
เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23176 ด.ช. ชวิชญ์ ตัณฑวณิช ช
2 23177 ด.ช. ชิตวรรณ อาสานอก ช
3 23179 ด.ช. ภัทรชัย ศรีพุฒ ช
4 23180 นาย วรภัทร ทุ่งคาใน ช
5 23181 ด.ช. ศรายุทธ หอมหวล ช 0
6 23182 ด.ช. ศุภกร วรุดมสุธี ช โรงเรียน
7 23183 ด.ญ. กนกพร คู่ประเสริฐ ญ ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23184 น.ส. กัญชลา ทองตัน ญ จังหวัดพังงา
9 23185 ด.ญ. กุลกันยา ชูแก้ว ญ
10 23186 ด.ญ. ทักษพร ระร่ืนกล่ิน ญ
11 23187 ด.ญ. ปุณยนุช จินดาพล ญ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1
12 23188 ด.ญ. พิชชาภา เทียนแพ ญ ปีการศึกษา 2565
13 23190 ด.ญ. ภัทรนิดา ผลสมบูรณ์ ญ
14 23191 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ เลิศธนโยธากุล ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23193 ด.ญ. ลาภิสรา สันติราชัย ญ นายณณัฐพล บุญสุรัชต์สิรี
16 23194 ด.ญ. วิชญาดา ถ่ินพังงา ญ Mr.Md Moniruzzaman
17 23195 ด.ญ. วิชญาพร ถ่ินพังงา ญ
18 23196 ด.ญ. สัณฑ์สินี นิจจ ารูญ ญ
19 23197 ด.ญ. สุชาดา เก้ือกูลปัญญากุล ญ

สรุปจ ำนวนนักเรียน
ชาย 6 คน

หญิง 13 คน
รวม 19 คน

ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23198 ด.ช. กันตพัฒน์ ผลแก้ว ช
2 23199 ด.ช. จิรภัทร เรืองศรี ช
3 23200 ด.ช. ชินภัทร เรืองศรี ช
4 23201 ด.ช. ณัฐพงศ์ เหินหาว ช
5 23202 ด.ช. นิติพล เนียมนวล ช 0
6 23203 ด.ช. ปกป้อง หนูมิตร ช โรงเรียน
7 23204 ด.ช. ปริญญ์ นาคฤทธ์ิ ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23206 ด.ช. พีรวัส สุวรรณมณี ช จังหวัดพังงา
9 23207 ด.ช. ณพิชพงศ์ จันนุสิทธ์ิ ช
10 23208 ด.ช. ภูริณัฐ สกุลวงค์ ช
11 23209 ด.ช. สิรวิชญ์ ไกรเทพ ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2
12 23210 ด.ช. อติคุณ มลิเครือ ช ปีการศึกษา 2565
13 23211 ด.ช. อังกูร บุญหนัก ช
14 23213 ด.ญ. กิตติวรรณ บุญร่ืน ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23214 ด.ญ. จิรัชญา ผลทวี ญ นายรชต ปานบุญ
16 23215 ด.ญ. ชนิดาภา กอบัว ญ
17 23216 ด.ญ. ชัญญา บุญช่วย ญ
18 23217 ด.ญ. ณัฐชานันท์ ปรียวัลย์ ญ
19 23218 ด.ญ. ณัฐณิชา ค าเอียด ญ
20 23219 ด.ญ. ณัฐิดา ไชยเดช ญ
21 23220 ด.ญ. ธนภรณ์ รุ่งเลิศ ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23221 ด.ญ. ธนัญชกร จาระกิจ ญ ชาย 13 คน
23 23222 ด.ญ. ธนัญชนก สายน้ า ญ หญิง 21 คน
24 23223 ด.ญ. ธนิสร ทองเจิม ญ รวม 34 คน
25 23224 ด.ญ. นันท์นภัส ณ นคร ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23225 ด.ญ. นัสนีน ปาทาน ญ
27 23226 ด.ญ. เนตรสวรรค์ สงศรี ญ
28 23227 ด.ญ. ปุญชรัสม์ิ มาทลุง ญ
29 23228 ด.ญ. ปุญญาพร แซ่ล่ิม ญ
30 23229 น.ส. พลอยพิชชา ภัทรพงศ์เพชร ญ
31 23230 ด.ญ. พัสชา ปานมณี ญ
32 23231 ด.ญ. พิมพ์พิชชา ทองเสน่ห์ ญ
33 23232 ด.ญ. โยษิตา แสงทอง ญ
34 23233 ด.ญ. วีรภัทรา ภูถนอมสิน ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23234 ด.ช. กฤตนันท์ บ้านนบ ช
2 23235 ด.ช. คุณากร พานทอง ช
3 23236 ด.ช. จิรวัฒน์ บ าเรอ ช
4 23237 นาย โชติพงศ์ แสนค า ช
5 23238 ด.ช. ณัฐชนนท์ บุนนาค ช 0
6 23240 ด.ช. ปรัตถกร โปชะดา ช โรงเรียน
7 23241 ด.ช. ปัณณทัต อติวัฒนานนท์ ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23242 ด.ช. ปิยะพงษ์ แต่ประเสริฐ ช จังหวัดพังงา
9 23243 นาย พรเทพพนม พ่ึงกิจ ช
10 23244 ด.ช. ริสกีร์ มะมิง ช
11 23245 ด.ช. วรินทร พลเพชร ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3
12 23246 ด.ช. วสุพล พูนพิสิฐทรัพย์ ช ปีการศึกษา 2565
13 23247 ด.ช. อรรณพ ทวีรส ช
14 23248 ด.ญ. กนกอร อินแก้ว ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23249 ด.ญ. กนธิชา ค าสี ญ นางสาวพิมพ์ประภา ผลากิจ
16 23250 ด.ญ. กานต์พิชชา มากแก้ว ญ นางเขมษิญากรณ์ อุดมคุณ
17 23251 ด.ญ. ญาติกา แก้วคง ญ
18 23252 ด.ญ. ฐิติกานต์ หวังหอมกลาง ญ
19 23253 ด.ญ. ณภัทรชา ศิริผล ญ
20 23254 ด.ญ. ณัฐณิชา โกลิบุตร ญ
21 23255 ด.ญ. ณิชากานต์ เกลือนสิน ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23256 ด.ญ. ทิพธัญญา ช่วยชู ญ ชาย 13 คน
23 23257 ด.ญ. นันท์นภัส อินแก้ว ญ หญิง 22 คน
24 23258 ด.ญ. เบญจวรรณ เจอะสุข ญ รวม 35 คน
25 23259 ด.ญ. ปติมา จินดาพล ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23260 ด.ญ. ประภาศิริ ปาณิญา ญ
27 23261 ด.ญ. พรนภัส ทองด้วง ญ
28 23262 น.ส. พิมพ์นิภา กิไพโรจน์ ญ
29 23263 ด.ญ. ภัทรนันท์ เอกธรรมเสถียร ญ
30 23264 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ สันโลหะ ญ
31 23265 ด.ญ. มญช์ุพิชา หุตะจูฑะ ญ
32 23266 ด.ญ. รังสิยา ร่วมใจ ญ
33 23267 ด.ญ. วันทนาพร จันทรัศมี ญ
34 23268 ด.ญ. สิรีธร เล่งเหา ญ
35 23269 ด.ญ. สุธาสินี เล่ือนนาวา ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23277 ด.ช. กิตติราช โสดารักษ์ ช
2 23278 นาย กีรธาร จุลกะโสภณ ช
3 23288 ด.ช. ชยพล ตะวัน ช
4 23293 ด.ช. ชาญณรงค์ สุขเกิด ช
5 23297 ด.ช. ชุติพงศ์ แสงสว่าง ช 0
6 23325 ด.ช. นนธวัฒน์ เดินหน ช โรงเรียน
7 23337 ด.ช. ปรมินทร์ ตุหรัน ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23341 ด.ช. ปวริศร์ ระหังภัย ช จังหวัดพังงา
9 23370 ด.ช. ภัทรพล ศรีสมบัติ ช
10 23382 ด.ช. เรวัตฒะ เจียบบุตร ช
11 23386 ด.ช. วรศักด์ิ ช่วยชู ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4
12 23394 ด.ช. สยมภู อัยรักษ์ ช ปีการศึกษา 2565
13 23405 ด.ช. อนุวัฒน์ ภิรมรักษ์ ช
14 23412 ด.ช. อัครา บุญรักษ์ ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23419 ด.ญ. กตัญชลี ประคองสิน ญ นางพูนสุข ถ่ินลิพอน
16 23421 ด.ญ. กนกวรรณ คุ้มครอง ญ ว่าท่ี ร.ต.หญิง อัจฉราพร พลนิกร

17 23432 ด.ญ. เขมนิจ นวลจันทร์ ญ
18 23453 ด.ญ. ฐิติมา นันทกุล ญ
19 23459 ด.ญ. ณัฐณิชา ปัญญาดี ญ
20 23460 ด.ญ. ณิชาพร โชติดิฐสกุล ญ
21 23461 ด.ญ. ณิชาภัทร ทองเจิม ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23463 ด.ญ. ตะวัน มาทอง ญ ชาย 14 คน
23 23470 ด.ญ. เบญจมาศ เจอะสุข ญ หญิง 26 คน
24 23471 ด.ญ. เบญญา ล่ิมสกุล ญ รวม 40 คน
25 23473 ด.ญ. ปพิชญา พรหมช้าง ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23476 ด.ญ. ปรียานุช ผลทวี ญ
27 23482 ด.ญ. ปุณยาพร เจ่ียสกุล ญ
28 23489 น.ส. พัชรพร ชูสังข์ ญ
29 23490 น.ส. พิชชานันท์ แย้มย่ิง ญ
30 23493 ด.ญ. พิมมาดา หิมะคุณ ญ
31 23494 น.ส. พิมลวรรณ คงทอง ญ
32 23511 ด.ญ. ลิต้า เกิดนุช ญ
33 23515 ด.ญ. วรรณวิษา ไชยยุทธ ญ
34 23521 ด.ญ. วัลลิภา ผลเก้ือ ญ
35 23531 ด.ญ. สาวิตรี เพ่ิมทรัพย์ ญ
36 23537 ด.ญ. สุนิสา หินน้อย ญ
37 23541 ด.ญ. แสงเทียน ดีทวี ญ
38 23542 ด.ญ. อภัสรารัตน์ ปานเพ็ชร ญ
39 23546 ด.ญ. อลิศรา ศรีสงคราม ญ
40 23547 ด.ญ. อ่อนทิวา ณ นคร ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23280 ด.ช. คณาธิป นาคพงค์ ช
2 23301 ด.ช. ณัชพล ทัดเทียม ช
3 23307 นาย ณัฐศักด์ิ รักษา ช
4 23323 ด.ช. ธีริทธ์ิ รักษ์ก าเนิด ช
5 23356 ด.ช. พัสกร ทองช่ัง ช 0
6 23357 ด.ช. พิชญะ พิกุลผล ช โรงเรียน
7 23367 ด.ช. ภวัต จินดาพล ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23371 นาย ภาณุพงศ์ ชูปาน ช จังหวัดพังงา
9 23383 นาย เรวัติ แซ่จิว ช
10 23385 ด.ช. วรพล ก้อนทรัพย์ ช
11 23390 นาย เวทิศ ต่อผล ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/5
12 23392 ด.ช. เศรษฐ์ศิวัฒน์ เน้ือนุ้ย ช ปีการศึกษา 2565
13 23393 ด.ช. สกุลวิชช์ จันทร์วิเชียร ช
14 23413 ด.ช. อันดา จินดาพล ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23430 ด.ญ. เกศมณี สมันธการ ญ นางสาวอินทิรา บุญนิสสัย
16 23436 ด.ญ. จิรชฏา ชุติวโรภาส ญ
17 23437 ด.ญ. จิรนันทิยา เจริญงาน ญ
18 23438 ด.ญ. จิราพัชร ทับทิมสุข ญ
19 23445 ด.ญ. ชลธิชา แซ่ข้ิว ญ
20 23451 ด.ญ. ฐานิดา ประเสริฐ ญ
21 23452 ด.ญ. ฐิตาภา ทองสกุล ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23454 ด.ญ. ณรินทร์ยาอร ทองพันธ์ ญ ชาย 14 คน
23 23472 ด.ญ. เบญญาภา ทองใหม่ ญ หญิง 26 คน
24 23474 ด.ญ. ประกายดาว ทองทิพย์ ญ รวม 40 คน
25 23483 ด.ญ. ผกาวรรณ ถวิลการ ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23487 ด.ญ. พรรณศิริ โบบทอง ญ
27 23492 ด.ญ. พิมพ์ชนก โพธ์ิสิทธ์ิ ญ
28 23496 ด.ญ. พุทธรักษา กล่ินดี ญ
29 23498 ด.ญ. แพรววา อินทรัตน์ ญ
30 23506 ด.ญ. มาริสา ฉ่ัวสกุล ญ
31 23519 ด.ญ. วริศรา วังสุวรรณ ญ
32 23526 ด.ญ. ศศิวิภา วรรธกานนท์ ญ
33 23529 ด.ญ. สลิลรัตน์ จันประเทศ ญ
34 23532 ด.ญ. สิริวิมล ปิยะวงษ์ ญ
35 23536 ด.ญ. สุทธิดา ปัญญาสาร ญ
36 23544 ด.ญ. อรรพิมพ์ ภิรมรักษ์ ญ
37 23545 ด.ญ. อริสรา ศิริการ ญ
38 23549 ด.ญ. อินดา เหมมินทร์ ญ
39 23501 ด.ญ. ภัทราวดี กล่ินมาลา ญ
40 24521 ด.ญ. ภูษณิศา ธนัทอนันตกุล ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23271 ด.ช. กฤษฎา สนจิตร์ ช
2 23290 ด.ช. ชวิศ ชูจิต ช
3 23303 ด.ช. ณัฐนนท์ คล่องการ ช
4 23318 ด.ช. ธันวาณวัชร์ สุวรรณศิลป์ ช
5 23324 ด.ช. ธีรุตม์ รักษ์ก าเนิด ช 0
6 23332 ด.ช. ปฏิพัทธ์ ชูวงศ์ ช โรงเรียน
7 23346 นาย ปุลวัชร สุมาลี ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23363 ด.ช. พีรวิชญ์ สุมาลี ช จังหวัดพังงา
9 23365 นาย ภควัฒ มะนะโส ช
10 23381 ด.ช. รัฐภูมิ นาควงค์ ช
11 23391 ด.ช. ศุภณัฐ โทแก้ว ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/6
12 23401 ด.ช. สุภเวช อ้นสูงเนิน ช ปีการศึกษา 2565
13 23415 ด.ช. อุชุกร ปานรักษ์ ช
14 23426 ด.ญ. กรรณิกา แจ้งจิตร์ ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23433 ด.ญ. งามนรี ธัญกิจ ญ นายสุพัฒน์ เจริญฤทธ์ิ
16 23435 ด.ญ. จิตรลดา หัสนีย์ ญ นางสาวชนิกานต์ สวัสดิวงค์
17 23440 ด.ญ. ชนกนันท์ โสตรักษา ญ
18 23441 ด.ญ. ชนัญธิดา ลือเสียง ญ
19 23455 ด.ญ. ณัชชา สุปรานนท์ ญ
20 23464 ด.ญ. ทรัพย์ไพลิน บัวงาม ญ
21 23475 ด.ญ. ปริตา แก่นแก้ว ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23477 ด.ญ. ปรียาภัทร แสวงทรัพย์ ญ ชาย 13 คน
23 23478 ด.ญ. ปัณฑิตา เชาว์ช่างเหล็ก ญ หญิง 27 คน
24 23481 ด.ญ. ปิยะพัชร ภูมิมาก ญ รวม 40 คน
25 23484 ด.ญ. ผาสุข ขวัญเมือง ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23486 ด.ญ. พนิดา จีนเอียด ญ
27 23488 ด.ญ. พรรษศิกาญจณ์ ริยาพันธ์ ญ
28 23491 ด.ญ. พิมนารา สมันกิจ ญ
29 23495 ด.ญ. พีรญา มงคลบุตร ญ
30 23497 ด.ญ. เพาพิลาส แสงสุวรรณ์ ญ
31 23503 ด.ญ. ภูษณิษา พูนแสง ญ
32 23510 ด.ญ. ฤทัยวรรณ พันธ์ุพิริยะ ญ
33 23513 ด.ญ. วรกมล บัวบูชา ญ
34 23514 ด.ญ. วรพิชฌา เทียนแพ ญ
35 23516 ด.ญ. วรรณิดา ประกอบสิน ญ
36 23523 น.ส. วิภาวรรณ บุญชู ญ
37 23527 ด.ญ. ศุภกัญญา ภูมลา ญ
38 23528 ด.ญ. ศุภรดา คงเลิศวรากร ญ
39 23530 ด.ญ. สันสนีย ยางงาม ญ
40 23591 ด.ญ. อติพร แจ่มจรัส ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23276 ด.ช. กิตติภณ เผือกเนียม ช
2 23285 ด.ช. ฉลองชัย เกตุสุริยงค์ ช
3 23296 ด.ช. ชินธีร์ ตรีเนตร ช
4 23300 ด.ช. ณตระกูล สามารถ ช
5 23311 ด.ช. ทัศธิสิทธ์ิ อุดม ช 0
6 23327 ด.ช. นภดล ประสมทรัพย์ ช โรงเรียน
7 23336 นาย ปภินวิทย์ จิตสุภานันท์ ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23347 ด.ช. พงศกร กลับคง ช จังหวัดพังงา
9 23358 ด.ช. พิพัฒน์ แสนกล้า ช
10 23359 ด.ช. พิริยกร เย็นชุ่ม ช
11 23361 นาย พีรพัฒน์ อาชญาทา ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/7
12 23369 ด.ช. ภัทรพล พรหมนุ้ย ช ปีการศึกษา 2565
13 23372 ด.ช. ภาณุวัฒน์ ผลย่ิง ช
14 23374 ด.ช. ภูมิปัญญา ศรีนาค ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23376 ด.ช. ภูริพัท หยูเอียด ช นางสาวประภัสสร โอจันทร์
16 23377 ด.ช. ภูริภัทร เกิดเกล้ียง ช นางสาวจิราวัลย์ อินทร์อักษร
17 23380 ด.ช. ยศพันธ์ โกยดุลย์ ช
18 23387 ด.ช. วรัณยู บุญเรือง ช
19 23397 ด.ช. สิทธิชัย จรูญสวัสด์ิชัย ช
20 23409 ด.ช. อมรเทพ วตะภรณ์ ช
21 23411 ด.ช. อัครพนธ์ พัฒน์วงศ์ไพบูลย์ ช สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23418 ด.ช. เอกรินทร์ ชัยนฤทธ์ิ ช ชาย 27 คน
23 23423 น.ส. กนทิชา บุญคง ญ หญิง 10 คน
24 23431 ด.ญ. เกศศิณี สฤษดิสุข ญ รวม 37 คน
25 23442 ด.ญ. ชนัญธิดา สุวรรณวงษ์ ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23449 ด.ญ. ซาร่า คงเดิม ญ
27 23462 ด.ญ. ตนัตดา เหมสลาหมาด ญ
28 23502 น.ส. ภิญญาพัชญ์ ฐิระพันธ์ ญ
29 23507 น.ส. มุกจิรา ย่องจีน ญ
30 23508 ด.ญ. รุ้งลาวัลย์ จิรเสรีอมรกุล ญ
31 23517 ด.ญ. วรรณวลี บุญทอย ญ
32 23525 ด.ญ. ศศิภรณ์ ทองเจิม ญ
33 24048 นาย กฤษกร ชมขวัญ ช
34 24060 นาย ยุทธ์ธาดา คุณวงค์ ช
35 24522 ด.ช. ชนาธิป พ่ึงแรง ช
36 24523 ด.ช. ธีธัช ธรรมรักษ์ ช
37 22963 นาย ศิรภัทร์ ทองดี ช
38
39
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ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23178 นาย บรรณวิทย์ ชลธาร ช
2 23270 ด.ช. กฤตเมธ สุขเจริญ ช
3 23272 ด.ช. กฤษฎา หัสนีย์ ช
4 23284 นาย จิรายุ สุวรรณกิจ ช
5 23287 ด.ช. ชนาธิป โภชนา ช 0
6 23292 ด.ช. ชัยธวัช สร้อยนาค ช โรงเรียน
7 23295 ด.ช. ชานนท์ ปีกนุช ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23298 ด.ช. ญาณเมธี การเร็ว ช จังหวัดพังงา
9 23299 ด.ช. ณฐนันท์ ย่ังยืน ช
10 23302 ด.ช. ณัฏฐพล ทองชิต ช
11 23309 ด.ช. ทนุธรรม ไพรบึง ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8
12 23320 ด.ช. ธีรติ ภักดี ช ปีการศึกษา 2565
13 23322 ด.ช. ธีรพงศ์ วรรณเวช ช
14 23344 ด.ช. ปารเมศ บ ารุง ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23352 ด.ช. พชรพล แซ่เจ๋ีย ช นางสาวจุรีรัตน์ ล่ิมศิริ
16 23366 ด.ช. ภคิน ไชยแพทย์ ช นางสาวนุชนาถ น้ าแก้ว
17 23373 ด.ช. ภูธเนศ ปานสม ช
18 23384 นาย เลิศชาย ขันภักดี ช
19 23396 ด.ช. สรายุ พ่ึงผล ช
20 23400 ด.ช. สิรภพ สมาธิ ช
21 23406 ด.ช. อนุวัฒน์ สวัสด์ิรักษา ช สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23407 ด.ช. อภินันท์ คงทรัพย์ ช ชาย 24 คน
23 23410 ด.ช. อรัญชัย ขันภักดี ช หญิง 14 คน
24 23425 ด.ญ. กมลวรรณ พิริเกรง ญ รวม 38 คน
25 23434 ด.ญ. จิตนรินทร์ หวังจิตต์ ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23448 น.ส. โชติกา บุญช่วย ญ
27 23450 ด.ญ. โซเฟีย ไวท์ ญ
28 23466 ด.ญ. ธมนวรรณ คิดดี ญ
29 23467 ด.ญ. ธัญพิชชา สาระกิจ ญ
30 23469 ด.ญ. เนตรมาดา พรามแก้ว ญ
31 23480 น.ส. ปาลิตา จุงจิต ญ
32 23522 ด.ญ. วาเลน ศรีประชุม ญ
33 23534 ด.ญ. สุชาฎา มธุรส ญ
34 23548 ด.ญ. อันนา บุญศรีเจริญ ญ
35 24049 ด.ช. ธนา อนันต์ประเสริฐ ช
36 24061 ด.ญ. ศิรินภา กรวริชญ์ ญ
37 24524 ด.ญ. ชนันธร การะเกตุ ญ
38 24525 ด.ญ. มุซรีฟะฮ อุเซ็ง ญ
39
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ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23273 ด.ช. กันตินันท์ ด าแดง ช
2 23275 ด.ช. กิจติพงศ์ ณ อุดม ช
3 23281 ด.ช. จตุรภัทร โสมาบุตร ช
4 23291 ด.ช. ชัชวาล เพชรไพย์ ช
5 23312 ด.ช. ทีปกร วนะรักษ์ ช 0
6 23315 ด.ช. ธนภัทร เปรมจิตร์ ช โรงเรียน
7 23328 ด.ช. นฤดม ณ นคร ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23329 ด.ช. นิติพงศ์ ชูพล ช จังหวัดพังงา
9 23331 ด.ช. บวรนันท์ พูลสวัสด์ิ ช
10 23338 ด.ช. ปรินทร จวนปลอด ช
11 23340 ด.ช. ปวริศร์ ทองลวด ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/9
12 23342 ด.ช. ปัฐวิกร ก ามาทอง ช ปีการศึกษา 2565
13 23343 ด.ช. ปัณณธร สวาทพงษ์ ช
14 23348 นาย พงศกร เจริญการ ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23360 ด.ช. พีรพัฒน์ ขวัญยืน ช นายเจนสกนธ์ ศรัณย์บัณฑิต
16 23362 ด.ช. พีรภัทร นพรัตน์ ช นางจุไรรัตน์ สวัสด์ิวงศ์
17 23368 ด.ช. ภัทรพล ปรีดาผล ช
18 23378 ด.ช. ภูวฤทธ์ิ ละมาส ช
19 23395 ด.ช. สยามเกียรติ ยอดแก้ว ช
20 23398 ด.ช. สิทธินนท์ ดิษฐาเนตร ช
21 23399 นาย สิทธิศักด์ิ วรรดี ช สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23402 ด.ช. อนวัช พืชเกิด ช ชาย 25 คน
23 23404 ด.ช. อนุพงศ์ รองปาน ช หญิง 12 คน
24 23422 ด.ญ. กนกวรรณ แซ่ตัน ญ รวม 37 คน
25 23424 ด.ญ. กมลวรรณ เกตุรักษ์ ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23444 ด.ญ. ชมพูเนกข์ แซ่เตง ญ
27 23446 ด.ญ. ชิดชญา กาญจนกุล ญ
28 23447 ด.ญ. ชุติกาญจน์ วาณิชถิระญาณี ญ
29 23456 น.ส. ณัฐกฤตา เรืองโรจน์ ญ
30 23500 ด.ญ. ฟ้าใส วงค์ภักดี ญ
31 23533 ด.ญ. สุกัลยา มลเลศ ญ
32 23538 ด.ญ. สุภาวดี ดรุณมิตร ญ
33 23539 ด.ญ. สุมิตรา สุขพัฒนศรีกุล ญ
34 23540 ด.ญ. สุวีรยา ผลย่ิง ญ
35 23076 น.ส. มุทิตา แตงทัย ญ
36 24069 ด.ช. ปภังกร วิมูลชาติ ช
37 22937 นาย พีระพัฒน์ เจนจิตร์ ช
38
39

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 23282 นาย จิรวัฒน์ บัวแก้ว ช
2 23286 นาย ฉัตรมงคล ชูชิต ช
3 23294 นาย ชาญวิทย์ จีระโร ช
4 23304 ด.ช. ณัฐพงษ์ คงดี ช
5 23305 ด.ช. ณัฐพัชร์ กล่อมเกล้ียง ช 0
6 23310 ด.ช. ทัตเทพ อัมพรพงษ์ ช โรงเรียน
7 23314 ด.ช. ธนภณ ศรอินทร์ ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 23316 ด.ช. ธนภูมิ สวัสด์ิรักษา ช จังหวัดพังงา
9 23317 ด.ช. ธันวา ปากอ่อน ช
10 23319 ด.ช. ธีรโชติ ก่อสุวรรณ์ ช
11 23321 นาย ธีรไนย แสวงผล ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/10
12 23334 นาย ปฐวี เพชรสกุลวงศ์ ช ปีการศึกษา 2565
13 23345 ด.ช. ปุญณพัฒน์ ขันธ์ภักดี ช
14 23350 นาย พงศธร กันยา ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23351 ด.ช. พชร โพชากร ช นางประภาพร อุดมผลชัยเจริญ

16 23354 ด.ช. พรหมพิริยะ รักเมือง ช นางสาวปาณิสรา มัจฉาเวช
17 23355 ด.ช. พันธภาพ แดงประดับ ช
18 23364 ด.ช. พุฒิพงศ์ ว่องไว ช
19 23389 ด.ช. วัทธิกร ระหาร ช
20 23414 ด.ช. อันดา สันสมุทร ช
21 23416 ด.ช. อุเทน ยอดแก้ว ช สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23428 ด.ญ. กัญญาณัฐ แก้วพิชัย ญ ชาย 24 คน
23 23439 ด.ญ. จุฬาลักษณ์ โตยะบุตร ญ หญิง 12 คน
24 23443 ด.ญ. ชนัตชา อุดม ญ รวม 36 คน
25 23457 น.ส. ณัฐกฤตา อินทร์สงค์ ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23468 ด.ญ. นิรัญญา นวลประกอบ ญ
27 23504 ด.ญ. มนันชนก ปรีดาผล ญ
28 23505 ด.ญ. มัญชุมาศ เกลือนสินธ์ ญ
29 23509 ด.ญ. รุจิษยา คงยศ ญ
30 23512 ด.ญ. วทันยา อารีชนม์ ญ
31 23520 ด.ญ. วลีวรรณ อ๋องสกุล ญ
32 23524 ด.ญ. วีรอรพัชร โชคไพบูลย์ ญ
33 24050 ด.ญ. พาขวัญ ประกอบธัญ ญ
34 23379 ด.ช. มหาโชค โมรากุล ช
35 22908 นาย ธีรภัทร์ อินทรัตน์ ช
36 22954 นาย วรินทร พัฒนรักษ์ ช

ช่ือ - สกุล


