
 
ประกาศสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

เรื่อง  รายชื่อผูแทนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 
ประจําป 2560 – 2561 

 

ดวยสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด  ไดดําเนินการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกตามระเบียบสหกรณออม

ทรัพยครูสงขลา จํากัด วาดวย การเลือกตั้งผูแทนสมาชิก พ.ศ.2559  ขอ 13 เสร็จสิ้นแลว   โดยใหผูแทนสมาชิก

ที่ไดรับการเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูแทนสมาชิกทายประกาศนี้  อยูในตําแหนงตามวาระสองปนับตั้งแตวัน

ประกาศรายชื่อ 
 

                จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

  

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 

 

              (ลงชื่อ) 

(นายวีระ  ฤทธิ์เทวา) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



บัญชีรายชื่อผูแทนสมาชิก 

สหกรณออมทรัพยครูสงขลา  จํากัด 
 

ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ- สกุล สถานศึกษา/หนวยงาน 

1 02946 นางพรรณนิภา จันทรศิริ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครสูงขลา จํากัด 

2 13647 นายเฉลิมพล สุทธิสวาง สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

3 21819 นายสิทธิวุฒิ บุญสราง สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 

4 10995 นายฉลอง อุไรรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

5 21189 ผศ.สุรพล ชูสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชัย 

6 21345 ผศ.สิทธิพร บุญญานุวัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

7 24984 นายชาติชาย ชางแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

8 12277 น.ส.พลอยกนก ขุนชํานาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

9 14534 ผศ.เรวัตร เจยาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

10 03247 ผศ.สันติพงศ ตั้งธรรมกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

11 14288 นายอนันต หนูการุโณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

12 03218 นายสําราญ ขวัญยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

13 26197 นายพงศเทพ แซลิ้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

14 11465 นางปยมาศ ศิริศุภนนท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

15 09054 นายอาคม หนูประพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

16 15011 น.ส.ปณฑิตา โชติชวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

17 06561 นายชวฤทธิ์ ทองเพ็ชรจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

18 14383 นางพิไลพร คงเรือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

19 12006 น.ส.นงลักษณ คงรักษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

20 21463 น.ส.วันวิสาข ทองสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

21 06574 ผศ.เพียงแข พงษศิริบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

22 24729 นางสิริกานต ฉั่วประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

23 12871 นางสุพิศ ศิริรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

24 21523 นางดวงใจ ขุนแผว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

25 21458 นายฉลอง อาคาสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

26 21459 นายชัยสิทธิ์ บุญรังศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 



ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ- สกุล สถานศึกษา/หนวยงาน 

27 22079 นายวิชาญ เพ็ชรทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

28 25049 นางสโรชา บริสุทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

29 24778 น.ส.นัยนา สืบสาย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

30 08908 นางฉัตรวิไล ลั่นคีรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

31 26198 นายบัญชา พุทธวาศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

32 18352 นายเพลิน คํามี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

33 14095 นางสรัญญา สิทธิโชตพิงศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

34 03314 นายสุรินทร ขวัญเกื้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 

35 15224 น.ส.สุดา อรามเรือง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 

36 08556 นายอรัญ คงนวลใย สถาบัน กศน.ภาคใต 

37 00012 นางจุฑาทิพย ถาวรประสิทธิ์ สถาบัน กศน.ภาคใต 

38 15657 นายวีระ กาฬสิงห วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

39 10052 นายจักรพงษ จันทรเพท วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

40 16494 นางบุปผาชาติ เรืองกูล สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

41 10512 นายสุเชษ มากชูชิต สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

42 23170 นางจตุพร สุวรรณลอยลอง สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

43 24772 น.ส.วราภรณ ขุนกาญ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

44 15776 นายสุเทพ จินดาวรรณ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

45 21648 นางจารุวรรณ นกแกว สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

46 21646 นางสุนี วิชัย สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

47 17747 นายอุดร พงศพิบูลเกียรติ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

48 13995 นางประไพ ณ รังษี สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

49 11448 นางสุรางค เกษตรสมบูรณ วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา 

50 18696 นางเพญ็ศรี นิสโร โรงเรียนโสตศึกษา 

51 12855 นางชุติกาญจน ธีรวงศดิลกธร โรงเรียนโสตศึกษา 

52 13906 นายสุริยา ทองมาก วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 

53 25133 นางอนงคนาถ เจริญศรี วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 

54 17843 นายภิรมย ขวัญปาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

55 25482 นางสุภัสสรณ คงสี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 



ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานศึกษา/หนวยงาน 

56 13077 นายโกเศศ รัตนะ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

57 22107 นายสมศักด์ิ รอดนุน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

58 16651 นางพรเพ็ญ สุขจันทร สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

59 20615 นางผดุงศรี พสุนธราธรรม โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา 

60 23964 นายพงษศักด์ิ ราชสุวรรณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

61 17451 นายประชิด พลฑา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

62 24083 น.ส.อาริญา เกิดชู ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

63 23878 น.ส.ชนิดา เลขานุกิจ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

64 17698 นายชูสิน วรเดช สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

65 19616 น.ส.ณฐกา บัวก่ิง สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

66 19390 น.ส.ดารารัตน สองเจริญกุล สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

67 16649 นางฐิดายุ สรรพสิน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

68 12400 น.ส.ยุพาภรณ สังขดวง สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

69 15916 น.ส.มาหรัน สุขพันธ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

70 12374 นายชนะ ณ สงขลา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

71 04823 นางกมลทิพย จันทรัตน สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

72 13626 นางอังศุมาลิน เกษรา สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

73 14319 นายไพบูลย จินดาวงค โรงเรียนวิเชียรชม 

74 18968 นายกอบชัยกิจ ออนสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม 

75 19831 น.ส.ดลพร แรกสกุล โรงเรียนวิเชียรชม 

76 09967 นางสิริรัตน อมตเวทย โรงเรียนวิเชียรชม 

77 23820 น.ส.ชุลีพร แสงสุริยันต โรงเรียนอนุบาลสงขลา 

78 02539 นางสยมพร ปริญญาศิริ โรงเรียนอนุบาลสงขลา 

79 03849 นายบัณฑิต ยองลั่น โรงเรียนอนุบาลสงขลา 

80 09049 นางกนกพร บุญญะบุญญา โรงเรียนอนุบาลสงขลา 

81 09858 นางเพลินจิต พงษธัญญะวิริยา โรงเรียนบานน้ํากระจาย 

82 10193 นางกัลยา ทัฬหะวาสน โรงเรียนวัดเกาะถ้ํา 

83 15953 นายเจริญ สุขะบุญพันธ โรงเรียนวัดอางทอง 

84 12024 นางสุจิตรา จันทรอุดม โรงเรียนวัดแชมอุทิศ 



ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานศึกษา/หนวยงาน 

85 15643 นางศรีพร สุวรรณโณ โรงเรียนวัดทุงหวังใน 

86 10356 นายโอภาส สังขรัตน โรงเรียนวัดสามกอง 

87 21040 นายประพัชน ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลทาสะอาน 

88 09946 นายสุพัฒ แสงจันทร โรงเรียนวัดทายยอ 

89 21683 นายอนันต ลองแดง โรงเรียนบานดอนขี้เหล็ก 

90 21710 นางอุไรวรรณ ประนอม โรงเรียนบานกลาง 

91 25979 นายมนู ซุนสุวรรณ โรงเรียนบานมวงงาม 

92 06090 น.ส.มัณฑนา โชติอัมมร โรงเรียนวัดสถิตยชลธาร 

93 21205 นางชุติมา พงศทิพยพนัส โรงเรียนบานเขาแดง 

94 09879 นายอาทร เนคะมัชชะ โรงเรียนบานหัวเขา 

95 13567 นายบรรจง สุวรรณมณี โรงเรียนวัดโลกา 

96 19498 นางธนัญญา ธรรมชาติ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ 

97 21878 นายไพฑูรย ทองมณี โรงเรียนวัดปะโอ 

98 03953 นายสมเพียร ดวงสุวรรณ โรงเรียนวัดประตูเขียน 

99 24723 นายสุรชัย ธรรมชาติ โรงเรียนวัดตาหลวงคง 

100 26752 นางปราณี ประทุมมณ ี โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 

101 16231 นายธวัชชัย ขันติกุลานนท โรงเรียนวัดเลียบ 

102 19569 นายประจวบ ไหมออน โรงเรียนวัดปาขวาง 

103 27232 น.ส.วรรณรัตน สุวรรณภูมิ โรงเรียนวัดหนองหอย 

104 20035 นางเจะหยะ บินเตล็บ โรงเรียนบานขนุน 

105 12703 นายบุญเลิศ กมลเจริญ โรงเรียนวัดทํานบตางหน 

106 24060 นายสมนึก สกุลเพ็ชร โรงเรียนวัดบอทรายเจริญธรรม 

107 12180 นายธงชัย โชติชวง โรงเรียนวัดบานพราว 

108 18467 นางวงจันทร ค้ําชู โรงเรียนบานจะทิ้งพระ 

109 03546 นางไทรประพร แกวชะนะ โรงเรียนวัดศรีไชย 

110 19767 น.ส.กาญจนา พัฒนพงศ โรงเรียนวัดกลาง 

111 25800 นายชัชวาล ศรีวโร โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 

112 15968 นายไพสิทธิ์ ทรัพยมณ ี โรงเรียนวัดนางเหลา 

113 27033 นายพิศณุ โกมล โรงเรียนวัดดีหลวง 



ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานศึกษา/หนวยงาน 

114 15046 นายอุดม แกวสะโร โรงเรียนวัดประเจียก 

115 15825 นายสุธน ชูไพร โรงเรียนวัดบอแดง 

116 11136 นายนพพร เดชทองจันทร โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 

117 03645 นายกมล อนุดิษฐ โรงเรียนวัดบอแดง 

118 04825 นายสมชาติ ทองแปน โรงเรียนชุมชนวัดสามบอ 

119 16766 นายสุทธิ ไชยานุพัทธกุล โรงเรียนวัดสน 

120 12953 นายสมหวัง ไชยสวัสด์ิ โรงเรียนวัดสน 

121 04648 นายอนันต ชูชื่น โรงเรียนวัดตะพังหมอ 

122 09447 นายพิภพ ศรีออน โรงเรียนบานมาบบัว 

123 15140 นางจิราภรณ จันทรแกว โรงเรียนราชประชานุเคราะห 11 

124 04917 นายอํานวย ชมเชย โรงเรียนวัดผักกูด 

125 17869 นางพุมพวง สังขพงศ โรงเรียนบานระโนด 

126 17407 นายไพบูลย สังขแกว โรงเรียนวัดหัวปา 

127 07179 นายปราโมทย โรจนเกษตร โรงเรียนบานดอนแบก 

128 07371 นายพิทักษ ตุกชูแสง โรงเรียนวัดแหลมบอทอ 

129 07368 นายสมหมาย จันทิกาแกว โรงเรียนวัดโตนดดวน 

130 07390 นายสมพงศ หนูแท โรงเรียนวัดโรง 

131 22761 นายณัฐพงศ ศรีจันทร โรงเรียนวัดแมเปยะ 

132 20757 นายควง มุกสง โรงเรียนวัดนาหมอม 

133 26779 นางธนพร นันตธนะ โรงเรียนวัดโพธาราม 

134 21150 นายสุพรรัตน มานพศิลป โรงเรียนบานตนปริง 

135 13935 นางศศิธร ณรงคฤทธิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

136 13145 นางจันทรจิรา นิลดี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

137 14158 นางเรณู หนูอุไร สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2   

138 13198 น.ส.ณัฐธภา ชูเย็น สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2   

139 05320 นายสนิท จินดาวงศ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 

140 19496 นายบพิตร อินทรัตน โรงเรียนวัดหูแร 

141 05448 น.ส.สุธิดา คชรัตน โรงเรียนบานโปะหมอ 

142 00751 นายมนัส แกวชนะ โรงเรียนทาจีนอุดมวิทยา 



ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานศึกษา/หนวยงาน 

143 05445 นายพุฒิพงศ แกวหวังสกูล โรงเรียนบานคลองหวะ 

144 16087 นางสุภาวดี ดวงจันทร โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 

145 02564 นายสุธน แกวบุตร โรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย 

146 22082 นายณรงค รัตนมาลา โรงเรียนทุงปรือพิทยาคม 

147 15477 นายเอกศักด์ิ ดวงภักดี โรงเรียนวัดควนเนียง 

148 15311 นายชวลิต คงคาเนรมิตร โรงเรียนวัดทุงลุงมิตรภาพที่ 198 

149 01449 นางประสานทอง จันทมณี โรงเรียนวัดเขากลอย 

150 08706 นายทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ โรงเรียนบานทุงใหญ 

151 24029 นางพัชรีย คีรีโชติ โรงเรียนวัดทานางหอม 

152 07091 น.ส.พีรฉัตร แสงฉาย โรงเรียนวัดพรุเตาะ 

153 02654 นายวิชัย พรหมรักษ โรงเรียนบานฉลุง 

154 01275 นายสิชาติ ธรรักประยูร โรงเรียนบานทาหมอไชย 

155 15812 นางเสาวนิตย จันทรากุล โรงเรียนบานทุงเลียบ 

156 22654 นางทวนทอง ฤทธิ์เทวา โรงเรียนวัดเจริญราษฎร 

157 19326 นายหวันลาริ เห็นชอบ โรงเรียนบานเกาะหมี 

158 16728 นายสมพงศ ศึกหาญ โรงเรียนบานเกาะนก 

159 22272 นายสมยศ สะรุโณ โรงเรียนวัดคลองแห 

160 12903 นายสุพร พรหมสุวรรณ โรงเรียนบานทาไทร 

161 18983 นายอานัส สินเบญจพงศ โรงเรียนบานทุงน้ํา 

162 09208 นายนิทัศน มีสุขศรี โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 

163 11042 นายสมพร ศรีวรรณ โรงเรียนวัดทาแซ 

164 24242 นายกิตติเมศร ทองแจน โรงเรียนบานวังหรัง 

165 11915 นางเรวดี เชาวนาสัย โรงเรียนบานหนาควนลัง 

166 20389 นายเริงฤทธิ์ สังขสร โรงเรียนบานคลองเปล 

167 00849 นายคํานึง ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานกําแพงเพชร 

168 13572 นายสวิส จินดายอย โรงเรียนวัดจังโหลน 

169 00818 นายนุกูล สกูลวงษ โรงเรียนชุมชนบานโคกคาย 

170 15568 นายอมรินทร ขุนทองเพชร โรงเรียนวัดคูหาใน 

171 00988 นายสมบรูณ ขุนไพชิต โรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย 



ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ- สกุล สถานศึกษา/หนวยงาน 

172 18862 นายสัญลักษณ แสงสวาง โรงเรียนบานเขาพระ 

173 01236 นายกฤตภาส บุญศาสตร โรงเรียนชุมชนบานนาสีทอง 

174 00926 นายสุทิพย พวงพ ี โรงเรียนบานนาลึก 

175 00721 นางศริิพร พาหุมันโต โรงเรียนบานลานควาย 

176 23245 นายจรัสพร ลางคุลเกษตริน โรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิ 

177 22470 นายสมพร ทองศรีจันทร โรงเรียนวัดรัตนวราราม 

178 00861 นางวีดา ภูกัน โรงเรียนวัดทุงคา 

179 11293 นายหวาฮะ อาสดละ โรงเรียนบานหวยโอน 

180 26565 นายจํารัส เกตุมาก โรงเรียนบานหวยสมบูรณ 

181 26974 นางธัญชนก ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนบานควนนา 

182 16721 น.ส.ประภาพร ชอมณี โรงเรียนบานควนเนียง 

183 01169 นายสมปอง หนูเทพ โรงเรียนบานบางเหรียง 

184 07124 นางวิมาลา ณ วาโย โรงเรียนบานหนาควน 

185 01134 นายนพพร จันทวงศ โรงเรียนบานควนโส 

186 01277 นายบุญลือ นะชาตรี โรงเรียนบานหัวไทร 

187 17921 นายบัญญัติ บุษบงก โรงเรียนวัดคงคาวดี 

188 12779 นางเสาวณีย บุญการ โรงเรียนบานควนเนียงใน 

189 09145 นายภูมิพงศ สุรินราช โรงเรียนบานโคกเมา 

190 02603 นางมาริหยาม มากจังหวัด โรงเรียนวัดนารังนก 

191 09119 นายจําลอง ผิวทอง โรงเรียนบานหนองมวง 

192 02614 นางปุณยวีร โชติธนะวัฒน โรงเรียนบานหาร 

193 19111 นายสมสุข เพชรกาญจน โรงเรียนบานคลองนกกระทุง 

194 02572 นายสมพร แกวเสถียร โรงเรียนวัดเนินพิชัย 

195 11603 นายภานุวัฒน ไชยสวัสด์ิ โรงเรียนบานปายาง 

196 05564 นายสมควร ขวัญรัตน โรงเรียนบานหนาวัดโพธิ ์

197 13953 นายสุชาติ ขวัญกลับ โรงเรียนบานตนสาน 

198 18394 นายธัชชนันท จันทโกศล โรงเรียนบานคลองหอยโขง 

199 19703 นายสุนทร อินทเรือง โรงเรียนบานปลักคลา 

200 05143 นายประพาส รัตนพันธ โรงเรียนวัดบางศาลา 



ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ- สกุล สถานศึกษา/หนวยงาน 

201 22746 นายปราโมทย แกวมณีโชติ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

202 12132 นายสมพร ชูชาลี สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

203 11666 นางเยาวรัช ปรีดาพันธุ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

204 15229 นายพวง ชัยสวัสดิ์ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

205 24188 นายมูฮําหมัด หมะประสิทธิ์ โรงเรียนบานนา 

206 22474 นายโชค บุญเรือง โรงเรียนบานนา 

207 14408 นายเพิ่มศักดิ์ รัตนคันทรง โรงเรียนบานปากบางนาทับ 

208 01794 นายอุดม คงยะฤทธิ์ โรงเรียนบานมางอน 

209 21740 นายสุพล บทจร โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 

210 26733 นางวาสนา ทุมมากรณ โรงเรียนบานทาคลอง 

211 01447 นายวุฒิชัย บํารุงหนูไหม โรงเรียนวัดทุงพระ 

212 14017 นายกระจาง ศิริกาศ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 

213 09189 นายเกษม บูหัส โรงเรียนบานเกาะทาก 

214 24367 นายทวีชัย อินทรทอง โรงเรียนบานเขาจันทร 

215 19130 นายพจนาถ มากรักษ โรงเรียนบานตลิ่งชัน 

216 01672 นายสมปอง ทองขุนดํา โรงเรียนบานบอโชน 

217 17656 นายอุดร วรรณจันทร โรงเรียนชุมชนสะพานไมแกน 

218 15921 นายมนัส คงจันทร โรงเรียนบานแพรว 

219 09231 นายมนตรี ธรรมโร โรงเรียนบานนนท 

220 16177 นายอนันต ขวัญจันทร โรงเรียนบานชางคลอด 

221 17429 นายสมพนิตย ไชยรัตน โรงเรียนบานน้ําเค็ม 

222 21047 นายบรรจบ คงจันทร โรงเรียนบานโหนด 

223 18525 นางพนารัตน เสนเกตุ โรงเรียนบานคูนายสังข 

224 20821 นายกิติวัฒน ภัทรพงศพันธ โรงเรียนบานโคกมา 

225 19763 นายวาด ทองไชย โรงเรียนบานโคกมา 

226 07117 นายชม ทองสุข โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 

227 07174 นายธราเทพ แกวเกาะสะบา โรงเรียนบานพรุหลุมพี 

228 20718 น.ส.ศรีสุดา พรหมวงศ โรงเรียนบานสวรรค 

229 07173 นายบุญเลิศ พรมสูง โรงเรียนบานแซะ 



ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ – สกุล สถานศึกษา/หนวยงาน 

230 08646 นายถนัด ศักดิ์แสงโสภา โรงเรียนบานเขานอย 

231 07199 นายชาญชัย โชติมณี โรงเรียนบานคลองขุด 

232 20862 นายเทพ มากชูชิต โรงเรียนบานเทพา 

233 18356 นายธรรมนูญ ไหวพริบ โรงเรียนบานปาโอน 

234 15637 นายอนันต บุญพันธ โรงเรียนบานพระพุทธ 

235 01003 นายวรศักดิ์ กาเทพ โรงเรียนบานคลองขุด 

236 24546 นางฐาปนี มะลี โรงเรียนบานตูหยง 

237 13877 นางนาถชิดา ภิญโญธนภัทร โรงเรียนบานทุงโพธิ์ 

238 06999 นางผอื้น ชาติวัฒนา โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา 2 

239 08651 นางราตรี เนาวรัตน โรงเรียนบานลําเปา 

240 27715 นายไพซอน หนิเร โรงเรียนบานกระอาน 

241 12079 นายธีรสิทธิ์ เคียนทอง โรงเรียนบานลําไพล 

242 24063 นายไพศาล เกื้อขะเหร็ม โรงเรียนบานแมที 

243 09868 นายสุพจน พรอมญาติ โรงเรียนชุมชนนิคมสรางตนเองเทพา 

244 02014 นางพูนศรี แกวสุก โรงเรียนบานนาทวี 

245 03884 นางวรรณาพร สุขเวทย โรงเรียนบานนาทวี 

246 22546 นางดารารัตน ดาวเรือง โรงเรียนบานนาทวี 

247 09047 นายคมสัน อุยสกุล โรงเรียนบานเคลียง 

248 22048 นายเศรษฐพล เร็มเสม โรงเรียนบานทุงน้ําขาว 

249 22583 นายอับดุลฮาหมัด โสะหนาย โรงเรียนบานลําลอง 

250 18355 นางสุขะมุกข เรืองออน โรงเรียนวัดทาประดู 

251 02063 นายนิตย สุวรรณรัตน โรงเรียนบานนาปรัง 

252 22384 นายมะสะดี ยีเอาะ โรงเรียนบานปาเร็ด 

253 15835 นางกอบขวัญ แดงบํารุง โรงเรียนบานโตนนท 

254 03853 นายวิลาศ ชินนาพันธ โรงเรียนวัดนาหมอศรี 

255 02174 นายอาจิณ สุวรรณชนะ โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 

256 16112 นายมโนธรรม ศิริรัตน โรงเรียนวัดวังไทร 

257 03851 วาที่ ร.ต.ประสิทธิ์ คงธรรม โรงเรียนบานกะทิง 

258 24474 นายวินัย รัตนเสถียร โรงเรียนชุมชนบานสะทอน 



ที่ รหัสสมาชิก ชื่อ- สกุล สถานศึกษา/หนวยงาน 

259 19561 นายจุมพล นิลรัตน โรงเรียนบานประกอบ 

260 03889 นายโชคชัย สุขพงษ โรงเรียนสะบายอย 

261 21415 นายมะนันท คอแนเลาะ โรงเรียนสะบายอย 

262 20765 นายวัชรพงศ ไฝสุข โรงเรียนบานคอลอมุดอ  

263 09754 นายไวพจน จิตมณี โรงเรียนบานทุงไพล 

264 07054 นายทศพร พงคสุวรรณ โรงเรียนบานทับยาง 

265 17822 นายอุทัย บุญเพชรทอง โรงเรียนบานถ้ําตลอด 

266 03963 นายฉลอง ออนขวัญ โรงเรียนบานคูหา 

267 23894 นายพิชิต ศรีมณี โรงเรียนบานบาโหย 

268 03826 นายวิรัตน รัตนะ โรงเรียนชุมชนบานนากัน 

269 24349 นายอดุลย มาหะมะ โรงเรียนบานนาจะแหน 

270 12415 นายพิชิต ทิตยพรมทอง โรงเรียนบานเกา 

271 21607 นางกาญจนพันธ เพชรมณี โรงเรียนบานสุโสะ 

272 03824 นายนพวาสน บุญเพ็ชรทอง โรงเรียนบานหวยบอน 

273 19586 นายปติ เนาวรัตน โรงเรียนบานเมาะลาแต 

274 11314 นายอุทัย อาญาพิทักษ โรงเรียนบานบอทอง 

275 03747 นายเอกพันธุ จีรกาญจน โรงเรียนบานไร 

276 03787 นายสมพล คงมา โรงเรียนบานบอทอง 

277 00355 นายประวิช จงเปาหยิน โรงเรียนชุมชนบานปาดัง 

278 16774 นายสุรินทร ทองบุญ โรงเรียนชุมชนบานปาดัง 

279 14682 นางณัฐฐิกา เทพสุริวงค โรงเรียนบานคลองแงะ 

280 00878 นางจิรฐา แซคง โรงเรียนบานคลองแงะ 

281 13800 นายทิรเทศ พรมสะอาด โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

282 18069 นางน้ําทิพย มวงปลอด โรงเรียนบานหัวถนน 

283 07722 นายยงยุทธ อําไพ โรงเรียนบานควนเสม็ด 

284 15241 นายพิศักดิ์ มาลินี โรงเรียนบานตะเคียนเภา 

285 11138 นายไพโรจน สังหาญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 

286 16009 นายอําไพ ดําพลับ โรงเรียนบานระตะ 

287 19227 นางสุภา ทองเจริญ โรงเรียนบานน้ําลัด 
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288 14302 นายสุภาพ ทองนอย โรงเรียนวัดหวยคู 

289 00327 นายวีรพันธ หลังเศษ โรงเรียนบานมวง 

290 15688 นายสมควร จันทรวงษ โรงเรียนวัดยางทอง 

291 10311 นายดุรงค จันวดี โรงเรียนบอเกดวิจิตรวิทยา 

292 00175 นายภิรมย ทองเหลือง โรงเรียนวัดยางทอง 

293 27741 นายพิษณุ อุนอก สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

294 24850 นายชยวัฒน ภูขะโร สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 

295 10543 นายเสนอ ใหมจุย โรงเรียนมหาวชิราวุธ  

296 18944 นายบรรจบ พิสุทธิพันธุ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  

297 08653 นางจุรี จันตุด โรงเรียนมหาวชิราวุธ  

298 02801 นายประเทือง สวัสดิรักษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ  

299 17871 นางอรุณกานต มาสินทพันธุ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  

300 15954 นางเพ็ญศิริ จันทร โรงเรียนมหาวชิราวุธ  

301 22302 นางสุดารัตน คเชนทองสุวรรณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ  

302 18703 นายวินิจ ซุนสุวรรณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

303 26320 นายวิชิต หนูผุด โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

304 21350 น.ส.วรรณา บินดุสะ โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

305 06845 นางพนัชกร ฟูเกียรติสุทธิ์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

306 06272 นางปพิชญา แมนชีพ โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

307 16725 นางสุดใจ บํารุงวงศ โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

308 23855 นางชณิฐา เหมบัณฑิต โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

309 07321 นายสมพร เอียดประพาล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

310 10233 นางอารม ชาตะวิทยากูล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

311 23073 นางอโนรัตน หวานสนิท โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

312 25390 น.ส.วรรณา สุวรรณมณี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

313 12122 นางลักขณา ชํานิธุระการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

314 06867 นางจตุพร ผุดเกตุ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

315 19349 นางกระแส โอทอง โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

316 06236 นางถนอม สิทธิโชติพงศ โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค 
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317 22066 น.ส.สุคนธ กําเหนิดดี โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

318 23410 นางสุณี เตชะพันธ โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

319 25594 นางนิภา พลอินทร โรงเรียนระโนดวิทยา 

320 08565 นายเสกสม ณ พัทลุง โรงเรียนระโนดวิทยา 

321 15758 นางบุญตา คะหะวงศ โรงเรียนระโนด 

322 08189 นายณรงค ฉลาด โรงเรียนธรรมโฆสิต 

323 14068 นายจารึก รัศมี โรงเรียนธรรมโฆสิต 

324 06204 นายสมปอง สวางพงศ โรงเรียนชะแลนิมิตวิทยา 

325 12083 น.ส.วนิดา ไหมพรม โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 

326 21865 น.ส.อรพิน เรืองศรี โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา 

327 26731 นายสวัสดิ์ ทองหยู โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

328 20948 นายสุทธิชัย ชีวชัชวาล โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

329 06339 นายณัฐปคัลภ สังขทอง โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

330 12652 นางกิรณา ศรีไสว โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

331 16726 นายปานมนัฎ เหลาจันทร โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

332 15575 นางจุฬาลักษณ ยางทอง โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

333 22722 นายอนุชิต อักษรทอง โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

334 21324 นางถนอมทรัพย นูนนอย โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 

335 18205 นายศักดา ผองแผว โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 

336 10418 น.ส.ผาสุขสันต ไหมทิพย โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 

337 17738 นายทวีป ผลเกลี้ยง โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 

338 00533 นางสาคร นันทะชิน โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

339 14620 น.ส.รุจาภา อุทัยรัตน โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

340 09326 นายธานี ทองขาว โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

341 10272 นายชาติชัย เลิศวิบูลยลักษณ โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

342 00540 นางแนงนอย แกวรัตนศรี โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา 

343 19247 นางวรัทยา สุวัฒนะ โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 

344 23567 นางเดือนเพ็ญ ดุษฎีอภิชน โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 

345 19753 นายยุทธนา ชมเชย โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 
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346 22144 นายสุรชัย แซคู โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 

347 02666 นายวิรัช ทองแกมแกว โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 

348 14738 น.ส.แพว ชัยกิจ โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม 

349 04293 นางรัชนีกูล ชนะวรรณโณ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน 

350 17984 นางนัฐสุดา กิจรักษา โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน 

351 15357 นายกิตต์ิภูมิ คงศรี โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 

352 23492 น.ส.กาญจนา แกวมูณี โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 

353 27355 นายเสรี อินทรคง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 

354 12377 นางภัคนลิน ทองศรีจันทร โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 

355 15092 นางละมัย อินทรจันทร โรงเรียนควนเนียงวิทยา 

356 21525 นางกุลสนา เอียดบุญ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 

357 18625 นายโชคชัย ชัยธรรมโชค โรงเรียนคูเตาวิทยา 

358 23273 นางอาภร ทินนิมิตร โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรพิทยา 

359 22730 นายรอเก็ม ทวีโสะ โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรพิทยา 

360 18665 นายมานพ จุลิวรรณลีย โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 

361 02239 นางพรเพ็ญ รัตนะ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 

362 07270 นางประจวบ เหนี่ยวทอง โรงเรียนเทพา 

363 13035 นายศุภชัย แกวเกาะสะบา โรงเรียนเทพา 

364 28198 นายสมัย ชํานาญกิจ โรงเรียนสะบายอยวิทยา 

365 18366 นางศศิพัชร สินสโมสร โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” 

366 13132 นางอารม พรหมรักษ โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” 

367 18555 นางบุปผา กัติยัง โรงเรียนสะเดา “ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” 

368 04018 นายจิรพงศ กําเนิดแกว โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 

369 18456 นายสมนึก กฤษณาพันธ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 

370 17193 นางอัญชลี รื่นระวัฒน โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 

371 11930 นางอําพร หลีหมัด โรงเรียนแจงวิทยา 

372 19325 นางศิริวรรณ บุญรอด โรงเรียนแจงวิทยา 

373 01306 นางมารศรี ชวยเนียม โรงเรียนแจงวิทยา 

374 14633 นางชญานี อินทรจันทร โรงเรียนแจงวิทยา 
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375 16513 นายสุทธิพงศ ขุนชิตร โรงเรียนหวังดี 

376 14601 นางมนตกานต แมงทับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 

377 27125 นายสุรพงศ มุสิกวงศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 

378 20542 น.ส.รัชนี แกวเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 

379 01342 นายพชร มิ่งแกว โรงเรียนจุลสมัย 

380 19045 นางปาลินี สถาวิวัฒน โรงเรียนจุลสมัย 

381 21419 นายชาตรี ทักษินายนต โรงเรียนวชิรานุกูล 

382 19801 นางชะร ี พรหมสมบัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 

383 17686 นางกาญจนา สุภากาญจน โรงเรียนธิดานุเคราะห 

384 24225 นางเตือนจิต วิกรเมศกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห 

385 17634 น.ส.ณฎัฐชญานิศ อักษรชู โรงเรียนธิดานุเคราะห 

386 13854 นางภัทรนิษฐ จารุธนกุล โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 

387 14742 นางชวนชม ปวีณขจรวงศ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 

388 26244 นางจีรภิญญา ชุมช ู โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ 

389 25340 น.ส.ฑารัตน ยองเสง โรงเรียนพลวิทยา 

390 23813 น.ส.อฑิภา จันทรลําภู โรงเรียนพลวิทยา 

391 18962 นายสมภพ จันทราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 

392 17803 นางจันทรเพ็ญ ศิริเสถียร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 

393 15132 น.ส.ศิริมนตร ยรรยงพิทยกลุ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 

394 16314 นางธสชา พัศระ โรงเรียนสองแสงวิทยา 

395 22704 นางกฤษณา รุงเรือง โรงเรียนสองแสงวิทยา 

396 14929 นายสุชาติ วีระพงษ โรงเรียนกอบกาญจนศึกษามูลนิธิ 

397 13436 นางอุบล สุขะนันท โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 

398 13435 นางอัญชลี พวงสุวรรณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน 

399 17723 นางขวัญตา เจนพิชัย โรงเรียนทวีรัตน 

400 25104 น.ส.วิสาขา อุเทนะพันธุ โรงเรียนทวีรัตน 

401 18572 นางพรรณทิพา รักขิตพินิจดุลย วิทยาลัยเทคโนโลยีสองแสงพณิชยการ 

402 09904 น.ส.กนกรัตน มณีเนตร โรงเรียนแสงทองวิทยา 

403 16791 นายพิศาล แสงประทีป โรงเรียนแสงทองวิทยา 
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404 07635 นายสิริพงษ เมฆไพศาลศิลป โรงเรียนแสงทองวิทยา 

405 19178 นางอํานวย หนูพริก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ 

406 24232 นางฉันทนา คีรินทร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ 

407 15187 นางวารี ทิพรัตน วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ 

408 18101 นายสมยศ มหัทธโนบล โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 

409 18870 นายจตุพล รัตนานุกูล โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 

410 18595 นายรุงโรจน สุวรรณโณ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 

411 17875 วาที่ ร.ต.พัฒนา ออนคง โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 

412 20555 นางกัญญา จุลแกว โรงเรียนกิตติวิทยบานพรุ 

413 16925 นางรัตนาภรณ ปานแกว วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย 

414 11874 นางเพียงสวาท ทองแกมแกว วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย 

415 20214 นางพาวดี เทพสําเริง โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร 

416 27350 น.ส.กนกพร ไชยถาวร โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร 

417 24034 น.ส.นิสารัตน ฉายลิ่ม โรงเรียนสุวรรณวงศ 

418 26761 น.ส.ณฐชยมน หีมยิ โรงเรียนสุวรรณวงศ 

419 22925 นางณัฐวดี ชูรักษ โรงเรียนสุวรรณวงศ 

420 18542 นายชวลิต ชุมอินทร โรงเรียนสุวรรณวงศ 

421 24279 นายไกรศรี ประสานศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 

422 27875 นายไพโรจน ชูชวย โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ 

423 25108 นายอนันต ไวโรจนพันธุ โรงเรียนกฤษณาวิทยา 

424 12517 น.ส.อมรรัตน ปานขาว โรงเรียนเสนพงศ 

425 21755 น.ส.กมลพรรณ ทองคํา โรงเรียนศิริพงศวิทยา 

426 19107 น.ส.ชฎา แสงพงศชวาล โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 

427 23526 นางอิ่งออยอัฐฎา สุวรรณมณี โรงเรียนชัยมงคลวิทย 

428 20490 นางดวงศิริ โภชนุกูล โรงเรียนสมพงศวิทยาจะทิ้งพระ 

429 23856 นายอับดุลเลาะ อาแว โรงเรียนกิติคุณ 

430 12483 นางกนกวรรณ ศรีประยรู โรงเรียนทิพรัตนวิทยาคาร 

431 11437 นางสุนิสา รัตนวิจิตร โรงเรียนกิตติวิทย 

432 24871 นายอนุวัช แกวสวาง โรงเรียนเจริญรัตนศึกษาวัฒนา 
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433 13983 นางสุดจิต วอลส โรงเรียนวรพัฒน 

434 19016 น.ส.จันทรเพ็ญ บปุผา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ 

435 23229 นายสาธิต กาญจนมณี โรงเรียนสมัยศึกษา 

436 22981 นางมินตรา ทองคํา โรงเรียนพัฒนศึกษา 

437 25998 นายบุญเนตร หองตรง วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ 

438 24470 นายธนวัฒน พรหมจินดา วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ 

439 09441 นายชัยณรงค สุทธิสวาง โรงเรียนสุทธิรักษ 

440 08356 นางธัญลักษณ สุทธิสวาง โรงเรียนสุทธิรักษ 

441 16575 นางมยุรี สุทธิสวาง โรงเรียนสุทธิรักษ 

442 13057 นางจิณณรัตน กฤตยาเรืองกิตติ์ โรงเรียนสายชล 

443 10199 นางดวงนภา ยี่โชติชวง โรงเรียนสายชล 

444 24032 นายโกมล หมัดหระ โรงเรียนวงศวิทย 

445 25443 น.ส.สีตซีูใบดะห สายวารี โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 

446 21952 น.ส.มัสนา บากา โรงเรียนพัฒนาศาสตรมูลนิธ ิ

447 22473 นายสมศักด์ิ บุญรัตน โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 

448 22759 นางจินตนา พรหมแกว โรงเรียนเทศบาล  2 (ออนอทุิศ) 

449 20683 นางศรินทร ดวงชวย โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 

450 15755 นางมธุรสฌรี พรอมมูล โรงเรียนเทศบาล 4 (บานแหลมทราย) 

451 19875 นางธิราพร กราพันธ โรงเรียนเทศบาล 4 (บานแหลมทราย) 

452 24019 นางพรเพ็ญ พิตรพิบูลยพันธุ สํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา 

453 20632 นางอิสราภาพ คเชนทองสุวรรณ สํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา 

454 04593 นางทรงศรี ประสาทเขตตการ สํานักการศึกษา เทศบาลนครสงขลา 

455 04250 นายสมชาย แกวมณี โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 

456 23760 นายอําพล นิรันดรพุฒ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอง็เสียงสามัคคี) 

457 07910 นายวีรศักดิ์ นิลพฤกษ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 

458 04079 นายอัมพร เสาวคนธ โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) 

459 19394 นางประนุช ลีธนันชัย โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) 

460 13512 น.ส.โศจิมาศ จุลวุฒิพงศ โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิยาคุณานุสรณ) 

461 19095 นางปอมเพชร โชติสังข โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 
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462 20412 น.ส.ไอยคุปต กิ่งกลอม โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 

463 22818 นางกรกมล แทนมณี โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) 

464 21515 นายธนวรรธน ยิ่งเฮง สํานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ 

465 12172 นายสุทธิชัย ปยดิลก โรงเรียนเทศบาล 1 บานสะเดา 

466 00598 นางสุวรรณรี รักษาแกว โรงเรียนเทศบาล 1 บานสะเดา 

467 15390 นายเหม หมัดอาหวา กองการศึกษาเทศบาลเมืองควนลัง 

468 13841 นายโชตชิัย มวงหีต สํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา 

469 14622 นายบุญชอบ เรืองนุย สํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา 

470 24921 น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ วิทยาลัยชุมชนสงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


