
รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1/1 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น  นางอัญชลี อุษามาลยเวท                             
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 9679 เด็กชาย ชัชนันท จงจิตร   

2 9680 เด็กชาย ณฤทธิ์ ลิ่มอรุณ   

3 9688 เด็กชาย อภิวิชญ ศารทูลทัต   

4 9706 เด็กชาย ปณณวิชญ ศรีชู   

5 9708 เด็กชาย ภัทรวรรธน ตงออน   

6 9724 เด็กชาย ณัฐพล ทองหอม   

7 9725 เด็กชาย ณัฐภัทท วงษา   

8 9729 เด็กชาย ภิระเดช ตุลยาธาร   

9 9748 เด็กชาย ณัฐวรรธน โชติพัฒวัฒนะ   

10 9752 เด็กชาย อะรีฟ หลีเยาว   

11 9764 เด็กชาย ไกรวิชญ สิริสงวนศักดิ ์   

12 9767 เด็กชาย นนทพงศ บุญชวย   

13 9786 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ ผกามาศ   

14 9805 เด็กชาย ณัฐนนท แจมใส   

15 9823 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ขำคม   

16 9881 เด็กชาย ธนกร แสงศรีจันทร   

17 9965 เด็กชาย ภูมิรพี วิลาสิน ี   

18 9978 เด็กชาย ชาตร ี กรสวัสดิ์   

19 9987 เด็กชาย ธุวานันท พุมภักดี   

20 10121 เด็กชาย สัณหณัฐ ทองดียิ่ง   

21 10562 เด็กชาย อชิระ รักสม   

22 10600 เด็กชาย กันตภณ ชัยเพชร   

23 10605 เด็กชาย นิธิวุฒ ิ อินทวงค   

24 10749 เด็กชาย รัชชานนท เที่ยงธรรม   

25 10754 เด็กชาย ศุภณัฐ จันทรสวาง   

26 10788 เด็กชาย พิชุตม อรรคชัยยะ   

27 9690 เด็กหญิง กัญญพัชร นาพอ   

28 9699 เด็กหญิง ณัชชา เสรีรักษ   

29 9713 เด็กหญิง ของขวัญ ขำแผลง   

30 9714 เด็กหญิง ญาดา น้ำแกว   
 



รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปที ่1/1 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น  นางอัญชลี  อุษามาลยเวท                             
ที่ เลขประจำตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

31 9716 เด็กหญิง ปยะฉัตร ปานสิทธิ์   

32 9720 เด็กหญิง โอพัตรา เซงยอง   

33 9732 เด็กหญิง กัญณภัทร แทนบุญ   

34 9738 เด็กหญิง ประภาพร พรเดชอนันต   

35 9741 เด็กหญิง ศุภิสรา จริงจิตร   

36 9754 เด็กหญิง กัญจนณัฏฐ ศรีเพชร   

37 9761 เด็กหญิง ณัฏฐริกา อั้นซาย   

38 9762 เด็กหญิง วิชญาพร ไชยทอง   

39 9775 เด็กหญิง กันยรัตน จันทรสาขา   

40 9777 เด็กหญิง นพัชนันต รักสุวรรณ   

41 9779 เด็กหญิง ปภาวรินทร ทองภูเหวด   

42 9794 เด็กหญิง ธัญรัตน วงศสัมพันธ   

43 9814 เด็กหญิง ณัฐณิชา ปยะรัฐ   

44 10039 เด็กหญิง สุชัญญา นิลวงษ   

45 10477 เด็กหญิง ณัฎฐยา สุจริยา   

46 10746 เด็กหญิง กชกร สุวรรณมณี   

47 10748 เด็กหญิง วิรินทรญาณ บัวทิพย   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำชั้น.... 



รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปที ่1/2 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น  นางอาภรณ  ทองโอเอี่ยม                
ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 9681 เด็กชาย ทีปกร นาศร ี   

2 9683 เด็กชาย ปยวัฒน วงศมาลัย   

3 9686 เด็กชาย ศุภกฤต ไกรเทพ   

4 9687 เด็กชาย ศุภวิชญ นิลภ ู   

5 9700 เด็กชาย ณัฐกิตติ์ ศรีไทย   

6 9701 เด็กชาย ณัฐดนัย เอียดจุย   

7 9711 เด็กชาย ศิวกร ธนูศิลป   

8 9723 เด็กชาย ณภัทร สืบสุข   

9 9727 เด็กชาย ณฐนนท สงชีพ   

10 9730 เด็กชาย เลิศชาย พิชัยรัตน   

11 9744 เด็กชาย กันตวิชญ เลื่อนแกว   

12 9745 เด็กชาย กิตติศักดิ์ มารศรี   

13 9746 เด็กชาย ไกรวสิฐ สรรเกียรติกุล   

14 9747 เด็กชาย ชิษณ ุ แกวเอียด   

15 9763 เด็กชาย กัณฑอเนก หยูจีน   

16 9769 เด็กชาย ภูริณัฐ ตะหมัง   

17 9771 เด็กชาย วิชญะ กลิ่นเลี้ยม   

18 9772 เด็กชาย อนุศิษฏ เสตพรรณ   

19 9803 เด็กชาย เฌอมาวีร คำแหง   

20 9968 เด็กชาย ณัฐภูม ิ คงที่   

21 10119 เด็กชาย ปารินทร ดำทอง   

22 10261 เด็กชาย สุเทพ หอมสูง   

23 10428 เด็กชาย รณพีร หยงสตาร   

24 10747 เด็กชาย พุฒิเมธ คงสิน   

25 10752 เด็กชาย ธนัช ลุงบาน   

26 10829 เด็กชาย กฤชนนท สุนันทวัฒนาวงศ   

27 9689 เด็กหญิง กมลพรรณ บุญแกว   

28 9691 เด็กหญิง ชนัญชิดา ชุมพล   

29 9692 เด็กหญิง ณัฐธีรา เพชรฤทธิ์   

30 9695 เด็กหญิง ภัครดา สัณฐิติโภคิน   
 



รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปที ่1/2 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น  นางอาภรณ  ทองโอเอี่ยม                
ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

31 9697 เด็กหญิง สุธาทิพย ชวยชวง   

32 9718 เด็กหญิง เวทิดา วิเศษโชค   

33 9734 เด็กหญิง กุลภัสสร กังแฮ   

34 9735 เด็กหญิง ณฐพร โทคง   

35 9736 เด็กหญิง ถิ่นน้ำ ถิ่นนา   

36 9740 เด็กหญิง วรวลัญช รักเกต   

37 9753 เด็กหญิง กนกวรรณ สารสิทธิ์   

38 9755 เด็กหญิง กัญญาภัค ตุมทอง   

39 9756 เด็กหญิง พัชรดา คันฉอง   

40 9780 เด็กหญิง รัตนมน สมาธิ   

41 9781 เด็กหญิง วรรษมน แซจึ้ง   

42 9972 เด็กหญิง พาขวัญ สมรักษ   

43 10124 เด็กหญิง ลภัสรดา กุลตัน   

44 10473 เด็กหญิง ชนัดดา ศรีวรพร   

45 10524 เด็กหญิง สาริศา ทองศรีนุน   

46 10751 เด็กหญิง ณภัทรธิยา ฤทธิเดช   

47 10753 เด็กหญิง เบญญาภา รัตนบุร ี   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปที ่1/3 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น  นางวาสนา  ชวยดู         
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 9682 เด็กชาย ปญญาพล แสงมณี   

2 9685 เด็กชาย ภูมิภูผา จุลิวัลล ี   

3 9705 เด็กชาย ปญญพนต ตูดำ   

4 9707 เด็กชาย พรหมศร ชุนวรฐาย ี   

5 9709 เด็กชาย ภูวนนท พลฤทธิ์   

6 9710 เด็กชาย รชต มีศรี   

7 9721 เด็กชาย จารุภัทร ชูหอยทอง   

8 9722 เด็กชาย ชวนันท แกวละเอียด   

9 9743 เด็กชาย กันตพงศ พลฤทธิ์   

10 9751 เด็กชาย พงศธร จั่นรัตน   

11 9765 เด็กชาย จิรภัทร แสงดำ   

12 9766 เด็กชาย ธนาธิป ขวัญนิมิตร   

13 9768 เด็กชาย ภัทรชนน ทวีสุข   

14 9782 เด็กชาย กฤตปภัช ดิษบุตร   

15 9785 เด็กชาย พุฒิพงศ จันทรเทพ   

16 9964 เด็กชาย ปภัสศร ยองเสง   

17 10120 เด็กชาย พิชญะ อุดมผล   

18 10122 เด็กชาย กันตภณ กองดุษิต   

19 10262 เด็กชาย วริทธิ์ธร อินทสุวรรณ   

20 10287 เด็กชาย พงศศรัณย สวางรัตน   

21 10527 เด็กชาย ภวิษณุ โกมลตรี   

22 10606 เด็กชาย ภูพิพัฒน ทับทิม   

23 10615 เด็กชาย ชนาภัทร ชวยรักษ   

24 10750 เด็กชาย กรวิชญ หกสี่   

25 9693 เด็กหญิง ปุณณภา แซตั้น   

26 9696 เด็กหญิง สิริยากร ดวงแกว   

27 9698 เด็กหญิง อชิรญา รัตนโกสิน   

28 9715 เด็กหญิง ณัฐกานต แสงนิรัตน   

29 9717 เด็กหญิง เพชรน้ำหน่ึง พรหมมี   

30 9719 เด็กหญิง ศศธร แกวไข   
 



รายชื่อนักเรียนระดับประถมศึกษาปที ่1/3 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น  นางวาสนา  ชวยดู         
ที่ เลขประจำตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

31 9733 เด็กหญิง กานตพิชชา กาญจนวงศ   

32 9737 เด็กหญิง ธัญชนก พรหมดวง   

33 9739 เด็กหญิง ปยาภรณ กงจี้   

34 9760 เด็กหญิง พัชมณฑ กรประชา   

35 9773 เด็กหญิง กมลพร ศิริพานิชย   

36 9774 เด็กหญิง กมลพร ทองโอ   

37 9778 เด็กหญิง นลัทชล ชัยชนะ   

38 9808 เด็กหญิง กุลนันท โชติเกษมกุล   

39 9812 เด็กหญิง ณัฎฐธิดา มีสุข   

40 9817 เด็กหญิง ปริยากร แกวมี   

41 9963 เด็กหญิง วรัญญา หยูตุง   

42 10125 เด็กหญิง อัญชิษฐา จันทรสุด   

43 10465 เด็กหญิง วาสิตา ผัดสมุทร   

44 10610 เด็กหญิง ศิรประภา พงษมาก   

45 10755 เด็กหญิง จิดาภา เพชรศรีชวง   

46 10756 เด็กหญิง จันทรัศน ยุสุข   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1/4(MEP) 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น  นางเมยวด ี มะนะโส       
ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 9749 เด็กชาย ธัชนนท พิทยะชัยวงษ   

2 9770 เด็กชาย ภูสิทธ ิ โสสนุย   

3 9783 เด็กชาย ณัฐรัชต ชนทัศน   

4 9787 เด็กชาย วีรภัทร หนูจีด   

5 9788 เด็กชาย อิทธิพัทธ ชวยด ู   

6 9789 เด็กชาย เตชินท เจริญผล   

7 9802 เด็กชาย กิตติภูมิ ชาญณรงค   

8 9804 เด็กชาย ญาณวุฒิ รัตนบุร ี   

9 10281 เด็กชาย ดิฐวัฒน โอทอง   

10 10425 เด็กชาย พีรภาส รัตนบุร ี   

11 10559 เด็กชาย ธรรมราช จันทรมณี   

12 10757 เด็กชาย คีตภัทร ประกอบชาติ   

13 10759 เด็กชาย ภูผา ภูผาวัฒนากิจ   

14 10761 เด็กชาย ณัฐชัย จิตรสุวรรณ   

15 10762 เด็กชาย ลภัสกร เส็นหยัง   

16 9790 เด็กหญิง ชนัญชิดา เรืองมาก   

17 9791 เด็กหญิง ชนัญชิดา สันติสกุลวงศ   

18 9792 เด็กหญิง ชุตรีญา เกียรติล่ิมพงศา   

19 9793 เด็กหญิง ณัฐพัชร อูทอง   

20 9795 เด็กหญิง นริสรา ทองพราว   

21 9796 เด็กหญิง ปณชญา เทียนไพโรจน   

22 9798 เด็กหญิง รดาณัฐ มุสิกโร   

23 9799 เด็กหญิง รัตนดา มุสิกพันธ   

24 9800 เด็กหญิง วิชุติกาญจน เต็มสังข   

25 9801 เด็กหญิง ศิราพัฒณ เพ็ชรสุกแสง   

26 9807 เด็กหญิง กมลชนก แสงแดง   

27 9810 เด็กหญิง จิรัชยา ดำชูแกว   

28 9813 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา สังขขาว   

29 9815 เด็กหญิง ปณิธาน วัฒนา   

30 9816 เด็กหญิง ปริมณดา สินไชย   
 



รายช่ือนักเรียนระดับประถมศึกษาปที ่1/4(MEP) 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น  นางเมยวด ี มะนะโส      
ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

31 9819 เด็กหญิง ธนัตถฉัตร สมาธ ิ   

32 9820 เด็กหญิง รสรินทร เทพพูลผล   

33 9821 เด็กหญิง สุธีธิดา จารุพันธ   

34 9953 เด็กหญิง กัญญวรา บรรณสาร   

35 9971 เด็กหญิง ชัญญานุช อะนันต   

36 10263 เด็กหญิง ชุติกาญจน แซเจียม   

37 10280 เด็กหญิง ณิญภา พรศิริกุล   

38 10758 เด็กหญิง ลัทธพรรณ มากแกว   

39 10760 เด็กหญิง นภัสรดา ณ  พัทลุง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 


