
รายช่ือนักเรียนช้ันปฐมวัยปที่  1/1 

โรงเรียนดรุโณทัย  ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางสุดจิต  ชูสุวรรณ       ครูผูชวย  
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10578 เด็กชาย ภัสสรกรณ สุขสนาน   

2 10602 เด็กชาย ภูมิรพี สีผม   

3 10645 เด็กชาย วธัณู สุขอนันต   

4 10653 เด็กชาย ภีมภัทร คงชุมชื่น   

5 10654 เด็กชาย นิธิวัชร เพ็ชรสุกแสง   

6 10655 เด็กชาย ภูริณัฐ แกวชะโน   

7 10656 เด็กชาย อิทธิพัทธ ถนอมจิตร   

8 10657 เด็กชาย อัศวิน แสงดำ   

9 10658 เด็กชาย กฤตเมธ สุดการงาน   

10 10659 เด็กชาย ติณณาเมศ เก้ือวงค   

11 10660 เด็กชาย ปญญพนต ณ  ถลาง   

12 10661 เด็กชาย อานัส ศรีวิเชียร   

13 10669 เด็กชาย บุญญฤทธิ์ เตงชู   

14 10672 เด็กชาย ธนกฤต พลประสิทธิ   

15 10675 เด็กชาย ธนดล เพชรสี่หมื่น   

16 10584 เด็กหญิง ลีญา สวาหลัง   

17 10586 เด็กหญิง ณัฏฐอัณฑ ภูมิประสิทธิ์   

18 10598 เด็กหญิง กรฐิรัฎิ ์ ตรึกตรอง   

19 10662 เด็กหญิง นิชาภา นะวะกะ   

20 10663 เด็กหญิง สุณัฏฐา แสงแกว   

21 10664 เด็กหญิง วรธิดา ชูทิพย   

22 10665 เด็กหญิง ณัฐทิตา รัตนะ   

23 10666 เด็กหญิง นิชาภา ทองฤทธิ์   

24 10667 เด็กหญิง พิมพลภัส ไทรงาม   

25 10680 เด็กหญิง อลีน ไกรเทพ   
 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนช้ันปฐมวัยปที่  1/2 

โรงเรียนดรุโณทัย  ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางเจียมจิต สัตยานนท       ครูผูชวย 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10579 เด็กชาย กันตนภัทร ขวัญดี   

2 10589 เด็กชาย ปลื้มปติ มนตแกว   

3 10635 เด็กชาย จิรายุ อองยิ้ว   

4 10636 เด็กชาย นฤบดินทร ชื่นมาก   

5 10637 เด็กชาย พีรวิชญ เพ็งทะ   

6 10638 เด็กชาย ยศภัทร วงศรี   

7 10639 เด็กชาย สิระ สุระกุล   

8 10640 เด็กชาย กฤษกร ดีเลิศ   

9 10641 เด็กชาย รมเกลา กลับเกลื่อน   

10 10642 เด็กชาย ปณณวิชญ วัชโรทัย   

11 10643 เด็กชาย ธามัน สงเสริม   

12 10644 เด็กชาย คุณัชญ เอียดสงคราม   

13 10670 เด็กชาย นพณัฐ ทิพยจันทา   

14 10673 เด็กชาย ธนภัทร ชูคง   

15 10676 เด็กชาย อัครเดช ณ  พิบูล   

16 10694 เด็กชาย สกุลวัฒน พานิชกุล   

17 10646 เด็กหญิง พิชญธิดา เส็นหละ   

18 10647 เด็กหญิง เวณิกา สิทธิชัย   

19 10648 เด็กหญิง มานิดา นวนทอง   

20 10649 เด็กหญิง ณฐพร ศรีวรรณ   

21 10650 เด็กหญิง ประภัสสร ไตรไมตรีพิทักษ   

22 10651 เด็กหญิง กัญญาภัทร โพชสาล ี   

23 10652 เด็กหญิง ณดา สุวรรณรัตน   

24 10678 เด็กหญิง นภัสกร บานนา   

25 10681 เด็กหญิง นภสรณ บุญธรรม   
 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนช้ันปฐมวัยปที่  1/3 

โรงเรียนดรุโณทัย  ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางสาวจตุพร อนันตกุล       ครูผูชวย 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10591 เด็กชาย ธนาดล มากขาว   

2 10593 เด็กชาย ธีรโชติ ศรีสุขใส   

3 10668 เด็กชาย กฤติเดชณ ชุมแกว   

4 10671 เด็กชาย กรวิชญ นวลพงศ   

5 10674 เด็กชาย ปญญาคุณ พริกเนี่ยว   

6 10677 เด็กชาย วสุมนต หอยเขียว   

7 10684 เด็กชาย ณัฐติพัฒน ทองรักษ   

8 10685 เด็กชาย พิชญะ โชติพัฒวัฒนะ   

9 10686 เด็กชาย ปณณวิสข ศรีเกตุ   

10 10687 เด็กชาย ศุภณัฐ หนูนุม   

11 10688 เด็กชาย วชรปรัชญ เรืองโรจน   

12 10689 เด็กชาย ปุรเชษฐ เศรษฐวนกุล   

13 10690 เด็กชาย ปญณวิชญ จำเริญ   

14 10691 เด็กชาย ปุณศฐภัตน แสงรัตน   

15 10692 เด็กชาย พีระพัชร ปริยานุชพรหมา   

16 10693 เด็กชาย ชินภัทร วัฒนบัญชา   

17 10580 เด็กหญิง ลัลณลิล ดิษบุตร   

18 10583 เด็กหญิง ภัทรนันท ประสมศรี   

19 10679 เด็กหญิง พิชญธิดา ตะหมัง   

20 10682 เด็กหญิง พริมา ตงออน   

21 10683 เด็กหญิง ชลธิชา สารพร   

22 10695 เด็กหญิง พิชญธิดา จิตรบุญ   

23 10696 เด็กหญิง อริสรา ศรีวรรณ   

24 10697 เด็กหญิง ชญาภา พุทธสุข   

25 10697 เด็กหญิง ธัญลักษณ คงโคก   
 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นปฐมวัยปที่  1/4 (MEP) 

โรงเรียนดรุโณทัย  ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางปรีดา  จันเพชร       ครูผูชวย 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10576 เด็กชาย กัณฑธนกร พูลเสน   

2 10590 เด็กชาย ธนกิตต ทองขาว   

3 10594 เด็กชาย พชรกร ปราบเสร็จ   

4 10698 เด็กชาย จิรโรจน จรียานุวัฒน   

5 10699 เด็กชาย ภวินทร เทียบพุฒ   

6 10700 เด็กชาย นบีล หยีสัน   

7 10701 เด็กชาย นบิส หยีสัน   

8 10702 เด็กชาย อัยราดรณ ครชาตร ี   

9 10703 เด็กชาย อริยธัช เยาผู   

10 10704 เด็กชาย ธนดล จันทรมุข   

11 10705 เด็กชาย ถิรวัสส วิสมิตนันทน   

12 10706 เด็กชาย ภูผา ยอดขันธ   

13 10581 เด็กหญิง อัมภฤณ เยาดำ   

14 10582 เด็กหญิง ณัฐรดา อัจฉริยะเสถียร   

15 10585 เด็กหญิง พิชญารัตน แซเจียม   

16 10707 เด็กหญิง ปุญญิศา ไชยบุตร   

17 10708 เด็กหญิง นลิชา  แยมเยื้อน   

18 10709 เด็กหญิง พลอยชมพู สุรัชชธนานนท   

19 10710 เด็กหญิง ธริดา ศรีสมัย   

20 10711 เด็กหญิง สิริณัฏฐ จันทรชีวิน   

21 10712 เด็กหญิง กิตติกานต พันธแสน   

22 10713 เด็กหญิง ปณณณดา ชัยทอง   

23 10714 เด็กหญิง ภูริชญา ปานเมือง   

24 10715 เด็กหญิง กฤตยาพร ศรีเพชร   

25 10791 เด็กหญิง ปยธิดา ไชยมิตร   
 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายช่ือนักเรียนชั้นปฐมวัยปที่  1/5 (MEP) 

โรงเรียนดรุโณทัย  ปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางสาคเรศ ณะนวล     ครูผูชวย 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10577 เด็กชาย สิรวิชญ ชูรอด   

2 10592 เด็กชาย ณาศิส เสาะซิ้ว   

3 10609 เด็กชาย ถิรเดช พรหมดนตร ี   

4 10716 เด็กชาย ธนดล พรหมมาก   

5 10717 เด็กชาย ชนาธิป วิยาสิงห   

6 10718 เด็กชาย ศุภกร ประทุมศิลป   

7 10719 เด็กชาย ปภินวิช หนูสม   

8 10720 เด็กชาย ณัฐพัชร เสียมไหม   

9 10721 เด็กชาย ปกรณพงศ เหลียง   

10 10722 เด็กชาย เดชาวัต ชูเกียรติทวีกุล   

11 10596 เด็กหญิง ภูรดา นวลละออง   

12 10723 เด็กหญิง ทิพยลดา ทรงนาสึก   

13 10725 เด็กหญิง วริษฐา งามวงศวิวัฒน   

14 10726 เด็กหญิง อภิสรา ศรีสมบัติ   

15 10727 เด็กหญิง ณัชชา วัชรเสรีกุล   

16 10728 เด็กหญิง ณัฐธีรา อุบลสวัสดิ ์   

17 10729 เด็กหญิง ชญานี คงยิ่ง   

18 10730 เด็กหญิง พิชชานันท แสงแจม   

19 10731 เด็กหญิง ปภาดา เจริญฤทธิ์   

20 10733 เด็กหญิง อรนลิน รักทองหลอ   

21 10734 เด็กหญิง เกวลิน ดำสมุทร   
 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 


