
รายชื่อผู้มสีทิธิเ์ข้า 
ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 

วันที ่ 20 มีนาคม พ.ศ.2564 
 
 

หมายเหตุ :   ผูท้ี่ย่ืนใบสมคัรประจ ำปี 2564  ใหต้ิดตอ่เจำ้หนำ้ที่ 
      เคาน์เตอร์ช่องหมายเลข 6 – 9 
 



ข้ันตอนการเข้าปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ 
 

1. ตรวจสอบรำยช่ือล ำดบัท่ีผูมี้สทิธ์ิเขำ้ปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ 
2. ลงทะ เบี ยน เข้ำปฐมนิ เทศสมำชิ ก ใหม่ ท่ี เคำน์เตอร์ ช่ อ งหมำยเลข  7                 

เวลา 08.30 – 09.30 น. พรอ้มแจง้ล ำดบัท่ีผูมี้สิทธ์ิเขำ้ปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ 
และรบัรหสัสมำชิก 

3. ย่ืนเอกสำรกำรเปิดบัญชีเงินฝำก (แนบส ำเนำบัตรประตัวประชำชนหรือบัต ร
ขำ้รำชกำร) และซือ้หุน้ ท่ีเคำนเ์ตอร ์ช่องหมำยเลข 3 - 4  

4. เข้ำรับฟังกำรปฐมนิเทศสมำชิกใหม่ ท่ีชั้น 3 ห้องประชุมใหญ่ และห้อง 308



 
รายช่ือผู้สมัครสมาชิกใหม่ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด 

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

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน หมายเหตุ   

1 น.ส.สุนิตย์ษา พรหมช่วย ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านเคลียง  

2 น.ส.จรัญยา บัวแก้ว ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านทุ่งไพล  

3 นายธนะวินทร์ มังคลาทัศน์ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านทุ่งไพล  

4 น.ส.สุพิชชา พุทธนุกูล ครูผู้ช่วย ร.ร.เทพา  

5 นายณัฐิพล บุญฤทธิ์ พนักงานราชการ ร.ร.เทพา  

6 น.ส.ณัฐฏิกาญ ช่วยแก้ว ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดเทพุมนุม  

7 นางฉัตรยุคล แก้วพิบูลย์ ครู คศ.3 ร.ร.วัดเทพุมนุม  

8 นายอนุพงค์ สุขสง ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดล าพดจินดาราม  

9 น.ส.ซูไฮลา ยะมาแล พนักงานราชการ ร.ร.วัดทุ่งข่า  

10 น.ส.สากีเร๊าะ ซาและ พนักงานราชการ ร.ร.บ้านหว้าหลัง  

11 น.ส.พรพรรษ์ บุญวรรณโน ครู คศ.1 ร.ร.สมาคมไทยผลิตยา 2 เปลี่ยนรูปถ่าย 

12 น.ส.ธัญญเรศ หมีดนุ พนักงานราชการ ร.ร.สมาคมไทยผลิตยา 2  

13 นายวรดิศ แก้วทอง พนักงานราชการ ร.ร.บ้านเคลียง   

14 น.ส.จิรารัตน ์ แซ่ลิ่ม พนักงานราชการ ร.ร.เทพา  

15 นายแสนวิศ กิติคุณ ผู้จัดการ ร.ร.กิติคุณ  

16 น.ส.รับขวัญ สุวรรณรัตน์ พนักงานราชการ ร.ร.สะบ้าย้อยวิทยา  

17 นางอุษณีย์ ทองรมย์ พนักงานราชการ ร.ร.สะบ้าย้อยวิทยา  

18 นายซอบีรี อาลี ครูผู้ช่วย ร.ร.วัดศรีวิเทศสังฆาราม  



 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน หมายเหตุ   

19 นายวิทยา สุวรรณรักษา พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  

20 นายพิชญภัทร์ นุ่นทิพย์ พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  

21 น.ส.วริศรา ศรีวิลัย พนักงานราชการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  

22 นางวิกาญ นุ้ยสุภาพ ครูผู้สอน ร.ร.จุลสมัย  

23 น.ส.คียพัตร์ วิศพันธุ์ ครูผู้สอน ร.ร.จุลสมัย  

24 น.ส.ทรายขวัญ รอดทุกข์ ครูผู้สอน ร.ร.แสงทองวิทยา  

25 น.ส.วรรณิศา สุขประดิษฐ์ ครูผู้สอน ร.ร.จุลสมัย  

26 นางสุณีย์ รัตนโชต ิ ครูช านาญการพิเศษ ร.ร.นิคมสร้างตนเองเทพา 2  

27 นางวรรณรัตน์ ชัยวิเศษ ครูผู้ช่วย ร.ร.นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ  

28 น.ส.วนสันันทน์ แก้ววงศ์ศรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา ร.ร.วัดชลธารประสิทธิ์  

29 น.ส.รอกีเย๊าะ สะแมโน พนักงานราชการ ร.ร.บ้านทุ่งโพธิ์  

30 นายณพชรพงศ์ พงศ์จรัส ครูผู้ช่วย ร.ร.ควนเนียงวิทยา  

31 นางวรลักษณ์ แก้วเอียด พนักงานราชการ สพม.16  

32 น.ส.ณิชกานต์ เบ็ญโส๊ะ ครู คศ.1 ร.ร.ระโนดวิทยา  

33 นายจารึก นุ่นศรี พนักงานราชการ ร.ร.บ้านถ  าตลอด  

34 ว่าที่ ร.ต.หญิง อาภรณ์ ฟักแก้ว ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านระตะ  

35 นางอนัญญา ศรีเฉลิม ครู คศ.1 เทศบาลเมืองคลองแห  

36 นายวนพงศ์ หนูมาก พนักงานราชการ ร.ร.วัดบ้านลุ่ม  

37 นางเตือนใจ แก้วมณีโชติ นักวิชาการศึกษาช านาญการ เทศบาลเมืองคอหงส์  

38 นายพงศ์เทพ สุวรรณโณ พนักงานราชการ ว.ประมงติณสูลานนท์  

39 นายเอกชัย ไสยะ ครูผู้ช่วย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกนัยา  
 



ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน หมายเหตุ   

40 น.ส.ชลุีพร ทวีศรี อาจารย์ ม.ราชภัฏสงขลา  

41 นายสาโรจน์ สันสน นักวิชาการศึกษา อบต.สะท้อน  

42 นายจ ารูญ สมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

43 น.ส.ทัศนีย์ ลาหะเก็ง ครู คศ.1 ร.ร.บ้านทัพหลวง  

44 น.ส.นัทธมน ละอองแก้ว พนักงานราชการ ม.ราชภัฎสงขลา  

45 น.ส.อาภาสิร ิ อุ๋ยจ๋าย ครูผู้ช่วย ร.ร.มหาวชิราวธุ  

46 น.ส.ศุภลักษณ์ เพชรรัตน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ เทศบาลเมืองคลองแห  

47 นางวิลาวัลย ์ เพ็ชรสุวรรณ นักวิชาการศึกษา กองการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่  

48 นางภิชญาพร ปาลเมือง พนักงานราชการ ว.อาชีวศึกษาสงขลา  

49 น.ส.อมราภรณ์ ช่วยยัง ครูผู้สอน ร.ร.ศรีปัญญานุรักษ์  

50 นางรัตนวัลย์ กาฬพันธุ์ แก้วเสน ผช.ผู้อ านวยการ ว.เทคโนโลยีช่างกลภาคใต้  

51 น.ส.ฮูหรัยฝ๊ะห์ สุนันทวงศ์ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านปลายละหาน  

52 นางสุธัญญา สุวรรณชาตรี พนักงานราชการ ร.ร.บ้านปลายละหาน  

53 น.ส.มาเรียม นาคสง่า ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านปลายละหาน  

54 นายพีรวัส หนูเกตุ อาจารย์ ม.ราชภัฏสงขลา  

55 นายจตุรภัทร จันทร์ทิตย์ อาจารย์ ม.ราชภัฏสงขลา  

56 น.ส.มัณฑนา ธนูสังข์ ครู คศ.1 ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย  

57 น.ส.ณัฐชา สุกิจประภานนท์ ครูผู้ช่วย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย  

58 น.ส.สชุาดา บินอาหวา ครู คศ.1 ร.ร.สะเดาขรรค์ชัยฯ  

59 นางจารี พิทักษ์สุข ครู คศ.3 ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย  

60 น.ส.สบัยนา สาและ ครูผู้ช่วย ร.ร.สะเดาขรรค์ชัยฯ  

61 นายธนกร ก๊กเชวงนันท์ พนักงานราชการ ร.ร.บ้านระตะ  

62 นายนพดล หลาหวัน ครูผู้ช่วย ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย  



ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง สถานที่ท างาน หมายเหตุ   
63 นายสาธิต จันทโร ครู คศ.1 ร.ร.วัดหินเกลี ยง  

64 น.ส.ภัคชนิตร สัตยารักษ์ ผู้รับใบอนุญาต ร.ร.เตรียมบัณฑิตพิชชาลัย  

65 น.ส.สุไหวด๊ะ หนิเร่ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านคูศักดิ์สิทธิ์  

66 น.ส.จันทร์จิรา เม๊าะสนิ ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านคูศักดิ์สิทธิ์  

67 น.ส.จันทร์จิรา กองชิต พนักงานประจ าตามสัญญา ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  

68 น.ส.จิตราพร ด้วงดี พนักงานประจ าตามสัญญา ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  

 


