
ที ่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ระดบัชั้นทีต่อ้งการเขา้อบรม 
1 นายสราวุธ   คงทอง สุมิตรา มัธยมศึกษาตอนต้น
2 นางกาญจนา  สายทองแท้ ปัญญาวุธ มัธยมศึกษาตอนต้น
3 นางทิพวรรณ ชูตรัง ปัญญาวุธ มัธยมศึกษาตอนต้น
4 นางสาวสาคร สงคราม ปัญญาวุธ มัธยมศึกษาตอนต้น
5 นายสุไหลหมาน หมุดลิหมีน บ้านป่าเร็ด มัธยมศึกษาตอนต้น
6 นางปิยะมาศ ผกาวรรณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ มัธยมศึกษาตอนต้น
7 นางอารีย์ ห้องแสง ประภัสสรรังสิต มัธยมศึกษาตอนต้น
8 นางสาวกิตติมา   โอพัง่ สตรีทุง่สง มัธยมศึกษาตอนต้น
9 นางอุไรวรรณ สุขผล พิชัยรัตนาคาร มัธยมศึกษาตอนต้น
10 นางศิริพร  มะเดช พรหมคีรีพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น
11 นายณรงค์ศักด์ิ ขาวสุริยจันทร์ ศรียาภัย มัธยมศึกษาตอนต้น
12 นางสาวรัตนา  เวฬุวนารักษ์ ศรียาภัย มัธยมศึกษาตอนต้น
13 นางสาวชะอ้อน เสือสิงห์ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮ่ัว มัธยมศึกษาตอนต้น
14 นางสาววรี  หอยสกุล โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮ่ัว มัธยมศึกษาตอนต้น
15 นางโสภา  สังเศษ โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮ่ัว มัธยมศึกษาตอนต้น
16 นางสิติอะหยาด  หมีดเส็น หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น
17 นางวาสนา  พูลศรี หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ มัธยมศึกษาตอนต้น
18 นายพิชัยรัตน์ เชาว์บวร ปะเหลียนผดุงศิษย์ มัธยมศึกษาตอนต้น
19 นางสาววิภาดา สง่าสมพล ท่าศาลาประสิทธิศึ์กษา มัธยมศึกษาตอนต้น
20 นางสิริพรรณ  มูลบุญ เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) มัธยมศึกษาตอนต้น
21 นางสาวสุนิษา  หวัน่เส้ง เคียนซาพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น
22 นางสุธาทิพย์ ทวีเมือง ปาล์มพัฒนวิทย์ มัธยมศึกษาตอนต้น
23 นายธีระวัฒน์ พรหมแก้ว เคียนซาพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น
24 นางสาวอุไรวรรณ  สุขผล พิชัยรัตนาคาร มัธยมศึกษาตอนต้น
25 นางอมรรัตน์  อัมพะวัน พิชัยรัตนาคาร มัธยมศึกษาตอนต้น
26 น.ส.ปริสา หนูอินทร์ เชิงทะเลวิทยาคมฯ มัธยมศึกษาตอนต้น
27 นางสาววรรณดี จันทร์คงทอง สตรีทุง่สง มัธยมศึกษาตอนต้น
28 นายสุชาติ ขุนสุวรรณ ชัยมงคลวิทย์ มัธยมศึกษาตอนต้น
29 นางสาววาสนา สุขอนันต์ ห้วยนางราษฎร์บ ารุง มัธยมศึกษาตอนต้น
30 นายอนุกูล  สายพรม หาดใหญ่พิทยาคม  มัธยมศึกษาตอนต้น
31 นางสาวเจิมจันทน์ ขวัญแก้ว เหนือคลองประชาบ ารุง มัธยมศึกษาตอนต้น
32 นางสาววิจิตรา  เกษา วิเชียรมาตุ มัธยมศึกษาตอนต้น
33 นางสาววิจิตรา  เกษา วิเชียรมาตุ มัธยมศึกษาตอนต้น

รายชื่อผู้เขา้อบรม 
วันที ่24 - 25 มนีาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 



34 นางพรลดา แก้วพิทักษ์ วิเชียรมาตุ มัธยมศึกษาตอนต้น
35 นายกมล กองข้าวเรียบ คลองหินพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น
36 นางตอฮีเราะห์  สมาแอ ระโนดวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น
37 นางสาวสุพิศ ปานรังสี ระโนด วิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น
38 นางอรทัย คงสุวรรณ กระแสสินธุว์ิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น
39 นายไพศาล  คงสุวรรณ กระแสสินธุว์ิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น
40 นางจิราภรณ์  สมฤดี พุนพินพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น
41 นางจารุวรรณ รักษ์รอด พุนพินพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น
42 นางอรุณี สุทธินิยม พุนพินพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น
43 นางจันจิรา  แก้วบ ารุง พุนพินพิยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น
44 นางธนพร  สนสุวรรณ พุนพินพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น
45 นางสาวสุดารัตน์  สว่างภิภพ เชิงทะเลวิทยาคม "จุติ -ก้องออนุสรณ์" มัธยมศึกษาตอนต้น
46 นายสุรศักด์ิ  ฉิมเรือง เชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์" มัธยมศึกษาตอนต้น
47 นางสาววิรมณ ดุลยะศิริ นาสักวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น
48 นางสาวกุลิสรา แก้วทิพย์ นาสักวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น
49 นางสาวผกามาศ  เรืองลักษณ์ โรงเรียนเมืองกระบี่ มัธยมศึกษาตอนต้น
50 นางศรุตา ช่วยดู วิเชียรมาตุ มัธยมศึกษาตอนต้น
51 นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ วิเชียรมาตุ มัธยมศึกษาตอนต้น
52 นางสาวกัณฐาภรณ์   คงอินทร์ วิเชียรมาตุ มัธยมศึกษาตอนต้น
53 นางสาวยุพา  แก้วหนูนวล วิเชียรมาตุ มัธยมศึกษาตอนต้น
54 นางอริศรา  สะใบงาม โรงเรียนเมืองกระบี่ มัธยมศึกษาตอนต้น
55 นายพิพัฒน์  เหล็มปาน กงหราพิชากร มัธยมศึกษาตอนต้น
56 นางสุมณฑา เอมเอก เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) มัธยมศึกษาตอนต้น
57 นายศักด์ิดา เอมเอก เทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) มัธยมศึกษาตอนต้น
58 นางประนอม  บุตรดี เขาชัยสน มัธยมศึกษาตอนต้น
59 นางนิรมล  นวลจันทร์ เขาชัยสน มัธยมศึกษาตอนต้น
60 นางทิพย์รัตน์  หนูนุ่น เขาชัยสน มัธยมศึกษาตอนต้น
61 นางอภิรดี สิทธิด ารงค์ เขาชัยสน มัธยมศึกษาตอนต้น
62 นางสาวอภิญญา สะระยะ แม่ลานวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น
63 นางสาวดาลีลา ดอเลาะแม แม่ลานวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น
64 นางสุวภา  บุญรัตน์ โสตศึกษาจังหวัดสงขลา มัธยมศึกษาตอนต้น
65 นายสมพร  หวังสุข โสตศึกษาจังหวัดสงขลา มัธยมศึกษาตอนต้น
66 นางนูรีมาน  สือรี นราธิวาส มัธยมศึกษาตอนต้น
67 นางรุ่งทิวา เชียงสอน วิเชียรมาตุ มัธยมศึกษาตอนต้น
68 นางอารมย์  เทพเกื้อ ทีปราษฎร์พิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น
69 นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย ทีปราษฎร์พิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น
70 นายเอกชัย อะหลีแอ ทีปราษฎร์พิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น
71 นางสาวพิมพ์ใจ  ทองเรือง ทีปราษฎร์พิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น



72 นางสาวกาญจนา ช่วยเต้า นิคมควนขนุนวิทยา มัธยมศึกษาตอนต้น
73 นางปรารถนา ซามี หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา มัธยมศึกษาตอนต้น
74 นางจริยา   สังข์แก้ว ป่าพะยอมพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น
75 นางบังอร   ทองสง ป่าพะยอมพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น
76 นางประนอม   คงหนู ป่าพะยอมพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น
77 นายทิวานนท์  สูบผอม ป่าพะยอมพิทยาคม มัธยมศึกษาตอนต้น
78 นายบัญชา  เก้าเอี้ยน โรงเรียนสภาราชินี มัธยมศึกษาตอนต้น
79 นางสาวเกวลิน  เสน่หา โรงเรียนสภาราชินี มัธยมศึกษาตอนต้น
80 นางสาวสุวิมล  นิ่มดวง โรงเรียนสภาราชินี มัธยมศึกษาตอนต้น
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