
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “เด็กไทยเล่นดนตรีไทย 1 ชิ้น” 
วันที่  28-29  มกราคม 2566 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ชั้น เครื่องมือ ลายมือช่ือ 

28 ม.ค. 2566 
ลายมือช่ือ 

29 ม.ค. 2566 
1 เด็กชายณภัทร  บุญทิพย์ บ้านไทรงาม อ.3 ฆ้องวงเล็ก   
2 เด็กชายฐานทัต  อุทา บ้านไทรงาม ป.1 ระนาดทุ้ม   
3 เด็กชายปวเรศ  วุฒิวงศ์ บ้านไทรงาม ป.1 ขลุ่ย   
4 เด็กชายไท  ทิพันธ์ บ้านไทรงาม ป.1 ขลุ่ย   
5 เด็กหญิงศรัณย์พร  ล่องวิไล บ้านไทรงาม ป.2 ขิม   
6 เด็กหญิงเมธาวี  จงจิตร บ้านไทรงาม ป.2 ขิม   
7 เด็กหญิงใบเฟิร์น  บุญทิพย์ บ้านไทรงาม ป.2 ขิม   
8 เด็กชายมหาหิง  มาแสนสุข บ้านไทรงาม ป.2 ขลุ่ย   
9 เด็กชายพุฒิพงศ์  สมบัติ บ้านไทรงาม ป.3 ขลุ่ย   
10 เด็กหญิงนัทธ์นัน  อุปลา บ้านไทรงาม ป.3 ขลุ่ย   
11 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โตมิน บ้านไทรงาม ป.3 ฆ้องวงเล็ก   
12 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทเกตุ บ้านไทรงาม ป.3 ขลุ่ย   
13 เด็กหญิงสุธิมา  ธราพร บ้านไทรงาม ป.4 ซออู้   
14 เด็กชายรัชชานนท์  ทองมณี บ้านไทรงาม ป.4 ฆ้องวงเล็ก   
15 เด็กชายสุทธพร  โตมิน บ้านไทรงาม ป.4 ฆ้องวงใหญ่   
16 เด็กชายนรายุทธ  มีแสง บ้านไทรงาม ป.4 ขลุ่ย   
17 เด็กหญิงปัญจสิริย์  เงินสองสี บ้านไทรงาม ป.4 ซอด้วง   
18 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่วยรอด บ้านไทรงาม ป.5 ระนาดทุ้ม   
19 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีนิล บ้านไทรงาม ป.5 ฆ้องวงใหญ่   
20 เด็กชายธนกฤต  สมบัติ บ้านไทรงาม ป.5 ระนาดเอก   
21 เด็กชายปาราเมศ  ลิ่มพันธ์ บ้านไทรงาม ป.5 ฆ้องวงใหญ่   
22 เด็กชายสุภัคดี  ศรีประภา บ้านไทรงาม ป.5 ฆ้องวงใหญ่   
23 เด็กหญิงมณฑิตา  นนทศักดิ์ บ้านไทรงาม ป.6 ขลุ่ย   
24 เด็กชายจักรพงศ์  มีแสง บ้านไทรงาม ป.6 ขลุ่ย   
25 เด็กชายหัฏฐกร  เอี่ยนเล่ง อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ 

นครอุทิศ 
ป.4 ระนาดเอก   

26 เด็กชายศุกพจน์  ศรีกฤษณ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ 
นครอุทิศ 

ป.4 ขลุ่ย   

27 เด็กชายณภัทร  เนาวพันธ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ 
นครอุทิศ 

ป.5 ขิม   

28 เด็กชายณพล  เนาวพันธ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ 
นครอุทิศ 

ป.2 ระนาดเอก   

29 เด็กหญิงปาณิกา  จุลเลิศ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ 
นครอุทิศ 

ป.6 ซออู้   

30 เด็กหญิงพัทย์นันท์  นิยมผล อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ 
นครอุทิศ 

ป.4 ซออู้   

31 เด็กชายพัชรพล  พรหมดวง อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ 
นครอุทิศ 

ป.4 ระนาดทุ้ม   

32 เด็กหญิงกฤตพร  นิลวาณิช อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ 
นครอุทิศ 

ป.1 ขิม   

33 เด็กหญิงกชพร  อนุกรรมการ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ 
นครอุทิศ 

ป.4 ซอด้วง   
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34 เด็กชายธนกฤต  แป้นถนอม อนุบาลนครศรีธรรมราช 

ณ นครอุทิศ 
ป.1 ระนาดทุ้ม   

35 เด็กหญิงปัณณิกา  รัตนจิตต์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 
ณ นครอุทิศ 

ป.4 ระนาดเอก   

36 เด็กหญิงณภสวรรณ  ส่องแสง อนุบาลนครศรีธรรมราช 
ณ นครอุทิศ 

ป.4 ซออู้   

37 เด็กหญิงนันทกาญจน์  พรหมอินทร์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 
ณ นครอุทิศ 

ป.4 ซอด้วง   

38 เด็กหญิงภทวชนก  อิสระวัฒนนันธ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 
ณ นครอุทิศ 

ป.4 ซออู้   

39 เด็กชายพุฒิภัทร  พรหมอินทร์ อนุบาลนครศรีธรรมราช 
ณ นครอุทิศ 

ป.2 ขลุ่ย   

40 เด็กหญิงนวรัตน์  หัตถิยา อนุบาลนครศรีธรรมราช 
ณ นครอุทิศ 

ป.4 จะเข้   

41 เด็กชายฐปนนท์  วงศ์จินดา อนุบาลนครศรีธรรมราช 
ณ นครอุทิศ 

ป.4 เครื่องหนัง   

42 เด็กชายพชร  บุญญพัน อนุบาลนครศรีธรรมราช 
ณ นครอุทิศ 

ป.4 เครื่องหนัง   

43 เด็กหญิงรัฏฐภรณ์  นิลวาณิช อนุบาลนครศรีธรรมราช 
ณ นครอุทิศ 

ป.4 ซออู้   

44 เด็กชายณัฐพัชร  เถรเมือง อนุบาลนครศรีธรรมราช 
ณ นครอุทิศ 

ป.1 ระนาดเอก   

45 เด็กชายภพธรรม  แป้นถนอม จรัสพิชากร ม.2 ระนาดเอก   
46 นางสาวเจนจิรา  จัตุรงค์ จรัสพิชากร ม.3 ฆ้องวงเล็ก   
47 นายปิยะ  มาลาแวจันทร์ จรัสพิชากร ม.3 ระนาดทุ้ม   
48 เด็กชายสุทธิพจน์  เกตุแก้ว จรัสพิชากร ป.6 ระนาดเอก   
49 เด็กหญิงอัจฉรา  ซิองวัวเซ็ง ศรีธรรมราชศึกษา ป.6    
50 เด็กหญิงศรัณพร  ม้าทอง ศรีธรรมราชศึกษา ม.2    
51 เด็กหญิงณัฐณิชา  วรรณศรี ศรีธรรมราชศึกษา ม.1    
52 นางสาวอาลีญา  ซิองวัวเซ็ง ศรีธรรมราชศึกษา ม.3    
53 เด็กหญิงอภิสรา  ม้าทอง ศรีธรรมราชศึกษา ป.4    
54 เด็กหญิงพินทุ์สุดา  หนูปลอด วัดพระมหาธาต ุ ป.4 เครื่องสาย   
55 เด็กหญิงศตพร  ทับยัง วัดพระมหาธาต ุ ป.5 เครื่องสาย   
56 เด็กชายณัฐสุดา  แป้นถนอม วัดพระมหาธาต ุ ป.5 ปี่พาทย์   
57 เด็กชายจิณณพัต  นนทแก้ว วัดพระมหาธาต ุ ป.5 ปี่พาทย์   
58 เด็กหญิงธนัญชนก  มาศเมฆ วัดพระมหาธาต ุ ป.5 ปี่พาทย์   
59 เด็กหญิงญปภัช  เรืองพันธ์ วัดพระมหาธาต ุ ป.5 ปี่พาทย์   
60 เด็กหญิงณัชณิชา  อุดร วัดพระมหาธาต ุ ป.4 ปี่พาทย์   
61 เด็กหญิงรินรดา  ศรีส่ง วัดพระมหาธาต ุ ป.4 เครื่องสาย   
62 เด็กหญิงธิติมา  ผดุงกิจ วัดพระมหาธาต ุ ป.4 ปี่พาทย์   
63 เด็กหญิงณทิพรดา  สังคปาล วัดพระมหาธาต ุ ป.4 เครื่องสาย   
64 เด็กชายวีรภัทร  ดาวัลย ์ วัดพระมหาธาต ุ ป.4 ปี่พาทย์   
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65 เด็กหญิงกวิสรา  คงศรี วัดพระมหาธาต ุ ป.4 เครื่องสาย   
66 เด็กหญิงกชฐณณ  สินชู วัดพระมหาธาต ุ ป.4 เครื่องสาย   
67 เด็กชายภัทรพงศ์  บุรินทร์โกฐ วัดพระมหาธาต ุ ป.4 เครื่องสาย   
68 เด็กหญิงปีย์รดา  พุ่มแก้ว วัดพระมหาธาต ุ ป.4 ปี่พาทย์   
69 เด็กหญิงบุญญาพร  เชื้อบุญ วัดพระมหาธาต ุ ป.4 เครื่องสาย   
70 เด็กชายจารุวิทย์  ตรีสุข วัดพระมหาธาต ุ ป.4 ปี่พาทย์   
71 เด็กหญิงแทนหทัย  กุหลาบวงษ์ วัดพระมหาธาต ุ ป.4 เครื่องสาย   
72 เด็กชายศิวกร  เพชรพันธ์ วัดพระมหาธาต ุ ป.4 ปี่พาทย์   
73 เด็กหญิงหนึ่งธิดา  แซ่ด่าน วัดพระมหาธาต ุ ป.4 เครื่องสาย   
74 เด็กหญิงศรดา  อรุณจิตต์ วัดพระมหาธาต ุ ป.4 เครื่องสาย   
75 เด็กหญิงวริศรา  ดวงดี วัดพระมหาธาต ุ ป.4 เครื่องสาย   
76 เด็กหญิงจิรัชญา  นักตรีพงศ์ วัดพระมหาธาต ุ ป.4 เครื่องสาย   
77 เด็กหญิงรัฐวิชญ์  เสียมไหม ดีบุกพังงาวิทยายน     
78 เด็กชายพงศกร  สุวรรณเสวตร์  วนศ.นครศรีธรรมราช ม.1 ขิม   
79 เด็กชายธนวัฒน์  ดำศรี วนศ.นครศรีฯ ม.1 ขิม   
80 เด็กหญิงกุลสตรี  จันทรัตน์ วนศ.นครศรีฯ  จะเข้   
81 เด็กหญิงทรรศนีย์  คงวาริน วนศ.นครศรีฯ  ขิม   
82 เด็กหญิงปัณชญา  ดำรงเลิศสว่าง วนศ.นครศรีฯ  ขิม   
83 เด็กหญิงทักษพร  ประภาศ วนศ.นครศรีฯ  จะเข้   
84 เด็กชายภูมิระพี  นาราทิพย์ สาธิตราชภัฏนครศรีฯ  ปี่พาทย์   
85 เด็กชายปิยวัฒน์  บัวจันทร์ สาธิตราชภัฏนครศรีฯ  ฆ้องวงใหญ่   
86 นางสาวพนัชกร  ดีชู สาธิตราชภัฏนครศรีฯ  ขิม   
87 นางสาวจุฑารัตน์  ทองประพันธ์ สาธิตราชภัฏนครศรีฯ  ขลุ่ย   
88 เด็กชายส.ธรรมบุตร  ลอองศรี สาธิตราชภัฏนครศรีฯ  ฆ้องวงใหญ่   
89 เด็กหญิงสุภัสสร  พุฒดอน วัดดอนตรอ  ซออู้   
90 เด็กชายเอกกวิน  นาคมาศ วัดดอนตรอ  ระนาดเอก   
91 เด็กชายกิตติภพ  มีเดช วัดดอนตรอ  ขลุ่ย   
92 เด็กหญิงวรรณิกา  พรหมจันทร์ วัดดอนตรอ  ฆ้องวงใหญ่   
93 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โบว์พัฒนากุล วัดดอนตรอ  ระนาดทุ้ม   
94 เด็กหญิงเขมจิรา  คงเสือ วัดดอนตรอ  ซอด้วง   
95 เด็กหญิงศิรภัสสร  ท่าหิน วัดดอนตรอ  ขิม   
96 เด็กชายกิตติชัย  นนทอง เทศบาลวัดรามประดิษฐ์  ฆ้องวงเล็ก   
97 เด็กหญิงฟ้าใส  เกิดทรัพย์ เทศบาลวัดรามประดิษฐ์  ซออู้   
98 เด็กชายส.เทพบุตร  ละอองศรี ตรีนิมิตรวิทยา  ฆ้องวงใหญ่   
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99 เด็กชายณฐกร  ผลอ่อน รัตนศึกษา  ระนาดเอก   
100 เด็กชายณฐพร  ผลอ่อน รัตนศึกษา  ระนาดทุ้ม   
101 เด็กชายนาคา  ชุมคง รัตนศึกษา  ระนาดทุ้ม   
102 เด็กชายธชย  เศียรแก้ว รัตนศึกษา  ระนาดทุ้ม   
103 เด็กหญิงศิรินทิพย์  ด้วงคง รัตนศึกษา  ซออู้   
104 เด็กหญิงฐิติวรดา  นามมะโคตร รัตนศึกษา  ฆ้องวงเล็ก   
105 เด็กชายศศิธร  ใจรื่น รัตนศึกษา  ฆ้องวงใหญ่   
106 เด็กชายณัฐพล  วัฒนศรี รัตนศึกษา  ขลุ่ย   
107 เด็กชายชนิศร  คงผอม รัตนศึกษา  ฆ้องวงใหญ่   
108 เด็กหญิงเรวดี  ปรีชา รัตนศึกษา  ฆ้องวงเล็ก   
109 เด็กหญิงปณิดา  เพ็ชรรัตน์ รัตนศึกษา  ขิม   
110 เด็กหญิงมนฑกานต์  แก้วระกำ รัตนศึกษา  ขิม   
111 เด็กหญิงกนกวรรณ  พลไชย รัตนศึกษา  จะเข้   
112 เด็กหญิงฐิตาภา  เศียรแก้ว รัตนศึกษา  จะเข้   
113 เด็กหญิงวรัญญา  สมานทอง รัตนศึกษา  ซอด้วง   
114 เด็กหญิงอาธิชา  เกลี้ยงเกตุ รัตนศึกษา  ขิม   
115 เด็กหญิงอุไรพรรณ  จบสัญจร สิทธาภัทร ป.2 ระนาดเอก   
116 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จบสัญจร สิทธาภัทร ป.6 ระนาดเอก   
117 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ประสงค์สุข ร่อนพิบูลย ์ ป.5 ขลุ่ย   
118 เด็กหญิงสุกัญญา  เอียดศรี ร่อนพิบูลย ์ ป.4 ขลุ่ย   
119 เด็กหญิงภัทราวดี  คงขาว ร่อนพิบูลย ์ ป.4 ขลุ่ย   
120 เด็กหญิงปวริศา  วรรณสาม ร่อนพิบูลย ์ ป.4 ขลุ่ย   
121 เด็กหญิงกัลยากร  สร้างสุด ร่อนพิบูลย ์ ป.5 ขิม   
122 ด.ญ.ภัทรศรี  เวชพิทักษ์ ร่อนพิบูลย ์ ป.5 ซออู้   
123 เด็กหญิงณญาดา  รักษา ร่อนพิบูลย ์ ป.4 ซออู้   
124 เด็กหญิงดาราวดี  ฤทธิ์มนตรี ร่อนพิบูลย ์ ป.5 จะเข้   
125 เด็กหญิงนศิกา  พิทักษ์พิเศษ ร่อนพิบูลย ์ ป.5 จะเข้   
126 เด็กหญิงอภิญญา  คงทอง ร่อนพิบูลย ์ ป.5 ขลุ่ย   
127 เด็กหญิงกัญญ์ณณัชชา  ศิริพงศ์ ร่อนพิบูลย ์ ป.5 ขลุ่ย   
128 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญลาพัก ร่อนพิบูลย ์ ป.5 ขลุ่ย   
129 เด็กหญิงชนกวนันท์  จันอ่อน ร่อนพิบูลย ์ ป.5 ระนาดทุ้ม   
130 เด็กหญิงปนัสยา  อินทะสุวรรณ์ ร่อนพิบูลย ์ ป.5 ระนาดเอก   
131 เด็กชายชิติพัทธ์  สงคง ร่อนพิบูลย ์ ป.5 ฆ้องวงเล็ก   
132 เด็กชายศิรภัทร  มะสุวรรณ ร่อนพิบูลย ์ ป.5 ฆ้องวงใหญ่   

 
 



รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ “เด็กไทยเล่นดนตรีไทย 1 ชิ้น” 
วันที่  28-29  มกราคม 2566 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ชั้น เครื่องมือ ลายมือช่ือ 

28 ม.ค. 2566 
ลายมือช่ือ 

29 ม.ค. 2566 
133 เด็กชายมงคลทวี  ทัศโร  เมืองนครศรีธรรมราช ม.1    
134 เด็กชายกฤตณัฏฐ์  มีแก้ว เมืองนครศรีธรรมราช ม.1    
135 เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ภู่ เมืองนครศรีธรรมราช ม.1    
136 นางสาวกัณฐมณี  พ่ึงญาติ เมืองนครศรีธรรมราช ม.4    
137 นายวรวุฒิ  ขลิบทอง เมืองนครศรีธรรมราช ม.4    
138 เด็กหญิงอทิตญา  กรีดกราย บ้านควนนิยม  ขลุ่ย   
139 เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วเกลี้ยง บ้านควนนิยม  ขิม   
140 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  หนูด้วง บ้านควนนิยม  ขิม   
141 เด็กชายนิพัฒน์  โกละกะ บ้านควนนิยม  ฆ้องวงใหญ่   
142 เด็กหญิงสุพัตรา  เพชรประพันธ์ บ้านควนนิยม  ซอด้วง   
143 เด็กหญิงกัญญามล  เดชา บ้านควนนิยม  จะเข้   
144 เด็กชายณัฐพัฒน์  ชัยฤกษ์ บ้านควนนิยม  ระนาดทุ้ม   
145 เด็กหญิงพฤกษาพร  ไชยคง บ้านควนนิยม  จะเข้   
146 เด็กชายทินกร  สุวรรณวงค์ บ้านควนนิยม  ฆ้องวงใหญ่   
147 เด็กชายธีรเดช  ชูคง บ้านควนนิยม  ระนาดเอก   
148 เด็กชายศราวุธ  ชูคง บ้านควนนิยม  ระนาดเอก   
149 เด็กหญิงก่ิงบุปผกาญจน์  กรร

ชนะกาญจน์  
วิทยาลยันาฏศิลป
นครศรีธรรมราช 

ม.2 ขิม   

150 เด็กหญิงกุลธิดา  แก้วมิ่งเมือง ราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่ ม.2 ฆ้องวงเล็ก   
151 เด็กชายวรวิทย์  บาลจ่าย ราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่ ม.1 ระนาดทุ้ม   
152 เด็กชายณชกร  รักเกื้อ ราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่ ม.1 ระนาดเอก   
153 เด็กชายศิรวิชญ์  สุขวัฒนาภิรมย ์ ราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่ ป.6 ระนาดทุ้ม   
154 เด็กชายศิลธนู  หมันการ ราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่ ม.1 ระนาดทุ้ม   
155 เด็กหญิงตันติมา  ยวนเศษ ราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่ ม.1 ฆ้องวงใหญ่   
156 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ถาวรรัตน์ ราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี่ ป.5 ระนาดทุ้ม   
157 เด็กชายพูลพัฒน์  สุขสงวน ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์  ระนาดทุ้ม   
158 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขราช ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์  ฆ้องวงใหญ่   
159 เด็กหญิงนภสร  เทพเรือง ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์  ฆ้องวงเล็ก   
160 เด็กหญิงปภาดา  ธานีรัตน์ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์  ขิม   
161 เด็กหญิงชุติมันต์  คงกุล ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์  ระนาดเอก   
162 เด็กหญิงธัญรดา  เพชรสุวรรณ์ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์  ระนาดเอก   
163 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  ทองเพ่ิม ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์  ระนาดเอก   
164 นายเตวิช  จันทร์ทอง ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์  เครื่องหนัง   
165 นายชโยดม  คงกุล ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์  เครื่องหนัง   

 
 



รายชื่อครผูู้เข้าร่วมโครงการ “เด็กไทยเล่นดนตรีไทย 1 ชิ้น” 
วันที่  28-29  มกราคม 2566 

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน ลายมือช่ือ 

28 ม.ค. 2566 
ลายมือช่ือ 

29 ม.ค. 2566 
หมายเหต ุ

1 นางวาสนา  คชไกร บ้านไทรงาม    

2 นางสาวพรพิมล  รัตนะ บ้านไทรงาม    

3 นางสาวสุนิดา  กาญจนะ บ้านไทรงาม    

4 นางสาวทิฆัมพร  ชุมจูด บ้านไทรงาม    

5 นางสาวณัฐวิภา  พลศิริ บ้านไทรงาม    

6 นางสาวชัชนิดา  เหลืองอ่อน บ้านไทรงาม    

7 นางณัฐศุกาญจน์  วัตถุ อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ    

8 นายวศิณ  บุตรมิตร อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ    

9 นางสาวเชาวณี  ชูทอง อนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ    

10 นายราชัย  แป้นถนอม จรัสพิชากร    

11 นายอดิศร  หนูสีแก้ว วัดพระมหาธาต ุ    

12 นางสาวพัชรี  รัตนพันธ์ ร่อนพิบูลย์    

13 นางสาวรัตติกาล  สุขเกิด ร่อนพิบูลย์    

14 นางสาวณฐมน  แต้วัฒนา เมืองนครศรีธรรมราช    

15 นางสาวอรอุมา  ทิศรอด เมืองนครศรีธรรมราช    

16 นางสาวฉัตรชนก  สุขมล เทศบาลวัดรามประดิษฐ์    

17 นายอนุรักษ ์  ปานละศรี วัดดอนตรอ    

18 นายชนะโชติ  แสงมหาไชย วัดดอนตรอ    

19 นางสาววริศรา  คงเรือง วัดดอนตรอ    

20 นางพิมพ์ใจ  ผลอ่อน รัตนศึกษา    

21 นางจินตนา  เกลี้ยงเกตุ รัตนศึกษา    

22 นายเกษมสุข  ลอองศรี ตรีนิมิตรวิทยา    

23 นางผุสดี  ลอองศรี ตรีนิมิตรวิทยา    

24 นายเมธิชัย  สิทธิชัย ตรีนิมิตรวิทยา    

25 นางมลฤดี  เสียมไหม ดีบุกพังวิทยายน    

26 นายยุทธนา  นาราทิพย์ สาธิตราชภัฏนครศรีฯ    

27 ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์  ไชยยศ ราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี ่    

28 นางรัตนา  แซ่ลิ่ม ราชประชานุเคราะห์ 37 กระบี ่    

29 นายวรัชญ์  รอดภัย บ้านควนนิยม    

30 นางสาวอังคณา  วิชัยดิษฐ ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์    

31 นางสกวทิพย์  สังคปาล ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก ์    

32      

33      

34      

35      

ประสานข้อมูล โทร. ครูราตรี  ลือชัย 088-7530105 


