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ที่ ว.290/2560 
 

 31 กรกฎาคม 2560 
 

เรื่อง  ขอเชิญเขาอบรมสมาชิกเขาใหมสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 

  

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียน / หัวหนาสวนราชการ 
 

สิ่งที่สงมาดวย  1. กําหนดการอบรมสมาชิกเขาใหมสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด จํานวน   1   ชุด 

  2. รายชื่อผูเขารวมอบรมฯ      จํานวน   1   ชุด 
 

ตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด  ไดกําหนดจัดอบรมสมาชิกใหม 

มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูความเขาใจเรื่องหลักการสหกรณ  สิทธิ และหนาที่ของสมาชิก

สหกรณ และประโยชนที่ไดรับหลังจากสมัครเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่

เกี่ยวของกับการเปนสมาชิกสหกรณฯ กอนการรับเขาเปนสมาชิกสหกรณ  โดยจัดขึ้นในวันเสาร ที่ 5 สิงหาคม 

2560 เวลา 08.30 - 11.30 น.  ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  ตามกําหนดการที่

สงมาดวยแลว 

         ในการนี้สหกรณ ฯ ขอความอนุเคราะหทานประชาสัมพันธใหสมาชิกที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบที่

สังกัดหนวยงานของทานทราบ พรอมตอบรับมายังสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ทางโทรศัพท ที่เบอร 086-

4892412  ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560   
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการ  และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี ้
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                 

   (นายปรีชา  ดุลยการัณย) 

                                                    ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
 

 

ฝายอํานวยการ 

0-7471-1933, 086-4892412 

 



 

 
กําหนดการอบรมสมาชกิใหม 

วันเสาร ที่  5 สิงหาคม 2560 

ณ  หองประชุมชั้น 3 สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

เวลา  08.30 – 11.30 น. 
--------------------------- 

 

08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน รับรายงานตัว 

09.00 น. – 09.30 น.   พิธีเปดและบรรยายพิเศษเรื่อง “หลักการสหกรณ” 

โดย  นายปรีชา ดุลยการัณย ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครู

สตูล  จํากัด 

09.30 น. – 10.00 น. บรรยายเรื่อง “สิทธิ หนาที่ของสมาชิก”  

โดย นายอรพันธุ  บินรินทร 

10.00 น. – 10.30 น. บรรยายเรื่อง “พระราชบัญญัติสหกรณและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ”  

โดย นายอัครินทร  กุลวัฒนธนศิร ิ

10.30 น. – 11.00 น. บรรยายเรื่อง “การใหบริการดานเงินกูแกสมาชิก” 

     โดย นายเสรี  ศรียาเทพ  

11.00 น. – 11.30 น. ตอบขอซักถาม  และปดการอบรม 
 

--------------------------- 

 

 

หมายเหตุ   กําหนดการนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 
 



 

รายชื่อผูเขารับการอบรมสมาชิกเขาใหม ครั้งที่ 2 ประจําป 2560 

วันเสาร ที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.  

ณ หองประชุมสาํนักงานสหกรณออมทรัพยครสูตลู จาํกดั 

ที ่ ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก โรงเรียน/หนวยงาน หมายเหตุ 

1 น.ส.มุทิตา  สุระภินนท 10910 -   

2 นางสุภลัคน  ออนรอด 10900 -   

3 นางจิรา  แกวเหมือน - -   

4 น.ส.ปภชัญาณ  มานะกลา - -   

5 นางศิรังษี  กฤษณา 10925 กําแพงวิทยา   

6 น.ส.พรกมล  รัตนมหันต - กําแพงวิทยา   

7 น.ส.อารีดา  นุยเด็น 10882 ควนกาหลงวิทยาฯ   

8 น.ส.นงลักษณ  ทองสีสัน 10886 จุฬาภรณฯ   

9 น.ส.รุงนภา  บุญธรรม 10920 จุฬาภรณฯ   

10 นายอดุลย  สันตา - เทศบาล 1   

11 นายจีรพัฒน  แสงบุราณ - เทศบาล 4   

12 นางจงดี  ไตรรัตน - นิคมพัฒนา ผัง 6   

13 น.ส.กรวรรณ  ดําเอี่ยม 10926 นิคมพัฒนาผัง 6   

14 นายอับดนเราะหมาน  กองบก - บานกาแบง(ละงู)   

15 นางณัฐจิรา  ดาราหมานเศษ 10894 บานกุมังจามัง   

16 น.ส.บุญพา  โสสนุย - บานเกาะบูโหลน   

17 น.ส.วาทิน ี อยูทองออน - บานเกาะบูโหลน   

18 นายอนิวรรต  บูเทศ - บานเกาะบูโหลน   

19 น.ส.เสาวนีย  ทายวัง 10951 บานเกาะบูโหลน   

20 นางกัญญภา  วงคสุวรรณ - บานเกาะสาหราย   

21 น.ส.สิรวิรรณ  ขุนจันทร 10954 บานเกาะสาหราย   

22 น.ส.สิรินันท  เกษอารี 10897 บานเกาะอาดัง   

23 นางยุวธิดา  พรหมชาติ - บานเกาะอาดัง   

24 นายสุเชษฐ  ปงหลีเส็น - บานเขาไคร(ควนกาหลง)   

25 นางนูรอัรวา  ดาหมาด 10905 บานเขาจีน   

26 น.ส.ฟารีดา  หลังยาหนาย 10904 บานเขาจีน   

27 น.ส.กานตพิชชา  จันวดี 10953 บานควน   

28 น.ส.สุนิศา  ชูเชิด - บานโคกพยอม   

29 น.ส.จุฑารัตน  เกตุมุณี - บานชองไทร(ทุงหวา)   

30 นางพัชรี  กะลาสี 10917 บานตันหยงกาโบย   



ที ่ ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก โรงเรียน/หนวยงาน หมายเหตุ 

31 น.ส.พวงชฎา  มัจฉา 10915 บานทายาง   

32 นางสุนิดา  หมาดทิ้ง - บานทุง   

33 นางสายใหม  บุหมัน 10919 บานทุงตําเสา   

34 น.ส.จุรีรัตน  เหมรา - บานนาทอน   

35 นายอมร  นกดา - บานมะหงัง   

36 นางรอจีดา  กําเนิดผล - บานลาหงา   

37 น.ส.นริสา  สุบาโกย - บานลาหงา   

38 นางสุรีวรรณ เลี่ยนเปย 10950 บานวังสายทอง   

39 น.ส.จีวรา  ติงหวัง 10949 บานวังสายทอง   

40 น.ส.สายใจ  เกษม 10952 บานสาครเหนือ   

41 นายวัชรา  โปหลง - บานสายควน   

42 น.ส.วลัวิภา  หรนรุง 10927 บานหนองหอยโขง   

43 น.ส.ฮารีปะ  มรรคาเขต - ผังปาลม 1    

44 น.ส.ณัฐธชิา  ศรีภูวดล 10877 ผังปาลม 2   

45 น.ส.พัชร ี คงชุม - อบต.นิคมพัฒนา   

46 น.ส.โรสนาน ี กาสอ - พิมานพิทยาสรรค   

47 นายนันทัช  รักปลอด 10909 วิทยาลัยเทคนิคสตูล   

48 น.ส.มลฑิรา พรหมศิลา 10907 วิทยาลัยเทคนิคสตูล   

49 น.ส.สิริยา  ศรีธรรมรัตน - วิทยาลัยเทคนิคสตูล   

50 นายปยวุฒิ  ศรีสุวรรณ - วิทยาลัยเทคนิคสตูล   

51 น.ส.กรรณิการ ทองดี - วิทยาลัยเทคนิคสตูล   

52 นายวีรพงศ  เสงเพ็ง -  วิทยาลัยเทคนิคสตูล   

53 นายจเด็ด  รัศมิทัต - วิทยาลัยเทคนิคสตูล   

54 นายธีระสิทธิ์  แสงขํา 10916 วิทยาลัยเทคนิคฯ   

55 นางประภา  เสมสัน - อบต.เกาะสาหราย   

56 นางฤทัยพรรณ  ทองจับ 10902 สาครพิทยาคาร   

57 นายหัสะบลเลาะ  ยามาเล็น - สาครพิทยาคาร   

58 นายอาหมีด  แสะหลี - สาครพิทยาคาร   

59 นายศิวกร  อนุชาญ - สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด   

60 นายอารุณ  กองบก - อนุบาลละงู   

61 น.ส.กาญจนา  ดันงุน - อนุบาลละงู   

62 นายพรพิพัฒน  ไชยสวัสดิ์ 10878 อนุบาลสตูล   

63 น.ส.พรชนก  มากชูชิต - อนุบาลสตูล   

64 นางอุมาภรณ  สุนยานัย - อนุบาลสตูล   

65 น.ส.อัสมา  ลานุย - อนุบาลสตูล   



ที ่ ชื่อ-สกุล เลขที่สมาชิก โรงเรียน/หนวยงาน หมายเหตุ 

66 น.ส.อภิชญา  หมะอุ - อนุบาลสตูล    

67 น.ส.ยูวีตา  โสะประจิน 10888 อบต.บานควน   

68 นายฮาสัน  รอเกตุ - อบต.แป-ระ   

 


