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ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน หมายเหตุ   

1 นางธญัชนก ศรีนวล พนกังานราชการ ร.ร.วดัผาสกุาวาส  

2 นางสปุรียา สงัขวรรโณ ผูอ้  านวยการ ร.ร.วดัผาสกุาวาส  

3 นายปฐมพร ธมัมาภิรตัตระกลู ครู คศ.1 กศน.อ าเภอสิงหนคร  

4 น.ส.สกุญัญา สิกะพงศ ์ ครูผูช้ว่ย ร.ร.ควนเนียงวิทยา  

5 น.ส.ฐปนกลุ ไชยพลู ครู คศ.3 ร.ร.บา้นเขาพระ  

6 วา่ท่ี ร.ต.หญิง สาลินี อปุมนต ์ พนกังานราชการ ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ เขต 3  

7 น.ส.วรรณพร สงัขน์อ้ย พนกังานราชการ ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ เขต 3  

8 นายพิเชฏ แสงงาม พนกังานราชการ ครู กศน.อ าเภอสิงหนคร  

9 นางอรอนงค ์ ขวญัจนัทร ์ พนกังานราชการ ร.ร.บา้นคลองกวางเขาวงั  

10 นางปณฎัฐา พลเพชร เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทั่วไป ม.ราชภฏัสงขลา  

11 นางวรรณกานต ์ เล่ือนเกือ้ เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทั่วไป ม.ราชภฏัสงขลา  

12 นางกิตยิาวรรณ ขวญัคง เจา้หนา้ท่ีบรหิารงานทั่วไป ม.ราชภฏัสงขลา  

13 น.ส.เบญจวรรณ จิตตพงศ ์ นกัวิชาการเงินและบญัชี ม.ราชภฏัสงขลา  

14 น.ส.นีลยา เหมรา นกัวิชาการศกึษาปฏิบตัิการ เทศบาลเมืองสิงหนคร  

15 น.ส.อสัมา เจะเว พนกังานราชการ สพป.สงขลา เขต 3  

16 น.ส.วลัภา นวลบญุ นกัวิชาการเงินและบญัชี สพป.สงขลา เขต 3  

17 น.ส.ประภาศรี ชว่ยโอ พนกังานราชการ สพป.สงขลา เขต 3  

18 น.ส.สภุาวรรณ ์ นวลนิล พนกังานราชการ สพป.สงขลา เขต 3  
 

 



ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน หมายเหตุ   

19 น.ส.ศศธิร เย็นใจ พนกังานราชการ ว.อาชีวศกึษาสงขลา  

20 น.ส.ตอ้งตา ค าแกว้ พนกังานราชการ ว.อาชีวศกึษาสงขลา  

21 น.ส.สรุีรตัน ์ เดชพิชยั พนกังานราชการ ว.อาชีวศกึษาสงขลา  

22 นายพนูศกัดิ ์ ดีมาก พนกังานราชการ ว.อาชีวศกึษาสงขลา  

23 น.ส.ชมพนูทุ เหนือคลอง ครูผูส้อน ร.ร.แสงทองวิทยา  

24 นายวนัเฉลิม เปียสี ครูผูส้อน ร.ร.แสงทองวิทยา  

25 น.ส.วิรวรรณ ปิยะวรรณโณ ครูผูส้อน ร.ร.แสงทองวิทยา  

26 น.ส.ญาณิศา สงัขท์อง ครูช านาญการพิเศษ ร.ร.เทศบาล 1 บา้นสะเดา  

27 นายจิรวฒัน ์ เดชเสง้ ครู ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลยั  

28 นายเสรี รานีสะ พนกังานราชการ ว.การอาชีพนาทวี  

29 น.ส.ทศันา ไชยทองสขุ พนกังานราชการ ว.การอาชีพนาทวี  

30 น.ส.ชไมพร ขนุนดัเชียร ครูผูช้ว่ย ร.ร.สทิงพระวิทยา  

31 น.ส.ณฐักานต ์ เกตแุกว้ พนกังานราชการ ว.การอาชีพนาทวี  

32 น.ส.ปารชิาติ บญุประสงค ์ พนกังานราชการ ว.การอาชีพนาทวี  

33 น.ส.ภคัวลญัชญ ์ เพ็ชรฉยุ พนกังานราชการ ว.การอาชีพนาทวี  

34 น.ส.ตาเล็ก สงัขชาติ ครู คศ.2 ร.ร.รตัภมูิวิทยา  

35 นางวรรณวิศา ทองอินทร ์ พนกังานราชการ ร.ร.บา้นเก่า  

36 น.ส.วิลาสินี ปักษิณศริิ ครูผูช้ว่ย ร.ร.บา้นเก่า  

37 นายไตรเทพ จนัทวงศ ์ พนกังานราชการ ว.อาชีวศกึษาสงขลา  

38 น.ส.ปัทมา แกว้พลู พนกังานราชการ ว.อาชีวศกึษาสงขลา  

39 น.ส.วรดา กลิ่นหอม พนกังานราชการ ร.ร.บา้นประกอบ  
 

 



ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน หมายเหตุ   

40 นายภาสกร ชาวเกาะ ครู คศ.1 ร.ร.มหาวชิราวธุ  

41 น.ส.ฮายาด เหล็มเส็น ครู คศ.1 ร.ร.ระโนด  

42 น.ส.สาวิตรี ขนุราช ครู คศ.1 ร.ร.ระโนด  

43 น.ส.มลัลิกา จ าปาทอง ครู คศ.2 ร.ร.ระโนด  

44 นางอภิญญา วิรชัพงษ ์ พนกังานราชการ ร.ร.บา้นส านกัหวา้  

45 น.ส.ดวงกลม สขุมุ เลขาทนายความ กทม. สมาชิกสมทบ 

46 นางเบง้ อารยะญาณ ขา้ราชการบ านาญ พสม.16 สมาชิกสมทบ 

47 นายนนทพน โรจนพิทยากลุ วิศวกร พนกังานบรษิัท สมาชิกสมทบ 

48 น.ส.จินตยา สขุเกษม นกัวิชาการคอมพิวเตอรช์  านาญการ สพม.16  

49 น.ส.อรษา สขุสนัต ์ ครูผูส้อน ร.ร.กิตติวิทยบ์า้นพรุ  

50 น.ส.ไหมไทย ไชยพนัธุ ์ อาจารย ์ ม.ราชภฏัสงขลา  

51 น.ส.กมลชนก ศรีโชติ ครูผูส้อน ร.ร.ประชาบ ารุงวิทย ์  

52 น.ส.ศรีวิตรา คงมงคล ครูผูส้อน ร.ร.ประชาบ ารุงวิทย ์  

53 น.ส.จิรชยา ก าเนิดผล ครู คศ.1 ร.ร.เทศบาล 1 (เอง็เสยีงสามคัค)ี  

54 น.ส.หทยัรตัน ์ วฒันพฤกษ ์ พนกังานมหาวิทยาลยั ม.ราชภฏัสงขลา  

55 น.ส.ประกายใจ คงพนู พนกังานราชการ ร.ร.ชมุชนนิคมสรา้งตนเองเทพา  

56 นายนรุดนิ ยโูซะ ครูผูช้ว่ย ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ เขต 3  

57 น.ส.วิชดุา พุม่เพ็ชร ครูผูช้ว่ย ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ เขต 3  

58 น.ส.พีรนชุ หิรญัวงศ ์ ครูผูช้ว่ย ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ เขต 3  

59 น.ส.หนึ่งฤทยั แสงศรี ครูผูช้ว่ย ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ เขต 3  

60 น.ส.อมัพวนั แกว้เพชร ครูผูช้ว่ย ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ เขต 3  

61 น.ส.พนิดา มะเดื่อ เจา้หนา้ท่ีธุรการ ร.ร.บา้นบอ่น า้สม้  สมาชิกสมทบ  

 


