
1 494 เด็กหญิง ศภุวรรณ สลุิคง วนัพธุที�  10  กมุภาพนัธ ์2564
2 551 เด็กชาย ศภุกฤต ช่วยดู มอบตวัชาํระเงิน
3 549 เด็กชาย ธนกฤต ขณะรตัน์       นกัเรยีนเก่า ด.ท.   9,231   บาท
4 420 เด็กหญิง จิดาภา จาํปา       นกัเรยีนใหม่    9,931   บาท
5 409 เด็กชาย อรยิธ์ชั เจรญิฤทธิ� เวลา 08.30 - 12.00 น.
6 524 เด็กชาย พชิญวฒัน์ สขุศรเีมือง
7 408 เด็กหญิง ศภุาวรรณ คงชศูรี
8 419 เด็กหญิง วรชัญาน์ ชสูงัข์
9 548 เด็กชาย ปฏิภาณ ม่วงทอง
10 485 เด็กชาย นนัทพงศ์ โสภารตัน์
11 442 เด็กชาย กรวิชญ์ กลีบแกว้
12 416 เด็กชาย หฤษฎ์ นุ่มนวน
13 417 เด็กหญิง กฤติยา คงจรงิ
14 550 เด็กชาย ศรนัยก์รณ์ คลา้ยสวุรรณ
15 475 เด็กชาย ธนภทัร รอดเหลื�อม
16 546 เด็กชาย พชิาภพ ทองรอด
17 538 เด็กหญิง ณฐัณิชา เสรรีกัษ์
18 403 เด็กชาย เจตนิพทัธ์ รกันชุ
19 492 เด็กหญิง ญาดา อ่อนรูที้�
20 518 เด็กหญิง พมิยดา คงชู
21 497 เด็กหญิง ศภุาพชิญ์ ช่วยชศูรี
22 406 เด็กหญิง โขมพสัตร์ รตันาศกัดิ�

23 563 เด็กชาย ปฏิญา ทองผอม
24 463 เด็กหญิง ปวรศิา ชอูินทร์
25 516 เด็กหญิง ภทัรานิษฐ์ ภกัดี
26 537 เด็กหญิง ภารดี ชสูิทธิ�

27 542 เด็กหญิง ญานิน สาํนตุโต
28 569 เด็กชาย ธราธิป สายณั
29 503 เด็กชาย ธีรวีร ์ เดชอรญั
30 526 เด็กชาย ภทัรดนยั กวางทะวาย

หมายเหตุ

ประกาศรายชื�อนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1 หอ้งเรียนทั�วไป

โรงเรียนดรุโณทยั ตรัง   ประจาํปีการศึกษา 2564

ตัวจริง

ที� ใบสมคัร ชื�อ - สกลุ



1 530 เด็กหญิง อภิษฎา ศรสีง วนัพธุที�  10  กมุภาพนัธ ์ 2564
2 437 เด็กหญิง ปภาวรนิทร์ ชนะรบ มอบตวัชาํระเงิน
3 532 เด็กหญิง สลิลทิพย์ แกลว้กลา้       นกัเรยีนเก่า ด.ท.   9,231   บาท
4 536 เด็กหญิง ชนนิกานต์ วีระสขุ       นกัเรยีนใหม่    9,931   บาท
5 521 เด็กชาย ภทัรภวูเนศวร์ ทองชมุ เวลา 12.30 - 15.30 น.
6 544 เด็กชาย จตัวา ขวญัศรสีทุธิ�

7 533 เด็กหญิง จิราวรรณ เพียรดี
8 564 เด็กหญิง กิตฐิญา ช่วยธานี
9 459 เด็กชาย ธนกฤต โออินทร์
10 534 เด็กชาย อาทร ลิลาพนัธิสิทธิ
11 540 เด็กชาย ปกปอ้ง สีดาํ
12 535 เด็กหญิง จารุวรรณ บวัเพช็ร
13 552 เด็กหญิง นภสัษร สีดอกบวบ
14 493 เด็กหญิง ไปรยา ดว้งช่วย
15 575 เด็กหญิง ภทัรวดี ชยัภกัดี
16 531 เด็กชาย สณัหณฐั คงปลอด
17 514 เด็กชาย ณฐพล อินเหมือน
18 566 เด็กชาย ภรณัยู จรงิจิตร

โรงเรียนดรุโณทยั ตรัง   ประจาํปีการศึกษา 2564

ตัวสาํรอง

หมายเหตุที� ใบสมคัร ชื�อ - สกลุ

ประกาศรายชื�อนักเรียนสอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับชั�นมัธยมศึกษาปีที� 1 หอ้งเรียนทั�วไป


