
รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางจินดาพร  ไทรงาม   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- สกุล หมายเหตุ 

1 8908 เด็กชาย ปรัตถกร  เพ็ชรทองคำ   

2 8918 เด็กชาย ภัทรกร  รักแกว   

3 8944 เด็กชาย วชิรวิทย  คงขำ   

4 8962 เด็กชาย อิทธิกร  แสงแกว   

5 8989 เด็กชาย ปุญญพัฒน  หงสรัตนาวรกิจ   

6 8995 เด็กชาย รจนกร  โพธิ์ทิพย   

7 9020 เด็กชาย ภูริณัฐ  นวนแกว   

8 9028 เด็กชาย บรรณกร  สมบัติทอง   

9 9053 เด็กชาย ถิรพงศ  เกิดคง   

10 9078 เด็กชาย ณณนวัตม  คงอินแกว   

11 9079 เด็กชาย จักรพงศ คงศรี   

12 9083 เด็กชาย ณัชฐปกรณ  บุญธรรม   

13 9252 เด็กชาย พัชรดนย  เยาดำ   

14 9257 เด็กชาย สรฐชญณ  เจี่ยสกุล   

15 9261 เด็กชาย พีรธัช   เรืองอินทร   

16 9264 เด็กชาย พิษณุ   เขียดนอย   

17 9287 เด็กชาย กฤษกร งิ่นวงศ   

18 9551 เด็กชาย ฐาปกรณ  น้ำขาว   

19 9950 เด็กชาย ตฤณ ไทยกลาง   

20 10143 เด็กชาย วายุพัฒน กระแสรสาร   

21 10202 เด็กชาย ปกรณเกียรติ พูลผล   

22 10445 เด็กชาย ปญญากร แสนมหา   

23 10458 เด็กชาย ปติพงศ อินทรพูด   

24 10770 เด็กชาย พุฒิภัทร ขอนพุดซา   

25 8924 เด็กหญิง ปุญณิศา พุทธให   

26 8925 เด็กหญิง ธัญญภัทร  สีเกื้อ   

27 8927 เด็กหญิง ปราณปรียา  ชูยัง   

28 8958 เด็กหญิง ชนมน คงลำธาร   

29 8960 เด็กหญิง ณิชกานต  ลิขิตกิจเกษตร   

30 8979 เด็กหญิง ปณยา  ลำเพยพล   

31 8983 เด็กหญิง สุพิชชา  เพ็ชรขัน   



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางจินดาพร  ไทรงาม   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- สกุล หมายเหตุ 

32 8984 เด็กหญิง รัชชาภา  ชอบเจริญวนกิจ   

33 9037 เด็กหญิง ภคพร  ราชภิรมย   

34 9064 เด็กหญิง พนัชกร ภะวัง   

35 9093 เด็กหญิง นิภาสิริ  ชวยชาต ิ   

36 9177 เด็กหญิง กัญญาณัฏฐ  ดำเดิม   

37 9185 เด็กหญิง ภัทรลภา  ลองต้ี   

38 9283 เด็กหญิง ปริชญา   เชื้อเขา   

39 9838 เด็กหญิง เกสรา รักแกว   

40 9969 เด็กหญิง วิภวาน ี สุทธิคณะ   

41 10146 เด็กหญิง กมลลักษณ จันทรเอียด   

42 10150 เด็กหญิง นงนภัส กุลตัน   

43 10153 เด็กหญิง พิชญธิดา อุดมผล   

44 10154 เด็กหญิง เพชรธเนศ ศิริพิสุทธิ์ภณ   

45 10157 เด็กหญิง อักษภาภัค สืบจากอินทร   

46 10462 เด็กหญิง พิชญา สุขดี   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางสาวจิระพา แดงมาด   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- สกุล หมายเหตุ 

1 8914 เด็กชาย ปรเมศวร  ชอเสง   

2 8915 เด็กชาย เศรษฐศรัณย  ปานนิล   

3 8968 เด็กชาย นัธทวัฒน  แกวอนันต   

4 8969 เด็กชาย สรวิชญ  นาดอน   

5 8994 เด็กชาย ศรัณยพงศ  จันสุข   

6 8997 เด็กชาย ธเนศ  สิทธิชัย   

7 8998 เด็กชาย สิรวิชญ  เดชพิชัย   

8 8999 เด็กชาย ปุญยวัจน  ชองลมกรด   

9 9002 เด็กชาย ธนวัฒน  แกวแมน   

10 9019 เด็กชาย พศวัต  ศรีเกตุ   

11 9049 เด็กชาย ราชานนท  ชอบเจริญวนกิจ   

12 9056 เด็กชาย ชนกชนม ชูแสง   

13 9072 เด็กชาย อนุวัต  สุดเสียงแจว   

14 9074 เด็กชาย กิตติวัฒน  วิโรจนศิร ิ   

15 9075 เด็กชาย เกรียงศักดิ ์ ชัยชะนะ   

16 9194 เด็กชาย ปณณวิชญ  สงศร ี   

17 9268 เด็กชาย ศรัณยภัทร  นวนจันทร   

18 9980 เด็กชาย ปกรณเกียรติ ทองขวิด   

19 10138 เด็กชาย เมธัส เรียบรอย   

20 10139 เด็กชาย รัชพล นามนวน   

21 10140 เด็กชาย รัชพล ใยทอง   

22 10464 เด็กชาย อัครินทร ตุลารักษ   

23 10547 เด็กชาย ทินภัทร เดิมหลิ่ม    

24 10769 เด็กชาย วชิรวิทย สุดชดา   

25 8923 เด็กหญิง รินรดา  วรรณแรก   

26 8928 เด็กหญิง แพรอัปสร บุญโรจนพงศ   

27 8931 เด็กหญิง สุพิชญา  รัตนะ   

28 8959 เด็กหญิง ประภาภัทร  มุกดารักษ   

29 8978 เด็กหญิง ฐิตินันท  เล็กเขตต   

30 9006 เด็กหญิง ปาณิสรา  สุวคันธ   

31 9007 เด็กหญิง ทิพยวาร ี วะจีสิงห   



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางสาวจิระพา แดงมาด   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

32 9059 เด็กหญิง ณัฐนรี  สันพินิจ   

33 9062 เด็กหญิง ปุณิกา  สรรเพชร   

34 9090 เด็กหญิง กรแกว  พลฤทธิ์   

35 9091 เด็กหญิง กัลยกร  ภะวัง   

36 9832 เด็กหญิง ณัฐยาวด ี พรมเขต   

37 9835 เด็กหญิง ปานชีวา สุขสำราญ   

38 9970 เด็กหญิง ศศิธร จันทรดำ   

39 9981 เด็กหญิง หนิงกมล ชูศรีนวน   

40 9985 เด็กหญิง กุลนิษฐ นักรำ   

41 10147 เด็กหญิง กัญญาพัชร อินทรสาม   

42 10155 เด็กหญิง ลักษณาพร ธนูศิลป   

43 10197 เด็กหญิง ปยธิดา พิรุณ   

44 10260 เด็กหญิง มนสิการ บุญคง   

45 10467 เด็กหญิง กุลภัสสรณ ยาสาขา    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางสุนันทา แซเตี้ยว   

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

1 8909 เด็กชาย ชยธร  นุนเกิด   

2 8911 เด็กชาย ชนกันต  รัศมีปาน   

3 8912 เด็กชาย ปภาวิน  สุขสนาน   

4 8920 เด็กชาย ปณณวัชญ  รำไพรุจิพงศ   

5 8939 เด็กชาย ฟาเดล  หลีเยาว   

6 8946 เด็กชาย ศรัณยภัทร  จิตรชูชื่น   

7 8990 เด็กชาย จาพัจน  คงใหญ   

8 8992 เด็กชาย จิรเดช  แซตั้น   

9 9000 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ เพ็ชสวัสดิ ์   

10 9022 เด็กชาย นิรวิทธ  จิตรา   

11 9047 เด็กชาย วิภู  จำปา   

12 9055 เด็กชาย ปภังกร  เอียดแกว   

13 9071 เด็กชาย ภาคภูมิ มีลือ   

14 9081 เด็กชาย จิรภัทร  ชายภักตร   

15 9258 เด็กชาย ภัทรพล   แทบทับ   

16 9263 เด็กชาย จารุกิตต พรหมชวย   

17 9293 เด็กชาย ภูริพัชร   จงรักษ   

18 9556 เด็กชาย ปวีณกร  แตมประสิทธิ์   

19 9641 เด็กชาย อัฟฟารน พันหวัง   

20 9834 เด็กชาย ปุลิน ชวยเพ็ชร   

21 9956 เด็กชาย ภัทรเดช อินใจดี   

22 9976 เด็กชาย รัชชานนท เกิดลอง   

23 10160 เด็กชาย ณัฎฐนภัทร ทองหนัน   

24 10479 เด็กชาย ธนกฤต ทรัพยเพ็ญภพ   

25 8921 เด็กหญิง ณัชชา  อมรวิริยะนนท   

26 8932 เด็กหญิง ชญาณนินท อินทรเอียด   

27 8975 เด็กหญิง ฉัตรชนก รัตนพันธ   

28 8982 เด็กหญิง จีราพัชร  นิลบวร   

29 9043 เด็กหญิง พิชชาภา  ทองมาก   

30 9060 เด็กหญิง ภัทรภร ฉิมเพ็ชร   

31 9063 เด็กหญิง อัยยาอร บุญประดิษฐ   



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางสุนันทา แซเตี้ยว   

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

32 9086 เด็กหญิง พัชรญา  เพ็ชรรัตน   

33 9098 เด็กหญิง เพชรลดา  จงทอง   

34 9286 เด็กหญิง กนกลักษณ  จันศร   

35 9657 เด็กหญิง พัทธนันท ชุมแกว   

36 9833 เด็กหญิง สิมิลัน โชติกมาศ   

37 10148 เด็กหญิง ณัชชาอร ชัยรัตน   

38 10149 เด็กหญิง ธนัญชนก พลหลา   

39 10151 เด็กหญิง พิชญชมณฑน สวัสดิรักษา   

40 10156 เด็กหญิง วชิราภรณ ชูชนะ   

41 10159 เด็กหญิง ณัฐปภัสร คงผล   

42 10205 เด็กหญิง ศิรภัสสร สินอนันต   

43 10257 เด็กหญิง ณัฐรดี หมุนหลี   

44 10283 เด็กหญิง วิชญา เกียรติธีวัฒน   

45 10772 เด็กหญิง ภานุชญา เกษมประชา   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/4 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางสาวพรทิพย เชื้อกูล   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- สกุล หมายเหตุ 

1 8907 เด็กชาย ธนกรณ แสงทอง   

2 8913 เด็กชาย วีจิภัทร  เปาะทอง   

3 8937 เด็กชาย จิรายุ  เอียดมิ่ง   

4 8965 เด็กชาย กฤตนัน  ชัยเกษตรสิน   

5 9045 เด็กชาย สกลวรรธน  หกสี่   

6 9050 เด็กชาย ยศภัค  อนช ู   

7 9052 เด็กชาย ธีรธาดา  ชาญวุธ   

8 9073 เด็กชาย เตชานนท  แทนบุญ   

9 9077 เด็กชาย พชร  มั่นซิ้ว   

10 9082 เด็กชาย ชยากร  ชูเสียงแจว   

11 9255 เด็กชาย ภาณพัช  จบถิ่น   

12 9270 เด็กชาย ติณณภพ  แกวสุขศรี   

13 9632 เด็กชาย สหพันธุ ฉลาด   

14 9676 เด็กชาย ณัฐพัชร เดชา   

15 10133 เด็กชาย กลวัชร สงชาติ   

16 10134 เด็กชาย ฐาปน พราวแกว   

17 10135 เด็กชาย ฑีราปกรณ นวลนิ่ม   

18 10137 เด็กชาย ภูมิพัฒน เพชรศิริ   

19 10142 เด็กชาย อภิชัย สุภารัตน   

20 10144 เด็กชาย ภูมิฐณัฐ นนทธิ   

21 10145 เด็กชาย ภูรี แสงชนินทร   

22 10442 เด็กชาย ภูริณัฐ บุญเศษ   

23 10459 เด็กชาย ปยวัฒน  นิลละออ   

24 10787 เด็กชาย ธีรเมธ อาจชอบการ   

25 8648 เด็กหญิง พัชรวรรณ สกุลเมธานนท   

26 8953 เด็กหญิง กุลประภัสสร  พูนรัตน   

27 8976 เด็กหญิง ปญญนภัส  แสงแกว   

28 8985 เด็กหญิง อารดา  คงคิด   

29 9008 เด็กหญิง ปยะพร  ชวยมี   

30 9011 เด็กหญิง พรรธนชญมน  จิตรหลัง   

31 9015 เด็กหญิง อารดา  คงมี   



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/4 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางสาวพรทิพย เชื้อกูล   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

32 9031 เด็กหญิง ธัญญรัตน  นวลโขย   

33 9034 เด็กหญิง ณิชกุล  ศิลาจันทร   

34 9038 เด็กหญิง วรดา  เพ็งเล็ง   

35 9069 เด็กหญิง อชิรญา  ชูมณ ี   

36 9070 เด็กหญิง อิฐอาริย  เสียมไหม   

37 9088 เด็กหญิง นรมน  เกาเอี้ยน   

38 9089 เด็กหญิง ภีรดา  กุลบุญ   

39 9096 เด็กหญิง สิริน  เพ็ชรเจริญ   

40 9097 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  เอียดจุย   

41 9281 เด็กหญิง พิชญาภา  ไชยบุตร   

42 9628 เด็กหญิง นภาพร เพชรแสง   

43 9831 เด็กหญิง ณัฐวลัณช เปาลิวัฒน   

44 10443 เด็กหญิง ปภาดา คีรีกิ้น   

45 10771 เด็กหญิง จิรัชญา วันแรก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/5 (MEP.) 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางสาวมะลิวัลย หทัยพิสุทธิ์ 
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

1 8916 เด็กชาย ภวัต สุวรรณเศวต   

2 8917 เด็กชาย โภคิน  กัลยาณคุณากร   

3 8919 เด็กชาย พิชญพงศ  คงบัน   

4 8943 เด็กชาย ปภาวิน  ลุงบาน   

5 8961 เด็กชาย ทนงศักดิ์  ชวยสงค   

6 8971 เด็กชาย บุญญารัตน  นาเจริญ   

7 8991 เด็กชาย นราวิชญ  มลยง   

8 8993 เด็กชาย ณฐพงศ  จันสุข   

9 9030 เด็กชาย ภูสิทธิ  ชูจิตต   

10 9051 เด็กชาย พลากร  ศรีเทียม   

11 9057 เด็กชาย ภูดิส  ชูจิตต   

12 9266 เด็กชาย เตชสิทธิ์  เจริญภักด์ิวงศา   

13 9642 เด็กชาย ปุญญพัฒน เกาเอ้ียน   

14 9672 เด็กชาย ศิลปศรุต ดำรงศักด์ิ   

15 9839 เด็กชาย กรพัฒน เกื้อนอย   

16 10274 เด็กชาย วรินทร สุวรรณสิงห   

17 10275 เด็กชาย รณกฤต อินทรนอก   

18 8877 เด็กหญิง ธัญชนก  พลมา   

19 8890 เด็กหญิง สุวภัทร  บุญชัย   

20 8930 เด็กหญิง จรรยพร  จุลบุญญาสิทธิ์   

21 8933 เด็กหญิง กรองขวัญ ดีชูศร   

22 8949 เด็กหญิง นิชาภา  ทองขำดี   

23 8950 เด็กหญิง ปวีณธิดา  อรุณรัตน   

24 8951 เด็กหญิง ติยาภรณ  เยาวดำ   

25 9009 เด็กหญิง ณัฐอริณ  วัจนสาร   

26 9014 เด็กหญิง รัศมอารดา เตโชกิตติ์ชยงศ   

27 9016 เด็กหญิง ลัลลลลิล  ยิ้มใหญ   

28 9032 เด็กหญิง ปรียาภัทร  แซฮ่ัน   

29 9036 เด็กหญิง กัลยกร  ภูกลาง   

30 9058 เด็กหญิง ตรีทิพยนิภา  จิตรบุญ   

31 9065 เด็กหญิง ฐรินดา  แกวพิทักษ   



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/5 (MEP.) 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางสาวมะลิวัลย หทัยพิสุทธิ์ 
 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

32 9068 เด็กหญิง ณัฐรดา เกตุสุวรรณ   

33 9092 เด็กหญิง ธวัลรัตน  รัฐการ   

34 9095 เด็กหญิง เขมนิจ  เชื้อเขา   

35 9178 เด็กหญิง กันติชา  คงแกว   

36 9250 เด็กหญิง ณฐมน  กรประชา   

37 9269 เด็กหญิง กชพร  ศรีสุวรรณ   

38 9677 เด็กหญิง ปวีณา แซโขย   

39 10193 เด็กหญิง อภิชญา นามสาย   

40 10282 เด็กหญิง แพรพิไล เกิดคง   

41 10530 เด็กหญิง ศศิชา เกียรติเดช   

42 10534 เด็กหญิง คณิศร คงเมือง   

43 10608 เด็กหญิง ชัญญานุช เทพเฉลิม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/6 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางมาเรียม พิทักษ   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

1 8910 เด็กชาย ชยพล  นุนเกิด   

2 8934 เด็กชาย รณกร  เพชรรัตน   

3 8936 เด็กชาย ธนภัทร  รักสุวรรณ   

4 8938 เด็กชาย ศุภสิน  โออินทร   

5 8941 เด็กชาย ภูวิศ  อรามศักดิ์   

6 8942 เด็กชาย กิติณัฏฐ  เลี้ยววัฒนาสกุล   

7 8964 เด็กชาย ชัยกร  สายัณ   

8 8970 เด็กชาย สิรภพ  เอียดมุสิก   

9 8972 เด็กชาย วิธวินท  คงขำ   

10 9025 เด็กชาย นันทภพ  จุงลก   

11 9027 เด็กชาย เขมฤทธิ ์ เจริญสุข   

12 9044 เด็กชาย ธีรพัฒน  หลงขาว   

13 9046 เด็กชาย ยศชนินทร  กาญจนชาติทักษิณ   

14 9048 เด็กชาย วีรภัทร  คงดวง   

15 9054 เด็กชาย ติณหภัทร  รัตนโกสิน   

16 9076 เด็กชาย จิรภัทร  บานนา   

17 9080 เด็กชาย สุธิเกียรต ิ โทธรรม   

18 9276 เด็กชาย จิรพนธ กลับใจ   

19 9836 เด็กชาย ธนัช เกิดคง   

20 9837 เด็กชาย ณภัทร รัตนพงศ   

21 10136 เด็กชาย ธนทรัพย สันติสกุลวงศ   

22 10141 เด็กชาย วสุธร ปรางหมู   

23 10444 เด็กชาย ภูตะวัน ไชยเดช   

24 8922 เด็กหญิง วรวลัญช  และดีเลิศ   

25 8926 เด็กหญิง รินรดา  สุขคุม   

26 8929 เด็กหญิง เปมิกา  ดวงพราว   

27 8948 เด็กหญิง ณัฐปภัสร  ศรีเจริญ   

28 8954 เด็กหญิง จุฑามาศ  ชำนาญ   

29 8957 เด็กหญิง ญาณิศา เมืองลาย   

30 8981 เด็กหญิง สุภรดา  ไฝขาว   

31 8986 เด็กหญิง บุณยอร  มรกต   



รายช่ือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/6 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางมาเรียม พิทักษ   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- สกุล หมายเหตุ 

32 8988 เด็กหญิง มุทิตา  ลูกเมือง   

33 9004 เด็กหญิง สิณัฐศญา  เต็งรัง   

34 9033 เด็กหญิง ปนหทัย  สูเหตุ   

35 9035 เด็กหญิง ปพิชญา  นาศรี   

36 9040 เด็กหญิง ขวัญลดา  วินสน   

37 9061 เด็กหญิง คณพัชญ  แกวไชย   

38 9067 เด็กหญิง ลภัสรินทร  กังแฮ   

39 9085 เด็กหญิง ณิชภัส  โดะโอย   

40 9248 เด็กหญิง ณัฏฐณีชา ศรีสัจจัง   

41 9262 เด็กหญิง สุวิชาดา  มีสุข   

42 9265 เด็กหญิง ปนปนัทธ   จิตรเที่ยง   

43 9557 เด็กหญิง บุญญิสา   เมงเอียด   

44 10158 เด็กหญิง ทอฝน ชูบัว   

45 10789 เด็กหญิง ธุวานันท คันฉอง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำชั้น.... 


