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ใบตอบรับเขารวมโครงการ เสริมสรางศักยภาพสมาชิกใหม 
สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

 
 
 
 
 

ขาพเจา...................................................................................................................สมาชิกเลขที.่......................... 

โรงเรียน/หนวยงาน.............................................................................สังกัดอําเภอ.............................................. 

ที่อยู (ที่ตดิตอได) .................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................เบอรโทรติดตอ......................................... 

 

ประสงคเขารวมโครงการอบรม  

  รุนที่1 วันเสาร ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบานควน อ.เมือง จ.สตูล จํานวน 100 ทาน 
 

  รุนที่2 วันเสาร ท่ี 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลละงู อ.ละงู จ.สตูล จํานวน 100 ทาน 

 
* หมายเหตุ  
 1. กรุณาสงใบตอบรับ ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 กอนเวลา16.00 น. ณ สํานักงานสหกรณออม
ทรัพยครูสตูล จํากัด ( สาํนักงานใหญและสาขาละงู ) หรือ โทรสารหมายเลข 074-772187 

 2. สหกรณฯขอยึดทะเบียนรับของสหกรณเปนสําคัญ กรณีมีผูแจงความประสงคเขารวมโครงการรุนใด
เกนิจํานวนที่กําหนด ใหลําดับที่เกินไดรับสิทธ์ิรวมโครงการในรุนที่ยังวาง 
  3. ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธ์ิเขารวมโครงการอบรมทางเว็บไซต http://www.stt-coop.com ต้ังแตวันที่
10 มิถุนายน 2562 เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กําหนดการโครงการ เสริมสรางศักยภาพสมาชิกใหม 
สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากดั 

 

 
เวลา 08.30น. – 08.45น.  ลงทะเบียน  

เวลา 08.45น. – 09.30น.  กลาวรายงานและพิธีเปด พรอมบรรยายพิเศษ 

เวลา 09.30น. – 10.30น.  บรรยาย เรื่องความรูเก่ียวกับ พระราชบัญญัติสหกรณ  

เวลา 10.30น. – 11.00น.  บรรยาย เรื่องบทบาท สิทธิและหนาที่ของสมาชิกใหมท่ีพึงมี  

เวลา 11.00น. – 11.30น.  บรรยาย เรื่องผลประโยชนและสวัสดิการเพ่ือสมาชิก 

เวลา 11.30น. – 12.00น.  สรุปการอบรม และกลาวปด 

 

*********************************** 

 

หมายเหต ุ พักทานอาหารวาง เวลา10.30 น. 
 กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชือสมาชิกใหม่ ทียงัไม่ผ่านการอบรม 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จาํกัด 

ท ี เลขที ชือ-สกุล หน่วยงาน 

1 11203 นางสาวจรรยาภรณ์  ทบัมาก สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาสตลู 

2 11193 นางสาวกาญจนาวดี  สดุเหลือ สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาสตลู 

3 11149 นางอมรรัตน์  รัตนวงศ์ สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาสตลู 

4 11127 นางสาววชัรินทร์  จนัทร์สุวรรณ สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาสตลู 

5 11069 นางสาวธมลวรรณ  สุวรรณรัตน์ สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาสตลู 

6 11065 นางกานต์ธิดา  หลีจ้วน สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษาสตลู 

7 11199 นางนรีูดา  แปดเนียม โรงเรียนอนบุาลเมอืงสตลู (1) 

8 11129 นายอซิา  อสันีย์ โรงเรียนอนบุาลเมอืงสตลู (1) 

9 11139 นายสนัติสขุ  บายศรี โรงเรียนบ้านโคกประดู่ (1) 

10 11177 นางสาวสาธิยา  ตาเดอิน โรงเรียนบ้านกบุงัจามงั (1) 

11 11316 นางสาววนันสิา  หาหลี โรงเรียนบ้านทุ่ง (1) 

12 11063 นางสาวสภุารัตน์  จิตร์วิรัตน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1) 

13 11215 นางสาวพลอยพิสทุธิ  เหลา่ทอง โรงเรียนบ้านใหม่ (1) 

14 11115 นางสาวนิตยา  เดชะ โรงเรียนบ้านใหม่ (1) 

15 11091 นางสาวสดุา  ซะยานยั โรงเรียนบ้านปาเต๊ะ (2) 

16 11153 นายกวินท์  บินสะอาด โรงเรียนบ้านควน (1) 

17 11152 ว่าท ีร.ต.หญิงวิภารัตน์  ประสิทธินุ้ย โรงเรียนบ้านควน (1) 

18 11211 นางสาวณัฐกานต์  พรหมสบุณั โรงเรียนบ้านเกตรี (1) 

19 11151 นายเอกราช  หมดัสอาด โรงเรียนบ้านเกตรี (1) 

20 11224 นายสมพล  ไพมณี โรงเรียนบ้านกาเนะ (1) 

21 11125 นางอภิญญา  เจ๊ะยอ โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน (1) 

22 11300 นางสาวอจัฉรา  รักราวี โรงเรียนบ้านเขาจีน (1) 

23 11213 นางซตีีอยัเซาะ  กาสา โรงเรียนบ้านเขาจีน (1) 

24 11089 นางไลลา  วงค์สมัพนัธ์ โรงเรียนบ้านเขาจีน (1) 

25 11317 ว่าท ีร.ต.พิเชฐ  ทองนาวา โรงเรียนบ้านคลองขดุ (1) 

26 11250 นางสาวณัฏชนนัท์  คําเวบญุ โรงเรียนบ้านคลองขดุ (1) 

27 11187 นายธีรเนศ  อนภุทัร์ โรงเรียนบ้านคลองขดุ (1) 

28 11130 นางสาวสรรสณี  อะสาร โรงเรียนบ้านคลองขดุ (1) 

29 11191 นางสาวกรรณิกา  เบญ็กาเส็ม โรงเรียนบ้านฉลงุ (2) 
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ท ี เลขที ชือ-สกุล หน่วยงาน 

30 11141 นางสาวฟ่ารีด๊ะ  โต๊ะหน ู โรงเรียนบ้านตํามะลงัเหนือ (2) 

31 11290 นางสาวฟาตีมะห์  ยีหมดั โรงเรียนบ้านตํามะลงัใต้ (2) 

32 11308 นางสาวกอดีย๊ะ  มาลียนั โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชยัพฒันา (2) 

33 11293 นางสาวสชุารัตน์  ลกูเมือง โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชยัพฒันา (2) 

34 11292 นางสาวพนิดา  หมดัอะดมั โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชยัพฒันา (2) 

35 11291 นางสาวอาแอเสาะ  เปาะอะ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชยัพฒันา (2) 

36 11181 นายเรืองนาม  ออ่นแก้ว โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชยัพฒันา (2) 

37 11285 นางสาวจฑุามาศ  โต๊ะหมูด โรงเรียนบ้านตันหยงอมุา (2) 

38 11119 นายมาลิก  เกษมสนั โรงเรียนบ้านตันหยงอมุา (2) 

39 11262 นางสาวมณฑริา  สําเร โรงเรียนบ้านเกาะอาดงั (2) 

40 11261 นางสาวระพีพรรณ  วิเชียรทอง โรงเรียนบ้านเกาะอาดงั (2) 

41 11256 นางฉารียะ  ปาลาสนั โรงเรียนบ้านเกาะอาดงั (2) 

42 11269 นายปิยวรรฒ  แสงทอง โรงเรียนอนบุาลสตลู (2) 

43 11156 นางสาวฐิตาภรณ์  ช่วงเพ็ชจินดา โรงเรียนอนบุาลสตลู (2) 

44 11155 นางจนัทริาพร  เดชทุง่คา โรงเรียนอนบุาลสตลู (2) 

45 11126 นางนฐัญา  ไหมฉิม โรงเรียนอนบุาลสตลู (2) 

46 11257 นางสาวเจตจริา  จิวจวบ โรงเรียนอนบุาลละง ู(1) 

47 11198 นางสาวดวงเดือน  เจ๊ะสา โรงเรียนอนบุาลละง ู(1) 

48 11173 นางสาวมีน๊ะ  มรรคาเขต โรงเรียนอนบุาลละง ู(1) 

49 11272 นายณัฐฐิพนัธ์  พรหมประสิทธิ โรงเรียนบ้านโกตา (1) 

50 11182 นายนิรัตน์  อนุรักษ์วิริยะกลุ โรงเรียนบ้านโกตา (1) 

51 11164 นางสาววนิดา  ยาบา โรงเรียนบ้านโกตา (1) 

52 11116 นายประวิทย์  จิตหลงั โรงเรียนบ้านไสใหญ่ (1) 

53 11216 นางศรีวิมล  สะอา โรงเรียนบ้านคลองนําเค็ม (2) 

54 11246 นางสาวจริยา  นุ้ยโส๊ะ โรงเรียนบ้านปากละง ู(2) 

55 11138 นางวรรณิศา  สามารถ โรงเรียนบ้านปากบาง (2) 

56 11263 นางสาววลินัดา  หมนัทวีรัตน์ โรงเรียนบ้านบากนัโต๊ะทิด (2) 

57 11140 นางสาวฮาบีบีะ  เหร็บราเย็น โรงเรียนบ้านบ่อหิน (1) 

58 11073 นางสาวเมธาวี  สองเมือง โรงเรียนบ้านดาหลํา (1) 

59 11259 นางสาวมุทิตา  สรุะภินนัท์ โรงเรียนบ้านนาข่า (1) 
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60 11066 นางสาวรออนั  ศรียาน โรงเรียนบ้านหาญ (1) 

61 11180 นายเอกลกัษณ์  นุกลู โรงเรียนบ้านวังสายทอง (1) 

62 11299 นางรสดา  สองเมือง โรงเรียนบ้านนางแก้ว (1) 

63 11195 นางศิริวลัย์  ดาเดะ โรงเรียนบ้านตะโละใส (2) 

64 11194 นางรอกีบ๊ะ  หสันีย์ โรงเรียนบ้านตะโละใส (2) 

65 11172 นางสาวมลฤดี  สองเมืองหน ู โรงเรียนบ้านตะโละใส (2) 

66 11088 นางซาลาม๊ะ  เกษา โรงเรียนบ้านตะโละใส (2) 

67 11183 นางสาวสริุฉาย  ไกรเทพ โรงเรียนบ้านปากบารา (2) 

68 11071 นายกฤษณะ  ปราบยาวา โรงเรียนบ้านปากบารา (2) 

69 11131 นางจริยา  บินรินทร์ โรงเรียนบ้านเกาะบโุหลน (2) 

70 11286 นางสาวนารีญา  เหมรา โรงเรียนบ้านลาหงา (2) 

71 11304 นางสาวภษูณิศา  เศรษฐ์วิชยั โรงเรียนบ้านทา่แลหลา (1) 

72 11265 นางสาวนชุนาฎ  กฤติยาเมธากลุ โรงเรียนบ้านตแูตหรํา (1) 

73 11314 นางสาวจีรนนัท์  ศภุวฒัน์วงศ์ โรงเรียนบ้านบุโบย (1) 

74 11264 นางสาวดาริกา  เกปัน โรงเรียนบ้านบุโบย (1) 

75 11157 นางสาววนัไซนบั  แวดอเลาะ โรงเรียนบ้านบุโบย (1) 

76 11277 นางจีราวรรณ  ตีกาสม โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ (1) 

77 11165 นางสาวกทัลี  ไตรภมูิ โรงเรียนบ้านทุ่งตําเสา 

78 11280 นางสาวศภุิสรา  บญุกาญจน์ โรงเรียนบ้านนําหรา 

79 11279 นางสาวกญัญาวีร์  อาดํา โรงเรียนบ้านนําหรา 

80 11278 นางสาวนิติยา บิสลีหมีน โรงเรียนบ้านนําหรา 

81 11136 นางสาวกมลชนก  ไพโรจน์ โรงเรียนบ้านนําหรา 

82 11289 นางสาวธญัชนก  แววสง่า โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 

83 11074 นางสุภาวดี  อนิโตรม โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 

84 11105 นายวรวิทย์  เลิศคารม โรงเรียนบ้านเขาไคร 

85 11254 นางสาวรุ่งนภา  จินดามณี โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 120 

86 11159 นางสาวรัตนาภรณ์  ตนักว่นก้อง โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 120 

87 11104 นางวิรัตน์  เมืองแก้ว โรงเรียนบ้านย่านซือ 

88 11247 นางปาริชาติ  อเุจะ โรงเรียนบ้านปันจอร์ 

89 11260 นางสาวนจุมี  ม่าหมดู โรงเรียนบ้านกบุงัปะโหลด 
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90 11239 นายพรเทพ  เทพจนัทร์ โรงเรียนอนบุาลทุ่งหว้า 

91 11237 นางสาวมารี  เบ็ญตะเหลบ็ โรงเรียนอนบุาลทุ่งหว้า 

92 11171 นางสาวกาญจนา  บวัทอง โรงเรียนอนบุาลทุ่งหว้า 

93 11312 นางสาวพิรุณี  ละใบยโูส๊ะ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุม่ 

94 11169 นางสาวอาลีตา  ง๊ะสมนั โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุม่ 

95 11258 นางสาวสาวณีิ  สินสมมาตร โรงเรียนบ้านช่องไทร 

96 11076 นางวีระเนตร  ยาหมาย โรงเรียนบ้านช่องไทร 

97 11268 นางสาวไลล่า  นายหน ู โรงเรียนบ้านขอนคลาน 

98 11175 นางสาวรอสณี  เหมสลาหมาด โรงเรียนบ้านขอนคลาน 

99 11248 นางสาวสอฝีย๊ะ  อเุจ๊ะ โรงเรียนบ้านมะหงงั 

100 11102 นายธีรวฒุิ  เพชรวิโรจน์ โรงเรียนบ้านราวปลา 

101 11186 นางสาวอภริดี  มมุสํา โรงเรียนบ้านสายควน 

102 11273 นางจนิดารัตน์  หลงหมาด โรงเรียนบ้านทา่นําเค็มใต้ 

103 11086 นางสาวอทุยัวรรณ  ชแูก้ว โรงเรียนบ้านวังปริง 

104 11196 นางธิดารัตน์  กมินงิ โรงเรียนบ้านสาครเหนือ 

105 11163 นางสาวขนิษฐา  โกบบาหลี โรงเรียนบ้านทางยาง 

106 11235 นายวิษณ ุ เขียวแก้ว โรงเรียนอนบุาลมะนงั 

107 11174 นายสะบา  เจริญฤทธิ โรงเรียนอนบุาลมะนงั 

108 11185 นายอบัดลุเล๊าะ  แดสา โรงเรียนผงัปาล์ม 1 

109 11120 นางสาวกราโสม  ดําดี โรงเรียนผงัปาล์ม 4 

110 11158 นางสาวสไุรยา  หมาดทิง โรงเรียนผงัปาล์ม 7 

111 11142 นางสาวรอฝีย๊ะ  ด่านเท่ง โรงเรียนผงัปาล์ม 7 

112 11096 นางสาวสพุรรณิการ์  องัสภุานิช โรงเรียนบ้านมะนงั 

113 11238 นายไพศาล โลหะตนัตวิรกลุ บํานาญอาํเภอเมืองสตูล 

114 11315 นายอารีย์  บาราสนั บํานาญอาํเภอควนโดน 

115 11310 นางจํารวย  เพชรตีบ บํานาญอาํเภอทุ่งหว้า 

116 11313 ว่าท ีร.ต.รอสี  กเูล็ม วิทยาลยัเทคนิคสตลู 

117 11301 นายธนภทัร์  พานชิ วิทยาลยัเทคนิคสตลู 

118 11241 นายปิยพงศ์  สงัวาลย์ วิทยาลยัเทคนิคสตลู 

119 11217 นายณัฐชกร  อนิทร์สงัข์ วิทยาลยัเทคนิคสตลู 
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120 11205 นางสาวนฎัสินี  ขวญัศรี วิทยาลยัเทคนิคสตลู 

121 11192 นายอภิเดช  จนัทรศรี วิทยาลยัเทคนิคสตลู 

122 11179 นางสาวสภุาวดี  เสนาะกรรณ วิทยาลยัเทคนิคสตลู 

123 11166 นางสาวประภาศริิ  เกตสุตับรรณ์ วิทยาลยัเทคนิคสตลู 

124 11150 นางสาวศริินริยา  พิละ วิทยาลยัเทคนิคสตลู 

125 11108 นายวรพล  แก้วมาเรือน วิทยาลยัเทคนิคสตลู 

126 11208 นายสิริพงศ์  สขุเกษม วิทยาลยัการอาชีพละง ู

127 11067 นายพชรวฒัน์  ศรีสวุรรณ์ เจ้าหน้าทีสหกรณ์ 

128 11302 นางอาทิตยา  เลง็เจ๊ะ ศนูย์การศกึษาพิเศษ 

129 11064 นางอรัญญา  ชนะฤทธิ ศนูย์การศกึษาพิเศษ 

130 11252 นางยามานี  ปาละวลั สํานกังาน กศน. จงัหวดัสตูล 

131 11168 นายคณาธิป  บญุญารัตน์ สํานกังาน กศน. จงัหวดัสตูล 

132 11094 นายพรรศักดิ  แดงวิไล สํานกังาน กศน. จงัหวดัสตูล 

133 11225 นางสาวรอบีอ๊ะ  เจะหมีน โรงเรียนเทศบาล 1 

134 11143 นางสาววไิล  ดินเตบ โรงเรียนเทศบาล 1 

135 11087 นายพงศ์ลิขิต  สวุรรณวงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 

136 11223 นางสาวจริวรรณ ยงิขจร โรงเรียนเทศบาล 2 

137 11124 นางผกา  แก้วจนัทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 

138 11123 นางธญัญรัตน์  เลากาญจนศร โรงเรียนเทศบาล 2 

139 11111 นางสาวดวงดาว  แก้วจําปาวิจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 

140 11101 นางสาววรรณกานต์  สะตํา โรงเรียนเทศบาล 2 

141 11148 นางสาวยวีุตา  แก้วสลํา โรงเรียนเทศบาล 3 

142 11147 นางสาวนยันา  การดาสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 

143 11146 นางสาวสญาทพิย์  สวุรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 

144 11122 นายกรกฎ  รอดเสวก โรงเรียนอนบุาลเทศบาลเมืองสตลู 

145 11113 นายเกียรตพิงษ์  อนนัต์ สํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัสตลู 

146 11103 นายเอกวิทย์  รักษาแก้ว สํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัสตลู 

147 11100 นางสาวกนกวรรณ  คงสวุรรณ สํานกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัสตลู 

148 11121 นางสมใจ  สําผสั โรงเรียนราชประชานเุคราะห์42 

149 11097 นางสาวสาฟียะห์  หะแว โรงเรียนราชประชานเุคราะห์42 
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150 11114 นางสาววลิาสนีิ  บารา อบจ. (กองคลงั) 

151 11283 ว่าท ีร.ต.หญิงเจนจิรา  เสม็หลี สํานกังานการศกึษาเอกชน จ.สตลู 

152 11276 นางสาววนิตา  โอมณี สํานกังานการศกึษาเอกชน จ.สตลู 

153 11221 นางสาวหทยัมาศ  ขนุจนัทร์ สํานกังานการศกึษาเอกชน จ.สตลู 

154 11288 นางสาวสไุรยา  บาราสนั เทศบาลคลองขุด 

155 11249 นายสรศกัด ิ โบ๊ะหมนั อบต.เกตรี อ.เมือง (หกัผา่นธนาคาร) 

156 11134 นางสาวมาเรียม  เต๊ะสาโหบ อบต.ควนขนั อ.เมือง 

157 11222 นางสาววรรณา  สวุรรณะ อบต.เจ๊ะบลิงั อ.เมือง 

158 11244 นางรุจริา  บินหมาน อบต.ตนัหยงโป อ.เมือง 

159 11243 นางสาวภคพร  คงกลํา อบต.นําผดุ อ.ละง ู

160 11219 นายณฤพนธ์  ใจสมุทร อบต.ละง ูอ.ละงู 

161 11218 นางสาวชญาภา  อํานวยมจัฉา อบต.ละง ูอ.ละงู 

162 11311 นางสิริมา  ประดิษฐ์ขํา อบต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า 

163 11212 นายกฤษณพงษ์  โส๊ะฝี อบต.ท่าแพ อ.ทา่แพ 

164 11202 นางสุกลัยา  สมนั อบต.ท่าแพ อ.ทา่แพ 

165 11201 นางสาวสรีุรัตน์  ลามาอนั อบต.ท่าแพ อ.ทา่แพ 

166 11200 นางอภิญญา  แท่นเอยีด อบต.ท่าแพ อ.ทา่แพ 

167 11188 นางร่อดา  ศรีหา อบต.ท่าแพ อ.ทา่แพ 

168 11242 นางวลัยา   สาริปา อบต.สาคร อ.ทา่แพ 

169 11240 นางกรณิการ์  งะสมนั อบต.สาคร อ.ทา่แพ 

170 11178 นายอมรินทร์  นุง่อาหลี อบต.ทุง่นุ้ย  อ.ควนกาหลง 

171 11210 นางสาวคอลีเยาะ  โด เทศบาลคลองขุด(ท่าจีน) 

172 11253 นายธีระยทุธ  ชาตรี สํานกังานศกึษาธิการ จ.สตลู 

173 11251 ว่าท ีร.ต.หญิงฐิตาพร  แก้วเอยีด สํานกังานศกึษาธิการ จ.สตลู 

174 11154 นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ สํานกังานศกึษาธิการ จ.สตลู 

175 11145 นางสาวนรีูญา  รงค์สมคัร สํานกังานศกึษาธิการ จ.สตลู 

176 11275 นางสาววลยัลกัษณ์  หลีหรับ อบต.ป่าแกบ่่อหิน ทุ่งหว้า 

177 11214 นางพิชามญชุ ์ ระเมาะ อบต.ป่าแกบ่่อหิน ทุ่งหว้า 

178 11309 นางสาวนิภาพร  อาํมอนพช อบต.ปาล์มพฒันา มะนงั 

179 11287 นางสาวรุ่งนภา  พืชพนัธ์ อบต.ปาล์มพฒันา มะนงั 
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180 11220 นางสาวทตัพิชา  คงขวญั อบต.ปาล์มพฒันา มะนงั 

181 11236 นายกติตินนัท์  ท่าชะมวง พนกังานราชการ ร.ร. จฬุาภรณ์ราชวิทยาลยัสตลู 

182 11090 นายนรุูดดีน  แคยิหวา พนกังานราชการ ร.ร. จฬุาภรณ์ราชวิทยาลยัสตลู 

183 11079 นายอดิพงษ์  หลงจิ พนกังานราชการ ร.ร. จฬุาภรณ์ราชวิทยาลยัสตลู 

184 11078 นางสาวพทัธนนัท์  โต๊ะปลดั พนกังานราชการ ร.ร. จฬุาภรณ์ราชวิทยาลยัสตลู 

185 11306 นางสาวนรีูซนั  โต๊ะมิ พนกังานราชการ ร.ร. ควนกาหลงวิทยาคม 

186 11062 นายยโูสบ เหมสลาหมาด พนกังานราชการ ร.ร. สาครพิทยาคาร 

187 11245 นายอ๊อด  หนชูสูุก พนกังานราชการ อ.เมือง 

188 11184 นางสาวสาอาดา  อารีย ู พนกังานราชการ อ.เมือง 

189 11176 นายชาตรี  หาบโุซะ พนกังานราชการ อ.เมือง 

190 11128 นายอรุณ  พรหมาด พนกังานราชการ อ.เมือง 

191 11118 นางสาววลีรัตน์  หมาดอ ี พนกังานราชการ อ.เมือง 

192 11106 นายณัฐพงศ์  รัตนโกศล พนกังานราชการ อ.เมือง 

193 11095 ว่าท ีร.ต.อรรฆเดช  ชิตแก้ว พนกังานราชการ อ.ละง ู

194 11160 นางสาวสนุสิา  เลก็บางพงค์ พนกังานราชการ อ.ควนกาหลง 

195 11209 นางสาวพิมมณัฐฐา  ฉิมคล้าย พนกังานราชการ อ.ทุง่หว้า 

196 11093 นางสาวกญัชลกิา  องศารา พนกังานราชการ กศน. 

197 11085 นางสุคนธา  หลีหมดั พนกังานราชการ กศน. 

198 11084 นางธิราวดี  อนิทานกุลู พนกังานราชการ กศน. 

199 11083 นางรจนา  ด่านเท่ง พนกังานราชการ กศน. 

200 11080 นางสาวคอดีย๊ะ  ทงินํารอบ พนกังานราชการ กศน. 

201 11284 นางอรสา  รังสิโยกฤษฎ์ พนกังานราชการวิทยาลยัการอาชีพละงู 

202 11282 นางวรรณทชิา รอดเสน พนกังานราชการวิทยาลยัการอาชีพละงู 

203 11274 นายวฒัชยั  เพช็รศรี พนกังานราชการวิทยาลยัการอาชีพละงู 

204 11110 นายอาหมีด  หลําช ู พนกังานราชการศนูย์การศกึษาพิเศษ 

205 11270 นางสาวปารียา  ประทีปวฒันพนัธ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 

206 11135 นางสาวฟาติหม๊ะ  นิโสย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 

207 11132 นางสาวภณิตา  ไวยวฒุิ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 

208 11070 นายนาวี  มะสมนั โรงเรียนสตลูวิทยา 

209 11197 นางเขมกิา  ทองสี โรงเรียนจฬุาภรณ์ราชวิทยาลยั สตลู 
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210 11112 นางสาวรอฮาณา  ปะดกูา โรงเรียนจฬุาภรณ์ราชวิทยาลยั สตลู 

211 11307 นางสาวศรีวรรณ  สวุรรณวงค์ โรงเรียนกําแพงวิทยา 

212 11271 นางสาวพรรณทพิา  หสัมา โรงเรียนกําแพงวิทยา 

213 11204 นายพิงค์พนัธ์ุ  แพงพุทธ โรงเรียนกําแพงวิทยา 

214 11190 นางสาวสาริญา  และสมุ โรงเรียนกําแพงวิทยา 

215 11082 นางสาวสภุาพร  วะจิดี โรงเรียนกําแพงวิทยา 

216 11081 นายธนวฒัน์  ภกัดี โรงเรียนกําแพงวิทยา 

217 11077 นางสาวแวโซเฟีย  เจ๊ะแนะ โรงเรียนกําแพงวิทยา 

218 11072 นายประกจิ  ชแูก้ว โรงเรียนกําแพงวิทยา 

219 11281 นางสาวโนรี  หมีนหวัง โรงเรียนละงพิูทยาคม 

220 11167 นางสาวสภุตัตรา  อกัษรพันธุ์ โรงเรียนละงพิูทยาคม 

221 11305 นางสาวจณิสตา  และเจริญ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม 

222 11170 นางสาวนรูอยัณี  มานะกล้า โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 

223 11075 นางรานี  สาโส๊ะ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 

224 11144 นางสาวพิลาสลกัษณ์  พิบลูย์ โรงเรียนท่าแพผดงุวทิย์ 

 


