
รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางจิตรลดา ผดุงสัตย     

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

1 9308 เด็กชาย จิระเมธ สถิรโรจนกุล   

2 9325 เด็กชาย ภูริณัฐ ไพริน   

3 9358 เด็กชาย อังกร ฮ่ึงฮก   

4 9359 เด็กชาย พิรชัช พงศาปาน   

5 9386 เด็กชาย พฤกษ ชำนาญดง   

6 9389 เด็กชาย ธนภัทร คชเถื่อน   

7 9393 เด็กชาย ปญญาพล เพชรมณี   

8 9419 เด็กชาย แทนไทน เดชอรัญ   

9 9420 เด็กชาย วรพล เดชพันธ   

10 9421 เด็กชาย รณกฤต เอียดทวน   

11 9457 เด็กชาย ปุรเชษฐ บุญปลอด   

12 9472 เด็กชาย พุฒิพงศ งวนสน   

13 9487 เด็กชาย ภูชิสส สวนอินทร   

14 9635 เด็กชาย กิตติเดช ตั้งเวงษเกษตร   

15 9647 เด็กชาย จิรภัทร ชูชุมชื่น   

16 9652 เด็กชาย ศักดากร ทองนวล   

17 9671 เด็กชาย ชัชนันท บุญเก้ือ   

18 9825 เด็กชาย รัชชานนท คนเท่ียง   

19 9827 เด็กชาย กฤติพงศ ฮวดสวัสดิ ์   

20 9828 เด็กชาย ปองคุณ ศรีเกตุ   

21 9830 เด็กชาย ธนโชต ิ จิตรชูชื่น   

22 9986 เด็กชาย กิตติพศ สันทัด   

23 10127 เด็กชาย ชญานนท ทวีตา   

24 10129 เด็กชาย พิชญากร สุขเจริญ   

25 10251 เด็กชาย ณภัทร หลักเพชร   

26 10284 เด็กชาย วรภัทร เกียรติธิวัฒน   

27 10427 เด็กชาย อภิวิชญ ชวยเก้ือ   

28 10430 เด็กชาย วรานนท แสงสุริยะ   

29 10436 เด็กชาย กิตติพล คาของ   

30 10767 เด็กชาย ฐิติกร วงศรุงโรจน   

31 9317 เด็กหญิง อธิชา สมรักษ   



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางจิตรลดา ผดุงสัตย     

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

32 9347 เด็กหญิง อลิสา ปางจุติ   

33 9348 เด็กหญิง วิชญาพร ไตรเมศ   

34 9349 เด็กหญิง กรองขวัญ  เกิดคง   

35 9351 เด็กหญิง ปุญณิสา สีหินขาว   

36 9380 เด็กหญิง กัญจนพร แอบู   

37 9406 เด็กหญิง รมยธีรา คำจร   

38 9436 เด็กหญิง ณัฐธิชา ทองวิจิตร   

39 9442 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ โมเหลน   

40 9473 เด็กหญิง ปทมาพร แสนเปรม   

41 9492 เด็กหญิง ธันยพร ภูริมงคล   

42 9497 เด็กหญิง ชัญญานุช ยิ้มเสง   

43 9640 เด็กหญิง วริศรา ไทยกลาง   

44 9758 เด็กหญิง เขมิกา ทองศร ี   

45 9966 เด็กหญิง ปนทิพย คีรีรัตน   

46 10132 เด็กหญิง ปุณยนุช สังขเถี้ยว   

47 10432 เด็กหญิง ศิรภัสสร กิจชน   

48 10434 เด็กหญิง ลินดา พานิชกุล   

49 10461 เด็กหญิง พรนภัส แสนชา   

50 10763 เด็กหญิง ณัฐธันยา จำปา   

51 10838 เด็กหญิง กัญญรัตน ควนวิไล   
 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำชั้น.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น   นางสาวกัญญารัตน  ออนชวย     

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

1 9295 เด็กชาย ญาณพัฒน จันทรไข   

2 9297 เด็กชาย ณัฐพสิษฐ เรืองจักร   

3 9300 เด็กชาย นนรวีร ชูเชิด   

4 9301 เด็กชาย ทีปตกานต เจริญฤทธิ์   

5 9309 เด็กชาย พุฒิพัฒน ขาวเนียม   

6 9311 เด็กชาย สิริเชษฐ นนทแกว   

7 9328 เด็กชาย พุทธคุณ พุทธรักษ   

8 9331 เด็กชาย ณัฏฐวัฒน คงปรือ   

9 9356 เด็กชาย ณฐพงศ ชนะพล   

10 9357 เด็กชาย ปกรณ ชูชื่นจิตร   

11 9365 เด็กชาย ศิวกร อุทก   

12 9385 เด็กชาย ภัทรชนน บุญเจริญ   

13 9387 เด็กชาย วรภัทร บุญเกียรติ   

14 9426 เด็กชาย วชิรวิชญ ขาวเผือก   

15 9449 เด็กชาย ธนวินธร อัยราชธนารักษ   

16 9450 เด็กชาย ธีรวิชญ มะนะโส   

17 9458 เด็กชาย ปริญ สวัสดิรักษ   

18 9475 เด็กชาย ภคพล นาพยา   

19 9479 เด็กชาย ภูธเนศ อินดีศรี   

20 9488 เด็กชาย อมรเทพ เกาเอ้ียน   

21 9489 เด็กชาย ยุทธพิชฌ เสียมไหม   

22 9898 เด็กชาย คณนภัสฐนณน จิรกิจเดชาวุฒิ   

23 9979 เด็กชาย ศุภวิชญ ฉันทะกานนท   

24 10126 เด็กชาย ภูภูม ิ เพ็ชรทอง   

25 10128 เด็กชาย กวิน เพ็งเล็ง   

26 10196 เด็กชาย กวินสิทธิ์ พรมชู   

27 10431 เด็กชาย ปวีณ อวยชัย   

28 10470 เด็กชาย ปกรณเกียรติ ยิ้มซาย   

29 10766 เด็กชาย ภาคิน ดวงประดิษฐ   

30 10835 เด็กชาย ปณณวัฒน ฤทธิรัตน   

31 9314 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ มุกแกว   



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น   นางสาวกัญญารัตน  ออนชวย     

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- สกุล หมายเหตุ 

32 9373 เด็กหญิง นิสรีน นาทุงนุย   

33 9374 เด็กหญิง ชลิตา พรหมแกว   

34 9405 เด็กหญิง คนธรส ยะโส   

35 9411 เด็กหญิง กัณฑณรีย ดำทิพย   

36 9412 เด็กหญิง นัทธมน คงแกว   

37 9434 เด็กหญิง นภัสสร ขวัญดี   

38 9440 เด็กหญิง ริญญาศิริ คงเมฆ   

39 9444 เด็กหญิง ณิชาภัทร สมบัติทอง   

40 9462 เด็กหญิง จิรัชยา ชูหอยทอง   

41 9464 เด็กหญิง ธนิกา ศรีชาย   

42 9465 เด็กหญิง ธารารัตน ผักน้ำ   

43 9467 เด็กหญิง ชลิดา มารศรี   

44 9469 เด็กหญิง กฤษติกาญจน จึงจงจิตต   

45 9494 เด็กหญิง นภัสนันท เกาเอี้ยน   

46 9495 เด็กหญิง นวินดา ดำรงสุภลักษณ   

47 9499 เด็กหญิง ธัญชนก สีสุข   

48 9664 เด็กหญิง พงศพัชรา ดำคชรัตน   

49 9826 เด็กหญิง สัณหฤทัย แสงมี   

50 9829 เด็กหญิง สุณัฏฐา อารมณฤทธิ์   

51 10426 เด็กหญิง ปริยากร พรรณตระกูล   
 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางสาวจินตนา สรอยสั้น  

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

1 9303 เด็กชาย ปยังกูร ปาลทิพย   

2 9304 เด็กชาย ภูริณัฐ ชูแสง   

3 9305 เด็กชาย ชัชชน เอียดรา   

4 9306 เด็กชาย กรณพัฒน มลยง   

5 9327 เด็กชาย พุฒิภัทร ชัยทอง   

6 9332 เด็กชาย พิษณุวัชร วิทยารัฐ   

7 9333 เด็กชาย ปาราเมศ คงศิลป   

8 9363 เด็กชาย สิทธิพร คงณรงค   

9 9369 เด็กชาย นราวิชญ เซี่ยวภู   

10 9370 เด็กชาย อัศมเดช ปราบคช   

11 9390 เด็กชาย ชยากร บัวเพชร   

12 9392 เด็กชาย ถิรเมธ ฉิมแสง   

13 9396 เด็กชาย สุรศักดิ์ จันทรศรี   

14 9422 เด็กชาย ปรมินทร เพ็ชรสุกแสง   

15 9427 เด็กชาย ปุญญพัฒน รามพูน   

16 9431 เด็กชาย ปฏิภาณ แคลวภัย   

17 9432 เด็กชาย ณฐกร ชัยศิร ิ   

18 9448 เด็กชาย อชิตพล ปนทอง   

19 9474 เด็กชาย คณิศสร คงแกว   

20 9477 เด็กชาย ชวนากร จันทรัฐ   

21 9480 เด็กชาย ณัฐปญญ นวลนิ่ม   

22 9482 เด็กชาย วชิรวิชญ บำรุงภักดิ์   

23 9486 เด็กชาย ปณณทัต บัวแดงดี   

24 9655 เด็กชาย เตชสิทธิ์ จุยมอด   

25 9656 เด็กชาย ชฎาย ุ นาพอ   

26 9670 เด็กชาย ธายุกร ศิริพันธ   

27 9961 เด็กชาย ณัฐภาส เตียวซ ี   

28 10285 เด็กชาย ณัฎฐวี คงนคร   

29 10429 เด็กชาย ณัฎฐ ชูเวทย   

30 9313 เด็กหญิง พรรธนชญมน สุขศรีเพ็ง   

31 9316 เด็กหญิง สุวิชาดา เวชยันต   



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางสาวจินตนา สรอยสั้น  

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

32 9320 เด็กหญิง ธัญญรัตน ขวัญเมือง   

33 9321 เด็กหญิง วิลาสิน ี สุขอนันต   

34 9323 เด็กหญิง ลัลนา รุงเชา   

35 9343 เด็กหญิง ปยกัญญา สิงหอินทร   

36 9346 เด็กหญิง ลภัสรดา พลฤทธิ์   

37 9371 เด็กหญิง กัญฎศิภักดิ์ ลองตี้   

38 9376 เด็กหญิง กันตาวดี เพชรสุทธิ์   

39 9378 เด็กหญิง เกวลิน ทิพยขุนทด   

40 9382 เด็กหญิง ฐิติวรดา โพธิ์ทิพย   

41 9401 เด็กหญิง ภัทริยา แกวสงค   

42 9433 เด็กหญิง ศรัทธาธาร พุฒนวล   

43 9435 เด็กหญิง ลักษมิกร น้ำผุด   

44 9463 เด็กหญิง ชญาดา เชยชื่นจิตร   

45 9468 เด็กหญิง ชวิศา สุมามาลย   

46 9490 เด็กหญิง อลีนา ไกรเทพ   

47 9493 เด็กหญิง วัญศรัญญา ขวัญดำ   

48 9500 เด็กหญิง พัชรพร สมาธิ   

49 9501 เด็กหญิง ณัฎชญาภรณ จันทรทอง   

50 9988 เด็กหญิง วรวรีย ชูทิพย   

51 10764 เด็กหญิง ธัญรดา แซเตียว   
 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/4 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางสาวสุฑารัตน รอดสั้น  

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

1 9298 เด็กชาย ณฐพัชร การิกาญจน   

2 9307 เด็กชาย พชรพล ปราบรัตน   

3 9310 เด็กชาย นราวิชญ ใจกระจาง   

4 9336 เด็กชาย พัฒนายุ คงทอง   

5 9337 เด็กชาย ภัทรเดช ผลอินทร   

6 9338 เด็กชาย ภูวริศ สวางสมุทร   

7 9339 เด็กชาย คุณากร พริกเนี่ยว   

8 9340 เด็กชาย อัษศดิณย โสะหาบ   

9 9355 เด็กชาย บารเมษฐ มาประสงค   

10 9368 เด็กชาย วิชญะ โงกเขา   

11 9395 เด็กชาย วัชรวิศว คงเลิศ   

12 9400 เด็กชาย พชฏ เสียมไหม   

13 9415 เด็กชาย ธีรเดช หวังกาวหนา   

14 9417 เด็กชาย พิริยกร ทองฤทธิ์   

15 9424 เด็กชาย ภูกวิน   จันทรแกน   

16 9429 เด็กชาย ศุภภร ทองรอด   

17 9430 เด็กชาย ธีนพัฒน ขาวคง   

18 9451 เด็กชาย กรวิชญ หมุนเวียน   

19 9455 เด็กชาย ชยพล รองพล   

20 9459 เด็กชาย ธีรเดช ไพรินทร   

21 9476 เด็กชาย จิรวัฒน ชูแกว   

22 9481 เด็กชาย ชยางกูร นวนนิ่ม   

23 9485 เด็กชาย ณัฐกฤต แปนรอด   

24 9638 เด็กชาย ศักยวริษฐ พลนุย   

25 9645 เด็กชาย ศุภวิชญ แสงสอน   

26 9650 เด็กชาย ปภิณวิช เยาวดำ   

27 10199 เด็กชาย ภูมิภิพัช นาทุงนุย   

28 10438 เด็กชาย ธนกฤต พิมลเดชกุล   

29 10478 เด็กชาย ธเนษฐ ทรัพยเพ็ญภพ   

30 10535 เด็กชาย พรหมพิริยะ นิ่มกูล   

31 9318 เด็กหญิง เปมิกา สุวรรณรัตน   



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/4 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางสาวสุฑารัตน รอดสั้น  

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

32 9319 เด็กหญิง นรีกาญจน ขุกลอย   

33 9322 เด็กหญิง ปญภักดิ์ จุงลก   

34 9342 เด็กหญิง ณัฐสิน ี ขาวคง   

35 9350 เด็กหญิง กรองแกว เกิดคง   

36 9375 เด็กหญิง ปุณณิชา โรจโนดม   

37 9377 เด็กหญิง ภัทรนรินทร หาขุน   

38 9381 เด็กหญิง ณัฐณิชา นิคะ   

39 9384 เด็กหญิง วนัชพร รัตนเมธีวรกุล   

40 9403 เด็กหญิง ลินีวาล ี ตันสุย   

41 9407 เด็กหญิง กนกนุช เสน ี   

42 9414 เด็กหญิง ปุณยวีร จันทรรุงเรือง   

43 9437 เด็กหญิง ณัฐธิดา เพ็ชรฉุย   

44 9439 เด็กหญิง ธิชาพร จันทรจูด   

45 9471 เด็กหญิง อังศุมาลิน จำปา   

46 9633 เด็กหญิง บงกชรัตน วงคอักษร   

47 9651 เด็กหญิง อรกัญญา ทองแกว   

48 9654 เด็กหญิง วิชญาวัลภ ทองพันธ   

49 9973 เด็กหญิง เปมิกา กุลจิ   

50 10437 เด็กหญิง มัญชุสา คงวิทยา   

51 10765 เด็กหญิง วรัทยา เจริญสุข   
 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2/5 (MEP) 

โรงเรียนดรุโณทัย  ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น  นางสาวนภัสนันท พูลสวัสดิ์  
ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

1 9299 เด็กชาย ปภัทสภณ สุรศักดิ์พิพัฒน   

2 9302 เด็กชาย ธีทัต รัตนธีระธร   

3 9329 เด็กชาย ชัยภัทร สรอยแกว   

4 9330 เด็กชาย จักริน สงแสง   

5 9334 เด็กชาย ชาติรัช วรรณแรก   

6 9335 เด็กชาย กฤษณฐิธรรม มณีกาญจน   

7 9360 เด็กชาย กฤติเดช วรรณบวร   

8 9361 เด็กชาย ภูวดล หนูดี   

9 9362 เด็กชาย กิตติภพ พิทักษ   

10 9364 เด็กชาย นนธวัช สัมพันธรัตน   

11 9366 เด็กชาย ปริญญวิธ เสงขาว   

12 9391 เด็กชาย กันติทัต ตาสาย   

13 9394 เด็กชาย พงศปณต จิตรละเอียด   

14 9397 เด็กชาย กิตติกวิน ชั้นสกุล   

15 9399 เด็กชาย ฐิติศิลป นวลกุง   

16 9416 เด็กชาย กฤษณุชา ผูภักดี   

17 9423 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ คชรัตน   

18 9428 เด็กชาย พิจักษณ วังศรีวิโรจน   

19 9445 เด็กชาย ณัฐนชนนท พรหมจันทร   

20 9447 เด็กชาย ชุติพนธ ชูกล่ำ   

21 9452 เด็กชาย นนทณภัทร คงเอียด   

22 9461 เด็กชาย ธนวรรธน จิรวิศิษฐาภรณ   

23 9614 เด็กชาย ธนะศักดิ์ แพรกนก   

24 9615 เด็กชาย วิรัช บัวดำ   

25 9962 เด็กชาย ชัชนันท รอดดำ   

26 10276 เด็กชาย นนทพัทธ พีรพัฒนกัมพล   

27 10277 เด็กชาย สิริดนย ทหารไทย   

28 10439 เด็กชาย กิตติกูล ศิริพันธ   

29 10441 เด็กชาย ณัฐโชค จิตรสุวรรณ   

30 10768 เด็กชาย ณพชร ยงยวด   

31 10831 เด็กชาย พิชุตม แกวมณี   



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  2/5 (MEP) 

โรงเรียนดรุโณทัย  ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น  นางสาวนภัสนันท พูลสวัสดิ์  
ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

32 9312 เด็กหญิง ตระการตา ทรงนาสึก   

33 9345 เด็กหญิง อินณภัทชา จันทักษ   

34 9353 เด็กหญิง กนกวรรณ ติณโสภารัตน   

35 9404 เด็กหญิง กัญญาพัชร แกวกลาง   

36 9408 เด็กหญิง ณัฏฐชญา มลยง   

37 9409 เด็กหญิง นิธิภัทร ผองแผว   

38 9410 เด็กหญิง กวิสรา ตัดพุดซา   

39 9413 เด็กหญิง ชยาภรณ หนูเริก   

40 9443 เด็กหญิง กรองแกว แกวพิทักษ   

41 9466 เด็กหญิง ศศินัดดา หกสี่   

42 9470 เด็กหญิง พัชราภรณ ตูลเพ็ง   

43 9491 เด็กหญิง จิราลักษณ เจริญฤทธิ์   

44 9496 เด็กหญิง กัญญาภัทร สงเสริม   

45 9653 เด็กหญิง กองเงิน ทองยอย   

46 10131 เด็กหญิง ลภัสรดา ภูม ี   

47 10440 เด็กหญิง ภัทรภา ธนาภรณชินพงษ   

48 10832 เด็กหญิง ปุณิกา ทองหนัน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำชั้น.... 


