
รายช่ือนักเรียนระดับปฐมวัยปที่  2/1 

โรงเรียนดรุโณทัย  ประจำปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น  นางมาล ี พูนรัตน     ครูผูชวย                           
 

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 10290 เด็กชาย  
รชภัค เสียมไหม   

2 10291 เด็กชาย  
ชยณัฐ ไกรเทพ   

3 10292 เด็กชาย  
ธนกฤต ศรีตัมภวา   

4 10293 เด็กชาย กิตติพงษ วงษา   

5 10294 เด็กชาย ณัฐภูมินทร มลยง   

6 10295 เด็กชาย ปภินวิช เจี่ยสกุล   

7 10296 เด็กชาย พิชคุณ สิงหโค   

8 10297 เด็กชาย ปุญญพัฒน ณ ถลาง   

9 10298 เด็กชาย อดิศักดิ์ ใจรักษา   

10 10299 เด็กชาย ติณณภัทร กิตติภัทรไพบูลย   

11 10300 เด็กชาย ณัฐกฤต หนูเรือง   

12 10301 เด็กชาย  
ปรัษฐา เอียดทวน   

13 10302 เด็กหญิง ภิรัญญา ทองหนู   

14 10303 เด็กหญิง ชัญญาณัฏฐ แทนสุวรรณ   

15 10304 เด็กหญิง สิริน ดวงนุย   

16 10306 เด็กหญิง บุญณิสา บุญลอม   

17 10307 เด็กหญิง ปวิชญา แผนสมบูรณ   

18 10308 เด็กหญิง จารุพิชญา สุขแกว   

19 10309 เด็กหญิง นภสร จุยมอด   

20 10310 เด็กหญิง ปุญณิษา ศรมณี   

21 10311 เด็กหญิง หนึ่งธิดา ทองพุฒ   

22 10312 เด็กหญิง พิชชาภา เคี่ยมการ   

23 10471 เด็กหญิง ลัลญดา หนูเอียด   

24 10552 เด็กหญิง ธัญพร จิรกิจเดชาวุฒิ   

25 10569 เด็กหญิง อรกัญญา ฉิมเรือง   
 

 



รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่ 2/1 

โรงเรียนดรุโณทัย  ประจำปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น  นางมาล ี พูนรัตน     ครูผูชวย                           
 

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

26 10573 เด็กหญิง นราวดี อรรถรัฐ   

27 10735 เด็กหญิง อัญชิษฐา ปราบคช   

28 10740 เด็กหญิง สุขรดา นิลวงษ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่ 2/2 

โรงเรียนดรุโณทัย  ประจำปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น  นางลักขณา ชูทอง    ครูผูชวย                           
 

ที่ เลขประจำตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 10313 เด็กชาย วรานนท รักจริง   

2 10315 เด็กชาย นภทีป เอียดจุร ี   

3 10316 เด็กชาย ศักยวริษฐ นาคพล   

4 10317 เด็กชาย ติณณ ศานติชาติศักดิ์   

5 10318 เด็กชาย กฤต แซอ้ัง   

6 10319 เด็กชาย สถิตคุณ ลิ่มอรุณ   

7 10320 เด็กชาย ภูมิรพีพัส คงเลิศ   

8 10321 เด็กชาย ลัทธพล พิชัยรัตน   

9 10322 เด็กชาย รัชพล ออนทอง   

10 10323 เด็กชาย สุทธิพจน อินทรอนันต   

11 10468 เด็กชาย พชรพล ศรีคง   

12 10736 เด็กชาย จักรภัทร เรียบรอย   

13 10324 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ชัยณรงค   

14 10325 เด็กหญิง ณัฐธีรา นาทุงนุย   

15 10326 เด็กหญิง ธันยพร มลิวัลย   

16 10328 เด็กหญิง วริศรา คลาดนาน   

17 10329 เด็กหญิง อนุศนิยา ศารทูลทัต   

18 10330 เด็กหญิง สิริกานต โสมสง   

19 10331 เด็กหญิง จิราภรณ เหลาสกุล   

20 10332 เด็กหญิง ศิรภัสสร วิประกษิต   

21 10333 เด็กหญิง ภัทรศยา กองผกา   

22 10334 เด็กหญิง รวิภา บุญศิริ   

23 10335 เด็กหญิง ณิชาภัทร จันทรมณี   

24 10553 เด็กหญิง กันยกร คชรัตน   

25 10570 เด็กหญิง ไอรดา แสงแกว   
 

 



รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่ 2/2 

โรงเรียนดรุโณทัย  ประจำปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น  นางลักขณา ชูทอง    ครูผูชวย                           
 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

26 10574 เด็กหญิง นวพร หอมนาน   

27 10614 เด็กหญิง ฐิติกาญจน แซเลา   

28 10739 เด็กหญิง จิรภัทร คงเอียด   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำชั้น.... 



รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่ 2/3  

โรงเรียนดรุโณทัย  ประจำปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น  นางขวัญฤทัย หนูแกว   ครูผูชวย                        
 

ท่ี เลขประจำตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 10336 เด็กชาย วรลภย สุวรรณสิงห   

2 10337 เด็กชาย ปุณยภัทร   ยอดทอง   

3 10339 เด็กชาย ณภัทร ฉางตา   

4 10340 เด็กชาย สิรวิชญ ขวัญศรีสุทธิ ์   

5 10341 เด็กชาย วันชนะ สารพร   

6 10342 เด็กชาย สุธาทิพย สีหินขาว   

7 10343 เด็กชาย ปณณวิชญ สุขอนันต   

8 10344 เด็กชาย อรรคเดช ทองขวิด   

9 10345 เด็กชาย ภวัต วสุธรชัย   

10 10346 เด็กชาย ปรมินทร ณะนวล   

11 10347 เด็กชาย คุณาสิน สุวรรณบัณฑิตย   

12 10613 เด็กชาย ภัทรพล เทพพูลผล   

13 10738 เด็กชาย กันตวิชญ เพชรหวล   

14 10348 เด็กหญิง กัญญาพัชร ตุมทอง   

15 10349 เด็กหญิง พิชญวดี ทองพราว   

16 10350 เด็กหญิง ธัญญรัตน ทองรอด   

17 10351 เด็กหญิง กมลวรรณ พลประสิทธิ์   

18 10352 เด็กหญิง ปวีณธิดา รักษจันทร   

19 10355 เด็กหญิง กวินธิดา เอียดทอง   

20 10356 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ชัยดวง   

21 10357 เด็กหญิง พัชชา ทองแดง   

22 10358 เด็กหญิง ณัฐนร ี ไกรเทพ   

23 10475 เด็กหญิง กรธิดา รามการุณ   

24 10549 เด็กหญิง ฎิษนินทร สมกำลัง   

25 10561 เด็กหญิง พรวิชา คงพิทักษ   
 

 



รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่ 2/3  

โรงเรียนดรุโณทัย  ประจำปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น  นางขวัญฤทัย หนูแกว   ครูผูชวย                        
 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

26 10571 เด็กหญิง พิมพพิชชา โรจนชยะ   

27 10737 เด็กหญิง กัญญาภัทร วิเชียรชม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำชั้น.... 



รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่ 2/4 

โรงเรียนดรุโณทัย  ประจำปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางสาวปริยาภัทร จีนอินทร    ครูผูชวย                          
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10359 เด็กชาย ชัยธวัช รักษแกว   

2 10360 เด็กชาย ธนกร ปอออน   

3 10361 เด็กชาย ธนวิชญ ชำนาญยุทธ   

4 10362 เด็กชาย เดนภูมิ แกวกลาง   

5 10363 เด็กชาย ปรเมศวร น้ำผุด   

6 10364 เด็กชาย จุลจักร ธีรวาทีกุล   

7 10365 เด็กชาย วรเมธ โอทอง   

8 10366 เด็กชาย โชติวุฒ ิ ดวงดาว   

9 10367 เด็กชาย ธนกฤต ธารากิจ   

10 10368 เด็กชาย ปณณวิชญ มลยง   

11 10369 เด็กชาย ปติพงษ ชูชนะ   

12 10370 เด็กชาย ปยะวัชร ปานสิทธิ์   

13 10371 เด็กชาย ภคพล หนูเริก   

14 10409 เด็กชาย นภชล เสี้ยวยิ้ม   

15 10572 เด็กชาย คุณานนท ชูแสง   

16 10790 เด็กชาย ณภัทร สารวัฒน   

17 10372 เด็กหญิง ปริยาภรณ เอียดชะตา   

18 10373 เด็กหญิง กันตฤทัย คงประสม   

19 10374 เด็กหญิง กุลชญา ภุชงคปทุมมาส   

20 10375 เด็กหญิง อรกัญญา ภุชงคปทุมมาส   

21 10376 เด็กหญิง ศศิกานต โสมวิภาต   

22 10378 เด็กหญิง กรปภา ชวยพันธ   

23 10380 เด็กหญิง ชญานิตย เดชอรัญ   

24 10381 เด็กหญิง ปรียาภัทร ทองมาก   

25 10382 เด็กหญิง พิมพพรรณ ภิรมยทอง   
 

 



รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่ 2/4 

โรงเรียนดรุโณทัย  ประจำปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางสาวปริยาภัทร จีนอินทร    ครูผูชวย                          
 

ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

26 10564 เด็กหญิง ณัทกาญจนภร เซงหิ้น   

27 10611 เด็กหญิง ธัญชนก พลอินทร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่ 2/5 (MEP) 

โรงเรียนดรุโณทัย  ประจำปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางสาววิภาพร ออนนอม    ครูผูชวย                  
 

ที่ เลขประจำตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 10383 เด็กชาย เจษฎา เกื้อเสง   

2 10384 เด็กชาย ดนัยณัฐ อะทะไชย   

3 10385 เด็กชาย กฤษกร หนูเรือง   

4 10386 เด็กชาย ธีรเดช ไชยเสภี   

5 10387 เด็กชาย พงษวริษฐ เพชรรักษ   

6 10388 เด็กชาย อัศมณัฎฐ มณีรัตน   

7 10389 เด็กชาย ภูตะวัน ยอดขันธ   

8 10390 เด็กชาย ปภาวิน เพชรฤทธิ์   

9 10391 เด็กชาย เบญจมินทร เอมสิงห   

10 10392 เด็กชาย พีรวิชญ แซฮ่ัน   

11 10393 เด็กชาย ธนธรณ ธีระกุลพิศุทธิ์   

12 10394 เด็กชาย ภูมินทร สุวรรณโณ   

13 10556 เด็กชาย เปรมปกรณ ชวยกลับ   

14 10395 เด็กหญิง ปุณณดา โปซิว   

15 10396 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา รัตนาจารย   

16 10397 เด็กหญิง ปณตชกร ถนอมนาม   

17 10398 เด็กหญิง จิรัชญา หนูหมาด   

18 10399 เด็กหญิง นภษร กลอมพงศ   

19 10400 เด็กหญิง ญาณิชศา ตองเซงกี่   

20 10401 เด็กหญิง ปภาวรินทร ขวัญทอง   

21 10402 เด็กหญิง สิรภัสสร ภัทรศรัณยกุล   
 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่ 2/6 (MEP) 

โรงเรียนดรุโณทัย  ประจำปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น  นางสาวจันทรทิมา ยืนยง   ครูผูชวย                         
 

ที่ เลขประจำตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 10338 เด็กชาย ฐิติภัทร ชัยศิริ   

2 10403 เด็กชาย กุลธวัชฒ ชูแกว   

3 10404 เด็กชาย กลวัชร สีสุข   

4 10406 เด็กชาย ปญญาวุธ ทองจันทร   

5 10407 เด็กชาย สุระพีร โพธิ์วิจิตร   

6 10408 เด็กชาย ภูมิพัฒน เกิดคง   

7 10410 เด็กชาย ทัศนบดินทร ศรีทองเที่ยว   

8 10411 เด็กชาย พีรวิชญ แสงทอง   

9 10412 เด็กชาย ภัทรเวช แสงสวาง   

10 10528 เด็กชาย ชนาธิป สังขทอง   

11 10555 เด็กชาย ธรณินทร พันตะรักษา   

12 10741 เด็กชาย บรรณกร ยงยวด   

13 10377 เด็กหญิง สวรส วงศศิลา   

14 10413 เด็กหญิง ฐานิดา ศรีโพธิ์   

15 10414 เด็กหญิง พีรยา คงแสง   

16 10415 เด็กหญิง วรรณนฤภรจ ชูชุมชื่น   

17 10416 เด็กหญิง อานิศา เกกินะ   

18 10417 เด็กหญิง มณิสรา โพชสาลี   

19 10418 เด็กหญิง อัญญา จิวากานนท   

20 10421 เด็กหญิง ภัสนันท หนูด ี   
 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 


