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บัญชีรายชื�อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

1 14224 นายจิระเดช     อรุโณทัยสกุล สพป.สงขลา เขต 1 นายดนัย       อรุโณทัยสกุล 

2 11943 นางสุคนธา สุวรรณรักษ สพป.สงขลา เขต 1 ด.ญ.ธีรนาฎ สุวรรณรักษ 

3 17447 นางพัทยา     ตั้งพงศกิจเจริญ สพป.สงขลา เขต 1 น.ส.ชนรดี       ตั้งพงศกิจเจริญ 

  อําเภอเมือง 

4 17052 นางยินดี หงษภักดี ร.ร.อนุบาลสงขลา ด.ญ.สุพิชญา หงษภักดี 

5 22699 นายวิฑูรย รามณี ร.ร.อนุบาลสงขลา นายวีรภัทร รามณี 

6 15056 นางนิตยา ศิริจริยานนท ร.ร.อนุบาลสงขลา นายธนชิต ศิริจริยานนท 

7 15038 นางอรวรรณ เชาวบวร ร.ร.วิเชียรชม ด.ช.ปุณวิชญ เชาวบวร 

8 24197 นางทรงศรี ศรลอย ร.ร.วิเชียรชม ด.ญ.สุวิชญา ศรลอย 

9 24619 นายธนรัชต ศิริยอด ร.ร.วัดทายยอ นายฐากูร ศิริยอด 

10 09858 นางเพลินจิต  พงษธัญญะวิริยา ร.ร.บานน้ํากระจาย นายศุภวิชญ  พงษธัญญะวิริยา 

11 21710 นางอุไรวรรณ ประนอม ร.ร.บานกลาง ด.ช.นิติธร ประนอม 

12 21683 นายอนันต ลองแดง ร.ร.บานดอนขี้เหล็ก ด.ช.อัชนัย ลองแดง 

13 25728 นางปญา ประชุมทอง ร.ร.วัดทุงหวังใน น.ส.พนิดา ประชุมทอง 

14 22767 นางยุภา โกสุพรรณ ร.ร.วัดทรายขาว น.ส.ศยามล โกสุพรรณ 

15 05952 นายพงศพันธุ ทินนิมิตร ร.ร.วัดสามกอง นายสุภชัย ทินนิมิตร 

16 18016 นางชิดชนก พรายบัว ร.ร.ชุมชนบานดาน นายตันติกร พรายบัว 

17 04795 นางสิริบดี บรรจงรัตน ร.ร.วัดเกาะถ้ํา นายธนรัฐ บรรจงรัตน 

18 01639 นายไพจิตร นวลเจริญ ร.ร.บานบออิฐ น.ส.ณัฐณิชา นวลเจริญ 

19 09946 นายสุพัฒ แสงจันทร ร.ร.วัดแหลมพอ นายปรัชญ แสงจันทร 

20 23330 นางกัญวรา อุดมรัตน ร.ร.อนุบาลทาสะอาน ด.ญ.ฑิตฐิตา อุดมรัตน 

   อําเภอสิงหนคร 

21 19590 นางจินตนา ซุนซิ่ม ร.ร.บานหัวเขาแดง ด.ญ.มุทิตา ซุนซิ่ม 

22 16664 นางสุภารัตน พรหมปาน ร.ร.วัดโลกา ด.ช.หรัณย พรหมปาน 

23 15195 นางอัญนุช สุวรรณมณี ร.ร.วัดเปรมศรัทธา นายธิติ สุวรรณมณี 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

24 25150 นายอะดํา เมืองเลง ร.ร.บานขนุน ด.ญ.อลิสา เมืองเลง 

25 21780 นางศรีสุดา สุกกรี ร.ร.วัดบอทรายเจริญธรรม ด.ช.กฤษณกันต  สุกกรี 

26 17749 นายวิเชียร ปานสวัสดิ์ ร.ร.วัดปาขาด นายวัชรพล ปานสวัสดิ์ 

27 09879 นายอาทร เนคะมัชชะ ร.ร.บานหัวเขา น.ส.ศศิธร เนคะมัชชะ 

28 21020 นางจินตนา ใหมชู ร.ร.วัดประตูเขียน ด.ช.กิตติธัช ใหมชู 

29 22353 นางอัญยุดา สุดใจ ร.ร.วัดสวางอารมณ นายอนุรักษ สุดใจ 

30 24702 นางกุสุมา สายสลํา ร.ร.บานคลองทาแตง ด.ญ.นริศรา สายสลํา 

31 09423 นางปรีชา แสงจันทร ร.ร.วัดบางเขียด  นายนรา แสงจันทร 

32 15870 นางสุมาล ี พรอมมูล ร.ร.วัดบอทรัพย ด.ญ.องคอร พรอมมูล 

33 14594 นางปราณี ทองมณี ร.ร.บานมวงงาม นายสิงหามาส ทองมณี 

34 24447 นางวิยดา ธีระกุล ร.ร.วัดดีหลวงนอก ด.ช.ไพสิฐ ธีระกุล 

35 15896 นางวนิดา ออนเจริญ ร.ร.วัดประตูไชย  น.ส.วาริชชา ออนเจริญ 

36 16231 นายธวัชชัย ขันติกุลานนท ร.ร.วัดเลียบ ด.ญ.ชญานันท ขันติกุลานนท 

37 04665 วาที่ร.ท.ธนายุทธ มณีชวง ร.ร.บานแหลมจาก ด.ญ.วิภาวี มณีชวง 

38 16867 นางฉวีวรรณ เอกดิลก ร.ร.วัดมะขามคลาน น.ส.พศิกา ไหมชู 

39 17641 นางประณีต สุขแกว ร.ร.วัดขนุน น.ส.ศรารัตน มาตมูลตรี 

40 22530 นางจุลี มากกําเนิด ร.ร.วัดทํานบตางหน น.ส.ศุภานุช มากกําเนิด 

41 24723 นายสุธชัย ธรรมชาติ ร.ร.วัดตาหลวงคง ด.ช.ศิรชัช ธรรมชาติ 

42 13803 นายวิรัชน ประสานสงค ร.ร.วัดธรรมโฆษณ ด.ช.รภักดิ์ ประสานสงค 

  อําเภอสทิงพระ 

43 03972 นางผะอบ เดชทองจันทร ร.ร.วัดผาสุกาวาส น.ส.นิศานาถ เดชทองจันทร 

44 18357 นายสุพจน ขาวอินทร ร.ร.วัดทาหิน ด.ญ.เกศกมล ขาวอินทร 

45 19584 นายปราโมทย รัตตโอภาส ร.ร.วัดพังกก นายณัฐดนัย รัตตโอภาส 

46 18328 นางพณิชนาฎ วงศสุวรรณ ร.ร.วัดกลาง น.ส.กุสุมนิภา วงศสุวรรณ 

47 17400 นางราตรี     ถนอมทรัพยสิน ร.ร.วัดนางเหลา น.ส.นันทิชา  ถนอมทรัพยสิน 

48 18306 นางสุภา แกวบริสุทธิ์ ร.ร.วัดบอแดง น.ส.ปณิดา แกวบริสุทธิ์ 

49 20403 นางกัลยา  ไชยานุพัทธกุล ร.ร.บานทาคุระ ด.ช.เจษฎา  ไชยานุพัทธกุล 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

50 17289 นางพรรณศิริ สงางาม ร.ร.บานจะทิ้งพระ น.ส.ศศิกานต สงางาม 

51 14786 นางกัลยา คํามณี ร.ร.วัดสนามไชย ด.ช.ปรวัชร คํามณี 

52 19733 นางกัญญา แสงจันทร ร.ร.วัดแหลมวัง น.ส.ปทิตตา แสงจันทร 

53 14166 นางสิริพันธุ ทีสุกะ ร.ร.วัดกระดังงา น.ส.มนัสธิดา ทีสุกะ 

54 16971 นายประจวบ นาคมรกฎ ร.ร.วัดประเจียก น.ส.อภิชญา นาคมรกฎ 

55 19489 นางพนัสดา คณะแนม ร.ร.วัดจันทน ด.ช.ธนฤต คณะแนม 

56 25007 นางสุพิษ สะขะโร ร.ร.วัดโคกโพธิ์ น.ส.สุทิศา สะขะโร 

57 20942 นางภรรณีย แกวพะวงค ร.ร.ในเมือง ด.ญ.ปพิชญา แกวพะวงค 

58 14703 นางรัตนาพร พิจิตร ร.ร.สมเด็จเจาพะโคะ ด.ญ.พัศสรี พิจิตร 

  อําเภอกระแสสินธุ 

59 07388 นางอาภรณ หนูทอง ร.ร.วัดโรง  นายรัชพล หนูทอง 

60 23028 นางจําป รัตนวงศ ร.ร.วัดอาวบัว ด.ช.ชุติวัต รัตนวงศ 

61 08406 นางสุวรรณ พุฒคง ร.ร.วัดแหลมบอทอ นายธีรวุฒิ พุฒคง 

 อําเภอระโนด  

62 12335 นางละมุล ไกรดิษฐ ร.ร.วัดสามี ด.ญ.ธัญรักษ ไกรดิษฐ 

63 14900 นางสุทธิมา รัตนะ ร.ร.วัดหัวปา นายวงศธร รัตนะ 

64 24565 นายสมใจ ศิริรักภักดี ร.ร.วัดคูวา นายกฤตพล ศิริรักภักดี 

65 10204 นางเฉลิมศรี ปาณะศรี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 37 น.ส.อัจจิมา ปาณะศรี 

66 21096 นางสุภาพร ศรีนวลขาว ร.ร.บานระโนต  ด.ญ.อัญชลิตา ศรีนวลขาว 

67 22829 นางลักขณา เสริมสุข ร.ร.วัดมหาการ ด.ช.สรวิศญ เสริมสุข 

68 22980 นางซิตีฮาหยาด หวังเด ร.ร.วัดหนาเมือง ด.ช.ฮาบีบุลเลาะฮ  หวังเด 

69 26862 นางดาปนีย ยศอาลัย ร.ร.บานดอนแบก  ด.ช.กฤษฎา ยศอาลัย 

70 21585 นางวรรณี วองไว ร.ร.วัดหัวเค็ด ด.ญ.กมลพร วองไว 

71 12411 นางสุวิภา สุขธร ร.ร.บานมาบบัว ด.ญ.บรรณสรณ  สุขธร 

72 16481 นางรพีพร เลื่อนลอย ร.ร.บานบอตรุ น.ส.ปยภัทร เลื่อนลอย 

73 14242 นายโอรัก ผอมนะ ร.ร.บานขี้นาก น.ส.อภิษฐา ผอมนะ 

74 16249 นางอุนใจ เสนเกื้อ ร.ร.ชุมชนวัดบานขาว น.ส.อภิชญา เสนเกื้อ 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

75 09379 นางสุคนธ ละอองรัตน ร.ร.วัดเถรแกว ด.ญ.ธรรนลินี ละอองรัตน 

76 16757 นางจิรวรรณ ขําดํา ร.ร.บานมาบหัวทีง ด.ญ.ณัฐธิดา ขําดํา 

77 04838 นายวิรัตน พงศไพบูลย ร.ร.วัดบานใหม น.ส.ณภัทร พงศไพบูลย 

78 07681 นางบุญสนอง อุบล ร.ร.วัดสามบอ น.ส.กานตจิตตา  อุบล 

79 23622 นางกัญจนกนา ตุกชูแสง ร.ร.วัดเจดียงาม นายเจตดิลก ตุกชูแสง 

80 11789 นายบรรจง รัตนชาติ ร.ร.วัดเกษตรชลธี น.ส.บุญธิดา   รัตนชาติ 

   อําเภอนาหมอม 

81 08251 นายเกษม พรมเพชร ร.ร.วัดทุงฆอโฆสิตาราม นายธีรพล พรมเพชร 

82 21150 นายสุพรรัตน มานพศิลป ร.ร.บานตนปริง ด.ญ.มุขมณี มานพศิลป 

83 22761 นายณัฐพงศ ศรีจันทร ร.ร.วัดแมเปยะ นายชวัลวิชญ ศรีจันทร 

84 23760 นายอําพล นิรันดรพุฒ ร.ร.บานควนจง ด.ช.วรรษมงคล  นิรันดรพุฒ 

  บํานาญ สพป.สข.1 

85 17812 นายเสง สีจันทร ขาราชการบํานาญเขต 1 น.ส.ธนาภา สีจันทร 

86 06760 นางเรวดี ทิพยสุคนธ ขาราชการบํานาญเขต 1 น.ส.ชฎานิษฐ ทิพยสุคนธ 

87 09707 นางกานดา ขับกลอมสง ขาราชการบํานาญเขต 1 น.ส.อชิรญา ขับกลอมสง 

88 16578 นายปกรณ วิจิตรเวชการ ขาราชการบํานาญเขต 1 นายณัฐสิทธิ์ วิจิตรเวชการ 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  

89 12302 นางเพ็ญศรี เนาวศิลป สพป.สงขลา เขต 2 ด.ญ.ชนัญชิดา เนาวศิลป 

90 12106 นางธนัญญาณ เกตุแกว สพป.สงขลา เขต 2 น.ส.ปวีณนุช แกวประเสริฐ 

91 23553 น.ส.นวรัตน นิ่มดํา สพป.สงขลา เขต 2 ด.ญ.ณัฐธิดา พันประสงค 

  อําเภอหาดใหญ 

92 23135 นางนภาพร เพ็ชรศิลป ร.ร.วัดควนเนียง นายพีรภัทร พละแสง 

93 23833 นางพิศมัย ชวยชูกูล ร.ร.บานใต น.ส.กมลชนก ชวยชูกูล 

94 24170 นางสุไหวบะ ฤทธิเดช ร.ร.บานฉลุง ด.ช.วารษิ ฤทธิเดช 

95 23122 นางอรุณ คูณทรัพย ร.ร.วัดโคกสมานคุณ น.ส.นฤพาน คูณทรัพย 

96 12680 นางสมจิต ทองจันทร ร.ร.บานโปะหมอ นายศรพรหม ทองจันทร 

97 21873 นางสุดารัตน หมัดศิริ ร.ร.บานทาหมอไชย ด.ช.ฟรฮาน หมัดศิริ 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

98 03776 นางสุภาพ เหมทานนท ร.ร.บานคลองหวะ น.ส.เอินฟา เหมทานนท 

99 17910 นายธงชัย เพ็ชรขาว ร.ร.ชุมชนบานน้ํานอย น.ส.ธันยากร เพ็ชรขาว 

100 23383 นายโสภณ ยายมาก ร.ร.เสนาณรงควิทยา น.ส.ธนพรรณ ยายมาก 

101 26339 นางสมหมาย ใจดํา ร.ร.รักเมืองไทย ๖  ด.ญ.พิมพชนก ใจดํา 

102 00200 นายประเสริฐ แสงทอง ร.ร.บานทุงใหญ นายกองเกียรติ แสงทอง 

103 16023 นางจุไร สุขศาล ร.ร.วัดเจริญราษฎร นายณัฐวร สุขศาล 

104 19707 นายอุดร โลหะรัตน ร.ร.ควนลังมิตรภาพที่ 11 ด.ญ.ธีริศรา โลหะรัตน 

105 10037 นางสุดใจ ปนเพชร ร.ร.วัดทานางหอม น.ส.เพียงขวัญ ปนเพชร 

106 15647 นายสมปอง ชูวิลัย ร.ร.ทาจีนอุดมวิทยา ด.ช.ภีมวัส ชูวิลัย 

107 19217 นายประเวศ ศรีสุวรรณ ร.ร.วัดชลธารประสิทธิ์ ด.ญ.ชนิภรณ ศรีสุวรรณ 

108 07067 นางจุไรลักษณ บรรจงสุทธิ์ ร.ร.บานคลองเปล ด.ญ.ภากมล บรรจงสุทธิ์ 

109 11658 นางสุชาดา ผลบุญ ร.ร.ทาขาม ด.ช.นรวิชญ ผลบุญ 

110 12857 นางพินนภา สกุลเพชรแดง ร.ร.วัดหูแร นายกันธกฤต สกุลเพชรแดง 

111 18079 นางบุญปลูก ทองบุญชู ร.ร.บานควน น.ส.ธมลวรรณ ทองบุญชู 

112 16408 นางศิริสรณ เอกะโรหิต ร.ร.บานทุงงาย นายชนบดี เอกะโรหิต 

113 05124 นายสมควร พุทธวิโร ร.ร.บานทุงเลียบ นายปยภัทร พุทธวิโร 

114 21033 นางผุสดี สกุลรัตน ร.ร.บานบางแฟบ นายศิวะดุล สกุลรัตน 

115 11000 นางธีรภัทร จันทะสะเร ร.ร.บานหินผุด น.ส.ปุญญาวีร จันทะสะเร 

116 26946 นายประยูร แกวทวี ร.ร.วัดมวงคอม ด.ช.ณัชพล แกวทวี 

117 19351 นาย นรงค ทวีศรี ร.ร.บานวังพา ด.ญ.พงศผกา ทวีศรี 

  อําเภอรัตภูมิ 

118 16094 นางภาวนา สรเสณี ร.ร.บานกองอิฐ นายภูมิใจ สรเสณี 

119 21631 นางนันทวัน คงยอด ร.ร.วัดรัตนวราราม ด.ช.ณัฐสิทธิ์ คงยอด 

120 21759 นางพิลัดดา แกวณรงค ร.ร.บานกําแพงเพชร ด.ญ.นุตประวีณ  แกวณรงค 

121 16101 นางสุพิศ บุญศิริ ร.ร.บานเนินนิมิต ด.ญ.กฤติลักษณ  บุญศิริ 

122 25179 นางเบ็ญจวรรณ  จันทสุวรรณ ร.ร.บานนาสีทอง น.ส.นันทมนต จันทสุวรรณ 

123 21157 นางมาเรียม อนันตัง ร.ร.บานหวยโอน น.ส.ทักษิณี อนันตัง 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

124 20437 นางนิภรณ พรหมดํา ร.ร.วัดจังโหลน นายฉันทกร พรหมดํา 

125 19272 นางปริณดา จันทขวัญ ร.ร.ชุมชนบานโคกคาย ด.ญ.พัณณิตา จันทขวัญ 

126 11226 นางสุณิสา นกแกว ร.ร.บานควนนา ด.ญ.ณัฐณิชา นกแกว 

127 17909 นางอํามร ณ พิบูลย ร.ร.วัดคูหาใน นายอมรินทร ณ พิบูลย 

128 10267 นายสุคม ชุมละออ ร.ร.บานปลายละหาน ด.ญ.มัลลิกา ชุมละออ 

129 21935 นางวิชุตา เหมหีม ร.ร.บานเขารักเกียรติ ด.ช.ฟะฮฮีม เหมหีม 

130 16968 นางฐาณิชญาณ  มาคะมาโน ร.ร.บานควนขัน ด.ญ.พิชญดา มาคะมาโน 

131 21843 นางปยาภรณ ปานกําเหนิด ร.ร.บานเขาพระ ด.ช.กิติศักดิ์ ปานมณีพงศ 

132 09066 นายจรัญ ชวยประสม ร.ร.บานคลองเขาลอน น.ส.พันธทิพย        ชวยประสม 

  อําเภอควนเนียง 

133 15382 นายมานพ ศรีประสม ร.ร.วัดทาหยี น.ส.ศิโรรัตน ศรีประสม 

134 03911 นายชัยณรงค บัวเพชร ร.ร.บานควนเนียง นายจิตติกรณ บัวเพชร 

135 01226 นางชุลี จิตราวงค ร.ร.วัดบางทีง น.ส.สุนิสา จิตราวงค 

136 22558 นายฉลอง ดําชิด ร.ร.บานควนเนียงใน ด.ญ.นฤภัทร ดําชิด 

137 01175 นางสมเพียร ชุมชาติ ร.ร.บานกรอบ น.ส.ธนปาลี ชุมชาติ 

138 08859 นางโสภิดา คงสุจริต ร.ร.บานบอหวา น.ส.วิชิดา คงสุจริต 

139 10718 นายจักรพันธ กระบูรภูรี ร.ร.บานหัวไทร น.ส.ลิลตา กระบูรภูรี 

140 10856 นางอุทัยวรรณ ภิรมย ร.ร.บานหวยลึก ด.ช.ภาสกร ภิรมย 

141 11721 นางปาริชาติ จันทรนวล ร.ร.วัดคงคาวดี นายฐนกร จันทรนวล 

  อําเภอบางกล่ํา 

142 11686 นายขจร จัตยาวรรณ ร.ร.วัดทาเมรุ ด.ญ.ณัฐนรี จัตยาวรรณ 

143 16439 นางวิมลรัตน ชูนุย ร.ร.บานบางกล่ํา น.ส.ชฎาธร ชูนุย 

144 02674 นายชัยยุทธ สมประดี ร.ร.บานหาร น.ส.จิดาภา สมประดี 

145 19556 นายวิชา ณ สงขลา ร.ร.วัดเนินพิชัย นายกฤตยชญ ณ สงขลา 

146 19429 นางระพ ี กังวาลเกียรติ ร.ร.บานดินลาน ด.ญ.เบญญาภา  กังวาลเกียรติ 

147 08985 นางอรอนงค  เกษตรสมบูรณ ร.ร.บานยวนยาง น.ส.เปมิกา  เกษตรสมบูรณ 

148 22485 นางกวีวรรณ ทองดํา ร.ร.วัดนารังนก ด.ช.พีรวาทิน ทองคํา 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

149 25820 นางพินิตย แกวทอง ร.ร.วัดบางหยี น.ส.พิชญาดา ชูสุวรรณ 

   อําเภอคลองหอยโขง 

150 21449 นางวิลาวรรณ แกนจันทร ร.ร.วัดโคกเหรียง ด.ญ.จารุวีย แกนจันทร 

151 18622 นางรวงทิพย รองสวัสดิ์ ร.ร.บานหนาวัดโพธิ์ นายสรรเพชร รองสวัสดิ์ 

 บํานาญ สพป.สข.2 

152 22496 นางจํารวย เพชรตีบ ขาราชการบํานาญเขต 2 นายรัตเพชร เพชรตีบ 

153 15724 นายอนุวัตร ประสานสงฆ ขาราชการบํานาญเขต 2 น.ส.อรศิริ     ประสานสงฆ 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

154 11666 นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ สพป.สงขลา เขต 3 น.ส.รัญนันท ปรีดาพันธุ 

155 16686 น.ส.ธัญพร ศรีมณี สพป.สงขลา เขต 3 ด.ญ.ฐานิดา หรนจันทร 

  อําเภอนาทวี 

156 24286 นายพงคศักด์ิ แกวเพ็ชร ร.ร.บานนาทวี ด.ญ.แพรวา แกวเพ็ชร 

157 24281 นางกฤตพร สุวรรณรัตน ร.ร.บานนาทวี ด.ช.จักรภัทร ชวยชูสกูล 

158 18687 นางกานตพิชชา  สุวรรณโชติ ร.ร.บานโตนนท ด.ช.ณัฐกานต สุวรรณโชติ 

159 10855 นายประจิม ทองสุข ร.ร.วัดวังไทร น.ส.กุลธิดา ทองสุข 

160 13097 นางละออ ชุมชื่น ร.ร.บานสะพานเคียน ด.ญ.นนทชนก ชุมชื่น 

161 12403 นางบงกช วุนนอย ร.ร.บานทุงน้ําขาว น.ส.อุดารัตน วุนนอย 

162 16976 นางดวงกมล ศรีเทพ ร.ร.วัดนาหมอศรี นายสุรพงษ ศรีเทพ 

163 16884 นางศรีสุดา สุขสุวรรณ ร.ร.บานประกอบ ด.ญ.ปุญชรัศมิ์ สุขสุวรรณ 

164 09502 นายสมใจ ธรรมโชโต ร.ร.บานสม็อง น.ส.อรญา ธรรมโชโต 

165 21218 นางรจนา จิตตะปาโล ร.ร.ทองอยูนุตกุล ด.ญ.สวรรยา จิตตะปาโล 

166 22504 นางนิภาภรณ ซื้อจาง ร.ร.บานเคลียง ด.ญ.เกศสิริ หนูอุไร 

167 12092 นายปราโมทย รําจวนจร ร.ร.บานนาปรัง ด.ญ.จณิสตา รําจวนจร 

168 11786 นายอุทัย เพชรหน ู ร.ร.วัดลําพดจินดาราม ด.ช.ปองภพ เพชรหนู 

169 22264 นางสุชาดา  เจนสัญญายุทธ ร.ร.บานปาเร็ต ด.ช.พิชัยยุทธ  เจนสัญญายุทธ 

170 15912 นายสายัณร ชาลีผล ร.ร.บานคลองกวางเขาวัง นายพรประเสริฐ  ชาลีผล 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

  อําเภอสะบายอย 

171 24353 นายอาซิ รานีสะ ร.ร.บานคอลอมุดอ ด.ช.ตวนอัฟนันท  รานีสะ 

172 13357 นางสุพิชญนันท  ไชยพยันต ร.ร.สะบายอย นายศรัญยพงษ  ไชยพยันต 

173 22252 นางวราภรณ คลังธารณ ร.ร.บานทัพหลวง ด.ช.พีรพล คลังธารณ 

174 22218 นางมนทกานต ชูเลิศ ร.ร.บานลองควน ด.ญ.ธีมาพร จันทรชาย 

175 08518 นางณัฐกานต สุวรรณเวศ ร.ร.บานตะเคียนทอง น.ส.ฐิตาพร สุวรรณเวศ 

176 23182 นางสาวนุรหานา  พันธฉายา ร.ร.บานฉลุง ด.ญ.อัยมี พันธฉายา 

177 19769 นางละมาย เงินนาค ร.ร.บานโคกสิเหรง ด.ญ.ธนภรณ เงินนาค 

178 25483 นางณัฐนี หงะเจะแอ ร.ร.บานหวยบอน ด.ญ.อิฟฟาดา ทุยเลาะ 

179 14112 นางวรรณี สีหะไตรย ร.ร.บานเกา นายทวีวัฒน สีหะไตรย 

180 18266 นางพิศมัย พงคสุวรรณ ร.ร.บานคูหา ด.ญ.กุลธิดา พงคสุวรรณ 

181 15538 นายสุรศักดิ์ สอสม ร.ร.บานทา ด.ญ.อรวรรณ สอสม 

182 23897 นายมะแอ หะ ร.ร.อุทยานอุทิศ ด.ญ.นัซมีย หะ 

183 24348 นางพัชรินทร นิวาสวุฒิกิจ ร.ร.บานนาจะแหน ด.ญ.วริศรา นิวาสวุฒิกิจ 

184 25019 นางซอฮีฮะห สุหลงก ุ ร.ร.บานบอทอง ด.ช.เอกนรินทร   สุหลงก ุ

185 16035 นายณรงคศักดิ์ สารวงค ร.ร.บานปลักบอ น.ส.นิอร สารวงค 

186 22361 นางนฤมล บุญสง ร.ร.บานไร ด.ญ.พรพิมล บุญสง 

187 21079 น.ส.วาสนา ยงมะเกะ ร.ร.ธรรมศาสตร-จุฬาฯ ด.ช.นิซอฟย ยงมะเกะ 

  อําเภอสะเดา 

188 00194 นายชิบ คํามณี ร.ร.ชุมชนบานปาดัง น.ส.ชัชชุมา คํามณี 

189 16720 นางกรองกมล คณาวิทยา ร.ร.บานระตะ น.ส. พัชรรัตน คณาวิทยา 

190 09443 นางมยุรี บิลหรีม ร.ร.บานปริกใต  น.ส.ภัสชญาพร  บิลหรีม 

191 14429 นายพิชาชาญ สังขแกว ร.ร.บานควนเสม็ด น.ส.พิชาพร สังขแกว 

192 23263 นางพรลภัสส  แซวุน ร.ร.บานหน่ําฮั้ว ด.ช.ฐาปณวัชร แซวุน 

193 23227 นายประยูร ศรีวรรณ ร.ร.บานปริก  ด.ญ.จตุพร ศรีวรรณ 

194 22060 นางนาตยา แกวฉิมพล ี ร.ร.บานตะเคียนเภา ด.ญ.กานตธิดา  แกวฉิมพล ี

195 19223 นางอนงค จันทรเขียว ร.ร.วัดยางทอง นายชนัญู จันทรเขียว 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

196 15335 นางประไพ แกวไดปาน ร.ร.บานหัวถนน น.ส.สิริภา แกวไดปาน 

197 20872 นางละออง เพ็ชรเล็ก ร.ร.บานเกาะคาง นายขันติ เพ็ชรเล็ก 

198 14682 นางณัฐฐิกา เทพสุริวงค ร.ร.บานคลองแงะ  ด.ญ.ณัฐภัทร เทพสุริวงค 

199 16770 นางสมพร วัฒนกุล ร.ร.บานพังลา นายอภิวัฒน วัฒนกุล 

200 13096 นางปรีดาพร บุญโสภา ร.ร.ชาติตระการโกศล น.ส.ชยมน บุญโสภา 

201 13750 นางนงนุช เมืองเอียด ร.ร.บานมวง น.ส.ดลนภา เมืองเอียด 

202 00444 นางพจนา อําไพ ร.ร.บานใหม ด.ช.ธีรดนย อําไพ 

203 20759 นางนุชนาถ โสตโยม ร.ร.บานไร ด.ช.ภัทริศวร โสตโยม 

204 19514 นายสมบูรณ ทองเหลือง ร.ร.บานทาขอย น.ส.ธัญลักษณ  ทองเหลือง 

205 17764 นางสมิตา แซหลี ร.ร.บานพรุเตียว น.ส.ปณฑิตา แซหลี 

206 15687 นางภิญโญ  ลักษณะอัมพร ร.ร.วัดสองพี่นอง ด.ญ.ปริชญา  ลักษณะอัมพร 

207 11004 นายวิมล สุวรรณศรี ร.ร.วัดหวยคู นายจารุทัศน สุวรรณศรี 

208 14349 นางอุษา มูเก็ม ร.ร.สังวาลยวิท ๒ นายพิพัฒนพงษ  มูเก็ม 

  อําเภอจะนะ 

209 21983 นางมาเรียม กองบก ร.ร.บานเขาจันทร ด.ช.นัซรอน กองบก 

210 23886 นางอุสาห โยมศรีเคน ร.ร.บานทรายขาว ด.ช.เศฏฐพงศ โยมศรีเคน 

211 08360 นางอารีย จันทรคลาย ร.ร.บานสะกอม น.ส.ธมลวรรณ จันทรคลาย 

212 16523 นางกนกวรรณ เจริญกุล ร.ร.บานแค น.ส.จันทรจิราพร  เจริญกุล 

213 08436 นางธีรนาถ สุขธรณ ร.ร.บานเลียบ นายประกฤษฏิ์ สุขธรณ 

214 01719 นางสุจิตรา อิศโร ร.ร.วัดบานไร น.ส.ชุติมา อิศโร 

215 23373 นางเชียงวรรณ  หลายประดิษฐ ร.ร.บานนาหวา  ด.ช.บุญฤทธิ์   หลายประดิษฐ 

216 25017 นายเดชา พินิจทรัพย ร.ร.บานทุงครก ด.ญ.ฮัซวานี พินิจทรัพย 

217 24393 นางสาวสมใจ วิชัยโย ร.ร.บานโหนด ด.ญ.ลักษิกา วิชัยโย 

218 22487 นายสักการียา บินรตัแกว ร.ร.บานหวาหลัง ด.ช.วรศักดิ์ บินรัตแกว 

219 16521 นางมนัสวาสด์ิ หนูสอน ร.ร.บานปางาม น.ส.มนัสชนก มียิ้ม 

220 24312 นางอาอีชะ หวันอะหลี ร.ร.บานเกาะทาก ด.ญ.นาดียา หวันอะหลี 

221 13566 นายสิทธิพงษ เหมเหาะ ร.ร.บอโชน น.ส.บัยยินา เหมเหาะ 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

222 18988 นายอาคม เสนากัสป ร.ร.บานปาชิง น.ส.ชัญญา เสนากัสป 

223 24325 นางขวัญใจ เรืองสุข ร.ร.บานมางอน ด.ญ.ขวัญชนก เรืองสุข 

224 19635 นางประจิม ราชแกว ร.ร.ชุมชนบานสะพานไมแกน ด.ญ.นภัสวรรณ  ราชแกว 

225 15058 นางสุภาณี พูลชวย ร.ร.บานนา นายปฐมพงศ คุณพิพัฒน 

226 21705 นายสาฝารี หมานอีน ร.ร.บานทาคลอง นายสัมมนา หมานอีน 

227 14017 นายกระจาง ศิริกาศ ร.ร.ชุมชนวัดควนมีด น.ส.ชนินทิพย ศิริกาศ 

228 13880 นางสุดารัตน ตรีตรง ร.ร.บานชางคลอด ด.ญ.ณญาดา ตรีตรง 

229 11670 นายกระจาง แกวอรุณ ร.ร.วัดชองเขา ด.ช.ชลสิทธิ์ แกวอรุณ 

230 19225 นางปาจารีย รัตนสุวรรณ ร.ร.บานตลิ่งชัน น.ส.ปุณชรัศมี สุวรรณรัตน 

231 01147 นายวุฒิชัย บํารุงหนูไหม ร.ร.วัดทุงพระ ด.ญ.ปฏิญญา บํารุงหนูไหม 

232 21577 นายสาธิต สาหนิ ร.ร.บานปากบางนาทับ น.ส.มาเรีย สาหนิ 

233 20644 นางนุชณีย หีมหวัง ร.ร.บานทุงนาเคียน ด.ญ.นุรฮูดา หีมหวัง 

234 19626 นางละเมียด ศรีทรง ร.ร.บานคลองแงะ น.ส.สุภาลัย ศรีทรง 

  อําเภอเทพา 

235 08191 นางนิตยา เรืองแกว ร.ร.บานแมที นายวธัญู เรืองแกว 

236 16666 นางพรรณพา พุมเสน ร.ร.บานคลองประดู นายธณสรรค พุมเสน 

237 24064 นางสุธีรา หนูคลาย ร.ร.นิคมสรางตนเองเทพา2 ด.ญ.ปาริชาติ หวังแอ 

238 19219 นางสมจิตร มุณีศรี ร.ร.บานทาไทร นายณฐกฤช มุณีศรี 

239 18356 นายธรรมนูญ ไหวพริบ ร.ร.บานปาโอน ด.ช.มนวรรธน ไหวพริบ 

240 19772 นางมลฤทัย มณีโชติ ร.ร.ชุมชนนิคมสรางตนเองเทพา น.ส.กานตกนก  มณีโชต ิ

241 24128 นายวัฒนชัย สาลี ร.ร.บานปากบางสะกอม น.ส.อัสมา สาลี 

242 19398 นายดนเราะหมาน หวันหมุ ร.ร.นิคมสรางตนเองเทพา 3 น.ส.โซเฟย หวันหมุ 

243 25622 นางอารี  ติเอียดยอ ร.ร.บานพรุหลุมพี ด.ช.อาดีลัน ติเอียดยอ 

244 24033 นางอภิสรา เนื่องสุวรรณ ร.ร.ลําไพลราษฎรอุทิศ ด.ช.สรวิชญ เนื่องสุวรรณ 

245 20224 นางจินตนา ทองคํา ร.ร.วัดคลองยอ ด.ญ.อโรชา ทองคํา 

246 23309 นายอิสมะแอ เหมหมัด ร.ร.บานพระพุทธ นายฮาซัน เหมหมัด 

247 14359 นางปลื้มใจ แสงเจริญ ร.ร.บานควนหมาก ด.ช.พศิน แสงเจิญ 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

248 14064 นางกิจจา จันทภาโส ร.ร.บานควนเจดีย ด.ญ.ณัฎฐกานต  จันทภาโส 

249 24460 นายอับดุล อีซอ ร.ร.บานโคกกอ น.ส.นัจมีย อีซอ 

250 08440 นางประยูร บุญจริง ร.ร.บานบอน้ําสม นายกีรติ บุญจริง 

251 23972 น.ส.กัสมา ยีตะหวี ร.ร.บานลําเปา ด.ญ.พิชญา       พราหมณชูเอม 

252 07004 นางวันเพ็ญ จันทนุพงศ ร.ร.บานหนองสาหราย น.ส.ภัญญกุลณัช  จันทนุพงศ 

253 24546 นางฐาปนี มะลี ร.ร.บานตูหยง นายณัฐ มะลี 

254 21610 นางระเบียบ สะหีมซา ร.ร.บานบอเตย น.ส.อินทิรา สะหีมซา 

255 21006 นางจารุวรรณ นาบุญ ร.ร.บานเทพา น.ส.ธนนันท นาบุญ 

256 24072 นางนิจิตร สุโนคบุตร ร.ร.บานพรุตู ด.ช.สุธินันท สุโนคบุตร 

  บํานาญ สพป.สข.3 

257 01522 นายประเสริฐ มงคลศิริ ขาราชการบํานาญเขต 3 นายณภัทร มงคลศิริ 

258 02195 นายชลิต แกวหนู ขาราชการบํานาญเขต 3 น.ส.ศุภาพิชญ แกวหนู 

259 07255 นายสืบสกล เจริญชล ขาราชการบํานาญเขต 3 น.ส.ฟาราห เจริญชล 

260 01708 นายสมควร บุญเพ็ญ ขาราชการบํานาญเขต 3 นายวราชัย บุญเพ็ญ 

261 03961 นางจิรพรรณ ชินพิเศษ ขาราชการบํานาญเขต 3 นายธนพรรธน ชินพิเศษ 

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา ที ่16  

262 13638 นางเกศรา ศรีกาญจน สพม. 16 ด.ญ.สิริภัสสร      ศรีกาญจน  

263 22867 นางอรพันธ ทองคงแกว ร.ร.มหาวชิราวุธ  ด.ญ.กันติชา ทองคงแกว 

264 06279 นางวิไล ไชยออนแกว ร.ร.มหาวชิราวุธ  นายสัณฐิต ไชยออมแกว 

265 19069 นางไพรวรรณ  สุวรรณประสม ร.ร.มหาวชิราวุธ  น.ส.นพมน  สุวรรณประสม 

266 08134 นายสนั่น เสนหา ร.ร.มหาวชิราวุธ  น.ส.กัญญาพัชร  เสนหา 

267 13662 นายจักรินทร ทะสะระ ร.ร.มหาวชิราวุธ  ด.ช.คณาวุฒิ ทะสะระ 

268 10321 นางอนงค ศิริคะรินทร ร.ร.วรนารีเฉลิม  น.ส.ภัทราพร    เลาเทียนวงศ  

269 11544 นางสุขศรี เตโช ร.ร.วรนารีเฉลิม  นายปภินวิทย   เตโช  

270 23631 นางศุภลักษณ นิลรัตน ร.ร.วรนารีเฉลิม  ด.ช.ภัทรภูมิ    นิลรัตน  

271 17785 นางองิอร     ธรรมประพัทธ ร.ร.วรนารีเฉลิม  นายภาคภูมิ   ธรรมประพัทธ  

272 15775 นายอนันต ผุดเกตุ ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ นายจักรภัทร ผุดเกตุ 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

273 25257 นางณัฐติกานต  ขําทิพย ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ ด.ช.ณัฐชนน ชาวเหนือ 

274 12633 นางภาวิมล ศรีทองสุข ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ นายภานุพงศ ศรีทองสุข 

275 23073 นางอโนรัตน หวานสนิท ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ น.ส.ฐิติรัตน หวานสนิท 

276 10787 นายอดุลย จันทรเจริญ ร.ร.เกาะแตวพิทยาสรรคฯ นายสหวัฒฑ จันทรเจริญ 

277 06795 นายสุชาติ ชูชวงโชติ ร.ร.สงขลาวิทยาคม นายรุงชาติ ชูชวงโชติ 

278 13434 นางจริญญา มณีนิล ร.ร.สงขลาวิทยาคม ด.ช.ศุภวิชญ มณีนิล 

279 06204 นายสมปอง สวางพงศ ร.ร.ชะแลนิมิตวิทยา นายปวฤทธิ์        สวางพงศ  

280 23356 นางรัตนา   ทองดวง ร.ร.สทิงพระวิทยา ด.ญ.กัญญาณัฐ  ทองดวง 

281 23410 นางสุณี เตชะพันธ ร.ร.สทิงพระวิทยา นายศุภวิชญ เตชะพันธ 

282 18624 นางกรรณิการ ชัยธรรมโชค ร.ร.สทิงพระชนูปถัมภ นายชยกร ชัยธรรมโชค 

283 13789 นายวสวัตติ์ ภุมรินทร ร.ร.ระโนด น.ส.วรางคณา ภุมรินทร 

284 13725 นางธิดา คงเอียง ร.ร.ระโนดวิทยา ด.ญ.มาลาตี คงเอียง 

285 20689 นางวันเพ็ญ เพชรสงคราม ร.ร.ระโนดวิทยา นายนภัทร เพชรสงคราม 

286 13428 นางรจนา แสงสุข ร.ร.สามบอวิทยา ด.ญ.ศวิตา แสงสุข 

287 18113 นายไพศาล คงสุวรรณ ร.ร.กระแสสินธุวิทยา ด.ญ.พรรณลดา   คงสุวรรณ 

288 14057 นางมณฑา วรรณสุวรรณ ร.ร.ธรรมโฆสิต น.ส.กุลนิษฐ วรรณสุวรรณ 

289 08447 นายณรงค แปนเกลี้ยง ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย  ด.ช.ณัฐธศล แปนเกลี้ยง 

290 22855 นางธณัชชา จันทกาญจน ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย  ด.ช.ปราบ จันทกาญจน 

291 16090 นางนิภา  พลอยนิลเพชร ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย  นายตะวัน  พลอยนิลเพชร 

292 20739 นางกอบกาญจน เพชรบางโกระ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย  ด.ช.ณรัชกร  เพชรบางโกระ 

293 21744 นางจันทรเพ็ญ บุญรัศมี ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย  น.ส.จันทรพิมพ  บุญรัศมี 

294 22669 นางสุปราณี รัตนพรหม ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย 2 ด.ช.ตีรณ รัตนพรหม 

295 23139 นางอุมา บุญเรือง ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย 2 น.ส.นงนภัส บุญเรือง 

296 16498 นางพุมพร สงสุข ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย 2 น.ส.ธนากานต สงสุข 

297 09326 นายธานี ทองขาว ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา นายอินทัช ทองขาว 

298 13476 นางฐิตญิาณ ยืนนาน ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา นายปวริศร ยืนนาน 

299 17966 นางตรึงใจ สุขบูรณ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา นายวศะ สุขบูรณ 
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300 21104 นางสุภา ทรงอาวุธ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา น.ส.ธัญชนก ทรงอาวุธ 

301 26444 นายจรัล ไพฤทธิ ์ ร.ร.หาดใหญรัฐประชาสรรค นายณัฐภัทร ไพฤทธิ์ 

302 15993 นางวรรณรัฐ ฤทธิ์เทวา ร.ร.หาดใหญรัฐประชาสรรค ด.ญ.ธัญพิชชา ฤทธิ์เทวา 

303 17398 นายรอง นิลสุวรรณ ร.ร.หาดใหญรัฐประชาสรรค ด.ญ.นันทัชพร นิลสุวรรณ 

304 16584 นางจงด ี ไทยตรง ร.ร.หาดใหญพิทยาคม นายจิระพงศ ไทยตรง 

305 12204 นายสุภาพ ยะพงศ ร.ร.คูเตาวิทยา ด.ญ.พรเมธิกา ยะพงศ 

306 13697 นางจิราภรณ พันธอุบล ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน น.ส.กรภัทร พันธอุบล 

307 18273 นายปรีชา ศรีสมัย ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน ด.ช.ศดานันท ศรีสมัย 

308 08600 นายสาคร ศรีทวีป ร.ร.บางกล่ําวิทยารัชมังคลาภิเษก นายศุภวิชย ศรีทวีป 

309 20622 วาที่ ร.ต.สิรภพ จิวานิจ ร.ร.รัตภูมิวิทยา ด.ญ.ภูอิศร จิวานิจ 

310 19296 นางทัศนภร สมพงศ ร.ร.รัตภูมิวิทยา ด.ช.สมพุทธิพงศ   สมพงศ 

311 22956 นางสุนิษา กัณฑแกว ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ด.ช.ซอดิกีน กัณฑแกว 

312 13932 นางปณัตษวัลย  บุญขวัญ ร.ร.มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา นายสรรเสริญ บุญขวัญ 

313 22780 นางปราณี ไชยชนะ ร.ร.ควนเนียงวิทยา ด.ญ.ธันยชนก ลิ่มเซ็ง 

314 01105 นางวรรณา เสนาวรรณ ร.ร.ควนเนียงวิทยา ด.ช.พันแสน เสนาวรรณ 

315 12419 นางผาด เตชะนิยม ร.ร.ปากจาวิทยา นายณัฐวัตร เตชะนิยม 

316 18713 นางอาภาภรณ ประยูรชวย ร.ร.จะนะวิทยา ด.ช.สิรวิชญ ประยูรชวย 

317 24079 นางหนึ่งฤทัย สุวรรณะ ร.ร.จะนะชนูปถัมภ นายทรวงภพ คงสุกแกว 

318 20547 นางสมหมาย เพ็งแกว ร.ร.จะโหนงพิทยาคม ด.ญ.พรนภัส เพ็งแกว 

319 24958 นางศศิพัชร ศรีขวัญ ร.ร.นาทวีวิทยาคม ด.ญ.กฤตพร ศรีขวัญ 

320 02239 นางพรเพ็ญ รัตนะ ร.ร.นาทวีวิทยาคม นายปญญาวัชร  รัตนะ 

321 14012 นางวชิรา มุสิกพงษ ร.ร.ทับชางวิทยาคม น.ส.กนกพร มุสิกพงษ 

322 18994 นางธัญลักษณ บางัสสาเระ ร.ร.เทพา ด.ช.ณัฐวุฒิ บางัสสาเระ 

323 21969 นางเพ็ญภิลักษณ   รักษนาเวศ ร.ร.เทพพิทยาภาณุมาศ ด.ช.กิตติพัฒน รักษนาเวศ 

324 12866 นายวิชัย แกววิเชียร ร.ร.สะบายอยวิทยา น.ส.รวิภา แกววิเชียร 

325 11616 นายสนาน วารกีุล ร.ร.สะเดาขรรคชัยฯ ด.ช.ณัฐชนน วารีกุล 

326 13132 นางอารม พรหมรักษ ร.ร.สะเดาขรรคชัยฯ ด.ญ.วิริศรา พรหมรักษ 
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327 01863 นายธีระ ออนเจริญ ขาราชการบํานาญสพม.16 น.ส.ศุจินันท ออนเจริญ 

   โรงเรียนเอกชน 

328 23696 นางปริยานุช กุลถวายพร ร.ร.แจงวิทยา นายปวเรศ กุลถวายพร 

329 11489 นางจรรยวรรธน  ทองศรีรักษ ร.ร.แจงวิทยา ด.ช.ชวภณ ทองศรีรักษ 

330 11175 นายสมบูรณ ศรีระสันต ร.ร.แจงวิทยา น.ส.จุฑามณี ศรีระสันต 

331 17191 นางพัฑฒิดา เขียวจีน ร.ร.กลับเพชรศึกษา เด็กหญิงกันตพิชชา  เขียวจีน 

332 13306 นางประพร จํารัส ร.ร.จุลสมัย ด.ญ.ณัฐธิรา จํารัส  

333 11702 นางศิวาพร  สุวรรณบัณทิตย ร.ร.จุลสมัย น.ส.กุลธิดา  สุวรรณบัณทิตย 

334 16513 นายสุทธิพงศ ขุนชิตร ร.ร.หวังดี ด.ญ.พัณณิตา ขุนชิตร 

335 15166 นายกาญจน เพียรเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา ด.ญ.กันติชา เพียรเจริญ 

336 17674 นายธานี มณีรัตน วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา นายอรรถกร มณีรัตน 

337 23852 นายสันติ ดาวเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา นายกษิดิ์เดช ดาวเรือง 

338 17165 นางสาวชัญญานุช  ละออกอ วท.วชิราโปลีสงขลา ด.ช.พีรวิชญ ชูรักษ 

339 23663 นางวรรณา ภูขะโร ร.ร.วชิรานุกูล ด.ช.กิตติพัฒน ภูขะโร 

340 20599 นางวิไล ธนนิมิต ว.อาชวีศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา น.ส.ลภัสรดา ธนนิมิต 

341 19800 นายนงนภัส อํานวยสุข ร.ร.ชัยมงคลวิทย นายกฤตภาส อํานวยสุข 

342 20854 นางสาวอรนงค กาลวงศ ร.ร.ศรีวิทยา ด.ช.เจยวัฒน พายุหิน 

343 23107 นางสกุลนันท ประทุมวัลย ร.ร.สมพงศวิทยาจะทิ้งพระ นายธนสิทธิ์ ประทุมวัลย 

344 20381 นางสุพิศ เทพศรี ร.ร.ราษฎรบํารุง ด.ญ.อภิชญา เทพศรี 

345 22201 นายธวัชชัย สีสวาท ร.ร.ราษฎนิยมวิทยา ด.ญ.หัสวานี สีสวาท 

346 23819 นางอารียา ประสมพงค ร.ร.พรหมเจริญวิทยา ด.ช.เจษฎากร ประสมพงค 

347 11959 นางอนุชลี ปรางนอย ร.ร.ธิดานุเคราะห น.ส.ปยพิชญ ปรางนอย 

348 22438 นางนิลรัตน ขันเงิน ร.ร.ธิดานุเคราะห น.ส.เขมาภรณ ขันเงิน 

349 18348 นางออยอัฉรา บัวแกว ร.ร.ธิดานุเคราะห น.ส.พิชญา บัวแกว 

350 18241 นางเสาวภา จิตตพงศ ร.ร.แสงทองวิทยา ด.ช.วรพิชญ จิตตพงศ 

351 14627 นางกัลยา ชาคโรทัย ร.ร.แสงทองวิทยา นายเตชิต ชาคโรทัย 

352 13527 นางสวนีย ปรางยิ้ม ร.ร.แสงทองวิทยา น.ส.อัสมาวีย ปรางยิ้ม 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

353 22161 นางพิไลพร ชินธนไพศาล ร.ร.ทวีรัตน ด.ช.พีรณัฐ วิสะพันธ 

354 15188 นางนงลักษณ พิทักษธรรม ร.ร.กอบกาญจนศกึษามูลนิธ ิ ด.ช.สรรทัศน พิทักษธรรม 

355 20560 นางนฤนารถ ออนรัศมี ร.ร.กอบกาญจนศกึษามูลนิธ ิ ด.ญ.ธันยชนก ออนรัศมี 

356 17134 นายอํานาจ หนูมี ร.ร.สมานคุณวิทยาทาน ด.ญ.นรากร หนูมี 

357 19155 นายชลิต แกนเจริญ ร.ร.สมานคุณวิทยาทาน                              นายวุฒิ แกนเจริญ 

358 14764 นางชฎารัตน ทองประสม ร.ร.ศรีนครมูลนิธิ ด.ญ.วิรัญชนา ทองประสม 

359 14783 นางขนิษฐา บรรจง ร.ร.ศรีนครมูลนิธิ ด.ช.นิธิศักดิ์ บรรจง 

360 11248 นางสุนิสา ณ ภิบาล ร.ร.ศรีนครมูลนิธิ ด.ญ.สิริยากร ณ ภิบาล 

361 22856 นางอากร  วัฒนกิจรุงโรจน ร.ร.พลวิทยา น.ส.ณัชชา  วัฒนกิจรุงโรจน 

362 17208 นางตรีชฎา ธรรมโชติ ร.ร.พลวิทยา นายอภิรัตน ธรรมโชติ 

363 12187 นางสมัญญา ไชยภักดี ร.ร.พลวิทยา ด.ญ.นาเดีย ไชยภักดี 

364 18542 นายชวลิต ชุมอินทร ร.ร.สุวรรณวงศ น.ส.ชาลิสา ชุมอินทร 

365 18541 นางจุรีภรณ เชี่ยวชาญ ร.ร.สุวรรณวงศ ด.ช.ภูรินทร  เชี่ยวชาญ 

366 20712 นางพรพิพล มหาพรหมประเสริฐ ร.ร.สุวรรณวงศ ด.ช.บารมี  มหาพรหมประเสริฐ 

367 19507 นางสาวเจือทิพย  รัตนพันธ ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ ด.ช.ณัฐวัตร สุวรรณชาตรี 

368 19510 นางพรทิพย ชวยดี ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ ด.ญ.พรณภัทร ชวยดี 

369 19450 นางนิตยา สุขชาญ ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ ด.ช.กันตกนิษฐ  สุขชาญ 

370 19509 นางวิจิตรา เรือนแกว ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ ด.ญ.สิริวตี เรือนแกว 

371 21730 นางสาวเบญจวรรณ  อารมรัตน ร.ร.กิตติวิทยบานพรุ ด.ช.ธนาธิป โชคผอง 

372 20529 นางปรารถนา ดิสโร ร.ร.สหศาสตรวิทยาคาร นายภัทรวุทท ดิสโร 

373 24971 นางองัคณา พนมวัลย ร.ร.สหศาสตรวิทยาคาร ด.ญ.จิราพัชร พนมวัลย 

374 20726 นางสายใจ    รัตนสันตยากุล ร.ร.ศรีสวางวงศ ด.ช.อิทธิมันต      รัตนสันตยากุล 

375 23238 นางภิญญดา พุฒิเนตร ร.ร.สมัยศึกษา น.ส.ณภัทร พุฒิเนตร 

376 14677 นางพัชนี บินกาญจน ร.ร.อักษรศิริ ด.ญ.ธัชพรรณ บินกาญจน 

377 19035 นางสมศรี ขุนชิตร ร.ร.ชาตรีวิทยา น.ส.สุดารัตน ขุนชิตร 

378 21813 นางสุพิชชา  ลีทิพยพิชฌานันท ร.ร.อนุบาลนครหาดใหญ  น.ส.บุณยวีร  ลีพิทยพิชฌานันท 

379 23021 น.ส.ขนิฐา หนูเมียน ร.ร.วรพัฒน ด.ญ.อาทิตยา ใหมออน 
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ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

380 25323 น.ส.ทิพยอุษา กิ้มเสง ร.ร.ธํารงวิทยาพัฒนาเยาวชน ด.ช.พรหมพิริยะ  พรหมหอง 

381 23613 น.ส.สุวิมล ประทุมทอง ร.ร.กิตติวิทย ด.ช.ธารไท ประทุมทอง 

382 17093 นายบุญเลิศ ชีวะอิสระกุล ว.เทคโนโลยชีางกลภาคใต ด.ช.ชนมชนก ชีวะอิสระกุล 

383 23535 นางปยะดา เกื้องิ้ว ร.ร.วิริยะเธียรวิทยา ด.ญ.กมลวรรณ       เกื้องิ้ว 

384 19664 น.ส.ชุลี เลี่ยมสุวรรณ ร.ร.บุญเลิศอนุสรณ ด.ช.ศุภกฤต          ศรีธนชัยสวัสดิ์ 

385 16924 นางสมัย ฮกเกี่ยน ร.ร.เตรียมบัณทิตพิชชาลัย น.ส.วโรชา ฮกเกี่ยน 

386 18526 นางกฤติยา วัชรดีกุล วท.หาดใหญบริหารธุรกิจสากล ด.ญ.วีรยา วัชรดีกุล 

387 16490 นายจรินทร ธรรมรักษ วท.พาณิชยการหาดใหญ น.ส.พรรณปพร     ธรรมรักษ 

388 19415 นางมีนา สุขสุวรรณ วท.พาณิชยการหาดใหญ ด.ช.ภูริณัฐ สุขสุวรรณ 

389 19250 นางรัชนีวรรณ มณีสุวรรณ วท.พาณิชยการหาดใหญ ด.ช.พจนิชญ มณีสุวรรณ 

390 18681 นางปริยานุช เพ็ชรประดิษฐ     วท.หาดใหญอํานวยวิทย ด.ญ.กวินนาฏ เพ็ชรประดิษฐ 

391 14895 วาที่ ร.ต.หญิงแทนกานต ศิลปวิสุทธิ์ วท.อุดมศึกษาพณิชยการ ด.ช.มุขเมธิน ศิลปวิสุทธิ์ 

392 17271 นายอภัย นาคเกตุ วท.อุดมศึกษาพณิชยการ ด.ช.ปริชญ นาคเกตุ 

393 20785 นางเปมิกา มุณีแนม ร.ร.สองแสงวิทยา ด.ญ.กวินธิดา มุณีแนม 

394 20926 นายโอภาส ประภา ร.ร.สองแสงวิทยา ด.ญ.บุญศิตา ประภา 

395 16734 วาที่ ร.ต.หญิงจักรวิดา  เหล็กนิ่ม วท.สองแสงพณิชยการ ด.ช.ศรันยพงศ เหล็กนิ่ม 

396 21978 น.ส.กันยา ชุมฝา ร.ร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ ด.ช.ศิครินทร โสะหมัด 

397 21291 นางประภัสสร คงรักษ ร.ร.สุทธิรักษ ด.ช.ธนวัฒน คงรักษ 

398 13057 นางจิณณรัตน  กฤตยาเรืองกิตติ์ ร.ร.สายชล ด.ช.รัฐโรจน  กฤตยาเรืองกิตติ์ 

399 13061 นางศิริเพ็ญ สุวรรณโณ ร.ร.เสนพงศ น.ส.ศิรภัสสร สุวรรณโณ 

400 20835 นางนิรมล แสงสะนุ ร.ร.กฤษณาวิทยา น.ส.ชุติมา แสงสะนุ 

401 23981 นางโสภิส จิตตภักดี ร.ร.วงศวิทย นายกลวัชร จิตตภักดี 

402 24153 นางณัฎฐกา คําสุพรม ร.ร.แกวบุตร-คูสกุล ด.ญ.แกวบุตร คําสุพรม 

403 24648 นางภัษร ี อิแอ ร.ร.มูลนิธิอิตีซอมวิทยา ด.ช.ซุลกิฟลี อิแอ 

  สังกัดเทศบาล 

404 20632 นางอิสราภรณ  คเชนทองสุวรรณ สํานักงานเทศบาลนครสงขลา ด.ญ.พีรดา  คเชนทองสุวรรณ 

405 13067 นายสําราญ ประทุมวัลย สํานักงานเทศบาลนครสงขลา น.ส.ชนกสุดา ประทุมวัลย 
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406 21201 นางดารุณี กะลาสี ร.ร.เทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) น.ส.ธญานี กะลาสี 

407 14248 นางวาสนา  ประทุมชาติภักดี ร.ร.เทศบาล 2 (ออนอุทิศ) น.ส.ประภาสิริ  ประทุมชาติภักดี 

408 20683 นางศรนิทร ดวงชวย ร.ร.เทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) น.ส.ปยมณ ดวงชวย 

409 15508 นางพรรษา เวศโกศล ร.ร.เทศบาล 4 (บานแหลมทราย) ด.ญ.ภัทรนันท เวศโกศล 

410 17651 นายเหม ประสานสงฆ ร.ร.เทศบาล 4 (บานแหลมทราย) ด.ญ.คุลิกา ประสานสงฆ 

411 22549 น.ส.วาสินี ดาเลง ร.ร.เทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) ด.ญ.สุพิชญา สามเมือง 

412 24611 นายสุชาติ สุวรรณมณี ร.ร.เทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) ด.ญ.พรชนก สุวรรณมณี 

413 19520 น.ส.ปุณิกา อินทจันทร ร.ร.เทศบาล 1 (เอ็งเสยีงสามัคคี) ด.ช.บุญฤทธิ์ อินทจันทร 

414 19336 นายมนิต นิลโมจน ร.ร.เทศบาล 1 (เอง็เสยีงสามัคคี) ด.ญ.มนัจฉรา นิลโมจน 

415 22326 นางรินทรรดี พิทักษ ร.ร.เทศบาล 1 (เอ็งเสยีงสามัคคี) ด.ญ.ถลัชนันท จันทรละออง 

416 16419 นางศันสุณีพร นิยมวาส ร.ร.เทศบาล 2 (บานหาดใหญ) ด.ญ.นันธมน นิยมวาส 

417 19394 นางณิชาภา ลีธนันชัย ร.ร.เทศบาล 2 (บานหาดใหญ) ด.ญ.ธิรดา ลีธนันชัย 

418 18195 น.ส.อภิรดี สินจรูญศักดิ์ ร.ร.เทศบาล 3 (โศภนพิทยาฯ) ด.ช.ณัฎฐธนัน ทองคํา 

419 18419 นายวุฒิพงษ แพทยพงศ ร.ร.เทศบาล 3 (โศภนพิทยาฯ) ด.ช.พีรพัชร แพทยพงศ 

420 20060 นางจิดาภา อินทรสมบัติ ร.ร.เทศบาล  4 ( วัดคลองเรียน ) ด.ช.ปรเมษฐ อินทรสมบัติ 

421 25129 นางวรรทนา นวลขวัญ ร.ร.เทศบาล 5 (วัดหาดใหญใน) ด.ญ. ฉัตรลดา นวลขวัญ 

422 11065 นายวิโรจน ทองชะนะ ร.ร.เทศบาล 1 บานสะเดา นายกิตติภัฎ ทองชะนะ 

423 11357 นางพรรณิดา ทองแกว ร.ร.เทศบาล 1 บานสะเดา นายณัฐวัชร ทองแกว 

424 21529 นางบุญพา จารนัย ร.ร.เทศบาล 2 บานสะเดา ด.ช.ภูษณ จารนัย 

425 16579 นางเยาวเรศ  หมัดโสะ ร.ร.เทศบาล 3 ชุมชนหมูบานตวัอยาง น.ส.ชาลิสา หมัดโสะ 

426 19282 นายวินัยพงษ คําแหง ร.ร.เทศบาล ๑ ( ชมุชนบานอดุมทอง) ด.ช.นพณัฐ คําแหง 

427 13714 นางสาวเพ็ญ แทนจันทร ร.ร.เทศบาลเมืองปาดังเบซาร ด.ญ.ชนิสรา พันธคีรี 

428 22190 นางพิกุล จันทรมณี ร.ร.เทศบาลตําบลนาทว ี ด.ญ.สิริรัช จันทรมณี 

  สังกัดอื่น ๆ 

429 06455 นายอาคม รอดเนียม สํานักงานศึกษาธกิารภาค 11 น.ส.อภิสรา รอดเนียม 

430 14530 นางพัชรินทร ลังแท สํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา ด.ญ.นันทนภัส ลังแท 

431 22528 นางณฐมน บุญสราง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวดัสงขลา น.ส.ธนวันต บุญสราง 
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432 18474 นางวิไล ศิริยา สนง.การศกึษาเอกชนจงัหวัดสงขลา ด.ญ.อรวรรยา ศิริยา 

433 23711 นางวรเดช พรอมมูล สนง.การศกึษาเอกชนจงัหวัดสงขลา ด.ญ.นัจญมี พรอมมูล 

434 06561 นายชวฤทธิ์  ทองเพ็ชรจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา น.ส.ขนิษฐา  ทองเพ็ชรจันทร 

435 15109 นางยุพิน ทองหลอ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา น.ส.ก่ิงเพชร ทองหลอ 

436 19858 น.ส.ยุพดี อินทสร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.จณิสตา อินทสร 

437 20161 นางปริยา ทิพยจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.ณัฐณิชา แคคํา 

438 21460 นางจารุวรรณ เพชรรักษ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.ฟาเดีย เพชรรักษ 

439 21523 นางดวงใจ ขุนแผว มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.ฉัตตา ขุนแผว 

440 23289 นางนฤภร    ไชยสุขทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.กฤษตมุข ไชยสุขทักษิณ 

441 24654 น.ส.รันยรดา บุญชวย มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.ปฐวี แกวรัตนะ 

442 24655 นางสุภาภรณ มณี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.สรัลพร มณี 

443 24892 นางจิรวรรณ โปเกลี้ยง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.สุภิสรา โปเกลี้ยง 

444 24893 นางอรุณี ติเอียดยอ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.ชนาภา ติเอียดยอ 

445 24891 นางสิตานัน  แกวเกาะสะบา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.วรวราวรรณ  แกวเกาะสะบา 

446 25127 นางพวงเพ็ญ สุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา น.ส. ภัทรญา สุวรรณ 

447 24855 น.ส.จุฑามาศ  แกวศรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.ธีรนาถ แกวรุง 

448 15047 นายไพจิต พันธุทอง มทร.ศรีวิชัย ด.ญ.ธนัญญา พันธุทอง 

449 20750 นายพิเชษฐ พรหมใหม มทร.ศรีวิชัย ด.ช.ฌารีฟ พรหมใหม 

450 24191 นางธารารัตน อะฆะนัง มทร.ศรีวิชัย ด.ญ.วริศรา อะฆะนัง 

451 24572 น.ส.ภัทรมน     วรพงษพัฒนา สํานักงาน กศน.จงัหวัดสงขลา ด.ญ.เอมอุมา โลจนานันท 

452 24631 นายสรชัย กาญจนเพ็ญ สํานักงาน กศน.จงัหวัดสงขลา ด.ญ.ธิญาดา กาญจนเพ็ญ 

453 00091 นายโกบ ยามาเจริญ สํานักงาน กศน จงัหวัดสงขลา นายณัฐพงศ ยามาเจริญ 

454 22140 นางเกศินี จุณรัตน สํานักงาน กศน.จงัหวัดสงขลา ด.ญ.พิชญาภรณ  จุณรัตน 

455 24859 นางอภิญญา แกวโสธร สํานักงาน กศน จงัหวัดสงขลา ด.ช.ปริญญา  สําราญเจริญสุข 

456 18847 นายวินิตย ยืนชนม สํานักงาน กศน.จงัหวัดสงขลา ด.ญ.ณิชาภัทร  ยืนชนม 

457 10512 นายสุเชษ มากชูชิต สํานักงาน กศน.จงัหวัดสงขลา ด.ช.สิงหา มากชูชิต 

458 23177 นางสุทิศา วีเงิน สํานักงาน กศน.จงัหวัดสงขลา นายศุภณัฐ วีเงิน 
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459 23571 นางรัตนา เพชรมณ ี สํานักงาน กศน.จงัหวัดสงขลา ด.ญ.ปารวี เพชรมณี 

460 23931 นางทรงศรี สิทธิชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ด.ช.ทรงศักดิ์ สิทธิชัย 

461 12162 นางสุวรรณา วรกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นายณัฐภัทร วรกุล 

462 24096 นางสุวิมล สุวรรณรัศมี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ด.ช.สุธิรักษ สุวรรณรัศมี 

463 22998 นางพรฤดี ไพชํานาญ วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา ด.ญ.ฑิถากร ไพชํานาญ 

464 17643 นายประทีป สองแกว วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ด.ช.ทินกฤต สองแกว 

465 17352 นางมลฤดี พิชัยยุทธ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ด.ญ.ปยมน พิชัยยุทธ 

466 13221 นางมัณฑิตา ธนาธรธนิน ร.ร.สงขลาพัฒนาปญญา น.ส.พัณณชิตา  ศิริวัชรธนเลิศ 

467 17555 นางอําพา กาญจนถาวร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ น.ส.อัจจิมา กาญจนถาวร 

468 12768 นายวินัย เชื้อพราหมณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ด.ช.ชนุดร เชื้อพราหมณ 

469 21188 นายประยุทธิ์ แดงขาว วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ด.ช.ประนิวัฒน  แดงขาว 

470 16588 นางพัชรี พัศระ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชวีศึกษาภาคใต นายนพัส พัศระ 

471 23722 นางดวงใจ ฤทธิเดช วก.หลวงประธานราษฎรนิกร ด.ญ.เมธาวินี เรืองสังข 

472 22411 นายพุทธิพงศ อุยยะพัฒน วก.หลวงประธานราษฎรนกิร ด.ญ.ณิชาภัทร อุยยะพัฒน 

473 12855 นางชุติกาญจน  ธีรวงศดิลกธร ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา นายณัทพงศ ธีรวงศดิลกธร 

474 15844 นายนิรุตต์ิ คงชู ร.ร.โสตศึกษาจังหวัดสงขลา ด.ญ.ฐิติวรดา คงชู 

475 22771 นายเชฎฐกมล พันเยาว วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา น.ส.ขวัญจิรา พันเยาว 

476 03318 นางจําเนียร   วงศประไพโรจน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา น.ส.กรองบุญ   วงศประไพโรจน 

477 22865 นายธํารง เทพรัตน วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ด.ช.พีรพล เทพรัตน 

478 19211 นางบุญทรง พลฑา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี นายจารุพัฒน พลฑา 

479 22228 นางมลิวรรณ รอดชุม วก.สมเด็จเจาพระโคะ ด.ญ.อันดามัน รอดชุม 

480 19706 นายจรุงศักด์ิ ศรีมาลา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ น.ส.ปวีณสุดา ศรีมาลา 

481 24084 นางนภาพร คงสอน ศูนยการศกึษาพเิศษ เขตการศกึษา 3 นายชิษณุพงศ คงสอน 

482 22934 นางชนัญชิดา เพชรมณ ี วิทยาลัยชุมชนสงขลา ด.ญ.อังควรา เพชรมณี 

483 23849 นางจิราพิชญ โกมลเมฆ สมาชิกไมมีสังกัดเรียกเก็บ น.ส.วีรยา โกมลเมฆ 

484 16420 นายกษธน ชีวรุงโรจน สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จาํกดั ด.ช.กฤตภาส ชีวรุงโรจน 

 


