
เลขที่ เลขประจําตัว เพศ

1 22316 นาย ธนพล ธรรมนุการ ช
2 22339 ด.ช. วีรภัทร เกิดสมนึก ช
3 22349 ด.ญ. ชุติมณฑน ยุทธกาศ ญ
4 22362 ด.ญ. ศุภิสรา เจตนานนท ญ
5 22375 นาย นันทวัฒน คงเพ็ชร ช 0
6 22380 ด.ช. ภูธเนศ บวรจิโรภาส ช โรงเรียน
7 22381 ด.ช. รัชพล บรรจงอักษร ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22385 นาย อิศรเดช ขนาบแกว ช จังหวัดพังงา
9 22386 นาย เอกลักษณ สุมาลี ช
10 22390 น.ส. ญาณิน แซออ ญ
11 22392 น.ส. ญาณิศา ชัยวิเศษ ญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/3
12 22394 น.ส. ธัญภัค วารีรักษ ญ ปการศึกษา 2564
13 22395 น.ส. นวพรรณ ชูดวง ญ
14 22397 ด.ญ. วนัชพร ทรายทอง ญ อาจารยที่ปรึกษา
15 22399 น.ส. ศุภนิด นพฤทธิ์ ญ นางสาวพิชชา เจริญมิตรมงคล
16 22414 นาย ปกรณ พลสาย ช Mr.Asif Irteza
17 22417 นาย วีระชัย หมวดทอง ช
18 22423 ด.ญ. กัลยรัตน วาหะรักษ ญ
19 22427 น.ส. ฐานนันท เรืองนวล ญ
20 22430 น.ส. นัสรียา พลีตา ญ
21 22434 น.ส. ปริมล ศิลาออน ญ สรุปจํานวนนักเรียน
22 22438 น.ส. ภัทรธิดา ศรีสมบัติ ญ ชาย 16 คน
23 22440 น.ส. ระพีพร คชรักษ ญ หญิง 23 คน
24 22442 น.ส. ศิรประภา ทัศการ ญ รวม 39 คน
25 22443 น.ส. ศิรินันท รอดแกว ญ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2564
26 22445 ด.ญ. สุชัญญา สิงหแกว ญ
27 22448 นาย กมลาสน เชื่อมแกว ช
28 22459 ด.ช. ธนวัฒน ทองวล ช
29 22468 น.ส. กุลธิดา เจริญพร ญ
30 22475 น.ส. ณัฐณิชา พรหมจันทร ญ
31 22476 ด.ญ. ณัฐณิชา มธุรส ญ
32 22482 น.ส. วรารัตน อุนเรือน ญ
33 22498 นาย พิชัยยุทธ มะลิเครือ ช
34 22526 น.ส. เสาวลักษณ ปานทอง ญ
35 22590 ด.ญ. คนึงนิจ มุขแกว ญ
36 22625 นาย สุรเชษฐ เสริฐบุตร ช
37 23993 ด.ช. ธนภูมิ อันวารีย ช
38 24004 นาย เศรษฐพงศ ปาณิญา ช
39 24005 นาย หฤทธิ์ ถวายเชื้อ ช

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว เพศ

1 22008 นาย ถิรวัฒน สังขะพันธ ช
2 22073 น.ส. ธิภาพร คงสิน ญ
3 22325 ด.ญ. สุชาวดี ทองคํา ญ
4 22384 นาย สิรวิชญ สุขชุม ช
5 22401 ด.ญ. สุทธญาณ หลิมสกุล ญ 0
6 22411 นาย คมกฤษ หัตถการ ช โรงเรียน
7 22424 ด.ญ. จารุวรรณ สัมพันธ ญ ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22441 น.ส. วิริฒิพา เชื้อสาย ญ จังหวัดพังงา
9 22446 น.ส. หทัยรัตน อัยรักษ ญ
10 22452 นาย จิรกร ชินการ ช
11 22455 นาย ชลันธร จุลวัฒน ช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4
12 22467 น.ส. กัลยสุดา พรหมรัตน ญ ปการศึกษา 2564
13 22470 น.ส. จุฑารัตน เมืองรมย ญ
14 22473 ด.ญ. ณัฐกานต ลุมดี ญ อาจารยที่ปรึกษา
15 22477 น.ส. ณัฐนิชา จันทรเทพ ญ นายพิพัฒน ไชยชนะ
16 22480 น.ส. ปนัดดา เสียวสุข ญ นางสาวบุษรา เมืองชู
17 22483 น.ส. วาสนา สิงหประดิษฐ ญ
18 22485 น.ส. ศิริมล สาระกิจ ญ
19 22487 น.ส. อภิชญา สฤษดิสุข ญ
20 22511 ด.ญ. ชลธิชา คงณรงค ญ
21 22512 ด.ญ. ณภัทรชา พลบุญ ญ สรุปจํานวนนักเรียน
22 22516 ด.ญ. นวดี เขียวสด ญ ชาย 7 คน
23 22517 น.ส. พลอยประภา มังคะการ ญ หญิง 32 คน
24 22532 นาย จิรพงค สิทธิบุตร ช รวม 39 คน
25 22548 ด.ช. อรรถเศรษฐ อักษรวงศ ช ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2564
26 22567 น.ส. หนึ่งฤทัย แสงดาว ญ
27 22630 น.ส. ชรินรัตน อารีเมตตาคุณ ญ
28 22632 น.ส. ณัชกมล ทองดียิ่ง ญ
29 22636 น.ส. ธิดารัตน อินปน ญ
30 22639 น.ส. พัชราภรณ ตรีพงษพันธุ ญ
31 24016 น.ส. ไดอานา สมุทรสารัน ญ
32 24018 น.ส. นัสวา ศุภรส ญ
33 24020 น.ส. นิชาดา บุตรหวัง ญ
34 24023 ด.ญ. ปวริศา หมายดี ญ
35 24027 น.ส. พรรัมภา เส็นฤทธ์ิ ญ
36 24033 น.ส. มุธิตา ดวงแดง ญ
37 24043 น.ส. ศุภาพิชญ ณ นคร ญ
38 24046 น.ส. สุดารัตน ถิ่นผกาสัย ญ
39 24047 ด.ญ. อลินตา ศุภพันธ ญ

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว เพศ

1 22312 ด.ช. จิรชัย สุขลิ่ม ช
2 22314 ด.ช. ณัฐวุฒิ พุมทับทิม ช
3 22328 นาย กษิดิ์เดช ชูนุน ช
4 22368 นาย กฤตานนท ดิษโร ช
5 22369 นาย จิรพัฒน ทองภูธรณ ช 0
6 22374 นาย นนธวัช สําลี ช โรงเรียน
7 22377 ด.ช. ปณณวัฒน ปานโรจนวาณิชย ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22383 ด.ช. ศิวกร เพชรบูรณ ช จังหวัดพังงา
9 22408 ด.ช. กชกานต ทองเพชร ช
10 22415 ด.ช. รติกร เทียนงาม ช
11 22428 น.ส. ธัญวรรณ บูรณะกิจ ญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/5
12 22457 ด.ช. ตฤน ประสพมิตร ช ปการศึกษา 2564
13 22478 ด.ญ. ณัฐพิมพ ประทุม ญ
14 22489 นาย จิรกิตติ์ แจวทอง ช อาจารยที่ปรึกษา
15 22496 ด.ช. นฤพนธ ชัยนาคินทร ช นางดวงกมล เพ็ชรพรหม
16 22502 นาย วรศักดิ์ ผลพัสดุ ช นายเอกพงษ สงวนทรัพย
17 22507 ด.ญ. กัณฐมณี กอบการ ญ
18 22513 น.ส. ณัฎฐณิชา กอผล ญ
19 22531 นาย จิณณวัตร หลีนอย ช
20 22545 ด.ช. วีรภัทร แสนน้ําเท่ียง ช
21 22554 ด.ญ. ณัฐณิชา บุญสิงห ญ สรุปจํานวนนักเรียน
22 22559 น.ส. ประทุมพร กาละสังข ญ ชาย 18 คน
23 22560 น.ส. พิชญาภรณ ทวีลาภ ญ หญิง 22 คน
24 22562 น.ส. รุงกานต รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ญ รวม 40 คน
25 22579 นาย ธัญวุฒิ กล่ํามาศ ช ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2564
26 22585 ด.ช. สิรวิชญ รักษกําเนิด ช
27 22591 น.ส. ชนิสรา ลารีนู ญ
28 22605 ด.ญ. สุพิชชา จุลษร ญ
29 22640 ด.ญ. เรวดี นิจกิจ ญ
30 22643 น.ส. สาธิตา พฤทธิ์ธนาพงษ ญ
31 22666 ด.ญ. กนกพร ทวีรส ญ
32 22683 ด.ญ. สุวิชญา ยอดรักษ ญ
33 23153 ด.ญ. วิยดา อินทองแกว ญ
34 24007 น.ส. กนกวรรณ ใจดี ญ
35 24009 น.ส. จิรภัทร ดวงทอง ญ
36 24013 น.ส. ณัฐฌา หัสนีย ญ
37 24024 น.ส. ปทมพร กรีศรี ญ
38 24032 น.ส. ฟาใส ทวีรัตน ญ
39 24044 น.ส. ศุภิสรา จันฝาก ญ
40 24045 น.ส. สิริยากร นาคทน ญ

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว เพศ

1 22469 น.ส. จันทรกานต สิทธิบุตร ญ
2 22491 ด.ช. ณัฎฐศาสตร ธนากรพิทักษ ช
3 22495 นาย ธันยา ศรีวิลัย ช
4 22509 น.ส. ชนกศรันย ชุมถิ่น ญ
5 22510 ด.ญ. ชนากานต เพชรสุทธิ์ ญ 0
6 22520 น.ส. พิชญาพร ประสิทธิ์ชัยวงศ ญ โรงเรียน
7 22550 ด.ช. เอกวัฒน แซลิ่ม ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22569 ด.ช. กิติศักดิ์ เกยทอง ช จังหวัดพังงา
9 22597 น.ส. ปฏิตา สินพูน ญ
10 22600 น.ส. พุธิตา เชยชื่นจิตร ญ
11 22602 ด.ญ. ภัคพร นาควิจิตร ญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/6
12 22604 ด.ญ. สุทธิดา ขมักการ ญ ปการศึกษา 2564
13 22608 น.ส. อารยา อาจวารี ญ
14 22617 นาย ปริวรรต คาวิจิตร ช อาจารยที่ปรึกษา
15 22626 น.ส. กนกนาถ พลพิทักษ ญ นางสาวประภาพรรณ กุลแกว
16 22635 น.ส. ทิพรัตน สุมาลี ญ
17 22637 น.ส. นุชนารถ คุมครอง ญ
18 22638 ด.ญ. ปริญาภรณ นาคปลอด ญ
19 22641 ด.ญ. โศรดา กลางอนันต ญ
20 22642 น.ส. โศรดาพร สุขขี ญ
21 22658 ด.ช. พุทธิพงศ เริงจิตร ช สรุปจํานวนนักเรียน
22 22679 ด.ญ. พิชามญช สองแกว ญ ชาย 13 คน
23 23152 ด.ญ. ณัฐธิดา ทิมขํา ญ หญิง 25 คน
24 23562 ด.ช. สรวิศ ขวัญทอง ช รวม 38 คน
25 23989 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ถิ่นบางเตียว ช ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2564
26 23994 นาย ธีรวัฒน อํานวยปยมิตร ช
27 23995 นาย นิพิฐพงศ รักตน ช
28 23997 นาย เปรมภูมิ ชํานะการ ช
29 24000 นาย ภูริ รักเมือง ช
30 24003 นาย วุฒิชัย เวียนอยู ช
31 24014 น.ส. ณัฐธิดา จิตตรักษ ญ
32 24015 ด.ญ. ณัฐภรณ อัยรักษ ญ
33 24021 น.ส. นูรีน วาหะรักษ ญ
34 24022 น.ส. เบญญาภา ทองโรจน ญ
35 24028 ด.ญ. พัชพร สุวรรณมณี ญ
36 24034 ด.ญ. เมยธิตา บุตรพิน ญ
37 24036 ด.ญ. รัตนฏิภรณ ขุนทิตย ญ
38 24040 น.ส. วริษรา ทองแท ญ

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว เพศ

1 22370 ด.ช. ฉัฏฐปยะ กลิ่นเกษร ช
2 22378 ด.ช. พิชญางกูร ณ ตะกั่วทุง ช
3 22412 ด.ช. ทิโมธี ใจกระจาง ช
4 22421 นาย อาณกร ศรอินทร ช
5 22465 นาย ศตวรรษ สุขทากอ ช 0
6 22503 นาย วิศิษฎธา สุมาลี ช โรงเรียน
7 22543 ด.ช. วงศกร เลื่องสุนทร ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22552 น.ส. ชนกนันท ชูชิต ญ จังหวัดพังงา
9 22553 น.ส. ฑิฆัมพร สฤษดิสุข ญ
10 22558 ด.ญ. นันตรณพัชร จันทนานนท ญ
11 22561 น.ส. รัตนา ซอมแกว ญ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/7
12 22568 น.ส. อริญชยา จริภักดิ์ ญ ปการศึกษา 2564
13 22584 นาย สิรวิชญ ผุดสุวรรณ ช
14 22589 น.ส. กุลนัดดา ทัดระเบียบ ญ อาจารยที่ปรึกษา
15 22593 น.ส. ชุติมณฑน หลีนอย ญ นางสาวสุดาทิพย ยกยอง
16 22599 น.ส. ปยธิดา คําโชติ ญ นายภูบดี เครือพลัง
17 22601 ด.ญ. แพรวา สุเรนรัมย ญ
18 22607 ด.ญ. อัษราภรณ อนุชัย ญ
19 22634 น.ส. ณัฐณิชา ประคองสิน ญ
20 22670 ด.ญ. ณัชชา พุมนวล ญ
21 22686 น.ส. อังคณา วนะกรรม ญ สรุปจํานวนนักเรียน
22 23996 นาย ปริญญา เลานา ช ชาย 11 คน
23 24002 นาย วรัญชิต นวลจันทร ช หญิง 17 คน
24 24006 นาย อันดา งานแข็ง ช รวม 28 คน
25 24010 ด.ญ. จุฑามาศ จิตตลอด ญ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2564
26 24011 ด.ญ. ชนิกานต หมื่นพันธ ญ
27 24026 น.ส. ปาริชาติ แกวนอย ญ
28 24041 น.ส. วันอรรวี ใจผองใส ญ

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว เพศ

1 22324 น.ส. สวิชญา ผลเกิด ญ
2 22557 น.ส. ธนัญญา พูลเอียด ญ
3 22563 น.ส. ศศวรรณ จุลภักดี ญ
4 22623 ด.ช. ศิกขริน อาชญาทา ช
5 22627 ด.ญ. กาญจนา ศรีรัตน ญ 0
6 22677 ด.ญ. ปยะนุช ชูปาน ญ โรงเรียน
7 24012 น.ส. ณัฎฐณิชา ลิ่มยวน ญ ดีบุกพังงาวิทยายน
8 24019 น.ส. นารีทิพย ชูเวทย ญ จังหวัดพังงา
9 24035 น.ส. รมิตา คุมวงษ ญ
10 24038 ด.ญ. วรรณสิรี ทองเจือ ญ
11 22464 ด.ช. วิสัยทัศน สมหมาย ช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/8
12 22500 ด.ช. ภูริณัฐ สงวนทรัพย ช ปการศึกษา 2564
13 22501 ด.ช. รัฐภูมิ แกวบํารุง ช
14 22505 นาย วีรวงศ สันตะการ ช อาจารยที่ปรึกษา
15 22535 นาย ธนกฤต จันทรพรพรรณ ช นางภทรมน ลิ่มบุตร
16 22537 นาย พิสิษฐ องอาจวัฒนสกุล ช นายนพพร ถิ่นไทย
17 22540 นาย ภาสกร กาละสังข ช
18 22546 ด.ช. ศักรินทร หนูหาญ ช
19 22555 ด.ญ. ณิชาภัทร เจอะแกว ญ
20 22581 นาย บวรวิชญ ศิริผล ช
21 22611 ด.ช. โชคทวี วาณิชถิระญาณี ช สรุปจํานวนนักเรียน
22 22651 นาย ชุติเทพ รอดสุด ช ชาย 22 คน
23 22655 นาย ธีรสิทธิ์ สิทธิ์ศิลป ช หญิง 14 คน
24 22661 นาย วุฒิพัฒน คงเดิม ช รวม 36 คน
25 22662 นาย สามภูมิ มากจังหวัด ช ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2564
26 22663 ด.ช. อนัญชนก ทิพวัฒน ช
27 23988 ด.ช. เจตณรงค สุดชู ช
28 23990 นาย ณัฐดนัย สินภูมิ ช
29 23991 ด.ช. ณัฐวุฒิ มาละจิตต ช
30 23992 นาย ทีปกร เรือนปน ช
31 23998 นาย พีรภัทร ทันยุพัก ช
32 24001 นาย รามิล รอดแกว ช
33 24017 ด.ญ. นันญพร เกตุแกว ญ
34 24030 น.ส. พิชยา จงพงศา ญ
35 24031 น.ส. พิมพกานต ศรอินทร ญ
36 24042 น.ส. ศิริพร มัชฉากิจ ญ

ชื่อ - สกุล



เลขที่ เลขประจําตัว เพศ

1 22416 นาย วรนันท ธรรมนา ช
2 22431 น.ส. นิรชา แซขอ ญ
3 22433 น.ส. ปริญญา ทองเนื้อแข็ง ญ
4 22454 นาย ชญานนท อินทรคุม ช
5 22461 นาย พันธวัฒน ทัดแกว ช 0
6 22462 ด.ช. พันวา บุญยืน ช โรงเรียน
7 22466 ด.ญ. กรกนก บุญนํา ญ ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22471 ด.ญ. ชญาภา จันทรทอง ญ จังหวัดพังงา
9 22488 นาย คิมณภัทร รัตนพันธ ช
10 22493 นาย ธนพนธ ปรีดาผล ช
11 22506 ด.ช. สรยุทธ อยูยืน ช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/9
12 22514 น.ส. ณัฎฐณิชา สุขปาน ญ ปการศึกษา 2564
13 22515 น.ส. ดรุณี สุวรรณโคตร ญ
14 22556 ด.ญ. ทิฆัมพร เสมอภาค ญ อาจารยที่ปรึกษา
15 22565 ด.ญ. ศุรดา ดิษฐแกว ญ นายบุญฑพ เลี่ยนจํารูญ
16 22576 ด.ช. ตรีภพ รัศมี ช Miss Susan Catrine Skea
17 22594 น.ส. ณัฐพร นาวงศ ญ
18 22595 ด.ญ. ดวงกมล เสรีกุล ญ
19 22620 นาย ภูชัสส ทํานักผล ช
20 22644 น.ส. สายฝน มั่นคง ญ
21 22646 น.ส. อนันญลักษณ มาดสม ญ สรุปจํานวนนักเรียน
22 22648 นาย จิรภาส ลักษณะวิมล ช ชาย 12 คน
23 22667 น.ส. กัญญาณัฐ กานสัญชัย ญ หญิง 24 คน
24 22673 น.ส. ธัชจิรา ศรีฟา ญ รวม 36 คน
25 22678 น.ส. ปยาภรณ หอมหวล ญ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2564
26 22680 น.ส. เรวดี แกนแทน ญ
27 22685 น.ส. อรุณกมล ทองเจิม ญ
28 23155 ด.ญ. สลิลเกตน พวงสอน ญ
29 23597 น.ส. เทวิกา วิเศษวงษา ญ
30 23987 นาย จูเซฟเป โดมินิโก โลเวเช ช
31 23999 นาย ภูทวี รักษา ช
32 24008 น.ส. เขมิสรา อุนชู ญ
33 24025 น.ส. ปานชนก นาคกลอม ญ
34 24029 น.ส. พิชชา เตบจิตร ญ
35 24037 ด.ญ. วรรณวิษา หยีสะหนี ญ
36 24039 น.ส. วรรวิสา พัฒจิรัง ญ

ชื่อ - สกุล


