
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า 
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 

วันที่  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 
 
 

หมายเหตุ :   ผูท้ี่ยื่นใบสมัครประจ ำปี 2564  ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ 
          เคำน์เตอร์ช่องหมำยเลข 6 – 9 
 



ขั้นตอนการเข้าปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 
 

1. ตรวจสอบรำยชื่อล ำดับที่ผู้มีสทิธิ์เข้ำปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ 
2. ลงทะ เบี ยน เ ข้ ำปฐมนิ เ ทศสมำชิ ก ใหม่ ที่ เ ค ำน์ เ ตอ ร์  ช่ อ งหมำย เ ลข  7                 

เวลา 08.30 – 09.30 น. พร้อมแจ้งล ำดับที่ผู้มีสิทธิ์เข้ำปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ และ
รับรหัสสมำชิก 

3. ยื่นเอกสำรกำรเปิดบัญชีเงินฝำก (แนบส ำเนำบัตรประตัวประชำชนหรือบัต ร
ข้ำรำชกำร) และซื้อหุ้น ที่เคำน์เตอร์ ช่องหมำยเลข 3 - 4  

4. เข้ำรับฟังกำรปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ ที่ชั้น 3 ห้องประชุมใหญ่ และห้อง 308



 
รายช่ือผู้สมัครสมาชิกใหม่ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 

ว่าด้วย การสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสมทบ การลาออก และการถือหุ้น พ.ศ.2563 
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน หมายเหตุ   

1 นำงสำววรรณพร นวลเกลื่อน พนักงำนรำชกำร สพป. เขต 3  

2 นำยอำดือนัน อำแว พนักงำนรำชกำร สพป. เขต 3  

3 นำยอิสมำแอ ยำนยำ พนักงำนรำชกำร สพป. เขต 3  
4 นำงนิภำพร สถิรวณิชย์ พนักงำนรำชกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขต 3  

5 น.ส.พลอยภำวัน จันทโฆษ พนักงำนรำชกำร สนง.กศน. จังหวัดสงขลำ  
6 นำงอำรยำ โกฏิกุล พนักงำนรำชกำร สนง.กศน. จังหวัดสงขลำ  

7 น.ส.ดวงพร แซ่ลิ่ม นักวิชำกำรเงินและบัญชี สนง.กำรศึกษำเอกชน  

8 นำยปรัชญำ รุ่งเรือง พนักงำนรำชกำร สนง.กำรศึกษำเอกชน  
9 น.ส.วีรวัลย ์ คทำยุทธ พนักงำนรำชกำร สนง.กำรศึกษำเอกชน  

10 น.ส.ปพิชญำ พินิจสกุล พนักงำนรำชกำร สนง.กำรศึกษำเอกชน  

11 น.ส.กำญจนำ สังข์แก้ว พนักงำนรำชกำร สนง.กำรศึกษำเอกชน  
12 นำงณัฐพรรณ รินวงษ ์ พนักงำนรำชกำร สนง.กำรศึกษำเอกชน  

13 น.ส.เยำวลักษณ์ โสพิกุล พนักงำนรำชกำร สนง.กำรศึกษำเอกชน  

14 นำงพัชรีพร บุญธรรมโม พนักงำนรำชกำร สนง.กำรศึกษำเอกชน  
15 น.ส.อำรี เศรษฐสุข ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้ำนหำร  

16 น.ส.ทักษพร สิ่งอ้วน ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้ำนหำร  
17 น.ส.สภุำภักดิ์ ขุนด ำ ครู คศ.1 ร.ร.บ้ำนท่ำมะปรำง  



 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน หมายเหตุ   

18 นำยอันนัสเซอร์ หมัดหนิ พนักงำนรำชกำร ร.ร.สะเดำขรรค์ชัยฯ  
19 นำงพรทิพย์ เสนะกูล ครูช ำนำญกำร ร.ร.หำดใหญ่วิทยำลัยสมบูรณ์กุลกันยำ  

20 น.ส.ศศิวรรณ โลมำแจ่ม ครูผู้ช่วย ร.ร.สังวำลยว์ิท 2  

21 นำยประสิทธิ์ รุ่งเรือง อำจำรย์ ม.รำชภัฎสงขลำ  
22 น.ส.กิตติพิชญ์ สุยสุทธิ์ ครู คศ.1 ร.ร.บ้ำนเขำแดง  

23 น.ส.สริตำ ชื่นชม เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มทร.ศรีวิชัย  

24 น.ส.มัสรินทร ์ วิวัฒน ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป มทร.ศรีวิชัย  
25 น.ส.ยุวล ี เฉลิม ครู คศ.2 ร.ร.หำดใหญ่วิทยำลัย 2  

26 น.ส.กุหลำบ ว่องไว ครูผู้ช่วย ร.ร.หำดใหญ่วิทยำลัย 2  

27 น.ส.หนูริยำ บูบ่ำกำ ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดคูวำ  
28 น.ส.รักษ์สุดำ องศำรำ พนักงำนรำชกำร ร.ร.บ้ำนแค  

29 นำงหับเส๊ำะ บูยูโส๊ะ ครู คศ.2 ร.ร.บ้ำนแค  
30 นำงพรพรรณ รัตนวรรณชัย ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้ำนเกำะทำก  

31 น.ส.ประภัสสร คงเกษม ครู คศ.1 ร.ร.สังวำลยว์ิท 2  

32 น.ส.วันวิสำ นฤมิตวงค์ ครูผู้สอน ร.ร.แสงทองวิทยำ  
33 น.ส.ชณิดำ นวลขำว ครู คศ.1 ร.ร.บ้ำนหัวปำบ  

34 น.ส.พุทธิพร มีกำย ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้ำนหัวปำบ  

35 น.ส.ดวงกมล ด ำเพชร ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดปะโอ  
36 น.ส.ดำริน สังด้วงยำง พนักงำนรำชกำร ร.ร.จะโหนงพิทยำคม  

37 น.ส.สุปรีดำ สังวำลย์ พนักงำนรำชกำร ว.ประมงติณสูลำนนท์  
38 น.ส.ลักธพรรณ ศรีสุวรรณ พนักงำนรำชกำร ว.ประมงติณสูลำนนท์  



 
ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน หมายเหตุ   

39 นำงอรนุช สงแก้ว รองผู้อ ำนวยกำร ร.ร.วรนำรีเฉลิม  
40 นำงจิรำ รังษีสว่ำง ครูผู้สอน ร.ร.ส่องแสงวิทยำ  

41 นำงอรุณทิพย์ พรหมสุวรรณ์ ครูผู้สอน ร.ร.ส่องแสงวิทยำ  

42 นำงจุฑำพร บัวหนู พนักงำนรำชกำร ว.เทคนิคจะนะ  
43 นำยพุฒิพงศ์ เพชรรัตน์ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้ำนทับโกบ  

44 นำงวัลลภ์ปภำ นฤทัย ครูผู้สอน ร.ร.ส่องแสงวิทยำ  

45 นำยณัฐวุฒิ รัตนพันธ์ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้ำนนำ  
46 นำยเจริญศักดิ์ จันทสโร พนักงำนรำชกำร ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขต 3  

47 น.ส.จุฑำมำศ อภัยรัตน์ พนักงำนรำชกำร ม.รำชภัฎ  

48 น.ส.ณัฐวด ี คมประมูล พนักงำนมหำวิทยำลัย ร.ร.สำธิตรำชภัฎ  
49 น.ส.ชลธิชำ ทองสง พนักงำนมหำวิทยำลัย ร.ร.สำธิตรำชภัฎ  

50 น.ส.นูรีมัน เจ๊ะเย๊ะ พนักงำนมหำวิทยำลัย ร.ร.สำธิตรำชภัฎ  
51 น.ส.อลิษำ ดวงเขียว พนักงำนรำชกำร กศน.อ ำเภอระโนด  

52 นำงธมลพรรณ สัณวัชรนันท์ ครูผู้ช่วย กศน.อ ำเภอรัตภูมิ  

53 น.ส.มนฑิกำนต์ ด้อหล้ำ พนักงำนรำชกำร ร.ร.ชุมชนวัดปลักชะเมำ  
54 น.ส.เพ็ญนภำ ทัพพันธ์ อำจำรย์ ร.ร.สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภฎัสงขลำ  

55 นำยชื่น เมืองศรี ข้ำรำชกำรบ ำนำญ - สมาชิกสมทบ 
 
 
 
 


