
เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 22753 นาย บริวัฒน์ มาสน์สุวรรณ ช
2 22767 น.ส. ป่ินมุข บุญยัษเฐียร ญ
3 22776 นาย กฤศกร จาระกิจ ช
4 22778 นาย ธนกร เงาะผล ช
5 22781 นาย ภูวิศ ทองด้วง ช 0
6 22782 นาย ศุภสัณห์ โชติกะมาศ ช โรงเรียน
7 22783 นาย แสนตะวัน สงวนพันธ์ ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22785 น.ส. กันติชา ผลแก้ว ญ จังหวัดพังงา
9 22786 น.ส. กิตติมา พลประดิษฐ์ ญ
10 22788 น.ส. จอมขวัญ ณ นคร ญ
11 22789 น.ส. จิณัฐตา ธรรมเพชร ญ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/1
12 22792 น.ส. ชุติกาญจน์ หัชชะวณิช ญ ปีการศึกษา 2565
13 22793 น.ส. ฐานิดา อุ่นมานิช ญ
14 22796 น.ส. ณัฐณัญ จุลพันธ์ ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 22797 น.ส. ณัฐสินี ช่วยชู ญ นางธนิษฐา ยงยุทธ์
16 22798 น.ส. ถิรพร คงสม ญ นางสาวอุบลวรรณ คงสม
17 22799 น.ส. ธนพร จันทร์ทอง ญ
18 22803 น.ส. ปฐมาวดี ก้อนทรัพย์ ญ
19 22805 น.ส. พรลภัส ด าฉาย ญ
20 22821 นาย ปภังกร พรหมช้าง ช
21 22823 นาย พีระภัทร ทองกวม ช สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 22824 นาย ภวพล ธรรมลังกา ช ชาย 10 คน
23 22825 นาย รัชพล ธูปทอง ช หญิง 20 คน
24 22832 น.ส. กมลวรรณ ทองวล ญ รวม 30 คน
25 22836 น.ส. ปราณปริยา จิตตะพันธ์ ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 22839 น.ส. ปาลิกา จันทะฟอง ญ
27 22840 น.ส. พิชญาภา ดาราวงศ์ ญ
28 23025 น.ส. ญดาพร เกตุแก้ว ญ
29 24051 น.ส. ไปรยา พานทอง ญ
30 24482 น.ส. ชลธิชา ผลส่ง ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 22790 น.ส. จุฬารักษ์ ชาติทอง ญ
2 22795 น.ส. ณัฐชา คณะบูรณ์ ญ
3 22801 น.ส. นภัสสร ปรีดาผล ญ
4 22808 น.ส. เพ็ญพิชชา คงมา ญ
5 22812 นาย ก้องภพ ก้อนทรัพย์ ช 0
6 22815 นาย ชิตวัน ไอยรา ช โรงเรียน
7 22826 นาย เศรษฐพงศ์ สุขช่วง ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22829 นาย อลัญจกร ศรีรักษา ช จังหวัดพังงา
9 22831 น.ส. กนกกาญจน์ กวดกิจการ ญ
10 22834 น.ส. ชนิสร ขลิกค า ญ
11 22835 น.ส. ณิชาบูล แท่นหิรัญ ญ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2
12 22843 น.ส. ศศิกาญจน์ สุขสวัสด์ิ ญ ปีการศึกษา 2565
13 22844 น.ส. ศุภิสรา ทองแดง ญ
14 22846 น.ส. อังคณา พลายชนะ ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 22921 นาย ปวริศน์ ไกรทอง ช นางกนกวรรณ ณ นคร
16 22931 นาย พากฤต ไชยกาล ช นางณิภาภรณ์ ไชยชนะ
17 22955 นาย วัชรินทร์ หวังดี ช
18 22962 นาย ศักดินนท์ ทิพย์สวัสด์ิ ช
19 22967 นาย ศุภกฤษณ์ ผลตัน ช
20 22982 นาย อภิชาติ กาละสังข์ ช
21 23001 น.ส. กฤษณาพร พฤกษนันต์ ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23013 น.ส. จิรภิญญา สวัสดี ญ ชาย 11 คน
23 23045 น.ส. นภัทรศรา สุเพ็ญภาค ญ หญิง 18 คน
24 23064 น.ส. พรพรรษา แดงรักษา ญ รวม 29 คน
25 23080 น.ส. วรรณวนัท แสวงกิจ ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23084 น.ส. วิภาดา บุญสิงห์ ญ
27 23102 น.ส. อมลวรรณ วิโรจน์ ญ
28 24063 น.ส. มัณฑิตา ภูเก้าล้วน ญ
29 24455 นาย ธันวาร์ ธาตุมาศ ช

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 22386 นาย เอกลักษณ์ สุมาลี ช
2 22754 นาย ภูริพัทร สายคุ้ม ช
3 22802 น.ส. นิสริน โบบทอง ญ
4 22818 นาย ธราเทพ วรุดมสุธี ช
5 22819 นาย ธีรภัทร ทิศเมือง ช 0
6 22820 นาย นวพล เพ็ชทูล ช โรงเรียน
7 22827 นาย สุริยาวุธ เสนอินทร์ ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22837 น.ส. ปัณฑิตา ปานโรจนวาณิชย์ ญ จังหวัดพังงา
9 22848 นาย กฤตเมธ ขอมชู ช
10 22855 นาย กฤษฎา อารีการ ช
11 22872 นาย ฉลองชัย ฤกขะวุฒิกุล ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/3
12 22906 นาย ธีรไนย ทรายทอง ช ปีการศึกษา 2565
13 22918 นาย ปฏิวัติ เกลือนสินธ์ุ ช
14 22920 นาย ปธิกร สิงห์น้ า ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 22990 น.ส. กชกร หนักแน่น ญ นางผกาวรรณ โชติวัฒนากร
16 23000 น.ส. กฤติกา เจ้ยฉิม ญ นางจิราภา ศรัณย์บัณฑิต
17 23018 น.ส. ชนกแก้ว สิงห์แก้ว ญ
18 23019 น.ส. ชนัญชิดา ครุตประการ ญ
19 23024 น.ส. ซิลมีย์ จันทรถ ญ
20 23029 น.ส. ณัฐธิดา มีชู ญ
21 23031 น.ส. ณิศวรา บุญโท ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23034 น.ส. ดารินทร์ ค านาดา ญ ชาย 15 คน
23 23056 น.ส. บุษภาคัม เรืองรัตน์ ญ หญิง 23 คน
24 23060 น.ส. ปาริฉัตร สกุลสอน ญ รวม 38 คน
25 23068 น.ส. เพชรลดา บุญมา ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23069 น.ส. แพรวา ขมักการ ญ
27 23071 น.ส. ภัทราภรณ์ คงยศ ญ
28 23085 น.ส. ศศิภักด์ิ แสงรัตนากุล ญ
29 23099 น.ส. เสาวภา ไชยประดิษฐ์ ญ
30 23104 น.ส. อรปรียา เพช็รนอก ญ
31 23160 นาย จิรวัฒน์ พิกุลทอง ช
32 23592 นาย กิษฎา กู้ทรัพย์ ช
33 24474 นาย อลงกรณ์ คล่องการ ช
34 24476 น.ส. กรรธิชา ปานพืช ญ
35 24499 น.ส. พรวรรณา เเก้วภักดี ญ
36 24502 น.ส. พิมพ์ชนก ก้ิมเส้ง ญ
37 24505 น.ส. รัตติกานต์ ภู่สกุล ญ
38 24515 น.ส. ฮัซวานี โบบทอง ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 22751 นาย เตชินท์ เวชจันทร์ ช
2 22752 นาย นิธิกร  พันธ์ุพิทย์แพทย์ ช
3 22762 น.ส. ณัชชกมล สิทธิการ ญ
4 22847 นาย กฤตธนพล เวชรัตน์ ช
5 22857 นาย ก้องกิดากร ษัฏเสน ช 0
6 22858 นาย กันต์ธีร์ นุ่มคง ช โรงเรียน
7 22878 นาย ชัชวัสส์ อินทรโอสถ ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22880 นาย ชิตวร ไอยรา ช จังหวัดพังงา
9 22898 นาย ธนธร สิทธาคม ช
10 22942 นาย ภูธฤต  สฤษดิสุข ช
11 22959 นาย ศรัณภากรณ์ หนูน้อย ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/4
12 23009 น.ส. จันทิมา ชูน้อย ญ ปีการศึกษา 2565
13 23014 น.ส. จิราพัชร เกิดกอบ ญ
14 23017 น.ส. จุฬาลักษณ์ แผ้วชนะ ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23020 น.ส. ชนัญชิดา พันธรักษ์ ญ นางสาวชนิตา รัตนบุษยาพร
16 23021 น.ส. ชนินาถ กรอบแก้ว ญ นางนุจรินทร์ อุดมไร่
17 23030 น.ส. ณิชาภัทร รัตนพันธ์ ญ
18 23032 น.ส. ดวงนภา เกิดผล ญ
19 23054 น.ส. บงกชพรรณ ภู่ทอง ญ
20 23075 น.ส. ม่ิงขวัญ เเซ่พู่ ญ
21 23094 น.ส. สีน้ า เเซ่ภู่ ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23096 น.ส. สุดารัตน์ ทองค า ญ ชาย 15 คน
23 23097 น.ส. สุทธิดา คงพิพัฒน์ ญ หญิง 24 คน
24 23100 น.ส. เสาวลักษณ์ พัฒน์แก้ว ญ รวม 39 คน
25 23103 น.ส. อมิตา บุตรมณี ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23109 น.ส. อัณชนาภรณ์ เจริญการ ญ
27 23114 น.ส. อุรัสยา ผ่องพันธ์ ญ
28 24067 น.ส. ทิพย์ยาฎา อังควนิชย์ ญ
29 24452 นาย ณัฐพงศ์ จิตสมุทร์ ช
30 24457 นาย นพรัตน์ กิตติวรรณาภรณ์ ช
31 24459 นาย นัฐวัฒน์ ชารีวัน ช
32 24460 นาย นาทาน อาจวารี ช
33 24462 นาย พิทักษ์ คงสิน ช
34 24475 น.ส. กรภัทร จิระการ ญ
35 24481 น.ส. จุฑามาศ คงรักษ์ ญ
36 24484 น.ส. ธณัญญา บุญช่ืน ญ
37 24486 น.ส. ธัญสินี อาจการ ญ
38 24497 น.ส. พรชิตา เตียวตระกูล ญ
39 24514 น.ส. อัสมา ปราบเภท ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 22750 นาย ณัฐภัทร ช่วยเจริญ ช
2 22759 น.ส. จิรประภา เพียสุระ ญ
3 22777 นาย ณภัทร ศิริประภา ช
4 22813 นาย กัณตพัฒส์ อนันต์ธนวงศ์ ช
5 22816 นาย ชุมพล ไชยมา ช 0
6 22817 นาย ธนิต สิทธิบุตร ช โรงเรียน
7 22822 นาย ปาราเมศ บุญเก้ือ ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22830 น.ส. กชพร บุญมี ญ จังหวัดพังงา
9 22838 น.ส. ปาณิสรา สวัสดี ญ
10 22841 น.ส. เพชรลดา ณ ตะก่ัวทุ่ง ญ
11 22865 นาย จรูญศักด์ิ สิทธิสุข ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/5
12 22869 นาย จารุพัฒน์ พิละ ช ปีการศึกษา 2565
13 22897 นาย ธนกฤต ลีสุรพงศ์ ช
14 22923 นาย ปิยะ สมยอม ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 22924 นาย ปุญญพัฒน์ สุกัญญา ช นางสาวกนกรัตน์ อุ้ยเฉ้ง
16 22928 นาย พชร ชูน้อย ช
17 22999 น.ส. กรรวี ทับหิรัญ ญ
18 23022 น.ส. ชรินรัตน์ นุ่มน่ิม ญ
19 23035 น.ส. ทรรศวรรณ บุญเสริม ญ
20 23049 น.ส. นันธาวรรณ อยู่ม่ัน ญ
21 23050 น.ส. นาตาชา ชายเช้ือ ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23051 น.ส. นิราภร คงด้วง ญ ชาย 14 คน
23 23067 น.ส. พุทธรักษา เมืองเสน ญ หญิง 24 คน
24 23078 น.ส. รัตติกาล ทองฤทธ์ิ ญ รวม 38 คน
25 23107 น.ส. อโรชา สุกแสง ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23110 น.ส. อันดา เอ่ียมบุญก่อ ญ
27 23112 น.ส. อารีรัตน์ คงนคร ญ
28 24053 น.ส. ปาลิตา ทาทิพย์ ญ
29 24458 นาย นวพรรษ์ ปลายเนิน ช
30 24461 นาย เป็นธรรม ประกอบธัญ ช
31 24478 น.ส. กัณฐ์ชนก เเขกไทย ญ
32 24480 น.ส. จอมขวัญ ทองมา ญ
33 24495 น.ส. ป่ินอนงค์ หลีน้อย ญ
34 24496 น.ส. ปุณยภา ธรรมรักษ์ ญ
35 24498 น.ส. พรณภา พันทอง ญ
36 24508 น.ส. สิรภัทร นิลเมฆ ญ
37 24509 น.ส. สิรินทร์ญา ศรีทองฉ่ า ญ
38 24513 น.ส. อริศรา  รัตนพันธ์ ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 22764 น.ส. ธัญพิมล ต้ายไธสง ญ
2 22765 น.ส. ธันยรัตน์ ขวัญยืน ญ
3 22768 น.ส. ภัทรพร เก้ือผล ญ
4 22774 น.ส. อธิชา สิงห์โต ญ
5 22852 นาย กฤษฎา จันทร์ใหญ่ ช 0
6 22891 นาย เด็จเด่ียว คงคุ้ม ช โรงเรียน
7 22925 นาย เปรมศักด์ิ กระเเสสังข์ ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22978 นาย สุวัฒน์ มีสุข ช จังหวัดพังงา
9 22986 นาย อิทธิกร บุญมาก ช
10 23010 น.ส. จันทิมาธร ศรีบุญ ญ
11 23016 น.ส. จีระนันท์ หมวดทอง ญ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6
12 23028 น.ส. ณัฐฐิกานต์ ทองบุตร ญ ปีการศึกษา 2565
13 23037 น.ส. ธนพร เกิดทรัพย์ ญ
14 23039 น.ส. ธมลวรรณ พิชญากร ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23043 น.ส. ธาราทิพย์ เจริญย่ิง ญ นายจตุรวิทย์ มิตรวงศ์
16 23062 น.ส. เปณิกา แก้วเนียม ญ นางสาวนิลญา หมานมิตร
17 23070 น.ส. ภวรัญชน์ ขุนชุม ญ
18 23082 น.ส. วันทิตา ธรรมแก้ว ญ
19 23088 น.ส. ศุภวรรณ ประมูลศิลป์ ญ
20 23089 น.ส. ศุภิสรา เหล็กพล ญ
21 23090 น.ส. สรพัศ ตันหิรัญ ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23105 น.ส. อรอนงค์ คีรีรัตน์ ญ ชาย 9 คน
23 24447 นาย คฑาวุฒิ เล่ียมชาติ ช หญิง 21 คน
24 24448 นาย จินดา บุญเรือง ช รวม 30 คน
25 24465 นาย เมธาวุฒิ หิรัญวดี ช ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 24467 นาย รัชชานนท์ รอดกูล ช
27 24483 น.ส. ณิชารีย์ นุกูลวรรณ์ ญ
28 24491 น.ส. บุษกร สุขสนาน ญ
29 24494 น.ส. ปาลิตา อินทะมณี ญ
30 24501 น.ส. พิชญาภา เรียบผา ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 22571 นาย โกษม สันติญาณ ช
2 22881 นาย ไชยรัตน์ แซ่หล้าย ช
3 22887 นาย ณัชพล สุรัมย์ ช
4 22901 นาย ธนวัต พลูหนัง ช
5 22912 นาย นิพิฐพนธ์ อันติมานนท์ ช 0
6 22933 นาย พิทวัส จันทร์ช่ืน ช โรงเรียน
7 22984 นาย อัณณพ ศรีฟ้า ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22988 นาย เอกสิทธ์ิ จ านงค์รัตน์ ช จังหวัดพังงา
9 22991 น.ส. กชนันท์ เจริญสุข ญ
10 23011 น.ส. จาริณี แซ่ล่ิม ญ
11 23036 น.ส. ทัศนีย์ นาคอยู่ ญ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7
12 23038 น.ส. ธนาภรณ์ ปรีดาผล ญ ปีการศึกษา 2565
13 23041 น.ส. ธันยากร ถวิลการ ญ
14 23065 น.ส. พัชราภรณ์ ชัยชนะ ญ อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 23077 น.ส. รัชนก บุศบก ญ นางพวงทิพย์ ทวีรส
16 23101 น.ส. หน่ึงฤทัย สิทธัง ญ นางพนิดา ค้าของ
17 23113 น.ส. อินทรานีย์ อาจหาญ ญ
18 24052 น.ส. พรทิตา เก้ือผล ญ
19 24054 น.ส. พันธิสา สมหนองหาร ญ
20 24059 น.ส. จุฑาทิพย์ เพชรคูหา ญ
21 24449 นาย จิรายุ ปลอดโปร่ง ช สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 24450 นาย เจษฎา ช่วยชู ช ชาย 17 คน
23 24454 นาย ทรงกฤษ จิตรเวช ช หญิง 19 คน
24 24464 นาย ภูวเดช สาลีพรรณ์ ช รวม 36 คน
25 24466 นาย ร่มเกล้า วรเลิศ ช ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 24469 นาย ศราวุฒิ หนูนุ่น ช
27 24471 นาย ศิวัฒน์ ผลปาน ช
28 24472 นาย สุรยุทธ พลายชนะ ช
29 24473 นาย อถิศร คงรักษ์ ช
30 24488 น.ส. ธิดารัตน์ ทองเสริม ญ
31 24492 น.ส. เบญญา สามัญ ญ
32 24493 น.ส. ปริศนา คงทอง ญ
33 24503 น.ส. แพรวา ประหยัดทรัพย์ ญ
34 24504 น.ส. ภัทริกา คงจ าเนียร ญ
35 24506 น.ส. ริซกียา จินทนา ญ
36 24511 น.ส. สุภัตรา ศักด์ิเเก้ว ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 22902 นาย ธนาธิป จันทร์กลับ ช
2 22936 นาย พีรวัจน์ พันธ์ุบ้านเเหลม ช
3 22981 นาย อนุชน พงษ์หนู ช
4 22997 น.ส. กรรณิกา มานอก ญ
5 23081 น.ส. วรรณษา หม่ันหมาย ญ 0
6 23108 น.ส. อลิสา ศรอินทร์ ญ โรงเรียน
7 24456 นาย ธีวสุ กลางณรงค์ ช ดีบุกพังงาวิทยายน
8 24487 น.ส. ธันญารัตน์ แสงอ าไพ ญ จังหวัดพังงา
9 22441 น.ส. วิริฒิพา เช้ือสาย ช
10 22627 น.ส. กาญจนา ศรีรัตน์ ช
11 22866 นาย จักรตรี อินทระไชย์ ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/8
12 22870 นาย จิตรกร สุผาวัน ช ปีการศึกษา 2565
13 22871 นาย จิรศักด์ิ นวนนุ่น ช
14 22916 นาย ปฏิภัทร ด าดี ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 22917 นาย ปฏิภาณ มงคลบุตร ช นายศุภวุฒิ อินทร์แก้ว
16 22922 นาย ปาราเมศ กาญจนะ ช นายประสิทธ์ิ สะไน
17 22929 นาย พชรพล หนักแน่น ช
18 22938 นาย พีระพันธ์ สิงหการ ช
19 22939 นาย พุฒิพงศ์ ธรรมสกุล ช
20 22943 นาย ภูริช ตันติสัมมารักษ์ ช
21 22947 นาย รพีพัฒน์ โลหกิจ ช สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 22948 นาย รักพงศ์ บุบผัน ช ชาย 28 คน
23 22950 นาย วรภพ ธินมารมย์ ช หญิง 10 คน
24 22974 นาย สหรัฐ ใจกระจ่าง ช รวม 38 คน
25 22983 นาย อรัญ จงกิจ ช ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 22995 น.ส. กนกพร อินทรคุ้ม ญ
27 23098 น.ส. สุวนันท์ วุฒิการ ญ
28 23115 น.ส. อุษา สมศรี ญ
29 24463 นาย พีรพัฒน์ เด็นมาลัย ช
30 24468 นาย วรวีร์ วาหะรักษ์ ช
31 24470 นาย ศักย์ศรณ์ ปิยะวงค์ ช
32 24479 น.ส. กันตนา โบบทอง ญ
33 24485 น.ส. ธนัญชนก ศิริรักษ์ ญ
34 24516 นาย อับดุลรอเซะ จุติบุตร์ ช
35 22500 นาย ภูริณัฐ สงวนทรัพย์ ช
36 22661 นาย วุฒิพัฒน์ คงเดิม ช
37 23988 นาย เจตณรงค์ สุดชู ช
38 24042 น.ส. ศิริพร มัชฉากิจ ญ

ช่ือ - สกุล



เลขท่ี เลขประจ ำตัว เพศ

1 22755 นาย เรวัตร มีทอง ช
2 22756 นาย ศุภจักร พิทักษ์แทน ช
3 22758 น.ส. กัญญลักษณ์ สุเภากิจ ญ
4 22772 น.ส. ศิรัญญา ใจกล้า ญ
5 22784 น.ส. กนกพิชญ์ เกตุก าเนิด ญ 0
6 22833 น.ส. เจนติตา เสมอภาค ญ โรงเรียน
7 22842 น.ส. วริศรา  บุญแต่ง ญ ดีบุกพังงาวิทยายน
8 22850 นาย กฤตเมศ ตันตานนท์ ช จังหวัดพังงา
9 22853 นาย กฤษฎา เจริญฤทธ์ิ ช
10 22867 นาย จักรินทร์ บุหลัน ช
11 22874 นาย ชยณัฐ ทองสม ช ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/9
12 22884 นาย ฐปนวัฒน์ วังเมือง ช ปีการศึกษา 2565
13 22899 นาย ธนภัทร ทองตัน ช
14 22913 นาย นิรกร แสงจันทร์ ช อำจำรย์ท่ีปรึกษำ
15 22935 นาย พีรพัฒน์ เสนทอง ช นางสาวจันทิพา ประทีป ณ ถลาง

16 22973 นาย สวนสน ทองสกุล ช นางสุมณฑา เกิดทรัพย์
17 22987 นาย อิสรา รุ่งอินทร์ ช
18 22993 น.ส. กนกกร ทับไทย ญ
19 22996 น.ส. กมลชนก วรรณจิตร์ ญ
20 23002 น.ส. กษมา เมืองน้อย ญ
21 23007 น.ส. เขมนิจ วิไลกุล ญ สรุปจ ำนวนนักเรียน
22 23012 น.ส. จิรนันท์ จิวะนันทประวัติ ญ ชาย 14 คน
23 23033 น.ส. ดารารัตน์ พัฒแก้ว ญ หญิง 25 คน
24 23040 น.ส. ธัญสินี คงสุข ญ รวม 39 คน
25 23061 น.ส. ปิยานุช อินทรัตน์ ญ ณ วันท่ี 23 พ.ค. 2565
26 23073 น.ส. มณีวรรณ หุ่นศิลป์ ญ
27 23074 น.ส. มลวิภา จันดาพืช ญ
28 23083 น.ส. วิชญาพร สังข์แก้ว ญ
29 23087 น.ส. ศิริลักษณ์ พรหมรักษา ญ
30 23091 น.ส. สาลินี แก้วบ ารุง ญ
31 24451 นาย ชินกรณ์ อุดม ช
32 24453 นาย ต้นกล้า รักตน ช
33 24477 น.ส. กวิสรา กัญญกนิตย์ ญ
34 24489 น.ส. นันท์นภัส บุญพฤกษ์ ญ
35 24490 น.ส. นันท์นภัส โกยเเก้วพร้ิง ญ
36 24500 น.ส. พิชญ์สินี สุวรรณรัตน์ ญ
37 24507 น.ส. รุ่งไพริน ศรีวิลัย ญ
38 24510 น.ส. สุทธิดา  หนูสวัสด์ิ ญ
39 24512 น.ส. สุภาสินี  ใจทอง ญ

ช่ือ - สกุล


