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ประกาศ  ณ  วันท่ี  1   กรกฎาคม  พ.ศ.   2565

 พันเอก

               (ชัชวาลย์  อังวณิชย์สกุล)

 ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

 มณฑลทหารบกท่ี 14

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14

ประกาศรายช่ือ นักเรียน นักศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ชาย) คร้ังท่ี 1 ในส่วนของกองทัพบก

ประจ าปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ : ให้ผู้ท่ีมีรายช่ือตามประกาศน้ีไปรายงานตัวตาม วัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด หากพ้นก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิ



ล ำดับ ยศ ช่ือ สกุล เลขประจ ำตัวประชำชน สถำนศึกษำ ศูนย์ฝึกฯ

1 นาย ชนินทร์ พินงรัมย์ 1140601257810 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

2 นาย ตรีภพ อินเต้ 1200601406458 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

3 นาย ธนภัทร เช่ียวศร 1342400051734 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

4 นาย วรพรต มีศิริ 12090003087119 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

5 นาย ศุภชัย บุญคง 1200601412059 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

6 นาย กีรปกรณ์ สิมลา 1480501325144 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

7 นาย จักรภัทร ไม้อ๊อคชิ 1200601412270 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

8 นาย ไชยวัฒน์ กลอนสุด 1207500031994 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

9 นาย ณัฏฐกฤศ สุกันทอง 1560301442260 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

10 นาย ธนวิชญ์ ฉิมพลีกุล 1207500033211 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

11 นาย พริษฐ์ ศรีเดช 1409800498545 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

12 นาย พลกฤษ สีจันทร์ 1459901199802 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

13 นาย ภานุวัฒน์ ขยัน 120060140732 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

14 นาย รัฐภุมิ หนูรอง 1200601415813 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

15 นาย รุฐภูมิ ธรรมดา 1350101781135 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

16 นาย สรวิชญ์ เจริญ 1200601405613 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

17 นาย สหรัฐ คงตรง 1102170065715 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

18 นาย สิริกร จันทวงษ์ 1219901116763 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

19 นาย กิตติธารา ระย้าแดง 1209702346661 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

20 นาย จตุภัทร พรหมจันทร์ 1939900636767 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

21 นาย จิราวัฒน์ แดงสมดี 1259500095943 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

22 นาย เจษฎาพงศ์ เจริญศรี 1209501204321 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

23 นาย ฉลองรัช เมฆฉาย 119100013959 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

24 นาย ณัฐวุฒิ น้อยจันทร์ 1209000305027 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

25 นาย เดชาวัต เกิดทรัพย์ 1249900843866 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

26 นาย ไตรภพ ไสยประจ า 1200601415376 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

27 นาย ถนัดกิจ สอนคงข า 1104300964677 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

28 นาย ธนภูมิ อยู่ศรี 1669900581248 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

29 นาย นนทนันท์ ชาติสวัสด์ิ 1160101968806 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

30 นาย นเรศ อ๋ีนวงษ์ 1249900853161 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

31 นาย บวรทัต แก้วพานทอง 1209601516120 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

32 นาย ปริญญา ขาวชูเกียรติ 1209000291654 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

33 นาย ปุณณภพ ศิลาลักษณ์ 1249900857000 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

34 นาย ปุริมปวัชญ์ หอมกล่ิม 1769900828979 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

35 นาย พงศกร แวววิเชียร 1620800051567 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

36 นาย พีรพัฒน์ หม่ืนยุทธ์ 1200601417778 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

37 นาย พีรพัฒน์ จ าปาศิริ 1200601420361 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

38 นาย พีรวัส สังสุวรรณ 112970411673 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

39 นาย ภัทร ศรีสนิท 1419902375035 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

40 นาย ภัทรพรรณ บ าเพ็ญ 1209000281136 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

41 นาย ภาคิน พรหมจินดา 1103300249306 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

42 นาย ภาณุพงศ์ ศิริงาม 1301502113452 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

43 นาย ภูริเศรษฐ ศิริรัตน์ 1104700147111 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

44 นาย รฐนนท์ หอมนวล 1339900942472 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

45 นาย รัฐภูมิ มูลวัน 11004013145069 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

46 นาย วัชรพล สระแก้ว 1200601411249 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร



47 นาย วิชญ์ภาส พุกลา 1110201327730 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

48 นาย ศุภกิตต์ิ ธรรมสุข 1200601414957 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

49 นาย หรรถพงศ์ สวัสด์ิวงศ์ 1808200037526 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

50 นาย ฐากูร เชาว์ดี 1200601410447 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

51 นาย ณัฐวุฒิ ประกอบสุข 2306500001234 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

52 นาย ธนาธิป สุนทรหิรัญ 1209000288572 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

53 นาย บุณยวิช บุญสืบ 1209000288050 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

54 นาย ประสิทธ์ิ เทียนย่ี 2209000012711 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

55 นาย พงศธร พิมพ์เครือ 1240401198215 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

56 นาย วรเชษฐ์ ญาติเจริญ 1209301168398 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

57 นาย เษฎาภรณ์ ป่ันเจรการ 1209000242297 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

58 นาย อิทธิพล ขดภูเขียว 1104300946466 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

59 นาย กฤตพัส เรือนแก้ว 1200601422461 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

60 นาย กัญฤทธ์ิ ขะจรกล่ิน 1139700050791 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

61 นาย เจษฏาพร สุพร 1207500030939 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

62 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ นพพันธ์ศิริ 1207500032679 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

63 นาย ณัฐสิทธ์ิ เห้าอ่ิม 1207500031242 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

64 นาย ณัฐิวุฒิ อุไรรักษ์ 1200601418367 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

65 นาย ปฐภีร์ สง่างาม 1209000297172 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

66 นาย พงษ์ธนพัฒน์ ปัญญาใจ 1207500034616 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

67 นาย พรพิพัฒน์ จันทร์หอม 1208600010051 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

68 นาย พลภัทร กานต์เจนภพ 1207500025838 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

69 นาย พัสกร เจริญสุข 1209501207991 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

70 นาย ลัทธพล อังคนาวิน 2207500003255 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

71 นาย สิราชัย แซ่ต๊ัน 1207500031536 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

72 นาย สิริชัย นุ่มดี 1207500031145 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

73 นาย อภิรัตน์ รัตนดาดาษ 1209000286740 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์ วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

74 นาย กณิศ อ่อนทอง 1209000259360 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

75 นาย กมนทัต แสงนาคฤทธ์ิ 1209000327641 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

76 นาย กฤตภาส โพธ์ิขุนทด 1209000308891 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

77 นาย กฤตภาส แก้วหิน 1200601420388 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

78 นาย กฤษฎี อมรพรรณพงศ์ 1200601408370 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

79 นาย กองทัพ ทองพิลา 1103704131633 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

80 นาย ก้องภพ สีหไกร 1209702329864 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

81 นาย กัลยกร คู่วิริยะ 1200601414795 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

82 นาย กิตติพงศ์ สมคิด 1102003863581 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

83 นาย กิตติภูมิ พิยวงษ์ 1208300035814 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

84 นาย คมกริช สง่างาม 1209000321804 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

85 นาย จิรณัฐ วรชัยยุทธ 1209000275225 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

86 นาย จิรภัทร ทองสนธิ 1200601416283 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

87 นาย จิรวัฒน์ พัฒนพงษ์สิริ 1208300042268 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

88 นาย จิรายุ เทศวงศ์ 1347600012281 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

89 นาย จุฑาพงศ์ ฉิมนาคบุญ 1208300038945 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

90 นาย เจตนิพัทธ์ มงคลศิลป์ 1209000254333 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

91 นาย เจษฎา ประสงค์ความดี 1819900598475 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

92 นาย ชนกันต์ ฤกษพะลิน 1103000196274 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

93 นาย ชโนดม ประทุม 1739902281810 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร



94 นาย ชยุตพงศ์ เนาวิจิตร 1209000313429 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

95 นาย ชัยกฤต หงษาวงศ์ 1209000204689 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

96 นาย แชปเพิร์ด อธิป ออแชแล อ็อกเบนิ 1100201869451 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

97 นาย โชติพัฒน์ ภักดีเกียรติวงศ์ 1209000279409 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

98 นาย ฐปนนท์ ปล้ืมจิตติกุล 1200601418987 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

99 นาย ฐานวัฒน์ สุพรรณนนท์ 1209000287410 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

100 นาย ฐาปกรณ์ อธิวัฒนางกูร 1209000271025 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

101 นาย ณัฏฐ์ ธีรเศรษฐ์ธ ารง 1209000299931 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

102 นาย ณัฐนพพล ศรีภัททิยกุล 1207500030386 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

103 นาย ณัฐพงศ์ ดอนผักแว่น 11047000144634 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

104 นาย ณัฐวัฒน์ กาญจนนิธิ 1209000209195 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

105 นาย ต่อเงิน ไชยยะ 1200601413829 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

106 นาย เตชินท์ ผลทวี 1209000287177 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

107 นาย ทรรศน เกลาเกล้ียง 1208300042241 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

108 นาย ธนกร สิงห์สา 1418800025093 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

109 นาย ธนกฤต นาคบุญมา 1209000312180 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

110 นาย ธนกฤต จินะพรม 1200601413047 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

111 นาย ธนตฤณ ค าจีน 1200601419436 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

112 นาย ธนธรณ์ เจริญสุข 1209000301102 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

113 นาย ธนภูมิ พรหมจันทร์ 1200601421180 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

114 นาย ธนยศ จารุกฤษฎ์ิ 1200601407276 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

115 นาย ธนวัฒน์ กิตยารักษ์ 1209000294785 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

116 นาย ธนาดล นภาแจ้ง 1200601394417 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

117 นาย ธาวิน รักสุทธี 1209702349016 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

118 นาย ธิติ ไพบูลย์ 1209000317483 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

119 นาย ธีร์ธวัช กาญจนกันโห 1200601421422 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

120 นาย ธีรพัฒน์ ทองนุช 1200601390047 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

121 นาย ธีรภัทร์ ล้ิมภักดี 1209000331877 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

122 นาย ธีริศร์ เล็กแสดง 1209000337051 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

123 นาย นันทพัฒน์ สุขบรรณ์ 1209702350448 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

124 นาย นิติศักด์ิ อุบลสถิตย์ 1209000325591 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

125 นาย บดินทร์ หาญพิมาย 1209000263928 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

126 นาย บุญนิธิ บุญเทียม 1209702301315 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

127 นาย ปตภพ แซ่ต๊ัน 1200701457589 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

128 นาย ปรทัตถ์ บุตรลักษณ์ 1200601421686 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

129 นาย ปวีณ์กรเทพ สุริยะฐิตากร 1209000323441 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

130 นาย ปัญญาวัฒน์ สนองผล 1219901107489 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

131 นาย ปาณ์ท สุขเอ่ียม 1200101942024 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

132 นาย ปิคิภูมิ รุจิวงษ์สิริกุล 1200601415252 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

133 นาย ปิติพัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธ์ิ 1118400026923 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

134 นาย พงศกร ไชยสุริยวิรัตน์ 1100703842673 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

135 นาย พชร บุญทา 1209000309995 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

136 นาย พชรพล ศรีสุข 1200601409571 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

137 นาย พรชัย จินประชา 1209000257693 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

138 นาย พรชัย กุดเสนา 1209000252276 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

139 นาย พรรษกร แสงสว่าง 1200601419045 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

140 นาย พลาธิป สาน้ าค า 1458600040421 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร



141 นาย พัชรดนัย บุญบัวลัย 1101501331423 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

142 นาย พิชยะ พ่ึงกล่ัน 1209702316037 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

143 นาย พิเชฐ อินทนิล 1200601419355 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

144 นาย พิพัฒน์ พบดี 1200601424944 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

145 นาย ภัทรธกร หอมมณฑา 1139700054991 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

146 นาย ภัทรพงษ์ วงค์เดช 1480501326825 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

147 นาย ภัมเดช เช่ียวชาญปฏิบัติ 1209702348401 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

148 นาย ภาคภูมิ บัวพิมพ์ 1200601413390 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

149 นาย ภานุพงศ์ เครือวัลย์ 1200601412750 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

150 นาย ภานุพงศ์ ไชยก้านครง 1200601421872 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

151 นาย ภานุวัฒน์ ใต้หล้า 1200601416429 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

152 นาย ภาวิต เนาว์อุดม 1209000300441 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

153 นาย ภูมิธรรม ถาวร 1200601423794 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

154 นาย ภูรุจ ชลธีธารกุล 1209000212291 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

155 นาย เมธาสิทธ์ิ อัชฌายะสมุทร 1103900211750 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

156 นาย รชตะ เจริญศรี 1209000301650 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

157 นาย ราชศักด์ิ ครูส่ง 1209000356462 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

158 นาย วรจักร เอกลักษณ์ไพศาล 1200601419738 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

159 นาย วรธน จันทะวงศ์ 1209000304349 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

160 นาย วรเมธ ทูลมณี 1200601414761 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

161 นาย วรเมธ จึงเจริญพาณิชย์ 1209000298993 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

162 นาย วรรณชัย พุทธา 1200601416640 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

163 นาย วรวิช เช้ือหมอ 1209000266374 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

164 นาย วัชริศพล ยงยุทธ 1209702293932 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

165 นาย วัฒนโชค เจริญวัฒน์ 1200601420396 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

166 นาย วัฒนานนท์ โรจนวรางกูร 1240401193957 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

167 นาย วาริช เกาะสกุล 1160101943170 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

168 นาย วีรภัทร กัณหาวรรณ 1200601492522 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

169 นาย ศกสิริ โปร่งจิต 1331700118701 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

170 นาย ศกุนิชญ์ ฉิมบ้านไร่ 1200601411460 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

171 นาย ศรัณยู เป่ียมปราณี 1209000301391 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

172 นาย ศวกร ผาสุก 1209000304632 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

173 นาย ศักรินทร์ จิตรทิวา 1209000281381 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

174 นาย ศาสตรา สายแก้ว 1110101276921 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

175 นาย ศิธา นิลข า 1200601417280 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

176 นาย ศุภกรณ์ ค าวงษา 1200601420353 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

177 นาย ศุภกฤต วรสายัณห์ 1209000305698 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

178 นาย ศุภศิษฏ์ ไพบูลย์ธนโชค 2207500003638 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

179 นาย สงกรานต์ ฟ้าบัง 1209702351681 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

180 นาย สดุดี แสงเขียว 1209000270762 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

181 นาย สรวิชญ์ สมตน 1209000289145 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

182 นาย สิทธิพัฒน์ ฉิมพลีกุล 1200601419568 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

183 นาย สิรภัทร ดวงมณี 12090003321405 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

184 นาย สุชาณันต์ ขวัญอ่อน 1200601421198 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

185 นาย สุวิจักขณ์ แซ่เจ็ง 12083300042471 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

186 นาย เสฏฐวุฒิ โมกขวิสุทธ์ิ 1209000290739 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

187 นาย อชิระ ธนลาภ 1209000259963 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร



188 นาย อธิชาต ชมถ่ิน 1209501209497 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

189 นาย อธิษฐ์ บัวค ามา 12108300042462 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

190 นาย อนุชิต รัตนะ 1208300038830 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

191 นาย อภิรักษ์ จุปะนะเต 1200601420515 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

192 นาย อภิรักษ์ อินทรีย์ 1200601401090 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

193 นาย อรรณพ แซ่เตียว 1209000256603 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

194 นาย ออมสิน พันไธสง 1240600258986 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

195 นาย อัครวิทย์ สมรศาสตร์ 1209702290607 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

196 นาย อัครวินทร์ สมศาสตร์ 1209702290593 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

197 นาย อิทธิพงศ์ อุดมศักด์ิ 1200601387836 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

198 นาย อิทธิพล เสถียรธนกิจ 1329901406116 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

199 นาย กรกฤต โคตรหา 1229901192729 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

200 นาย ดิชพงศ์ วงศ์ส้มจีน 1234400452361 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

201 นาย ธนาพัฒน์ เดชดี 1629900773279 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

202 นาย ธีรยุทธ แซ่ต้ิง 1219901067592 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

203 นาย พีรพงษ์ คงมี 1129902012920 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

204 นาย ภูรินทร์ ทองสะอาด 1209000268245 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

205 นาย ภูริพัฒน์ แสนท้าว 1579901182089 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

206 นาย ภูวดล แคล้วคลาด 1207500031862 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

207 นาย ศุภวิชญ์ ชัยกิตติรุ่งเรือง 1207500030181 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

208 นาย สุทธิพงศ์ พรมศรี 1209000324676 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

209 นาย อินทัช พรมศรี 1209702304021 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

210 นาย คณาวุฒิ ชีรัมย์ 1209000244001 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

211 นาย เฉลิมลาภ บุญยงค์ 1329400065871 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

212 นาย เดชธร ก าจร 1110201319699 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

213 นาย ธนกร อุดมพันธ์ุ 1200601410315 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

214 นาย ธนธรณ์ อเนก 1249900833721 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

215 นาย ธนภัทร มณีแก้ว 1103704152533 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

216 นาย ธนรัตน์ มณีแก้ว 1103704152541 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

217 นาย ธีรภัทร์ เกาะม่ัน 1209000282890 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

218 นาย พงษ์พิชญ์ เช้ือฉุน 1319800478162 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

219 นาย วงศธร วิเศษ 1200601423247 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

220 นาย สตวรรษ โสภา 1317600017054 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

221 นาย สหรัถ สีสีสุข 1279800221987 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

222 นาย เกียรติภูมิ พานข า 1200601413837 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

223 นาย เฉลิมชัย สุขช่วย 1200601422429 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

224 นาย ณรงค์ศักด์ิ เทียนบาง 1209702221559 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

225 นาย ปฐมพร ศรีรุ่งเรือง 1200601410871 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

226 นาย ศิวกร ค าตัน 1200601403475 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

227 นาย ศุภโชค ยอดพรม 1200601408817 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

228 นาย เกริกชัย หอมช่ืน 1209000286847 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 

229 นาย จิรายุส์ ค าอินทร์ 1209000282426 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 

230 นาย ชัชวาล ขาวจุ้ย 1207500020933 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 

231 นาย ชัยวัฒน์ สุขใส 1209000298713 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 

232 นาย ณัฐพัฒน์ จันทดี 1209000320239 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 

233 นาย ปัณจพล ศรีมุงคุล 1189900448119 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 

234 นาย พีพัฒน์ ผาสุก 1119600126671 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 



235 นาย พุทธบุตร สุริยะ 1710700145879 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 

236 นาย ภวัต เภสัชสงวน 1209702332326 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 

237 นาย วรพล ประภูชะกัง 1118700087006 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 

238 นาย วรฤทธ์ิ ศิริวาร 1478600096868 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 

239 นาย คณพัฒน์ โคตรค า 1319901131222 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

240 นาย ชนาธิป สุวรรณ์ 120601419452 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

241 นาย ถิรวัฒน์ พูลศิริ 1208300041199 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

242 นาย ทศพล ระสอน 1339100054076 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

243 นาย ธงพล แสงรูจีย์ 1139600386657 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

244 นาย ธนดล สิริไตรทิพย์ 1860700241788 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

245 นาย ธนภัทร์ เพ่ิมทรัพย์ 1208300035482 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

246 นาย ธนรัฐ ป่าดอน 1200601412962 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

247 นาย ธีรภัทร์ แสนอุบล 1749901082503 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

248 นาย พงษ์ศิวา ม่วงงาม 1259300023272 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

249 นาย พรวิวา ธนิกกุล 1749901098213 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

250 นาย ภานุพันธ์ แสงจันทร์ 1429900579989 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

251 นาย ภานุวัฒน์ เต้บ ารุง 1110301455853 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

252 นาย ยศวัจน์ เหลือเพน 1208300040524 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

253 นาย วรวีณ์ ทองค า 1208300042934 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

254 นาย วัชรกร คนึงดี 1729800344791 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

255 นาย วิทวัส เอ่ียมจ านงค์ 1749901151572 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

256 นาย วีรพล พวงพยอม 1860401277292 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

257 นาย วีรภัทร จดแดง 1208300032092 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

258 นาย ศุภโชติ สมบูรณ์ 1110201300653 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

259 นาย ศุภสิทธ์ิ คนใจดี 1209000267168 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

260 นาย สมจิตร เกล้ียงไธสง 131990104838 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

261 นาย สหัรัฐ พิมพ์ทรัพย์ 1209000303903 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

262 นาย สิริพงศ์ สมพร 1209000273125 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

263 นาย อชิตะ กองเชิญ 1319800500109 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

264 นาย อิทธิกร สุวดิษฐ์ 1208300033471 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

265 นาย กนกศักด์ิ แสงวงศ์ 1240401186080 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

266 นาย กฤตพัทธ์ พิมมา 120900299728 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

267 นาย กฤษดา ค าภิลานนท์ 1209702304616 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

268 นาย กฤษดา เกิดบัว 1240401193400 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

269 นาย กลยุทธ์ ศรีสวสด์ิ 1209000273869 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

270 นาย กวินภพ บาตรโพธ์ิ 1709900732644 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

271 นาย กษิติ โคตรพันธ์ 1101000140595 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

272 นาย ก้องภพ เคนน้ าเท่ียง 1240401192624 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

273 นาย กันตินันท์ เดชะ 1209702313828 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

274 นาย กิตติชัย ภาโว 1349200077302 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

275 นาย กิตติธัช ทองสว่างแจ้ง 1209000314778 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

276 นาย กิตติศักด์ิ ธีรัตน์ธารากุล 1209000247388 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

277 นาย กิติพัทธ์ ค าภิลานนท์ 12097023046608 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

278 นาย เกษมสันต์ พลชาลี 1209000316118 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

279 นาย คเชน ชมภูม่ิง 1749901214087 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

280 นาย คณพศ แก้วนิล 1209000243633 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

281 นาย คณิศร รุนเกตุ 1209702233638 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 



282 นาย คมชาญ น้อมเจริญ 1209000242211 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

283 นาย คุณากร ศิริทองสุข 1209000290011 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

284 นาย คุณานนต์ ทับทิมทอง 1679800392109 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

285 นาย จักรพันธ์ รากศรี 1379900311669 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

286 นาย จารุพัฒน์ ชัยสูงเนิน 1209000290216 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

287 นาย จิรวัฒน์ เพ่ิม 1209000244460 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

288 นาย จิระโชติ ปัญญาหาร 1760800050942 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

289 นาย จิรายุ แหมเตอะ 1209000211359 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

290 นาย จิรายุ เอ๊ียบกงไย 1209000294203 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

291 นาย เฉลิมวงศ์ แดงแย้ม 1319700047313 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

292 นาย ชญานนท์ ขันแก้ว 1209000252624 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

293 นาย ชนะพล ธรรมรักษ์ 1209000264878 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

294 นาย ชลกมน คล้ายมาลี 1209000288441 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

295 นาย ชลธี มนต์วิเศษ 1679900675633 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

296 นาย ชิตพล ภูเวียนวงศ์ 1479300066778 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

297 นาย ชินดนัย สินธนา 1119600129620 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

298 นาย ชิษณุพงศ์ พลแก้ว 1248100047002 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

299 นาย ไชยกร รักษาวงษ์ 1209000253833 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

300 นาย ฐปนวัฒน์ พรหมา 1208300039453 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

301 นาย ฐานันด์ โพธิวัฒน์ 1200601380980 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

302 นาย ฐิตินันท์ นุ่มฤทธ์ิ 1104700153382 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

303 นาย ณดล สุขธงไชยกูล 1209702242262 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

304 นาย ณวัฒน์ โสภะถา 1209702240782 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

305 นาย ณัชพล เบญพรรณ์ 1200601398781 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

306 นาย ณัฏฐกิตต์ิ ล้ิมประเสริฐ 1209000239920 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

307 นาย ณัฏฐพล เหมือนอ่วน 176010114523 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

308 นาย ณัฐกสนต์ วาสุกรี 1209000319389 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

309 นาย ณัฐดนัย วรรณพัฒน์ 1209000329546 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

310 นาย ณัฐพล เน้ือนุ่ม 1209000259343 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

311 นาย ณัฐพล สรแสดง 1100703869466 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

312 นาย ณัฐพล ยาระวัง 1209000307925 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

313 นาย ณัฐวัตร ล้ิมภักดี 1209000214013 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

314 นาย ณัฐวัตร มูลอาจ 1209501197375 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

315 นาย ณัฐวุฒิ การเน่ือง 1209000235185 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

316 นาย ณัฐวุฒิ โรจน์อรุณ 1417500063509 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

317 นาย ณัฐวุฒิ เพลินบุญ 1318700062591 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

318 นาย ดนุเดช ไชยรักษ์ 1209000283163 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

319 นาย ดวงเฉลิม ป่ินทอง 1209000265513 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

320 นาย ตรัยรัตน์ นาคทอง 1209000290089 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

321 นาย ตริเพชร พุ่มผกา 1102900097557 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

322 นาย เตวิช ปิโย 1209501210592 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

323 นาย ถิรวัฒน์ คล่องดี 1499900486841 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

324 นาย ทยากร จึงจรูญ 1209000284071 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

325 นาย ทรงพล ยะอะนันต์ 1249900807771 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

326 นาย ทัฬกาญจน์ ม่ันเมือง 1209000263766 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

327 นาย ทิวทัศน์ จันทะคาม 1118700109221 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

328 นาย ธนกร แก้วยศ 1110301454245 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 



329 นาย ธนกฤต สินทรัพย์ 1319700484201 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

330 นาย ธนกฤต ปัญญาสิริทรัพย์ 1208300036403 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

331 นาย ธนชัย ปราโมทย์ 1240401183218 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

332 นาย ธนทัต แก้วประการ 1209000256158 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

333 นาย ธนเนศ มัธยัสถ์ 1200601411982 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

334 นาย ธนพล พันธ์ฉลามขวา 1369900754986 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

335 นาย ธนพัฒน์ บุญชู 1240401194112 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

336 นาย ธนภูมิ อินนันใจ 1209301177524 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

337 นาย ธนวัฒน์ กองสี 1250101654614 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

338 นาย ธนวัฒน์ ต่วนสูงเนิน 1209000282027 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

339 นาย ธนา บุญประเทศ 1208300023115 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

340 นาย ธนาชัย ภูย้ิมศรวล 1240401199667 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

341 นาย ธนาดุล จิตรักวงศ์สกุล 1209000308875 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

342 นาย ธรรมรัตน์ คนชม 1200601419690 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

343 นาย ธราเทพ รัศมี 1209000254252 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

344 นาย ธราเทพ แสงเลิศล้ า 1208300039739 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

345 นาย ธราธร เอ่ียมละออ 1101801474033 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

346 นาย ธิติ ตินานพ 1329901432559 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

347 นาย ธีรพล ลีลา 1110301440643 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

348 นาย ธีรภพ แสนเพชร 1209000285140 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

349 นาย ธีรภัทร์ กาญจนปกรณ์ชัย 1309903356281 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

350 นาย ธีรภัทร ผลประการ 1640900123560 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

351 นาย ธีรวัฒน์ ภูค า 1350101800113 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

352 นาย นนทกร แสงทอง 1209000315928 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

353 นาย นพรุจ วิทย์ขจร 120900015391 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

354 นาย นรวัฒน์ ปานสกุณ 1209000290933 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

355 นาย นราธิป นฤมิตร 1200601412334 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

356 นาย นราวิชญ์ มูลทอง 1104700137476 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

357 นาย นฤนาท ทันงาม 1209000242114 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

358 นาย นัธทวัฒน์ เวชชศาสตร์ 1240401197758 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

359 นาย นันทิพัฒน์ วิเศษชีพ 1209000280741 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

360 นาย บดีกร มีจันทร์แสง 1209000249950 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

361 นาย บวรทัต ไชยชนะ 1200601417531 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

362 นาย บุญฤทธ์ิ อ่อนศรีทอง 12099702329660 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

363 นาย ปฏิพัทธ์ สุขใจ 111840025749 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

364 นาย ปฏิภาณ อัมภารัตน์ 1459901171401 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

365 นาย ปฐมพร จันทร์นาฝาย 1100703674789 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

366 นาย ปภังกร สว่างสุข 1379700030798 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

367 นาย ปภาวินท์ วงษ์ทอง 12090003181654 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

368 นาย ปรเมศวร์ พงษ์เผ่ือน 1209000321341 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

369 นาย ประกฤษฎ์ิ ล้อเจริญวัฒนะชัย 1229901143248 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

370 นาย ปริญญา รอดมี 2200601049297 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

371 นาย ปริยวัฒน์ ชะนะบุญ 1439200038080 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

372 นาย ปัญญากร รักพรม 1100703692221 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

373 นาย ปัณณวุฒน์ เล็กน้อย 1200901433353 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

374 นาย ปาราเมศ ทองดี 1209000299141 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

375 นาย ปุรชัย โฉมกาย 1200601411958 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 



376 นาย ปุรเชษฐ เรืองแสง 1209000298071 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

377 นาย พงศธร ภัคเกษม 1209702328507 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

378 นาย พงศภัทร เอ่ียมละออ 1209501203154 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

379 นาย พชร สีพ่ัว 1209000206622 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

380 นาย พรพิษณุ คะแนแน่น 1118400025391 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

381 นาย พฤหัส บัวงาม 1209000210841 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

382 นาย พลรัตน์ ถนอมรัตน์ 1209000312562 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

383 นาย พัฒนา นาคเกิด 12404011796396 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

384 นาย พัทธดนย์ หอมโกศล 1209000314034 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

385 นาย พันกร ภู่จีน 1240401188023 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

386 นาย พีรพัฒน์ ศิริชู 12083000433141 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

387 นาย พีรพัฒน์ ควรประดิษฐ์ 1209000267672 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

388 นาย ภควัฒ แหวนสว่างคล้าย 1369900777480 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

389 นาย ภควัต รัตนสิทธ์ิ 1209000346700 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

390 นาย ภัทรพล ส าคัญ 1209301186540 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

391 นาย ภาณุพงศ์ ซาหนู 1208300033650 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

392 นาย ภานุพงศ์ วงอามาตย์ 1209000279301 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

393 นาย ภานุวัฒน์ ขาวมะลิ 1279900307808 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

394 นาย ภีรพัฒน์ กล่ันช่ืน 1110201316380 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

395 นาย ภูผา ชุลวงส์ 1209000318633 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

396 นาย ภูมินทร์ พุ่มกล่ิน 1102500060362 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

397 นาย ภูมินันท์ ธนสิริวัฒน์ 1110301449764 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

398 นาย ภูมิพัฒน์ ศรีหาภูธร 1240401187639 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

399 นาย ภูริพัทธ์ จบกมล 1339200062682 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

400 นาย ภูวนารถ เลิศศิริ 120060142885516 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

401 นาย ภูวเนตร พวงภู่ 1200601409066 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

402 นาย มนัสวี เรืองสุขสุด 1100401285097 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

403 นาย เมธัส ไชยวุฒิ 1438900574527 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

404 นาย เมธัส ฝึกความคิด 1100201909526 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

405 นาย ยศพัทธ์ พันธ์ุพานิช 1209000231899 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

406 นาย ยศลรัล หงษ์ทอง 1103704137810 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

407 นาย รวิพล แสนสง 1103200117149 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

408 นาย รัชชานนท์ สุกใส 1209000329341 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

409 นาย รัชพล ปริญโยทัย 1209000316924 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

410 นาย รัชพล ปัณณธรบวร 1209000299671 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

411 นาย รัฐกรณ์ ปะวาระณะ 1209000264797 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

412 นาย วงศธร สินธุยศ 1209000185242 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

413 นาย วรภณ พันธมิตร 1200601419461 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

414 นาย วรัญญู เสียงเสนาะ 1209000268857 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

415 นาย วายุภัค ตาป๋ิวเครือ 1648900086301 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

416 นาย วิชเญศ หาญกล้า 1209702284062 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

417 นาย วิศรุต รุ่งโรจน์โชครักษา 1209702321600 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

418 นาย วีรถาพ รัตนะวัน 1209000292821 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

419 นาย วีรพล ชัยชนะ 162990775336 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

420 นาย วีรภัทร ฆ้องชะดา 1209000257171 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

421 นาย วีรภัทร ม่ันหมาย 1319200062534 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

422 นาย วีรศิลป์ จริยาประเสริฐ 1209000265815 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 



423 นาย ศมบวร ศรีสงคราม 1209000256204 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

424 นาย ศักด์ิติยา ค ารังษี 1307200024886 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

425 นาย ศิรวิทย์ เสาะแสวง 1209000271481 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

426 นาย ศิริราช แซ่ย่าง 1509966509236 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

427 นาย ศิวกร ล่ิมทองวิรัตน์ 1209000293622 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

428 นาย ศุภกิตต์ิ โสประดิษฐ 1209000292448 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

429 นาย ศุภกิตต์ิ กาญจนพัฒน์ 1250101650171 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

430 นาย ศุภณัฐ อินทวงศ์ 1103704031361 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

431 นาย ศุภรัตน์ ศรีวิศร 1118700104610 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

432 นาย สถาพร วัฒนโยธิน 1209000317653 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

433 นาย สรยุทธ จิรกิตติไพศาล 1489990050234 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

434 นาย สรวิชญ์ เต่าแก้ว 1409903554383 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

435 นาย สหรัฐ ลามอ้ม 1909400031459 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

436 นาย สายธาร เหลืองอ่อน 1200101938876 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

437 นาย สิทธิกร สุวรรณโชติ 1209000253361 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

438 นาย สิรภพ โสพรรณา 1102003730904 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

439 นาย สิรภพ โตวิวัธ 1209000296745 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

440 นาย สิรภัทร์ แซ่ต๊ัง 1200601412253 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

441 นาย สิรภัทร คุณูปถัมภ์ 1139600367440 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

442 นาย สืบวงศ์ วงษ์ค าผุย 1200601414531 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

443 นาย สุทธิรักษ์ เกตุเกล้า 1209000307763 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

444 นาย สุวรรณภูมิ สุจันทร์ศรี 1369900757497 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

445 นาย สุวโรจน์ กล่ินสุคนธ์ 1209000271181 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

446 นาย เสรี ควรประดิษฐ์ 1209000226658 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

447 นาย อนันต์วิทย์ ใจแปง 1104300992514 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

448 นาย อนุชิต บุตรเพ็ง 1200601417727 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

449 นาย อนุรักษ์ รักญาติ 1418000068863 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

450 นาย อนุศิษฐ แก้วอุดร 1200101941737 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

451 นาย อภิชัย อภัยนิพัฒน์ 1209000292081 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

452 นาย อภินันท์ นุ่มมาก 102003697389 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

453 นาย อภินันท์ ประมงคล 1209501219646 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

454 นาย อภิวัฒน์ รุ่งแจ้ง 1240401190982 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

455 นาย อัษฎาวุฒิ โพสาราช 1209000223101 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

456 นาย อิทธิพัฒน์ ครูไชย 1209000240375 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

457 นาย ก้องภพ มีเจริญ 1209000311680 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กลุ่มวันจันทร์ 

458 นาย ธนกร พุกทอง 1208300037582 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กลุ่มวันจันทร์ 

459 นาย ปรินทร์วิชญ์ ใหม่อินทร์ 2209000013806 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กลุ่มวันจันทร์ 

460 นาย ภานุพัฒน์ ยืนยง 1241000087154 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กลุ่มวันจันทร์ 

461 นาย ภูริณัฐ วิริยาทรพันธ์ุ 1209000227379 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กลุ่มวันจันทร์ 

462 นาย ภูริณัฐ แก้วแสงทอง 1110301418036 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กลุ่มวันจันทร์ 

463 นาย ราชวัลลภ ประมงคล 1200601413462 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กลุ่มวันจันทร์ 

464 นาย วรพล ธนะวัฑฒโก 1209000266404 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กลุ่มวันจันทร์ 

465 นาย ศรายุทธ บุญเพ่ิม 1349901476793 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กลุ่มวันจันทร์ 

466 นาย สุรทิน ธรรมสุข 1129901962134 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กลุ่มวันจันทร์ 

467 นาย อนุวัตร ฮวดเจริญ 1209000268679 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กลุ่มวันจันทร์ 

468 นาย อัคคกิตต์ิ ธนะเธียรานันท์ 1499900485461 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) กลุ่มวันจันทร์ 

469 นาย กลมลางกูร สุตะนนท์ 1209702290984 โรงเรียนเกาะสีชัง กลุ่มวันอังคาร



470 นาย ธนกร แก้วลือ 1102400186038 โรงเรียนเกาะสีชัง กลุ่มวันอังคาร

471 นาย ภานุวัฒน์ พิมพ์ประสิทธ์ิ 1189900449522 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ กลุ่มวันอังคาร

472 นาย สงกรานต์ สุทา 8502076036513 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ กลุ่มวันอังคาร

473 นาย อดิศักด์ิ ภู่พูลทรัพย์ 1279800236046 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ กลุ่มวันอังคาร

474 นาย กตตน์ เจนการ 120970231527 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

475 นาย กีรติ พิพัฒนารังสี 1209702352491 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

476 นาย เจตนิพัทธ์ จินดาเนตร 1209702290054 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

477 นาย เจษฏา ชลบุษย์ 1209601479445 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

478 นาย ชิษณุชา แสงจันทร์ 1209601518998 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

479 นาย ณัฐนนท์ วังมูล 1560106111955 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

480 นาย ณัฐพงษ์ ชินะภา 1270501110247 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

481 นาย ณัฐวีร์ โพธ์ิศรี 1209702288149 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

482 นาย ตนุภัทร ตันเจริญ 1104700148478 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

483 นาย ธนโชติ วิสาญอน 1209702349725 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

484 นาย ธนรัช อิศรางกูร ณ อยุธยา 1209702302494 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

485 นาย ธนากร สว่างเนตร 1679900663473 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

486 นาย ธมกร แย้มวงศ์ 1270400142852 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

487 นาย ธรรมาภิบาล สังวาลย์วรวุฒิ 1129901918216 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

488 นาย ธันวา ครูทอง 1209702328116 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

489 นาย ธีเมธ เปรมแปลก 1209702314077 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

490 นาย ธีรุตน์ พุธศรี 1209702312783 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

491 นาย นฤเบศร์ สินสืบผล 1260401156768 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

492 นาย ปกรณ์ แก้วสาคร 1209702355130 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

493 นาย ปัณณวิชญ์ สุวรรณรัตน์ 1209702306104 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

494 นาย พงศ์ทัศน์ ชัยวรรณ 1209702357311 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

495 นาย พงศ์พิพัฒน์ พงศ์รัตนวารี 1309903280527 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

496 นาย พลาทิป ภูรี 1209702281454 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

497 นาย ภัทรธร ทะปะสม 1209702358601 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

498 นาย ภัทรพล ชินวงษา 1119902289361 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

499 นาย มงคล ปัญญาวงศ์ 1100703840441 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

500 นาย ยุทธพิชัย ไกรแก้ว 1209702322029 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

501 นาย โรแมน คลีเมนท์ 1209702331613 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

502 นาย ฤทธิเดช อ่อนศรี 1669900586231 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

503 นาย ศุกลวัฒน์ หงษ์ค า 1209702349822 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

504 นาย ศุทธิกร เหมือนโพธ์ิทอง 1209702328361 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

505 นาย ศุภพล กระแสร์ชล 1209702315791 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

506 นาย สวิตต์ อาศัย 1100703863905 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

507 นาย แสนสิริ จิตรชัยนานุกล 1209702344286 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

508 นาย เอ้ืออังกูร บ ารุงราษฏร์ 1209702337476 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

509 นาย กฤษกร เขียวเอ่ียม 209301191365 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

510 นาย ณัฐช์ภูมิ แสนกุล 1139800131547 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

511 นาย ธนกร ภู่เรือน 1209702322614 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

512 นาย ธนวัฒน์ อนุศล 1399400053172 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

513 นาย ปฏิพัทธ์ิ สน่ันนาม 1209702326407 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

514 นาย พงศภัค เทศดี 1219901068084 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

515 นาย พีร์นิธิ น้อยพลี 1209702294815 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

516 นาย พีรพัฒน์ ศรีดี 1209702319907 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร



517 นาย พีรพัฒน์ กันหาเวียง 1209301186868 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

518 นาย ภานุเดช บุญธรรม 1149900956963 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

519 นาย วีรภัทร สุธาโน 1640900125104 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

520 นาย สิทธิพงษ์ คงเสถียร 1209301181416 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

521 นาย อดิศร สังข์ทอง 1678700039074 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

522 นาย อภิสิทธ์ิ ลูนมาตร 1369600020561 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

523 นาย ฐาตินน์ ประทังค า 1579901235671 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กลุ่มวันอังคาร

524 นาย ณัฐภัทร ศิลารักษณ์ 1209301188585 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กลุ่มวันอังคาร

525 นาย ธีระยุทธ รักษาชาติ 1102400181613 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กลุ่มวันอังคาร

526 นาย ศุภวิชญ์ เล้าพานิชวัฒนา 1209702303415 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา กลุ่มวันอังคาร

527 นาย ชุติพงษ์ สิทธิกุล 1629900780895 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กลุ่มวันอังคาร

528 นาย ธนพัฒน์ ห้อยประเสริฐ 1209301178920 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กลุ่มวันอังคาร

529 นาย ธนาวุฒิ สุขศรี 1209702280491 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กลุ่มวันอังคาร

530 นาย สุขสันต์ จันทร์วัฒน์ 1209702351461 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม กลุ่มวันอังคาร

531 นาย จิรายุทธ แก้วก่า 1209301192680 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 กลุ่มวันอังคาร

532 นาย ชญานิน เอ่ียมสกุล 1770401300520 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 กลุ่มวันอังคาร

533 นาย ปัณณกร แสงสี 1319700046261 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 กลุ่มวันอังคาร

534 นาย ภูพิวัฒน์ สุดเสนาะ 1209702285301 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 กลุ่มวันอังคาร

535 นาย ศิวกร เสนาะค า 1209702376811 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 กลุ่มวันอังคาร

536 นาย จักราช งามเจริญ 1329901440781 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

537 นาย จักรินทร์ งามเจริญ 1329901440772 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

538 นาย จิรวัฒน์ ผ่องข า 1102300122917 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

539 นาย ไชยวัฒน์ เสนาะสรรพ์ 1709800485751 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

540 นาย ณัฏฐภัทร นครล้ ากฤติกร 1200901462167 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

541 นาย ธนัชชา กล่ินสระน้อย 1209301188623 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

542 นาย ธนัชชา เจนลพ 1209702297164 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

543 นาย ธนันธร สาพัน 1749700147616 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

544 นาย พิริยะพงศ์ ศาลาจันทร์ 1209702359216 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

545 นาย มงคลทรัพย์ ขวัญศิริมงคล 1209702337794 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

546 นาย สตางค์ ทองธาระ 1102003818097 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

547 นาย สิรภัทร ผ่องแผ้ว 1407800033206 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

548 นาย กวิน เตค็กสงวน 1209702343191 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

549 นาย กันทรากร พุทธารักษ์ 1102170059790 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

550 นาย กิตตกร ยากองโค 1530701159204 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

551 นาย กิตตพศ จิตตยานันท์ 1209702312171 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

552 นาย จิรวัฒน์ ผลอ่อน 1849901841233 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

553 นาย เจนิพัทธ์ ทัดเทียม 1209301193121 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

554 นาย ชยานันต์ พันธ์ุเสือทอง 1210101151639 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

555 นาย ณธีพัฒน์ พงษ์สิมา 1209702295986 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

556 นาย ณัฏฐากร เบ้ียวน้อย 1209702293959 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

557 นาย ณัฐชนน สุวรรณจรัส 1209702240448 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

558 นาย ณัฐชร บุณยะชาติ 1209702297784 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

559 นาย ณัฐธพัฒน์ ศรีนวลขาว 1209702342925 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

560 นาย ทักษดนย์ สมจันทร์ 1200901446480 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

561 นาย ธนพัฒน์ น้ าตาล 1209702326164 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

562 นาย ธนภัทร พรมน้อย 1399900294349 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

563 นาย ธนภัทร เธียรชนะบวร 1209702280857 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร



564 นาย ธนันวัฒน์ โพธ์ิตุ่นวรภัทร 1170601248292 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

565 นาย นครินทร์ ศักด์ิเทวินทร์ 1209702325389 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

566 นาย ปฐพี ปรีชาภรณ์ 1209000327977 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

567 นาย ปรวีร์ เทศเนตร์ 1102003791750 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

568 นาย ปราชญ์ปล้ืม อุทร 1209702377320 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

569 นาย ปวสิทธ์ิ ศรีนัครินทร์ 1102900116446 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

570 นาย พงศกร ข าเจริญ 1209301160842 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

571 นาย พล เข็มทอง 1103704117193 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

572 นาย พสุวินท์ สุคนธรัตน์ 1209702337786 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

573 นาย พีรณัช ขันติรมย์ 1209301182285 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

574 นาย เพชรทอง อินสุข 1449100053338 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

575 นาย ภัทรชนน ปันสอน 1209702357540 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

576 นาย ภูตะวัน ศรีตระกูล 1449900824339 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

577 นาย ยศกร ห่วงแก้วพราย 1209702326881 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

578 นาย รณกร จันทร์งาม 1209702355482 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

579 นาย รัชชานนท์ ศรีสุข 1209702366352 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

580 นาย รัชพล เพ็งพุฒ 1209702345576 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

581 นาย วิชญ์พล พุกนุ่น 1209702337841 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

582 นาย ศิรวิทย์ ทับเจริญ 1101000168325 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

583 นาย สรธร เฉลิมลาภสมบัติ 1102003664162 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

584 นาย สายฟ้า พุทธา 1229901198158 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

585 นาย สุวิกรม สาสุข 1718400047593 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

586 นาย อติชาติ ทิพยเกษร 1209702341791 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

587 นาย อนุชา ขุนหาร 1209301191195 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

588 นาย อนุพงศ์ ส่ิวไธสง 1209301187058 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

589 นาย อนุภัทร อาศัยบุญ 1209702351631 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

590 นาย อินทนนท์ โยธา 1509966539836 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

591 นาย เอกมนัส พิมพา 1209702283686 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

592 นาย กิตต์ิพิพัฒน์ บัวยืน 1209702334540 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

593 นาย ต้นไทร ไทรบัวข า 1319901128931 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

594 นาย ธนากร สร้อยโคกสูง 110040128081 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

595 นาย ปิยวัฒน์ เทพแสง 1209601501530 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

596 นาย วัชากร วิจานสูงเนิน 1309903426327 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

597 นาย สันติ มะนาวหวาน 1368100039831 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

598 นาย สิปปวิชญ์ ยวงเอ่ียมใย 1209301186094 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

599 นาย สืบสกุล ดีอ่อน 1209702315405 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

600 นาย กฤตณ์จองพล ใจธรรม 1103704198495 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

601 นาย กฤตตฤณ อนุตรพงศ์ 1209702356675 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

602 นาย กฤตภาส พิศาลสุขสกุล 1209702248066 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

603 นาย กฤษฎาวุฒิ นามอนุ 1209702307020 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

604 นาย กันต์กวี สีตลารมณ์ 1209702337263 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

605 นาย กัมพล ณรงค์ฤทธ์ิ 1209702323432 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

606 นาย กิตติคณิศร ศรีสิงห์ 1209702353129 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

607 นาย กิตตินวินธ์ อาษากลาง 1309903457231 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

608 นาย กิตติภูมิ ศรบัณฑิต 1229901201825 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

609 นาย กูเช ลี 1209702315839 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

610 นาย เก้าศิลา เสียงสุวรรณ 125010667511 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร



611 นาย เกียรติชัย ชลเวกสุวรรณ 1729900743549 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

612 นาย คณุตม์ อ่อนสุวรรณ 1102800124773 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

613 นาย เคียงชนก ฐิติสมบูรณ์ 2339900040205 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

614 นาย ฆีตกานต์ กิดาการวรวงศ์ 1209000273028 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

615 นาย จักรภัทร วิเชียรปัญญา 1229800119970 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

616 นาย จักราวุธ เปรมศักด์ิเสถียร 1100501682730 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

617 นาย เจษฎากร ลิขิตธรรม 1209000244052 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

618 นาย ชนันธร พิรุณรักษ์ 1209702258347 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

619 นาย ชิษณุพงศ์ ใจทัศน์กุล 1160101920595 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

620 นาย ชิษณุพงษ์ แหวนสูงเนิน 1103704119021 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

621 นาย โชติวัฒน์ ศิรเจริญไชย 1309903424693 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

622 นาย ณฐกร วิรัฐติกุล 1209702283864 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

623 นาย ณฐภัทร ศิรินุกูลพิพัฒน์ 1100501685615 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

624 นาย ณฐวัจน์ ประทีปสกุลทอง 1103400134187 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

625 นาย ณดล สัจจะพุทธ 1118700083957 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

626 นาย ณัฏฐ์ปวินท์ ชูลสวัสด์ิ 1209000288246 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

627 นาย ณัฐชงธนามน จิณห์ชญาเกตุแก้ว 1229901149866 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

628 นาย ณัฐพงษ์ รามนุช 1209000321022 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

629 นาย ณัฐภัทร แย้มสุข 1209704228276 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

630 นาย ณัทวัตร ศรีระกิจ 1207902332393 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

631 นาย ณัษภกร ศรีมงคล 1101000156351 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

632 นาย ดนยวรรธน์ สหายา 1209000304012 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

633 นาย ดรัณภพ ร้ิวเลิศศิริกุล 1101402350357 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

634 นาย ดิฐภัทร แพทย์ไชยวงศ์ 1209702300637 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

635 นาย เดวาง ชาวสวน 1209702361822 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

636 นาย ตนุภัทร ทาศิลป์ 1209702326580 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

637 นาย ตรีวิทย์ ศรีวรกุล 1479900733091 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

638 นาย ถิรวิทย์ เกาทัณฑ์ 1839901908621 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

639 นาย ทนุธรรม แย้มเกษร 1306200054016 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

640 นาย ธนกร กุลวัฒนโยธิน 1209702306961 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

641 นาย ธนกฤต ศรีประยูร 1209702235266 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

642 นาย ธนพัฒน์ โพธิมล 1100703863701 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

643 นาย ธนวินท์ ศรีทองค า 1209702344367 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

644 นาย ธีรภัทร แซ่ซ้ือ 1209702226313 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

645 นาย ธีรเมะ เน่ืองจ านงค์ 1209702312759 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

646 นาย เธียรสิน กาฬสินธ์ุมงคล 1209702241207 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

647 นาย นันทิพัฒน์ ใจม่ัน 1189900438091 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

648 นาย นิพิฐ พูลสวัสด์ิ 1209702245954 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

649 นาย บรรณสรณ์ เผือกวัด 1209702185234 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

650 นาย ปฏิญาณ ตวงทรัพย์สิน 1100401345928 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

651 นาย ปองพล คงส าราญ 1209702296834 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

652 นาย ปัญญากร วงศ์บรรเจิดแสง 1209702324463 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

653 นาย ปัณณทัต เกิดศิริ 1329901386239 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

654 นาย ปัณณวัฒน์ แพร่จรรยา 1209702311272 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

655 นาย ปิยวัฒน์ กุลวัฒน์โยธิน 120970290640 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

656 นาย ปุญญพัฒน์ ชาญสมุทร์ 1209000217730 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

657 นาย ปุณณภพ ขุนวัง 1529902285817 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร



658 นาย พงษ์ภรวนัช พิชยาวัฒน์ 1209601544557 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

659 นาย พชร สกุลยา 1209702300319 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

660 นาย พชรพล พฤทธิไพฑูรย์ 1209702336712 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

661 นาย พชรพล ทองนาคหุ่น 1104400029856 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

662 นาย พรภวิชญ์ โพธ์ิดอก 13476000071156 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

663 นาย พลรัตน์ ศรีทรอินทร์ 1209702349270 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

664 นาย พิสิทธ์ิ โรจนแพทย์ 120970238060 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

665 นาย พีรพฒน์ เซีย 1209702250389 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

666 นาย พีรวัส อรรคศรีวร 1499900507961 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

667 นาย พีรวิชญ์ แซ่ต้ัง 1209000320042 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

668 นาย เพชรน้ าหน่ึง เหล่าบุตรสา 1110301412241 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

669 นาย เฟเดริโก้ คารันนันเต้ 1101402344591 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

670 นาย ภราดร สาธุนัด 1210101150942 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

671 นาย ภาคิน พรหมนิมิตร 1101000169844 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

672 นาย ภาณุวิชญ์ ระว้า 1409903511137 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

673 นาย ภูฐาน พรหมเวช 1219901125690 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

674 นาย ภูมิรพี วาปิโส 119901012233 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

675 นาย ภูริทัต เอมสาน 1110301450215 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

676 นาย มีชัย ม่วงแก้ว 1349901456431 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

677 นาย รุจิภาส พราหมณ์เอม 1104301004430 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

678 นาย วงศธร ศรีค าขริบ 1110201290887 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

679 นาย วงศพัทธ์ แก้วจา 1209702291247 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

680 นาย วัศวรรด์ิ สิริบุญญนันท์ 1209702311264 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

681 นาย ศิวกร แสนสุด 1209702322711 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

682 นาย ศุทธสิทธ์ิ เหน่ียวองอาจ 1103704180456 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

683 นาย ศุภกิจ สุนทรวงศ์ 1100600500834 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

684 นาย ศุภโชติ เส็งนา 1200901460962 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

685 นาย ศุภฤกษ์ หัดขุนทด 12070112544449 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

686 นาย เศรษฐพัส เมืองจันทบุรี 1769906810548 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

687 นาย สรวิชญ์ วุฒิเศถกฤต 1209601518815 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

688 นาย สัญญา สัญลักษณ์ 1379900329673 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

689 นาย สิทธิกร แก้วพวง 1349901470493 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

690 นาย สิรวิชญ์ แสงสว่าง 1209702339754 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

691 นาย สิรวิชญ์ บุตรเสน่ห์ 1209000256450 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

692 นาย สุภวัฒน์ สายสุวรรณนที 1209722518060 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

693 นาย สุรกริช เกษมเสนาะ 1209702320344 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

694 นาย เสกข์ กางกรณ์ 1209702279565 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

695 นาย อติคุณ ทวิพัฒน์ 1200601416691 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

696 นาย อนันต์วัฒน์ บัวชุม 1104700146360 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

697 นาย อภิรัตน์ นารินรักษ์ 1459901165606 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

698 นาย อภิวิชญ์ สุนทรวิภาต 1209601498741 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

699 นาย อวิรุทร์ บุญญบาล 1139600399333 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

700 นาย อัครวินท์ หาญการกิจ 1129901908881 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

701 นาย อัฏฐวัฒน์ จิวรัชตานันท์ 1104700150057 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

702 นาย อิศวงศ์ ภาคย์พงศภรณ์ 1209702348061 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

703 นาย อิสระ พันรอบ 1209401058373 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

704 นาย ธีรเดช สุรพิณ 1209301198661 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร



705 นาย นพรัตน์ แซ่ล้ิม 1209301189263 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

706 นาย ปรัชญา โกยรัมย์ 1209702598745 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

707 นาย พิชเรศ ประสิทธ์ิสุวรรณ 1520101181446 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

708 นาย ภาคิน เต้ียเสมอเช้ือ 1129701408257 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

709 นาย วัชรากร พันธ์เจริญ 1104301010219 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

710 นาย ศุภชัย อินทรประสาท 120970226428 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

711 นาย กฤติพงศ์ โชติกิจพาณิชย์ 1560301410112 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

712 นาย จิรศักด์ิ ชะนวนกลาง 1209301192701 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

713 นาย ธนพล อินเศียร 1209301186621 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

714 นาย ธราดล ก่ิงเจริย 1209501200627 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

715 นาย เพชรายุธ วันซอง 1100501666343 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

716 นาย ภานุพงศ์ เจริญสันติสุข 1209702289943 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

717 นาย ภานุวัฒณ์ โภคา 1209301196260 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

718 นาย ภูริทรัต เอกฉันท์ 1209702299582 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

719 นาย มณเฑยร ทองดี 1209000317343 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

720 นาย คฑาวุธ อ่อนสีเทา 1417600019838 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจีเนีย แหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

721 นาย ชินวัติ เพ็งสุข 1209702182341 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจีเนีย แหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

722 นาย ญาณากร ชัยยนต์ 1209702170750 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจีเนีย แหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

723 นาย ณัฐภัทร เมฆสุวรรณ์ 1209702257707 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจีเนีย แหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

724 นาย เดชสิทธิ กล่ินมาลัย 1119902340374 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจีเนีย แหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

725 นาย ปัถย์ เสน่หา 1249900847977 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจีเนีย แหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

726 นาย ฟารุตน์ สิริสวัสด์ิ 1209792242351 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจีเนีย แหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

727 นาย ศุภฤกษ์ ล้ าเลิศ 1209702330579 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจีเนีย แหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

728 นาย สิทธิกร พิรักษา 1749901137154 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจีเนีย แหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

729 นาย จิรวัฒน์ ธรรมพิชัย 1496001539625 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

730 นาย ชัยวัฒน์ รัตนตรีกุล 1209702199898 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

731 นาย ณัฐนนท์ สุพรรณธริกา 1209702319761 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

732 นาย ทินภัทร ศิลปไชย 1209702341422 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

733 นาย ธีรภัทร ม่านแก้วจู 1529902317999 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

734 นาย พิทวัส อุดมเพ็ญ 1419902455179 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

735 นาย ภานุวัฒน์ แก้วจันทร์ 1318500007571 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

736 นาย วัชรพล ศรีภูมิ 1209702253663 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

737 นาย ชยุตรา เฉพาะตน 1249900851311 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

738 นาย พีรพงศ์ เนตรนุชเน่ือง 1209000304772 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

739 นาย สิทธิศักด์ิ แช่มช้อย 12097023442801 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

740 นาย สิรวิชญ์ สงวนพงศ์ 12090002764551 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

741 นาย หอมชนก สิทธิคง 1770401308105 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

742 นาย อเนชา วังสพันธุ 1209601542236 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

743 นาย แอนดริว หม่ืนฤทธ์ิ ไทเลอร์ 5209000002787 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

744 นาย กฤตเมธ โพธ์ิทอง 1209702321987 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

745 นาย กฤติน จ้อยลี 1209401058772 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

746 นาย กฤติน นาคขุนทด 1209702318862 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

747 นาย กฤษณัฏฐ์ ไทรค า 1209702352050 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

748 นาย กษิด์ิเดช ประทุมสุวรรณ 1209702266081 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

749 นาย กันต์ กฤษวงศ์ 1209702331753 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

750 นาย กันตสิฐ อ่อนหวาน 1209000280784 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

751 นาย กิตต์ิธเนศ เจริญพจน์ 1209601525463 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ



752 นาย กิตติพงศ์ สุระประเสริฐ 1209000275918 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

753 นาย กิตติภพ เคนสีแก้ว 1209000304985 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

754 นาย กิตติรัช ศรีนารัตน์ 1209000266382 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

755 นาย กีรติ ก าจัดภัย 1209000322533 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

756 นาย ขจรเกียรต์ิ พันธ์ดารา 1209501216001 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

757 นาย คณธัช เจียมอาตม์ 1209000279620 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

758 นาย คณิศร บุญอารีย์ศิริชัย 1209000259441 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

759 นาย คุณัชญ์ โพธ์ิศรี 1209401059132 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

760 นาย คู่บุญ รัตนนุสนธ์ิ 1909803120328 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

761 นาย จลน์กิต แจ่ง 5208100001595 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

762 นาย จักริน ก๊กศรี 1209702352912 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

763 นาย จักรินทร์ หวังเจริญ 1209000293398 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

764 นาย จิรกฤต กุลธรสรรค์ 1209702304292 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

765 นาย จิรพัฒน์ เสาผล 1209000278194 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

766 นาย จิรภัทร แต้พานิช 1209702370287 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

767 นาย จุฑาธช สกุลพรมหาเมศ 1209702365887 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

768 นาย เจษฎากร เนตรทอง 1209000301358 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

769 นาย ฉัตรกุล บุญธาตุ 1328900067872 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

770 นาย ชนันธร อรุณรัสมี 1239900447006 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

771 นาย ชลวัตร เช้ือเพชร 1209301173481 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

772 นาย ชลัช บุรารักษ์ 1209702320417 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

773 นาย ชลาธิป อันถาวร 1209702300840 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

774 นาย ชวกร ชัยศรี 1209702296338 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

775 นาย ชวกฤษ จ่ามีเคน 1209000273761 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

776 นาย ชวดล นาคสินธ์ุ 1200901452781 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

777 นาย ชวัลวิทย์ ทองศิริ 1209702342212 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

778 นาย ชัยรัตน์ ทุมทอง 1200901466430 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

779 นาย ชาคริณ เสมอพงษ์ 1209000262301 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

780 นาย ชินกฤต ยมสังข์ 1209000299914 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

781 นาย ชินพัฒน์ นาที 1459901154841 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

782 นาย ชินวัตร พิมแสน 1208300035733 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

783 นาย เซีย ดุมลักษณ์ 1830101179678 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

784 นาย ฌาณัช เหลืองบุญฟ้อน 1209702317190 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

785 นาย ญาณกร รัตนานนท์ 1209702283384 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

786 นาย ฐปนนท์ จิตพิทยานุภาสพ 1240401187299 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

787 นาย ฐปนรรฆ์ ปรีชาวิชญ์ 1209000281578 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

788 นาย ฐานะปรัชญ์ อภิปิติอนันต์ 1103400130203 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

789 นาย ฐิติวิชญ์ ผสมทรัพย์ 1209000291981 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

790 นาย ณฐกร อินทร์ยอด 1209000223179 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

791 นาย ณฐภณ บริลักษ์ 1209000262522 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

792 นาย ณฐวัตน์ สุขปิติ 1100703935876 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

793 นาย ณภัทร ภูศรีฤทธ์ิ 1209702323599 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

794 นาย ณรงค์สิทธ์ิ สุขสว่าง 1209000309618 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

795 นาย ณัฏฐวัสส์ ค าเอ่ียม 1209702234481 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

796 นาย ณัฏรัสม์ ค าเอ่ียม 1209702234499 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

797 นาย ณัฐชนน สุขสถิตย์ 1209000263677 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

798 นาย ณัฐดนย์ อินทพันธ์ุ 1209000255356 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ



799 นาย ณัฐนันท์ จึงธนศิริกูล 1209702298438 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

800 นาย ณัฐพงศ์ มักทรัพย์ 1209000290712 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

801 นาย ณัฐพงศ์ พลศิริ 1209000303181 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

802 นาย ณัฐพงศ์ เรืองยุวนนท์ 1209702312589 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

803 นาย ณัฐพงษ์ ร่ืนรวย 1209000218523 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

804 นาย ณัฐพล เดชชีวะ 1209000301757 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

805 นาย ณัฐวัฒน์ อธิรุ่งโรจน์ 1209000318129 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

806 นาย ณัฐวุฒิ อาจหาญ 1209000311752 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

807 นาย เดชาธร พงษ์ไกรรุ่งเรือง 1209702333101 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

808 นาย ต่อตระกูล ดวงแก้ว 12097023386000 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

809 นาย ทองพระแก้ว กิตติโมรากุล 1209000241207 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

810 นาย เทียบทอง บุญดิเรก 1209702310934 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

811 นาย ธกฤต มณีรัตน์ 1209501209373 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

812 นาย ธนกร แจ่มสุวรรณ 1209702368789 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

813 นาย ธนกร ฟูเกษม 1209702346254 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

814 นาย ธนกฤต อินทร์ฮ่ า 1101402324194 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

815 นาย ธนกฤต นันทานนท์ 1209000313658 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

816 นาย ธนกฤต ทองเพ็ง 1209000264029 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

817 นาย ธนกฤต แสงธนานนท์ 1209000284364 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

818 นาย ธนดล เหล่าเคน 1209000278488 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

819 นาย ธนดล เพลิดเพลิน 1209000281659 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

820 นาย ธนทัต อัฉริยวงศ์ 1209702342810 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

821 นาย ธนบดี สุรักษ์ 1209702356713 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

822 นาย ธนพล สิทธิชล 1209000279093 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

823 นาย ธนพล พงษ์ตันทกุล 1209000264720 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

824 นาย ธนยศ ช่ืนชม 1209000264215 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

825 นาย ธนวินท์ กันทะวงศ์ 1209000319451 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

826 นาย ธนะกร เกรียงสมุทร 1209501221240 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

827 นาย ธนากร เธียรเอ่ียมอนันต์ 1209702301307 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

828 นาย ธนากร รินรักษา 1209000294602 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

829 นาย ธนิก วรรณเสวต 1209702299787 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

830 นาย ธรรมสรณ์ ศรีประวิทธ์ิ 1209000224647 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

831 นาย ธารบดี ตันเจริญ 1209401059426 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

832 นาย ธาวิน เทพณรงค์ 12090002633833 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

833 นาย ธิติ อริยะกุลพรหมา 1209000280491 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

834 นาย ธีรนัย สิทธิชัยทวีกุล 1209000321910 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

835 นาย ธีรภัทร เหล็กบังวน 1849901842078 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

836 นาย ธีระพัทธ์ พรมขันธ์ 1101402313109 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

837 นาย ธีรัตม์ วุฒิเจริญกิจ 1209000216792 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

838 นาย นนทกร เจริญเตีย 1110201315456 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

839 นาย นนทกร บรรลือศรีเรือง 1209702341678 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

840 นาย นภดล โกมลวัฒนพงศ์ 1209000279816 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

841 นาย นฤวัฒน์ ชฎาธารโกศล 1103300244975 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

842 นาย นวพล ภูมิโคกรัก์ 1209702345096 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

843 นาย บุญญพรรด์ิ ธนาวงศ์โยธิน 1209601560552 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

844 นาย บุญรักษา คูอ านวยสุข 1209702333292 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

845 นาย บูรพา ภูมิเจริญ 1229901175794 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ



846 นาย ปฏิภัสร์ กมลพิสุทธ์ิ 1209000302443 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

847 นาย ปฏิภาณ อินทชิต 1209501211424 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

848 นาย ปฐมฤกษ์ วิชกูล 1908300039241 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

849 นาย ปฐวิน ม่ันสีเขียว 1209000323351 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

850 นาย ปฐวี เฉลิมพานิช 1209000302486 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

851 นาย ปภินวิช จิตไชยชาญ 1209702355512 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

852 นาย ปรัชญาวรินทร์ แสงภู่ 1579901208452 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

853 นาย ปรียะพงศ์ พรมมาออ้วน 1209702322860 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

854 นาย ปวริศ บุษบง 1209000312813 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

855 นาย ปวริศ จุฬารมย์ 1209702270347 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

856 นาย ปวเรศ ลัดลอย 1209000299426 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

857 นาย ปัณณวัฒน์ อิงปัญจลาภ 1209702287932 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

858 นาย ปัณณวิชญ์ บุญกาพิมพ์ 1209501210631 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

859 นาย ปิติทัต จ่ัวแก้ว 1209702317297 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

860 นาย ปิยะพล พูลสวัสด์ิ 1209000311621 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

861 นาย พงศกร ศรีนาคา 1209000265629 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

862 นาย พชร วงษ์ก่ิงศรี 1209702298683 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

863 นาย พชร เหมือนใจ 1209702298888 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

864 นาย พชรพล ดัชถุยาวัตร 1600102022324 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

865 นาย พรหมวิริยะ จันทร์วงศ์ 1300401223375 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

866 นาย พฤฒิพงษ์ มีศรี 1209000303831 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

867 นาย พลวรรธน์ ช านาญนา 1209000314409 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

868 นาย พศิน จ านงค์ผล 1209000276345 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

869 นาย พศุตม์ ฮวดเฮง 1209702294505 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

870 นาย พัชรณัฎฐ์ ทองเสริมสุข 1149900938515 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

871 นาย พันธวัสส์ จุลละมณฑล 1209000292987 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

872 นาย พัสกร โดยด่วน 1209702335147 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

873 นาย พิชญุตม์ ภูวาปี 1209000309430 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

874 นาย พิริยกร ผลบุญ 1209000268911 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

875 นาย พีรณัฐ สวัสดิชิย 1209000315031 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

876 นาย พีรพัฒน์ จันทร์กูล 1209000245482 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

877 นาย พีรวิศว์ กีฬา 1100703897125 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

878 นาย พีระภัทร์ ปัญญาปุญญรัตน์ 1209000265271 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

879 นาย ภคิน หาญประทุม 1209000280555 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

880 นาย ภัทรพล มีชัย 1209000307615 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

881 นาย ภัทร์วศิน ยงกุล 1209301190491 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

882 นาย ภัสนากร ศรรุ้ง 1209000322819 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

883 นาย ภาคิน มหาปัญญาวงศ์ 1209702341864 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

884 นาย ภาคิน กัทชลี 1209702342828 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

885 นาย ภาคินทร์ วงศ์จ านงศ์ 1219700048655 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

886 นาย ภาณุพงศ์ เผือกกรอด 1209000281080 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

887 นาย ภาวิช ธัญกานต์สกุล 1209000296800 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

888 นาย ภาสวุฒิ อ่ิมส าราญ 1102003790001 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

889 นาย ภูเงิน ญาติสังกัด 1102700834213 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

890 นาย ภูดิท จริยาภาส 1209000285719 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

891 นาย ภูบดินทร์ โพธิวรรณ์ 1209401059884 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

892 นาย ภูมิพัชร พันพรม 1209000311540 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ



893 นาย ภูรวสิษฎ์ เพ็นญแจ้ง 1240401189178 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

894 นาย ภูริณัฐ บ ารุงวงษ์ 1209702306589 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

895 นาย ภูริณัฐ ทองนุช 1209000214315 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

896 นาย ภูริต ถนอมรอด 1200970234813 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

897 นาย ภูริภัทร เพ่ิมทวี 1209000224451 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

898 นาย ภูริวัฒน์ ชัยชนะ 1209601502668 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

899 นาย ภูวดล กล่ าใย 1209000307631 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

900 นาย ภูษณะ คงสมศักด์ิ 1209000276728 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

901 นาย มนัสวิน คล้อยสุวรรณ์ 1209000287576 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

902 นาย เมธา กุลนาพันธ์ 1129701355048 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

903 นาย ยะสะ สิทธ์ิภานุวงค์ 1209702302541 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

904 นาย รชต กล้าหาญ 1209702310047 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

905 นาย รฐนนท์ เหมังค์ตระกูล 1101700426483 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

906 นาย รพีภัทร แตงปุเจริญ 1759900481544 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

907 นาย รังสีมันต์ โซ๊ะมิเลาะ 1209000318170 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

908 นาย รัชกฤช เธียรเดชาวุฒิ 1103900224517 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

909 นาย รัฐพล คาน 5200101078861 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

910 นาย วงศกร วิจิตร 1209000289625 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

911 นาย วชิรวิทย์ เกษรจันทร์ 1209000323190 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

912 นาย วรกันต์ แบบวา 1209000292499 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

913 นาย วรธนา กันตอนันตพร 1209000314476 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

914 นาย วรากร วนสวัสด์ิ 1209702295340 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

915 นาย วรานนท์ ชลวานิช 1119902358052 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

916 นาย วิชชากร ดิถีพรรณ 1209000337255 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

917 นาย วีร์ธวัชร ศรีรุ่งสุขจินดา 1209000315677 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

918 นาย วีรวัฒน์โยธิน จันตรี 1209000270436 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

919 นาย ศิรวิชย์ ทองเจริญ 1209000270461 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

920 นาย ศิริปัญญา ปัญญามี 1209000277694 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

921 นาย ศิลา ไชยาหลัก 1209702355423 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

922 นาย ศิลา กาญจนศศิวิมล 1209702352629 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

923 นาย ศิวกร แก้วภิภพ 1309903378187 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

924 นาย ศิวาภณ นิธิศบุญกลาง 1209301182935 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

925 นาย ศุภกร สาระรัมย์ 1200601413195 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

926 นาย ศุภกร มหารัตน์ 1209702339827 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

927 นาย ศุภณัช ภิยโยทัย 1619900489988 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

928 นาย สปัญญ์ บ ารุงจิตต์ 1209000282531 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

929 นาย สภูมิ ก าจัดโศรก 1209000289811 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

930 นาย สรวิชญ์ จึงประเสริฐ 120900312333 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

931 นาย สรัล อดิศักด์ิเสถียร 1209000314505 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

932 นาย สาริน ม่ังค่ัง 1209702292600 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

933 นาย สิรพงศ์ ประทานทิพย์พิชัย 1209000155815 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

934 นาย สิรภพ เวียงอินทร์ 1200901450304 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

935 นาย สิรวิชญ์ สุภาโชติ 1209000329899 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

936 นาย สิรวิชญ์กร ทองค า 1209000268237 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

937 นาย สุกฤษฏ์ิ วิภาตวัลลิ 1209601541469 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

938 นาย สุธี เจริญแพทย์ 1209401059116 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

939 นาย สุวิจักขณ์ ศิลธรรม 1209702312147 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ



940 นาย เสฎวุฒิ ปิตะโหตร์ 1103704149001 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

941 นาย เสฏบพงศ์  จรรยาวัฒนานนท์ 1209000321618 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

942 นาย อชิรวิทย์ สนิทวาจา 1678700048081 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

943 นาย อธิษฐ์ ปัญญาสร้างสรรค์ 1103747110393 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

944 นาย อนภัทร บุตตะ 1209702316398 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

945 นาย อภิชา วัฒนวลีกุล 1209000280954 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

946 นาย อภิสิทธ์ิ บุญถนอม 1209000325320 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

947 นาย อัครวินท์ ภัทราวุธ 1209702357221 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

948 นาย อัครวีร์ ศรีสุข 1209000292197 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

949 นาย อารีฟ ณ ปัตตานี 120900270223 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

950 นาย อิทธิกร นาคสินธ์ุ 1209702229011 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

951 นาย อิทธิกร คงแย้มเอม 1209000282451 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

952 นาย เอกรัฐ หม่ืนศรีภูมิ 1209702306317 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

953 นาย ชุติพนธ์ ปานทอง 1207500027423 โรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

954 นาย อภิสิทธ์ิ ค ามี 1209000287312 โรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

955 นาย คงศักด์ิ จุมรัมย์ 1329901491539 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

956 นาย จารุวัฒน์ กระสุนรัมย์ 1329000043315 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

957 นาย ชมกิจพิพัฒน์ เกตุกรรณโรจน์ทวี 1104700128787 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

958 นาย ชยานันต์ โชคชัยจักรวาล 1104500070342 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

959 นาย ธนาตย์ จินต์โต 1209501211009 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

960 นาย พีรพัชร พูนพัฒนาทรัพย์ 1209501216345 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

961 นาย พุฒิเมธ กลางจอหอ 1808200032575 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

962 นาย รุ่งวิกรัย ทาโน 1209000313046 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

963 นาย วิศรุต พึงใจ 1209501206323 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

964 นาย วีรภัทร กลัดแก้ว 1139400028960 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

965 นาย วีรภาพ สารพันธ์ 1200901441283 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

966 นาย สิรภัค กองทรัพย์เจริญ 1209501210886 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

967 นาย สิรภัทร พลสวัสด์ิ 1209501218208 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

968 นาย อภิสิทธ์ิ มิสริ 1579901199356 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

969 นาย ชยุต วงศ์นิกร 1208600010949 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" กลุ่มวันพฤหัสบดี

970 นาย ธีรเดช มีเงิน 1200901440074 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" กลุ่มวันพฤหัสบดี

971 นาย พีรพัฒน์ ทองภูบาล 1219901125584 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" กลุ่มวันพฤหัสบดี

972 นาย ภานุวัฒน์ ปุนยะสาร 1209501219921 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" กลุ่มวันพฤหัสบดี

973 นาย วุฒิพงษ์ มหา 1449900844844 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" กลุ่มวันพฤหัสบดี

974 นาย กนกพล เขตตะเคียน 1209000246853 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

975 นาย กิตติ คิดสม 1139600378751 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

976 นาย กิตติภณ แซ่โง้ว 1209501216582 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

977 นาย จักรพงษ์ น้อยค าประไพ 1209501212064 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

978 นาย จิตาวิสุทธิ เธียรสสกุล 1209000227107 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

979 นาย เจตน์ดิลก ทองอินทร์ 1208600011384 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

980 นาย ชนพัฒน์ พูลข า 1209702356021 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

981 นาย ชยากร วิโนทัย 1929901124646 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

982 นาย ชยานันต์ ยืนยง 1209501200988 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

983 นาย ชาญพิชัย แซ่โง้ว 1209501213915 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

984 นาย ไชยทัศน์ กิติกรเศรษฐ์ 1209000276604 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

985 นาย ณภัทร ยันต์วิเศษ 1209000280822 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

986 นาย ณัฐกิตต์ิ ชุติมาพงศ์รัตน์ 1209501219131 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี



987 นาย ณัฐธากร ทองเอียด 1209501207281 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

988 นาย ณัฐวุฒ บุญจูง 1209501206200 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

989 นาย ตะวัน เซ่ียงเท่น 1719900726512 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

990 นาย ธณพล จ านงค์นุช 1119902402302 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

991 นาย ธาวิน วิวัฒน์วานิช 1209501211742 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

992 นาย ธีรเดช สุดถ่ิน 1209000312547 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

993 นาย ธีรธน จันทบุตร 1209000306783 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

994 นาย ธีรพัฒน์ สินวิเชียรรัตน์ 1209702340051 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

995 นาย ธีรภัทร ค าดี 1209000298306 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

996 นาย ธีรภาพ เสือชม 1209000303474 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

997 นาย ปรมี ปุราโส 1419902409797 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

998 นาย ปัญญพนต์ กิจขาว 129901156501 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

999 นาย ปัญญาวัฒน์ ความดี 11209000303288 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1000 นาย ปุญญพัฒน์ โพชนะ 1209000273826 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1001 นาย ปุญยวีร์ โพชนะ 1209000273834 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1002 นาย พชร เพ็ชร์ก่ิง 1209501222787 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1003 นาย พชร เกรียงไกรเดช 1209000303369 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1004 นาย พลไพศาล ธนทวีกฤตย์ 1209000272854 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1005 นาย พลภัทร พรมรักษา 1209000322347 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1006 นาย พันธวัช รุ่งเรือง 1209000310055 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1007 นาย พิรเศรษฐ์ หมวดสา 1209501212129 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1008 นาย พุทฐิพงศ์ ดีสถิตย์ 1209501220709 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1009 นาย พุทธฎีกา ประทุมทอง 1209000271106 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1010 นาย ภัทรภณ สุทธิพันธ์ 1809902414983 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1011 นาย รัชชานนท์ ขาวสุวรรณ 1139300024474 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1012 นาย รุ่งตะวัน บุญขันธ์ 1101000168520 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1013 นาย วงศกร ไชยน้ าอ้อม 1209501220822 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1014 นาย วงศพัทธ์ สนิทใจรักษ์ 1209501205220 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1015 นาย วรายุกธ์ิ ฉิมพาลี 1209501210321 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1016 นาย วีรภัทร งามพงษ์พันธ์ 1209000297792 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1017 นาย ศักด์ิสิริ คูณสวัสด์ิ 1209501219476 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1018 นาย สรวิชญ์ วีรพันธ์ุ 1209000220960 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1019 นาย สวพล แซ่เฮง 1209501207184 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1020 นาย สัญชัย ไชยค า 1209501201232 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1021 นาย สิรภพ สงวนพงษ์ 1209000271505 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1022 นาย สิรภัทร ช่ืนอารมย์ 1249900821285 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1023 นาย สิรวิชญ์ ธนานิธิภูมิ 1209501219701 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1024 นาย สิรวิชญ์ อยู่สิน 1209000301862 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1025 นาย สุรนิตย์ สร้อยสน 1209501190524 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

1026 นาย กฤตเมธ ฉวีภักด์ิ 1209000286987 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1027 นาย กันตินันท์ ทิวาวัลย์ 1209501221594 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1028 นาย กิจจาณัฏฐ์ ย่ิงยง 1219901020103 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1029 นาย คุณานนต์ นามพงษ์ 1250101657613 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1030 นาย จิรายุ จันทร์อ่อน 1219901134699 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1031 นาย เจริญพิภัช เจริญผล 1229901179757 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1032 นาย ชนกานต์ แสงหิรัญ 1250101649238 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1033 นาย ณภัทร นุไชยรัมย์ 1209000264355 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี



1034 นาย ณภัทร ตันติพิบูลทรัพย์ 1100201840551 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1035 นาย ณัฐณิฐ ต็มไพโรจน์ 1102700836747 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1036 นาย ธนชล วงศ์ทิม 1200901374811 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1037 นาย ธีรตม์ วราวุฒิ 1209702271335 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1038 นาย บัณญวิชญ์ พิทยาคุณ 1209000215842 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1039 นาย ปราชญ์ พร้อมวงศ์ 1239900450465 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1040 นาย ปัญญาพัฒน์ วาสุกรี 1239900438465 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1041 นาย ปัณณวิชญ์ รัตนธรรม 1229901162510 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1042 นาย พชรพงษ์ หนูพินิตตร์ 120090147119 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1043 นาย พัทธนันท์ ยีหมัดอาหลี 1249900849422 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1044 นาย พุฒิปัณณ์ เทพเล่ือน 1209702319338 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1045 นาย พุฒิพงศ์ วงษ์พงษ์ 1200601399818 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1046 นาย ภฤศนนท์ อุทุมพรรัตน์ 1209702309935 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1047 นาย ภัทรพงษ์ น้ าลึก 1409903537039 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1048 นาย ภูริทัต โชติทอง 1103704098695 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1049 นาย วรินทธ์ินันท์ สกุลกลาง 1209000215541 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1050 นาย ศักยภาพ สุงกะพงศ์ 1219901105711 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1051 นาย ศุภกร ถาวะโร 1229901143345 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1052 นาย ศุรัณย์ คงด า 1209401058918 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1053 นาย สิทธินนท์ สุขสมทรัพย์ 1260401166453 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1054 นาย สิรวิชญ์ มีบุญ 1209702294131 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1055 นาย เสฎฐวุฒิ จันทสาร 1119600129891 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1056 นาย อรรถพล สายงาม 1103704185393 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1057 นาย กันตินันท์ ฤกษ์ปิยะทรัพย์ 1209000320166 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1058 นาย คณิน แซ่พ่าน 1509966410663 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1059 นาย ณัฐกร พาณิชย์วิบูลย์ 1199901141645 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1060 นาย ดีใจ คนล้ า 1529902324022 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1061 นาย ปรัตถกร ประเศรษโฐ 1209702378741 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1062 นาย สุชาพงศ์ กัณหา 1200101940668 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1063 นาย ธนา นวทิพย์สกุล 1209000285824 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1064 นาย นนทชา โคยอินทร์ 1103704091631 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1065 นาย พลไพศาล พุ่มประเสริฐ 1208300040508 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1066 นาย ฤทธ์ิพิชัย จิรกรพงศ์ 1209000283201 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1067 นาย สิปปวิชญ์ มุ้ยทองคุ้ง 1209000305493 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1068 นาย สิรดนัย ชมภูพ้ืน 1209000318323 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1069 นาย กันตวิชญ์ อุอะนันต์ 1209000249348 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1070 นาย กิตติกวิน ส่ือสวัสด์ิวณิชย์ 1200901463821 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1071 นาย เกรโกร์ ศรีทองกุล 5869300010275 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1072 นาย เจษฎาภรณ์ วัฒนะศฺริ 1209000285883 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1073 นาย ต้นสน เกรัมย์ 1209301185985 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1074 นาย นภัสดล หงษาวดี 1209702237889 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1075 นาย ปรินทร เพลงดี 1302501056341 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1076 นาย ปัณณวิชญ์ สร้อยสูงเนิน 130200064267 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1077 นาย พีรวิชษ์ จาอาบาล 1209000309405 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1078 นาย ศุภวิชญ์ ไก่แก้ว 1209000322274 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กลุ่มวันพฤหัสบดี

1079 นาย กันตณัฐ ศิริเพ่ิมพูล 1209401060181 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

1080 นาย คฑาวุธ เกตุหอม 1102003822540 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี



1081 นาย ชาญณรงค์ ทองดารา 1209000195302 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

1082 นาย ณฐพงศ์ ส่องแสง 1209401058152 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

1083 นาย ธีรภัทร ชูศรีทอง 1209000286821 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

1084 นาย ปรัชญา ชินแสน 1228900037826 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

1085 นาย พงศกร พลูสวัสด์ิ 1209000259327 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

1086 นาย วราเทพ ยศลา 1209000314883 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

1087 นาย ศุภสิทธ์ิ มามี 1209702215907 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

1088 นาย อนุชิต ทีรทพย์ 1209000263006 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

1089 นาย อภิชาต สงวนปัทมาวัลย์ 1103100914543 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

1090 นาย อัครพนธ์ เสริมศรี 1209702297512 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

1091 นาย กฤตตานนท์ นาคพันธ์ุ 1250101654118 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1092 นาย กฤษฎา สาบัว 1200601411222 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1093 นาย กฤษฎา สุวรรณปัต 1209501205114 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1094 นาย กฤษดา ขอพ่ึง 1619900482011 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1095 นาย กัณตชาติ เชิงไว 1209501230569 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1096 นาย กิตติภัทร ใหมพรม 1209501216639 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1097 นาย กิตติภูมิ สุมสวัสด์ิ 1209501206889 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1098 นาย กีรติ ภิญโญสิริพันธ์ุ 1209501201212 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1099 นาย กุมภา เป้าแก้ว 1209501186128 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1100 นาย ไกรวิท ศรีสง่า 1218500027327 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1101 นาย คชวรรณ บุโรดม 1200900025258 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1102 นาย คณิศร จะแจ้ง 1209702303237 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1103 นาย คุณากร บัวพัน 1209501191644 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1104 นาย เจษฎา นามโคตร 1409903521566 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1105 นาย ฉัตรเพชร มะโน 1459700036337 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1106 นาย ชิรวิทย์ วชิรหัตถพงศ์ 1209501213842 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1107 นาย ชิษณุพงศ์ ประดอษฐ์สนธิ 1209000203704 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1108 นาย ฐิติกร ถาวร 1209000287363 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1109 นาย ณรงค์ธร แสงย่ิง 1209501192594 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1110 นาย ณรงค์ศักด์ิ แซ่เตียว 12090005233310 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1111 นาย ณัฏฐ์ พุคคะบุตร 1209000322304 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1112 นาย ณัฏฐพล ตระกูลอินทร์ 1209501207885 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1113 นาย ณัฐกิตต์ิ ทดเจริญ 1207500031137 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1114 นาย ณัฐชนน กลีบแก้ว 1200601412504 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1115 นาย ณัฐชนน จุทสิงห์ 1209000293533 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1116 นาย ณัฐพันธ์ พันโนลิด 1209000288394 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1117 นาย ณัฐภูมิ เหล่าสุนา 1119701170731 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1118 นาย ณัฐวัฒน์ อ าพล 1200601413039 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1119 นาย ดิชพงศ์ ทิศทะษะ 1409800506416 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1120 นาย ทรงพล จุลศิริ 2420501030541 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1121 นาย ทวีทรัพย์ คลังเพชร 1250101625029 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1122 นาย ทินภัทร อินทร์ปฐม 1229901181859 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1123 นาย ทินภัทร คงประเวช 1209501211157 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1124 นาย ธนโชติ อุ้ยวงศ์ 1809902326740 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1125 นาย ธนิสร ว่องสวัสด์ิ 1209000291263 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1126 นาย ธฤษณุ เน่ืองจ านงค์ 1209000314077 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1127 นาย ธัชชัย กล้าเผชิญโชค 1209000322983 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี



1128 นาย ธีรภพ เข็มทอง 1209000351231 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1129 นาย ธีรศักด์ิ ล้ิมภักดี 1207500122240 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1130 นาย ธีราทร ยุทธการ 1219900961095 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1131 นาย นนทกร จันทร์แจ่มศรี 1209000263171 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1132 นาย นพดน บุญคง 1209000303733 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1133 นาย บรรณสรณ์ เลิศศรี 1103100948464 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1134 นาย ประกฤษฎ์ิ ดวงช่ืน 1209702287908 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1135 นาย ปัญญพนต์ มาลา 1207500030823 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1136 นาย ปิยภัทร นิรมลธรรม 1200601409074 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1137 นาย ปุณณวิช คุณสมบัติย์ 1200101941893 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1138 นาย พงศ์ปกรณ์ เนรัญรัตน์ 1250101675981 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1139 นาย พชรดนัย วิเชียรพงษ์ 12001019402422 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1140 นาย พลวัฒน์ ภู่พวงจันทร์ 1219800471673 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1141 นาย พีรภาส บุญโญสิทธ์ิ 1209702297768 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1142 นาย เพชรกล้า เนตรใส 1209000258274 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1143 นาย ภาณุพงศ์ พันธ์ุวัฒนะสิงห์ 1100703865517 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1144 นาย ภูวนัตถ์ ตินานพ 1329400065448 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1145 นาย รักตกัณฐ์พงษ์ ทองเงินเจริญ 1209501210797 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1146 นาย วรพัทธ์ เหลือธัญปัทม์ 1209501213656 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1147 นาย วิษณุ แซ่อ้ิง 1207500031293 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1148 นาย วีรภัทร อ่อนบุญ 1640101466237 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1149 นาย วุฒิภัทร ถิรดาธันยากุล 1219901077997 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1150 นาย ศรากร ดอกค าใต้ 1109300992000 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1151 นาย ศิริชัย ดาบชัย 1909803177214 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1152 นาย ศิริโชค สุหุนัน 1209501201763 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1153 นาย ศิวัฒน์ ธนวุฒิคติวรกุล 1209501181541 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1154 นาย ศุพการณ์ พลีกรรม 1218500025243 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1155 นาย ศุภกร สุปิยะพันธ์ 1209702292707 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1156 นาย ศุภโชค บุญสวัสด์ิ 1209000325206 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1157 นาย ศุภโรจน์ โรคน้อย 1209000324153 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1158 นาย ศุภฤกษ์ ธิมาภรณ์ 1208900001066 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1159 นาย ศุภสิทธ์ จ่ันเท่ียง 1209000248279 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1160 นาย สิทธิพงษ์ ผลดก 1418800093894 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1161 นาย สิรวิชญ์ ผ่องใส 1209000265645 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1162 นาย สุรวิชญ์ ด่านอินทร์ 1209501216019 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1163 นาย อดิศร กลัดกลาง 1101501345165 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1164 นาย อดิศักด์ิ ล่าน้อย 1209501190281 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1165 นาย อดิศักด์ิ ขันบรรจง 1479900748039 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1166 นาย อนุพงษ์ สังข์แตง 1279800238006 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1167 นาย อนุภัทร เรืองมนตรี 1209702363531 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1168 นาย อภิชาติ เล่ียมงาม 1209702369475 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1169 นาย อภิสิทธ์ิ จิรปิยธรรม 1139800130567 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1170 นาย อลังกรณ์ วิริยะประเสร็ฐ 1209000284054 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1171 นาย อาทิตย์ ไม้งาม 1209000314492 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1172 นาย เกียรติภูมิ นราพันธ์ 1968700017868 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

1173 นาย จิรายุ แดงนวน 1209000303008 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

1174 นาย เจตศฎา พันกล่ัน 1103100877338 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี



1175 นาย ณัฐดนัย มณีแสง 1209301185225 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

1176 นาย ณัฐพล ใกล้กลาง 1209601444692 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

1177 นาย ณัฐพล ศรีวงสา 1240801229703 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

1178 นาย ธนพร ศิริวงษ์ 1209401057881 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

1179 นาย พรหมพิริยะ คงงาม 1209702240073 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

1180 นาย พีรทัต กุญชรชอบคีรี 1630500220568 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

1181 นาย ภควัต อินทร์กูล 12097022665645 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

1182 นาย ภูมิพัฒน์ พฤทธิพงษ์ 1839901916802 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

1183 นาย วรภัทร วิริยะประเสริฐ 1209000318960 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

1184 นาย ศตายุ สุวรรณ์ 1209000347757 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

1185 นาย ศราวุฒิ สอนจันทร์ 1209000268296 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

1186 นาย กฤตพัฒน์ ยินดีสุข 1209000308671 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1187 นาย กฤษณะ โอกาส 1104200539427 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1188 นาย กล้าณรงค์ สาระบุตร 1129701393799 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1189 นาย ก้องภพ ช้างงา 1218500027190 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1190 นาย กิตติภูมิ กองค า 1209401057296 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1191 นาย เขมทัต ทองจิตร 1209000275497 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1192 นาย คณพัฒน์ โคนุตะ 1430501536129 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1193 นาย จิรภัทร ตุ้มวิจิตร์ 1209702351240 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1194 นาย ฉลองราชย์ ชัยมงคล 1209702294262 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1195 นาย ชยธร มานิดสรา 1100801572841 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1196 นาย ชุติพนธ์ เหล่าเรือง 1209301192710 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1197 นาย โชคชัย มาเจริญ 1209000312465 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1198 นาย ฐาปกรณ์ ถาวรสวัสด์ิ 1320601337048 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1199 นาย ณ ฏฐ์ ตันประภัสร์ 1209000228413 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1200 นาย ณัฐพนธ์ ทัศมีธรรม 1209702301765 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1201 นาย ณัฐภูมิ ผกาทอง 1104300943009 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1202 นาย ณัฐวุฒิ ประสาททอง 1141101128558 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1203 นาย ณัฐวุฒิ การกัญหา 1209000219503 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1204 นาย ธนกร เกิดในมงคล 1209702202139 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1205 นาย ธนกร ทาราศรี 1739902220381 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1206 นาย ธนกร ประดิษฐ์ 1209000217110 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1207 นาย ธนกร สารสิทธิ 1319800497841 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1208 นาย ธนพัฒน์ ภูมิพรม 1399400071073 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1209 นาย ธนภัทร เพชรมณี 1600300132479 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1210 นาย ธนภัทร เรือนไทยสกุล 1209000266501 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1211 นาย ธนภัทร บุญมี 1100401344280 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1212 นาย ธนา ภูลพิพัฒน์ 1209000313321 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1213 นาย ธนากร หอมโลภ 1209000253191 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1214 นาย ธีภากรณ์ บุษย์ดีวงษ์ 1209000320395 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1215 นาย นนท์ปวิธ แซ่โง้ว 1209702207386 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1216 นาย นรรจ อรัญมะโน 1209702296800 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1217 นาย นันทวัฒน์ แก้วกล่ า 1209000275748 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1218 นาย นิติพล รักม่ัน 1340300169324 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1219 นาย พงศดากร ครุฑชูช่ืน 1102003833126 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1220 นาย พชรพล ศิลปชัย 120900284500 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1221 นาย พัชรพล โพธ์ิศรี 1140300107223 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี



1222 นาย พัทธพล พรประเสริฐ 1218500022481 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1223 นาย พีรศักด์ิ พิกุล 1209000285484 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1224 นาย ภควัต บุญชู 120970229516 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1225 นาย ภัทรพล ยุวบุตร 1209000319575 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1226 นาย ภานุวัฒน์ เกิดผล 1209000296125 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1227 นาย มณีโชติ กล้าหาญ 1209000314808 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1228 นาย รณกร อยู่สุข 1209702212797 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1229 นาย รัฐภูมิ ชู้กระโทก 1300201296646 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1230 นาย วาทิต หิรัญชุติญา 1209702272919 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1231 นาย วิทยา ทิพยรักษ์ 1209702168755 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1232 นาย ศิวกร ฤทธิยา 1629900813874 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1233 นาย ศุทธสิน ยะสะวุฒิ 1209000315979 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1234 นาย สิริชัย ดวงค าตา 1209000296656 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1235 นาย สิริเชษฐ์ มีทอง 1209000295056 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1236 นาย อชิระ ย่ิงสุด 1209000269756 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1237 นาย อดิศักด์ิ ช่วยป้อง 1209000280067 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1238 นาย อมรชัย มีทอง 1209702249470 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1239 นาย อมลวัทน์ สมนาม 1368100048407 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1240 นาย อาทิตย์ ค าแสน 1209000253779 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1241 นาย อิสรา ฝอยวารี 1102003572802 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1242 นาย ก าพล วัฒนอานุภาพ 1209501217872 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ กลุ่มวันพฤหัสบดี

1243 นาย จิรายุ ดวงดารา 1209000235819 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ กลุ่มวันพฤหัสบดี

1244 นาย เจษฎา คุยเพียภูมิ 16106011986215 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ กลุ่มวันพฤหัสบดี

1245 นาย ปัญจพล เกิดค า 1209501213290 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ กลุ่มวันพฤหัสบดี

1246 นาย กรกฎ คุ้มทรัพย์ 1209501187167 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1247 นาย กันตภณ ศรีจันทร์ 12090002565581 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1248 นาย ก าชัย แซ่หว้า 1103400102366 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1249 นาย คิมหันต์ มงคลวิวัฒน์ 1209000268211 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1250 นาย ชวัลวิทย์ วิจารณ์ 1209000313895 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1251 นาย ชัยทัศน์ ปฐวีกร 1209000270258 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1252 นาย ชานนท์ ฉ่ิงเกรียงไกร 1200901452412 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1253 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ สิงห์ทอง 1209000289862 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1254 นาย ณัฏฐ์ ปามมณี 12097023344740 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1255 นาย ณัฐวุฒิ มโนวรกุล 1209000283058 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1256 นาย ดนุพัฒน์ มากแผ่นทอง 1209000285123 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1257 นาย ธนาวุฒิ หายประทุม 1209000294424 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1258 นาย ธีรวัฒน์ มรกต 120900022318 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1259 นาย นัฐภูมิ จิตร์บ ารุง 1209000297202 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1260 นาย บุรธัช วิญญา 1200601418626 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1261 นาย ปราบปล้ืม อินทร์จิตร์ 12090003111701 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1262 นาย พีรวิชญ์ สุทธ์ิปัญญา 1429900598720 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1263 นาย เมธา สุครีพย์ 1119701139817 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1264 นาย สรวิชญ์ อู่ตะเภา 1209501203928 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1265 นาย ชิศณุพงศ์ แอดสา 1269900423166 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกุงเทพ ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1266 นาย พงษ์พิพัฒน์ ฉลวยฉิม 1102003839876 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกุงเทพ ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1267 นาย สันติ จุฑาสมานภาพ 1209000268431 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกุงเทพ ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

1268 นาย กฤษฎากร เสียงเลิศ 1118400025285 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์



1269 นาย กลวัมน์ ธรรมจิตร 1478600101608 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1270 นาย กวินพงศ์ มานู 1209000286171 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1271 นาย ก้องภพ ศิริโท 1209000292995 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1272 นาย กันตินันท์ วรรณโน 13199001138251 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1273 นาย กิติวันทน์ เด่นกองพล 1209000303946 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1274 นาย กีรติร์ วัฒนมณี 1209000308565 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1275 นาย คมกริช โรจนบัณฑิต 1209000274814 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1276 นาย จิตติพัฒน์ สีจางวาง 1209000312368 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1277 นาย ฉัตรชัย แสนดี 1209000211511 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1278 นาย ฉัตรมงคล สว่างวงค์ 1419902365374 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1279 นาย ชนะชัย บุญมาก 1341501485747 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1280 นาย ชัยเพ็ชร์ ศรีสวัสด์ิ 1249900843602 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1281 นาย ไชยวัฒน์ จริตซ่ือ 1209000317556 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1282 นาย ณัฐกาญจน์ ปิยะภาค 16099008003097 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1283 นาย ณัฐดิษฐ์ สากร 1209000298471 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1284 นาย ณัฐพล ประเสริฐทรัพย์ 1100703804704 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1285 นาย ณัฐรักษ์ ศรีรักษา 1100703835341 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1286 นาย ณัฐวัตร พลายเถ่ือน 1209000276281 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1287 นาย ณัฐวีร์ เงินนา 1629900774003 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1288 นาย ณัฐสิทธ์ิ รุ่งวิตรี 1209000270312 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1289 นาย เดภาวิน จันสายทอง 1239900442442 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1290 นาย ธนกฤต ฮามค าฮัก 1209000274211 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1291 นาย ธนรัชต์ ธนูศร 1279500033387 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1292 นาย ธนวิชญ์ วรรัตน์ 1209702331818 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1293 นาย ธราเทพ สุดหอม 14899900588350 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1294 นาย ธ ามรงค์ ค าแหง 1209000251814 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1295 นาย ธีรโชติ รวงผ้ึง 1209000295862 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1296 นาย ธีรดนย์ ชายครบบุรี 1240401189364 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1297 นาย ธีรเดช แซ่ต๊ัง 1209000264436 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1298 นาย นภดล ดวงใจรักเกษม 1209000305469 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1299 นาย นิธิ แช่มชัย 1100703717739 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1300 นาย ปกรร์เกียรติ ชาวดร 1417300039841 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1301 นาย ปฏิวัติ วนาไส 1119701168655 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1302 นาย ปรเมศร์ แก้วมาเกิด 1349901415344 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1303 นาย ปริญญา บุญสอน 1209000278771 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1304 นาย ปิติภัทร ชูวงศ์ 1240401197995 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1305 นาย พรปรีชา ชมช่ืน 1240301255471 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1306 นาย พัชรดนัย ดอนจันทร์เจริญ 12090003180005 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1307 นาย พัสกร สมพอง 1209702337514 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1308 นาย พัสวุฒิ ต๊ันเจริญ 1209401058799 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1309 นาย พิสิษฐ์ ศักด์ิวิกรม 1209702301552 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1310 นาย พีรวัส นิลคล้ า 1209702307429 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1311 นาย เพชรมงคลชัย วงศ์มณีเศรษฐี 1209000282388 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1312 นาย ภคพล สันตะจิตร์ 1209000267524 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1313 นาย ภควรรษ หันหลวงราช 14588700039238 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1314 นาย ภัทรดนัย ดอนจันทร์เจริญ 1209000266862 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1315 นาย ภาคภูมิ มีสุข 1209000306881 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์



1316 นาย ภาณุมาศ บัวน่ิม 1209000274946 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1317 นาย ภานุพงษ์ พันธ์ุพิจิตร 1209000287835 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1318 นาย ภูตะวัน พรมลิ 1209000296761 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1319 นาย ไมตรี กมลนาวิน 1209000205146 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1320 นาย รัฐภูมิ เมืองแก้ว 1209000321332 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1321 นาย วงศ์วรัณ แสงพรนิรันดร์ 1240401195186 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1322 นาย วรพจน์ พุ่มเจริญ 1240401186519 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1323 นาย วรพล นันทวนิช 1209000278496 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1324 นาย วสุธร ลี 1209000278569 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1325 นาย วิชชากร เจริญสุข 1209000292642 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1326 นาย วิชยุตม์ เจริญท้าว 1209000297288 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1327 นาย วีระภัทร คัฒมาตย์ 1139600397454 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1328 นาย ศิวกร โพธ์ิแก้ว 1209000275926 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1329 นาย ศุภกฤต วจีสัจจะ 1369900778133 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1330 นาย ศุภณัฐ ธีระนคร 1103704137500 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1331 นาย ศุภวิชญ์ ชุ่มช่างทอง 1209000298004 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1332 นาย เศราฐภัทร เศรษฐภักดี 1209000327616 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1333 นาย สรชัช เสริมศรี 1209000278151 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1334 นาย สรวิศ แป้นเอียด 1209702310454 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1335 นาย สิรภัทร สมจันทร์ 1101700404595 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1336 นาย สิรภัทร ศิลากุล 1209000292634 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1337 นาย สุขกีรพรรด์ิ ทองอ่อน 124041186471 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1338 นาย สุวิจักขณ์ ใจหาญ 1229901183487 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1339 นาย สุวิจักขณ์ แซ่อึง 1319901123629 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1340 นาย แสนพิทักษ์ บุญไขรัศมี 1209702322177 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1341 นาย อยุทธา แย้มอรุณพัฒนา 1250101649360 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

1342 นาย กรกฎา พืชบบัวงาม 1209000271033 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1343 นาย เขมทัต แพทอง 1209000229321 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1344 นาย จรณินท์ เกิดดี 1209000288335 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1345 นาย เจตนิพัทธ์ แก้วมณี 1209000287720 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1346 นาย ชนันต์ เคทอง 1609900770938 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1347 นาย ชยพล อัศวอมรวิวัฒน์ 1209000270266 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1348 นาย ชินทาโระ โยชิตะ 5379800001067 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1349 นาย ณัฐนนท์ เจริญผล 1209000319371 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1350 นาย เตชสิทธ์ิ ช่างฉลาด 1209000261721 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1351 นาย ทวีทรัพย์ สาลีราช 1209000340779 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1352 นาย ธนดล แร่เพชร 1240401190184 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1353 นาย ธนธนณ์ รุ่งสอาด 1209000230809 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1354 นาย ธนธร สุดตรง 1139800111350 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1355 นาย ธนภัทร สังข์กรณ์ 1209000300084 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1356 นาย ธนวัต ปุริโส 1209000216610 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1357 นาย ธีรศักด์ิ นันทะพรม 1209702325001 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1358 นาย นนทกร กฤตยารักษ์สกุล 1209000319303 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1359 นาย นนทกร คัดปํญญา 1209000240863 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1360 นาย นพรุจ ศรีแสงทอง 1209000270002 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1361 นาย นรวิชญ์ คุณาคม 1209000263391 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1362 นาย ปัญญวัฒน์ ฟักทิม 1209000220811 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์



1363 นาย ปิยวัฒน์ เจริญผล 1209000234723 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1364 นาย พัสกร กรีฑา 1209000321774 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1365 นาย พิตรพิบูล คงอยู่ 1209000305931 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1366 นาย พิริยะพงษ์ พูนสวัสด์ิ 13328900057991 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1367 นาย พิสิษฐ์ โอเจริญ 1209000293878 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1368 นาย พีรพล นุตาดี 1100401318092 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1369 นาย พีรศักด์ิ ไทยเจริญ 1209000314441 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1370 นาย ภัทธดล โนนสุภาพ 1209000295421 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1371 นาย ภัทรกร ฝอยหิรัญ 1209000280873 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1372 นาย ภูมิพัฒน์ เน่ืองชมภู 1208300336543 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1373 นาย ภูมิสิษฐ์ ภคพงษ์โสภณ 1101402341749 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1374 นาย ภูรินทร์ บุญโชติ 1209000296893 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1375 นาย เมธีดล แจ้งใบ 1209000268989 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1376 นาย ยงยุทธ ไชยค าม่ิง 1469900747750 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1377 นาย ยศกร ทยานุวัฒน์ 12090029988 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1378 นาย รชต ผดุงศิริกุลชัย 1209000292286 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1379 นาย วิรุฬห์ นาวินจิตรประเสริฐ 1209000289374 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1380 นาย วีรชัย จิตรกมลวัฒน 1209000272790 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1381 นาย ศรัณยู เรืองวงษ์ 1209000266099 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1382 นาย ศรัณยู ฉายาผ่อง 1200601408825 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1383 นาย ศิรภัทร น้อยนพคุณ 120900027774 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1384 นาย ศิริ เย็นย่ิง 1219400034349 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1385 นาย ศุภวรรษ์ เน่ืองจ านงค์ 1209000312827 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1386 นาย สรวิชญ์ ไชยสงค์ 131860034294 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1387 นาย สินารุณ ประทุมนันท์ 1209000275241 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1388 นาย สิรวิชญ์ สังข์อยู่ 1209000320140 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1389 นาย อนพัทย์ จันทร์มาลา 1209000294637 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1390 นาย อริญชัย คุ้มสิน 1209000263804 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1391 นาย อริย์ธช เมฆโหรา 1209000311311 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1392 นาย อัครชัย จองถวัลย์ 1209000295331 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

1393 นาย เกียรติศักด์ิ สุนทรวิวัฒินาการ 1139600369418 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1394 นาย คงศักด์ิ ดาวาด 1209000259017 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1395 นาย คมชัย เซ่ียงอ้ึง 1209000321260 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1396 นาย จิรพันธ์ เลิศเบญจมงคล 1209000321791 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1397 นาย จิรายุ อ๋องสกุล 1209000302192 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1398 นาย เฉลิมเกียรติ พูนพิพัฒน์ 1209000224868 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1399 นาย ชินณุพงษ์ รักษ์วงศ์อุดม 1209000325001 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1400 นาย ทศพร ศิริมาก 1200901436875 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1401 นาย ธนกฤต ถาวงศ์ 12090003109541 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1402 นาย ธีทัต รุ่งฤทธิเดช 1209000330391 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1403 นาย ธีรธัช แสนชิว 1209000286111 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1404 นาย นันท์กัณฑ์ ศรีสว่างวงศ์ 1209000290071 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1405 นาย นินภูมิ มะเอียด 1969800337873 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1406 นาย บัณฑิต เจริญสว่าง 1209000285832 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1407 นาย บุรยวีร์ ป่ินศิริ 1209000266919 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1408 นาย ปวีร์ เฉิดเจิม 1209000334931 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1409 นาย ปัญญกร วารีศรี 1209702322851 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์



1410 นาย ปัณณรุจน์ ประภัสสราสิทธ์ิ 1209702358929 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1411 นาย พิสิษฐ์ วงษ์แก้ว 1240401200295 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1412 นาย ศุภกร เข็มจันทร์ 120900303504 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1413 นาย ศุภณัช จันทร์สกุล 1209000251156 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1414 นาย ศุภวัส กอธวัช 120900021792 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1415 นาย สุธีพงษ์ เจริญผล 1209000269691 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1416 นาย อนานันท์ทวีป แสงรุ่ง 1209000206185 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1417 นาย อัครชัย โสตศรีทิพย์ 1209000301536 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

1418 นาย คฑาวุฒิ เวชนุวัฒน์ 1219901128061 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1419 นาย ชนพัฒน์ ศรีธรณ์ 1209000310578 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1420 นาย ฐิติวุฒิ บุญเต็ม 1209000297938 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1421 นาย ณปกรณ์ ต่ออ านาจ 1209000327446 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1422 นาย ณัฐกาญจน์ แสวงหา 1209000307534 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1423 นาย ณัฐวงศ์ ศรีเรือง 1209000325486 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1424 นาย ณัทธภัทร เชยสุวรรณา 1209000304080 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1425 นาย ธนภัทร รอดภัย 1209401056982 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1426 นาย นนทกร จันทรมณี 1209000247973 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1427 นาย ปกรณ์เกียรติ หนูแก้ว 1338700040237 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1428 นาย ปภังกร ธูปบุตร 1209000318340 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1429 นาย ปริญ อังคภากรณ์กุล 1209000216172 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1430 นาย ปิยะนันท์ ทองทวี 1209000320115 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1431 นาย พณิชพล วิสุทธิยา 1209000285042 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1432 นาย พัชรพล ล่ิงไธสง 1250101635407 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1433 นาย พันธวัช แสนอุดม 1209000279638 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1434 นาย ภูวิศ ไชยบุญตา 1479300074568 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1435 นาย ศาตนันทน์ จะรา 1129901988320 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1436 นาย ศิวกร สิมะบ ารุงวงศ์ 1209000255500 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1437 นาย ศุภวิชญ์ หนุนดี 1209000219791 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1438 นาย สรณ์วิชญ์ แสงมา 1279800229376 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1439 นาย อริญชย์ รัฐประเสริฐ 1209000286758 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

1440 นาย ภูริณัฐ พรหมเสน 1209000329830 โรงเรียนวุฒิวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1441 นาย รัฐภูมิ งามจันทราทิพย์ 1209000322827 โรงเรียนวุฒิวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1442 นาย กรกฤต ค าเหลา 1209702332547 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1443 นาย กรวิชญ์ แม่นปืน 1209601535591 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1444 นาย กฤตธัช เกตุมะยูร 120970239642 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1445 นาย กฤตธารา ประทุมชาติ 1209000319966 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1446 นาย กฤตภาส ปัญญาใส 1209702357094 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1447 นาย กฤตเมธ ชมดี 1209000270631 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1448 นาย กฤษฎ์ิญาณพัฒน์ ศรีจ าเนียง 1200901450814 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1449 นาย กฤษณพล เกษสาคร 1210101146431 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1450 นาย กษิดิศ รุมาถ 1209702330820 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1451 นาย กันตพัฒน์ พงษ์หัสบรรณ์ 1209000313232 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1452 นาย คณิสธัญญ์ ทองสุข 1209401058616 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1453 นาย คุณานนท์ วงศ์สายเช้ือ 1209702322932 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1454 นาย จิรทีปต์ แซ่ต๊ัน 1209000270045 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1455 นาย จิรายุ แสนวงษ์ 1819900558376 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1456 นาย จุลลเทพ ทองค า 1103900235951 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์



1457 นาย ชนธัญ ตรีศิริโชติ 1209000318331 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1458 นาย ชนาธิป สุวรรณพิไชยศรี 1509966592346 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1459 นาย ชนุตน์ ธรรมจ ารัส 1209702361075 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1460 นาย ชลนคร ดวงจันทร์ 1209702337361 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1461 นาย ชัชภาค เดชาสิทธิสุข 1100703896617 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1462 นาย ชิญรุษา พิมพ์ทอง 1209000250761 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1463 นาย ณพงศ์พจน์ สกุลนิรันดร 1209702319257 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1464 นาย ณัฏฐพล ศรีจันทร์แจ้ง 1209702334850 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1465 นาย ณัฐพงศ์ จิตรประเวศน์ 1200901456337 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1466 นาย ณัฐพนธ์ ศักด์ิแสนศิลป์ 1209000300106 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1467 นาย ณัฐภัทร สาระพันธ์ 1209702349687 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1468 นาย ณัฐวุฒิ เทพชุม 1209401058870 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1469 นาย ณัฐวุฒิ สง่างาม 1209501205904 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1470 นาย ดิษกร วิจิตรบรรจง 1101402356479 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1471 นาย ธงชัย สาโรชสกุลพันธ์ 1250101647553 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1472 นาย ธนกร นันทนาวัฒน์ 1209702292341 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1473 นาย ธนกฤต ข้อสกุล 120970233972 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1474 นาย ธนวินท์ ลักษณ์วิเศษดี 1209702346181 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1475 นาย ธนเสฏฐ์ บุญคล่องขยัน 1209000299698 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1476 นาย ธนาดล หลอดทอง 1129901971737 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1477 นาย ธมกร เปล่งปล่ัง 1209000302630 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1478 นาย ธราเทพ ลาจ้อย 1209702316461 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1479 นาย ธีรธรรมม์ ธรรมราช 1209702328124 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1480 นาย นพสิทธ์ิ นิรมลรัตน์ 1209702236858 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1481 นาย นฤสรณ์ ต่อทวีทรัพย์ 1209702362110 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1482 นาย นาศิรภัทร มีศรี 1209000325613 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1483 นาย ปรินทร เพียกขุนทด 1209000306091 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1484 นาย ปัญพิพัฒน์ นิธิโรจน์พงศา 1129701408184 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1485 นาย ปัณณพัตน์ ตระกูลสุจริตโชค 1209702358180 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1486 นาย พงศภัค ฉิมสุข 1209000257031 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1487 นาย พงศ์ภีระ สุวรรณพันธ์ 1209702337352 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1488 นาย พชร เวทย์สุขุมวิทย์ 1209702340990 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1489 นาย พชร โกษาพันธ์ุ 1200901440392 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1490 นาย พรชพล บัณฑิตย์ 12097023466696 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1491 นาย พรหมพิริยะ ศรีมหาพรม 1103704158230 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1492 นาย พลากร จ่ันเพ็ชร์ 1209702344570 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1493 นาย พัทธดนย์ จารุโรจน์ 12097023286211 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1494 นาย พิรชัช เพชรราช 12097022357728 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1495 นาย ภัทรพล ปันตุ่น 1529902327315 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1496 นาย ภูมิพัฒน์ ธาราสันติสุข 1209000263430 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1497 นาย ภูมิพัฒน์ แจ่มจันทร์ 1209000309359 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1498 นาย ภูริ บรรลือศรีศักด์ิ 1209702306163 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1499 นาย ยศวริศ อรชร 1209000308280 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1500 นาย รชต มงคลวนิชกุล 1103200118282 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1501 นาย วชิรวิชญ์ ม่วงแก้ว 1209000317866 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1502 นาย วรดิษย์ ลครพล 1209702322452 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1503 นาย วรธร คชรักษ์ 1209702305396 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์



1504 นาย วรเมธ โมคา 1104700133667 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1505 นาย วริทธ์ิ ป้องค า 1209702349342 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1506 นาย วิชยุตม์ เหลืองอ่อน 1209000281811 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1507 นาย วีรภัทร ชุ่มชูจันทร์ 121010151817 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1508 นาย วุฒิภัทร แผ้วพลสง 1200901458763 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1509 นาย ศรัรยพงศ์ เขมสีดา 1103704152389 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1510 นาย ศิรวิชญ์ ลิลา 1209000311809 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1511 นาย ศุกร พรรณสกุล 1209702327411 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1512 นาย สรกฤช วัชรรุ่งเมธา 1209702337999 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1513 นาย สรวิชญ์ นามมิสา 1209702274024 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1514 นาย สหกฤษณ์ ผาสุก 1209702278968 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1515 นาย สหรรษ บุญช่วยเหลือ 1229901174933 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1516 นาย สิปปกร หุตะมาน 1209702314981 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1517 นาย สิรภพ นิยม 1209701060009 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1518 นาย สิรวิชญ์ ภิระพัรธ์พานิช 1209702335457 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1519 นาย สุทิวัส สุทธิใส 1209702333152 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1520 นาย อชรายุ ปันยารชุน 1209702355911 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1521 นาย อลังการ แซ่โง้ว 12097022355288 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1522 นาย อังคารินทร์ นิลสนธิ 1101501339262 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1523 นาย อัมรินทร์ งามกิจปราโมทย์ 1209702372352 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1524 นาย อิทธิมนต์ จิรยาภรกร 1209000285565 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1525 นาย เอเด็น แดนเนียล เกทส์ 1209601542589 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

1526 นาย กมลภพ เจริญฐานะ 1240600258731 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1527 นาย คมเดช ทองธรรมชาติ 1209000272111 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1528 นาย ฆฤณ วิทยาอนุมาส 1209000275098 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1529 นาย จารุวิทย์ เหล่าภัทรเกษม 1102200251324 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1530 นาย เจษฎา หนูปลอด 1209702332741 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1531 นาย ชยุตม์พงษ์ เกียรติกูลขจร 1209702358694 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1532 นาย ไชยพล หิรัญรัตนพงษ์ 1209401056541 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1533 นาย ฐปนวรรธน์ แซ่ฉ่ัว 1209000315006 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1534 นาย ณชพัฒน์ เอ่ียมพ่วง 1104700141543 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1535 นาย ณฐภัทร วิสุทธิแพทย์ 1209000326181 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1536 นาย ณัฐวัฒน์ ย่ิงวัฒน์ 1101700426637 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1537 นาย นรุตม์ กัณหาทอง 119901150407 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1538 นาย นฤเศรษยฐ์ ธนศิริรุ่งโรจน์ 1229600005784 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1539 นาย นาบุญ จันทวงศาทร 1103000209929 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1540 นาย ปนต รัชดานุรักษ์ 1100600539366 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1541 นาย ปวีร์ รพีอาภากุล 1101402353313 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1542 นาย ปัฐน ป้อข่วง 1110301459841 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1543 นาย ปัณณวัฒน์ นวสิริธนโรจน์ 1100703906965 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1544 นาย พุฒิพงศ์ เดชะ 1209702354192 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1545 นาย ภานุวัฒน์ ลิมป์สภาพกสิผล 1100401384664 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1546 นาย วรภพ สีมารัตนกุล 1100703965121 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1547 นาย ศิร์ปัญญ์ ซู 1240600265109 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1548 นาย สิรภพ ประวัติเลิศวัฒนา 1103400117274 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1549 นาย เสฏฐพงศ์ เย็นย่ิง 1209702342704 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1550 นาย อชิตะ แพ่งศรีสาร์ 1209501212668 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์



1551 นาย อัยการ หมอยาดี 1209702399552 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มวันศุกร์

1552 นาย นันทวัฒน์ สาธร 1209702316533 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ กลุ่มวันศุกร์

1553 นาย วริทธ์ิธร มาเค้ิส 1209000287126 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ กลุ่มวันศุกร์

1554 นาย จักรภัทร ชีพนุรัตน์ 1219901037197 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1555 นาย เดชบดินทร์ กล่ินระร่ืน 1208600011295 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1556 นาย เดชาธร แซ่ต๊ัน 1218800040477 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1557 นาย ธนพัฒน์ ทองแย้ม 1209501198452 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1558 นาย ธนภัทร สุขเสียง 1118700106035 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1559 นาย นที เวียงค า 1200601400883 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1560 นาย ปรมินทร์ สุขสวัสด์ิ 1208600011601 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1561 นาย พงศ์พรรณ วาระเลิศ 1208600011627 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1562 นาย ภาคภูมิ พิมวันวงศ์ 1208600008651 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1563 นาย วรปัชญ์ จวนจันทร์เพ็ญ 1104300983060 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1564 นาย วิชิต บุญสุข 1208600010884 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1565 นาย อภิสิทธ์ิ บุญยุปถัมภ์ 1209501216418 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1566 นาย อัครเดช สิริคชารุ่งเรือง 1208600012038 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

1567 นาย กุนทร สุขเอ่ียม 1209000260261 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1568 นาย คณาธิป กาณจนเกตุ 1209000280476 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1569 นาย จิรพล วสุคงสิน 1209000317424 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1570 นาย เจษฎา กองจันทร์ 1419902319828 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1571 นาย ชุติพันธ์ จักร์หลุด 1305300002441 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1572 นาย ณัฐภูมิ นามกุล 1209000269390 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1573 นาย ไตรภพ จงเทพ 1118400021841 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1574 นาย ธนทรรศน์ เท่ียงมาก 1669900592444 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1575 นาย ธนากร แซ่เตียว 1209000314719 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1576 นาย ธีรภัทร์ บุญประจ า 1209000240511 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1577 นาย นนทนันท์ กาญจนศิลปคม 1209000225244 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1578 นาย นนทพันธ์ พันบุรี 1103100908471 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1579 นาย ปวริศ บุญประเสริฐ 1209000295617 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1580 นาย พลไพศาล ศิลป์นรดี 1209000315464 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1581 นาย พศวัต แสงประทีป 1209000311124 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1582 นาย พิพัฒน์ หอมดวง 1499900499381 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1583 นาย พีรณัฐ พลูสวัสด์ิ 1200601409953 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1584 นาย ไพบูลย์ แฝงสระ 1209301194470 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1585 นาย ภูผา ไชยเรศ 1909803104829 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1586 นาย เมธวิน ศิลากรณ์ 1209000229169 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1587 นาย รัชต์พสิษฐ์ หอมบรรทม 1209601487171 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1588 นาย วสวัตต์ิ จันทร์อ่อน 1101501352331 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1589 นาย ศิรภัทร แสงสิมมา 1399200035251 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1590 นาย ศิวา อรุณ 1209000313186 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1591 นาย ศุภกฤษ ตันศิริเศรษฐ์ 1209601507040 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1592 นาย หัสดิน พูนพิพัฒน์ 1209000256522 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1593 นาย อชิตะ นาวาเจริญ 1209000298837 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1594 นาย อภิรักษ์ มุ่งมิตร 1409903505471 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1595 นาย อัคคเดช นพน้อม 1209000317050 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1596 นาย อัครพงษ์ ยงค์แก้ว 1209000263855 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

1597 นาย กฤตกร ชูศรี 1529902288751 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์



1598 นาย ไกรวิชญ์ บุญประเสริฐ 1219901022319 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1599 นาย ชยพล ศิริมงคล 1209702285533 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1600 นาย ชัชพงศ์ สีนวล 1209702353536 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1601 นาย ฐิติกร สุขส าราญ 1139600415665 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1602 นาย ณัฐพงศ์ หาดทะเล 1149900869114 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1603 นาย ทัปกร บ ารุงกิจ 1219901071387 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1604 นาย ทิวากร คงกล่ัน 1770500136981 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1605 นาย ธนกร รุ่งเรืองศรี 1679900695740 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1606 นาย ธนกฤต สุขผล 1209660523690 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1607 นาย ธนกฤต สมศักด์ิสุรพล 1259500074903 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1608 นาย ธนกฤษฏ์ พวงสุวรรณ 12097023351720 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1609 นาย ธนวัฒน์ แสนสุข 1508700054848 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1610 นาย ธนวัฒน์ เพชรคล้าย 1209000318579 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1611 นาย ธนะบดี บ ารุงกิจ 1219901071352 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1612 นาย ธีรภัทร เกษี 1600101984416 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1613 นาย นภสินธ์ุ พรมเศก 1209702210549 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1614 นาย ปกรณ์ ปิยะนันท์ 1218800028655 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1615 นาย ปรมินทร์ บุญพันธ์ 1409700268432 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1616 นาย วรเทพ แสงอรุณ 1900101531788 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1617 นาย ศศิวัฒน์ เกิดสวัสด์ิ 1609900775531 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1618 นาย ศิวกร หวังพัฒน์ 1103704131897 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1619 นาย ศุภฤกษ์ วณิชยากรกุล 1209601523801 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1620 นาย สหพัฒน์ ธรรมสาร 1219901106784 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1621 นาย อชิระ จันทร์ทอง 1209702350529 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1622 นาย อรรคพล พงษ์ค า 1209702312686 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1623 นาย อิศรานุวัฒน์ ชัยภาสชมภู 1309903228860 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

1624 นาย ควรชิต ยอดมานะ 1209702320999 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ กลุ่มวันศุกร์

1625 นาย ชานนท์ เอมใจ 1209702337824 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ กลุ่มวันศุกร์

1626 นาย ฐาปกรณ์ อ้วนท้วน 1349700357631 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ กลุ่มวันศุกร์

1627 นาย ณเลิศ ถนอมกาย 1209702321791 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ กลุ่มวันศุกร์

1628 นาย ณัฐพงศ์ พานทอง 1209301184750 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ กลุ่มวันศุกร์

1629 นาย ภูวเนตร ศรแก้ว 1459700041829 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ กลุ่มวันศุกร์

1630 นาย วรัญชิต แบส่ิว 1209702269411 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ กลุ่มวันศุกร์

1631 นาย กิตติศักด์ิ ปุ่มแก้ว 1119902287872 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ กลุ่มวันศุกร์

1632 นาย คริสต์ ทิพย์ท่าไม้ 1240401195691 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ กลุ่มวันศุกร์

1633 นาย ชนวีร์ กิมฮวด 1249900831213 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ กลุ่มวันศุกร์

1634 นาย ธีระ โสสิงห์ 1209000293711 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ กลุ่มวันศุกร์

1635 นาย วัลลภ แซ่ล้ิม 1209000151879 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ กลุ่มวันศุกร์

1636 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ยอดดอกรักษ์ 1200601412202 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ กลุ่มวันศุกร์

1637 นาย สุทัศน์ สมีพันธ์ 1209501215802 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ กลุ่มวันศุกร์

1638 นาย คูปเปอร์ แจ๊ฟฟ่ี 5229000001039 โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1639 นาย ปรมะ เหล่าภักดี 1219901131037 โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1640 นาย พงศ์กฤต พงษ์เจริญชัย 1219901117310 โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1641 นาย สิรนันท์ จันทร์ศรีวงศ์ 1209702318382 โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1642 นาย อเล็กซานเดอร์ ฮัดเดิลสตัน 1209601561281 โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1643 นาย อันน์ ฟูคุนางะ 2104100000249 โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1644 นาย ฮารรี อานนท์ ฮินแมน 4207200001600 โรงเรียนนานาชาติ เซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเล่ย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)



1645 นาย เดล ราเคลพ 1103900230983 โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1646 นาย อเล็กซานเดอร์ วิทริส สวอน 1101700410633 โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1647 นาย อาชวิน ศักด์ิจิระพงศ์ 1209601535841 โรงเรียนนานาชาติธาราพัฒนา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1648 นาย เจสัน สงค์ 1200901463104 โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1649 นาย จักรภัทร เชาวน์สุขุม 1100703913996 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1650 นาย จิรกิตต์ิ สังข์เครือ 1579901236294 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1651 นาย แจ๊ค เดวิด บุชเชอร์ 1209601523631 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1652 นาย แจสซ่ี เจมส์ คูเปอร์ 1100600534381 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1653 นาย ณัฐวินต์ วณิชชากร 1103900234661 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1654 นาย ณัฐวินต์ โขนแจ่ม 1103900219416 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1655 นาย ธนกฤต โกกนุทาภรณ์ 1103900231190 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1656 นาย ธนวิชญ์ พลายเดช 1209702316525 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1657 นาย ธานัท โสภาภาวรกิจ 1104700148648 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1658 นาย บุลเสฎฐ์ เมฆศรีสุวรรณ 1101700414388 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1659 นาย ปัณณวิชญ์ หงษ์สัมาทิพย์ 1103900238453 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1660 นาย มาวิน พันธ์สายเช้ือ 1100401367751 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1661 นาย รอนน่ี นาร่ัง 1209601495408 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1662 นาย ไรวินทร์ พิบูลย์จักรวาล 1102200246380 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1663 นาย ศิรศักด์ิ พันธ์สายเช้ือ 1103900211385 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1664 นาย อศิราภ์ จิระมงคง 1209601481644 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1665 นาย แอนดรู ฟาริคเมอร์เร่ 5207200004650 โรงเรียนนานาชาติรักบ้ี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1666 นาย จิตติกันต์ ล่ิมจิรขจร 1209702361318 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1667 นาย ชวิน กาหลง 1103900222131 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1668 นาย ปกป้อง จันทร์กระจ่างแจ้ง 1209702314832 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1669 นาย วิสตาร อาตรี 1309903378161 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1670 นาย ศรุต จิระตุลธร 1209702298349 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1671 นาย ศิธาทัช มารินโค 1839901965722 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1672 นาย กฤษณพล ธรรมเยรกุล 1210101151230 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1673 นาย ก้องภพ ศรีรัตน์ 1210101149162 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1674 นาย ชคัตธาดา สวัสดิวงศ์ 1200901456370 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1675 นาย ณัฐพงษ์ ชวลิตชีวิน 1100401383188 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1676 นาย ณัทพงศ์ ต้ังทรงเจริญ 1209702355491 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1677 นาย เดวิด ดูปองท์ 1209601558981 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1678 นาย สิทธิพฤกษ์ พุทธิสาร 1209601537674 โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1679 นาย กนกนนท์ รุ่งเรือง 1250101637345 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1680 นาย กันตภณ บุญนุกูล 1209702324251 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1681 นาย กิตติพิชญ์ เช้ือบัณฑิต 1209702287975 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1682 นาย จิรพัถน์ มิตรแสง 1103300245751 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1683 นาย เจษฎา ประพันธ์ศิลป์ 1209601497800 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1684 นาย ชนภัทร ศรีบ้าน 1209702274962 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1685 นาย ชัชพล บุญมูสิก 1209702262646 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1686 นาย ชาคร เฉลิมฤทธิชัย 1209601526095 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1687 นาย ณภัทร แสงสัมฤทธ์ิ 1200901474424 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1688 นาย ณัฐนนท์ ทวีคูณ 1209601508933 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1689 นาย ณัฐพงษ์ บุราณรม 1369900773093 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1690 นาย ณัฐพล สันโดษ 1468700044002 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1691 นาย ธัญวิชญ์ โตแป้ง 1670201308901 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)



1692 นาย ธิติศักด์ิ วรนาม 1319000038303 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1693 นาย นิติธร สมพรเจริญสุข 1209702302699 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1694 นาย ปกาสิต ชินวงศ์ 1209702210492 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1695 นาย ปัณญพงศ์ เชาว์ชัยวงศ์ 1209601484686 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1696 นาย พงศกร สังขวัฒนะ 1209702313062 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1697 นาย พุฒ แอนเดรียส ศุภวงศ์วรรธนะ 1209601548242 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1698 นาย มงคล แม็คคินนีย์ 1209601513040 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1699 นาย รักคุณ เถรว่อง 1209702313950 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1700 นาย วุฒิศักด์ิ ผลิผล 1209601529477 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1701 นาย ศรยพัณ ทองอู๋ 1209301197592 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1702 นาย ศักสิทธ์ิ เอ่ียมเรือง 1209702299914 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1703 นาย ศุภมินิต เอ่ียมเรือง 1209601527628 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1704 นาย สุขสันต์ สินชัยยา 1209601518408 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1705 นาย อนุเชษฐ์ ส านียง 1469900757607 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1706 นาย อลัน สีดา 1209702309324 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1707 นาย อัครชัย ทองรักษ์ 1209601498571 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1708 นาย คณาธิป แพพวก 1209702353552 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1709 นาย จิรกฤต สังข์ทอง 1209702300572 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1710 นาย จิรายุ นาวาเจริญ 1239900437639 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1711 นาย ธรรมสรณ์ ชูโต 1209702259963 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1712 นาย พริษฐ์ จ าปา 1209702340612 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1713 นาย พิมพ์สุวิช คงสอาด 1209702262760 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1714 นาย ภูมิพัฒน์ เฉลิมเรืองสิทธ์ิ 1209702328809 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1715 นาย ภูมิภัทร กุลสนิท 1478800060883 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1716 นาย ภูวดล บุญเลิศ 1119902339511 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1717 นาย มรรษกร เทอดเสรีธรรม 1209702259971 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1718 นาย ยศพันธ์ ขุนตาล 1209702311141 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1719 นาย ศุภรากร สังฆพันธ์ 1200901441976 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1720 นาย สิทธิพล บัญญัติ 1209702368231 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1721 นาย อชิรภัทร รวมพล 1209702281632 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1722 นาย กฤตภาส ขมอม 1200901457732 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1723 นาย จารุกิตต์ิ อินแดง 1560301444416 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1724 นาย ฉันทัศ จ๊อดมา 1209702295633 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1725 นาย ชนะภูมิ พุฒพวง 1200901457953 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1726 นาย ญาณวุฒิ สายสี 1560301426001 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1727 นาย ฐิรพงษ์ ประกิตอภิบาล 1200901447761 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1728 นาย ณัฐพงษ์ ภู่บุญลาด 1209702310195 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1729 นาย ทัศพล ณ บางช้าง 1209702268041 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1730 นาย ธนกฤต ศรีสุช 1720201211302 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1731 นาย ธนรัฐ สุวรรณเรืองศรี 1209702294840 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1732 นาย นพวิชญ์ รัตนผาติพงค์ 1209702267079 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1733 นาย นภนต์ อัจจิรัตน์ 1119501084679 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1734 นาย นเรนทร สมสุระ 1104300945770 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1735 นาย ปุณยวีร์ แก้ววัน 1208900001171 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1736 นาย พงศธร แซ่จัง 1209702300106 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1737 นาย เมธัส พิมดา 1209702301447 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1738 นาย รัตน์วรา มานะพันธ์ 1200901460288 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)



1739 นาย วงศธร ถาวรสันต์ 1319700050667 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1740 นาย วิทยา ชาวศรี 1470801418687 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1741 นาย ศุกลภัทร สายธนู 1449100055705 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1742 นาย ศุภกร จันทอารักษ์ 1209702320140 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1743 นาย ศุภกร สุขเจริญ 1209702347820 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1744 นาย สหรัฐ กลางพันธ์ 1320300341933 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1745 นาย อชิรวิชญ์ รัตนสุริยา 1200901448628 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1746 นาย อชิระ ชาวดร 1417300040513 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1747 นาย อดิเทพ ศรีนุรักษ์ 1489900582327 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1748 นาย อภิเดช โมมขุนทด 1200901412305 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1749 นาย อภิรักษ์ แสงจันทร์ 1209301164325 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1750 นาย อิทธ์ิพัทธ์ อุภัยภัทรสกุล 1209702340817 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1751 นาย อิษวัต แจ่มดอนไพร 1730201452822 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1752 นาย เอกธนัช ธนธ ารงสิน 1669900595354 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1753 นาย กรกฎ กิมกัว 1219901089812 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1754 นาย กรกฏา สุขสมบุญ 1209702299094 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1755 นาย กรกฤช พวงประดิษฐ์ 1200901438525 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1756 นาย กรภัทร สวยสะอาด 1200901431202 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1757 นาย กฤชธี ศรีพันธ์ 1619900504961 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1758 นาย กฤตนัน ปะทุมโม 1200901452986 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1759 นาย กฤตยชญ์ สัญญาใย 1200901442581 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1760 นาย กฤษฎา อัคนิโรจน์ 1200901430222 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1761 นาย กวินท์ กล่ ากล่ิน 1200901460687 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1762 นาย กษิด์ิเดช วงษ์กุลลาะ 1200901473282 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1763 นาย ก้องภพ สะอาดเย่ียม 1329901462008 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1764 นาย กัณฑ์ คชาช่ืนน 1770401312722 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1765 นาย กันตภูมิ จงจิตร 1819900581751 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1766 นาย กิตตินันท์ บัวชะอุ่ม 1200901451645 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1767 นาย กิตติภพ ม่านทอง 1200901454938 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1768 นาย ขจิต ศรีนวลจันทร์ 1369900756580 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1769 นาย คณพศ จันทนา 1103704124891 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1770 นาย คอลัม ต้นทอง 5100500153817 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1771 นาย คุนัชญ์ จอมดวง 1200901453621 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1772 นาย จิระพงศ์ บุญส่ง 1200901449519 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1773 นาย จีโน่ เจียตง 5206100000112 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1774 นาย เจตภาณุ กล่ันกสิกรณ์ 1200901439866 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1775 นาย เจษฎาภรณ์ วรนาม 1209702333381 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1776 นาย ชญานินท์ ดีนอก 1200901439599 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1777 นาย ชนะพิทักษ์ มาตรนอก 1319800481368 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1778 นาย ชนินทร์ สุธรรม 1200901462311 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1779 นาย ชยพัทธ์ เพชรพัด 1200901454105 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1780 นาย ชรินรัฐพงศ์ แต่งทรัพย์ 1305300014333 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1781 นาย ชัยวุฒิ มูสิกเจริญ 1849901803188 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1782 นาย ญาณพันธ์ุ อยู่บริบูรณ์ 1102200254137 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1783 นาย ญาณวุฒิ สุวรรณศิลป์ 1200901459611 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1784 นาย ฐกฤต คุมพเศ 1200601415902 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1785 นาย ฐิติพล จุลอักษร 1200901449675 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)



1786 นาย ฐิติศักด์ บุญศรี 1200901461055 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1787 นาย ณฐพงศ์ มาประกอบ 1103100962271 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1788 นาย ณภัสกฤต ดวงหงษ์ 1429900601747 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1789 นาย ณวัฒน์ พิมพ์เมือง 1200901462922 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1790 นาย ณัฏฐวัฒน์ อาษาดี 1200901455276 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1791 นาย ณัฐชนน วงษ์พิทักษ์ 1228500037861 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1792 นาย ณัฐชนน วันเพ็ง 1200901442671 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1793 นาย ณัฐตะวัน เอ้ือนกระโทก 1200901465727 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1794 นาย ณัฐปคัลภ์ ชุมกระโทก 1200901461390 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1795 นาย ณัฐพงค์ มณีสินธ์ุ 1249900816257 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1796 นาย ณัฐพนธ์ โชตินาวิน 1200901469421 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1797 นาย ณัฐพล งามใจ 119701168060 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1798 นาย ณัฐภัทร เนินอุไร 1200901442417 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1799 นาย เดชาธร สวัสดี 1209702361261 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1800 นาย ไตรคุณ บุญเพ็ชร์ 1200901445131 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1801 นาย ทีฆโชติ สุทธิบูรณ์ 1104000181570 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1802 นาย ธนกร เล็กใจกล้า 1200901459689 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1803 นาย ธนกฤต บุญพยุง 1739902265881 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1804 นาย ธนกฤต บัณฑิตไทย 1229901195850 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1805 นาย ธนบดี อ่อนวัน 1679900676354 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1806 นาย ธนพล กล้าหาญ 1189900451292 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1807 นาย ธนพัฒน์ นาคค า 1869900638698 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1808 นาย ธนพัต ศิริเจริญ 1209702311281 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1809 นาย ธนภัทร ศรีปราโมช 1739902261762 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1810 นาย ธนวัฒน์ บุญมี 1200901448407 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1811 นาย ธนวัตน์ ปักษี 1104301001481 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1812 นาย ธรรมธร แปลนดี 1200901462205 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1813 นาย ธัญพิสิษฐ์ สนามชัย 1200901442697 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1814 นาย ธันัญกรณ์ เดชสัง 1209901448750 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1815 นาย ธามนิธิศ โภคประเสริฐ 1200901441640 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1816 นาย ธีธัช โคตรชุม 1200901434732 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1817 นาย นนทพันธ์ เสาร์ประโคน 1200901448849 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1818 นาย นพิพัฒพงศ์ ช่วยเกตุ 1931001080840 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1819 นาย บรรณรส ช่ืนสวัสด์ิ 1139700056110 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1820 นาย บวรภัทร อดุลย์เดชาศักด์ 1200901454628 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1821 นาย บุญฤทธ์ิ สายวงค์ 1103100973710 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1822 นาย ปณิธาน พิทักษา 1200901446587 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1823 นาย ปภังกร แสงศิวะฤทธ์ิ 1210101149839 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1824 นาย ปภังกร ศักด์ิกรม 1508700070002 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1825 นาย ปรเมศ ธรรมขันติสุข 1200901454636 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1826 นาย ปรัตถกร ย่ีเส้ง 1847900028693 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1827 นาย ปวาริศ ประมูลสิน 1200901429879 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1828 นาย ปัญญ์ ศรีสวัสด์ิ 1200901459590 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1829 นาย ปัณณวรรธ มาฆะสิทธ์ิ 1209000253353 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1830 นาย ปารเมศ นามโบราณ 1200901474645 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1831 นาย ปุญญาติณณ์ เพชรหมู่ 1200901462833 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1832 นาย พคนนท์ มงคลพัฒน์ 1200901437014 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)



1833 นาย พงศธร ศรีโพธ์ิชัย 1200901446447 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1834 นาย พงศ์ภรณ์ เกล้ียงเกลา 1200901466863 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1835 นาย พงศ์วิพัฒน์ ว่องไว 1200901472103 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1836 นาย พลาธิป แสงเนตร 1200901466758 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1837 นาย พศิน ปรางค์นอก 1869900646186 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1838 นาย พัสกร อัตโน 1200901461225 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1839 นาย พิชญตน์ ธนาพิช 1200901464119 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1840 นาย พิชณ์พงศื โสตถยานุสร 1209702306210 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1841 นาย พิชณุตม์ พินิจมนตรี 1200901445785 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1842 นาย พิธาน สุวรรณรัตน์ 1100801556837 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1843 นาย พีรเกียรติ คงมี 1200901457341 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1844 นาย พีรวรรธน์ กุลวัฒนโชคชัย 1200901445068 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1845 นาย ภัทรกร สังข์ศิริ 1200901452447 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1846 นาย ภัทรพล สิบส าราญ 1679800400021 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1847 นาย ภานุวัฒน์ มุลทา 1859900340991 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1848 นาย ภูดิศ เดชพันธ์ุ 1349901454374 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1849 นาย ภูดิศ สมบัติกมล 1579901214380 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1850 นาย ภูผา หินแสงใส 1359200064651 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1851 นาย ภูมิพัฒน์ เนียมภิรมย์ 1200901452005 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1852 นาย ภูมิภัทร กุลพาที 1209702302893 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1853 นาย ภูริณัฐ บุญวงษ์ 1200901434597 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1854 นาย ภูริภัทร อายุยืน 1409903479225 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1855 นาย ยศกร ศรีพงษ์ประไพ 1219901087356 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1856 นาย ยุทธวีร์ รสพี 1800400396778 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1857 นาย รชต จงเจริญพานิช 1200901450967 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1858 นาย รณิศร ปัญโยวัฒน์ 1449900327940 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1859 นาย รนกฤต ป้อมสนาม 1200901442735 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1860 นาย รัชชานนท์ จันทน์อาภรณ์ 1200901467916 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1861 นาย รัชพล วโรทัย 1200901444479 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1862 นาย ราโชภัทร สกุลพรหม 1318500034349 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1863 นาย ลิมปกิตต์ิ ล้ิมสุคนธ์ทิพย์ 1101501354636 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1864 นาย วชิรวิทย์ คงชีพา 1200901475641 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1865 นาย วรชิต ศรีทับทิม 1139600393807 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1866 นาย วริทธ์ิ นาแสวง 1200901438177 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1867 นาย วสิษฐพล วรรณสิริมงคง 2200901049152 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1868 นาย วัชรพล ศรีรุ้ง 1709901659182 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1869 นาย วิชชากร ก้อนทอง 1200901473495 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1870 นาย วิรัลพัชร หลีทอง 1200901470399 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1871 นาย วิศวะ บุญฉ่ า 1200901444797 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1872 นาย วีรพล เกษมุล 1800801466971 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1873 นาย วีรพัฒน์ พุ่มพวง 1102300120779 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1874 นาย ศราวรณ์ จิตร์บรรจง 1200901455438 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1875 นาย ศาธิน ธารารัตน์ 1749901168173 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1876 นาย ศิรัสพล ลาพร 1200901449373 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1877 นาย ศุภกร หน่อสีด า 1200901457627 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1878 นาย ศุภกร สังข์ศิลป์ชัย 1200901452439 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1879 นาย ศุภชัย บุญทวี 1200901443201 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)



1880 นาย ศุภวิชญ์ ปะสังคะไท 1200901471077 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1881 นาย ศุภวิทย์ ขาวสุทธ์ิ 1200901458232 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1882 นาย ศุภากร ทิพย์ละมัย 1200901472332 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1883 นาย สพลดนัย พระธรรมมัง 1209601537011 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1884 นาย สรชัย อ าภา 1200901449799 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1885 นาย สหพล พรมแป้น 1200901436972 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1886 นาย สิทธินันท์ นาคสวัสด์ิ 1200901462795 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1887 นาย สิรดนัย สีนา 1200901452579 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1888 นาย สุดยอด รุ่งปัจฉิม 1200901442051 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1889 นาย สุทธิศักด์ิ กล่ าพูล 1209601527156 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1890 นาย สุรเชษฐ์ การเร็ว 1579901223753 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1891 นาย สุวิจักษณ์ วงศ์สุพรรณ 1200901440899 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1892 นาย เสกสรร รอดรักษา 1849901879630 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1893 นาย หิรัญ เสาะแสวง 1200901413972 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1894 นาย อชิตะ ยอดสง่า 1279900300625 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1895 นาย อชิรวิทย์ ราญมีชัย 1350101797066 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1896 นาย อดิกฤช คุมนเศวต 1200601415911 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1897 นาย อนุชา ทองสิน 1101501318222 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1898 นาย อภิรักษ์ สีดี 1679000054560 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1899 นาย อมรเทพ เคลลีย์ 1200901463759 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1900 นาย อัครวินท์ ไหมพูล 1200901441178 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1901 นาย อันเลท ณพศศิธารา 1103900243937 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1902 นาย อัศวิน วิเศษวงษา 1200901456469 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1903 นาย อัษฏาวิน มุขภักดี 1469900757071 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1904 นาย ไอคิว พินิจนาม 1319800500061 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1905 นาย กฤษณะ หนูทอง 1379300036217 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1906 นาย ไกรวิชญ์ เอ่ียมวงค์ 1709700353895 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1907 นาย เฉลิมชัย ศรีพรม 1209702280288 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1908 นาย ชนาทิป หมายม่ัน 1660800147785 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1909 นาย ไชยวัฒน์ ส่างข่ิน 1368700028555 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1910 นาย ณัฏฐกฤติ จันทิ 1209601501904 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1911 นาย ณัฐิวุฒิ ทองศรีเมือง 1330501446309 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1912 นาย ธนทรัพย์ รัตนปราณี 1102400189215 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1913 นาย ปิยวิทย์ เมืองฉิม 1100201905121 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1914 นาย ฤทธิรงค์ แสงรัมย์ 1219700046784 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1915 นาย วุฒิชัย สนธ์ิรักษษ 1103704104199 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1916 นาย ศรายุทธ เทพทอง 1209601512281 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1917 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ พิศนอก 1401400128581 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1918 นาย อติชาติ เมษไกรสร 1269900414515 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1919 นาย อธิป ทองนาค 1209601541353 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1920 นาย อนุชิต หลักค า 1570800133793 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1921 นาย อัษฎา ทองแจ่ม 1104200520424 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1922 นาย รุ่งปัญญา แซ่ฮุน 1209702343981 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร (ทบ.)

1923 นาย กรชวัลร์ ตันติวิเศษศักด์ิ 1100401381517 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1924 นาย จรทิปต์ เจตน์มงคลรัตน์ 1100401348234 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1925 นาย จิรัฏฐ์พล เตชาวุฒิชัย 1102200255109 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1926 นาย ชัยนันท์ จีระศิริ 1103900231394 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"



1927 นาย ณัฐกรณ์ ชูก าเนิด 1909803201468 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1928 นาย ทีปกร ธีรลีกุล 1349901437500 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1929 นาย ธิติ ไกรเพชร 11002018518184 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1930 นาย ปธานิน เงินศุภลักษณ์ 1101402351426 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1931 นาย ปภังกร ไชยมงคล 1559600036385 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1932 นาย ปองภพ แสงสว่าง 1309903417158 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1933 นาย พลวัต ภูวรัตนกุล 1210101149901 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1934 นาย พีรกร ตรีจักรขจร 1101402351469 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1935 นาย ภูริช ลามศรีจันทร์ 1309903391457 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1936 นาย วธิรวิชญ์ พิทักษานนท์กุล 1209000306082 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1937 นาย วรชน พรหมชัยศรี 1800901290697 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1938 นาย สิงห์คาร พรพัฒนาพงศ์ 1210101149871 โรงเรียนก าเนิดวิทย์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1939 นาย กรวิชญ์ จิตสิงห์ 1219800456496 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1940 นาย กันตินันท์ วิเชียรณรัตน์ 1103100937934 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1941 นาย กิตตินันท์ สุขส าราญ 1101000144396 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1942 นาย เก้ากวี ไชยศรี 1219800464294 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1943 นาย จิรายุทธ ป้ันห้ิว 1219800474346 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1944 นาย ชนาธิป ประกอบวัฒน์ 1229901177959 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1945 นาย ชยภัทร บุญมี 1219901110919 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1946 นาย ชยางกูร สินธุสนธิชาติ 1218800040868 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1947 นาย ชาญชัย กระจ่างวงศ์ 1219901080441 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1948 นาย ณฐพงศ์ กองธรรม 1199901120346 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1949 นาย ณธีพัฒน์ ศักดินาเกียรติกุล 1209000283376 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1950 นาย ณัฐวัชต์ อุบลนุช 1219901091663 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1951 นาย ณัฐวัฒน์ วงศ์เนียม 1219800463671 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1952 นาย ธนภัทร์ บูรณพงษ์ 1209501211831 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1953 นาย ธนวรรณ หินคล้าย 1269900409635 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1954 นาย นฤดล ส านักวิชา 1219901078870 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1955 นาย ปองภพ ห่างภัย 1229901196716 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1956 นาย พลพลพ เมธาวรากุล 1229901023755 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1957 นาย พีรพัฒน์ หิรัญรักษ์ 1219800477248 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1958 นาย พีรพัฒน์ วิชิตการ 1209301195778 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1959 นาย พีรวัส วงศืคช 1219800472777 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1960 นาย พีระพล ค าต่อต้ัง 1219800472793 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1961 นาย มินทร์ธาดา กลีอ่ิม 1210101152066 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1962 นาย เมธาวิน สีหานนท์ 1259500095684 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1963 นาย รัชพงษ์ บุญส่ง 1219901141768 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1964 นาย วีรพล วรทวีศรีมงคล 1209501222515 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1965 นาย ศักดิเดช จันทร์พราหมณ์ 1219800470600 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1966 นาย สัณหญัฐ เพ็งมีศรี 1209601512302 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1967 นาย สิทธิกิตต์ิ คระผล 1219800467811 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1968 นาย อัครชัย โกลามาพิน 1219800438480 โรงเรียนกุฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1969 นาย กตัญญู ผลเจริญ 1219800468443 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1970 นาย กฤตเมธ สมใจเพ็ชร 1219800461350 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1971 นาย กฤตเมธ มีผล 1219800480079 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1972 นาย กษิดิษ ล้อมเจริญพงษ์ 1219901094751 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1973 นาย ก้องภพ ทองเวียงวชิร 121800467595 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"



1974 นาย ก้องภพ ทนสูงเนิน 1219901119088 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1975 นาย กิตติวัฒน์ ตันติรักษ์โรจน์ 1103704137267 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1976 นาย เกรียงชัย รุจิวงศ์ 1219901054962 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1977 นาย จารุวัฒน์ อ่อนระเบียบ 1219800481989 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1978 นาย ชนินทร์ สทิตไพล 1219901089600 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1979 นาย ณัฐชนน ชาประสันต์ 1219800476136 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1980 นาย ณัฐเศรษฐ หาท่ีถูก 1219901091027 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1981 นาย เทียนสว่าง ซ่ือตรง 1229901168879 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1982 นาย ธนกิจ เรือนงสกุล 1489900568731 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1983 นาย ธนากร แซ่ต๊ัง 1219901092201 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1984 นาย ธนากร ฉายวิมล 1219800467374 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1985 นาย ธัชพล มุลี 1219901132980 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1986 นาย นพกร เจือจุล 1219901069731 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1987 นาย นัทธวัฒน์ คนเล 1679900680343 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1988 นาย ปัณณทัต บัวเกราะ 1250801116062 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1989 นาย ปิติ รอดเชียง 1219901069471 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1990 นาย พงศกร กะหมายสม 1219901087917 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1991 นาย พชรพล ค าแหง 1219800465223 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1992 นาย พชรพล อินป้อ 1219901114514 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1993 นาย พพร ปัทมสุขสุคนธ์ 1219800465096 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1994 นาย พัชรดนย์ เหล่าชินชาติ 1209702330901 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1995 นาย พีรพัฒน์ การะเกษ 1219800471878 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1996 นาย ภูริภัทร คล้ายคลึง 121990109389 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1997 นาย เมธาสิทธ์ิ ณะตา 1219901127226 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1998 นาย ยูซุฟ คาน 1219901088298 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

1999 นาย รชต สีขาว 1200901458534 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2000 นาย วงศกร กายนาคา 1219800470952 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2001 นาย วรกมล เส็งประโคน 1219800463425 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2002 นาย วรพล แสงเพลา 1219800461597 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2003 นาย ศิวกร นามนัย 1229901203011 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2004 นาย เศรษฐพงศ์ ย่ิงชูรส 1104200572769 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2005 นาย สรวิศ วงค์ทิม 12180047439 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2006 นาย สืบพงศ์ ล้ิมพีรพงศ์ 1219800458057 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2007 นาย สุเมธ ค าดารา 1219800474664 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2008 นาย อธิโชค ลือชา 1219901105532 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2009 นาย อิทธิกร เรืองรัตนตรัย 1219800471550 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2010 นาย ภานุวัฒน์ รัตนศรี 1219800470618 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2011 นาย จรพงษ์ เกตุสาอาด 1219800469091 โรงเรียนช าฆ้อพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2012 นาย กฤษฎาธาร สืบคล้าย 1102003786501 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2013 นาย กิตติกวิน สุขผลิน 1219800466360 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2014 นาย จอมพล ใจสะอาด 1219800365644 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2015 นาย ชวัลวิทย์ แตงริด 1219800469069 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2016 นาย ชัยชนะ เช้ือพลบ 1219800475920 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2017 นาย พงศพัศ อารอบ 1219800480885 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2018 นาย พลาธิป เร่งร้อน 1209702344057 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2019 นาย พัชรพล พรหมไหม 1219800473056 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2020 นาย พิสิฐพงษ์ ทองบ่อ 1219800462704 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"



2021 นาย ภานุวัฒน์ ธรรมศรี 1209702225643 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2022 นาย รังสิมันต์ุ บ ารุงกิจ 16909803111175 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2023 นาย อชิรวิชญ์ ราญรอน 1219901093941 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2024 นาย กิตติ ศุภวัฒน์กร 1219800456470 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2025 นาย กิตติวัฒน์ ฤกษ์ยินดี 1200601410099 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2026 นาย จิรทีปต์ สิทธิจาด 1219901131576 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2027 นาย จิรายุ บุญเลิศ 1219901133765 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2028 นาย ณรงศ์เดช แตงแก้ว 1218800037735 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2029 นาย ณัฐภัทร โชติช่วง 1218800037841 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2030 นาย ณุฐวัชร อินทร์กา 1209601552177 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2031 นาย ธนกฤต รุตนพงษ์ 1219901075102 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2032 นาย ธนโชติ ปราณนัทธี 1219901052439 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2033 นาย ธนโชติ ถวิล 1219901097858 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2034 นาย ธนโชติ สุวรรณโชติ 1228500032240 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2035 นาย ธนโชติ ฉวีวรรณ 1219901086180 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2036 นาย ธนพนธ์ วงศ์สุวรรณ 1219901100841 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2037 นาย ธนวัฒน์ สุขสันต์ 1103400102684 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2038 นาย ธนวิชญ์ ยศย่ิงยงค์ 1259500086766 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2039 นาย ธีรดนย์ แทนทด 1219800473021 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2040 นาย ธีรเดช จันหอม 1218800039061 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2041 นาย ธีรยุทธ์ คามะนา 1218800036968 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2042 นาย ปภัสพงษ์ แซ่ต๊ัน 1218800036186 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2043 นาย พงศธร เครือแส 1219901056019 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2044 นาย พิชิตชน ดังก้อง 1219901116291 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2045 นาย ภบดี บ ารุงวัฒ 1219901130791 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2046 นาย ภูธิป แซ่ต้ัน 1219800473391 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2047 นาย ภูรินท์ ภิรมย์เอม 1218800034680 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2048 นาย วีรวุฒิ สมบุญยอด 1218800037093 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2049 นาย ศิริโชค ดีบูชา 1218800030889 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2050 นาย ศุภวิชญ์ ห้อยระย้า 1218004736874 โรงเรียนวังจัทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2051 นาย กฤตภาส สรรเสริญ 1219901085434 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2052 นาย กันตภณ สรรเสริญ 1219901085400 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2053 นาย ณัฐฐ์ภูมิ นพเวส 1219901119100 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2054 นาย เดวิด มันสเค 1210101151043 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2055 นาย ธนกร สุวรรณโชติ 1200901437235 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2056 นาย ธีศักด์ิ วงษ์วาท 1219800467111 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2057 นาย ภราดร แช่ตัน 1229901196244 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2058 นาย ภานุพงศ์ รัก์สิมา 1219800466602 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2059 นาย ภูพิพัฒน์ ธรรมสนิท 1219901063406 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2060 นาย วุฒินันท์ กางทอง 1219800471606 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2061 นาย อภิสิทธ์ิ โชติภักดี 1219901012666 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2062 นาย เอก พันธ์พิพัฒน์วงศ์ 1219901087950 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2063 นาย พีรพัฒน์ สิทธิเดช 1219800476498 โรงเรียนห้วยยางศึกษา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2064 นาย จักรกฤษณ์ เจนใจ 1209702249348 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2065 นาย เจษฎากร แก้วทิพย์ 1219800457859 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2066 นาย ชิษณุพงศ์ พิชัยช่วง 1219800450056 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2067 นาย ทัตเทพ จงแต่งกลาง 1218800034558 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"



2068 นาย พิทวัส อุปลาบัติ 1349901408917 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2069 นาย สรายุทธ ภัคดีงาม 1219800454132 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2070 นาย สราวุฒิ นิยมสัตร์ 1219901071441 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2071 นาย กฤษณะพงศ์ พันธ์วงษ์ 1219800471711 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2072 นาย กันตินันท์ งบสุวรรณ 1219901080790 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2073 นาย กุลเดช อวยเฮง 1219800453608 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2074 นาย จักรกฤษณ์ ศิริเลิศ 1219901126921 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2075 นาย ณัฐดนัย ค าเสียง 1218800038073 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2076 นาย ณัฐนันท์ นันทวาราพนิชกุล 1219800459801 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2077 นาย ธนวัฒ อาจวิชัย 1218800040426 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2078 นาย บวรวิชญ์ ใบใหญ่ 1209601478830 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2079 นาย ปริพนธ์ กรนุ่ม 1219800471029 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2080 นาย ปริพนธ์ กรนุ่น 1219800471037 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2081 นาย ปุญญพัฒน์ เจริญรวย 1218900469563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2082 นาย พรชัย ภิรมย์ร่ืน 1229901086457 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2083 นาย มนตรี มหามนตรี 1219800477434 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2084 นาย ยุทธภูมิ รอดสุวรรณ 1119902321299 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2085 นาย วีรยุทธ รอดสุวรรณ 1119902321272 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2086 นาย อรรฆพร รักษาพงษ์ 1219901125339 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2087 นาย อรรถวิท พุทธชาด 1219800476772 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

2088 นาย กัณฑ์อเนก ย้ิมฉิม 1200901459883 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2089 นาย เจนวิทย์ วิจิตรัฐธนชัย 1219901047206 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2090 นาย ชานน เช้ือมหา 1219901053214 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2091 นาย ณัฐชนนท์ ตันสถิตย์คุณ 1219901047257 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2092 นาย ณัฐพงศ์ บุญธรรม 1200901432527 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2093 นาย เดชาวัต ชูช่ืน 1219901090853 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2094 นาย ธาวิน มังคะลัง 1200901464232 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2095 นาย เปรม เน้ือน่ิม 1219901088778 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2096 นาย ภรัณยู วงค์เทพ 1103704114381 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2097 นาย ภูมิล าเนา หลักค า 1200901469234 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2098 นาย รัชวิชญ์ บุญปัญญาพร 1369900767441 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2099 นาย วันปิยะ ยอดยาดี 1218700028319 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2100 นาย กีรติ แสนวัง 1149900883532 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2101 นาย ชัยวัฒน์ มีงามดี 1329400054951 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2102 นาย ณฐกร ล้ีแสวงดี 1103704130548 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2103 นาย ธนพงค์ รอดพ้น 1219901107799 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2104 นาย ธนายุทธ วอนพรมราช 1219901082800 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2105 นาย บุณยกร แช่โล้ 1219901077938 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2106 นาย ภัทรพงศ์ ก่ิงแก้ว 1219901127625 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2107 นาย วัชระพล สุ่มเหม 1219901096827 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2108 นาย ก้องภพ ยะคะเสม 1219901081544 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2109 นาย กันตภูมิ ช่างบรรจง 1200901471697 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2110 นาย จักรพันธ์ เนืองทอง 1219901143752 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2111 นาย จักรภัทร ผลศิริ 1129901999747 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2112 นาย จิรัฏฐ์ ไหลเจริญกิจ 1219901078713 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2113 นาย เจษฎา เมฆาพร 1219901064411 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2114 นาย ชณัญญ วงษ์ไพศาล 1219901061161 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง



2115 นาย ชนะชัย วิมลศรี 1219901117093 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2116 นาย ชนาภัทร สุขทัศน์ 1249900844374 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2117 นาย ชยพล เอ่ียมสุภาพงษ์ 1209702324501 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2118 นาย ชัยทัต ขอพ่ึง 1110301454474 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2119 นาย ณวัฒน์ ชมภูจักร์ธ ารง 1219901083831 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2120 นาย ณัฐชนนท์ ยมหา 219901094778 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2121 นาย ณัฐปภัสร์ ไชย์ศิลป์ 1219901131975 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2122 นาย ณัฐพล กันทะดง 1219700047179 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2123 นาย ณัฐภัทร บุญน ามา 1219901130723 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2124 นาย ทีปกร รัตนพจน์ 1219901092074 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2125 นาย ธนกร ดีไร่ 1219901115082 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2126 นาย ธนกฤคิ เขียวพละ 1219901105583 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2127 นาย ธนกฤต ฤทธ์ิพิรุณ 1219901069633 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2128 นาย ธนโชติ แก่นบุปผา 1219901026594 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2129 นาย ธนเดช หิริโอตัปปะ 1219901107497 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2130 นาย ธนบดินทร์ แก้วคง 1149900983057 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2131 นาย ธนวัฒน์ วงศ์เกิด 1219901124987 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2132 นาย ธนากร พุ่มจ๋ิว 1219700051061 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2133 นาย ธ๊รภัทร เยาวเรศ 1468700034627 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2134 นาย ธรรม ภู่ศิริ 1219901127196 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2135 นาย ธรัญ ทองรักน้อย 2200901049225 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2136 นาย ธารากร เฉลิมป้อม 1219901128346 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2137 นาย ธิติสรรค์ ศิริรวง 1219901116844 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2138 นาย ธีทัต วรรณาเจริญ 1269500019252 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2139 นาย ธีร์ธวัช ศรีประกอบฤกษ์ 1219400029345 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2140 นาย ธีรภัทร สุยังกูล 1418800027649 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2141 นาย ธีระพล ทองมูล 1219901097041 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2142 นาย นนทกานต์ จากพลู 1219901030591 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2143 นาย นนทวัฒน์ มหาโยธิน 1219901130861 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2144 นาย นันท์พิพัฒน์ เช้ือชาร 1219901115333 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2145 นาย บวรนนันท์ สายัญ 1219901048938 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2146 นาย ปฎิภาณ บุญประเสริฐ 1219901129148 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2147 นาย ปฎิมากร พิมพ์ภู 1200901448202 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2148 นาย ปองพล อิชยาวิโรจน์ 1103704174103 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2149 นาย พงศกร คิดถูก 1219901129385 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2150 นาย พงศธร ไผทสิทธ์ิ 1219901127528 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2151 นาย พิชณุตม์ เพรชอักษร 1210101150012 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2152 นาย พิพัฒน์ บุญครอบ 1218700022655 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2153 นาย พิสิษฐ ชิงดวง 1219901109651 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2154 นาย ภัทรชนน ท้วมเอ่ียม 1200901458488 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2155 นาย ภาคิน โชติอัครวัฒนา 1200901443685 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2156 นาย ภานุวัฒน์ ประเสริฐ 1200901453125 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2157 นาย ภูมิรพี สินธุไสย 1219901114523 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2158 นาย ยศกร อรัญเสน 1219901082524 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2159 นาย รชต อัมฤทธ์ิ 1219901038754 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2160 นาย วงศธร วงษ์ทอง 1219901132459 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2161 นาย วริทธ์ิธร ทองดี 1229901137981 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง



2162 นาย วิษศวินท์ หม่ันคิด 1209702337743 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2163 นาย ศุภกร เด่นกระจ่าง 1209702292758 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2164 นาย สิทธิชัย เครือเอ่ียม 1209702312236 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2165 นาย สิรวิชญ์ วีรวงค์ 1210101152031 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2166 นาย สิรวิชญ์ เจริญจิตร 1219901091370 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2167 นาย สุวิจักขณ์ ร่มเย็น 1104300970847 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2168 นาย โสภณวิชญ์ ร่ืนเริง 1219901085221 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2169 นาย อนนต์เศรษฐ์ กลับเสถียร 1200901408731 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2170 นาย อนุศิษฎ์ เกษมสันตินาวิน 1200901452315 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2171 นาย ก้องภพ นาคเป้า 1200901440104 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2172 นาย เขษมศักด์ิ เปาอินทร์ 1219400033539 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2173 นาย ฆนากร เสาเปรีย 1749901106241 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2174 นาย ชนาธิป แช่ล้ี 1219901063201 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2175 นาย ชัยนคร นามต๊ิบ 1350101800466 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2176 นาย ชัยพัฒร ทองนิล 1101000165652 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2177 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ นนธิบุตร 1229901163877 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2178 นาย ณัฐกิตต์ิ โรมรินทร์ 1620800052512 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2179 นาย ณัฐพล ผ่ึงสอาด 1219901110544 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2180 นาย ณัฐวุฒิ สุทธิวิไล 1219700050536 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2181 นาย ธนภัทธ เสียงล้ า 1200901432284 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2182 นาย ธนศักด์ิ ไทยลินาม 1219901115198 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2183 นาย ธาวิน คณะขาม 1200901477679 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2184 นาย ธีรภัทร์ ต๊ะมี 1200901444746 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2185 นาย นิธิภัทร ทองดอนค า 1219901105141 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2186 นาย ปภาวิน บัวหลวง 1309903439003 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2187 นาย ปวริศ ตาแสง 1200901436042 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2188 นาย ปัญญา รู้บุญ 1479900762715 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2189 นาย ปุณยวีร์ ชูศรี 1219901096859 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2190 นาย พงศกร จันทร์เทาว์ 1219700046253 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2191 นาย ภัทรภูมิ เขียวแก้ว 1629900795574 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2192 นาย ภูมินทร์ ทาชุมภู 1219700044102 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2193 นาย ภูวฤทธ์ิ วรรณเจริญ 1200901463171 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2194 นาย รพีภัทร หงษ์สง่า 1219901112733 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2195 นาย วัชรพล จันทะนาม 1219901122163 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2196 นาย สรวิชญ์ พุทธจักร 1219901101332 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2197 นาย สินเจริญ ประดิษฐ 1219901080521 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2198 นาย สิรภพ ปานประเสริฐ 1219700048515 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2199 นาย สุรจักษ์ ศิริค า 1219700048337 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2200 นาย สุรพัษ ธนารักษ์ 1200901637166 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2201 นาย อรรถนนท์ ลีวงศวัฒน์ 1219901129776 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2202 นาย เอกกวี ศรีสุข 1219901085345 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2203 นาย กรเทพ เทพศิลปวิสุทธ์ิ 1209601526257 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2204 นาย กฤชณภัทร สุวรรณเกิด 1219901032845 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2205 นาย กฤตภพ เกียรติกุล 1210101143610 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2206 นาย กฤศ นิพัทธโกศลสุข 1103704119358 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2207 นาย ก้องกิดากร เตชรัตน์ 1219901119541 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2208 นาย กัณฑ์อเนก ทับอุไร 1219901070283 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง



2209 นาย กันตืกวี อักษรศรี 1219901096487 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2210 นาย กิตติกวินท์ บุญตา 1219901098447 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2211 นาย กิตติณัฎฐ์ พลูประดิษฐ์ 1219800466386 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2212 นาย กีรติภูมิ หอประยูร 1210101149995 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2213 นาย ขจรพัฒน์ กงล้อม 1219901121040 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2214 นาย คนาธิป วังมี 1219901100514 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2215 นาย คมิก เพ็งเพชร 1219901101065 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2216 นาย คุณานนต์ เกริกชวลิตกุล 1210101151876 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2217 นาย จักรภัทร โคตรนารา 1219901125576 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2218 นาย จิรพัทธ์ เอกอัครานุสรณ์ 1210101153992 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2219 นาย จิรวัฒน์ ศรีโสภา 1219901125061 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2220 นาย จิระศักด์ิ สิงหเขต 1209702341007 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2221 นาย เจนวิทย์ อนันตสวัสด์ิ 1200901464933 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2222 นาย ชนกันต์ หิรัณยากาศ 1200901469358 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2223 นาย ชนาธิป เรืองภักดี 1219901085477 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2224 นาย ชนุตม์ อัมพรมหา 1219901113055 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2225 นาย ชยุตร์ธร คงชิต 1219901116593 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2226 นาย ชวพล สมจิตร์ 1200901445092 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2227 นาย ชัชพล ติณวโรดม 1219901109031 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2228 นาย ชัยการ กาสุริยะ 1219901131231 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2229 นาย ชัยมงคล อ่ าศรี 1218700021161 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2230 นาย ชัยมนัส จิตตรีบุตร 1219901050401 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2231 นาย ณฐพงศ์ ล าพุทธา 1200901466596 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2232 นาย ณฐพล พันแน่น 1200901462116 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2233 นาย ณภัทร เอ่ียมสอาด 1219901129440 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2234 นาย ณฤชล เอ้ือจิรกาล 1100600529484 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2235 นาย ณัฐดนย์ ไทยเจริญ 1219901090411 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2236 นาย ณัฐภูมิ แก้วขาว 1219901050266 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2237 นาย ณัฐรัฐ สุตะโท 1210101151671 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2238 นาย ณัฐวัฒน์ ซึมทราบ 1219901083903 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2239 นาย ณัฐวัฒน์ พรมชา 1129901972849 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2240 นาย เณศรา นางนวล 1219901099877 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2241 นาย ดนุนัย มีสมสินธ์ุ 1219901086031 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2242 นาย ดลนภัส อ่อนสัมฤทธ์ิ 1200901440171 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2243 นาย ตรีสรณ์ นูญศิริ 1210101151302 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2244 นาย เตชาพัทธ์ิ ทิมทอง 1219901095103 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2245 นาย เตชินท์ แซ่ต่ัน 1219901103769 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2246 นาย ทัชชกร สุนทรวิภาต 12199011117816 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2247 นาย แทนไทย โรจน์วัฒนบูลย์ 1219901092368 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2248 นาย แทนธาร นวลฉาย 1104500071994 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2249 นาย ธนกฤต สุนทรเวชพงษ์ 1210101151779 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2250 นาย ธนกฤต วงค์หน่ึง 1219901102321 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2251 นาย ธนภัทร สิงห์ทวีศักด์ิ 1219901117590 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2252 นาย ธนภัทร เอ็งสุวรรณ์ 1219901073886 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2253 นาย ธนภูมิ นาทันตรึก 1210101149260 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2254 นาย ธนรรชน สุวรรณโชติ 1309903429610 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2255 นาย ธนวัตน์ คงคารัตน์ 1219901049012 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง



2256 นาย ธนวิชญ์ บรรเทิงสุข 1219901117476 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2257 นาย ธนัท วรรณโวหาร 1579901213600 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2258 นาย ธรรมรักษ์ ครุฑเกิด 1200901484233 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2259 นาย ธีรกานต์ ทองเต็ม 1210101151370 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2260 นาย ธีรดนย์ โสดา 1219901087488 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2261 นาย ธีร์ธวัช พุ่มพวง 1219901051891 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2262 นาย ธีรภัทร วิชาพร 1219901087119 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2263 นาย นนทกร สุวรรณโพธ์ิ 1219901052579 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2264 นาย นนทพัทธ์ เกิดเนตร 1139600375302 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2265 นาย นิธิกร เปล่ียนโมฬี 1210101151841 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2266 นาย บุริมสิทธิ แก้วสุนทร 1210101149324 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2267 นาย ปกรณเกียรติ มะลิขาว 1219901127367 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2268 นาย ปณิธาน ศิริเภตรา 1200901444835 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2269 นาย ปล้ืมสุข ศุภกีรติโรจน์ 1219901105168 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2270 นาย ปวรปรัชญ์ มองดีเลิศ 1200901438312 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2271 นาย ปัณณทัต ยมจินนดา 1219901093119 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2272 นาย ปัณณวิชญ์ คูศรี 1209000287703 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2273 นาย ปัณณวิชญ์ ธีระวัฒน์ 1200901461373 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2274 นาย ปารย์ธารณ์ธร อภิมนต์เตชบุตร 1103900222034 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2275 นาย ปุญญพัฒน์ อินอ่อน 1200901459581 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2276 นาย พงศธร เน่ืองจ านงค์ 1219901080149 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2277 นาย พชร นันตะสุข 1104200541839 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2278 นาย พรพิพัฒน์ ช่ืนชม 1219901084501 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2279 นาย พศวีร์ ศรีสวัสด์ิ 1200901454717 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2280 นาย พศิน ธรรมราช 1210101146678 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2281 นาย พิชญะ กางแก้ว 1200901442620 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2282 นาย พิชยา ยาวิเศษ 1103400124394 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2283 นาย พีรวิชญ์ ก าเหนิดรัตน์ 1219901131461 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2284 นาย ภาคภูมิ มานพ 1439900586934 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2285 นาย ภาสกร ปัญจลักษณ์ 1200901424273 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2286 นาย ภีดาเนตร ศิลาอาจ 1219901130464 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2287 นาย ภูดิกร เสนาะสรรพ์ 1219901035364 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2288 นาย ภูเบศ สุขหร่อง 1219901120469 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2289 นาย ภูริช บุญรักษา 1219901080475 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2290 นาย มนัสนันท์ โสมนาน 1219901108949 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2291 นาย เมธัส กันตังกุล 1104400031427 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2292 นาย รัชพล เชาว์เพชรไพโรจน์ 1200901442115 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2293 นาย โรจนินทร์ ธนินฐิติวัชร์ 1210101151221 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2294 นาย ลัทธพล น้อยทา 1219901114205 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2295 นาย วงศธร มีศิลป์ 1119501084377 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2296 นาย วรปรัชญ พรเพียรภักดี 1210101150632 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2297 นาย วรภพ แก้วทันค า 1210101150705 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2298 นาย วศิน ดีดอกไม้ 1219901120183 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2299 นาย วิศรุต เนตรสุวรรณ 1103704147939 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2300 นาย วิศวกร แบบเหมือน 1529000026079 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2301 นาย วุฒิกร พลสวัสด์ิ 1219901078446 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2302 นาย ศิวกร คลังดงเค็ง 1319901110292 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง



2303 นาย ศิวพัฒณ์ หอมดวงศรี 1219901110676 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2304 นาย ศุภกร แสนศรี 1219901079418 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2305 นาย ศุภกร เกิดท้วม 1219901121210 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2306 นาย ศุภกร ศักดาเพชรศิริ 1229901179277 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2307 นาย ศุภกฤฏ ชาวเนิน 1200901449365 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2308 นาย ศุภกฤต สุวพานนท์ 1103400114887 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2309 นาย ศุภณัฐ บุ้นเฮ้ียน 1219901129067 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2310 นาย ศุภวิชญ์ อินทรพิมพ์ 1219901126157 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2311 นาย สรสิช แฉล้มล้ า 1219901051009 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2312 นาย สิปปภาส เชียรเศรษฐี 1210101149197 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2313 นาย สิรภพ ปฎิสังข์ 1219901080505 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2314 นาย สิรภพ คุ้มหอม 1219901110439 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2315 นาย สิรวิชญ์ สุวรรณโชติ 1219901120167 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2316 นาย สุทธิพัสส์ เสนะวัต 1219901087542 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2317 นาย สุพิชญ์ ธนะโสภา 1219901099621 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2318 นาย สุภัทร บุญโย 1219901087038 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2319 นาย สุวิจักขณ์ เพชรไปล่ 1200901460296 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2320 นาย สุวิสิษฐ จิตรวานิชกุล 1200901408791 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2321 นาย เสกฐวุฒิ รักษาวงค์ 1200901452692 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2322 นาย อชิรวัชร์ มีชัย 1210101152414 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2323 นาย อชิระ นิตินัย 1210101150128 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2324 นาย อณรรฆ จิตต์ธรรม 1219901128711 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2325 นาย อธิภัทร จิรันวานิช 1210101149057 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2326 นาย อภินัทธ์ อิทธิอภิรักษ์ 1100703899764 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2327 นาย อรรถพันธ์ อารี 1219901129369 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2328 นาย อริยวีร์ กฤตยบันลือ 1210101149766 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2329 นาย อัครภณ ฉิมวงษ์ 1200901446196 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2330 นาย อัษฏากร แลศิลา 1219901049691 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2331 นาย เอ้ืออังกูร สรีทิพย์วงศ์ 1200901458909 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2332 นาย พงศกร อุเทนสุต 1200901417404 โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2333 นาย ภัทรกร วงศ์ค าจันทร์ 1219700048582 โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2334 นาย รัฐศาสตร์ ศิริพิทยกุล 1219400034799 โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2335 นาย กมลวัสส์ ภูวสิธนานนท์ 1219901112041 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2336 นาย กรภัทร์ แดนสามสวน 1250101639810 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2337 นาย กรรชัย นิวรณ์ 1103704118122 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2338 นาย กันทรากร บ ารุงศิลป์ 1200901437987 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2339 นาย กิตติกวิน พานเหลือง 1219901084471 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2340 นาย กิตติศักด์ิ วรสิทธ์ิ 1119701164901 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2341 นาย เจติตาน์ นาคเทียม 1640101489890 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2342 นาย ชนธัญ น้อยค า 1659902337344 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2343 นาย ชนะชัย แสงบุตร 1219901080980 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2344 นาย ชยากร อารีย์ 1219901103672 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2345 นาย ชัชชัย ปานอุดมลักษณื 1219901131304 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2346 นาย ชายระพีพัฒน์ ญาณปัญา 1219901058585 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2347 นาย ญาณาธิป สังขมาลัย 1219901108981 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2348 นาย ณภัทร รอดเมือง 1219901023030 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2349 นาย ณัฐพงศ์ ประทุมพิทักษ์ 1200901444711 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง



2350 นาย ดลณภัส โจเซฟ คอลเล็ตต์ 1104700128795 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2351 นาย เตชสิทธ์ิ จิตรนอก 1219901092635 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2352 นาย ทีปกร เจริญพร 1219901049543 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2353 นาย เทพศิริน โฉมทองตี 1260401171384 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2354 นาย ธนกร สุจริตรัฐ 1219901079922 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2355 นาย ธนพัฒน์ ธนาภรณ์ 1219901110137 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2356 นาย ธนวัฒน์ สมจิตร 1219901697409 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2357 นาย ธนายุ อริคมภาษิต 1219901130812 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2358 นาย ธัมมบดินทร์ สุวรรณพงษ์ 1200901411015 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2359 นาย ธิติวุฒิ ธิษาไชย 1219901088981 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2360 นาย นนทวัฒน์ แก่นพรม 1219901082940 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2361 นาย นพนาค ใจดี 1219901089481 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2362 นาย นภสินธ์ุ ประทิน 1219901117221 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2363 นาย นายนภสินธื พลายละหาร 1219901088573 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2364 นาย นิธิศ สงสาร 1219901074670 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2365 นาย บูรพา พุ้มเหรียญ 1209702299493 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2366 นาย ประพล แซ่หลี 1229901189094 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2367 นาย ประภัสสร คชรินทร์ 1219901131428 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2368 นาย ปรานต์ ทนาทิพย์ 1219901067118 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2369 นาย ปริญญา ไชยมงคล 121990108463 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2370 นาย ปัฐวีกานต์ ประกอบกิจ 1219901079884 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2371 นาย ปัณณวัฒน์ อุประถา 1209000319478 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2372 นาย ปัณณวิชญ์ ช่ืนอารมณ์ 1200901415631 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2373 นาย ปิติถัทร อารมณ์ 1219901108442 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2374 นาย ปิยพัทธ์ อัมพรมหา 1219901123581 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2375 นาย เป็นหน่ึง ทวีวัฒนปรีชา 1229901184343 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2376 นาย พงศภัค ต้ังประเสริฐ 1219901023617 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2377 นาย ภฑิล ขงขันมณีเวช 1210101150331 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2378 นาย ภัทรพล สนธิศิริ 1219901109091 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2379 นาย ภัทรพล รัตนโกมล 1219901089308 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2380 นาย ภัสวัตน์ รัตนสุนทร 1219700043670 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2381 นาย ภานุพงศ์ ทองเรือง 1219901114086 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2382 นาย ภาสกร ชลสวัสด์ิ 1219901109449 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2383 นาย ภูตะวัน ถิรพันร์ 1219901058097 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2384 นาย รณรัชย์ ไกรลพ 1200901459379 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2385 นาย รัชทา หาญณรงค์ 1200901435909 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2386 นาย วรชัย วัฒนะกิจ 1219901035224 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2387 นาย วราเทพ เชิดชายวราเทพ 1219901125291 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2388 นาย วัชรภาคินทร์ ศรีธนโชติวุฒิ 1219901097696 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2389 นาย วัชรสิทธ์ิ กมลอรรฆ 1139600318848 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2390 นาย วินทกร วิเวกแว่ว 1219901106482 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2391 นาย วิสิฐ แซ่ต้ัง 1102500064431 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2392 นาย วีรภัทร อินสว่าง 1219901079621 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2393 นาย ศุภกร เอ่ืยมสอาด 1209702316771 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2394 นาย ศุภกานต์ สมพงษ์พันธ์ 1200901442808 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2395 นาย ศุภณัฐ ระยับแสง 1219901095423 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2396 นาย สุทิวีส พ่ึงพรหม 1219901060962 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง



2397 นาย สุรภพ ชัยศิริสกุลศ์ 1219901100735 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2398 นาย กรก์ เฟ่ืองฟู 1219901104196 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2399 นาย กษิดิศ เจนก้าวหน้า 1309903381064 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2400 นาย ก้องกิดากร ยืนยงค์ 1104700134922 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2401 นาย กันต์ เหลืองเลิศไพบูลย์ 1210101150403 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2402 นาย กันต์กรณ์ กองการะการณ์ 1210101149561 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2403 นาย จิรัฏฐ์ ช่างไม้ 1210101149413 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2404 นาย ฉัตรธัช ฉัตรเงิน 1219901067975 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2405 นาย ชลธิชญ์ ปาณัฐโยธิน 1209702293533 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2406 นาย ชุติเทพ เด่นวุฒิกาญจน์ 1419902372273 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2407 นาย ณษฐา เก้ือหนุน 1229901195388 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2408 นาย ณัญธิพัฒน์ ม่ันเมือง 1639900458756 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2409 นาย ณัฐนนท์ ริมชัยสิทธ์ 1419902451416 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2410 นาย ณัฐพัฒน์ ว่องประเสร็ฐการ 1200901467029 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2411 นาย ตฤษณา ปานสุข 1219901048318 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2412 นาย ติณณ์ เจริญกิจสุขสันต์ 1104500080896 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2413 นาย ธญานนท์ จิตต์ทรัพย์ 1219901099079 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2414 นาย ธนวัฒน์ ประเสริฐรัตน์ 1219901025687 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2415 นาย นันทิพัฒน์ มนต์วิเศษ 1210101150781 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2416 นาย นิธิพัฒน์ เสียงจันทร์ 1219901117255 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2417 นาย นิรันดร์ชัย ศรีสง่า 1210101146996 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2418 นาย ปณชัย เฉิดฉาย 1219901086490 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2419 นาย ปริติ จ าปาเงิน 1200901459662 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2420 นาย ปวริศ ไทยสรวงธนวัต 1219901066952 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2421 นาย พงศธร มหาวงศ์ 1219901093178 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2422 นาย พงศ์ภัค รักษาธรรม 1103200096532 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2423 นาย พชร พงษ์เวช 1210101147372 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2424 นาย พชรพล มีโต 1210101150381 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2425 นาย พลกาญจน์ คอนหน่าย 1210101148441 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2426 นาย พีรพัฒน์ ประทีปสกุลทอง 1209702280385 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2427 นาย พุฒิธร เพ็ชรเอ่ียม 1219901092031 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2428 นาย พุทฒินาถ ติณธรานนท์ 1102003857931 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2429 นาย ภัทรวิทย์ อ าไพวรรณ 1219901082834 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2430 นาย ภาคิน ปวงศรี 1200901409045 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2431 นาย ภาวิศ ภิญโญ 1210101150144 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2432 นาย ภูตะวัน ค าวินา 1200901463716 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2433 นาย ภูรวิศว์ ศรีจุลฮาต 1210101152741 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2434 นาย ภูริณัฐ ถ้ าทอง 1200901463538 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2435 นาย ภูรินทร์ แสงทอง 1219901083539 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2436 นาย มัยธัช ขุนทิพย์บุญยัง 1200901451017 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2437 นาย วงศกร สกุลรัตนา 1200901445718 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2438 นาย วชิระ ล้ิมพจนานนท์ 1209601535329 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2439 นาย วรพล ตรีเพ็ชร 1219901127714 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2440 นาย วรากร หนองบัว 12096015455880 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2441 นาย ศรัณญพงศ์ ไพรวงษ์ 1200901437642 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2442 นาย สิกมพัทธ์ ตันประเสริฐ 1219800463409 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2443 นาย สิตริน สุวรรณโชติ 1219901106750 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง



2444 นาย สิทธิโชค สิมาจารย์ 1219901089154 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2445 นาย สิริมงคล สุขาล 1200901434546 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2446 นาย อนันต์ธนวัฒน์ อ าไพเรืองศักด์ิ 1200901441216 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2447 นาย อนันตสิทธ์ิ ต๋ันเต็ม 1219901120990 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2448 นาย เอ้ืออังสกุล แตงบุตร 1210101151990 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2449 นาย เจษฏา พวงเงิน 1118700104741 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2450 นาย เดือนเต็ม บุญทา 2630601046952 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2451 นาย ธนวัฒน์ ถาวรพงศ์ 2219400010723 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2452 นาย ธรภัทร อุ่นวงค์ 1259500089358 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2453 นาย ธีรเดช หนูใจหาญ 1219901105940 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2454 นาย ธีระพัฒน์ แพทย์ไชโย 1420501197251 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2455 นาย สุรศักด์ิ ทองจันทร์นาม 1219400033792 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2456 นาย อชิรวิชญ์ จ าปาแก้ว 1218700023139 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2457 นาย อธิพล ด้วงป่ิน 1200901416602 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2458 นาย กฤษฏากร ทวีชาติ 1300501115787 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2459 นาย ก้องภพ กงกอง 1219901055217 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2460 นาย กิตติทัต ใจเช้ือ 1219901062230 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2461 นาย ขวัญ แจ้งพรมมา 1409903412902 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2462 นาย เฉลิมศักด์ิ อะสงค์ 1458600038248 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2463 นาย ชัยธวัช ใจปรารถนาสุข 1200901461403 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2464 นาย ชานนท์ เจริญสุข 1369900726877 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2465 นาย ชินพัฒน์ อุปพงษ์ 1749800412443 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2466 นาย ทศพล โวกสูงเนิน 1199901014716 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2467 นาย ทักษ์ดนัย อุปัชฌย์ใต้ 1200901437731 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2468 นาย ธนลภย์ เทียนแจ่ม 1219700046601 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2469 นาย ปวริศร์ สาระค า 1417800061247 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2470 นาย ปารวัฒน์ สารวิก 1219700042509 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2471 นาย พงศกร พันโยศรี 1218300000018 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2472 นาย พุทธิพงศ์ มังกร 1230200108863 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2473 นาย ภาคภูมิ ทองสาย 1219901111532 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2474 นาย ภูผา แสนผุย 1219901116135 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2475 นาย รัฐภูมิ แย้มกระจ่าง 1119902287171 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2476 นาย วรเมธ วงค์อาษา 1200901466201 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2477 นาย วิทวัส พูนเล็ก 1200901463139 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2478 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ พรหมศร 1219901083997 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2479 นาย สรยุทธ ภัคดีโต 1219901037812 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2480 นาย สหรัฐ ม่วงเมือง 1219700047781 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2481 นาย สิทธิศักด์ิ เนินอุไร 1200901462540 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

2482 นาย กิตติรัตน์ บัวศรี 1105000002838 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2483 นาย คนินทร์ พงศกรพฤฒิกุล 1219901125126 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2484 นาย ชิษณุพงศ์ นรินทร์ 1219901099770 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2485 นาย ฐปกร สิงค์รอ 1609903527807 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2486 นาย ณภัทร มะโวรรณา 1219901121457 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2487 นาย ณัชพล แหวนวงศ์ 1219901095618 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2488 นาย ธนกร บุญสินธ์ุ 1219901051262 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2489 นาย ธนวัตน์ ศรีสุขโข 1219901105435 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2490 นาย ธีรยุทธ์ิ เวฬุวนารักษ์ 1909803021796 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊



2491 นาย ธีระวัฒน์ เงินบุคคล 1200901432560 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2492 นาย ปัณณธร พิมพิลา 1219901103742 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2493 นาย พอเพียง กังแฮ 1200901462647 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2494 นาย พีรวัส พ่ึงอินทร์ 1219901084969 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2495 นาย พีระวิชญ์ สกุลกล้า 1200901433248 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2496 นาย มหัทธน เจสระ 1219901115180 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2497 นาย วรปรัชญ์ จิตตาศิรินุวัตร 1219901141202 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2498 นาย ศิริมงคล ทิพย์อักษร 1219901078888 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2499 นาย ศุภวิชณ์ ดวนใหญ่ 1210101151655 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2500 นาย สายชล สิงห์ค า 1219901085159 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2501 นาย อโณทัย สุวรรณวัฒน์ 1219901094786 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2502 นาย อาสนพงษ์ ขมสวัสด์ิ 1219901068416 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2503 นาย อิทธิกร บุญบ ารุง 1480501321769 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2504 นาย กรวิชญ์ เกิดผล 1218700023597 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2505 นาย โชคพิสิษฐ์ ย่ังยืน 1509966557974 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2506 นาย ณภัทร แบขุนทด 1200901435747 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2507 นาย ณัฐวัฒน์ กล่ินณรงค์ 1209301173871 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2508 นาย ณัฐวุฒิ ค าจันทะราช 1110301447061 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2509 นาย ธนภัทร อนุรักษ์ตันติกุล 1578500022268 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2510 นาย ธีรพล หนูรอด 1629900766175 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2511 นาย นนทวัชร รุ่งโรจน์ 2200901047923 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2512 นาย ปัญญากร มุ่งสมบัติ 1729900750588 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2513 นาย วิชญะ พินิจมนตรี 1409903589233 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2514 นาย วิศิศฏ์ พิมพู 1200901461535 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2515 นาย ส่งศักด์ิ ชวนช่ืน 1219901100948 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2516 นาย สุวรรณภูมิ จันทวิมล 1200901462752 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2517 นาย อภิวัฒน์ พันมานิมิตร 1110301435160 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2518 นาย กรทักษ์ สว่างฉาย 1219901118367 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2519 นาย กฤตเมธ สวัสด์ิผล 1200901450398 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2520 นาย กิตติพัศ สุวรรณฉาย 1218700021047 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2521 นาย จิรวัฒน์ สอาดรัตน์ 1219901083971 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2522 นาย เจษฎา มะลิกัน 1219901056973 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2523 นาย ฉัตริน อินมียืน 1219901108680 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2524 นาย ชยังกูร มีสรรเสริญ 1219901094263 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2525 นาย ชัยบดินทร์ บุญส่ง 1103200116711 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2526 นาย ชุติเทพ ชุเจรฺญ 1219901103185 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2527 นาย ฐิติพงศ์ ห้วยใหญ่ 1219901115619 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2528 นาย ณัฐวุฒิ วงศ์แวว 1219901096436 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2529 นาย เดชยุทธ ผ่องธีระพงษ์ 1219901122488 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2530 นาย ธนดล จันทมะณี 1219901083351 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2531 นาย ธนภัทร รัตนเป่ียมสุข 1678700047794 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2532 นาย ธนวิชญ์ ยืนยง 1219901160672 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2533 นาย ธนาชัย บัวทอง 1110101269789 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2534 นาย ธราเทพ หลักค า 1219901095006 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2535 นาย ธันยพงศ์ กรัดหร่าย 1219901089120 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2536 นาย ธีรธรรม ใหม่คามิ 1218700024089 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2537 นาย นันทภพ พ่ึงพินจ 1218700022850 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊



2538 นาย บัญชา งามศรี 1218700020091 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2539 นาย พัชรพล เหล็กกับทอง 1218700019808 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2540 นาย พัสกร ชินค าหาร 1219901128052 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2541 นาย ภควัต ทองด้วง 1219901050321 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2542 นาย ภาคิน ศิลาวาริน 1219901115317 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2543 นาย ภูริณัฐ เกษรศิริ 1219901115988 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2544 นาย ภูริเดช บัลลังค์ 1219901075803 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2545 นาย เมธา เนินพยม 1219901020880 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2546 นาย ยศกร จะหวะ 1219901119584 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2547 นาย วรพิชญ์ พุดชาลี 1369900783846 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2548 นาย ศรศักด์ิ ศรีปราบ 1219901071565 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2549 นาย ศรัญ สุทธิเรือง 1219700045567 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2550 นาย สรวิชญ์ วิเชียรศิริ 1218700023929 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2551 นาย สรวิชญ์ โฉมศรี 1218700022884 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2552 นาย สิทธิโชติ บุญมล 1219901108256 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2553 นาย สุมนัส วังสะพรม 1471700074908 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2554 นาย กฤษณ์ ยานะเคหัง 1219901131681 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2555 นาย กิตติพงษ์ โพธ์ิสุวรรณ 1269500017152 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2556 นาย จิรภัทร พวงภู่น้อย 1209702342968 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2557 นาย เจษฎากร ท่าขาว 1209702270215 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2558 นาย เฉลิมราช บุญขาว 1409903503312 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2559 นาย เตชินท์ ประดับสุข 1329901396358 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2560 นาย ธนกฤต สีหาสร้อย 1209702303903 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2561 นาย นรินทร ประเคนเคร่ือง 1219901083245 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2562 นาย ผลิตโชค ภูวงค์ 1348900155241 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2563 นาย พงศ์พิพัฒน์ ค าบุญเหลือ 1209702317955 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2564 นาย พัชร เถาว์ประสาท 1209702340116 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2565 นาย พัฒนพันธ์ พรมพันธ์ 14199002353848 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2566 นาย ภัคพล นิติวิธานชัย 1219901100956 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2567 นาย ยสินทร ภูผาลินิน 1749901080748 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2568 นาย วีรภัทร เหรียญเจริญ 1110301449144 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2569 นาย สุทธิพงษ์ สวาสนา 1200901468807 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2570 นาย สุรยุทธ์ จุลพันธ์ 1219901128818 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2571 นาย อดิชาติ ทับผา 139900266051 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2572 นาย อานัส สุขเขียว 1218500025286 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2573 นาย นราวิชญ์ อินทร์กับจันทร์ 1103900197242 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2574 นาย พีรพัฒน์ ศรีจันทร์ 1219901119860 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2575 นาย สุธี โรจนสโร 1219901007239 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2576 นาย อรุโณทัย วรประสพ 1219901099532 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2577 นาย อ านาจ ชูมา 1199901093497 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2578 นาย ณัฐพล ยืนทน 1209301183559 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2579 นาย ณัฐสิทธ์ิ สังเกตกิจ 1209702316339 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2580 นาย ธนพนธ์ แผนสมบูรณ์ 1339600134311 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2581 นาย นนทวัฒน์ บาทอง 1439000036733 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2582 นาย นวพล กาฬสินธ์ุ 1659902365411 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2583 นาย นิธิ เตชปัญญาสิทธ์ิ 1219901083237 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2584 นาย พงศกร ถินถาวร 1209702339371 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊



2585 นาย พัชรพล สีตะระโส 1639800375735 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2586 นาย พิสิษฐ์ คุ้มครองรักษ์ 1279900298957 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2587 นาย พีรภัทร ผิวเกล้ีอง 1101000160456 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2588 นาย รัฐภูมิ พิมพ์ไชย 1330501458731 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2589 นาย ศิริราช อิศาสตร์ 1219700044382 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2590 นาย สรวิชญ์ ผาก าเนิด 1209702298675 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2591 นาย สรวิศ จันทร์ยม 1209702304284 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2592 นาย สิทธิโชค ขจรกล่ิน 1348900152721 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2593 นาย อนุวัฒน์ จวบรัมย์ 1319901097237 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2594 นาย อภิรักษ์ ทองขาว 1101501306160 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2595 นาย อัซฎายุธ เก็บส าโรง 1209702313577 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2596 นาย อิสระ เท่ียงทองค า 1239900451402 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2597 นาย กันตพงศ์ นุกูลราษฎร์ 1219901878365 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2598 นาย กันตพงษ์ ทองประเสริฐ 1219901109074 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2599 นาย กิตติพงศ์ พ่วงแพ 1220800066177 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2600 นาย ชยานันท์ นามเมือง 1200901462043 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2601 นาย ณรงค์ชัย แสงจันทร์ 1104200544641 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2602 นาย ธนโชติ แก้วเนตร 1219901122127 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2603 นาย ธนดล สอนง่าย 1218700021209 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2604 นาย ธีรเกียนติ อยู่มอญ 1218700022825 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2605 นาย ธีรโชติ เชียงดา 1199901127235 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2606 นาย ธีรดนย์ ศิลปศาสตร์ 1209601513368 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2607 นาย ธีรภัทร บุญเจริญ 1219901108205 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2608 นาย นรภัทร วงษ์จันทร์ 1228500033661 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2609 นาย ปฏิพล อรัญมาลา 1209702289455 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2610 นาย ปรมินทร์ ประมวล 1219901122160 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2611 นาย ปวริศร์ มานะ 1219901094891 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2612 นาย พงศกร วัฒนานุกูลพงศ์ 1240600261596 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2613 นาย แฟรงค์ แมร์ริท 1368300029651 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2614 นาย มณฑล วงศ์แสนประเสริฐ 1209702322703 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2615 นาย รพีภัทร อาสน์สุวรรณ 1228500031545 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2616 นาย วรชิต ขนันไทย 1730601288540 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2617 นาย วสันต์ บัวสุวรรณ์ 1219901097769 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2618 นาย สันติชัย จันทร์เพ็ญ 1820501238825 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2619 นาย สุรยุทร ไกรวาส 1219800470758 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2620 นาย สุริเยศ ศิริพงศ์ 1209702264576 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2621 นาย อรมเทพ เลิศขุนทด 1219901088956 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2622 นาย เอกณัฐ ไทรเล็กทิม 1219901159225 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2623 นาย ณรงค์กร จันทร์ส่งแสง 1430501537940 โรงเรียนวิบูลวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2624 นาย ตรีภพ จากกรุง 1219901126441 โรงเรียนวิบูลวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2625 นาย กฤษฎากร โคตคันทา 1149900936911 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2626 นาย กิตติพิชญ์ บุตรดีวงศ์ 1219901130138 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2627 นาย กิตติยศ สินเพ็ชร 1219901086511 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2628 นาย โกวิทย์ รุ่งเรือง 1729900712163 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2629 นาย ฆีฑาพัฒน์ เดชะค าภู 1101000171393 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2630 นาย จักริน ธรรมมา 1219901127641 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2631 นาย จุฑากรณ์ ปัณกา 1219901079370 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊



2632 นาย ชนพล ฉัตรทิน 1770600384804 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2633 นาย ชวกรณ์ กุบวงษ์ 1129701393527 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2634 นาย ชัยนันท์ มิตรสมร 1218500025294 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2635 นาย ณัฐสิทธ์ิ คุณประทุม 1368100047818 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2636 นาย เดชาวัต มาสอาด 1218500026681 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2637 นาย ธนพร ร่มเย็น 121870024402 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2638 นาย ธนิสร กันฑาสา 1219901121775 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2639 นาย ธรรมสรณ์ รวมกระบือ 1200901468068 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2640 นาย ธวัชชัย เจียมตน 1279800220875 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2641 นาย ธีรดนย์ เชาว์ไว 1679900696011 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2642 นาย นัฐดนัย ป้ันทอง 1639900460491 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2643 นาย นิเชต เดชรักษา 1479900716463 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2644 นาย บัญชา ตระกูลพงษ์ 1218700023023 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2645 นาย ปิตุรงค์ เครือจันทร์ 1218700019964 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2646 นาย ปิยวัฒน์ จันทฤดี 1301502127706 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2647 นาย ปิยวัฒน์ ค ามานิตย์ 1350101769348 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2648 นาย พรณรงค์ อารีมิตร 1219901121767 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2649 นาย พฤฒินันท์ ธรรมลี 1218700025221 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2650 นาย พิเชษฐ์ กลับสังข์ทอง 1104000170764 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2651 นาย พิสุทธ์ิ ลังกา 2839800014836 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2652 นาย พุดธิเดช วิจิขากี 1359700039256 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2653 นาย พุทธพล เพ็งพินิจ 1329400067572 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2654 นาย เพรียวพันธ์ จันทคุณ 1100703818292 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2655 นาย ภัทรกร คณาศรี 1200901475862 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2656 นาย ภัทรพล โพธ์ิพินิจ 1249900837581 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2657 นาย ภาณุเดช กันเกรา 121870020962 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2658 นาย ยศกร ศาลาทอง 1209702323017 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2659 นาย รัชชานนท์ จักฐาน 1248100041926 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2660 นาย รัฐศาสตร์ หอมขจร 1329901385429 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2661 นาย รัติภูมิ บุญแจ่ม 1218500024352 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2662 นาย วรทัต หลาบนอก 1218700023392 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2663 นาย วัชชากร บุญมา 1218800033624 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2664 นาย วิทวัส สีนาคใส 1219901122780 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2665 นาย วีรพล เอ็นมาก 1200901456825 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2666 นาย วีรภัทร หลักเพชร 1100201899822 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2667 นาย วีรภัทร เตียงทอง 1219900999891 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2668 นาย ศรีสุข เห็มทอง 1200901467282 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2669 นาย สรรพวิท วงษ์มา 1219901088638 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2670 นาย สิทธิศักด์ิ รุ่งฟ้า 1218700025310 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2671 นาย สิริราช สุภนาม 1329000037293 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2672 นาย สุทธิพงษ์ โม้แพง 141780017685 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2673 นาย เสกสรร อันทะปัญญา 1219901114213 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2674 นาย หยก แซ่ล้อ 1102003749311 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2675 นาย อดุล โสมพิมาย 1300201304142 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2676 นาย อวสร รักษาศิลป์ 1209702316223 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2677 นาย อัมรินทร์ ราชรัมย์ 1319500056319 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2678 นาย อาณันย์ เผือกผ่อง 1139900494447 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊



2679 นาย กฤตพล ศรีวิเศษ 1219901113420 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2680 นาย กฤตภาส เพียรอนันต์สกุล 1101402348727 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2681 นาย กฤษณะ พิมเสน 1219901083172 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2682 นาย กิตติ มนาคม 1219901095731 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2683 นาย กิตติธร ธรรมประเสริฐ 1219901082052 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2684 นาย กิตติภัค กล้าหาญ 1219901077725 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2685 นาย กิตติภูมิ พันธ์ุสกุล 1219901135016 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2686 นาย เขตโสภณ โคพระ 1219901126726 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2687 นาย คุณวุฒิ สีพรหม 1219901014707 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2688 นาย คุณากร หงษ์โง่น 1419902425806 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2689 นาย จักรภัทร แย้มกล่ิน 1219700040182 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2690 นาย จักรวัฒน์ พงษ์เจริญชัย 1210101149448 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2691 นาย จิรภัทร ธนะผล 1219901085671 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2692 นาย จิรายุ ฟอมไธสง 1219901126823 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2693 นาย ฉันทวัฒน์ นามทอง 1219800477655 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2694 นาย ชยพล แก้วจร 1219901088379 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2695 นาย ชฤทธ์ิ แก้วประถม 1219700048141 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2696 นาย ชวกร โชติมงคล 1219901122241 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2697 นาย ชาญยุทธ นนทะดี 1412301037554 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2698 นาย ชินะวุฒิ แสนยอง 1103704026228 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2699 นาย ญาญกร นาทะประจักษ์ 1219901075200 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2700 นาย ฐนกร แสงเมฆ 1219901080017 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2701 นาย ฐิติพงศ์ วงค์ราษฎร์ 1219901117344 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2702 นาย ณภัทร สุวรรณชล 121010146899 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2703 นาย ณภัธฐรัฐกร รังสิมาภิรัฎ 1101000183740 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2704 นาย ณรงค์เกียรติ อ่อนส าลี 1218800033233 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2705 นาย ณัชพล ฉลองขวัญ 1219901084527 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2706 นาย ณัฎฐกานต์ อินทรหะ 1219901087283 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2707 นาย ณัฎฐพล วัชัยรัตน์ 1219901105982 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2708 นาย ณัฐชนน วิทยานุกรณ์ 1219800468273 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2709 นาย ณัฐนันท์ พงษ์ภาพ 1100401326371 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2710 นาย ณัฐพงษ์ เท่ียงคาม 1219800468567 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2711 นาย ณัฐพนธ์ ค าเก่ง 1219901041194 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2712 นาย ณัฐภูมิ ปานนิล 1609900833565 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2713 นาย ณิชาภัทร บุคคโล 1218700021276 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2714 นาย ต้นเพชร พาค า 1679800387962 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2715 นาย ไตรภพ พิมพ์ตะยาน 1219901035852 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2716 นาย ทินภัทร ก้องวัชรโภคิน 1219901112156 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2717 นาย เทพนุสรณ์ ประสิทธิแพทย์ 1219901068589 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2718 นาย เทิดเกียรติ แตงดารา 1600300131286 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2719 นาย ธนกร แสงทิม 1229901157109 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2720 นาย ธนกร คุ้มพลาย 1219901113365 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2721 นาย ธนกร พิมลี 1200901438673 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2722 นาย ธนกฤต ดอกจันทร์ 1219901038860 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2723 นาย ธนชัย เสือเสน 1103703968866 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2724 นาย ธนโชติ เจริญทรัพย์ 1219901052251 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2725 นาย ธนณัฏฐ์ มโนเลิศเทวัญ 1200901445882 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊



2726 นาย ธนดิษฐ์ จิตติสังวร 1219901036247 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2727 นาย ธนภัทร ทิพย์สวัสด์ิ 1219901090004 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2728 นาย ธนวัฒน์ ตระหง่านศรี 1103400094398 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2729 นาย ธนวิชญ์ ตรึกหากิจ 1219901112393 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2730 นาย ธนาธิป ผดุงชอบ 1209000153880 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2731 นาย ธนาภัทร เจริญนาค 1209702291115 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2732 นาย ธนาวัฒน์ วงษ์วรรณา 1219901037341 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2733 นาย ธีรโชติ มโนเลิศเทวัญ 1219901075471 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2734 นาย ธีรภัทร จันทร์ศรี 1219901030991 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2735 นาย นรบบดินทร์ มุกดาสนิท 1219901094531 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2736 นาย นวพล ชลเจริญ 1219901087879 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2737 นาย นันต์ธชัย สวัสด์ิล้น 1219901047222 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2738 นาย นันทยศ เพ่ืมข้ึน 1219901098234 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2739 นาย นันทิวัฒน์ สุโพธ์ิ 1420501205599 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2740 นาย นิติภูมิ เวียงแสง 1104300983825 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2741 นาย บัณฑิต ค้างคีรี 1749800416104 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2742 นาย บุญยกร มนกลม 121990106261 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2743 นาย ปฎิพันธ์ิ ศิรพงศ์ 1209702351207 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2744 นาย ปฎิวัติ บุญอยู่ 1239900441792 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2745 นาย ปฐพี ดอกไม้ไหว 1219901048822 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2746 นาย ปฐมพล ยังสุข 1219901125274 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2747 นาย ปพนพิพัฒน์ ชัยพิมพา 1219901107870 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2748 นาย ปรเมษบ์ สระแก้ว 1200901426241 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2749 นาย ประวีณ วิจารณบุตร 12299800118841 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2750 นาย ปวริศ เศษโถ 1219901065999 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2751 นาย พงศ์นริศร์ มโนสา 1629900736799 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2752 นาย พรพงศ์ โสภณ 1200901420286 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2753 นาย พลวัฒน์ พุ่มบุตร 1139700054427 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2754 นาย พัชรพงค์ พลภักด์ิ 1219901111346 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2755 นาย พัทธดนย์ ศรีประโคน 1200901442816 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2756 นาย พิทักษ์ กันทะเขียว 121901014961 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2757 นาย พิพัฒน์ นัทธีประเสริฐ 1218700019077 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2758 นาย พีรนนท์ บุรคร 1319800476631 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2759 นาย พีรพล จันทร์อ่อน 1219901073223 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2760 นาย พีระวัส เรืองอริยฉัตร 1219900989321 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2761 นาย ภรัณยู เกษรอินทร์ 1200901464356 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2762 นาย ภัทรดนัย เจริญสุข 1219901143434 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2763 นาย ภาณุวัฒน์ สาแสน 1219901106423 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2764 นาย ภูมิ น้อยประศรี 1219901128036 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2765 นาย ภูมิ ประกอบสุข 1219901063791 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2766 นาย ภูมินทร์ ขันธิสิทธ์ิ 1200901425172 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2767 นาย เมทัส ผิวอ่อน 1219901069021 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2768 นาย เมธังกร มากสุข 1219901038894 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2769 นาย เมธาสิทธ์ิ บุญปลูก 1219901109732 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2770 นาย รัฏฐกิตต์ิ เอกอุดม 1219901068360 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2771 นาย รุ่งตะวัน ถาเกิด 1219901056931 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2772 นาย วรกิจ พละอนันต์ 1219901131754 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊



2773 นาย วัชระพงษ์ ใจหาร 1479900667659 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2774 นาย วิษณุ จันทร์ดอน 1219901088859 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2775 นาย วุฒฐินันท์ จันทชิต 1330501450012 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2776 นาย วุฒิพงศ์ สุขสมวุฒิ 1100703878988 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2777 นาย วุฒิภัทร ศักด์ิศรีไพจิตร์ 1219901096185 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2778 นาย ศรัณย์กร ชาติกิจอนันต์ 1219901114001 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2779 นาย ศริพัฒน์ สุริวงษ์ 1219901091680 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2780 นาย ศิรพงษ์ ภาคภูมิวณิชย์ 1200901429071 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2781 นาย ศิริวัฒน์ หม้อกลาง 1229901144189 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2782 นาย ศุภกฤต ค าดี 1219700050471 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2783 นาย ศุภวิชญ์ กายจนโอฬารศิริ 1219901071646 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2784 นาย ศุภวิชญ์ เทพจร 1219901093666 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2785 นาย สรณ์สิริ สมุธิราช 1219901087771 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2786 นาย สาธร ภารกิจ 1219901122259 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2787 นาย สิรภพ ศรีวภา 1219901112695 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2788 นาย สิรภพ บุญให้ 1219901108655 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2789 นาย สิรวิชญ์ งามระยา 1219901084586 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2790 นาย สุทิวัส วงศ์ค าตัน 1529902306458 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2791 นาย สุธางค์ ศิลาสุวรรณ 110020186809 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2792 นาย สุนันชัย อุปแสน 1219901080378 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2793 นาย สุวิจักขณ์ ชาดา 1219901096215 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2794 นาย ฬวัฒน์ พากเพียร 1219800464502 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2795 นาย อชิรวิทย์ เจริญทรัพย์ 1200901458348 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2796 นาย อชิระ จิตต์หาญ 1210101152899 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2797 นาย อชิระ นภาลัย 1219901086414 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2798 นาย อดิเทพ ณ มหาไชย 1219901024656 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2799 นาย อัครชัย เกตุสุวรรณ์ 1219901117042 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2800 นาย เดชาวัต วันก่ิง 1200901467428 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2801 นาย ชยพล ช่ืนรส 1219901106148 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2802 นาย ภวิศ แนมนิล 1218800037042 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2803 นาย ภัชรพล อาชีวะ 1102801487020 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2804 นาย รัฐภูมิ ศรีสวัสด์ิ 1200601407411 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2805 นาย วัชระ เนียมทอง 1218700016647 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2806 นาย ศราวุธ ศรีลาชัย 1219901080793 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2807 นาย กีรตินันท์ พบอัดจัน 1219901115007 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2808 นาย จีรพัฒน์ กลัดสมบัติ 1119902291331 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2809 นาย ชยางกูร บุญรัตน์ 1219901053311 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2810 นาย ณัฐกร คล้ายนาวิน 1219901032152 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2811 นาย ณัฐวุฒิ ขวัญประเสริฐ 1219901049535 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2812 นาย ณัฐวุฒิ ครุฑทองค า 1219901059468 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2813 นาย เทวฤทธ์ิ อัมฤทธ์ิ 1219901077865 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2814 นาย ธนกร กาญจนโรจน์ 1219901126190 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2815 นาย ธัญธร ศิริวัฒนานุวัฒน์ 1200901451068 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2816 นาย นพปฎล ค าอ าพล 1101801509082 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2817 นาย ปิติวัฒน์ ภุเขมา 12009014645682 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2818 นาย ปุณณภพ สิทธิชัย 1210101148077 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2819 นาย พรพิศาล เอ่ียมสุภาพงศ์ 1219901125720 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊



2820 นาย พีรพัฒน์ สุจริตกุล 1102003863432 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2821 นาย ภาคภูมิ ชุเชิด 1219901086660 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2822 นาย ภูริพัฒน์ มกรครรภ์ 1101000153158 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2823 นาย รัชพล พร้ึงพราย 1479900749213 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2824 นาย รัฐนนท์ วัฒนกูล 1209702314760 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2825 นาย รัฐภูมิ สีเต่าปูน 1219900098170 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2826 นาย รัตนะ เท่ียงแท้ 1102003836079 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2827 นาย วรเมศร์ หิรัญมาญ 1219901122828 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2828 นาย วรากร นุภาพ 1529902310609 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2829 นาย วรุตฆ์ บุญเต่า 1219901060628 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2830 นาย วีระพล แก่นลา 1219901110587 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2831 นาย ศราววุฒิ ส าเนียงเพราะ 1219901124031 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2832 นาย สิทธิพล สุววรณโทน 121970004948 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2833 นาย สิรภพ ศรจันทร์ 1219901114701 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2834 นาย สุธาธิต ปิวิถะ 1219901083261 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2835 นาย สุธี โรยนรินทร์ 1219901095316 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2836 นาย อนุสรณ์ การุญ 1219901058411 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2837 นาย ก้องภพ วงศ์จิราญฎร์ 1218700010207 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2838 นาย กันตพงศื ภู่พันธ์ 1219800467528 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2839 นาย กิตติพัศ วรรณสุทธ์ิ 1219901091167 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2840 นาย ขจร กวักทรัพย์ 1219901092431 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2841 นาย จักรกฤษณ สุชลกุมาร 1218700019841 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2842 นาย จักรกฤษณ จ าปาทอง 1219901079558 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2843 นาย จักรชัย ทรัพย์ทวี 12199010802921 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2844 นาย จิรโชติ ช่างเก็บ 1218800037956 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2845 นาย จิรพงศื ธิติฒูล 1219901137094 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2846 นาย ชนนน ภูครองแง้ 1200901445980 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2847 นาย ชลกานต์ สิทธิเดช 1219901083113 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2848 นาย ณัฐภัทร กอบสันเทียะ 1219901109465 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2849 นาย ณัฐภัทร ยูบลมูล 1468700044631 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2850 นาย ตรีทัต ปภาวิริยสกุล 1730201453497 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2851 นาย เทพประสิทธ์ิ มัตตะพงศ์ 1329901348205 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2852 นาย ธนพงศ์ คงเกษม 1229901177452 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2853 นาย ธนภัสสร์ สุทธแย้ม 1139600274565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2854 นาย ธบดี ภัคดีวงษ์ธนา 1200901456752 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2855 นาย ธีรภัทร ทองสุ่น 1209601498130 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2856 นาย ธีรภัทร เจริญวัย 1219901069978 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2857 นาย ธีรเมธ ค ามูล 1489900574499 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2858 นาย บุสกล ส้ินเคราะห์ 1219800454981 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2859 นาย ปฎิญญา พรมใจมัน 1200901441631 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2860 นาย พุฒิพงศื ชาวราษฎร์ 1219901080246 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2861 นาย ฟ้าคราม โพธ์ิแก้ว 1219901065212 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2862 นาย ภูมินทร์ พ่ออามาตย์ 1499900501700 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2863 นาย ภูริวัติ วงค์สกุล 1219901069889 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2864 นาย ลักษวัต พันธ์ุพยัคฆ์ 1219901105052 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2865 นาย วจนะ ต๊ะมอญ 1219901079931 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2866 นาย วรภพ แวววับศรี 1219800469725 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊



2867 นาย วสันตพงศ์ นาวินปกาสิทย์ 1229901173511 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2868 นาย วัทธิกร เสียงวิลัย 1200901444924 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2869 นาย วัทธิกร พุนสมบัติ 1219901131525 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2870 นาย ศุภกิตต์ิ เช้ือวิเชียร 1219901049608 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2871 นาย ศุภวิชญ์ สังข์ค า 12199010086368 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2872 นาย สิรภพ แสงพล 1219901110561 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2873 นาย สิริกร สุขค าชา 1219901190741 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2874 นาย สุรธัช พรมวงศ์ 1219901076222 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2875 นาย อภิสิทธ์ิ สุดใจ 1219901086911 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2876 นาย อานนท์ ทับพิมล 1449900832943 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2877 นาย อิทธิพัทธ์ ราชวัฒน์ 1219901113331 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2878 นาย เอกพงษ์พิพัฒน์ ขันดี 1418000074669 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2879 นาย ยศพร หาวิชา 1369200049830 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊

2880 นาย ศุภณัฐ เมืองเกษม 1219901112431 วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซ๊


