
ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ 
1 34783 นาย ฐิติโชค ภิราษร
2 34784 นาย เดชาธร เทียมเมฆา
3 34785 นาย โดมินิก ดอลล์
4 34786 นาย ปฐมพงษ์ เกษณา
5 34787 นาย รชตะ ชัยลังกา
6 34788 นาย วิทวัส เทสมุทร
7 34789 นาย อานนท์วัฒน์ เจริญศักด์ิ
8 34791 นางสาว กัญญาณัฐ จันทร์นวล
9 34794 นางสาว เขมจิรา ทิพย์ประเสริฐ
10 34797 นางสาว ชลธาร ค าเมฆ
11 34798 นางสาว ณปวี พิมสาร
12 34801 นางสาว ธนัทอร อยู่รัมย์
13 34802 นางสาว ธัญรดา ทิวาศิริ
14 34804 นางสาว นัดธิดา อินโน
15 34806 นางสาว ปราญไปรยา ราบร่ืน
16 34807 นางสาว ปุณณกัณฑ์ ขัติยะ
17 34808 นางสาว พรรณวรินทร์ ชัยวงค์
18 34809 นางสาว พิชชา โสมิญะ
19 34813 นางสาว สาริศา จันทร์ตุ้ย
20 34816 นางสาว เสียงเพลง บังคมเนตร
21 34846 นางสาว วชิรญาณ์ อัมพวัน
22 34858 นาย ธนกร สาคุณ
23 34873 นางสาว ธิดารัตน์ อุ่นเรือน
24 34878 นางสาว พรไพลิน วิริยพลกุล
25 34891 นาย พิธิวัฒน์ ฉิมพลี
26 34897 นางสาว ชญาน์นันท์ ค าป๊ก
27 34910 นางสาว วรปรียา ต๊ะค า
28 34945 นาย ธนภัทร สมญาพรเจริญชัย
29 36636 นางสาว ปภาวดี คีรีแก้ว
30 36637 นางสาว ธิชานันท์ วงศ์เครือ

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4.1  ภำคเรียน 1 ปีกำรศึกษำ 2565
โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย

กลุ่มห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์-เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม(สพฐ.) (SMTE) 



ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ 
1 34723 นาย ธีทัต อุ่นต๊ิบ
2 34796 นางสาว ชนาภัทร อยู่อินทร์
3 34803 นางสาว ธิดาเทวัญ เกิดศิริ
4 34817 นางสาว อาภิสรา เทพนิล
5 34824 นาย นภัสรวี จันระวัง
6 34832 นางสาว ณหฤทัย อารีย์
7 34851 นางสาว อธิตยา ปวนค ามา
8 34857 นาย วิษณุชัย หัตถกอง
9 34863 นาย รัตนโกสินทร์ ภิราษร
10 34864 นาย สุรวัศ ย่ังยืน
11 34865 นางสาว กรณ์ทิพย์ อินป๋ัน
12 34867 นางสาว ชลธิชา อนาวัน
13 34882 นางสาว มานิตา ทายะนา
14 34887 นางสาว อภิชญา ศรีฤทธ์ิ
15 34894 นางสาว กัลยรัตน์ ขัตติยะ
16 34981 นางสาว สิริญา ทิตา
17 34994 นาย รัชชานนท์ ทุนร่องช้าง
18 35020 นางสาว สุนิษา ไพรสันเทียะ
19 35103 นาย เจนภพ มูลทอง
20 35108 นาย ธนวัฒน์ สมญาพรเจริญชัย
21 35142 นาย พชร เลือดน  าโขง
22 35171 นางสาว ศศิภา ชัยชนะ
23 35224 นาย รณพีร์ ใจจุมปา
24 36494 นาย ณัฐนันท์ อภิวงค์
25 36638 นาย ไชยพัฒน์ ธิค ามูล
26 36639 นางสาว ณภัทร มหาค า
27 36640 นางสาว ธันวาพร หน่อแก้ว
28 36641 นางสาว บัณฑิตา ค าแดง
29 36642 นางสาว เบญญาภา สัตคม
30 36643 นางสาว ป่ินปินัทฐ์ หัตถผะสุ
31 36644 นางสาว พรณัชชา เครือวงค์
32 36645 นางสาว วันดี ลายใส
33 36646 นางสาว สิริประภา จิตมโนวรรณ
34 36647 นางสาว สุวนัน เครือจิต
35 36648 นางสาว อชิรญาณ์ กาบแก้ว
36 36649 นางสาว ไอยริน แสงภู่วงษ์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4.2  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565
โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย

กลุ่มห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์-โครงงำน  



ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ 
1 34810 นางสาว พิชญ์สินี แซ่จาง
2 34811 นางสาว ภัทรภรรณ กัณฑาสุวรรณ
3 34831 นางสาว ชาลิสา เสนทาวงค์
4 34838 นางสาว นิธิพร กันทิยะ
5 34843 นา พิมพ์ชนก ทิมเเกร
6 34854 นางสาว เกริกพล อาเคอ
7 34856 นาย ณัฐชพน วงศาโรจน์
8 34862 นาย พัชระพนธ์ ปินตา
9 34868 นางสาว ฐิติรัตน์ ดวงพุทธพรกุล
10 34870 นางสาว ธนิษฐา สวาสด์ิวงค์
11 34872 นางสาว พัชรพร ปงหาญ
12 34874 นางสาว นาริศา ยาสุวรรณ์
13 34877 นางสาว พชิรา ติณธรรม
14 34881 นางสาว ภัครมัย เพชรล้อมทอง
15 34884 นางสาว ยลธิดา บุตรทะวัง
16 34885 นางสาว วรนิษฐา สิทธิโสด
17 34886 นางสาว วิลาสินี ตาค า
18 34892 นาย ภาคิน สมประสงค์
19 34907 นางสาว พิชชาภา สาระตา
20 34911 นางสาว วรัทยา ต๊ะวิไล
21 34917 นางสาว อรจิรา สมินทรปัญญา
22 34918 นางสาว อาทิตยา วารีชมพู
23 34959 นางสาว ณัฐชยา ค าโมนะ
24 34961 นางสาว ณิชกมล ต๊ิบก๋า
25 34971 นางสาว ปริณดา อยู่อินทร์
26 35007 นางสาว นาตารีย์ แซ่ตั ง
27 35135 นางสาว สุดารัตน์ ชวนนอก
28 35157 นางสาว ธันยพร ซาวค าเขตต์
29 35192 นางสาว กัลยากร สมบูรณ์ชิต
30 36650 นาย ศุภโชค หน่อค า
31 36651 นางสาว รัญชิดา อาโล
32 36652 นางสาว มาธินดา สัจถา
33 36653 นาย ธีรเดช ปาพา
34 36654 นางสาว อชิรญา เมืองนาม
35 36655 นางสาว ธัญญาดา วงศ์เครือ
36 36656 นาย สุรทิน จันทาพูน

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4.3  ปีกำรศึกษำ 2565
โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย

กลุ่มห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์-ภำษำอังกฤษ  



ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ 
1 34782 นาย จิรภัทร สมุทรความ
2 34815 นางสาว สุภาณี หม่ือแล
3 34821 นาย ธนภูมิ มัศยามาศ
4 34830 นางสาว กฤตพร จันทาพูน
5 34841 นางสาว ปภาวรินทร์ จิตม่ัน
6 34845 นางสาว ภัทร์ชนก น้อยหมอ
7 34859 นาย ธนโชติ มูลแก้ว
8 34860 นาย นวคุณ ภูเขียว
9 34872 นางสาว ธัญพิชชา ทิพมูล
10 34948 นาย ภูดิสธรนโชติ บุญมาภิ
11 34987 นาย ปธานิน อินต๊ะจักร
12 34993 นาย ภูริณัฐ จันทร์ต๊ิบ
13 35009 นางสาว ปัณฑ์ขนิต ใจบ ารุง
14 35011 นางสาว พิจิตรา กาวีวน
15 35089 นางสาว พิชญานี จันทาพูน
16 35104 นาย ชาญวิทย์ ขวัญชูนุช
17 35114 นาย ภาคภูมิ ถาแก้ว
18 35127 นางสาว นันธิดา กิกิ ง
19 35138 นาย จิตติพัฒน์ ศักด์ิสิริวัฒน์
20 35165 นางสาว ปภัสสร เครือสาร
21 35181 นาย ณัฐกุล อ่ิมดี
22 35240 นางสาว มาดีนา มายิด
23 35245 นางสาว สุพัตตรา สามต๊ิบ
24 35333 นางสาว ชมนพร บุญเก่ง
25 36657 นางสาว กัลยา เกตุมรรค
26 36658 นางสาว จิราพร เจริญศรี
27 36659 นางสาว ธาริกา โสภณถาวรชัย
28 36660 นาย นรุตม์ชัย อินต๊ะรัตน์
29 36661 นางสาว น  าฝน มหาวรรณ์
30 36662 นาย ปกรณ์ อุทธโยธา
31 36663 นางสาว พฤรัชญา วารีนิพนธ์
32 36664 นางสาว พิมพ์นิภา อยู่คง
33 36665 นางสาว พิมพ์วลัญช์ พันธ์ุพานิช
34 36666 นางสาว ภัทรภาดา พรมเสน
35 36667 นาย รัฐรินทร์ธร วงค์ค าฝ้ัน
36 36668 นางสาว สุวิญชา เบเซกู

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4.4  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

กลุ่มห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์-เทคโนโลยี  



ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ 
1 36497 นางสาว พิชญาภา กันทับ คณิตศาสตร์
2 34833 นางสาว ณัฐการณ์ สอนนาแซง คณิตศาสตร์
3 34852 นางสาว อลิสรา แสนชมภู คณิตศาสตร์
4 34822 นาย ธวัชชัย กาญจน์แก้ว คณิตศาสตร์
5 34954 นางสาว จันทรัสม์ โภคเฟ่ืองฟู คณิตศาสตร์
6 35014 เด็กหญิง ลักษิกา ธิขาว คณิตศาสตร์
7 34805 นางสาว นาราภัทร จินดาทจักร คณิตศาสตร์
8 36669 นางสาว ปณิตตรา สุวรรณเรืองศรี คณิตศาสตร์
9 36670 นางสาว ภัทรภร ก๋าละปุ๊ก คณิตศาสตร์
10 34904 นางสาว นันธินี แก้วจันทร์ เคมี
11 35136 นางสาว อชิรญาณ์ ปุระเสาร์ เคมี
12 34893 นาย วัชรพงศ์ ปัตนัย เคมี
13 34814 นางสาว สุปรียา ไชยรัตน์ เคมี
14 35013 นางสาว พิมพ์ญาดา ผุดผ่อง เคมี
15 34869 นางสาว ณัฏฐณิชา ปิกจุมปู เคมี
16 34880 นางสาว พัชรวรดา เข่ือนเก้า เคมี
17 36671 นางสาว รัติชาภรณ์ ศรีสวัสด์ิ เคมี
18 36672 นางสาว อโรชา ดอกค า เคมี
19 34888 นางสาว อริสา มหัทธวรดิลก ชีววิทยา
20 34834 นางสาว ณิชานาฏ วิวัฒนะ ชีววิทยา
21 34799 นางสาว จิราภรณ์ บุญมี ชีววิทยา
22 35001 เด็กหญิง ญาตา อาจประจักษ์ ชีววิทยา
23 34972 นางสาว ปานชีวา แสงศรี ชีววิทยา
24 36673 นางสาว จริยา เตชะน้อย ชีววิทยา
25 36674 เด็กหญิง ชญานันท์ อุปเสน ชีววิทยา
26 36675 นางสาว นิพาวรรณ ปัญญาหล้า ชีววิทยา
27 36676 เด็กชาย ปฐวี นเรวรรณ์ ชีววิทยา
28 35169 เด็กหญิง ราชิดา ค าสุต๋า ฟิสิกส์
29 34977 เด็กหญิง ลักษิกา ม่ังมูล ฟิสิกส์
30 35017 นางสาว ศุภรัตน์ สุขเกษม ฟิสิกส์
31 34847 เด็กหญิง วรรณวิษา จันต๊ะคราม ฟิสิกส์
32 35198 นางสาว ญานิกา เข่ือนเพชร ฟิสิกส์
33 34799 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา เตียมธะนะ ฟิสิกส์
34 36677 นางสาว ชนาภา ยอดสุวรรณ ฟิสิกส์
35 36678 เด็กชาย ดรัณภพ พรมสันหา ฟิสิกส์
36 36679 เด็กชาย สุปิยังกูร สิทธิยศ ฟิสิกส์

กลุ่มห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์-gifted  

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4.5  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565



ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 34812 นางสาว ภัทราภา ดอนแก้ว
2 34818 นาย จิตติพัฒน์ หลู่โยธา
3 34819 นาย ชยากร ชัยมูลม่ัง
4 34836 นางสาว ธันยพร สมสวย
5 34837 นางสาว นันทพร วงค์ชัย
6 34839 นางสาว บัณฑิตา เทพประชา
7 34848 นางสาว สาริณี ไทยใหญ่
8 34855 นาย ชิษณุพงศ์ มณีแก้ว
9 34902 นางสาว ณัฐธิดา พงศ์พุทธิชา
10 34949 นาย ภูมิรพี หวังสิน
11 34955 นางสาว จิรารัตน์ ราบร่ืน
12 34965 นางสาว นภาวรรณ์ นามย่ี
13 34968 นางสาว เบญจวรรณ ทูตสันติ
14 34969 นางสาว ปรางศิริ ปาละ
15 34970 นางสาว ปรารถนา เอมเมร่ีจอย  รัทเลดจ์
16 34990 นาย พีรพัฒน์ ธนันวงค์
17 35002 นางสาว ณัฐชยา มาลารัตน์
18 35003 นางสาว ณัฐิดา บัวใหล
19 35012 นางสาว พิชญ์สินี จาจุมปา
20 35040 นางสาว ชวพร บุญเกษม
21 35110 นาย ประภากร ปันสุรินทร์
22 35145 นาย วีรภัทร เทพหาร
23 35170 นางสาว วิชญาดา ทาค า
24 35208 นางสาว ศุภรัสม์ิ อินทัด
25 36496 นาย จรสพร อ่อนยิ ม
26 37000 นาย กานต์ กาศวิเศษ
27 37001 นาย ธนวัฒน์ ปงกันยะยืน
28 37002 นาย นภัสดล วิริยะ
29 37003 นาย พิสิษฐ์ อินต๊ะรัตน์
30 37004 นาย ภูตะวัน ค าเข่ือน
31 37005 นาย รัตนกร กันจินะ
32 37006 นางสาว กมลรส เกษรช่ืน
33 37007 นางสาว จารุวรรณ มหาวรรณ์
34 37008 นางสาว ชลธิชา ทรงสมบัติชัย
35 37009 นางสาว ณัฐธยาน์ จันทร์ต๊ะนาเขตร
36 37010 นางสาว นันธ์นภัส กมลาสน์นิติ
37 37011 นางสาว ปุณชรัศม์ิ ศรีจันทร์ดร
38 37012 นางสาว พรพรหม รักอ านวยกิจ
39 37013 นางสาว ภัทราวดี อุทธิยัง
40 37014 นางสาว สิริขวัญ สัตย์สม

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4.6  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

 กลุ่มห้องเรียนคณิตศำสตร์-วิทยำศำสตร์ 



ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 34647 นางสาว ธัญวรัตน์ มังคลาด
2 34850 นางสาว สุภาวิตา มัทธวรัตน์
3 34895 นางสาว เกศณีย์ ผลทิพย์
4 34898 นางสาว ชญานิศ ค ายวง
5 34903 นางสาว นครินทร์พร มนุพร
6 34905 นางสาว ประภาวรินทร์ ใจหมั น
7 34908 นางสาว มานิตา วิชัยกุล
8 34953 นาย เอกชัย ลุงจ่ิง
9 34974 นางสาว พลอยนภัส สุดา
10 34980 นางสาว ศศิวิมล ประจิตร
11 34988 นาย ปวีณ กันธิยะ
12 34995 นาย วัชรพล หาญจริง
13 35047 นางสาว ณิชา ภูเขาทรัพย์
14 35068 นาย รัฐภูมิ รักบ้าน
15 35075 นาย ภัทรพงค์ ม่ังมี
16 35100 นางสาว อิระวดี ศรีบุญ
17 35113 นาย ภัควัฒน์ ปทุมมา
18 35116 นาย วชิรวิทย์ เจริญกิจ
19 35119 นาย อภิวัฒน์ ชัยสวัสด์ิ
20 35125 นางสาว ณปภา ม่ังค่ัง
21 35141 นาย ปาราเมทร์ แางแลบ
22 35149 นางสาว กมลทิพย์ สิทธิเป็ง
23 35175 นาย กฤตยชญ์ อารีย์
24 35180 นาย ฐิติพันธ์ บุญปัญญาโรจน์
25 35183 นาย พิชญ์ศักด์ิ กระจ่างเลิศ
26 35186 นาย ภูวนาจ บุญเลา
27 35187 นาย รัฐศาสตร์ อุ่นใจ
28 35206 นางสาว วรัญญา ปงรังษี
29 35207 นางสาว วราภรณ์ ใจฝันหวาน
30 35218 นาย ธิติธัญญ์ ยะตา
31 35222 นาย ภาณุวิชญ์ เตชะ
32 35223 นาย รชต มณีรัตน์
33 35226 นาย ศิลปชัย อินต๊ะ
34 35231 นางสาว ชนัญญา แสนแปง
35 35235 นางสาว ธีรดา วงค์ษา
36 35239 นางสาว แพรวนลิน เผ่าจิระศิลป์ชัย
37 35328 นางสาว วันเพ็ญ แสนพอ
38 35337 นาย ปารเมศ ศรีปัญญา
39 37015 นาย ชัชนันท์ นันต๊ะรัตน์
40 37016 นาย ญาณวุฒิ อะทะวงศ์

รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4.7  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565
 กลุ่มห้องเรียนคณิตศำสตร์-ภำษำอังกฤษ 

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย



ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 33837 นางสาว ณัฐภรณ์ ชัยสุวรรณ์
2 34647 นาย เผ่าภาคิน สร้อยแก้ว
3 34875 นางสาว ปทิตตา ศิริ
4 34951 นาย ศิวัฒน์ สุวรรณค า
5 34957 นางสาว ชนากานต์ กล่ินจันทร์
6 34962 นางสาว ธนัชชา มณี
7 34963 นางสาว ธิดารัตน์ ศรีเสวก
8 34964 นางสาว ธิติยา เมืองทอง
9 34982 นางสาว วิชญาพรรณ จันทร์ตา
10 34982 นางสาว สุพิชชา ธรรมรักษ์
11 34984 นาย กฤติน คุณกัน
12 34996 นางสาว กรรณิการ์ อุทา
13 34999 นางสาว กัลยกร วงศ์เทวัญ
14 35000 นางสาว ชุติกาญจน์ เฮงตระกูล
15 35005 นางสาว ธันจิรา ไชยยะ
16 35021 นางสาว อรจิรา วงศ์ปัญญา
17 35051 นางสาว ปณัฐดา ฟองการ
18 35052 นางสาว ปวริศา ฟองเมฆ
19 35066 นาย เจตนิพัทธ์ จันทร์กระจ่าง
20 35076 นาย เมธาวี เข่ือนวัง
21 35082 นางสาว ชลิตา บัว ผัด
22 35084 นางสาว ณัฐชยา ค าไชยวงค์
23 35124 นางสาว จุฬาลักษณ์ ค าเงิน
24 35131 นางสาว พุทธรักษา สุค า
25 35140 นาย ธัญวิชญ์ ธรรมวงศ์
26 35151 นางสาว เขมิกา โชคนามเมือง
27 35155 นางสาว ธัญชนก มณีพรหม
28 35163 นางสาว นิพาดา เเก้วเทพ
29 35164 นางสาว บุษกล สุวรรณรงค์
30 35173 นางสาว สุทาสินี สุขยวง
31 35204 นางสาว ภัทราพร ค าดี
32 35228 นางสาว กัญญาณัฐ อินสุวรรณ์
33 35230 นางสาว เกศดารินทร์ ค่ายค า
34 35247 นางสาว อนันตญา ผุดสี
35 35335 นางสาว พิมพ์ญาดา ฟูด้วง
36 35341 นางสาว กัญชรส เรือนทอง
37 37017 นาย ณพวุฒิ ปิกิน
38 37018 นาย เตชิน ฐานเจริญ
39 37019 นางสาว ทอฝัน อุรพีบุญเขต
40 37020 นางสาว ศุภารัตน์ ลาภค า

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4.8  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

 กลุ่มห้องเรียนภำษำไทย-ภำษำอังกฤษ-สังคมศึกษำ 



ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 34819 นาย อชิรากรณ์ ติปะตึง
2 34876 นางสาว ปราชญา ค าลือ
3 34890 นาย พิชญุตม์ ไชยวงษ์
4 34906 นางสาว ปิยวรรณ นิยมพงศ์
5 34944 นาย ชวัลวิทย์ ไร่เรือง
6 34980 นาย ธนาณัติ ศิริโรจน์
7 35027 นางสาว ทักษอร พงษเสือ
8 35028 นาย ภูมิวิชย์ ก๋าสอน
9 35058 นางสาว นิติพร ไชยลังกา
10 35080 นาย อัศวภูมิมินท์ ตันใจ
11 35090 นางสาว พิมพ์ชนก ไร่รุ่ง
12 35102 นาย จิรเมธ กันทะไชย
13 35106 นาย ณัฐภูมิ แสนไพ
14 35123 นางสาว จุลชาติธิดา สุริยะไชย
15 35126 นางสาว ธัญชนก ทันยศ
16 35129 นางสาว ปภิชญา ลือสุวรรณ์
17 35201 นางสาว นุชรา มณีจันสุข
18 35208 นางสาว ชนากานต์ นเรศ
19 35214 นาย คณิศร กวาวสน่ัน
20 35216 นาย ณัฐภัทร สุริยะโชติ
21 35221 นาย ปิติชาติ เช่ือมสกุล
22 35232 นางสาว ชิดชนก บุญโท
23 35237 นางสาว ปวีณ์นุช อินทร์ประยงค์
24 35329 นางสาว วาสนาพร จะแฮ
25 35358 นางสาว กฤตมุข ดอกพิกุล
26 37021 นาย เฉลิมชัย มหาวัน
27 37022 นาย ธนภัทร แซ่เต๋ิน
28 37023 นาย ธีระวัฒน์ กุมกัน
29 37024 นาย นิพิฐพนธ์ วงค์อ่อน
30 37025 นาย พุฒิพงษ์ วงค์เพ็ญ
31 37026 นาย สุวรรณภูมิ จามจุรีย์
32 37027 นางสาว ธนพร วงศ์ษา
33 37028 นางสาว ธัญชนก สินใหม่
34 37029 นางสาว เบ็ญจพร สันธิ
35 37030 นางสาว ปทิตตา แสนปัน
36 37031 นางสาว พิณ อินต๊ะน า
37 37032 นางสาว พินธ์ุพิชนาฎ  แก้วหล้า
38 37033 นางสาว มัญชุภา ศรีเทพ
39 37034 นางสาว ลักษิกา จิณะโกฎิ
40 37035 นางสาว อรพิชญ์ ทนทาน

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4.9  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

 กลุ่มห้องเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำฝร่ังเศส  



ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 34647 นาย ภาณุวัฒน์ ใจวัง
2 34792 นางสาว กันตา เซสอ
3 34853 นางสาว แอนิช่า วิมลทองสกุล
4 34866 นางสาว ขวัญชนก จิญจายะกูร
5 34914 นางสาว สุชาทิพย์ สุขรัตน์
6 34978 นางสาว วราพร สมบัติใหม่
7 34983 นางสาว อัญชิสา จาจุมปา
8 35004 นางสาว ธัญญรัตน์ เจียงพุทธา
9 35015 นางสาว วนัสนันต์ บุญศรี
10 35016 นางสาว วาริศา เหรียญแก้ว
11 35018 นางสาว สิริยากร นาระตะ
12 35022 นางสาว อริสา ไชยยศ
13 35024 นาย จิรวัฒน์ หล่ี
14 35027 นาย พลชล คูหากาญจน์
15 35031 นาย เอกภาวิน เชื อเจ็ดตน
16 35033 นางสาว กัลยกร จันทเวช
17 35035 นางสาว จารุกัญญ์ แสงผะการ
18 35036 นางสาว จิณต์จุฑา แต่งแดน
19 35037 นางสาว จิณห์นิภา แต่งแดน
20 35043 นางสาว ณัฎฐนิฐ ก้างออนตา
21 35045 นางสาว ณัฐกฤตา เนตรไทรแก้ว
22 35053 นางสาว ไปรยา สุทธิตังกวิเชียร
23 35054 นางสาว พรพรรณนา อายอ
24 35054 นางสาว อาภิสรา หมอกมืด
25 35056 นางสาว พิมพ์ชนก ประชาเดชสุวัฒน์
26 35058 นางสาว เมธาพร คันธะ
27 35059 นางสาว ลภัสรดา โอฬารสมบัติ
28 35060 นางสาว สุพิชญา นรัตน์
29 35062 นางสาว อัจฉราภรณ์ ใจปา
30 35085 นางสาว พรสุดา ฟุ้งเฟ่ืองยศ
31 35088 นางสาว ปารีณา หรรษา
32 35096 นางสาว สโรชา ขจรรุ่งแสงอรุณ
33 35152 นางสาว จันทณี คุ้มทรัพย์
34 35159 นางสาว นภา มูเซอ
35 35246 นางสาว สุมนต์ ยืนยงแสน
36 37036 นาย รชานนท์ ตะติ
37 37037 นางสาว กมลชนก เรืองฤทธ์ิ
38 37038 นางสาว ธิชาดา  อักคะฮาด
39 37039 นางสาว บูก่า มาเยอะ
40 37040 นางสาว เมธาวี ภัทรนันทกุล

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4.10  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

 กลุ่มห้องเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน  



ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 34835 นางสาว ธิชาดา ต๊ิบสุภา
2 34844 นางสาว ภัณฑิลา มงคลผิวทอง
3 34896 นางสาว จิณณรัตน์ กันต๊ิบ
4 34949 นางสาว ภัคจิรา เขียวสนุก
5 34960 นางสาว ณัทภัค ภัทรชลิต
6 34973 นางสาว ปูริดา วงค์สอน
7 34976 นางสาว ภัตรพิมล สัจจญาติ
8 35010 นางสาว พรหมพร ยานะ
9 35019 นางสาว สุชานาถ สุธรรม
10 35030 นาย ศุภวิชญ์ ไชยลังกา
11 35041 นางสาว ญาณภัทร จันทร์งาม
12 35055 นางสาว พรรณภัทร สายยา
13 35064 นาย กรภพ พูฒจรูญ
14 35073 นาย พีรพัฒน์ ศรีจุมปา
15 35074 นาย ฟาฮัด หวังดุล
16 35077 นาย วชิรวิทย์ สุริยะไชย
17 35098 นางสาว สุพิชญา สุรินทร์
18 35105 นาย ชิษณุพงศ์ วงศ์จันทร์
19 35107 นาย แทนคุณ จันทร์ปัญญา
20 35109 นาย นพทนน ปงปัญญายืน
21 35133 นางสาว ลัทธพร ชัยโส
22 35134 นางสาว สุชานันท์ ศรีวิชัยมูล
23 35137 นางสาว อาภัสรา ปุยค า
24 35159 นาย ธนาธรณ์ วันทา
25 35162 นางสาว นารีรัตน์ มีนตัน
26 35194 นางสาว ชนัญธิดา อนันทกญจน์
27 35200 นางสาว ณัฐธิดา ทวีคุณ
28 35215 นาย จรรยวรรธ สิมริวงษ์
29 35225 นาย เวธน์วศิน ธรรมขันธา
30 35227 นาย อนาวิล เทพศิริ
31 35242 นางสาว วริศรา ปินจะ
32 35244 นางสาว ศศิกาญจน์ ใจสวัสด์ิ
33 35328 นางสาว สุทธภา เชื อเจ็ดตน
34 35334 นาย อภิวิฃญ์ ไชยชมภู
35 35923 นางสาว กาญจนาภา วงศ์อินอยู่
36 37041 นาย กิจขจร วีรศิริกุล
37 37042 นาย วิทยานิพนธ์ ค าชุ่ม
38 37043 นาย ศุภกิจ ค าวิสูตร
39 37044 นางสาว ขวัญชนก วงศ์ประทุม
40 37045 นางสาว พฤกษา พฤกษา แซ่คว้าง

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4.11  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565

กลุ่มห้องเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำญ่ีปุ่น  



ท่ี เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล หมำยเหตุ
1 35032 นางสาว กมล ฤทัย  อุตมี
2 35034 นางสาว กัลยา กันทะจิตร์
3 35042 นางสาว ฐิตินันท์ กอนแสง
4 35044 นางสาว ณัฏฐธิดา กันหา
5 35048 นางสาว ปักศรรัก กาวีละ
6 35057 นางสาว ภูรญา รัตนจิระธนา
7 35058 นางสาว สุธีธิดา มะโนรินทร์
8 35083 นางสาว ณัฐชยา แสงอรุณรักษ์
9 35094 นางสาว ลักษณ์วรา สุดแสวง
10 35111 นาย ประมุข สุภาวงค์
11 35118 นาย อนันทวีป สิงห์แก้ว
12 35129 นาย วชิรวิชญ์ จินดาธรรม
13 35132 นางสาว ภัทราพร สันทราย
14 35161 นางสาว นันทิชา มานะกิจ
15 35167 นางสาว รวิสรา แก้ววัง
16 35189 นาย วุฒิภัทร พรมเมือง
17 35193 นางสาว ชญานุตม์ ไชยลังกา
18 35212 นาย กัญจน์พิลักษณ์ ดวงเงิน
19 35219 นาย บรรณวิชญ์ จิระ
20 35229 นางสาว กัญญาพัชร อุ่นอารมย์
21 35233 นางสาว ณัฐกมล สลีสองสม
22 35238 นางสาว พิมลพรรณ ธรรมดุษฎี
23 35241 นางสาว ลลิตา ตันเขียว
24 35332 นางสาว ธันย์ชนก อ่ินค า
25 35340 นางสาว ชนกานต์ ธิแก้ว
26 35342 นาย ภัทรดนัย ใชยา
27 35342 นางสาว อาภัสรา หมอกมืด
28 37046 นาย จักรภัทร์ ชุมแปง
29 37047 นาย นิติพล เตชาพินิจ
30 37048 นางสาว ไซร่า กสิวรรณ
31 37049 นางสาว ญาณภัทร ธิดา
32 37050 นางสาว ณัฐชยา ใจสม
33 37051 นางสาว ธัญญา ศิริปัญญา
34 37052 นางสาว บูตี เชอหม่ือ
35 37053 นางสาว ประภาศิริ ท าของดี
36 37054 นางสาว ผกาพร นันลือ
37 37055 นางสาว พัทธ์ธิรา อินต๊ะอดทน
38 37056 นางสาว ฟิว อินแสง
39 37057 นางสาว ภัควลัญชญ์ ศรีพรม
40 37058 นางสาว อินทิรา ถ  าสุทะ

 กลุ่มห้องเรียนภำษำอังกฤษ-ภำษำจีน  

โรงเรียนด ำรงรำษฏร์สงเครำะห์ จังหวัดเชียงรำย
รำยช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4.12  ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2565


