
สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565  

กรุณาตรวจสอบรายชื่อ (ตามเอกสารแนบ) 
กรณสีมาชิกรายใดไม่มีรายชื่อ โปรดแจ้งสหกรณท์ราบภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 

โทร. 074-582881-4 ต่อ 203, มือถือ 098-6692090 
เพื่อสหกรณ์จะท าตรวจสอบสิทธิการได้รับเงินช่วยเหลือสมาชิกออกจากงาน  

ตามระเบียบฯ การให้ทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก และการน าส่งเงินต่อสหกรณ์ 



รายชื่อสมาชิกที่เกษียณอายรุาชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565  
 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ชื่อหน่วยงาน 

1 10632 นางปรียา  ตันวิพัฒน์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 

2 16588 นางพัชรี  พัศระ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 

3 18465 นางสีตีอ่าลีม๊ะ  เสนีย์วงค์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ 

4 26240 ว่าที ่ร.ต.วีระวงศ์  วงศ์หล่อ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

5 18017 นางสาวประทีป  เล่งน้อย ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา 

6 25526 นายสิทธิพร  ฉายรุ้ง กองการศึกษาเทศบาลต าบลพะวง 

7 06277 นางวรรณา  ลิมะพันธุ์ กองการศึกษาอบจ.สงขลา 

8 30775 นายจ ารูญ  สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

9 03235 นางอัจฉรา  รัตนมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

10 21189 นายสุรพล  ชูสวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

11 03210 นายเลิศทิวัส  ยอดล ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

12 19285 นายวิชัย  ประยูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

13 12487 นายสมใจ  หมื่นจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

14 26293 นางพรวดี  เพ็งสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

15 12936 นางสาวพรรณี  ผุดเกตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

16 23957 นายมนตรี  เด่นดวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

17 02312 นางตนาพร  แต้มแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

18 20619 นายธนิก  นาคพันธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

19 09315 นายสิรศาสตร์  พรหมโลก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 

20 15398 นายพงษ์ศักดิ์  ศรีเวชนันต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

21 28633 นางสุพันธ์  ทองแกมแก้ว ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

22 16105 นางธีรนุช  รุจิเรข ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

23 16825 นางอุทัยวรรณ  บ ารุงชาติ ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

24 10520 นายสหชัย  กลัดเกล้า ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

25 13755 นายเกียรติชัย  สุทธิโชต ิ ส านักงานศิลปากรที่ 11 สงขลา 

26 26523 นางสาวพิมวิวรรณ์  โสรัสสะ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 

27 09369 นายพิทักษ์  แก้วกระจ่าง วิทยาลัยเทคนิคสงขลา 

28 03042 นางวัสกาญจน์  สุดเอื้อม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา 

29 11844 นางรัตนา  นิชรานนท์ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร 

30 08804 นายสุรชัย  แย้มทิม วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร 



ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ชื่อหน่วยงาน 

31 12819 นายชวลิตร  หนูเกื้อ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

32 23415 นายมนูญ  แก้วนุ้ย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

33 14885 นายวิวัฒน ์ จิตนวล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

34 14223 นายสถิตพันธ์  ช่วยเนียม วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

35 22482 นายสมรักษ์  สุขปานประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

36 10702 นายสินชัย  รัศมีอักษรสกุล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

37 11412 นางอาภรณ์  ว่องวีรกิจ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

38 15524 นางกณิศา  แสงศรี วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

39 12066 นางเดือนวดี  เสนช ู โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 

40 15463 นางถวิล  คงสุวรรณ์ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา 

41 22759 นางจินตนา  พรหมแก้ว โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 

42 19812 นางพบยศ  วุฒิโสภณ โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) 

43 20683 นางศรินทร  ด้วงช่วย โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 

44 20716 นางอารมณ์  ยกรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 

45 15987 นางสารภี  สุวรรณจ่าง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) 

46 23547 นายเวียง  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) 

47 09827 นางธนภรณ์  คงสอน ส านักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา 

48 19899 นางโสพิน  วิรัชสนนท ์ โรงเรียนเทศบาล 1  สะเดา 

49 09161 นางอัจจิมา  ซ้ายสุวรรณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

50 10484 นางหนู้ริยะ  หลีหวัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

51 15219 นางวรางคณา  เพ็ชรสุวรรณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

52 14697 นางปภิดา  พรรคเสือ โรงเรียนบ้านน ้ากระจาย 

53 09858 นางเพลินจิต  พงษ์ธัญญะวิริยา โรงเรียนบ้านน ้ากระจาย 

54 12022 นางลลิตา  เสถียรรังสฤษดิ์ โรงเรียนบ้านน ้ากระจาย 

55 27024 นางพนอจิต  จันทร์รัตน์ โรงเรียนวัดท้ายยอ 

56 15280 นางทัศนีย์  นาคพันธุ์ โรงเรียนวัดเกาะถ ้า 

57 19734 นางสุมาลี  อดทน โรงเรียนวัดเกาะถ ้า 

58 11239 นางสิริมนต์  สุนทะโก โรงเรียนทุ่งหวังใน 

59 19541 นางสาวสยุมพร  สุวิภาค โรงเรียนบ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์) 

60 21040 นายประพัชน์  ยอดเพชร โรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน 

61 15151 นางอารี  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน 



ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ชื่อหน่วยงาน 

62 13774 นายช านาญ  สังฆวิจิตต์ โรงเรียนอนุบาลท่าสะอ้าน 

63 28077 นางค านึง  เด่นดวง โรงเรียนวิเชียรชม 

64 27546 นางศรีอุบล  สมประกอบ โรงเรียนวิเชียรชม 

65 21373 นางจริน  จิตต์บรรจง โรงเรียนวัดหนองหอย 

66 19701 นางปราณี  แสงจันทร์ศิริ โรงเรียนบ้านขนุน 

67 19650 นางสุดา  ศรีวิไลรัตน์ โรงเรียนบ้านม่วงงาม 

68 22366 นางประภา  แก้วผอม โรงเรียนวัดปะโอ 

69 22353 นางอัญยุดา  สุดใจ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 

70 19356 นางสาวสุชาดา  จันทะโน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน 

71 15953 นายเจริญ  สุขะบุญพันธ์ โรงเรียนวัดเลียบ 

72 09879 นายอาทร  เนคะมัชชะ โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 

73 30871 นางบุหงา  เพชรนาค โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) 

74 18763 นางสาวเจิดจรรย์  พรหมอินทร์ โรงเรียนวัดตาหลวงคง 

75 06090 นางสาวมัณฑนา  โชติอัมมร โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร 

76 08464 นางละเอียด  รักษากาญจนสิน โรงเรียนบ้านเขาแดง 

77 22323 นางสาวสุพัตรา  คงหลี โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 

78 14701 นางสาวทายาต  สุวรรณมณี โรงเรียนบ้านหัวเขา 

79 09240 นายประยูร  ไชยแก้ว โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์ 

80 18016 นางชิดชนก  พรายบัว โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 

81 16104 นางวิไล  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนวัดโลกา 

82 18087 นางพรเพ็ญ  บุญสงค์ โรงเรียนวัดกลาง 

83 04665 ว่าที ่ร.ท.ธนายุทธ  มณีช่วง โรงเรียนวัดสนามไชย 

84 15907 นางฉวีวรรณ  ซุ้นสุวรรณ โรงเรียนวัดบ่อแดง 

85 17195 นางวรรณพร  ปิ่นทองพันธุ์ โรงเรียนบ้านท่าคุระ 

86 16460 นางบุปผา  ชูชีพ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 

87 03626 นางพรทิพย์  แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 

88 12508 นางสุนีย์  นวลสกูล โรงเรียนวัดท่าหิน 

89 13245 นางอัจฉรา  เอียดบุญ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 

90 15046 นายอุดม  แก้วสะโร โรงเรียนในเมือง 

91 31304 นางพรรณศิริ  สง่างาม โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ 

92 07401 นางผกาพรรณ  ไชยวงศ์ โรงเรียนวัดทุ่งบัว 



ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ชื่อหน่วยงาน 

93 13522 นายเคียง  เทพบุตร โรงเรียนวัดทุ่งบัว 

94 18330 นางมณทิรา  ไฝทอง โรงเรียนวัดอ่าวบัว 

95 09379 นางสุคนธ์  ละอองรัตน์ โรงเรียนวัดเถรแก้ว 

96 11908 นายอนันต์  ศิรินุพงศ์ โรงเรียนวัดเกษตรชลธี 

97 13284 นายนิพนธ์  จันทร์เจริญ โรงเรียนวัดเกษตรชลธี 

98 14647 นางศรีวพร  เนาวสินธ์ โรงเรียนวัดตะพังหม้อ 

99 04731 นายวัฒนา  ด าแดง โรงเรียนวัดหัวป่า 

100 23583 นางอวยพร  ด าชู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านขาว 

101 14525 นางละมัย  นามสุข โรงเรียนบ้านมาบบัว 

102 17727 นางยินดี  แก้วกระบัตร โรงเรียนบ้านบ่อตรุ 

103 04792 นางประคอง  บุญรอด โรงเรียนวัดสีหยัง 

104 07681 นางบุญสนอง  อุบล โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ 

105 11342 นายทวนทนง  มากศรี โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ) 

106 11697 นางสุดี  ชาติสิริภูวดล โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 

107 09397 นายสงัด  รามวงศ์ โรงเรียนบ้านระโนต(ธัญเจริญ) 

108 12335 นางละมุล  ไกรดิษฐ์ โรงเรียนวัดสามี 

109 13573 นางสายพิน  เพ็ชรสกูล โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม 

110 05549 นางดารุณี  สงดวง โรงเรียนวัดแม่เปียะ 

111 29224 นางสมร  อ้วนเส้ง โรงเรียนบ้านต้นปริง 

112 20571 นางรัสรินทร์  อัมพรพงศ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

113 18637 นางจุฑารัตน์  บุญราศรี โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 

114 12681 นางณัฐติตา  เสนะกูล โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 

115 09760 นางสมจัย  เย็นใจ โรงเรียนชุมชนบ้านน ้าน้อย 

116 23390 นางสาวอาภรณ์  ทองสลับล้วน โรงเรียนชุมชนบ้านน ้าน้อย 

117 20388 นางนงเยาว์  สังข์สร โรงเรียนวัดคลองแห 

118 17838 นายธีรชาติ  ชูโสต โรงเรียนวัดหูแร่ 

119 07091 นางสาวพีรฉัตร  แสงฉาย โรงเรียนวัดพรุเตาะ 

120 15311 นายชวลิต  คงคาเนรมิตร โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 

121 23936 นางสาวสมพิศ  สุขสว่าง โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 

122 20981 นางสาวปณิดา  กุลนิล โรงเรียนบ้านเกาะหมี 

123 19930 นายสุทัศน์  อัมโร โรงเรียนบ้านเกาะนก 



ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ชื่อหน่วยงาน 

124 23833 นางพิศมัย  ช่วยชูกูล โรงเรียนบ้านควน 

125 22660 นางกาญจณี  ศรีสุข โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 

126 15442 นางวัลลีย์  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านทุ่งงาย (วรรณกาลราษฎร์อุทิศ) 

127 08706 นายทวีศักดิ์  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 

128 14031 นางสาวอรษา  เตชะพันธุ์ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 

129 12354 นางเพลินพิศ  ลิ่มวรกุล โรงเรียนบ้านใต้ 

130 01156 นางวิมล  กันยาเทพ โรงเรียนบ้านทุ่งน ้า 

131 00861 นางวีดา  ภู่กัน โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บ ารุง) 

132 19549 นางบุญญา  สู่คง โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บ ารุง) 

133 18131 นางบุญเรือง  ถาวรวิสิทธิ์ โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บ ารุง) 

134 13000 นางทัศนีย์  สว่างวรรณ โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บ ารุง) 

135 00214 นางรจนา  ค ามณี โรงเรียนบ้านโปะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บ ารุง) 

136 17796 นางนฤมล  สิทธิพงษ์ โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา 

137 22987 นางนันทา  กิมิเส โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) 

138 01106 นายถาวร  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บ ารุง) 

139 04752 นางรีนา  ภูมิระวิ โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม (รัตนปัญโญ) 

140 15967 นางสุภาภรณ์  แก่นทอง โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 

141 26339 นางสมหมาย  ใจค า โรงเรียนรักเมืองไทย 6 บ้านโตนงาช้าง (เผียนประชาอุปถัมภ์) 

142 09208 นายนิทัศน์  มีสุขศรี โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 

143 00755 นางอุบล  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 

144 09815 นางประค่ิน  โพธิพงศา โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 

145 01449 นางประสานทอง  จันทมณี โรงเรียนวัดเขากลอย 

146 15359 นางวิภารัตน์  พิบูลย์ โรงเรียนบ้านไร่ 

147 09513 นางมณฑาทิพย์  พรามณีโชติ โรงเรียนบ้านก าแพงเพชร 

148 00933 นางกุญช์ชญา  ลิ่มมณีธร โรงเรียนบ้านก าแพงเพชร 

149 07654 นางประไพ  อัตนะ โรงเรียนบ้านลานควาย 

150 23822 นางสุปราณี  กาญจนะ โรงเรียนวัดทุ่งคา 

151 11871 นางวรรณี  สุขมาตย์ โรงเรียนวัดทุ่งคา 

152 18414 นายวรวิช  ศรีระสันต์ โรงเรียนบ้านม่วง 

153 26565 นายจ ารัส  เกตุมาก โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ 

154 26679 นางปาริชาต  ชัยกูล โรงเรียนบ้านเขาพระ 
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155 16549 นายสมพงศ์  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ 

156 25668 นางจุไรภรณ์  จันทร์จิตตะการ โรงเรียนบ้านควนนา 

157 11619 นางชฎาพรรณ  วรจินต์ โรงเรียนบ้านควนนา 

158 03911 นายชัยณรงค์  บัวเพชร โรงเรียนบ้านควนเนียง 

159 19290 นางศศิญา  ใจรักษา โรงเรียนบ้านยางงาม 

160 16250 นางจุไรรัตน์  ทองแกมแก้ว โรงเรียนบ้านหน้าควน 

161 01277 นายบุญลือ  นะชาตรี โรงเรียนบ้านหัวไทร 

162 17470 นายประสาร  จิตพรหม โรงเรียนบ้านหัวไทร 

163 02689 นางพิชสญาภรณ์  เพ็ชร์สุวรรณ โรงเรียนบ้านบางกล ่า 

164 02613 นางมาลี  สุจิตโต โรงเรียนบ้านบางกล ่า 

165 08214 นางสิรินาฎ  ยาอีด โรงเรียนบ้านโคกเมา 

166 12093 นางศรียา  สหะกะโร โรงเรียนบ้านโคกเมา 

167 07926 นายวิทยา  นิลสุวรรณ ์ โรงเรียนบ้านโคกเมา 

168 27047 นางวรลักษณาวลัย  ยงสืบชาติ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ 2) 

169 16110 นางสุธิดา  หลีขาว โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง (เรียงราษฎร์อุทิศ 2) 

170 13088 นางสุภาพ  พุฒชู โรงเรียนวัดเนินพิชัย 

171 14734 นายประสิทธิ์  เพ็ชราการ โรงเรียนบ้านป่ายาง 

172 07789 นางสุนิตย์  โกมลตรี โรงเรียนบ้านป่ายาง 

173 08934 นายสมนึก  บุญชูมณี โรงเรียนบ้านหนองม่วง 

174 18684 นางจรินทร์  ขาวนวล โรงเรียนบ้านยางงาม 

175 29704 นางอารีย์  ชูชื่น โรงเรียนบ้านยางงาม 

176 25179 นางเบ็ญจวรรณ  จันทสุวรรณ โรงเรียนบ้านยางงาม 

177 29039 นายนิโลม  ศรียะรัตน์ โรงเรียนวัดโคกม่วง 

178 16477 นางจ าเนียร  ธรรมวาโร โรงเรียนวัดเลียบ 

179 17344 นางสวัลยา  ชูเชิด โรงเรียนบ้านต้นส้าน 

180 15127 นายประสิทธิ์  พงศ์ประยูร โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ 

181 12575 นางอ าภร  เสียงอ่อน โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 

182 19327 นายด ารงค์  สายแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 

183 11371 นางกาญจนา  มณีรัศยากร โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง 

184 28649 นางสุภาพร  ขันแก้ว โรงเรียนบ้านโคกพยอม 

185 05499 นางสมพิศ  คุณสงค์ โรงเรียนวัดโคกเหรียง 
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186 26590 นางปัทมา  สังขไพฑูรย์ โรงเรียนวัดบางศาลา 

187 16488 นางวาสนา  ขลิกโท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

188 27022 นายสุวิชา  ประกอบพันธุ์ โรงเรียนบ้านคูนายสังข์ 

189 28487 นางสุณา  รักวิจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 

190 20990 นางบุญโชค  บิลสมัน โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย 

191 11422 นายอุทิศ  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านนา 

192 23342 นายธีรวัฒน ์ ตุลยนิษก์ โรงเรียนชุมชนวัดน ้าขาว 

193 08360 นางอารีย์  จันทร์คล้าย โรงเรียนบ้านสะกอม 

194 16519 นางสัยหนับ  เสนานิคม โรงเรียนบ้านสะพานหัก 

195 28639 นายครรชิต  อุทยมกุล โรงเรียนเหมืองควนกรด 

196 16521 นางมนัสวาสดิ์  หนูสอน โรงเรียนบ้านป่างาม 

197 17890 นางวิจิตรา  แก้วสุข โรงเรียนบ้านเกาะทาก 

198 10014 นายสมพงศ์  หนูเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านโคกม้า 

199 08400 นางวันนา  วงศ์ประชุม โรงเรียนวัดทุ่งพระ 

200 27930 นางอัชณา  ชูมาปาน โรงเรียนบ้านปากบาง 

201 22954 นายสมศักดิ์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านบ่อโชน 

202 13011 นางสุรัต  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านม้างอน 

203 28139 นางเยาวนภาลักษณ์  สกนธวฒุิ โรงเรียนวัดประจ่า 

204 17429 นายสมพนิตย์  ไชยรัตน์ โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 

205 16528 นางปราณี  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ 

206 18577 นางณัฐญา  ชนะภัย โรงเรียนบ้านท่าคลอง 

207 08609 นางสาวจีราวรรณ  เจริญ โรงเรียนบ้านท่าคลอง 

208 12902 นางเกศราภรณ์  สายกิ้มซ้วน โรงเรียนบ้านท่าคลอง 

209 20862 นายเทพ  มากชูชิต โรงเรียนบ้านเทพา 

210 18356 นายธรรมนูญ  ไหวพริบ โรงเรียนบ้านป่าโอน 

211 16687 นางริมสิน  พนมอุปการ โรงเรียนบ้านป่ากอ 

212 30793 นางสุณีย์  รัตนโชติ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 2 

213 13751 นายพันณรงค์  พวงสุวรรณ โรงเรียนวัดปริก 

214 29751 นายพงศ์ศักดิ์  จันทสุบรรณ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 

215 14807 นายอัมพร  บุญธรรม โรงเรียนบ้านพรุตู 

216 24253 นางเยาวดี  ทองไฝ โรงเรียนบ้านควนหมาก 
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217 07135 นางดรุณี  เสนาจิตต์ โรงเรียนวัดนิคมประสาท (บุญชอบ สาครินทร์) มิตรภาพที่ 149 

218 11370 นางสมพิศ  คงเวช โรงเรียนวัดนิคมประสาท (บุญชอบ สาครินทร์) มิตรภาพที่ 149 

219 08440 นางประยูร  บุญจริง โรงเรียนบ้านบ่อน ้าส้ม 

220 27326 นายอนุชา  พุมเสน โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม 

221 07174 นายธราเทพ  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนบ้านพรุหลุมพี 

222 07682 นางกอรีเย๊าะ  หรีมสกุล โรงเรียนบ้านท่าม่วง 

223 11663 นายหมัด  มะสะ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 

224 15645 นางประทีป  เมฆฉาย โรงเรียนบ้านคลองขุด 

225 07208 นายเจริญ  เมฆฉาย โรงเรียนบ้านคลองขุด 

226 02014 นางพูนศรี  แก้วสุก โรงเรียนบ้านนาทวี 

227 15809 นางสุนิตย์  พรมทองบุญ โรงเรียนบ้านนาทวี 

228 31475 นางสาวกัณหา  แดงแก้ว โรงเรียนบ้านนาทวี 

229 22293 นางศิริวรรณ  จิตรอักษร โรงเรียนบ้านโมย 

230 22131 นางเพ็ญนภา  กฤษฎาวงศ์ โรงเรียนบ้านเคลียง 

231 19335 นางกัลยา  เพ็งเซะ โรงเรียนบ้านทุ่งน ้าขาว 

232 10576 นายพล  ทองไฝ โรงเรียนวัดทุ่งข่า 

233 25122 นายไวย์  สองแก้ว โรงเรียนบ้านคลองกวางเขาวัง 

234 11786 นายอุทัย  เพชรหนู โรงเรียนบ้านนาปรัง 

235 14574 นางเสริมศรี  เล่งซุ่น โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 

236 16976 นางดวงกมล  ศรีเทพ โรงเรียนบ้านเก่า 

237 20521 นางกมลทิพย์  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านล าลอง 

238 09448 นางอารมย์  เพ็ชรส่ง โรงเรียนสะบ้าย้อย 

239 20595 นางกรกช  สืบพงศ์ โรงเรียนสะบ้าย้อย 

240 03752 นางประคอง  วัชรดิลก โรงเรียนบ้านไร่ 

241 14356 นางอรวรรณ  คงเพ็ชร โรงเรียนบ้านโคกตก 

242 14577 นางจารุณี  ประกอบพุ่ม โรงเรียนบ้านฉลุง 

243 14645 นางมีนะ  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านควนหรัน 

244 13710 นายวิเชียร  สีสีแก้ว โรงเรียนบ้านควนหรัน 

245 14112 นางวรรณี  สีหะไตรย์ โรงเรียนบ้านเก่า 

246 14853 นางไมตรี  สายเสมา โรงเรียนบ้านเมาะลาแต 

247 24953 นายยุทธ  มุสิกะชนะ โรงเรียนบ้านสุโสะ 



ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ชื่อหน่วยงาน 

248 13165 นางอาชีพ  ศรีทวีป โรงเรียนบ้านคูหา 

249 03980 นายสามารถ  วงศ์กระจ่าง โรงเรียนบ้านถ ้าตลอด 

250 07149 นางสิริมาศ  ทองเหลือง โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 

251 07917 นางไพลิน  สิงห์วงศ์ โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 

252 21257 นางสาวพอใจ  จันทร์เขียว โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 

253 29482 นางรัชนี  คงศรี โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 

254 16774 นายสุรินทร์  ทองบุญ โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง 

255 17465 นางวรรณาภรณ์  ศตะรัต โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) มิตรภาพที่ 20 

256 21400 นายสมโชค  ถาวรนุรักษ์ โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) มิตรภาพที่ 20 

257 17488 นางผกากรอง  นนทพุทธ โรงเรียนบ้านส านักหว้า 

258 11819 นางพรลภัส  แต้มทอง โรงเรียนวัดสองพ่ีน้อง 

259 15335 นางประไพ  แก้วได้ปาน โรงเรียนบ้านส านักขาม 

260 23241 นางสาวพรทิพย์  เจนทะเล โรงเรียนบ้านม่วง 

261 11004 นายวิมล  สุวรรณศรี โรงเรียนวัดห้วยคู 

262 21764 นางสุดา  ไตรสกุล โรงเรียนบ้านหัวถนน 

263 07722 นายยงยุทธ  อ าไพ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด 

264 29997 นางจริญทิพ  ปราบณรงค์ โรงเรียนสังวาลย์วิทย ์2 

265 12739 นายสะมะแอ  อูนด า โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 

266 16331 นางสาวสุดา  มณีนิล โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

267 15312 นางทิพยา  พรหมวิจิต โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

268 25339 นางสาวอมรรัตน์  วิจิตรเวชการ โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

269 06200 นางจุฑารัตน์  บุญญานุวัตร์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

270 18923 นางเปมิกา  ถานิสโร โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

271 18143 นางวิลาวัลย ์ พ่วงพี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

272 16269 นางกัลยา  จันทศรี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

273 27426 นางเสาวนีย์  หวังสวา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

274 19418 นางสาวปณิตา  พิชญาวัตร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

275 07267 นางประคุณ  แสนสุด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

276 06408 นายสายัณห์  ทองช่างเหล็ก โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 

277 15102 นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

278 19981 นายอโณทัย  พกแดง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 



ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ชื่อหน่วยงาน 

279 26320 นายวิชิต  หนูผุด โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

280 19349 นางกระแส  โอทอง โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

281 12515 นางปัทมาพร  ชูช่วย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

282 17714 นายพงศ์ศักดิ์  นนทิกาล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

283 17663 นางสาวนงเยาว์  บุญสุข โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

284 11147 นางสาวใจดี  ดิษโสภา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

285 15301 นายจ าลอง  ฉุ้นประดับ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

286 15367 นายศรัณย์  สุนทรสิงห์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

287 22820 ว่าที่ ร.ท.ประภาศ  คุปต์กาญจนากุล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

288 07321 นายสมพร  เอียดประพาล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

289 09580 นางเอ้ือมนภา  ปานศรีเส้ง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

290 16109 นางคมกาญจน์  ดาวเรือง โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

291 22116 นางทิชา  เจริญสิน โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

292 16289 นางนิรมล  ปิยวาทการ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ 

293 29495 นางอิสรา  ไชยสาลี โรงเรียนระโนดวิทยา 

294 29855 นายสุทน  จันทสุวรรณ โรงเรียนระโนดวิทยา 

295 15531 นางเนติมา  ทองศรีแก้ว โรงเรียนระโนด 

296 25044 นางปรียา  วรรณโร โรงเรียนธรรมโฆสิต 

297 18107 นางจุรีภรณ์  น้อยเสงี่ยม โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

298 17398 นายรอง  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 

299 13281 นายธีรศักดิ์  ชนะสกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 

300 09326 นายธานี  ทองขาว โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 

301 18815 นางสาวศิริพร  โชติวรรณกุล โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 

302 16367 นายไพโรจน์  อนุสาร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 

303 16574 นางอุบล  บุญโชติ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 

304 17484 นางอ ามอญ  รองสวัสดิ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 

305 07667 นายเจะหมัน  บิลหร่อหีม โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

306 11045 นายนิติพล  มุณีกุล โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

307 19246 นางปรียา  ทองกรด โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

308 21489 นายอมร  เฉลิมศรี โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

309 27806 นางสิติอะหยาด  หมีดเส็น โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 



ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ชื่อหน่วยงาน 

310 09536 นางธารทิพย์  บุญประเสริฐ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

311 12512 นางวันเต็ม  นวลถวิล โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 

312 14737 นางจรัสศรี  จันทรทอง โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 

313 09332 นายประวิทย์  หีมอะดัม โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม 

314 09172 นางมนัสรี  ศิริเทพวัฒนา โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 

315 13697 นางจิราภรณ์  พันธ์อุบล โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 

316 13770 นางสาวจงกลนี  เองชวน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 

317 10066 นายบุญเอก  ยอดสังข์ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 

318 14428 นายวีระ  เสนาวรรณ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 

319 23251 นายสาโรจน์  คงฤทธิ์ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 

320 19375 นางลัดดา  จุลเสวต โรงเรียนควนเนียงวิทยา 

321 21525 นางกุลสนา  เอียดบุญ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 

322 11182 นายประคอง  ประทุมวรรณ โรงเรียนควนเนียงวิทยา 

323 09224 นางอรวรรณ  พานิช โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 

324 25188 นางสาวมูหนะ  หล้าหลี โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 

325 12377 นางภัคนลิน  ทองศรีจันทร์ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 

326 23324 นายเที่ยงทอง  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 

327 14709 นางพูลสิน  ถิ่นจะนะ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

328 23022 นายมงคล  จันทร์ทอง โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

329 24078 นางบุตรี  จันทลิกา โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 

330 21013 นางสาวภานุมาศ  นิคมรัตน์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 

331 15911 นางยุพา  ศรีสวัสดิ ์ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 

332 13728 นางสมจิตร์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 

333 01816 นางนิพพา  สุขปาละ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 

334 26429 นายธม  บุญธรรม โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 

335 12894 นายปรีชา  เพ็ชรจรูญ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 

336 12552 นางสาวประดับ  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนเทพา 

337 15272 นางสาวชนกานต์  ขุนแกล้ว โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 

338 00514 นายเพิ่ม  สุริยันยงค์ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

339 21109 นายโชคดี  ภู่แดง โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 

340 12829 นายวีระศักดิ์  บุญญาพิทักษ์ ส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 



ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อสกุล ชื่อหน่วยงาน 

341 17958 นางสาววรรณี  รัตนเลิศ ส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

342 04980 นายจิรพัฒน์  ช่วยนุ่ม ส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

343 18164 นางวรรณา  กลับนวล ส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

344 17351 นางสาวอาภาพรรณ  เกษรพันธุ์ ส านักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

 



รายชื่อ (เพิ่มเติม) สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565  
 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล ชื่อหน่วยงาน 

1 20316   นางนภาพร  โกศักศรี วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

2 06454 นายศุภมิตร  ธัมมิกะกุล ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา 

3 08777 นางยินดี  จุลนวล โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 

4 07910 นายวีรศักดิ์  นิลพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 

5 18054 นางสาวจิรนุช  ศรีประภัสสร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) 

6 15443 นางนัดดา  เทพรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านหาดใหญ่) 

7 15473 นางวิจิตรา  บุญศิริ โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) 

8 16226 นางสาวชนม์นิภา  แสงเมือง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 

9 10716 นางธนัฐดา  ศักดิ์ถาพร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 

10 29700 นางสาวสวิตตา  เสนารัตน์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 

11 13863 นางยุวดี  สุขปานประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ่) 

12 26403 นางวิลาวรรณ  บุญธรรม พนักงานราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

13 23886 นางฮามีด๊ะ  ขะเดได้หวัง พนักงานราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

14 23716 นางภันทิลา  ยอดสคุณ พนักงานราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

15 24073 นางลัดดา  นวลจริง พนักงานราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

16 21071 นางสุนี  ติ้งประสม พนักงานราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

17 24203 นางวรรณี  สู่สมแก้ว พนักงานราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

18 28183 นางสาวปรียาวรรณ  สุวรรณน้อย พนักงานราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

19 12409 นายอโนทัย  นวลละออง ส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

20 23203 นายค านึง  ศัทโธ พนักงานราชการส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

21 26483 นายโชคคล่อง  ช่วยเพชร พนักงานราชการส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

22 21646 นางสุนี  วิชัย พนักงานราชการส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

23 24200 นางวาสนา  ไชยแก้ว พนักงานราชการส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

24 24201 นางศรีวิไล  พรหมดวง พนักงานราชการส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

25 24570 นางธัญมน  วิชัยดิษฐ พนักงานราชการส านักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

 
 
 


