
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/1 

โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางนงลักษณ จริงจิตร   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 8153 เด็กชาย ยศธร ชองสมบัติ  

2 8155 เด็กชาย จิตรคุปต คงแกว  

3 8172 เด็กชาย ณัฐศิลป กลิ่นเพชร  

4 8197 เด็กชาย สิรวิชญ สินไชย  

5 8208 เด็กชาย สิรวิชญ พรหมปลัด  

6 8246 เด็กชาย ชยานันต แกวเกตุ  

7 8247 เด็กชาย ชวนากร ชางกลาง  

8 8250 เด็กชาย โสภณัฐ รัตนะ  

9 8257 เด็กชาย กรวิชญ ซุนสั้น  

10 8259 เด็กชาย สุวิจักขณ พจนาพรเจริญคุป  

11 8289 เด็กชาย วศิน บัวศร ี  

12 8290 เด็กชาย สุพศิน เผดิมผล  

13 8301 เด็กชาย วรภัทร วรตันติ  

14 8303 เด็กชาย กรวิชญ ทองแจง  

15 8310 เด็กชาย ศดิศ วงคชู  

16 8727 เด็กชาย กัญจน เพ็ชรเพ็ง  

17 9508 เด็กชาย วีรภัทร ฮ่ึงฮก  

18 9511 เด็กชาย สุริยะปฐพ ศรีนคร  

19 9515 เด็กชาย ภัทรพล เอียดใหญ  

20 9623 เด็กชาย พีรณัฐ ชัยชนะธรรม  

21 9861 เด็กชาย ธนภัทร อินทรพูด  

22 10012 เด็กชาย นพฤทธิ์ เสิดเสน  

23 10167 เด็กชาย ณัฎฐวัธน พลขันธ  

24 10168 เด็กชาย ณัฐภูม ิ นนทธิ  

25 10254 เด็กชาย พลชนก ทวีตา  

26 10568 เด็กชาย กองภพ เทียมชู  

27 10780 เด็กชาย ณัฐนนท วันแรก  

28 10792 เด็กชาย ธนากร คาธัญญเจริญ  

29 8192 เด็กหญิง พรธิดา คงนอย  

30 8193 เด็กหญิง ชญานี ปลอดปลอง  

31 8221 เด็กหญิง ปณณรฎา จารยสูงเนิน  



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/1 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางนงลักษณ จริงจิตร   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 8222 เด็กหญิง ฉันชนก แสงแกว  

33 8226 เด็กหญิง ฐิตานันท สัมพันธรัตน  

34 8230 เด็กหญิง ภิญญามาศ มุกแกว  

35 8236 เด็กหญิง ปนปนัทธ เอียดแกว  

36 8267 เด็กหญิง กมลชนก สินไชย  

37 8277 เด็กหญิง ญาณิศา สุทธินนท  

38 8286 เด็กหญิง ฑิฆัมพร อรรถรัฐ  

39 8314 เด็กหญิง นภัสสร คงเพ็ง  

40 8315 เด็กหญิง อรชพร รักจริง  

41 8318 เด็กหญิง ปนเพชร คงดวง  

42 8321 เด็กหญิง ศิรภัสสร นวลทอง  

43 8324 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา วุนแปน  

44 8356 เด็กหญิง ดุริยะ คันฉอง  

45 8372 เด็กหญิง สุวัณวรา จรียานุวัฒน  

46 9107 เด็กหญิง นลินรัชต ทินประภา  

47 9108 เด็กหญิง สิริรัศมิ ์ บัวทิพย  

48 9518 เด็กหญิง วรรณวิษา นาศรี  

49 9643 เด็กหญิง กิตติกา บาลทิพย  

50 9967 เด็กหญิง ปยธิดา พลโคกกอง  

51 10172 เด็กหญิง ศรีชานันท ศรีเทพ  

52 10449 เด็กหญิง ธารรัก พิทักษปรีชานนท  

53 10474 เด็กหญิง ธมลวรรณ ฐานะมัน  

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางธัญนันท พลอินทร   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 8156 เด็กชาย โปรดเกลา จันเซง  

2 8200 เด็กชาย ชัชนันท เกล้ียงรัตน  

3 8212 เด็กชาย นนทิวรรธน รักษารักษ  

4 8214 เด็กชาย ภานุพงศ ชาญวุธ  

5 8218 เด็กชาย สวกฤต พราหมเพ็ชร  

6 8249 เด็กชาย ราชันย ชวาลมนตร ี  

7 8252 เด็กชาย ปารเมศร เภอสม  

8 8261 เด็กชาย ชัยกฤตภัค  รักทองจัน  

9 8264 เด็กชาย พัสกร โชติกมาศ  

10 8292 เด็กชาย ฐิติพงศ ธนูศิลป  

11 8293 เด็กชาย รัชชานนท แทนบุญ  

12 8299 เด็กชาย ปรเมศวร ณะนวล  

13 8333 เด็กชาย ปุญญพัฒน วองธีรกิจโกศล  

14 8336 เด็กชาย อัครชัย บุญรัตน  

15 8342 เด็กชาย ปยมนัส สายแกว  

16 8343 เด็กชาย พีรวัส คงฉาง  

17 8346 เด็กชาย เจษฎาพร ศุภผล  

18 8347 เด็กชาย พุฒิพงศ พลฤทธิ์  

19 8348 เด็กชาย ฑีฆรัฐ วิประกษิต  

20 8353 เด็กชาย ธีรศักดิ์ มาศวิเชียร  

21 8722 เด็กชาย ปยะพัฒน ทองรักษ  

22 9509 เด็กชาย ชนเพชร ขวัญมี  

23 9512 เด็กชาย ธนัท สามทอง  

24 9517 เด็กชาย สิรวิชญ การิกาญจน  

25 9522 เด็กชาย ชัชพงศ เยาดำ  

26 9661 เด็กชาย พีรภัทร เพ็ชรอินทร  

27 10558 เด็กชาย ภัทรภณ มณีโชติ  

28 8183 เด็กหญิง จิรัชยา เอียดมิ่ง  

29 8188 เด็กหญิง พัชญทิตา นาทุงนุย  

30 8190 เด็กหญิง ชนมน กาญจนวงศ  

31 8233 เด็กหญิง กรกันยา พลราม  



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางธัญนันท พลอินทร   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 8241 เด็กหญิง ณัฐชา ดำทอง  

33 8269 เด็กหญิง พิมชญา แกวกล่ำ  

34 8284 เด็กหญิง ชนกานต กองมี  

35 8285 เด็กหญิง วิชญาพร หุนยอง  

36 8311 เด็กหญิง ศุภิสรา สุดทาตร ี  

37 8312 เด็กหญิง สุชาวด ี นวลสุวรรณ  

38 8317 เด็กหญิง อธิชา หนูวงษ  

39 8323 เด็กหญิง ศิริภัสสร เอียดจุย  

40 8328 เด็กหญิง ณิชชารีย เรืองนิรันตกุล  

41 8363 เด็กหญิง พิมพลภัส ชุมไชยโย  

42 8369 เด็กหญิง สุภนิดา สุวคันธ  

43 9274 เด็กหญิง พิชฎา งวนออน  

44 9510 เด็กหญิง วิลาวรรณ สุดรักษ  

45 9513 เด็กหญิง นันทภัค เทพพูลผล  

46 9616 เด็กหญิง ปริปญญา นฤพันธ  

47 9974 เด็กหญิง กฤติญาณี ศรีสุข  

48 9977 เด็กหญิง ญาณัฐฉรา พูลเกิด  

49 10170 เด็กหญิง กรกมล เขียมวัชนะ  

50 10452 เด็กหญิง ธัญญรัตน สัจจาวัฒนานนท  

51 10546 เด็กหญิง ภัทรา โมครัตน  

52 10779 เด็กหญิง ธนภรณ เพชรสุกแสง  

53 10836 เด็กหญิง ปยธิดา ฤทธิรัตน  

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางปยะวรรณ มลิวัลย   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 8159 เด็กชาย ทัศนัย คงดวง  

2 8163 เด็กชาย สิปปภาส ขุกลอย  

3 8165 เด็กชาย ณัฏฐพงษ ภักด ี  

4 8168 เด็กชาย วรภัทร ตั้งคำ  

5 8171 เด็กชาย ภาสวิชญ กลาผจญ  

6 8174 เด็กชาย ณัฐปคัลภ กวางทะวาย  

7 8198 เด็กชาย ปรัชญา ชายเกตุ  

8 8203 เด็กชาย กิตติกวิน เอียดทอง  

9 8211 เด็กชาย จีรโรจน สงขาว  

10 8215 เด็กชาย วรณัฐ พรเดชอนันต  

11 8242 เด็กชาย ศิรวิชญ นวนจันทร  

12 8244 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ จันทรสาขา  

13 8245 เด็กชาย พศุตม เดชพิชัย  

14 8262 เด็กชาย ปณณทัต ศรีชู  

15 8263 เด็กชาย ธนธรณ บริมาตร  

16 8288 เด็กชาย ภูเบศร พลฤทธิ์  

17 8295 เด็กชาย นิธิศ ใจกระจาง  

18 8298 เด็กชาย เพชรศิวะ ชูคง  

19 8309 เด็กชาย เจริญรัตน แสนพันตรี  

20 8339 เด็กชาย อภิสิทธิ์ ทิพยจันทา  

21 8341 เด็กชาย พิพัฒพงศ ลิ้นหลอ  

22 8355 เด็กชาย กิตติภพ วิโรจนศิร ิ  

23 8550 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ จันพุม  

24 8724 เด็กชาย ภาคิน วุฒิประเวศน  

25 8731 เด็กชาย ธนโชต ิ ศานติวิวรรธน  

26 8895 เด็กชาย บรรณสรณ ไลชะพิษ  

27 9516 เด็กชาย เตวิช แซลิ่ม  

28 10451 เด็กชาย ชิติพัฒน แดงชู  

29 8175 เด็กหญิง อลิศญา เองฉวน  

30 8184 เด็กหญิง วริษฐา ชัยชะนะ  

31 8185 เด็กหญิง ปยนาถ ตูจินดา  



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางปยะวรรณ มลิวัลย   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 8189 เด็กหญิง อรญาวีร ชิตมน  

33 8238 เด็กหญิง เปรมสุดา ขาวสอาด  

34 8239 เด็กหญิง ธาราวิไล ผักน้ำ  

35 8271 เด็กหญิง ฉัตรกาญจน หนูกูล  

36 8273 เด็กหญิง ฉัตรมาตา พรมราช  

37 8275 เด็กหญิง เพทาย รัตนาสุรพจน  

38 8276 เด็กหญิง อภิรดี เอ็กตอง  

39 8280 เด็กหญิง อภิสรา สุทธินนท  

40 8325 เด็กหญิง นารถนันท ชาคริตยานนท  

41 8330 เด็กหญิง วิชญาดา หุนยอง  

42 8361 เด็กหญิง สรัลชิตา เพชรเซง  

43 8362 เด็กหญิง สรัลยภัทร เพชรเซง  

44 8370 เด็กหญิง นพลักษณ ชัยตร ี  

45 8371 เด็กหญิง วรพิชชา เพ็ชรขัน  

46 8374 เด็กหญิง จิณัฐตา ชนะพล  

47 8672 เด็กหญิง กวิสรา รอดพันธ  

48 9558 เด็กหญิง พิชญาภัค สมแกว  

49 10171 เด็กหญิง ภัคธดา ชัยเกษตรสิน  

50 10206 เด็กหญิง กัญญาณัท สินอนันต  

51 10255 เด็กหญิง ชอฟา สุจริตชีววงศ  

52 10448 เด็กหญิง คณัสนันท บัตรทอง  

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/4 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวณิชกานต ตื้อดุก   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 8154 เด็กชาย เพชรวาส พลประสิทธิ์  

2 8157 เด็กชาย ณัฐชนนท เชยช่ืนจิตร  

3 8160 เด็กชาย วีรภัทร ขาวเผือก  

4 8161 เด็กชาย ถิรเมธ โชติกมาตร  

5 8167 เด็กชาย นิติรัฐ ชุมพล  

6 8209 เด็กชาย วงศพันธ คีรีขันธ  

7 8216 เด็กชาย พอดี ศรีวิเชียร  

8 8243 เด็กชาย คึกฤทธิ์ บัวแกว  

9 8248 เด็กชาย วิธวินท ใสเพ้ีย  

10 8251 เด็กชาย วรกฤต แสงสอน  

11 8255 เด็กชาย ศิวกร บัวจันทร  

12 8256 เด็กชาย ศุภกร จันทรดากรณ  

13 8291 เด็กชาย ปรเมศวร รอดแกว  

14 8296 เด็กชาย พงศพัศ เพชรหวล  

15 8297 เด็กชาย วริทธิ์ธร หนูเกตุ  

16 8302 เด็กชาย กันตวิชญ วจนสาระ  

17 8308 เด็กชาย กิตติพัฒน หลักเพชร  

18 8332 เด็กชาย ศรมัณ ออนแกว  

19 8334 เด็กชาย ปรเมศวร ทองหอม  

20 8335 เด็กชาย นิติธร จีนหมั้น  

21 8344 เด็กชาย พรพิพัฒน ทองสมบูรณ  

22 8350 เด็กชาย ธนเมธ จำนงค  

23 8352 เด็กชาย สมภูม ิ วินสน  

24 8354 เด็กชาย บุลากร เพ็งศรี  

25 8584 เด็กชาย กฤตยชญ ไพรินทร  

26 8730 เด็กชาย ราเชน ทองเพ่ิม  

27 9109 เด็กชาย วรรณปราชญ ศรีนุนอินทร  

28 9521 เด็กชาย ปภาวิน จีนซาย  

29 10169 เด็กชาย ปยะวิทย ชุมเชื้อ  

30 8177 เด็กหญิง นัชชนันท หงสรัตนาวรกิจ  

31 8180 เด็กหญิง วิชญาภรณ วิโนทัย  



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5/4 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวณิชกานต ตื้อดุก   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 8186 เด็กหญิง ธนสร ตั่นเลง  

33 8191 เด็กหญิง กัญญาพัชร บุญสราง  

34 8224 เด็กหญิง กันตกมล หนูเพ็ง  

35 8228 เด็กหญิง ชญานิน สุนทรนนท  

36 8270 เด็กหญิง ชลดา จงรักษ  

37 8278 เด็กหญิง วิลาลิน ี ดาบทอง  

38 8281 เด็กหญิง รัตนาภรณ พริกชูผล  

39 8282 เด็กหญิง ฐิติรัตน เพ็ชรสุทธิ์  

40 8283 เด็กหญิง ฐิติยา ทองมาก  

41 8313 เด็กหญิง กมลรัตน เรืองรอง  

42 8326 เด็กหญิง รจรินทร เกาเอ้ียน  

43 8359 เด็กหญิง คณิศรกุล แกวไชย  

44 8367 เด็กหญิง กมลนิตย ชูเพ็ง  

45 8480 เด็กหญิง นัทธมน จันทรจารุ  

46 8482 เด็กหญิง กัญญาภัค ปราบโรค  

47 8729 เด็กหญิง กวิสรา เหมนแกว  

48 9084 เด็กหญิง ชลดา ประยงคกุล  

49 9273 เด็กหญิง กัญญาพัชร พรหมปลัด  

50 9862 เด็กหญิง ธาริกา ตัดพุดซา  

51 10450 เด็กหญิง กันติชา จิตราวุธ  

52 10532 เด็กหญิง ภัทรพริมแพรว ทองแสง  

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/5 

  โรงเรียนดรุโณทัย  ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวณัฐยา พลบำรุงวงศ   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 8162 เด็กชาย ถึงธรรม สุวรรณรัตน  

2 8164 เด็กชาย ภูริ ภูมิมาตร  

3 8169 เด็กชาย วิวัฒน วังศานุตร  

4 8170 เด็กชาย ณัธชาติ ขันติวงษ  

5 8207 เด็กชาย ปรมะ ลุงบาน  

6 8213 เด็กชาย ธายุกร ลุงบาน  

7 8217 เด็กชาย ปุณณปวิตร เสงขาว  

8 8294 เด็กชาย ปรวีร ยี่ซาย  

9 8300 เด็กชาย กฤษณะ ธนโชติจิระพงษ  

10 8307 เด็กชาย ปณณวัชร นาทุงนุย  

11 8337 เด็กชาย ภูกวิน สิทธิโชค  

12 8338 เด็กชาย ณัฐฐาศิษฎิ์ โพธิ์พิชญกุล  

13 8345 เด็กชาย อชิรวิช รองเมือง  

14 8600 เด็กชาย กิตตินันท เรืองทองเมือง  

15 8725 เด็กชาย ธีรกานต ตำเผือก  

16 8900 เด็กชาย ชัยเมศร วิชัยฉัตรพงษ  

17 9272 เด็กชาย ติณหภัทร เจริญภักดิ์วงศา  

18 9275 เด็กชาย คุณานนท ศรีตุลารักษ  

19 10166 เด็กชาย ชินพรรดิ ไชยพล      

20 10267 เด็กชาย ศุทธา เตชาธรรมนันท  

21 8176 เด็กหญิง ยศวดี จันทรเศษ  

22 8179 เด็กหญิง ณัฐกมล พลบุญ  

23 8227 เด็กหญิง ญาณว ี ดีชูศร  

24 8240 เด็กหญิง สุธารัตน มุสิกพันธ  

25 8272 เด็กหญิง อิสรีย อมรเมธาสิทธิ์  

26 8274 เด็กหญิง บุณณดา บุญชัย  

27 8316 เด็กหญิง ปุณยวีร บุญลอม  

28 8327 เด็กหญิง กุลยา วงษจีน  

29 8360 เด็กหญิง ณฐชา ชูเมฆา  

30 8364 เด็กหญิง รัชชารินา สกุลเมธานนท  

31 8376 เด็กหญิง พิชามญช พรหมมี  



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/5 

  โรงเรียนดรุโณทัย  ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวณัฐยา พลบำรุงวงศ   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

32 9110 เด็กหญิง จอมขวัญ สมิทธิ์เยาวกุล  

33 9667 เด็กหญิง กัญญาภัค เผือกคง  

34 10174 เด็กหญิง ณัฐวรา มณีสวาง    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 


