
รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางสาวชาคริยา บุณโยดม   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- สกุล หมายเหตุ 

1 7197 เด็กชาย ณัฏฐมณฑล  ปานทอง  

2 7581 เด็กชาย พัสกร  อินเรือง  

3 7458 เด็กชาย พีรทัต  ขุนทอง  

4 7462 เด็กชาย ปงศปณต  แคนยุกต  

5 7463 เด็กชาย วรเมธ  เกาเอ้ียน  

6 7501 เด็กชาย ภัทรดนัย กวางทะวาย  

7 7542 เด็กชาย โสภณวิชญ  แสงแกว  

8 7556 เด็กชาย สหัสนัยน  แสงมี  

9 7582 เด็กชาย ปยณัฐ  เรืองเดช  

10 7600 เด็กชาย ธนวิชญ แกวละเอียด  

11 7630 เด็กชาย ธนะ  เจียมรัตนสกุล  

12 7631 เด็กชาย กิตติณัฐ  แกวรักษา  

13 8752 เด็กชาย เจษฎา  แสงแกว  

14 10724 เด็กชาย นริศ คำศรี  

15 10732 เด็กชาย ภูวิศ นาคเจริญ  

16 10793 เด็กชาย กรวิชญ กลีบแกว  

17 10794 เด็กชาย จัตวา ขวัญศรีสุทธิ ์  

18 10795 เด็กชาย ปฏิญญา ทองผอม  

19 10796 เด็กชาย อภิศักดิ์ กำธร  

20 7121 เด็กหญิง ณัฏฐนร ี แกวยอด  

21 7483 เด็กหญิง ปุณยนุช  กิ้มยอง  

22 7485 เด็กหญิง กัญญาพัชร ระวังภัย  

23 7486 เด็กหญิง ชุติกาญจน  ไทรงาม  

24 7492 เด็กหญิง ปาลิดา  ไกรสิน  

25 7495 เด็กหญิง วรัญญา  วิเศษโชค  

26 7520 เด็กหญิง อรวิชญาณ ทกแงน  

27 7538 เด็กหญิง ปญญทรัพย ขวัญทอง  

28 7562 เด็กหญิง จิราพัชร  หนูรัตน  

29 7601 เด็กหญิง พิชชาพร  ทองพราว  

30 7661 เด็กหญิง ปยะรัศมี  สงมา  

31 8027 เด็กหญิง มนัสนันท  พูลสวัสดิ์  



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/1  

โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางสาวชาคริยา บุณโยดม   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- สกุล หมายเหตุ 

32 8742 เด็กหญิง กษมา  หกสี่  

33 8759 เด็กหญิง ธัญพิชชา  นอยปญญา  

34 10797 เด็กหญิง กรรว ี คำทอง  

35 10798 เด็กหญิง ไปรยา ดวงชวย  

36 10799 เด็กหญิง ศุภาพิชญ ชวยชูศร ี  

37 10800 เด็กหญิง อภิษฎา ศรีสง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำชั้น.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นายชานนท เต็งเฉี้ยง   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- สกุล หมายเหตุ 

1 7225 เด็กชาย จิรโชติ  ผลิผล  

2 7499 เด็กชาย กฤษณพงศ  ชุมแกว  

3 7505 เด็กชาย ฤชุวิญณ  โลนุช  

4 7514 เด็กชาย ชยากร  โฮกี่  

5 7543 เด็กชาย กัปปสานติ์  จันทรโหนง  

6 7553 เด็กชาย กิตติณัฐ  สมบัติ  

7 7596 เด็กชาย สรัลพร  วงศสัมพันธ  

8 7637 เด็กชาย ศุภณัฐ สัตยานนท  

9 7639 เด็กชาย นฤเบศ  พุฒนวล  

10 7641 เด็กชาย ศุภกฤต  ลองตี้  

11 8756 เด็กชาย นรภัทร  เหมนแกว  

12 8767 เด็กชาย ทีปกร  เนียมชูชื่น  

13 9139 เด็กชาย ธนกร  ศรีเกตุ  

14 10184 เด็กชาย ปวริศ บวนขุนทด  

15 10801 เด็กชาย กษิดิ์เดช ชั้นประเสริฐ  

16 10802 เด็กชาย พงษยศฐา ชูกิจ  

17 10804 เด็กชาย ธนกฤต โออินทร  

18 10805 เด็กชาย ธีรวีร เดชอรัญ  

19 10806 เด็กชาย ภัทรภูวเนศวร ทองชุม  

20 10807 เด็กชาย วรปรัชญ เกตุพงษพันธ นีลชั่น  

21 10828 เด็กชาย ฉัตรชัย แกวสมศร ี  

22 7475 เด็กหญิง ปญจรัตน  ตลาภา  

23 7528 เด็กหญิง ณัฐนรี  ครชาตร ี  

24 7575 เด็กหญิง พรพิพัฒน  จันเพชร  

25 7608 เด็กหญิง กันตา  มุณีสวาง  

26 7611 เด็กหญิง ณัฐณิชา  สงขาว  

27 7660 เด็กหญิง พรชนก  เมธีไพศาล  

28 7807 เด็กหญิง บัณฑิตา  แกวละเอียด  

29 7811 เด็กหญิง กุลรัศมิ์  พิทักษแท  

30 8755 เด็กหญิง ณัฐณิชา  รองพล  

31 9882 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไกรชิงฤทธิ์  



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นายชานนท เต็งเฉี้ยง   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- สกุล หมายเหตุ 

32 10803 เด็กหญิง กัญญาวีย ไชยศรี  

33 10808 เด็กหญิง ญาดา ออนรูที่  

34 10809 เด็กหญิง จิราวรรณ เพียรดี  

35 10810 เด็กหญิง ณัฐณิชา เสรีรักษ  

36 10811 เด็กหญิง กิตฐิญา ชวยธาน ี  

37 10837 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ชอบเสร ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางสาวสิรีธร วองบุณยรัตน   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- สกุล หมายเหตุ 

1 7459 เด็กชาย ธราธิป  สายัณ  

2 7461 เด็กชาย สิริปญโญ  ตรีรัตนประเสริฐ  

3 7467 เด็กชาย ธนกฤต  หนูเขียว  

4 7516 เด็กชาย พิชญะ  ชูบาล  

5 7546 เด็กชาย ภคิน  นิลธนาภิรัฐ  

6 7550 เด็กชาย ดิฐา  รัตนโกมล  

7 7557 เด็กชาย ธีรเมธ  แสงแกว  

8 7598 เด็กชาย สิรวิชญ  สัจจาวัฒนานนท  

9 7638 เด็กชาย ศุภวิชญ  สัตยานนท  

10 8744 เด็กชาย นนทพัทธ  คงนคร  

11 8753 เด็กชาย ปริญญา  แซเอ้ียว  

12 8758 เด็กชาย พีรพัฒน  เพ็ชรสุทธิ์  

13 8768 เด็กชาย เธียรวิชญ ศรีจันทร  

14 8769 เด็กชาย ภูริวัฒน  พลวัฒน  

15 8894 เด็กชาย กันตพัฒน  ประพันธวงศ  

16 9873 เด็กชาย วรรณประสูฒ ิ หนูคง  

17 10812 เด็กชาย ติณณวิพัฒน เมืองมีศรี  

18 10813 เด็กชาย วิวัฒนชัย ศักดิ์วรากุล  

19 10814 เด็กชาย ธนภัทร รอดเหลื่อม  

20 10815 เด็กชาย นันทพงศ โสภารัตน  

21 10816 เด็กชาย ณฐพล อินเหมือน  

22 10817 เด็กชาย อาทร ลิลาพันธิสิทธ ิ  

23 10818 เด็กชาย ภรัณยู จริงจิตร  

24 10819 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ แมนเหมือน  

25 7564 เด็กหญิง ประภัสสรณ  แคลวภัย  

26 7663 เด็กหญิง ธัญสินี  พุฒนวล  

27 7613 เด็กหญิง ยศวดี  ชูชื่นจิตร  

28 7620 เด็กหญิง กชนิภา  ตันตยกุล  

29 7644 เด็กหญิง ณัฐกานต  รวมเงาะ  

30 7647 เด็กหญิง วิศรุตา โสะหาบ  

31 7651 เด็กหญิง ณัฐกุล  เซ็นซูลี  



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นางสาวสิรีธร วองบุณยรัตน   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- สกุล หมายเหตุ 

32 7791 เด็กหญิง สุทธิ์โสภา  ไชยพัฒน  

33 10186 เด็กหญิง จันทรัสม ออนชื่นจิตร  

34 10200 เด็กหญิง นัชชาวด ี นาทุงนุย  

35 10820 เด็กหญิง พิมยดา คงชู  

36 10821 เด็กหญิง ภารดี ชูสิทธิ ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นายวีระพงษ เนียมชูช่ืน   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- สกุล หมายเหตุ 

1 7457 เด็กชาย ธนาพิสุทธ  เพทาย  

2 7465 เด็กชาย ปุณณวิช  สิทธิฤทธิ์  

3 7473 เด็กชาย สิทธินนท  โชติโรจนผล  

4 7498 เด็กชาย พริษฐ  สังขทอง  

5 7506 เด็กชาย พุฒินาท  กระสังข  

6 7511 เด็กชาย สุวิจักขณ  วงษจีน  

7 7544 เด็กชาย กฤษดา  เกื้อเสง  

8 7590 เด็กชาย ศุภกฤต  เกาเอ้ียน  

9 7591 เด็กชาย กองภพ  วรรณโร  

10 7623 เด็กชาย บัญญวัต  เตงชู  

11 7625 เด็กชาย กิติภพ  ยิ้มยอง  

12 7626 เด็กชาย แพงพจน  ตังเซงกี้  

13 7800 เด็กชาย คณพศ  หนูทอง  

14 8739 เด็กชาย ชญตว  แสงหิรัญ  

15 8761 เด็กชาย พิชุตม สุขสนาน  

16 10822 เด็กชาย ชุมทรัพย สุขสนาน  

17 10823 เด็กชาย กวิน ลักติธรรม  

18 10824 เด็กชาย ยศธร อาจชอบการ  

19 10834 เด็กชาย ศรัณยกรณ คลายสุวรรณ  

20 7478 เด็กหญิง กัญญาภัทร  เดชกมล  

21 7480 เด็กหญิง มนัสนันท  บุญลอม  

22 7484 เด็กหญิง กุลนาร ี รัตนะ  

23 7531 เด็กหญิง ธัญญลักษณ  สุวรรณรัตน  

24 7539 เด็กหญิง จารุมน  วองวชิรพันธ  

25 7568 เด็กหญิง ณัฐธิดา  ทองคำแทน  

26 7570 เด็กหญิง ธัญกร  มานะพงศ  

27 7578 เด็กหญิง จุฬาลักษณ  มั่นซิ้ว  

28 7605 เด็กหญิง พชรพร  บุญเจริญ  

29 7612 เด็กหญิง วรปรัชญ  ไหวพริบ  

30 7614 เด็กหญิง ธมนวรรณ จาวิสูตร  

31 7617 เด็กหญิง ศรัญรัชย  ทองยอย  



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1/4 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น    นายวีระพงษ เนียมชูช่ืน   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ- สกุล หมายเหตุ 

32 7621 เด็กหญิง กวินธิดา  ชูทอง  

33 7654 เด็กหญิง ฐิตาพร  ชุมดี  

34 7657 เด็กหญิง สโรชา  ชัยชนะ  

35 7658 เด็กหญิง ศิวนาถ  กึ่งเลี่ยน  

36 7804 เด็กหญิง รุงวดี  อุทัยวัฒน  

37 7806 เด็กหญิง กฤษสิญาณี  แกวประชุม  

38 8142 เด็กหญิง ภัททิยา  บุญทอง  

39 8415 เด็กหญิง อริยาสิร ิ เตโชกิตติ์ชยงศ  

40 8738 เด็กหญิง ฌานุปกาลณ  ชุมเพชร  

41 8762 เด็กหญิง ธัญชนก  สุขสนาน  

42 9278 เด็กหญิง จุฑามาศ ชาญณรงค  

43 9530 เด็กหญิง ภัทราพร เอียดใหญ  

44 10259 เด็กหญิง ฐิตามนทร บุญคง  

45 10531 เด็กหญิง ศรุตยา เกียรติเดช  

46 10825 เด็กหญิง ทิพพิมล สุกรอดรู  

47 10826 เด็กหญิง ปาลิตา นราสวัสดิ ์  

48 10827 เด็กหญิง ภัทรานิษฐ ภักด ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 


