
 
 

 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 

เร่ือง  ผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการศึกษาดูงานสหกรณอื่น ประจําป 2560 
...................................................................................................................... 

ตามที่สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ไดประกาศรับสมัครสมาชิกผูสนใจเขารวมโครงการศึกษาดูงาน

สหกรณอื่น ประจําป 2560  ตั้งแตวันที่ 23 พฤษภาคม-2 มิถุนายน พ.ศ.2560 และดําเนินการจับสลากในวันที่ 5 

มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. นั้น สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการ

ศึกษาดูงานสหกรณอ่ืนของสมาชิก ประจําป 2560 ดังตอไปนี ้

ที ่ ชื่อ-สกุล เลขทีส่มาชิก โรงเรียน/หนวยงาน หมายเหตุ 

1 นางสาวนิศาฤกษ  วงศชนะ 9415 บานวังพะเนียด กลุมที่ 1 

2 นายอัมพล  เอียดนุช 6554 สพป.สตูล กลุมที่ 1 

3 นางไลลา  มัจฉา 8976 บานเกตรี กลุมที่ 1 

4 น.ส.ปทมา  สามารถ 6721 บานทุง กลุมที่ 1 

5 นางสุวรรณี  ชูนวล 5946 ไทยรัฐวิทยา กลุมที่ 1 

6 นางสาวณิชนันทน  จินเอียด 9438 อบต.ตํามะลัง กลุมที่ 2 

7 นางสุวรรณา  เทพแกว 8460 บานไทรงาม กลุมที่ 2 

8 นางสาวฐิติชญา  ผิวเหลือง 3606 บานเกาะยาว กลุมที่ 2 

9 น.ส.กาญจนา  หัสนันท 7512 อนุบาลสตูล กลุมที่ 2 

10 น.ส.ปวีณา  ใบหลี 7992 บานตันหยงโป กลุมที่ 2 

11 นางสาวสุริยา  จันโสด 10527 อนุบาลสตูล กลุมที่ 2 

12 นางบุศรา  สําเร 6368 บานทุงไหม กลุมที่ 3 

13 นางพนารัตน  มิ่งมาก 9099 อนุบาลละงู กลุมที่ 3 

14 นายเอกชัย  ปาลาสัน 8310 บานนาขา กลุมที่ 3 

15 นายธีรยุทธ  อับดุลลาห 6129 บานนาขา กลุมที่ 3 

16 นายอภิสิทธิ์  โสยด ี 4000 บานนาขา กลุมที่ 3 

17 นางเพ็ญศรี  แซลิ่ม 5952 บานปากละงู กลุมที่ 4 

18 นางสุนิดา  หลงหา 5511 บานลาหงา กลุมที่ 4 

19 นางอุไร  นาคสงา 9184 บานในเมือง กลุมที่ 4 

20 นายทวีศักดิ์  หลีหาด 2979 บานบากันโตะทิด กลุมที่ 4 

21 นายไกรศักดิ์  จิตหลัง 2695 บานทาชะมวง กลุมที่ 4 

22 นางเสาวนิตย  วิเศษสินธุ 4124 บํานาญอ.เมืองสตูล กลุมที่ 5 
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ที ่ ชื่อ-สกุล เลขทีส่มาชิก โรงเรียน/หนวยงาน หมายเหตุ 

23 นางวีระวรรณ  รักสุวชน 4478 บํานาญอ.เมืองสตูล กลุมที่ 5 

24 นางอุฬาลิน  สุวรรณวงศ 6214 บํานาญอ.เมืองสตูล กลุมที่ 5 

25 นายสรรเสริญ  บุญเรืองขาว 598 บํานาญอ.เมืองสตูล กลุมที่ 5 

26 นายสมมาตร  ทุงหวา 4427 บํานาญอ.เมืองสตูล กลุมที่ 5 

27 น.ส.เยาวภา  ใบหลี 2644 บํานาญอ.เมืองสตูล กลุมที่ 5 

28 นางกรรภิรมย  จงหวัง 2357 บํานาญอ.เมืองสตูล กลุมที่ 5 

29 นางปราณี  สุวรรณชาตรี 1469 บํานาญอ.ละงู กลุมที่ 6 

30 นางสุจินธรา  สุธากุล 8451 บํานาญอ.ละงู กลุมที่ 6 

31 นายสิทธิศักดิ์  ขุนราษฎร 4549 บํานาญอ.ละงู กลุมที่ 6 

32 นายวศิน  เพงสูริกุล 4734 บํานาญอ.ละงู กลุมที่ 6 

33 นางวรรลีย  จุลฉีด 4404 นิคมพัฒนาภาคใต 3 กลุมที่ 7 

34 นางจริญญา  อุสา 7568 บานทุงนุย กลุมที่ 7 

35 นางอัจฉรา  ศรีนคร 6630 บานทุงนุย กลุมที่ 7 

36 นางสาวยาเลี๊ยะ  ลาโยค 9112 นิคมพัฒนาภาคใต 2 กลุมที่ 7 

37 นางอาทิตญา  รัตนมนตรี 8365 นิคมพัฒนาภาคใต 2 กลุมที่ 7 

38 วาที่ร.ท.อนุสรณ  ถาวรสุวรรณ 6422 บานคายรวมมิตร กลุมที่ 7 

39 นางสําลี  พูลพิพัฒน 5858 บํานาญควนโดน กลุมที่ 8 

40 นางฮาสานะ  ยีปนจอ 8606 บานควนโตะเหลง กลุมที่ 8 

41 นายธาตรี  ยีปนจอ 9379 บานทางงอ กลุมที่ 8 

42 นางปราณีต  พิพัฒนเสน 8551 บานทางงอ กลุมที่ 8 

43 นายวิทยา  หลีเส็น 7623 บํานาญควนโดน กลุมที่ 8 

44 นายนรินทร  ทิ้งน้ํารอบ 4027 บานทุงริ้น กลุมที่ 9 

45 นางสาววิลาวรรณ  ปอหรา 9678 บานวังปริง กลุมที่ 9 

46 น.ส.กุลธิดา  สมจิต 9117 บานทาน้ําเค็มใต กลุมที่ 9 

47 นายวิโรจน  สันหมาน 7972 บานทาน้ําเค็มใต กลุมที่ 9 

48 นายยะโกบ  วาหาบ 9157 บานทางยาง กลุมที่ 9 

49 น.ส.กัลยา  โสสนุย 6348 บานขอนคลาน กลุมที่ 10 

50 นางสิริภัค  โชคธนนาคะโร 4517 ทุงหวาวรวิทย กลุมที่ 10 

51 นางฟาดีลาฮ  หีมปอง 10284 บานคีรีวง กลุมที่ 10 

52 นางปวีณา  จักขุมณี 9998 บานทุงดินลุม กลุมที่ 10 

53 นายขนบ  ศรีฟา 6920 อนุบาลทุงหวา กลุมที่ 10 

54 นายมีชัย  เชื้อชวยช ู 8785 ผังปาลม 7 กลุมที่ 11 
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ที ่ ชื่อ-สกุล เลขทีส่มาชิก โรงเรียน/หนวยงาน หมายเหตุ 

55 นายมนัส  พิณสุวรรณ 7833 นิคมพัฒนาผัง 20 กลุมที่ 11 

56 นางอรนุช  เสียงดัง 8535 ผังปาลม 4 กลุมที่ 11 

57 นายประสิทธิ์  สาระมาศ 5551 วิทยาลัยเทคนิคสตูล กลุมที่ 12 

58 นายจรงค  อุนเสียม 4359 วิทยาลัยเทคนิคสตูล กลุมที่ 12 

59 นางสมพิศ  ศรียาเทพ 10874 วิทยาลัยเกษตรฯ กลุมที่ 12 

60 นายยุทธ  เล็กทอง 7383 วิทยาลัยเกษตรฯ กลุมที่ 12 

61 นายอาทร  ทิพยเพ็ง 6313 วิทยาลัยเกษตรฯ กลุมที่ 12 

62 นางจงดี  ทิพยเพ็ง 6235 วิทยาลัยเกษตรฯ กลุมที ่12 

63 นายสุรพล  ตั้งวรางกูร 4280 สตูลวิทยา กลุมที่ 13 

64 นายสังวร  นกเกษม 566 บํานาญสามัญ กลุมที่ 13 

65 นายนิโรธ  งะสมัน 8852 บํานาญสามัญ กลุมที่ 13 

66 นางวิไล  หนูคงแกว 8579 สตูลวิทยา กลุมที่ 13 

67 นางณูรไอนี้  ลาโยด 8082 สตูลวิทยา กลุมที่ 13 

68 นางภูริษา  สมบัติยานุชิต 1654 บํานาญสามัญ กลุมที่ 13 

69 นางอุไรวรรณ  บํารุงดี 3850 บํานาญกองการฯ กลุมที่ 14 

70 นางดารณี  เตียววิริยะกุล 3009 บํานาญหักผานธนาคาร กลุมที่ 14 

71 นายโสภณ  คงยก 5362 บํานาญกองการฯ กลุมที่ 14 

72 นางปุณยนุช  ทิพยจันทา 9932 เทศบาล 2 กลุมที่ 14 

73 นางสาวฮาซีบน  ขวัญทอง 10496 เทศบาล 2 กลุมที่ 14 

74 น.ส.ปญญลักษณ  สุวรรณรัตน 7544 เทศบาล 1 กลุมที่ 14 

75 นางรัสรินทร  รุงหิรัญเจริญวุฒิ 4748 บํานาญกองการฯ กลุมที่ 14 
 

ทั้งนี้ ใหผูมีรายนามดังกลาว ยืนยันสิทธิ์การเขารวมโดยชําระคาเขารวมโครงการทานละ 3,500 บาท 

ระหวางวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2560 ภายในเวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล 

จํากัด ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล หากไมมาชําระเงินตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ในการ

เขารวมโครงการ **เมื่อยืนยันสิทธิ์แลว ไมสามารถเขารวมโครงการได ไมมีการคืนเงินทุกกรณี และไมสามารถมอบ

สิทธิ์ใหแกผูอ่ืนได  
 

ประกาศ  ณ  วันที ่5 มิถุนายน พ.ศ.2560 
 

 

      ลงชื่อ                  
                                                                

       ( นายปรีชา  ดุลยการัณย )                   

                                                      ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 


