
1 เด็กชาย ณัฐวรรธน สุวรรณจันทร มอบตัวพรอมชําระเงิน
2 เด็กหญิง นิษฐเนตร ชูแกว 3  พฤศจิกายน  2564
3 เด็กชาย พชรดนย ครชาตรี ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 1 (หองทั่วไป)
4 เด็กหญิง ฐิติชญา สุขมาก 14,016  บาท
5 เด็กหญิง ณัฐกมล เลาสม
6 เด็กชาย พิชณพงค จิตชาญวิชัย ระดับชั้นปฐมวัยปที่ 1 (หอง MEP)
7 เด็กชาย ธนวัชร ตรีทอง 19,016  บาท
8 เด็กหญิง ภิญญาพัชญ หนูขุน
9 เด็กชาย ปวริศร ธีระกุลพิศุลธิ์ มอบตัวหองธุรการ
10 เด็กชาย ณธเดช เกาเอี้ยน เวลา  08.30 : 12.00 น.
11 เด็กชาย กชฐณณ จําปา
12 เด็กหญิง จิรภา แกวบุญ
13 เด็กชาย พัชรพล เพ็ชรรัตน
14 เด็กชาย อัครเดช ภูมิพันธ
15 เด็กหญิง จิรัชญา รามแกว
16 เด็กหญิง จิรัญญา วิทยารัฐ
17 เด็กชาย โสภณวิชญ แผนสมบูรณ
18 เด็กชาย กฤษณทิพย เมธีไพศาล
19 เด็กหญิง ชรินทรทิพย ระวังสุข
20 เด็กหญิง นลินนาถ ชูแกว
21 เด็กชาย ณัฐนันท ยงประเดิม
22 เด็กชาย ยุทธศิลป จันทรรุงเรือง
23 เด็กหญิง ปริยากร สุวรรณรัตน
24 เด็กชาย ชนโรจน เอียดจุย
25 เด็กหญิง ปาวิศรา ฤทธิ์หมุน
26 เด็กหญิง ปาณชีวา พุทธให
27 เด็กชาย ปญญคุณ มากอน
28 เด็กหญิง ปญญาทรัพย คงภิทักษ

ประกาศผล
นักเรียนสอบผาน ศึกษาตอระดับชั้นปฐมวัยปที่  1
โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง   ประจําปการศึกษา 2565  
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29 เด็กชาย ศรัณย บุญฤทธิ์
30 เด็กชาย ชนาเทพ แสงสวัสดิ์
31 เด็กหญิง ธาริกา กุลสมาน
32 เด็กชาย ยศพล สุวรรณโชติชวง
33 เด็กชาย วรชัย ชูชนะ
34 เด็กชาย ชยณัฐ เพชรรักษ
35 เด็กหญิง ไอยวริญ โสะหาบ
36 เด็กชาย ปฐมวัฒน ซุนสั้น
37 เด็กหญิง คารา เจน ซากาโน
38 เด็กชาย ณัฐพล อุยกิ้ม
39 เด็กหญิง ณัฏฐชญาภรณ เพ็ชรฉุย
40 เด็กชาย กองภพ ตุมทอง
41 เด็กชาย กัปตัน ธีระสกุล
42 เด็กหญิง อณิริน เกื้อกูล
43 เด็กหญิง มิลินทรา สังฆประดิษฐ
44 เด็กชาย ณัฐสุธิด วรรณบวร
45 เด็กชาย สารัช คําลิดง
46 เด็กหญิง ปรีชญาน เทพทอง
47 เด็กชาย กนตรพี แกวพิทักษ
48 เด็กชาย ธนกฤติ เสดเสน
49 เด็กชาย ปญญาพล สวนอินทร
50 เด็กชาย ติณหณภัทร ยิ้มใหญ

51 เด็กชาย ฐิติกร ตั้งถึงถิ่น
52 เด็กชาย วศิน ศรมณี
53 เด็กชาย ธนวรรธน เที่ยงธรรม
54 เด็กชาย ธนภัทร นิลบวร
55 เด็กชาย ถิรเมธ สีเสน
56 เด็กหญิง เรซาน ชูเกียรติวงศกุล
57 เด็กหญิง ปกรณชิตา เอียดนุน
58 เด็กหญิง ชญานิศ แดงขาว
59 เด็กหญิง พลอยไพลิน คงนคร
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60 เด็กหญิง ชรินทรทิพย คําลือ
61 เด็กหญิง ธัญยมนต ปอออน
62 เด็กหญิง กวิสรา แซโคว

63 เด็กหญิง ปุณยภา ชูศรีสุข
64 เด็กชาย กันตพัฒน ศรีทัย
65 เด็กชาย นิติพัฒน เรืองรัตน
66 เด็กชาย ปณิธกร ถนอมนาม
67 เด็กชาย ดรัณภพ คงชุมชื่น
68 เด็กหญิง ชัญญานุช ชูเชิด
69 เด็กหญิง อิงคพิชชา วงศสวัสดิ์
70 เด็กหญิง กษวรรณ คงบัน
71 เด็กหญิง ญาดา คงเพ็ง
72 เด็กหญิง ปภาดา โปซิว
73 เด็กหญิง กัญญาพัชร ชัยดวง
74 เด็กชาย ชลธี เตียวซี
75 เด็กชาย บุณยกร ชัยณรงค
76 เด็กชาย กัณฑธนากิจ พูลเสน
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