
ปฏิทินรับสมัคร / เลือกผูแทนสมาชิก ของสมาชิกหนวยขาราชการบํานาญ 
หนวย วันที่รับสมัคร สถานที่สงใบสมัคร  วันเลือกตั้ง เวลา สถานที่เลือกตั้ง ผูประสานงาน เบอรติดตอ 

ขาราชการบํานาญ

อําเภอเมืองสตูล          

( มีผูแทนได 46 คน )  

4-20 มิ.ย.2561 สงใบสมัครได ณ 

สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด อ.เมือง จ.

สตูล  ในเวลาทําการ 

 

24 มิ.ย.2561 09.00-14.00 น. สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด อ.เมือง จ.

สตูล 

นายจรูญ  สันบ ู 0817981444,074711688 
นายเจน  ขวัญทอง 0812751822 
นายไสว  สังขทอง 0897327477 ,074722082 
นางกฤษฏารัตน  กัลชาญพิเศษ 0862872484 ,074725224 
นางชอมาลี  นาคบรรพต 0814798475 ,074721274 
นางประมูล  มีบุญ 0812777792 ,074730248 
นายเลิศศักดิ์  ศรีดนุเดช 0897362556 ,074712224 
นายระเริง  รัตนเกษร 0831941190 
นายรังสิทธิ์  สุปราณ ี 0862921483 ,074721954 
นายอดุลย  มะมิง 0819904887,074711888 
นายวรัตน  แสงเจริญ 
 

0869670906 ,074712140 

ขาราชการบํานาญ

อําเภอละงู                

( มีผูแทนได 23 คน ) 

 

4-20 มิ.ย.2561 สงใบสมัครได ณ 

สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากดั สาขาละง ู 

ในเวลาทาํการ 

24 มิ.ย.2561 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาล 

ละง ู
นายพนม  ตันประดิษฐ 0898789064,074781287 
นายเธียรวิทย  กาเส็มสะ 0817667216 
นายหนอย  ศรีแสงจันทร 0867395992 

ขาราชการบํานาญ

อําเภอควนกาหลง        

( มีผูแทนได 11 คน ) 

 

20-22 ม.ิย.2561 ณ โรงเรียนอนุบาล

ควนกาหลง 

24 มิ.ย.2561 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาล

ควนกาหลง 
นายวิรัช  ลีลาพิทักษ 0817989017 ,074797058 
นายทวน  หนูโยม 0862989840,074721722 
นางอัฏนา  ทองนุน 0801406465 ,074797034 

ขาราชการบํานาญ

อําเภอควนโดน          

( มีผูแทนได 6 คน ) 

 

4-20 มิ.ย.2561 สงใบสมัครได ณ 

สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด อ.เมือง จ.

สตูล  ในเวลาทําการ 

24 มิ.ย.2561 09.00-12.00 น. สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด อ.เมือง จ.

สตูล 

นายวิทยา  หลีเส็น 0973056674 , 74795111 
นายกอเดช  เหมสลาหมาด 0862979274 ,074740225 
นายธีรศักดิ์  พิศาลสุทธิกุล 0812767247 ,074735196 

         



ปฏิทินรับสมัคร / เลือกผูแทนสมาชิก ของสมาชิกหนวยขาราชการบํานาญ 
หนวย วันที่รับสมัคร สถานที่สงใบสมัคร 

 

วันเลือกตั้ง เวลา สถานที่เลือกตั้ง ผูประสานงาน เบอรติดตอ 

ขาราชการบํานาญ

อําเภอทาแพ  

 ( มีผูแทนได 4 คน ) 

 

4-20 มิ.ย.2561 สงใบสมัครได ณ 

สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด อ.เมือง จ.

สตูล  ในเวลาทําการ 

26 มิ.ย.2561 09.00-12.00 น. สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด อ.เมือง จ.

สตูล 

นายบํารุงศักดิ์  โกสียรัตน 0819695433 ,074721824 
นางสุพัตรา  หวังพุฒิ 0895963618 ,074787282 
  

ขาราชการบํานาญ

อําเภอทุงหวา  

( มีผูแทนได 8 คน ) 

 

4-20 มิ.ย.2561 สงใบสมัครไดที่ผู

ประสานงาน 

24 มิ.ย.2561  

สอบถามรายละเอียดไดทีผู่ประสานงาน 
นายจิตต  พรหมมาก 0872949562, 
นายมนูญ  หลอสุพรรณพร 0898797671 

ขาราชการบํานาญ

อําเภอมะนัง  

( มีผูแทนได 2 คน ) 

 

สอบถามรายละเอียดไดทีผู่ประสานงาน 

 

สอบถามรายละเอียดไดทีผู่ประสานงาน 

นายสนอง  เมืองปาน 0872900095 

นายพงศศลิป  ละอองรัตน 0817484935 

ขาราชการบํานาญ

สังกัดอาชีวศกึษาและ

สังกัดสนง.กศน.สตูล  

( มีผูแทนได 6 คน ) 
 

สมัครดวยตนเอง 

วันที่ 20 มิ.ย.2561  

เวลา 09.00-11.00น. 

ณ สหกรณออมทรัพย

ครูสตูล จํากัด อ.เมือง 

จ.สตูล  

20 มิ.ย.2561 11.30 น. ณ สนง.สหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จํากัด 

อ.เมือง จ.สตูล  

นายจอม  ชุมแกว 0895954737 ,074721265 

นายสทิธิชัย  จิตตมั่น 0810932972 ,074721943 

นายอดุลย  ชาชา 0898786893 ,074711695 

ขาราชการบํานาญ

สังกัดสามัญศึกษาและ

สพม. เขต 16  

( มีผูแทนได 11 คน ) 
 

4-20 มิ.ย.2561 สงใบสมัครได ณ 

สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จํากัด อ.เมือง จ.

สตูล  ในเวลาทําการ 

24 มิ.ย.2561 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนพิมาน

พิทยาสรรค 

นายมนูญ  แสงเจริญ 0812767655 ,074711475 

นายเอกชัย  เพียรประสานกิจ 0896535676 ,074722141 

นางภูริษา  สมบัติยานุชิต 0839698352 

นายวรากร  หนูแกว 0816086189 ,074711638 

ขาราชการบํานาญ

กองการศึกษา   

( มีผูแทนได 5 คน ) 
 

สมัครดวยตนเอง  

วันที่ 19 มิ.ย.2561 

 เวลา 09.00-16.00 น.

 ณ กองการศึกษา 

เทศบาลเมืองสตูล 

26 มิ.ย.2561 09.00-12.00 น.  ณ กองการศึกษา 

เทศบาลเมืองสตูล 

นายธีรยุทธ  ชุมปาน 0870141142 ,074722092 

นายสุรพนัธ  คุนะมะเส 0846982256,074712197 


