
ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

1 '1801600205420 นางสาว พนิดา คงตุ้ง 77/3 แกรนด์วิลเลจ1 ปากน้ า เมืองกระบี่ '0936262204 5 3/10/2020

2 '1929900581067 นางสาว ณัฏฐ์นรี แก้วประไพ 7 สุดมงคล ปากน้ า เมืองกระบี่ '0986257302 7 28/9/2020

3 '1920600224015 นางสาว มาริษา เกื้อกูล 177/13 กระบี่ - ปากน้ า เมืองกระบี่ '0636154288 7 3/10/2020

4 '1819900209282 นาย สหรัฐ หอมประกอบ 1 ปานุราช 2 ปากน้ า เมืองกระบี่ '0870397016 5 29/9/2020

5 '1104300293331 นางสาว รัญชิดา โซ่เชียงค า 27 นาทราย ปากน้ า เมืองกระบี่ '0969381672 3 29/9/2020

6 '1929900551061 นาย พลาวุฒิ บตุรแขก 24 สุขส าราญ - ปากน้ า เมืองกระบี่ '0836495492 7 29/9/2020

7 '1819900232306 นางสาว วันวิสาข์ ชูจันทร์ 25 - - ปากน้ า เมืองกระบี่ '0896509611 7 26/9/2020

8 '1103702200093 นางสาว กนกวรรณ ไพบลูย์ 295/1 มหาราช ปากน้ า เมืองกระบี่ '0918236278 7 28/9/2020

9 '1839900498942 นางสาว ลีลาวดี เชี่ยวการ 26 มหาราช 10 (สุคนธ์) ปากน้ า เมืองกระบี่ '0887532261 7 25/9/2020

10 '1849900309295 นางสาว สิมิลัล คาน 22 ศรีบารม1ี 1 ปากน้ า เมืองกระบี่ '0887688599 6 27/9/2020

11 '1809900791241 นางสาว อรัชพร อินทรพฤกษา 83 วัชระ ปากน้ า เมืองกระบี่ '0822897121 7 26/9/2020

12 '1819900244762 นางสาว ษุขรัท โมกกะสิโร 70/11 พลเดช - ปากน้ า เมืองกระบี่ '0843391324 7 29/9/2020

13 '1104300026464 นางสาว สุชาดา ผลิพัฒน์ 70 มหาราช แกรนด์วิลเลจ ปากน้ า เมืองกระบี่ '0971643226 7 29/9/2020

14 '1104500003581 นางสาว สุรัชยากร สมบรูณ์ 3 มหาราช 10 ปากน้ า เมืองกระบี่ '0618375776 7 28/9/2020

15 '1929900636821 นางสาว ณัฐวดี ศรีสุริยาวัฒน์ 129 มหาราช - ปากน้ า เมืองกระบี่ '0619639798 7 29/9/2020

16 '1929900572793 นาย ธนชิต นาวาสมุทร์ 116 ศฤงคารพัฒนา ปากน้ า เมืองกระบี่ '0924501136 7 2/10/2020

17 '1819900180560 นาย จงรักษ์ ยอดเชื้อ 11 ม.2 ฤกษ์เกษม ปากน้ า เมืองกระบี่ '0995267817 7 26/9/2020

18 '1801600208771 นาย สุทธิพงศ์ เพ็ชรรัตน์ 77/3 มหาราช แกรนด์วิลเลจ 1 ปากน้ า เมืองกระบี่ '0841168870 5 3/10/2020

19 '1819900256469 นางสาว กุลสตรี ภูมิสุทธาผล 77/4 คงคา ปากน้ า เมืองกระบี่ '0612427351 7 30/9/2020



20 '1819900243448 นาย ภูมินัฐ กาลสัมฤทธ์ิ 28 มหาราช 6 ปากน้ า เมืองกระบี่ '0906841545 7 30/9/2020

21 '1819900241224 นางสาว เจนจิรา เกื้อกูลส่ง 118/2 มหาราช ปากน้ า เมืองกระบี่ '0857847224 7 4/10/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

22 '1819900254075 นางสาว ภาริษา ชัยสุวรรณ 3 ราชอาญัติ ปากน้ า เมืองกระบี่ '0980139451 7 15/10/2020

23 '1939900316517 นางสาว เปมิกา โสภณ 48 นภาจรัส ปากน้ า เมืองกระบี่ '0858477523 5 23/9/2020

24 '1819900214171 นางสาว อัญธิญา เมียนทอง 57 ร่วมใจ ร่วมใจ ปากน้ า เมืองกระบี่ '0811413063 7 30/9/2020

25 '1819900251921 นางสาว วรดา คงด า 95/2 เจริญสุข ปากน้ า เมืองกระบี่ '0800396987 7 4/10/2020

26 '1819900235275 นางสาว กัญญรัตน์ ก่อบรรทดั 190 มหาราช ปากน้ า เมืองกระบี่ '0627163521 7 25/9/2020

27 '1819900252838 นางสาว ปภาดา เรืองศรี 46/2 นภาจรัส ปากน้ า เมืองกระบี่ '0856900435 7 10/10/2020

28 '1819900231423 นางสาว ไกรกมล สารดิษฐ์ 31/20 วัชระ - ปากน้ า เมืองกระบี่ '0800528962 7 29/9/2020

29 '1839900450524 นาย ปฏิภาณ อุดมกิตติโสภณ 223/1 กระบี่ ปากน้ า เมืองกระบี่ '0868489054 7 27/9/2020

30 '1819900244274 นางสาว ประวิญญา บญุปก 95/16 กระบี่ ปากน้ า เมืองกระบี่ '0869431352 7 26/9/2020

31 '1819900373635 นางสาว จันญาฎา หนูขจร 57 ร่วมใจ ปากน้ า เมืองกระบี่ '0650107823 4 29/9/2020

32 '1819900225547 นางสาว กวิน?ทรา? ด านิล 78/48 ปากน้ า เมืองกระบี่ '0832954531 7 26/9/2020

33 '1819900227582 นางสาว รัตนาวดี สุขเกิด 19 จุฑามาตย์ ปา้ทบัทมิ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0612173671 7 29/9/2020

34 '1102003122921 นางสาว ธีระชา ศิลปบตุร 20 นาเตย กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0980594854 5 26/9/2020

35 '2819900028995 นางสาว อรัญญา สุขธระ 495/32 อุตรกิจ - กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0836373076 7 23/9/2020

36 '1819900196008 นาย พงศธร ศิริวรรณวัฒนา 495/91 อุตรดิต - กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0843228432 7 6/10/2020

37 '1819900234961 นางสาว การะเกด บญุแก้ว 51 นาเตย - กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0936166323 6 28/9/2020

38 '1819900255071 นางสาว กาญจนา ขาวหวาน 61/1 ศรีพังงา กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0836065581 7 27/9/2020



39 '1169800192627 นางสาว วิรชนณีย์ จันทร์สว่าง 78/39 เจิรญสุข - กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0887938636 7 2/10/2020

40 '1819900201907 นางสาว ดุสิตา ลิขิตกาญจน์ 31 ศรีพังงา กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0649407164 7 23/9/2020

41 '1959900539095 นาย ฐากูร แปน้เกิด 78/40 เจริญสุข กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0884449578 7 28/9/2020

42 '1819900234457 นางสาว ชนรรถพร ไสไทย 298 ศรีตรัง กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0836410415 7 25/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

43 '1909802237841 วราภรณ์ ขวัญแก้ว 61/2 ศฤงคารพัฒนา กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0800727463 7 26/9/2020

44 '1929900643453 นางสาว ชลปภัส ดวงอักษร 1/136 วัชระ กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0824244313 7 27/9/2020

45 '1819900166451 นางสาว ปณุยาพร เพชรแก้ว 140/1 ศรีตรัง - กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0956418109 7 6/10/2020

46 '1929900552130 นางสาว ศศิวิมล รัตนคหะ 56/8 ถ.ศรีพังงา - กระบี่ใหญ่ เมืองกระบี่ '0970373989 7 3/10/2020

47 '1849901320543 นาย นายกฤษณุ ราชแสง 3 นภาจรัส กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0630690803 5 19/10/2020

48 '1819900240571 นางสาว อรฌา แสงเขียว 111 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0985955448 7 28/9/2020

49 '1819900251017 นางสาว อรนุช ทองขยัน 193 - - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0635383331 7 26/9/2020

50 '1819900151276 นางสาว อรนุช จีนพั่ว 174/1 ม.6 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0910364934 5 15/10/2020

51 '1819900079036 นาง ณัฐกานต์รวี มาตย์บตุร 8/2 ม.2 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0936400079 7 4/10/2020

52 '1819900222254 นางสาว สุขะจิต ย่ิงยง 66/1 เพชรเกษม - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0887535507 7 12/10/2020

53 '1810800028695 นางสาว นางสาวสิริลักษณ์หลับสัน 109/2 - - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0826326614 7 29/9/2020

54 '1819900246935 นางสาว ธิดาภรณ์ ด าหาย 72/3 ม.2 - - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0612241920 7 28/9/2020

55 '1819900194269 นางสาว จรัสศรี เจียวก๊ก 83 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0937578929 7 25/9/2020

56 '1819900233515 นางสาว สุณิสา หวังสป 35/1 ม.12 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0829410365 7 29/9/2020

57 '1929900594584 นาย ชยารพ บญุรินทร์ 113/36 ม. 11 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0966361414 7 27/9/2020



58 '1819900255144 นาย ณเรนทร์ฤทธ์ิเนื้อนวล 61 ม.4 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0878970469 7 12/10/2020

59 '1819900204345 นางสาว ธัญญาลักษณ์บตุรช านิ 9/1  ม.5 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0836483626 7 6/10/2020

60 '1819900237413 นาย ปรีชา ช่วยบ ารุง 136/1 ม.7 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0824202423 7 6/10/2020

61 '1819900201567 นาย คทายุทธ์ิ ชูเรือง 12 ม.2 - - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0640374594 7 13/10/2020

62 '1819900258941 นางสาว ศศิวิมล ลูกน้อย 96/1 ม.10 - - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0831908440 7 29/9/2020

63 '1819900241950 นาย ลาภทวี เพ็ชรอินทร์ 100 ม.1 - - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0858413683 7 1/10/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

64 '1819900181264 นาย สุมณฑล บตุรช านิ 42/2 ม. 6 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0980421379 7 28/9/2020

65 '1819900209525 นางสาว นลพรรณ มณีโชติ 114 ม. 1 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0876221303 7 28/9/2020

66 '1819900240490 นางสาว นฤมล ดวงขวัญ 12 ม.7 - - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0918261182 7 3/10/2020

67 '1819900237685 นางสาว อรญาณี วาสินธ์ 30 - - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0937580616 7 23/9/2020

68 '1819900241046 นางสาว อรจิรา เชื้อหอม 191 ม.8 - - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0817414418 7 1/10/2020

69 '1819900254873 นางสาว ณัฐณี กาหลง 105 ม.8 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0635856362 7 5/10/2020

70 '1819900185375 นางสาว จุฬาวดี มุลกุล 147 ม.2 - - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0912044796 7 23/9/2020

71 '1819900237961 นาย ศุภวิชญ์ ระวังภัย 118/43 ม.1 - - กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0986711474 7 29/9/2020

72 '1819900242212 นางสาว กรรณิกา? สามัญ 280 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0611899021 5 28/9/2020

73 '1819900260741 นางสาว ณัฐณิชา ทองค า 571/313 หมู่ 11 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0838615850 7 25/9/2020

74 '1809900466366 นาย นวกร บญุรินทร์ 113/36 หมู่ที่ 11 กระบี่น้อย เมืองกระบี่ '0824250020 7 27/9/2020

75 '1819900305028 นาย นันทชัย เชาว์ชั่ง 23 ม.6 เขาคราม เมืองกระบี่ '0970890201 5 29/9/2020

76 '1819900308531 นางสาว วรินลดา จันทร์พิทกัษ์ 203 เขาคราม เมืองกระบี่ '0957847368 5 23/9/2020



77 '1819900224656 นางสาว หทยัชนก พรรณแสง 350/1 ม.1 เขาคราม เมืองกระบี่ '0899706331 7 26/9/2020

78 '1819900249837 นางสาว ปวีณา สิทามารถ 72/2 ม.1 - - เขาคราม เมืองกระบี่ '0803564881 7 23/9/2020

79 '1810100210024 นางสาว บษุยา ท าสวน 208 ม.2 - - เขาคราม เมืองกระบี่ '095-908-1615 7 23/9/2020

80 '1929900533313 นางสาว อรวี ศรีงาม 88/1  ม.4 เขาคราม เมืองกระบี่ '0811349287 7 29/9/2020

81 '5810100029641 นางสาว นาอีมะห์ เหล่ชาย 48/3 ม.3 เขาคราม เมืองกระบี่ '0937147683 7 30/9/2020

82 '1819900261594 นางสาว นัยนา ใจเที่ยง 13 ม.4 เขาคราม เมืองกระบี่ '093-591-2976 7 23/9/2020

83 '1819900327404 นางสาว เกวลิน มุคุระ 34/2 ม.3 เขาคราม เมืองกระบี่ '0985574243 4 27/9/2020

84 '1819900251271 นาย อภิสิทธ์ิ นราพงษ์ 242 หมู่ 4 เขาคราม เมืองกระบี่ '0968674765 7 23/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

85 '1810100202439 นางสาว ชฎาพร ศรีวิรัตน์ 207/4  ม.1 เพชรเกษม - เขาคราม เมืองกระบี่ '0645100309 7 3/10/2020

86 '1819900258429 นางสาว เกศราภรณ์ กุลหลัง 27 ม.6 เขาคราม เมืองกระบี่ '0653586790 7 1/10/2020

87 '1819900217986 นางสาว สุพัตรา สามารถ 91 เขาทอง เมืองกระบี่ '0638854379 7 13/10/2020

88 '1819900264135 นาย พิพัฒน์พงษ์ เบญญาพันธ์ุ 188/1 - - เขาทอง เมืองกระบี่ '0930258370 7 6/10/2020

89 '1859900196261 นางสาว พัชรพร มะลิงาม 7 - - เขาทอง เมืองกระบี่ '0889915434 7 25/9/2020

90 '1810100210318 นางสาว อภิฤดี อู้สกุลวัฒนา 59 ม.1 เขาทอง เมืองกระบี่ '0800637237 7 2/10/2020

91 '1929900631871 นางสาว ฟาเซีย นิยมเดชา 56 ม. 3 เขาทอง เมืองกระบี่ '0629167785 7 6/10/2020

92 '1810100210377 นาย สรวิชญ์ บอ่หนา 190 - - เขาทอง เมืองกระบี่ '0929010723 7 1/10/2020

93 '1819900240929 นางสาว นันทนัท เกลาเกล้ียง 97 เขาทอง เมืองกระบี่ '0967965236 7 27/9/2020

94 '1819900225989 นางสาว ทพิย์วรรณ ข้อย่ีแซ่ 100 ม.1 - - เขาทอง เมืองกระบี่ '0647361400 7 27/9/2020

95 '1819900298307 นางสาว รจนา บกุโล 84 - - เขาทอง เมืองกระบี่ '0969094194 5 15/10/2020



96 '1819900315660 นางสาว สุกัญญา นุ่นแก้ว 31 ม.5 ทบัปริก เมืองกระบี่ '0936312457 5 2/10/2020

97 '1819900256621 นางสาว ณฐิกา รัตนบรีุ 136/13 ทบัปริก เมืองกระบี่ '096-749-9731 7 23/9/2020

98 '1819900242115 นาย ประจักษ์ นวลจันทร์ 159 ทบัปริก เมืองกระบี่ '0643193197 7 30/9/2020

99 '1810400154511 นางสาว สุภาพร ศรีหมาด 17-ม.ค. ทบัปริก เมืองกระบี่ '0930986972 5 2/10/2020

100 '1819900192177 นางสาว ชนม์ชนก พงประสิทธิ 30/2 ม.5 - - ทบัปริก เมืองกระบี่ '0980413702 7 6/10/2020

101 '1819900275285 นางสาว คุณัญญา นุ่นแก้ว 31 ม.5 ทบัปริก เมืองกระบี่ '0642172113 3 2/10/2020

102 '1819900251416 นางสาว ธัญญารัตน์ เกิดสุข 29 ม. 4 ทบัปริก เมืองกระบี่ '098-726-7561 7 21/9/2020

103 '1819900239891 นางสาว พรรณทพิา รัตนพันธ์ุ 276 ม.2 - - ทบัปริก เมืองกระบี่ '0822880112 7 29/9/2020

104 '1819900211571 นางสาว ขวัญใจ อรัญฤทธ์ิ 266 ม.6 ทบัปริก เมืองกระบี่ '0937301451 7 29/9/2020

105 '1819900315970 นางสาว อมรรัตน์ นกแก้ว 104 ทบัปริก เมืองกระบี่ '0864866498 5 29/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

106 '1819900259140 นาย พรศักด์ิ ข้อย่ีแซ่ 26 - - ทบัปริก เมืองกระบี่ '0800476135 7 29/9/2020

107 '1819900234236 นาย กฤษดา นวลจันทร์ 71 - - ทบัปริก เมืองกระบี่ '0822759818 7 24/9/2020

108 '1819900262141 นาย พัทธนันท์ สู้ไชยชนะ 179 ม. 3 ทบัปริก เมืองกระบี่ '0641094071 7 28/9/2020

109 '1809700313361 นางสาว โสภิตา เส้งส้ัน 58/1 ม.6 ทบัปริก เมืองกระบี่ '0636063917 7 3/10/2020

110 '1819900215797 นางสาว นัทธมน เขานุ้ย 526 ม. 7 ไสไทย เมืองกระบี่ '0620874206 7 26/9/2020

111 '1819900280068 นางสาว กนกวรรณ สุขใส 62 ม.3 - รอยไทย ไสไทย เมืองกระบี่ '0931123362 5 1/10/2020

112 '1819900252269 นางสาว กัญญ์วรา สุขประทงั 18 ม.2 ไสไทย เมืองกระบี่ '0981381348 7 26/9/2020

113 '1810100211764 นางสาว อารียา หง้าฝา 219 ม.5 - - ไสไทย เมืองกระบี่ '0987096425 3 27/9/2020

114 '1819900238690 นางสาว มาริต้า โต๊ะเหมาะ 105 - - ไสไทย เมืองกระบี่ '0937531690 7 5/10/2020



115 '1100702553473 นางสาว หทยัชนก สันติวรวงศ์ 226/85 ม.7 - - ไสไทย เมืองกระบี่ '0896476973 7 29/9/2020

116 '1819900201222 นางสาว ภูสุดา พึ่งมนัส 244/1 กระบี่ เจริญทรัพย์ ไสไทย เมืองกระบี่ '0828303286 7 29/9/2020

117 '1819900112408 นางสาว ชิณาธิป หวังสป 226/92 ไสไทย เมืองกระบี่ '0994088177 7 26/9/2020

118 '1819900253125 นาย พงศธร น่าสม 92 ไสไทย เมืองกระบี่ '0945832852 7 29/9/2020

119 '1810100216952 นางสาว วิไลวรรณ อยู่เย็น 24 ไสไทย เมืองกระบี่ '0828292411 5 26/9/2020

120 '1819900317352 นางสาว สุวรรณี พรหมช่วย 75 ม.2 ไสไทย เมืองกระบี่ '0970895265 5 23/9/2020

121 '1929800107843 นางสาว จารุวรรณ หมันบตุร 8 ม.7 - - ไสไทย เมืองกระบี่ '0836999932 7 26/9/2020

122 '1810100211420 นางสาว อรุณี มันสนิท 42/1 - - ไสไทย เมืองกระบี่ '0951577871 7 26/9/2020

123 '1939900357477 นางสาว กัญญาพัชร สิทธิเวช 171/18 ม.7 - - ไสไทย เมืองกระบี่ '0848985249 7 27/9/2020

124 '1810100210954 นาย ณัฐธิวัฒน์ สีหมุ่น 139/5  ม.4 - - ไสไทย เมืองกระบี่ '0936583795 7 1/10/2020

125 '1819900276150 นางสาว อาลิยา หมานเสบ 94/1 ม.2 ไสไทย เมืองกระบี่ '0937581488 5 1/10/2020

126 '1810100217584 นางสาว อรจิรา และเหล็ม 109 ไสไทย เมืองกระบี่ '0614274601 5 26/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

127 '1800400260094 นาย อภิวัฒน์ วงศ์สวัสด์ิ 421 ม. 5 - - ไสไทย เมืองกระบี่ '0937605946 7 26/9/2020

128 '1819900308949 นางสาว บษุบา ย้ิมปรางค์ 44/5 ม. 3 ไสไทย เมืองกระบี่ '0829534279 5 3/10/2020

129 '1819900250673 นางสาว สรัลพร หนองทะเล 411 ไสไทย เมืองกระบี่ '0955705401 7 11/10/2020

130 '1839900502338 นาย พีรณัฐ มีแก้ว 165 ไสไทย เมืองกระบี่ '098-679-2508 7 23/9/2020

131 '1819900246960 นางสาว ศศิธร ศรีน้อย 157/2 ม. 7 ไสไทย เมืองกระบี่ '0612107038 7 1/10/2020

132 '1819900235712 นาย เนติพงศ์ ณ ถลาง 102/31 ม. 3 - - ไสไทย เมืองกระบี่ '0869754317 7 29/9/2020

133 '1810100218238 นางสาว ศิริพร ค้ามาก 218/1 ม.4 ไสไทย เมืองกระบี่ '0612327161 5 2/10/2020



134 '1819900252951 นาย ธนานันท์ สนั่นก้อง 20 สนั้นก้อง1 ไสไทย เมืองกระบี่ '0962138177 7 26/9/2020

135 '2819900028243 นางสาว ฟารีดา มาศโอสถ 12 ไสไทย เมืองกระบี่ '0926058151 5 26/9/2020

136 '1929900638280 นางสาว กฤติมา เส็นหละ 141 ม.3 - - ไสไทย เมืองกระบี่ '0649169735 7 28/9/2020

137 '1819900233531 นางสาว สุพรรษา ขาวเหลือง 64/1 - - ไสไทย เมืองกระบี่ '0904924167 7 23/9/2020

138 '1810100212990 นางสาว อทติยา แอเหย็บ 80/1 - - ไสไทย เมืองกระบี่ '0937806864 7 26/9/2020

139 '1810100197559 นาย ทปีกร โสภี 43/2 นาไทย อ่าวนาง เมืองกระบี่ '0652106600 7 26/9/2020

140 '1819900256523 นางสาว ดารุณี สกุลเล็ก 67/2 - - อ่าวนาง เมืองกระบี่ '0987109362 7 1/10/2020

141 '2810100024831 นาย ธีระยุทธ ศรีสมุทร 156 อ่าวนาง เมืองกระบี่ '0937422371 5 26/9/2020

142 '1810100210822 นางสาว สุดารัตน์ วังพล 21/1 ม.4 อ่าวนาง เมืองกระบี่ '0994272170 7 2/10/2020

143 '1810101265957 นางสาว สุดารัตน์ โสเชื้อ 73 ม.6 - - อ่าวนาง เมืองกระบี่ '0987979408 5 26/9/2020

144 '1819900223676 นางสาว นัฐญมี เส้นปาน 93 - - อ่าวนาง เมืองกระบี่ '0918239911 7 1/10/2020

145 '1819900226811 นางสาว วริศรา มานพ 95 ม.1 อ่าวนาง เมืองกระบี่ '0915275715 7 1/10/2020

146 '1809900854901 นางสาว อัจฉริยา เอี่ยมประดิษฐ์? 142 อ่าวนาง เมืองกระบี่ '0993584391 7 30/9/2020

147 '1810100211985 นางสาว สุพัตรา ปฏิมินต์ 119 ม.1 อ่าวนาง เมืองกระบี่ '0623392104 7 26/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

148 '1819900237341 นางสาว โซไรดา ขนานใต้ 49/1 ม. 2 - - อ่าวนาง เมืองกระบี่ '0954299867 7 30/9/2020

149 '2819900028391 นางสาว ประภาพร มิตรเมือง 12 ม. 4 - - หนองทะเล เมืองกระบี่ '0980414645 7 26/9/2020

150 '1810100197991 นาย กฤษฎา พวงนุ่น 164  ม.5 หนองทะเล เมืองกระบี่ '0644803306 7 3/10/2020

151 '1810100214984 นางสาว ลัยลานา แดงหน า 22 - - หนองทะเล เมืองกระบี่ '0925258570 7 26/9/2020

152 '1819900278471 นาย กาศ เกบตุร 158 - - หนองทะเล เมืองกระบี่ '0620588504 7 1/10/2020



153 '1810100208232 นาย นลธวัช ช่างสนั่น 90 - - หนองทะเล เมืองกระบี่ '0908700832 7 1/10/2020

154 '1819900278764 ซานูซี สาระวารี 31 ม.3 หนองทะเล เมืองกระบี่ '0630621296 7 26/9/2020

155 '1810100213465 นางสาว อัสมา มุขศรีประเสริฐ 45 ม.1 หนองทะเล เมืองกระบี่ '0947353825 7 25/9/2020

156 '1810100213210 นางสาว ณัฐกานต์ บตุรหลี 120 ม. 2 หนองทะเล เมืองกระบี่ '0619245069 7 26/9/2020

157 '1810100216332 นางสาว กัณฑ์ชรี ดินแดง 58 ม.5 หนองทะเล เมืองกระบี่ '0985404091 7 1/10/2020

158 '2819900027638 นางสาว หทัยา ชายกุล 127 ม.3 คลองประสงค์ เมืองกระบี่ '0804340287 7 28/9/2020

159 '1819900359632 นางสาว อรอุมา ชาลัง 16 ม.1 - - คลองประสงค์ เมืองกระบี่ '0646214154 4 29/9/2020

160 '1819900236263 นางสาว บษุยมาศ อรรถจักร์ 94 ม.3 คลองประสงค์ เมืองกระบี่ '0612620588 7 16/10/2020

161 '1810200092252 นาย ปยิณัฐ กาญจนา 129 - - เขาพนม เขาพนม '0887624769 7 28/9/2020

162 '1819900235381 นางสาว จิตติมา เวชกุล 8 เขาพนม เขาพนม '0970509924 7 28/9/2020

163 '1810200091272 นางสาว อรอนงค์ แคล้วรบ 217 ม.10 เขาพนม เขาพนม '0970716416 7 26/9/2020

164 '1819900233671 นาย บลัลังก์ธรรมหมายประสงค์พุฒิ 1 ม.10 - - เขาพนม เขาพนม '0833913359 7 25/9/2020

165 '1801100148133 นางสาว กนกภรณ์ หมวดเมือง 140 เขาพนม เขาพนม '0822895418 7 28/9/2020

166 '1810200090080 นาย กรอบเพชร พิเศษศิลป์ 18 ม.2 - เขาพนม เขาพนม '0934868117 7 30/9/2020

167 '1810200093135 นางสาว อภิชญา รักเกื้อ 6 ม.7 - เขาพนม เขาพนม '0848891183 7 30/9/2020

168 '1819900244321 นางสาว อริสรา เกื้อประจง  167 ม.3 - - เขาดิน เขาพนม '0937356170 7 7/10/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

169 '1819900225717 นางสาว สตรีรัตน์ เปยีกบตุร 199 ม.3 - - เขาดิน เขาพนม '0808853796 7 1/10/2020

170 '1819900258348 นางสาว ฐิตาภรณ์ ย้วนเศษ 221 ม. 3 เขาดิน เขาพนม '090-486-2722 7 23/9/2020

171 '1819900211074 นางสาว กุสุมา ทวีทรัพย์ 1/1 ม.3 เขาดิน เขาพนม '0828066910 7 28/9/2020



172 '1819900234546 นางสาว ชฎาพร จันทร์เจริญ 296 ม.1 - - เขาดิน เขาพนม '0995499296 7 29/9/2020

173 '1800400259185 นางสาว ฐิติมา สถิตย์ 130 เขาดิน เขาพนม '0613642240 7 1/10/2020

174 '1819900249489 นาย ณัฐพล บญุฤทธ์ิ 83/1 หมู่ 1 เขาดิน เขาพนม '0954861506 7 29/9/2020

175 '1801100155024 นางสาว มนัตตา มณีนวล 136 - - เขาดิน เขาพนม '0612359339 7 2/10/2020

176 '1808200004512 นางสาว จันทมิา นวลศรี 26 สินปนุ เขาพนม '0822196122 4 29/9/2020

177 '1801100159577 นางสาว กิติมา เครือจันทร์ 314 ม.2 เขาพนม-ทุ่งใหญ่ สินปนุ เขาพนม '0955532374 7 2/10/2020

178 '2801100025498 นางสาว จินหจ์ุฑา เพ็งสกุล 81 ม.1 สินปนุ เขาพนม '0936797793 7 28/9/2020

179 '1801800011904 นางสาว ศศิมาภรณ์ ทบัทอง 226 ม.5 สินปนุ เขาพนม '0612573546 7 23/9/2020

180 '1801100149687 นาย สิทธิศักด์ิ เครือจันทร์ 1 ม.10 สินปนุ เขาพนม '0615587975 7 23/9/2020

181 '1801100156306 วิไลพร บญุทอง 8/1 ม.4 สินปนุ เขาพนม '0915237478 7 29/9/2020

182 '1810200104692 นางสาว จีรวรรณ หงษา 179 ม. 7 - - สินปนุ เขาพนม '0993655914 3 30/9/2020

183 '1801100160427 นาย นพคุณ บญุคง 191 สินปนุ เขาพนม '0932264381 7 29/9/2020

184 '1801100158953 นางสาว นางสาวนวรัตน์ จันทร์ทปิะ 244 ม. 6 สินปนุ เขาพนม '0937284019 7 24/9/2020

185 '1801100155563 นางสาว สกุลรัตน์ บรูพิศ 237 ม.2 - - สินปนุ เขาพนม '0640705115 7 1/10/2020

186 '1801000078826 นาย พัสสน จันทร์แจ่มศรี 153 ม.7 สินปนุ เขาพนม '0918206679 7 1/10/2020

187 '1810200092139 นางสาว ชุติมา จันทร์ทอง 225 ม.1 สินปนุ เขาพนม '0800803687 7 24/9/2020

188 '1801100159062 นางสาว ศรัญญา ทองจิต 162 ม. 3 สินปนุ เขาพนม '0622432916 7 29/9/2020

189 '1809700277721 นางสาว ผการัตน์ บญุรอดชู 56 ทุ่งใหญ-่เขาพนม - สินปนุ เขาพนม '0645734835 7 25/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

190 '1809900820097 นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วแหวน 392 ม. 8 พรุเตียว เขาพนม '0805488191 7 30/9/2020



191 '1819900251319 นางสาว ศรสวรรค์ ศรีสุวรรณ 103 ม.6 พรุเตียว เขาพนม '0624727263 7 2/10/2020

192 '1819900248709 นางสาว จิราภรณ์ หมั่นการ 276 ม.1 - - พรุเตียว เขาพนม '0883796258 7 29/9/2020

193 '1819900231563 นางสาว ณัฐชยา หนูรักษา 44/1 ม.7 พรุเตียว เขาพนม '0883836302 7 28/9/2020

194 '1819900222831 นางสาว ณัฐมล เลือกถือ 40 ม. 7 - - พรุเตียว เขาพนม '0649164518 7 29/9/2020

195 '1819900195648 นางสาว อังคณา แข็งขัน 160 ม.7 หน้าเขา เขาพนม '0923813250 7 29/9/2020

196 '1810200092465 นางสาว ปยิะมาศ ยูโส้ 149 หน้าเขา เขาพนม '0902925698 6 29/9/2020

197 '1819900232365 นางสาว ศิริกาญจนา ปรีชาชาญ 293 ม.6 หน้าเขา เขาพนม '061-452-3026 7 23/9/2020

198 '1809700271979 นางสาว มานิตา หนูรินทร์ 277 หน้าเขา เขาพนม '0937347648 7 28/9/2020

199 '1800800301138 นางสาว สราลี โต๊ะอิแต 468 ม.6 - - หน้าเขา เขาพนม '0610865273 7 28/9/2020

200 '1819900225113 นางสาว Anchisalak Chanakul 217 ม.3 หน้าเขา เขาพนม '0936089020 7 29/9/2020

201 '1819900225946 นางสาว แพรวนภา ชุมศรี 175 - - หน้าเขา เขาพนม '0806968631 7 26/9/2020

202 '1819900232985 นางสาว กนกวรรณ คงน้อย 158 ม. 6 หน้าเขา เขาพนม '0862791595 7 26/9/2020

203 '1801100168037 นางสาว ปาริฉัตร เพ็ชรเรือนทอง 170 ม.2 - - โคกหาร เขาพนม '0985489244 7 2/10/2020

204 '1801100160443 นาย ธีรวัต พรหมชัยศรี 176 ม. 2 - - โคกหาร เขาพนม '0630805343 7 28/9/2020

205 '1801100160974 นางสาว จุฑาทพิย์ ภาพสวัสด์ิ 116 ม. 1 โคกหาร เขาพนม '0987013746 7 12/10/2020

206 '1102002513004 นางสาว วรนุช เจริญวงศ์ โคกหาร เขาพนม '0936174199 7 5/10/2020

207 '1801100158376 นาย ณัฐพล สืบพงค์ 180 ม.2 - - โคกหาร เขาพนม '0913205269 7 7/10/2020

208 '1810700043021 นางสาว พิมพ์ลภัส เภาพันธ์ 186 ม. 4 โคกหาร เขาพนม '0809033426 5 29/9/2020

209 '1801100161997 นาย จิระพงศ์ ฟุ้งเฟื่อง 79 โคกหาร เขาพนม '095-267-1156 7 23/9/2020

210 '1810300084600 นางสาว อารีญา เกื้อชาติ 25 ม. 6 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา '0966324820 7 26/9/2020



ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

211 '1810300085487 นางสาว บญุภา ย่าแหม 43 ม.4 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา '0936141519 7 15/10/2020

212 '2909801025920 นางสาว อารยา หว้าหาบ 123/4 ม.2 - - เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา '0884434058 7 28/9/2020

213 '1929900500679 นางสาว ธัญญรัตน์ ไกรณรงค์ 4/2 ม.2 เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา '0984315111 7 16/10/2020

214 '1103701605642 นางสาว สกุลตรา สุขเหลือ 87 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา '0654106463 7 15/10/2020

215 '1900901202916 นางสาว วนิดา ร่ืนเริง 202 ม.4 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา '0988433842 7 18/10/2020

216 '1810400141427 นาย สุรวัฒน์ ละงู 207 เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา '0622127254 7 24/9/2020

217 '1929900786416 นางสาว ณิชารีย์ จิหม้ง 168/1 ม. 3 - - เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา '0966561820 3 13/10/2020

218 '1839900406789 นางสาว สิทธิณี คลองยวน 284 ม. 6 - - เกาะกลาง เกาะลันตา '091-038-4576 7 23/9/2020

219 '1810400146267 นาย ธีระพงศ์ สมนึก 218ม.4 เกาะกลาง เกาะลันตา '0937701714 7 27/9/2020

220 '1810300082518 นางสาว โสม จิตตบรรจง 153 - - เกาะกลาง เกาะลันตา '0956906808 7 28/9/2020

221 '1819900248768 นางสาว สุภาพรรณ สุภาพ 91 - - เกาะกลาง เกาะลันตา '0981372844 7 30/9/2020

222 '1810300079827 นางสาว กมลรัตน์ มาศโอสถ 66 ม. 10 เกาะกลาง เกาะลันตา ' 7 3/10/2020

223 '1810300086548 นางสาว ซานี้ต้า บตุรสมัน 242 ม.6 - - เกาะกลาง เกาะลันตา '0980719832 7 23/9/2020

224 '1810300087528 นางสาว เกตสราพร ชาญน้ า 12 - - เกาะกลาง เกาะลันตา '0936785437 7 27/9/2020

225 '1810300086998 นางสาว นริสา นฤทธ์ิ 216 ม.2 เกาะกลาง เกาะลันตา '0643962772 7 23/9/2020

226 '1810300083492 นางสาว อรินรัตน์ หาญทะเล 204 ม.8 - - เกาะกลาง เกาะลันตา '0923992291 7 3/10/2020

227 '1819900228392 นางสาว วนิตา สูน่าหู 116 ม.8 เกาะกลาง เกาะลันตา '085-647-2911 7 23/9/2020

228 '1819900243332 นางสาว วนิดา ปตุิค า 126 ม.5 - - เกาะกลาง เกาะลันตา '0927376313 7 1/10/2020

229 '1819900279531 นางสาว อรัญญา ศรีหมาด 121 ม.1  - - เกาะกลาง เกาะลันตา '0984954132 7 2/10/2020



230 '1819900189206 นางสาว พิซสิล้า หวามาก 93 ม.6 - - เกาะกลาง เกาะลันตา '0645744767 7 15/10/2020

231 '1819900191448 นาย สุทธิชัย กะลันตัน 45 คลองยาง เกาะลันตา '0936033434 7 29/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

232 '1810300076194 นาย ชา?นนท์ หวัแหลม 148 ม.1 คลองยาง เกาะลันตา '0988956985 7 29/9/2020

233 '1810300087218 นางสาว อารียา ลูกหยี 121 คลองยาง เกาะลันตา '0987294706 7 1/10/2020

234 '1930700048804 นางสาว ธัญญารัตน์ ภูมิสถิตย์ 137 ม.1 - - คลองยาง เกาะลันตา '091-326-1564 7 23/9/2020

235 '1810400156718 นางสาว ปวีณา พืชพงษ์ 89 ม. 6 - - คลองยาง เกาะลันตา '0837972217 7 1/10/2020

236 '1810300084359 นางสาว พรฤดี กุลการ 96 ม.6 คลองยาง เกาะลันตา '0958360886 7 9/10/2020

237 '1810400158869 นางสาว พนิดา ก๊กใหญ่ 207 - - คลองยาง เกาะลันตา '0987425404 5 29/9/2020

238 '1819900241135 นางสาว อัสมาต์ ใจเที่ยง 170 - - คลองยาง เกาะลันตา '0937154353 7 1/10/2020

239 '1810300084910 นางสาว รัชฎา วิชาค า 141 ม.1 ศาลาด่าน เกาะลันตา '0612571504 7 30/9/2020

240 '1810300084103 นางสาว ภนัดดา ไทยวิวัฒน์ 241 ม.1 ศาลาด่าน เกาะลันตา '0650601749 7 2/10/2020

241 '1810300087455 นาย ธีรพล ทะเลลึก 68 ม.1 - - ศาลาด่าน เกาะลันตา '0972103200 7 1/10/2020

242 '1929900640896 นางสาว ณิชาภัทร กัลยาภานันท์ 146  ม. 1 ศาลาด่าน เกาะลันตา '0622296643 7 29/9/2020

243 '1810300079983 นางสาว สิรินดา สันม่าแอ 192 ม.2 - - ศาลาด่าน เกาะลันตา '0986913863 7 1/10/2020

244 '1810300094931 นางสาว จุไวรีอะห์ เกื้อชาติ 223 ศาลาด่าน เกาะลันตา '0951592010 5 29/9/2020

245 '1909802271021 นาย ณัฐกานต์ พรหมอินทร์ 161 ม.1 ศาลาด่าน เกาะลันตา '0971235642 7 28/9/2020

246 '1810400147077 นางสาว อรษา จีนนา 86 ม.7 - - คลองทอ่มใต้ คลองทอ่ม '0918219313 7 23/9/2020

247 '1929900633750 นาย ธนาธิป เบด็เสร็จ 160/8 ม.2 คลองทอ่มใต้ คลองทอ่ม '0999830103 7 19/10/2020

248 '1929900635752 นางสาว โชษิตา ทองคง 210/26 ม.2 - - คลองทอ่มใต้ คลองทอ่ม '0918211785 7 29/9/2020



249 '1839900563370 นางสาว ปานศิริ ทองผอม 51/1 ม.3 - - คลองทอ่มใต้ คลองทอ่ม '098-014-7107 5 23/9/2020

250 '1819900256671 นางสาว มิรันตรี    ขนานใต้ 20 ม.6 วังหนิ คลองทอ่มใต้ คลองทอ่ม '0653605175 6 29/9/2020

251 '1810400145457 นางสาว นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุวรรณ 98/5 ม.2 11 คลองทอ่มใต้ คลองทอ่ม '0952911024 7 29/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

252 '1810400148928 นางสาว ปริษา บอ่หนา 8/7 ม.3 คลองทอ่มใต้ คลองทอ่ม '0980320271 7 30/9/2020

253 '1929900647181 นาย ภควัต กังงา 259/7  ม. 2 เพชรเกษม? 7 คลองทอ่มใต้ คลองทอ่ม '0943204470 7 1/10/2020

254 '1810400156254 นางสาว กรกนก บตุรเล่ียม 127/8 คลองทอ่มใต้ คลองทอ่ม '0939108428 7 2/10/2020

255 '1810400144167 นางสาว รุจิเรข จันทร์สุวรรณ 208/16 คลองทอ่มใต้ คลองทอ่ม '0657759821 7 24/9/2020

256 '1819900257040 นางสาว ศศิเกศ สุวรรณ 17/2 ม.5 - - คลองทอ่มใต้ คลองทอ่ม '0611943852 7 25/9/2020

257 '1939900325184 นางสาว นิศารัตน์ เรนเรือง 154/10 คลองทอ่มเหนือ คลองทอ่ม '0622298080 7 8/10/2020

258 '1111111111119 a b คลองทอ่มเหนือ คลองทอ่ม ' 3 24/9/2020

259 '5104310000185 นางสาว k j คลองทอ่มเหนือ คลองทอ่ม '0923647825 3 28/9/2020

260 '1810400147158 นาย อติวัชญ์ แก้วเจือ 10 ม.4 - - คลองทอ่มเหนือ คลองทอ่ม '0902326419 7 1/10/2020

261 '1959900457196 นางสาว ฮาวา รัตนยุธนารัตน์ 90/1  ม.6 2 คลองทอ่มเหนือ คลองทอ่ม '0872842403 7 3/10/2020

262 '1810400145171 นางสาว ปรัศนียาภรณ์ใจแก้ว 18/1  ม.1 - - คลองทอ่มเหนือ คลองทอ่ม '0822521873 7 2/10/2020

263 '1801000074499 นาย ศุภวิชญ์ ดอกแย้ม 30/11 ม.2 คลองทอ่มเหนือ คลองทอ่ม '0624507493 7 15/10/2020

264 '1819900169884 นาย วัชรพงษ์ ไชยชิต 33/2 คลองพน คลองทอ่ม '0623830934 7 30/9/2020

265 '1929900582799 นางสาว สุนิษา เซ่งกั้ว 137/4 คลองพน คลองทอ่ม '0967622915 7 28/9/2020

266 '1929900640934 นางสาว นัทธมน เผ่าชู 16/3 ม.2 คลองพน คลองทอ่ม '0995243614 7 2/10/2020



267 '1819900227558 นางสาว ณิชกุล ทุ่งใหญ่ 382/7  ม.1 คลองพน คลองทอ่ม '0899707345 7 27/9/2020

268 '1819900206160 นางสาว กาญจนาพร คิดรอบ 16 ม.6 -  - คลองพน คลองทอ่ม '0828112628 7 30/9/2020

269 '1929900555988 นางสาว อรนลิน สุวัฒนพันธ์ 299/1 - - คลองพน คลองทอ่ม '0970502115 7 4/10/2020

270 '1810400145082 นางสาว ธิดาทพิย์ จงรักษ์ 94/1 ม.10 คลองพน คลองทอ่ม '0801422109 7 27/9/2020

271 '1920500053235 นาย เนติพงศ์ พลฤทธ์ิ 85/1 คลองพน คลองทอ่ม '0615304060 7 27/9/2020

272 '1839900485468 นาย พัฒนพงษ์ พุ่มสุวรรณ 136 ม 6 คลองพน คลองทอ่ม '0966488924 5 6/10/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

273 '1810400114985 นางสาว กชกร รัตนา?มาศ? 69/2 - - คลองพน คลองทอ่ม '084-321-5641 7 23/9/2020

274 '1920700077341 นางสาว ปาริชาต ไชยชิต 44/1 ม.8 - - คลองพน คลองทอ่ม '0940849725 7 1/10/2020

275 '1819900242026 นางสาว นัตตินาภรณ์ จ านงลักษณ์ 84/3  ม 3 คลองพน คลองทอ่ม '0912047995 7 4/10/2020

276 '1810400145465 นางสาว ธันย์ชนก สาเก 79 ม.12 - - คลองพน คลองทอ่ม '0937867422 7 28/9/2020

277 '1929900454847 นางสาว จารุวรรณ ศรีชัย 3 ม.2 - - คลองพน คลองทอ่ม '0955381760 7 1/10/2020

278 '1810400141389 นาย พงศ์ศักด์ิ มดคัน 84/2 เพชรเกษม มัสยิดดารุสลาม ทรายขาว คลองทอ่ม '0801479625 7 29/9/2020

279 '1920700080791 นางสาว นุชรี มดคัน 33/6 ม.3 _ - ทรายขาว คลองทอ่ม '0994838014 7 23/9/2020

280 '1929900611624 นางสาว นัทธนิตา พลูหนัง 13/1 ม.3 ทรายขาว คลองทอ่ม '0805290938 7 12/10/2020

281 '1920500068526 นางสาว นิรชา ทองอ่อน 45/8 ม.3 - - ทรายขาว คลองทอ่ม '0625263680 7 29/9/2020

282 '1830100093044 นาย ณัฐภัทร สมานราษฎร์ 120/9 ม. 2 ทรายขาว คลองทอ่ม '0966532605 7 27/9/2020

283 '1929900582535 นางสาว สิรินทพิย์ ศุภนิมิตรวรกุล 48/9 ม.4 - - ทรายขาว คลองทอ่ม '0836640185 7 28/9/2020

284 '1920700087249 นางสาว ประกายมาศรักบรีุ 17 - - ทรายขาว คลองทอ่ม '0630637334 5 29/9/2020

285 '1920700077553 นางสาว วรัญญา ถิ่นพังงา 180 ม.1 - คลองขนาน ทรายขาว คลองทอ่ม '0950981766 7 30/9/2020



286 '1810400144906 นางสาว ชุติมา โต๊ะหมาน 37 ทรายขาว คลองทอ่ม '0937932022 7 29/9/2020

287 '1810400148898 นางสาว ปริสา ศุภนิมิตรวรกุล 48 ทรายขาว คลองทอ่ม '0936196038 7 28/9/2020

288 '1920500052701 นางสาว สกุลญา เขียวสด 15. ม.6. - - ทรายขาว คลองทอ่ม '0980162439 7 2/10/2020

289 '1810400146402 นาย วรรณกร โต๊ะหมาด 2/4 ม.5 ทรายขาว คลองทอ่ม '0936378312 7 3/10/2020

290 '1810400155533 รัตนาวดี หา้เส็ม 58/6 - - ทรายขาว คลองทอ่ม '0883810737 7 1/10/2020

291 '1920700081534 นางสาว สกาวรัตน์ ณ นคร 31/1 ม. 7 - - ทรายขาว คลองทอ่ม '0918495627 7 25/9/2020

292 '1810400141109 นางสาว รัชนก ตันนุรักษ์ 16/3 ม. 3 หว้ยน้ าขาว คลองทอ่ม '0612131800 7 29/9/2020

293 '1819900200277 นาย อรรถสิทธ์ิ ลูกไม 173/3 - โคกยูง หว้ยน้ าขาว คลองทอ่ม '0936631681 7 26/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

294 '1810400144191 นางสาว ธิติยาภรณ์ แข็งแรง 33/1 - - หว้ยน้ าขาว คลองทอ่ม '0650417224 7 1/10/2020

295 '1810400142245 นางสาว จินดารัตน์ ปตัตานี 123/2 - - หว้ยน้ าขาว คลองทอ่ม '0935818466 7 1/10/2020

296 '1810400155711 นาย ศรัณย์ หวังสป 171/1 - ทา่ควน หว้ยน้ าขาว คลองทอ่ม '0935941042 7 2/10/2020

297 '1819900227931 นางสาว เจนจิรา ล าพน 43 ม. 7 หว้ยน้ าขาว คลองทอ่ม '0918207473 7 2/10/2020

298 '1810400140528 นางสาว ปรารถนา มโนรัตน์ 92/1 หว้ยน้ าขาว คลองทอ่ม '0817874060 7 4/10/2020

299 '1819900250916 นางสาว รุ่งฤทยั ตรงไกรจักร 44/1 ม. 8 พรุดินนา คลองทอ่ม '0936565843 7 1/10/2020

300 '1139600030259 นางสาว นนทธิ์ฌา วรมูล 2 - - พรุดินนา คลองทอ่ม '0622427441 7 26/9/2020

301 '1819900235836 นางสาว จุรีรัตน์ บญุเมือง 124 ม.8 พรุดินนา คลองทอ่ม '0937736164 7 29/9/2020

302 '1819900237740 นางสาว อัญมณี โจ้งบตุร 107/3 ม.5 - - พรุดินนา คลองทอ่ม '0916526992 7 30/9/2020

303 '1810400168431 นางสาว อารียา สมเกื้อ 30 ม.3 พรุดินนา คลองทอ่ม '0959066042 3 9/10/2020

304 '1810800026102 บณัฑิตา สมเกื้อ 19 ม.3 พรุดินนา คลองทอ่ม '0653814766 7 26/9/2020



305 '1800800300638 นางสาว พรจรัส ร าพัฒน์ 28/2 ม.1 - - เพหลา คลองทอ่ม '0655327429 7 27/9/2020

306 '1819900204167 นางสาว เพชรมณี มณีมัย 181 ม.3 - - เพหลา คลองทอ่ม '0801479340 7 7/10/2020

307 '1819900233841 นาย คณิศร เกิดทรัพย์ 54/2 ม.6 เพหลา คลองทอ่ม '0841854378 7 8/10/2020

308 '1810400147131 กลางตะวัน บตุรเล่ียม 18/2 ม.5 เพหลา คลองทอ่ม '0937825549 7 8/10/2020

309 '1819900223161 นางสาว รัตนมน เอี่ยนเล่ง 20/3 ม. 5คลองทอ่ม-พรุเตย - เพหลา คลองทอ่ม '0635943226 7 1/10/2020

310 '1819900236948 นาย พิพรรธ เพชรเรือนทอง 12 เพหลา คลองทอ่ม '082-806-2752 7 23/9/2020

311 '1810400156840 นางสาว สโรชา ทองช่วย 48/1 ม.6 เพหลา คลองทอ่ม '0948303750 7 11/10/2020

312 '1819900213077 นาย สุวัชรพงษ์ เดชมาก 32/2 ม.3 - - เพหลา คลองทอ่ม '0884944128 7 29/9/2020

313 '1829900166311 นาย กฤษฎา ปานศรี 4/40 ม. 2 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก '0947488714 7 26/9/2020

314 '1909802179205 นาย จิระศักด์ิ นุ่นบนิ 126/7 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก '0964740625 7 29/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

315 '1810500103489 นางสาว สุชาดา คชนูด 86/4 ม. 4 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก '0612016838 7 26/9/2020

316 '1839900497784 นางสาว ณัฐณิชา คงสุวรรณ 191/5 ม.2 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก '0656517832 7 2/10/2020

317 '1820500140104 นาย ชยพล บานเย็น 98/1 - - อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก '0972058572 7 5/10/2020

318 '1819900270429 นาย ชยุตพงศ์ ภักดี 93/8 ม.7 อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก '0961845716 7 25/9/2020

319 '1819900207913 นางสาว สุวรรณี   จันทะมาตย์ 205/2 ม. 2 - - อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก '091-754-5204 7 23/9/2020

320 '1800900166097 นางสาว อัญชิษฐา สังข์แก้ว 105/1 ม.3 แหลมสัก อ่าวลึก '0965485110 7 28/9/2020

321 '1810500104329 นางสาว สุกัญญา นายาว 83/4 ม.3 - - แหลมสัก อ่าวลึก '0979579669 7 27/9/2020

322 '1829900172745 นางสาว อังคณา แก้วบญุมา 58/1 ม. 5 - แหลมสัก อ่าวลึก '0980644290 7 26/9/2020

323 '1810500107905 นางสาว จิราภรณ์ เล็กข า 78/5 ม.4 - - แหลมสัก อ่าวลึก '0612425716 7 28/9/2020



324 '1810500098485 นางสาว ปยิะรัตน์ นายาว 83/5 ม.3 - แหลมสัก อ่าวลึก '0983319520 7 8/10/2020

325 '1819900236824 นางสาว ธิดารัตน์ แสงทอง 8/2 ม.4 แหลมสัก อ่าวลึก '0967824872 7 1/10/2020

326 '1219900584437 นาย ศักด์ิพันธ์ บวัก้านทอง 63/2 ม.5 - - แหลมสัก อ่าวลึก '0959012264 7 4/10/2020

327 '1820700058312 นางสาว ชนัญชิดา ชุ่มจิตร์ 71/4 นาเหนือ อ่าวลึก '0962054405 7 1/10/2020

328 '1819900256205 นางสาว หทยัชนก เพชรพิรี 60/2 ม.2 นาเหนือ อ่าวลึก '0639921522 3 29/9/2020

329 '1829900163894 นาย วัชรากร พรหมเอี่ยม 86 ม. 4 - - นาเหนือ อ่าวลึก '0808919747 7 29/9/2020

330 '1819900242310 นางสาว ปริณา จันมณี 50/7 ม.4 - - คลองหนิ อ่าวลึก '0878879171 7 1/10/2020

331 '1819900238720 นางสาว ชนัญดา กองสิน 190 คลองหนิ อ่าวลึก '0611961011 7 12/10/2020

332 '1810500118559 นางสาว สุไหวบะห์ เจะปอ 5/3 ม.5 - - คลองหนิ อ่าวลึก '0936786306 5 28/9/2020

333 '1959900585364 นางสาว แวนารีมะห์ เปาะสู 85/8 - คลองหนิ อ่าวลึก '0630788414 7 1/10/2020

334 '1810500109649 นางสาว อนัญธิตา บา้นนบ 68/6 คลองหนิ อ่าวลึก '0986981724 7 28/9/2020

335 '1819900241976 นางสาว 2553 เครือวัลย์ 43/13 ม.2 คลองหนิ อ่าวลึก '0630806934 7 23/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

336 '1819900235291 นางสาว ณัฏฐพิชา มาตรบตุร 35/1 ม.3 - - คลองหนิ อ่าวลึก '0901751152 7 26/9/2020

337 '1809900687699 นางสาว วีรยา อินสุไหว 101 ม.3 คลองหนิ อ่าวลึก '0893678256 7 23/9/2020

338 '1103701605243 นางสาว มรกต บา้นนบ 88/3 ม.4 - - คลองหนิ อ่าวลึก '0946154935 7 24/9/2020

339 '1819900166401 นาย อนัส ศรีสอาด 59/7 ม. 4 คลองหนิ อ่าวลึก '0848483801 7 3/10/2020

340 '1810500115541 นางสาว ยุพา บตุรหลัง 59 - - อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก '0987011497 5 28/9/2020

341 '1819900217536 นางสาว สุภาภรณ์ บตุรหลัง 51/1  อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก '0943834137 7 30/9/2020

342 '1819900213417 นางสาว อาลียา เริงสมุทร 11/1 ม.4 - - อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก '0611942272 7 23/9/2020



343 '1810500104213 นางสาว จุฑามาศ กุนหลัง 27 ม.5 - อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก '0930126537 7 11/10/2020

344 '1810500098850 นาย วรุตม์ บญุชู 68/1 - - อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก '0969872052 7 30/9/2020

345 '1829900166150 นางสาว มุจลินท์ ด าเชื้อ 75 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก '0917209175 7 30/9/2020

346 '1839900424434 นางสาว ไพทยา ระวังภัย 29 ม.3 - - อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก '0811373387 7 30/9/2020

347 '1819900207468 นางสาว อภิญญา บตุรี 14 ม.3 - - อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก '0993423539 7 26/9/2020

348 '1819900245688 นางสาว นัฐริกา มุกาวี 52/1 ม.1 - - อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก '0636134889 7 25/9/2020

349 '1810500093424 นาย อิทธิชัย แก้วแสวง 16/12 ม.5 - - อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก '0829643019 7 1/10/2020

350 '1810500109631 นางสาว สุกัญญา เนื้ออ่อน  22 ม.3 อ่าวลึกน้อย อ่าวลึก '0937381843 7 2/10/2020

351 '1819900239084 นางสาว กรองแก้ว ชุมศรี 7 ม.3 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก '0832508356 7 1/10/2020

352 '1819900238002 นางสาว สุพรรษา มงกุฎแก้ว 36 ม.4 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก '0980231529 7 2/10/2020

353 '1440500172751 นางสาว ธิดารัตน์ สาวงนาม 35/8 - - อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก '0950736163 7 28/9/2020

354 '1819900119895 นางสาว จีรภา แก่นแก้ว 131 ม.6 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก '0612207081 7 1/10/2020

355 '1829900178271 นางสาว ชนิกานต์ เพชรพันธ์ 18 เพชรเกษม - อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก '0951484266 7 25/9/2020

356 '1800100253912 นางสาว ซานิต้า พิสไลงาม 129/9 ม.2 - - อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก '0987244550 7 1/10/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

357 '1810500110272 นางสาว จิรัฐติกาล สุวรรณ 188/2 อ่าวลึกเหนือ อ่าวลึก '0937825233 7 30/9/2020

358 '1829900163363 นางสาว หทยักาญจน์ บวัทอง 23/25 - - เขาใหญ่ อ่าวลึก '0936697567 7 1/10/2020

359 '1471000174161 นางสาว นิศารัตน์ คนดี 101/5 เขาใหญ่ อ่าวลึก '0996522217 7 11/10/2020

360 '1819900239858 นางสาว สัณหฤ์ทยั ส่งเสมอ 105/5 ม.6 17 คลองยา อ่าวลึก '0611944171 5 27/9/2020

361 '1810500110205 นางสาว แพรพรรณ บตุรกริม 17 - - คลองยา อ่าวลึก '0962146593 7 27/9/2020



362 '1920300137451 นางสาว พัชรีญา เกาะกลาง 70/13 ม.3 บา้นกลาง อ่าวลึก '0982582036 7 12/10/2020

363 '1819900209011 นางสาว อัจฉรียา เริงสมุทร 81/8 ม.3 บา้นกลาง อ่าวลึก '0643475676 7 24/9/2020

364 '1819900219920 นาย ณัฐวุฒิ พึ่งหล้า 73/1 ม.1 บา้นกลาง อ่าวลึก '0849461889 7 16/10/2020

365 '1929900575326 นางสาว ณัฐมล บวัหลวง 101/4 ม.2 บา้นกลาง อ่าวลึก '0966907492 7 29/9/2020

366 '1819900250436 อาระยะ สมุทร์สารัญ 124/2 เพรชเกษรม บา้นกลาง บา้นกลาง อ่าวลึก '0612474512 7 28/9/2020

367 '1819900214278 นางสาว สุไนลา หลานหาด 80/3 ม.2 บา้นกลาง อ่าวลึก '0980417339 7 26/9/2020

368 '1810500123218 นางสาว อังศุมาลิน คงทองอินทร์ 110/13 ม.2 บา้นกลาง อ่าวลึก '082-804-9667 5 23/9/2020

369 '1810600071082 นางสาว สุธิดา ย่ิงดี 53 - - ปลายพระยา ปลายพระยา '0934596129 7 26/9/2020

370 '1810600068502 นาย พิชยา นวลขาว 138 ม.14 ปลายพระยา ปลายพระยา '0986974097 7 2/10/2020

371 '1819900241208 นางสาว อันดามัน สุทธ์ินวล 20 ม.12 ปลายพระยา ปลายพระยา '0989712350 7 1/10/2020

372 '1819900159340 นางสาว อนุตา เครือผลา 18 ม.11 ปลายพระยา ปลายพระยา '0822765458 7 13/10/2020

373 '1810600066704 นางสาว ธัญชนก จันทร์เดช 114 ม.3 ปลายพระยา ปลายพระยา '0640241514 6 6/10/2020

374 '1829900189770 นางสาว กันทมิา แซ่ล่ิม 140 - - ปลายพระยา ปลายพระยา '0959044512 5 28/9/2020

375 '1819900246064 นางสาว ธิดาวรรณ ทองมีชู 73 ม.5 - - ปลายพระยา ปลายพระยา '0612356646 7 1/10/2020

376 '1810600069657 นางสาว ประภา?ภรณ์?สุวรรณ?เทยีบ?  ถ.อ่าวลึกพระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา '0980147022 7 29/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

377 '1810600069509 นางสาว พิชญา อ้อมณฑา 89 ม.2 ปลายพระยา ปลายพระยา '0960079601 7 14/10/2020

378 '1810600069860 นางสาว ชนาพร ทวีทอง 152 ม.10 ปลายพระยา ปลายพระยา '0936754392 7 30/9/2020

379 '1810600069720 นางสาว อริสรา ขวัญส่ง 144 อ่าวลึก-พระแสง - ปลายพระยา ปลายพระยา '0825421527 7 30/9/2020



380 '1810600068707 นางสาว กาญจนา ปานจีน 31 ม.13 - - ปลายพระยา ปลายพระยา '0981365312 7 29/9/2020

381 '1819900239611 นางสาว พิชามญ หนูปลอด 2 - ไทรหอ่ 2 ปลายพระยา ปลายพระยา '0994235411 7 1/10/2020

382 '1819900261055 นางสาว สุฑาทพิย์ ประสมแก้ว 18 ปลายพระยา ปลายพระยา ' 7 1/10/2020

383 '1809900848960 นาย ปยิทศัน์ ขุนบรีุ 120/51 อ่าวลึก - พระเเสง - ปลายพระยา ปลายพระยา '0630635118 7 1/10/2020

384 '2810600020681 นางสาว เกสรา แก้วเดียว 194 ปลายพระยา ปลายพระยา '0952744147 7 29/9/2020

385 '1810600069851 นางสาว วรรณภิรมย์ เนียมนวล 13 ม. 9 อ่าวลึก-พระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา '0901607963 7 1/10/2020

386 '1810600064311 นางสาว มณีรัตน์ ทรัพย์แสง 483 ม.9 อ่าวลึก-พระแสง ปลายพระยา ปลายพระยา '0958601590 7 30/9/2020

387 '1819900215967 นางสาว สุวนันท์ จันทร์แจ่มศรี 131 ม.1 - - เขาเขน ปลายพระยา '0826982123 7 29/9/2020

388 '1849900274815 นางสาว สุทธิดา เจียรวัฒนวงศ์ 120 ม. 2 - บางส้าน เขาเขน ปลายพระยา '0625491882 7 28/9/2020

389 '1929900619269 นางสาว จุไรรัตน์ สงขาว 130 ม.6 - - เขาเขน ปลายพระยา '0806979044 7 28/9/2020

390 '1810600067565 นางสาว สุภาพร นบนวล  10  ม.2 - - เขาเขน ปลายพระยา '0808789585 7 25/9/2020

391 '1810500106607 นางสาว นางสาวโสภิดาเกตุแก้ว 192 เขาเขน ปลายพระยา '0968288920 7 2/10/2020

392 '1829900158327 นาย จาตุรนต์ สิงหบ์ ารุง 18 ม.3 ปลายพระยา-เขาต่อ เขาเขน ปลายพระยา '0995360274 7 30/9/2020

393 '1829900177402 นางสาว วรรณิดา เพ็ชรกุล 121 - - เขาต่อ ปลายพระยา '0935906463 7 1/10/2020

394 '1810500109312 กฤษกร สุดสี 295  ม.6 เขาต่อ ปลายพระยา '0648015302 7 4/10/2020

395 '1829900156316 นางสาว จันทรวรรณ อมตวิยานนท์ 194 ม.1 เขาต่อ ปลายพระยา '0821075600 7 29/9/2020

396 '1829900135653 นางสาว ชไมพร ทมิผุด 15 ม.2 - บา้นบางหอย เขาต่อ ปลายพระยา '0950361317 7 20/10/2020

397 '1810500107255 นางสาว ประภัสสร กิจการ 57 ม.1 โคกยอ เขาต่อ ปลายพระยา '0642328222 7 30/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

398 '1810500105481 นางสาว นันทรัตน์ รักกะเปา 231 ม.6 เขาต่อ ปลายพระยา '0964769772 7 29/9/2020



399 '1829900144261 นางสาว นัตยา ชื่นอารมณ์ 154 ม.1 พนม-นาเหนือ - เขาต่อ ปลายพระยา '0957853650 7 18/10/2020

400 '1829900150415 นางสาว สินีภรณ์ คงแก้ว 176 ม.4 เขาต่อ ปลายพระยา '0633394311 7 28/9/2020

401 '1810500107531 นางสาว ศศิภา หนูดุก 25 ม.7 - - คีรีวง ปลายพระยา '0884457515 7 3/10/2020

402 '1819900260521 นางสาว อรจิรา รักษาพล 193 ม.5 - - คีรีวง ปลายพระยา '0808917650 7 16/10/2020

403 '1819900239831 นางสาว น้ าฝน ช่วยทพิย์ 95 - 5 คีรีวง ปลายพระยา '0879886269 7 26/9/2020

404 '1810600062075 นางสาว ไอลดา จุ่มช่วย 150 ม.1 คีรีวง ปลายพระยา '0954796544 7 30/9/2020

405 '1819900250053 นางสาว อรอนงค์ พิทกัษ์วงศ์ 83 - - ล าทบั ล าทบั '0862697405 7 1/10/2020

406 '1810700039776 นางสาว ธนัชพร ทองตรีพัน 131 ล าทบั ล าทบั '061-218-7081 7 23/9/2020

407 '1819900253583 นางสาว พรประภัสสรสมแก้ว 108 ล าทบั ล าทบั '0806477696 7 1/10/2020

408 '1810700038401 นางสาว จินดารัตน์ แสวงสุข 192 ล าทบั-สินปนุ - ล าทบั ล าทบั '0937565524 7 29/9/2020

409 '1809900760001 นางสาว รัชนี รอดคง 33 - - ล าทบั ล าทบั '0987269565 7 29/9/2020

410 '1810700037421 นางสาว สุจิรา บญุปลอด 218 ม. 10 ล าทบั ล าทบั '0640987420 7 28/9/2020

411 '1210200071528 นาย การันต์ ทองศิริ 51 ม.7 ล าทบั ล าทบั '0967957594 7 2/10/2020

412 '1839900487274 นางสาว กนกวรรณ เอ่งฉ้วน 124 ม.5 - - ล าทบั ล าทบั '0649598281 7 2/10/2020

413 '1809900762470 นาย วรวิช คงสีนวน 107/1 ม.5 - - ล าทบั ล าทบั '0917127806 7 29/9/2020

414 '1810700038303 นางสาว สุภานัน เกตุวิชิตร 163 ม.3 - - ล าทบั ล าทบั '0827068936 7 29/9/2020

415 '1801700083831 นางสาว อาริสา อุดมสินานนท์ 61 3 ดินอุดม ล าทบั '0630627793 7 24/9/2020

416 '1670200204672 นางสาว สายธาร ผิวจันทร์ 436 - - ดินอุดม ล าทบั '0655254671 7 2/10/2020

417 '1819100001156 นางสาว ญาณิศา คงบ ารุง 206 - - ดินอุดม ล าทบั '0878916889 3 3/10/2020

418 '1801700088034 นางสาว มณฑาทพิย์ รอดจันทร์ 13 ม.6 ดินอุดม ล าทบั '0963588467 7 4/10/2020



ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

419 '1819900236492 นาย พงศธร แสงหรัิญ 162 ม.6 - - ดินอุดม ล าทบั '0650372621 7 29/9/2020

420 '1819900194927 นางสาว เบญจวรรณ แก้วเจือ 81 ม.4 - - ทุ่งไทรทอง ล าทบั '0830317263 7 1/10/2020

421 '1810700037714 นางสาว ฐิติพร ชูทพิย์ 64 ม.1 - - ทุ่งไทรทอง ล าทบั '0961021106 7 29/9/2020

422 '1810700038389 นาย ชนกันต์ บญุส่ง 153 ม.4 ควนลางสาด ทุ่งไทรทอง ล าทบั '0993101991 7 26/9/2020

423 '1810700038648 ปวีณ์ธิดา มณีมัย 28 ม.1 - - ทุ่งไทรทอง ล าทบั '0984892581 7 13/10/2020

424 '1819900268335 นางสาว ปยิภัทร วรินทร์เวช 89 ม.3 ทุ่งไทรทอง ล าทบั '0936258145 7 29/9/2020

425 '1810700039504 นางสาว จิดาภา พูลจันทร์ 151 ม.3 ทุ่งไทรทอง ล าทบั '0869479490 7 1/10/2020

426 '1810400142504 นางสาว อัญชิษฐา คงกิ้ม 162 ม.4 - - ทุ่งไทรทอง ล าทบั '0653963125 7 30/9/2020

427 '1810700039466 นางสาว ชลธิชา บวัแก้ว 113 ม.4 - - ดินแดง ล าทบั '0916534327 7 9/10/2020

428 '1939900360630 นาย ชัยกฤต พิมเสน 20/1 ม.6 - - ดินแดง ล าทบั '0966750181 7 2/10/2020

429 '1819900237898 เสาวภา มาศโอสถ 564ม. 6 เพรชเกษม เหนือคลอง เหนือคลอง '0652080720 7 26/9/2020

430 '1810500106291 นาย ศุภชัย บญุชู 161 ม.7 - - เหนือคลอง เหนือคลอง '0650418916 7 28/9/2020

431 '1819900205848 นางสาว อัญชิสา นาคะวิสุทธ์ิ 60 ม.2 เหนือคลอง เหนือคลอง '0903322615 7 25/9/2020

432 '1810800023090 นางสาว อัจฉรา หลานสัน 92 - - เหนือคลอง เหนือคลอง '0872867248 7 4/10/2020

433 '1819900262710 นางสาว พรรณพร แซ่ฉั่ว 38 เหนือคลอง เหนือคลอง '0831729797 7 29/9/2020

434 '1103701962526 นาย ธนัตถ์ ชีพเจริญวงศ์ 73 ม. 7 เหนือคลอง เหนือคลอง '0983631963 7 28/9/2020

435 '1810400147018 นางสาว สุนิตา หลานสัน 13 เหนือคลอง เหนือคลอง '0980791480 7 1/10/2020

436 '1819900249047 นาย อนุพงศ์ ผิวดี 176 ม.3 9 เหนือคลอง เหนือคลอง '0826063241 7 1/10/2020

437 '1819900230028 นางสาว ขนิฐา กูลหลัก 150 เหนือคลอง เหนือคลอง '0852806320 7 28/9/2020



438 '1819900238983 นางสาว จารุวรรณ วรินทร์เวช 41ม. 7 เหนือคลอง เหนือคลอง '093-636-1750 7 21/9/2020

439 '1810800035446 นางสาว ปาริษา ชายกุล 72 เพชรเกษม 14 เหนือคลอง เหนือคลอง '0908767203 5 2/10/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

440 '1819900212801 นางสาว รุ่งรัศมี สามารถ 328 ม.1 เหนือคลอง เหนือคลอง '0807185785 7 23/9/2020

441 '1819900239629 นาย ฮาริบ ไร่ใหญ่ 278 ม.7 เหนือคลอง เหนือคลอง '0630582878 7 29/9/2020

442 '1419900659532 นางสาว ปพิชญา ชนะรัตน์ 118 เหนือคลอง-เขาพนม เหนือคลอง เหนือคลอง '0950943648 7 14/10/2020

443 '1819900226292 นางสาว กุลณัฐ จงจิตร 395 เพชรเกษม เพชรเกษม เหนือคลอง เหนือคลอง '0923978651 7 2/10/2020

444 '1819900234082 นางสาว จันทนา กาหลง 292 ม. 1 - - เหนือคลอง เหนือคลอง '0987153351 7 28/9/2020

445 '1859900197756 นาย ธนศักด์ิ เคียนทอง 14/2 ม.3 - - เหนือคลอง เหนือคลอง '0986307840 7 29/9/2020

446 '1810800028989 นาย นิติกร ต้ีกุล 755 ม.2 - - เหนือคลอง เหนือคลอง '0613747344 7 25/9/2020

447 '1819900202113 นาย ประเสริฐ ฉันทา 886/1 เพชรเกษม 3 เหนือคลอง เหนือคลอง '0979703783 3 29/9/2020

448 '1819900178956 นางสาว ธัญญลักษณ์ โสพล 69 ม.4 - - เหนือคลอง เหนือคลอง '0836412318 7 30/9/2020

449 '1810800030444 นางสาว นัจรินทร์ มาศโอสถ 67 ม.6 - - เกาะศรีบอยา เหนือคลอง '0622420619 7 29/9/2020

450 '1819900242484 นางสาว ปาณิสรา เจียวก๊ก 52 - - เกาะศรีบอยา เหนือคลอง '0948873282 7 3/10/2020

451 '1819900249039 นางสาว เฉลิมศรี ช้างน้ า 135 ม.5 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง '0612578792 7 10/10/2020

452 '1810800029438 นางสาว บษุยา หลังการณ์ 117/1 ม.2 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง '0901739629 7 27/9/2020

453 '1819900247443 นางสาว อุษา กุมภาว์ 83 ม. 6 - - เกาะศรีบอยา เหนือคลอง '0649751942 7 30/9/2020

454 '1819900252358 นางสาว เพชรรัตน์ ชลธี 23/1 ม.2 - - เกาะศรีบอยา เหนือคลอง '0612424633 7 29/9/2020

455 '1810800027214 นางสาว สุกัญญา ตาวัน 82 ม.6 เกาะศรีบอยา เหนือคลอง '0803172725 7 30/9/2020

456 '1819900249098 นางสาว อารยา กุลมาตย์ 742 ม.2 คลองขนาน เหนือคลอง '0937949784 7 25/9/2020



457 '1819900189800 นางสาว ยุวธิดา นันทบตุร 399 คลองขนาน เหนือคลอง '0963718746 7 27/9/2020

458 '1819900247605 นาย ฎอริก ขาวเล็ก 202 คลองขนาน เหนือคลอง '0822822560 7 9/10/2020

459 '1819900233221 นางสาว ณัฐวรรณ น้ าใส 10 ม.8 คลองขนาน เหนือคลอง '0847642193 7 16/10/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

460 '1810800025467 นางสาว บศุรินทร์ แดงกุล 273 ม.3 - - คลองขนาน เหนือคลอง '0937424680 7 7/10/2020

461 '1810800028253 นางสาว ภิรมย์ญา ทองปดิ 383 ม.3 คลองขนาน เหนือคลอง '0878948782 7 28/9/2020

462 '1839900438109 นาย พงศพล แน่งน้อย 381 ม. 2 - - คลองขนาน เหนือคลอง '0942535365 5 29/9/2020

463 '1810100207635 นางสาว สรุตา กูลดี 149 - - คลองขนาน เหนือคลอง '0642076995 7 2/10/2020

464 '1810800037805 นางสาว อรัญญา สีนา ม.7 102 คลองขนาน เหนือคลอง '0626122151 5 26/9/2020

465 '1809900646461 นางสาว สมัชชา สันหาด 53 ม.3 คลองขนาน เหนือคลอง '0991328816 7 2/10/2020

466 '1819900319495 นางสาว มณรัตน์ เเดงกุล 51/1 ม.1 คลองขนาน เหนือคลอง '0613792445 5 29/9/2020

467 '1909802275140 นาย ศุภกฤต พรหมยา 22 ม. 5 - - คลองขนาน เหนือคลอง '0935756008 7 29/9/2020

468 '1819900246978 นางสาว นันทพิร เอ่งฉ้วน 273 ม.1 - - คลองเขม้า เหนือคลอง '0951289824 7 14/10/2020

469 '1810800029063 นางสาว มัฐริกา สามารถ 176 ม.4 คลองเขม้า เหนือคลอง '0613195047 7 29/9/2020

470 '1810800029071 นางสาว กัณฐริกา สามารถ 176 ม.4 คลองเขม้า เหนือคลอง '0925823231 7 30/9/2020

471 '1819900199767 นางสาว กัญญาวีร์ อาด า 39 - - คลองเขม้า เหนือคลอง '0652641614 7 24/9/2020

472 '1819900241232 นางสาว กัลยา เชาว์ช่าง 91 ม.4 คลองเขม้า เหนือคลอง '0930073973 7 14/10/2020

473 '1810800026374 นางสาว สิรินยา หม้อน้ าร้อน 110 คลองเขม้า เหนือคลอง '0622430873 7 1/10/2020

474 '1819900210591 นางสาว รมัณยา อาษา 80ม. 4 โคกยาง เหนือคลอง '0864927480 7 29/9/2020



475 '1101800817221 นางสาว พินทอง จิตรรักษ์ 270 ม. 5 โคกยาง เหนือคลอง '0999073303 7 26/9/2020

476 '1810400145490 นางสาว ศิริภรณ์ นบนอบ 123 ม.7 - - โคกยาง เหนือคลอง '0935877952 7 1/10/2020

477 '1810800019599 นางสาว อังคณา ภู่ทอง 256 โคกยาง เหนือคลอง '0954148656 7 29/9/2020

478 '1929900577701 นางสาว ศศิกาญจน์ เชิงดี 144 ม.5 - - โคกยาง เหนือคลอง '0917766413 7 2/10/2020

479 '1819900231288 นางสาว ยุรีวรรณ์ หอ่กุล 97 ม.5 - - โคกยาง เหนือคลอง '090-175-2086 7 23/9/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

480 '1819900266715 นางสาว มาริสา เพชรมณี 94 ม. 1 โคกยาง เหนือคลอง '0980753532 7 27/9/2020

481 '1819900237120 นางสาว อมรรัตน์ เอ่งฉ้วน 28 โคกยาง เหนือคลอง '0937659509 7 28/9/2020

482 '1819900248407 นางสาว พรรณวดี เกิดทรัพย์ 7 หมู2่ โคกยาง เหนือคลอง '0971290067 7 27/9/2020

483 '1810800025246 นางสาว กุสุมา คลองร้ัว 103 ม.4 หนองยาว ตล่ิงชัน เหนือคลอง '0961861660 7 29/9/2020

484 '1819900221401 นางสาว ธัญญารัตน์ ชูศรี 108 ม.2 - - ตล่ิงชัน เหนือคลอง '0887522333 7 30/9/2020

485 '1810800021267 นางสาว สุกัญญา  ไมหมาด 113 ม.3 ตล่ิงชัน เหนือคลอง '081-086-5521 7 23/9/2020

486 '1810800027711 นางสาว ปทมุวดี ศิริมนูญ 163 ปกาสัย เหนือคลอง '090-875-9959 7 23/9/2020

487 '1810800035985 นางสาว เสาร์ฤดี เกลาเกล้ียง 74 ม.7 ปกาสัย เหนือคลอง '0619472971 5 28/9/2020

488 '1810800020007 นางสาว ศิริลักษณ์ เกลียวบตุร 91 ทุ่งประสาน-หนองผักฉีดปกาสัย เหนือคลอง '0980767974 7 1/10/2020

489 '1819900178433 นางสาว หทยัชนก ศรีแก้ว 74 ม.9 โรงไฟฟ้ากระบี่ ปกาสัย เหนือคลอง '0808917595 7 1/10/2020

490 '1929900489535 นาย ณัฎฐศักด์ิ รัตนเดช 283ม. 6 เพชรเกษม - ปกาสัย เหนือคลอง '0653624291 7 11/10/2020

491 '1819900244746 นางสาว ประภัสสร จันทร์ทอง 106 ปกาสัย เหนือคลอง '0922698314 7 23/9/2020

492 '1819900255039 นาย อรัญ บญุชูวงศ 331 - - ปกาสัย เหนือคลอง '0649176546 7 29/9/2020



493 '1819900252412 นางสาว ศยามล แก้วเสน 115 ม.5 ปกาสัย เหนือคลอง '0648541567 7 5/10/2020

494 '1819900228082 นางสาว นัทธมล สวนแก้ว 32 ม.8 - - ปกาสัย เหนือคลอง '0936254638 7 11/10/2020

495 '1819900239220 นางสาว มนัสวี เพชรสุข 266 ม.6 เพชรเกษม ปกาสัย เหนือคลอง '0937571716 7 2/10/2020

496 '1160100574189 นางสาว ประกายภรณ์เวชกุล 118 ม. 8 - - ปกาสัย เหนือคลอง '0930762622 7 28/9/2020

497 '1819900226675 นางสาว อมรรัตน์ สองเมือง 140ม. 8 เพชรเกษม - ปกาสัย เหนือคลอง '0937578852 7 28/9/2020

498 '1929900604016 นางสาว นิชรินทร์ อาษา 135 ม. 9 - - ปกาสัย เหนือคลอง '0936388050 7 28/9/2020

499 '1819900254865 นางสาว ฐาปนี หมั่นการ 164 ม.8 - - ปกาสัย เหนือคลอง '0908757384 7 18/10/2020

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

ล าดับ เลขบตัรประชาชน ค าน าหน้า ชื่อ สกุล ที่อยู่ ถนน ซอย ต าบล อ าเภอ เบอร์โทร จบระดับ วันที่จบ

500 '1819900241127 นางสาว จัญญารัตน์ ชนะกุล 201 - - หว้ยยูง เหนือคลอง '0614753933 7 25/9/2020

501 '1819900177551 นางสาว ปยิวรรณ เพชรลูก 121 ม.6 - - หว้ยยูง เหนือคลอง '0950383103 7 30/9/2020

502 '1819900251564 นาย วรวงศ์ มาดชาย 18 หว้ยยูง เหนือคลอง '0937650723 7 26/9/2020

503 '1819900238070 นางสาว เพ็ญพร ชูทอง 60/2 ม.6 - - หว้ยยูง เหนือคลอง '065-446-5193 7 23/9/2020

504 '1819900233574 นางสาว ยุพารัตน์ หอ่กุล 94 - - หว้ยยูง เหนือคลอง '0966343274 7 25/9/2020

505 '1103702253910 นางสาว จิดาภา บญุสุระ 48 หว้ยยูง เหนือคลอง '0619125739 7 7/10/2020

506 '1819900258810 นางสาว โสรยา เอ่งฉ้วน 114 - - หว้ยยูง เหนือคลอง '0980199330 7 26/9/2020

507 '1819900222505 นางสาว ณัฐรดี ชิดเชี่ยว 1/1ม.3 หว้ยยูง เหนือคลอง '0652131771 7 29/9/2020

508 '1819900232578 นางสาว ธัญญลักษณ์ เกิดรักษ์ 44 ม. 5 หว้ยยูง เหนือคลอง '0653465343 7 3/10/2020

509 '1810800024363 นางสาว กาลติมาภรณ์ปราศภัย 59 ม. 7 หว้ยยูง เหนือคลอง '0929109128 7 1/10/2020

510 '1819900214596 นาย วรพล ทองส าฤทธ์ิ 186 - โชคชัย หว้ยยูง เหนือคลอง '0898685374 7 1/10/2020


