
รายช่ือนักเรียนระดับปฐมวัยปที่  3/1 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา  2564 

ครูประจำชั้น นางสาวอัจฉราภรณ รัตนจันทร    ครูผูชวย                            

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 9726 เด็กชาย ภัทรชนน รักแกว   

2 9990 เด็กชาย ศุภกร ชุมเชื้อ   

3 9992 เด็กชาย สิงหไกรศรี พลายดวง   

4 9993 เด็กชาย ปณิธาน บัวตูม   

5 9994 เด็กชาย ปยังกูร สมาธิ   

6 9995 เด็กชาย จิรายุ ดีเบา   

7 9996 เด็กชาย ศุภกร เพชรสุทธิ์   

8 9997 เด็กชาย ฐานพัฒน ตุกวุน   

9 9998 เด็กชาย ธนกฤต ทองหนัน   

10 10201 เด็กชาย จิรพัส ณะฉ่ำ   

11 10286 เด็กชาย สุริยยชญ เยาดำ   

12 10457 เด็กชาย ธนากร อรรถชัยยะ   

13 10463 เด็กชาย คณพศ ไชยมิตร   

14 10466 เด็กชาย กิตติเดช พันหวัง   

15 10000 เด็กหญิง กานตพัชชา จรูญศักดิ์   

16 10001 เด็กหญิง ปุณยวีร ชองลมกรด   

17 10003 เด็กหญิง ผุสดี เส็นฤทธิ์   

18 10005 เด็กหญิง วรณัฏฐา ออนสนิท   

19 10007 เด็กหญิง ธนารีย วงศสวัสดิ์   

20 10008 เด็กหญิง นัญฌญากรณ ขวัญดำ   

21 10009 เด็กหญิง ปรินทรญาดา ฤทธิ์ชวย   

22 10423 เด็กหญิง ณัฐนันท แสงวิสุทธิ์   

23 10424 เด็กหญิง ปภาวรินท นวลมณี   

24 10599 เด็กหญิง ชลธิชา ชัยเพชร   

25 10744 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา อุปถัมภ   
 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำชั้น.... 



รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 

รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่  3/2 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา 2564 

ครูประจำช้ัน  นางปาณิสรา นิลบวร    ครูผูชวย                         
 

ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10011 เด็กชาย ไจรายุ ยิ่งสุข   

2 10013 เด็กชาย วายุ ชูชวย   

3 10014 เด็กชาย รัชชานนท ออนทอง   

4 10015 เด็กชาย เปรมณภัทร จารยสูงเนิน   

5 10016 เด็กชาย ณัฐภัทร แซโคว   

6 10017 เด็กชาย จารุวิทย ดิสโร   

7 10018 เด็กชาย ณัฐพัฒน สถิรโรจนกุล   

8 10019 เด็กชาย เจนวิทย แซตั่ง   

9 10020 เด็กชาย กฤติน ฮ้ันเหย็ก   

10 10021 เด็กชาย เปรมณัช ขาวสอาด   

11 10603 เด็กชาย อภิศรณ เซงหิ้น   

12 10743 เด็กชาย ศุภณัฐ เพชรจันทร   

13 10022 เด็กหญิง กนกพิชย ทองนวล   

14 10023 เด็กหญิง ณิชาภัทร ปราบรัตน   

15 10024 เด็กหญิง ภรณชนก พลเพ็ชร   

16 10025 เด็กหญิง ปวริศา อุยสุย   

17 10026 เด็กหญิง ณฤดี บริรักษนรากุล   

18 10027 เด็กหญิง ปุณยนุช อั้นทอง   

19 10028 เด็กหญิง ฉันทพิชญา ชูชาติ   

20 10030 เด็กหญิง กรองทอง พลรส   

21 10031 เด็กหญิง รัฐภาณี อธิคมประภา   

22 10032 เด็กหญิง นลิน ซอนขำ   

23 10198 เด็กหญิง ปวริศา คงสิน   

24 10270 เด็กหญิง วนิดา อนันทโส   

25 10273 เด็กหญิง สุตาภัทร ชูจินดา   

 

 

 

 

 

 



รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่ 3/3 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น  นางสาวสุรีวัลย  ดอนบุญไทย    ครูผูชวย                           
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10034 เด็กชาย นพนนท เรืองรัตน   

2 10036 เด็กชาย ธนัทปวินท พรมเขต   

3 10037 เด็กชาย พชร คชรัตน   

4 10038 เด็กชาย ณัฏฐ จริยวิจิตร   

5 10040 เด็กชาย ณชธร ทองพันธ   

6 10041 เด็กชาย พัสกร สงปลอง   

7 10042 เด็กชาย ปารเมศ สุดเมง   

8 10043 เด็กชาย ธนพันธุ ศรีวราพันธุ   

9 10045 เด็กชาย ธนากร ศรีเทียม   

10 10266 เด็กชาย ณัฏฐปวัฒน คีรีก้ิน   

11 10616 เด็กชาย ณัฐพัฒน คงจันทร   

12 10745 เด็กชาย กฤษฎิ์ ฉีดอิ่ม   

13 10046 เด็กหญิง วรัชญาน วุนแปน   

14 10047 เด็กหญิง อัญชัน วรวานิช   

15 10048 เด็กหญิง อนุธิดา เพงพิศ   

16 10049 เด็กหญิง ภิญญามาศ ฮ่ึงฮก   

17 10050 เด็กหญิง มาริสา สุทธินนท   

18 10051 เด็กหญิง โชติกา นักปราชญ   

19 10052 เด็กหญิง ฟาริดา เส็นฤทธิ์   

20 10053 เด็กหญิง ปฒฑิตา  บุญศิริ   

21 10055 เด็กหญิง อาภาภัทร คงคิด   

22 10056 เด็กหญิง ขวัญชนก ชุมพล   

23 10271 เด็กหญิง เมริกา คีรีรัตน   

24 10278 เด็กหญิง อารยา จงราบ   

25 10456 เด็กหญิง อภัสรา สังขทอง   
 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพ่ือเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่ 3/4 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น นางสาวรัตนา ณ ระนอง    ครูผูชวย                                        
ที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10057 เด็กชาย ณัฐวุฒิ ภักด ี   

2 10058 เด็กชาย ภัทรพล มะนะโส   

3 10060 เด็กชาย อชิรวิทย สัญวงษ   

4 10061 เด็กชาย ปฐพี แสงดำ   

5 10062 เด็กชาย กฤติพงศ เพชรตะโก   

6 10063 เด็กชาย รชต สกุลเมธานนท   

7 10064 เด็กชาย ธัญพิสิษฐ พลฤทธิ์   

8 10065 เด็กชาย วัชรพล รัตนเมธีวรกุล   

9 10066 เด็กชาย ณรงคศักดิ์ แดงขาว   

10 10067 เด็กชาย ภัทรพล จำนงค   

11 10742 เด็กชาย ปวรพัฒน หลักเพชร   

12 10029 เด็กหญิง วิภาณี กะดิรัตน   

13 10068 เด็กหญิง อนันตรัตน กวางทะวาย   

14 10069 เด็กหญิง พิชชาภา เพชรฤทธิ์   

15 10070 เด็กหญิง โชติกาล จันด ี   

16 10071 เด็กหญิง เจตนิพิฐ ลองจา   

17 10072 เด็กหญิง ชลิตา เทพฐากรกุล   

18 10074 เด็กหญิง ชรินทรทิพย เพ็ชรทองคำ   

19 10075 เด็กหญิง อัครภา อนันตกุล   

20 10076 เด็กหญิง นิชาภา เพียรชอบ   

21 10077 เด็กหญิง ปาณิสรา โยธารักษ   

22 10272 เด็กหญิง ซีญาดาฮ ฤทธิ์หมุน   

23 10469 เด็กหญิง พชรพรรณ ศิริขันธ   

24 10554 เด็กหญิง ณัฐณิชา รัตนช ู   
 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



 

รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่ 3/5 (MEP) 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา 2563 

ครูประจำชั้น นางสาวสุกัญญา จรุงกีรติวิมล ครูผูชวย                        
ท่ี เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 10059 เด็กชาย วรกร ศรีพิบูลย   

2 10079 เด็กชาย วริศ หมื่นโพธิ ์   

3 10080 เด็กชาย ปรเมศวร แกวยอด   

4 10081 เด็กชาย ติณหพัฒน หอภัทรชนจินดา   

5 10082 เด็กชาย ณัฐพัชร แกวละเอียด   

6 10083 เด็กชาย ชัยพิพัฒน หนูยศ   

7 10084 เด็กชาย ชวิศ สงทิพย   

8 10085 เด็กชาย ภัทณพงษ พิชญาพล   

9 10086 เด็กชาย ธาม เองฉวน   

10 10087 เด็กชาย พีรพัฒน เกื้อนอย   

11 10088 เด็กหญิง ชญาณพิมพ เชยช่ืนจิตร   

12 10089 เด็กหญิง พิชญธิดา ศรีสุขใส   

13 10090 เด็กหญิง ปทมพร ติ่งซุยกุล   

14 10091 เด็กหญิง พิมปาณัสม เพ็ชรรัตน   

15 10092 เด็กหญิง ณัฎนฑี แรเพชร   

16 10093 เด็กหญิง อุลญา ศรีวิเชียร   

17 10094 เด็กหญิง ภัทราพร เชยช่ืนจิตร   

18 10095 เด็กหญิง ณัฐวิมล จันทรา   

19 10097 เด็กหญิง ลลินดา ซันดราล ชูทิพย   

20 10098 เด็กหญิง พรนภัส สิทธิชัย   

21 10253 เด็กหญิง บุณรดา  อันยา   บริบูรณ   ทิโบโก   

22 10422 เด็กหญิง ปริฉัตร หมื่นสนิท   
 

 

 

 

 

 

 

รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพ่ือติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 



รายชื่อนักเรียนระดับปฐมวัยปที ่ 3/6 (MEP) 

โรงเรียนดรุโณทัย   ประจำปการศึกษา 2564 

ครูประจำชั้น  นางนุสรา ชูแกว ครูผูชวย                               
ที่ เลขประจำตัว ช่ือ - สกุล หมายเหตุ 

1 9991 เด็กชาย ธนกฤต ไชยแกว   

2 10099 เด็กชาย ธนากร ธรรมรงค   

3 10100 เด็กชาย ชยุตม สุวรรณโน   

4 10101 เด็กชาย ธนภัทธ เยาวดำ   

5 10102 เด็กชาย ภูเบศ สุวรรณโณ   

6 10103 เด็กชาย ณัฏฐนันท สงแสง   

7 10104 เด็กชาย วัชรชัย รักนาชาติ   

8 10106 เด็กชาย จักรณัฏฐ รักทองหลอ   

9 10107 เด็กชาย พิชุตม พวงจันทร   

10 10108 เด็กชาย ปพนธีร เองฉวน   

11 10523 เด็กชาย ภาสกร แกวสียงค   

12 10004 เด็กหญิง พิชญาภา เอียดรา   

13 10006 เด็กหญิง อธิชา ใหมจันทร   

14 10096 เด็กหญิง ลภัสรดา นาเลื่อน   

15 10109 เด็กหญิง กัญญาภัค ออยทอง   

16 10110 เด็กหญิง พิชามญชุ ตรีทอง   

17 10111 เด็กหญิง ณัฐรินีย แกวละเอียด   

18 10112 เด็กหญิง สาธินาภาณิ์ สวนอินทร   

19 10113 เด็กหญิง จันทรปรียา สิกขาจารย   

20 10114 เด็กหญิง ปรีญารักษ ตูลเพ็ง   

21 10115 เด็กหญิง ชญาภา ชูแกว   

22 10117 เด็กหญิง ขวัญธิดา นันทชาติ   

23 10118 เด็กหญิง ศุภิสา บุญเศษ   
 

 

 
รบกวนผูปกครองแสกน OR Code เพื่อเขาไลนกลุมของหองเรียน 

เพื่อติดตามขอมูลขาวสารจากครูประจำช้ัน.... 


