
รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุ และลาออกจากราชการ ประจําป 2561 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 
ที่ เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล หนวยงาน หมายเหตุ 

1 06231 นายสมศกัดิ ์ พรหมสุทธิ ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

2 06436 นายไพรัช  สวัสด ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

3 07174 นายอุดม  นิยมเดชา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

4 09602 นายอภินนัท  จันทรศริิ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

5 04265 นายดนตอเหลบ  หมาดเหยด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

6 05304 นายวีระพงศ  มณีรัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  

7 06916 นายไพโรจน  แดงมณ ี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล   

8 05951 นายมูสา  เถาวัลย โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล   

9 04792 นางเจียมจิตร  อนุวัฒนวงศ โรงเรยีนอนุบาลเมืองสตูล   

10 05685 นางวไิลวรรณ  เดชกลาหาญ โรงเรียนบานโคกประดู   

11 04745 นายแสน  สุขเนียม โรงเรียนบานกุบังจามัง   

12 05438 นางนพคุณ  บุญแนบ โรงเรยีนบานกุบังจามัง   

13 04141 นางกาบมณ ี เสมาทอง โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา 40   

14 07868 นายลวน  กลาแข็ง โรงเรยีนบานปาเตะ   

15 03573 นางอําไพ  สุขจันทร โรงเรียนบานควน   

16 04301 นายประจวบ  ทองกรด โรงเรียนบานเกตร ี  

17 05337 นางจนัทรา  ฮะอุรา โรงเรียนบานทุงวิมาน   

18 03603 นางมารศรี  กุลทอง โรงเรยีนบานกาลบูี   

19 07485 นายพรพล  หลังจ ิ โรงเรยีนบานกาลบูี   

20 04148 นางศรินรัตน  ชูมี โรงเรียนบานคลองขุด   

21 06058 นางจาํเริญ  จันทรจักษ ุ โรงเรยีนบานคลองขุด   

22 06881 นางปราณ ี ไกรสยาม โรงเรียนบานไทรงาม   

23 05208 นายราดาด  หลังจิ โรงเรียนบานทาหิน   

24 09138 นายสมศักดิ ์ คุณสนอง โรงเรยีนบานนาลาน   

25 02795 นายบรรจบ  พยายาม โรงเรยีนบานเจะบลัิง   

26 06320 นางทพิยอรุณศร ี ทองชวย โรงเรยีนบานเนินสูง   

27 03980 นางบุญชวย  ชิตทะวงศ โรงเรยีนบานกาลนัยีตนั   

28 02473 นางสุภา  เหมนะห โรงเรยีนบานบนันงัปุเลา   

29 06072 นางศิริวรรณ  ปานคง โรงเรยีนตันหยงโป   

30 06479 นายสชุาต ิ มณีพฤกษ โรงเรยีนบานตํามะลังใต   

31 04158 นายกมล  ชูแสง โรงเรียนบานตํามะลังใต   

32 07206 นายอําดะ  สาดล โรงเรยีนบานเกาะสาหรายชัยพฒันา   

33 03946 นางรัตนา  แกวทอง โรงเรียนบานเกาะอาดงั   

34 03049 น.ส.เพ็ญศร ี ปราณสุข โรงเรยีนอนุบาลสตลู   

35 04208 นางอมรรัตน  อโณทัย โรงเรียนอนุบาลสตลู   



ที่ เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล หนวยงาน หมายเหตุ 

36 04078 น.ส.พันธุพไิล  เกตตะพันธ โรงเรยีนอนุบาลสตลู   

37 10115 นายสถาพร  วิจิตรจรรยา โรงเรียนอนุบาลสตลู   

38 06066 นางกมลทิพย  ประชุมรัตน โรงเรียนอนุบาลสตลู   

39 05272 นายอดิศกัดิ ์ ยาวาหาบ โรงเรียนอนุบาลละงู   

40 08360 นายมิตร  รักษะโบะ โรงเรยีนอนุบาลละงู   

41 06845 นางชะออน  อุยจาย โรงเรยีนบานปากละงู   

42 04715 นายสทุธิรักษ  สองเมือง โรงเรยีนบานในเมือง   

43 07162 นายอารักษ  โชติมันต โรงเรยีนบานทาชะมวง   

44 02695 นายไกรศักดิ์  จิตหลัง โรงเรยีนบานทาชะมวง   

45 03682 นางจาํนอง  จิตหลัง โรงเรยีนบานทาชะมวง   

46 05137 นายอารอบีซาน  ปากบารา โรงเรยีนบานนาพญา   

47 03023 นางผกามาส  ทองมิน โรงเรยีนบานบอหิน   

48 02496 นายสมพงษ  ทองมิน โรงเรยีนบานบอหิน   

49 04620 นายอุดม  บินรินทร โรงเรียนบานดาหลาํ   

50 04373 นางอรรจนา  ราหมาน โรงเรยีนบานนาขา   

51 05288 นางปราณีต  วงครักษ โรงเรียนบานนางแกว   

52 04440 นายวรวฒิุ  ปาละสัน โรงเรยีนบานทุงไหม   

53 06461 นายดาหล ี มัจฉา โรงเรยีนบานบอเจ็ดลูก   

54 04070 นางมณ ี จิตตหลัง โรงเรียนบานทายาง   

55 05715 นายเฉด  งะสมัน โรงเรยีนบานทาพยอม   

56 05511 นางสุนิดา  หลงหา โรงเรยีนบานลาหงา   

57 02967 นางปรียาพรรณ  ศิวลักษณ โรงเรยีนบานลาหงา   

58 08825 นางดวงพร  มุสิกะศิร ิ โรงเรยีนบานปาฝาง   

59 05313 นายดนันต  มาลนิ ี โรงเรยีนบานน้าํรอน  

60 06387 นายฮาโรน  แดสา โรงเรียนบานน้าํหรา  

61 02965 นางชุติมา  ศรงีาม โรงเรียนบานหวยน้าํดํา  

62 03906 นางปรีชา  แสงอุทัย โรงเรยีนอนุบาลควนกาหลง  

63 03113 นายธวชั  แววสงา โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 1  

64 02468 นายประชา  สิตรุโณ โรงเรยีนบานเขาไคร  

65 04424 นางวรรลีย  จุลฉีด โรงเรยีนนิคมพัฒนาภาคใต 3  

66 06852 นายมนัส  จันทจิตร โรงเรยีนบานกลุม 5 ประชารัฐ  

67 05721 นางสุคนธ  เรืองจันทร โรงเรยีนบานกลุม 5 ประชารัฐ  

68 05389 น.ส.เสาวณีย  รัตนฐากูร โรงเรียนบานคายรวมมิตร  

69 06422 วาที่ร.ท.อนุสรณ  ถาวรสุวรรณ โรงเรยีนบานคายรวมมิตร  

70 03345 นางธาริณ ี ดุลยการัณย โรงเรียนอนุบาลควนโดน  

71 04585 นางอรพิน  สุวรรณมณ ี โรงเรยีนบานดูสน  

72 07997 นายพรวิทย  หลังยาหนาย โรงเรียนบานปนจอร  



ที่ เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล หนวยงาน หมายเหตุ 

73 07199 นายเรวัฒน  ปงหลีเส็น โรงเรียนบานปนจอร  

74 03081 นางสาริน ี โสสนุย โรงเรียนบานบูเกตยาม ู  

75 02786 นายจเร  หิรัญสถิตย โรงเรียนบานควนสตอ  

76 06333 นายยสิูต  เกปน โรงเรยีนบานควนสตอ  

77 05603 นายบุญคลอง  มีบุญ โรงเรยีนบานควนสตอ  

78 04771 นางอําภา  ทิตยแกว โรงเรียนบานกุบังปะโหลด  

79 06920 นายขนบ  ศรีฟา โรงเรียนอนุบาลทุงหวา  

80 02379 นางจรรยา  เอ้ียวซิโป โรงเรยีนบานทุงดนิลุม  

81 03553 นายจรูญ  พิมพทอง โรงเรียนบานทุงดนิลุม  

82 03552 นางกาญจนา  พิมพทอง โรงเรยีนบานคีรวีง  

83 02903 นางสุชนา  แซเงา โรงเรียนบานนาทอน  

84 02377 นายสนิท  แซเงา โรงเรยีนบานชองไทร  

85 08775 นายชาล ี เสียมไหม โรงเรียนบานขอนคลาน  

86 04795 นางสุณีย  จุนณศักดิ์ศร ี โรงเรยีนบานขอนคลาน  

87 03938 นายณรงค  สารบัญ โรงเรียนบานราไว  

88 06591 นางสําอาง  แกวจินดา โรงเรียนบานทุงสะโบะ  

89 07192 นางชนมน  อักโขสุวรรณ โรงเรยีนบานทาน้าํเคม็ใต  

90 05329 น.ส.วรรณวลัย  รุงรักษา โรงเรยีนบานปลักหวา  

91 05954 นายอดิศกัดิ ์ รังสรรค โรงเรียนบานควนเก  

92 08048 นางจฑุามาศ  ดวยกาแด โรงเรียนบานแประใต  

93 03546 นายสมชาย  แซสี โรงเรยีนบานแประใต  

94 04690 นายจักรพงษ  รอเกต โรงเรยีนบานวังปริง  

95 06983 นางนงลักษณ  สายสุนีย โรงเรยีนบานสาครเหนือ  

96 08608 นายสนุันท  วิจิตรเวชการ โรงเรยีนบานทุงริ้น  

97 04393 น.ส.สุจิรา  นุกูล โรงเรียนอนุบาลมะนัง  

98 04834 นางราตร ี โชตไิพรัตน โรงเรยีนอนุบาลมะนัง  

99 05826 นางราภรณ  มนัสวนิ บํานาญอําเภอเมืองสตูล  

100 07951 นางจีรารัตน  สังหาญ บํานาญอําเภอควนกาหลง  

101 02708 นายอาหรน  หมาดทิ้ง บํานาญอําเภอควนโดน  

102 03661 นางจิณณรตัน  โรจนกิตติรัตน โรงเรยีนเทศบาล 2  

103 06015 น.ส.วรรณ ี พิชญพนสั โรงเรยีนเทศบาล 2  

104 05364 นางชุติมา  แซเจีย โรงเรยีนเทศบาล 4  

105 07276 นายปรีชา  สุวรรณรตัน โรงเรียนเทศบาล 4  

106 09251 นางสาวศุภณิจ  พัฒภูม ิ สนง.วัฒนธรรมสตูล  

107 10099 นางรจนา  คุณาธรรม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  

108 10125 นางอุบล  อักษรพาลี โรงเรยีนพิมานพิทยาสรรค  

109 05293 นายสชุาต ิ ยี่สุนศร ี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  



ที่ เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล หนวยงาน หมายเหตุ 

110 05234 นางสุดสวาท  กุมารจันทร โรงเรยีนพิมานพิทยาสรรค  

111 06349 นางจุรนิทร  เพ็งจันทร โรงเรยีนพิมานพิทยาสรรค  

112 05805 นางสุวิมล  ประกอบชัยชนะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  

113 06800 นายเฉลิม  วงศฤคเวช โรงเรยีนสตูลวทิยา  

114 03581 น.ส.ระวีวรรณ  ดุลยาภรณ โรงเรยีนสตูลวทิยา  

115 08453 น.ส.อรุณ ี จิรโสภณ โรงเรียนกําแพงวิทยา  

116 03001 นางกาญจนา  ปาโต โรงเรยีนควนกาหลงวทิยาคม  

117 05894 นางประคอง  จันทจิตร โรงเรยีนควนกาหลงวทิยาคม  

118 05799 นายรังสฤษฎ  ศรีปาน โรงเรียนควนกาหลงวทิยาคม  

119 03663 นางสมศร ี ชอบกิจ โรงเรียนควนโดนวิทยา  

120 06490 นายอนุรักษ  ละใบยูโสะ โรงเรียนทาแพผดุงวิทย  

121 06211 นายสชุีพ  พรหมอินทร โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย  

 


