
รหัสสมาชิก ชือ่ - สกุล หน่วยงาน/โรงเรียน

00057 นางสมหมาย  นิลปกัษ์ สถาบนั กศน.ภาคใต้

00093 นางนัฏยา  ชูประดิษฐ์ สถาบนั กศน.ภาคใต้

00099 นางสาวอไุร  ทองออ่น สถาบนั กศน.ภาคใต้

00166 นางปราณี  หยีหล้าหนี โรงเรียนบา้นทุ่งไม้ด้วน 1

00190 นางกลัยา  แสงทอง โรงเรียนชุมชนบา้นน ้าน้อย

00319 นางสมนึก  หมาดหลี โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

00327 นายวีรพันธ์  หลังเศษ โรงเรียนบา้นม่วง

00356 นางละออง  อนิทมะโน โรงเรียนบา้นม่วง

00363 นางมาลี  จิตประพันธ์ โรงเรียนวัดหว้ยคู

00609 นางสาววีรนุช  บญุทวี เทศบาลเมืองสะเดา

00639 นางสมจิต  พัฒนอิ้ว โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา

00701 นายสมเกยีรติ  ปลอดอกัษร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

00721 นางศิริพร  พาหมุันโต โรงเรียนบา้นลานควาย

00765 นางปทัมาวดี  เพ็งแกว้ โรงเรียนบา้นทุ่งมะขาม

00919 นางสวาท  อนิทจันทร์ โรงเรียนชุมชนบา้นนาสีทอง

01037 นางอรุณ  กาญจนมุณี โรงเรียนบา้นเขารักเกยีรติ

01153 นางนันทนา  บญุมะโน โรงเรียนบา้นบางเหรียง

01175 นางสมเพียร  ชุมชาติ โรงเรียนบา้นกรอบ

01224 นางอรไท  วุฒิโชติวรกจิ โรงเรียนบา้นบอ่หว้า

01236 นายกฤตภาส  บญุศาสตร์ โรงเรียนชุมชนบา้นนาสีทอง

รายชือ่สมาชิกเกษียณอายรุาชการ ปี 2564

     1) สมาชิกที่มีรายชื่อติดต่อขอรับของที่ระลึกที่ฝ่ายวชิาการ ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด

     2) กรณีไม่สามารถรับของที่ระลึกด้วยตนเอง ใหบ้คุคลอื่นรับแทนได้

     3) ติดต่อขอรับของที่ระลึก ภายในวนัที่ 29 ตุลาคม 2564

(เรียงล าดับตามรหัสสมาชิก)



รหัสสมาชิก ชือ่ - สกุล หน่วยงาน/โรงเรียน

01254 นางสมศรี  ตัมพะปณัณะ โรงเรียนบา้นควนเนียง

01272 นายอ านาจ  เพ็งจ ารัส โรงเรียนบา้นหว้ยลึก

01548 นางยุพิน  เซ่งเถี้ยน โรงเรียนบา้นควนหวัช้าง

01663 นางพรพิมล  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนบา้นดอนขี้เหล็ก

01669 นางจุรีรัตน์  ปาลรัตน์ โรงเรียนชุมชนบา้นนาทบั

01706 นายสมจิตร  อทุยัรัตน์ โรงเรียนชุมชนบา้นนาทบั

02022 นางเย็นฤดี  ขวัญจันทร์ โรงเรียนบา้นปา่เร็ด

02143 นางสาวสมจิต  เพชรทอง โรงเรียนบา้นนาปรัง

02160 นายประภาส  ยอดนุ้ย โรงเรียนวัดวังไทร

02163 นางศลิษา  ยอดนุ้ย โรงเรียนบา้นกะทงิ

02294 นายไพศาล  แกว้ขวัญศรี โรงเรียนคลองแดนวิทยา

02549 นางอบุลรัตน์  อุ่ยสกลุ โรงเรียนวัดเนินพิชัย

02603 นางสาวมาริหยาม  หมัดอะดัม โรงเรียนบา้นโคกเมา

03023 นายปรีชา  กระจ่างแผ้ว โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

03218 นายส าราญ  ขวัญยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

03247 นายสันติพงศ์  ต้ังธรรมกลุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

03318 นางจ าเนียร  วงศ์ประไพโรจน์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

03326 นายอาคม  สุขเกื้อ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

03358 นายอมฤต  สุชาตานนท์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

03485 นายจ านงค์  เพชรประกอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

03832 นางวิไลลักษณ์  ทพิย์เสนา โรงเรียนชุมชนบา้นนากนั

03851 ว่าที่ร.ต.ประสิทธิ ์ คงธรรม โรงเรียนบา้นกะทงิ

03852 นางรัชนี  บวัคีรี โรงเรียนวัดควนเนียง

03897 นางวรรณา  แกว้กบัทอง โรงเรียนชุมชนบา้นนากนั

03960 นางรัถยา  ยอดพรหมทอง โรงเรียนบา้นทุ่งไพล

04144 นางยินดี  คงเจริญ กองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเดา



รหัสสมาชิก ชือ่ - สกุล หน่วยงาน/โรงเรียน

04208 นางสุจิรา  ธรรมชีวทศัน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอง็เสียงสามัคคี)

04313 นายหรัิญ  เพชรรัตน์ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

04656 นางสาวละมล  เต่าหมิ โรงเรียนวัดจาก

04738 นางประทมุ  หนูแท้ โรงเรียนวัดจาก

04759 นางระรวย  อสิโร โรงเรียนบา้นทา่โพธิ์

04915 นายประยูร  สังข์คง โรงเรียนวัดผักกดู

05090 นางมนชไม  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนวัดทา่นางหอม

05141 นางวีนา  ขวัญชัย โรงเรียนบา้นปลักคล้า

05217 นางประไพ  รุ่งเรือง โรงเรียนบา้นควน

05528 นางปราณี  เฉลิมบญุ โรงเรียนบา้นต้นส้าน

05572 นางสุนี  มูเกม็ โรงเรียนบา้นโปะหมอ

05607 นางยุพดี  ธีระวร โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา

06280 นายอรุณโชติ  ชนะโชติ โรงเรียนวรนารีเฉลิม

06817 นายอ าพล  เพ็ชรจ ารัส โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

06881 นายอรุณ  คานยู โรงเรียนบา้นเทพา

06986 นางล าไย  รุ่งเรือง โรงเรียนบา้นสะพานเคียน

07004 นางวันเพ็ญ  จันทนุพงศ์ โรงเรียนบา้นหนองสาหร่าย

07024 นางกรููหานี  ขวัญเพชร โรงเรียนบา้นแม่ที

07123 นายชนะ  วรรณจันทร์ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149

07196 นางวนิดา  เปาะแม โรงเรียนบา้นบอ่เตย

07384 นายวิเศษ  ชุมย้อย โรงเรียนวัดโรง

07394 นางชาลี  รัตนชูศรี โรงเรียนวัดโรง

07400 นายไมตรี  ศรีมันตะ โรงเรียนบา้นแหลมหาด

07439 นางจริญญา  แกว้ทอง โรงเรียนวัดโตนดด้วน

07608 นางสาวสายชล  ทองมี โรงเรียนควนเนียงวิทยา

07673 นางแสงระพี  สุวรรณกฏู โรงเรียนวัดเจริญภผูา



รหัสสมาชิก ชือ่ - สกุล หน่วยงาน/โรงเรียน

07779 นายนิติเทพ  ตัญญะ โรงเรียนโสตศึกษา

07849 นางจงกล  ทวีศรี โรงเรียนบา้นดอนขี้เหล็ก

07872 นางปยิะรัตน์  แกว้รงค์ โรงเรียนบา้นทา่ไทร

07921 นายพิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

07958 นางเตือนใจ  เหล่าสุวรรณ โรงเรียนบา้นกลาง

08013 นางสาวดวงสมร  อกัษรเกดิ โรงเรียนเทศบาล 2 (บา้นหาดใหญ่)

08158 นางสุวรรณี  เพ็ชรจ ารัส โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11

08261 นางจินตนา  รัตโนดม โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

08414 นางสาววิภารัตน์  ทองขวิด โรงเรียนสทงิพระวิทยา

08631 นายณรงค์  รามณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)

08694 นายวิสัย  เกื้อกลู โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

08762 นางอไุร  อนิทานนท์ โรงเรียนวัดคลองแห

08837 นายประเมษฐ์  มุณีแนม โรงเรียนบา้นยางงาม

08921 นางสิริพร  ประสานสงฆ์ โรงเรียนบา้นดินลาน

08922 นางพูลสุข  สีตะพงษ์ โรงเรียนวัดเกาะถ ้า

09049 นางกนกพร  บญุญะบญุญา โรงเรียนอนุบาลสงขลา

09120 นางยุวดี  สุทธิชาติ โรงเรียนบา้นดินลาน

09163 นายเจริญ  สุวรรณวงศ์ ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

09244 นางสาวมณฑาทพิย์  ศิริสกลุ โรงเรียนบา้นลางา

09288 นายเจริญ  สุวรรณโณ โรงเรียนมหดิล

09331 นางสาวสมจิตร  ก าเหนิดผล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

09443 นางมยุรี  บลิหรีม โรงเรียนบา้นคลองแงะ

09531 นางสุหริ  ชูโตชนะ โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัย กมัพลานนท ์อนุสรณ์"

09586 นางมะลิ  ล่ิมมณีธร โรงเรียนรัตภมูิวิทยา

09601 นายประสงค์  ภมูิพัทธ์ โรงเรียนชุมชนบา้นทางควาย

09626 นางนุชรี  พิทกัษ์ธรรม โรงเรียนวัดทา่หนิ
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09633 น.ส.สมร  กาลรักษ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์11

09665 นายจตุรวิทยา  สุขะปณะ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

09687 นางพนิดา  สวัสดิโภชา โรงเรียนเทศบาล 2 (บา้นหาดใหญ่)

09845 นางสาววรนาถ  ไพโรจน์ภกัด์ิ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์

09885 นางนวพร  ศิริรัตน์ โรงเรียนบา้นกะทงิ

09967 นางสิริรัตน์  อมตเวทย์ โรงเรียนวิเชียรชม

10037 นางสุดใจ  ปิ่นเพชร โรงเรียนวัดทา่นางหอม

10044 นายณัฐพงศ์  พรมรักษ์ โรงเรียนบา้นต้นปริง

10052 นายจักรพงษ์  จันทรเพท วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

10189 นายสมพร  เพชรตีบ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

10206 นายประพันธ์  จันทะสะเร โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทกัษิณ

10216 นางฤดีดาว  ช่างสาน มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

10298 นางรัชฎาพร  หนูเสน โรงเรียนวิเชียรชม

10421 นางกาญจนา  จันทวาศ โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)

10451 นายสุนทร  แกว้วิชิต โรงเรียนชุมชนบา้นทางควาย

10611 นายเคียง  นกแกว้ โรงเรียนบา้นน ้ากระจาย

10657 นายปรีดา  โพธิโสดา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

10716 นางธนัฐดา  ศักด์ิถาพร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)

10851 นางรุ่งระวี  อาญาพิทกัษ์ โรงเรียนบา้นพรุหลุมพี

10981 นายมนัส  อนุศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

11002 นายธนานันต์  รักษ์วงศ์ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม

11013 นายอรรณพ  แกว้พิบลูย์ โรงเรียนธรรมโฆสิต

11073 นายจรูญ  คงนุ้ย โรงเรียนบา้นปอ็ง

11080 นางชุติมา  สุนันทเกษม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

11091 นางอไุร  หลีเจริญ โรงเรียนบา้นทา่คลอง

11131 นายสุจริต  จิตต์ภกัดี โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัย กมัพลานนท ์อนุสรณ์"
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11143 นางสาวพรรณปพร  ชูชีพ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3

11184 นางอารี  พุฒพงษ์ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

11288 นางดวงเดือน  บวัทอง โรงเรียนเทศบาล 2 (ออ่นอทุศิ)

11378 นายสว่าง  นิลรัตน์ โรงเรียนวัดหแูร่

11499 นางเพ็ญศิริ  สุวรรณโณ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

11514 นางเกษวรินทร์  ไชยแกว้ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

11670 นายกระจ่าง  แกว้อรุณ โรงเรียนวัดช่องเขา

11856 นายถาวร  บรรจงรัตน์ โรงเรียนชุมชนบา้นด่าน

11892 นางธนวรรณ  ฤทธิเ์ทวา โรงเรียนเทศบาล 2 (บา้นหาดใหญ่)

11906 นายทนงศักด์ิ  ทองสินธุ์ โรงเรียนเทพา

11987 นางปทัมวรรณ  เพชร์ประสมกลูโรงเรียนวัดเนินพิชัย

12000 นางสาวประสม  พรหมจรรย์ โรงเรียนบา้นหาร

12089 นางทพิย์วิภา  ชุมมณี โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่

12214 นางศรัณยา  บญุชู โรงเรียนวัดปา่ขาด

12270 นายวร  จันสุรีวงค์ โรงเรียนบา้นทบัโกบ

12306 นางบญุญา  เครือหงส์ โรงเรียนสามบอ่วิทยา

12319 นางสปนั  ยศด า โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัย กมัพลานนท ์อนุสรณ์"

12382 นายมานพ  บญุฤทธิ์ โรงเรียนบางกล ่าวิทยา

12441 นางสุวิมล  เพชรสิงห์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

12454 นางทรัพย์มณี  ล่ินเล่ือน โรงเรียนบา้นควน

12459 นางจุฑาภรณ์  สิทธิรัตน์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

12579 นายสว่าง  วงค์สุวรรณ โรงเรียนบา้นบางกล ่า

12658 นายสุรินทร์  จินดารักษ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

12718 นางฐิดากาญจน์  นาวาพันธ์ โรงเรียนบา้นฉลุง

12760 นางนิตยา  สงนวล โรงเรียนกอบกลุวิทยาคม

12767 นายขจรศักด์ิ  พงศ์ธนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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12779 นางเสาวณีย์  บญุการ โรงเรียนบา้นควนเนียงใน

12808 นายเจษฎา  บเูอยีด โรงเรียนบา้นพระพุทธ

12839 นางดวงใจ  ทศัโน โรงเรียนบา้นควนดินแดง

12983 นางสาวมัญชุภา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสทงิพระวิทยา

13033 นางจันทมิา  ดวงแกว้ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยา

13060 นางกญัญา  ขุนโหร โรงเรียนบา้นควนกบ

13149 นางสาวโศภษิฐา  คงชื่น โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

13190 นางกนกวรรณ  นาคราช โรงเรียนทุ่งหวังใน

13246 นายประสิทธิ  สงฆจิน โรงเรียนวัดปา่ขาด

13252 นางสาวกมลวรรณ  นิลจู มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

13327 นายประเสริฐ  จันทร์ภาพ โรงเรียนควนเนียงวิทยา

13362 นางบญุล้อม  ธรรมโชติ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

13548 นางนงนุช  สวัสดี โรงเรียนบา้นคลองแงะ

13549 นายดลระหมาน  จิตรตรง โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 2

13666 นายกจิจา  ปณุทะมุณี วิทยาลัยสารพัดช่าง สงขลา

13739 นางฐิติญา  เนียมคง โรงเรียนบา้นกลาง

13769 นางจินตนา  สุขอน้ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

13771 นางภคัราพร  ขาวทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

13786 นายวิโชติ  ว่องวีรกจิ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

13811 นายวิวัฒน์  คงเหมือน โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

13856 นางสาวปรียา  หมัดอาหลี โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร

13931 ว่าที่ร.ต. ประสาน  กติติโกฬะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)

14038 นางสาวสุจิตรา  เทพศิริ โรงเรียนวัดดอน

14070 นายอนันท ์ ทองมณี โรงเรียนสามบอ่วิทยา

14143 นายมาณพ  แกว้เกื้อ โรงเรียนบา้นคลองแงะ

14211 นางสาววรรณนีย์  แกว้แจ้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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14265 นายสถิตย์  หวังรัตน์ โรงเรียนบา้นเขาพระ

14374 นางกนัยา  รัศมี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

14406 นายก าชัย  ผ่องผุด โรงเรียนบา้นปากบางนาทบั

14408 นายเพิ่มศักด์ิ  รัตนคันทรง โรงเรียนบา้นปากบางนาทบั

14479 นายสวัสดี  ปราบพาลา โรงเรียนบา้นจะทิ้งพระ

14488 นางดรุณี  กลุศิริ โรงเรียนวัดปริก

14490 นางดรรชนี  ศรีไสย โรงเรียนบา้นโคกเมา

14505 นางนิกรณ์  อนิทฤทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

14541 นางสาวอมรรัต  หรัิญพันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)

14613 นางนิภา  บญุทอง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา

14615 นางหนูพิส  จิรานุกรม โรงเรียนบา้นบางดาน

14707 นางอรไท  สีสวนแกว้ โรงเรียนวัดโพธาราม

14708 นางสาวประกาย  บตุตะมาศ วิทยาลัยสารพัดช่าง สงขลา  

14718 นางสรัญญา  เพชรชุม โรงเรียนวัดเจริญราษฏร์ (ไร่ออ้ย)

14724 นางนรีกานต์  แกว้ศรี โรงเรียนบา้นนาทวี

14812 นายอนันต์  แกว้สุวรรณ์ โรงเรียนบา้นปลักคล้า

14862 นางเรวดี  ธรรมทนิโณ โรงเรียนบา้นเมาะลาแต

14906 นางปรารถนา  ปญัโญ โรงเรียนวัดแม่เปยีะ

14938 นางพิศมัย  คงศรี โรงเรียนบา้นม้างอน

14939 นางสุพรรณี  หนิแส๊ะ โรงเรียนบา้นนา

15024 นายยงยุทธ  จันทรัตน์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

15145 นางสาวรชภคั  จิรศักดิกร โรงเรียนเทศบาล 1 (เอง็เสียงสามัคคี)

15164 นางสาวเฉลิม  ถิ่นจะนะ โรงเรียนบา้นคลองแงะ

15243 นายประกอบ  บญุรอด โรงเรียนชุมชนวัดสามบอ่

15318 นางสาวณัฐกานต์  พิทกัษ์ฉนวนโรงเรียนชุมชนบา้นจะโหนง

15424 นายธีระวัฒน์  ใจดี โรงเรียนวัดม่วงกอ็ง
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15436 นางสุชีพ  เสริมสุทธิ์ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

15499 นายสุรินทร์  ไชยทอง โรงเรียนบา้นพรุชิง

15588 นางสาวมาศพร  แกล้วทนง ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3

15637 นายอนันต์  บญุพันธ์ โรงเรียนบา้นพระพุทธ

15646 นายอรุณ  วงษ์พานิช โรงเรียนธรรมโฆสิต

15658 นายอดุม  ล่ิมจันทร์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

15847 นางชุติมา  ทองผ่อง โรงเรียนเทศบาล 1 (เอง็เสียงสามัคคี)

15873 นางรัตนา  เกื้อข า โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

15954 นางเพ็ญศิริ  จันทร โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

15968 นายไพสิทธิ ์ ทรัพย์มณี โรงเรียนวัดนางเหล้า

16001 นางโอภาส  สุขโข โรงเรียนบา้นเกาะน ้ารอบ

16024 นางประทปี  กิ้มเส็ม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

16032 นางสาวสุนันทา  ดนัยสร โรงเรียนวรนารีเฉลิม

16206 นางจินดา  หมัดอาด ้า โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

16228 นางจงดี  บญุเกดิ โรงเรียนบา้นทุ่งงาย

16256 นางณฐพรรณ  พรมแสง โรงเรียนโสตศึกษา

16298 นางชญานันท ์ อรัญดร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

16328 นางพรเพ็ญ  แกว้เกาะสะบา้ โรงเรียนบา้นทา่ไทร

16355 นางจินต์จิตรา  สังราชกจิ โรงเรียนบา้นแพร้ว

16391 นายสมศักด์ิ  ศรีลาย โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทกัษิณ

16464 นางสาวสมพิศ  จันสุวรรณโณ โรงเรียนสทงิพระวิทยา

16497 นางสาววันเพ็ญ  รัตนพันธ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2

16525 นางคมข า  แกว้ออ่น โรงเรียนบา้นปา่ชิง

16563 นางยิ่น  เต็มส้ัน โรงเรียนบา้นล่องควน

16566 นางสุชีรา  หนูสวัสด์ิ โรงเรียนวัดโพธาราม

16591 นายสุทนิ  ชาตะรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
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16672 นางฉลวย  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบา้นต้นส้าน

16682 นางสุจิตรา  หนูเกื้อ โรงเรียนบา้นสะพานหกั

16710 นายบญุชัด  สุวรรณคง โรงเรียนบา้นยางงาม

16844 นายศิลปชัย  ผลกล้า โรงเรียนอนุบาลสงขลา

17023 นางกมลพร  มะลิสง โรงเรียนชุมชนบา้นสะพานไม้แกน่

17229 นางสาวบญุพา  สิทธิกลุ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11

17284 นางนิตยา  สุวรรณมณี โรงเรียนเทศบาล 2 (ออ่นอทุศิ)

17324 นางสาวณัฐธิดา  ขวัญทอง โรงเรียนวัดบางเขียด

17407 นายไพบลูย์  สังข์แกว้ โรงเรียนวัดหวัปา่

17456 นางอญัจนา  หนูประกอบ โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหวัยาง)

17545 นางรวยริน  จันทร์นวล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

17552 นายเอกพล  ด ารงจิรธนากร โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา

17601 นายประเสริฐ  จันทร์คง โรงเรียนนวมินทราชูทศิ ทกัษิณ

17684 นายสุนทร  ส าก าปงั โรงเรียนกอบกลุวิทยาคม

17749 นายวิเชียร  ปานสวัสด์ิ โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์

17786 นางกญัจน์ชญา  คงศรี โรงเรียนบา้นหน้าวัดโพธิ์

17813 นางสุมาลี  มเหสักขกลุ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญัญา

17826 นางอ านวย  มณีโชติ โรงเรียนบา้นทุ่งใหญ่

17871 นางอรุณกานต์  มาสินทพันธุ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

17892 นางนริศรา  เส้งคุ่ย โรงเรียนชุมชนบา้นนาสีทอง

17907 ว่าที่ร.ต.นันโท  ออ่นเจริญ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยา

17931 นางสุนิสา  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดโคกม่วง

17950 นางสาวมัณฑนา  คณิช โรงเรียนบา้นกลาง

17954 นายสมพร  โชติธรรม โรงเรียนวัดแช่มอทุศิ

17979 นางสายใจ  บญุเลิศ โรงเรียนบา้นยวนยาง

18006 นางยุวรีย์  สุขสวัสด์ิ โรงเรียนบา้นล าลอง
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18039 นางสมถวิล  ร่มสกลุ โรงเรียนบา้นปากบางนาทบั

18052 นางศิรินาถ  ศิริโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 (บา้นหาดใหญ่)

18133 นางรัตนาภรณ์  พิศค า โรงเรียนบา้นนา

18364 นางพิสษฐ์ณัฐฐา  แฮร์ร่ิง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

18390 นางฐิติกมณฑ์  จันทโกศล โรงเรียนบา้นคลองหวะ

18394 นายธัชชนันท ์ จันทโกศล โรงเรียนบา้นคลองหอยโข่ง

18425 นางสาวสุภารัตน์  ชโนทาหรณ์ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์

18456 นายสมนึก  กฤษณาพันธ์ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ

18513 นางนงคราญ  จินตศิริพิพัฒน์ โรงเรียนวัดคลองแห

18523 นางเรณู  จงไพบลูย์ โรงเรียนชุมชนบา้นสะทอ้น

18581 นางถวิล  สาสุธรรม โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

18607 นางธันยมัย  สังข์คง โรงเรียนวัดผักกดู

18775 นางยุพาภรณ์  อไุรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

18813 นางกญัญา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอายุรกจิโกศล

18817 นายวินัย  ถานะยาโน โรงเรียนโสตศึกษา

18818 นางสาวศจี  อนันตโสภาจิตร์ โรงเรียนโสตศึกษา

18968 นายกอบชัยกจิ  ออ่นสุวรรณ โรงเรียนวิเชียรชม

19124 นางพงศ์ทพิย์  เรืองแกว้ โรงเรียนบา้นน ้ากระจาย

19130 นายพจนาถ  มากรักษ์ โรงเรียนบา้นตล่ิงชัน

19203 นายไพโรจน์  ธรรมวาโร โรงเรียนบา้นควนดินแดง

19211 นางบญุทรง  พลฑา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี

19291 นางสาวอมัพร  คงเจริญเมือง โรงเรียนวัดโพธาราม

19377 นางสาวผกาพรรณ ภชุงค์สินธ์ โรงเรียนบา้นแม่ที

19420 นายส าราญ  บญุเพ็ง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม

19440 นายสมุทร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

19464 นางสมจิต  อรุณพันธ์ โรงเรียนทา่จีนอดุมวิทยา
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19486 นายสุชาติ  ทองยอด โรงเรียนชุมชนบา้นสะพานไม้แกน่

19711 นางโกมล  รัตนบรีุ โรงเรียนวรนารีเฉลิม

19779 นางธวัลพร  อรัญดร โรงเรียนเทศบาล 1 (เอง็เสียงสามัคคี)

19827 นางสาวนวลน้อย  ทองขาว โรงเรียนบา้นปา่โอน

19925 นางอจัจิมา  อนิทร์ด า โรงเรียนบา้นหวัเขา

19951 นายกฤตวิทย์  ทวีสุข โรงเรียนระโนดวิทยา

19972 นางสาวสมยิน  เพชรรัตน์ โรงเรียนระโนด

19975 นางพัชรี  สวัสดีรักษา โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

20066 นายจีระศักด์ิ  ติยวรพันธุ์ โรงเรียนบา้นคลองหวะ

20090 นางประทมุ  บวัเพชร โรงเรียนควนเนียงวิทยา

20144 นางสมพร  ยามาเจริญ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญัญา

20466 นายสุรักษ์  ประสมศรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

20553 นางประนม  ชาติด า โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

20696 นายวิทยา  รักษ์วงศ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

20754 นางสาวจรรยพร  ช่อดอกไม้ โรงเรียนบา้นวังพา

20755 นางสุวรรณี  หมีเดช โรงเรียนวัดปะโอ

20866 นายจันทโรจน์  กี้ต๊ิก โรงเรียนวัดคงคาสวัสด์ิ

20872 นางละออง  เพ็ชร์เล็ก โรงเรียนบา้นเกาะค่าง

20929 นางสาวจินดา  รัศมี โรงเรียนรัตภมูิวิทยา

20959 นางปราณี  ลือเกยีรติคุณ โรงเรียนวัดคงคาวดี

20993 นางวันดี  วุฒิประดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา

21001 นางนฤมล  ศรีทวีวัฒน์ โรงเรียนเทพา

21108 นางรติรัตน์  ภู่แดง โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัย กมัพลานนท ์อนุสรณ์"

21151 นางศิริธนัญญา  อาแด โรงเรียนบา้นใต้

21154 นางสรัสวดี  ปานสวัสด์ิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บา้นแหลมทราย)

21188 นายประยุทธิ ์ แดงขาว วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่



รหัสสมาชิก ชือ่ - สกุล หน่วยงาน/โรงเรียน

21236 นางสุภาณี  นิลวัตร โรงเรียนอนุบาลสงขลา

21264 นางปราณีต  ชุมสังข์ โรงเรียนบา้นนาทวี

21304 นางสาวเครือวัลย์  ทองค า โรงเรียนชุมชนบา้นด่าน

21565 นางสาวแสงเดือน  ศิริสงคราม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

21569 นางอามีเนาะ  และบากา โรงเรียนบา้นโคกตก

21584 นางวรรณี  แกว้ชูศรี โรงเรียนวัดปากจ่า

21740 นายสุพล  บทจร โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด

21758 นางละเอยีด  พรหมอกัษร โรงเรียนบา้นหนองปลิง

21887 นางสุชาดา  สงนุ้ย โรงเรียนวัดท านบตางหน

21901 นางสาวประภา  หศัรังษี โรงเรียนบา้นวังหรัง

21934 นายสมปอง  เซ่งอั้น โรงเรียนบา้นขี้นาก

21996 นายศุภสิน  ปวันวัชรากร มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา

22021 นางสาวสุภ ี นวลชื่น โรงเรียนวัดตาหลวงคง

22067 นางฉลวย  นุชประหาร โรงเรียนบา้นหาร

22239 นายจ าเริญ  แกว้สวัสด์ิ โรงเรียนวัดประเจียก

22542 นางสมหมาย  ประกติสันธนะ โรงเรียนคลองแดนวิทยา

22581 นางประไพ  สุวรรณชนะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กลุกนัยา

22601 นางเยาวนิตย์  บษุยะชีวิน โรงเรียนบา้นปา่งาม

22672 นางสุดารัตน์  อนิทร์คง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

22943 นางธะนิตย์  นวลละออง โรงเรียนชุมชนบา้นบอ่ประดู่

23094 นางวรรณี  สุกใส โรงเรียนวัดทรายขาว

23361 นางเพ็ญณี  เมฆเสน โรงเรียนบา้นคลองแงะ

23391 นายฉลองชัย  แกว้ประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บา้นหาดใหญ่)

23414 นายธานี  วงศ์พวก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

23417 นางพัชรินทร์  ลาโมะ โรงเรียนบา้นกระอาน

23463 นายวิชัยวุฒิ  บญุช่วย โรงเรียนระโนดวิทยา



รหัสสมาชิก ชือ่ - สกุล หน่วยงาน/โรงเรียน

23552 นายภทัยา  พิชญาวัตร โรงเรียนบา้นคลองแงะ

23563 นายอทุยั  ปลอดภยั โรงเรียนบา้นหน้าวัดโพธิ์

23601 นางสาวนารี  เรืองทอง โรงเรียนวิเชียรชม

23708 นางสาววลีรัตน์  สุขาพันธุ์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม

23793 นางสวรส  วิวัชนะ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม

23802 นายปรีชา  หอมจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

23820 นางชุลีพร  แสงสุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลสงขลา

23851 นายกมล  แสงอร่าม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

23963 นายธีระชัย  บญุโสดา วิทยาลัยเทคนิคจะนะ

24031 นางศุภร  เพ็ชรแกว้ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 2

24222 นายณัฐวัตร  รัตกี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

24242 นายกติติเมศร์  ทองแจ้น โรงเรียนบา้นวังหรัง

24353 นายอาซิ  รานีสะ โรงเรียนบา้นคอลอมุดอ

24395 นางสาวสุมดี  บญุประกอบ โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัย กมัพลานนท ์อนุสรณ์"

24774 นายสวัสด์ิ  สุขบรูณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

24794 นายวิพรรณ์  ขาวนวล โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

24824 นางนงเยาว์  อนิทสโร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

25036 นางสมใจ  แกว้น้อย โรงเรียนบา้นบงึพิชัย

25172 นายดนลาเต๊ะ  อแิอ ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา

25240 นายวิจิตร  พุ่มพวง โรงเรียนวรนารีเฉลิม

25382 นางสาวรัตนา  สมบติัยานุชิต โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญัญา

25631 นางอรุณ  เพ็งโฉม โรงเรียนบา้นเคลียง

25773 นายกอเดร์  สาแลหมัน โรงเรียนบา้นควนหรัน

26027 นางวรรณี  สุขโข โรงเรียนวัดพังตรี

26111 นางสาวใจแกว้  เพิ่มสุข เทศบาลเมืองคอหงส์

26251 นางถนอม  ผลทวี ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
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26412 นางอารี  ใจเพ็ชร โรงเรียนวัดวังไทร

26444 นายจรัล  ไพฤทธิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

26607 นางสุภา  ขวัญนุ้ย วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร 

26858 นายวิโชติ  สุขวรรณโณ โรงเรียนบา้นปากบางนาทบั

27338 นางฉวีวรรณ  โอชะโร โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหวัยาง)

27651 นางอะมิเน๊าะ  วาโดะ โรงเรียนบา้นพรุหวา

27703 นายแนว  ศิริมุสิกะ โรงเรียนชุมชนบา้นโคกค่าย

28107 นางลัดดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบา้นปริก

28215 นายพัฒนวัตร์  มณีมัย โรงเรียนวัดปากแตระ

28318 นางสาววรรณี  วิริโย โรงเรียนบา้นกรงอติ า

29066 นางสุจิรา  สายออ๋ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา

29660 นางณัฐชา  รอดสวัสด์ิ เทศบาลนครสงขลา

30010 นางสุมลนาต  จ าจด โรงเรียนบา้นทา่คลอง

30265 นายสมชาย  ทา่ตะเคียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์


