
ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโรงเรียน หมำยเหตุ ลำยมือชื่อ
1 นำยนภัสกร  ภักดีโชติ รร.สภำรำชินี ตัวจริง
2 นำย สมัชตนันท์   สองสัน ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
3 นำยรวิพล  คงสง รร.สภำรำชินี ตัวจริง
4 นำย เกริกเกียรติ   พรหมมี ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
5 นำยภณวิรัศม์ ประทีปตรัง รร.เทศบำล 2 ตัวจริง
6 นำย ธันยธรณ์   ประดิษฐ์ ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
7 นำย กิตติวินท์   จิตรหลัง ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
8 นำย มิ่งเกล้ำ   จันทรผลึก ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
9  นำย ธนกร   ศรีไทย รร.สำมัคคีศึกษำ ตัวจริง

10 นำย สุกัลย์   ตู้ด ำ  โรงเรียนทุง่ยำวผดุงศิษย์ ตัวจริง
11  นำย ธวัชชัย   เพชรจันทร์ ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
12 นำยเดชนรินทร์ ชูเกล้ียง รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
13  นำย ภูริภัทร์   ชูวงค์ โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
14 นำยกิตติพงศ์    เฉี้ยนเงิน ร.ร.สภำรำชินี 2 ตัวจริง
15 นำย สัณหณัฐ   ต้ังสถิตพร ร.ร.ตรังวิทยำ ตัวจริง
16  นำย ธรำดล   ทองโอ โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
17 นำยวิชยุตม์  นวลนิ่ม รร.สภำรำชินี ตัวจริง
18  นำย สุดประเสริฐ   ทองแจ่ม ร.ร.ล ำภูรำเรืองวิทย์ ตัวจริง
19  นำย ณัฐวุฒิ   เมืองช่วย รร.สำมัคคีศึกษำ ตัวจริง
20  นำย อดิเทพ   สีหำยัก โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
21 นำย วงศกร   ช่วยนวล ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
22 นำยอภิสิทธิ ์ม่วงงำม รร.เทศบำล 2 ตัวจริง
23  นำย ภีศิลป์   โคตะยันต์ โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
24 นำย ธนวัฒน์   บุญช่วย ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
25 นำย คุณำธิป   จิโสะ  โรงเรียนทุง่ยำวผดุงศิษย์ ตัวจริง
26  นำย สุวิจักขณ์   อินขำว รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
27 นำย กฤตนัย   นนทแก้ว รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
28 นำยศิรวิทย์ ทองค ำ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
29 นำย ธนรัตน์   ภิญโญธรรมโนทัย ร.รตรังรังสฤษฎ์ ตัวจริง
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ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโรงเรียน หมำยเหตุ ลำยมือชื่อ
30  นำย ปิยังกูร   บัวเกิด รร.สำมัคคีศึกษำ ตัวจริง
31 นำย ชินวัตร   แกมจินดำ ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
32 นำย ภูริภัทร   ทองปรุง ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
33 นำย ธีรภัทร์   เพ็ชรนิล ว.กำรอำชีพปะเหลียน ตัวจริง
34 นำยณะรัสธะเดช  ทองฤทธิ์ รร.สภำรำชินี ตัวจริง
35 นำย ศิวกร   หลีเหม ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
36 นำยกรรชวิทย์   อ่อนรู้ที ่  รร.รัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตัวจริง
37 นำยพันธกำนต์ พันธุเ์สน รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
38  นำย นิติกร   สังสัน ร.ร.สิเกำประชำผดุงวิทย์ ตัวจริง
39  นำย ภูมิ   หมื่นจัก ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
40  นำย เกียรติยศ   แก้วชู ร.ร.สิเกำประชำผดุงวิทย์ ตัวจริง
41 นำยศักรินทร์  แต้มประสิทธิ์ รร.สภำรำชินี ตัวจริง
42  นำย ธนิสร   เหล่ำดุษฎีกุล โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
43 นำยพรรณมงคล  ศรีอุทัย ร.ร.เทศบำล 6 วัดตันยำภิรม ตัวจริง
44 นำย นเรศักด์ิ   หูเขียว  โรงเรียนทุง่ยำวผดุงศิษย์ ตัวจริง
45 นำยวุฒิภัทร  แขกดี ร.ร.เทศบำล 6 วัดตันยำภิรม ตัวจริง
46  นำย ธรรมรัตน์   คงสม ว.กำรอำชีพกันตัง ตัวจริง
47 นำยปวริศ จันทรัตน์ รร.เทศบำล 2 ตัวจริง
48  นำย อิสระ   ด้วงงำม โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
49  นำย ธนัญชัย   เสียงเลิศ รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
50 นำยภำนุเดช  วันแรก รร.สภำรำชินี ตัวจริง
51 นำย ธีรภัทร   นวลดี ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
52  นำย อนิรุท   ล้ิมหยัด ร.ร.ล ำภูรำเรืองวิทย์ ตัวจริง
53 นำย ณัฐพัชร์   จิตรำวุธ ร.ร.ปัญญำวิทย์ ตัวจริง
54 นำยสุธินันท์    ชัยสงครำม ร.ร.สภำรำชินี 2 ตัวจริง
55  นำย ภูมินทร์   ชุมทอง รร.สำมัคคีศึกษำ ตัวจริง
56  นำย วิทวัส   เดชอรัญ โรงเรียนคันธพิทยำคำร ตัวจริง
57 นำย ปัฐเมศย์   โพธิแ์ก้ว ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
58 นำย ปรมินทร์   มีสุข ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
59 นำย ศุภกฤต   ขันเงิน ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
60 นำย ธีรณินทร์   รักเล่ง ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
61 นำย ธนวิชญ์   ชิตพิทักษ์ ร.ร.ทุง่หนองแห้งประชำสรรค์ ตัวจริง
62 นำยพงศ์พล แสงชูติ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
63  นำย เกรียงศักด์ิ   เลียดรักษ์ รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
64 นำย ธนกร   วรรณำ ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโรงเรียน หมำยเหตุ ลำยมือชื่อ
65  นำย ปิยวัฒน์   พรมขวัญ ร.ร.บำงดีวิทยำคม ตัวจริง
66 นำยเอกฤทธิ ์ขุนไชย รร.เทศบำล 2 ตัวจริง
67 นำย ธีรศักด์ิ   ชูแก้ว ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
68 นำยแทนไท  อินทรวิเศษ รร.สภำรำชินี ตัวจริง
69 นำย อนิวัตต์ิ   ทิง้หลี ร.ร.นูรูลอิงซำลมูลนิธิ ตัวจริง
70  นำย ภรำดรณ์   เดชอรัญ โรงเรียนคันธพิทยำคำร ตัวจริง
71 นำยนวทัพพ์ ภัติศิริ ว.เกษตรและเทคโนโลยี ตรัง ตัวจริง
72 นำย กฤตเมธ   ชวะนำนนท์ ร.ร.ปัญญำวิทย์ ตัวจริง
73  นำย เพียงเพียว   ประมวลศิลป์ ร.ร.ล ำภูรำเรืองวิทย์ ตัวจริง
74 นำยกฤตธี วุทธชูศิลป์ ว.เทคนิคตรัง ตัวจริง
75 นำย ดนัย   แซ่ผ่ัว ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
76  นำย ปวริศน์   อุทัยรังษี โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
77 นำย ณัฐพนธ์   หนูปำน ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
78 นำย พลกฤต   นุ่นขำว ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
79 นำยพรภวิษย์    บวรรัชพงษ์ ร.ร.สภำรำชินี 2 ตัวจริง
80  นำย ปวเรศ   ชัยชนิตย์ รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
81  นำย อรรถวิท   ทวีวงศ์  ร.ร.อิสมำอีลียะห์มูลนิธิ ตัวจริง
82 นำยภำคิน  ศิลปำนิสงฆ์ รร.สภำรำชินี ตัวจริง
83 นำยชัยนวัฒน์    อินคีรี ร.ร.สภำรำชินี 2 ตัวจริง
84 นำย ภำสกร   เพ็งแก้ว ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
85  นำย บุญญฤทธิ ์  ทองประดับ รร.สำมัคคีศึกษำ ตัวจริง
86  นำย ธนกฤต   กำหยี รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
87 นำย รัฐนันท์   หนูฉ้ง ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
88  นำย พีรวัส   ชัยเพชร ร.ร.สิเกำประชำผดุงวิทย์ ตัวจริง
89 นำย ชิษณุพงศ์   พรหมศร ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
90 นำยกิตติพศ  หมุกรอด รร.สภำรำชินี ตัวจริง
91 นำยกิตตินันท์  ยกเซ็น รร.สภำรำชินี ตัวจริง
92 นำยธีภพ  จันทรแสงทอง รร.สภำรำชินี ตัวจริง
93 นำย ธีรพันธ์   จันทร์ผ่อง ร.ร.วัดควนวิเศษมูนิธิ ตัวจริง
94  นำย จิรเดช   ทองเหมือน รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
95  นำย ติรมีซีย์   บุญสมำน  ร.ร.อิสมำอีลียะห์มูลนิธิ ตัวจริง
96 นำย นันทรัตน์   ฉิมพงษ์ ร.ร.น้ ำผุด ตัวจริง
97  นำย พลลพัจน์   อินทร์ฤทธิ์ โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
98 นำย ศุภวิชญ์   มะนะโส ร.ร.ปัญญำวิทย์ ตัวจริง
99 นำยวิกรม์  คงไข่ รร.สภำรำชินี ตัวจริง



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโรงเรียน หมำยเหตุ ลำยมือชื่อ
100 นำย เทวัญ   บุญครอง ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
101 นำยศวิษฐ์  ภวชโลทร รร.สภำรำชินี ตัวจริง
102 นำย ต้นน้ ำ   ชุติภำณุ ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
103  นำย อำลี   นวลอม  ร.ร.อิสมำอีลียะห์มูลนิธิ ตัวจริง
104  นำย ซัยยิด   เดชอรัญ  ร.ร.อิสมำอีลียะห์มูลนิธิ ตัวจริง
105 นำย พงศกร   พลพัง ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตัวจริง
106 นำยชลเทพ จีนประสม รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
107  นำย อัสมะห์   เป็ดผล้ิง  ร.ร.อิสมำอีลียะห์มูลนิธิ ตัวจริง
108  นำย ธนพงษ์   จิตรำ รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
109 นำยกฤตบุณย์ จึงจงจิตต์ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
110 นำย ภูวดล   ชำยทุย่  โรงเรียนทุง่ยำวผดุงศิษย์ ตัวจริง
111 นำยนภสินธุ ์   คงเหลือ ร.ร.สภำรำชินี 2 ตัวจริง
112  นำย จิรทีปต์   แก้วมณี โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
113 นำยอรินทร์    ช ำนำญเกียรติ ร.ร.สภำรำชินี 2 ตัวจริง
114 นำย จิรณัฏฐ์   หอมเกตุ โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
115 นำยศุภกฤต หนูขวัญ รร.เทศบำล 2 ตัวจริง
116 นำย วิชญ์ภำส   สกุลไทย ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตัวจริง
117  นำย ศรำยุธ   พรหมสอน โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
118 นำยภูดิศ วงศ์วัฒนวิศิษฏ์ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
119  นำย ขัตติยะ   โพชสำลี ร.ร.ล ำภูรำเรืองวิทย์ ตัวจริง
120 นำย จีรพงษ์   ใจบุญ ร.ร.หำดส ำรำญวิทยำคม ตัวจริง
121  นำย ธนำศักด์ิ   กุลตัน ร.ร.หำดส ำรำญวิทยำคม ตัวจริง
122 นำยก้องภพ  ศรีรักษ์ รร.สภำรำชินี ตัวจริง
123 นำย อำชำ   สุวินิจฉัย ร.ร.วัดควนวิเศษมูนิธิ ตัวจริง
124 นำย กิตติวินท์   อินทะนิล ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
125 นำยภูตะวัน  บุญชัย รร.สภำรำชินี ตัวจริง
126 นำยศฐำธนินท์  ธีระประภำวงศ์ รร.สภำรำชินี ตัวจริง
127 นำยสงกรำนต์ วิโนทัย ว.เทคนิคตรัง ตัวจริง
128 นำยธนำกร  จิตรเพชร รร.สภำรำชินี ตัวจริง
129 นำยเทพสิทธิ ์ ทองสีอ่อน รร.สภำรำชินี ตัวจริง
130  นำย ธีรภัทร์   ฉุ้นย่อง ร.ร.ล ำภูรำเรืองวิทย์ ตัวจริง
131 นำย กรเทพ   โนรำช ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตัวจริง
132 นำยศักย์ศรณ์ พงษ์ทิพย์พิทักษ์ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
133 นำยสรศักด์ิ    ทองช่วย ว.กำรอำชีพห้วยยอด ตัวจริง
134 นำยพัสกร ขันทำ ว.เทคนิคตรัง ตัวจริง
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135 นำย นพณัฐ   ปรำบแทน ร.ร.วัดควนวิเศษมูนิธิ ตัวจริง
136 นำย พีรพนธ์   เชยจิตร ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
137 นำย เทพธำรินทร์   ศรีเทพ ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
138  นำย อนุพงษ์   พวงเขียว รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
139 นำย นัทธพงศ์   เพ็งเล็ง ร.ร.แสงธรรมวิทยำตรังมูลนิธิ ตัวจริง
140 นำย ดวงตะวัน   นุ่นเกตุ ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
141 นำยกันตพงศ์ วงศ์พำนิชย์ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
142 นำย ธรรมรัตน์   แก้วใจ ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
143  นำย ภูริ   ปัตตำนี โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
144  นำย สหชำติ   พลเดช รร.สำมัคคีศึกษำ ตัวจริง
145 นำย ภำณุวิชญ์   หมุนเวียน ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
146 นำย ศุภกร   ศรีคง ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
147 นำยธนัท  ชูมำก รร.สภำรำชินี ตัวจริง
148 นำย ภัทรพล   ไชยมล ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
149 นำย กมนทัต   จินดำกุล ร.ร.ปัญญำวิทย์ ตัวจริง
150 นำยภัทรพล  ศรีเปำรยะ รร.สภำรำชินี ตัวจริง
151 นำยเปรม คงจันทร์ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
152 นำย ปรวิชย์   วันแรก ร.ร.หำดส ำรำญวิทยำคม ตัวจริง
153 นำยณัฐกฤต เกื้อสกุล รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
154 นำยชิติพัทธ์  เทศนอก รร.สภำรำชินี ตัวจริง
155  นำย ธำนุวัฒน์   เหล่หมุด ว.กำรอำชีพกันตัง ตัวจริง
156 นำยกิตติพันธุ ์ ชัยพล รร.สภำรำชินี ตัวจริง
157 นำยจักรพรรด์ิ  เสวก รร.สภำรำชินี ตัวจริง
158  นำย นครินทร์   พิทักษ์ รร.ตรังคริสเตียนศึกษำ ตัวจริง
159 นำย ชัชรินทร์   ณ พัทลุง ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
160 นำย ธันวำ   มัณฑนำสุวรรณ ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
161 นำย อำมีน   สระหมำด ว.กำรอำชีพกันตัง ตัวจริง
162  นำย ภูริณัฐ   อินทร์คง โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
163 นำยวิธวินท์ ชุ่มชื่น รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
164 นำย จีรภัทร   ฉ้องหล่อง ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
165 นำยณัฐกร  หยงสตำร์ ว.กำรอำชีพตรัง ตัวจริง
166 นำยจำรุกิตต์ิ ศรีวิรัตน์ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
167 นำย ธนรัตน์   หนูเรือง ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
168 นำย ธนพนธ์   สงชัย ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตัวจริง
169 นำย ธนวัฒน์   มำกนคร ร.ร.ปัญญำวิทย์ ตัวจริง
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170 นำยธนภัทร แก้วหนูนวล รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
171 นำยกตัญญู ซู่ส้ัน ว.เทคนิคตรัง ตัวจริง
172 นำย จิรวัฒน์   หูเขียว ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตัวจริง
173  นำย พิชำกร   รัตนแก้ว รร.สำมัคคีศึกษำ ตัวจริง
174 นำย ธนวรรธน์   จันทร์สุข ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
175 นำย ณัฐวุฒิ   หินขวำง ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
176  นำย นรุตม์ชัย   โพธิสุ์วรรณ ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
177 นำย พัชรพล   คล้ำยผดุงศักด์ิ ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
178  นำย จิรพันธ์   ชูทอง รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
179 นำย ภูริพัฒน์   หยงสตำร์ ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตัวจริง
180 นำยเถกิงเกียรติ    สงเดช รร.รัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตัวจริง
181  นำย พันธกำนต์   กั่วพำนิช ร.ร.สิเกำประชำผดุงวิทย์ ตัวจริง
182 นำยวุฒิพงศ์ แซ่ไถ ว.เทคนิคตรัง ตัวจริง
183 นำยธนกฤต วรรณศรี รร.เทศบำล 2 ตัวจริง
184 นำยอนันตชัย    ส้ินทุกข์ ว.กำรอำชีพห้วยยอด ตัวจริง
185 นำย พิสิษฐ์   หลงหำ รร.กันตังรัษฎำศึกษำ ตัวจริง
186 นำย คงสิทธิ ์  ปิน่แก้ว ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
187 นำย ครรชิต   รัตนะ ร.ร.ทุง่หนองแห้งประชำสรรค์ ตัวจริง
188 นำย ทิวำนนท์   พลวัฒน์ ร.ร.น้ ำผุด ตัวจริง
189 นำยกิตตินันท์   สุขอินทร์ รร.รัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตัวจริง
190 นำยสันติชัย  ปรำบเสร็จ ว.กำรอำชีพตรัง ตัวจริง
191 นำย ตันติวุฒิ   พำพันธ์ ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
192  นำย ชินวัต   ตันติพนำทิพย์ รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
193  นำย ธนำกร   มีศรี รร.สำมัคคีศึกษำ ตัวจริง
194  นำย พิธำน   ตรงมะตัง ร.ร.สิเกำประชำผดุงวิทย์ ตัวจริง
195  นำย ธนกฤต   เรนุรน โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
196 นำย ศิวกร   วิริยะฐิติพร ร.ร.ปัญญำวิทย์ ตัวจริง
197 นำยภูริพัตร  ทองแก้ว รร.สภำรำชินี ตัวจริง
198 นำย ปฏิพัทธ์   บุญรักษ์ ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
199  นำย ศุทธวีร์   พรมมำ โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
200 นำยก้องเดช   นนทแก้ว รร.รัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตัวจริง
201 นำย ธนภัทร   ทะเลลึก รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
202 นำยศิวกร   อภินิธิกรวโรตน์ โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
203 นำย นภดล   นิ่มนวล ร.ร.น้ ำผุด ตัวจริง
204 นำยกิตติพศ แซ่หลี รร.เทศบำล 2 ตัวจริง
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205 นำยภำณุพงศ์ รอดควำมทุกข์ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
206  นำย ธนธรณ์   แต่งสวน โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
207 นำยณภัทร แซ่หวัง รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
208 นำย อนันต์ภัทร   แพรกหำ ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
209  นำย ชุติเดช   แสงสีจันทร์ ร.ร.สิเกำประชำผดุงวิทย์ ตัวจริง
210 นำยศำนติพงศ์ ศรีดี ว.เทคนิคตรัง ตัวจริง
211 นำยปรมัย    ชูทอง ร.ร.สภำรำชินี 2 ตัวจริง
212  นำย สมพล   ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนคันธพิทยำคำร ตัวจริง
213  นำย สรวิศ   เพียรดี ร.ร.สิเกำประชำผดุงวิทย์ ตัวจริง
214 นำยศุภชัย แก้วสม ว.เทคนิคตรัง ตัวจริง
215 นำย เมธวัจน์   ตระกำรพัฒนพงศ์ ร.ร.ปัญญำวิทย์ ตัวจริง
216 นำย จิตรทิวัส   แก้วเกือบ ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
217 นำย ปัญญำกร   หำดเด่น ร.ร.นูรูลอิงซำลมูลนิธิ ตัวจริง
218 นำยดนุสรณ์     ศรีค ำ ว.กำรอำชีพห้วยยอด ตัวจริง
219  นำย ณัฐนันท์   ชุมเพ็ง ร.ร.นูรูลอิงซำลมูลนิธิ ตัวจริง
220  นำย ธนกฤต   หะสะไนย  ร.ร.อิสมำอีลียะห์มูลนิธิ ตัวจริง
221 นำยแทนไท  อัมระปำล รร.สภำรำชินี ตัวจริง
222  นำย รัชชำนนท์   แต้มประสิทธิ์ รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
223 นำย อำนัส   เดชอรัญ ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตัวจริง
224 นำยพิทยุตม์ ชอบชื่น รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
225 นำย วิทยำ   สำมัญ ร.ร.นูรูลอิงซำลมูลนิธิ ตัวจริง
226 นำยชัยภัทร  สภำนุช รร.สภำรำชินี ตัวจริง
227 นำย วิริทธิพ์ล   มำสังข์ ร.ร.ปัญญำวิทย์ ตัวจริง
228 นำย พรหมมินทร์   องศำรำ ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
229 นำย ภำณุพงศ์   แก้วทิพย์รัตน์ ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
230 นำย จักรพันธ์   อภัยพงศ์ ร.ร.นูรูลอิงซำลมูลนิธิ ตัวจริง
231  นำยธนวัฒน์ ศรีเสน รร.วังวิเศษ ตัวจริง
232 นำย อัมรี   หยงสตำร์ ว.กำรอำชีพปะเหลียน ตัวจริง
233 นำย นันทวิชญ์   ซุ่นยะโม โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
234 นำย ธนภัทร   เสียมไหม  ร.ร.อิสมำอีลียะห์มูลนิธิ ตัวจริง
235 นำย ผดุงเดช   หมู่ผ้ึง โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
236 นำย ณัฐวุฒิ   ลำภะ ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
237 นำย พีระวัฒน์   คงบัน โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
238 นำย ปุณยวัจน์   พุทธรอด โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
239 นำย ศุภชัย   รักษำจิตร ร.ร.สิเกำประชำผดุงวิทย์ ตัวจริง
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240 นำย ณัฐวุฒิ   โออินทร รร.กันตังรัษฎำศึกษำ ตัวจริง
241 นำย ธนรัตน์   เส็นโสบ  ร.ร.อิสมำอีลียะห์มูลนิธิ ตัวจริง
242 นำย วชิระ   สิทธิกำร โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
243 นำย ปรมี   ตรงมะตัง ร.ร.สิเกำประชำผดุงวิทย์ ตัวจริง
244  นำย วิชยุตม์   บัวเกิด รร.สำมัคคีศึกษำ ตัวจริง
245 นำยสำริน    อินทโร รร.รัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตัวจริง
246 นำย ปวีณ   ลักษณำวงศ์  โรงเรียนทุง่ยำวผดุงศิษย์ ตัวจริง
247 นำย พงศกร   ขำวคง ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
248  นำย อเนชำ   ศรีสวัสด์ิ โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
249  นำย กฤตยชญ์   บุญชูวงศ์ โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
250 นำยประสิทธิชัย  ทองเอียบ ว.กำรอำชีพตรัง ตัวจริง
251 นำย เวชยันต์   จันทร์แสง ร.ร.ตรังวิทยำ ตัวจริง
252 นำยธีรธน สิริโสภณวรกุล รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
253  นำย ธีรดนย์   ปำนแก้ว รร.ตรังคริสเตียนศึกษำ ตัวจริง
254 นำย พีรณัฐ   ชื่นแก้ว ร.ร.ปัญญำวิทย์ ตัวจริง
255 นำย ณัฏฐ์   พันธุไ์พโรจน์ โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
256 นำยธรรมภิสิทธิ ์   ทองอ่อน รร.รัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตัวจริง
257 นำย กรวิศวร์   ถวัลย์ด ำรงวิทย์ โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
258 นำย ธีรภัทร   สงครำม ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
259 นำย วิศรุต   เสนำชิด ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
260 นำย ฐิติศักด์ิ   จันทร์ผ่อง ร.ร.ปัญญำวิทย์ ตัวจริง
261 นำย ฮัซซีนัสเซอร์   หะหยัง รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
262 นำยวีรพล ลูกหยี รร.วังวิเศษ ตัวจริง
263  นำย นฤพนธ์   สังข์แก้ว รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
264 นำยณัฐพล    ฤทธิพลเดช รร.รัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตัวจริง
265 นำยณัฐดนัย เลิศชัยมงคล รร.เทศบำล 2 ตัวจริง
266 นำย นรำกรณ์   โต๊ะปังหลู ร.ร.นูรูลอิงซำลมูลนิธิ ตัวจริง
267 นำย นนท์ธวัช   ละเอียด ร.ร.วัดควนวิเศษมูนิธิ ตัวจริง
268 นำย สมโชค   หลังเถำะ ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
269 นำยวศิน  ฤทธิมำ รร.สภำรำชินี ตัวจริง
270 นำยเอกภูมิ รักเกต ว.เทคนิคตรัง ตัวจริง
271 นำยเธียรแทน ทองสม รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
272 นำย รติพงศ์   สรรเพชร ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตัวจริง
273 นำยจตุชัย เพชรเล็ก รร.วังวิเศษ ตัวจริง
274 นำย สันติสุข   สุขคุ้ม ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโรงเรียน หมำยเหตุ ลำยมือชื่อ
275 นำย กฤษกร   บำนเช้ำ รร.สำมัคคีศึกษำ ตัวจริง
276 นำยธนพล ฟักหมิด ว.เทคนิคตรัง ตัวจริง
277 นำยยศภัทร ศรีเฮงไพบูลย์ ว.เทคนิคตรัง ตัวจริง
278 นำย พัสกร   เพียรดี ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
279 นำย วิจักษณ์   สมำธิ ร.ร.ตรังวิทยำ ตัวจริง
280  นำย ณัฐนนท์   ชุมฤทธิ์ โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
281 นำยปิยะพล ส่อสืบ รร.เทศบำล 2 ตัวจริง
282  นำย พลกฤต   เล็กสิงห์โต รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
283  นำย ธนกฤต   ศรีไทย รร.สำมัคคีศึกษำ ตัวจริง
284  นำย สิทธิกร   หลงเอ ร.ร.สิเกำประชำผดุงวิทย์ ตัวจริง
285  นำย ปัณณ์   ชัยเพชร โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
286 นำย ธนกฤต   มำกแก้ว ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
287 นำย ชวนำกร   ต้ังปอง ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
288  นำย ประภำคำร   สิงห์จ ำนงค์ รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
289 นำย ณัฐภัทร   สุขำพันธ์ ร.ร.บำงดีวิทยำคม ตัวจริง
290  นำย ชญำนนท์   สมทรง ร.ร.สิเกำประชำผดุงวิทย์ ตัวจริง
291 นำย วุฒิพงษ์   แดงเวชงำม ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
292  นำย นพกร   ก ำเนิด รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
293 นำยสิรวิชญ์  แสนดี รร.สภำรำชินี ตัวจริง
294 นำยชนม์บวร  ด้วงนุ้ย รร.สภำรำชินี ตัวจริง
295 นำยอำนนท์    อ่อนรู้ที่ รร.รัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตัวจริง
296 นำยณัชพล  เพ็ชรขำว รร.สภำรำชินี ตัวจริง
297  นำย ภำณุพงศ์   แบนเสมอ รร.สำมัคคีศึกษำ ตัวจริง
298 นำยธนทัต  รักษ์เมือง รร.สภำรำชินี ตัวจริง
299  นำย คเนตร์   ไทรงำม ร.ร.ปัญญำวิทย์ ตัวจริง
300 นำย ทัตเทพ   ไชยจักร ร.ร.วัดควนวิเศษมูนิธิ ตัวจริง
301 นำย เจษฎำกร   ขันแกล้ว ร.ร.ปัญญำวิทย์ ตัวจริง
302 นำยกิตติศักด์ิ ศรีบุญ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
303 นำยภำณุพงศ์ ไพรพฤกษำ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
304 นำยธนภูมิ บัวทิพย์ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
305 นำยโกเมน  ทองใบ รร.สภำรำชินี ตัวจริง
306 นำยนิติชัย    สุขศรีเพ็ง รร.รัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตัวจริง
307 นำยณัฐชนน เครือสุวรรณ รร.เทศบำล 2 ตัวจริง
308 นำย เอกรินทร์   ชูเอียด รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง
309 นำย อำหมัด   หมำดหวำ ร.ร.แสงธรรมวิทยำตรังมูลนิธิ ตัวจริง



ล ำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อโรงเรียน หมำยเหตุ ลำยมือชื่อ
310 นำย จิรยุทธ   เส้งทัน่ โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
311 นำยเวธน์ชำนน วงศ์พัฒนพงศ์ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
312 นำย ภูวเดช   จิตรหลัง ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
313 นำย เจตนิพัทธ์   สัมพันธ์รัตน์ ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตัวจริง
314 นำยปิยวัฒน์ ทองรอง รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
315 นำยเชษฐชัย เกียรติชัยประสพ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
316 นำย ภูธเรศ   ศรีนำค โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
317 นำย ภูริณัฐ   จกแก้ว ร.ร.วัดควนวิเศษมูนิธิ ตัวจริง
318  นำย คุณำนนต์   วัง้จั้น โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
319 นำย บำชำคำน   หงษ์ทอง ร.ร.แสงธรรมวิทยำตรังมูลนิธิ ตัวจริง
320  นำย ธีร์   แก้วบัว รร.สำมัคคีศึกษำ ตัวจริง
321 นำย จิตตรินทร์   ศุภศรี ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
322  นำย นรำธิป   เกษแก้ว รร.กันตังรัษฎำศึกษำ ตัวจริง
323  นำย จิรกิตต์ิ   ไข่คล้ำย โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
324  นำย กันตวิชญ์   นวลใย โรงเรียนบูรณะร ำลึก ตัวจริง
325 นำยภำณุพงศ์ ชีพสถำพร รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
326 นำย ศักด์ิรินทร์  เรืองติก โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
327 นำย วุฒิไกร   สุชำติพงษ์ โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
328 นำยกบิญช์ ค ำมะณีย์ รร.จุฬำภรณรำชวิทยำลัยตรัง ตัวจริง
329 นำย อิมมำนูเอล   เศรษฐพิศำล ร.ร.หำดส ำรำญวิทยำคม ตัวจริง
330 นำยภีมพศ  นวลนิ่ม รร.สภำรำชินี ตัวจริง
331 นำย ศุภกิจ   บุญยง ร.ร.แสงธรรมวิทยำตรังมูลนิธิ ตัวจริง
332 นำยมงคลทิพย์    คงทอง ว.กำรอำชีพห้วยยอด ตัวจริง
333 นำย พงศกร   วิทยนันท์ ร.ร.วิเชียรมำตุ ตัวจริง
334 นำยณัฐภัทร ฆำรเจริญ รร.เทศบำล 2 ตัวจริง
335 นำยกมลเทพ  บุญด้วง รร.สภำรำชินี ตัวจริง
336 นำยกรกฤต   นวลสม  รร.รัษฎำนุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตัวจริง
337 นำย นันทพล   ชำวนำ ร.ร.บำงดีวิทยำคม ตัวจริง
338 พิสิษฐ์  สุวะทอง รร.สภำรำชินี ตัวจริง
339 นำย เกรียงศักด์ิ   ทองชู ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว ตัวจริง
340 นำยวรัญชัย  บุญรัตน์ ร.ร.เทศบำล 6 วัดตันยำภิรม ตัวจริง
341 นำย อภิวัฒน์   นวมวัฒน์ ร.ร.ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตัวจริง
342 นำย สวิตต์   เปำะทอง ร.ร.ย่ำนตำขำวรัฐชนูปถัมป์ ตัวจริง
343 นำยสำริน  พันธ์แสน ร.ร.เทศบำล 6 วัดตันยำภิรม ตัวจริง
344 นำยณัฐชนน แอโส๊ะ รร.เทศบำล 2 ตัวจริง
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345  นำย ณัฐยศ   เส็นฤทธิ์  ร.ร.อิสมำอีลียะห์มูลนิธิ ตัวจริง
346 นำย ธนกร   จันทร์เพ็ชร ร.ร.วัดควนวิเศษมูนิธิ ตัวจริง
347  นำย สุรศักด์ิ   รอดเข็ม  ร.ร.อิสมำอีลียะห์มูลนิธิ ตัวจริง
348 นำยนำยธีรภัทร ชัยเดช รร.วังวิเศษ ตัวจริง
349 นำยวศิน  สุขด ำ โรงเรียนห้วยยอด ตัวจริง
350  นำย วรฤทธิ ์  เกล้ียงจิตร รร.กันตังพิทยำกร ตัวจริง

ตรวจถูกต้อง
พ.ท. 

                               ( วรยุทธ    บุณยเกียรติ )
                               ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๔๓


