
เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23598 ด.ช. กรภัทร์ ศรีนวลใย ช
2 23599 ด.ช. กฤติน เรืองนะ ช
3 23600 ด.ช. เกริกกันต์กฤษฎ์ิ แก้วแท้ ช
4 23601 ด.ช. เกียรติศักด์ิ เพ็ชร์ศิริ ช
5 23602 ด.ช. คุณภูมิ จรคงสี ช 0
6 23603 ด.ช. ณัฏฐพล สกุลวงศ์สุจริต ช โรงเรียน
7 23604 ด.ช. พิรชัช ผจญภัย ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23605 ด.ช. ภควพจน์ อิโตะ ช จังหวัดพังงา
9 23606 ด.ช. ภาสกร เกิดผล ช
10 23607 ด.ช. ภิณณ์ อติสุธาโภชน์ ช
11 23608 ด.ช. วีรวิชญ์ อันทการ ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1
12 23609 ด.ช. อันดา หลีสาภิราช ช ปีการศึกษา 2565
13 23610 ด.ญ. กิจติกาณ์ ทองขาว ญ
14 23611 ด.ญ. ชนนิกานต์ สุวรรณประเวก ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23612 ด.ญ. ชนันธร ศิริวิทย์ปรีชา ญ นางสาวปริษา แก้วเขียว
16 23613 ด.ญ. ชนันภัค กิจผดุง ญ Miss Krizza Mae Jaspe
17 23614 ด.ญ. ญาณกฤดา เจตนานนท์ ญ
18 23615 ด.ญ. ญาตา อินทร์โพธ์ิ ญ
19 23616 ด.ญ. ณภัทร ขุทสมบูรณ์ ญ
20 23617 ด.ญ. ณภัทริญา กู้ทรัพย์ ญ
21 23618 ด.ญ. ธนาภา ผลบ ารุง ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23619 ด.ญ. ธัญสินี อ๋ิวสกุล ญ ชาย 12 คน
23 23620 ด.ญ. นรรัตน์ หาญช้าง ญ หญิง 18 คน
24 23621 ด.ญ. นลัทพร พวงทอง ญ รวม 30 คน
25 23622 ด.ญ. เบญจรัตน์ มีสิทธ์ิ ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23623 ด.ญ. ปิยมณฒ์ ล่ิมค า ญ
27 23624 ด.ญ. เปมิกา จินดาพล ญ
28 23625 ด.ญ. พิชชาพร ชูวงศ์ ญ
29 23626 ด.ญ. มนัสนันท์ เกตุแก้ว ญ
30 23627 ด.ญ. วรรณิศา พวงจิตร ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23628 ด.ช. กฤษณะ ทองสกุล ช
2 23629 ด.ช. กันตวิชญ์ ผลแก้ว ช
3 23630 ด.ช. กานต์ภูมิ ปิยะเดช ช
4 23631 ด.ช. ณัฐพล เจริญการ ช
5 23632 ด.ช. ณัฐภัทร ด้วงก่อเกิด ช 0
6 23633 ด.ช. ณัฐภัค วารีรักษ์ ช โรงเรียน
7 23634 ด.ช. ธราเทพ ทองบุญ ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23635 ด.ช. นันท์ธร กิจผดุง ช จังหวัดพังงา
9 23636 ด.ช. พีรวิชญ์ ทองสุริวงศ์ ช
10 23637 ด.ช. ภควา พวงจิตร ช
11 23638 ด.ช. ภัณณ์ อติสุธาโภชน์ ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2
12 23639 ด.ช. ภัทรภณ ฉิมกิจ ช ปีการศึกษา 2565
13 23640 ด.ช. ภากร หนูสุข ช
14 23641 ด.ช. รักษกร ประดับศิลป์ ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23642 ด.ช. รังสิพล เจริญรุ่ง ช นายวรานนท์ ภาระพฤติ
16 23643 ด.ช. อภิวิชญ์ อินเจือ ช นางสาวสุนิษา เอียดเวียงสระ
17 23644 ด.ช. อรรถนนท์ มุ่งกิจ ช
18 23645 ด.ญ. กชพร อุ่นมานิช ญ
19 23646 ด.ญ. กฤตมุข กะสิรักษ์ ญ
20 23647 ด.ญ. กัญญาวีร์ เทพณรงค์ ญ
21 23648 ด.ญ. จิรัชญา เพชรหนองชุม ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23649 ด.ญ. ชนัญชิตา เสนอินทร์ ญ ชาย 17 คน
23 23650 ด.ญ. ชลธิชา การเร็ว ญ หญิง 19 คน
24 23651 ด.ญ. นัทธ์ชนัน แซ่ฉ่ัว ญ รวม 36 คน
25 23652 ด.ญ. ปาณิสรา แสงทอง ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23653 ด.ญ. ปิยากร ศรีอินทร์ ญ
27 23654 ด.ญ. เปรมกมล คุมพล ญ
28 23655 ด.ญ. พุธิตา ชาติช านาญ ญ
29 23656 ด.ญ. วรินทร์ลดา บุญช่ืน ญ
30 23657 ด.ญ. ภัณฑวดี เพ็ชร์ศิริ ญ
31 23658 ด.ญ. รัตนาวดี เรืองติก ญ
32 23659 ด.ญ. วริศรา คล่องการ ญ
33 23660 ด.ญ. วริศรา เพ็งงาน ญ
34 23661 ด.ญ. วิภานันท์ วุฒิยา ญ
35 23662 ด.ญ. วิมลวรรณ ตันฑเวช ญ
36 23663 ด.ญ. ศิริวรรณ เร็วเรียบ ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23664 ด.ช. กรวีร์ นุ่มคง ช
2 23665 ด.ช. กฤษฏิน เกตุแก้ว ช
3 23666 ด.ช. กิตต์ิภูเมศ สงวนทรัพย์ ช
4 23667 ด.ช. โกเมนทร์ บุญมณี ช
5 23668 ด.ช. คมเดช มะลิวรรณ ช 0
6 23669 ด.ช. จิรวัฒน์ กุดธิง ช โรงเรียน
7 23670 ด.ช. ชานนท์ ใสสด ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23672 ด.ช. ณัฐพล เจียบบุตร ช จังหวัดพังงา
9 23673 ด.ช. ธนภูมิ เจริญชนม์ ช
10 23674 ด.ช. นวัช ทองขาว ช
11 23675 ด.ช. ปฏิพล จันทร์เอียด ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3
12 23676 ด.ช. ปณต สังข์สิน ช ปีการศึกษา 2565
13 23677 ด.ช. พันธมิตร สุทธิเส็ม ช
14 23678 ด.ช. ศักย์ศรณ์ ชนะโก้ประวัติ ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23679 ด.ช. สุปรีย์ แก้วพิพัฒน์ ช นายพจนันท์  พรหมสงค์
16 23680 ด.ญ. กัลยกร ศรีวิชา ญ นางสาวนัยน์เนตร ทองวล
17 23681 ด.ญ. ชุติกาญจน์ พราห์มนาค ญ
18 23682 ด.ญ. ฌาณิสา จันทรนาคมูสิก ญ
19 23683 ด.ญ. ฐานิสา นาคพรหม ญ
20 23684 ด.ญ. ณัฐชยา ประมวลศิลป์ ญ
21 23685 ด.ญ. ณัฐณิชา ชูพรม ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23686 ด.ญ. ธนากานต์ คงทุง ญ ชาย 16 คน
23 23687 ด.ญ. นรกมล พาศรี ญ หญิง 20 คน
24 23688 ด.ญ. นิภานัน เขน็ดพืช ญ รวม 36 คน
25 23689 ด.ญ. ปวรวรรณ ปลอดวงศ์ ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23690 ด.ญ. พรนภิศ เบญจเลิศยานนท์ ญ
27 23691 ด.ญ. พรรณดาวส์ สงวนพันธ์ ญ
28 23692 ด.ญ. เมทนี ศักด์ิแก้ว ญ
29 23693 ด.ญ. รัชฎาภรณ์ ทองเจิม ญ
30 23694 ด.ญ. รัตน์ธิดา มากะฐิน ญ
31 23695 ด.ญ. สาลิณี บุญร่ืน ญ
32 23696 ด.ญ. สุชญา ทรงศรี ญ
33 23697 ด.ญ. สุพพตา คงสง ญ
34 23698 ด.ญ. หทัยภัทร พรหมรัตน์ ญ
35 23699 ด.ญ. อาทิตญา ผดุงการ ญ
36 23706 ด.ช. กิตติกรณ์ ค าเอียด ช

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23727 ด.ญ. กัญญาภัทร แซ่ล่ิม ญ
2 23730 ด.ญ. ชินภัทร พัฒนพิชัย ญ
3 23747 ด.ช. กฤษณะ ม่ิงแก้ว ช
4 23751 ด.ช. ฐิติพันธ์ ท านุดวงโรจน์ ช
5 23768 ด.ญ. จิรัชยา ชินณรา ญ 0
6 23781 ด.ญ. สโรชินี แซ่อ่อ ญ โรงเรียน
7 23782 ด.ญ. สิริพร ตันไทย ญ ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23793 ด.ช. ธนเทพ หัสการณ์ ช จังหวัดพังงา
9 23800 ด.ช. พีรนัฐ ย่อแสง ช
10 23807 ด.ญ. กัลชรส เทพหวัง ญ
11 23808 ด.ญ. ขวัญธิชา ประสงค์ ญ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/4
12 23813 ด.ญ. นภสร สหกิจ ญ ปีการศึกษา 2565
13 23820 ด.ญ. ฟารีมา อาจผล ญ
14 23840 ด.ช. ภูริพัฒน์ เงาะผล ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23842 ด.ช. วิศรุต ประกอบทรัพย์ ช นางสาวลภัสนันท์  บ ารุงวงศ์
16 23848 ด.ญ. จิรัชญา แก้วคง ญ นางสาวนัฐลินี ทองสงค์
17 23852 ด.ญ. ณัฏฐกันย์ นวลจันทร์ ญ
18 23855 ด.ญ. ณัฐณิชา อินแก้ว ญ
19 23873 ด.ช. ธนากร ชักแสง ช
20 23879 ด.ช. ภาสวุฒิ ขมักการ ช
21 23880 ด.ช. ศุภกฤติ บ ารุงพันธ์ ช สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23885 ด.ญ. กนกวรรณ หนักแน่น ญ ชาย 13 คน
23 23889 ด.ญ. ญาณิศา ขลิกค า ญ หญิง 27 คน
24 23893 ด.ญ. ทิพพา เงาะผล ญ รวม 40 คน
25 23896 ด.ญ. นัจวา สรรพกิจผล ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23901 ด.ญ. เมขลา เฉิดฉ้ิม ญ
27 23904 ด.ญ. อนัญญา ทองพันช่ัง ญ
28 23913 ด.ช. ธนกฤต เจริญฤทธ์ิ ช
29 23926 ด.ญ. จรัญญา เสือยืนยง ญ
30 23928 ด.ญ. จิราพร วาหะรักษ์ ญ
31 23932 ด.ญ. ธนพร ตันเกิด ญ
32 23941 ด.ญ. ศุภัชญา เรืองรอด ญ
33 23942 ด.ญ. สาริศา เพ็งนาค ญ
34 23951 ด.ช. ธนะดี สิงขร ช
35 23961 ด.ช. วิวรรธน์ ช่วงชัย ช
36 23967 ด.ญ. ธนัญชนก ประกอบธัญ ญ
37 23974 ด.ญ. พัณณิตา ผลากิจ ญ
38 23976 ด.ญ. เพชรลดา เพชรรินทร์ ญ
39 23981 ด.ญ. สิริรัตน์ บ าเพ็ญ ญ
40 24065 ด.ช. ณัฐปพน พิณสุวรรณ ช

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23707 ด.ช. กฤษณพงศ์ เหมพันธ์ ช
2 23712 ด.ช. ชัชพงศ์ วงษ์ศรีชา ช
3 23721 ด.ช. รักษิต อ้นเพ็ชร์ ช
4 23733 ด.ญ. ดากานดา อุดมศรี ญ
5 23735 ด.ญ. ธนาวดี ธรรมธร ญ 0
6 23739 ด.ญ. วิลาวรรณ ใจหาญ ญ โรงเรียน
7 23740 ด.ญ. สุธาลักษณ์ อินทร์โรย ญ ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23755 ด.ช. ดาณุพงษ์ วรรดี ช จังหวัดพังงา
9 23758 ด.ช. ปภังกร รัตนพันธ์ ช
10 23769 ด.ญ. จิราพร บุญเอ้ือ ญ
11 23772 ด.ญ. จุฑามาศ บุญรอดชู ญ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/5
12 23775 ด.ญ. ณัฎฐธิดา ชูดวง ญ ปีการศึกษา 2565
13 23778 ด.ญ. ปัณฑิตา เข่ือนม่ัน ญ
14 23786 ด.ญ. ไอริสา ชุมช่วย ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23788 ด.ช. จิรวัฒน์ พรหมแก้ว ช นางสาวรัชฎาพร สุวรรณสาม
16 23803 ด.ช. อนุภัทร อยู่ยืน ช นางสาววีณา ค าคุ้ม
17 23818 ด.ญ. ผกามาศ ก่ิงแก้ว ญ
18 23821 ด.ญ. ภัทรธิดา กระจ่างศรี ญ
19 23835 ด.ช. ณัฐวุฒิ โรจนพิทยากุล ช
20 23845 ด.ญ. กรชวัล ปานสง่า ญ
21 23846 ด.ญ. กีรติกา บุญชู ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23856 ด.ญ. ณัฐธีรยา วงษ์ไกรวิทย์ ญ ชาย 14 คน
23 23863 ด.ญ. วศินี โต๊ะด า ญ หญิง 26 คน
24 23872 ด.ช. ธนกฤต เรืองผล ช รวม 40 คน
25 23874 ด.ช. นัทธพงศ์ บริพันธ์ ช ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23876 ด.ช. พนา สืบสอาด ช
27 23886 ด.ญ. กัลยาณิน ศิริตัน ญ
28 23887 ด.ญ. จุฑามาศ ช่วยรอด ญ
29 23898 ด.ญ. ไปรยา นิยมลักษณ์ ญ
30 23919 ด.ช. รัฏฐกฤษฏ์ิ แก้วจินดา ช
31 23920 ด.ช. รัตนพล จินดาพล ช
32 23938 ด.ญ. พิมพ์ลภัส จันทสุวรรณ ญ
33 23943 ด.ญ. สุพิศยาภา สุขขะ ญ
34 23944 ด.ญ. สุภวรรณ บัวเมือง ญ
35 23964 ด.ช. อังคาร ทองรอด ช
36 23965 ด.ญ. เขมรินทร์ อินทะระนก ญ
37 23966 ด.ญ. จันทิรา นพฤทธ์ิ ญ
38 23972 ด.ญ. ป่ินมุก นวลประกอบ ญ
39 23975 ด.ญ. พิชชากรณ์ วงศ์จันทร์ ญ
40 23977 ด.ญ. รัตติกาล ขุนทน ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23709 ด.ช. กิตติกร การะเกตุ ช
2 23717 ด.ช. บุญน า ก าลังดี ช
3 23722 ด.ช. เรืองศักด์ิ รักบุญ ช
4 23723 ด.ช. สหรัฐ โพธิสาร ช
5 23728 ด.ญ. จิราพัชร แก้วคง ญ 0
6 23729 ด.ญ. ชญาณ์พิมพ์ สุขศรี ญ โรงเรียน
7 23731 ด.ญ. โญศิกาญจน์ ณ พัทลุง ญ ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23734 ด.ญ. ถาวรีย์ แสนค า ญ จังหวัดพังงา
9 23736 ด.ญ. ปพัชญา สุวรรณเพ็ชร ญ
10 23738 ด.ญ. วริศรา ปัญจขันธ์ ญ
11 23753 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เขาค า ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/6
12 23756 ด.ช. ต้นน้ า ศรีมาโนช ช ปีการศึกษา 2565
13 23770 ด.ญ. จิราพัชร พรผล ญ
14 23774 ด.ญ. ชฎานุช รัศมี ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23784 ด.ญ. อังคณา ยุปาระมี ญ นางจิราภรณ์  เสรีรักษ์
16 23810 ด.ญ. จิรัชญา เนียมค า ญ นายภานุพงศ์ สุทธิวรพันธ์
17 23812 ด.ญ. ดวงแก้ว ถาวรวัฒน์ ญ
18 23815 ด.ญ. เบญญาภา ทวีสุข ญ
19 23825 ด.ญ. อรวรรยา กันสีชา ญ
20 23832 ด.ช. คุณานนต์ สงค์รักษ์ ช
21 23834 ด.ช. ณัฐรัชต์ โลหะการ ช สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23838 ด.ช. ธรรม ทัมโชติ ช ชาย 14 คน
23 23850 ด.ญ. ชนาณัน พรมแก้ว ญ หญิง 26 คน
24 23860 ด.ญ. ประภาสิริ แซ่ต้ัง ญ รวม 40 คน
25 23875 ด.ช. ปฏิพล บุตรหมัน ช ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23877 ด.ช. พรหมพิริยะ มธุรส ช
27 23878 ด.ช. พิศณุ ชูแก้ว ช
28 23897 ด.ญ. ปานกมล บุรี ญ
29 23902 ด.ญ. สุชัญญ์ญา พืชพงศ์ ญ
30 23905 ด.ญ. อรวิภา จารุธรรม ญ
31 23906 ด.ญ. อัญชลิกา อุปสัย ญ
32 23918 ด.ช. พัสกร เหินหาว ช
33 23927 ด.ญ. จิตตานันท์ สาธร ญ
34 23939 ด.ญ. ภัทรกัญญา ปรีดาผล ญ
35 23945 ด.ญ. หทัยกาญจน์ ศรีม่วง ญ
36 23969 ด.ญ. นภสร อุดมผลชัยเจริญ ญ
37 23970 ด.ญ. นิชาภัทร ใจฟู ญ
38 23971 ด.ญ. เบญญาภา มณีบุตร ญ
39 23985 ด.ญ. อรอินทร์ อินทีลาด ญ
40 24066 ด.ช. สิรวิชญ์ เอกวิริยาภรณ์ ช

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23713 ด.ช. ธนาดุล จ ารูญสิน ช
2 23726 ด.ญ. กมลวรรณ นิลศรี ญ
3 23752 ด.ช. ณัฏฐรัตน์ นิลนาค ช
4 23761 ด.ช. ภาณุวิชญ์ พูดงาม ช
5 23780 ด.ญ. พุทธรักษา บู่ทอง ญ 0
6 23791 ด.ช. ณฐกร อาจวารี ช โรงเรียน
7 23798 ด.ช. พงศ์พัฒน์ อินประเสริฐ ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23799 ด.ช. พจนินทร์ พลรบ ช จังหวัดพังงา
9 23817 ด.ญ. ปวันรัตน์ ประสงค์กิจ ญ
10 23824 ด.ญ. อภิสรา กิจผดุง ญ
11 23827 ด.ช. กิตติพงศ์ วาหะรักษ์ ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/7
12 23830 ด.ช. คีมตภัท เนียมมณี ช ปีการศึกษา 2565
13 23836 ด.ช. ธนภูมิ จันทรพรพรรณ ช
14 23837 ด.ช. ธนากร สาวะภู ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23841 ด.ช. ลัทธพล นุกูล ช นายศรายุทธ มิตรวงค์
16 23843 ด.ช. สุเมธ กุหลาบ ช นางสาวกฤษณา ณ นคร
17 23844 ด.ช. อภิรักษ์ จันทร์พฤกษ์ ช
18 23851 ด.ญ. ฐิตินันท์ สูยพันธ์ ญ
19 23854 ด.ญ. ณัฐกฤตา สฤษดิสุข ญ
20 23857 ด.ญ. ดารกา ครองบุญ ญ
21 23861 ด.ญ. ปานตะวัน ทองสม ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23870 ด.ช. เกียรติศักด์ิ จันทร์ช่ืน ช ชาย 24 คน
23 23883 ด.ช. สรรเสริญ มงคลฤดี ช หญิง 17 คน
24 23888 ด.ญ. ชุติกาญจน์ เพชรราญ ญ รวม 41 คน
25 23900 ด.ญ. พัชรินทร์ เอกคณะ ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23903 ด.ญ. อชิรญา ทศกาญจน์ ญ
27 23912 ด.ช. ถิรวัฒน์ คงเพ็ชร์ ช
28 23923 ด.ช. สุพัฒน์ ล่ิมสกุล ช
29 23924 ด.ช. โสภณัฐ ไตรบุญ ช
30 23925 ด.ญ. กนกวรรณ ทองตัน ญ
31 23936 ด.ญ. พฤฒิมา สุวรรณวิจิตร ญ
32 23946 ด.ญ. อัญญาณี ไพโรจน์ ญ
33 23950 ด.ช. ทวีทรัพย์ เช่ือมรัมย์ ช
34 23968 ด.ญ. ธนิษฐา นวลแก้ว ญ
35 23984 ด.ญ. อภัชญา ทองถม ญ
36 23986 ด.ญ. ฮัซฟา ฤทธาพรหม ญ
37 24257 ด.ช. ปิยวัฒน์ ทองผ้ึง ช
38 23283 ด.ช. จิระยุภัคร์ รู้การ ช
39 23289 ด.ช. ขวัญชัย เพ็ชรสมบูรณ์ ช
40 23306 ด.ช. ณัฐวุฒิ ราชเดิม ช
41 23408 ด.ช. อภิรักษ์ ทิมข า ช

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23710 ด.ช. จตุรพล ด าข า ช
2 23714 ด.ช. ธรรมนูญ ช่วยประคอง ช
3 23719 ด.ช. พิภพภัท บุญเมือง ช
4 23720 ด.ช. ภูผาเงิน อาร์โนลด์ ช
5 23745 ด.ญ. อัญชิตา รัตตา ญ 0
6 23754 ด.ช. ณัฐวัฒน์ หุพาทิพย์ ช โรงเรียน
7 23759 ด.ช. ปรนรรท์ พันธ์เล่ือม ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23762 ด.ช. ภูรินทร์ พิเภก ช จังหวัดพังงา
9 23764 ด.ช. วงศกร เกิดทรัพย์ ช
10 23766 ด.ญ. ขัตติยาภรณ์ ทองเครือ ญ
11 23783 ด.ญ. สุวรรณรัตน์ ชูควร ญ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8
12 23785 ด.ญ. ไอยรินทร์ วงษาหาราช ญ ปีการศึกษา 2565
13 23790 ด.ช. ณฐกร สมขันธ์ุ ช
14 23801 ด.ช. ศรัณยู เขม็งกิจ ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23802 ด.ช. ศุกลวัฒน์ กล่อมเกล้ียง ช นายเพลิน โอรักษ์
16 23809 ด.ญ. คณิดา สรรเสริญ ญ นางสาวลภัสภาส์  หนูคง
17 23847 ด.ญ. จิดาภา ฐิตะพันธ์ุ ญ
18 23864 ด.ญ. ศิรประภา เรืองศรี ญ
19 23866 ด.ญ. อรกัญญา สังข์ชุม ญ
20 23871 ด.ช. จิรกิตต์ ชัยยุทธ์ิ ช
21 23882 ด.ช. ศุภฤกษ์ สิงหการ ช สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23884 ด.ช. เสฎฐวุฒิ ส าเภารัตน์ ช ชาย 23 คน
23 23891 ด.ญ. ฐิติชญา มณียศ ญ หญิง 19 คน
24 23894 ด.ญ. นรีรัตน์ ภูมิรักษ์ ญ รวม 42 คน
25 23907 ด.ช. กษิด์ิเดช สิทธิบุตร ช ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23911 ด.ช. ณวรา ยอดรักษ์ ช
27 23914 ด.ช. ธีรภัทร บุตรเล่ียม ช
28 23922 ด.ช. สิรวิชญ์ มาลี ช
29 23929 ด.ญ. ฐิติกานต์ พ้ืนผา ญ
30 23930 ด.ญ. ณัฎฐ์ฌลปัทม์ ศักด์ิสูง ญ
31 23935 ด.ญ. ปริตตา จรัสกุล ญ
32 23947 ด.ช. กันตพงศ์ ทองสกุล ช
33 23955 ด.ช. ปัณณธร เท่ียงตรง ช
34 23960 ด.ช. รัฐศาสตร์ ดีบุก ช
35 23979 ด.ญ. วรัชยา สอนแก้ว ญ
36 23982 ด.ญ. สุธิดา โจ้งบุตร ญ
37 23983 ด.ญ. สุภาพร บุบผา ญ
38 24517 ด.ญ. กชนุช เก้ือชูศรี ญ
39 24518 ด.ญ. ปลายรุ้ง ทองนาค ญ
40 23353 นาย พนมกร เก้ือผล ช
41 23375 นาย ภูริพัฒน์ สระวารี ช
42 23543 ด.ญ. อภิษฎา รามสิน ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23708 ด.ช. กฤษธนา มังคะการ ช
2 23718 ด.ช. พิพัฒน์ สมยอม ช
3 23724 ด.ช. สิรภพ แย้มย่ิง ช
4 23725 ด.ช. อาร์ชาวิน นนทรีย์ ช
5 23741 ด.ญ. สุพิชฌาย์ เวชรัตน์ ญ 0
6 23749 ด.ช. ฉลอง รัตนวิโรจน์ ช โรงเรียน
7 23767 ด.ญ. จิดาภา เกตุแก้ว ญ ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23773 ด.ญ. ฉัตรฑามณฑน์ จีนเมือง ญ จังหวัดพังงา
9 23776 ด.ญ. ธมลวรรณ รองเมือง ญ
10 23777 ด.ญ. เบญญาภา ผุดผ่อง ญ
11 23792 ด.ช. ณัฐพล บัวแก้ว ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/9
12 23794 ด.ช. ธันวา สุมาลี ช ปีการศึกษา 2565
13 23795 ด.ช. ธีณพัฒน์ มงคลสินธ์ุ ช
14 23796 ด.ช. ธีรเมธ เพ็งพอรู้ ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23805 ด.ญ. กชกร สังข์ด้วง ญ นางจารุวรรณ ส่องศิริ
16 23806 ด.ญ. กมลทิพย์ ผสมทรัพย์ ญ นางสาวนุชรีย์ หัศนี
17 23811 ด.ญ. ชตมนต์ แช่ทอง ญ
18 23822 ด.ญ. วริศรา เพ่งกิจ ญ
19 23829 ด.ช. คอลิด ยมโดย ช
20 23853 ด.ญ. ณัฐกฤตา เกตุแก้ว ญ
21 23859 ด.ญ. นันทนัช ศรีเป้า ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23862 ด.ญ. รตินันธ์ แซ่ล่ิม ญ ชาย 23 คน
23 23865 ด.ญ. สุชาดา ชัยกิจ ญ หญิง 18 คน
24 23867 ด.ช. กรกฤต สิทธิบุตร ช รวม 41 คน
25 23892 ด.ญ. ฐิติภัทรา มณียศ ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23910 ด.ช. จิรวัฒน์ คงครอง ช
27 23915 ด.ช. ธีรวัฒน์ ส่องรอบ ช
28 23916 ด.ช. นัธทวัฒน์ มธุรส ช
29 23917 ด.ช. ปัณณกรณ์ ปานโรจนวาณิชย์ ช
30 23921 ด.ช. ศุภฤกษ์ แสงมณี ช
31 23933 ด.ญ. ธันย์นพัต คณาพิสิฐกุล ญ
32 23940 ด.ญ. ภัทรนันท์ นมัสการ ญ
33 23948 ด.ช. กันตพงศ์ อุดมวงศ์วิวัฒน์ ช
34 23953 ด.ช. ธันยมูรณ์ กรายวงษ์ ช
35 23958 ด.ช. ภัทร์นรินท์ บุญแข ช
36 23959 ด.ช. ภิญญาพัชญ์ เจนการ ช
37 24519 ด.ญ. สวรรยา เย็นชุ่ม ญ
38 23274 ด.ช. กาญจนเกล้า ทองสกุล ช
39 23315 ด.ช. นพรัตน์ คงทอง ช
40 23479 ด.ช. ปาริชาต หนูงานแข้ม ช
41 23518 ด.ญ. วรรณวิสาข์ นนทวัฒน์ ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23711 ด.ช. จิรวัฒน์ การเร็ว ช
2 23742 ด.ญ. หนูพลอย รอดปลอด ญ
3 23743 ด.ญ. อภิชญา ศิริผล ญ
4 23748 ด.ช. จักรกิจ ชุ่มช่ืน ช
5 23750 ด.ช. ชิษณุพงศ์ พวงจิตร ช 0
6 23757 ด.ช. ธาดา วงคงค า ช โรงเรียน
7 23760 ด.ช. พชร จันทร์ชนะ ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23763 ด.ช. ภูวฤทธ์ิ สินประสม ช จังหวัดพังงา
9 23765 ด.ญ. กนกพร หนูปล้อง ญ
10 23779 ด.ญ. พิมพ์ชนก เกษร ญ
11 23787 ด.ช. กิตสุวรรณ สุวรรณกิจ ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/10
12 23789 ด.ช. จิรสิน บุหลัน ช ปีการศึกษา 2565
13 23797 ด.ช. ใบบุญ แซ่จ๋าว ช
14 23816 ด.ญ. เบญญาภา พ่ึงศรี ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23819 ด.ญ. พิมพ์ชนก เฟ่ืองสมบูรณ์ ญ นางสาวศศิธร  นาคสง
16 23823 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ทิพย์หมัด ญ นายสมชาย สุทธจิตร์
17 23826 ด.ญ. อรุณทิพย์ เทียนงาม ญ
18 23828 ด.ช. กิตติพัฒน์ สมมิตร ช
19 23831 ด.ช. คุณานนต์ โพธ์ิเกตุ ช
20 23833 ด.ช. ณภัทร ก่ิงกาญจนวงศ์ ช
21 23839 ด.ช. พชรพล พรหมประชุม ช สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23858 ด.ญ. นภัสสร แซ่ฮ้อ ญ ชาย 24 คน
23 23868 ด.ช. กรวิชญ์ จุลบุษรา ช หญิง 18 คน
24 23869 ด.ช. กรวีร์ จุลบุษรา ช รวม 42 คน
25 23890 ด.ญ. ญาริณดา ลีนานุนารถ ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23895 ด.ญ. นวินดา ชนะกิจ ญ
27 23899 ด.ญ. พรรณิพา เพชรเกล้ียง ญ
28 23908 ด.ช. กันตพงศ์ แซ่ล้อ ช
29 23909 ด.ช. จิรวรรธ ทองทิพย์ ช
30 23931 ด.ญ. ณัฐธิดา ประคองสิน ญ
31 23934 ด.ญ. นัฐธิชา หวานสนิท ญ
32 23937 ด.ญ. พัชรพร ระวิวรรณ ญ
33 23952 ด.ช. ธัณยวิชย์ ผลทวี ช
34 23954 ด.ช. ธีรภัทร์ กุลสิทธิพิชญ์ ช
35 23962 ด.ช. สัณหวัช ตรีศิลา ช
36 23978 ด.ญ. เรวดี อยู่ขาว ญ
37 24520 ด.ช. อธิป เพชรชู ช
38 23330 ด.ช. นิรุตม์ งานดี ช
39 23403 ด.ช. อนันต์ สีหานันท์ ช
40 23417 ด.ช. เอกรัตน์ มงคลสินธ์ุ ช
41 23420 ด.ญ. กนกพร แซ่เจ่ีย ญ
42 23465 ด.ญ. ทิพย์สุดา แก้วสว่าง ญ

ช่ือ - สกุล


