
รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น     นางสาววราภรณ   พรมศรี   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 7101 เด็กชาย ปญญธน  หมื่นมโน  

2 7116 เด็กชาย กันทรากร  เพชรไข  

3 7147 เด็กชาย วินทกร เพชรขาว  

4 7158 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ  จริยสุทธิศิร ิ  

5 7182 เด็กชาย ภานพ  วงศวัชร  

6 7184 เด็กชาย ณัฐพัฒน  ทิพยศรี  

7 7188 เด็กชาย ภูริช แผนทอง  

8 7195 เด็กชาย โฆษิต  ชูสุวรรณ  

9 7226 เด็กชาย ธนภัทร  พลราม  

10 7228 เด็กชาย นิฮาตินณ อินทองแกว  

11 7229 เด็กชาย ธนิสร  แกวละเอียด  

12 7237 เด็กชาย ภคนันท  พลสุวรรณ  

13 7269 เด็กชาย ปภังกร  สุดดวง  

14 8392 เด็กชาย กรกช  จันทรทัย  

15 8786 เด็กชาย เสฏฐวุฒ ิ ปรางหมู  

16 9147 เด็กชาย ธนกฤต  รี้พล  

17 9533 เด็กชาย ตรัยคุณ กันทะวงศ  

18 9534 เด็กชาย ปาณัสม กลิ่นเพชร  

19 10480 เด็กชาย อุกฤษฎ จันสุข  

20 10481 เด็กชาย ศิววงศ ผลิผล  

21 10484 เด็กชาย อภิรักษ ศรีบุญนาค  

22 10485 เด็กชาย ชวนากร วิวัฒนานุกูล  

23 10486 เด็กชาย ภูริพัทธ แกลวกลา  

24 10487 เด็กชาย พีระพัฒน พุฒจอก  

25 10510 เด็กชาย ยศวริศ ไพศาล  

26 10542 เด็กชาย เดชายุทธ ฤทธิมา  

27 7122 เด็กหญิง ปวริศา  สุขเก้ือ  

28 7126 เด็กหญิง อารดา  ลวนเสง  

29 7166 เด็กหญิง กนกมน  รัศมีปาน  

30 7171 เด็กหญิง พีรยากร  ไทรงาม  

31 7176 เด็กหญิง ทักษอร  มรกต  



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น     นางสาววราภรณ   พรมศรี   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

32 7177 เด็กหญิง ทิพยนัดดา  ตรังเมธีวัฒน  

33 7210 เด็กหญิง พิชชาภา  จิหละ  

34 7218 เด็กหญิง รัมนียวรรณ ขาวภู  

35 7283 เด็กหญิง พรมีสุข  คลายทุกข  

36 8772 เด็กหญิง พาณิภัค  จิตราวุธ  

37 9149 เด็กหญิง ณัฐณิชา  คงเมือง  

38 9536 เด็กหญิง ปลันชนา จันทรโสะ  

39 10491 เด็กหญิง นิชธาวัลย คงรอด  

40 10497 เด็กหญิง กรณเขมจรรย แซเตียว  

41 10502 เด็กหญิง นิธิมา บุญฤทธิ์  

42 10506 เด็กหญิง ฑิฆัมพร วัฒนาสิร ิ  

43 10511 เด็กหญิง สุบงกช ภสุมาศ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำชั้น.... 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น   นางพรรณวิภา  จุลพงค 

ที่ เลขประจำตัว ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 6853 เด็กชาย สุธรรม  วงศสัมพันธ   

2 7106 เด็กชาย พิชุตม  ชุมแสงศรี   

3 7114 เด็กชาย วชิรวิทย  เกาเอ้ียน   

4 7115 เด็กชาย สิรภพ  โชคพชร   

5 7141 เด็กชาย พลกฤต  ชูแกว   

6 7150 เด็กชาย กฤศ ขาวสองเมือง   

7 7151 เด็กชาย ภาณุพงค  มาศวิเชียร   

8 7191 เด็กชาย ธีรเดช  นนทแกว   

9 7230 เด็กชาย เปรมมนัส  ชูบัว   

10 7266 เด็กชาย กฤชณัท  อินทรชวย   

11 7271 เด็กชาย นันทิพัฒน  เต็งรัง   

12 8035 เด็กชาย นันทปรัชญ  คงเอียด   

13 8045 เด็กชาย วิชญภาส  ทองยอย   

14 8385 เด็กชาย พัชรพล ทิ้งเหม   

15 8781 เด็กชาย กันตวิชญ  นุชมวง   

16 9151 เด็กชาย วัชรากร คีรินทร   

17 10501 เด็กชาย สุรเชษฐ ชูวงศทวิพงศ   

18 10504 เด็กชาย คณพัฒน ดวงไข   

19 10507 เด็กชาย ภูริณัฐ รอดทุกข   

20 10537 เด็กชาย คณิสร ชูสิงห   

21 10538 เด็กชาย อธิราช เบ็ดเสร็จ   

22 10539 เด็กชาย รัชพล ชัยพล   

23 7124 เด็กหญิง ชนัญชิตา  จันทรแกว   

24 7167 เด็กหญิง ชุติกาญจน  งวนขั้น   

25 7201 เด็กหญิง วริศรา  จิ้วฮวด   

26 7217 เด็กหญิง อนุธิดา  ทาหอง   

27 7254 เด็กหญิง โศภิดา  วงศศรีวิจิตร   

28 7258 เด็กหญิง ทิตาวี  จงรักษ   

29 7295 เด็กหญิง วิมลักษณ สังฆนาคินทร   

30 7297 เด็กหญิง กวินทิพย  หนูผัน   

31 9152 เด็กหญิง ปุริมปรัชญ  แกวสวัสดิ์   



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น   นางพรรณวิภา  จุลพงค 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

32 10192 เด็กหญิง ทิพยอาภา บุญชวย   

33 10483 เด็กหญิง พาทินธิดา ชูจิตต   

34 10488 เด็กหญิง ชัญญานุช นิลละออ   

35 10490 เด็กหญิง ศิรภัทรสร เพชรเล็ก   

36 10493 เด็กหญิง ชุติกาญจน ทองประดับ   

37 10499 เด็กหญิง จิระวดี รุงเรือง   

38 10500 เด็กหญิง สุณัฏฐา เกิดลาภผล   

39 10508 เด็กหญิง อโนมทัสสี อุดมศักดิ์   

40 10512 เด็กหญิง อภิชาดา ขุนทอง   

41 10529 เด็กหญิง ทองจรัส อรุณรัตน   

42 10540 เด็กหญิง กชกร เนตระกูล   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำชั้น.... 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น   นางอำมร  เดชอรัญ 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - นามสกุล หมายเหตุ 

1 6756 เด็กชาย ณรงคฤทธิ ์ คงชำนาญ   

2 7102 เด็กชาย วชิรวิทย  ดวงหอย   

3 7104 เด็กชาย ศิรภัส ดาบทอง   

4 7110 เด็กชาย ธีรโชต ิ ตรีรัตนวิกรานต   

5 7112 เด็กชาย ธงไท  ฮุยเคียน   

6 7118 เด็กชาย ณัฐพงศ ขันตี   

7 7142 เด็กชาย ชัยภัทร  รังสี   

8 7159 เด็กชาย ครองฟา  กล่ินประยูร   

9 7234 เด็กชาย นนทพัทธ  รุจิรารุงเรือง   

10 7236 เด็กชาย ณัฐปคัลภ  ชวยพัทลุง   

11 7238 เด็กชาย รัชกาล  เทศนอก   

12 7239 เด็กชาย ธนพนธ รุงเรือง   

13 7265 เด็กชาย ภาคภูม ิ ทัพชุมพล   

14 7274 เด็กชาย ศุภกานต  เทพสุวรรณ   

15 7451 เด็กชาย วรกิจ  เนตรโสม   

16 8778 เด็กชาย ชนาธิป  โพชสาลี   

17 9145 เด็กชาย วรายุทธ  บุญเจริญ   

18 9875 เด็กชาย ยศพล เค่ียมการ   

19 10489 เด็กชาย พิตตินันท คงแกว   

20 10492 เด็กชาย ปวริศ มะโนรมย   

21 10495 เด็กชาย ประกายสิทธิ์ ชัยวิเศษ   

22 10496 เด็กชาย ทินภัทร ชัยสุตานนท   

23 7130 เด็กหญิง วิธีรา ปญญโชติกุล   

24 7135 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา  เมฆแกว   

25 7161 เด็กหญิง ชุติกาญจน  ค้ิวนาง   

26 7163 เด็กหญิง ปญญดา บัวสด   

27 7198 เด็กหญิง อสมาภรณ  จันทรเกษ   

28 7214 เด็กหญิง วริศรา  พรมเล็ก   

29 7285 เด็กหญิง วิภาวด ี แสงมี   

30 7302 เด็กหญิง พิณพิกรชนก  อีวิค   

31 7337 เด็กหญิง ภัทรนันท  สุดทาตร ี   



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น   นางอำมร  เดชอรัญ 

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ - นามสกุล หมายเหตุ 

32 7450 เด็กหญิง ชญาภา  ทดแทน   

33 8147 เด็กหญิง วิรวรรณ  ชุมดี   

34 8784 เด็กหญิง เนตินี  นุมเรือง   

35 9876 เด็กหญิง ศศิภา กลิ่นเลี้ยม   

36 10498 เด็กหญิง วิภาวด ี พูดเพราะ   

37 10503 เด็กหญิง พิชญาภา ชัยแกว   

38 10505 เด็กหญิง ขวัญชนก ขวัญศรีสุทธิ์   

39 10509 เด็กหญิง เมษา จุงเจริญ   

40 10536 เด็กหญิง รุจซานา ยุโสป   

41 10543 เด็กหญิง บุญญิสา หนูดี   

42 10541 เด็กหญิง ฐิตาพร ศรีเพชร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 (SME) 

โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวนุชนาถ  เหลากุลวานิช   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

1 7103 เด็กชาย ปญญพงษ  เกิดคง  

2 7144 เด็กชาย วิชชากร  จันทรทอง  

3 7155 เด็กชาย ธนกร  ลิ่มไทย  

4 7187 เด็กชาย นภัสรพี  ศรีคง  

5 7192 เด็กชาย พศวีร  วัฒนสิน  

6 7221 เด็กชาย วรภัทร  อุทัยวัฒน  

7 7232 เด็กชาย ทักษดนัย เกาเอ้ียน  

8 7233 เด็กชาย นรภัทร  สัทธาประสิทธิ ์  

9 7276 เด็กชาย ปุริม  โสภณพลศาล  

10 7279 เด็กชาย สิรภพ  สมะพงษ  

11 7541 เด็กชาย ศุภกร  วิริยะอาชา  

12 7789 เด็กชาย ภูมิภัทร  บุญเกียรติ  

13 8901 เด็กชาย ณภัทร  ดำชุม  

14 9142 เด็กชาย ศิรพงศ  วองธีรกิจโกศล  

15 9618 เด็กชาย กรธวัช มะนะโส  

16 10258 เด็กชาย วรพล วินสน  

17 10494 เด็กชาย กฤษติน พลวัฒน  

18 10514 เด็กชาย ภาคิน บุญแสวง  

19 10515 เด็กชาย จักรภัทร นวลใย  

20 10516 เด็กชาย กิตติธัช ฉิมเรือง  

21 10517 เด็กชาย สืบชนก บุญวงศวิวัฒน  

22 10520 เด็กชาย ยศพนธ อวมนอย  

23 7123 เด็กหญิง ชมณัฐ  สมบัติ(นร.ทุน)  

24 7131 เด็กหญิง อรนิดา  หนูเศษ  

25 7134 เด็กหญิง ภคิณนิษฐ  จิรวิศิษฐาภรณ  

26 7140 เด็กหญิง จิรัชญา กองกุล  

27 7170 เด็กหญิง ณิชาภัทร  คชบริรักษ  

28 7172 เด็กหญิง ภัชรภา  ผลอินทร  

29 7174 เด็กหญิง พิรญาณ  พานิชกุล  

30 7180 เด็กหญิง ปวริศร  แกวละเอียด  

31 7200 เด็กหญิง วันพฤษา ยูงทอง  



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/4 (SME) 

โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวนุชนาถ  เหลากุลวานิช   

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ- นามสกุล หมายเหตุ 

32 7204 เด็กหญิง สิรินบงกช  กองเจริญกิจ  

33 7207 เด็กหญิง อรกัญญา  รุยันต  

34 7215 เด็กหญิง กชพร  มากชัย  

35 7253 เด็กหญิง ณิชาภัทร  ทองขำดี  

36 7284 เด็กหญิง ปุณยนุช ออนสนิท  

37 7300 เด็กหญิง สุภนิดา เผดิมผล  

38 7709 เด็กหญิง ปยะธิดา  ปญญาศิริพันธุ  

39 8029 เด็กหญิง ชุติกาญจน  พลมา  

40 8782 เด็กหญิง พิชญาภา  ชูแสง  

41 9538 เด็กหญิง สุขสิริ พรหมยก  

42 9877 เด็กหญิง ทวินันท พิชัยรัตน  

43 10269 เด็กหญิง อรุณฉาย เพชรหลอ  

44 10513 เด็กหญิง ชนิกานต กลับใหม  

45 10519 เด็กหญิง กัญญาพร วังสกุล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำชั้น.... 


