


ล ำดับ เลขประจ ำตัวประชำชน สถำนศึกษำ ศูนย์ฝึกฯ

1 นางสาว พิชญาภัค จันทร์จวง 1248500023241 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามพิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

2 นางสาว จันทร์รัตน์ เอ็มม่า ฟลินท์ 1103900226510 โรงเรียนเกาะโพธ์ิถ้วยงามพิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

3 นางสาว นงนุช นทีธารทอง 1200601417069 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

4 นางสาว นภัสวรรณ แจ่มใส 1207500034187 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

5 นางสาว ศุภิสรา ท้าวขุนทอง 1208300043264 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

6 นางสาว จิราพร อาศัย 1200601414337 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

7 นางสาว สุภัสสรา สาปาน 1200601391761 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

8 นางสาว ชุติมา ไผ่โสภา 1200601420400 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

9 นางสาว ศลิษา บุญรักษา 1339900912247 โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

10 นางสาว ณัฐฐา แน่นหนา 1207500034811 โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

11 นางสาว ปวีณา เสนน้อย 1207500033296 โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

12 นางสาว เบญจมาศ วงละคร 1205700035493 โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

13 นางสาว จิราพร เสียงสังข์ 1200601409317 โรงเรียนบ่อทองวงศ์จันทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

14 นางสาว พัชราภรณ์ ยาลิ 1209000267010 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

15 นางสาว จณิสิตา วงษ์วาน 1200601414281 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

16 นางสาว โสภิดา เหลืองอ่อน 120060421554 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

17 นางสาว สิรยากร ปุณทวนิช 1439900577307 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

18 นางสาว ณาฏฌา ครูมาตย์ 1200601417000 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

19 นางสาว มณฑาทิพย์ สุขสถิตย์ 1208300037779 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

20 นางสาว กัญณดานันท์ สิทธิพรวรกุล 1200601424332 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

21 นางสาว วรัญญา พลอยงาม 1209702304071 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

22 นางสาว เกวลิน อินทร์เพ็ง 1478600114980 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

23 นางสาว ณัชชนิกานต์ ภู่สวรรค์คงสุข 1100201903820 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

24 นางสาว พิชญธิดา พราหมลอย 1139400025782 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

25 นางสาว กมลพรรณ ตะไลช่ัง 1209501205025 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

26 นางสาว จุฑาททิพย์ เช้ือวงค์ 120830037311 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

27 นางสาว ฟ้าใส หล้าธรรม 1207500032567 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร
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28 นางสาว ปารณีย์ หุ่นสวน 1209702361351 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

29 นางสาว พรรณษา ผู้ผ่ึง 1200601413896 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

30 นางสาว วรรณพร หาญณรงค์ 120060142953 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

31 นางสาว ปิยฉัตร เกลาเกล้ียง 1200601425185 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

32 นางสาว วิภาดา ศรีโยธี 1419902328291 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

33 นางสาว อรนิภา น้อยบุญทัน 1720501191293 โรงเรียนหัวถนนวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

34 นางสาว อรพินท์ บุญเสท 1200601417166 วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.พนัสพิทยาคาร

35 นางสาว กชกร วงค์สมุทร 1200601419215 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 

36 นางสาว ชนะฎา แซ่ต้ัง 1509966550929 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 

37 นางสาว ชนิภรณ์ สินศิริ 1559900498147 โรงเรียนพานทอง กลุ่มวันจันทร์ 

38 นางสาว ปิยภัทร เทียนทอง 1101501315861 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

39 นางสาว ภิญญาธิดา มนต์ขจรเดชา 1209000154797 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

40 นางสาว เบญญาภา วัฒนโยธิน 1208300039496 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

41 นางสาว อาทิตญา ส าเภาพี 1208300037817 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

42 นางสาว อชิสา ยามแย้ม 1199901149921 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

43 นางสาว มนัสนันท์ อ่อนมีโชคสกุล 1349901444247 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

44 นางสาว จิดาภา ชังศรี 1208300042659 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

45 นางสาว พิชญา ค ามุงคุล 134990160404 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

46 นางสาว จุฑารัตน์ ทองแพง 1209000322941 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

47 นางสาว นัฐธิฌา สอพระกาฬ 170990165907 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

48 นางสาว ชนัญญา จีนโน 1318500034608 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

49 นางสาว รัตนาภรณ์ บุราเกตุ 1208300035521 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

50 นางสาว ปาณิสา ร่ืนกุหลาบ 1209000255038 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

51 นางสาว กันติชา สารทิ 1209000309634 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

52 นางสาว วาสนา ความสวัสด์ิ 1349901490605 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

53 นางสาว ขวัญชนก ห่องค า 1102900112050 โรงเรียนพานทอง "สภาชนูปถัมถ์" กลุ่มวันจันทร์ 

54 นางสาว ธิดารัตน์ พระไชย 1103400111829 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 
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55 นางสาว รัตติยา ก่ิงทอง 1209000247159 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

56 นางสาว ธนออม ธาราดล 1200601416259 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

57 นางสาว พิชญาภา ส่อนนารา 1209000324455 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

58 นางสาว ชุติมา ปานแสง 1208300034788 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) กลุ่มวันจันทร์ 

59 นางสาว พรณิภา มิตรสุพรรณ 1207902340761 โรงเรียนเกาะสีชัง กลุ่มวันอังคาร

60 นางสาว กีรนันท์ มีชัย 1629900791421 โรงเรียนเกาะสีชัง กลุ่มวันอังคาร

61 นางสาว ทิฆัมพร เพียรหาสิน 1209601503974 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 กลุ่มวันอังคาร

62 นางสาว หน่ึงฤทัย ช้างไผ่ 1120300173749 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 กลุ่มวันอังคาร

63 นางสาว เรียวโกะ อ่วมอารีย์ 164010477646 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

64 นางสาว ธัญชนก สินทร 1209702316941 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

65 นางสาว กัญญารัตน์ บรรณกิจ 1449500026150 โรงเรียนชุนชนวัดหนองค้อ กลุ่มวันอังคาร

66 นางสาว กชกร เกษดี 1349200071649 โรงเรียนชุนชนวัดหนองค้อ กลุ่มวันอังคาร

67 นางสาว พิชญ์ชญาภา วงษ์เจริญโชติ 1209702312601 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

68 นางสาว อลิซตา พงษ์เพ็ชร 1209702289056 โรงเรียนดาราสมุทร กลุ่มวันอังคาร

69 นางสาว กานต์กนีย์ สมภพวรพงษ์ 263900011465 โรงเรียนทุ่งศุขลา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

70 นางสาว กมลชนก สอนนอก 1209301181106 โรงเรียนทุ่งศุขลา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

71 นางสาว ญาวิณี เพ็งจนทร์ทา 1110201304438 โรงเรียนทุ่งศุขลา "กรุงไทยอนุเคราะห์" กลุ่มวันอังคาร

72 นางสาว ธนพร ทองประยงค์ 1749901131903 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

73 นางสาว ลลิตา ปะนาโต 1448900025524 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

74 นางสาว สุรัสวดี กนกแก้ว 12093011883211 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

75 นางสาว ณัฐชยา วงศ์ศักด์ิ 1459901169954 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

76 นางสาว ศิริรัตน์ จันทร์แดง 1640300151287 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

77 นางสาว วริศรา ปะตังทะสา 1407600028853 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

78 นางสาว พัชรินทร์ บุตรสอน 1209401058551 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

79 นางสาว ปุณยนุช ขาวสุทธิ 12097022948807 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

80 นางสาว ฐิตาพร กระจันทร์ 12909702317092 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

81 นางสาว สโรชา ลีลอย 12097023552645 โรงเรียนศรีราชา กลุ่มวันอังคาร
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82 นางสาว เกวลิน เอ่ียมประโคน 1469900721963 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

83 นางสาว ดาราวรรณ สุดอุ้มชู 1209301185039 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

84 นางสาว นิธาดา มีใจดี 1209702265360 โรงเรียนสุรศักด์ิวิทยาคม กลุ่มวันอังคาร

85 นางสาว ภูนิดา ศรีเจริญ 1100600528143 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

86 นางสาว ณัฎฐณิชา เหลืองอ่อน 1209000279174 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

87 นางสาว สุภาพร ด ากร่ า 1228500034331 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

88 นางสาว ศิริวรรณ ตาลเอ่ียม 1409600407015 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

89 นางสาว ผกาวัลย์ โตสิงห์ 1640200166592 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

90 นางสาว อรพินท์ ก่ิงสีดา 1459700040342 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

91 นางสาว โศภิษฏ์ปรียา แก้วผา 1102003832766 วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจีเนีย แหลมฉบัง กลุ่มวันอังคาร

92 นางสาว วิภาดา สกุลธนสมบัติ 12097023472099 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

93 นางสาว ภัทรานิษฐ์ พ่ึงสงฆ์ 12093001179918 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา กลุ่มวันอังคาร

94 นางสาว อนินทิตา คนสนิท 1209000273630 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

95 นางสาว ศุภิสรา รอดพ้น 1219901082508 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

96 นางสาว สรัลรัตน์ มีสุวรรณ 1449900861307 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

97 นางสาว ปุญญิสา กิตติวราวุฒิ 1209000297474 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

98 นางสาว ชิตาภา ดีพร้อม 1209401059477 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

99 นางสาว มนัสนันท์ เผชิญรัตน์ 1100703921808 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

100 นางสาว ณัฐณิชา สุระประเสริฐ 1209000269349 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

101 นางสาว พิชชาภา แสนค าเมืองฤทธ์ิ 1209702348591 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

102 นางสาว กนกญาดา ไหมศรี 1407800034393 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

103 นางสาว ปณาลี คุณาวิริยะสิริ 1209000283368 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

104 นางสาว นันทอตา ช่ืนตา 1679000063020 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

105 นางสาว ณัฐธยาน์ ร่วมทอง 1209000310870 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

106 นางสาว สุตมา บรรดาศักด์ิ 1919900442971 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

107 นางสาว ศุภกร ศรีสกุล 1539900973821 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

108 นางสาว พราวนภัส บรรจงผล 1209000277422 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ
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109 นางสาว ศิวกร แพทอง 1209000315065 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

110 นางสาว ณัฐณิชา อรุณเรืองวิทย์ 1209000313623 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

111 นางสาว จิณห์ชนากานต์ สินมหัตกุลล์ 1209000261747 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

112 นางสาว สารวดี จันทรแก้ว 1209702296516 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

113 นางสาว ปิยาพัชร เป่ียมจิตต์ 1429300031508 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

114 นางสาว พิมพ์วิกา ล้ิมประเสริฐ 1209000312724 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

115 นางสาว จิราพัชร เดชชีวะ 1209000291701 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

116 นางสาว ปวริศา ปัญญา 1209000325419 โรงเรียนชลกันยานุกูล กลุ่มวันพุธ

117 นางสาว บุญฐิสา มีศรี 1209000269365 โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง กลุ่มวันพุธ

118 นางสาว สโรชา เวชกามา 1209501216965 โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

119 นางสาว ปริญญา กันกา 1200601424804 โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) กลุ่มวันพฤหัสบดี

120 นางสาว ณัฐนาถ พูลสวัสด์ิ 1218800038766 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

121 นางสาว สวรินทร์ ใหญ่สูงเนิน 1209301189191 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

122 นางสาว วชิรญาณ์ อ่ิมสอาด 1100703888282 โรงเรียนแสนสุข กลุ่มวันพฤหัสบดี

123 นางสาว นลัทพร ญาติเจริญ 1209301185349 โรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

124 นางสาว อินธิรา เกษี 1218800038197 โรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

125 นางสาว จรรยา ฤทธ์ิเนติกุล 1500701385204 โรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

126 นางสาว พิมพ์รพัสภ์ ชินโช 1439900563764 โรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

127 นางสาว พรณิภา หนูนะ 1209501215594 โรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

128 นางสาว ยลดา นิลวดี 1209000265131 โรงเรียนคลองก่ิวย่ิงวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

129 นางสาว จันทิมา ขุนภูมิ 1407500030317 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" กลุ่มวันพฤหัสบดี

130 นางสาว อรัญญา บุราคร 1200201115090 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" กลุ่มวันพฤหัสบดี

131 นางสาว มภัสวรรณ ใจเลิศ 1209702320018 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

132 นางสาว กรกนก ศรีโซติ 1209000312058 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

133 นางสาว ทัศรินทร์ รอดคง 1207500032826 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

134 นางสาว เมศฺณี รักถ่ิน 1209501203189 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

135 นางสาว ณัฐณิชา มากทรัพย์ 1209000310276 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี
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136 นางสาว ปทุมมาศ ผสมทรัพย์ 1200601414582 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

137 นางสาว ศิญาดา โขมะณี 1209501224470 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" กลุ่มวันพฤหัสบดี

138 นางสาว พริษฐา ผลดี 1209702324536 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มวันพฤหัสบดี

139 นางสาว อัญชิสา บุญแฟง 1219901103157 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มวันพฤหัสบดี

140 นางสาว ชนิลดาภา เวฬุกร 1200901459778 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มวันพฤหัสบดี

141 นางสาว เภณุกา อัศวเอกะวานิช 1149900921515 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

142 นางสาว รรัญ กล้าตลุมบอล 1200901442590 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา กลุ่มวันพฤหัสบดี

143 นางสาว ภคพร เนตรผง 1209702362292 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบูรพา กลุ่มวันพฤหัสบดี

144 นางสาว พรนภัทร ทองระอา 1209702335465 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

145 นางสาว ศุภิสรา มุงคุณแสบ 1309903432831 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

146 นางสาว ณิชกานต์ ประสงค์ศิลป์ 1419902268417 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ กลุ่มวันพฤหัสบดี

147 นางสาว ณัชนัน น่ิมจิตร์ 1110210325508 วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ กลุ่มวันพฤหัสบดี

148 นางสาว สุชานาถ แซ่ล้ี 1208300038805 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ กลุ่มวันพฤหัสบดี

149 นางสาว ก่ิงแก้ว ฉวีรัมย์ 1209000274571 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมบริหารธุรกิจ กลุ่มวันพฤหัสบดี

150 นางสาว ศุภรัตน์ ผ่องใส 1209501196000 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

151 นางสาว ชาลินี สัตรูพ่าย 1209501221179 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

152 นางสาว ศุภธิดา เทวะเส 1409600416910 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

153 นางสาว สุนิษา ถาวรพงศ์ 1218700016345 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน กลุ่มวันพฤหัสบดี

154 นางสาว ชลธิชา วงษ์น้อย 1209000286227 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

155 นางสาว จิรัชญา ส าแดงอ านาจ 1302401038162 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

156 นางสาว ศิริรัตน์ ชะนางวัน 1209702320077 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

157 นางสาว ก่ิงกาญ หอมช่ืน 1209000323360 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

158 นางสาว ชลิดา จันทร์ลอย 1209000283023 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี กลุ่มวันพฤหัสบดี

159 นางสาว มณีรัตน์ โสภารัตน์ 1209000324749 โรงเรียนเมร่ีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ กลุ่มวันศุกร์

160 นางสาว นลินี เพ่ิมปัญญา 1399000052446 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

161 นางสาว ชนณภัส จิวัฒธนิน 1101000170273 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

162 นางสาว ภัทรวิจิตรา รักษา 1209000306767 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์
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163 นางสาว ภูริชญา เทียนทอง 1209000316185 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

164 นางสาว สรัลพร ผาสุก 1209000314603 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

165 นางสาว ทิจิยา แก้ววันทา 1240401190168 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

166 นางสาว พัลลพา ศิริพงษ์ 1209000330692 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

167 นางสาว นนทิดา มัจฉาชาติ 1208300038287 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

168 นางสาว นพวรรณ แก้วพินิจ 1959900488956 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

169 นางสาว พรชิตา ย่ังยืน 1209000317831 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

170 นางสาว กชพร ไวยณางค์ 1209000274652 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

171 นางสาว ปพิชญา กุศล 1209000284526 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

172 นางสาว สิริวิมล ทองมาก 1209000328043 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

173 นางสาว ปลายฝน ดาวเรือง 1249900844561 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

174 นางสาว ณัฏฐณิชา วิเศษ 1209000268903 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

175 นางสาว หทัยพร หอมมาลา 1208300042365 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

176 นางสาว สุดธิรัตน์ ค าพล 1209000239717 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

177 นางสาว คณิตา ภาภิรมย์ 1468700045165 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

178 นางสาว ขวัญหทัย พ่วงใจ 1209000330650 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" กลุ่มวันศุกร์

179 นางสาว นภาพรรณ ศิริขันธ์ 1209000291956 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

180 นางสาว สิริชยากร เปียสกุล 1209702304985 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

181 นางสาว กิติมา ไชยศรี 1668600012522 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

182 นางสาว ยุวดี ดาเลิศ 1468900036615 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

183 นางสาว พชิยา พนมมรรค 1110201318170 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

184 นางสาว ธญญรัตน์ วงษ์พิทักษ์ 1329901449621 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

185 นางสาว ธนภรณ์ ดวงสีแสน 1209000313551 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

186 นางสาว สุพาณี ภู่ประพันธ์ 1209000223217 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

187 นางสาว สุมาวรรณ สุวรรณเขตร์ 1207900003131 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

188 นางสาว ชญาภา จารักษ์ 1209000338189 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

189 นางสาว พิยดา ทองบุตร 1209000284089 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวประชำชน สถำนศึกษำ ศูนย์ฝึกฯ

190 นางสาว สุพัตรา ดีศรี 1209000228502 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

191 นางสาว ดารินทรา โคตรสมพงค์ 1209000333098 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

192 นางสาว พรรณพฤกษา นิลฉวี 1229901135326 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

193 นางสาว จิตรลดา เบ็ญจนาค 1269500018400 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

194 นางสาว อภิชญา ทุมก่ิง 1489900569550 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

195 นางสาว จารุมน โฉมวิลัย 1209601523002 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

196 นางสาว เจนจิรา วินเท่อร์ส 4319500010427 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

197 นางสาว อาทิติญา เชิดโฉม 1620101305934 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

198 นางสาว กรกนก สร่างทุกข์ 1209000211863 โรงเรียนบ้านสวน (จ่ันอนุสรณ์) กลุ่มวันศุกร์

199 นางสาว จิรัชญา แต้พานิช 1209702291646 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

200 นางสาว ปรียา เก๊อะเจริญ 124041191831 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

201 นางสาว พิมอัปสร เพ็งธรรม 1529902326602 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ กลุ่มวันศุกร์

202 นางสาว พัจน์มนพร เผ่ือนผัน 1209702316444 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบ าเพ็ญ" กลุ่มวันศุกร์

203 นางสาว ศิรดา รินรักษา 1208600010957 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

204 นางสาว อังควรา ส าลีขาว 1208600010086 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา กลุ่มวันศุกร์

205 นางสาว ภัทรศิลา ประสงค์เจริญ 1209000299621 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ กลุ่มวันศุกร์

206 นางสาว ณัฐกานต์ ศรีเสาวงศ์ 1209000274997 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ กลุ่มวันศุกร์

207 นางสาว นิสากร สินนาม 2209000014179 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

208 นางสาว พัชรพร ชีวาจา 1209702347064 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

209 นางสาว รสธร อินทสิน 1729800351215 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม กลุ่มวันศุกร์

210 นางสาว อุมาพร จักรค า 1209702244001 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ กลุ่มวันศุกร์

211 นางสาว นันทิชา สระทองพิมพ์ 1209702673727 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ กลุ่มวันศุกร์

212 นางสาว รัชฎาภรณ์ สิงห์ดัด 120960153501 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ กลุ่มวันศุกร์

213 นางสาว ปาลิตา สวัสดี 1418600092412 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ กลุ่มวันศุกร์

214 นางสาว จิราพร จัดสนาม 1350101784282 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

215 นางสาว ศิวพร วันทะมาตร 1209301184954 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย กลุ่มวันศุกร์

216 นางสาว แบรนด้ี อัญมณี แรมซัม 1209601452962 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร
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ล ำดับ เลขประจ ำตัวประชำชน สถำนศึกษำ ศูนย์ฝึกฯ

217 นางสาว กริณา นนสุรัตน์ 2230700014017 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

218 นางสาว จันธิราภรณ์ อาญาเมือง 1626600795001 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

219 นางสาว ธันวรท ธนัญกรจิรเดช 1849901763127 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

220 นางสาว ณัฏฐ์กานต์ กองสูงเนิน 1200701438142 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

221 นางสาว แคทเธอรีน เชอร์แรท 1209601537712 โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

222 นางสาว ปอช่าร์ วิศินี แอมมารอล 1209601537755 โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

223 นางสาว ฮาน่า รีด 1209601491861 โรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

224 นางสาว ปวริศา คุ้มพลาย 1209702307399 โรงเรียนบางละมุง ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

225 นางสาว ปิยธิดา ช่ืนจิตต์ 1347900027586 โรงเรียนบางละมุง ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

226 นางสาว เกวลี แซ่โหงว 1219901013565 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

227 นางสาว รัตนาพร เหลืองอ่อน 1200901440503 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

228 นางสาว ฉัตรกมล หม่ืนยุทธ 1969900522061 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

229 นางสาว อภัสรา ปุณณะรัตน์ 1309801531059 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

230 นางสาว กมลชนก เป็นสุข 1209702332938 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

231 นางสาว รินทราย ชุติมา 1639900459078 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

232 นางสาว พิชญา รักษาวงศ์ 1103000205184 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

233 นางสาว พิสชา เจริญสุข 1200901450223 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

234 นางสาว พุทธรักษา อ้ิมรักษา 1348900147680 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

235 นางสาว รุ่งนภา แสนสุริวงศ์ 1200901496315 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

236 นางสาว สุชาดา ชิณวงค์ 1100201864468 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

237 นางสาว จินห์จุฑา เมฆหมอก 1209702340949 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

238 นางสาว อตินุช ผกาแดง 1209702316291 โรงเรียนศรีสุวิช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

239 นางสาว วริศรา ภูมิพิมพา 1439600075080 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

240 นางสาว นฤมล สามเส้ง 1909803195891 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

241 นางสาว ฐิตะวดี กล้าหาญ 1101801479493 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

242 นางสาว ชนาภา ภิลัยวัลย์ 1209000344618 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

243 นางสาว บุณณดา บุญประเสริฐ 1209601546720 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร
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244 นางสาว อทิตยา ปุยฝ้าย 1209000312856 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

245 นางสาว ชมพูนุช พิทักษ์ 1209601544069 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

246 นางสาว ธัญวรรณ ศรีสาคร 1209601511012 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

247 นางสาว พชรมล พันธ์ชมภู 1209601488029 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

248 นางสาว ศิริวิมล หารินทชาติ 1200901427744 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

249 นางสาว ชิตมาดา จุลยา 1160101955101 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

250 นางสาว วนัญชญา วงษ์อ้าย 1209702344995 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

251 นางสาว นิชญากร สมาธิ 1939900629914 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

252 นางสาว ญัฐชา จันจี 1200901465409 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

253 นางสาว วิราวรรณ แสนปล้ืม 1149900948039 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

254 นางสาว ปลายฝน ทันจังหรีด 1200901451831 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

255 นางสาว ณัฐกานต์ ส้มดี 1200901451602 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

256 นางสาว ปิยะธิดา หอมขจร 1200901447869 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

257 นางสาว พรพิชา มีศิริ 1200901475340 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

258 นางสาว ปทิตตา กมลรัตน์ 1200901447010 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

259 นางสาว ปวริศา หงษ์ษา 1200901467550 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

260 นางสาว ศุภรักษ์ ภู่พวง 1209000317947 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

261 นางสาว พชรกมล พุ้งน้อย 1100703900061 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

262 นางสาว วิรากานต์ คุ้มปลี 1200901443472 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

263 นางสาว อภิสรา เล้ยจรูญ 220090148539 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

264 นางสาว จีรวรรณ โพธิสม 1200901462281 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

265 นางสาว อรปรียา หาญเวช 1200901438002 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

266 นางสาว กฤตติกา เพ็งสา 1479300068584 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

267 นางสาว พัชรพร ศรีสุข 1219800472637 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

268 นางสาว บุษกร ราญรอน 1200901442379 โรงเรียนสิงห์สมุทร ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

269 นางสาว อัจฉริยา ปัตถานะ 1209601525668 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

270 นางสาว หยาดนภา บุญย่ิงดี 1209601547564 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร
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271 นางสาว กิตติญาพร ไชยสันต์ 1209601486492 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

272 นางสาว ณัฐภัสสร วงษ์วิเชียร 1200901462264 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

273 นางสาว ภัทรพร เพ่ิมพูน 1200901449756 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

274 นางสาว ประภาสิริ หมวดพราย 1209601521158 วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

275 นางสาว ณิชกานต์ ภาษิต 1219901122054 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

276 นางสาว จิดาภา นิลแย้ม 1209702239024 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

277 นางสาว พัชริดา ป้ันพราย 1769500004846 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

278 นางสาว นาตาชา ซ่ือสัตย์ 1104700123106 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

279 นางสาว อุรัสยา รักความดี 1209601496692 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

280 นางสาว พิชญาพร แหลมเฉียบ 1102003819531 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

281 นางสาว ณภัทร สุขสอาด 1209601499641 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

282 นางสาว ณัฐวีร์ วิชัยวงค์ 1449400035301 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

283 นางสาว จิตตินันท์ ธระเสนา 1209601532249 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

284 นางสาว ดุจดาว รักษา 1240401197669 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

285 นางสาว ชลธิชา โนมายา 1329700021861 ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ชลบุรี ศูนย์ฝึกย่อย รร.สิงห์สมุทร

286 นางสาว ธัญชนก มหาวรรณ์แจม 1219901071999 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

287 นางสาว ภัทรวดี การสร้าง 1219901072057 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

288 นางสาว จิรัญชยา สบายแท้ 1210101149634 โรงเรียนกวงฮ้ัว ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

289 นางสาว เนตรอัปสร ก้อนแก้ว 1409700266901 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

290 นางสาว ธรรณญนันท์ อัดลา 1219901109180 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

291 นางสาว กัญญณัท อินทนา 1219901108159 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

292 นางสาว รุจีรัตน์ บุตมะ 1219901105991 โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

293 นางสาว จิรวรรณ เงินปุ้น 1209501222761 โรงเรียนมาบตาพุดพิทยาคาร ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

294 นางสาว ชลิตา ขันทองค า 1459901193529 โรงเรียนระยองวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

295 นางสาว กนกวรรณ งามจันอัด 1200901444452 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

296 นางสาว ธัญสิริ พันค์ค า 1348900143633 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

297 นางสาว อภิญญา แพงโสภา 1399000046772 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง
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298 นางสาว อิงลดา ทุมดี 1269900434261 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

299 นางสาว กมลพรรณ ดวงไสว 1219901075609 โรงเรียนวัดป่าประดู่ ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

300 นางสาว เจียรไนย สุวรรณกาล 1209702368754 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

301 นางสาว จีรณัฐ มุ่งต่อกิจ 1219800482594 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

302 นางสาว ภัทรธิดา กิริยางาม 1200901446951 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

303 นางสาว ณัฐธิชา ถาวงษ์ 1200901456779 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

304 นางสาว นิสรา ไตร่ตรอง 1219901096916 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

305 นางสาว อุรัสยา หอมหอล 1200901464429 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

306 นางสาว ญาณิศา อินทร์แก้ว 1679900675188 โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

307 นางสาว วาสนา ไชยแสง 1341200167061 วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

308 นางสาว พิชญาถา พุ่มภักดี 1219901039360 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

309 นางสาว ณฐพง จันทร์โปร่ง 1102800125127 วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ศูนย์ฝึกย่อย รร.มัธยมตากสินระยอง

310 นางสาว วิรัชยาภรณ์ วิเชียรเสนาะ 1219901099907 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

311 นางสาว ปานิสรา เสาโมก 1339600128885 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

312 นางสาว อินทิรา ศรีชลา 1219901081749 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

313 นางสาว ปรียาภรณ์ ศรีสุข 1219901081951 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

314 นางสาว ยุพดี มีค า 1669800357290 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

315 นางสาว ภัทรวีร์ พ่ึงโพธ์ิ 1200901466189 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

316 นางสาว ธนพร จิตรเสง่ียม 1219901077679 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

317 นางสาว ณัฐนรี ยงกัน 1679900677148 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

318 นางสาว ชนิดาภา ตระกูลรัมย์ 1319901093576 โรงเรียนนิคมวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

319 นางสาว ชลลดา โนนสุรัตน์ 1368100046005 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

320 นางสาว เกศสุดา สุขวารี 1219901145488 โรงเรียนบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

321 นางสาว ชุติกาญจน์ แสวงหา 1219901059221 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

322 นางสาว วิลาสินี นิพันธ์ 1479900690316 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

323 นางสาว กัลยรัตน์ แม้นโชติ 1219901082028 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

324 นางสาว บุษปรัชญ์ ปานสีด า 1417500063495 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี
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325 นางสาว วีรยา ก าจัดภัย 1190201134931 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

326 นางสาว ธีรดา พลระนงค์ 1407800032714 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

327 นางสาว วิลาสินี ขอเชิญกลาง 1309903409759 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

328 นางสาว เย็นฤทัย สกุลช่วย 1209702261429 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

329 นางสาว นฤมล แสนนางชล 1419902401885 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

330 นางสาว สินีนาฏ ชัยศักด์ิ 1219901092643 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

331 นางสาว ศิริวิภา อัชฌาสัย 1219901129431 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

332 นางสาว ศศิกานต์ สกุลกล้า 1219901131312 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

333 นางสาว ขวัญข้าว นุ่มเนียม 1220900053140 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

334 นางสาว ชฎาพร ไกรสมโภช 1218700019824 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

335 นางสาว ยุพารัตน์ ลุนะหา 1240401194139 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

336 นางสาว จิตตานันท์ิ หนูกุล 1104000155676 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

337 นางสาว นันทิกา ผ่องใส 1219901049080 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

338 นางสาว ปานฝัน พวงเครือ 1200901411589 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

339 นางสาว ธัญพิมล โถนฑา 1749901126225 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

340 นางสาว ธัญดา แซ่ซ้ิม 1229901177614 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

341 นางสาว พัชรินทร์ สุกรอดรู้ 1220900052216 วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

342 นางสาว สุดารัตน์ จ าบุญ 1218800038278 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

343 นางสาว ปณิดา นัดสูงวงษ์ 1939300025769 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

344 นางสาว นริศรา ทรงรถ 1149500011848 วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

345 นางสาว ขวัญจิรา สามัญทิตย์ 1219901095111 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

346 นางสาว กฤษติยาภรณ์ ใขเอ้ือย 1430901332253 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

347 นางสาว อมรรัตร์ ผุดกระจ่าง 1218700021373 วิทยาลัยเทคนิคระยอง ศูนย์ฝึกย่อย ว.เทคโนโลยีไออาร์พีซี

348 นางสาว เกษมณี ศรีมูล 1219800470073 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

349 นางสาว ดาราวดี พลอยเกตุ 1218800038821 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

350 นางสาว เขมจิรา ประจงกาญน์ 1219800457425 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

351 นางสาว ณัฏฐพร หวานเสนาะ 1218900472165 โรงเรียนแกลง "วิทยาสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"
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352 นางสาว นันทการต์ วงค์จันทร์ 1219901120485 โรงเรียนแกลง "วิทยาสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

353 นางสาว พิมพ์พิชชา บุญแต่ง 1219901127609 โรงเรียนแกลง "วิทยาสถาวร" ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

354 นางสาว ณัฐธิดา รุ่งมา 1219800464910 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

355 นางสาว ภาพิมล บุญมี 1219800459355 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

356 นางสาว ธิดารัตน์ สุวรรรไตรย์ 17387000606117 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

357 นางสาว จุฑารัตน์ สุขสุภา 12197800470511 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

358 นางสาว จิดาภา ภักดิบดี 1220800067441 โรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

359 นางสาว กรรณิการ์ ป้อมสุวรรณ์ 1417600028381 โรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

360 นางสาว มนัสพร ประสมกิจ 121101151256 โรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

361 นางสาว พรรณธร ยาโสภา 1409200033703 โรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

362 นางสาว พรปวีณ์ แก้วพร้ิงเพริด 1210101151311 โรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

363 นางสาว จิดาภา คงเจริญ 1219800470120 โรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

364 นางสาว พรณิญา อนันทวัน 1219800481458 โรงเรียนมกฎเมืองราชวิทยาลัย ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

365 นางสาว นันทกานต์ อินทมา 1219901135755 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

366 นางสาว ภรณ์สุดา จินตนา 1218800039118 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

367 นางสาว ภัทรวรรณ วงค์เด่ือ 1218800039240 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

368 นางสาว ณัฐปาณี พรมวงษ์ 1218800035724 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

369 นางสาว กรนันท์ นิสัยซ่ือ 1218800034698 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

370 นางสาว ณัฏฐธิดา วิเศษศรี 1218800041031 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

371 นางสาว สิรินทรา บุญให้ 1219800469491 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

372 นางสาว อรกานต์ งามเสง่ียม 1219800466769 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

373 นางสาว วิมลพันธ์ สุวรรณโชติ 1219901095995 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

374 นางสาว บิว กล่ินสุคนธ์ 1738700058035 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

375 นางสาว บุญรักษา เพรียรชอบ 1219901123891 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

376 นางสาว มนัสนันท์ บุญเถิม 1209000243862 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

377 นางสาว สุพิชชา สุรชาติเมธากุล 1229901185668 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

378 นางสาว จิณัฐตา กิจจินดาหรา 121990108875 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"
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379 นางสาว สุภัทตรา ชอบค้า 1104200567595 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

380 นางสาว วันวิสาข์ เปอร์เชาวน์ 1220900051449 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

381 นางสาว แพรวา มีแสง 1219800471142 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

382 นางสาว ชาลิสา วิลเลียมส์ 1219800469989 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

383 นางสาว อริสา วีระนนท์ 1218800040078 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

384 นางสาว มานิสา สุดสวย 1220301135181 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

385 นางสาว วาสนา พลูสวัสด์ิ 1219800462780 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

386 นางสาว ฐิตาภา สัตย์อุดม 1219800472343 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

387 นางสาว ณัฐณิยา ย่ังยืน 1219800473749 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

388 นางสาว ปณิดา บ่อพลอย 1219800477558 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

389 นางสาว สลิลทิพย์ บุระค า 1219800453381 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"

390 นางสาว เบ็ญจภัทร วรรณศิริ 1219800470677 วิทยาลัยการอาชีพแกลง ศูนย์ฝึกย่อย รร.แกลง "วิทยสถาวร"
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