
       ตามท่ีโรงเรียนอุดมดรุณี ได้ด าเนินการให้นักเรียนมารายงานตัวและมอบตัวเพ่ือยืนยันสิทธ์ิ ในการเข้าศึกษาต่อ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ท่ี 14 มิถุนายน 2563 แล้วน้ัน  บัดน้ีโรงเรียนอุดมดรุณี 
จึงได้ด าเนินการจัดห้องเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  เสร็จส้ินแล้ว ดังมีรายช่ือห้องเรียนตามประกาศแนบท้ายน้ี

*หมายเหตุ
การจัดเงินระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 - ก าหนดการนักเรียนแต่ละห้องจะแบ่งคร่ึงห้องมาเรียนสลับคนละสัปดาห์
   นักเรียนกลุ่ม A ให้มาช าระภายในวันจันทร์ท่ี 29 มิถุนายน 2563 (เปิดเรียนวันแรกกลุ่ม A)
   นักเรียนกลุ่ม B ให้มาช าระภายในวันอังคารท่ี 7 กรกฎาคม 2563 (เปิดเรียนวันแรกกลุ่ม B)
   หากนักเรียนและผู้ปกครองยังไม่พร้อมท่ีจะช าระเงิน คนละ 1,500 บาท
   ในวันดังกล่าวให้นักเรียนและผู้ปกครองขอผ่อนผันได้แต่ต้องช าระก่อนปิดภาคเรียน

ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี
เร่ือง ประกาศผลการจัดห้องเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2563

 ............................................................

                    ประกาศ  ณ  วันท่ี  16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

                                               (นายเรืองวิทย์  ปรากฎวงษ์)
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนอุดมดรุณี



ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวพัชราภา    ปาณะดิษ
2 นางสาวอนงค์พร    สอนโต
3 นางสาวภัทรจิรา    จันน้อย
4 นางสาวกนกพร    เกิดเกตุ
5 นางสาวณัฏฐากร    จิตร์ลัดดา
6 เด็กหญิงกรวรรณ    ยะต๋ัน
7 นางสาวทิพธัญญา    ทัศนา
8 เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา    อรชร
9 เด็กหญิงสุภคินี    จิตรวิเศษ
10 เด็กหญิงมณฑิรา    อยู่พุ่ม
11 เด็กหญิงตีรณา    เล่ียมวัฒนสุธา
12 นางสาวปรกมล    ยอดนวล
13 นางสาวภคญาณ์    เกตุทอง
14 เด็กหญิงนวรัตน์    สร้อยมี
15 นางสาวภัทรวรรณ    กล่ันสว่าง
16 เด็กหญิงสุธิมา    บัวป้อม
17 นางสาวพุธิตา    สอนทุ่ง
18 เด็กหญิงฟารีดา    นวลเอ่ียม
19 นางสาวกนกวรรณ    ทองเอ็ม
20 นางสาวกมลวรรณ    บุญสุข
21 นางสาวชุติกาญจน์    เผือกแดง
22 นางสาวดุษิตา    โกญจนรุจิ
23 นางสาวกุลณัฐ    นาคสวน
24 เด็กหญิงกวินนาฎ    สุขเจริญ
25 นางสาวกุลนิภา    ล าจวน
26 นางสาวศิริประภา    กอนผ้ึง
27 นางสาวเบญญา    เปรมปรีด์ิ
28 นางสาวกรรณิการ์    เทศทอง
29 เด็กหญิงณัฐณิชา    โพธ์ิดี
30 นางสาวกุลธิดา    บุญทวี
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31 นายธนัท    แก้วจันทร์
32 เด็กหญิงณฐพร    เฟ่ืองฟุ้ง
33 นายชิษณุพงศ์    โสฬส
34 นางสาววรนุช    วันเพ็ญ
35 นางสาวจีรนันท์    มะโนนึก
36 เด็กหญิงอภิญญา    เต็มเป่ียม
37 นางสาวศิริรัตน์    จุลพันธ์
38 นางสาวฐิตินันท์    พ่ึงดี
39 นางสาวกันต์กมล    ภักดี
40 นางสาวสุณิสา    เกษรสกุล
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ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 เด็กหญิงกัลยกร    เกิดอุทัย
2 เด็กหญิงสโรชา    มีชัย
3 เด็กหญิงวิธิตา    ชัยวงค์
4 เด็กหญิงณัฐธิดา    จ๋ิวนารายณ์
5 เด็กหญิงศิโรรัตน์    ธาราดรุณีกุล
6 นางสาวศิริรัตน์    คงรักษา
7 นางสาวอภิญญา    จ ารูญ
8 นางสาวกัญญาณัฐ    บางทวี
9 นางสาวชุติกาญจน์    มะลิวัลย์
10 เด็กหญิงนวมลล์    นวลใย
11 เด็กหญิงนงนภัส    อินทร์เรือง
12 นางสาววราภรณ์    หอมช่ืน
13 นางสาวนันท์นพิน    ไชยเนตร
14 เด็กหญิงจารุณี    กล่ าแย้ม
15 เด็กหญิงปภาวรินท์    แสนเปา
16 นางสาวสุทธิดา    น้อยนวล
17 เด็กหญิงนันธิชา    บุญเกิด
18 นางสาวกชพร    มาตรสิงห์
19 นายจิรเดช  แสงงาม
20 เด็กชายจุมพลภัทร์    สาเกกูล
21 เด็กหญิงปานระพี    สีปานเงิน
22 เด็กหญิงฌัชชา    กล่อมกมล
23 นางสาวสุพรรณษา    ศรัทธาผล
24 นางสาวกานต์พิชชา    ค าพวง
25 นางสาวกาญจนา    นาเกลือ
26 นางสาวอุดมลักษณ์    เจือจาน
27 นางสาวจอมขวัญ    แก้วทุ่ง
28 เด็กหญิงจิตรทิวา    คล่องยันต์
29 นางสาวนารีรัตน์    ม่ันพุ่ม
30 นางสาวพิมพ์วลัญช์    ขาวเขียว
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31 นางสาวณัฏฐิตา    จิตร์ลัดดา
32 นางสาวจารุวรรณ  เม้ยก าเนิด
33 นางสาวชลันธร    ทิมทอง
34 เด็กหญิงปัฐกานต์    บุตรนุช
35 นางสาวนิสารัตน์    คล้ายโพธ์ิศรี
36 เด็กหญิงพนัทสุตรา    กองนอก
37 นางสาวอทิตา    ศิริวานิชยะกุลณ์
38 เด็กหญิงสุธิดา    ชูเตชะ
39 นางสาวอรณ์ปวีณา    ภูมิจิรพัฒน์
40 นางสาวเบญจมาภรณ์    อาภาภิวัฒน์
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ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 เด็กหญิงณัฏฐากร    อ้นป้อม
2 นางสาวพีรดา    แก้วจันทร์
3 นางสาววรัญญา    ธูปเทียน
4 นางสาวศศิวรรณ    บุญมี
5 เด็กหญิงนันท์นภัส    ภู่เจริญ
6 นางสาวนงนภัส    ใจแปง
7 นางสาวณิชกานต์  ศรีโอสถ
8 นางสาวศรัญญา    สอนเม่น
9 นางสาวนันทิชา    อินชาญ
10 นางสาวณัฐชา    ทองลาด
11 เด็กหญิงวิรากานต์    ค าคง
12 เด็กหญิงณัฐณิชา    โพธ์ิมล
13 นางสาวชนิสรา  ล้ิมวิไล
14 นางสาวกสิพร    ราชแก้ว
15 เด็กหญิงลินลณี    กิติจีราพัฒน์
16 นางสาวทิพวรรณ    ม่ันอ้น
17 นางสาวณัฐพร    เรืองฤทธ์ิ
18 นางสาวโยษิตา    เทียนทอง
19 นางสาวรักษิณา  นุ่มพรม
20 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    โพธ์ิพิเนตร

รายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  4/3
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ
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ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวรัตนาวดี    วิปัดทุม
2 เด็กหญิงณัฐวิภา    ฟักมี
3 เด็กหญิงชนกภัทร    ค าชุน
4 เด็กหญิงวรวรรณ    สุโขไตรรัตน์
5 นางสาวจีรนัยน์    มะโนนึก
6 นางสาวนัฐธิดา    วรนุช
7 นางสาวกรรณิการ์    หอยสังข์
8 นางสาวบุญยาพร    นันธิใจ
9 เด็กหญิงณัฐธยาน์    เจ๊กอยู่
10 นางสาวสาฑิฎา    เค้าอ้น
11 นางสาวธนมาศ    บุญประเสริฐ
12 เด็กหญิงธนิฏฐา    แก้วทุ่ง
13 นางสาวชลธิชา    ขุนใจ
14 นางสาวกัญจณากรณ์    พานทอง
15 นางสาวบัณฑิตา    บุญเกตุ
16 นางสาววิลาวัณย์    นงค์โภชน์
17 นางสาวณัฐวดี    สอนน้อย
18 นางสาวณัฐชา    พุฒทอง
19 เด็กหญิงโชติมา    เท่ียงดี
20 นาวสาวลักษณารีย์  ลาดโลศรี
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ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวณัฐกฤตา    เพ็ชรคง
2 เด็กหญิงพณัฐชา    บวรอครโยธิน
3 นางสาวเนตรลดา    พงษ์ปรีชา
4 นางสาวพิชญาภา    คงรักษา
5 นางสาวปราณี    ทรัพย์เมือง
6 นางสาวสุนิษา    ศรีฟ้า
7 นางสาวจุฑามาศ    สอนทุ่ง
8 เด็กหญิงวริศรา    ยอดอ่อน
9 เด็กหญิงมนสิชา    บัวป้อม
10 นางสาวกฤตพร    ค้ามอยู่
11 เด็กหญิงธนัญญา    อุตรพันธ์
12 นางสาวปภัสรา    แสงเหลือ
13 เด็กหญิงธุมวดี    กล่ินหอม
14 นางสาวสุนิษา    บ้านกล้วย
15 นางสาวณัฐณิชา    นิลจันทร์
16 เด็กหญิงวรินทร    เฮ็งศิริ
17 นางสาวจริชยา    พูลมา
18 นางสาวชนัญชิดา    น้อยทิม
19 นางสาวพิมพ์แก้ว    โพธ์ิทรง
20 นางสาวชัญญานุช  เท่ียวดี
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แผนการเรียนภาษาจีน
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ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายชนันตพล    นวลต้ัง
2 นางสาวพิชชาพร    เพ็งคล้าย
3 นางสาววิลาสินี    มีสัตย์
4 นางสาวธันยมัย    อยู่พุ่ม
5 นางสาวกุลจิรา    คงหม่ืนรักษ์
6 นางสาวแพรพลอย    ทรัพย์ไทย
7 นางสาวหทัยชนก    วงค์พราหมณ์
8 นางสาวมณฑิตา    ย้ิมเพ็ชร
9 นางสาวกัญญารัตน์    รอดทุ่ง
10 เด็กหญิงนวพรรษนันท์    อินทร์เรือง
11 นางสาวเยาวลักษณ์    เกตุบาง
12 นางสาวกนกนิภา    บุญลือ
13 นางสาวผกามาศ    ไชยะสุโข
14 นางสาวแพรวา    เขียวเหลือง
15 นางสาวเพ็ญนภา    คนา
16 เด็กหญิงพิทยาภรณ์    สุขพลอย
17 นางสาวสิวลี    พุ่มพวง
18 นางสาวปภาดา    หิมวัลย์
19 นางสาวอริสรา    เขียวฤทธ์ิ
20 นางสาวกัญญณัฐ  เล็กไพจิตร

แผนการเรียนภาษาญ่ีปุ่น
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ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวพรชนก    ตุ่นแก้ว
2 นางสาวกรกวิน   พลอยเลิศ
3 นางสาวธิดารัตน์    ท้าวค าวัง
4 เด็กหญิงชาลิสา    ค าเนียม
5 นางสาวภูษณิศา  แมลงภู่
6 นางสาวจิดาภา    ด ารงค์ไทย
7 นางสาวปรีฌาภา    พลจันทร์
8 นางสาวภัทรธิดา    ค าพวง
9 นางสาวพัชราภา    ก้อนเกตุ
10 นางสาวศิริรัตน์    เขียวสี
11 นางสาวสุพัตรา  คงหม่ืนรักษ์
12 นางสาวเมทาวดี  ปานเกตุ
13 เด็กหญิงธนภรณ์    จันโนราช
14 เด็กหญิงลักษิกา    จันทร์ค า
15 เด็กหญิงวรรณวิสา    สุริยะลังกา
16 นางสาวพัชรพร  เลิศม่วง
17 นางสาวนาถสิริ    รอดเจริญ
18 นางสาวฉัตรรวี    รัศมี
19 เด็กหญิงสุทธิชา    นารถบุญ
20 นางสาวมนัสนันท์    นกสี
21 นางสาวภิญญ์ปวีณ์    จิตรพินิจ
22 นางสาวนฤมล    พรมเนตร
23 นางสาวสิริรินทร์    เปรมอ้น
24 นางสาวสุวนันท์    ศรีผ่องใส
25 นางสาววริศรา    บุญหนุนเทศ
26 นางสาวอัณณ์  ช่วยกล่ิน
27 นางสาวชลลดา    พัดแสง
28 นางสาววิลาวัณย์    เขียวขาว
29 เด็กหญิงวาสิทฐี    บุญชุ่ม
30 นางสาววิภาภรณ์    เฉียงเมือง

แผนการเรียนสังคมศึกษา
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31 เด็กหญิงวิภาพร    วงษ์ต่าย
32 เด็กหญิงพชรพร    ช่ืนอ่อน
33 เด็กหญิงพลอยชมพู    ค าแปลง
34 นางสาวสิริรัตน์  แป้นจาก
35 เด็กหญิงภัทรธิดา    ทองแพง
36 เด็กหญิงวันวิสา    บัวเผ่ือน
37 นางสาวพัชรพร    แก้วค ากอง
38 นางสาวณัฐณิชา    ค าผาย
39 นางสาวศรัณย์พร    รักฉาย
40 เด็กหญิงพาฝัน    บัณฑิตย์
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ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 นายธีธัช  ชัยวัฒนกุล
2 นายคุณธรรม  เมฆไตรรัตน์
3 นางสาวณัชชา  นาคทับทิม
4 นางสาวญาณิศา  นันธิใจ
5 นางสาวมนัสนันท์  แจ่มจันทร์
6 เด็กชายศุภกร  สร้อยทอง
7 นางสาวพิมพ์กุลชา  ภูมิจิรพัฒน์
8 นายณภัทร  น่ิมนวล
9 นางสาวบัณฑิตา  เลิศแตง
10 นางสาวกัลยรัตน์  ทองปอนด์
11 นายจิรภัทร  แห่วตระกูลปัญญา
12 นางสาวปางบารมี  เขาค่าย
13 นายปิยวัสส์  ยืนยงค์
14 นางสาวธัญชนก  พุฒฤทธ์ิ
15 นางสาวศศิตา  ศิริวัลลภ
16 นางสาวชุติกาญจน์  เหล็กคม
17 นายวรรณรัตน์  ชาญสุวรรณ
18 นายวรานนท์  แก้วนัยจิตร
19 นายนิลพัฒน์  แจ่มจันทร์
20 เด็กหญิงบัวบูชา  วุฒิสารเจริญ
21 นางสาวจารุวรรณ  ทับทิม
22 นางสาวก่ิงกาญจน์  คงก าเหนิด
23 นางสาวทิติยา  เลิกม๊อก
24 เด็กหญิงบุญญาพร  สินสะอาด
25 นายอนวัช แสงมาตร์
26 นายพัชรพล  ศรีพล
27 นางสาวอภิญญา  เพ่ิมสุข
28 นางสาวกมลชนก  หล าทุ่ง
29 เด็กหญิงชาลิสา  เรืองสว่าง 
30 นางสาวปารวี  บ่ายคล้อย
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ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 นายวรพล  ปานเขียว
2 นางสาวกนกวรรณ  รอดสุวรรณ
3 เด็กหญิงวีรดา  ปัญติ
4 นางสาวกัญญาภัค  เม้าก าเหนิด
5 นางสาววาณิชา  เสาร์แบน
6 นางสาวพิชญาภา  เนตรบุตร
7 นายเชษฐพนธ์  ทับทิม
8 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช านิ
9 นายศรัณยพงศ์  วาดเอ้ือยวงค์
10 นางสาวณัฐณิชา  ดิษสาย
11 นางสาวอัญมณี  จันทร์เจริญ
12 นางสาวณัฐวิภา  เพชรเอม
13 นางสาวสรัลธร  ทัพวัน
14 นางสาวพิชญา  ทักขินานนท์
15 นางสาวบุญรักษา  อ่ิมชา
16 นายธนวัฒน์  จุ้ยวงษ์
17 นางสาวสโรชินี  เอ่ียมสุรนันท์
18 นายธรรมดนย์  ชมชัย
19 นางสาวชมพูนุช  ใจแปง
20 นางสาวศุภวรรณ  ทองทรัพย์
21 นายวรชัย  ทองสังข์
22 เด็กหญิงปณิชา  วิศิษฏ์สุนทร
23 เด็กหญิงปภัสสร  แสงพรม
24 นายสรยุทธ  แก้วถม
25 นางสาวรติบูลณินท์  เหมธนกิจโภคิน
26 นางสาววริศรา  จังกินา
27 นายกนกพล  ด่านวัฒนพานิช
28 นางสาวภัททิยา  สุขสวัสด์ิ
29 นางสาวพิชามญช์ุ  ปรารมย์
30 นายทวีศักด์ิ  เอ่ียมมาก
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ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
1 เด็กชายอัษฎา               จันทร์อินทร์
2 เด็กหญิงบุญญรัฐ            หอมหวาน
3 เด็กชายบุศย์                 สิงห์คราม
4 นายธนวิชญ์                  มีมุข
5 นางสาวโชติชนิต             มังคะลี
6 นางสาวจิราภรณ์            จิรเวศยานนท์
7 เด็กหญิงจิราพัชร          ลือเฟ่ือง
8 นายณธีโชค                  ศรีสันต์
9 นายธันวา                    แสนบุญศรี
10 เด็กชายทิวไม้               พุ่มพวง
11 เด็กหญิงพรกมล            รอดประเสริฐ
12 เด็กหญิงสิริภร              กิตติธงโสภณ
13 เด็กหญิงดลยพร            อ่วมบุญ
14 เด็กหญิงธาริณี              สุขแท้
15 นายธนกฤต                 ชัพวิโรจน์
16 เด็กชายอัครวินท์           ชัยวรรณสุทธ์ิ
17 เด็กหญิงศตพร              เพ่ิมพูล
18 เด็กหญิงพัสนันท์           ทองหล่อ
19 นายศุภเมธต์                เตตะสวัสดิพงษ์
20 นายจงรัก                   หนูน้อย
21 นางสาวจิรภัทร            เขียวพวง
22 นางสาวกุลจิรา             ไทยเจริญ
23 นางสาววลัยลักษณ์        ไกรทอง
24 นายมณฑล                 บุณยมณี
25 นางสาวธัญรดา            ศุภพิริยะกุล
26 นายไกรวิชญ์               อินโตนด
27 เด็กหญิงณิชาภัทร        ป่ินจุไร
28 นางสาวนันทกานต์       รักถึง
29 นางสาวอริศรา             ค าป๊ับ
30 นางสาวกัญญาพัชร       กาศร
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31 นางสาวกนิษฐา           พุ่มชา
32 นางสาวนุชนารถ          อุดมสุข
33 นางสาวสุมิตรา           สิงห์บุระอุดม
34 นางสาวศรัณพร          จุดประสงค์
35 นางสาวพรรภัสษา       โพธ์ิขวัญ
36 นางสาวนพรดา           เป้ก้า
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