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บัญชีรายชื่อผูแทนสมาชิก 

ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ – สกุล สังกัด 

1 06454 นายศุภมิตร ธัมมิกะกุล สํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ 

2 03194 นายสมบูรณ หุยยอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3 03485 นายจํานงค  เพชรประกอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

4 08346 นางดวงฤดี สุวรรณรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

5 21345 นายสิทธิพร บญุญานุวัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

6 23474 นายชาคริต สุทธิพันธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

7 24212 นายสุจินดา แซฮั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

8 24984 นายชาติชาย ชางแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

9 24986 น.ส.วรีวรรณ อําภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

10 06561 นายชวฤทธิ ์ ทองเพ็ชรจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

11 06574 ผศ.เพียงแข พงษศิริบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

12 08717 นายสมาน อรามวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

13 11465 นางปยมาศ ศิริศุภนนท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

14 14383 นางพิไลพร คงเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

15 16062 นางภัชลี สุดเอ้ือม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

16 18985 นางนภสร สุวรรณโณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

17 20161 นางปริยา ทิพยจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

18 21458 นายฉลอง อาคาสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

19 21523 นางดวงใจ ขุนแผว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

20 22754 นายมานพ ออนแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

21 22763 น.ส.ผดุงขวัญ คมขํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

22 24729 นางสิริกานต ฉั่วประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

23 25031 น.ส.พรฤดี ศรีรุจี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

24 08569 นางพรรณประไพ เบญจสุขสวัสดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

25 11796 นางสมศิริ นคราวงศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

26 16430 นายพัลลภ มานพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

27 03318 นางจําเนียร วงศประไพโรจน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 

28 15224 น.ส.สุดา อรามเรือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 
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ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ – สกุล สังกัด 

29 08556 นายอรัญ คงนวลใย สถาบัน กศน.ภาคใต 

30 10052 นายจักรพงษ จันทรเพท วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

31 17643 นายประทีป สองแกว วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

32 02751 นายสมโมท สหกโร สํานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา 

33 09163 นายเจริญ สุวรรณวงศ สํานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา 

34 13995 นางประไพ ณ รังษี   สํานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา 

35 14950 นางวาสนา จันทรบุตร สํานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา 

36 15776 นายสุเทพ จินดาวรรณ สํานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา 

37 17353 นายเสถียร ทวีรัตน สํานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา 

38 21651 นางปราณี จันแกว สํานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา 

39 23170 นางจตุพร สุวรรณลอยลอง สํานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา 

40 23461 นายคณาธิป บุญญารัตน สํานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา 

41 02890 นายเชาวลิตร สุวรรณรัตน สํานักศิลปากรที่ ๑๓ สงขลา 

42 22998 นางพรฤดี ไพชํานาญ วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา 

43 18818 น.ส.ศจี อนันตโสภาจิตร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 

44 18908 นางอรอัชฌา ถานะยาโน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 

45 13905 นายธีรชัย มากชิต วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 

46 14964 นายอํานาจ มณี วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 

47 09022 นางพรทิพย สุวรรโณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

48 15590 น.ส.วลัยลักษณ ชาญชญานนท วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

49 20569 นายโกวิทย สองสี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

50 21565 น.ส.แสงเดือน ศิริสงคราม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

51 01886 นางสุจิตรา พิระพงศ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

52 20615 นางผดุงศรี พสุนธราธรรม โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา 

53 23963 นายธีระชัย บุญโสดา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

54 23964 นายพงษศักด์ิ ราชสุวรรณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

55 24083 น.ส.อาริญา เกิดชู ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๓ 

56 22403 นายฤทธิรงค หลัดจันทร สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

57 22436 นายวินัย อิสโร สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 
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ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ – สกุล สังกัด 

58 00050 นางสุนาถ เพ็ญศิร ิ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

59 02302 นายสํารอง กองสวัสดิ์ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

60 02316 นายอุดร เจริญมาศ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

61 02319 นางทองทิพย เอกรัตน สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

62 02330 นางพรณี รัตนกานตะดิลก สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

63 02414 นางอัมมร พืชมงคล สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

64 02846 นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

65 02943 นางเครือวัลย เอกจิตต สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

66 02944 นางนพธีรา ขุนชํานาญ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

67 04346 นางศิวพร จุลวรรณา สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

68 05522 นางลัดดา กองสวัสดิ์ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

69 06710 นายสมชาย เพ็ญศิร ิ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

70 06932 นายสอด แสงแกว สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

71 08488 นายทนงพร ชอวิเชียร สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

72 09985 นางเยาวนิตย พรหมพัฒน สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

73 10930 นายนิกร ยางทอง สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

74 12102 นางจันทรเพ็ญ พรอนุวงศ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

75 15573 นายธีรโชติเอ่ียมธเนศ อนุกูล สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

76 18267 นางวรรนิภา กิจถาวร สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

77 21911 นางสุวรรณี สหกโร สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

78 22711 นางสุภา ทองสุกใส สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

79 18010 นายจรัส มากสวัสดิ์ กองการศึกษาเทศบาลเมืองเขารูปชาง 

80 26365 น.ส.วรรษนันท ยานะวิมุติ โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบานอุดมทอง) 

81 15390 นายเหม หมัดอาหวา กองการศึกษาเทศบาลเมืองควนลัง 

เทศบาลนครสงขลา 

82 21533 นางเอริสา ชูบุรี โรงเรียนเทศบาล ๑ (ถนนนครนอก) 

83 04552 น.ส.จงกล มณีพงค โรงเรียนเทศบาล ๒ (ออนอุทิศ) 

84 13649 นางสลักจิต พุฒนอย โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดศาลาหัวยาง)       

85 19208 นางพรเพ็ญ ณ สงขลา โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานแหลมทราย) 
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ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ – สกุล สังกัด 

86 19875 นางธิราพร กราพันธ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บานแหลมทราย) 

87 15141 นายสิทธิชัย แกวคํา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปอมนอก) 

88 23547 นายเวียง ไชยสวัสด์ิ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวปอมนอก) 

89 04541 นายนิคม แกวมณี สํานักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา 

90 20633 นางวาริ นิยมวรรณ สํานักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา 

91 21593 นางรุจิสา ขุนแกว สํานักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา 

เทศบาลนครหาดใหญ 

92 04251 นายวิจิตร สารานพกุล โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 

93 09409 นายเจริญ ขุมทอง โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 

94 15327 นางปรีดา ชวยสุข โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) 

95 26471 นางภารดี กาญจนารักษ โรงเรียนเทศบาล ๒ (บานหาดใหญ) 

96 13512 น.ส.โศจิมาศ จุลวุฒิพงศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) 

97 24001 นางวิลารัตน พงศพาณิชย โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) 

98 18055 นายบรรจบ ศรีรักษ โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) 

99 10690 นายเสงี่ยม พุทธจันทร โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) 

100 22818 นางกรกมล แทนมณี โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ) 

101 22521 น.ส.สุทัศนนันทน เนียมรัตน สํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ 

102 24341 นายปาณัสม ปะดุกา โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝน) 

เทศบาลเมืองสะเดา 

103 00598 นางสุวรรณรี รักษาแกว โรงเรียนเทศบาล ๑ บานสะเดา 

104 12172 นายสุทธิชัย ปยดิลก โรงเรียนเทศบาล ๑ บานสะเดา 

105 14791 นายวิชัย ดิษสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๒ บานสะเดา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ 

106 02725 นายสมพงษ สุวรรณชาตรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ 

107 15916 น.ส.มาหรัน สุขพันธ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ 

108 17448 นางประไพ เพชรสกุล สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ 

อําเภอเมือง 

109 09967 นางสิริรัตน อมตเวทย โรงเรียนวิเชียรชม   

110 13219 นายอรุณ บุญเรือง โรงเรียนวิเชียรชม   

111 02539 นางสยมพร ปริญญาศิริ โรงเรียนอนุบาลสงขลา    



 6

ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ – สกุล สังกัด 

112 03892 นางอารีย บรรจงรัตน โรงเรียนอนุบาลสงขลา    

113 23820 นางชุลีพร แสงสุริยันต โรงเรียนอนุบาลสงขลา    

114 15643 นางศรีพร สุวรรณโณ โรงเรียนวัดทุงหวังใน 

115 18783 นางเบญจมาพร มีสัจจานนท โรงเรียนวัดทรายขาว 

116 09946 นายสุพัฒ แสงจันทร โรงเรียนวัดแหลมพอ 

117 21683 นายอนันต ลองแดง โรงเรียนบานดอนขี้เหล็ก 

อําเภอสิงหนคร 

118 05935 นายสมมนัส สินธโร โรงเรียนบานมวงงาม 

119 05983 นางวิมลมาศ พันธุชนะ โรงเรียนวัดปะโอ 

120 03873 นายสําเร็จ วงษสวัสดิ์ โรงเรียนบานขนุน 

121 16344 นายณัฐบัตร กองกิตตไพศาล โรงเรียนวัดหวยพุด 

122 10804 นายปรีชา ศรีพิบูลย โรงเรียนวัดสถิตยชลธาร 

123 13332 นางอุไรวรรณ เลิศศักดิ์วานิช โรงเรียนวัดโลกา 

124 17658 นายยุธยา ทิพยดนตรี โรงเรียนบานเขาแดง 

125 15638 นางพรรณี บุญพันธ โรงเรียนวัดตาหลวงคง 

126 12703 นายบุญเลิศ กมลเจริญ โรงเรียนวัดทํานบตางหน 

127 17767 นายเอกชัย ซังชาสิทธิ์ โรงเรียนบานบางไหน 

อําเภอสทิงพระ 

128 15968 นายไพสิทธิ์ ทรัพยมณ ี โรงเรียนวัดนางเหลา 

129 20749 น.ส.ชนินนาถ แกวดีเลิศ โรงเรียนสมเด็จเจาพะโคะ 

130 27033 นายพิศณุ โกมล โรงเรียนวัดดีหลวง 

131 07408 นายบรรฑิต คงพันธุ โรงเรียนในเมือง 

132 19080 นางสุภาภรณ ชูเปย โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ 

133 03695 นายประสงค โชติชวง โรงเรียนบานวัดใหม 

134 07803 นายสมใจ วรกรรณ โรงเรียนวัดทาหิน 

อําเภอระโนด 

135 04799 นายไสว ศรีเกตุ โรงเรียนวัดพังยาง 

136 21016 นายสุณพล สิทธิรัตน โรงเรียนวัดใหญ 

137 04825 นายสมชาติ ทองแปน โรงเรียนชุมชนวัดสามบอ 

138 16766 นายสุทธิ ไชยานุพัทธกุล โรงเรียนวัดสน 
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ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ – สกุล สังกัด 

139 04648 นายอนันต ชูชื่น โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 

140 16368 นายสุนันต ธีระบัญชร โรงเรียนทาบอนมิตรภาพที่ ๙๐ 

141 23299 นายสมพงศ พละไชย โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๑๑ 

142 04917 นายอํานวย ชมเชย โรงเรียนวัดผักกูด 

143 18690 นางขวัญเรือน ชวยนุกูล โรงเรียนบานระโนต (ธัญเจริญ) 

144 19770 นายวิจัย บัวแดง โรงเรียนวัดหัวปา 

อําเภอกระแสสินธุ 

145 07390 นายสมพงศ หนูแท โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค) 

146 12711 นายวิรัตน หาแกว โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 

อําเภอนาหมอม 

147 10278 นายเสถียร จิตภักดี โรงเรียนวัดโพธาราม 

148 25069 นายประชิด สุวรรณบุตร โรงเรียนบานตนปริง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

149 12302 นางเพ็ญศรี เนาวศิลป สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

150 20320 นางพนาวรรณ เรืองมา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

151 21246 นางวรีวรรณ สุวรรณชาตรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒ 

อําเภอหาดใหญ 

152 05124 นายสมควร พุทธวิโร โรงเรียนบานทุงเลียบ 

153 11224 นายคลอง หลุมเพ็ต โรงเรียนบานทาหมอไชย 

154 22654 นางทวนทอง ฤทธิ์เทวา โรงเรียนวัดเจริญราษฎร 

155 15311 นายชวลิต คงคาเนรมิตร  โรงเรียนวัดทุงลุงมิตรภาพที่ ๑๙๘ 

156 20627 นายเสวียง มูลติไชย โรงเรียนบานทุงจัง 

157 22082 นายณรงค รัตนมาลา โรงเรียนทุงปรือพิทยาคม 

158 08706 นายทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ โรงเรียนบานทุงใหญ 

159 09524 นายปราโมทย บุญญโส โรงเรียนทาจีนอุดมวิทยา 

160 19840 นายวิโรจน จรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย 

161 00763 นายประภาส ฉิมแกว โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ ์

162 17928 นายจรัล พรหมดวง โรงเรียนบานทาไทร 

163 19326 นายหวันลาริ เห็นชอบ โรงเรียนบานเกาะหมี 

164 00881 นายโชติ รัตนศรี โรงเรียนบานบางแฟบ 
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ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ – สกุล สังกัด 

165 05445 นายพุฒิพงศ แกวหวังสกูล โรงเรียนบานคลองหวะ 

166 09208 นายนิทัศน มีสุขศรี โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ ๑๑ 

167 22994 นายปฏิวัติ แกวคงศรี โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 

อําเภอรัตภูมิ 

168 00818 นายนุกูล สกูลวงษ โรงเรียนชุมชนบานโคกคาย 

169 00988 นายสมบูรณ ขุนไพชิต โรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย 

170 15568 นายอมรินทร ขุนทองเพชร โรงเรียนวัดคูหาใน 

171 00805 นายภาณุพงศ ไตรทิพยานนท โรงเรียนวัดทุงคา 

172 21294 นายพิษณุ ชายเกตุ โรงเรียนบานเขารักเกียรติ 

173 00933 นางกุญชชญา ลิ่มมณีธร โรงเรียนบานกําแพงเพชร 

174 22470 นายสมพร ทองศรีจันทร โรงเรียนวัดรัตนวราราม 

175 23245 นายจรัสพร ลางคุลเกษตริน โรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิ 

176 00919 นางสวาท อินทจันทร โรงเรียนชุมชนบานนาสีทอง 

177 19922 นางวิไลวรรณ มณีรักษ โรงเรียนบานเขาพระ 

อําเภอควนเนียง 

178 01199 นายไสว หนนูคง โรงเรียนวัดคงคาวดี 

179 01978 นางรสิตา พงษจีน โรงเรียนบานควนเนียง 

180 01169 นายสมปอง หนูเทพ โรงเรียนบานบางเหรียง 

181 07124 นางวิมาลา ณ วาโย โรงเรียนบานหนาควน 

182 01106 นายถาวร สุวรรณพฤกษ โรงเรียนบานบอหวา 

183 10562 น.ส.อรณิชชา ไชยพูล โรงเรียนบานควนโส 

อําเภอบางกล่ํา 

184 02603 นางมาริหยาม มากจังหวัด โรงเรียนวัดนารังนก 

185 11440 นายภิรมย สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบานหาร 

186 09145 นายภูมิพงศ สุรินราช โรงเรียนบานโคกเมา 

187 14081 นายวิจิต อินทรัตน โรงเรียนบานยางงาม 

188 19556 นายวิชา ณ สงขลา โรงเรียนวัดเนินพิชัย 

อําเภอคลองหอยโขง 

189 05143 นายประพาส รัตนพันธ โรงเรียนวัดบางศาลา 

190 13953 นายสุชาติ ขวัญกลับ โรงเรียนบานตนสาน 
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ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ – สกุล สังกัด 

191 23563 นายอุทัย ปลอดภัย โรงเรียนบานหนาวัดโพธิ ์

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ 

192 26234 นายประสิทธิ์ หนูกุง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ 

193 22746 นายปราโมทย แกวมณีโชติ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓ 

อําเภอจะนะ 

194 01535 นายจรันทร มูลจันทร โรงเรียนบานนา 

195 12047 นายชัชชัย ศรัยทอง โรงเรียนบานน้ําเค็ม 

196 21047 นายบรรจบ คงจันทร โรงเรียนบานโหนด 

197 08834 นายนิรัฐ ดวงปาน โรงเรียนวัดประจา 

198 14017 นายกระจาง ศิริกาศ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 

199 15135 นางอาภาภรณ มณีคง โรงเรียนวัดบานไร 

200 01450 นางเอกจิตรา จันทรจิตจริงใจ โรงเรียนบานแค 

201 10571 น.ส.ละออง ขวัญเพ็ชร โรงเรียนชุมชนวัดนํ้าขาว 

202 01475 นายสามารถ จันทลิกา โรงเรียนบานสะกอม 

203 21762 น.ส.อมรรัตน ยอดสุดเอื้อม โรงเรียนบานตลิ่งชัน 

204 01794 นายอุดม คงยะฤทธิ์ โรงเรียนบานมางอน 

205 10451 นายสุนทร แกววิชิต โรงเรียนชุมชนบานทางควาย 

206 14406 นายกําชัย ผองผุด โรงเรียนบานปากบางนาทับ 

207 14855 นางพรพรรณ พิรุณ โรงเรียนบานสะพานหัก 

208 19122 นางฐิมลรัตน เส็นเหล็ม โรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน 

อําเภอเทพา 

209 06910 นายพิศุทธิ์ เหนี่ยวทอง โรงเรียนบานลําไพล 

210 07019 นายสุรพัศ รัตนไชย โรงเรียนบานแมที 

211 14357 นายยุทธนา วงษงาม โรงเรียนบานทาไทร 

212 00461 นายโสภณ บัวผัน โรงเรียนบานใหม 

213 06959 นายคนึง แกวมณี โรงเรียนบานนาจวก 

214 06893 นายพฤทธิพร สงแสง โรงเรียนบานคลองขุด 

215 22570 นายอรรถพร ทองคํา โรงเรียนบานตูหยง 

216 12808 นายเจษฎา บูเอียด โรงเรียนบานพระพุทธ 

217 20862 นายเทพ มากชูชิต โรงเรียนบานเทพา 
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ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ – สกุล สังกัด 

218 12083 น.ส.วนิดา ไหมพรม โรงเรียนบานมวงถ้ํา 

219 27326 นายอนุชา พุมเสน โรงเรียนบานปากบางสะกอม 

220 01484 นายณัฐวุฒิ เกื้อกอยอด โรงเรียนวัดคลองยอ 

221 20972 นางสารุณีย สังขเจริญ โรงเรียนบานบอน้ําสม 

222 26429 นายธม บุญธรรม โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ ๑๔๙ 

223 07037 นายไสว หมื่นเพชร โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา ๒ 

224 12997 นายบดินทร ไชยพยัญ โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา ๓ 

อําเภอนาทวี 

225 11129 นายสมชาย ยอดเมฆ โรงเรียนบานนาทวี 

226 14902 นายธีระศักด์ิ อรามเรือง โรงเรียนบานนาทวี 

227 09047 นายคมสัน อุยสกุล โรงเรียนบานเคลียง 

228 22048 นายเศรษฐพล เร็มเสม โรงเรียนบานทุงน้ําขาว 

229 11786 นายอุทัย เพชรหนู โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 

230 16288 นายกมล จันแกว โรงเรียนวัดนาหมอศรี 

231 01903 นางวรรณา อุยสกุล โรงเรียนบานพอบิด 

232 15372 นางสิริยา หนูสีคง โรงเรียนบานสะพานเคียน 

233 10028 นายศิริพงษ เพชรมณี โรงเรียนบานเกา 

234 26930 นายธีรศักด์ิ แกวบุญ โรงเรียนบานปาเร็ด 

235 02160 นายประภาส ยอดนุย โรงเรียนวัดวังไทร 

236 07722 นายยงยุทธ อําไพ โรงเรียนวัดบานลุม 

อําเภอสะบายอย 

237 23370 นางณัฐกานต ชูชวย อ๋ิวสกุล โรงเรียนสะบายอย 

238 20119 น.ส.ศศินา ยศดํา โรงเรียนบานคอลอมุดอ 

239 03787 นายสมพล คงมา โรงเรียนบานบอทอง 

240 03826 นายวิรัตน รัตนะ โรงเรียนชุมชนบานนากัน 

241 03828 นายวุฒิพงศ รัตนะ โรงเรียนบานเกา 

242 14583 นายสุนทร ไชยขวัญ โรงเรียนบานหวยบอน 

243 07054 นายทศพร พงคสุวรรณ โรงเรียนบานทับยาง 

244 09754 นายไวพจน จิตมณี โรงเรียนบานทุงไพล 

245 17822 นายอุทัย บุญเพชรทอง โรงเรียนบานถ้ําตลอด 
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ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ – สกุล สังกัด 

246 23476 นายทนง เฝอแกว โรงเรียนธรรมศาสตร-จุฬา ๑ 

247 25708 นายทวี สมหวัง โรงเรียนบานสุโสะ 

248 14307 นางประภาพรรณ กุลลาย โรงเรียนบานตะเคียนทอง 

249 17388 นายทิวา สายกิ้มซวน โรงเรียนบานฉลุง 

อําเภอสะเดา 

250 18942 นายคลายเทพ นนทพุทธ โรงเรียนชุมชนบานปาดัง 

251 20987 นายศตพร เหมทานนท โรงเรียนบานคลองแงะ(ชาติบุณยวิทยาคาร) 

252 23027 นายฐิติวัฏฏ กล่ําจีน โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

253 16009 นายอําไพ ดําพลับ โรงเรียนบานระตะ 

254 20093 น.ส.สาวิตรี แกวจินดา โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ 

255 04759 นางระรวย อิสโร โรงเรียนบานทาโพธิ์ 

256 10038 นายสุเจต บุญโสภา โรงเรียนวัดสองพี่นอง 

257 14564 นายธงไชย อนันตพรรค โรงเรียนบานปริก (กุกองวิทยาคาร) 

258 18069 นางน้ําทิพย มวงปลอด โรงเรียนบานหัวถนน 

259 13940 นายวรรษา สุริยันยงค โรงเรียนบานไร (ตระเวนชายแดนอนุสรณ) 

260 11067 วาที่ ร.ท.วุฒิพร วิทยาพันธประชา โรงเรียนบานหน่ําฮั้ว 

261 00458 นายอภิชาติ ทิ้งแหละ โรงเรียนบานควนตานี 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 

262 13638 นางเกศรา ศรกีาญจน สพม.สงขลาที่ ๑๖ 

263 03456 นายสําเริง เต็งรัง ขาราชการบํานาญ สพม.สงขลาที่ ๑๖ 

264 06430 นางอุษา เหมตะศิลป ขาราชการบํานาญ สพม.สงขลาที่ ๑๖ 

265 06466 วาที่ ร.ต.ธีรศักดิ์ ลิมปนดุษฎี ขาราชการบํานาญ สพม.สงขลาที่ ๑๖ 

266 23600 นายสุเดน เครือแกว ขาราชการบํานาญ สพม.สงขลาที่ ๑๖ 

267 08653 นางจุรี จันตุด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

268 17154 นายประเสริฐศักดิ์ สังขพันธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

269 17871 นางอรุณกานต มาสินทพันธุ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

270 18944 นายบรรจบ พิสุทธิพันธุ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 

271 16592 นางอําไพ ใจรักษ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

272 18703 นายวินิจ ซุนสุวรรณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

273 21350 น.ส.วรรณา บินดุสะ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 
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274 26320 นายวิชิต หนูผุด โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

275 07321 นายสมพร เอียดประพาล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

276 08071 น.ส.มุกดา เสาวภาคย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

277 12122 นางลักขณา ชํานิธุระการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

278 15775 นายอนันต ผุดเกตุ โรงเรียนนวมินทราชทูิศ ทักษิณ 

279 06827 นางวิไลพร พรหมเรือง โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

280 24383 นายวชิระ ภูเพชร โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

281 08189 นายณรงค ฉลาด โรงเรียนธรรมโฆสิต 

282 16237 นายสามารถ แกวสุวรรณ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

283 22116 นางทิชา เจริญสิน โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

284 02666 นายวิรัช ทองแกมแกว โรงเรียนระโนด 

285 15142 น.ส.ศุภากร ตูเฮี่ยน โรงเรียนระโนดวิทยา 

286 17667 นางสุจิณ พงศไพบูลย โรงเรียนระโนดวิทยา 

287 07317 นางยุพิน ชูเรืองสุข โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา 

288 04981 นายมนูญ เทพทวี โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ 

289 04998 นายอําพร แกวมโน โรงเรียนชะแลนิมิตวิทยา 

290 19695 นางศินีนาถ จันดี โรงเรียนสามบอวิทยา 

291 00533 นางสาคร นันทะชิน โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

292 02264 นางปาจรีย สุขละเอียด โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

293 08603 นางกุญชชญา ไชยชนะ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

294 10272 นายชาติชัย เลิศวิบูลยลักษณ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

295 06334 นายวศิน การีรัตน โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

296 06353 นายรวิพล ไชยบุญ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

297 06358 นางชนิดาภา ผองแผว โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

298 07686 นายวิรัตน หนูขาว โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

299 07761 นางปุณยวีร เจริญศิลาวาทย โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

300 23962 นายประกิจ ทองรักษ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

301 08857 นายกอศักด์ิ ศรีนอย โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 

302 21308 นายนวพล สังขแกว โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 
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303 23142 นายนพฤทธิ์ อัมโร โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ๒ 

304 19247 นางวรัทยา สุวัฒนะ โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 

305 23992 นายรณภบ สําเภาทอง โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 

306 24925 นางละออ ทองมาก โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 

307 14849 นางเพ็ญณภัทร ธรรมโชติ โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม 

308 02211 นายประทุม เกื้อกูล โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน 

309 04293 นางรัชนีกูล ชนะวรรณโณ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน 

310 17122 นางฐิวิชญา มีชูวรพงศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวร ี๒ สงขลา 

311 18729 นางณวลนอย          บัวเงิน โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา 

312 00652 นายนิรันดร วิจะสิกะ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 

313 21324 นางถนอมทรัพย นูนนอย โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 

314 01069 นางวลัย ธนานุสนธิ์ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 

315 14428 นายวีระ เสนาวรรณ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 

316 16587 นางอมรรัตน เจะพงศ โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรพิทยา 

317 18833 นางสุภาพ สังขสงฆ โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรพิทยา 

318 02238 นางพรเพ็ญ รัตนะ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 

319 16743 น.ส.มุจลินท คณะทอง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 

320 07283 นายสุภาพ ณ เทพา โรงเรียนเทพา 

321 14325 สิบเอกนิวัตร มณีโชติ โรงเรียนสะบายอยวิทยา 

322 07671 น.ส.โสภิต ยุทธโกษา โรงเรียนสะเดา”ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” 

323 18555 นางบุปผา กัติยัง โรงเรียนสะเดา”ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” 

324 21191 น.ส.เพ็ญวดี เหมบุปผกะ โรงเรียนสะเดา”ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” 

325 09180 นางทับทิม ศรีชวย โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 

326 14404 น.ส.สายทิพย มียิ้ม โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 

327 07277 นายสุชาติ ชาติวัฒนา โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

328 18456 นายสมนึก กฤษณาพันธ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 

โรงเรียนเอกชน  

329 14631 นางปยะรัตน จิ๋วเจริญ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 

330 01313 นางวันดี บัวก่ิง โรงเรียนแจงวิทยา 
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331 11175 นายสมบูรณ ศรีระสันต โรงเรียนแจงวิทยา 

332 11350 น.ส.ผาณิต ประพัฒน โรงเรียนแจงวิทยา 

333 15705 นางสาโรจน จันทรพล โรงเรียนแจงวิทยา 

334 18805 นางรัตนา พันธทอง โรงเรียนหวังดี 

335 13136 นางวาสนา จันไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 

336 15197 นางกานตสิรี ฟาราจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 

337 15548 นายกิตติพล หนูโยม วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 

338 01342 นายพชร มิ่งแกว โรงเรียนจุลสมัย 

339 15351 นางนฤมล ภูขะโร โรงเรียนจุลสมัย 

340 19801 นางชะร ี พรหมสมบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 

341 13862 นายสุวิทย เนินชนม โรงเรียนวชิรานุกูล 

342 17634 น.ส.ณัฏฐชญานิศ อักษรชู โรงเรียนธิดานุเคราะห 

343 17686 นางกาญจนา สุภากาญจน โรงเรียนธิดานุเคราะห 

344 24225 นางเตือนจิต วิกรเมศกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห 

345 14742 นางชวนชม ปวีณขจรวงศ โรงเรียนศรีนครมูลนิธ ิ

346 25518 นางสุธิดา รําเพย โรงเรียนศรีนครมูลนิธ ิ

347 26244 นางจีรภิญญา ชุมช ู โรงเรียนศรีนครมูลนิธ ิ

348 15073 นางจิราภรณ ทับสระ โรงเรียนพลวิทยา 

349 17336 นางสุดา ทิพยจํานงค  โรงเรียนพลวิทยา 

350 21479 น.ส.ภัทรณิชาพิมพ   ชาญกาญจน โรงเรียนพลวิทยา 

351 17803 นางจันทรเพ็ญ ศิริเสถียร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 

352 18962 นายสมภพ จันทราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 

353 16314 นางธสชา พัศระ โรงเรียนสองแสงวิทยา 

354 20373 นายสุภาพ หนอสกูล โรงเรียนสองแสงวิทยา 

355 15740 นายจิรกิตต ฤทธิ์เทวา โรงเรียนกอบกาญจนศึกษามูลนิธิ 

356 15743 นายเอกพงษ สุวรรณวงศ โรงเรียนกอบกาญจนศึกษามูลนิธิ 

357 14237 นายพิพัตน เสนาพิทักษกลุ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 

358 23640 นายธนากร ธนบัตร โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 

359 17065 นางอําพร อินทรแปน โรงเรียนทวีรัตน 



 15

ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ – สกุล สังกัด 

360 10349 นายสิทธิโชค เพชรเอียง โรงเรียนแสงทองวิทยา 

361 13982 นายคิด ทองไดคลาย โรงเรียนแสงทองวิทยา 

362 18003 นางจารุวรรณ ฉายแกว โรงเรียนแสงทองวิทยา 

363 15187 นางวารี ทิพรัตน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ 

364 19178 นางอํานวย หนูพริก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ 

365 24232 นางฉันทนา คีรินทร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ 

366 18874 นางนิสากร โชติมณี โรงเรียนกิตติวิทยบานพรุ 

367 17732 นายเจษฎา สินสโมสร โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 

368 18365 นายพิเชษฐ ชูดํา โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 

369 20813 นายพันธวริศ จิตประพันธ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 

370 22329 นายภูสิทธิ์ เติมประยูร โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 

371 18542 นายชวลิต ชุมอินทร โรงเรียนสุวรรณวงศ 

372 20919 นางนุสรา ไชยภักดี โรงเรียนสุวรรณวงศ 

373 22925 นางณัฐวดี ชูรักษ โรงเรียนสุวรรณวงศ 

374 15405 นายชูศักด์ิ ซายหนู โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร 

375 18889 นายอภิญญา สิทธิพันธ โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร 

376 08380 นายยงยุทธ แกวบพิตร โรงเรียนศรีสวางวงศ 

377 11874 นางเพียงสวาท ทองแกมแกว วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย 

378 24279 นายไกรศรี ประสวนศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 

379 13061 นางศิริเพ็ญ สุวรรณโณ โรงเรียนเสนพงศ 

380 19107 น.ส.ชฎา แสงพงศชวาล โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 

381 20497 น.ส.จุฬานาถ รัตนพงศ โรงเรียนสมพงศวิทยาจะทิ้งพระ 

382 23106 นายเนติพัฒน ประทุมวัลย โรงเรียนศรีวิทยา 

383 20365 น.ส.ศรัณยรัตน ศิริพันธุ โรงเรียนราษฎรบํารุง 

384 23126 นายเฉลิมพันธ รองสวัสดิ์ โรงเรียนประชาบํารุงวิทย 

385 23745 นางบังอร เพ็ชรขาว โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา 

386 10633 นายณรงคศักดิ์ สุริยะโชติ โรงเรียนสมัยศึกษา 

387 11437 นางสุนิสา รัตนวิจิตร โรงเรียนกิตติวิทย 

388 12481 นายวิรัช จันทรเกิด โรงเรียนทิพรัตนวิทยาคาร 
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389 12831 นายสัมพันธ บุรีศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ 

390 14249 นางเสาวภา พลนิล โรงเรียนชาตรีวิทยา 

391 16906 นางดวงแข ขุนทองเพชร โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา 

392 17085 นายนิรัตน กาฬพันธุ วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลภาคใต 

393 18044 น.ส.อาษา เพ็ชรสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญบริหารธุรกิจสากล 

394 19539 นายโชคชัย ใจฐิติวิทย โรงเรียนอนุบาลกุลจินต 

395 24027 นายศุภมิตร บุญเลิศ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ 

396 27012 นายยรรยง สุขมี วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ 

397 08356 นางธัญลักษณ สุทธิสวาง โรงเรียนสุทธิรักษ 

398 10197 นางประภัสสร ทองดียิ่ง โรงเรียนสายชล 

399 00584 นางมนสิตา สันตกิารัณย โรงเรียนกฤษณาวิทยา 

400 24032 นายโกมล หมัดหระ โรงเรียนวงศวิทย 

401 01364 นายประเสริฐ จอมฉางหวาง ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

402 02516 นางจินตนา รัตนโชติ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

403 03530 นายชวง ปานแกว ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

404 03953 นายสมเพยีร ดวงสุวรรณ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

405 05669 นางนงนุช มณีสุรัตน ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

406 05692 นางฉลวย ใหมวัด ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

407 05788 นายมาโนช ปุรัษกาญจน ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

408 05793 นายการัณย พรอนุวงศ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

409 05890 นางแผวจิต วิชัยโย ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

410 05892 นางวีณา เกษตรตละ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

411 06044 นางจรรยา ชูสาย ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

412 06054 นายวิศิษถ หนูสุคนธ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

413 06161 นางศรีลาวรรณ คมกฤส ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

414 06256 นายสวาท ไชยออนแกว ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

415 06261 นางเจียมจิตร อุทัยรัตน ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

416 07289 นายวิโรจน ลองเซง ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

417 07841 นายนิพนธ มุสิกพงศ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 
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418 07858 นายพนม นะวฒักุล ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

419 07905 นายพนม แสงพายัพ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

420 08788 นายรุงโรจน ไชยเจริญ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

421 09480 นางมนทรัตน หลุมเพ็ต ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

422 10539 นายสมศักด์ิ พัศระ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

423 10678 นายอาวุธ มหาสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

424 10679 นางประไพ มหาสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

425 10929 นายสานิตย วงศสวัสด์ิ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

426 11076 นางจําเนียร เกตุทับทิม ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

427 11442 นายจํานงค ทองทราย ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

428 11567 น.ส.ศุลีพร วิริยะสมบัติ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

429 11808 นายเคลื่อน รูปสูง ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

430 13831 นายขนิษฐ ศรีสวาง ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

431 17923 นายไพศาล คงจินดามุณี ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

432 18297 นายพินิจ สุธาประดิษฐ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

433 19002 นางอังคณา ศานติชาติศักดิ์ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

434 20957 นางสุพร ทองทราย ขาราชการบํานาญ สพป.สข.1 

435 00709 นางวนิดา วงศจันทร ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

436 00770 นายนุกูล ทองศรีจันทร ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

437 00781 นายเฉลิมศักด์ิ วงศจันทร ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

438 00813 นายพัฒนพงษ วงศจันทร ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

439 00829 นายเสนอ ทศกูล ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

440 00887 นายประทาน อิสระทะ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

441 00904 นางลําดวน พันธนียะ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

442 00906 นายมะโน ไชยเพชร ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

443 00943 นางสงวน จันทรสุวรรณ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

444 01243 นายพบ ประทุมทอง ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

445 02548 นายมนัส มุสิกะศิริ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

446 02574 นายชูชาติ แตงเทศ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 
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447 02680 นายสวัสดิ์ ศรีระสันต ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

448 05028 น.ส.วิชญารัตน พรหมจรรย ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

449 05078 นางวนิดา เจริญมาศ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

450 05152 นายละมาย แกวสนิท ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

451 05271 นายอํานวย เจริญศรี ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

452 05387 นายอุทัย สุจวิพันธุ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

453 05504 นางเรณู สุจวิพันธุ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

454 06298 นายมงคล พรหมพัฒน ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

455 06930 นายปน ปลอดทอง ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

456 08162 นายพล พุทธโร ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

457 08696 นายวิจิตร รัตนภูมี ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

458 11870 นางสุนีย สัจจากุล ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

459 13275 นายอรุณ ลือเกียรติคุณ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

460 15474 นางอัจจิมา ชัยสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 

461 00193 นางวรรโณ ชื่นจิต ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

462 00217 นายสมมิตร ชื่นจิต ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

463 00382 นางสุมล สืบชนะ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

464 01550 นายชรัต หนูนวล ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

465 01672 นายสมปอง ทองขุนดํา ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

466 01728 นายสุนนท รัตนกิจ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

467 01735 นายเสรี จันทรเพ็ญ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

468 01781 นายวินัย อภัยรัตน ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

469 01989 นางฤดี จันทสระ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

470 02287 นายอนุชิต เสนะพันธุ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

471 03973 นายวิรุณ โจถาวร ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

472 07723 นายมานพ ทองแดง ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

473 07906 นายเฉลิม ชัยกิจ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

474 08961 นางมาลี จงเปาหยิน ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

475 11106 นายสพุจน แสงจันทร ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 
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476 12131 รอยตรีจรัส ศรีประพันธ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

477 14282 นางอัญชนา ภุมราเศวต ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

478 15229 นายพวง ชัยสวัสดิ์ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 

479 16872 นายพงษ แกวทัศน ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 
 


