
ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ระดบัชั้นทีต่อ้งการเขา้อบรม 
1 ธารารัตน์  นิลระตะ ม.วลัยลักษณ์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
2 นายกิตต์ิธวัช  เกิดใหม่ รัษฎา มัธยมศึกษาตอนปลาย
3 เบญจมาภรณ์  โสภณมงคลกุล ห้วยยอด มัธยมศึกษาตอนปลาย
4 นายพุธินันท์  รัตคาม วิเชียรมาตุ มัธยมศึกษาตอนปลาย
5 นางสาวอัจฉรา  ฉิมนวล ตรังคริสเตียนศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
6 นายเอกชัย   ขุนฤทธิ์ อุดมวิทยายน มัธยมศึกษาตอนปลาย
7 นางหทัยทิพย์   ทองศรีชุม อุดมวิทยายน มัธยมศึกษาตอนปลาย
8 นายณัฐวุฒิ  ทองขาว เขาชัยสน มัธยมศึกษาตอนปลาย
9 นางเจริญพร บูรณะ ประภัสสรรังสิต มัธยมศึกษาตอนปลาย
10 นางสาวขวัญชีวา เยาว์แสง ประภัสสรรังสิต มัธยมศึกษาตอนปลาย
11 นายสุรเชษฐ  คารินพฤติ พรหมคีรีพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย
12 นายวีรวัฒน์  เลิศประสาน รัษฎา มัธยมศึกษาตอนปลาย
13 นางสาวสิโรตม์  บุญเลิศ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
14 นางเดือนเพ็ญ ดุษฎีอภิชน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
15 เดโช ไพรแก้ว หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
16 นายบุญสนิท  ยิ่งกุลมงคล หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
17 นางสาวณัฏฐณิชา  ทองรอด หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
18 นางอรสา  อุเหยะ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
19 นางเดือนเพ็ญ  ดุษฏีอภิชน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
20 นางอ าไพ อรุณพันธุ์ หาดใหญรัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
21 ธัญลักษณ์  คล้ายผดุงศักด์ิ ปะเหลียนผดุงศิษย์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
22 นางสาวลัญจกร  ทองเรือง โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย
23 อรทัย. ชนะกาญจน์ เคียนซาพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย
24 ธันทิพา อินทรก าเนิด เคียนซาพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย
25 นางณัฐรดา เครือยศ สตรีทุง่สง มัธยมศึกษาตอนปลาย
26 รัชนี เจนการ สตรีทุง่สง มัธยมศึกษาตอนปลาย
27 นางสาวปภัชญา สุทธิชยาพิพัฒน์ สตรีทุง่สง มัธยมศึกษาตอนปลาย
28 นายอับดุลเลาะ  ดาระเซาะ น  ารอบวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย
29 นางสาวนิภาพร  พรมชู น  ารอบวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย
30 นายอดิศร เล่ืองสกุลไพศาล ห้วยนางราษฎร์บ ารุง มัธยมศึกษาตอนปลาย
31 นางสาวบุญศิริ เชษฐศิริพงค์ ห้วยนางราษฎร์บ ารุง มัธยมศึกษาตอนปลาย
32 นายนัฐพล เบ็ญหลัง ห้วยนางราษฎร์บ ารุง มัธยมศึกษาตอนปลาย
33 นางอ านวย  สายพรม หาดใหญ่พิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย
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34 เจนจิรา ทิพย์ญาณ เคียนชาพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย
35 นางชนกพร เชื อช่วยชู หาดใหญ่พิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย
36 นางสาวรุ่งดาว อ้นชุม เหนือคลองประชาบ ารุง มัธยมศึกษาตอนปลาย
37 อภิสา ชูตรัง เกาะสมุย มัธยมศึกษาตอนปลาย
38 วิภาดา สังข์ทอง เกาะสมุย มัธยมศึกษาตอนปลาย
39 นายชาญวิชัย ศรีวงศา คลองหินพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย
40 นางดวงกมล   หนูทอง ระโนด วิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย
41 นางนภาพร  ชัยเชื อ ระโนด วิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย
42 นางลลิตา  ปานนุ้ย วังวิเศษ มัธยมศึกษาตอนปลาย
43 นายบรรยงค์  หนูเซ่ง วังวิเศษ มัธยมศึกษาตอนปลาย
44 นายจอมพร  จันทน์เสนะ วังวิเศษ มัธยมศึกษาตอนปลาย
45 นางบุญชวน. พรหมสมบัติ พุนพินพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย
46 นางสาวศิริพร บัวเพ็ง พุนพินพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย
47 เสริมศักด์ิ.  ค าคง เมืองกระบี่ มัธยมศึกษาตอนปลาย
48 สุธีรา  ชุมอักษร วังวิเศษ มัธยมศึกษาตอนปลาย
49 นางสาวสาวบน เด็นหมัด เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) มัธยมศึกษาตอนปลาย
50 นางสาวจุฑาภรณ์  เจษฎารมย์ ขุนทะเลวิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย
51 นางสาวทิพย์สุดา  รัตนค า ละอุ่นวิทยาคาร มัธยมศึกษาตอนปลาย
52 นางสาวนุจญมา  ส ามะเนี๊ยะ ละอุ่นวิทยาคาร มัธยมศึกษาตอนปลาย
53 สุพิศ  เนื อเอี่ยม หารเทารังสีประชาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
54 ซุบัยด๊ะ  ธนไพศาลศิลป์ หารเทารังสีประชาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนปลาย
55 นายมานิตย์  สมสวัสด์ิ เทพพิทยาภานุมาศ มัธยมศึกษาตอนปลาย
56 นางสาวอัญชลี  ศันสนะวีรกุล ห้วยยอด มัธยมศึกษาตอนปลาย
57 นางประคอง  คงสุวรรณ เขาชัยสน มัธยมศึกษาตอนปลาย
58 นางสาววิชชุนี  รัตนะ เขาชันสน มัธยมศึกษาตอนปลาย
59 นางสุนทธี  แก้วสม เขาชัยสน มัธยมศึกษาตอนปลาย
60 นางสาวพิชญ์กานต์  นวลแก้ว เขาชัยสน มัธยมศึกษาตอนปลาย
61 นางสาวอมรรัตน์  รอดแก้ว รัษฎา มัธยมศึกษาตอนปลาย
62 นางนานทรี  หุน้เหี ยง รัษฎา มัธยมศึกษาตอนปลาย
63 นางสาวมารีเยาะ. แซมะแซ นราธิวาส มัธยมศึกษาตอนปลาย
64 นางสาวซูไวดา ลาหะมะ นราธิวาส มัธยมศึกษาตอนปลาย
65 นางสาวอัสนีดา สาแม นราธิวาส มัธยมศึกษาตอนปลาย
66 นางสาวณัฐธยาน์ สีนวลแก้ว พระแสงวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย
67 นางสาวอัญญาณี สุมน พระแสงวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย
68 นายมูฮัมหมัดอิดรีส  เจะบาการ์ ทุง่ยางแดงพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนปลาย
69 นายพฤติกรณ์  จะรา สุราษฏร์ธานี มัธยมศึกษาตอนปลาย
70 นายศักด์ิมงคล  ยี่มี เชียรใหญ่ มัธยมศึกษาตอนปลาย
71 นางจ านงค์  จุลพรหม เชียรใหญ่ มัธยมศึกษาตอนปลาย



72 นางสายหยุด  บุรินทโกษ เชียรใหญ่ มัธยมศึกษาตอนปลาย
73 นายจงรักษ์ บ ารุงวงค์ ทีปราษฎร์พิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย
74 นายเจนณรงค์ พันทวี ทีปราษฎร์พิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย
75 นางสาวนงพร สว่างศรี หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มัธยมศึกษาตอนปลาย
76 นายวิโรจน์ จิตรบุญ โครงการ วมว. ม.ทักษิณ มัธยมศึกษาตอนปลาย
77 นางสาววันเพ็ญ  ร าไพรุจิพงศ์ โรงเรียนสภาราชินี มัธยมศึกษาตอนปลาย
78 นายวิฑิตพงค์  พะวงษา โรงเรียนสภาราชินี มัธยมศึกษาตอนปลาย
79 นางธนวรรณ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนสภาราชินี มัธยมศึกษาตอนปลาย
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