
1 309 เด็กชาย ศุภกฤต เกาเอี้ยน

2 324 เด็กหญิง ธมนวรรณ จาวิสูตร

3 277 เด็กหญิง รุงวดี อุทัยวัฒน

4 172 เด็กหญิง ทิพพิมล สุกรอดรู

5 268 เด็กหญิง กัญญาภัทร เดชกมล

6 423 เด็กหญิง สรินที โปจุย

7 428 เด็กหญิง ปณิดา แซโลว

8 316 เด็กหญิง ปฐมาภรณ อยูคง

9 186 เด็กชาย กฤตภาส จําปา

10 311 เด็กชาย ปณณวิชญ เสงขาว

11 320 เด็กหญิง ธัญกร มานะพงศ

12 319 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทองคําแทน

13 242 เด็กหญิง ชญาดา ไกรนรา

14 190 เด็กหญิง กันติชา แซลิ้ม

15 335 เด็กหญิง ปญฑารีย กองเมง

16 184 เด็กชาย ชุมทรัพย สุขสนาน

17 310 เด็กชาย กิติภพ ยิ้มยอง

18 362 เด็กหญิง ณัฐณิชา สงขาว

19 433 เด็กชาย เปยมพรอม หลัดกอง

20 161 เด็กชาย นิธิภัทร เกียรติธีรัตน

21 303 เด็กชาย ธนาพิสุทธ เพทาย

22 275 เด็กหญิง นิธิกานต ดวงชาญ

23 252 เด็กชาย ปุณณวิช สิทธิฤทธิ์

24 176 เด็กหญิง กฤษวรรณ เลี้ยงพงษ

25 322 เด็กหญิง พชรพร บุญเจริญ

นักเรียนทุน

22 ธันวาคม  2563

หอง SME มอบตัวชําระเงิน

นักเรียนเกา  15,231  บาท

นักเรียนใหม  15,931  บาท

เวลา  08.30  น. - 12.00 น.

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผานการคัดเลือกเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  หองเรียนพิเศษ (SME)

โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง   ประจําปการศึกษา 2564

ตัวจริง 

ที่ ใบสมัคร ชื่อ - สกุล หมายเหตุ



26 415 เด็กหญิง พชรพรหมพร ทองประดับ

27 165 เด็กชาย ชนทัต ดวงกิจ

28 373 เด็กหญิง ขวัญแกว ชูทวี

29 422 เด็กหญิง กิ่งแกว มากเพิ่ม

30 438 เด็กชาย ชวกร แกงเซี้ยว

31 325 เด็กหญิง ศรัญรัชย ทองยอย

32 302 เด็กหญิง อาทิชาภรณ แสงสีจันทร

33 306 เด็กชาย สุวิจักขณ วงษจีน

34 366 เด็กหญิง สโรชา ชัยชนะ

35 194 เด็กชาย จักเรศ พลสมสาย

36 343 เด็กชาย พิชุตม สุขสนาน

37 305 เด็กชาย พริษฐ สังขทอง

38 258 เด็กชาย บัญญวัต เต็งชู

39 299 เด็กหญิง กชนิภา ตันตยกุล

40 317 เด็กหญิง สิรภัทร มักคุน

41 334 เด็กหญิง ธัญชนก สุขสนาน

42 327 เด็กหญิง ฐิตาพร ชุมดี

43 162 เด็กชาย นานฟา มณีโชติ

44 364 เด็กหญิง ณัฐกานต รวมเงาะ

45 374 เด็กหญิง จุฬาลักษณ มั่นซิ้ว

46 429 เด็กหญิง ศุภิศรา แกวคุมภัย

47 348 เด็กหญิง กวินธิดา ชูทอง

48 390 เด็กชาย เทพทัต ลอเจริญ

49 164 เด็กหญิง พรไพลิน รุงเจริญพัฒนกิจ

50 288 เด็กชาย แพงพจน ตังเซงกี้



1 432 เด็กหญิง กานตสิริ ทิมกลับ

2 430 เด็กหญิง กวิสรา มาเนี้ยว

3 383 เด็กชาย กนก เศษคง

4 289 เด็กชาย เจษฎา แสงแกว

5 387 เด็กหญิง ฐิติรัตน นาทุงนุย

6 326 เด็กหญิง ภานรินทร เหมือนมาตย

7 267 เด็กหญิง ณัฐณิชา หยงสตาร

8 336 เด็กหญิง นัทธมน รัตนพงศเสน

9 385 เด็กหญิง ฐานิดา บัวนุย

10 315 เด็กหญิง อนันตญา สงสยม

11 308 เด็กชาย ชนาเมธ ไกรเกรอะ

12 369 เด็กหญิง จุฑามาศ ชาญณรงค

13 333 เด็กหญิง ฌานุปกาลณ ชุมเพชร

14 318 เด็กหญิง กิ่งแกว จํานงคทอง

15 330 เด็กหญิง กฤษสิญาณี แกวประชุม

16 349 เด็กหญิง ณัฐกุล เซ็นซูลี

17 328 เด็กหญิง ศิวนาถ กึ่งเลี่ยน

18 260 เด็กชาย ศุภวิญช สัตยานนท

19 446 เด็กหญิง ปาลิตา นราสวัสดิ์

20 274 เด็กหญิง ปาณปวีณ นาพยา

21 331 เด็กหญิง ภัททิยา บุญทอง

22 347 เด็กหญิง พิรดา ทองสมบูรณ

23 332 เด็กหญิง อริยาสิริ เตโชกิตต์ิชยงศ

24 278 เด็กหญิง ทยิดา สิงหทองชัย

25 323 เด็กหญิง วรปรัชญ ไหวพริบ

หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผานการคัดเลือกเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  หองเรียนพิเศษ (SME)

โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง   ประจําปการศึกษา 2564

ตัวสํารอง

ที่ ใบสมัคร ชื่อ - สกุล



26 368 เด็กหญิง ปริยากร อัถรัฐ

27 379 เด็กหญิง ศรุตยา เกียรติเดชวรงค

28 329 เด็กหญิง สุธิศา เสนทอง

29 294 เด็กหญิง ธัญญลักษณ สุวรรณรัตน

30 372 เด็กชาย พิชญะ ชูบาล

31 304 เด็กชาย สิทธินนท โชติโรจนผล

32 272 เด็กหญิง จารุมน วองวชิรพันธ

33 307 เด็กชาย กฤษดา เกื้อเสง

34 359 เด็กหญิง วรัญญา วิเศษโชค

35 313 เด็กชาย ชญตว แสงหิรัญ

36 388 เด็กหญิง ภัทราพร เอียดใหญ

37 314 เด็กหญิง มนัสนันท บุญลอม

38 353 เด็กหญิง ธมลวรรณ ลวนเสง

39 338 เด็กหญิง ฐิตามนทร บุญคง

40 365 เด็กหญิง วิศรุตา โสะหาบ

41 375 เด็กหญิง มาชิตะ อักษรนํา

42 354 เด็กหญิง จันทรัสม ออนช่ืนจิตร

43 276 เด็กหญิง ธัญสินี พุฒนวล

44 282 เด็กชาย พุฒินาท กระสังข

45 340 เด็กชาย กองภพ วรรณโร

46 256 เด็กชาย สิรวิชญ สัจจาวัฒนานนท

หมายเหตุ

* นักเรียนสํารองหองเรียนพิเศษ SME ที่เรียกไมถึง ใหนักเรียนไปใชสิทธิ์เขาเรียนหองเรียนทั่วไป



1 434 เด็กชาย จิรัฏฐ เดนสุวรรณรังษี

2 425 เด็กหญิง สิริณภัทร ยอดชุม

3 204 เด็กหญิง ปณณพร ออนนอม

4 421 เด็กชาย ศุภวิชญ เพชรรักษ

5 170 เด็กหญิง ณัฐกฤตา ศรีสุด

6 166 เด็กชาย กวีกานต ยองซื่อ

7 413 เด็กหญิง นนทณิชา เกษรินทร

8 424 เด็กหญิง อรณิชา สีนา

9 205 เด็กหญิง กุลธิดา รอดคืน

10 283 เด็กชาย สยาม เอี้ยวเหล็ก

11 360 เด็กหญิง อัสริศา ศรีเทพ

12 407 เด็กชาย เมธังกร แงเจริญกุล

13 188 เด็กหญิง กานตธิดา บุญชวย

14 426 เด็กชาย ภานุรุจ ชัยเวทย

15 187 เด็กหญิง พัชรกมล รัตนพล

16 352 เด็กหญิง ธัญพิชชา นอยปญญา

17 174 เด็กหญิง ธัญรดา ขาวปลอด

18 412 เด็กหญิง กันติชา สูคง

19 169 เด็กหญิง ธวัลยา รอดจบ

20 411 เด็กหญิง ณัฐณิชา โวยสิน

21 418 เด็กชาย กรภัทร ปานสังข

22 280 เด็กชาย ปงศปณต แคนยุกต

23 181 เด็กหญิง รัฐการ คเชนทรมาศ

24 198 เด็กชาย ปุณณวิช ซังซาสิทธิ์

25 453 เด็กชาย รัชพล ชุมนาค

23 ธันวาคม  2563

หองทั่วไป มอบตัวชําระเงิน

นักเรียนเกา  9,231  บาท

นักเรียนใหม  9,931  บาท

เวลา  08.30  น. - 12.00 น.

หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผานการคัดเลือกเขาเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  

โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง   ประจําปการศึกษา 2564

หองทั่วไป

ที่ ใบสมัคร ชื่อ - สกุล



26 159 เด็กหญิง อภิชา ศิริสําเริง

27 171 เด็กหญิง วราพร ปลองบรรจง

28 207 เด็กหญิง ภูษณิศา ลาภทวี

29 400 เด็กหญิง ลินไลลา วงศเหลือง

30 447 เด็กหญิง มลฑาทิพย สังขมัน

31 410 เด็กหญิง นัฐฑริการ ลวนดี

32 177 เด็กชาย ณัฏฐพงศ จันทรชาตรี

33 202 เด็กหญิง ปนศิลานันทร พรหมชวย

34 376 เด็กหญิง ชุติกาญจน ไทรงาม

35 405 เด็กหญิง มนัสนันท เลขะจิตร

36 158 เด็กหญิง กชวรรณ หนูเมือง

37 456 เด็กชาย กัญญาวีย ไชยศรี

38 167 เด็กหญิง ธัญชนก บรรจงการ

39 270 เด็กหญิง ศรัณยภรณ ชูปลอด

40 271 เด็กหญิง ณัฐนรี ครชาตรี

41 367 เด็กหญิง กษมา หกสี่

42 175 เด็กหญิง สุปรียา ทิมกลับ

43 160 เด็กชาย ณัฏฐชัย รอดริน

44 261 เด็กชาย นนทพัทธ คงนคร

45 414 เด็กหญิง ศุภรัตน ชาชํานาญ

46 312 เด็กชาย คณพศ หนูทอง

47 339 เด็กชาย โสภณวิชญ แสงแกว

48 262 เด็กชาย ทีปกร เนียมชูช่ืน

49 427 เด็กหญิง ศศิรัศมิ์ ชูเมือง

50 292 เด็กชาย กันตพัฒน ประพันธวงศ

51 392 เด็กหญิง พิชชาพร ทองพราว

52 363 เด็กหญิง นันทนภัส ขวัญนิมิตร

53 269 เด็กหญิง ปุณยนุช กิ้มยอง

54 203 เด็กชาย วรกฤต เขียวนุย

55 265 เด็กชาย จิรภัทร ถายงวน

56 259 เด็กชาย ศุภณัฐ สัตยานนท



57 191 เด็กหญิง ลภาภัทร ธนอัญญาพร

58 200 เด็กชาย ภูวิศ นาคเจริญ

59 402 เด็กหญิง สุพิชฌาย รัตนาศักดิ์

60 398 เด็กชาย สหัสนัยน แสงมี

61 182 เด็กหญิง กรรวี คําทอง

62 389 เด็กหญิง ขวัญชนก สมแสง

63 168 เด็กชาย ภูรินท สุขเสน

64 185 เด็กหญิง วรรณกร ทองถั่ว

65 179 เด็กชาย นวพรรษ หมื่นละมาย

66 183 เด็กหญิง สาวิตรี อบอุน

67 295 เด็กหญิง ปญญทรัพย ขวัญทอง

68 196 เด็กชาย อภิวิชญ มณีพงศ

69 345 เด็กชาย วรรณประสูฒิ หนูคง

70 356 เด็กชาย บริวัฒน ฐิตโชติ

71 431 เด็กหญิง ธันยาภัทร กําเนิดโทน

72 297 เด็กหญิง กันตา มุณีสวาง

73 361 เด็กหญิง ขวัญชนก สังขทอง

74 454 เด็กหญิง กัญญาณัฐ แทนทอง

75 193 เด็กชาย ภูมิพัฒน รักชวย

76 254 เด็กชาย ปกรณเกียรติ จรูญศักด์ิ

77 358 เด็กชาย ชลสิทธิ์ สุจินรัตนเกษม

78 287 เด็กชาย ปยณัฐ เรืองเดช

79 156 เด็กชาย พิศวัสต จันทรสักรา

80 250 เด็กชาย ณัฏฐมณฑล ปานทอง

81 300 เด็กหญิง พรชนก เมธีไพศาล

82 378 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ไกรชิงฤทธิ์

83 371 เด็กชาย พีรวิชญ ชัยชนะธรรม

84 450 เด็กหญิง เบญจวรรณ ออนชาติ

85 266 เด็กหญิง ณัฏฐนรี แกวยอด

86 401 เด็กหญิง สิรินยา เสียมศักด์ิ

87 384 เด็กหญิง กุลนารี รัตนะ



88 263 เด็กชาย เศวต วงศสัมพันธ

89 351 เด็กหญิง มนัสนันท พูลสวัสดิ์

90 197 เด็กหญิง จันทรวรรณ ชูอักษร

91 257 เด็กชาย ธนวิชญ แกวละเอียด

92 192 เด็กหญิง ศรัญวรา ดํามน

93 180 เด็กหญิง วรรณวิษา วรรณบวร

94 199 เด็กชาย พงษยศฐา ชูกิจ

95 279 เด็กชาย พีรทัต ขุนทอง

96 281 เด็กชาย กฤษณพงศ ชุมแกว

97 321 เด็กหญิง พรพิพัฒน จันเพชร

98 461 เด็กชาย ฤชุวิญณ โลนุช

99 342 เด็กชาย ปริญญา แซเอี้ยว

100 452 เด็กชาย พัสกร อินเรือง

101 291 เด็กชาย เธียรวิชญ ศรีจันทร

102 382 เด็กชาย คณาพงษ จันดี

103 301 เด็กหญิง ปยะรัศมี สงมา

104 286 เด็กชาย กิตติณัฐ สมบัติ

105 255 เด็กชาย กัปปสานติ์ จันทรโหนง

106 393 เด็กชาย วรเมธ เกาเอี้ยน

107 386 เด็กหญิง พัชรมณฑ บัวมาก

108 377 เด็กหญิง สุทธิ์โสภา ไชยพัฒน

109 290 เด็กชาย นรภัทร เหมนแกว

110 201 เด็กชาย ติณณวิพัฒน เมืองมีศรี

111 298 เด็กหญิง ยศวดี ชูช่ืนจิตร

112 346 เด็กหญิง ปาลิดา ไกรสิน

113 445 เด็กหญิง สุชานุช ทองพิทักษ

114 370 เด็กชาย นฤเบศ พุฒนวล

115 163 เด็กหญิง วาสิตา ระเบียบดี

116 273 เด็กหญิง ประภัสสรณ แคลวภัย

117 444 เด็กชาย วิวัฒนชัย ศักดิ์วรากุล

118 296 เด็กหญิง จิราพัชร หนูรัตน



119 223 เด็กหญิง ธนัญชนก จิตราวุธ

120 285 เด็กชาย ดิฐา รัตนโกมล

121 357 เด็กชาย ธีรเมธ แสงแกว

122 350 เด็กหญิง กุลรัศมิ์ พิทักษแท

123 448 เด็กชาย ธรรมวิรัศมิ์ คงพุม

124 264 เด็กชาย เตชสิทธิ์ จันทะพา

125 395 เด็กชาย พีรพัฒน เพ็ชรสุทธิ์

126 173 เด็กชาย ยศธร อาจชอบการ

127 189 เด็กชาย นริศ คําศรี

128 391 เด็กชาย สรัลพร วงศสัมพันธ

129 284 เด็กชาย ภคิน นิลธนาภิรัฐ

130 293 เด็กชาย ปวริศ บวนขุนทด

131 341 เด็กชาย ศุภกฤต ลองตี้

132 178 เด็กชาย กษิดิ์เดช ชั้นประเสริฐ

133 251 เด็กชาย จิรโชติ ผลิผล

134 439 เด็กชาย คุณกิตติ ออนจุติ

135 253 เด็กชาย ธนกฤต หนูเขียว

136 355 เด็กหญิง นัชชาวดี นาทุงนุย

137 394 เด็กชาย กิตติณัฐ แกวรักษา


