
 
 

 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 

เรื่อง  ผูมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานผูแทนสมาชิกฯ  ป 2561 
...................................................................................................................... 

ตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ไดประกาศรับสมัครผูแทนสมาชิกผูสนใจเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน

สหกรณอ่ืนของผูแทนสมาชิกฯ ป 2561  ตั้งแตวันที่ 1-10 ตุลาคม พ.ศ.2561 และดําเนินการจับสลากในวันที่ 10 

ตุลาคม 2561 นั้น สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณอื่น

ของผูแทนสมาชิก ป 2561 ดังตอไปนี้ 

ที ่ เลขท่ี ชื่อ-สกุล กลุม หนวยงาน 

1 6456 นายสุจิน  จิตตหลัง กลุมท่ี 1 สพป.สตูล 

2 9026 นางศมนวรรณ  สุจริตธุระการ กลุมท่ี 1 โรงเรียนบานกาเนะ 

3 7998 นางพวงศริิ  รักสัตย กลุมท่ี 1 โรงเรียนบานคลองขุด 

4 5725 นายสุรัตน  ปจฉิมศิริ กลุมท่ี 2 โรงเรียนบานฉลุง 

5 5796 นางบุญเจือ  เตสวน กลุมท่ี 2 โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา 

6 9601 นางจิราภรณ  พรหมสุทธิ์ กลุมท่ี 2 โรงเรียนอนุบาลสตูล 

7 9099 นางพนารัตน  มิ่งมาก กลุมท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลละงู 

8 9051 นางศลัยลา  หมาดเทง กลุมท่ี 3 โรงเรียนบานไสใหญ 

9 8900 นายธีรพงศ  นาคสงา กลุมท่ี 3 โรงเรียนบานตูแตหรํา 

10 7845 น.ส.อมรากร  วงศกําไร กลุมท่ี 3 โรงเรียนบานบุโบย 

11 9225 นายอินหยัส  สุติก กลุมท่ี 4 โรงเรียนบานทุงสภาฯ 

12 7707 นายสมมารถ  จันมา กลุมท่ี 4 โรงเรียนบานลาหงา 

13 9086 น.ส.ธัญลักษณ  แสงวิสุทธ ิ กลุมท่ี 4 สํานักงาน กศน. อ.ละงู 

14 3601 นายระเริง  รัตนเกษร กลุมท่ี 5 บํานาญอําเภอเมืองสตูล 

15 5255 นางกฤษฏารัตน  กัลชาญพิเศษ กลุมท่ี 5 บํานาญอําเภอเมืองสตูล 

16 4481 นายสุนันท  ศรีสุวรรณ กลุมท่ี 5 บํานาญอําเภอเมืองสตูล 

17 3770 นางกาญจนา  หิรัญญสมบัต ิ กลุมท่ี 5 บํานาญอําเภอเมืองสตูล 

18 6562 นายเกลื่อม  โยมเมือง กลุมท่ี 5 บํานาญอําเภอเมืองสตูล 

19 1661 นายพงษศกัดิ์  เอ็มดู กลุมท่ี 6 บํานาญอําเภอละงู 

20 2970 นายเสริฐจิต  แดงนุย กลุมท่ี 6 บํานาญอําเภอละงู 

21 3780 นางพรชนก แววสงา กลุมท่ี 7 โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 

22 7811 นางศิริวรรณ  ออนประเสริฐ กลุมท่ี 7 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 1 

23 7578 นางถิรนันท  ทองจํารูญ กลุมท่ี 7 โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 3 

24 8105 นายชรินทร  โกฎแสง กลุมท่ี 7 โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 
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ที ่ เลขท่ี ชื่อ-สกุล กลุม หนวยงาน 

25 8515 นายอาลี  แซะอามา กลุมท่ี 8 โรงเรียนอนุบาลควนโดน 

26 5973 นายสุรทิน  บิลยะแม กลุมท่ี 8 โรงเรียนบานยานซื่อ 

27 4069 นายธีรพฒน  พจนภานุมานนท กลุมท่ี 8 บํานาญอําเภอควนโดน 

28 7692 นายอุมัธ  สวาหลัง กลุมท่ี 9 โรงเรียนอนุบาลทาแพ 

29 8098 นายอดุลย  เตาวะโต กลุมท่ี 9 โรงเรียนบานแประเหนือ 

30 9127 น.ส.กุลศิริ  ศรีแสงจันทร กลุมท่ี 10 โรงเรียนวัดชมพูนิมิต 

31 5792 นายปรีชา  จิตรหลัง กลุมท่ี 10 โรงเรียนบานขอนคลาน 

32 7702 นางนงนุช  ยังปากน้ํา กลุมท่ี 10 โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร 

33 8696 น.ส.อุบลรัตน  หยีปอง กลุมท่ี 10 โรงเรียนบานทุงบุหลัง 

34 8535 นางอรนุช  เสียงดัง กลุมท่ี 11 โรงเรียนผังปาลม 4 

35 5664 นายสัญชัย  ฝาหละเหย็บ กลุมท่ี 11 โรงเรียนบานปาพน 

36 7383 นายยุทธ  เล็กทอง กลุมท่ี 12 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 

37 10874 นางสมพิศ  ศรียาเทพ กลุมท่ี 12 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 

38 8990 นางพาซียะ  เจริญฤทธิ์ กลุมท่ี 12 วิทยาลัยชุมชน 

39 2845 นางวิไลลักษณ  ทองชวย กลุมท่ี 13 บํานาญสามัญศึกษา /  สพม.16 

40 566 นายสังวร  นกเกษม กลุมท่ี 13 บํานาญสามัญศึกษา /  สพม.16 

41 7639 นางประไพ  นกเกษม กลุมท่ี 13 บํานาญสามัญศึกษา /  สพม.16 

42 2048 นายนิยม  มัชรินทร กลุมท่ี 14 บํานาญกองการศกึษา / บํานาญอื่นๆ 

43 5362 นายโสภณ  คงยก กลุมท่ี 14 บํานาญกองการศกึษา / บํานาญอื่นๆ 
 

 

ทั้งนี้ ใหผูมีรายนามดังกลาว ยืนยันสิทธิ์การเขารวมโดยชําระคามัดจําการเขารวมกิจกรรมทานละ 500 บาท 

พรอมสําเนาบัตรประชาชน เพื่อการทําประกันการเดินทาง ระหวางวันท่ี 16-17 ตุลาคม 2561 ภายในเวลา 08.30 

– 15.30 น. ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล หากไมมาชําระเงิน

ตามวันและเวลาที่กําหนด ถือวาสละสิทธิ์ในการเขารวมโครงการ **เมื่อยืนยันสิทธิ์แลว ไมสามารถเขารวมโครงการได 

ไมมีการคืนเงินทุกกรณี และไมสามารถมอบสิทธิ์ใหแกผูอ่ืนได  
 

ประกาศ  ณ  วันที ่11 ตุลาคม พ.ศ.2561 

 

ขอแสดงความนับถือ  

   
 

                                                                (นายสะอาด  อุสมา) 

                                                    ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

 


