
ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 36498 เด็กหญิง กัญญาณัฐ กิมภากรณ์
2 36499 เด็กชาย ธีรณัฏฐ์ เม่นแย้ม
3 36500 เด็กชาย พชร ปวนสิงห์
4 36501 เด็กชาย ศุภรากร ดวงมาณีย์
5 36502 เด็กหญิง เอ้ืออารี นรรัตน์
6 36503 เด็กหญิง ธนขวัญ ใจมะณี
7 36504 เด็กชาย ภูริทัต มุกข์ตายน
8 36505 เด็กหญิง ชัญยาภร กันธิยะ
9 36506 เด็กชาย ณัฐภัทร อินทรโสภา
10 36507 เด็กชาย ศิริภูมิ โป่งเส็ง
11 36508 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ แข็งแรง
12 36509 เด็กหญิง ณัชชา ชัยทานี
13 36510 เด็กหญิง ธัญรดา ทากูล
14 36511 เด็กหญิง ฉัตรวารินทร์ ลีนาจันทร์
15 36512 เด็กหญิง ภคพร เทพวงค์
16 36513 เด็กหญิง มนัสนันท์ สวามิวัศด์ิ
17 36514 เด็กหญิง รุจิรดา ศรีใจ
18 36515 เด็กหญิง รีระพัทร์ วังใน
19 36516 เด็กหญิง พิมลพรรณ ยอดมณี
20 36517 เด็กหญิง สืบสิริขวัญ พรมวงค์
21 36518 เด็กชาย สกลพัฒน์ โตวอน
22 36519 เด็กหญิง ชนัญชิดา กุมมาลือ
23 36520 เด็กหญิง วิลาวัลย์ แสนค าหอม
24 36521 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สิทธิสงคราม
25 36522 เด็กหญิง สุพิชญา มณีรัตน์
26 36523 เด็กชาย กฤชณัท กันธิ
27 36524 เด็กหญิง จุฑามาส พรหมเผ่า
28 36525 เด็กหญิง บุญยาพร ยาวิชัย
29 36526 เด็กหญิง พัชรธิดา อุปสิทธ์ิ
30 36527 เด็กหญิง ดาณี เมืองชัย
31 36528 เด็กชาย อภินัฐ เข่ือนค า
32 36529 เด็กหญิง สุพิชญา ย่ีภิญโญ
33 36530 เด็กชาย อัสนี มีชัย
34 36531 เด็กชาย กฤศ ธรรมขันธา
35 36532 เด็กชาย ภูดิศ สลีสองสม
36 36533 เด็กชาย กันติกร ศรีพรม

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนห้อง ม.1.1 
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ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 36534 เด็กชาย กันตพงศ์ ลอหล้า
2 36535 เด็กชาย ณัฐชนน ดอนชัย
3 36536 เด็กชาย ณัฐวุฒิ งามหนัก
4 36537 เด็กชาย ธนกร ปัญญา
5 36538 เด็กชาย ธนวรรธน์ แดงจันทร์ตา
6 36539 เด็กชาย นราวิชญ์ เสาปัน
7 36540 เด็กชาย นิรวิทธ์ เต้าประจิม
8 36541 เด็กชาย ปัญญพนธ์ ค าจันทร์
9 36542 เด็กชาย พัชรพงศ์ ก้างยาง
10 36543 เด็กชาย ศิรภัทร วงค์ค า
11 36544 เด็กชาย สุเมธ ขัติยะราช
12 36545 เด็กชาย อภิวิชญ์ ชุมภู
13 36546 เด็กชาย อาณาจักร จิระดา
14 36547 เด็กหญิง กชณัติ สมวรรณ์
15 36548 เด็กหญิง จิตตราพร แสงเหลา
16 36549 เด็กหญิง ชุติกาญจณ์ แสนชัย
17 36550 เด็กหญิง ฐิติวรดา มานะกิจ
18 36551 เด็กหญิง ณัชสรณ์ชล เรือนค า
19 36552 เด็กหญิง ณัฐธิดา  วงษารัตน์
20 36553 เด็กหญิง ดวงกมล เมอแล
21 36554 เด็กหญิง ประวีณมัย พลนรัตน์
22 36555 เด็กหญิง ป่ินมณี สีย้าง
23 36556 เด็กหญิง ปิยดา สุภาใจ
24 36557 เด็กหญิง เปมิกา จุลเจิม
25 36558 เด็กหญิง พรลภัส เป็ดเวียง
26 36559 เด็กหญิง พิชชาพร สิงห์สุข
27 36560 เด็กหญิง ภคพร เกสรกติกา
28 36561 เด็กหญิง วริศรา ปินตาค า
29 36562 เด็กหญิง วาริศา ก าไรวงค์
30 36563 เด็กหญิง วิรัชยา แสงภูเขียว
31 36564 เด็กหญิง ศิรัณญา ติงคันนา
32 36565 เด็กหญิง สุขฤทัย พิบูลยเศรษฐ์
33 36566 เด็กหญิง สุทธสินี สุกิจยา
34 36567 เด็กหญิง สุวรรณริยา สิทธิพรม
35 36568 เด็กหญิง อภิชญา ตานี
36 36569 เด็กหญิง อริสรา สมุดความ
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โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนห้อง ม.1.2



ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 36570 เด็กชาย ทิวัตถ์ แก้วมณี
2 36571 เด็กชาย ธนดล เมฆขุนทด
3 36572 เด็กชาย นทีกานต์ ฤทธ์ิธรรมเลิศ
4 36573 เด็กชาย พุฒิพงศ์ นันต๊ะเสน
5 36574 เด็กชาย ภีรภัทร ใจวัง
6 36575 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ ทองสุข
7 36576 เด็กชาย ภูรินท์ คุณกัน
8 36577 เด็กชาย รามาธิป ค าสุต๋า
9 36578 เด็กชาย วรโชติ ศรีพรม
10 36579 เด็กชาย วีรเทพ พาระแพง
11 36580 เด็กชาย อนรรฆวี ปัญญาบุญ
12 36581 เด็กชาย อานันทภัทร์ จันทา
13 36582 เด็กหญิง กนกพร เผ่าเรืองรุจ
14 36583 เด็กหญิง กมลลักษณ์ เทพริยา
15 36584 เด็กหญิง กรธิดา ชนกธนันดนย์
16 36585 เด็กหญิง กวินธิดา ดวงแก้ว
17 36586 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ปัญญาบุญ
18 36587 เด็กหญิง เกวลิน กูลนา
19 36588 เด็กหญิง ชญาดา แสงสุวรรณ์
20 36589 เด็กหญิง ชญานุช สุริยะอินป๋ัน
21 36590 เด็กหญิง ณัฐริกา แก้วนิลตา
22 36591 เด็กหญิง ณิรัณญา มีชัย
23 36592 เด็กหญิง ทิชากร กอนใจ
24 36593 เด็กหญิง ธัญชนก ไพราช
25 36594 เด็กหญิง ธิดาพร ใจบาน
26 36595 เด็กหญิง นภัสสร นพแก้ว
27 36596 เด็กหญิง นภิสา ปัญญา
28 36597 เด็กหญิง นันท์นภัส เสียงดี
29 36598 เด็กหญิง นิลินทิพย์ เมฆบริสุทธ์ิ
30 36599 เด็กหญิง เบญญทิพย์ สมนาศักด์ิ
31 36600 เด็กหญิง พิมพ์นารา เกิดมณี
32 36601 เด็กหญิง รัตนาวดี ค าบุญมี
33 36602 เด็กหญิง วรินพินท์ ทิศลังกา
34 36603 เด็กหญิง อชิรญา ค าหม่อม
35 36604 เด็กหญิง อมริศา จังพล
36 36605 เด็กหญิง ไอยรินทร์ ปันวงค์

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนห้อง ม.1.3
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 36680 เด็กชาย กรพัฒน์ สักแกหลี
2 36681 เด็กชาย ชัชวีร์ ธารีรัฐการพ์
3 36682 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ ก้อนใจ
4 36683 เด็กชาย ธนนันท์ ใจจักร
5 36684 เด็กชาย ธนวัฒน์ อุทา
6 36685 เด็กชาย ธักษกรณ์ เข่ือนเพชร
7 36686 เด็กชาย ธีรวุฒิ ศิริธรรม
8 36687 เด็กชาย นรินทร์ หอยตะคุ
9 36688 เด็กชาย ปราโมทย์ ดีสวน
10 36689 เด็กชาย พรรษกร พรมสะอาด
11 36690 เด็กชาย พัทธนันท์ อันภูวงษ์
12 36691 เด็กชาย พาคุณ ปัญญาธรรม
13 36692 เด็กชาย พีระพัฒน์ ไทยรัฐ
14 36693 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ สุภิรัตน์
15 36694 เด็กชาย ภูวนัย ก๋าค า
16 36695 เด็กชาย มนตรี เกษมราษฎร์
17 36696 เด็กชาย รฐนันท์ ท าของดี
18 36697 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ภิญโญ
19 36698 เด็กชาย ลภณพัฒน์ แก้วคนตรง
20 36699 เด็กชาย วชิรวิทย์ ธรรมขันธา
21 36700 เด็กชาย สุรบดี อินทิม
22 36701 เด็กชาย สุวณัฐ ศิริลักษ์
23 36702 เด็กชาย เอกรพี ใจปินตา
24 36703 เด็กหญิง กนกนาถ สมวัน
25 36704 เด็กหญิง ชลดา อางีกุ
26 36705 เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญยวง
27 36706 เด็กหญิง ณัชนันท์ ค าปวน
28 36707 เด็กหญิง ธัญชนก ทองอารีย์
29 36708 เด็กหญิง ธัญญรัตน์ ธรรมสอน
30 36709 เด็กหญิง ธิระประภา ปัญญาบุญ
31 36710 เด็กหญิง ธิราพร วาดรูป
32 36711 เด็กหญิง นรากร ยาวิลาศพันธ์
33 36712 เด็กหญิง นันท์นลิน ดวงดี
34 36713 เด็กหญิง พนัตพิชา ณวรรณ์เเล
35 36714 เด็กหญิง พัชรินทร์ เข่ือนขัน
36 36715 เด็กหญิง พิชญา จะปู
37 36716 เด็กหญิง พิชามญย์ หงษ์ยนต์
38 36717 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา ค าสาน
39 36718 เด็กหญิง สุภิฌา อุ่นใจ
40 36719 เด็กหญิง อันนา ปัญญาใจ

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนห้อง ม.1.4 
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 36720 เด็กชาย ฉัตรดนัย อินต๊ะใฝ
2 36721 เด็กชาย ชลนที อภิชัยวงศ์
3 36722 เด็กชาย ณัฐชนน ค าแสง
4 36723 เด็กชาย เทพริต แก้วใส
5 36724 เด็กชาย ธนกร เมธีวุฒิกร
6 36725 เด็กชาย ธนกฤต วงค์ศรี
7 36726 เด็กชาย ธีรภัทร ใจอ้าย
8 36727 เด็กชาย นพวิทย์ มโนหาญ
9 36728 เด็กชาย พงศภัค ท าของดี
10 36729 เด็กชาย พสุ เช้ือเมืองพาน
11 36730 เด็กชาย พิชิตพงศ์ โพธิเลิศ
12 36731 เด็กชาย พีรพล ทิพย์สุภา
13 36732 เด็กชาย ยุรนันทร์  เปรมโพธ์ิ
14 36733 เด็กชาย วรสรณ์ ช านาญกิจ
15 36734 เด็กชาย วรัญญู ทิค ามูล
16 36735 เด็กชาย ศิรสิทธ์ิ ขันทะยศ
17 36736 เด็กชาย ศุภกิจ ปรีชาโชคสกุล
18 36737 เด็กชาย อธิภัทร ค ามา
19 36738 เด็กชาย อนุกูล ลังกาแก้วเจริญ
20 36739 เด็กชาย อัศมาวิน สมุดความ
21 36740 เด็กหญิง กานต์คิมา ใจปาละ
22 36741 เด็กหญิง กุมภา พิเศษ
23 36742 เด็กหญิง ชลพรรณ มาลา
24 36743 เด็กหญิง ณภาภัช ชัยชะนะ
25 36744 เด็กหญิง ณัชชา กิจพิทักษ์
26 36745 เด็กหญิง ณิชชา บุญสวัสด์ิ
27 36746 เด็กหญิง ทิพย์พชร ยาแปงกู่
28 36747 เด็กหญิง ธมลวรรณ ซางสุภาพ
29 36748 เด็กหญิง ธันยพร ค าพามา
30 36749 เด็กหญิง ประภัสสร ฉัตรทพิชญา
31 36750 เด็กหญิง พัชรกันย์ อุปเพ็ญ
32 36751 เด็กหญิง แพรวา หม่ืนอ้าย
33 36752 เด็กหญิง ภัทรธิดา ชมภู
34 36753 เด็กหญิง เยาวธิดา จันทร์ปัญญา
35 36754 เด็กหญิง รุ่งวิภา อินทรีย์
36 36755 เด็กหญิง ลภัสกร แปงสมุทร
37 36756 เด็กหญิง สลิลลา ค าวัง
38 36757 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ค าภีละ
39 36758 เด็กหญิง อภิชญา สุวรรณรัตน์
40 36759 เด็กหญิง อัฐภิญญา ทองม่ัน

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนห้อง ม.1.5 
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ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 36760 เด็กชาย กฤษณพล ราชวิชา
2 36761 เด็กชาย เขมทัต ประพัศรางค์
3 36762 เด็กชาย จิรชัย นัยต๊ิบ
4 36763 เด็กชาย ฐิติกรกวิณ ภักดีวงษา
5 36764 เด็กชาย ณรัน รายเรียงอรัญคาม
6 36765 เด็กชาย ธนกร หลักเเก้ว
7 36766 เด็กชาย ธนดล ลาดโต
8 36767 เด็กชาย ธนพล จันทาพูน
9 36768 เด็กชาย ธนวรรธน์ จันทะวงค์
10 36769 เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีพรม
11 36770 เด็กชาย ปรเมศวร์ ศรีธินนท์
12 36771 เด็กชาย ปรัชวิณญ์ จันทร์ชุม
13 36772 เด็กชาย พงศกร ทาฤทธ์ิ
14 36773 เด็กชาย พัชรพล กันทะวัง
15 36774 เด็กชาย ภูวดล ค าแก่น
16 36775 เด็กชาย ยศสรัล จันต๊ะ
17 36776 เด็กชาย วรกร สุมะโน
18 36777 เด็กชาย สหรัฐ ศิริปรีชากูล
19 36778 เด็กชาย อดิศร ชุมภูทิพย์
20 36779 เด็กชาย อนุพงษ์ ทิพย์สุภา
21 36780 เด็กหญิง กฤติกานต์ เอ่ียมดี
22 36781 เด็กหญิง กุลปรียา คัดทา
23 36782 เด็กหญิง ขวัญหทัย ประทุม
24 36783 เด็กหญิง จิณณพัต เรือนใส
25 36784 เด็กหญิง จิณห์นิภา บรรดิ
26 36785 เด็กหญิง ชวัลกร ไชยเนต
27 36786 เด็กหญิง ชัญญ์ณัฏฐินี ศรีอ านวย
28 36787 เด็กหญิง ณฐพรชนก โพธิปัญญา
29 36788 เด็กหญิง ธัญพร บุญเฉลียว
30 36789 เด็กหญิง ธันยพร ตาสา
31 36790 เด็กหญิง ธารธารา เกิดชาตรี
32 36791 เด็กหญิง นันทิดา บุญยืนพนากุล
33 36792 เด็กหญิง ปานตะวัน ศรีพรม
34 36793 เด็กหญิง ปุณยาพร ค าแก้ว
35 36794 เด็กหญิง พัดชา เหมืองหม้อ
36 36795 เด็กหญิง วริศรา วันทา
37 36796 เด็กหญิง ศิรินทิพย์ สมบูรณ์
38 36797 เด็กหญิง สุนิตา กันตรี
39 36798 เด็กหญิง สุรีรัตน์ มะลิหอม
40 36799 เด็กหญิง ไหมแพรวา พุ่มทิม

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนห้อง ม.1.6 
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 36800 เด็กชาย กรณพัฒน์ สุวรรณ์
2 36801 เด็กชาย กันตินันท์ บรรจงจินดา
3 36802 เด็กชาย กิตติณัฎฐ์ กันธิยะ
4 36803 เด็กชาย ณัฐชนน วงค์มูล
5 36804 เด็กชาย ณัฐนนท์ เครือวงค์
6 36805 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เสาร์แก้ว
7 36806 เด็กชาย ดุลยวัต หาญธนากุล
8 36807 เด็กชาย ตฤณ ร้กษาศิลป์
9 36808 เด็กชาย เตชินท์ หม่ืนปัญญา
10 36809 เด็กชาย ธนพล วุฒิไชย
11 36810 เด็กชาย พิชิต เพียรศาลพิพัฒน์
12 36811 เด็กชาย ภัทรกร จันทร์สุข
13 36812 เด็กชาย รัชชานนท์ ยอดสุวรรณ์
14 36813 เด็กชาย รัฐพงษ์ วรธรรมกิจ
15 36814 เด็กชาย วันเฉลิม สุวรรณรังษี
16 36815 เด็กชาย ศุภกฤต กุ่นใจ
17 36816 เด็กชาย สรวิชญ์ ปัณชญานนท์
18 36817 เด็กชาย สุรชัย จะปู
19 36818 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ มาเต่ียง
20 36819 เด็กหญิง กมลพร แซ่ว่าง
21 36820 เด็กหญิง กานต์ธิดา ก้องเลิศแดนไพร
22 36821 เด็กหญิง ชุติสรา สามพะยา
23 36822 เด็กหญิง ฐิติภัทรา เสนยะวัน
24 36823 เด็กหญิง ณัฐธิดา เทพเสนา
25 36824 เด็กหญิง ณิชนันทน์ วงศ์ไชย
26 36825 เด็กหญิง ดมิสา ทาบุญสม
27 36826 เด็กหญิง ทอขวัญ ประมวล
28 36827 เด็กหญิง ทิพย์ผกา ปัญญาทิพย์
29 36828 เด็กหญิง ธนิฐษรณ์ วงศ์สิทธ์ิ
30 36829 เด็กหญิง บุชรอ ปาระรังษี
31 36830 เด็กหญิง เปมิกา แก้วปรารถนา
32 36831 เด็กหญิง พิชญดา สุขใจ
33 36832 เด็กหญิง พิชญดา ข่ายสุวรรณ์
34 36833 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส สุขสวัสด์ิ
35 36834 เด็กหญิง รัฐติกาญ สิงหราช
36 36835 เด็กหญิง วชริญาณ์ ฉุยฉาย
37 36836 เด็กหญิง วัชรากร ตรีธวัช
38 36837 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ อินใจ
39 36838 เด็กหญิง อภิสรา แก้วมาระวัง
40 36839 เด็กหญิง อังคณา พูนทวีมงคล

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนห้อง ม.1.7 
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 36840 เด็กชาย กรีธพัฒน์ บุญสุวรรณ
2 36841 เด็กชาย กฤตเมธ ปัญญารัตน์
3 36842 เด็กชาย กิตติชัย อ่ินค า
4 36843 เด็กชาย ณัฐพนธ์ มณีรัตน์
5 36844 เด็กชาย ณัฐภัทร ขุนแท้
6 36845 เด็กชาย ทัชชกร ค าภิโล
7 36846 เด็กชาย ธนวัฒน์ เรือนค า
8 36847 เด็กชาย ธีรทัศน์ เชหม่ือ
9 36848 เด็กชาย บรรเลง บังคมเนตร
10 36849 เด็กชาย พศุตม์ เเสนทนันชัย
11 36850 เด็กชาย พิทยุตม์ ไฝเครือ
12 36851 เด็กชาย ภูชิตสะ เครือวงค์
13 36852 เด็กชาย รัชชานนท์ นรัตน์
14 36853 เด็กชาย วรายุส เหว่ยแม
15 36854 เด็กชาย สิรวิชญ์ สันแก้ว
16 36855 เด็กชาย สุธี เเม่ค าจอง
17 36856 เด็กหญิง กัญญณัฐ พิมพขันธ์
18 36857 เด็กหญิง เกสรา ขัดพะนัด
19 36858 เด็กหญิง จุฬารัตน์ วงค์ผัด
20 36859 เด็กหญิง ชญาดา ภาวงค์
21 36860 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ มูลแดง
22 36861 เด็กหญิง โชติกา ท าธง
23 36862 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา รองเดชช
24 36863 เด็กหญิง ณัฏฐา กันจินะ
25 36864 เด็กหญิง ตุลยดา กาบแก้ว
26 36865 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ กันแก้ว
27 36866 เด็กหญิง ธิดารัตน์ สลีสองสม
28 36867 เด็กหญิง นันทิชา เเจ่มใส
29 36868 เด็กหญิง เบญญาภา รักมนุษย์
30 36869 เด็กหญิง ประภาพร แตกะ
31 36870 เด็กหญิง ปริยาภัทร สุรินธรรม
32 36871 เด็กหญิง ปุญญาพร ขันสุธรรม
33 36872 เด็กหญิง ปุริมปัชย์ วาบสูงเนิน
34 36873 เด็กหญิง พิมพ์พิสุทธ์ิ บุญต๊ิบ
35 36874 เด็กหญิง แพรวไพลิน เท่ียงมงคลชัย
36 36875 เด็กหญิง ภูษณิศา เฟ่ืองขจร
37 36876 เด็กหญิง มณันยา มุทาธร
38 36877 เด็กหญิง รุ่งขวัญ นันเสียง
39 36878 เด็กหญิง วิลาสินี จาไผ่
40 36879 เด็กหญิง อริสรา ชมภูรัตน์

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนห้อง ม.1.8 
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 36880 เด็กชาย กฤตเมธ ยานะนวล
2 36881 เด็กชาย ติณณภพ สุยะเอ้ย
3 36882 เด็กชาย ธารธรรม บุญเลา
4 36883 เด็กชาย นนทกร แก้วจีน
5 36884 เด็กชาย นรวิชญ์ เลขศักด์ิ
6 36885 เด็กชาย พงศ์พิสิฏฐ์ ชัยประเสริฐ
7 36886 เด็กชาย ภัทรพล ประทีปอุษานนท์
8 36887 เด็กชาย ภูมิทัศน์ เทพอุดม
9 36888 เด็กชาย รพีภัทร ศรีเขียว
10 36889 เด็กชาย วรธร พรมจักร
11 36890 เด็กชาย อนุเทพ ปันถา
12 36891 เด็กหญิง กนกอร ค าช่ัง
13 36892 เด็กหญิง กัญญาภัค นามวงค์
14 36893 เด็กหญิง กาญจน์เกล้า แซ่จ๋าว
15 36894 เด็กหญิง เกศภรณ์ เดชธรรม
16 36895 เด็กหญิง จิรัชญา ทรายหมอ
17 36896 เด็กหญิง จุฑามาศ โสจันดี
18 36897 เด็กหญิง ชนิกานต์ ทะนันวงค์
19 36898 เด็กหญิง ฐานิดา พรประสิทธ์ิ
20 36899 เด็กหญิง ณฐมน ปัญญาช่วย
21 36900 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ย่ีหล้า
22 36901 เด็กหญิง ณัฐณิชา จันแดง
23 36902 เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ ทินวัง
24 36903 เด็กหญิง นิชานาถ มูลเทียร
25 36904 เด็กหญิง ปาณิสรา มาเยอะ
26 36905 เด็กหญิง พนิตนันท์ ธรรมปัญญา
27 36906 เด็กหญิง พิชญพร เสมอเช้ือ
28 36907 เด็กหญิง ภัณฑิรา สันวิจิตร
29 36908 เด็กหญิง ภูริชญา วิรัตน์เกษม
30 36909 เด็กหญิง มัณธิตา มหาวัน
31 36910 เด็กหญิง โมทนา มามุ
32 36911 เด็กหญิง ยุวะรี ใจเหิม
33 36912 เด็กหญิง ลรินพร หินก าบัง
34 36913 เด็กหญิง วิชญาดา จันต๊ะคาด
35 36914 เด็กหญิง วิลาวัณย์ ใจกาสอน
36 36915 เด็กหญิง ศศินิภา เสนาโปธิ
37 36916 เด็กหญิง หน่ึงฤทัย แซ่ย่าง
38 36917 เด็กหญิง อภิญญา สดใส
39 36918 เด็กหญิง อรรชนา ชูกล่ิน
40 36919 เด็กหญิง อาริษา แซ่ย่าง

รำยช่ือนักเรียนห้อง ม.1.9 
โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
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เลขท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 36920 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โยตา
2 36921 เด็กชาย พัสกร ขัดมูล
3 36922 เด็กชาย พีรวิชญ์ วุฒิเเพทย์
4 36923 เด็กชาย รณกฤต มหาวรรณ
5 36924 เด็กชาย วชิรวิทย์ โจว
6 36925 เด็กชาย ศรัทธา เครือวงค์
7 36926 เด็กชาย ศรีรัฐ เพชรจ าพร
8 36927 เด็กชาย สิทธิโชค บ่อค า
9 36928 เด็กชาย เหว่ย เล่อ ล้ิม
10 36929 เด็กชาย อรรถวิทย์ ขอบขันธ์
11 36930 เด็กหญิง กรัณฑรัตน์ พิสูจน์ศิลป์
12 36931 เด็กหญิง กัญญ์ณพัชญ์ จันตาสิงห์
13 36932 เด็กหญิง ค านวล มาเยอะ
14 36933 เด็กหญิง เจมม่ี แชดูกู่
15 36934 เด็กหญิง ชุติมา ชีหม่ือ
16 36935 เด็กหญิง ณรัญรัตน์ กาบจินะ
17 36936 เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา อินต๊ะวิชัย
18 36937 เด็กหญิง ทักษอร พงศ์พุทธิชา
19 36938 เด็กหญิง ธัญญามาศ เจาะบ ารุง
20 36939 เด็กหญิง น้ าฝน สีจา
21 36940 เด็กหญิง เบญญา ทะลือชัย
22 36941 เด็กหญิง ปรายปรีญา เรืองสังข์
23 36942 เด็กหญิง ปานนภา ไชยมณี
24 36943 เด็กหญิง พรสุดา นียุง
25 36944 เด็กหญิง พิมพร วงค์ด้วง
26 36945 เด็กหญิง พีชญา หม่องเป็ง
27 36946 เด็กหญิง โฟกัส มือแลกู
28 36947 เด็กหญิง ภัทราพร พลเย่ียม
29 36948 เด็กหญิง มิถุนา กิจงาม
30 36949 เด็กหญิง รุ่งทิพย์ เหล็กเพชร
31 36950 เด็กหญิง วรรณธกานต์ นอวรัตน์
32 36951 เด็กหญิง วรางคณา หาญแก่น
33 36952 เด็กหญิง วาสนา วรรณา
34 36953 เด็กหญิง วิภาวรรณ ค าเมือง
35 36954 เด็กหญิง ศศิธร บุพศิริ
36 36955 เด็กหญิง ศิริมาศ เพ่ิมพูล
37 36956 เด็กหญิง สุภาวดี จิตรเลขา
38 36957 เด็กหญิง สุภาวดี คมชายชาญ
39 36958 เด็กหญิง หญ่าฉิง หยาง
40 36959 เด็กหญิง อุสา มณีรัตน์

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนห้อง ม.1.10 
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ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 36960 เด็กชาย กิตติพิชญ์ เพ็งคุณ
2 36961 เด็กชาย จักรพงษ์ ศรีพรม
3 36962 เด็กชาย จักรีวัชร์ อภิธนัง
4 36963 เด็กชาย ณฐกร เนตรสุวรรณ์
5 36964 เด็กชาย ทัดเทพ สมตัว
6 36965 เด็กชาย ทัตเทพ โพนโสกเชือก
7 36966 เด็กชาย ธนภัทร บุญญารัตนนุสรณ์
8 36967 เด็กชาย ธีร์ธรรกรน์ วงศ์ใหญ่
9 36968 เด็กชาย นิธิภูมิ  มูลข้าว
10 36969 เด็กชาย ภัทรกร อยู่สงค์
11 36970 เด็กชาย ยุทธศักด์ิ กางถ่ิน
12 36971 เด็กชาย วงศ์วริศ วุฒิเจริญ
13 36972 เด็กชาย วรดร ลิบาล
14 36973 เด็กชาย วรเดช มหาวงค์วรรณ์
15 36974 เด็กชาย วิชยนันท์ ชุ่มมะโน
16 36975 เด็กชาย ศุภกร เพียรดี
17 36976 เด็กชาย อติชาติ อินทร์ตะมา
18 36977 เด็กหญิง กรรวี บุตรฉกรรจ์
19 36978 เด็กหญิง กานต์พิชชา นาโศก
20 36979 เด็กหญิง จิรพันธ์ุ ใจมูล
21 36980 เด็กหญิง ชัญญานุช มูลดวง
22 36981 เด็กหญิง ชุติกา พุทธจันทร์
23 36982 เด็กหญิง ณัฐพร สุขสาคร
24 36983 เด็กหญิง ณัฐสุดา ไชยฝ้ัน
25 36984 เด็กหญิง นฤภร พรมโรจน์
26 36985 เด็กหญิง นาราภัทร ค าทองเทพ
27 36986 เด็กหญิง ปุญญาภัส มหาวัน
28 36987 เด็กหญิง พรธีรา ก๋องดี
29 36988 เด็กหญิง พอเพียง แพงละลวน
30 36989 เด็กหญิง พิชญธิดา งามกระบวน
31 36990 เด็กหญิง พิลาวรรณ พรมเสน
32 36991 เด็กหญิง ไพรินทร์ เดชะโยธิน
33 36992 เด็กหญิง ภัคพร มณีจันสุข
34 36993 เด็กหญิง ภัทราพร เศษเมือง
35 36994 เด็กหญิง ลักษิกา กองค า
36 36995 เด็กหญิง สาริศา ทาเคอูจิ
37 36996 เด็กหญิง สิรยากร บุณยรัตพันธ์ุ
38 36997 เด็กหญิง สุคนธ์ทิพย์ ตระกูลหลวง
39 36998 เด็กหญิง สุพรรณิการ์ พิสัยเลิศ
40 36999 เด็กหญิง อมลรดา สุทธิศักด์ิ
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ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 36606 เด็กชาย จิรภัทร ใจวัง
2 36607 เด็กชาย เนติภูมิ ชุ่มมงคล
3 36608 เด็กชาย ภูมิภัทร มีมาก
4 36609 เด็กชาย ลีนวัตร รัตนะรุ่งรัศมี
5 36610 เด็กหญิง กัญจน์ชญา อินต๊ะวัง
6 36611 เด็กหญิง กัลยารัตน์ สีสวย
7 36612 เด็กหญิง กานต์พิชชา พยาศรี
8 36613 เด็กหญิง กานต์พิชชา วังอิน
9 36614 เด็กหญิง แคทลิยา นาวา
10 36615 เด็กหญิง ชลณิดา ใจหลัก
11 36616 เด็กหญิง ชลนิชา มาเยอะ
12 36617 เด็กหญิง ญาณัจฉรา ไพราช
13 36618 เด็กหญิง นัทธ์ชนัน อนุพงศานุกูล
14 36619 เด็กหญิง นารีรัตน์ อยู่ลึ
15 36620 เด็กหญิง ปริณดา ไม้กล่ินหอม
16 36621 เด็กหญิง ปวริศา ไชยชมภู
17 36622 เด็กหญิง พลอยปภัส มงคลคลี
18 36623 เด็กหญิง พิชชาภา พุกรอด
19 36624 เด็กหญิง พิมพ์พิชชา เบียเชกู่
20 36625 เด็กหญิง พิมฤดี ภัทรสุขเกษม
21 36626 เด็กหญิง แพรพิชญ์ สุขรัตน์
22 36627 เด็กหญิง ภัทรนิดา สิทธิขันแก้ว
23 36628 เด็กหญิง รินรดา รินชัย
24 36629 เด็กหญิง วริญญดา ธิประเสริฐ
25 36630 เด็กหญิง ศิริพร ศิริ
26 36631 เด็กหญิง สุพัตรา กระมุตเสน
27 36632 เด็กหญิง อภิชญา ขนบดี
28 36633 เด็กหญิง อภิณห์พร โชคทองกุล
29 36634 เด็กหญิง อมรรัตนา พุ่มสุข
30 36635 เด็กหญิง ไอศวรรยา ปันฟอง
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