
ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัด

1 24048 นางรัตนา วิจิตรเวชการ สนง.เขต 1

2 22719 นางสมจิตร ซายเกลี้ยง สนง.เขต 1

3 11596 นายประทีป เพ็ชรจํารัส ร.ร.บานน้ํากระจาย

4 09178 นายสมปอง ยอดมณี ร.ร.วิเชียรชม

5 05630 นางชุติมา แกวพันธ ร.ร.วิเชียรชม

6 23223 นางสุปรีดา กิมาคม ร.ร.วิเชียรชม

7 03875 นางอัมพร ธีระกุล ร.ร.บานบออิฐ

8 12519 นางประภาภรณ ดําชวย ร.ร.บานบออิฐ

9 00392 นางพัชรียา ธานีรัตน ร.ร.อนุบาลสงขลา

10 22368 นางมนทิพย พูลพิพัฒน ร.ร.อนุบาลสงขลา

11 08105 นางเสริมศรี โสมพะโยม ร.ร.อนุบาลสงขลา

12 10135 นางจณัญญา จันทรพัฒน ร.ร.อนุบาลสงขลา

13 20295 นางภีรภาพ จันทรจะนะ ร.ร.บานดอนขี้เหล็ก

14 18563 นายสมศักด์ิ สาโรจน ร.ร.วัดทุงหวังใน

15 14847 นางรัชนี ทิพยมณี ร.ร.อนุบาลบานทาสะอาน

16 06699 นางประเคียง แกวเกลี้ยง ร.ร.อนุบาลบานทาสะอาน

17 04892 นายชาตรี หอมจันทร ร.ร.วัดประตูไชย

18 08160 นายประภาส พิระพงศ ร.ร.บานเขาแดง

19 15039 นางอําไพวรรณ อุปถัมภ ร.ร.วัดสถิตยชลธาร

20 23131 น.ส.สุจิตรา จันทสุกระ ร.ร.บานคลองทาแตง

21 25640 นางวรรณี ขุนไกร ร.ร.บานมวงงาม

22 05946 นายประณีต เสนหา ร.ร.บานมวงงาม

23 11211 นางนงเยาว คงจันทร ร.ร.บานมวงพุม

24 20539 นางจริยา ดิสโร ร.ร.วัดขนุน

25 23134 นางฐิติรัตน จุลวรรณโณ ร.ร.วัดทํานบตางหน

26 18976 นางพิมพพันธ กัณณิกจุลา ร.ร.วัดธรรมโฆษณ

27 03631 นางพินฐชา ปนทองพันธ ร.ร.วัดบอทรัพย

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ  สพท.สข.1   ประจําป 2560

ชื่อ - สกุล

อําเภอเมือง

อําเภอสิงหนคร



ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัดชื่อ - สกุล

28 04679 นายผอง จันโท ร.ร.วัดบอทรายเจริญธรรม

29 12476 นายจริญ ออนเจริญ ร.ร.วัดปาขาด

30 15720 นางสุภาพร ทิพยวารี ร.ร.วัดเปรมศรัทธา

31 25980 นางสุวรรณี สุวรรณเรืองศรี ร.ร.วัดเปรมศรัทธา

32 12731 นางมยุรี ชวยละแม ร.ร.วัดสถิตยชลธาร

33 09311 นายเดโช กลอมเกลี้ยง ร.ร.วัดดีหลวงนอก

34 07408 นายบรรฑิต คงพันธุ ร.ร.ในเมือง

35 03638 นางนิรตา บิลละเตะ ร.ร.วัดแหลมวัง

36 01883 น.ส.อารมณ ชูโชติ ร.ร.ชุมชนบานบอประดู

37 03647 นายชนิตย คณะทอง ร.ร.ชุมชนบานบอประดู

38 16516 นายอํานาจ ปนทองพันธ ร.ร.บานทาคุระ

39 16970 นางมาลี ไชยชนะ ร.ร.บานวัดใหม

40 18762 น.ส.กัญญาชิต ชูแสงจันทร ร.ร.วัดทาหิน

41 24974 นายกมลชัย ทองสีดํา ร.ร.วัดทาหิน

42 07803 นายสมใจ วรกรรณ ร.ร.วัดทาหิน

43 19049 นางฐิชาคร เปรมใจชน ร.ร.วัดผาสุกาวาส

44 16030 นางปนัดดา โครธาสุวรรณ ร.ร.วัดผาสุกาวาส

45 10816 นายประภาส ทองประหว่ัน ร.ร.วัดสนามไชย

46 12711 นายวิรัตน หาแกว ร.ร.ชุมชนวัดเชิงแส

47 10149 นางจุฑาทิพย พุฒคง ร.ร.วัดทุงบัว

48 20786 นายประมูล อักษรวงศ ร.ร.วัดอาวบัว

49 07332 นางจรัสศรี จุลนวล ร.ร.บานรัดปูน

50 07334 นางประภา คงวัดใหม ร.ร.บานรัดปูน

51 07387 นางจํานงค ทองสีดํา ร.ร.วัดกาหรํา

52 07389 นายสุนทร ไชยวงศ ร.ร.วัดโตนดดวน

53 09447 นายพิภพ ศรีออน ร.ร.บานมาบบัว

54 26344 นางจิรพรรณ กาวชู ร.ร.ชุมชนวัดบานขาว

อําเภอกระแสสินธุ

อําเภอระโนด

อําเภอสทิงพระ



ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัดชื่อ - สกุล

55 04898 นางกชพร โกศลธนภัค ร.ร.บานดอนแบก

56 04691 นางจรรยาณี พูลภักดี ร.ร.วัดเกษตรชลธี

57 11594 นางธนิตา ยวนแหล ร.ร.วัดบางหรอด

58 04815 นางรจนา บุษบงก ร.ร.ชุมชนวัดสามบอ

59 16467 นางมุกดา คงยก ร.ร.บานระโนต(ธัญเจริญ)

60 21490 นายไมตรี ขุททกพันธุ ร.ร.บานหนาทอง

61 04728 น.ส.ประเทือง ใสละมาย ร.ร.วัดจาก

62 14990 นางสุมลฑา เทียบทอง ร.ร.วัดจาก

63 15730 นางอารี โรจนเกษตร ร.ร.วัดทุงสงวน

64 15678 นางวิลาศ ปาณะศรี ร.ร.วัดบานใหม

65 14087 นายกมล อุนสอน ร.ร.วัดปากแตระ

66 26026 นายปญญา สุขโข ร.ร.วัดพังตรี

67 04707 นายณฑัต พรุเพชรแกว ร.ร.วัดสน

68 01483 นายจรูญ สังขดวง ร.ร.วัดหัวปา

69 23307 นายอนุภาพ ดวงไข ร.ร.วัดหัววัง

70 07482 นายชวน บัวชื่น ร.ร.วัดแมเปยะ

71 12530 นางลดาวัลย เพ็ชรเรือนทอง ร.ร.วัดแมเปยะ

72 08861 นางประลอม สังขวรรโณ ร.ร.วัดพรหมประดิษฐ

1 17449 นายธวัชชัย ขวัญทองย้ิม สพป.เขต 2

2 07297 นางพรรณพัชร สุวรรณรัตน สพป.เขต 2

3 15449 นายวิลาศ ทองญวน ร.ร.วัดดอน

4 16728 นายสมพงศ ศึกหาญ ร.ร.บานเกาะนก

5 05525 นางพรเพ็ญ พัฒนพงศ ร.ร.บานหนาควนลัง

6 12773 นางสุนีย บุญรังษี ร.ร.บานหนาควนลัง

7 19206 นางสุวรรณา ทองอราม ร.ร.บานหนาควนลัง

8 22990 นางสุนันทา อนันติโย ร.ร.บานบางแฟบ

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ สพป.  สข.2   ประจําป 2560

อําเภอหาดใหญ

อําเภอนาหมอม



ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัดชื่อ - สกุล

9 02662 นางเอมอร แกวบุตร ร.ร.บานวังหรัง

10 12857 นางพินนภา สกุลเพชรแดง ร.ร.วัดหูแร

11 22481 นางอําภัย จันทพัฒน ร.ร.วัดหูแร

12 01026 นางโสภา นวลมุล ร.ร.วัดหูแร

13 05595 นายจรัญ ทศกูล ร.ร.วัดหูแร

14 01275 นายสิชาติ ธรรักประยูร ร.ร.บานทาหมอไชย

15 03654 นายจิตพิทักษ มะเลโลหิต ร.ร.บานทาหมอไชย

16 10941 นางวิจิตรา เพชรคง ร.ร.วัดมวงคอม

17 00737 นางบังอร อารัญพิพัฒน ร.ร.วัดมวงคอม

18 20020 น.ส.สํารวย รัตตนะ ร.ร.รักเมืองไทย ๖บานโตนงาชาง

19 05538 นางประภาภัค พันธนียะ ร.ร.บานหินผุด

20 20183 นางนงนุช จินดาโชติ ร.ร.วัดเทพชุมนุม

21 00980 นางสุปราณี ชวยดี ร.ร.วัดเทพชุมนุม

22 12147 นางสายพิน ทองวงศ ร.ร.วัดเทพชุมนุม

23 09499 นายประเสริฐ จันทรแกว ร.ร.บานไร

24 20953 นางศิริจินต จิตสุขุมมงคล ร.ร.บานไร

25 09584 นางชนาฎา แกวชนะ ร.ร.บานไร

26 03796 นางบุพผา เจียมสวัสด์ิ ร.ร.บานทุงงาย

27 00163 นายสุทัศน วงศคํา ร.ร.วัดบางลึก

28 09777 นางกัลยา คงอินทร ร.ร.วัดบางลึก

29 23625 นางสาวิตรี บุญคง ร.ร.วัดทาแซ

30 17305 นางเสาวลักษณ สุวรรณรัตน ร.ร.บานคลองหวะ

31 05550 นางนันทวดี เส็นหละ ร.ร.บานคลองหวะ

32 05196 นางปาริชาติ หวานขัน ร.ร.บานเกาะหมี

33 02580 นางพจมาน คงศรีแกว ร.ร.บานเกาะหมี

34 05313 นายพนม วัชระ ร.ร.บานใต

35 14908 นางเพ็ญศรี ศึกหาญ ร.ร.บานทาไทร

36 09081 นายจรัส มีสุขศรี ร.ร.บานทุงตําเสา

37 15568 นายอมรินทร ขุนทองเพชร ร.ร.วัดคูหาใน

อําเภอรัตภูมิ



ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัดชื่อ - สกุล

38 12468 นายเกษมศักด์ิ เรืองเพชร ร.ร.วัดคูหาใน

39 00760 นายบุญยืน ภูมิวณิชกิจ ร.ร.บานเขาพระ

40 00972 นายสมใจ มีสุขศรี ร.ร.บานคลองเขาลอน

41 00969 นายชลินทร ปนสุข ร.ร.บานคลองเขาลอน

42 24015 นายประมวล ชวยดํา ร.ร.บานควนสะตอ

43 11293 นายหวาฮะ อาสดละ ร.ร.บานหวยโอน

44 23533 นายบุญลาภ กาญจนะ ร.ร.วัดทุงคา

45 00805 นายภาณุพงศ ไตรทิพยานนท ร.ร.วัดทุงคา

46 00908 นางสมนึก ดํารงดุลทัศน ร.ร.วัดไทรใหญ

47 00799 นายสุพล พันธนียะ ร.ร.บานปลายละหาน

48 12234 นางพิมพพร อิสระทะ ร.ร.ชุมชนบานโคกคาย

49 11793 นางสงวน แกวสวัสด์ิ ร.ร.ชุมชนบานโคกคาย

50 00896 นางสุคนธ มีแกว ร.ร.บานไสทอน

51 25515 นางนิภา สุขมา ร.ร.บานกําแพงเพชร

52 14664 น.ส.นิกัญธญาน อัครนิธิกรณ ร.ร.บานเนินนิมิต

53 17986 น.ส.บุญสิตา ศรีนพรัตน ร.ร.บานทุงมะขาม

54 20437 นางนิภรณ พรหมดํา ร.ร.วัดจังโหลน

55 16095 นางวรรณ ทองเอียด ร.ร.บานกองอิฐ

56 00867 นางพรทิพย สังขชาติ ร.ร.บานพรุพอ

57 00918 นางปราณี กาฬวงศ ร.ร.ชุมชนบานนาสีทอง

58 22020 นางพรรณา ยังรักษ ร.ร.ชุมชนบานนาสีทอง

59 01013 นายบุญเลิศ ชัยกุล ร.ร.บานคลองตอ

60 01169 นายสมปอง หนูเทพ ร.ร.บานบางเหรียง

61 14732 นางนงเยาว จันทศรี ร.ร.บานบางเหรียง

62 04463 นายพิชัย สุขทาน ร.ร.บานคลองชาง

63 07124 นางวิมาลา ณ วาโย ร.ร.บานหนาควน

64 01170 นายสวาง จันทฤทธิ์ ร.ร.บานควนเนียง

65 01256 นางประทุม ศรีรัตน ร.ร.บานควนโส

66 09438 นางละออง ดิสสระ ร.ร.บานคลองคลา

อําเภอควนเนียง



ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัดชื่อ - สกุล

67 01171 นายสม ชุมชาติ ร.ร.บานกรอบ

68 01223 นายโชติ เทพโอสถ ร.ร.บานบอหวา

69 17920 นางอุไร มณีเกิด ร.ร.วัดโพธิธรรมาราม

70 01177 นางยดาเรศ เลงกูล ร.ร.บานหัวปาบ

71 01273 นางรัศมิกา สินธุระหัส ร.ร.บานหวยลึก

72 16531 นางฉออน ไชยถาวร ร.ร.บานหนองปลิง

73 17257 นายวิคิด สุวรรณกิจ ร.ร.วัดคงคาวดี

74 11721 นางปาริชาติ จันทรนวล ร.ร.วัดคงคาวดี

อําเภอบางกล่ํา

75 10130 นายสุมาตร หงษมณี ร.ร.บานบางกล่ํา

76 02615 นางพรรณี กุลนิล ร.ร.บานบางกล่ํา

77 01276 นายชาญชัย เพชรสลับแกว ร.ร.บานดินลาน

78 02606 นางจรวย สุทธิชาติ ร.ร.บานโคกเมา

79 27962 นางพิรดา คําเจริญ ร.ร.บานคลองนกกระทุง

80 16364 นางนุชรี สุนทรวิจิตร ร.ร.บานคลองนกกระทุง

81 14081 นายวิจิต อินทรัตน ร.ร.บานยางงาม

82 02671 นางพัชนี จันทมาศ ร.ร.บานหาร

83 02587 นางยุพา นอยเสม ร.ร.วัดนารังนก

อําเภอคลองหอยโขง

84 09597 นางสุเพ็ญศรี ปรัชญาวาทิน ร.ร.บานหนาวัดโพธิ์

85 10978 นางโยทภา อินสุวรรณ ร.ร.บานหนาวัดโพธิ์

86 10215 นางทัศนี บุญยง ร.ร.บานเการาง

87 05133 นางขัตติยา ประกอบการ ร.ร.บานปลักคลา

88 00880 นางมาลี แกวโสตร ร.ร.บานปลักคลา

1 20823 นายประภาส นวลแกว สนง.เขต 3

2 01731 นางรัชนี ณ ชาตรี สนง.เขต 3

3 04000 นางอัมพร ศิริบุญโญ สนง.เขต 3

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการ  สพป.สข.3   ประจําป 2560

อําเภอนาทวี



ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัดชื่อ - สกุล

4 12347 นางโชตนา แกวทัศน ร.ร.บานลําชิง

5 01885 นางณัฐวดี พอนุย ร.ร.บานทุงน้ําขาว

6 09793 นางวรรณา สุดตะนา ร.ร.บานโตนนท

7 02042 นายปยทรรศน อินทกูล ร.ร.บานโมย

8 02118 นายบุญศิริ จันทร ร.ร.วัดนาหมอศรี

9 15867 นางสุณีย เลงซุน ร.ร.ประสิทธิ์ทวีสิน ๒

10 02141 นางพิมพา แกวทอง ร.ร.บานนาปรัง

11 02063 นายนิตย สุวรรณรัตน ร.ร.บานนาปรัง

12 07855 นางพงศพันธ สุวรรณชาติสกุล ร.ร.บานสม็อง

13 40402 นายปรารถนา สุพรรณศิริ ร.ร.ชุมชนวัดปลักชะเมา

14 08690 นางสุนีย ภาษิณทรัตน ร.ร.บานกะทิง

15 02129 นายวิชัย ทองคํา ร.ร.วัดวังไทร

16 01996 นางละออ สังขวิสุทธิ์ ร.ร.บานทุงนาเคียน

17 11623 นางสุปรียา ปยะกาญจน ร.ร.บานวังบวบ

18 16559 นายเฝด ดูละ ร.ร.บานนาทวี

19 11129 นายสมชาย ยอดเมฆ ร.ร.บานนาทวี

20 02157 นางบุษกร ขวัญทอง ร.ร.บานประกอบ

21 01944 นางศินาภรณ นวลทอง ร.ร.ชุมชนบานสะทอน

22 01448 นายกุศล ทองมาก ร.ร.บานควนขี้แรด

23 09781 นางคนึงนิตย บุญยอด ร.ร.วัดบานไร

24 01719 นางสุจิตรา อิศโร ร.ร.วัดบานไร

25 16638 นางรัชนี สุวรรณรัตน ร.ร.บานลางา

26 14949 นางนวลวดี สุวรรณกุฏ ร.ร.บานปาชิง

27 22732 นางกานดา สุจินโณ ร.ร.บานปาชิง

28 01601 นายณรงค พรหมดวง ร.ร.บานปาชิง

29 01775 นางอารีญาภรณ เก้ือเดช ร.ร.บานปากบางนาทับ

30 11845 นางบุญเรือน จันทขัมมา ร.ร.บานปากบางนาทับ

31 07141 นางระยอง หวัดเพ็ชร ร.ร.บานปากบางนาทับ

32 11662 นางจันทรฉาย สุขการณ ร.ร.บานปากบางนาทับ

อําเภอจะนะ



ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัดชื่อ - สกุล

33 01447 นายวุฒิชัย บํารุงหนูไหม ร.ร.วัดทุงพระ

34 16526 นางอบรม บุญแกว ร.ร.บานนาหวา

35 11382 นางสุจิตรา ยอดมณี ร.ร.ชุมชนวัดควนมีด

36 01509 นางดวงพร โชติรัตน ร.ร.บานนา

37 17199 นางลดา ประกอบพันธ ร.ร.บานนา

38 13566 นายสิทธิพงษ เหมเหาะ ร.ร.บานบอโชน

39 10099 นายอํานวย บุญเพ็ง ร.ร.บานบอโชน

40 16492 นายสวัสด์ิ คงประดิษฐ ร.ร.บานปางาม

41 16357 นายสันทัด ปกษิณศิริ ร.ร.บานปางาม

42 01747 นายณัฐนันท ต้ินไล ร.ร.วัดประจา

43 11736 นายอุดม ทองเพชรจันทร ร.ร.บานทุงครก

44 01633 นางมุทิตา พูลสวัสด์ิ ร.ร.บานปากชอง

45 09832 นางจงพิศ พันธพงค ร.ร.บานน้ําเค็ม

46 09785 นางวรรณา ศิวะทัต ร.ร.บานน้ําเค็ม

47 09780 นางบัดรียะร เยะหมัน ร.ร.บานทาคลอง

48 01587 น.ส.สมปอง เพ็ชรศรี ร.ร.บานโคกมา

49 21837 นางปรีดา นวลแกว ร.ร.ชุมชนบานทางควาย

50 09786 นางจารุณี รัตนไชย ร.ร.บานตาแปด

51 07125 นายสมพร ยอยเสริฐสุด ร.ร.วัดนิคมประสาทฯ

52 12420 นางนงเยาว อ้ัวจันทึก ร.ร.วัดนิคมประสาทฯ

53 10008 นางเสงี่ยม กฤตสัมพันธ ร.ร.ชุมชนนิคมสรางตนเองเทพา

54 06953 นายณริน แกวมณี ร.ร.บานนาจวก

ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัด

55 07198 นายประดิษฐ อุดมเศรษฐ ร.ร.บานทามวง

56 08453 นางอามีเนาะ สะมะแอ ร.ร.บานทามวง

57 07166 นายไพศาล พนาศรัณย ร.ร.บานเขานอย

58 08632 นางนงลักษณ หะยีหวัง ร.ร.บานเทพา

59 03895 นางชื่นใจ เทพมณีไชย ร.ร.บานนาจะแหน

อําเภอเทพา

ชื่อ - สกุล

อําเภอสะบายอย



ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัดชื่อ - สกุล

60 03788 นางเรณู คงมา ร.ร.บานบอทอง

61 14128 นายนันสิน สีสมออน ร.ร.บานถํ้าตลอด

62 14578 นางอวยพร ทองทวี ร.ร.บานหวยบอน

63 21364 นายสุริยา โอะหมาน ร.ร.บานหวนบอน

64 03936 นางสุพรรณี ณ เขาแดง ร.ร.บานทุงไพล

65 03785 นางเพ็ญแข ชูมาปาน ร.ร.สะบายอย

66 03768 นางอรสา ลาเตะ ร.ร.บานโคกสิเหรง

67 00290 นายสุชาติ สุริยันยงค ร.ร.บานตะเคียนเภา

68 14429 นายพิชาชาญ สังขแกว ร.ร.บานควนเสม็ด

69 00178 นายสายใจ ศรีประพันธ ร.ร.ชาติตระการโกศล

70 00878 นางจิรฐา แซคง ร.ร.บานคลองแงะ

71 00321 นางสมพร พรหมสถิตย ร.ร.บานคลองแงะ

72 00213 นางสัมมะนา แกวบุตร ร.ร.ชุมชนบานปาดัง

73 00209 นางโศภิตา หมาดนุย ร.ร.ชุมชนบานปาดัง

74 00458 นายอภิชาติ ทิ้งแหละ ร.ร.บานควนตานี

75 08683 น.ส.ระรวย จันทวงศ ร.ร.บานทาขอย

76 00463 นายนพรัตน ชุติจิรฐิติกาล ร.ร.วัดศรีวิเทศฯ

77 08842 นางบุษกร หละโสะ ร.ร.วัดศรีวิเทศฯ

78 07916 น.ส.เพ็ญ บริสุทธิ์ ร.ร.บอเกดวิจิตรวิทยา

79 19065 นางสุนันท นุนชูคัน ร.ร.บอเกดวิจิตรวิทยา

80 00158 นางอรุณศรี เพ็ชรทอง ร.ร.บานทาโพธิ์

81 17798 นางวิมล ขวัญทองย้ิม ร.ร.บานเกาะคาง

ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัด

82 00313 นายเชาว แซลิ่ม ร.ร.บานระตะ

1 24018 นางกิติมา กระจางสุต สํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ

2 22905 นางวีณา สุรัจกุลวัฒนา ร.ร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

เทศบาลนครหาดใหญ

อําเภอสะเดา

ชื่อ - สกุล

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการสังกัดเทศบาล  ประจําป 2560



ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัดชื่อ - สกุล

3 04201 นางรัตนา นิคมรัตน ร.ร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

4 04200 นางสอฝหยะ หมัดอะด้ัม ร.ร.เทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)

5 09683 นางสุณีย จันทรชิต ร.ร.เทศบาล 2 (บานหาดใหญ)

6 11258 นายวิบูลย สหะวิริยะ ร.ร.เทศบาล 2 (บานหาดใหญ)

7 04250 นายสมชาย แกวมณี ร.ร.เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ)

8 09548 นายณรงค ธรรมโชเต ร.ร.เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ)

9 04150 นางอัญชลี พัฒนพงศ ร.ร.เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ)

10 24001 นางวิลารัตน พงศพาณิชย ร.ร.เทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ)

11 04193 นางบุญเรือน ฤทธิวงศ ร.ร.เทศบาล 5(วัดหาดใหญ)

12 15755 นางมธุรสฌรี พรอมมูล ร.ร.เทศบาล 4(บานแหลมทราย)

13 04558 นางลําดับ วงศชวย ร.ร.เทศบาล 4(บานแหลมทราย)

14 09571 นางอนงค เพ็ชรมณี ร.ร.เทศบาล 4(บานแหลมทราย)

15 27043 นางละไม พฤกษวานิช ร.ร.เทศบาล 5(วัดหัวปอมนอก)

1 21101 นายชัชวิทย บุญดิเรก ว.เกษตรและเทคโนโลยี

2 22771 นายเชฏฐกมล พันเยาว ว.เกษตรและเทคโนโลยี

3 03372 นางพยงค นวลไดศรี ว.เกษตรและเทคโนโลยี

4 03310 นายถาวร ศรีตังนันท ว.เกษตรและเทคโนโลยี

5 15841 นายประสงค คุยหลํา ว.สารพัดชางสงขลา

6 12156 นางอุมา บุญสมสุข ว.สารพัดชางสงขลา

7 02921 น.ส.จิราวรรณ วรรณธนัง ว.สารพัดชางสงขลา

8 02939 น.ส.กัลยา มะหะหมัด ว.สารพัดชางสงขลา

9 12274 นายเกรียงศักด์ิ สุภากาญจน ว.สารพัดชางสงขลา

10 28314 นายสิน พลัดบุญทอง ว.เทคนิคหาดใหญ

11 17974 นางผานิต มณีสวาง ว.ประมงติณสูลานนท

12 03279 นางบุปผา มังคละมณี ว.ประมงติณสูลานนท

13 27425 นายพยุทน นิยม ว.ประมงติณสูลานนท

14 03305 นายสุเทพ สังวาล ว.ประมงติณสูลานนท

เทศบาลนครสงขลา

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการสังกัดอื่น ๆ    ประจําป 2560



ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัดชื่อ - สกุล

15 10053 นายหมัด พัดหินลอย ว.ประมงติณสูลานนท

16 27283 นางสุเพ็ญทิพย เก็บไว ว.การอาชีพหลวงประธานฯ

17 10699 นายอุดม พรหมชาติ ว.การอาชีพหลวงประธานฯ

18 07984 นายประสิทธิ์ กมลศรี ว.การอาชีพหลวงประธานฯ

19 12162 นางสุวรรณา วรกุล ว.อาชีวศึกษาสงขลา

20 08205 นางไพลิน ภูมิศิริไพบูลย ว.อาชีวศึกษาสงขลา

21 09264 นางสมมาส เสงก่ิง ว.อาชีวศึกษาสงขลา

22 18533 นางดวงแข บุญศิริ สํานักศิลปากรที่ 11

23 14179 นายสมศักด์ิ จันทโฆษ สํานักศิลปากรที่ 11

24 03054 นางสุธาสินี มณีโชติ โรงเรียนโสตศึกษา

25 03055 นายภิญโญ พรหมศาสตร โรงเรียนโสตศึกษา

26 22391 น.ส.สุวรรณี พรหมศิริ ม.ราชภัฎสงขลา

27 13691 นางออยทิพย พลศรี ม.ราชภัฎสงขลา

28 25906 น.ส.ขวัญพร ศุทธวิโรจน ม.ราชภัฎสงขลา

29 08908 นางฉัตรวิไล ลั่นคีรี ม.ราชภัฎสงขลา

30 13250 นางประคอง เพียรเจริญ ม.ราชภัฎสงขลา

31 03221 นางจิราพร ศรีสายะ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

32 08460 นายณชพร รัตนาภรณ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

33 08011 นายทศพร จันทรกระจาง ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

34 00058 นายสุนันท นิลปกษ กศน.ภาคใต

35 08074 นายประดิษฐ ศิวิไล กศน.จังหวัดสงขลา

36 00064 นายเกษม รุจิเรข กศน.จังหวัดสงขลา

37 02756 นางสมจิต คาระวี กศน.จังหวัดสงขลา

38 10513 นายขิ้ม กันตาโพธิ์ กศน.จังหวัดสงขลา

39 10912 นายวรงค สุวรรณรัตน ว.เทคโนโลยีสงขลา

40 17435 น.ส.วรรณี ธรรมชาติ ว.เทคโนโลยีสงขลา

41 13177 นายจํานงค กุณฑโร ว.เทคโนโลยีสงขลา

42 15509 นางนาวินี พุทธรักษ ว.เทคโนโลยีสงขลา

43 03039 นางศรีจิตต ขวัญแกว โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา

44 15435 นางโกสุม วรรณเมธี โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา



ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัดชื่อ - สกุล

45 15580 นายชํานาญ โกมาด โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา

1 07283 นายสุภาพ ณ เทพา ร.ร.เทพา

2 07241 นางจรวย ทองสินธุ ร.ร.เทพา

3 03441 นางชุติมณฑน คําสะระ ร.ร.เทพา

4 12601 นายโสภณ เพชรสุวรรณ ร.ร.เทพา

5 03409 น.ส.กาญจนา ชุมทอง ร.ร.สทิงพระวิทยา

6 08107 นางบุญยืน โพชนุกูล ร.ร.สทิงพระวิทยา

7 10542 นางอภิญญา ไชยวรรณ ร.ร.สทิงพระชนูปถัมภ

8 03480 นายเจริญ ปนทอง ร.ร.สทิงพระชนูปถัมภ

9 03481 นางพวงแกว วรเดช ร.ร.สทิงพระชนูปถัมภ

10 11565 นายอดุลย มณีออน ร.ร.เขาแดงกุศลวิทยา

11 02981 นายพิธน สิทธิพันธ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ

12 03002 นางณัฐวิภา บุญชูชีพ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ

13 12173 นางสุจิตรา คงมี ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ

14 13949 นายสายสัมพันธ จันทนา ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ

15 15167 นางวิรัตน เสรีประเสริฐ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ

16 28416 นายอุดม ศรีนุน ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ

17 13151 นางวัชนี ใจแกว ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ

18 00533 นางสาคร นันทะชิน ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ

19 09998 นางสุธรรมา เจริญวัฒน ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ

20 07559 นายแดง ไชยมุณี ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ

21 12044 นางวลัยพรรณ สฤษฎพงศทีรฆ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ

22 20621 นางเพ็ญศิริ พลัดบุญทอง ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ

23 00526 นางอวยพร ธีรโรจนวงศ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ

24 15209 นายประเวช ทองนพคุณ ร.ร.ควนเนียงวิทยา

25 01077 นายสําเนียง รักภักดี ร.ร.ควนเนียงวิทยา

26 01103 นางกฤษณา รักภักดี ร.ร.ควนเนียงวิทยา

27 08722 นายสมมาตร อุตพรณ ร.ร.ควนเนียงวิทยา

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการสังกัดสามัญศึกษา  ประจําป 2560



ท่ี รหัสสมาชิก ตนสังกัดชื่อ - สกุล

28 16982 น.ส.เสริมศรี ศรีรัตน ร.ร.ควนเนียงวิทยา

29 08184 น.ส.วรรณา คีรีธาร ร.ร.ควนเนียงวิทยา

30 08187 นายครวน ชุมสุวรรณ ร.ร.ควนเนียงวิทยา

31 16873 นายอนันต แกวอัมพร ร.ร.ควนเนียงวิทยา

32 01084 นายมานพ วรรณกูล ร.ร.ควนเนียงวิทยา

33 02211 นายประทุม เก้ือกูล ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน

34 04292 นางวาลี แกวอาภรณ ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน

35 07934 นางจํานรรจ ศรประสิทธิ์ ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน

36 04328 นางพัชรี โขมพัฒน ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน

37 04307 นางกันยารัตน ปฐมนุพงศ ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน

38 12111 นางสุวภา ละอองจิตต ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน

39 07249 น.ส.ประกอบ จินดาดํา ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน

40 22472 นางรัชนีกร เจษฎารุงโรจน ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน

41 11977 นางนงลักษณ ภูวญาณพงศ ร.ร.พะตงประธานคีรีวัฒน

42 14722 นางนิยมาส ปานเพชร ร.ร.จะนะชนูปถัมภ

43 01829 น.ส.เพ็ญ อรุณศรี ร.ร.เทพพิทยาภาณุมาศ

44 14058 นายเฉลิม ถ่ินแกว ร.ร.เทพพิทยาภาณุมาศ

45 08339 นางอํานวย จุฬามณี ร.ร.ธรรมโฆสิต

46 10134 นางปณิดา เจริญ ร.ร.ธรรมโฆสิต

47 09078 นางจารุภัทร ศรีนุน ร.ร.ธรรมโฆสิต

48 13105 นางนงเยาว มนตประสาธน ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

49 17918 นางอัจฉรา คงศิริ ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

50 08185 นางจรัสศรี ตันจะโร ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

51 20448 นางจริยา ปรางสุวรรณ ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

52 10463 นางพิมพาพร ยอดมณี ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

53 09575 นายอดุลย สีหมัด ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

54 02785 นางสุนันทา สพโชค ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

55 08133 นางชนมชนก ชูสวัสด์ิ ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

56 11190 นางอนงค ณะนวล ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

57 12175 น.ส.อัจฉรีย ชาติพันธุ ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
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58 17771 น.ส.ตรีชฎา ใหมวัด ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

59 10789 นายมนูญ สุวรรณ ร.ร.นวมินทราชูทิศ ทักษิณ

60 02801 นายประเทือง สวัสดิรักษา ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา

61 09859 นางทัศนีย ลักขณา ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา

62 17916 นายไพโรจน แดงนอย ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา

63 27763 นางอุสิชา มณีแสง ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา

64 03415 นางกันตชญา สุขสวาง ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา

65 15962 นางกาญจนาภรณ อุปถัมภ ร.ร.ระโนด

66 10234 นางปรียาภรณ รักษศรีทอง ร.ร.ระโนด

67 19960 นางสายสมร ศิริพันธุ ร.ร.ระโนด

68 24133 น.ส.บุญพา ชูชื่น ร.ร.ระโนดวิทยา

69 04973 นายสาธิต คงบัว ร.ร.ระโนดวิทยา

70 23513 นางสุนีย อุปถัมภ ร.ร.ระโนดวิทยา

71 00652 นายนิรันดร วิจะสิกะ ร.ร.รัตภูมิวิทยา

72 09199 นางสุขุมาลย ชิตานนท ร.ร.รัตภูมิวิทยา

73 09037 นายสมชาย วิศิษฐเสถียร ร.ร.รัตภูมิวิทยา

74 12241 นางสุภาณี วิจะสิกะ ร.ร.รัตภูมิวิทยา

75 12528 นายนิตินาม สีพุฒ ร.ร.รัตภูมิวิทยา

76 00660 นายนิโรจน สุวรรณนาคม ร.ร.รัตภูมิวิทยา

77 14873 นายยงยุทธ จั่นตระกูล ร.ร.วรนารีเฉลิม

78 22327 นางชนิตา งามภักดี ร.ร.วรนารีเฉลิม

79 06776 นางรวินันท ปกดอกไม ร.ร.วรนารีเฉลิม

80 23464 นางจราภรณ เก้ือเดช ร.ร.วรนารีเฉลิม

81 15208 นายสมชาย บุรีศรี ร.ร.วรนารีเฉลิม

82 06219 นายพินิจ อินอุทัย ร.ร.วรนารีเฉลิม

83 06246 นางนิรมล ยุระพันธุ ร.ร.วรนารีเฉลิม

84 10321 นางอนงค ศิริคะรินทร ร.ร.วรนารีเฉลิม

85 00531 นางสายหยุด ดําแกว ร.ร.วรนารีเฉลิม

86 13308 นางพรศรี ณ สุวรรณ ร.ร.สงขลาวิทยาคม

87 10962 นางอัจฉรินทร พันฤทธิ์ดํา ร.ร.สงขลาวิทยาคม
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88 06795 นายสุชาติ ชูชวงโชติ ร.ร.สงขลาวิทยาคม

89 06827 นางวิไลพร พรหมเรือง ร.ร.สงขลาวิทยาคม

90 08851 นางรัชนี วนาพิทักษวงศ ร.ร.สะเดาขรรคชัยกัมพลานนทฯ

91 08852 น.ส.จรวยพร ประชุมวรรณ ร.ร.สะเดาขรรคชัยกัมพลานนทฯ

92 10660 นางรุงรําไพ ยีตํา ร.ร.สะเดาขรรคชัยกัมพลานนทฯ

93 07671 น.ส.โสภิต ยุทธโกษา ร.ร.สะเดาขรรคชัยกัมพลานนทฯ

94 14849 นางเพ็ญณภัท ธรรมโชติ ร.ร.หาดใหญพิทยาคม

95 15778 นางเสาวรัตน เอ่ียมตระกูล ร.ร.หาดใหญรัฐประชาสรรค

96 14969 นางวรรณา ศรีนอย ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย

97 13788 นางกานดา อานนท ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย

98 17795 นายเอกศักด์ิ ศิริวงศ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย

99 07761 นางปุณยวีร เจริญศิลาวาทย ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย

100 14312 นางวิไลวรรณ เนินพรหม ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย

101 06334 นายวศิน การีรัตน ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย

102 08007 นางมยุรี วุฒิสิทธิ์ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย

103 09803 นางสมบัติ เหมทานนท ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย

104 16655 นายพิสิษฐ ภูวญาณพงศ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย ๒

105 16767 นางสุมณฑา บุณยเกียรติ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย ๒

106 07302 นายบุญวัฒน จวนสวาง ร.ร.กระแสสินธุวิทยา

107 07317 นางยุพิน ชูเรืองสุข ร.ร.กระแสสินธุวิทยา

108 17531 น.ส.เรณู ยานนาวา ร.ร.กอบกุลวิทยาคม

109 16060 นายฉา อําไพ ร.ร.คูเตาวิทยา

110 04998 นายอําพร แกวมโน ร.ร.ชะแลนิมิตวิทยา

111 13229 นายสมคิด ทองมาก ร.ร.ชะแลนิมิตวิทยา

112 04985 นางมงคล ไชยสุวรรณ ร.ร.ตะเครียะวิทยาคม

113 02265 น.ส.วีณา พาศิริ ร.ร.นาทวีวิทยาคม

114 11062 นายวิรัตน แกวรัตน ร.ร.นาทวีวิทยาคม

115 10940 นายสืบศักด์ิ กาญจนา ร.ร.นาทวีวิทยาคม

116 04464 นายประเสริม ไพชํานาญ ร.ร.รัตนพลวิทยา

117 04954 นางสุดี พายุหิน ร.ร.สามบอวิทยา
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118 14443 นางกาญจนาวรรณ แกวโชติ ร.ร.หาดใหญเจริญราษฎรพิทยา

119 10786 นางอลงกรณ ปานเจริญ ร.ร.เกาะแตวพิทยาสรรค


