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ท่ี ช่ือสกุล โรงเรียน จังหวัด Participant เวลา

1 นางสาวฮาซานะ  บุญชู  ธรรมศึกษามูลนิธิ  สงขลา 2-001-ฮาซานะ 11.00 น.

2 นางสาวโกลัญญา  แก้วเกษตร  หาดใหญ่วิทยาลัย ๒  สงขลา 2-002-โกลัญญา 11.00 น.

3 นางสาวภัทรธิดา  ธูปหอม  มัธยมจิตจัณ  สงขลา 2-003-ภัทรธิดา 11.00 น.

4 นางสาวนูรอัสมาฮ์  เจะมูซอ  จงรักสัตย์วิทยา  ปัตตานี 2-004-นูรอัสมาฮ์ 11.00 น.

5 นายพิตตินันท์  เก้ือก่อบุญ  วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-005-พิตตินันท์ 11.00 น.

6 นายเมธาสิทธ์ิ  รัมภามณี  หาดใหญ่วิทยาลัย  สงขลา 2-006-เมธาสิทธ์ิ 11.00 น.

7 นางสาวมูเนาวาเราะห์  รักขุนส่อง  ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ  สตูล 2-007-มูเนาวาเราะห์ 11.00 น.

8 นายสถาพร  สีพุฒทอง  สตรียะลา  ยะลา 2-008-สถาพร 11.00 น.

9 นางสาวฟาร์รีดา  อิสลาม  สตรียะลา  ยะลา 2-009-ฟาร์รีดา 11.00 น.

10 นางสาวณัฐชนิดา  นิมิตรพงศ์  หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สงขลา 2-010-ณัฐชนิดา 11.00 น.

11 นางสาวพิมลมาศ  สร้อยทอง  สุราษฎร์พิทยา  สุราษฎร์ธานี 2-011-พิมลมาศ 11.00 น.

12 นางสาวอนีส  หวังหนิ  เดชะปัตตนยานุกูล  ปัตตานี 2-012-อนีส 11.05 น.

13 นางสาวญาณิศา  จันทร์ผ่อง  หาดใหญ่วิทยาลัย  สงขลา 2-013-ญาณิศา 11.05 น.

14 นางสาวปภาวรินทร์  มณีนิล  หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สงขลา 2-014-ปภาวรินทร์ 11.05 น.

15 นางสาวธวัลกร  โหยชุม  สตรียะลา  ยะลา 2-015-ธวัลกร 11.05 น.

16 นางสาวธนพร  คงชู  สตรียะลา  ยะลา 2-016-ธนพร 11.05 น.

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ปีการศึกษา 2566

เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2566 เวลา 11.00 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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ท่ี ช่ือสกุล โรงเรียน จังหวัด Participant เวลา

17 นางสาวมนัสนันท์  ฐิติพันธกุล  ธิดานุเคราะห์  สงขลา 2-017-มนัสนันท์ 11.05 น.

18 นางสาวนภาพร  ปันชุม  หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สงขลา 2-018-นภาพร 11.05 น.

19 นางสาวญาติกา  แก้วมณีโชติ  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-019-ญาติกา 11.05 น.

20 นางสาวกันต์กนิษฐ์  เพ็ชร์สุก  หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สงขลา 2-020-กันต์กนิษฐ์ 11.05 น.

21 นางสาวพิมพ์ชนก  หนูสมคิด  นาบอน  นครศรีธรรมราช 2-021-พิมพ์ชนก 11.05 น.

22 นางสาวอาทิตยา  สุชาติ  วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-022-อาทิตยา 11.05 น.

23 นายกรินทร์  แก้วนพรัตน์  สตรียะลา  ยะลา 2-023-กรินทร์ 11.10 น.

24 นางสาวนฤภร  ส าแดง  สุราษฎร์พิทยา  สุราษฎร์ธานี 2-024-นฤภร 11.10 น.

25 นางสาวราโมน่า  รัญวาศรี  ก าแพงวิทยา  สตูล 2-025-ราโมน่า 11.10 น.

26 นางสาวอุไรพร  สืบสุวรรณ  ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์  นครศรีธรรมราช 2-026-อุไรพร 11.10 น.

27 นางสาวกรรณิกา  ไหมคง  หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สงขลา 2-027-กรรณิกา 11.10 น.

28 นางสาวชนัญชิดา  กาญจนมุสิก  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบ่ี  กระบ่ี 2-028-ชนัญชิดา 11.10 น.

29 นางสาวบัณฑิตา  เมฆะมานัง  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-029-บัณฑิตา 11.10 น.

30 นางสาวธวัลรัตน์  กาลธิโร  หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สงขลา 2-030-ธวัลรัตน์ 11.10 น.

31 นางสาวซุฮัยดา  จิสวัสด์ิ  ส่งเสริมอิสลาม  สงขลา 2-031-ซุฮัยดา 11.10 น.

32 นายอาทิตย์  มณีโชติ  วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-032-อาทิตย์ 11.10 น.

33 นางสาวธนนันท์  กาลธิโร  หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สงขลา 2-033-ธนนันท์ 11.10 น.

34 นางสาวจิราวรรณ  จันทร์เพ็ง  สตรียะลา  ยะลา 2-034-จิราวรรณ 11.15 น.

35 นายณัฐนนท์  หมัดสุข  พลวิทยา  สงขลา 2-035-ณัฐนนท์ 11.15 น.

36 นางสาวรตวรรณ  บัวทอง  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-036-รตวรรณ 11.15 น.

37 นางสาวภันทิลา  เก้ือหนุน  วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-037-ภันทิลา 11.15 น.

38 นางสาวมณฑกานต์  ช่วยบ ารุง  นวมินทราชูทิศ ทักษิณ  สงขลา 2-038-มณฑกานต์ 11.15 น.

39 นายรอยยาน  เวาะเล็ง  พัฒนศาสน์วิทยา  นราธิวาส 2-039-รอยยาน 11.15 น.

40 นางสาวอลิชา  จันทรโชติ  สตรียะลา  ยะลา 2-040-อลิชา 11.15 น.

41 นางสาวซูเรียนา  อาลี  ส่งเสริมอิสลาม  สงขลา 2-041-ซูเรียนา 11.15 น.

42 นายอาหมัด  จิอิ  ส่งเสริมอิสลาม  สงขลา 2-042-อาหมัด 11.15 น.

43 นางสาวญาณิศา  วรรณศรี  นาทวีวิทยาคม  สงขลา 2-043-ญาณิศา 11.15 น.

44 นางสาวแพรวาวฎี  อินทสระ  หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  สงขลา 2-044-แพรวาวฎี 11.15 น.

45 นางสาวพัทธนันท์  พรหมสุวรรณ์  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  สตูล 2-045-พัทธนันท์ 11.20 น.

46 นายธีร์ธนัตถ์  นิลพันธ์  วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล  สตูล 2-046-ธีร์ธนัตถ์ 11.20 น.

47 นางสาวภายุมาศ  ชุมจัน  นาทวีวิทยาคม  สงขลา 2-047-ภายุมาศ 11.20 น.

48 นางสาวยัสมี  สาและ  ส่งเสริมอิสลาม  สงขลา 2-048-ยัสมี 11.20 น.
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49 นายชลชาติ  จันพิมพ์  หารเทารังสีประชาสรรค์  พัทลุง 2-049-ชลชาติ 11.20 น.

50 นายฉัตริน  จอมพงศ์  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-050-ฉัตริน 11.20 น.

51 นางสาวภูวนิดา  หมัดระหีม  หาดใหญ่พิทยาคม  สงขลา 2-051-ภูวนิดา 11.20 น.

52 นายอธิวัฒน์  เขียวอุ่น  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-052-อธิวัฒน์ 11.20 น.

53 นายชิษณุพงศ์  งามศิริ  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-053-ชิษณุพงศ์ 11.20 น.

54 นายวิภู  นิลรัตน์  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-054-วิภู 11.20 น.

55 นางสาวอริศรา  ทองมาตร  รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี  สงขลา 2-055-อริศรา 11.20 น.

56 นางสาวณัฐวดี  บุญสกันต์  พะตงวิทยามูลนิธิ  สงขลา 2-056-ณัฐวดี 11.25 น.

57 นายเจษฎา  สะแหละ  ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ  สตูล 2-057-เจษฎา 11.25 น.

58 นางสาวรักษิณา  ช่วยประสม  หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  สงขลา 2-058-รักษิณา 11.25 น.

59 นายลาภวัต  เชาวนะ  หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  สงขลา 2-059-ลาภวัต 11.25 น.

60 นางสาวเขมิสรา  เพ็ชรแก้ว  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-060-เขมิสรา 11.25 น.

61 นางสาวนูรูลฮานีฟ  ยะปา  อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์  นราธิวาส 2-061-นูรูลฮานีฟ 11.25 น.

62 นางสาวธิดารัตน์  ช่วยบุญชู  โยธินบ ารุง  นครศรีธรรมราช 2-062-ธิดารัตน์ 11.25 น.

63 นายกษิดิศ  เปสิโต  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-063-กษิดิศ 11.25 น.

64 นางสาวศุภสุตา  อุไรรัตน์  ตรังคริสเตียนศึกษา  ตรัง 2-064-ศุภสุตา 11.25 น.

65 นางสาวเจตนิพิฐ  นพแก้ว  วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-065-เจตนิพิฐ 11.25 น.

66 นางสาวกุลญาดา  ศรธรรมกุล  ควนเนียงวิทยา  สงขลา 2-066-กุลญาดา 11.25 น.

67 นางสาวจิระรัตน์  จินา  สตรีทุ่งสง  นครศรีธรรมราช 2-067-จิระรัตน์ 11.30 น.

68 นางสาวปิยธิดา  สีปานะ  นวมินทราชูทิศ ทักษิณ  สงขลา 2-068-ปิยธิดา 11.30 น.

69 นางสาวนาอีมี  ดอสะ  อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์  นราธิวาส 2-069-นาอีมี 11.30 น.

70 นายนาวาวีย์  เจ๊ะแต  ธรรมวิทยามูลนิธิ  ยะลา 2-070-นาวาวีย์ 11.30 น.

71 นางสาวนลินทิพย์  ส่งแสง  อ่าวลึกประชาสรรค์  กระบ่ี 2-071-นลินทิพย์ 11.30 น.

72 นางสาวชยิกา  เทพชู  ธิดาแม่พระ  สุราษฎร์ธานี 2-072-ชยิกา 11.30 น.

73 นายพิชานนท์  แก้วนพรัตน์  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-073-พิชานนท์ 11.30 น.

74 นางสาววรรณรัตน์  รัตนรัตน์  ทับปุดวิทยา  พังงา 2-074-วรรณรัตน์ 11.30 น.

75 นายสุทธิศักด์ิ  สโมทานทวี  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-075-สุทธิศักด์ิ 11.30 น.

76 นางสาวณัฐนรี  ซู่สุวรรณ  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-076-ณัฐนรี 11.30 น.

77 นางสาวตรีทิพย์  ทองเนียม  วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-077-ตรีทิพย์ 11.30 น.

78 นางสาวณัฏฐา  บุญรัตนัง  วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-078-ณัฏฐา 11.35 น.

79 นางสาวภัทรมล  แก้วเจริญ  นาทวีวิทยาคม  สงขลา 2-079-ภัทรมล 11.35 น.

80 นางสาวพรรวษา  รัตนบุรี  เหนือคลองประชาบ ารุง  กระบ่ี 2-080-พรรวษา 11.35 น.
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81 นายปรวี  ก้ิมเช้ือ  สะบ้าย้อยวิทยา  สงขลา 2-081-ปรวี 11.35 น.

82 นางสาวเอ้ือมฟ้า  บุญพันธ์ุ  เหนือคลองประชาบ ารุง  กระบ่ี 2-082-เอ้ือมฟ้า 11.35 น.

83 นางสาวสุธินันท์  อินทรสงเคราะห์  นาทวีวิทยาคม  สงขลา 2-083-สุธินันท์ 11.35 น.

84 นางสาวชาลิสา  ยาหยาหมัน  สตูลวิทยา  สตูล 2-084-ชาลิสา 11.35 น.

85 นางสาวกนกอร  สุมหิรัญ  เมืองถลาง  ภูเก็ต 2-085-กนกอร 11.35 น.

86 นางสาวสุพิชญา  ขุนแก้ว  วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-086-สุพิชญา 11.35 น.

87 นางสาวภักติรัก  หมัดหลี  สังคมอิสลามวิทยา  สงขลา 2-087-ภักติรัก 11.35 น.

88 นายภานุเดช  หนูอุไร  พลวิทยา  สงขลา 2-088-ภานุเดช 11.35 น.

89 นายจิรายุทธ  แก้วพลอย  คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  กระบ่ี 2-089-จิรายุทธ 11.40 น.

90 นางสาวสุธิษา  ดอกกะฐิน  ท่าอุแทพิทยา  สุราษฎร์ธานี 2-090-สุธิษา 11.40 น.

91 นางสาวฮุสนา  บอซู  ธรรมวิทยามูลนิธิ  ยะลา 2-091-ฮุสนา 11.40 น.

92 นางสาวภัณฑิรา  ผ่องใส  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-092-ภัณฑิรา 11.40 น.

93 นางสาวปุญญิศา  เชาวนะ  ทุ่งสง  นครศรีธรรมราช 2-093-ปุญญิศา 11.40 น.

94 นางสาวนิศริณ  ตรงมะตัง  สภาราชินี จังหวัดตรัง  ตรัง 2-094-นิศริณ 11.40 น.

95 นางสาวฮัจย๊ะ  หมัดหลี  อิสลามวิทยานุเคราะห์  สงขลา 2-095-ฮัจย๊ะ 11.40 น.

96 นายชลธิต  ชาวไม้ขม  หาดใหญ่วิทยาลัย ๒  สงขลา 2-096-ชลธิต 11.40 น.

97 นางสาวนงนภัส  ด าจุติ  สภาราชินี จังหวัดตรัง  ตรัง 2-097-นงนภัส 11.40 น.

98 นายปฏิพัทธ์  นันทเกษตร  รร.เทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี  สงขลา 2-098-ปฏิพัทธ์ 11.40 น.

99 นางสาวกิตติยาภรณ์  ปัดบุญทัน  หาดใหญ่วิทยาลัย ๒  สงขลา 2-099-กิตติยาภรณ์ 11.40 น.

100 นางสาวอดิษา  แซ่เฮง  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-100-อดิษา 11.45 น.

101 นางสาวยุบลมาส  เจียรมาศ  มอ.วิทยานุสรณ์  สงขลา 2-101-ยุบลมาส 11.45 น.

102 นางสาววิภาวดี  จันทร์ไหม  ปลายพระยาวิทยาคม  กระบ่ี 2-102-วิภาวดี 11.45 น.

103 นายชลธี  อออิปก  สตูลวิทยา  สตูล 2-103-ชลธี 11.45 น.

104 นางสาวแพรวา  ริยาพันธ์  สตูลวิทยา  สตูล 2-104-แพรวา 11.45 น.

105 นางสาวณัฐกานต์  สูเด็น  อิสลามศาสตร์ มูลนิธิ  พัทลุง 2-105-ณัฐกานต์ 11.45 น.

106 นางสาวธันย์ชนก  ผิวเหลือง  พิมานพิทยาสรรค์  สตูล 2-106-ธันย์ชนก 11.45 น.

107 นางสาวปุณญาพร  อินทรไชโย  มูลนิธิอาซิซสถาน  ปัตตานี 2-107-ปุณญาพร 11.45 น.

108 นางสาวกมลทิพย์  ไพช านาญ  ตะโหมด  พัทลุง 2-108-กมลทิพย์ 11.45 น.

109 นางสาวนลพรรณ  ทรงเดชะ  วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-109-นลพรรณ 11.45 น.

110 นางสาวรุ่งรัตน์  วุฒิผล  สะบ้าย้อยวิทยา  สงขลา 2-110-รุ่งรัตน์ 11.45 น.

111 นายอภิสิทธ์ิ  บู่บ่ากา  จะนะวิทยา  สงขลา 2-111-อภิสิทธ์ิ 11.50 น.

112 นายสิรภพ  นาคเทวัญ  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  นครศรีธรรมราช 2-112-สิรภพ 11.50 น.
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113 นายวุฒินันท์  มะสมัน  สตูลวิทยา  สตูล 2-113-วุฒินันท์ 11.50 น.

114 นางสาวสุธิดา  ไล่ชะพิษ  รร.สาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก  นครศรีธรรมราช 2-114-สุธิดา 11.50 น.

115 นางสาวกุลญา  สนิ  จะนะวิทยา  สงขลา 2-115-กุลญา 11.50 น.

116 นางสาวอรัญญา  ย่ีสุ้นแสง  สตูลวิทยา  สตูล 2-116-อรัญญา 11.50 น.

117 นายวรดร  คงสะอาด  แจ้งวิทยา  สงขลา 2-117-วรดร 11.50 น.

118 นายฮานีฟ  เจ๊ะอุบง  เดชะปัตตนยานุกูล  ปัตตานี 2-118-ฮานีฟ 11.50 น.

119 นายธีรศักด์ิ  แห้วขุนทด  ศรีวารินทร์  นราธิวาส 2-119-ธีรศักด์ิ 11.50 น.

120 นางสาวชนากานต์  ชราลักษณ์  เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี 2-120-ชนากานต์ 11.50 น.

121 นางสาวประกายทิพย์  ทองน้อย  บ ารุงอิสลามมูลนิธิ  พัทลุง 2-121-ประกายทิพย์ 11.50 น.

122 นางสาวปวันรัตน์  รัฐแฉล้ม  เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  นครศรีธรรมราช 2-122-ปวันรัตน์ 11.55 น.

123 นางสาวสุธิดา  ชูเย็น  ตะโหมด  พัทลุง 2-123-สุธิดา 11.55 น.

124 นางสาวศุภวรรณ  ขวดปลอด  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-124-ศุภวรรณ 11.55 น.

125 นางสาวภัทรสุดา  มากเก้ือ  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-125-ภัทรสุดา 11.55 น.

126 นางสาวอัตราพร  สุวรรณเรืองศรี  แจ้งวิทยา  สงขลา 2-126-อัตราพร 11.55 น.

127 นางสาวรอยพิมพ์  เพชรประดับ  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา  สงขลา 2-127-รอยพิมพ์ 11.55 น.

128 นางสาวกนกวรรณ  ทองสุก  พะตงวิทยามูลนิธิ  สงขลา 2-128-กนกวรรณ 11.55 น.

129 นางสาวนูรอาเลียไมซาระห์  หมะหลี  จริยธรรมศึกษามูลนิธิ  สงขลา 2-129-นูรอาเลียไมซาระห์ 11.55 น.

130 นางสาวรุจิราภรณ์  รักนุ้ย  ควนเนียงวิทยา  สงขลา 2-130-รุจิราภรณ์ 11.55 น.

131 นางสาวปุญญิศา  สุมงคล  เกาะสมุย  สุราษฎร์ธานี 2-131-ปุญญิศา 11.55 น.

132 นางสาวปภาวริณท์  ศิริสงคราม  มัธยมจิตจัณ  สงขลา 2-132-ปภาวริณท์ 11.55 น.

133 นางสาวแวซอบารียะห์  แวกาเดร์  พัฒนาอิสลาม  ปัตตานี 2-133-แวซอบารียะห์ 13.00 น.

134 นายกฤษฎา  ชูกูล  พะตงวิทยามูลนิธิ  สงขลา 2-134-กฤษฎา 13.00 น.

135 นางสาวอรวรรณ  สุวรรณ์แท้  พะตงวิทยามูลนิธิ  สงขลา 2-135-อรวรรณ 13.00 น.

136 นางสาวเกวลิน  วิศาล  พะตงวิทยามูลนิธิ  สงขลา 2-136-เกวลิน 13.00 น.

137 นายอามีน  โสภารัตนากร  รร.มัธยมเกาะหมาก  พัทลุง 2-137-อามีน 13.00 น.

138 นางสาวฟิตรี  สะมาแอ  ธรรมวิทยามูลนิธิ  ยะลา 2-138-ฟิตรี 13.00 น.

139 นางสาวศุภิสรา  วารีบ่อ  หาดใหญ่วิทยาลัย ๒  สงขลา 2-139-ศุภิสรา 13.00 น.

140 นางสาวกัญมาศ  ถุงทอง  สุราษฎร์ธานี 2  สุราษฎร์ธานี 2-140-กัญมาศ 13.00 น.

141 นายธนธรณ์  อ่อนศรีโรจน์  สตรีพังงา  พังงา 2-141-ธนธรณ์ 13.00 น.

142 นายทักษะ  นุ่มจอก  สตรีพัทลุง  พัทลุง 2-142-ทักษะ 13.00 น.

143 นางสาวธันยาภรณ์  แก้วงาม  สตรีพังงา  พังงา 2-143-ธันยาภรณ์ 13.00 น.

144 นางสาวณัฐลดา  อินทรศวร  พะตงประธานคีรีวัฒน์  สงขลา 2-144-ณัฐลดา 13.05 น.
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145 นางสาวรวินท์นิภา  ดอกจันทร์  เมืองสุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี 2-145-รวินท์นิภา 13.05 น.

146 นางสาวฟารีดา  หมาดยี  ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ  สตูล 2-146-ฟารีดา 13.05 น.

147 นางสาวสุชาดา  โอมณี  ละงูพิทยาคม  สตูล 2-147-สุชาดา 13.05 น.

148 นายอภิวัฒน์  ศรีแก้ว  สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)  สงขลา 2-148-อภิวัฒน์ 13.05 น.

149 นางสาวกฤติยา  ชัยวิเศษ  สภาราชินี จังหวัดตรัง  ตรัง 2-149-กฤติยา 13.05 น.

150 นายภูรินท์  อินทเสโน  ควนขนุน  พัทลุง 2-150-ภูรินท์ 13.05 น.

151 นางสาวไปรยา  สุระค าแหง  ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ  สงขลา 2-151-ไปรยา 13.05 น.

152 นางสาวเพ็ญนภา  เอียดทองค า  ตะโหมด  พัทลุง 2-152-เพ็ญนภา 13.05 น.

153 นางสาวอาซีต้าร์  ชุมประมาณ  ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ  สงขลา 2-153-อาซีต้าร์ 13.05 น.

154 นางสาวกัสมี  อารง  ส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ  สงขลา 2-154-กัสมี 13.05 น.

155 นางสาวณิชา  ด ามี  สตรียะลา  ยะลา 2-155-ณิชา 13.10 น.

156 นายกิตติภพ  ขวัญอ่อน  หารเทารังสีประชาสรรค์  พัทลุง 2-156-กิตติภพ 13.10 น.

157 นางสาวฮาณาน  เจ๊ะอาลี  บ ารุงอิสลาม  ปัตตานี 2-157-ฮาณาน 13.10 น.

158 นางสาวพิมพิศา  กาญจนภักด์ิ  พรหมคีรีพิทยาคม  นครศรีธรรมราช 2-158-พิมพิศา 13.10 น.

159 นายจักรภพ  ช้างขาว  ดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ  สตูล 2-159-จักรภพ 13.10 น.
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5-003-ใจดี

5-006-ฟักทอง

5-001-บานบรุี

5-002-เขมรนิทร์

5-010-วราตนิ

5-014-อารมณ์ดี

5-018-ฮานาตี
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