
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด
         

   นายสมพร   ชนะสิทธ์ิ 
 
วนั เดือน ปี เกดิ    22   เมษายน   2466 
ภูมิล าเนาเดิม   บา้นปลกัปอม  อ าเภอตะโหมด   
    จงัหวดัพทัลุง  
การศึกษา    
ช่ือบิดา   นายกล่อม   ชนะสิทธ์ิ 
ช่ือมารดา    นางซว้น   (องัศุภานิช)  ชนะสิทธ์ิ 
มีพีน้่อง  4   คน   ไดแ้ก่ 
  1.  นายเฉวยีง   ชนะสิทธ์ิ  3.  นายสมพร  ชนะสิทธ์ิ 
  2.  นายสวงิ   ชนะสิทธ์ิ  4.  นางสมนึก   ชนะสิทธ์ิ 
ช่ือคู่สมรส   นางถนอมศรี(ออบ)  ชนะสิทธ์ิ 
มีบุตร   8  คน    ไดแ้ก่ 
  1.  นางกลัยา   ชนะสิทธ์ิ  5.  นายพงษศ์กัด์ิ   ชนะสิทธ์ิ 
  2.  นางรัชนี    ชนะสิทธ์ิ  6.  นายทวศีกัด์ิ   ชนะสิทธ์ิ 
  3.  นางสุภาพร  ชนะสิทธ์ิ  7.  นายสุภทัร   ชนะสิทธ์ิ 
  4.  นายวรีะศกัด์ิ   ชนะสิทธ์ิ  8.  นายสิทธิพงศ ์   ชนะสิทธ์ิ 
เสียชีวติ  25  มิถุนายน  2543 
บทบาทในการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด     

- เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการผูริ้เร่ิมการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด 
- บริจาคท่ีดินในการก่อสร้างโรงเรียนตะโหมด 

- เป็นคณะกรรมการระดมทุนมาก่อสร้างและผูช่้วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียน 
 

 

       



นายเฉวยีง    ชนะสิทธ์ิ 
 

วนั เดือน ปี เกดิ   พ.ศ. 2455    
ภูมิล าเนาเดิม บา้นปลกัปอม   

อ าเภอตะโหมด   จงัหวดัพทัลุง 
การศึกษา    
ช่ือบิดา   นายกล่อม   ชนะสิทธ์ิ 
ช่ือมารดา    นางซว้น   (องัศุภานิช)  ชนะสิทธ์ิ 
มีพีน้่อง  4   คน   ไดแ้ก่ 
   1.  นายเฉวยีง   ชนะสิทธ์ิ  3.  นายสมพร  ชนะสิทธ์ิ 
   2.  นายสวงิ   ชนะสิทธ์ิ  4.  นางสมนึก   ชนะสิทธ์ิ 
ช่ือคู่สมรสคร้ังแรก นางแดง    ชนะสิทธ์ิ 
มีบุตร   4  คน   ไดแ้ก่ 
   1.  นางสมบูรณ์  ชนะสิทธ์ิ 3.  นางสมวงศ ์ ชนะสิทธ์ิ 
   2.  นายสมปอง  ชนะสิทธ์ิ 4.  นายสมปราชญ ์  ชนะสิทธ์ิ 
ช่ือคู่สมรสคร้ังที่ 2 นางกลัน่   ชนะสิทธ์ิ 
มีบุตร   5  คน   ไดแ้ก่ 
   1.  นางสาวสมศรี   ชนะสิทธ์ิ 4. นางภทัริยา   ชนะสิทธ์ิ 
   2.  นางสมสมยั    ชนะสิทธ์ิ 5. นายฉกรรจ ์  ชนะสิทธ์ิ 
   3.  นายสมศกัด์ิ   ชนะสิทธ์ิ 
เสียชีวติ        24  มีนาคม  2531 
บทบาทในการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด     

- เป็นคณะกรรมการริเร่ิมก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด   

- เป็นผูส้นบัสนุนวสัดุในการก่อสร้างอาคารเรียน 
 

 

 

        



นายสวงิ    ชนะสิทธ์ิ 
วนั เดือน ปี เกดิ   พ.ศ. 2463  
ภูมิล าเนาเดิม บา้นปลกัปอม  อ าเภอตะโหมด จงัหวดัพทัลุง 
ช่ือบิดา   นายกล่อม   ชนะสิทธ์ิ 
ช่ือมารดา    นางซว้น   (องัศุภานิช)  ชนะสิทธ์ิ 
มีพีน้่อง  4   คน   ไดแ้ก่ 
  1.  นายเฉวยีง   ชนะสิทธ์ิ  3.  นายสมพร  ชนะสิทธ์ิ 
  2.  นายสวงิ   ชนะสิทธ์ิ  4.  นางสมนึก   ชนะสิทธ์ิ 
ช่ือคู่สมรสคร้ังแรก นางจา้ย(รัตนะ)   ชนะสิทธ์ิ 
มีบุตร   4  คน   ไดแ้ก่ 

  1.  นางสวาท  ชนะสิทธ์ิ  3.  นายสมหมาย  ชนะสิทธ์ิ 
  2.  นางไสว  ชนะสิทธ์ิ  4.  นายสมรัก   ชนะสิทธ์ิ 
ช่ือคู่สมรสคร้ังที่ 2 นางสร้อย (เพชรสังข)์  ชนะสิทธ์ิ 
มีบุตร  7  คน   ไดแ้ก่ 

  1.  นางจ าปา   ชนะสิทธ์ิ  5. นายสมบติั   ชนะสิทธ์ิ 
  2.  นางจ าปี    ชนะสิทธ์ิ  6. นายโอฬาร  ชนะสิทธ์ิ 
  3.  นายประเด่ือง   ชนะสิทธ์ิ 7. นางจริยา  ชนะสิทธ์ิ  

4. นายชูชาติ   ชนะสิทธ์ิ 
ช่ือคู่สมรสคร้ังที่  3 นางมิหล๊ะ  ชนะสิทธ์ิ 
มีบุตร  6  คน ไดแ้ก่ 
  1.  นางกุหลาบทิพย ์  ชนะสิทธ์ิ 4.  นายสุพฒัน์   ชนะสิทธ์ิ 
  2.  นายสถาพร  ชนะสิทธ์ิ  5.  นางศศิธร   ชนะสิทธ์ิ 
  3.  นางสิริรัตน์   ชนะสิทธ์ิ 6.  นางสินธนา   ชนะสิทธ์ิ 
เสียชีวติ      16  ตุลาคม  2522 
 
บทบาทในการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด     

- เป็นผูร้ะดมทุนเพื่อช าระหน้ีท่ีเกิดจากการก่อสร้างอาคารเรียนและจดัซ้ืออุปกรณ์   
 



     

          นายไสว    เพชรเดชะ 
 

วนั เดือน ปี เกดิ    12  พฤศจิกายน   2468 
ภูมิล าเนาเดิม   บา้นคลองแดน  อ าเภอระโนด    

  จงัหวดัสงขลา 
การศึกษา ม. 5  โรงเรียนระโนดวทิยามูลนิธิ   

อ าเภอระโนด  จงัหวดัสงขลา  
ช่ือบิดา   นายแห   เพชรเดชะ 
ช่ือมารดา    นางผอม  เพชรเดชะ 
ช่ือคู่สมรส   นางยนิดี   เพชรเดชะ 
มีพีน้่อง  2  คน     ไดแ้ก่ 
   1.  นายไสว   เพชรเดชะ 
   2.  พ.ต.ท.อ านวย   พรเจริญวิโรจน์  (ถึงแก่กรรม) 
มีบุตร   3  คน    ไดแ้ก่ 
   1.  นายเฉลิมชยั  เพชรเดชะ  อาชีพ   คา้ขาย 
   2.  นายปิยพล   เพชรเดชะ  อาชีพ   คา้ขาย 
   3.  นายกมัปนาท   เพชรเดชะ   อาชีพ   ขา้ราชการครู 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   436  หมู่ท่ี  1  ต าบลแม่ขรี   อ าเภอตะโหมด  จงัหวดัพทัลุง 
 

บทบาทในการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด     
- เป็นเลขานุการคณะกรรมการผูริ้เร่ิมการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด 

- เป็นคณะกรรมการประสานงานในการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนตะโหมด   

- เป็นคณะกรรมการระดมทุนมาก่อสร้างและผูช่้วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียน 
 

 

 

 

 



    นายคล้อย   สุยสุทธ์ิ 
 
วนัเดือนปีเกดิ   16   พฤษภาคม    2473 
ภูมิล าเนาเดิม หมู่ท่ี  7  ต าบลจะทิ้งพระ                           
   อ าเภอสทิงพระ  จงัหวดัสงขลา  

การศึกษา หลกัสูตรวชิาชีพ(ปวช.) การบญัชี 
เบ้ืองตน้ 

ช่ือบิดา   นายเล่ือน   สุยสุทธ์ิ 
ช่ือมารดา    นางเคลา้   สุยสุทธ์ิ 
มีพีน้่อง  7   คน   เป็นผูห้ญิง  1  คน   ผูช้าย   6  คน   นายคลอ้ยเป็นบุตรคนท่ี  1 
ช่ือคู่สมรส   นางกล่ิน   สาคะโร (ผ ั้น) 
มีบุตร  5    คน   ไดแ้ก่ 
  1. นายประทีป  สุยสุทธ์ิ  4. นายประเวศ   สุยสุทธ์ิ 
  2. นายอ านาจ   สุยสุทธ์ิ  5.  นายศุภชยั   สุยสุทธ์ิ 
  3. นายอ านวย   สุยสุทธ์ิ  
 

เสียชีวติ      7   กนัยายน   2544 
 

บทบาทในการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด     
- เป็นผูริ้เร่ิมร่วมกบัคณะกรรมการก่อตั้ง ส ารวจหาพื้นท่ีท่ีจะก่อตั้งโรงเรียน 

- เป็นคณะกรรมการระดมทุนมาก่อสร้างและผูช่้วยเหลือในการก่อสร้างอาคารเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 



                   นายอาจ  นวลด า 
 

วนั เดือน ปี เกดิ     ปี พ.ศ.   2443 
ช่ือบิดา    นายสงค ์  นวลด า    
ช่ือมารดา     นางขวด    นวลด า 
ช่ือคู่สมรส    นางลิหมะ๊    นวลด า 
มีบุตร   7  คน   ไดแ้ก่ 

   1.  นางหยะ๊  เอียดฤทธ์ิ 
   2.  นายก่อเส็ม  นวลด า 
   3. นายหนบั  นวลด า 
   4.  นางมิหล๊ะ    คงใจดี 
   5.  นายหมดัหนอด  นวลด า 
   6.  นายสืบวงศ ์   นวลด า 
   7.  นางมิหน๊ะ  ดนัทะเล 

เสียชีวติปี     พ.ศ. 2539  (ขณะเสียชีวติมีอาย ุ  96  ปี) 
 

บทบาทในการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด     
- เจา้ของท่ีดินทั้งของตนเองและของลูก ๆ ท่ีเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนในปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

นายสลบั  ณ  พทัลุง 
 

วนั เดือน ปี เกดิ    29  กนัยายน  2468 
ภูมิล าเนาเดิม เลขท่ี 9 หมู่ท่ี 4  ต าบลตะโหมด   

อ าเภอตะโหมด   จงัหวดัพทัลุง 
การศึกษา ม. 6  โรงเรียนพทัลุง  จงัหวดัพทัลุง 
ช่ือบิดา   หม่ืนนราบริรักษ ์

ช่ือมารดา    นางละม่อม   ณ  พทัลุง 
ช่ือคู่สมรส   นางสนิท  (เพญ็จ ารัส)  ณ  พทัลุง 
มีบุตร   7  คน    การศึกษาของบุตร  - ธิดา  7  คน ทุกคนจบการศึกษาขั้นต ่าสุด 

  ปริญญาตรี   การศึกษาขั้นสูงสุด   ปริญญาเอก 
ผลงานดีเด่น 1.  ครูประชาบาล สังกดัอ าเภอปากพะยนู  จงัหวดัพทัลุง 
  2.  สมาชิกสภาจงัหวดัพทัลุง  (โดยไดรั้บการแต่งตั้งจากเขต 
                   อ าเภอปากพะยนู  2  สมยั) 
  3.  เป็นผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรดีเด่น  ประจ าปี  2530  
       (ขณะด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์การเกษตรตะโหมด 
        ต  าบลแม่ขรี  อ าเภอเขาชยั  จงัหวดัพทัลุง) 
 

เสียชีวติ  21   ตุลาคม   2535 
 

บทบาทในการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด     
- เป็นคณะกรรมการผูริ้เร่ิมการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด 

- เป็นคณะกรรมการประสานงานในการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนตะโหมด   

  
 

 

 



        

           นายเส้ง   ทับธนะ 
 

วนั เดือน ปี เกดิ    วนัพฤหสับดี  กรกฎาคม  2453 
ภูมลิ าเนาเดมิ บา้นควนขนุน  ต าบลควนขนุน    

อ าเภอเขาชยัสน  จงัหวดัพทัลุง 
การศึกษา ป. 4  ,  นธ.ตรี, โท และเอก 
ช่ือบิดา    นายเม่า   ทบัธนะ  
ช่ือมารดา    นางเอียด   ทบัธนะ 
มพีีน้่อง  6  คน  ไดแ้ก่ 
  1.  นางลาย   เครานวล   4.  นายสนอง   ทบัธนะ 
  2.  นางพ่าย  เคียวเนียว  5.  นางก้ิมผอ่ง   สุบรรณวงศ ์
  3.  นายเสง้  ทบัธนะ  6.   นางร่ิน   ชูแสง 
ช่ือคู่สมรสคร้ังแรก   นางเคลา้   ทบัธนะ 
มบุีตร   2  คน   ไดแ้ก่ 1.  นายเหง้   ทบัธนะ 2.  นายบ าเหน็จ   ขทุรานนท ์

ช่ือคู่สมรสคร้ังที่ 2 นางพูล   ทบัธนะ 
มบุีตร  5  คน      ไดแ้ก่ 1.  นางสมบูรณ์   เพชรกาฬ 4.  นางสุภาวดี   ด าเฒ่า 
   2.  นายประเสริฐ  ทบัธนะ 5.  นายประพาส   ทบัธนะ 
   3.  นายประสิทธ์ิ  ทบัธนะ 
ช่ือคู่สมรสคร้ังที่  3 นางช่ืน   ทบัธนะ 
มบุีตร  3   คน   ไดแ้ก่  

1.  นางบุญเสริม   เรืองพร้ิม 2.  นางเรวดี   เนรมิตพานิชย ์
3.  นายสมศกัด์ิ   ทบัธนะ 

เสียชีวติ      29  สิงหาคม   2541 
บทบาทในการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด     

- เป็นคณะกรรมการในการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด   

- เป็นผูค้วบคุมการก่อสร้างอาคารเรียนชัว่คราวหลงัแรก 
 

 

 



      

                 นายอบัดุลเหลาะ   ยสีา 
 
วนัเดือนปี เกดิ    วนัพฤหสับดี  เมษายน 2473 
ภูมิล าเนาเดิม 335  ม. 1  ต.แม่ขรี   

อ าเภอเขาชยัสน  จ.พทัลุง  
ช่ือบิดา        
ช่ือมารดา       
ช่ือคู่สมรส   นางหสัมิยะ๊   ยสีา 
มีบุตร   5  คน   ไดแ้ก่ 

  1.  นางอสัมะ๊   ยสีา 
  2.  นายกอมารุสดีน   ยสีา 
  3.  นายแมนรัตน์   ยสีา 
  4.  นางสาวสบาย  ยสีา 
  5.  นายกบิล   ยสีา 
   
เสียชีวติ       
 

บทบาทในการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด     
เป็นคณะกรรมการประสานงานในการขออนุญาตสร้างโรงเรียนตะโหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



     นายสมมาศ    ชูเมฆ 
 

วนั เดือน ปี เกดิ    15  มีนาคม  2473 
ภูมิล าเนาเดิม บา้นป่าบอนต ่า   อ  าเภอป่าบอน    
การศึกษา เภสัชกรแผนโบราณ   

จาก กรุงเทพมหานคร   
และจบวฒิุครูจากปัตตานี 

ช่ือบิดา   นายเผอืก   ชูเมฆ 

ช่ือมารดา    นางผกั    ชูเมฆ 

มีพีน้่อง  3  คน  ไดแ้ก่ 

  1.  นายสมมาศ    ชูเมฆ   
  2.  นางสมพร   สืบสม 
  3.  นายสมนึก    ชูเมฆ 
ช่ือคู่สมรส   นางเพียร    ชูเมฆ 
มีบุตร   5  คน   ไดแ้ก่ 

  1.  นายปฏิภาพ   ชูเมฆ  4.  นางจุฑามาศ   ชูเมฆ 

  2.  นางพรรษา   ชูเมฆ  5.  นายสมภพ    ชูเมฆ 

  3.  นางสุชาฎา    ชูเมฆ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน      224/1  หมู่ท่ี 1  ต าบลแม่ขรี   อ าเภอตะโหมด   จงัหวดัพทัลุง 
 

บทบาทในการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด     
- เป็นคณะกรรมการประสานงานในการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนตะโหมด   

- เป็นผูบ้ริจาคเคร่ืองพิมพดี์ดใหโ้รงเรียนใชเ้ป็นเคร่ืองแรก 

 

 

 

 

 

         



  นายบุญช่วย   สุทธิสวาท 

 
วนั เดือน ปี เกดิ     15  กรกฎาคม   2480 
ภูมิล าเนาเดิม  บา้นส้มตรีด  ต าบลท่ามิหร า   

อ าเภอเมือง  จงัหวดัพทัลุง 
การศึกษา  จบชั้นอาชีวศึกษาชั้นสูงปีท่ี 1   

โรงเรียนการช่างพทัลุง 
ช่ือบิดา    นายชู     สุทธิสวาท  
ช่ือมารดา     นางจวน    สุทธิสวาท 

มีพีน้่อง  4  คน  ไดแ้ก่ 

   1.  อาจารยนิ์วฒัน์   สุทธิสวาท 3.  อาจารยบุ์ญช่วย   สุทธิสวาท 

   2.  นายถาวร  สุทธิสวาท  4.  นายวรัิช   สุทธิสวาท 
    

ช่ือคู่สมรส    นางขนิษฐ ์   สุทธิสวาท 
มีบุตร   3  คน   ไดแ้ก่ 

   1.  นางจริยา   วรรณเปรม 

   2.  จ่าสิบต ารวจตระกูลพนัธ์   สุทธิสวาท 

   3.  นางณฐัฐาภรณ์    สมบติับุญ 

 

เสียชีวติ       27   เมษายน   2546 
บทบาทในการก่อตั้งโรงเรียนตะโหมด     

- เป็นคณะกรรมการประสานงานในการขออนุญาตก่อสร้างโรงเรียนตะโหมด   

- เป็นผูพ้ิมพห์นงัสือโตต้อบในการประสานงาน 
- เป็นครูอาสาช่วยสอน 

 


