
 

 

 

 

 

 

ประกาศ 

นักเรียนที่สมัครสอบเขาศึกษาตอโครงการหองเรียนพเิศษ SME ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   

ปการศึกษา 2565 ในวันเสารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2564 ใหปฏิบัติดังนี้ 

1. นักเรียนตรวจหองสอบของตนเองใหเรยีบรอย 

2. ผูปกครองสงนักเรยีนฝง ประตตูลาดชินตา เทานั้น  ( ขอความรวมมอืผูปกครองมาสง  

   แตไมอนญุาตใหผูปกครองเขามาในบริเวณโรงเรียน ) 

 3. นักเรียนเดินผานเครือ่งเทอรโมสแกนเพื่อตรวจวัดอุณหภูม ิ

 4. นักเรียนไปพบครคูุมสอบประจำหองสอบ ณ บริเวณหนาเสาธง 

 5. นักเรียนทุกคน ตอง สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา 

 6. ผูปกครองสงนักเรยีนตั้งแตเวลา 08.00 น. และรับกลับในเวลา 11.00 น. ณ บริเวณ 

   ประตูฝงตลาดชินตา 

 7. นักเรียนเริ่มสอบเวลา 09.00 น. 11.00 น. และทยอยออกจากหองสอบทีละหอง 

 

  

 



โรงเรียนดรโุณทยั : เลขที � 49 ถนนเจิมปัญญา ตาํบลทบัเที �ยง อาํเภอเมือง จงัหวดัตรงั 92000 

Darunothai  School  :  49  Jermpanya  Road , Trang  92000   
Tel. (075) 218-362 , 590-0759  Fax. (075) 218-362   E - mail :  darunothai_trang@hotmail.com , www.darunothai.ac.th/ 

 

 
 

มาตรการป้องกันโควิด – �� ในการสอบเข้าเพื�อศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิ เศษวิทยาศาสตร์  

คณิตศาสตร์  และภาษาอังกฤษ (SME) ระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที�  � ประจาํปีการศึกษา ���� ในวนัเสาร์ที�  �� 

ธนัวาคม พ.ศ. ���� เวลา ��.�� – ��.�� น. ณ โรงเรียนดรุโณทยั อาํเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง  มีดงัต่อไปนี�  
 

มาตรการห้องสอบ 

1. จัดห้องสอบ  ห้องละ  ��  คน โดยเว้นระยะห่าง  �  เมตร (ขนาดห้อง � x � เมตร) และไม่เปิด

เครื�องปรับอากาศ 

2. นกัเรียนที�เขา้สอบ จดัสอบตามโรงเรียนเดิม  และยดึตามการไดรั้บวคัซีน  

3. มีการจดัหอ้งสอบสาํรองไว ้ จาํนวน � หอ้ง  สาํหรับนกัเรียนที�มีอุณหภูมิร่างกายมากกวา่ หรือ เท่ากบั  

��.� องศาเซลเซียส  และนกัเรียนที�มาจากกลุ่มเสี�ยง  รวมทั�งพื�นที�เสี�ยง 

�.    ทาํความสะอาดพื�นที�ดว้ยนํ�ายา หรือ แอลกอฮอลฆ์่าเชื�อโรค  
 

มาตรการของผู้เข้าสอบ ผู้คุมสอบ และผู้เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคนต้องปฏิบัติ  ดังนี� 

1. คดักรอง ตรวจวดัอุณหภูมิ ผูเ้ขา้สอบ  ผูคุ้มสอบ  และผูเ้ขา้มาในบริเวณสนามสอบทุกคน โดยผา่น 

เครื�องเทอร์โมสแกน ประตูฝั�งชินตา  เท่านั�น 

2. จดัใหมี้จุดลา้งมือ ดว้ยสบู่ , แอลกอฮอล ์, เจลลา้งมือ หรือ นํ�ายาอื�น ๆ  ที�สามารถฆ่าเชื�อโรคได ้ 

3. นกัเรียนที�มาสอบเขา้ชั�นมธัยมศึกษาปีที� � โรงเรียนขอความร่วมมือผูป้กครองมาส่ง ตรงประตูฝั�งชินตา 

และไม่อนุญาตใหผู้ป้กครองเขา้มาในบริเวณสนามสอบ 

4. ไม่มีการจาํหน่ายอาหาร และเครื�องดื�ม 

5. ผูเ้ขา้สอบทยอยขึ�นหอ้งสอบ  เวน้ระยะห่างระหวา่งการเดิน  เมื�อผา่นจุดคดักรองเรียบร้อยแลว้ 

6. เมื�อเสร็จสิ�นการสอบ อนุญาตใหผู้เ้ขา้สอบออกจากหอ้งสอบทีละหอ้ง โดยมีการเวน้ระยะห่าง  

และงดพบปะพูดคุย 
 

มาตรการเสริม 

1. นกัเรียน  ครูผูคุ้มสอบ  และบุคลากรทุกคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยั 

2. ผา่นจุดคดักรอง  ตรวจวดัอุณหภูมิทุกคน 

3. ดาํเนินการสอบภายในเวลา � ชั�วโมง  เท่านั�น 

 

 

 



1 525 เด็กชาย สุทิวัส สารสิทธ
2 533 เด็กชาย ธนกฤต นาทุงนุย
3 538 เด็กหญิง ณภัทร ดวงนุย
4 546 เด็กหญิง ทิพยนภา ปรีดาศักดิ์
5 557 เด็กหญิง พรนภัส ขาวเนียม
6 569 เด็กชาย กันตพงษ จริงจิตร
7 243 เด็กชาย กองภพ ภูกลาง
8 591 เด็กหญิง อภิสรา พิชัยรัตน
9 651 เด็กชาย กฤตานนท เพชรสี่หมื่น
10 665 เด็กชาย ณัฐดนัย เกลาเกลี้ยง
11 668 เด็กหญิง ศุภิดา ทัพชุมพล
12 526 เด็กชาย วิศวิท ศรภักดี
13 527 เด็กชาย ธนวิชญ เล่ือนแกว
14 528 เด็กชาย ภูชิสส ริมสินธุ
15 529 เด็กชาย ฐิติวัชร บริมาตร
16 530 เด็กชาย ศิวะปรีชา เพชรสุทธิ์
17 532 เด็กชาย พสุเทพ หนูเอียด
18 534 เด็กชาย ผดุงเกียรติ เพชรชุม
19 535 เด็กหญิง บุญนิสา เตงชู
20 536 เด็กหญิง ณัฐชนัน ทองชิต

หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนสอบเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หองเรียนพิเศษ (SME)
โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง   ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบที่  1

ที่
ใบ

สมัคร
ชื่อ - สกุล



1 537 เด็กหญิง ชุติกาญจน แซอิ่ว
2 540 เด็กหญิง ศิริญากรณ หนูสม
3 541 เด็กชาย แทนคุณ นิลละออ
4 542 เด็กหญิง สุภัทรธนัน ผกาวรรณ

5 545 เด็กชาย วิชญพล ชลสาคร
6 547 เด็กหญิง เทียนฟา มูลแกว
7 549 เด็กชาย กันทรากร บรรฐาน
8 551 เด็กหญิง นินาดียา อินทองแกว
9 552 เด็กหญิง รวินทนิภา จําปา
10 555 เด็กชาย ชยากร แซลิ่ว
11 556 เด็กหญิง กนกนาถ ทวีพัฒนะพงศ
12 244 เด็กหญิง วณัฐธิดา มากผล
13 558 เด็กหญิง ณิชกานต ชูทอง
14 559 เด็กหญิง พิมพชนิกา พรมราช
15 560 เด็กหญิง ณัฐญาดา หวังกา
16 561 เด็กชาย วรท คงชู
17 562 เด็กชาย ชนสรณ อมรวิริยะนนท
18 563 เด็กหญิง ณิชานันท หยูจีน
19 566 เด็กชาย วรากร อโนทัย
20 567 เด็กหญิง พัชรพร วรรณแรก

หมายเหตุ

โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง   ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบที่  2

ที่
ใบ

สมัคร
ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักเรียนสอบเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หองเรียนพิเศษ (SME)



1 568 เด็กหญิง เปรมิกา เพ็งเล็ง
2 570 เด็กหญิง รักติบูล ชัยเดช
3 241 เด็กชาย รตน โกมาสถิตย
4 255 เด็กหญิง รัชฎาพร แซฉั่ว
5 259 เด็กหญิง ธาม บุญลือ
6 571 เด็กหญิง ณัฐธยาน บุญพาฤทธิ์
7 573 เด็กชาย ณัฐ กลอมพงษ
8 242 เด็กชาย เมธาสิทธ์ิ เจริญยิ่ง
9 575 เด็กหญิง ชณัญศิมา แซลิ้ม
10 253 เด็กหญิง พชรพรรณ วิโนทัย
11 576 เด็กชาย จุติภัทร สิงหอินทร
12 577 เด็กชาย เมธาวี กาญจนวนิชกุล
13 578 เด็กหญิง ปาณิศา นาคพล
14 246 เด็กชาย ปภังกร ชวยชู
15 265 เด็กชาย สุนิธิ นิลสุวรรณ
16 579 เด็กหญิง วลัยรัตน กังแฮ
17 580 เด็กหญิง เขมมินทรา เชื้อเขา
18 581 เด็กหญิง ภัฑรดา นวลนิล
19 583 เด็กชาย อติกัณต นวลสุวรรณ
20 584 เด็กหญิง แสงทิพย ยอดแสงสุริยา

หมายเหตุ

โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง   ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบที่  3

ที่
ใบ

สมัคร
ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักเรียนสอบเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หองเรียนพิเศษ (SME)



1 585 เด็กชาย ชโยทิตย สันพินิจ
2 586 เด็กชาย ธนาพล ดิสโร
3 589 เด็กหญิง ภคมน แซอึ้ง
4 590 เด็กหญิง วรรวรา วังสะจันทานนท
5 592 เด็กหญิง ชนันรัตน ผกามาศ
6 593 เด็กหญิง ณิชชา เตชาธรรมนันท
7 594 เด็กชาย ชินกฤติ สุวรรณเวลา
8 597 เด็กชาย จักรภัทร รักสิทธิ์
9 599 เด็กหญิง ณัฏฐทรัพย เพ็ชรรัตน
10 600 เด็กชาย ศิรวิทย นุนตา
11 601 เด็กชาย สันติภาพ สุจริตชีววงศ
12 650 เด็กชาย ณัฐชนนท รอดทุกข
13 294 เด็กหญิง ลักษิกา ไทยกลาง
14 652 เด็กหญิง อักษิกา สุดดวง
15 655 เด็กชาย พีรวิชญ หนูหมอก
16 656 เด็กชาย ธีรเมธ มงคลธนพร
17 657 เด็กชาย ฟนเฟริฎเริก บายฟุต
18 658 เด็กชาย ธนภัทร เสงขาว
19 659 เด็กชาย ณรงคฤทธิ์ เบอรพันธุ
20 661 เด็กชาย นมน หนูชวย

หมายเหตุ

โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง   ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบที่  4

ที่
ใบ

สมัคร
ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักเรียนสอบเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หองเรียนพิเศษ (SME)



1 662 เด็กชาย ทินกฤต ศรีคชชา
2 663 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ รักจันทร
3 664 เด็กชาย ยศวริศ นาคสุวรรณ
4 666 เด็กชาย สรณสิริ คุมชาติ
5 667 เด็กหญิง อชิรญาณ อรุณรัตน
6 670 เด็กหญิง นฤมล ดวงดํา
7 604 เด็กหญิง สุธิมา แซหลี
8 605 เด็กหญิง ศวรรยา ชัยพลเดช
9 608 เด็กหญิง ธนัชพรรณ ดําสิโก
10 609 เด็กหญิง ศศิกานต ชวยชีพ
11 610 เด็กชาย ศุภณัฐ เขตรัตนา
12 611 เด็กหญิง ภัทราพร กี่สุน
13 612 เด็กชาย พงศภัค จรเสมอ
14 613 เด็กหญิง ณัฐวรา บุญชูวงศ

15 614 เด็กหญิง พริสร ชุมนาคราช
16 615 เด็กหญิง พิชญาภา หมุนกลับ
17 616 เด็กหญิง ชนมนิภา ชุมชื่น
18 618 เด็กหญิง พชรพร จงใจ

19 679 เด็กชาย อาชวิน ประวาลวรรณ
20 302 เด็กชาย ภัทรธร ฉิมเพ็ชร

หมายเหตุ

โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง   ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบที่  5

ที่
ใบ

สมัคร
ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักเรียนสอบเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หองเรียนพิเศษ (SME)



1 531 เด็กชาย ทรงรัฐ สมาธิ
2 539 เด็กหญิง กันยนุดี เสรีรักษ
3 543 เด็กหญิง เปมิกา แกวหาประการ
4 544 เด็กชาย กษิดิศ ลิขิตกิจเกษตร
5 548 เด็กหญิง ฐิตาภรณ ศิริพานิชย
6 550 เด็กหญิง ณัฐณิชา ฮึ่งฮก
7 553 เด็กหญิง ธวัลรัตน เยาดํา
8 554 เด็กชาย ธัญยวิชญ สุวรรณรัตน
9 564 เด็กชาย ธนวุฒิ โชติกมาศ
10 565 เด็กหญิง ณิชาภัทร สัทธาประสิทธิ์
11 267 เด็กหญิง ณัฏฐนันท ใจจอง
12 251 เด็กชาย ธนกร บุญลือ
13 572 เด็กชาย ฉันทพัฒน ศรสลักศิลป
14 574 เด็กหญิง กัลยกร บุญรักษาตระกูล
15 269 เด็กหญิง พัทธธีรา เสียมไหม
16 574 เด็กหญิง ลัลนญดา จิตรา
17 245 เด็กชาย กันตินันท ชายภักตร
18 582 เด็กหญิง ชนเนษฏ ศรมณี
19 587 เด็กหญิง พัทธิ์ธีรา ตงออน
20 588 เด็กชาย ชยธัญ ชัยเกษตรสิน

หมายเหตุ

โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง   ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบที่  6

ที่
ใบ

สมัคร
ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักเรียนสอบเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หองเรียนพิเศษ (SME)



1 595 เด็กชาย ศรเกลา สุดแปน
2 596 เด็กชาย ปณณทัต เกื้อบุญสง
3 598 เด็กหญิง ณัชชา ชุมแสงศรี
4 602 เด็กหญิง อัญชลิตา จันทักษ
5 603 เด็กหญิง น้ําเพชร ดําชุม
6 266 เด็กชาย พริษฐ กองกุล
7 653 เด็กชาย ธนยศ ทองแดง
8 654 เด็กหญิง ปนฤทัย บัวเพชร
9 660 เด็กหญิง วันธิดา ยงสถิตศักดิ์
10 669 เด็กหญิง ณัฐกานต กิ้มนวน
11 671 เด็กหญิง กัญญาพัชร คงเพ็ชร
12 100 เด็กหญิง ปภาวี ทองผึ้ง
13 252 เด็กหญิง วนิภา ศรีสง
14 617 เด็กหญิง นพเกา ธรรมวนิช
15 619 เด็กหญิง บุษราคัม มณีโชติ
16 249 เด็กชาย ปุณยกร เมงชวย
17 606 เด็กหญิง สุพิชชา อินทร

18 607 เด็กหญิง ฟาใส ปริพัฒนานนท

หมายเหตุ

โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง   ประจําปการศึกษา 2565

หองสอบที่  7

ที่
ใบ

สมัคร
ชื่อ - สกุล

รายชื่อนักเรียนสอบเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หองเรียนพิเศษ (SME)



1 621 เด็กชาย ญาณกวี หาญกิจ
2 628 เด็กหญิง ธนพร เอียดออน
3 624 เด็กหญิง ธมลวรรณ ทองแกว
4 625 เด็กหญิง กัลยรัตน สงเสริม
5 626 เด็กชาย ยศศกิตติ์ ผสารพจรน
6 630 เด็กหญิง จิราภัค เดชาพร
7 634 เด็กหญิง สุพิชฌาย ไพฑูรย
8 635 เด็กหญิง นิชาภัทร ปลอดทอง
9 636 เด็กหญิง เปมิกา ทรงศรี
10 637 เด็กหญิง ทิพยชมพู เขาเหมน
11 638 เด็กชาย ชํานาญวิทย ขุนอินทร
12 639 เด็กหญิง วริษฐา บริพันธ
13 640 เด็กหญิง สุภาวรรณ สวัสดิมงคล
14 641 เด็กหญิง วริศรา ทองออม
15 644 เด็กหญิง ตรังยุดา โทธรรม
16 645 เด็กชาย สุวิจักษณ พลสมสาย
17 647 เด็กหญิง จุฬาลักษณ พุทธโกษา
18 649 เด็กหญิง พรนัชชา บริพันธ
19 632 เด็กหญิง ณิชมญชุ วงศวิชชากร
20 620 เด็กชาย วรพล สินไชย
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รายชื่อนักเรียนสอบเขาศึกษาตอระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  หองเรียนพิเศษ (SME)



1 622 เด็กหญิง กัญญา วีร ว ีระ สุข 
2 623 เด็กหญิง อิงฟา มณีโชติ
3 627 เด็กหญิง ฐิติชญาน คีรีกิ้น
4 629 เด็กหญิง อรชิสา บริพันธ
5 631 เด็กหญิง เตชินี จิตรอักษร
6 633 เด็กหญิง พัฒนนรี พุทธา
7 642 เด็กหญิง ญาณิศา แกวระกํา
8 643 เด็กหญิง ปทิตตา สองแกว
9 648 เด็กชาย ปุณณภพ ธนะภพ
10 314 เด็กชาย อัฑฒกร ขวัญนิมิตร
11 673 เด็กชาย สิรวิชญ ชูเรือง
12 674 เด็กชาย ศุภชัย ภูมิเมือง
13 675 เด็กชาย รชต สําเภาทอง
14 676 เด็กชาย เหมรัศมิ์ พลรักษ
15 678 เด็กหญิง ปญรัฏฐ แกนจันทร
16 680 เด็กชาย ภูเบศ สิทธิโยธา
17 681 เด็กชาย ภัทรพล พลรัตน
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