
เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 22313 นาย ณัฐพล กัปตัน ช
2 22318 น.ส. ธัญพัฒน์ ธันธรา ญ
3 22326 น.ส. อมิรา อุมาสะ ญ
4 22332 นาย ชิษณุพงศ์ ศรีเนียม ช
5 22333 นาย ตันติกร สุจ านงค์ ช 0
6 22334 นาย ธีรเดช แวรอนชักตี ช โรงเรียน
7 22335 นาย ปัน แพททริค คีช ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22340 นาย อภิภู อัยรักษ์ ช จังหวัดพังงา
9 22341 นาย อิทธิพัทธ์ ปรียวัลย์ ช
10 22342 น.ส. กนกลักษณ์ บุญมี ญ
11 22343 น.ส. กัญญภัส จีนเอียด ญ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1
12 22344 น.ส. จิณห์วรา จินดาพล ญ ปีการศึกษา 2564
13 22346 น.ส. เจิมพระพร อุยสุย ญ
14 22350 น.ส. ฐาปนรัชฏ์ แย้มย่ิง ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 22351 น.ส. ณัฏฐณิชา พุทธจิตร์ ญ นางชมทิศา  ขันภักดี
16 22352 น.ส. ณัฐนรี เกิดกอบ ญ ไลน์กลุ่ม ม.4/1 นายนพรัตน์  ย้อยพระจันทร์
17 22353 น.ส. ทิพยรัตน์ สุจ านงค์ ญ
18 22354 น.ส. ธัญณิศฌาย์ เน้ืออ่อน ญ
19 22355 น.ส. ธารัณดา บุนนาค ญ
20 22364 น.ส. สุภาวิดา กะลาสี ญ
21 22365 น.ส. อภิสรา อาจปรุ ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 22366 น.ส. อัจจิมา มีศิลป์ ญ ชาย 9 คน
23 22367 น.ส. อุทิมพร พระสี ญ หญิง 21 คน
24 22389 น.ส. ชลลดา รักบุญ ญ รวม 30 คน
25 22398 น.ส. วรัญญา มณีกิจ ญ ณ วันท่ี 18 พ.ค. 2564
26 22410 นาย คณาธิป เจอะสุข ช
27 22429 น.ส. ธันยพร เจ่ียสกุล ญ
28 22450 นาย กฤตเมธ วังเมือง ช
29 23700 น.ส. กริยดา โสดารักษ์ ญ
30 23701 น.ส. ชยาภรณ์ ประพันธ์บัณฑิต ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 22321 น.ส. ปภาวี ขุทสมบูรณ์ ญ
2 22356 น.ส. บุษน้ าเพชร ศรีเชย ญ
3 22360 น.ส. มนัสนันท์ จันทร์นวล ญ
4 22372 นาย ณัฐดนัย ชูวงศ์ ช
5 22376 นาย ปกรณ์ อนุรักษ์ ช 0
6 22382 นาย เวธน์วศิน สงวนทรัพย์ ช โรงเรียน
7 22387 น.ส. จิดาภา ธนาวุฑฒ์ ญ ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22393 น.ส. ดาราวรรณ แสงมณี ญ จังหวัดพังงา
9 22400 น.ส. สุกฤตา เพชรวิเชียร ญ
10 22404 น.ส. เสาวรส ชมขวัญ ญ
11 22405 น.ส. อภิญญา ทองสุริวงศ์ ญ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2
12 22407 น.ส. อัญชิษฐา เช้าฉ้อง ญ ปีการศึกษา 2564
13 22409 นาย กิตตินันท์ ทองเหลือง ช
14 22413 นาย ธนวิชญ์ จินดาพล ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 22418 นาย ศุภวิชญ์ สุขวโรดม ช นายสมชาย เจริญฤทธ์ิ
16 22419 นาย สรธร โพธิสาร ช นางอรชา ชูเช้ือ
17 22422 น.ส. กัณภัส เดินหน ญ ไลน์กลุ่ม ม.4/2
18 22432 น.ส. บัณฑิตา บางคราม ญ
19 22436 น.ส. พิชชาภา บุญสิงห์ ญ
20 22437 น.ส. พิริสา สุวรรณเพ็ชร ญ
21 22472 น.ส. ฐิติชญา ปลอดบุตร ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 22474 น.ส. ณัฐจารวี วงษ์ไกรวิทย์ ญ ชาย 9 คน
23 22481 น.ส. เมษิณี ศรีม่วง ญ หญิง 21 คน
24 22484 น.ส. ศศิวิมล โทเเก้ว ญ รวม 30 คน
25 22518 น.ส. พสชนัน หาญช้าง ญ ณ วันท่ี 18 พ.ค. 2564
26 22522 น.ส. รุ่งตะวัน ใสสด ญ
27 23702 นาย พงศ์ภัทร จงพงษา ช
28 23703 นาย ศิวธร วานิช ช
29 23704 น.ส. นุชนาฏ ณ นรินทร์ ญ
30 23705 น.ส. ศรัณพร พ่านปาน ญ

ช่ือ - สกุล


