
วันรายงานตัวนักศึกษาปฏิบัติการสอน 1 (หลักสูตร 5 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2563 

ล าดับ โรงเรียน ชื่อ – สกุล สาขาวิชา วันรายงานตัว 
1 โรงเรียนสาธิต  

มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
1. นางสาวกัณฐินี  เศรษฐสกุลชัย 
2. นางสาวกิตติวรา  พันธรักษ์ 
3. นางสาวจารุวรรณ  สมันเหมือน 
4. นางสาวเกศรัชตาภ์  เถาถวิล 
5. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญชูวงศ ์
6. นางสาวอามิด๊ะ  หวัดผ้อง 

การศึกษาปฐมวัย 16 มี.ค. 63 
เวลา 13.00 น. 

7. นางสาวสุวภัทร  ธีระกุลพิศุทธิ์     สังคมศึกษา 
8. นางสาววลัยภรณ์  คชเลิศ 
9. นางสาวอาทิตยา  สุขเกษม 

ภาษาไทย 

2 โรงเรียนวิเชียรชม  1. นายจักรี  ธรรมชาติ 
2. นางสาวกานต์ชนก  มโนเลิศ 
3. นายธรรม์  ธรรมโชเต    

ภาษาอังกฤษ 20 มี.ค. 63 
เวลา 09.30 น. 

4. นางสาวกษมา  เรืองสังข์         
5. นายนัยวัต  ราชยอด          

สังคมศึกษา 

6. นางสาวสาวิตรี  แก้วบริสุทธิ์ 
7. นางสาวพรชนิตว์  วิศิษฐพานิช 

ภาษาไทย 

3 โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. นายไตรภพ  หาญแจ้ 
2. นางสาววรัมพร  ละหมิด 
3. นายอนุรักษ์  สีงาม 

พลศึกษา 7 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

4. นางสาวศุภิสรา  คล้ายทอง 
5. นางสาวอัญมณี  ช่วยนุ่น 

ภาษาอังกฤษ 

6. นางสาวกันทิชา  ทองกอบ 
7. นายพงศ์เทพ  จันทร์เพ็ชร 
8. นางสาวสุรัสสา  ชูสวัสดิ์ 

คณิตศาสตร์ 
 

9. นายภูเบศวร์  อนรรฆธนะกุล   
10. นางสาวอริศรา  เพ็ชรศรีช่วง 
11. นางสาวชลลดา  ครูอ้น                

สังคมศึกษา 

 

 

 

 

 



ล าดับ โรงเรียน ชื่อ – สกุล สาขาวิชา วันรายงานตัว 
4 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จงัหวัดสงขลา 1. นายภัทรกร  ชาญน้้า 

2. นายอนุวัช  นุ่นด้า 
3. นายทรงสิทธิ์  เรณุมาศ 

พลศึกษา 24 มี.ค. 63 
เวลา 08.30 น. 

ณ  
หอสมุดติณสูลานนท์ 4. นายอภิสิทธิ์  ยีกะจิ 

5. นายอับบาส  รอดรวยรื่น 
ภาษาอังกฤษ 

6. นายชนะชัย  แซ่ลิ่ม 
7. นายนนทวัฒน์  อาหมาน 

คณิตศาสตร์ 

8. นายฐิติพงศ ์ พันธ์ดี 
9. นางสาวชลธชิา  สีสมอ่อน 

ภาษาไทย 

10.นางสาวจินดาภา  อ่ิมด้วง 
11.นางสาวผาสุข  เอียดนิมิตร 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป B 

5 โรงเรียนอนุบาลสงขลา 1. นายธนวัฒน์  เลิศบุรุษ 
2. นายอภิสิทธิ์  กาญจนารักษ ์

พลศึกษา 12 พ.ค. 63 
เวลา 08.30 น. 

3. นายอดิศร  แก้วคล้าย  
4. นางสาวชินานันต์  เนียมชชูื่น 
5. นางสาวฐิติวรดา  สนธิเมือง 

ภาษาอังกฤษ 

6. นางสาวยุวเนตร  ภักด ี
7. นางสาวขวัญฤทัย  ยอดหนู 
8. นางสาวสุภาวรรณ  ใจห้าว 

ภาษาไทย 

9. นายพงศ์พิพัฒน์  ถ่ายพงษ์     
10. นางสาวฐิติรัตน์  พันธุรัตน์         

สังคมศึกษา 

6 โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ)  1. นายกมลชาติ  สังข์แก้ว 
2. นายวรากร  หนูพุ่ม 

พลศึกษา 25 มี.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

3. นางสาวอันฐิกา เจ๊ะดาโอ๊ะ 
4. นางสาวมารียะห์ หีมบู 

ภาษาอังกฤษ 

7 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)  1. นายภูริวัฒน์  ช่วยอินทร์ 
2. นางสาวพันไทร  คงสุกแก้ว 

ภาษาอังกฤษ 14 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

3. นางสาวชนิษฎา  หอมขาว 
4. นางสาวฤติมา  ลิ้มฉุ้น 

ภาษาไทย 

8 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 1. นางสาวกานต์ธีรา  โมเล้น         
2. นางสาวรติรส  กลิ่นเพชร         

สังคมศึกษา 24 มี.ค. 63 
เวลา 13.00 น. 

3. นางสาวเจนจิรา  บริรักษ์ 
4. นางสาวอานีต้า  ทุมมาลี 
5. นายวัชรพล  น้้าใส 

ภาษาไทย 

 



ล าดับ โรงเรียน ชื่อ – สกุล สาขาวิชา วันรายงานตัว 
9 โรงเรียนเทศบาล5 

(วัดหัวป้อมนอก)  
1. นางสาวขวัญศิริ  เพอสะและ 
2. นางสาวฟะฏอน๊ะ  หนูหมาด 
3. นางสาววันนิดา  ยะเดหวา 

คณิตศาสตร์ 3 เม.ย. 63 
เวลา 09.00 น. 

4. นางสาวเนตรนภา  น้้ารอบ 
5. นางสาวอภิชญา  จันทร์ด้า 

ภาษาไทย 

6. นายธนภัทร  ชิตชลธาร 
7. นางสาวสรัลชนก  มัคอาน 

สังคมศึกษา 

10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ  1. นายสุริยวุธ  สุริยวงศ ์
2. นายอภิรักษ์  เจริญสุข 
3. นางสาวธีรดา  ปานแก้ว 

พลศึกษา 23 มี.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

4. นางสาวเกวลิน  ซุ่นเซ่ง 
5. นางสาวสุพัตรา  ไพศาล 

ภาษาอังกฤษ 

6. นางสาวฐิติมา  บัวขวัญ  
7. นางสาวกาญจนา  สิทธิการ 
8. นางสาวสุทธิดา  พรหมสกุล 

คณิตศาสตร์ 

9. นางสาวจิราภรณ์  คงจินดามณี   
10. นายภานุเดช  ทองมณี        
11. นายเนติศักดิ์  คงแก้ว 

สังคมศึกษา 

12. นายธนกฤต  แก้วนาม 
13. นางสาวปภสัสร  พุทธสุภะ 
14. นางสาววาสนา  บุญราม 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป A 

15. นางสาวตรีรัตน์  แก้วสุวรรณ 
16. นางสาวณฐพร  สมุหเสนีโต 
17. นายธนพัฒน์  ฟองมณี 

ภาษาไทย 

11 โรงเรียนบ้านดอนข้ีเหล็ก 
 

1. นางสาวกัลย์สุดา  ทองบุญ 
2. นางสาวภัคจีรา  แก้วไพบูลย์ 
3. นางสาวศิริวิลาศลักษ์  เกิดกันโณ 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป B 14 พ.ค. 63 
เวลา 08.00 น. 

12 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน  1. นางสาววริษฐา  เสียนอุ่น 
2. นางสาวมีนา  ราชพิบูลย์ 

ภาษาอังกฤษ 14 พ.ค. 63 
เวลา 09.30 น. 

13 โรงเรียนวัดแช่มอุทิศ 1. นางสาวดารารายณ์  ส่งแสง 
2. นางสาวกนกกาญจน์  หนูสงฆ์ 

ภาษาอังกฤษ 14 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

 

 

 



ล าดับ โรงเรียน ชื่อ – สกุล สาขาวิชา วันรายงานตัว 
14 โรงเรียนวัดเกาะถ้้า 1. นายสัจจธรรม  แทนบุญ 

2. นายนภดล  มานดาโอะ 
พลศึกษา 15 พ.ค. 63 

เวลา 09.00 น. 
3. นางสาวณัฐริกา  นาคฤทธิ์ 
4. นางสาวธนัชพร  สุวรรณทวี 
5. นางสาวเนตรนภา  สีขวัญ 

การศึกษาปฐมวัย 

6. นางสาวกัญญ์วรา  ยอดดี 
7. นางสาวกัษมาวตี  โสะเต่ง 

ภาษาอังกฤษ 

15 โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน  1. นายณัฐนันท์  สะดะ ภาษาอังกฤษ 1 พ.ค. 63  
เวลา 09.00 น. 

16 โรงเรียนบ้านน้้ากระจาย 1. นายธีระพงษ์  แสงแก้ว 
2. นายสุทธิพงค์  คงทอง 

พลศึกษา 11 พ.ค. 63 
เวลา 07.30 น. 

3. นางสาวนัดตะวัน  ทองเกลี้ยง 
4. นางสาวนูรฮาฟีซา  เปาะแต 

ภาษาอังกฤษ 

5. นางสาวณฐัวรรณ  จันทรโชติ 
6. นางสาวชมพูนิกข์  กลิ่นภู่ 

ภาษาไทย 

7. น.ส.ครรธรส  สังข์ทอง 
8. น.ส.พงศ์ผกา  ฤทธิรงค์ 
9. น.ส.พิมชนก  อุศมา 
10. น.ส.รัตตัญญู  ขาวเกื้อ 

การศึกษาพิเศษ-
ภาษาไทย 

17 โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 1. นางสาวรัชดาภรณ์  แกล้วกลา้หาญ 
2. นางสาวศศิธร  กลั่นทอง 

การศึกษาปฐมวัย 11 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

18 โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 1. นางสาวเนตรชนก  บุญประเสริฐ 
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  จ้านงค์ 
3. นางสาวสุทธิษา  จันทร์เส้ง 

การศึกษาปฐมวัย 14 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

 
4. นางสาวอารียา  หวังหนิ 
5. นางสาวมูณา  มาแย 

ภาษาอังกฤษ 

19 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 1. นางสาวอาภาภรณ์  ชัยบุตร วิทยาศาสตร์ทั่วไป A 7 พ.ค. 63 
เวลา 08.30 น. 2. นางสาวจิราวรรณ  วิเศษมาก วิทยาศาสตร์ทั่วไป B 

20 โรงเรียนวัดเขากลอย 1. น.ส.นชุจรี ทองขอปาน 
2. น.ส.โรสอัยนี่  ข้านุรักษ์ 

การศึกษาพิเศษ-
ภาษาไทย 

12 พ.ค. 63 
เวลา 10.00 น. 

21 โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวนราวัลย์  จันสุข 
2. นางสาวศศิธร  ชูสงค์ 

สังคมศึกษา 7 เม.ย. 63 
เวลา 09.00 น. 

 

 



ล าดับ โรงเรียน ชื่อ – สกุล สาขาวิชา วันรายงานตัว 
22 โรงเรียนเทศบาล 1  

(เอ็งเสียงสามัคคี)  
1. นางสาวนัสริน  มะ 
2. นางสาวอภิษฎา  นิวาสวัสดิ์ 

ภาษาอังกฤษ 5 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

3. นางสาวพิมพ์ศิริพร  แก้วเกลี้ยง  
4. นางสาวนาวาล  มะ 
5. นางสาวอทิตยา  โง้วตะวันดี 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป B 

23 โรงเรียนเทศบาล 2  
(บ้านหาดใหญ่) 

1. น.ส.ชญาดา  โกมาด 
2. น.ส.ปานวรี  จันทร์สีสุข 
3. น.ส.เพ็ญพิชชา  ยันตศิริ 
4. น.ส. ณัฏฐณิชา  มาเอียด  
5. น.ส.สุภาวดี  มณีภาค 

การศึกษาพิเศษ-
ภาษาไทย 

12 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

24 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 1. นางสาวลลิตา  กระบูรภูรี 
2. นางสาวสุนิสา  หนูรอด 
3. นางสาวอมรรัตน์  ฉิมลี 
4. นางสาวอรพินท์  เทพพรหม 
5. นางสาวอัจจิมา  รัตนพงศ์ 

การศึกษาปฐมวัย 5 พ.ค. 63 
เวลา 13.00 น. 

25 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  1. นายยศนันท์  บวรสมสฤษดิ์ 
2. นางสาวอลิสา  เสาด้า 

ภาษาอังกฤษ 24 มี.ค. 63 
เวลา 13.00 น. 

3. นางสาวฐิติพร  รอดจันทร์ 
4. นางสาวพิชญ์สินี  ทองหนูนุ้ย 

คณิตศาสตร์ 

26 โรงเรียนบ้านโคกเมา 1. นางสาวธมลวรรณ  ทองนุ้ย 
2. นางสาวยุภาพร  แก้วยัง 

การศึกษาปฐมวัย 11 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

27 โรงเรียนบ้านคลองหวะ 
(ทวีรัตน์ราษฎร์บ้ารุง) 

1. นางสาวซาฟีนะห์  มูเก็ม 
2. นางสาวทิพวรรณ  เศรษฐสุข 

ภาษาอังกฤษ 16 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

3. นางสาวกัลยรัตน์  จันมัด 
4. นางสาวฐิติรัตน์  คงปราบ 

คณิตศาสตร์ 

28 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย2  1. นายพิชญุตม์  มิ่งวัน 
2. นายศานติรัชต์  ชัยฤกษ์ 
3. นางสาวณัฐกฤตา  สมศักดิ์ 
4. นางสาวลักขษร  แซ่อุ่ย 
5. นางสาวนุชนารถ  จันมา 
6. นายณัฐพงษ์  ภักดี 

คณิตศาสตร์ 24 มี.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

7. นายกฤษณพงศ์  สิทธิชัย 
8. นางสาวรุตติยา  ขยันการ 
9. นางสาวนัทฎา  ชาญณรงค์ 

ภาษาไทย 

 



ล าดับ โรงเรียน ชื่อ – สกุล สาขาวิชา วันรายงานตัว 
29 โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. นางสาวเบญญาภา  อินสัน 

2. นางสาวสุมิลตรา  อรรถรัฐ 
3. นางสาวชนกนันท์  จิตรกล้า 

ภาษาไทย 19 มี.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

4. นางสาวสุภานัน  ตั้นสุย 
5. นางสาวอารยา  นินทจิตร 
6. นายวุฒิพงศ์  อุ้ยกิ้ม 
7. นายชิติพัทธ์  เอียดชูทอง 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป B 

30 โรงเรียนบ้านคลองแงะ 
(ชาติบุณยวิทยาคาร) 

1. นางสาวนภัสวรรณ  อินทานุกูล 
2. นางสาวศิริรัตน์  ทองเอียด 
3. นางสาวศุภาพิชญ์  มณีอร่าม 
4. นางสาวสิรามล  ช่อเส้ง 
5. นางสาวสุภาภรณ์  นาคพล 

การศึกษาปฐมวัย 11 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

6. น.ส.จันทกานต์  พลเพชร 
7. น.ส.วิมลมาศ  ซ่าซ่ี 
8. น.ส.อนัญญา  ศรีประทุม 

การศึกษาพิเศษ-
ภาษาไทย 

31 โรงเรียนวัดปะโอ 1. นางสาวกรองกาญจน์  เป้าทอง 
2. นางสาวฟาเดีย  นะหวัง 
3. นางสาวสุพัตรา  อิโส๊ะ 

การศึกษาปฐมวัย 1 เม.ย. 63 
เวลา 09.00 น. 

32 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. นายไฟซอล  เบญหมาน 
2. นายฤทธิพร  ลาพา 
3. นายอภิสิทธิ์  อาด้า 

พลศึกษา 7 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

4. นางสาวกานต์ชนก  บัตรทอง 
5. นายมูฮัมหมัดอัสกัร  ปิยะตู 

ภาษาอังกฤษ 

6. นางสาวขวัญจิรา  อุสมา 
7. นางสาววิราวัณย์  รัตนมุณ ี
8. นางสาวสุดารัตน์  ชัยศิร ิ
9. นางสาวนุรตีน่า  เกปัน 
10. นางสาวนฤมล  แก้วเพ็ง 

คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 



ล าดับ โรงเรียน ชื่อ – สกุล สาขาวิชา วันรายงานตัว 
33 โรงเรียนสทิงพระวิทยา  1. นางสาวจิรัชญา  แก้วแสงอ่อน 

2. นางสาวพรทิพย์  ฟองสุวรรณ 
3. นางสาวสุภัตรา  อรุณวงศ์ 

คณิตศาสตร์ 24 มี.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

4. นางสาวประภัสษร  พรมสวรรค์  5. 
นางสาวศิรินาถ  สุวลักษณ์     
6. นายอภิวัฒน์  สุวรรณรัตน์ 
7. นายธนศักดิ์  เป้าทอง      

สังคมศึกษา 

8. นางสาวกนกวรรณ  ฉวาง  
9. นางสาวธิดารัตน์  ทองค้า 
10.นายวัชระ  เซ่งก่อกูล 
11.นางสาวศิริวรรณ  อมรกิจ 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป A 

12.นางสาวธัญญาเรศ  เกตุทองดี 
13.นางสาวธีดารัตน์  สุวรรณสะอาด 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป B 

34 โรงเรียนควนเนียงวิทยา 1. นางสาวจันทรัตน์  แก้วรุ่ง  
2. นางสาวธีรดา  ศรีกระจาย  
3. นางสาวสุวิมล  นุ่นสง 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป A 13 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

4. นางสาวจิตรวดี  ปลดทุกข์ 
5. นางสาวจิราพร  ปานรอด 
6. นางสาวแพรวรุ่ง  กายเพ็ชร์ 

ภาษาไทย 

35 โรงเรียนเทพา 1. นางสาวมณีสิกา  พูลเพิ่ม 
2. นางสาวชณันญา  กัลยากาญจน์ 
3. นางสาวอริษา  แก้วเกาะสะบ้า 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป A 29 เม.ย. 63 
เวลา 08.00 น. วิทยาศาสตร์ทั่วไป B 

36 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  1. นายฐิติกร  ไชยศรียา 
2. นายฐิติพงศ ์ ทองชู 

พลศึกษา 7 พ.ค. 63 
เวลา 07.30 น. 

3. นางสาวจันทร์จิรา  บัวเผียน 
4. นางสาวณัฐชา  เซ่งอ้ิน 
5. นางสาวสุวรรณา  จันทร์นวล 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป B 

37 โรงเรียนควนขนุน  1. นายธวัชชัย  ชูคง 
2. นายพุฒิพงศ์  บัวเเก้ว 

พลศึกษา 24 มี.ค. 63 
 

3. นางสาวเพ็ญนภา  คงด้า  
4. นายออธา  ศรีพิทักษ์ 

สังคมศึกษา 

5. นางสาวพรนภา นกขาว 
6. นายพีระพัฒน์  พันธุ์ทอง  
7. นายสัญชัย  ไกรเกรอะ 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป A 

 



ล าดับ โรงเรียน ชื่อ – สกุล สาขาวิชา วันรายงานตัว 
38 โรงเรียนสตรีพัทลุง  1. นายธีรภาพ  ชูเซ่ง 

2. นายสุทธินันท์  หมายพรหม 
พลศึกษา 30 มี.ค. 63 

เวลา 09.00 น. 
39 โรงเรียนตะโหมด 

 
 

1. นางสาวธันย์ชนก  พลายชนะ 
2. นางสาวปานทิพย์  หีมปอง 
3. นางสาวสิริรัตน์  วิบุลศิลป ์
4. นางสาวหทัยชนก  ขุนด้า           

สังคมศึกษา 31 มี.ค. 63 
เวลา 10.30 น. 

5. นางสาวขนิษฐา  ศรีภูมราช 
6. นางสาวรุวัยดา  หมีนพราน 
7. นางสาววรรณิดา  แก้วยี่ 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป A 

40 โรงเรียนควนโดนวิทยา 
 

1.นางสาวสุธิตา  เตาวาโต   
2.นางสาวพรสุดา  เพชรสวัสดิ์ 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป B 7 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

41 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. นางสาวสุภาวดี  เต้งหล ี
2. นางสาวณัฐมล  เรืองดิษฐ์ 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป A 5 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

42 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 1. น.ส.กุลธิดา  ช่อดอก 
2. น.ส.ณัฐดา  มินโซ๊ะ 
3. น.ส.ธัญญลักษณ์  ไกรณรา 
4. น.ส.ปฏิมา  ทิพย์ก้าเนิด 

การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 11 พ.ค. 63 
เวลา 08.30 น. 

43 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
ธรรมสากล (หาดใหญ่) 

1. น.ส.ลลิตา  สะมะแอ 
2. น.ส.สุลมัยย๊ะ  สะอุ 

การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 11 พ.ค. 63 
เวลา 10.00 น. 

44 โรงเรียนนครศรีธรรม 
ราชปัญญานุกูล 

1. น.ส.ธันยรัตน์  เพชรประกอบ 
2. น.ส.อรปรียา  ปลอดแก่นทอง 

การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 11 พ.ค. 63 
เวลา 09.00 น. 

45 โรงเรียนโสตศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

1. น.ส.อาสือมานี  ปาเนาะ 
2. น.ส.ฮานีฟา  เฮง 

การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 7 พ.ค. 63 
เวลา 07.30 น. 

46 โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล 1. น.ส.วันวิสา  ไชยวรรณ์ 
2. น.ส.รุ่งวารี  มุกดา 
3. น.ส.นิศารัตน์  หนูอินทร์ 

การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 11 พ.ค. 63  
เวลา 08.00 น. 

47 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. นายทศพร  ล่าสาด 
2. น.ส.ศรัญญา  เตาวะโต  

การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 15 พ.ค. 63 
เวลา 08.30 น. 

 

 


