
 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 

เรื่อง  รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจ าปี 2558 
 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด ได้ออกประกาศ เรื่อง การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก ประจ าปี 2558 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2558  บัดนี้ ได้ด าเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับ
ทุน จ านวน 484 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  จึงออกประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ และ
สหกรณ์ได้โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ในเดือนกันยายน 2558 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2558 
 

      (ลงชื่อ)  
(นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 
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บัญชีรายช่ือผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร 
 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

1 16649 นางฐิดายุ สรรพสิน สพป.สงขลาเขต 1 ด.ญ.ณัฐชยา สรรพสิน 
2 17448 นางประไพ เพชรสกุล สพป.สงขลาเขต 1 น.ส.อภิญญา ไชยนนท์ 
3 02858 นางจีรวรรณ ทะสดวก สพป.สงขลาเขต 1 น.ส.ธัญวรรณ ทะสดวก 

อ าเภอเมืองสงขลา 
4 10135 นางจณัญญา จันทรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา น.ส.เสาวลักษณ์ จันทรพัฒน์ 
5 19629 นางทุติยาภรณ์ อนุสาย โรงเรียนอนุบาลสงขลา นายผลภัทร อนุสาย 
6 21112 นางเสาวภา สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา ด.ช.ฐปกร สุวรรณโณ 
7 14319 นายไพบูลย์ จินดาวงศ์ โรงเรียนวิเชียรชม น.ส.วริศรา จินดาวงศ์ 
8 23638 นางรัชนี เหล็มเจริญ โรงเรียนวิเชียรชม ด.ญ.อาร์มานี่ เหล็มเจริญ 
9 11239 นางสิริมนต์ สุนทะโก โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน น.ส.ชนัญชิดา สุนทะโก 
10 12853 นางจิราพร         แพเพชร โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน ด.ช.กฤษฎ์ แพเพชร 
11 23632 นางกรุณา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดท้ายยอ น.ส.ปพิชญา พูลสวัสดิ์ 
12 25727 นางเจริญสุข เหมือนเพชร โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ น.ส.สุภลักษณ์ เหมือนเพชร 
13 17782 นายนนท์พิภัทร์ สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านน้ ากระจาย ด.ญ.สิรภัทร สุวรรณมณี 
14 10356 นายโอภาส สังขรัตน์ โรงเรียนวัดสามกอง ด.ช.ศิวัช สังขรัตน์ 
15 13028 นางพรรณี อองสิน โรงเรียนบ้านบางดาน นายอุดมศักด์ิ อองสิน 
16 20380 นางจริยาวดี พรหมรักษ์ โรงเรียนวัดทรายขาว ด.ญ.แพรพลอย พรหมรักษ์ 
17 10163 นางสายทิพย์ มาระเสนา โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน น.ส.ศรีศุภางค์ มาระเสนา 
18 04868 นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช โรงเรียนวัดอ่างทอง ด.ญ.กิตติกา ฤทธิเดช 
19 09390 นางจินดา บริรักษ์ โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก ด.ญ.ภูริชญา บริรักษ์ 

อ าเภอสิงหนคร 
20 14832 นายสรวิชญ์ อินทร์จงจิตร โรงเรียนบ้านคลองท่าแตง นายนภสินธุ์ อินทร์จงจิตร 
21 24897 นางวรรณดี สิทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม ด.ญ.ชญาภัทร สิทธิพันธ์ 
22 18099 นางขวัญฤทัย ช่างสาร โรงเรียนวัดโลกา ด.ญ.พิมพ์รวี ช่างสาร 
23 25045 นางอุรษา ขุนสวัสด์ิ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา นายชยังกูร ขุนสวัสด์ิ 
24 19497 นางจารุวรรณ แย้มอ่วม โรงเรียนบ้านขนุน ด.ญ.คุลิกา แย้มอ่วม 
25 22821 นางกรรณิกา เขียวจันทร์ โรงเรียนวัดปะโอ ด.ช.พิตรพิบูล เขียวจันทร์ 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
26 22283 นางจิตติมา บิลไมล์ โรงเรียนวัดวาส ด.ช.อัลฮาดี บิลไมล์ 
27 20298 นางเพ็ญศรี บัวทอง โรงเรียนวัดปา่ขาด นายธิติพัฒน์ บัวทอง 
28 17114 นางศิรกิานต์ สมหมาย โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ น.ส.ศดานันท์ สมหมาย 
29 16771 นางกันยา แสวงผล โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ นายพงศกร แสวงผล 
30 17253 นางดารารัตน์ เพชรมณี โรงเรียนบ้านม่วงงาม ด.ช.ชยุตม์ เพชรมณี 
31 09311 นายเดโช กล่อมเกลี้ยง โรงเรียนวัดดีหลวงนอก นายโชติวัฒน์ กลอ่มเกลี้ยง 
32 27332 นางศจีมาศ สุวรรณข า โรงเรียนวัดประตูไชย ด.ช.ศีลวัตร ชัยโรจน์ 
33 20651 นางจันทิพา สุวรรณโณ โรงเรียนวัดมะขามคลาน ด.ญ.ชมพูนุช สุวรรณโณ 
34 15314 นางนีรนุช ก้องกิตต์ไพศาล โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร น.ส.เวเลนซี ก้องกิตต์ไพศาล 
35 23656 นางศิรินนัท์ มากค า โรงเรียนบ้านหัวเขา ด.ญ.ตวงขวัญ มากค า 
36 18359 นางสารภี รองสวัสด์ิ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ ด.ช.คณินธร รองสวัสด์ิ 
37 17767 นายเอกชัย ซังชาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบางไหน น.ส.สโรชา ซังชาสิทธิ์ 
38 17693 นางนัฐภรณ์ จันทโฆษ โรงเรียนวัดบางเขียด นายภาณุวัฒน์ จันทโฆษ 
39 14279 นางสมจิตร์ แก้วค า โรงเรียนวัดท านบตางหน นายอธิษฐ์ แก้วค า 
40 24696 นางเพ็ญณี หิรัญสาลี โรงเรียนวัดหนองหอย ด.ญ.พิชญธิดา หิรัญสาลี 
41 18593 นางจิณณาภักด์ิ ชูหนู โรงเรียนวัดบ่อปาบ นายวง์ศิวะชาต ชูหนู 

อ าเภอสทิงพระ 
42 12508 นางสุนีย์ นวลสกูล โรงเรียนวัดท่าหิน น.ส.ตรงกมล นวลสกูล 
43 16055 นายจรูญ ศรีนวล โรงเรียนบ้านวัดใหม่ น.ส.ยุพดี ศรีนวล 
44 19580 นางสมเพียร สุวรรณหงษ์ โรงเรียนวัดห้วยลาด ด.ญ.อรวรรยา สุวรรณหงษ์ 
45 23211 นางสาธิตา สังขพันธ์ โรงเรียนวัดดีหลวง ด.ญ.วิศรุตา สังขพันธ์ 
46 17748 นายประสาน แสงจันทร์ โรงเรียนวัดสนามไชย ด.ช.ธีรธรรม แสงจันทร์ 
47 15899 นางจรรยา ชูจิต โรงเรียนวัดนางเหล้า นางสาวอัจจิมา ชูจิต 
48 18087 นางพรเพ็ญ บุญสงค์ โรงเรียนวัดกลาง น.ส.พิมประภา บุญสงค์ 
49 13245 นางอัจฉรา เอียดบุญ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ด.ช.อรรถวิชญ์ เอียดบุญ 
50 15825 นายสุธน ชูไพร โรงเรียนวัดบ่อแดง ด.ช.ธัญธัช ชูไพร 
51 18288 นายกรีมล พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ์ น.ส.สุมิตตา พูลสวัสดิ์ 
52 17911 นางอารยา อนันตพันธ์ โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง ด.ช.ดนุพล อนันตพันธ์ 
53 03647 นายชนิตย์ คณะทอง โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่ นายพิเศษชาย คณะทอง 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
54 18467 นางวงจันทร์ ค้ าชู โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ น.ส.ปัญญาพร ค้ าชู 
55 16460 นางบุปผา ชูชีพ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีฯ นายชสินทร ชูชีพ 
อ าเภอกระแสสินธุ์ 
56 07384 นายวิเศษ ชุมย้อย โรงเรียนวัดโรง  ด.ช.พรเทพ ชุมย้อย 
57 21245 นางสุทธดา กิ้มเส้ง โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ น.ส.ภัทรภร ไชยเขียว 
58 16764 นายเดชา จันทิกาแก้ว โรงเรียนวัดอ่าวบัว ด.ช.ชยธร จันทิกาแก้ว 
59 17671 นายโชค หอมบุตร โรงเรียนบ้านแหลมหาด ด.ช.กช หอมบุตร 
อ าเภอระโนด 
60 015948 นางอ าพันธ์ เกลี้ยงแก้ว โรงเรียนวัดหัวป่า  นายธรรมนูญ สังข์ด้วง 
61 014390 นางเกษร ขุนราช โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ด.ญ.เกวลิน ขุนราช 
62 20643 นางอรทัย อินแก้ว โรงเรียนบ้านแม่ใหญ่ ด.ช.ฐปนรรย์ อินแก้ว 
63 19477 นางพวงทิพย์ วงศส์ุวรรณ โรงเรียนวัดสามี  น.ส.เครือมาศ วงศ์สุวรรณ 
64 25823 นางโรจณา พุ่มเล่ง โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว ด.ญ.ชนิกานต์ พุ่มเล่ง 
65 12788 นางปรานอม อิสสระ โรงเรียนบ้านบ่อตรุ น.ส.อรจิรา อิสสระ 
66 21484 นางนารี ทองฉิม โรงเรียนบ้านมาบบัว น.ส.วรัชยา ทองฉิม 
67 25176 นางดนูวดี สุขสว่าง โรงเรียนบ้านมาบหัวทีง ด.ช.ภูสิทธิ์ สุขสว่าง 
68 23953 นางสาวรุ้งนภา บุศดีวงศ์ โรงเรียนบ้านขี้นาก ด.ช.กิตติธัช ดีเอียด 
69 22657 นางบุญญา เพชรจ ารัส โรงเรียนวัดหน้าเมือง ด.ญ.สุภัสสรา เพชรจ ารัส 
70 17126 นางอรพิน มณีช่วง โรงเรียนวัดเถรแก้ว นายสิทธินนท์ มณีช่วง 
71 22824 นางวชิรา ลุ่มสวย โรงเรียนวัดสน นางสาวณฐัวัณณ ์ ลุ่มสวย 
72 19603 นางพรเพ็ญ หัตถา โรงเรียนบ้านรับแพรก ด.ญ.วรรณกร หัตถา 
73 11594 นางธนิตา ยวนแหล โรงเรียนวัดบางหรอด นายคุณากร ยวนแหล 
74 21490 นายไมตรี ขุททกพันธุ์ โรงเรียนบ้านหน้าทอง น.ส.นพวรรณ ขุททกพันธุ์ 
75 04918 นางนงลักษณ์ แก้วเอียด โรงเรียนวัดสีหยัง น.ส.น้ าเพชร แก้วเอียด 
76 18690 นางขวัญเรือน ช่วยนุกูล โรงเรียนบ้านระโนต ด.ช.เกริกเกียรติ ช่วยนุกูล 
77 23003 นางนิตธิญา ศรีราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ น.ส.ธีญา ช่วยมาก 
78 15906 นางวิมล สังข์แก้ว โรงเรียนวัดศาลาหลวงล่าง ด.ช.พันธ์รัช สังข์แก้ว 
อ าเภอนาหม่อม 
79 19266 นายสมใจ ชูกระชั้น โรงเรียนวัดแม่เปียะ นายนภดล ชูกระชั้น 
80 13573 นางสายพิน เพ็ชรสกูล โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม นายปิยะพล เพ็ชรสกูล 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
81 23951 นายสีฟั้ด หวังสุข โรงเรียนวัดนาหม่อม น.ส.มัญชุสา หวังสุข 
ข้าราชการบ านาญ สพป.สข.1 
82 02600 นายสมนึก แซ่คิว ข้าราชการบ านาญ สพป.สข.1 น.ส.ปิยภาณี แซ่คิว 
83 04856 นางกนกวรรณ เอียดชู ข้าราชการบ านาญ สพป.สข.1 นายชัยวัฒน์ เอียดชู 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
84 11699 นางศันสนีย์ ทองวิเชียร สพป.สงขลา เขต 2 ด.ญ.ศุภาพิชญ์ มโนปลื้ม 
85 23437 นางพัชรินทร์ ไชยบุตร สพป.สงขลา เขต 2 ด.ญ.ญาดา ไชยบุตร 
86 23907 นายวิสุทธิ์ ชูมัง สพป.สงขลา เขต 2 น.ส.ช่อขวัญ ชูมัง 
อ าเภอหาดใหญ่ 
87 16619 นางสาริพร ช่วยแท่น โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา น.ส.พิมพ์ชนก ช่วยแท่น 
88 15477 นายเอกศักด์ิ ดวงภักดี โรงเรียนวัดควนเนียง น.ส.ปาริชาต ดวงภักดี 
89 13417 นางพิทยา ขุนกิจ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม น.ส.วันศีล์ ขุนกิจ 
90 21034 นางสุรินทร์ ตันสกุล โรงเรียนบ้านบางแฟบ ด.ญ.ณัฐนิชา ตันสกุล 
91 12155 นางพรรณภัทร สุขศาล โรงเรียนบ้านคลองเปล นาย.ปารณัท สุขศาล 
92 19319 นางสุภาณี แก้วเพ็ง โรงเรียนวัดม่วงค่อม ด.ช.สิรวิชญ์ แก้วเพ็ง 
93 09437 นางสิริลักษณ์ ถาวรชัย โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ นายณัฐวุฒิ ถาวรชัย 
94 24242 นายกิตติเมตศร์ ทองแจ้น โรงเรียนบ้านวังหรัง ด.ญ.จิดาภา ทองแจ้น 
95 22654 นางทวนทอง ฤทธิ์เทวา โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ น.ส.ชินานาถ ฤทธิ์เทวา 
96 20627 นายเสวียง มูลติไชย โรงเรียนบ้านทุ่งจัง น.ส.ชลิดา มูลติไชย 
97 14908 นางเพ็ญศรี ศึกหาญ โรงเรียนบ้านท่าไทร นายพรพิพัฒน์ ศึกหาญ 
98 20049 นางบุรฉัตร ด านะกาฬ โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ ด.ญ.โชติกา ด านะกาฬ 
99 19437 นางเตือนใจ สิกะพันธ์ โรงเรียนวัดคลองแห ด.ญ.ธัญวรรณ สิกะพันธ์ 
100 19544 นางสุนันทา คล้ายมณี โรงเรียนบ้านคลองหวะ นายสยามชัย คล้ายมณี 
101 19581 นายอนุชิต พูลภักดี โรงเรียนบ้านทุ่งต าเสา ด.ญ.พิชยภา พูลภักดี 
102 24987 นางเยาวภา โกศัยพัฒน์ โรงเรียนวัดหูแร่ ด.ช.ธนกฤต โกศัยพัฒน์ 
103 22684 นางณัฐวศา บุญช่วย โรงเรียนบ้านเกาะหมี ด.ช.กิตินัทธ์ บุญช่วย 
104 20796 นางเบญจมาศ ณรงค์กูล โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 ด.ญ.จุฑาทิพย์ ศรีรัตนะ 
105 08962 นางจารีย์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม น.ส.วิภาวดี ศรีสุวรรณ 
106 18983 นายอานัส สินเบญจพงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ า ด.ญ.ปราณปรียา สินเบญจพงศ์ 
107 15442 นางวัลลีย์ จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านทุ่งงาย นายจักรพัฒน์ จันทร์ศรี 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
108 11915 นางเรวดี เชาวนาสัย โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง น.ส.พรนภัส เชาวนาสัย 
109 21147 นางฉวีวรรณ ศรีพงษ์ โรงเรียนบ้านโปะหมอ ด.ญ.กัณฐมณี ศรีพงษ์ 
110 15311 นายชวลิต คงคาเนรมิตร โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 ด.ช.กลาง คงคาเนรมิตร 
111 05599 นางสมใจ ขวัญแก้ว โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา น.ส.อัญชิสา ขวัญแก้ว 
112 21555 นางศิริญญา สุริยะวงศ์ โรงเรียนบ้านฉลุง น.ส.ศิรดา สุริยะวงศ์ 
อ าเภอรัตภูมิ 
113 16760 นางอุไร หมัดอาด้ า โรงเรียนวัดจังโหลน ด.ญ.อัมนี หมัดอาด้ า 
114 22423 นางมารียา หมุดยะฝา โรงเรียนบ้านท่ามะปราง ด.ญ.โรสอัยนีย์ หมุดยะฝา 
115 19220 นายธีรพล พรหมรักษ์ โรงเรียนบ้านควนนา ด.ญ.เจนจิรา พรหมรักษ์ 
116 16808 นางภาวนา เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง น.ส.ชนิสรา เกิดแสงสุริยงค์ 
117 19203 นายไพโรจน์ ธรรมวาโร โรงเรียนบ้านควนดินแดง ด.ญ.สไบทิพย์ ธรรมวาโร 
118 20229 นางโสภณ ละงู โรงเรียนบ้านปลายละหาน น.ส.พรธวัล ละงู 
119 00961 นายสายันต์ อ าภาพร้อม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ น.ส.จันจิรา อ าภาพร้อม 
120 18887 นายพิชิต สุวรรณโณ โรงเรียนบ้านเนินนิมิตร ด.ญ.รินรดา สุวรรณโณ 
121 21531 นางสุปาณี สุวรรณโณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม ด.ช.ธิติพัทธ์ สุวรรณโณ 
122 14301 นางฝาหรีด๊ะ หมัดหมัน โรงเรียนบ้านห้วยโอน ด.ญ.นูรัยณี หมัดหมัน 
123 23304 นางจริญญา จันทร์จะนะ โรงเรียนบ้านชายคลอง ด.ช.จิรธร จันทร์จะนะ 
124 21294 นายพิษณุ ชายเกตุ โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ น.ส.ธนัตดา ชายเกตุ 
125 19714 นางธาราทิพย์ วิไลรัตน์ โรงเรียนบ้านก าแพงเพชร ด.ญ.พิชญา วิไลรัตน์ 
126 17302 นางสายใหม บุหมัน โรงเรียนบ้านเขาพระ ด.ญ.รภัสสรณ์ บุหมัน 
127 22303 นางสุวรรณา เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านลานควาย ด.ญ.สุธิดา เมืองแก้ว 
128 26124 นางจุรี ด าอ่อน โรงเรียนบ้านคลองต่อ น.ส.จนัญยา แก้วศรี 
อ าเภอควนเนียง 
129 09297 นายฤาเดช เจี่ยงยี ่ โรงเรียนบ้านหน้าควน นายปิยะรัฐ เจี่ยงยี ่
130 01223 นายโชติ เทพโอสถ โรงเรียนบ้านบ่อหว้า ด.ญ.วิลาสินี เทพโอสถ 
131 21656 นางนัศริน สามาย โรงเรียนบ้านหัวไทร ด.ช.นภัสกร สามาย 
132 22456 นางณัฐนรี ทองชูช่วย โรงเรียนบ้านควนเนียง ด.ญ.ณิชาภัทร ทองชูช่วย 
133 01237 นางอาทิชา แสงเสน่ห์ โรงเรียนบ้านกรอบ น.ส.โชติกา ตันชะโล 
134 16116 นางอาจินต์ บุญศรี โรงเรียนบ้านหว้ยลึก ด.ญ.ธัญญมน บุญศรี 
135 01233 นายยศ อิสรโชติ โรงเรียนบ้านคลองช้าง น.ส.กฤษติกา อิสรโชติ 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
136 20394 นางสุกัญญา สุขมิ่ง โรงเรียนบ้านหนองปลิง ด.ญ.วริศรา สุขมิ่ง 
อ าเภอบางกล่ า 
137 17979 นางสายใจ บุญเลิศ โรงเรียนบ้านยวนยาง นายฑฤบดินทร์ บุญเลิศ 
138 22498 นางนันทวรรณ พันธ์เพชร โรงเรียนวัดนารังนก ด.ช.วชิรวิทย์  พันธ์เพชร 
139 19929 นายธนา ทองคโชค โรงเรียนวัดท่าเมรุ นายชัชชน ทองคโชค 
140 27783 นางเพียงใจ สุขศรีสังข์ โรงเรียนบ้านหนองม่วง น.ส.พุธิตา สุขศรีสังข์ 
141 11644 นางศรีประไพ ดวงสุวรรณ โรงเรียนบ้านแม่ทอม ด.ญ.กัลยกร ดวงสุวรรณ 
142 21048 นางนัฐชยา สร้อยสังข์หวาน โรงเรียนวัดเนินพิชัย ด.ญ.ไปรยา สร้อยสังข์หวาน 
143 22067 นางฉลวย นุชประหาร โรงเรียนบ้านหาร น.ส.อนุชิดา นุชประหาร 
144 19338 นายเอกชัย กังวาลเกียรติ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง ด.ญ.เบญญาภา กังวาลเกียรติ 
145 14734 นายประสิทธิ์ เพชราการ โรงเรียนบ้านป่ายาง นายปกาศิต เพชราการ 
อ าเภอคลองหอยโข่ง 
146 15860 นางวรรณี คภะสุวรรณ โรงเรียนวัดเลียบ นางสาวนัทธมน คภะสุวรรณ 
147 14565 นางสิริมา รัตนโกสม โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง นางสาวสุภนิดา รัตนโกสม 
148 13953 นายสุชาติ ขวัญกลับ โรงเรียนบ้านต้นส้าน นายเจนธัส ขวัญกลับ 
149 05031 นางกิตติยา ช่วยวงศ์ โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ น.ส.จันทรนิภา ช่วยวงศ์ 
บ านาญ สพป.สข.2 
150 13275 นายอรุณ ลือเกียรติคุณ ข้าราชการบ านาญ สพป.สข.2 ด.ญ.กุลกันยา ลือเกียรติคุณ 
151 01055 นายนิพนธ์ ธรรมชาติ ข้าราชการบ านาญ สพป.สข.2 นายทรงกลด ธรรมชาติ 
152 05618 นายนิยม แสนทอง ข้าราชการบ านาญ สพป.สข.2 ด.ญ.นภิสา แสนทอง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 
153 21306 นางนุสรา เพ็ชรมีค่า สพป.สงขลาเขต 3 น.ส.นุสดา เพ็ชรมีค่า 
154 20219 นางจันทรา คืนตัก สพป.สงขลาเขต 3 นายปิติรักษ์ คืนตัก 
อ าเภอนาทวี 
155 21267 นางดวงพร นนทกาญจน์ โรงเรียนบ้านนาทวี ด.ญ.ธนพร วัฒนา 
156 25865 นายวีรวัฒน์ ทองจินดา โรงเรียนบ้านนาทวี ด.ช.ฟิสิกส์ ทองจินดา 
157 24273 นางสายใจ จันทร์สุขโข โรงเรียนบ้านประกอบ ด.ญ.ภทรวนันท์ จันทร์สุขโข 
158 19551 นางสาวกมลชนก นิลสุวรรณ์ โรงเรียนวัดปลักชะเมา ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ ศรีสังข์ 
159 22245 นางสุภาพ ทองจินดา โรงเรียนบ้านโต้นนท์ น.ส.นิภาวรรณ ทองจินดา 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
160 23136 นายสุรเชษฏ์ แก้วกลิ่น โรงเรียนบ้านนาปรัง ด.ช.ฉัตรดนัย แก้วกลิ่น 
161 25245 นายสะมะแอ สาและ โรงเรียนบ้านล าลอง ด.ช.มูฮ าหมัดบัยฮากี สาและ 
162 22266 นางธนิสสรา ยีเอาะ โรงเรียนบ้านป่าเร็ด ด.ช.กัฐฎาฟี ยีเอาะ 
163 19644 นางผุสดี จินดามณี โรงเรียนวัดทุ่งข่า ด.ญ.ผุสชา จินดามณี 
164 20639 นางสุริยาพร นวลทอง โรงเรียนบ้านเคลียง ด.ญ.สลิลทิพย์ นวลทอง 
165 21605 นางสุมิตรา ศรีทันต์ โรงเรียนบ้านสม็อง ด.ช.อภิรักษ์ ศรีทันต์ 
166 14903 นายประภาส คงฉิม โรงเรียนวัดวังไทร ด.ช.วุฒิภัทร คงฉิม 
167 13188 นายปรีชา กาญจนเพ็ญ โรงเรียนบ้านสะพานเคียน ด.ญ.ลัดดาวัลย์ กาญจนเพ็ญ 
168 22012 นายสมโชค ศิริประภา โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง นายทิวัตถ์ ศิริประภา 
169 20418 นางกัญหา อุ่นเวสสกุล โรงเรียนบ้านทุ่งน้ าขาว ด.ช.ธนภัทร อุ่นเวสสกุล 
170 26393 น.ส.ฟารีดา หลวงหนิ โรงเรียนวัดล าพดจินดาราม ด.ช.รังสรรค์ หลวงหนิ 
171 25190 นางกุศล เมียนแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน นายภูศิลา เมียนแก้ว 
172 18813 นางกัญญา ไชยสุวรรณ โรงเรียนอายุรกิจโกศล น.ส.กานต์ธีรา ไชยสุวรรณ 
173 07722 นายยงยุทธ อ าไพ โรงเรียนวัดบ้านลุ่ม นายณรงค์ฤทธิ์ อ าไพ 
อ าเภอจะนะ 
174 18133 นางรัตนาภรณ์ พิศค า โรงเรียนบ้านนา นายเทพบดี พิศค า 
175 22673 นางบุญรินทร์ ค าทองแก้ว โรงเรียนบ้านนา ด.ช.รัชพล ค าทองแก้ว 
176 16250 นางอารีย์ มาเอียด โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด ด.ช.กรชนก มาเอียด 
177 21841 นางอ ามริสา นิติธรรมตระกูล โรงเรียนบ้านสะพานหัก ด.ช.ชยางกูร นิติธรรมตระกูล 
178 22152 นางสุธีรา ชนะศรีภูมิ โรงเรียนบ้านเลียบ นายเสฎฐวุฒิ ชนะศรีภูมิ 
179 24370 ว่าที ่ร.ต.หญิง อรุณ ทองมาก โรงเรียนวัดประจ่า ด.ญ.อัญมณี เกิดรพ 
180 19503 นายสิทธิพร ชูสกุลชาติ โรงเรียนบ้านแค ด.ช.นนทกร ชูสกุลชาติ 
181 21586 นางอัสมา สู้หลง โรงเรียนบ้านแพร้ว ด.ญ.มัสนา สู้หลง 
182 16470 นางธิติมา เผือกสม โรงเรียนบ้านคูศักด์ิสิทธ์ น.ส.กัลย์สุดา เผือกสม 
183 24628 นางอัสนายาตี นุ้ยสมัน โรงเรียนบ้านป่างาม ด.ญ.เกศสุดา นุ้ยสมัน 
184 15955 นางอุษา โชติรัตน์ โรงเรียนบ้านน้ าเค็ม นายพรเลิศ โชติรัตน์ 
185 24861 นางรุ่งนภา คงประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านช้างคลอด ด.ญ.กนกนภา คงประดิษฐ์ 
186 25556 นางอุทัย เศษสุวรรณ โรงเรียนบ้านสุเหร่า น.ส.อนันตญา เศษสุวรรณ 
187 25071 นางซีตีฮาหยาด การดี โรงเรียนบ้านบ่อโชน ด.ญ.อริณี การดี 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
188 21785 นางสมจินต์ บุญเรือง โรงเรียนบ้านหว้าหลัง ด.ญ.ปวันรัตน์ บุญเรือง 
189 17550 นายชัด แทนหนู โรงเรียนวัดนาปรือ ด.ญ.ชฎาธาร แทนหนู 
190 23400 นางชวนพิศ วงศ์เทพ โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน นายธนกร วงศ์เทพ 
191 24750 นางรุจิรา หลีแส๊ะ โรงเรียนบ้านทรายขาว ด.ญ.รุจีรัตน์ หลีแส๊ะ 
192 17023 นางกมลพร มะลิสง โรงเรียนชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น น.ส.ศิริพร มะลิสง 
193 12729 นางวานิต สุวรรณ์น้อย โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน ด.ญ.จารุวรรณ ศรีทอง 
194 01783 นางประไพ ขุนจร โรงเรียนบ้านท่าคลอง น.ส.ภูริชญา ขุนจร 
195 15057 นายศิวะวุธ ชุมมิ่ง โรงเรียนวัดบ้านไร่ ด.ญ.ฉัตรแก้ว ชุมมิ่ง 
196 17788 นางชื่นใจ เจะหมะ โรงเรียนวัดช่องเขา ด.ช.ทวีวัฒน์ เจะหมะ 
197 07164 นายทวีป โสพิกุล โรงเรียนชุมชนวัดน้ าขาว น.ส.ศิริลักษณ์ โสพิกุล 
198 15692 นายสมพงศ์ เกื้อก่อยอด โรงเรียนวัดเกษมรัตน์ นายจักรกริศน์ เกื้อก่อยอด 
อ าเภอสะบ้าย้อย 
199 21895 น.ส.ดารารัตน์ ไชยพยันต์ โรงเรียนสะบ้าย้อย ด.ญ.มณฑิตา ดวงฉวี 
200 20765 นายวัชรพงศ์ ไฝสุข โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ นายกฤตยชญ์ ไฝสุข 
201 24358 นางวรรณนภา ทองเป็นไชย โรงเรียนบ้านห้วยบอน ด.ช.ธนวิชญ์ ทองเป็นไชย 
202 22289 นางคอรีย๊ะ มะมิง โรงเรียนบ้านโคกตก ด.ช.อานัส มะมิง 
203 24963 นางทรงศรี ฝาชัยภูมิ โรงเรียนบ้านคูหา ด.ญ.อภิญญา  ฝาชัยภูมิ 
204 24962 นางนิรมล ชัยยศ โรงเรียนบ้านทับยาง ด.ช.ยศภัทร ชัยยศ 
205 21072 นายสุจินต์ แสงประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านนาจะแหน ด.ช.สุทธิพงศ์ แสงประสิทธิ์ 
206 23497 นางฮาซาน๊ะ หัดหนิ โรงเรียนบ้านทัพหลวง ด.ช.ฟิรฮาน หัดหนิ 
207 22447 นายขจรศักด์ิ จันทร์สองแก้ว โรงเรียนมหิดล ด.ญ.วริศรา จันทร์สองแก้ว 
208 19920 นางรจนา บัวทอง โรงเรียนบ้านห้วยเต่า ด.ญ.ศุภกร บัวทอง 
209 21698 นางมนต์พิรุณ เสือกลับ โรงเรียนบ้านโคกสิเหรง ด.ญ.พิชชาภัทร เสือกลับ 
210 13993 นางพิมล ถิ่นเรืองสิน โรงเรียนบ้านปลักบ่อ ด.ช.วีรพล ถิ่นเรืองสิน 
211 03858 นางสุนีย์ แก้วของแกว้ โรงเรียนบ้านบ่อทอง น.ส.ธัญชนก แก้วของแก้ว 
212 23476 นายทะนง เฝือแก้ว โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 1 น.ส.ลดาวัลย์ เฝือแก้ว 
213 23730 นางวราภรณ์ สุขนุ่น โรงเรียนบ้านเก่า ด.ญ.สุธิศา สุขนุ่น 
214 20527 นางไลลา เกือเจ โรงเรียนบ้านเมาะลาแต ด.ญ.กัสตีนา เกือเจ 
215 24278 นางเด่นดวง สุขศรีแวว โรงเรียนบ้านฉลุง ด.ญ.มนัสนันท์ สุขศรีแวว 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
216 24491 นางเพ็ญลัก ศิริฤกษ์ โรงเรียนบ้านบาโหย ด.ญ.พิชญธิดา แก้วไชย 
217 03980 นายสามารถ วงศ์กระจ่าง โรงเรียนบ้านถ้ าตลอด นายพลพีร์ วงศ์กระจ่าง 
218 21606 น.ส.มนัสดา เจะมะสอง โรงเรียนบ้านสุโสะ ด.ช.ชารีฟ เจะมะสอง 
219 23181 นางพจนา เขาแดง โรงเรียนบ้านทุ่งไพล ด.ช.สิริวัฒน์ เขาแดง 
220 21080 นายวราธร แก้วกุล โรงเรียนอุทยานอุทิศ ด.ช.วทัญํู แก้วกุล 
221 25723 นายวริทธิ์สิน ไชยอัษฎาพร โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน ด.ญ.พุฒน้ าบุตร ไชยอัษฎาพร 
อ าเภอเทพา 
222 21476 นายนิกร พรมสู โรงเรียนบ้านควนหมาก ด.ญ.ภิญญ์พลอย พรมสู 
223 21896 นางวาณีย์ มาชาตรี โรงเรียนชมุชนนิคมสร้างตนเอง เทพา ด.ญ.ตีรณา มาชาตรี 
224 20965 นางนฤมล ส่งเสริมสุข โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เทพา 3 ด.ญ.อิสราภรณ์ ส่งเสริมสุข 
225 14308 นางสนา นายดิง โรงเรียนบ้านพระพุทธ ด.ช.รพีพัฒน์ นายดิง 
226 22173 นายศักรินทร์ ยาเล๊าะ โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม ด.ญ.ศิรินกันยากานต์ ยาเล๊าะ 
227 19589 นางธีรมาส สุวรรณชาติ โรงเรียนบ้านบ่อน้ าส้ม ด.ญ.ธิดาพร สุวรรณชาติ 
228 23919 นายแสบ หนูแจ่ม โรงเรียนล าไพลราษฎร์อุทิศ ด.ญ.สุประภาดา หนูแจ่ม 
229 24323 นางทิชากร สังฆรัตน์ โรงเรียนบ้านพรุตู ด.ญ.ชนาภัทร สังฆรัตน์ 
230 25090 นางสุทธิสา พุทธซ้อน โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ด.ญ.สุทธิดา พุทธซ้อน 
231 16863 นางพยอม อาญาพิทักษ์ โรงเรียนบ้านกรงอิต า ด.ช.พศวัต อาญาพิทักษ์ 
232 16328 นางพรเพ็ญ แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนบ้านท่าไทร น.ส.พรพิมล แก้วเกาะสะบ้า 
233 23733 นางละม้าย ช่วยรักษ์ โรงเรียนบ้านแม่ที น.ส.วิศิษฎ์นาฎ ช่วยรักษ์ 
234 14586 นางฮาสเมาะ แวดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านพรุชิง น.ส.สิริวรรณ แวดอเล๊าะ 
235 20116 นางจินตนา เกื้อก่อยอด โรงเรียนวัดคลองยอ ด.ช.วิชาพร เกื้อก่อยอด 
236 07064 นายสวัสด์ิ ธระจิตสม โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ น.ส.วัชราวลี ธระจิตสม 
อ าเภอสะเดา 
237 14566 นางกัลยา บุญธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง ด.ญ.นาถอนงค์ บุญธรรม 
238 22949 นางพิทยา อนันต์ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ด.ช.นิจวิทยธ์ อนันต์ 
239 19097 นางขนิษฐา มู่สา โรงเรียนวัดยางทอง  ด.ญ.รมิดา มู่สา 
240 15478 นางกานดา เหมแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่ น.ส.นรีกานต์ เหมแก้ว 
241 24377 นางจารุวรรณ แสงเกตุ โรงเรียนบ้านหน่ าฮั้ว ด.ญ.ญาณิศา แสงเกตุ 
242 25088 นางดวงเดือน อุสมาน โรงเรียนบ้านควนตานี ด.ญ.รินรดา อุสมาน 
243 25263 นางสุวิมล ยาอีด โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา ด.ญ.อามานี เปาะอิ 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
244 14932 นายดลเล๊าะ สันหรีม โรงเรียนบ้านปริกใต้ ด.ญ.อัศศิยา สันหรีม 
245 12130 นายประลอง อุตตะมะมุณีย์ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ด้วน 1 น.ส.ยวิษฐา อุตตะมะมุณีย ์
246 15018 นางฉวีวรรณ ปรียวาณิชย์ โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ น.ส.นัทธมน ปรียวาณิชย์ 
247 25576 นายสุชาติ ชโลธรทักษณิ โรงเรียนบ้านหัวถนน ด.ญ.สกุลกาญจน ์ ชโลธรทักษิณ 
248 24813 นางสมสมร ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนบ่อเกดวิจิตวิทยา ด.ช.สมัชญ์ ภิรมย์รักษ์ 
249 10794 นางอมรา แก้วบุตร โรงเรียนวัดห้วยคู น.ส.สราลี แก้วบุตร 
250 16009 นายอ าไพ ด าพลับ โรงเรียนบ้านระตะ น.ส.ญาณิศา ด าพลับ 
251 00356 นางละออง อินทมะโน โรงเรียนบ้านม่วง น.ส.ภัทรกันย์ อินทมะโน 
252 25274 นางยามีล๊ะ ยาชะรัด โรงเรียนบ้านส านักขาม ด.ช.พันธวิศ ยาชะรัด 
253 16769 นางสุนีย์ แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านยางเกาะ น.ส.สุกฤตา แสงจันทร์ 
254 17798 นางวิมล ขวัญทองยิ้ม โรงเรียนบ้านเกาะค่าง นายปวเรศ ขวัญทองยิ้ม 
255 24067 นางอรพร เกื้อสกุล โรงเรียนสังวาลย์วิท ๒ ด.ญ.ปิญชาน์ เกื้อสกุล 
บ านาญ สพป.สข.3 
256 17200 นางสมหมาย ชายะพันธุ์ ข้าราชการบ านาญ สพป.สข.3 น.ส.กมลทิพย์ ชายะพันธุ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา ที่ 16  
257 10103 นางน้ าฝน ยกย่องสกุล  สพม.16 นายอนาวิล อุลมัย 
258 01797 นางเบ็ญจา คงทอง โรงเรียนมหาวชิราวุธ น.ส.ณัฐนรี คงทอง 
259 22387 น.ส.จันทิมา จันทร์แก้ว โรงเรียนมหาวชิราวุธ น.ส.ณภัทร จันทร์แก้ว 
260 04979 นางนิจารีย์ โกศิลญวงศ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ น.ส.ชวนชนก โกศิลญวงศ์ 
261 14266 นางนฤมล ช่วยคง โรงเรียนมหาวชิราวุธ ด.ช.ติณณภพ ช่วยคง 
262 17161 นางสุฐิยา เพชรวงษ์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม ด.ญ.วรัญญา เพชรวงษ์ 
263 26320 นายวิชิต หนูผุด โรงเรียนวรนารีเฉลิม น.ส.วริศรา หนูผุด 
264 22237 นางสุพรรณี สารส าเร็จ โรงเรียนวรนารีเฉลิม ด.ญ.อมริสา สารส าเร็จ 
265 19711 นางโกมล รัตนบุรี โรงเรียนวรนารีเฉลิม นายชินวัตร รัตนบุรี 
266 16202 นางนงคราญ ขันติกุลานนท์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ด.ญ.ชญานันท์ ขันติกุลานนท์ 
267 21123 นางจารุณี รักวิจิตร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ด.ช.ณัชพล รักวิจติร 
268 22300 นางเกวลิน ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ด.ญ.ชวัลกร ไชยสวัสดิ์ 
269 09580 นางเอื้อมนภา ปานศรีเส้ง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ น.ส.อมรา ปานศรีเส้ง 
270 24717 นางอรนันท์ สวนจันทร์ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ด.ญ.ณิชนันท์ สวนจันทร์ 
271 18235 นางฤกษ์ดี จันทร์พัติ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ด.ช.อดิเทพ จันทร์พัติ 
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272 18676 นางอุมาพร พงศ์ประยูร โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา นายเทพฤทธิ์ พงศ์ประยูร 
273 18091 นางวรุษา นพสุวรรณ์ โรงเรียนสทิงพระวิทยา ด.ญ.วรรษกร นพสุวรรณ์ 
274 19909 นายประเสริฐ ผ่องใส โรงเรียนสทิงพระวิทยา ด.ญ.ภัณฑิรา ผ่องใส 
275 24571 นางปัทมา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ นายธีระนันท์ สุวรรณรัตน์ 
276 08565 นายเสกสม ณ พัทลุง โรงเรียนระโนดวิทยา นายชยพัทธ์ ณ พัทลุง 
277 20598 นายไพสิฐ โอทอง โรงเรียนระโนดวิทยา น.ส.วรรณทกานต์ โอทอง 
278 22887 นางเพลินจิต ไชยสาลี โรงเรียนระโนด ด.ญ.ธนัชพร ไชยสาลี 
279 16044 นางรัตนา เชื้อแก้ว โรงเรียนธรรมโฆสิต ด.ช.ฐากฤต เชื้อแก้ว 
280 11432 นางสมนึก พงษาวดาร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย น.ส.ปัณทิตา พงษาวดาร 
281 22392 นางอรอุมา กัณหเวก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ด.ญ.คมคิด กัณหเวก 
282 12652 นางกิรณา ศรีไสว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  นายธัญกร ศรีไสว 
283 14864 นางยุวดี มีเงิน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย นายรัฐภิเษก มีเงิน 
284 22722 นายอนุชิต อักษรทอง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ด.ช.พล อักษรทอง 
285 15121 นางปนิตา ลือขจร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ด.ช.นาทธนาดล ลือขจร 
286 23142 นายนพฤทธิ์ อัมโร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ด.ญ.วลัฐช์รัตน์ อัมโร 
287 14834 นางอรุณ สุขสิริ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 น.ส.วริษฐา สุขสิริ 
288 17935 นางปัณณวิชญ์ ศรีระน า โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ด.ญ.ศุภณัฐ ณะพันธ์ 
289 21105 นางวรุณี ชาติประสิทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์ฯ นายหฤษฎ์ ชาติประสิทธิ์ 
290 02264 นางปาจรีย์ สุขละเอียด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์ฯ น.ส.ป่ินขวัญ สุขละเอียด 
291 12968 นางบุญศรี มุกดารัศมี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์ฯ น.ส.ชัญญา มุกดารัศมี 
292 10272 นายชาติชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์ฯ นายณัท เลิศวิบูลย์ลักษณ์ 
293 22579 นายสวัสด์ิ สายแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค์ นายอาทิตย์ สายแก้ว 
294 15003 นางทรงพรรณ เที่ยงธรรม โรงเรียนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค์ ด.ญ.พิงกาย เที่ยงธรรม 
295 19247 นางวรัทยา สุวัฒนะ โรงเรียนหาดใหญ่รฐัประชาสรรค์ น.ส.ณัฐณิช ขันไชย 
296 24710 นางนงลักษณ์ แก้วสุวรรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม น.ส.ศราวัสดี แก้วสุวรรณ์ 
297 09172 นางมนัสรี ศิริเทพวัฒนา โรงเรียนหาดใหญเ่จริญราษฎร์พทิยา นายภากร ศิริเทพวัฒนา 
298 22129 นางสารภี เพชรสุวรรณ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน ์ ด.ช.อัครพล เพชรสุวรรณ 
299 25615 นางสาลินี เย็นใจ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน ์ ด.ญ.สราสินี เย็นใจ 
300 12527 นายบุญณพงศ์ บุณมณฑิรา โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ด.ช.สิรภพ บุญมณฑิรา 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
301 19064 นางสุพรรณี เจริญมาก โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ด.ช.ชัชภิมุข เจริญมาก 
302 14613 นางนิภา บุญทอง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 นายภัทธพงค์ บุญทอง 
303 18366 นางสมใจ สินสโมสร โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 ด.ช.สุวิจักรณ์ สินสโมสร 
304 23443 นางชลธิชา ธรฤทธิ์ โรงเรียนควนเนียงวิทยา นายธีรราช ธรฤทธิ์ 
305 11182 นายประคอง ประทุมวรรณ โรงเรียนควนเนียงวิทยา ด.ช.ธนกฤต ประทุมวรรณ 
306 25952 นางธาดา ปานแก้ว โรงเรียนปากจ่าวิทยา น.ส.ณัฐธิดา ปานแก้ว 
307 13240 นางสุมาลี บัวศรี โรงเรียนบางกล่ าวิทยา น.ส.ศิริจรรยา บัวศรี 
308 18177 นางรัตติกร ด๊ะเหล็ม โรงเรียนจะนะวิทยา ด.ญ.ณ จาห ์ ด๊ะเหล็ม 
309 12443 นายบรรจง หนูสอน โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ นายบัณฑิต หนูสอน 
310 13267 นายปริศดา สุวรรณรัตน์ โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ นายฉัตรวิวัฒน์ สุวรรณรัตน์ 
311 12350 นางวาสนา แก้วยวน โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ด.ญ.สุพิชชา แก้วยวน 
312 18214 นางจารีย์ ยอดราช โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ด.ญ.ฐิตารีย์ พันธ์ทวี 
313 12764 นางอาทิตา แต้มแช่ม โรงเรียนทับช้างวิทยาคม นายวงศธร แต้มแช่ม 
314 08384 นายสิทธิ์ ชุมพร โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา ด.ญ.ณัฐกานต์ ชุมพร 
315 25709 นางสุกัลญา ธนามิตต์ โรงเรียนเทพา ด.ญ.ธนัชชา ธนามิตต์ 
316 12894 นายปรีชา เพ็ชรจรูญ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ น.ส.ปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ 
317 12271 นางวิภารัตน์ เอี่ยววัฒนา โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยฯ" ด.ช.เอกอัมรินทร์ เอี่ยววัฒนา 
318 22430 นางสุภาพร ปักษิณศิริ โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยฯ" ด.ญ.บุษยาภรณ์ ปักษิณศิริ 
319 11785 นางสิร์สิรี กาเหย็ม โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยฯ" น.ส.โสฐิดา กาเหย็ม 
320 21882 นางบุสริน ขุนชนะ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ด.ญ.หุสนา ขุนชนะ 
321 12446 นางสมจิตร สาหล า โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ ด.ญ.นุรอัลฮายา สาหล า 
สังกัดเทศบาล 
322 20633 นางวาริ นิยมวรรณ์ ส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา ด.ช.สงขลา นิยมวรรณ์ 
323 25248 นางภัณฑิรา ม่วงจันทร์ ส านกัการศึกษา เทศบาลนครสงขลา นายนิรุต ม่วงจันทร์ 
324 25250 นางกมลวรรณ โสตถิยาภัย ส านักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา ด.ญ.เวทิณี โสตถิยาภัย 
325 19013 นายกนกศักด์ิ แสงศรีค า โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) ด.ญ.จิณณพัต แสงศรีค า 
326 23420 นายประภาส ชูสิงแค โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) น.ส.ชุติมณฑน์ ชูสิงแค 
327 20681 นางบุญสุข พลอยวิเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) ด.ญ.ชนิกานต์ พลอยวิเลิศ 
328 21325 นางขวัญดี เทอดวงศ์วรกุล โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) ด.ญ.ภัทรวดี เทอดวงศ์วรกุล 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานทีป่ฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
329 19977 นายปกรณ์ พิบูลย์ผล โรงเรียนเทศบาล  4 (บ้านแหลมทราย) ด.ช.ภูมิธรรม พิบูลย์ผล 
330 20882 นายมานพ ขุนทอง โรงเรียนเทศบาล  4 (บ้านแหลมทราย) ด.ช.นวพล ขุนทอง 
331 23446 นางอาภรณ์ มณีรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ด.ช.สิรวิชญ์ มาสินธุ์ 
332 20010 นายสุริยันต์ ด าแป้น โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ด.ญ.นูรฮายา หมะหลี 
333 25782 นางจุฬาลักษณ์ ยอดเจริญ กองการศึกษาเทศบาลต าบลทุ่งหวัง ด.ญ.นันทลักษณ์ ยอดเจริญ 
334 26033 นางปรีดา เพ็งระวะ กองการศกึษาเทศบาลต าบลปากแตระ ด.ญ.สุชาวดี เพ็งระวะ 
335 15327 นางปรีดา ช่วยสุข โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามคัคี) น.ส.ณิษาอร ช่วยสุข 
336 22367 นางพัชรินทร์ นิรันดร์พุฒ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามคัคี) ด.ญ.วรรณศิลป์ นิรันดร์พุฒ 
337 25912 นายสุนทร อินทรสมบัติ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามคัคี) ด.ช.ศุภกิตติ์ อินทรสมบัติ 
338 18698 นางสุทธิรัตน์ คลองรั้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) ด.ญ.นัฎฐ์ชญา คลองรั้ว 
339 20170 นางฟารีดาร์ ช่างขุด โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) ด.ช.ฟัรฮาษ ช่างขุด 
340 17619 นางลารีย์ ชื่นจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) ด.ช.ภูฐิภัทร ชื่นจิตต์ 
341 22101 นางหทัยรัตน์ อิทธญญาภา โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณฯ) ด.ญ.รักษณาลี เดชนวล 
342 22063 นางราตรี อินทจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณฯ) ด.ญ.ธัญพิชชา อินทจันทร์ 
343 20484 นายมนตรี หอพัฒนาวุฒิวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) ด.ช.ณัฐพงศ์ หอพัฒนาวุฒิวงศ์ 
344 18495 นางชุมกมล ทองคง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) ด.ญ.เทียนกมล ทองคง 
345 25944 นายสุทธิกุล                 ศิรินุพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ)่ ด.ช.เดชาธร ศิรินุพงศ์ 
346 20254 นางลัดดา จิรสิริสุข โรงเรยีนเทศบาล 1 (ชมุชนบ้านอุดมทอง) ด.ญ.อมลรดา จิรสิริสุข 
347 12172 นายสุทธิชัย                ปิยดิลก โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา ด.ช.ภูรินทร์ ปิยดิลก 
348 14180 นางปรียา นวลหอม โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านสะเดา ด.ญ.ศุภญาดา นวลหอม 
349 18896 นางประณีต จูดเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านสะเดา ด.ญ.ชนกนาถ จูดเกลี้ยง 
โรงเรียนเอกชน 
350 22505 นายเอกชัย สุขขี โรงเรียนแจ้งวิทยา นายภาณุวิทย์ สุขขี 
351 15237 นางอุไร แก้วภราดัย โรงเรียนแจ้งวิทยา ด.ญ.อัญมณี แก้วภราดัย 
352 14633 นางชญานี อินทร์จันทร์ โรงเรียนแจ้งวิทยา น.ส.ชนมน สมบัติยานุชิต 
353 19784 นางกีรภัคร บุญญามณี โรงเรียนแจ้งวิทยา ด.ญ.ษมาวดี บุญญามณี 
354 20900 นางยินดี เวหาลอย โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ด.ช.ชยันต์ เวหาลอย 
355 16677 นางมลฑา ฆังรัตนะ โรงเรียนหวังดี ด.ช.ธนชัย   ฆังรัตนะ 
356 20302 นางพนาวัลณ์ แก่นเพชร วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ด.ช.ยุคนธร แก่นเพชร 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
357 20510 นางปรัญญา กลีบทรัพย์ โรงเรียนวชิรานุกูล ด.ญ.นันทิชา กลีบทรัพย์ 
358 16846 นางอารีย์ จันทร์แก้ว โรงเรียนจุลสมัย น.ส.มฤคมาศ จันทร์แก้ว 
359 16845 นางปรียา ธรรมขุนนุ้ย โรงเรียนจุลสมัย ด.ญ.กันตสุดา ธรรมขุนนุ้ย 
360 19823 นางสาวบุศรา ทองวิเชียร วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา ด.ญ.น้ าทิพย์ อ่อนด้วง 
361 15304 นางประกอบ เซ่งยิ้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา นายศิวกร เซ่งยิ้ม 
362 15548 นายกิตติพล หนูโยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา ด.ญ.พิชญาภา หนูโยม 
363 17283 นางเพ็ญพรรณ ทองเจือเพชร วิทยาลัยบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา น.ส.ปัญชาน์ ทองเจือเพชร 
364 21537 นางกาญจนา ประทุมวัลย์ โรงเรียนศรีวิทยา ด.ญ.เนติกาญจน์ ประทุมวัลย์ 
365 20490 นางดวงศิริ โภชนุกูล โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ ด.ญ.พรลภัส โภชนุกูล 
366 16609 นางญาณิศา ศรีไสยเพชร โรงเรียนกิติคุณ ด.ช.ศักดินนท์ ศรีไสยเพชร 
367 20386 นางปลอบจิตต์ รัตนชาติ โรงเรียนราษฎร์บ ารุง นายชนวิชญ์ รัตนชาติ 
368 23747 นางศันสนีย อินทชัย โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา ด.ญ.อนันตญา อินทชัย 
369 22352 นางธาริณี ยืนตระกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ นายนพดล ยืนตระกูล 
370 17778 นางนัฎธิกานต์ สิทธิรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ น.ส.ภคนันท์ สิทธิรักษ์ 
371 17580 นางณิชกานต์ จันทรเพท โรงเรียนธิดานุเคราะห์ ด.ช.กฤติพงศ์ จันทรเพท 
372 13555 นายรณกร พิณีรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา ด.ญ.ณภาภัช พิณีรัตน์ 
373 09742 นายณัฐกิจ เพชรรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา นายภูริณัฐ เพชรรัตน์ 
374 15850 นายกฤษณะพงศ์ คงอินทร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา ด.ญ.ธัญรดา คงอินทร์ 
375 15806 นางชนัญชิดา กุลวิจิตร โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ด.ญ.ประกายกาญจน์ กุลวิจิตร 
376 14757 นายสุชิน ฉันทโชติ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ น.ส.ฐิตา ฉันทโชติ 
377 14755 นางสาวนราพร อุทัยหอม โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ด.ช.ศุภณัฐ รองสวัสด์ิ 
378 14392 นางพัชรี รัดแก้ว โรงเรียนพลวิทยา ด.ช.มีน รัดแก้ว 
379 17716 นางเกื้อกูล หงษ์มณี โรงเรียนพลวิทยา ด.ญ.นลินี หงษ์มณี 
380 17874 นางพรทิพย์ เจริญมาศ โรงเรียนพลวิทยา ด.ช.ณณณ เจริญมาศ 
381 22725 น.ส.ณัฎฐณิชา หลวงพูล โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน ด.ญ.ธัญชนก ศรีสุวรรณ 
382 22295 นางมนิดา สวยรูป โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน ด.ช.ธาวิน สวยรูป 
383 23490 นางสุนันท์ พุทธโคตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ น.ส.ณัชชา พุทธโคตร 
384 20889 นางจีราภรณ์ ทองชู โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ด.ญ.มัทนพร ทองชู 
385 24223 นางไพริน นิลสุวรรณ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ นายณัฐภัทร นิลสุวรรณ 
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386 17013 นางพัชรี รักษ์วงศ์ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ ด.ช.ณัฐภัทร รักษ์วงศ์ 
387 04355 นางสุพัตรา ถาวรจิตร โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ น.ส.หัทยา ถาวรจิตร 
388 21876 นายปรัชวิณญ์ ศิริวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร น.ส.แคทลียา ศิริวรรณ 
389 20281 น.ส.เครือวัลย์ รามศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร ด.ญ.ชวัลลักษณ์ คชศิริ 
390 22704 นางกฤษณา รุ่งเรือง โรงเรียนส่องแสงวิทยา ด.ช.ฐปนวัชร รุ่งเรือง 
391 24863 นางสาวธญานิษฐ ์ คุณธะราช โรงเรียนส่องแสงวิทยา ด.ญ.พรสวรรค์ พยนต์ภาค 
392 20247 นางดวงฤดี ฝ้ายเส็ม โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ ด.ช.วิศรุต ฝ้ายเส็ม 
393 19512 นางสมคิด พันธุรัตน์ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ นายเกียรติคุณ พันธุรัตน์ 
394 20376 นางกมลวรรณ ชวลิตวรานนท์ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ น.ส.พิมพ์พร ชวลิตวรานนท์ 
395 19660 นางพรอุมา นวลวิลัย โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ด.ช.ศุทธิเกียรติ แซ่เย่า 
396 20704 นางแก้วตา รักษ์วงศ์ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ นายวรวุฒิ รักษ์วงศ์ 
397 17508 นางอ าภรณ์ จันทเลิศ โรงเรียนทวีรัตน์ นายนันทนัท จันทเลิศ 
398  23247 นางกิ่งกมล เบ็ญจพันธ์ โรงเรียนทวีรัตน์ ด.ญ.ตริมาภรณ์ เบ็ญจพันธ์ 
399 24978 น.ส.อุไรพร ปานศรีสวัสด์ิ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ ด.ญ.กรชนก แก้วรัตนะ 
400 23996 นางเนตรนภา อิสโร โรงเรียนคุณธรรมวิทยา ด.ญ.กนกวรรณ อิสโร 
401 26357 น.ส.กัญจณา ภักดี โรงเรียนคุณธรรมวิทยา ด.ญ.ไหมฟ้า ภักดี 
402 24557 น.ส.นภเกตน์ นามแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ด.ช.พีรวิชญ์ นามแก้ว 
403 20773 นางช่อผกา ศรีช่วย โรงเรียนสวัสด์ิบวร ด.ญ.ธนพร ศรีช่วย 
404 19795 นางละออ โปนุ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ ด.ญ.ชมพูเนกข์ โปนุ้ย 
405 18849 นางเฉลิมศรี วรรณสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุมศกึษาพณชิยการ น.ส.ลลิตา วรรณสุวรรณ 
406 16605 นายอนันต์ศิษฏ์ สายตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุมศกึษาพณชิยการ ด.ช.ฎิณห์ สายตรง 
407 18743 นางพรนิต ศิริเดช วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อ านวยวิทย์ นายชายชานน ศิริเดช 
408 19379 นางพัชรี ทิพย์รัตน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อ านวยวทิย ์ ด.ญ.กานต์ธิดา ทิพย์รัตน์ 
409 19369 นางอลิสา พูลแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการหาดใหญ ่ ด.ช.ญาณากร พูลแก้ว 
410 19453 นางหนึ่งฤทัย นวลมิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการหาดใหญ ่ ด.ช.ปรมินทร์ นวลมิ่ง 
411 20031 นายเทอดพงศ์ มัจฉาวานิช วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการหาดใหญ ่ น.ส.สโรชา มัจฉาวานิจ 
412 21957 นางสาวอรอุมา           จ ารูญ วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณชิการ ด.ช.จอมทัพ     จ ารูญ 
413 25311 นางสมจินต์ แก้วรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา ด.ช.ดุลยวิทย์ แก้วรัตน์ 
414 16781 นางสุคนธ์ เกศแก้ว โรงเรียนอักษรศิริ นางสาวณัฐนิชา เกศแก้ว 
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415 25730 นายสุรสิทย์ วงศ์แก้ว โรงเรียนชาตรีวิทยา น.ส.ธนัญญา วงศ์แก้ว 
416 12483 นางกนวรรณ ศรีประยูร โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาคาร น.ส.พลอยไพลิน ศรีประยูร 
417 20794 นางสายใจ แซ่ลิ่ม โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ ด.ญ.วรณัณ แซ่ลิ่ม 
418 13821 นางปรารถนา หนูประดับ โรงเรียนวรพัฒน์ นายนพดล หนูประดับ 
419 18734 นางวาสนา                   สุทธิสะโร โรงเรียนเสนพงศ์ ด.ญ.กัญญาภัทร สุทธิสะโร 
420 20910 นางสมบูรณ์ ชูช่วย โรงเรียนกฤษณาวิทยา น.ส.วฤนดา ชูช่วย 
421 23982 นางฉวีวรรณ แซ่ลิ่ม โรงเรียนวงศ์วิทย์ น.ส.ชัญชนา แซ่ลิ่ม 
422 17370 นางหทัย จ่ายอ๋อง โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ ด.ญ.ชลนิชา จ่ายอ่อง 
423 10199 นางดวงนภา ยี่โชติช่วง โรงเรียนสายชล นายศุทรา ยี่โชติช่วง 
424 22278 นางสาวอรนุช แก้วมณี โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาฯ ด.ช.ธีรเมธ แก้วมณี 
สังกัดอื่น ๆ 
425 12871 นางสุพิศ ศิริรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา น.ส.สุวรนาถ ศิริรัตน์ 
426 15106 นางรัชนี อ่อนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นายธาราธร อ่อนแก้ว 
427 15181 นางจารุวรรณ ค าแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นายภูมี สุจริต 
428 16062 นางภัชลี สุดเอ้ือม มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นายพัชรพงศ์ สุดเอ้ือม 
429 20201 นายเสรี ชะนะ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.สุทธนพ ชะนะ 
430 20797 นายกุลยุทธ บุญเซ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.ญาณิศา บุญเซ่ง 
431 21466 นางเสวียน ชุมละออง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.วรินทร อ่อนชะนิด 
432 21778 นายวิรัตน์ บุญเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.บุญรักษา บุญเลิศ 
433 21996 นายศุภสิน ปวันวัชรากร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นายนิติ ปวันวัชรากร 
434 22756 นางลัคนา อ่อนชะนิด มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.พัฐสุดา อ่อนชะนิด 
435 24729 นางศิรกิานต์ ฉั่วประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นายธนัท ฉั่วประเสริฐ 
436 25031 น.ส.พรฤดี ศรีรุจี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.ศิวกร ยอดไชย 
437 25326 นายญาณพัฒน์ ชูชื่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.อริญชยา ชูชื่น 
438 25448 นางนลินี อินทมะโน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.ณัฐนิชา อินทมะโน 
439 26330 นางคันธมาทน์ กาญจนภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.ภัทธีมา กาญจนภูมิ 
440 10642 นางอมรรัตน์ พันธุ์ทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชัย ด.ญ.ธนัญญา พันธุ์ทอง 
441 21093 นายพิทักษ์ บุญนุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชัย ด.ญ.กานต์พิชชา บุญนุ่น 
442 24145 นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชัย ด.ญ.กานตภัทร พูลสวัสดิ์ 
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443 25336 นางผกามาส มาลาทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชัย ด.ญ.พรวรา มาลาทอง 
444 22939 นางออมทรัพย์ ชูสวัสดิ์ สถาบัน กศน.ภาคใต้ ด.ญ.พัณณ์ชิตา ชูสวัสดิ์ 
445 22141 นางลัดดารัตน์ พรุเพชรแก้ว ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด.ญ.พลอยพิไล พรุเพชรแก้ว 
446 21663 นางลัดดาวรรณ บุตรแสง ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา น.ส.ศรสวรรค์ บุตรแสง 
447 19481 นางสุนิตย์ ไชยถาวร ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด.ช.ธนวัฒน์ ไชยถาวร 
448 23739 นางล าพึง สุวรรณชาตรี ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา นายปลายมนัส สุวรรณชาตรี 
449 22075 นายศิริพงศ์ บัวแดง ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด.ช.ภูวิธช์ บัวแดง 
450 21921 นางวิไลลักษณ์ หมัดชะบูรณ์ ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด.ญ.นาซูฮา หมัดชะบูรณ์ 
451 23569 นางจิรฐา เสนแก้วปรมัท ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด.ญ.ลฎาภา เสนแก้วปรมัท 
452 25784 นางสาวเยาวลักษณ์ วีระชาติ ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา น.ส.ภูริชญา ทองจีน 
453 18900 นางสุพัตรา บุญสนิท ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด.ญ.อภิสรา บุญสนิท 
454 11445 นางเลขา สุวรรณชาตรี ส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดสงขลา น.ส.ธนัชฌา สุวรรณชาตรี 
455 11761 นางชื่นจิต รักษ์วงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นายณัชนน รักษ์วงศ์ 
456 24233 นางอมรรัตน์ อ่อนทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นายวรุตม์ บุษบงค์ 
457 02325 นางชูลี มุตตาหารัช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นางสาวรชัฎาภรณ ์ มุตตาหารัช 
458 19915 นางพรหมพสร จันทร์ทอง วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา ด.ญ.จิรชยา จันทร์ทอง 
459 14909 นางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นายร่มธรรม ธัญญรัตน์ 
460 10052 นายจักรพงษ์ จันทรเพท วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นายชนุตม์ จันทรเพท 
461 15580 นายช านาญ โกมาด โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา น.ส.ชญาดา โกมาด 
462 10774 นางมณี คงปาน ส านักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา น.ส.ณิชนันทน์ คงปาน 
463 11605 นายจรูญ ปานประดิษฐ์ ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 นายภานุวัฒน์ ปานประดิษฐ์ 
464 22488 นายอัลดุลร่อซ้าก จิงู สนง.การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ด.ญ.นัจญมี จิงู 
465 19788 น.ส.โยษิตา โอทาตพงษ์ สนง.การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ด.ญ.ณิชกานต์ ตรงจิตต์ 
466 24143 น.ส.เจ๊ะรอมือละ บือโต สนง.การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ด.ญ.อัฟนาน มูละ 
467 16255 นางปริยา มณีมั่งค่ัง โรงเรียนโสตศึกษาสงขลา น.ส.พุทธิดา มณีมั่งค่ัง 
468 16652 นายผดุง พรมแสง โรงเรียนโสตศึกษาสงขลา น.ส.ผัลย์ศุภา พรมแสง 
469 03498 นายสุริยา ทองมาก วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ด.ช.ต้ังปณิธาน ทองมาก 
470 14964 นายอ านาจ มณี วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ด.ญ.อมลณัฐ มณี 
471 12043 นายกัมพล ชาญเชิงพานิช วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ น.ส.กรกนก ชาญเชิงพานิช 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผู้ได้รับทุน 
472 20569 นายโกวิทย์ ส่องสี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ น.ส.ทิฆัมพร ส่องสี 
473 22107 นายสมศักด์ิ รอดนุ่น วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด.ช.ตุลธีร์ รอดนุ่น 
474 21433 นายปุรินทร์ เส้งคุ้ย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ด.ช.ยศวริศ เส้งคุ้ย 
475 03314 นายสุรินทร์ ขวัญเกื้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา น.ส.ญาณิศา ขวัญเกื้อ 
476 03351 นายนรินทร์ วงศ์ประไพโรจน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา น.ส.เบญญา วงศ์ประไพโรจน์ 
477 22193 นายสุชาติ พรหมราช วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ด.ช.สุรนันท์ พรหมราช 
478 21885 นายปรีชา แสงทอง วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ด.ญ.รัญชิดา แสงทอง 
479 03311 นายสมคิด เพ็ชรเทพ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ น.ส.ฝนทิพย์ เพ็ชรเทพ 
480 25388 นางสุธี เทพสุริวงศ์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ด.ญ.ถรรถากรณ์ เทพสุริวงศ์ 
481 23679 นางนงคราญ ช่างสาน วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพระโคะ ด.ช.กฤตบุญ ช่างสาน 
482 25972 นางบงกช ชูประพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ด.ช.พรหมพิริยะ ชูประพันธ์ 
483 05522 นางลัดดา กองสวัสด์ิ ส านักงานสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสงขลา จ ากัด นายคุ้มเพชร กองสวัสด์ิ 
484 21617 น.ส.สุนิสา คงตุก ส านักงานสหกรณ์ออมทรพัย์ครูสงขลา จ ากัด ด.ญ.ประสิตา พลสังข์ 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 

                                                                                         12 กันยายน 2558 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


