
 
 

ประกาศสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

เรื่อง  รายชื่อสมาชิกผูไดรับทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําป 2559 
 

 ตามที่สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด ไดออกประกาศ เรื่อง การใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตร

สมาชิก ประจําป 2559 ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2559  บัดนี้ ไดดําเนินการพิจารณาเสร็จสิ้นแลว มีผูไดรับทุน 

จํานวน 447 ทุน ทุนละ 3,000 บาท  จึงออกประกาศรายชื่อผูไดรับทุน ตามบัญชีทายประกาศนี้ และสหกรณได

โอนเงินเขาบัญชีสมาชิกที่มีอยูกับสหกรณในเดือนกันยายน 2559 
 

 จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2559 

 

      (ลงชื่อ)  

(นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



บัญชีรายชื�อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร 
 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานท่ีปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

1 20760 นางกาญจนา เกื้อกูล สพป.สงขลาเขต 1 ด.ญ.ณัฐชญา เกื้อกูล 

2 14241 นางพัทยา จันทา สพป.สงขลาเขต 1 นายจักรี จันทา 

อําเภอเมืองสงขลา 

3 24976 นางทิพวรรณ สารพร โรงเรียนอนุบาลสงขลา นายปฤษฐ สารพร 

4 26394 นางอรวรรณ ชนะ โรงเรียนอนุบาลสงขลา น.ส.กรกนก ชนะ 

5 18121 นางผกามาส คงส ี โรงเรียนวิเชียรชม ด.ช.ธีรนนท คงสี 

6 14411 นางสิดาพร แสงสวาง โรงเรียนวิเชียรชม ด.ช.ทิพธนัช แสงสวาง 

7 09184 นางสุนาถ สายกิ้มซวน โรงเรียนวัดทุงหวังใน นายชนกันต เจริญผล 

8 10611 นายเคียง นกแกว โรงเรียนบานน้ํากระจาย นายศตพร นกแกว 

9 23731 นางรัตติยา ประสานสงฆ โรงเรียนวัดแชมอุทิศ ด.ญ.ภัทรวรรณ ประสานสงฆ 

10 19466 นางจิราพร นวลศิลป โรงเรียนวัดสามกอง ด.ช.รณภพ นวลศิลป 

11 07740 นางประไพพร ศรียา โรงเรียนวัดทรายขาว นายฐิษญาณ ศรียา 

12 03614 นางจําเนียร อุตมะมุณีย โรงเรียนบานกลาง นายธนาเทพ อุตมะมุณีย 

13 01367 นางจิราภรณ ขวัญพรหม โรงเรียนวัดทายยอ น.ส.ภาสุรภัค ขวัญพรหม 

14 16624 นางจุฑาทิพย บุณยะศิวะ โรงเรียนชุมชนบานดาน ด.ช.ภูริต บุณยะศิวะ 

15 14615 นางหนูพิส จิรานุกรม โรงเรียนบานบางดาน น.ส.ปยนารถ จิรานุกรม 

16 12519 นางประภาภรณ  ดําชวย โรงเรียนบานบออิฐ นายณัชพล ดําชวย 

17 20111 น.ส.รุงดล นฤนาทมโนรม โรงเรียนบานดอนขี้เหล็ก น.ส.เนตรตี            นฤนาทมโนรม 

อําเภอสิงหนคร 

18 13567 นายบรรจง สุวรรณมณี โรงเรียนวัดโลกา น.ส.อัญชนก สุวรรณมณี 

19 22375 นางนิศา ปานสี โรงเรียนวัดบอทรัพย นายเชนทร ปานสี 

20 19080 นางสุภาภรณ ชูเปย โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา ด.ช.ชาญธาดา ชูเปย 

21 23421 นางมนฑา วิจิตรโสภา โรงเรียนวัดบางเขียด น.ส.ศุภิสรา วิจิตรโสภา 

22 14418 นางนันทอุรา ชางแก โรงเรียนบานบางไหน นายเทพรักษ สุวรรณวงศ 

23 21236 นางสุภาณี นิลวัตร โรงเรียนวัดดีหลวงนอก น.ส.กัณฐิกา นิลวัตร 

24 22592 นางสุดารัตน โชติมณี โรงเรียนวัดมะขามคลาน ด.ญ.สาลินี โชติมณี 

25 20755 นางสุวรรณี หีมเดช โรงเรียนวัดปะโอ ด.ช.ธีรนัย หีมเดช 



ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานท่ีปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

26 17327 นางยินดี นุยเนียม โรงเรียนบานคลองทาแตง นายอดิศร นุยเนียม 

27 12180 นายธงชัย โชติชวง โรงเรียนวัดบานพราว ด.ช.ธีรภัทร โชติชวง 

28 15638 นางพรรณี บุญพันธ โรงเรียนวัดตาหลวงคง นายทันการณ บุญพันธ 

29 25479 นางธนิกานต ดิษฐสุวรรณ โรงเรียนวัดหนองหอย ด.ช.ธนชัย ดิษฐสุวรรณ 

30 25979 นายมนู ซุนสุวรรณ โรงเรียนบานมวงงาม ด.ญ.ธนิษฐา ซุนสุวรรณ 

31 22282 นางอารยา ออนแกว โรงเรียนวัดสวางอารมณ ด.ญ.อัญชิสา ออนแกว 

32 20035 นางเจะหยะ บินเตล็บ โรงเรียนบานขนุน ด.ญ.นัจวา บินเตล็บ 

33 16471 นางอรพินท หนูฟอง โรงเรียนวัดประตูเขียน น.ส.วริศรา หนูฟอง 

34 21309 นางจําเนียร ปานทองคํา โรงเรียนบานเขาแดง ด.ญ.กชกร ปานทองคํา 

35 17689 นายมาโนช มุณีแนม โรงเรียนวัดแหลมจาก น.ส.นงนภัส มุณีแนม 

36 09240 นายประยูร ไชยแกว โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ น.ส.ณิชนันทน ไชยแกว 

37 26466 นางสายเพ็ญ สมพงศ โรงเรียนวัดหวยพุด น.ส.ภัสวรรณ นิลสุวรณ 

38 19216 นางอนงค ทองจินดา โรงเรียนวัดทํานบตางหน ด.ญ.ศุภิสรา ทองจินดา 

39 14151 นายวาทิน แกวเปนทอง โรงเรียนบานหัวเขา ด.ญ.ธัญพิชชา แกวเปนทอง 

40 16630 นางปริยฉัตร สุขเกษม โรงเรียนบานทาแคง ด.ญ.เปมิกา สุขเกษม 

อําเภอสทิงพระ 

41 15644 นางสมมิต พวงสอน โรงเรียนบานวัดใหม ด.ญ.กุลทิวา ทองสอน 

42 21827 นางจุไรรัตน หนูมิตร โรงเรียนวัดบอแดง ด.ญ.อุรชา หนูมิตร 

43 14810 นางสมใจ ขาวสนิท โรงเรียนวัดทาหิน น.ส.ชัญญาภัค ขาวสนิท 

44 03515 น.ส.อริสรา แกวภิบาล โรงเรียนวัดพังกก น.ส.ภัทรวรรณ อิสโร 

45 11475 นางพราภรณ พันธุมณี โรงเรียนวัดนางเหลา นายอรุณพร พันธุมณี 

46 16635 นางนฤมล ชูชีพ โรงเรียนวัดประเจียก ด.ญ.ชณัฐธิดา ชูชีพ 

47 03626 นางพรทิพย แกวประดิษฐ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ น.ส.ตุลธิดา แกวประดิษฐ 

48 17955 นางอนงค มะสัน โรงเรียนวัดแหลมวัง นายอัศมเดช มะสัน 

49 17527 นางจุฑารัตน ผลิฟา โรงเรียนวัดดีหลวง ด.ญ.ณฐิตา ผลิฟา 

50 03972 นางผะอบ เดชทองจันทร โรงเรียนวัดผาสุกาวาส น.ส.นิศานาถ เดชทองจันทร 

51 24545 นางอังสุธร ไชยชาญยุทธ โรงเรียนสมเด็จเจาพะโคะ ด.ญ.วิสุเนตร ไชยชาญยุทธ 

52 15097 นางอัมพา ชุมศรีเมฆ โรงเรียนวัดหวยลาด น.ส.ญาโณทัย ชุมศรีเมฆ 

53 18569 นางปาริชาต อินทรัตน โรงเรียนวัดประดูหอม(เหลืออุทิศ) นายประพัฒนพงษ  คําภา 

 



ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานท่ีปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

54 26942 นางพรทิพย สุกใส โรงเรียนวัดสนามไชย ด.ญ.บุษบงกช สุกใส 

อําเภอกระแสสินธุ 

55 19547 นายทินกร มากจันทร โรงเรียนวัดกาหรํา น.ส.นรากร มากจันทร 

56 19632 นางเปรมฤดี จันทสงค โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส ด.ญ.รวินันท จันทสงค 

57 20673 นางสุดิ้น นาควารี โรงเรียนวัดแหลมบอทอ ด.ญ.สุภาวิตา นาควารี 

58 20077 นางบุญยงค เพชรสงคราม โรงเรียนบานโคกแหว ด.ช.สันติภาพ เพชรสงคราม 

อําเภอระโนด 

59 19235 นางอมรรัตน วงศพระจันทร โรงเรียนวัดคลองเปด นายอรรถวุธ          วงศพระจันทร 

60 19579 นายสุเทพ สุวรรณหงส โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ด.ญ.อรวรรยา สุวรรณหงส 

61 26675 นายสมบูรณ ทองกรด โรงเรียนบานมาบบัว ด.ช.พัทธนันท ทองกรด 

62 12910 นายสัมฤทธิ์ จันทรแกว โรงเรียนชุมชนวัดสามบอ นายสิรวิชญ จันทรแกว 

63 15380 นางศุภลักษณ ศรีวิเชียร โรงเรียนวัดสามี นายวศนิ ศรีวิเชียร 

64 26360 นางกุลภัสสรณ มวงแดง โรงเรียนชุมชนวัดบานขาว ด.ช.นพปฎล มวงแดง 

65 16325 นางพิชยญา ชุมภูทอง โรงเรียนบานบอตรุ ด.ช.จิรวัฒน ชุมภูทอง 

66 18499 นางเครือวรรณ อินศรีไกร โรงเรียนราชประชานุเคราะห 11 ด.ญ.ธันยธรณ อินศรีไกร 

67 14935 นางพรศรี รัตนบรรเลง โรงเรียนวัดเจดียงาม ด.ช.จักรภพ รัตนบรรเลง 

68 26333 นายอภิรัฐ จันทรักษ โรงเรียนวัดหัวเค็ด น.ส.พิชามญช จันทรักษ 

69 16972 วาที่ ร.อ.ศักดา หอมขาว โรงเรียนวัดหัวปา ด.ช.สมิทธิ์ หอมขาว 

70 16557 นางจุไรรัตน พรอมมูล โรงเรียนวัดเถรแกว นายธันตชนก พรอมมูล 

71 21783 นางศศิประภา รัตนมาลา โรงเรียนวัดจาก ด.ญ.ศุภิสรา รัตนมาลา 

72 22236 นางกัลยา หนูคง โรงเรียนบานรับแพรก ด.ญ.ธัญวรัตน หนูคง 

73 20069 นางดวงกมล ขุนนุย โรงเรียนวัดแจง นายวรวุฒิ ขุนนุย 

74 22930 นายผดุงศักดิ์ ชุมอินทร โรงเรียนบานระโนด (ธัญเจริญ) ด.ญ.สุภากมล ชุมอินทร 

75 26300 นายสุวิทย ชวยเทพ โรงเรียนบานหนาทอง ด.ช.สรวิชญ ชวยเทพ 

76 14511 น.ส.วิไลวรรณ ตรีโชติ โรงเรียนวัดประดู น.ส.อัจฉรา เพชรพันธ 

อําเภอนาหมอม 

77 21229 นายภูมินทร ทองคงแกว โรงเรียนวัดทุงฆอโฆสิตาราม ด.ญ.กันติชา ทองคงแกว 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  

78 20320 นางพนาวรรณ กฤตยานิตย สพป.สงขลา เขต 2 ด.ญ.ภรภัทร เรืองมา 

79 12838 นางวิรภา วิลัยรัตน สพป.สงขลา เขต 2 ด.ญ.สุไรยา หีมเบ็ญสัน 



ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานท่ีปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

อําเภอหาดใหญ 

80 22272 นายสมยศ สะรุโณ โรงเรียนวัดคลองแห ด.ญ.กิตติวรา สะรุโณ 

81 18075 นางสุเมตตา ดําสงแสง โรงเรียนวัดดอน นายธนพนธ ดําสงแสง 

82 13482 นางพัชนี บุญรักสงค โรงเรียนทาจีนอุดมวิทยา นายเจตฤทธิ์ บุญรักษสงค 

83 26290 นางณัฐณิช ศิริรัตน โรงเรียนบานทุงใหญ ด.ช.ภูริวัฒน ศิริรัตน 

84 22783 นางภาภาอร ออมทิพย โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง ด.ญ.พัชรนันทน นุยเนียม 

85 23944 นางดวงกมล จินดารัตน โรงเรียนบานบางแฟบ น.ส.ภัทจาริณ จินดารัตน 

86 15814 นางจิราภรณ ชัยกลิ่น โรงเรียนวัดเทพชุมนุม น.ส.ภิญญาภรณ ชัยกลิ่น 

87 19840 นายวิโรจน จรสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย นายเอกพล วรสิทธิ์ 

88 01002 นายกระเสียง ศรประดิษฐ โรงเรียนวัดเจริญราษฎร น.ส.ปพิชญา ศรประดิษฐ 

89 20440 นางจิตตรัตน ออนยะลา โรงเรียนบานฉลุง ด.ช.ภัคภัทร ออนยะลา 

90 21233 นางกานดา ชายเกตุ โรงเรียนบานควน นายธนัญชัย ชายเกตุ 

91 19040 นายธรนัส ทองชูชวย โรงเรียนวัดทาแซ ด.ญ.กันยสินี ทองชูชวย 

92 10854 นายสวัสดิ์ คงเมฆ โรงเรียนบานคลองเปล น.ส.จุฑารัตน คงเมฆ 

93 19326 นายหวันลาริ เห็นชอบ โรงเรียนบานเกาะหมี นายปรินทร เห็นชอบ 

94 18390 นางฐิติกมณฑ จันทโกศล โรงเรียนบานคลองหวะ นายฐปวัชร จันทโกศล 

95 09208 นายนิทัศน มีสุขศรี โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 น.ส.ปุณฑริก มีสุขศรี 

96 14619 นางบุปผา ไชยเวทย โรงเรียนบานไร ด.ช.เศรษฐพงศ ไชยเวทย 

97 11378 นายสวาง นิลรัตน โรงเรียนวัดหูแร น.ส.ณัฐวดี นิลรัตน 

98 12999 นางนงคนุช ราชรองวังนุชิต โรงเรียนบานคลองปอม น.ส.ชนิกานต         ราชรองวังนุชิต 

99 20692 นางอารมณ กันยะต๊ิบ โรงเรียนวัดพรุเตาะ น.ส.คันธรส กันยะต๊ิบ 

100 05607 นางยุพดี ธีรวร โรงเรียนเสนาณรงควิทยา น.ส.กองทอง ธีระวร 

101 16087 นางสุภาวดี ดวงจันทร โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ น.ส.ปญญจพัชช ศรีวิเชียร 

102 18708 นางสุจิตรา ศรีสมบัติ โรงเรียนบานใต น.ส.สรมน ศรีสมบัติ 

103 25893 นายมนัส ถีราวุฒิ โรงเรียนรักเมืองไทย 6 ด.ช.ฌานทัศน จิตตเกต 

104 17982 นายณัชพล นิลสุพรรณ โรงเรียนบานโปะหมอ นายรัชตพล นิลสุพรรณ 

อําเภอรัตภูมิ 

105 21840 นายอดิศักดิ์ คชสงคราม โรงเรียนบานเนินนิมิตร ด.ช.ณัฐวัฒน คชสงคราม 

106 20819 นายไมตรี ไชยกาฬ โรงเรียนชุมชนบานนาสีทอง ด.ช.ดิษณกร ไชยกาฬ 

107 13706 นางไพริน ขุนเพชร โรงเรียนบานชายคลอง น.ส.พัชรพร ขุนเพชร 
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108 00933 นางกุญชชญา ลิ่มมณีธร โรงเรียนบานกําแพงเพชร นายชุติเดช ลิ่มมณีธร 

109 09758 นางประภา บุญศิริ โรงเรียนวัดรตันวราราม น.ส.ณัฐฐากาญจน บุญศิริ 

110 04755 นางกฤติมา ซายหนู โรงเรียนบานทุงคมบาง น.ส.ยศมล ซายหนู 

111 23822 นางสุปราณี กาญจนะ โรงเรียนบานพรุพอ น.ส.เนตรชนก กาญจนะ 

112 18919 นางจารุวรรณ เกิดสมกาล โรงเรียนวัดเจริญภูผา ด.ญ.ศุภิสรา เกิดสมกาล 

113 12920 นางอารมณ กองวงศจันทร โรงเรียนบานควนดินแดง ด.ช.ธนวัฒน กองวงศจันทร 

114 20070 น.ส.อัณณญาลักษณ   ภูมิพันธ โรงเรียนวัดทุงคา นายศักฎาวิชญ หมันพลี 

115 19952 วาที่ ร.ต.หญิงนงนุช   จิระแพทย โรงเรียนบานทามะปราง น.ส.ธนวรรณ จิระแพทย 

116 12468 นายเกษมศักดิ์ เรืองเพชร โรงเรียนวัดคูหาใน น.ส.กาญจนา เรืองเพชร 

117 15539 นางรัชนี คงสม โรงเรียนบานควนสะตอ ด.ช.รณกร มียัง 

118 15394 นางระดา สังขไพฑูรย โรงเรียนบานลานควาย น.ส.ปตัญญา สังขไพฑูรย 

119 26061 วาที่ ร.ต.หญิงชารี    เติมแตม โรงเรียนบานเขาพระ ด.ญ.ขวัญชนก เติมแตม 

120 17523 นางจิราพร ทองนวลเลิศ โรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิ ด.ญ.ปวรา ทองนวลเลิศ 

121 10076 นายวีระศักดิ์ รัตนเกสร โรงเรียนบานควนขัน น.ส.กรรณลดา รัตนเกสร 

122 09250 นายสมพงษ บัวสม โรงเรียนวัดไทรใหญ น.ส.วนิดา บัวสม 

อําเภอควนเนียง 

123 27169 นางวราภรณ ชวยแกว โรงเรียนบานหัวปาบ ด.ช.ศุภกร ชวยแกว 

124 27158 นางสุภารัตน โกศิลญวงศ โรงเรียนบานหนาควน ด.ช.รชตวิทย โกศิลญวงศ 

125 01228 นายพวง นวลละออง โรงเรียนบานคลองชาง น.ส.นัจนันท นวลละออง 

126 01150 นางจิยาลักษณ ศรีประสม โรงเรียนบานบางเหรียง น.ส.ศิโรรัตน ศรีประสม 

127 01277 นายบุญลือ นะชาตรี โรงเรียนบานหัวไทร นายอัครพงศ นะชาตรี 

128 01254 นางสมศรี ตัมพะปณณะ โรงเรียนบานควนเนียง นายธนภัทร ตัมพะปณณะ 

129 14096 นางองศา ฉันทจิต โรงเรียนบานควนเนียงใน น.ส.บัณฑิตา     ศรีสุวรรณบัณฑิต 

130 19115 นายบุญธรรม แกวดี โรงเรียนบานกรอบ ด.ช.ภูมิพัฒน แกวดี 

131 15103 นางเกวดี แกวหอทอง โรงเรียนบานคลองคลา ด.ญ.ฟารุง แกวหอทอง 

อําเภอบางกล่ํา 

132 14001 นางวัลยลี แกวมณี โรงเรียนบานโคกเมา น.ส.ณัฐนรี แกวมณี 

133 25178 นางพิชชา เพ็งอุบล โรงเรียนบานปายาง ด.ญ.อาทิตยา เพ็งอุบล 

134 19436 นางอัจติพัชร ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานดินลาน ด.ญ.ธัญญลักษณ ศรีสุวรรณ 

135 08921 นางสิริพร ประสานสงฆ โรงเรียนวัดทาชาง น.ส.ชุตินันท ประสานสงฆ 
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136 07812 นางกรรณิการ มัชฌิมาภิโร โรงเรียนบานคลองนกกระทุง น.ส.มณทิชา มัชฌิมาภิโร 

137 00865 นางเบญจพร ทองโอ โรงเรียนบานหาร นายภาณุวัฒน ทองโอ 

138 02616 นายธวัชชัย สุจิตโต โรงเรียนบานยวนยาง น.ส.ศิริกุล สุจิตโต 

139 02603 นางมาริหยาม มากจังหวัด โรงเรียนวัดนารังนก ด.ญ.มาริสา มากจังหวัด 

อําเภอคลองหอยโขง 

140 14643 นางนาวดี บุญสง โรงเรียนบานปลักคลา นายณัฐวุฒิ บุญสง 

141 17930 นางอัมมรรัตน สุวรรณรัตน โรงเรียนวัดโคกมวง นายสิทธิกร สุวรรณรัตน 

142 17786 นางกัญจนชญา คงศรี โรงเรียนบานหนาวัดโพธิ์ น.ส.ณพัฐธิกา คงศรี 

143 20907 น.ส.ณิชชาวีร แกนจันทร โรงเรียนวัดเลียบ ด.ญ.พัชรพร สมชู 

บํานาญ สพป.สข.2 

144 00814 นายโชติ ศักดิ์ศรี ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 น.ส.ศิริกาญจน ศักดิ์ศรี 

145 11907 นายปรีชา บุญฤทธิ์ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.2 นายฐนยศ บุญฤทธิ์ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

146 20823 นายประภาส นวลแกว สพป.สงขลาเขต 3 น.ส.กนกวรรณ นวลแกว 

อําเภอนาทวี 

147 26276 นางชุติมา เพชรหนู โรงเรียนบานนาทวี ด.ช.ปองภพ เพชรหนู 

148 22269 นางจิราพร ศรีแกว โรงเรียนบานปอง ด.ญ.ชนาภัทร ศรีแกว 

149 22364 นางเสาวนีย ทวีเมือง โรงเรียนวัดวังไทร ด.ญ.มณัสวี ทวีเมือง 

150 20127 นางสมจิต จุลรัตน โรงเรียนวัดนาหมอศรี ด.ช.ธาม จุลรัตน 

151 08369 นางเนาวรัตน มันทะติ โรงเรียนบานทุงน้ําขาว น.ส.ศุภธิดา มันทะติ 

152 26869 นางรุงฤดี ชัยเชื้อ โรงเรียนบานสะพานเคียน ด.ญ.ชนิกานต ชัยเชื้อ 

153 21395 นางพรนภัส คงสีพันธ โรงเรียนบานเคลียง ด.ช.กันตทีป คงสีพันธ 

154 24316 นายสาธิต แกวศรี โรงเรียนบานพอบิด ด.ญ.สุมิตรา แกวศรี 

155 15356 นางรานี อินทภูมิ โรงเรียนบานโมย น.ส.จิรชยา อินทภูมิ 

156 13659 นายมิตร จันสวาง โรงเรียนบานประกอบ น.ส.ศศิธร จันสวาง 

157 16288 นายกมล จันแกว โรงเรียนวัดบานลุม น.ส.เกศสุดา จันแกว 

158 20476 นางอมรรัตน ทองแกว โรงเรียนบานคลองกวางเขาวัง ด.ช.อาภัสระ ทองแกว 

159 15835 นางกอบขวัญ แดงบํารุง โรงเรียนบานโตนนท นายกฤตภาส แดงบํารุง 

160 22264 นางสุชาดา เจนสัญญายุทธ โรงเรียนบานปาเร็ด ด.ช.พิชัยยุทธ      เจนสัญญายุทธ 

161 17049 นายธีศิษฎ คงจันทร โรงเรียนอายุรกิจโกศล ด.ญ.พุทธมนต คงจันทร 
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อําเภอจะนะ 

162 22973 นางบุปผา คงจันทร โรงเรียนบานนา นายบริภงป คงจันทร 

163 17940 นางสุภาพ เอียดเพชร โรงเรียนบานแค นายกิตติธัช เอียดเพชร 

164 14010 นายถาวร วัดฑะทอง โรงเรียนบานโคกมา ด.ญ.กรรณิการ วัดฑะทอง 

165 15202 นางจํานง ราชแกว โรงเรียนบานสะกอม ด..ศุทธนุช ราชแกว 

166 20612 นางศรีเรือน สีสวนแกว โรงเรียนบานน้ําเค็ม น.ส.ปวิมล สีสวนแกว 

167 09935 นางนงคราญ วัชรวรานนท โรงเรียนบานเลียบ น.ส.นันทรัตน วัชรวรานนท 

168 08784 นายอภิชาติ มากรักษ โรงเรียนบานควนหัวชาง ด.ญ.เชษฐสุดา มากรักษ 

169 21810 นายสนอง ชูมาปาน โรงเรียนบานตลิ่งชัน นายอรรถพล ชูมาปาน 

170 26561 นางอําภา เวชสารศรี โรงเรียนบานหวาหลัง ด.ช.ยศภัทร เวชสารศรี 

171 17022 นายมานิต มะลิสง โรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน นายนภดล มะลิสง 

172 24327 น.ส.ชุติมา ทองจืด โรงเรียนบานมางอน ด.ญ.ชุตินันท ยินดี 

173 11231 นางจรรยา สินนอย โรงเรียนบานปางาม นายวรวิช สินนอย 

174 21061 นางจิราภรณ พิชิตแสนยากร โรงเรียนบานทาคลอง นายโอไวรัน พิชิตแสนยากร 

175 20822 นางจิตรา ชวยบํารุง โรงเรียนบานคูศักดิ์สิทธ น.ส.ภาณินนุช ชวยบํารุง 

176 22837 นางมานิตา เศรษฐพันธ โรงเรียนบานทุงนาเคียน ด.ญ.กรชวัล เศรษฐพันธ 

177 21588 นายนิพนธ ชุมมิ่ง โรงเรียนบานแพรว นายยุคลธร ชุมมิ่ง 

178 18039 นางสมถวิล รมสกุล โรงเรียนบานปากบางนาทับ น.ส.วรัญญา รมสกุล 

179 10395 นายชม ออนแกว โรงเรียนบานควนไมไผ นายโทนธะรักษ ออนแกว 

180 22365 น.ส.นพวรรณ จรูญสอน โรงเรียนบานเกาะทาก ด.ญ.สุขธิดา เดชอรัญ 

181 09781 นางคนึงนิตย บุญยอด โรงเรียนวัดบานไร น.ส.ภัทรานิษฐ บุญยอด 

182 24898 นางจริยา หวาหลํา โรงเรียนบานบอโชน ด.ช.ซุลฟา หวาหลํา 

อําเภอสะบายอย 

183 20595 นางกรกช สืบพงศ โรงเรียนสะบายอย นายสิรวิชญ สืบพงศ 

184 21954 นายสุภัท สุวรรณมณี โรงเรียนบานคอลอมุดอ ด.ช.ณธาร สุวรรณมณี 

185 21600 นางนูรี มะยีดี โรงเรียนบานสุโสะ ด.ช.อานิส มะยีดี 

186 26645 นางจารุวรรณ ปดดํา โรงเรียนบานบาโหย ด.ญ.รัตนากร ปดดํา 

187 17593 นางพาบีเบาะ ทุยเลาะ โรงเรียนบานโคกสิเหรง ด.ญ.ชูฟยานี ทุยเลาะ 

188 24613 นางนูรีมา ดอเลาะ โรงเรียนธรรมศาสตร-จุฬา 1 ด.ช.ฟารูก ดอเลาะ 

189 15247 นายชูชาติ บัวแดง โรงเรียนบานตะเคียนทอง ด.ช.วัชรพล บัวแดง 
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190 27272 นางวาสนา ชํานาญกิจ โรงเรียนบานลองควน ด.ช.ยศกร ชํานาญกิจ 

191 11314 นายอุทัย อาญาพิทักษ โรงเรียนบานบอทอง ด.ญ.ปยวรรณ อาญาพิทักษ 

192 08438 นางฉลอง ชาปาน โรงเรียนบานคูหา น.ส.เมริษา ชาปาน 

193 14580 นางยุพา ทองคงแกว โรงเรียนบานหวยบอน ด.ช.ภูริพัฒน ทองคงแกว 

194 20818 นางกิ่งแกว ไชยสองสี โรงเรียนบานทัพหลวง น.ส.หทัยภัทร ไชยสองสี 

195 15679 นายบูรพา ดําแสงสวัสดิ์ โรงเรียนบานหวยเตา ด.ช.ศิวัช ดําแสงสวัสดิ์ 

196 03828 นายวุฒิพงศ รัตนะ โรงเรียนบานเกา น.ส.กัญฐิตา รัตนะ 

197 24277 นางอรพินท ขินจากพรรดิ์ โรงเรียนบานนาจะแหน ด.ญ.บุศรา ขินจากพรรดิ์ 

อําเภอเทพา 

198 24195 นายอดุล มะสมาน โรงเรียนบานเขานอย ด.ช.มูฮําหมัดเซาฟาน   มะสมาน 

199 24994 นางเตือนใจ คําตัน โรงเรียนบานลําไพล ด.ช.เตชินท คําตัน 

200 24484 นายประกอบ เตะยอ โรงเรียนนิคมสรางตนเอง เทพา 3 ด.ญ.วริศรา เตะยอ 

201 26664 นายสัมพันธ ทองรมย โรงเรียนวัดปริก ด.ญ.ณมน ทองรมย 

202 12533 นายประเสริฐ ชูนุย โรงเรียนบานพรุตู น.ส.ชฎาธร ชูนุย 

203 23882 นางนุชจรีย เพ็ชรจรูญ โรงเรียนบานทุงโพธิ์ ด.ช.คุณากร นวลแกว 

204 20162 นายมารุต ภิรมย โรงเรยีนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 ด.ช.พงศพิพัฒน ภิรมย 

205 22642 นางฮาสานะ สาหัส โรงเรียนบานสวรรค ด.ญ.ลีชา สาหัส 

206 16714 นายวิทยา จิตตรัตน โรงเรียนบานควนเจดีย นายภูริทัต จิตตรัตน 

207 09527 นายพนม สุกหอม โรงเรียนบานหนองสาหราย น.ส.ชนิสรา สุกหอม 

208 22895 นายสวาท โระศรี โรงเรียนบานกรงอิตํา ด.ช.อาซิม โระศรี 

209 25880 น.ส.วนิดา ติเอียดยอ โรงเรียนบานมวงถ้ํา ด.ช.ฮาริส สมานอารี 

210 15499 นายสุรินทร ไชยทอง โรงเรียนบานพรุชิง นายรวิชญ ไชยทอง 

211 20422 นางระเบียบ เจาะเอาะ โรงเรียนบานใหม น.ส.ฐาปนี เจาะเอาะ 

212 26986 นางเขมวันต สําเภาทอง โรงเรียนบานตูหยง น.ส.ลภัสรดา สําเภาทอง 

213 14617 นางภัทรียา หะยีหวัง โรงเรียนบานเกาะแลหนัง นายนัสลัน หะยีหวัง 

214 24883 นางชัชชญา นอยผา โรงเรียนบานวังใหญ ด.ช.ณัทกร นอยผา 

215 16115 นางแกวใจ แสงอรุณ โรงเรียนบานแมที น.ส.ศุภกานต แสงอรุณ 

216 24359 นางสุไรยา สนิ โรงเรียนบานพรุหลุมพี ด.ญ.นาซีเราะ หวะหลํา 

217 24462 นายอัฎวัฒน หมาดเส็น โรงเรียนบานลําเปา ด.ช.ภานุวัฒน หมาดเส็น 
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218 01484 นายณัฐวุฒิ เกื้อกอยอด โรงเรียนวัดคลองยอ นายกฤตยชญ เกื้อกอยอด 

อําเภอสะเดา 

219 21240 น.ส.ธารี กอเด็ม โรงเรียนบานหัวถนน ด.ช.สนั่น หมีทอง 

220 18942 นายคลายเทพ นนทพุทธ โรงเรียนชุมชนบานปาดัง นายควันธรรม นนทพุทธ 

221 04759 นางระรวย อิสโร โรงเรียนบานทาโพธิ์ น.ส.ปริศนา อสิโร 

222 13800 นายทิรเทศ พรมสะอาด โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ด.ญ.บัวบูชา พรมสะอาด 

223 24790 นายมุหําหมัด แหละหละ โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 ด.ญ.นัซมีย แหละหละ 

224 23961 นายสุบิล ศรีทองสุข โรงเรียนบานใหม ด.ญ.สุธาสินี ศรีทองสุข 

225 14338 นายวรพจน รัตนมณี โรงเรียนบานไร นายเกริกศักดิ์ รัตนมณี 

226 22776 นางมณีนุช ทองเหลือง โรงเรียนบานระตะ น.ส.ธนพรรณ ทองเหลือง 

227 10147 นายละออ ชะโณวรรณะ โรงเรียนวัดหวยคู น.ส.สุทธิกา ชะโณวรรณะ 

228 18124 นางนัตตรีเซีย เตะหมาน โรงเรียนบานปริกใต นายนาวีฮาน เตะหมาน 

229 20420 นายณรงค คงชะนะ โรงเรียนบานสํานักหวา น.ส.ชนากานต คงชะนะ 

230 18278 นางเฉลิมศรี ศรีสุวรรณ โรงเรียนบอเกดวิจิตรวิทยา ด.ญ.อภิชยา ศรีสุวรรณ 

231 16417 นายสมศักด์ิ แกวบุตร โรงเรียนบานมวง นายสาริน แกวบุตร 

232 27560 น.ส.พรชนก วงศแกว โรงเรียนบานพรุเตียว ด.ช.ธวัชชัย หะรงค 

233 12212 นางปริยานุช พรหมรวมแกว โรงเรียนบานควนเสม็ด ด.ญ.นฤกร พรหมรวมแกว 

บํานาญ สพป.สข.3 

234 18733 นายนิยม ศรีกอเกื้อ ขาราชการบํานาญ สพป.สข.3 นายสมโภช ศรีกอเกื้อ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16  

235 17545 นางรวยริน จันทรนวล สพม. เขต 16 น.ส.จินตศุจี จันทรนวล 

236 11271 นางมนชนก ทองศรี โรงเรียนมหาวชิราวุธ นายธนวัฒน ทองศรี 

237 15954 นางเพ็ญศิริ จันทร โรงเรียนมหาวชิราวุธ นายสิปปภาส จันทร 

238 10096 นายอนุศักดิ์ สิงคมาศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ นายนารา สิงคมาศ 

239 14313 นางกฤติยาณี ทะสะระ โรงเรียนมหาวชิราวุธ ด.ญ.กฤษณารักษ ทะสะระ 

240 21077 นางฐิติพร ชัยดวง โรงเรียนมหาวชิราวุธ นายพงศปดล ชัยดวง 

241 11680 นางสุภาวดี สมบัติยานุชิต โรงเรียนวรนารีเฉลิม ด.ช.อติวิชญ สมบัติยานุชิต 

242 13890 นางดวงตา มุสิกะชนะ โรงเรียนวรนารีเฉลิม น.ส.กานตธิดา มุสิกะชนะ 

243 22518 นางเดือนฉาย สุวรรณมุสิก โรงเรียนวรนารีเฉลิม นายกัญจณ สุวรรณมุสิก 

244 22334 นางพิมพรรณ จันทา โรงเรียนวรนารีเฉลิม นายพันธุทอง วัชรพันธุ 



ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานท่ีปฏิบัติงาน/โรงเรียน ชื่อบุตรผูไดรับทุน 

245 14988 นางสุกัญญา เทพรินทร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ น.ส.อัญมณี เทพรินทร 

246 12122 นางลักขณา ชํานิธุระการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ นายรัฐกานต ชํานิธุระการ 

247 10233 นางอารม ชาตะวิทยากูล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ น.ส.ปฐมาวดี ชาตะวิทยากูล 

248 07321 นางสมพร เอียดประพาล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ นายพีระณัฐ เอียดประพาล 

249 06227 นางวันทา ออนเจริญ โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค น.ส.อัจฉรา ออนเจริญ 

250 18715 นางบุญศิริ ขุนศรีเจริญ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม นายกฤษฎิ์ชาณญ ขุนศรีเจริญ 

251 18824 นางบุตสรินทร วงควิลาส โรงเรียนชะแลนิมิตวิทยา ด.ญ.กนกอร วงควิลาส 

252 21056 นางอุบล เจือสนิท โรงเรียนระโนดวิทยา ด.ญ.บุษยรัตน เจือสนิท 

253 26129 นายณรงคเดช โกมลเมฆ โรงเรียนระโนดวิทยา น.ส.วีรยา โกมลเมฆ 

254 15244 นางสุภาณี คงประมูล โรงเรียนระโนด ด.ญ.พิชยา คงประมูล 

255 19695 นางศินีนาถ จันดี โรงเรียนสามบอวิทยา น.ส.ศตกมลวรรณ จันดี 

256 13478 นางประนอม ประยูร โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา ด.ญ.ธิติมา ประยูร 

257 14060 นางณัฐนันท เครือเพียกุล โรงเรียนธรรมโฆสิต นายณัฐชัย เครือเพียกุล 

258 11468 นางวิชยา วิทยานิธิดิลก โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย น.ส.วีรกานต วิทยานิธิดิลก 

259 11556 นางเบญจา ปานดํารง โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย น.ส.ศดานันท ปานดํารง 

260 12996 นางมนัสพันธน อาจาริยะ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย  น.ส.ปทิตตา อาจาริยะ 

261 16366 นางอทิตยา ศรีวิรัตน โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย นายพีรวุฒ ศรีวิรัตน 

262 18581 นางถวิล สาสุธรรม โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย นายทศพล สาสุธรรม 

263 20544 นางหลิน เลาแกวหนู โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย น.ส.ธันยมัย เลาแกวหนู 

264 04049 นางทัศนีย ผองแผว โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 น.ส.ณณัฎฐา ผองแผว 

265 18309 นางสุปรรณา สุริยอนันตกุล โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 ด.ญ.สุพรรณิการ สุริยอนันตกุล 

266 21260 นางอภิชาดา บุญดํา โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 นายกษิดิศ บุญดํา 

267 14831 นายธรรมนูญ สังขนอย โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบรูณฯ น.ส.จนาภิเษก สังขนอย 

268 15966 นางลักฆณา อินทะโชติ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบรูณฯ ด.ญ.ภัสสร อินทะโชติ 

269 21337 นางนิภา เซงเข็ม โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบรูณฯ ด.ช.ธนกฤต เซงเข็ม 

270 14795 นายธีระศักด์ิ ธรรมเพชร โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบรูณฯ ด.ช.พรภวิชย ธรรมเพชร 

271 12512 นางวันเต็ม นวลถวิล โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค น.ส.สาริยา นวลถวิล 

272 15992 นางวาสนา พูลศร ี โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค ด.ญ.วชิรญาณ พูลศร ี

273 22813 นางเพ็ญพิชชา สังขะชาติ โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค ด.ญ.พิชญสินี สังขะชาติ 
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274 21686 น.ส.พัทธิชานนท อวะภาค โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน ด.ญ.พัทชญาภัค อวะภาค 

275 25557 นางนูรลี โสะขาว โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน ด.ช.นราพัฒน โสะขาว 

276 22410 นางจีรนลย สังขแกว โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรพทิยา น.ส.พิชาดา สังขแกว 

277 24941 นางบุญศรี บุญสกัณฑ โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม น.ส.ศุภิสรา บุญสกัณฑ 

278 12472 นางวัชรี จันทชาติ โรงเรียนคูเตาวิทยา นายคมชาญ จันทชาติ 

279 21641 นางแชมชอย ใยขันธ โรงเรียนบางกล่ําวิทยา น.ส.ธนัชพร ใยขันธ 

280 09706 นางยูถิกา ลางคุลเกษตริน โรงเรียนรัตภูมิวิทยา น.ส.อัชฒา ลางคุลเกษตริน 

281 23493 นางดุสิดา ไชยสวัสด์ิ โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ด.ช.มธิดล ไชยสวัสด์ิ 

282 22682 นายอุศมาน หลีสันมะหมัด โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ด.ช.เนาฟาล หลีสันมะหมัด 

283 20004 นางลภัสรดา พฤกษพงศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา ด.ช.สุภเวช พฤกษพงศ 

284 10066 นายบุญเอก ยอดสังข โรงเรียนควนเนียงวิทยา น.ส.ธิดารัตน ยอดสังข 

285 20090 นางประทุม บัวเพชร โรงเรียนควนเนียงวิทยา นายจิตติกรณ บัวเพชร 

286 25429 นางจรรยา หนูพุม โรงเรียนปากจาวิทยา ด.ญ.ณัชชา หนูพุม 

287 16175 นางจีรวรรณ จันทรจิตร โรงเรียนจะนะวิทยา น.ส.ผกายวรรณ จันทรจิตร 

288 09180 นางทับทิม ศรีชวย โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ นายอุกฤษ ศรีชวย 

289 14835 นางอาภรณ แกววิชิต โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม น.ส.ทรงพร แกววิชิต 

290 25792 นางสุณิสา บัวขาว โรงเรียนไมแกนประชาอุทิศ ด.ช.นิรุทธิ์ บัวขาว 

291 18564 นางปราณี ชูมณ ี โรงเรียนเทพา ด.ญ.ชนัญชิดา ชูมณี 

292 20246 นางวรรณมาศ มณีรัตน โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ นายกฤติกร มณีรัตน 

293 14120 นางอัญชนา ทองมาก โรงเรียนสะเดา"ขรรคชัยฯ" น.ส.นรกมล ทองมาก 

294 20949 นางกัลยา วรกุลชัยวัฒน โรงเรียนสะเดา"ขรรคชัยฯ" น.ส.วรรณวิสุทธิ์ วรกุลชัยวัฒน 

295 14121 นางจิราภรณ ศิรินวล โรงเรียนสะเดา"ขรรคชัยฯ" น.ส.นันทนภัส ศิรินวล 

296 21193 นางสุนัยนราห เพียรกิจ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท ด.ญ.นูรีญาห เพียรกิจ 

บํานาญ สพม. เขต 16 

297 00480 นายเสกสรร โกสุมพันธ ขาราชการบํานาญ สพม.เขต 16 น.ส.อลิญา โกสุมพันธ 

298 00670 นายอินทรศักด์ิ ปยะชาติ ขาราชการบํานาญ สพม.เขต 16 นายชวกร ปยะชาติ 

299 06466 วาที่ ร.ต.ธีระศักดิ์   ลิมปนดุษฎี ขาราชการบํานาญ สพม.เขต 16 นายสิทธิชัย ลิมปนดุษฎี 

300 16132 นางอรปภา ชัยเพ็ชร ขาราชการบํานาญ สพม.เขต 16 นายธัชพล นิ่มประเสริฐ 
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สังกัดเทศบาล 

301 20631 นางเพ็ญประภา บัณฑิต สํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา ด.ญ.พัณณิตา บัณฑิต 

302 25883 วาที่ ร.ต.หญิงนลพรรณ  นาคเปา สํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา ด.ช.ชิตวร นาคเปา 

303 23209 นางวิไล ทองสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) ด.ช.ปญญาวิทย ทองสุวรรณ 

304 13187 นางจิดาภา เพชรแกว โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) ด.ญ.กัญญวรา เพชรแกว 

305 19978 นางณฐกช ทามประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล  4 (บานแหลมทราย) น.ส.ญาณิษา ทามประเสริฐ 

306 26765 นางสุรางค หมันหมาด โรงเรียนเทศบาล  4 (บานแหลมทราย) ด.ช.ณัฐภัทร หมัดหมาด 

307 26677 นางสิริพรรณ มูลบุญ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) ด.ญ.กฤตธีรา มูลบุญ 

308 19781 นางฐิตาภา สุวรรณวงศ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) ด.ญ.รวิภา สุวรรณวงศ 

309 17972 นายมงคล สําเภาทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามคัคี) น.ส.ปภัสร สําเภาทอง 

310 19545 นายนิรันดร พูลแกว โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามคัคี) ด.ญ.ลลิตา พูลแกว 

311 21546 นายเขมทัต ทองเพียง โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามคัคี) ด.ช.อุณรุท ทองเพียง 

312 18053 นางโสภิดา ภูเลิศตระกูล โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) นายศุภวิชญ พรเศรษฐกุล 

313 18127 นางวาสนา ผาสุก โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) น.ส.ภัทรธิญา ผาสุก 

314 24002 นางนวพร แกวมณี โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณฯ) ด.ญ.ปสุตา แกวมณี 

315 25716 น.ส.วาที ทรัพยมาก โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณฯ) ด.ช.ธนวิชญ ศรีสุวรรณ 

316 24969 นางอรวรรณ สุวรรณดี โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) นายวุฒิภัทร สุวรรณดี 

317 20659 นางนวลมณี ไตรภูมิ โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) ด.ญ.แทนขวัญ ไตรภูม ิ

318 22818 นางกรกมล แทนมณี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) ด.ช.ธนบูรณ แทนมณี 

319 15431 นายนิพนธ มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 บานสะเดา ด.ช.ปยพงษ มณีโชติ 

320 17221 นางรัตนา รัตนานุภาพ โรงเรียนเทศบาล 1 บานสะเดา น.ส.ธนิชชา รัตนานุภาพ 

321 25384 นางนงเยาว สุขกิ้ม กองการศึกษาเทศบาลตําบลพะตง ด.ญ.กันตา สุขกิ้ม 

322 26729 น.ส.จินดาวรรณ เพอแสละ กองการศึกษาเทศบาลเมืองควนลงั ด.ญ.พัชราลักษณ   ทองแจมแจง 

โรงเรียนเอกชน 

323 14952 นางอรอุมา ทองดี โรงเรียนแจงวิทยา ด.ญ.กันตสิริ ทองดี 

324 16958 น.ส.ภูษิต เสนหา โรงเรียนแจงวิทยา ด.ญ.เขมสิริ สุวรรณนัง 

325 20478 นางบุบผา อินทรชิต โรงเรียนแจงวิทยา น.ส.สุกัญญา อินทรชิต 

326 20913 นางจันทรา ซังชาสิทธิ์ โรงเรียนกลับเพชรศึกษา น.ส.สโรชา ซังชาสิทธิ์ 

327 25316 นางปรศินา ขวัญทอง โรงเรียนหวังดี ด.ช.ยุทธนา ขวัญทอง 

328 20514 นางธิติมา สนิท วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ด.ช.กรวิชญ สนิท 
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329 23483 น.ส.ดวงเดือน ศรีอินทร โรงเรียนวชิรานุกูล ด.ญ.มุกลดา ดวงเอี่ยม 

330 14930 นายวิภาดร นิลเพชร โรงเรียนจุลสมัย ด.ญ.ธัญชนก นิลเพชร 

331 20860 นางสราภรณ บุญศิลป โรงเรียนจุลสมัย น.ส.จิดาภา บุญศิลป 

332 14601 นางมนตกานต แมงทับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา ด.ญ.ธิดารัตน แมงทับ 

333 15004 นางราตรี นิ่มหนู วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา น.ส.ศิริวิมล นนทกาญจน 

334 22409 นางมินา เลิศเมธานนท วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ด.ช.ภัทราวรรธน เลิศเมธานนท 

335 23718 น.ส.วิชุตา กาญจนะประโชติ โรงเรียนศิริพงศวิทยา น.ส.พรลภัส กาญจนะประโชติ 

336 23902 น.ส.ฮายาตี ดือราแม โรงเรียนบํารุงศาสน ด.ญ.ฟรดาวซ กาหลง 

337 26898 น.ส.จิรวรรณ แกวสุริยา โรงเรียนศรีวิทยา ด.ช.จิรวัฒน ยอมเยาว 

338 24123 นางหัสยา ธรรมเจริญ โรงเรียนสมพงศวิทยาจะทิ้งพระ ด.ช.ธรากร ธรรมเจริญ 

339 24659 นางพรทิพย ไชยแกว โรงเรียนกิติคุณ ด.ช.ศุภกิตติ์ ไชยแกว 

340 23425 น.ส.สุกัญญา ตําภู โรงเรียนราษฎรนิยมวิทยา ด.ญ.นิรัฐฎา ตําภู 

341 23694 นางนิตยา เฟองวุฒิ โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา นายนฤพล เฟองวุฒิ 

342 23362 นางนิจจารีย นาทะประจักษ โรงเรียนธิดานุเคราะห ด.ญ.นัยนภัคก นาทะประจักษ 

343 24225 นางเตือนจิต วิกรเมศกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห ด.ญ.ธิตยา วิกรเมศกุล 

344 20774 นางสมใจ บุญศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห น.ส.สุริยา บุญศรี 

345 16791 นายพิศาล แสงประทีป โรงเรียนแสงทองวิทยา นายทัตเทพ แสงประทีป 

346 18004 นายประเสริฐ ฉายแกว โรงเรียนแสงทองวิทยา นายคณนาถ ฉายแกว 

347 23435 นางฉวีวรรณ จันทรละออง โรงเรียนแสงทองวิทยา นายภาณุพงศ จันทกาญจน 

348 26189 นางจิตรวรรณ ศรีรัตน โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ด.ญ.นัฐธิดา ศรีรัตน 

349 26532 นางลูกเกตุ ประเสริฐศรี โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ด.ช.ภูมิพัฒน ประเสริฐศรี 

350 26924 นางปภาดา สุวรรณมณี โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ ด.ญ.พรชนก สุวรรณมณี 

351 18646 นางมณฑา ประทุมชาติภักดี โรงเรียนพลวิทยา ด.ญ.ฐิติญา ประทุมชาติภักดี 

352 19474 น.ส.เกศสรินทร นวนนุน โรงเรียนพลวิทยา ด.ช.กันตธีร วิเศษสินธุ 

353 13364 นายอานันท วิสมิตะนันทน โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน ด.ญ.ศิรประภา วิสมิตะนันทน 

354 25570 นายนรพล อภิบูลสุวรรณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน ด.ญ.ธนพร อภิบูลสุวรรณ 

355 20711 นางงามตา รัตนศรี โรงเรียนสุวรรณวงศ ด.ช.ปกรณ รัตนศรี 

356 22748 นางสุวรรณา อชิรเสนา โรงเรียนสุวรรณวงศ ด.ญ.กชนันท อชิรเสนา 

357 22911 น.ส.จตุพร หฤทัยบริรักษ โรงเรียนสุวรรณวงศ ด.ญ.ภัทราวดี มณฑาโชติ 
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358 15404 นางเรวดี วาระเพียง โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร น.ส.พิชามญช วาระเพียง 

359 21915 นางจริยา รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร ด.ช.กิตติธัช รองสวัสดิ์ 

360 20268 นางไมตร ี โสพิกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการหาดใหญ ด.ญ.พิรดา โสพิกุล 

361 21135 นายยรรยง ศตะรัตน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการหาดใหญ ด.ญ.ชนาภัทร ศตะรัตน 

362 21136 นางมาริยะ ศรีคงคา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชิยการหาดใหญ ด.ญ.ฟาฮานา ศรีคงคา 

363 15785 นางจีระวรรณ ถาวรจิต วิทยาลยัเทคโนโลยีอดุมศกึษาพณชิยการ ด.ญ.นพวรรณ ถาวรจิต 

364 18640 นางสาวิตรี คงเทพ วิทยาลยัเทคโนโลยีอดุมศกึษาพณชิยการ ด.ญ.สุทาธินี คงเทพ 

365 20407 นางศศิธร ไตรสุวรรณ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ด.ญ.ศศิชา ไตรสุวรรณ 

366 20896 นายอุเทน พานิช โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ด.ญ.จุฑามณี พานิช 

367 21323 นางศิริรัตน สัตยซื่อ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ด.ญ.ณัฐนรี สัตยซื่อ 

368 21439 นายไกรวุฒิ ดวงแกว โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ ด.ญ.พิมพพิศา ดวงแกว 

369 14928 นายจรูญ ฤทธิภักดี โรงเรียนกอบกาญจนศึกษามูลนิธิ นายอติคุณ ฤทธิภักดี 

370 25846 นายสหภาพ โยกทรัพย โรงเรียนศรีสวางวงศ ด.ญ.นิชากร โยกทรัพย 

371 20240 นางธัญณิชา แกวอินทร โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ ด.ญ.ณัฐรฎา แกวอินทร 

372 17066 นางศุภรานันท หนอแกว โรงเรียนทวีรัตน ด.ญ.ชาคริยา หนอแกว 

373 16733 นางผลดี แกวปฐมวัน วิทยาลัยเทคโนโลยีสองแสงพณชิการ น.ส.นิศาชล ดวงมาก 

374 25536 น.ส.มณีทิพย หนูอุไร โรงเรียนสองแสงวิทยา ด.ญ.ชนิกานต ใจเย็น 

375 19820 นางสมลักษณ คงดี โรงเรียนกิตติวิทยบานพรุ ด.ญ.วรลักษณ คงดี 

376 26772 นางบังอร จันวด ี โรงเรียนคุณธรรมวิทยา ด.ญ.กรชนก จันวดี 

377 21797 นางเยาวเรศ เขมภูษิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร ด.ญ.เขมจิรา เขมภูษิต 

378 12329 นางพะเยาว มณีรัตน โรงเรียนทิพรัตนวิทยาคาร นายตุลยนิษถ มณีรัตน 

379 13983 นางสุดจิต วอลส โรงเรียนวรพัฒน ด.ช.แมทธิว วอลส 

380 17520 นายนาวี เกศแกว โรงเรียนอักษรศิริ น.ส.ณัฐนิช เกศแกว 

381 19039 นางปรียา อิทธิญาโณ โรงเรียนชาตรีวิทยา น.ส.สุดารัตน อิทธิญาโณ 

382 21809 นางบุษบา พันธุเรือง โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา นายปุสสะ พันธุเรือง 

383 20551 นางพิมลศรี โอทอง โรงเรียนกิตติวิทย น.ส.พชรพรรณ โอทอง 

384 12831 นายสัมพันธ บุรีศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ น.ส.ตรีพันธุ บุรีศรี 

385 27103 วาที่ ร.ต.หญิงอรพิน จันทศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลภาคใต ด.ญ.โชติกา จันทศิริ 

386 23609 น.ส.โรสมะ มะเย็ง โรงเรียนอนุบาลวลัยพร ด.ช.ภัคพงค จิตณรงค 
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387 24423 นางรอฆายะ กายียุ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ด.ญ.อัฟฟะห กายียุ 

388 26975 น.ส.วรินทรลดา คงเนียม โรงเรียนศรีนครินทรวิทยานุเคราะห ด.ช.ณัฐพัชร วิศพันธุ 

389 25647 นางสมใจ หลงมิหนา โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา ด.ช.ชารีฟ หลงมิหนา 

390 21538 นางกาญจนา รติพรพันธุ โรงเรียนกฤษณาวิทยา ด.ญ.ชญาภา รติพรพันธุ 

391 24032 นายโกมล หมัดหระ โรงเรียนวงศวิทย น.ส.วันวลี มณีรัตนโชติ 

392 24785 น.ส.สมุาลี สารบัญ โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา ด.ช.นิมูฮําหมัดอนิส สารบัญ 

สังกัดอื่น ๆ 

393 24998 นางกนกพรรณ คงแกว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีิชัย ด.ช.พิธิวัฒน คงแกว 

394 10216 นางฤดีดาว ชางสาน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นายภรัณยู ชางสาน 

395 13380 นายพุฒิธร ตกุเตียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.ทนุธรรม ตุกเตียน 

396 14185 นางทวีสิน นาวารัตน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.ปลายฝน นาวารัตน 

397 19862 นางศราณี เวศยาสิรินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.ศุภะอาสาฬห  เวศยาสิรินทร 

398  21356 นางทนตวรรณ ปานมา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.วชิรญาณ ปานมา 

399 21467 นางสมลัคน ศรีสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.ธิติ ศรีสุวรรณ 

400 21906 นายอภิสิทธิ์ ทองสง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.คิรากร ทองสง 

401 21908 นางวรรณญา สาแหละ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.ญาณพัฒน สาแหละ 

402 23393 นางสุภานัน ปาตังตะโร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นายคณิศร ปาตังตะโร 

403 23869 นางสุรัตนา เพ็ญจํารัส มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.พิมพมาดา เพ็ญจํารัส 

404 25056 น.ส.นันทนภัส ปานเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.ณัฐพัชร บัวปาน 

405 25968 น.ส.อรพรรณ พุธทว ี มหาวทิยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.วรพล เซงฮวด 

406 26299 นายชํานาญ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.ปุณณพิพัฒน พูลสวัสดิ์ 

407 26557 น.ส.กรรณิการ เกศสุริยง มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ญ.กชมน พลดวง 

408 26570 นางสุวรรณี บากา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ด.ช.ซาลีมันต บากา 

409 09054 นายอาคม หนูประพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา นายภูธเรศ หนูประพันธ 

410 18351 นางนุชจรินทร คํามี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นายคัมภเพชร คํามี 

411 20733 นางพรพิมล ขุนบํารุง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ด.ช.ธนพงษ ขุนบํารุง 

412 11796 นางสมศิริ นคราวงศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา นายณัฐนนท แกวมณี 

413 21645 นางโชติรส นิยมเดชา สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด.ญ.สิริธร นิยมเดชา 

414 21647 นางซอซียะ หมะหวี สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด.ช.ฟรกี หมะหวี 
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415 22206 นางรัตนากรณ สุวรรณศรี สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด.ญ.นันทนภัส สุวรรณศรี 

416 23579 นางปาณิสรา จรูญรัตน สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด.ญ.สวิตตา จรูญรัตน 

417 23740 นางจิระวัลย สาครจิตร สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา น.ส.ออมทอง สาครจิตร 

418 24198 นางนิติยา อักษรวงศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด.ญ.มินตรา รัตนบุบผา 

419 24435 นางวรรณา จินดาเพชร สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด.ช.อิทธิพล จินดาเพชร 

420 24632 นางทัศนีย บัวคีรี สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา น.ส.อภิสรา บัวคีรี 

421 26307 นางเบญจพร ภัยชํานาญ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ด.ญ.นุรียา ภัยชํานาญ 

422 27474 น.ส.พัชรี ไชยโรจน สถาบัน กศน.ภาคใต ด.ญ.สมิตานัน ขามโคง 

423 09612 นายชัยโรจน อังกูร วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ นายกรันธ อังกูร 

424 10702 นายสินชัย รัศมีอักษรสกุล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ น.ส.รายาวดี รัศมีอักษรสกุล 

425 25482 นางสุภัสสรณ คงส ี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ด.ช.ปฏิพัทธิ์ คงสี 

426 22436 นายวินัย อิสโร สนง.การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ด.ช.ปณณวัฒน อิสโร 

427 25370 นางอันวารี กอและ สนง.การศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ด.ญ.อัจญริน กอและ 

428 14173 นางรัญญา เพ็งจันทร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ด.ช. ป.ทอง เพ็งจันทร 

429 03330 นางยุพาวรรณ จินดารัตน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา นายสหชาติ จินดารัตน 

430 08008 นางนิภาภัทร กาฬสิงห วิทยาลัยประมงติณสูลานนท น.ส.ณิชภัทร กาฬสิงห 

431 14314 นายธาฎา ศิณโส วิทยาลัยประมงติณสูลานนท นายธัชนนท ศิณโส 

432 25133 นางอนงคนาถ เจริญศรี วิทยาลยัการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร น.ส.ธันยธร เจริญศรี 

433 23964 นายพงษศักด์ิ ราชสุวรรณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี ด.ช.พสธร ราชสุวรรณ 

434 24727 นายภิรมย อินทสุวรรณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี น.ส.ฉวีวรรณ อินทสุวรรณ 

435 22331 นางปยวรรณ วารีกุล ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 ด.ญ.อมราพร วารีกุล 

436 15841 นายประสงค คุยหลํา วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา ด.ญ.ณัฐกมล คุยหลํา 

437 17293 นายทรงราชย สุวลักษณ สํานักงานวัฒนธรรมจงัหวัดสงขลา ด.ญ.กมลชนก สุวลักษณ 

438 21423 นางทิพยรัตน ไชยภักดี โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา น.ส.ณภัทร ไชยภักดี 

439 16712 นางนลินทิพย สุวรรณโณ สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 นายภูธนพนธ สุวรรณโณ 

440 14622 นายบุญชอบ เรืองนุย สํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา ด.ญ.ชนิสรา เรืองนุย 

441 25603 นายเอกชัย แกวขวัญ วิทยาลัยการอาชีพสมเดจ็เจาพระโคะ ด.ญ.อาทิมา แกวขวัญ 

442 23878 น.ส.ธนิดา เลขานุกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ด.ช.ศุภณัฐ แกวประกอบ 

443 25815 น.ส.ศุภมาส อยูอริยะ วิทยาลัยชุมชนสงขลา ด.ญ.ศุภสุดา สุวรรณวงศ 
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444 11950 นางปารัช เซียหวน สํานักงานสหกรณออมทรพัยครูสงขลา จํากัด ด.ญ.ณัฐณิชา เซียหวน 

445 03367 นางลดาวัลย เพ็ชรเทพ สํานักงานสหกรณออมทรพัยครูสงขลา จํากัด น.ส.ฝนทิพย เพ็ชรเทพ 

446 17058 นายสมชาย          วัฒนานันทวงศ สํานักงานสหกรณออมทรพัยครูสงขลา จํากัด นายสมศักด์ิ วัฒนานันทวงศ 

447 21504 น.ส.หัสนีซา สุรพล สํานักงานสหกรณออมทรพัยครูสงขลา จํากัด ด.ญ.ทัสมีญา เขตเทพา 

 

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 
                                                                                         10 กันยายน 2559 

 
 


