
1 002 เด็กหญิง จิรภา แกวบุญ ศพด.วัดโคกพิกุล อ.1

2 016 เด็กชาย พัชรพล เพ็ชรรัตน ศพด.นครตรัง อ.1

3 017 เด็กชาย อัครเดช ภูมิพันธ ศพด.นครตรัง อ.1

4 020 เด็กหญิง จิรัชญา รามแกว ศพด.บานควน อ.1

5 023 เด็กชาย โสภณวิชญ แผนสมบูรณ อ.1

6 027 เด็กชาย บุณยกร ชัยณรงค ศพด.ควนปริง อ.1

7 030 เด็กชาย กฤษณทิพย เมธีไพศาล nursery รพ.ตรัง อ.1

8 037 เด็กชาย ยุทธศิลป จันทรรุงเรือง อ.1

9 038 เด็กหญิง ปริยากร สุวรรณรัตน ศพด.นาชุมเห็ด อ.1

10 039 เด็กชาย นนทเดช เอียดจุย อ.1

11 042 เด็กหญิง สุพิชชา ภุมรินทร ศพด.นาโยงเหนือ อ.1

12 044 เด็กหญิง ปาณชีวา พุทธให สินไชยเบบี้แคร อ.1

13 045 เด็กชาย ปญญคุณ มากอน ศพด.นาโยงเหนือ อ.1

14 047 เด็กหญิง ปญญาทรัพย คงภิทักษ ศพด. อ.1

15 048 เด็กชาย ศรัณย บุญฤทธิ์ ศพด.คอนราษี อ.1

16 052 เด็กชาย ชนาเทพ แสงสวัสดิ์ ศพด.นครตรัง อ.1

17 054 เด็กหญิง วรัสยา ชัยภักดี เปยมสุขเนิสเซอรี่ อ.1

18 059 เด็กชาย ชยณัฐ เพชรรักษ ศพด.บานลูกรัก อ.1

19 060 เด็กหญิง ไอยวริญ โสะหาบ อนุบาลวราภา อ.1

20 062 เด็กหญิง คารา เจน ซากาโน ศพด.นาโยงเหนือ อ.1

21 063 เด็กชาย ณัฐพล อุยก้ิม ศพด.บานทุงคาย อ.1

22 066 เด็กหญิง ณัฏฐชญาภรณ เพ็ชรฉุย อ.1

23 067 เด็กชาย กองภพ ตุมทอง ศพด.นาโยงเหนือ อ.1

24 074 เด็กชาย ณัฐสุธิด วรรณบวร อ.1

25 075 เด็กหญิง กัณฐลดา ชูเมือง อ.1

26 076 เด็กหญิง ฐานิดา นวนทอง อ.1

27 077 เด็กชาย สารัช คําลิดง อ.1

28 078 เด็กชาย ณธเดช เกาเอ้ียน อ.1

29 079 เด็กชาย ธนกฤต เกื้อกูล อ.1

รายชื่อนักเรียนสอบเขาศึกษาตอระดับชั้นปฐมวัยศึกษาปที่  1

โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง   ประจําปการศึกษา 2565

ที่ ใบสมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ระดับชั้น ทดสอบเวลา

10.30 - 11.30 น.

08.30 - 09.30 น.

ลําดับที่ 1 -10 

09.30 - 10.30 น.

ลําดับที่ 11 -20 

ลําดับที่ 21 -29 



30 081 เด็กชาย ธีรพัชญ ตะหมัง อ.1

31 084 เด็กหญิง ปรีชญาน เทพทอง อ.1

32 085 เด็กหญิง สุชานันท เรืองแกว อ.1

33 087 เด็กชาย กชฐณณ จําปา อ.1 (MEP)

34 019 เด็กชาย ณัฐวรรธน สุวรรณจันทร อ.1 (MEP)

35 021 เด็กหญิง นิษฐเนตร ชูแกว อ.1 (MEP)

36 025 เด็กหญิง ฐิติชญา สุขมาก อ.1 (MEP)

37 028 เด็กหญิง ณัฐกมล เลาสม ศพด.ธีรพร อ.1 (MEP)

38 049 เด็กชาย กัณฑธนากิจ พูลเสน อ.1 (MEP)

39 050 เด็กชาย พิชณพงค จิตชาญวิชัย ศพด.นครตรัง อ.1 (MEP)

40 053 เด็กชาย ธนวัชร ตรีทอง อ.1 (MEP)

41 071 เด็กชาย ปวริศร ธีระกุลพิศุลธิ์ อ.1 (MEP)

รายชื่อนักเรียนสอบเขาศึกษาตอระดับชั้นปฐมวัยศึกษาปที่  1

11.30 - 12.30 น.

ลําดับที่ 30 -41 

โรงเรียนดรุโณทัย ตรัง   ประจําปการศึกษา 2565

ที่ ใบสมัคร ชื่อ - สกุล โรงเรียนเดิม ระดับชั้น ทดสอบเวลา

หมายเหตุ : นักเรียนที่ยังไมไดสงใบสมัคร ใหมาทดสอบในเวลา 13.00 - 15.00 น.


