
ล ำดับท่ี หมำยเลขสอบ ช่ือ - นำมสกุล โรงเรียนเดิม ภูมิล ำเนำ(จังหวัด)
1 ท.ว.2566/1 นายธณรักษ์  จันทร์ศิริ ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
2 ท.ว.2566/2 นายคณาธิป  วัติสุ ทุ่งตะโกวิทยา สุราษฎร์ธานี
3 ท.ว.2566/3 นายกวิน  ภูมิสุวรรณ ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
4 ท.ว.2566/4 นายอิทธิฤทธ์ิ  จันทร์สุนะ ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
5 ท.ว.2566/5 นายพงศ์พิพัฒน์  เพชรโสม ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
6 ท.ว.2566/6 นายล่ันฟ้า  พลูบุญ ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
7 ท.ว.2566/7 นายกรณ์ดนัย  สรรพจีน ทุ่งตะโกวิทยา นครศรีธรรมราช
8 ท.ว.2566/8 นายรัตนพล  จีนเกิด ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
9 ท.ว.2566/9 นายนพพร  แสวงผล ทุ่งตะโกวิทยา ระนอง
10 ท.ว.2566/10 นายธนาธร  สอนนาค ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
11 ท.ว.2566/11 นายจิรวัฒน์  เกตุแป้น ทุ่งตะโกวิทยา สุราษฎร์ธานี
12 ท.ว.2566/12 นายพงศธร  ทองเจิม ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
13 ท.ว.2566/13 นายศิลา  สุวิเศษ ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
14 ท.ว.2566/14 นายกฤษดา  บุญมี ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
15 ท.ว.2566/15 นายธนกฤต  แผงคงนาม ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
16 ท.ว.2566/16 นายธนวัฒน์  ภิรมย์ ทุ่งตะโกวิทยา สุราษฎร์ธานี
17 ท.ว.2566/17 นายธนาธิป  คงเดิม ทุ่งตะโกวิทยา สุราษฎร์ธานี
18 ท.ว.2566/18 นายสถาพร  ฤทธิคง ทุ่งตะโกวิทยา สุราษฎร์ธานี
19 ท.ว.2566/19 นายคุณปล้ืม  ยอดย่ิง ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
20 ท.ว.2566/20 นายกลวัชร  ดีบุรี ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
21 ท.ว.2566/21 นายธนพล  ทองสง่า ทุ่งตะโกวิทยา สุราษฎร์ธานี
22 ท.ว.2566/22 นายฐิติพงศ์  ปานสวี ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
23 ท.ว.2566/23 นายภาณุพงศ์  พ่วงแม่กลอง ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
24 ท.ว.2566/24 นายเอกชัย  เดชพริก ทุ่งตะโกวิทยา สุราษฎร์ธานี
25 ท.ว.2566/25 นายอลงกรณ์  จันทร์ประสิทธ์ิ ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
26 ท.ว.2566/26 นายรพิพัฒน์  นาสัก ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
27 ท.ว.2566/27 นายบุญญฤทธ์ิ  สมทรง ชุมชนวัดท่าสุธาราม ชุมพร
28 ท.ว.2566/28 นายกัญกวี  เจริญสุข บ้านเขาค่าย ชุมพร
29 ท.ว.2566/29 นายธีระพันธ์  รัตนศรี บ้านเขาค่าย ชุมพร
30 ท.ว.2566/30 นายเอกราช  อุปชัย บ้านเขาค่าย ระนอง
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31 ท.ว.2566/31 นายถิรวุฒิ  อุ่นญาติ บ้านเขาค่าย ชุมพร
32 ท.ว.2566/32 นายอดุลวิทย์  บุญสวา บ้านเขาค่าย ชุมพร
33 ท.ว.2566/33 นายธนพล  ชินใย วัดชลธีพฤกษาราม ชุมพร
34 ท.ว.2566/34 นายสราวุฒิ  อ้นกรูด วัดชลธีพฤกษาราม ชุมพร
35 ท.ว.2566/35 นายกิตติพงษ์  ฤทธิรุณ วัดชลธีพฤกษาราม ชุมพร
36 ท.ว.2566/36 นายสุรยุทธ  ปลอดโปร่ง วัดชลธีพฤกษาราม ชุมพร
37 ท.ว.2566/37 นายภาณุเดช  แซ่หยิก วัดชลธีพฤกษาราม ชุมพร
38 ท.ว.2566/38 นายรัฐภูมิ  พลอยมะกล ่า วัดชลธีพฤกษาราม ชุมพร
39 ท.ว.2566/39 นายศุภณัฐ  ศรีเสนา วัดชลธีพฤกษาราม ชุมพร
40 ท.ว.2566/40 นายพิสิทธ์ิ  ปลอดสุทธ์ิ วัดชลธีพฤกษาราม ชุมพร
41 ท.ว.2566/41 นายบดินทร์  เพชรมณี วัดชลธีพฤกษาราม ชุมพร
42 ท.ว.2566/42 นายณัฐวุฒิ  คงชล วัดชลธีพฤกษาราม ชุมพร
43 ท.ว.2566/43 นายสิทธินันท์  พ่อโคตร บ้านทุ่งค่าโตนด ชุมพร
44 ท.ว.2566/44 นายกิตติศักด์ิ  เดชไกรทอง บ้านทุ่งค่าโตนด ชุมพร
45 ท.ว.2566/45 นายรัฐภาค  ส าแดงภัย บ้านทุ่งค่าโตนด ชุมพร
46 ท.ว.2566/46 นายอดิศร  แผ่วไธสงค์ บ้านในหุบ ชุมพร
47 ท.ว.2566/47 นายอดิชาติ  ทบศรี บ้านในหุบ ชุมพร
48 ท.ว.2566/48 นายเลิศวิริยะ  สีดา บ้านในหุบ ระนอง
49 ท.ว.2566/49 นายณัฐดนัย  อุปริทุม บ้านในหุบ ชุมพร
50 ท.ว.2566/50 นายณรงศักด์ิ  อักษร บ้านในหุบ ชุมพร
51 ท.ว.2566/51 นายสถาพร  สวนกูล บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ชุมพร
52 ท.ว.2566/52 นายสิทธิศักด์ิ  บ่อน้อย บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ชุมพร
53 ท.ว.2566/53 นายรพีภัทร  ชุมละออง บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ชุมพร
54 ท.ว.2566/54 นายพัฒธณพล  ป๋ันของ บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา ชุมพร
55 ท.ว.2566/55 นายเฉลิมพล  ชูชาสุทธ์ิ บ้านเขาชันโต๊ะ ชุมพร
56 ท.ว.2566/56 นายศราวุธ  ชูช่ืน บ้านเขาชันโต๊ะ ชุมพร
57 ท.ว.2566/57 นายธนาศักด์ิ  สร้อยทอง บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร
58 ท.ว.2566/58 นายวัชรินทร์  พงษ์แก้ว บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร
59 ท.ว.2566/59 นายณัฐวัฒน์  ธานา บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร
60 ท.ว.2566/60 นายภานุพงศ์  ขุนทิพย์ บ้านท่าไม้ลาย ชุมพร
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61 ท.ว.2566/61 นายนพนัฐ  สอนลา บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
62 ท.ว.2566/62 นายชินวร  จันทะพัน บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
63 ท.ว.2566/63 นายสิรภพ  พรมสี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
64 ท.ว.2566/64 นายพงศกร  บ้ังทอง บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
65 ท.ว.2566/65 นายโกสินทร์  ทองรักษา บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
66 ท.ว.2566/66 นายชัชชน  ฉิมพาลี บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
67 ท.ว.2566/67 นายเชิงภู  ทวยหม่ัน บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
68 ท.ว.2566/68 นายธนากร  กุนแก้ว บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
69 ท.ว.2566/69 นายศุภสันฑ์  สะท้านถ่ิน บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
70 ท.ว.2566/70 นายสุพศิน  พันธอุดม บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี ชุมพร
71 ท.ว.2566/71 นายณัฏฐกิตต์ิ  เพ้ียนผล บ้านพระรักษ์ราษฎร์บ ารุง ชุมพร
72 ท.ว.2566/72 นายเฉลิมพล  สุมน บ้านดอนเกล้ียง นครศรีธรรมราช
73 ท.ว.2566/73 นายหัสตชัย  จันทร์มณี บ้านดอนเกล้ียง สุราษฎร์ธานี
74 ท.ว.2566/74 นายกฤษณ์  มุ่งวัฒนา บ้านดอนเกล้ียง สุราษฎร์ธานี
75 ท.ว.2566/75 นายฐิติภัทร  ศรีราม บ้านดอนเกล้ียง สุราษฎร์ธานี
76 ท.ว.2566/76 นายธนัท  เหมโลหะ เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี
77 ท.ว.2566/77 นายหัสชัยบดี  เพชรสวัสด์ิ เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี
78 ท.ว.2566/78 นายวิรัชสัณห์  พุ่มประดิษฐ์ อุดมวิทยากร ชุมพร
79 ท.ว.2566/79 นายคณพศ  สุดคิด บ้านดอนเกล้ียง สุราษฎร์ธานี
80 ท.ว.2566/80 นายณพพล  เสนคง บ้านดอนเกล้ียง สุราษฎร์ธานี
81 ท.ว.2566/81 นายสุทธิพจน์  คชินทร รัชชประภาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี
82 ท.ว.2566/82 นายกวินท์  จินาสาย อุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี
83 ท.ว.2566/83 นายณัฐนนท์  ชูมณี ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี
84 ท.ว.2566/84 นายวีรพัฒน์  นารีเลิศ ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี
85 ท.ว.2566/85 นายธนกร  พรพจน์ ด่านสวีวิทยา ชุมพร
86 ท.ว.2566/86 นายศุภวิชญ์  เกษสถิตย์ สวีวิทยา ชุมพร
87 ท.ว.2566/87 นายชัยมงคล  ทองจันทร์ อุดมวิทยากร ชุมพร
88 ท.ว.2566/88 นายสุรยุทธ์  หีตชนา อุดมวิทยากร ชุมพร
89 ท.ว.2566/89 นายสราวุธ  เสาแก้ว บ้านในเหมือง ชุมพร
90 ท.ว.2566/90 นายภาณุพงศ์  บุญมา บ้านในเหมือง ชุมพร
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