
รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/1 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางภารดี สุวคันธ 

ที่ เลขประจำตัว ช่ือ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 7815 เด็กชาย ภูชิสส  ริมสินธุ   

2 7820 เด็กชาย ณัฐดนัย  ทองใย   

3 7824 เด็กชาย ธนายุทธ  มากนคร   

4 7830 เด็กชาย สุทิวัส  สารสิทธิ์   

5 7836 เด็กชาย ศิวะปรีชา  เพชรสุทธิ์   

6 7862 เด็กชาย วิศวิท  ศรภักดี   

7 7877 เด็กชาย คุณานนต  มาบัว   

8 7878 เด็กชาย สิรวิชญ  ทะเลลึก   

9 7901 เด็กชาย ฐิติวัชร  บริมาตร   

10 7903 เด็กชาย ฐานกรณ  ชูเหมือน   

11 7942 เด็กชาย ธนวิชญ  เลื่อนแกว   

12 7955 เด็กชาย ธนพงษ  ทองมาก   

13 7959 เด็กชาย ทรงรัฐ  สมาธิ   

14 7997 เด็กชาย พสุเทพ  หนูเอียด   

15 7999 เด็กชาย ธนกฤต  นาทุงนุย   

16 8004 เด็กชาย ณรงคพล  อุตสาหะ   

17 8074 เด็กชาย พีรวิชญ  หนูหมอก   

18 8379 เด็กชาย ภาณุวิทญ  พรหมทอง   

19 9115 เด็กชาย อธิภัทร  คงขำ   

20 9121 เด็กชาย ธีรเมธ  มงคลธนพร   

21 9188 เด็กชาย ผดุงเกียรต ิ เพชรชุม   

22 9886 เด็กชาย ธรรมธัช ปยัง   

23 10460 เด็กชาย กฤศ ศรีปญญา   

24 10781 เด็กชาย ศิวัชญ ศักดิ์ศรี   

25 10833 เด็กชาย นิติวุธ ปองกัน   

26 7837 เด็กหญิง บุญนิสา เตงชู   

27 7838 เด็กหญิง ชนาภา  ถวัลยชิตทัศน   

28 7845 เด็กหญิง พิณนภา  เส็นสด   

29 7855 เด็กหญิง ชนิกานต  อันนบ   

30 7856 เด็กหญิง พิชฎา  เอียดชะตา   

31 7885 เด็กหญิง ณัฐชนัน  ทองชิต   



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/1 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางภารดี สุวคันธ 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 7886 เด็กหญิง รัญชิดา  สังขขาว   

33 7891 เด็กหญิง ณัฏฐภัทร เฉ่ียวยอย   

34 7892 เด็กหญิง ชุติกาญจน  แซอ่ิว   

35 7893 เด็กหญิง ณภัทร  ดวงนุย   

36 7895 เด็กหญิง ศวรรยา  เหมือนเพชร   

37 7922 เด็กหญิง กตัญุตา  ศรีจันทรโฉม   

38 7927 เด็กหญิง สุวภัทร  อาจสาคร   

39 7934 เด็กหญิง ธัญรัชต  เดชพิชัย   

40 7938 เด็กหญิง อักษราภัค  พูลรัตน   

41 7973 เด็กหญิง พิชญธิดา  สัมพันธรัตน   

42 7975 เด็กหญิง กัญญาณัฐ  พรหมมี   

43 7980 เด็กหญิง วรัญญา  กุลเพชรประสิทธิ์   

44 7982 เด็กหญิง กรกนก  ศรีสวัสดิ์   

45 8024 เด็กหญิง กันยนุด ี เสรีรักษ   

46 8140 เด็กหญิง เขมษิญากรณ บุญธรรม   

47 9111 เด็กหญิง ศุภิสรา  จรรยาสฤทธิ์   

48 9118 เด็กหญิง อินทุภา  รักราวี   

49 9864 เด็กหญิง พิมพศศิภัส ฉิมเรือง   

50 10782 เด็กหญิง ศิริญากรณ หนูสม   

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น      นางกฤษณา กรเจริญพรพงศ 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 7819 เด็กชาย ชนกันต จำปา   

2 7821 เด็กชาย อดิศักดิ์ ปลอดแกนทอง   

3 7822 เด็กชาย ชยากร  แซลิ่ว   

4 7827 เด็กชาย กันทรากร  บรรฐาน   

5 7859 เด็กชาย วิชญพล  ชลสาคร   

6 7872 เด็กชาย วรรณกันต  นุนชูผล   

7 7900 เด็กชาย บุริศร  บริพันธุ   

8 7910 เด็กชาย ทยากร  จรูญศักด์ิ   

9 7915 เด็กชาย สุรพัฒห  เหนี่ยวสกุล   

10 7916 เด็กชาย ธนวุฒิ  โชติกมาศ   

11 7920 เด็กชาย อินทัช  เทพแกว   

12 7960 เด็กชาย ธัญยวิชญ สุวรรณรัตน   

13 8006 เด็กชาย อดิเทพ  วิปุลากร   

14 8007 เด็กชาย พัชรพล  ทองหุย   

15 8141 เด็กชาย ธนวัตน  จุลเรือง   

16 8737 เด็กชาย ภัทรพงศ  พรเดชอนันต   

17 9120 เด็กชาย กษิดิศ  ลิขิตกิจเกษตร   

18 9125 เด็กชาย กฤตานนท  เพชรส่ีหมื่น   

19 9866 เด็กชาย วรท คงชู   

20 9867 เด็กชาย แทนคุณ นิลละออ   

21 9868 เด็กชาย ชนสรณ อมรวิริยะนนท   

22 10178 เด็กชาย ณัฐชนน รอดทุกข   

23 10179 เด็กชาย ณพชร ทองนอก   

24 10183 เด็กชาย ภาณุเมศ วัฒนอมร   

25 7797 เด็กหญิง วณัฐธิดา  มากผล   

26 7843 เด็กหญิง นินาดียา  อินทองแกว   

27 7844 เด็กหญิง พิณญาดา  เส็นสด   

28 7850 เด็กหญิง สิรินทรา  เรืองเดช   

29 7852 เด็กหญิง ทิพยนภา  ปรีดาศักด์ิ   

30 7853 เด็กหญิง สลิษา  พันธศิริ   

31 7889 เด็กหญิง นิชกานต  ชูทอง   



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางกฤษณา กรเจริญพรพงศ 

ที่ เลขประจำตัว ช่ือ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 7899 เด็กหญิง ฐิตาภรณ  ศิริพานิชย   

33 7924 เด็กหญิง ยวิษฐา  โพชนุกูล   

34 7928 เด็กหญิง รวินทนิภา  จำปา   

35 7930 เด็กหญิง ณัฐณิชา  ฮ่ึงฮก   

36 7936 เด็กหญิง พรนภัส  ขาวเนียม   

37 7964 เด็กหญิง ฐิตาภา  รักษทอง   

38 7972 เด็กหญิง สุภัทรธนัน  ผกาวรรณ   

39 7977 เด็กหญิง กนกนาถ  ทวีพัฒนะพงศ   

40 7978 เด็กหญิง เปมิกา  แกวหาประการ   

41 8008 เด็กหญิง เทียนฟา  มูลแกว   

42 8012 เด็กหญิง จิราภัค  ชวยเรือง   

43 8013 เด็กหญิง พิมพชนิกา  พรมราช   

44 8023 เด็กหญิง พัสตราภรณ ธนูศิลป   

45 8025 เด็กหญิง ธวัลรัตน  เยาดำ   

46 8736 เด็กหญิง ปณาลี  ทองโอเอี่ยม   

47 9113 เด็กหญิง ณิชานันท  หยูจีน   

48 10181 เด็กหญิง ณัฐญาดา หวังกา   

49 10182 เด็กหญิง ศศิกานต ทองแกว   

50 10783 เด็กหญิง กมลวรรณ วิยาสิงห   

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำชั้น.... 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวนงยุทธ จริงจิตร 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 7818 เด็กชาย ณฐกร  ปรสันติสุข   

2 7823 เด็กชาย หิรัญ  วรรณทอง   

3 7826 เด็กชาย ธัญญสิทธิ ์ ตรึกตรอง   

4 7867 เด็กชาย ปาณัท ยั่งยืน   

5 7875 เด็กชาย พสิษฐ กองกุล   

6 7876 เด็กชาย จิฬติ  พันธวิไล   

7 7950 เด็กชาย พศวีร  บุญสราง   

8 7951 เด็กชาย วรากร  อโนทัย   

9 7954 เด็กชาย สุกนตธี  เซี้ยวต้ัน   

10 7957 เด็กชาย กันตพงษ จริงจิตร   

11 7961 เด็กชาย วิชชากร  เพียรมิตร   

12 7986 เด็กชาย กันตกวี  เทพศักดิ์   

13 7987 เด็กชาย ถิรเดช  ออนนอม   

14 7991 เด็กชาย เมธาสิทธิ ์ เจริญยิ่ง   

15 8003 เด็กชาย ฉันทพัฒน  ศรสลักศิลป   

16 8094 เด็กชาย กองภพ  ภูกลาง   

17 8150 เด็กชาย ธนกร  บุญลือ   

18 8420 เด็กชาย รตน  โกมาสถิตย   

19 8734 เด็กชาย ธนัญกร  ทองรอด   

20 9130 เด็กชาย กฤษณขจร  ศรีสุข   

21 9132 เด็กชาย ธนวัฒน  แกวใส   

22 9133 เด็กชาย จิรายุ  ธรรมรงค   

23 10176 เด็กชาย มนัสวิน นักรำ   

24 10177 เด็กชาย ธนยศ ทองแดง   

25 10453 เด็กชาย ณัฐ กลอมพงษ   

26 7849 เด็กหญิง ณัฐธยาน  บุญพาฤทธิ์   

27 7851 เด็กหญิง ณญาดา  หมันใจดี   

28 7854 เด็กหญิง กัลยกร  บุญรักษาตระกูล   

29 7857 เด็กหญิง ณัฏฐนันท  ใจจอง   

30 7880 เด็กหญิง สุพิชชา  พิชัยรัตน   

31 7926 เด็กหญิง อักษิกา  สุดดวง   



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวนงยุทธ จริงจิตร 

ที่ เลขประจำตัว ช่ือ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 7929 เด็กหญิง ณิชาภัทร  สัทธาประสิทธิ์   

33 7933 เด็กหญิง รินรดา  เครือเตียว   

34 7976 เด็กหญิง พัชรพร  วรรณแรก   

35 8010 เด็กหญิง เปรมิกา  เพ็งเล็ง   

36 8014 เด็กหญิง รักติบูล  ชัยเดช   

37 8018 เด็กหญิง รัชฎาพร  แซฉั่ว   

38 8020 เด็กหญิง ลักษิกา  ไทยกลาง   

39 8149 เด็กหญิง สุรัสดา  สรอยรอด   

40 8151 เด็กหญิง ธาม  บุญลือ   

41 8377 เด็กหญิง ปยะพร วันจันทร   

42 8421 เด็กหญิง ปนฤทัย  บัวเพชร   

43 8893 เด็กหญิง วราพร ปรีชา   

44 9094 เด็กหญิง อังสุมาลี รักเกต   

45 9116 เด็กหญิง ชัชชญา  จิตรชูชื่น   

46 9285 เด็กหญิง พัทธธีรา  เสียมไหม   

47 9863 เด็กหญิง เบญญาพร ศรียานนท   

48 9865 เด็กหญิง ชนิสรา นิลพันธ   

49 10567 เด็กหญิง มนัญชญา ชัยภักด ี   

50 10784 เด็กหญิง ปวริศา ชูอินทร   

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/4 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นายศราวุฒิ  ทองเพียง 

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 7817 เด็กชาย ธนวัฒน  วงศศรีตรัง   

2 7828 เด็กชาย นมน  หนูชวย   

3 7858 เด็กชาย ทินกฤต  ศรีคชชา   

4 7861 เด็กชาย กนตนธี  จุติอมรเลิศ   

5 7864 เด็กชาย ประมุข  บุญชวย   

6 7865 เด็กชาย เมธาวี  กาญจนวนิชกุล   

7 7866 เด็กชาย โสภณวิชญ  ธีระกุลพิศุทธิ์   

8 7870 เด็กชาย เสฎฐวุฒ ิ รักจันทร   

9 7871 เด็กชาย ยศวริศ  นาคสุวรรณ   

10 7873 เด็กชาย ณัฐดนัย เกลาเกลี้ยง   

11 7902 เด็กชาย สุนิธิ  นิลสุวรรณ   

12 7908 เด็กชาย สรณสิร ิ คุมชาติ   

13 7913 เด็กชาย นันทภัค  แกวอนันต   

14 7946 เด็กชาย กัณฐพัฒน  เยาวดำ   

15 7953 เด็กชาย รุจิภาส บิญรัตน   

16 7989 เด็กชาย ณรงคฤทธิ์  หนูวงศ   

17 7998 เด็กชาย กฤตภัค  ทองหนัน   

18 8001 เด็กชาย กันตินันท  ชายภักตร   

19 8005 เด็กชาย ภควัฒน  บุญเจริญ   

20 9127 เด็กชาย ภัทรธร  ฉิมเพ็ชร   

21 9131 เด็กชาย จุติภัทร  สิงหอินทร   

22 9523 เด็กชาย ชวภณ สีเกื้อ   

23 9660 เด็กชาย ภูเบศวร นิติพงศสกุล   

24 10175 เด็กชาย ปภังกร ชวยช ู   

25 10476 เด็กชาย ณัชพล ขุนทอง   

26 7839 เด็กหญิง ปรีชญา  คืนตัก   

27 7841 เด็กหญิง ปาณิศา  นาคพล   

28 7881 เด็กหญิง อชิรญาณ  อรุณรัตน   

29 7883 เด็กหญิง ภัททิยา  บัวทอง   

30 7887 เด็กหญิง สุณัฏฐา  ทิพยศรี   

31 7932 เด็กหญิง ชญานทิพย  เขียวแกว   



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/4 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นายศราวุฒิ  ทองเพียง 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 7935 เด็กหญิง ศุภิดา  ทัพชุมพล   

33 7970 เด็กหญิง อุษาวัณยา  โฟฉิว   

34 7981 เด็กหญิง ลวิตรา  อินทรจันทร   

35 7983 เด็กหญิง ณัฐกานต  กิ้มนวน   

36 8009 เด็กหญิง พชรพรรณ  วิโนทัย   

37 8016 เด็กหญิง มานิดา  รี้พล   

38 8021 เด็กหญิง ลัลนญดา  จิตรา   

39 8417 เด็กหญิง อัญรินทร  ชูสุวรรณ   

40 8479 เด็กหญิง เตชินี  กึกกอง   

41 8824 เด็กหญิง นฤมล  ดวงดำ   

42 9112 เด็กหญิง กัญญาพัชร  คงเพ็ชร   

43 9122 เด็กหญิง พัทธธีรา  จันทรเลื่อน   

44 9124 เด็กหญิง พิมพชนก  คงเรือง   

45 9126 เด็กหญิง อรุณพัชร  จันดวง   

46 9128 เด็กหญิง พรไพลิน  ชัยชนะ   

47 9555 เด็กหญิง สุชาวด ี ทิพยรักษ   

48 9636 เด็กหญิง เมธาพร ชาติเจริญ   

49 10180 เด็กหญิง ชณัญศิมา แซลิ้ม   

50 10250 เด็กหญิง บุณยากร รอดไกร   

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/5 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวสิริอุมา สายสุข 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 7829 เด็กชาย ฟนเฟริฎเริก  บายฟุต   

2 7832 เด็กชาย ศรกลา  สุดแปน   

3 7835 เด็กชาย รชต  วงศรัตนวัฒน   

4 7904 เด็กชาย จักรภัทร  รักสิทธิ์   

5 7906 เด็กชาย ธนภัทร  เสงขาว   

6 7907 เด็กชาย ยศภิศิษฐิ์ นุยพูล   

7 7909 เด็กชาย สันติภาพ  สุจริตชีววงศ   

8 7912 เด็กชาย ชโยทิตย  สันพินิจ   

9 7945 เด็กชาย ศิรวิทย  นุนตา   

10 7949 เด็กชาย ธนาพล ดิสโร   

11 7958 เด็กชาย ปณณฑัต เก้ือบุญสง   

12 7985 เด็กชาย ณรงคฤทธิ์  เบอรพันธุ   

13 7994 เด็กชาย ปพนธีร  จรเสมอ   

14 7995 เด็กชาย สุทินภัทร  ตั้งคีรี   

15 8000 เด็กชาย ชนธัญ  ชัยเกษตรสิน   

16 8287 เด็กชาย อติกัณต  นวลสุวรรณ   

17 8735 เด็กชาย ภูริมาศ  ภักดีโชติ   

18 9526 เด็กชาย ชินกฤติ สุวรรณเวลา   

19 7840 เด็กหญิง ชนันรัตน  ผกามาศ   

20 7848 เด็กหญิง ณัฏฐทรัพย  เพ็ชรรัตน   

21 7888 เด็กหญิง อภิสรา  พิชัยรัตน   

22 7894 เด็กหญิง ชนเนษฎ  ศรมณี   

23 7898 เด็กหญิง อัญชลิตา  จันทักษ   

24 7925 เด็กหญิง ภัฑรดา  นวลนิล   

25 7931 เด็กหญิง วรรวรา  วังสะจันทานนท   

26 7937 เด็กหญิง ณัชชา  ชุมแสงศรี   

27 7940 เด็กหญิง วันธิดา  ยงสถิตศักดิ์   

28 7968 เด็กหญิง ณิชนันทน  จันทรเดช   

29 8017 เด็กหญิง วลัยรัตน  กังแฮ   

30 8378 เด็กหญิง พัทธิ์ธีรา  ตงออน   

31 8422 เด็กหญิง เขมินทรา  เชื้อเขา   



รายช่ือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6/5 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวสิริอุมา สายสุข 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 8816 เด็กหญิง แสงทิพย  ยอดแสงสุริยา   

33 9119 เด็กหญิง วลัยลักษณ  ชวยสงค   

34 9135 เด็กหญิง ภคมน  แซอ้ึง   

35 9525 เด็กหญิง น้ำเพชร ดำชุม   

36 10268 เด็กหญิง ณิชชา เตชาธรรมนันท   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 


