
รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น     นายศรชัย  มนตแกว   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ - นามสกุล  หมายเหตุ 

1 6351 เด็กชาย กองภพ รักษา  

2 6715 เด็กชาย ยศภัทร พรหมมี  

3 6721 เด็กชาย ศุภกฤษ แกวออน  

4 6726 เด็กชาย ถิรเมธ สายแกว  

5 6728 เด็กชาย เมธวิน ชูอินทร  

6 6754 เด็กชาย เจตจำนง โฟฉิว  

7 6797 เด็กชาย กฤษฏิ์ สินไชย  

8 6801 เด็กชาย วุฒิภัทร งวนสน  

9 6810 เด็กชาย ณัฐชนน ศรีไทย  

10 6811 เด็กชาย กองฟา พุฒจอก  

11 6838 เด็กชาย ธนาธิป อุปการรอด  

12 6843 เด็กชาย ธนวิชญ แกนจันทร  

13 6847 เด็กชาย ปริวิทธ ปฏิเวช  

14 6851 เด็กชาย ปุณณเมธ ขวัญเพ็ชร  

15 7098 เด็กชาย หัฏฐกร เพียรมิตร  

16 7794 เด็กชาย เธียรวิชญ อมรเมธาสิทธิ์  

17 8793 เด็กชาย ฟาซิล เส็นฤทธิ์  

18 8817 เด็กชาย ศักด์ิกริน ทวยบุตร  

19 9879 เด็กชาย ไตรภพ แซลอ  

20 10218 เด็กชาย ปฏิพัทธ ทองผุด  

21 10228 เด็กชาย ภูเบศวร เขียดสุข  

22 10230 เด็กชาย ศุทธิกร พันธเกตุ  

23 10231 เด็กชาย กชกฤช เพ็ชรทิพย  

24 10232 เด็กชาย ภัคพล สีทอง  

25 10233 เด็กชาย ประวีย บวนขุนทด  

26 10243 เด็กชาย ศิรากร โพชสาลี  

27 10245 เด็กชาย กองกิดากร หวานสนิท  

28 10522 เด็กชาย ทาวเหิง นามแยง  

29 6751 เด็กหญิง มณฑกานต หนูเพ็ง  

30 6777 เด็กหญิง กีรติกา พาหุมันโต  

31 6780 เด็กหญิง มณีนุช คงนคร  



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น     นายศรชัย  มนตแกว   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ - นามสกุล  หมายเหตุ 

32 6785 เด็กหญิง สุภาวิตา คลายคลิ้ง  

33 6788 เด็กหญิง ปฐมาวดี สุขสวัสดิ์  

34 6792 เด็กหญิง ชนิดาภา ไกรเทพ  

35 6856 เด็กหญิง วริศรา ทองผอม  

36 6865 เด็กหญิง ธัญญชนก นาศร  

37 6898 เด็กหญิง รมิตา นิตมา  

38 7665 เด็กหญิง ฟรดาว หัสสาคร  

39 8146 เด็กหญิง พิมพพิศา คีรีขันธ  

40 8794 เด็กหญิง เบญญาภา เทพพูลผล  

41 8820 เด็กหญิง ศรุตา จิตรสมุทร  

42 9880 เด็กหญิง กิ่งแกว เสิดเสน  

43 10212 เด็กหญิง ศิรประภา ลีละวาณิชย  

44 10248 เด็กหญิง นันทัชพร ดำรงชยานุกุล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวฉัตรนภา  ตองเคียน   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ - นามสกุล  หมายเหตุ 

1 6725 เด็กชาย ภาคิน รักภักดี  

2 6733 เด็กชาย ศุภกฤต โสภณมงคลกุล  

3 6774 เด็กชาย กิตตินันท ทองดียิ่ง  

4 6799 เด็กชาย ฐิติศักดิ ์ ไลฮวด  

5 6806 เด็กชาย ธีรเมธ เพ็งศรี  

6 6842 เด็กชาย เมธิชัย ผดุงสัตย  

7 6884 เด็กชาย ธนานพ ดำรงวิริยกุล  

8 6892 เด็กชาย วรากร แกวกล่ำ  

9 7091 เด็กชาย ธีรศักดิ์ ชูแกว  

10 8043 เด็กชาย วันชนะ เทพยศ  

11 8789 เด็กชาย จีรานุวัฒน เหนี่ยวสกุล  

12 8791 เด็กชาย รักภูมิ รัตนาสุรพจน  

13 10211 เด็กชาย ปณิธิ ปลอดภัย  

14 10216 เด็กชาย อชิตะ สำลีนิล  

15 10217 เด็กชาย เตมีย มณีออน  

16 10226 เด็กชาย พีรวิชญ ผกาแกว  

17 6467 เด็กหญิง พรกมล จริงจิตร  

18 6739 เด็กหญิง สิริกัญญา  แกวละเอียด  

19 6743 เด็กหญิง ศิริญญา คงแกว  

20 6753 เด็กหญิง นันธิตา นิคะ  

21 6778 เด็กหญิง อรวรา เพชรนอย  

22 6783 เด็กหญิง บุญยนุช ยุทธวรวิทย  

23 6789 เด็กหญิง เมธาภรณ ยิ่งยวด  

24 6793 เด็กหญิง พิชญาภา จันทนานนท  

25 6815 เด็กหญิง สรณสิร ิ แซอ่ึง  

26 6820 เด็กหญิง ปภาวรินทร นวนทอง  

27 6823 เด็กหญิง ศิริประภา มากนคร  

28 6829 เด็กหญิง ศตพร พานิชกุล  

29 6860 เด็กหญิง ภัทรจาริน ศรีนวล  

30 6864 เด็กหญิง ชญานุตย บำรุงเชื้อ  

31 6869 เด็กหญิง ชโนทัย ศรีนวล  



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/2 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น     นางสาวฉัตรนภา  ตองเคียน   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ - นามสกุล  หมายเหตุ 

32 6871 เด็กหญิง กัญญาภัทร โชคดี  

33 6896 เด็กหญิง ธนพร พลมีเดช  

34 6902 เด็กหญิง กัญญาวีร เรืองชู  

35 6905 เด็กหญิง ภัทพิยา ทองฤทธิ์  

36 6906 เด็กหญิง ณภัทรจิรา ลีลาพิพัฒนเดช  

37 6907 เด็กหญิง ชณิสรา แซดาน  

38 6911 เด็กหญิง จิดาภา วงศสัมพันธ  

39 8036 เด็กหญิง อารีฟา อาแด  

40 9157 เด็กหญิง วิศัลยา เมทา  

41 9162 เด็กหญิง สโรชิน ี ศรีเกตุ  

42 9543 เด็กหญิง กัญญาณัฐ หาขุน  

43 10213 เด็กหญิง ชาลิสา รัตนพันธ  

44 10221 เด็กหญิง กชพรรณ ถนอมชู  

45 10548 เด็กหญิง น้ำฟา ศิริศุภนนท  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น     วาท่ีร.ต. ภานุมาศ  จันทรเทพ   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ - นามสกุล  หมายเหตุ 

1 6763 เด็กชาย ศุกรพรชัย ลุงบาน  

2 6771 เด็กชาย ภาสพงศ ตันอาวัชนการ  

3 6805 เด็กชาย พจนชนะ จันดี  

4 6849 เด็กชาย ณภัทร ฤทธิ์หมุน  

5 6875 เด็กชาย ธนวัฒน เอียดจุย  

6 6891 เด็กชาย ดนุเดช หินขวาง  

7 7096 เด็กชาย ทิตยอนันต พลหลา  

8 7436 เด็กชาย กฤติน บุญประดิษฐ  

9 9156 เด็กชาย กิตติคุณ บุษราภรณ  

10 9163 เด็กชาย ไรวินท เจนศุภการ  

11 9165 เด็กชาย ณัฏฐนัน เองฉวน  

12 9540 เด็กชาย จารุภัทร ผลาญไกรเพชร  

13 10209 เด็กชาย ธนาธิป ศรีบุญนาค  

14 10210 เด็กชาย ภูเบศ พลโคกกอง  

15 10214 เด็กชาย จักรภัทร นุมชวย  

16 10215 เด็กชาย นิวัติ ทองพรัด  

17 10219 เด็กชาย อนุภัทร เสดสิน  

18 10220 เด็กชาย รัชชานนท วรรณวาสน  

19 10225 เด็กชาย วรภัทร สวัสดิ์หิรัญ  

20 10229 เด็กชาย ปวัฒน สมบัติทอง  

21 10244 เด็กชาย ทรรศวิทย เจือกโวน  

22 10246 เด็กชาย ธนะรัตน งิ้วเพ็ง  

23 10247 เด็กชาย พงศพิชา เพชรชุม  

24 10249 เด็กชาย ณัฐภพ ทองพันธุ  

25 10252 เด็กชาย กิตติณัฐ บำรุงศรี  

26 10455 เด็กชาย จีระวัฒน จุงเจริญ  

27 10533 เด็กชาย รุงรดิศ ขวัญนิมิตร  

28 6737 เด็กหญิง ศิรดา ศรภักดี  

29 6740 เด็กหญิง พฤกษา ชองประเสริฐ  

30 6747 เด็กหญิง กานตพิชชา นาดอน  

31 6784 เด็กหญิง ศุภกาญจน สืบสุข  



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 

 โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น     วาท่ีร.ต. ภานุมาศ  จันทรเทพ   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ - นามสกุล  หมายเหตุ 

32 6790 เด็กหญิง ณกัญญา ไกรเทพ  

33 6828 เด็กหญิง นุชนาถ กูลเมือง  

34 6861 เด็กหญิง สุชานาฏ ถิ่นนัยธร  

35 6903 เด็กหญิง พัชราภรณ อนุกูลสวัสดิ ์  

36 6909 เด็กหญิง อัครกานต อนันตกุล  

37 6988 เด็กหญิง ปภาพัชร ไทยกลาง  

38 9164 เด็กหญิง วรวรรณ ศรีนุนอินทร  

39 9181 เด็กหญิง ศิรภัสสร แกวเพ็ง  

40 10204 เด็กหญิง กษิรา ทองสลับ  

41 10222 เด็กหญิง พิณรินทร หวานขัน  

42 10223 เด็กหญิง นาถปญญา สงชาติ  

43 10224 เด็กหญิง ปณิตา อมรวรพักตร  

44 10234 เด็กหญิง อนุชิตา เทศนอก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4 

โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางกตัญุตา  ชอบช่ืน   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ - นามสกุล  หมายเหตุ 

1 6714 เด็กชาย สุรวิช  ไฝขาว  

2 6729 เด็กชาย พิพัฒนพงศ  ทองมา  

3 6734 เด็กชาย นรภัทร  ทองดียิ่ง  

4 6761 เด็กชาย อนุรักษ  นาเลื่อน  

5 6768 เด็กชาย พีรดนย  แกวละเอียด  

6 6804 เด็กชาย พบธรรม  พลอินทร  

7 6808 เด็กชาย พิชัยภัทร  จรียานุวัฒน  

8 6809 เด็กชาย ชินภัทร  ภวชโลทร  

9 6839 เด็กชาย จินตะวรรธ วังสะจันทานนท  

10 6883 เด็กชาย จิรภัทร  สัทธาประสิทธิ ์  

11 6890 เด็กชาย ณัฐพล แตงสวน  

12 7073 เด็กชาย เตวิช สรรพจักร  

13 7308 เด็กชาย ฅีตกานต แซลิ่ม  

14 8037 เด็กชาย คณิน  บริสุทธิ์  

15 8039 เด็กชาย ภูธเนศร  แปนรอด  

16 8790 เด็กชาย ภูมิศักดิ์  โยธินทว ี  

17 9889 เด็กชาย ชีวเทพ พากเพียร  

18 10235 เด็กชาย รุงเพชร มาสังข  

19 10236 เด็กชาย ณชพัฒน ดวงกิจ  

20 10237 เด็กชาย สิรภพ พิพัฒน  

21 10238 เด็กชาย เสฏฐวุฒ ิ เพ็ชรอินทร  

22 10239 เด็กชาย กองภพ สงคง  

23 10785 นาย สิรวิชน จำปา  

24 6698 เด็กหญิง บุษยมาศ  ศรีคง  

25 6736 เด็กหญิง โชติรส  เสดสิน  

26 6738 เด็กหญิง อัญชลิศา  แกวยัง  

27 6745 เด็กหญิง พัชรดา รักเพ็ชร  

28 6746 เด็กหญิง วนิฌญา  แสงอาทิตย  

29 6775 เด็กหญิง วราภรณ  ชูเชิดรัตน  

30 6818 เด็กหญิง สมิตานันท  กุงทอง  

31 6858 เด็กหญิง อัญชิษฐา  ฉิมเพชร  



รายช่ือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/4 

โรงเรียนดรุโณทัย ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น     นางกตัญุตา  ชอบช่ืน   

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ - นามสกุล  หมายเหตุ 

32 7099 เด็กหญิง ปารีณา  รอดริน  

33 7100 เด็กหญิง ชนัญชิดา เสาะซิ้ว  

34 8473 เด็กหญิง มานา  นพพาภาคย  

35 8899 เด็กหญิง นาตาลี  จักรราช  

36 9159 เด็กหญิง กัลยกร  ศรดิษฐ  

37 9167 เด็กหญิง ธนาภรณ  โกศลกิจวงศ  

38 9168 เด็กหญิง นภัสวรรณ อนันตวรพจน  

39 10240 เด็กหญิง กษิรา ซิ่วกุง  

40 10241 เด็กหญิง ฑิตฐิตา ทรัพยทักษิณ  

41 10242 เด็กหญิง ญาณภัค นวลใย  

42 10264 เด็กหญิง ณัฐนันท เมืองมีศรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 


