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สาขาวิชา
Participant เวลา

1 นางสาวซากีลา  มาท้ายน ้า ศึกษาศาสตร์อิสลาม นราธิวาส วิทยาศาสตร์ 1-001-ซากีลา 09.00 น.

2 นางสาวฟิรดาว  ไทยสนิท สตรียะลา ยะลา วิทยาศาสตร์ 1-002-ฟิรดาว 09.00 น.

3 นางสาวกัลยา  เล่ือนเก้ือ ระโนดวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ 1-003-กัลยา 09.00 น.

4 นางสาวชญานิน  แรกค านวณ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ 1-004-ชญานิน 09.00 น.

5 นายภานุเดช  หนูอุไร พลวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์ 1-005-ภานุเดช 09.00 น.

6 นางสาวนิศริณ  ตรงมะตัง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ 1-006-นิศริณ 09.00 น.

7 นายนะอีม  มาลิกุลสลาม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล วิทยาศาสตร์ 1-007-นะอีม 09.00 น.

8 นายภูริณัช  ศิริธรรม สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ 1-008-ภูริณัช 09.00 น.

9 นางสาวชนิสรา  ดอกรักษ์ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ 1-009-ชนิสรา 09.00 น.

10 นางสาวกิติญา  ชูแก้ว อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง วิทยาศาสตร์ 1-010-กิติญา 09.00 น.

11 นางสาวอิสนัย  ชาญเสวี ตัสดีกียะห์ สงขลา วิทยาศาสตร์ 1-011-อิสนัย 09.00 น.

12 นางสาววาเลนเซียร์  เตบสัน สาครพิทยาคาร สตูล วิทยาศาสตร์ 1-012-วาเลนเซียร์ 09.05 น.

13 นายจักรพงศ์  อักษรทิพย์ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ 1-013-จักรพงศ์ 09.05 น.

14 นางสาวฟาตอนี  ยือรา ล าไพลศานติวิทย์ สงขลา วิทยาศาสตร์ 1-014-ฟาตอนี 09.05 น.

15 นางสาวนนท์ธิฌาดา  วิมลเมือง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง วิทยาศาสตร์ 1-015-นนท์ธิฌาดา 09.05 น.

16 นายอัซวาม  เจะแล อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส วิทยาศาสตร์ 1-016-อัซวาม 09.05 น.

17 นางสาวพรนภัส  สุทธิจ านงค์ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์ 1-017-พรนภัส 09.05 น.

18 นางสาววิไลลักษณ์  ทองดี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ 1-018-วิไลลักษณ์ 09.05 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์โครงการรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี ปีการศึกษา 2566 จ านวน 486 คน

เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ZOOM Meeting ID: 999-001-8102   Link ID: https://zoom.us/j/9990018102

ค าช้ีแจง  ขอให้นักเรียนท่ีมีรายช่ือเตรียมตัวส าหรับการสอบสัมภาษณ์ดังต่อไปน้ี

              1. คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ทัศนคติและบุคลิกภาพ 

              2. ขอให้เตรียมบัตรประจ าตัวประชาชนเพ่ือรายงานตัวในการสอบสัมภาษณ์

              3. ผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ต้ังช่ือตนเองตาม column Participant ท่ีได้ระบุในเอกสารแนบ

              4. ขอให้นักเรียนศึกษาคู่มือแนะน าการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meetings (เอกสารแนบ)

หมายเหตุ

              1. การจัดล าดับการสอบสัมภาษณ์เรียงตามล าดับ ประเภทวิชา/สาขาวิชา และล าดับเลขท่ีใบสมัคร

              2. เวลาเร่ิมเข้า ZOOM เป็นเวลาประมาณการ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

              3. ควรเข้าห้องzoom ก่อนอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง

              4. หากเลยระยะเวลาท่ีก าหนด สามารถ Join Meeting ID เข้ามาใหม่

              5. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมทาง LINE OFFICIAL : @465ybbgz
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19 นายชิษณุพงศ์  งามศิริ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาศาสตร์ 1-019-ชิษณุพงศ์ 09.05 น.

20 นายชัชฤทธ์ิ  คชฤทธ์ิ หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ 1-020-ชัชฤทธ์ิ 09.05 น.

21 นางสาวชัญญานุช  ด าอินทร์ ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ 1-021-ชัญญานุช 09.05 น.

22 นางสาววรัทยา  หลงชิน โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี วิทยาศาสตร์ 1-022-วรัทยา 09.05 น.

23 นางสาววิลาสินี  ศรัยสวัสด์ิ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาศาสตร์ 1-023-วิลาสินี 09.10 น.

24 นายนูรูดีน  ดารากัย อิสลามประสานวิทย์ ยะลา วิทยาศาสตร์ 1-024-นูรูดีน 09.10 น.

25 นางสาวสุกฤตา  เพชรคง ปัญญาวิทย์ ตรัง วิทยาศาสตร์ 1-025-สุกฤตา 09.10 น.

26 นางสาวจุฑารัตน์  ขุนราม ปากพนัง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ 1-026-จุฑารัตน์ 09.10 น.

27 นางสาวหทัยทิพย์  นุ่นทองหอม เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ 1-027-หทัยทิพย์ 09.10 น.

28 นางสาววิภารัตน์  หวันกะเหรม ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ 1-028-วิภารัตน์ 09.10 น.

29 นางสาวแวซอบารียะห์  แวกาเดร์ พัฒนาอิสลาม ปัตตานี วิทยาศาสตร์ 1-029-แวซอบารียะห์ 09.10 น.

30 นางสาวมนท์ธิชา  ยอดวิจารณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ 1-030-มนท์ธิชา 09.10 น.

31 นางสาวซัยนูฮา  ลูดิง อิสลามบาเจาะวิทยา ยะลา วิทยาศาสตร์ 1-031-ซัยนูฮา 09.10 น.

32 นางสาวอัญชิสา  เมืองประทับ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ 1-032-อัญชิสา 09.10 น.

33 นางสาวนภาภรณ์  เสือแสง ปากพนัง นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ 1-033-นภาภรณ์ 09.10 น.

34 นายภาณุวิชญ์  แก้วชะโน สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สงขลา วิทยาศาสตร์ 1-034-ภาณุวิชญ์ 09.15 น.

35 นายนาวาวีย์  เจ๊ะแต ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา วิทยาศาสตร์ 1-035-นาวาวีย์ 09.15 น.

36 นางสาวฟาตีเมาะ  กูนา ประสานวิทยามูลนิธิ ปัตตานี วิทยาศาสตร์ 1-036-ฟาตีเมาะ 09.15 น.

37 นางสาวจันทรัสม์  บุญโล่ง กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี กระบ่ี วิทยาศาสตร์ 1-037-จันทรัสม์ 09.15 น.

38 นางสาวกฤษณา  อริยภูชัย สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช วิทยาศาสตร์ 1-038-กฤษณา 09.15 น.

39 นายณัฐพนธ์  ศรีสุข มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา ฟิสิกส์ 1-039-ณัฐพนธ์ 09.15 น.

40 นางสาวอังศุมาลิน  สันติเพชร อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ พัทลุง ฟิสิกส์ 1-040-อังศุมาลิน 09.15 น.

41 นางสาวเครือวัลย์  จันแดง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล ฟิสิกส์ 1-041-เครือวัลย์ 09.15 น.

42 นางสาวมัฏสิกาญจน์  มาศสุวรรณ์ ควนขนุน พัทลุง ฟิสิกส์ 1-042-มัฏสิกาญจน์ 09.15 น.

43 นายจักริน  ศิริวงศ์วิบูลย์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา ฟิสิกส์ 1-043-จักริน 09.15 น.

44 นางสาวกนกพร  แทรกสุข ปากพนัง นครศรีธรรมราช ฟิสิกส์ 1-044-กนกพร 09.15 น.

45 นางสาววีราวรรต์  ดิสระ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา ฟิสิกส์ 1-045-วีราวรรต์ 09.20 น.

46 นางสาวชนกนันท์  เหล่าลาพระ เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี ฟิสิกส์ 1-046-ชนกนันท์ 09.20 น.

47 นางสาวอารีญา  เหมหล า อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง ฟิสิกส์ 1-047-อารีญา 09.20 น.

48 นายกิตติภณ  ประดับเพชรรัตน์ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา ฟิสิกส์ 1-048-กิตติภณ 09.20 น.

49 นายศิรวิทย์  เพชรเรืองสุด เขาชัยสน พัทลุง ฟิสิกส์ 1-049-ศิรวิทย์ 09.20 น.

50 นางสาวนูร์นายีนา  บินตาเยะ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส ชีววิทยา 1-050-นูร์นายีนา 09.20 น.

51 นางสาวกชชฎาณิศ  วรรณโก พัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 1-051-กชชฎาณิศ 09.20 น.

52 นายพฤทธ์ิ  ลุ้งใหญ่ วิเชียรมาตุ ตรัง ชีววิทยา 1-052-พฤทธ์ิ 09.20 น.
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53 นางสาวธนพร  คงชู สตรียะลา ยะลา ชีววิทยา 1-053-ธนพร 09.20 น.

54 นางสาวพัชราภา  ศรีคงแก้ว มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 1-054-พัชราภา 09.20 น.

55 นางสาวนภาพร  ปันชุม หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ชีววิทยา 1-055-นภาพร 09.20 น.

56 นางสาวกันต์กนิษฐ์  เพ็ชร์สุก หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ชีววิทยา 1-056-กันต์กนิษฐ์ 09.25 น.

57 นางสาวกุศลิน  ล่องเพ็ง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-057-กุศลิน 09.25 น.

58 นางสาววิภาวดี  พรหมปลัด อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง ชีววิทยา 1-058-วิภาวดี 09.25 น.

59 นางสาวนฤภร  ส าแดง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี ชีววิทยา 1-059-นฤภร 09.25 น.

60 นางสาวอาภัสรา  นานอน ห้วยยอด ตรัง ชีววิทยา 1-060-อาภัสรา 09.25 น.

61 นางสาวอรชพร  นาวิน สตรีภูเก็ต ภูเก็ต ชีววิทยา 1-061-อรชพร 09.25 น.

62 นางสาวอรทัย  ช่วยเกิด เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชีววิทยา 1-062-อรทัย 09.25 น.

63 นางสาวนภาพร  ชูมณี ตะโหมด พัทลุง ชีววิทยา 1-063-นภาพร 09.25 น.

64 นางสาวอภิชญา  ขุนทอง ระโนด สงขลา ชีววิทยา 1-064-อภิชญา 09.25 น.

65 นางสาวสุชาดา  เจ๊ะแม คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา ชีววิทยา 1-065-สุชาดา 09.25 น.

66 นางสาวเบญจรัตน์  นวลแก้ว หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-066-เบญจรัตน์ 09.25 น.

67 นางสาวกมุทพร  หนูเหมือน ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี ชีววิทยา 1-067-กมุทพร 09.30 น.

68 นางสาวฟาตีม๊ะห์  ซาดา คอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ยะลา ชีววิทยา 1-068-ฟาตีม๊ะห์ 09.30 น.

69 นางสาวพัชราภา  ชัยเกิด สภาราชินี 2 ตรัง ชีววิทยา 1-069-พัชราภา 09.30 น.

70 นางสาวพิชญาภา  ทองไหม มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 1-070-พิชญาภา 09.30 น.

71 นายธนาเทพ  พุทธสุภะ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 1-071-ธนาเทพ 09.30 น.

72 นางสาวหทัยรัตน์  เพชรชู พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชีววิทยา 1-072-หทัยรัตน์ 09.30 น.

73 นายนิสฟูห์  เจ๊ะเต๊ะ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ชีววิทยา 1-073-นิสฟูห์ 09.30 น.

74 นางสาวนฤมล  จุลมาศ ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง ชีววิทยา 1-074-นฤมล 09.30 น.

75 นายธีรภัทร  เลขานุกิจ หาดใหญ่พิทยาคม สงขลา ชีววิทยา 1-075-ธีรภัทร 09.30 น.

76 นางสาวมนัสนันท์  พัทราช ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี ชีววิทยา 1-076-มนัสนันท์ 09.30 น.

77 นางสาวฤทัยรัตน์  อินทร์ทอง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-077-ฤทัยรัตน์ 09.30 น.

78 นางสาวศรีตรัง  สุขอนันต์ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง ชีววิทยา 1-078-ศรีตรัง 09.35 น.

79 นางสาวอัยมาน  จินารง สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา ชีววิทยา 1-079-อัยมาน 09.35 น.

80 นางสาวสุรีรัตน์  กาญจนไพรวัน เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา ชีววิทยา 1-080-สุรีรัตน์ 09.35 น.

81 นางสาวสิรินญา  บุญแก้วศรี รัษฎา ตรัง ชีววิทยา 1-081-สิรินญา 09.35 น.

82 นางสาวเบญจพาณี  คงแก้ว ชะอวด นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-082-เบญจพาณี 09.35 น.

83 นางสาวภัทรมล  แก้วเจริญ นาทวีวิทยาคม สงขลา ชีววิทยา 1-083-ภัทรมล 09.35 น.

84 นางสาวนันท์นภัส  พิศวงศ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-084-นันท์นภัส 09.35 น.

85 นางสาวสกุลกาญจน์  ขวัญใจ ชะอวด นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-085-สกุลกาญจน์ 09.35 น.

86 นางสาวสุขสุนันท์  อรุณพันธ์ุ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล ชีววิทยา 1-086-สุขสุนันท์ 09.35 น.
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87 นายนุกานต์  เก้ือรอด อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ สงขลา ชีววิทยา 1-087-นุกานต์ 09.35 น.

88 นางสาวยศวรรณ  ทองมณี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-088-ยศวรรณ 09.35 น.

89 นายจิรวัฒน์  เกตุประทุม สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-089-จิรวัฒน์ 09.40 น.

90 นางสาวพรนิภา  ชุมพงศ์ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-090-พรนิภา 09.40 น.

91 นางสาวมัรวาตี  ยะโก๊ะ เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี ชีววิทยา 1-091-มัรวาตี 09.40 น.

92 นางสาวนูรีซา  บาเฮง ดารุสสาลาม นราธิวาส ชีววิทยา 1-092-นูรีซา 09.40 น.

93 นางสาวเบญวรินทร์  แก้วเดิม เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชีววิทยา 1-093-เบญวรินทร์ 09.40 น.

94 นางสาวรุ่งรัตน์  วุฒิผล สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา ชีววิทยา 1-094-รุ่งรัตน์ 09.40 น.

95 นางสาวกนกอร  บัวเพชร สภาราชินี 2 ตรัง ชีววิทยา 1-095-กนกอร 09.40 น.

96 นางสาวกัญญารัตน์  ส้ิมใต้ย้ิน สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง ชีววิทยา 1-096-กัญญารัตน์ 09.40 น.

97 นางสาวรุจิราภรณ์  รักนุ้ย ควนเนียงวิทยา สงขลา ชีววิทยา 1-097-รุจิราภรณ์ 09.40 น.

98 นายอาดิล  เจะนิ ศิริราษฏร์สามัคคี ปัตตานี ชีววิทยา 1-098-อาดิล 09.40 น.

99 นางสาวกมลทิพย์  ไพช านาญ ตะโหมด พัทลุง ชีววิทยา 1-099-กมลทิพย์ 09.40 น.

100 นางสาววิชุดา  บัวแก้ว บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ชีววิทยา 1-100-วิชุดา 09.45 น.

101 นางสาวธิดารัตน์  รัตนคช ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา ชีววิทยา 1-101-ธิดารัตน์ 09.45 น.

102 นางสาวทิฆัมพร  บินดุเหล็ม หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา ชีววิทยา 1-102-ทิฆัมพร 09.45 น.

103 นางสาวกูไซนุง  สะมะ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส ชีววิทยา 1-103-กูไซนุง 09.45 น.

104 นายอิดเดอะริส  บุญณะ ป่าเรียนวิทยา สงขลา ชีววิทยา 1-104-อิดเดอะริส 09.45 น.

105 นางสาวซูรายา  อุเซ็ง เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี ชีววิทยา 1-105-ซูรายา 09.45 น.

106 นางสาวณัฏฐพร  ดาศรี สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี ชีววิทยา 1-106-ณัฏฐพร 09.45 น.

107 นายภูริพัฒน์  เทพพันธ์ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-107-ภูริพัฒน์ 09.45 น.

108 นางสาวศรวณีย์  ทองส่งโสม เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-108-ศรวณีย์ 09.45 น.

109 นางสาวณัฐนรี  สุขวัฒโน พะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา ชีววิทยา 1-109-ณัฐนรี 09.45 น.

110 นางสาวนันทิมา  นุ่มเหน่ียว ปัญญาวิทย์ ตรัง ชีววิทยา 1-110-นันทิมา 09.45 น.

111 นางสาวสุชัญญา  หลงจิ ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-111-สุชัญญา 09.50 น.

112 นางสาวผกามาศ  ชูแก้ว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ชีววิทยา 1-112-ผกามาศ 09.50 น.

113 นางสาวสุชาวดี  สุชาติพงศ์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-113-สุชาวดี 09.50 น.

114 นางสาวจริงจรัส  เรืองฤทธ์ิ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-114-จริงจรัส 09.50 น.

115 นางสาวอาว้า  อีซอ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส ชีววิทยา 1-115-อาว้า 09.50 น.

116 นางสาวจันทรัสม์  ไชยศรี ปลายพระยาวิทยาคม กระบ่ี ชีววิทยา 1-116-จันทรัสม์ 09.50 น.

117 นางสาวธัญญาภรณ์  เดชชัง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-117-ธัญญาภรณ์ 09.50 น.

118 นางสาวจุฬาลักษณ์  เดชภิบาล หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา ชีววิทยา 1-118-จุฬาลักษณ์ 09.50 น.

119 นางสาวซะฮ์รอ  เหมรา เทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ ตรัง ชีววิทยา 1-119-ซะฮ์รอ 09.50 น.

120 นางสาวธนภรณ์  พุ่มเอ่ียม เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-120-ธนภรณ์ 09.50 น.
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121 นางสาวปริยากร  ปานจันทร์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี ชีววิทยา 1-121-ปริยากร 09.50 น.

122 นางสาวผกามาศ  อรรถชัยยะ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง ชีววิทยา 1-122-ผกามาศ 09.55 น.

123 นางสาวณิชา  สงทิพย์ คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา ชีววิทยา 1-123-ณิชา 09.55 น.

124 นายมูนีร  แวมูนะ พัฒนาวิทยา ยะลา ชีววิทยา 1-124-มูนีร 09.55 น.

125 นางสาวฟารีดา  ด่อล่าจิ ดารุลอูลูม สตูล ชีววิทยา 1-125-ฟารีดา 09.55 น.

126 นางสาวขวัญสุรีย์  ศรีสุวรรณ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 1-126-ขวัญสุรีย์ 09.55 น.

127 นางสาวรุจาภา  คชราช มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา ชีววิทยา 1-127-รุจาภา 09.55 น.

128 นายนิอนัส  วาบา สายบุรีอิสลามวิทยา ปัตตานี ชีววิทยา 1-128-นิอนัส 09.55 น.

129 นางสาวจิณณพัต  อาจไพรินทร์ สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-129-จิณณพัต 09.55 น.

130 นางสาวซูรีนา  แหละบัน ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี ชีววิทยา 1-130-ซูรีนา 09.55 น.

131 นางสาวกัญญานิษฐ์  เถ่ือนประสงค์ พิชัยรัตนาคาร ระนอง ชีววิทยา 1-131-กัญญานิษฐ์ 09.55 น.

132 นางสาวชนิตา  ไพชิต เหนือคลองประชาบ ารุง กระบ่ี ชีววิทยา 1-132-ชนิตา 09.55 น.

133 นางสาวปณิตา  ชูประดิษฐ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ชีววิทยา 1-133-ปณิตา 10.00 น.

134 นางสาวอาทิตยา  เพ็ชรอุบล หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา ชีววิทยา 1-134-อาทิตยา 10.00 น.

135 นายแวอิสมาแอ  ดือราแม ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา ชีววิทยา 1-135-แวอิสมาแอ 10.00 น.

136 นางสาวกชกร  โพธิจุไร สทิงพระวิทยา สงขลา ชีววิทยา 1-136-กชกร 10.00 น.

137 นางสาวณัฐฐาริณีย์  แก้วเช้ือ เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี ชีววิทยา 1-137-ณัฐฐาริณีย์ 10.00 น.

138 นางสาวณพชร  ทองดี พิชัยรัตนาคาร ระนอง ชีววิทยา 1-138-ณพชร 10.00 น.

139 นายรชต  เจริญกิจ เมืองถลาง ภูเก็ต ชีววิทยา 1-139-รชต 10.00 น.

140 นายนัทธพงศ์  รักเก้ือ เมืองกระบ่ี กระบ่ี ชีววิทยา 1-140-นัทธพงศ์ 10.00 น.

141 นางสาวกัญญาภัค  นุ่นพันธ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-141-กัญญาภัค 10.00 น.

142 นางสาวกฤตธีรา  มูลบุญ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-142-กฤตธีรา 10.00 น.

143 นายสหภาพ  ตันประมวล ท้ายเหมืองวิทยา พังงา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-143-สหภาพ 10.00 น.

144 นายรัตนธร  ช่วยย้ิม มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-144-รัตนธร 10.05 น.

145 นางสาวฟาดีลา  สุมาตรา ก าแพงวิทยา สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-145-ฟาดีลา 10.05 น.

146 นางสาวณัฐวดี  อินอักษร โยธินบ ารุง นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-146-ณัฐวดี 10.05 น.

147 นายคามินทร์  ดาเล๊าะ มัธยมสุไหงปาดี นราธิวาส วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-147-คามินทร์ 10.05 น.

148 นายวิภู  นิลรัตน์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-148-วิภู 10.05 น.

149 นางสาวพลอยไพลิน  สุวรรณรัตน์ เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-149-พลอยไพลิน 10.05 น.

150 นางสาวพันธ์ทิพย์  ชายเกตุ ตะโหมด พัทลุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-150-พันธ์ทิพย์ 10.05 น.

151 นางสาวจีรนันท์  จันทร์หอม สตรีพังงา พังงา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-151-จีรนันท์ 10.05 น.

152 นางสาวราโมน่า  รัญวาศรี ก าแพงวิทยา สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-152-ราโมน่า 10.05 น.

153 นายอภิรักษ์  เพ็งทอง หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-153-อภิรักษ์ 10.05 น.

154 นายมูฮาหมัดซาฟี  หะ ตะโหมด พัทลุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-154-มูฮาหมัดซาฟี 10.05 น.
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155 นางสาวสุธาสิณี  ไทยเจริญ ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-155-สุธาสิณี 10.10 น.

156 นายกฤษณพงศ์  ราษฎร์เจริญ สวนศรีวิทยา ชุมพร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-156-กฤษณพงศ์ 10.10 น.

157 นายพงษ์พิพัฒน์  ปักการะนัง สวนศรีวิทยา ชุมพร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-157-พงษ์พิพัฒน์ 10.10 น.

158 นายชิษณุพงศ์  ต้ังทรัพยากร แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-158-ชิษณุพงศ์ 10.10 น.

159 นายพงศ์พิพัฒน์  พันธุรัตน์ ไม้เรียงประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-159-พงศ์พิพัฒน์ 10.10 น.

160 นายอัฟฟาน  เจ๊ะสอ วังกะพ้อพิทยาคม ปัตตานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-160-อัฟฟาน 10.10 น.

161 นางสาววริศรา  แซ่ฮ่ัน ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-161-วริศรา 10.10 น.

162 นายภานุพงศ์  สนไชย เบตง วีระราษฎร์ประสาน ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-162-ภานุพงศ์ 10.10 น.

163 นางสาววนัสนันท์  หวังหมัด รุ่งโรจน์วิทยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-163-วนัสนันท์ 10.10 น.

164 นายธนพัฒน์  ทับเท่ียง ตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-164-ธนพัฒน์ 10.10 น.

165 นายณัฐวุฒิ  ชัยชนาภา เบตง วีระราษฎร์ประสาน ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-165-ณัฐวุฒิ 10.10 น.

166 นายพลพณัฐ  กล ่ามาศ ควนพระสาครินทร์ พัทลุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-166-พลพณัฐ 10.15 น.

167 นายกสิญธร  พรหมยาน สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง นนทบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-167-กสิญธร 10.15 น.

168 นายณัฐพล  ด าโรง สวนศรีวิทยา ชุมพร วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-168-ณัฐพล 10.15 น.

169 นางสาวนิสรีน  ดะแซสาเมาะ ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-169-นิสรีน 10.15 น.

170 นายธีรวัฒน์  สิทธิรัตน์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-170-ธีรวัฒน์ 10.15 น.

171 นายศุภกฤต  ชาญเชิงพานิช นาทวีวิทยาคม สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-171-ศุภกฤต 10.15 น.

172 นายธนากร  ชนะภักดี ท่าอุแทพิทยา สุราษฎร์ธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-172-ธนากร 10.15 น.

173 นางสาวรุจิรัตน์  รัตนกาญจน์ หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-173-รุจิรัตน์ 10.15 น.

174 นางสาวธันย์ชนก  ผิวเหลือง พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-174-ธันย์ชนก 10.15 น.

175 นางสาวลันตา  หลังจิ พิมานพิทยาสรรค์ สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-175-ลันตา 10.15 น.

176 นายนิติณัฐ  สุขสม เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-176-นิติณัฐ 10.15 น.

177 นายธีร์  อนุสรณ์ศาสน์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-177-ธีร์ 10.20 น.

178 นายวิริทธ์ิพล  พุ่มเอ่ียม เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-178-วิริทธ์ิพล 10.20 น.

179 นายณัฐชนน  นุ่มคง หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-179-ณัฐชนน 10.20 น.

180 นายนครินทร์  ล้นวิลัย แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-180-นครินทร์ 10.20 น.

181 นายพงศกร  ปานถาวร พะตงวิทยามูลนิธิ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-181-พงศกร 10.20 น.

182 นายพีรพัฒน์  แจ่มกระจ่าง สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-182-พีรพัฒน์ 10.20 น.

183 นายฌานประเวศน์  สุวรรณรัตน์ หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-183-ฌานประเวศน์ 10.20 น.

184 นายธราเทพ  หมัดหมัน มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-184-ธราเทพ 10.20 น.

185 นางสาวกุลิสรา  ไทยเก้ือ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-185-กุลิสรา 10.20 น.

186 นายปพน  ชาญเชิงพานิช นาทวีวิทยาคม สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-186-ปพน 10.20 น.

187 นายพงศพล  คงจันทร์ หัวไทรบ ารุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-187-พงศพล 10.20 น.

188 นายธัชพล  ชุติวัฒนธาดา เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-188-ธัชพล 10.25 น.
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189 นางสาวนันณิชา  พรรณราย ควนโดนวิทยา สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-189-นันณิชา 10.25 น.

190 นายอภิสิทธ์ิ  บู่บ่ากา จะนะวิทยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-190-อภิสิทธ์ิ 10.25 น.

191 นายพงศกร  จรัญรักษ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-191-พงศกร 10.25 น.

192 นายกิตติพศ  จิตแจ้ง ตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-192-กิตติพศ 10.25 น.

193 นายสิรวิชญ์  ดอกบัว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-193-สิรวิชญ์ 10.25 น.

194 นายมนัสวี  ลูกเหล็ม เอกภาพศาสน์วิชญ์ กระบ่ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-194-มนัสวี 10.25 น.

195 นายประกาศิต  แก้วพิทักษ์ จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-195-ประกาศิต 10.25 น.

196 นายธนกฤต  เกิดทอง เทพมิตรศึกษา สุราษฎร์ธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-196-ธนกฤต 10.25 น.

197 นายปวริศ  สาราลักษณ์ ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-197-ปวริศ 10.25 น.

198 นายนิธินันท์  ธรรมสะโร สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-198-นิธินันท์ 10.25 น.

199 นางสาวกานต์ธิมา  ช่วยแจ้ง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-199-กานต์ธิมา 10.30 น.

200 นายวีรพงษ์  อุไรวงค์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-200-วีรพงษ์ 10.30 น.

201 นายภานุพงศ์  แก้วประดับรัฐ นาทวีวิทยาคม สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-201-ภานุพงศ์ 10.30 น.

202 นายอับดุลวาฟีย์  อาแวสะนิ แสงธรรมวิทยา นราธิวาส วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-202-อับดุลวาฟีย์ 10.30 น.

203 นายนูไมรี  เมาตี หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-203-นูไมรี 10.30 น.

204 นางสาวสุกัญญา  บิลลาเต๊ะ ส่งเสริมวิทยามูลนิธิ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-204-สุกัญญา 10.30 น.

205 นางสาวตัสนีม  สาโส๊ะ ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-205-ตัสนีม 10.30 น.

206 นายปัณจพล  สุริโย พัทลุง พัทลุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-206-ปัณจพล 10.30 น.

207 นายจักรี  ประสิทธ์ิวณิช มุสลิมสตูลวิทยา สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-207-จักรี 10.30 น.

208 นางสาวนภัทรศนีย์  ขุนรอง พัทลุง พัทลุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-208-นภัทรศนีย์ 10.30 น.

209 นายธนอนันท์  เฉลิมพันธ์ แสงทองวิทยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-209-ธนอนันท์ 10.30 น.

210 นายมูไฮมัน  อาลี ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ยะลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-210-มูไฮมัน 10.35 น.

211 นางสาวณัฐนิชา  มีช่วย เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-211-ณัฐนิชา 10.35 น.

212 นายสุคีรินทร์  คีรินทร์นนท์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-212-สุคีรินทร์ 10.35 น.

213 นายธีรทัศน์  เทพชัย ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-213-ธีรทัศน์ 10.35 น.

214 นายณัฐวุฒิ  ย้ิวเห้ียง ตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-214-ณัฐวุฒิ 10.35 น.

215 นายดลภาค  คงได้บุญ สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-215-ดลภาค 10.35 น.

216 นายณัฏฐนิช  หม่ันแค้น สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-216-ณัฏฐนิช 10.35 น.

217 นางสาวตูบา  หมาดท้ิง ควนโดนวิทยา สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-217-ตูบา 10.35 น.

218 นายธนกฤต  เกตุนวล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-218-ธนกฤต 10.35 น.

219 นายกอฟฟาร่ี  หมาดท้ิง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-219-กอฟฟาร่ี 10.35 น.

220 นายชยานันต์  นิลระตะ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-220-ชยานันต์ 10.35 น.

221 นายชญานนท์  กุมมาระกะ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-221-ชญานนท์ 10.40 น.

222 นายสรวิชญ์  สังข์แก้ว เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-222-สรวิชญ์ 10.40 น.



8                    

ท่ี ช่ือ-สกุล โรงเรียน จังหวัด
ประเภทวิชา/

สาขาวิชา
Participant เวลา

223 นายพงศ์พิสิฏฐ์  บุญชู พัทลุง พัทลุง วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-223-พงศ์พิสิฏฐ์ 10.40 น.

224 นายณัฐนันท์  หนูทอง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-224-ณัฐนันท์ 10.40 น.

225 นายพีรภัทร  ค าหอม กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี กระบ่ี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-225-พีรภัทร 10.40 น.

226 นายวรภัทร  นิลกาญจน์ เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1-226-วรภัทร 10.40 น.

227 นางสาวสรณ์ศิริ  คชนาค สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ 1-227-สรณ์ศิริ 10.40 น.

228 นางสาวรวีนิภา  ด้วงสุด เขาชัยสน พัทลุง คณิตศาสตร์ 1-228-รวีนิภา 10.40 น.

229 นายชามิล  ยังปากน ้า วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล คณิตศาสตร์ 1-229-ชามิล 10.40 น.

230 นายฐิชานนท์  แสวงกิจ ทับปุดวิทยา พังงา คณิตศาสตร์ 1-230-ฐิชานนท์ 10.40 น.

231 นางสาวญาณิศา  วรรณศรี นาทวีวิทยาคม สงขลา คณิตศาสตร์ 1-231-ญาณิศา 10.40 น.

232 นางสาวภายุมาศ  ชุมจัน นาทวีวิทยาคม สงขลา คณิตศาสตร์ 1-232-ภายุมาศ 10.45 น.

233 นายฉัตรชัย  สุขเกษม พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ 1-233-ฉัตรชัย 10.45 น.

234 นางสาวสลิลทิพย์  ศิริ ควนเนียงวิทยา สงขลา คณิตศาสตร์ 1-234-สลิลทิพย์ 10.45 น.

235 นายปิยรัตน์  เขียวสุวรรณ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา คณิตศาสตร์ 1-235-ปิยรัตน์ 10.45 น.

236 นางสาวนินูรอัยนี  สาและ บ ารุงอิสลาม ปัตตานี คณิตศาสตร์ 1-236-นินูรอัยนี 10.45 น.

237 นางสาวอารีนา  เจะมามะ มูลนิธิอาซิซสถาน ปัตตานี คณิตศาสตร์ 1-237-อารีนา 10.45 น.

238 นางสาวพาอีส๊ะ  วาเยะ ศาสนูปถัมภ์ ปัตตานี คณิตศาสตร์ 1-238-พาอีส๊ะ 10.45 น.

239 นางสาวกิดากานต์  สุวรรณกุล เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี คณิตศาสตร์ 1-239-กิดากานต์ 10.45 น.

240 นางสาวอรทัย  สายเลน เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา คณิตศาสตร์ 1-240-อรทัย 10.45 น.

241 นางสาวรมิตา  จันทร์สว่าง มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา คณิตศาสตร์ 1-241-รมิตา 10.45 น.

242 นายโรจนศักด์ิ  ศรีหมอกเมฆ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ 1-242-โรจนศักด์ิ 10.45 น.

243 นางสาวณัฏฐณิชา  ช่วยสร้าง พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ 1-243-ณัฏฐณิชา 10.50 น.

244 นางสาวนิชกานต์  ลีสุรพงศ์ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง คณิตศาสตร์ 1-244-นิชกานต์ 10.50 น.

245 นางสาวฮัสบียา  วาเด็ง ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี คณิตศาสตร์ 1-245-ฮัสบียา 10.50 น.

246 นางสาวยศวดี  คงบัน สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง คณิตศาสตร์ 1-246-ยศวดี 10.50 น.

247 นายศรัณย์  สังขรัตน์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา คณิตศาสตร์ 1-247-ศรัณย์ 10.50 น.

248 นางสาวสุณิสา  มุสิแดง ศรีธรรมราชศึกษา นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ 1-248-สุณิสา 10.50 น.

249 นางสาวอมรรัตน์  ดาวกระจาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ 1-249-อมรรัตน์ 10.50 น.

250 นางสาวสุธิดา  ไล่ชะพิษ สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ 1-250-สุธิดา 10.50 น.

251 นายพยา  เทพหนู ควนขนุน พัทลุง คณิตศาสตร์ 1-251-พยา 10.50 น.

252 นายอนุชา  ชาญณรงค์ สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ 1-252-อนุชา 10.50 น.

253 นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วหวัง มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา คณิตศาสตร์ 1-253-จุฬาลักษณ์ 10.50 น.

254 นายฟาดิลล์  ดอเลาะ ดารุสสาลาม นราธิวาส คณิตศาสตร์ 1-254-ฟาดิลล์ 10.55 น.

255 นายพศุตม์  รอดศรี กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ 1-255-พศุตม์ 10.55 น.

256 นางสาวอานิตา  ดอเลาะ บูรณาการศึกษาวิทยา ปัตตานี คณิตศาสตร์ 1-256-อานิตา 10.55 น.
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257 นางสาวเมธาวดี  ช่วยศรีนวล สตรีพัทลุง พัทลุง คณิตศาสตร์ 1-257-เมธาวดี 10.55 น.

258 นางสาวรู่กัยหย๊ะ  แก้วสมุทร ป่าเรียนวิทยา สงขลา คณิตศาสตร์ 1-258-รู่กัยหย๊ะ 10.55 น.

259 นายธนกฤต  เพ็ชรฉุย วังวิเศษ ตรัง คณิตศาสตร์ 1-259-ธนกฤต 10.55 น.

260 นายเดชอ านวย  แก้ววิจิตร เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี คณิตศาสตร์ 1-260-เดชอ านวย 10.55 น.

261 นายเช่ียวชาญชัย  ช่วยนุ่ม เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี คณิตศาสตร์ 1-261-เช่ียวชาญชัย 10.55 น.

262 นายปิยวัฒน์  จันทร์เกตุ วิเชียรมาตุ ตรัง คณิตศาสตร์ 1-262-ปิยวัฒน์ 10.55 น.

263 นายเจนณรงค์  หนูดุก แจ้งวิทยา สงขลา คณิตศาสตร์ 1-263-เจนณรงค์ 10.55 น.

264 นายอภิรักษ์  ศรีเทพ ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ 1-264-อภิรักษ์ 10.55 น.

265 นางสาวไปรดา  เอียดดี พิมานพิทยาสรรค์ สตูล คณิตศาสตร์ 1-265-ไปรดา 11.00 น.

266 นางสาวสุพัตรา  วารีศรี ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ 1-266-สุพัตรา 11.00 น.

267 นางสาวนูรฟิรดาว  มะหะหมัด นูรุลอิสลามภูมีวิทยา ปัตตานี คณิตศาสตร์ 1-267-นูรฟิรดาว 11.00 น.

268 นางสาวปภาดา  รักดี ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง คณิตศาสตร์ 1-268-ปภาดา 11.00 น.

269 นางสาวอังคณา  ศรีสม สตรีพัทลุง พัทลุง คณิตศาสตร์ 1-269-อังคณา 11.00 น.

270 นางสาวณัฐชุตา  ทองเส้ง เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช คณิตศาสตร์ 1-270-ณัฐชุตา 11.00 น.

271 นางสาวกัญญารัตน์  คชพันธ์ ท่ายางวิทยา เพชรบุรี คณิตศาสตร์ 1-271-กัญญารัตน์ 11.00 น.

272 นางสาวนริศรา  ธรรมวาโร ควนเนียงวิทยา สงขลา คณิตศาสตร์ 1-272-นริศรา 11.00 น.

273 นางสาวพรหมพร  จันทร์ชู พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ 1-273-พรหมพร 11.00 น.

274 นางสาวร็อยยาน  สะอะ พัฒนาวิทยา ยะลา คณิตศาสตร์ 1-274-ร็อยยาน 11.00 น.

275 นายอิบรอเฮม  อาบูกือลง แสงธรรมวิทยา นราธิวาส คณิตศาสตร์ 1-275-อิบรอเฮม 11.00 น.

276 นางสาวลักษมี  สันลักษณ์ พัทลุง พัทลุง คณิตศาสตร์ 1-276-ลักษมี 11.05 น.

277 นายซิลมีย์  เล๊าะยีตา อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส คณิตศาสตร์ 1-277-ซิลมีย์ 11.05 น.

278 นายธนัตถ์  อนุสา มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา คณิตศาสตร์ 1-278-ธนัตถ์ 11.05 น.

279 นายชลธิต  ชาวไม้ขม หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา คณิตศาสตร์ 1-279-ชลธิต 11.05 น.

280 นางสาวโชษิตา  ชูทอง ห้วยยอด ตรัง คณิตศาสตร์ 1-280-โชษิตา 11.05 น.

281 นายณัฐพงศ์  อินนาปา สวนศรีวิทยา ชุมพร คณิตศาสตร์ 1-281-ณัฐพงศ์ 11.05 น.

282 นางสาวพิชยาพร  เร็วเรียบ สตรีพังงา พังงา คณิตศาสตร์ 1-282-พิชยาพร 11.05 น.

283 นางสาวณัฏฐมน  จิตมณี มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา คณิตศาสตร์ 1-283-ณัฏฐมน 11.05 น.

284 นายอดิศร  สุขยะฤกษ์ หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา คณิตศาสตร์ 1-284-อดิศร 11.05 น.

285 นายภูริภัทร  รัตนค า มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา คณิตศาสตร์ 1-285-ภูริภัทร 11.05 น.

286 นางสาวสุพิตตา  แดงประสิทธ์ิ นราธิวาส นราธิวาส คณิตศาสตร์ 1-286-สุพิตตา 11.05 น.

287 นางสาวณิชา  หยงสตาร์ อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี คณิตศาสตร์ 1-287-ณิชา 11.10 น.

288 นางสาวลลิตภัทร  ทองใหญ่ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี คณิตศาสตร์ 1-288-ลลิตภัทร 11.10 น.

289 นางสาวทิฆัมพร  รักดี เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี คณิตศาสตร์ 1-289-ทิฆัมพร 11.10 น.

290 นางสาวอาวีญา  หาแด พัฒนาวิทยา ยะลา เคมี 1-290-อาวีญา 11.10 น.
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291 นางสาวผาณิตา  อินทเช้ือ พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี เคมี 1-291-ผาณิตา 11.10 น.

292 นางสาววารีณา  สานิง ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง เคมี 1-292-วารีณา 11.10 น.

293 นางสาวณัฐชนิดา  นิมิตรพงศ์ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา เคมี 1-293-ณัฐชนิดา 11.10 น.

294 นางสาวกุลธิดา  ศรีทอง เขาชัยสน พัทลุง เคมี 1-294-กุลธิดา 11.10 น.

295 นางสาวฮุสนา  บอซู ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา เคมี 1-295-ฮุสนา 11.10 น.

296 นายนันทวัฒน์  หนูน่ิม มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา เคมี 1-296-นันทวัฒน์ 11.10 น.

297 นางสาวฟิตรี  สะมาแอ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา เคมี 1-297-ฟิตรี 11.10 น.

298 นายทักษ์ดนัย  ศรีสุวรรณ์ เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา เคมี 1-298-ทักษ์ดนัย 11.15 น.

299 นายศุภวิชญ์  คิดถูก คณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา ยะลา เคมี 1-299-ศุภวิชญ์ 11.15 น.

300 นางสาวณัฐนิชา  ศรีน้อย ประภัสสรรังสิต พัทลุง เคมี 1-300-ณัฐนิชา 11.15 น.

301 นางสาวฉัตรฑลิกานต์  เวชชประสิทธ์ิ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร เคมี 1-301-ฉัตรฑลิกานต์ 11.15 น.

302 นางสาวชุติมณฑน์  ศิริโรจน์ เขาชัยสน พัทลุง เคมี 1-302-ชุติมณฑน์ 11.15 น.

303 นางสาวนิศารัตน์  เสือกลับ รัตภูมิวิทยา สงขลา เคมี 1-303-นิศารัตน์ 11.15 น.

304 นางสาวภูริษา  อ่าวลึกน้อย อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี เคมี 1-304-ภูริษา 11.15 น.

305 นางสาวณัฐนิชา  ช่วยรอด กันตังพิทยากร ตรัง เคมี 1-305-ณัฐนิชา 11.15 น.

306 นางสาวกานติมา  ตันเวชกุล วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 1-306-กานติมา 11.15 น.

307 นางสาวกุลญาดา  ศรธรรมกุล ควนเนียงวิทยา สงขลา เคมี 1-307-กุลญาดา 11.15 น.

308 นายสหภาพ  จันทวาส นราธิวาส นราธิวาส เคมี 1-308-สหภาพ 11.15 น.

309 นางสาวจุฑามาศ  เจียรมาศ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เคมี 1-309-จุฑามาศ 11.20 น.

310 นางสาวจิระรัตน์  จินา สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช เคมี 1-310-จิระรัตน์ 11.20 น.

311 นางสาวกัลย์สุดา  เต่แก้ว มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา เคมี 1-311-กัลย์สุดา 11.20 น.

312 นายธนบดี  สอนไกรสิทธ์ิ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา เคมี 1-312-ธนบดี 11.20 น.

313 นางสาวสุชานันท์  สมบูรณ์ ตะโหมด พัทลุง เคมี 1-313-สุชานันท์ 11.20 น.

314 นางสาวมณฑกานต์  ดาราไก่ สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 1-314-มณฑกานต์ 11.20 น.

315 นางสาวมิมฟีต้า  เจ๊ะเละ เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี เคมี 1-315-มิมฟีต้า 11.20 น.

316 นางสาวอ าภา  ศรีสวัสด์ิ เขาชัยสน พัทลุง เคมี 1-316-อ าภา 11.20 น.

317 นางสาวกมลชนก  เรืองแก้ว พิมานพิทยาสรรค์ สตูล เคมี 1-317-กมลชนก 11.20 น.

318 นางสาวสิริมนต์  นวลน่ิม วิเชียรมาตุ ตรัง เคมี 1-318-สิริมนต์ 11.20 น.

319 นางสาวนันท์นภัส  เทพแก้ว เทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี เคมี 1-319-นันท์นภัส 11.20 น.

320 นางสาวศิรภัสสร  เดชสุวรรณ พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช เคมี 1-320-ศิรภัสสร 11.25 น.

321 นางสาวอาลิตา  หวังนุรักษ์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 1-321-อาลิตา 11.25 น.

322 นางสาวสิราวรรณ  ชัยชนะ กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เคมี 1-322-สิราวรรณ 11.25 น.

323 นางสาวฮัจย๊ะ  หมัดหลี อิสลามวิทยานุเคราะห์ สงขลา เคมี 1-323-ฮัจย๊ะ 11.25 น.

324 นางสาวนันท์นภัส  เพ็งสวัสด์ิ สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 1-324-นันท์นภัส 11.25 น.
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325 นางสาวฮัมนะฮ์  หวัดแท่น ดารุลอูลูม สตูล เคมี 1-325-ฮัมนะฮ์ 11.25 น.

326 นางสาวดาราวดี  อุ่นใจ สวีวิทยา ชุมพร เคมี 1-326-ดาราวดี 11.25 น.

327 นายจตุพร  พันธ์ฤทธ์ิด า เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง พัทลุง เคมี 1-327-จตุพร 11.25 น.

328 นางสาวซุลฟา  สาเมาะ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี เคมี 1-328-ซุลฟา 11.25 น.

329 นางสาวมนัสนันท์  ฐิติพันธกุล ธิดานุเคราะห์ สงขลา เคมี 1-329-มนัสนันท์ 11.25 น.

330 นางสาวปวีณ์ธิดา  โกศล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา เคมี 1-330-ปวีณ์ธิดา 11.25 น.

331 นางสาวยมรินทร์  แสงเงิน มัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง เคมี 1-331-ยมรินทร์ 11.30 น.

332 นางสาวนงนภัส  ด าจุติ สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง เคมี 1-332-นงนภัส 11.30 น.

333 นางสาวนิมัสฟาตีฮะห์  สือรี ตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ยะลา เคมี 1-333-นิมัสฟาตีฮะห์ 11.30 น.

334 นางสาวณภัสสรา  แสงแก้ว วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 1-334-ณภัสสรา 11.30 น.

335 นางสาวกิติญา  สะอาดวารี วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 1-335-กิติญา 11.30 น.

336 นางสาวอภิญญา  ไชยทอง สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง เคมี 1-336-อภิญญา 11.30 น.

337 นางสาวอัญวาณีย์  กะสิรักษ์ ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สงขลา เคมี 1-337-อัญวาณีย์ 11.30 น.

338 นางสาวจารุภัทร  ภูทะวงศ์ น ้าพองศึกษา ขอนแก่น เคมี 1-338-จารุภัทร 11.30 น.

339 นายภานุพงศ์  นนทชิต สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี เคมี 1-339-ภานุพงศ์ 11.30 น.

340 นางสาวเขมจิรา  เกียรติกมลชัย หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา เคมี 1-340-เขมจิรา 11.30 น.

341 นางสาวจุติพร  ชาสงวน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช เคมี 1-341-จุติพร 11.30 น.

342 นางสาวรตวรรณ  บัวทอง มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 1-342-รตวรรณ 11.35 น.

343 นางสาวอัสรา  สาเก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล เคมี 1-343-อัสรา 11.35 น.

344 นางสาวนริศรา  ก าลังเก้ือ ชะอวด นครศรีธรรมราช เคมี 1-344-นริศรา 11.35 น.

345 นายพัฒนธร  หงส์กิตติกุล มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 1-345-พัฒนธร 11.35 น.

346 นายณัฐศักด์ิ  ปานสังข์ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช เคมี 1-346-ณัฐศักด์ิ 11.35 น.

347 นางสาวพสุกานต์  สันติเวชรัศมี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต เคมี 1-347-พสุกานต์ 11.35 น.

348 นางสาวนูรซาฮีรา  แวกะจิ อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส เคมี 1-348-นูรซาฮีรา 11.35 น.

349 นางสาวภูริชญา  กฤตานุพงศ์ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี เคมี 1-349-ภูริชญา 11.35 น.

350 นางสาวขนิษฐา  หนูเพ็ง ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี เคมี 1-350-ขนิษฐา 11.35 น.

351 นางสาวพรรณวสา  ตันสุย สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง เคมี 1-351-พรรณวสา 11.35 น.

352 นางสาวจารุวรรณ  ชูศรีเพชร สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 1-352-จารุวรรณ 11.35 น.

353 นายศิระณัฐ  มูสิกะเจริญ สตรีพัทลุง พัทลุง เคมี 1-353-ศิระณัฐ 11.40 น.

354 นางสาวชญาดา  ปัญญธรณ์ สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สงขลา เคมี 1-354-ชญาดา 11.40 น.

355 นางสาวปภาพินท์  พีรฉัตรปกรณ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา เคมี 1-355-ปภาพินท์ 11.40 น.

356 นางสาวปาณิสรา  รามภักดี มอ.วิทยานุสรณ์ สงขลา เคมี 1-356-ปาณิสรา 11.40 น.

357 นางสาวธิดารัตน์  คงประเสริฐ วิเชียรมาตุ ตรัง เคมี 1-357-ธิดารัตน์ 11.40 น.

358 นางสาวบัณฑิตา  พรหมวิหาร สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สงขลา จุลชีววิทยา 1-358-บัณฑิตา 11.40 น.
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359 นางสาวสุพรรษา  จิตรมุ่ง สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี จุลชีววิทยา 1-359-สุพรรษา 11.40 น.

360 นางสาวภัทราภรณ์  กระโหมวงศ์ ระโนดวิทยา สงขลา จุลชีววิทยา 1-360-ภัทราภรณ์ 11.40 น.

361 นางสาวหทัยชนก  จันทวงษา ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี จุลชีววิทยา 1-361-หทัยชนก 11.40 น.

362 นางสาวอาทิตยา  สุชาติ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา จุลชีววิทยา 1-362-อาทิตยา 11.40 น.

363 นางสาวพิชญานิน  บุตรเอก เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา จุลชีววิทยา 1-363-พิชญานิน 11.40 น.

364 นางสาวจุฑาทิพย์  บุปผาสุวรรณ ท่าศาลาประสิทธ์ิศึกษา นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 1-364-จุฑาทิพย์ 11.45 น.

365 นางสาวแสงรวี  เรืองศาสตร์ นาทวีวิทยาคม สงขลา จุลชีววิทยา 1-365-แสงรวี 11.45 น.

366 นางสาวชยากร  ข าเปล่ียน ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง จุลชีววิทยา 1-366-ชยากร 11.45 น.

367 นางสาวธัญชนก  ขาวสี วิเชียรมาตุ ตรัง จุลชีววิทยา 1-367-ธัญชนก 11.45 น.

368 นางสาววรางคณา  จันทนวล เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี จุลชีววิทยา 1-368-วรางคณา 11.45 น.

369 นางสาวอัสวานีย์  เช้ือสง่า เมืองกระบ่ี กระบ่ี จุลชีววิทยา 1-369-อัสวานีย์ 11.45 น.

370 นางสาวปานระพี  คงขาว เบตง วีระราษฎร์ประสาน ยะลา จุลชีววิทยา 1-370-ปานระพี 11.45 น.

371 นางสาวจุฑารัตน์  ทองเป็นเพชร นาทวีวิทยาคม สงขลา จุลชีววิทยา 1-371-จุฑารัตน์ 11.45 น.

372 นางสาวปวีณ์นุช  สุวรรณอ่อน สตรีพัทลุง พัทลุง จุลชีววิทยา 1-372-ปวีณ์นุช 11.45 น.

373 นางสาวชนิกานต์  เยาวยัง อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) ชุมพร จุลชีววิทยา 1-373-ชนิกานต์ 11.45 น.

374 นางสาวกมลทิพย์  ผางน้อย กัลยาณวัตร ขอนแก่น จุลชีววิทยา 1-374-กมลทิพย์ 11.45 น.

375 นางสาวอรอุษา  สารวัตร์ สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ จุลชีววิทยา 1-375-อรอุษา 11.50 น.

376 นายจักรภัทร  อภัยรัตน์ พัทลุง พัทลุง จุลชีววิทยา 1-376-จักรภัทร 11.50 น.

377 นางสาวเครือฟ้า  ปานะดิษฐ์ สทิงพระวิทยา สงขลา จุลชีววิทยา 1-377-เครือฟ้า 11.50 น.

378 นายพีรพัฒน์  เสาวพงศ์ สทิงพระวิทยา สงขลา จุลชีววิทยา 1-378-พีรพัฒน์ 11.50 น.

379 นางสาวนูรฮูดา  รือซะ คอยรียะห์วิทยามูลนิธิ ยะลา จุลชีววิทยา 1-379-นูรฮูดา 11.50 น.

380 นางสาวกัญญาพัชร  ขานโบ นราธิวาส นราธิวาส จุลชีววิทยา 1-380-กัญญาพัชร 11.50 น.

381 นางสาวทัดศา  หมุดสัน เอกภาพศาสน์วิชญ์ กระบ่ี จุลชีววิทยา 1-381-ทัดศา 11.50 น.

382 นางสาวยาวารี  สะรีเดะ ธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา จุลชีววิทยา 1-382-ยาวารี 11.50 น.

383 นางสาวพัชราภา  บิลอะหลี หาดใหญ่พิทยาคม สงขลา จุลชีววิทยา 1-383-พัชราภา 11.50 น.

384 นางสาวสุกัญญา  วิเท่ห์ พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี จุลชีววิทยา 1-384-สุกัญญา 11.50 น.

385 นางสาวพิชญาภัค  เมืองจีน พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี จุลชีววิทยา 1-385-พิชญาภัค 11.50 น.

386 นางสาวเบญจพร  พุฒแทน สตรีพัทลุง พัทลุง จุลชีววิทยา 1-386-เบญจพร 11.55 น.

387 นางสาววริศรา  นาคฤทธ์ิ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 1-387-วริศรา 11.55 น.

388 นางสาววาสนา  หรนรุ่ง พัทลุง พัทลุง จุลชีววิทยา 1-388-วาสนา 11.55 น.

389 นางสาวมัยซูน  ช านาญนา สาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี จุลชีววิทยา 1-389-มัยซูน 11.55 น.

390 นางสาวกฤติยาณี  ทองมาก ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา จุลชีววิทยา 1-390-กฤติยาณี 11.55 น.

391 นางสาวคันธารัตน์  มะมิน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 1-391-คันธารัตน์ 11.55 น.

392 นางสาวพรรณลิน  แสงจันทร์แก้ว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 1-392-พรรณลิน 11.55 น.
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393 นายนพกรณ์  เล็กข า ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา จุลชีววิทยา 1-393-นพกรณ์ 11.55 น.

394 นางสาววรรณวิสา  ชัยพล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี จุลชีววิทยา 1-394-วรรณวิสา 11.55 น.

395 นางสาวนุสรา  แก้วสล า สตูลวิทยา สตูล จุลชีววิทยา 1-395-นุสรา 11.55 น.

396 นางสาวผกาแก้ว  ชัยณรงค์ จุ๋งฮัวโชะเซียว ตรัง จุลชีววิทยา 1-396-ผกาแก้ว 11.55 น.

397 นางสาวศุภพิชญา  ล าสา พัฒนาการศึกษามูลนิธิ สตูล จุลชีววิทยา 1-397-ศุภพิชญา 13.00 น.

398 นางสาวนิชธาวัลย์  ขาวป้ัน หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง จุลชีววิทยา 1-398-นิชธาวัลย์ 13.00 น.

399 นางสาวพรรณพษา  พรหมแก้ว สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 1-399-พรรณพษา 13.00 น.

400 นางสาวเพชรโศภา  บุญแพทย์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา จุลชีววิทยา 1-400-เพชรโศภา 13.00 น.

401 นางสาวภัสรินทร์  บัวผัน ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา จุลชีววิทยา 1-401-ภัสรินทร์ 13.00 น.

402 นางสาวสุไรญา  ใจดี ธรรมศาสน์วิทยา สตูล จุลชีววิทยา 1-402-สุไรญา 13.00 น.

403 นางสาวฟิรดาว  หล าหลี ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สงขลา จุลชีววิทยา 1-403-ฟิรดาว 13.00 น.

404 นายเวธน์วศิน  วงษ์พิเดช แก่งคอย สระบุรี จุลชีววิทยา 1-404-เวธน์วศิน 13.00 น.

405 นางสาวมงคลรัตน์  จันทร์นวล ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง จุลชีววิทยา 1-405-มงคลรัตน์ 13.00 น.

406 นางสาวกิจสิงหา  ปานเภรี ปากพนัง นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 1-406-กิจสิงหา 13.00 น.

407 นายณัฐพงศ์  หลีเจริญ พะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา จุลชีววิทยา 1-407-ณัฐพงศ์ 13.00 น.

408 นางสาวภัทรมล  หนูรุ่น อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี จุลชีววิทยา 1-408-ภัทรมล 13.05 น.

409 นางสาวฟารีดา  สายวารี ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 1-409-ฟารีดา 13.05 น.

410 นางสาวอรปรียา  บุญช่วย อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี จุลชีววิทยา 1-410-อรปรียา 13.05 น.

411 นางสาวพัณณิตา  รัตนบุรี ทุ่งสง นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 1-411-พัณณิตา 13.05 น.

412 นางสาวนวนันท์  นวลรอด เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี จุลชีววิทยา 1-412-นวนันท์ 13.05 น.

413 นางสาวยูฟาร่า  ยูโน อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ นราธิวาส จุลชีววิทยา 1-413-ยูฟาร่า 13.05 น.

414 นางสาวเกศรา  แก้วมนตรี พะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา จุลชีววิทยา 1-414-เกศรา 13.05 น.

415 นางสาวยุวดี  คงน้อย อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง จุลชีววิทยา 1-415-ยุวดี 13.05 น.

416 นางสาวอารญา  กุลนิล พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 1-416-อารญา 13.05 น.

417 นางสาวปทิตตา  สุทินวงศ์ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต จุลชีววิทยา 1-417-ปทิตตา 13.05 น.

418 นางสาวปาริชาติ  เอียดอ้น เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี จุลชีววิทยา 1-418-ปาริชาติ 13.05 น.

419 นางสาววไลลักษณ์  อายะมะโซ ส่งเสริมศาสนา สงขลา จุลชีววิทยา 1-419-วไลลักษณ์ 13.10 น.

420 นางสาวศศิชา  คงนวล พัทลุง พัทลุง จุลชีววิทยา 1-420-ศศิชา 13.10 น.

421 นางสาวกัญญาพัชร  จันทร์ขาว ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร จุลชีววิทยา 1-421-กัญญาพัชร 13.10 น.

422 นางสาวรวิสรา  เสง่ียมวงศ์ ตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง จุลชีววิทยา 1-422-รวิสรา 13.10 น.

423 นางสาวมนัสพร  วิบูลเขต วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา จุลชีววิทยา 1-423-มนัสพร 13.10 น.

424 นางสาวเก็จมนีย์  ศรีชุม ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง จุลชีววิทยา 1-424-เก็จมนีย์ 13.10 น.

425 นางสาวอริสรา  มากกราย ศาสนูปถัมภ์ปากพะยูน มูลนิธิ พัทลุง จุลชีววิทยา 1-425-อริสรา 13.10 น.

426 นายกษิดิศ  วุฒิวงศ์ ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง จุลชีววิทยา 1-426-กษิดิศ 13.10 น.
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427 นางสาววรรณชนก  ศรีทองเพ็ง สตรีพัทลุง พัทลุง จุลชีววิทยา 1-427-วรรณชนก 13.10 น.

428 นางสาวสริตา  เทพลักษณ์ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช จุลชีววิทยา 1-428-สริตา 13.10 น.

429 นางสาวรสธร  นวลวัฒน์ สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี จุลชีววิทยา 1-429-รสธร 13.10 น.

430 นางสาวธนพร  แซ่ล่ิม เบตง วีระราษฎร์ประสาน ยะลา จุลชีววิทยา 1-430-ธนพร 13.15 น.

431 นายณัฐกิตต์ิ  วาหาบ มุสลิมศึกษา สตูล จุลชีววิทยา 1-431-ณัฐกิตต์ิ 13.15 น.

432 นางสาวขวัญจิรา  เรือทอง อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบ่ี จุลชีววิทยา 1-432-ขวัญจิรา 13.15 น.

433 นางสาวนันท์นภัส  คงจันทร์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา สถิติ 1-433-นันท์นภัส 13.15 น.

434 นายธงไทย  แก้วคงอิน มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา สถิติ 1-434-ธงไทย 13.15 น.

435 นายภูวิศา  รัญเวศ สวีวิทยา ชุมพร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-435-ภูวิศา 13.15 น.

436 นายมงคลธรรม  เดือยขุนทด มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-436-มงคลธรรม 13.15 น.

437 นายกฤตภาส  นิธิวราธรรม สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-437-กฤตภาส 13.15 น.

438 นายวีรชัย  ราชเพ็ชร รัษฎา ตรัง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-438-วีรชัย 13.15 น.

439 นายภูธิป  พงศ์นุรักษ์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-439-ภูธิป 13.15 น.

440 นางสาวศุภาพิชญ์  ทองย้อย วิเชียรมาตุ ตรัง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-440-ศุภาพิชญ์ 13.15 น.

441 นายจักรินทร์  วิระวรรณ เทศบาลบ้านย่านยาว พังงา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-441-จักรินทร์ 13.20 น.

442 นายบูรณศักด์ิ  สอนสงวนวงษ์ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-442-บูรณศักด์ิ 13.20 น.

443 นางสาวซะมีม่ี  วิชิตสมร นราธิวาส นราธิวาส เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-443-ซะมีม่ี 13.20 น.

444 นายกิตติพล  คะทะวะรัตน์ สุคิรินวิทยา นราธิวาส เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-444-กิตติพล 13.20 น.

445 นายก้องภพ  ฆังคมโณ นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-445-ก้องภพ 13.20 น.

446 นายสัพพัญญู  คงสกุล บางแก้วพิทยาคม พัทลุง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-446-สัพพัญญู 13.20 น.

447 นายวัชรพล  สุขสวัสด์ิ บางแก้วพิทยาคม พัทลุง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-447-วัชรพล 13.20 น.

448 นายอภิรักษ์  อานัน วิเชียรมาตุ ตรัง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-448-อภิรักษ์ 13.20 น.

449 นางสาวธมน  แก้วประเสริฐ เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-449-ธมน 13.20 น.

450 นายณัชพล  เสล็มเบิก เทศบาล 5 วัดหัวป้อมนอก สงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-450-ณัชพล 13.20 น.

451 นายอามีน  โสภารัตนากร มัธยมเกาะหมาก พัทลุง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-451-อามีน 13.20 น.

452 นายพัตรยศ  ศรีสวัสด์ิ หาดใหญ่พิทยาคม สงขลา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-452-พัตรยศ 13.25 น.

453 นายรัฐภูมิ  ป่ินทอง สวนศรีวิทยา ชุมพร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-453-รัฐภูมิ 13.25 น.

454 นางสาวอาภัสรา  แซ่ล้ิม มัธยมเทศบาลวัดท่าแพ นครศรีธรรมราช เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1-454-อาภัสรา 13.25 น.

455 นางสาวจันจิรา  ไชยแก้ว ธารโตวัฑฒนวิทย์ ยะลา เทคโนโลยีชีวภาพ 1-455-จันจิรา 13.25 น.

456 นายธนกร  นวลเกล้ียง พัทลุง พัทลุง เทคโนโลยีชีวภาพ 1-456-ธนกร 13.25 น.

457 นางสาวชุติมณฑน์  ต๊ะปวง สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี เทคโนโลยีชีวภาพ 1-457-ชุติมณฑน์ 13.25 น.

458 นางสาวพิชายา  ไทยวงษ์ เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา เทคโนโลยีชีวภาพ 1-458-พิชายา 13.25 น.

459 นางสาวนันท์นภัส  คงเกตุ เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา เทคโนโลยีชีวภาพ 1-459-นันท์นภัส 13.25 น.

460 นางสาวศุภิสรา  หนูในน ้า ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง เทคโนโลยีชีวภาพ 1-460-ศุภิสรา 13.25 น.
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461 นางสาวปรมาภรณ์  คงจันทร์ ตะก่ัวป่า(เสนานุกูล) พังงา เทคโนโลยีชีวภาพ 1-461-ปรมาภรณ์ 13.25 น.

462 นางสาวกฤตพร  ฝ้ายทอง เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา เทคโนโลยีชีวภาพ 1-462-กฤตพร 13.25 น.

463 นายสุทธิภัทร  เขียวเล่ง เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1-463-สุทธิภัทร 13.30 น.

464 นางสาวอาริญา  แก้วรุ่งเรือง ควนเนียงวิทยา สงขลา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1-464-อาริญา 13.30 น.

465 นายราชภัทร  คงแก้ว มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1-465-ราชภัทร 13.30 น.

466 นายกันตินันท์  สิงห์โต อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบ่ี วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1-466-กันตินันท์ 13.30 น.

467 นางสาวกฤติยา  สีวีรกุลไกร สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 1-467-กฤติยา 13.30 น.

468 นายณธกร  นันทพงศ์ แสงทองวิทยา สงขลา เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-468-ณธกร 13.30 น.

469 นางสาวพิมพ์ชนก  หนูสมคิด นาบอน นครศรีธรรมราช เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-469-พิมพ์ชนก 13.30 น.

470 นางสาวกันยารัตน์  แสงแก้ว ห้วยยอด ตรัง เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-470-กันยารัตน์ 13.30 น.

471 นางสาวชัญญานุช  บ ารุง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-471-ชัญญานุช 13.30 น.

472 นางสาวพรรณวสา  จันทรตัน หาดใหญ่วิทยาลัย ๒ สงขลา เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-472-พรรณวสา 13.30 น.

473 นางสาวกันต์กมล  บุตรหลี คลองหินพิทยาคม กระบ่ี เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-473-กันต์กมล 13.30 น.

474 นางสาวนิจวรีย์  โพงตุ้น อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง พัทลุง เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-474-นิจวรีย์ 13.35 น.

475 นางสาวพัทธ์ธีรา  อ านวยทรัพย์ สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-475-พัทธ์ธีรา 13.35 น.

476 นางสาวกัลยาณิน  ช่วยรอด เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-476-กัลยาณิน 13.35 น.

477 นายสันติสุข  ฉ้ินเจริญ สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-477-สันติสุข 13.35 น.

478 นางสาวรัตนวลี  สระทองจุติ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา นครปฐม เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-478-รัตนวลี 13.35 น.

479 นางสาววันนิดา  พ่ึงหล้า ธรรมศาสน์วิทยา สตูล เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-479-วันนิดา 13.35 น.

480 นางสาวบารอกะห์  มูซอ ตายุตตอลีบาต สงขลา เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-480-บารอกะห์ 13.35 น.

481 นางสาวนัฐชณิดา  กาโหรด คลองหินพิทยาคม กระบ่ี เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-481-นัฐชณิดา 13.35 น.

482 นางสาวอัสนา  สาเก วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-482-อัสนา 13.35 น.

483 นางสาวนาเดีย  สงค์นี ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ สงขลา เคมี-ชีววิทยาประยุกต์ 1-483-นาเดีย 13.35 น.

484 นางสาวณัฐวิภา  มากนุ้ย ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี วัสดุศาสตร์ 1-484-ณัฐวิภา 13.35 น.

485 นางสาวอัญชิสา  ศิริศักด์ิ สภาราชินี 2 ตรัง วัสดุศาสตร์ 1-485-อัญชิสา 13.40 น.

486 นางสาวช่อฟ้า  หุนหวน ธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี วัสดุศาสตร์ 1-486-ช่อฟ้า 13.40 น.
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