
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4/1 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางณัฐมน  จรูญศักดิ์ 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 8484 เด็กชาย ชวิน วรรณศร ี   

2 8487 เด็กชาย ชยังกูร  ชวยเรือง   

3 8498 เด็กชาย พชร มีศรี   

4 8519 เด็กชาย ปติภัทร  ตูดำ   

5 8522 เด็กชาย กานตพงศ  ขายมาน   

6 8523 เด็กชาย คุณานนต  หอยสังข   

7 8524 เด็กชาย สิขเรศ  พรหมแกว   

8 8559 เด็กชาย สันติกัณฐ  ปราบโรค   

9 8560 เด็กชาย ตุลาการ  เรืองมาก   

10 8565 เด็กชาย ปกรณ ฐิตโชต ิ   

11 8596 เด็กชาย อิทธิกรณ  หนูเศษ   

12 8598 เด็กชาย รัชกร คงกุลวัฒนะ   

13 8602 เด็กชาย วรินทร  เตงชู   

14 8624 เด็กชาย กิตติกานต  คงบัน   

15 8631 เด็กชาย ุฑาเทพ  เศรษฐศุภกิตติ์   

16 8634 เด็กชาย ธนภัทร  สีสุข   

17 8655 เด็กชาย ไกรวิชญ  แสงแกว   

18 8662 เด็กชาย ทวีทรัพย  สินไชย   

19 8663 เด็กชาย รัชวินท พยุหกฤษ   

20 8667 เด็กชาย ธนกฤต  แกนแกว   

21 8701 เด็กชาย ธนพล คงนอย   

22 9260 เด็กชาย พลวรรธน แกวมี   

23 9622 เด็กชาย พีรพัฒน ชัยชนะธรรม   

24 9841 เด็กชาย บรรพต ศรียานนท   

25 10446 เด็กชาย ธีวส ุ หลัดกอง   

26 8502 เด็กหญิง วิชิตา วุนปาน   

27 8503 เด็กหญิง ปุณยนุช  แกนเมือง   

28 8506 เด็กหญิง รัศมิ์ศณิดา  ขาวภู   

29 8536 เด็กหญิง ธัญจิรา ศิริธีรโชต ิ   

30 8547 เด็กหญิง พรรณพฤกษ  เอียดการ   

31 8567 เด็กหญิง ทิวนันท  จันทรสุข   



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4/1 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางณัฐมน  จรูญศักดิ์ 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 8568 เด็กหญิง เพียงออ  ลายดี   

33 8570 เด็กหญิง นัทธหทัย  ซอนขำ   

34 8572 เด็กหญิง สลิลเกตน  อินทรอนันต   

35 8583 เด็กหญิง พีรดา แซสอ   

36 8605 เด็กหญิง ถวรัญชน ชูทอง   

37 8606 เด็กหญิง ณัชชา  อรามศักดิ ์   

38 8639 เด็กหญิง กรวรรณ  แกวพิทักษ   

39 8647 เด็กหญิง ธนัชชา นาทุงนุย   

40 8651 เด็กหญิง ศศิประภา  ศรีประภา   

41 8652 เด็กหญิง ณตฤฌา ทวิสุวรรณ   

42 8678 เด็กหญิง มนภรณ หินขวาง   

43 8706 เด็กหญิง พิชชานันท  ทองพราว   

44 8710 เด็กหญิง ฉัตรชฎากร  เบอรพันธุ   

45 9507 เด็กหญิง นันทิดา  แกวแสงขวัญ   

46 9559 เด็กหญิง กันตินันท แซโงว   

47 9840 เด็กหญิง พิมญาดา ลิ่มอรุณ   

48 9842 เด็กหญิง กานตธิดา อินทรพรม   

49 10163 เด็กหญิง ธันยพร รี้พล   

50 10566 เด็กหญิง บุษฎีกานต วังจำนงค   

51 10778 เด็กหญิง อารดา วงศวิวัฒน   
 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำชั้น.... 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวชุธาทิพย  โจงจาบ 

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 8304 เด็กชาย ภูรินทร จรูญศักดิ์   

2 8518 เด็กชาย เลิศวรภัทร  เลื่อนแกว   

3 8527 เด็กชาย พีรวิชญ ทองรอง   

4 8530 เด็กชาย ตุลธร  ทองพันธ   

5 8533 เด็กชาย ธนัญชัย  เพชรขาว   

6 8561 เด็กชาย ธนโชต ิ เพชรฤทธิ์   

7 8563 เด็กชาย กัมปนาท เภอสม   

8 8587 เด็กชาย ชลฑร  แกววิเศษ   

9 8591 เด็กชาย ภูมิภัทร  วงศรี   

10 8620 เด็กชาย ภาคภูมิ  คงเพ็ง   

11 8622 เด็กชาย ปวิชญา ทองรอด   

12 8633 เด็กชาย ณภัทร ครชาตร ี   

13 8654 เด็กชาย นัธวัฒน  ศิริพานิชย   

14 8688 เด็กชาย ภาณุพงศ  เอียดชะตา   

15 8699 เด็กชาย ศุภณัฐ คงสบาย   

16 8703 เด็กชาย ชิตเมธ  ขาวคง   

17 8705 เด็กชาย ธนกฤต  สงเสริม   

18 8882 เด็กชาย กิณาภูมิ มีศิลป   

19 9503 เด็กชาย กฤษณธวัช แสงชุม   

20 9845 เด็กชาย จิรโชต ิ สุขเกษม   

21 9852 เด็กชาย เตชัส จันทโรจน   

22 9856 เด็กชาย ภัทรนิษฐ แสงแกว   

23 10164 เด็กชาย ณัฐปคัลภ เขียมวัชนะ   

24 10472 เด็กชาย พศิน ศรีวรพร   

25 10550 เด็กชาย นภัทร เองฉวน   

26 8507 เด็กหญิง นันทนลิน กงนะ   

27 8508 เด็กหญิง บุญจิรา  เกิดภิบาล   

28 8514 เด็กหญิง ปุณิกา เกี่ยวมาน   

29 8537 เด็กหญิง พิรานันท  เดชอรัญ   

30 8541 เด็กหญิง สุนิชกานต  วองวรานนท   

31 8574 เด็กหญิง ขวัญจิรา รำนา   



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวชุธาทิพย  โจงจาบ 

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 8578 เด็กหญิง กัญญพัชร  สุทธิรักษ   

33 8612 เด็กหญิง กัลยกร  แกวมี   

34 8616 เด็กหญิง ชนิกา  บัวตูม   

35 8646 เด็กหญิง ปวันรัตน  ระเบียบดี   

36 8649 เด็กหญิง อภิสรา  พูลภิรมย   

37 8650 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ มาบัว   

38 8653 เด็กหญิง ศรัณยรัชต ไกรเทพ   

39 8676 เด็กหญิง ชาลิสา  ปางจุติ   

40 8677 เด็กหญิง ธนัชพร ชุมเชื้อ   

41 8679 เด็กหญิง ภัทรมน กฤตบุญกุล   

42 8707 เด็กหญิง อภิชญา  จิรธนีวัฒน   

43 8720 เด็กหญิง ธนัญญา ทองหนัน   

44 8876 เด็กหญิง ธัญญาภรณ  รัตนมูณี   

45 8879 เด็กหญิง ภารดี  รักไทย   

46 9101 เด็กหญิง อาทิตยา  สมาธิ   

47 9102 เด็กหญิง อชิรญา  สุขเจริญ   

48 9506 เด็กหญิง เพ็ญพิสุทธิ์ นิธิธนากิจเกษม   

49 9847 เด็กหญิง พลอยรัตน คีรีรัตน   

50 9850 เด็กหญิง วรินทรทิพย จิตรชูชื่น   

51 10776 เด็กหญิง ปยณัฐ แอนไธสง   
 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวสุทธาทิพย  เสนีย 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 8219 เด็กชาย ปุณณภพ  เอกพัฒนะพิสุทธิ์   

2 8493 เด็กชาย อัครวินท  พงษประวัติ   

3 8496 เด็กชาย ธัญนภัทร  เพ็ชรฉุย   

4 8500 เด็กชาย ฒนศร สิงหโค   

5 8532 เด็กชาย ธนกฤต  ขุนนุย   

6 8554 เด็กชาย ภัทรวรรธน  สมหวัง   

7 8556 เด็กชาย พิสิฐกร  แซโคว   

8 8564 เด็กชาย ศุภวิชญ ขาวชวย   

9 8586 เด็กชาย ชนัญู คงลำธาร   

10 8597 เด็กชาย ยศกร สงหนู   

11 8629 เด็กชาย ปุณณวัช  จันทรโสะ   

12 8632 เด็กชาย ธัณธดา คงวัดใหม   

13 8668 เด็กชาย ณัฐพนธ  ฉิมเรือง   

14 8689 เด็กชาย สิรวิชญ บูรณะเจริญวิทย   

15 8692 เด็กชาย ฐิติวัฒน เพ็ชรฉุย   

16 8693 เด็กชาย สิงคิพัศ  เซี่ยวภู   

17 8886 เด็กชาย เอกกวีร  สถิรโรจนกุล   

18 9291 เด็กชาย วชิรเดช   โออิน   

19 9294 เด็กชาย ธนกร  คชเถื่อน   

20 9505 เด็กชาย สิทธิ์ศักดิโชติภ ศรีนคร   

21 9669 เด็กชาย กันตพิชญ ศรีสุข   

22 9844 เด็กชาย ชยพล เพชรรักษ   

23 10525 เด็กชาย ธนินทรชัย ทรัพยสิน   

24 10526 เด็กชาย บัญญพนต รักเดชะ   

25 10775 เด็กชาย ปราชญา ตีระกานนท   

26 8501 เด็กหญิง พรศิวรรณ  ไกรสิน   

27 8509 เด็กหญิง ชนากานต จันทรแกว   

28 8513 เด็กหญิง กุลธีรา  ขาวคง   

29 8535 เด็กหญิง สุชัญญา  ชัยทอง   

30 8540 เด็กหญิง อารยา  แพงมี   

31 8543 เด็กหญิง อติมา  รัตนจันทร   



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวสุทธาทิพย  เสนีย 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 8548 เด็กหญิง จินตลภัส  สองทอง   

33 8581 เด็กหญิง ขวัญมนัส  พลมา   

34 8582 เด็กหญิง พรพิมล  จันทรหอม   

35 8640 เด็กหญิง ลิลลี่ เลเน็ต  บรีซ   

36 8673 เด็กหญิง ธันยพร  คงแกว   

37 8708 เด็กหญิง นันทิพัฒน  หยูทอง   

38 8711 เด็กหญิง พิชญา  คงปรือ   

39 8715 เด็กหญิง กวินธิดา นาศรี   

40 8884 เด็กหญิง มาซูหรียะ หนูรุน   

41 9100 เด็กหญิง ฉันหทัย  ตันวิวัฒนธนากุล   

42 9103 เด็กหญิง พัชรพร  จันดวง   

43 9292 เด็กหญิง พิมพวลัญช บุญญา   

44 9504 เด็กหญิง ณัฐณิชา  ทวนดำ   

45 9629 เด็กหญิง นภาภัทร เพชรแสง   

46 9644 เด็กหญิง ณิชาตรา แสงศรีจันทร   

47 9665 เด็กหญิง รัตนาธรณ จาตุรัสสมบูรณ   

48 9843 เด็กหญิง จิรัชฌา ขจรอุดมเดช   

49 9851 เด็กหญิง มนสิชา ตุละ   

50 10194 เด็กหญิง วราลักษณ หนูหลง   

51 10773 เด็กหญิง ณิชนันทน ทรงนาสึก   

52 10774 เด็กหญิง พิมพลภัส ทองหอม   
 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4/4 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางจิราภรณ  คงเพ็ง 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 8485 เด็กชาย กัญจน สืบสุข   

2 8486 เด็กชาย จิรเดช  ทองชุม   

3 8494 เด็กชาย รัชชานนท พุทธให   

4 8499 เด็กชาย ภูรินท ฮ้ันเหย็ก   

5 8531 เด็กชาย พศวัต กรเจริญพรพงศ   

6 8534 เด็กชาย กชฐณณ  สัณฐิติโภคิน   

7 8562 เด็กชาย รชต  หนูวงค   

8 8566 เด็กชาย ณภัทร  เลี้ยงสกุล   

9 8623 เด็กชาย ปรมินทร  เมฆสุวรรณ   

10 8625 เด็กชาย ณัฏฐณรงค  จงจิตร   

11 8627 เด็กชาย ศิวกานต เลื่อนแปน   

12 8630 เด็กชาย  ธนภัทร โพธิ์วิจิตร   

13 8658 เด็กชาย กิตติ์ดนัย  เยาวดำ   

14 8659 เด็กชาย กันตินันท  ยินดี   

15 8695 เด็กชาย ชวาลา  บุญมี   

16 8883 เด็กชาย กิตติภัฏ ศิริธีรโชต ิ   

17 8888 เด็กชาย พงษพิสิฏฐ เพ็ชรสุกแสง   

18 9099 เด็กชาย ภานุวิชญ รัตนภัย   

19 9104 เด็กชาย ชาตวิทย ไขแกว   

20 9271 เด็กชาย ถิรพงษ  ทับเที่ยง   

21 9846 เด็กชาย ทักษดนัย นิลภ ู   

22 9853 เด็กชาย นพดล ละเอียด   

23 9888 เด็กชาย พิชชากร อรรถชัยยะ   

24 10208 เด็กชาย ภัคพล เบาแสงนิล   

25 10447 เด็กชาย ภูมิพัฒน จงรักษ   

26 10777 เด็กชาย เพิ่มทรัพย บัวเนียม   

27 8505 เด็กหญิง อริสา  เพงพิศ   

28 8510 เด็กหญิง พลอยประภัส  ฉ่ำมณี   

29 8549 เด็กหญิง กฤตญกร  เรืองจักร   

30 8573 เด็กหญิง ปายติมา  รักษทอง   

31 8579 เด็กหญิง อิงกมล  สวางสมุทร   



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4/4 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางจิราภรณ  คงเพ็ง 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 8580 เด็กหญิง ณิชกานต  หมวดทอง   

33 8613 เด็กหญิง นิชนันท พูนเกษม   

34 8617 เด็กหญิง ศุภิสรา บุญชู   

35 8618 เด็กหญิง สลัชนันท  พรเดชอนันต   

36 8641 เด็กหญิง ณัชวดี  ขาวเกื้อ   

37 8645 เด็กหญิง ณิชชา รัตนโกมล   

38 8675 เด็กหญิง พัณฑิตา  เพ็งเกตุ   

39 8680 เด็กหญิง ปาริฉัตร ชิตแกว   

40 8682 เด็กหญิง มาธวรรย ดีทอง   

41 8683 เด็กหญิง ปานไพลิน พาณิชกุล   

42 8712 เด็กหญิง สุภิสรา  สรอยรอด   

43 8716 เด็กหญิง นัฏฐาภรณ ดำทอง   

44 8719 เด็กหญิง ณัฐณิชา  เกื้อรอด   

45 8875 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา สังขพราหมณ   

46 8903 เด็กหญิง ณัฐนันท ไหวพริบ   

47 9658 เด็กหญิง รัตนภรณ ทองพิทักษ   

48 9659 เด็กหญิง พิชชากร แซลิ้ม   

49 9666 เด็กหญิง วรรณรท วังหิน   

50 9984 เด็กหญิง ลภัสรดา จิตราวุธ   

51 10123 เด็กหญิง เตชิน ี ศรีบวรวิวัฒน   

52 10161 เด็กหญิง ชุติกาญจน บุญแกว   
 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4/5 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวธัญญารัตน  จำเริญ 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

1 8490 เด็กชาย วสุธร ทาสะบา   

2 8491 เด็กชาย ทนุธรรม หนูทอง   

3 8557 เด็กชาย ฑยังกูร เดชกมล   

4 8589 เด็กชาย วรธันย วัดโคก   

5 8594 เด็กชาย ธนภัทร ผองแผว   

6 8599 เด็กชาย กัณฑณรินทร บุญขันธ   

7 8619 เด็กชาย  สุธ ี รักขพันธ   

8 8621 เด็กชาย  นิช สริกขกานนท   

9 8628 เด็กชาย เธียรวิชญ โสภา   

10 8637 เด็กชาย พิชกร สุขสนาน   

11 8657 เด็กชาย กัณตพัฒน ชวยชีพ   

12 8665 เด็กชาย นราวิชญ บุญชู   

13 8698 เด็กชาย ธีรพล ทองยอย   

14 8704 เด็กชาย ณัฐดนัย จิตรละเอียด   

15 9259 เด็กชาย ธนวัฒน แกวแดง   

16 9290 เด็กชาย ทรรศนธรรม หวานขัน   

17 9549 เด็กชาย โรจนินท แพรกนก   

18 9675 เด็กชาย ภูธเรศ แกวรุงเรือง   

19 9854 เด็กชาย กฤษฎิน เพ็งเทพ   

20 9857 เด็กชาย ภูวนนท ขวัญทอง   

21 9860 เด็กชาย ชัชชล สมจริง   

22 9982 เด็กชาย คณิญกานต ชิดเชื้อ   

23 10165 เด็กชาย ออสการ ธาดา เฟด   

24 10207 เด็กชาย ธนวรรธน สังขสุข   

25 10786 เด็กชาย ถิรเจตน คิดไมตรีจิตร   

26 8504 เด็กหญิง เขมณัฐสิตา  เตโชกิตติ์ชยงศ   

27 8569 เด็กหญิง พรหมภัสสร ชิตชลธาร   

28 8571 เด็กหญิง นันทวัน คงเมือง   

29 8575 เด็กหญิง ปนกมล ทองเพียง   

30 8576 เด็กหญิง พุทธธิดา กาลรักษ   

31 8610 เด็กหญิง สาธิดา วงศสัมพันธ   



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  4/5 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวธัญญารัตน  จำเริญ 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

32 8614 เด็กหญิง ขวัญขาว พุฒจอก   

33 8643 เด็กหญิง อารยา วงศแกว   

34 8686 เด็กหญิง กัญญาวีร เพ็ชรสุข   

35 8687 เด็กหญิง ปวันรัตน สันติรักษ   

36 8714 เด็กหญิง วิษรัศมิ์ มณีกาญจน   

37 9184 เด็กหญิง ญาณิดา บานชื่น   

38 9634 เด็กหญิง ภิญญนารา โคกเขา   

39 9855 เด็กหญิง เกวลิน แสงโสดา   

40 9858 เด็กหญิง นิรินทรวรรณ ปากออน   

41 9859 เด็กหญิง กันยชนาภา พูลเสน   

42 9952 เด็กหญิง กนกรดา บุญยัง   

43 9954 เด็กหญิง สุภัสสรา นุยฉิม   

44 10563 เด็กหญิง ภิรมน อั้นเตง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 


