์ หล่ี 35025 เด็กชาย นฤสรณ์ ชื่นวิไลทรัพย์

2 35026 เด็กชาย พบบญุ จะสี 35027 เด็กชาย พลชล คูหากาญจน์

3 35028 เด็กชาย ภมูิวิชย์ ก๋าสอน 35029 เด็กชาย วชิรวิชญ์ จินดาธรรม

4 35030 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ไชยลังกา 35031 เด็กชาย เอกภาวิน เชื อเจ็ดตน

5 35032 เด็กหญิง กมลฤทยั อุตมี 35033 เด็กหญิง กัลยกร จันทเวช

6 35034 เด็กหญิง กัลยา กันทะจิตร์ 35035 เด็กหญิง จารุกัญญ์ แสงผะการ

7 35036 เด็กหญิง จิณต์จุฑา แต่งแดน 35038 เด็กหญิง จิรัชญา หนสมสุข

8 35037 เด็กหญิง จิณหน์ิภา แต่งแดน 35040 เด็กหญิง ชวพร บญุเกษม

9 35041 เด็กหญิง ญาณภทัร จันทร์งาม 35042 เด็กหญิง ฐิตินันท์ กอนแสง

16 35043 เด็กหญิง ณัฎฐนิฐ ก้างออนตา 35044 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา กันหา

17 35045 เด็กหญิง ณัฐกฤตา เนตรไทรแก้ว 35046 เด็กหญิง ณัฐริกา เบเชกู

18 35047 เด็กหญิง ณิชา ภเูขาทรัพย์ 35048 เด็กหญิง ปกัศรรัก กาวีละ

19 35049 เด็กหญิง ทกัษอร พงษเ์สือ 35050 เด็กหญิง ธัญธดี อุน่ชัย

20 35051 เด็กหญิง ปณัฐดา ฟองการ 35052 เด็กหญิง ปวริศา ฟองเมฆ

21 35053 เด็กหญิง ไปรยา สุทธิตังกวิเชียร 35054 เด็กหญิง พรพรรณนา อายอ

22 35055 เด็กหญิง พรรณภทัร สายยา 35056 เด็กหญิง พมิพช์นก ประชาเดชสุวัฒน์

23 35057 เด็กหญิง ภรูดา รัตนทวีสกุล 35058 เด็กหญิง เมธาพร คันธะ

33 35059 เด็กหญิง ลภสัรดา โอฬารสมบติั 35060 เด็กหญิง สุพชิญา นรัตน์

34 35061 เด็กหญิง อริยาวัฒน์ เทพสุรินทร์ 35062 เด็กหญิง อัจฉราภรณ์ ใจปา

35 35063 เด็กหญิง อาภสิรา หมอกมืด

กลุ่ม B
กลุ่ม C (พ้ืนที่เสี่ยง)

เรียน online ทกุวัน

โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห ์เชียงรำย

รำยชือ่นักเรียนภำคเรียนที่ 2 ปกีำรศึกษำ 2564 ชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 3.11

ครูประจ ำชัน้  นำยสุริยะ  แสงนันชัย  หอ้งโฮมรูม  241

กลุ่ม A



เลขที่ เลข หมำยเหตุ
1 34889 เด็กชาย กันต์กวี พวงทวี
2 34890 เด็กชาย พชิญุตม์ ไชยวงษ์
3 34891 เด็กชาย พธิิวัฒน์ ฉิมพลี
4 34892 เด็กชาย ภาคิน สมประสงค์
5 34893 เด็กชาย วัชรพงศ์ ปตันัย
6 34894 เด็กหญิง กัลยรัตน์ ขัตติยะ
7 34895 เด็กหญิง เกศณีย์ ผลทพิย์
8 34896 เด็กหญิง จิณณรัตณ์ กันต๊ิบ
9 34897 เด็กหญิง ชญาน์นันท์ ค าปก๊
10 34898 เด็กหญิง ชญานิศ ค ายวง
11 34899 เด็กหญิง ชนกร วงศ์ใหญ่
12 34900 เด็กหญิง ชนากานต์ นเรศ
13 34901 เด็กหญิง ณัฐชยา มีพวง
14 34902 เด็กหญิง ณัฐธิดา พงศ์พทุธิชา
15 34903 เด็กหญิง นครินทร์พร มนุพร
16 34904 เด็กหญิง นันธินี แก้วจันทร์
17 34905 เด็กหญิง ประภาวรินทร์ ใจหมั น
18 34906 เด็กหญิง ปยิวรรณ นิยมพงศ์
19 34907 เด็กหญิง พชิชาภา สาระตา
20 34908 เด็กหญิง มานิตา วิชัยกุล
21 34909 เด็กหญิง รุ่งรดา ศิริ
22 34910 เด็กหญิง วรปรียา ต๊ะค า
23 34911 เด็กหญิง วรัทยา ต๊ะวิไล
24 34912 เด็กหญิง วิลาศิณี เขือ่นขันธ์
25 34913 เด็กหญิง สิรชญาดา ครูบา
26 34914 เด็กหญิง สุชาทพิย์ สุขรัตน์
27 34915 เด็กหญิง สุทธภา เชื อเจ็ดตน
28 34916 เด็กหญิง สุวดี ศรีวิชัย
29 34917 เด็กหญิง อรจิรา สมินทรปญัญา
30 34918 เด็กหญิง อาทติยา วารีชมพู

กลุ่ม A

โรงเรียนด ำรงรำษฎร์สงเครำะห ์เชียงรำย
รำยชือ่นักเรียนภำคเรียนที่ 2 ปกีำรศึกษำ 2564 ชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 3.12
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กลุ่ม B กลุ่ม C (พ้ืนที่เสี่ยง)


