
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการทัศนศึกษาดูงานสหกรณอื่น 

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จำกัด  ประจำป 2562 
ศึกษาดูงานสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จำกัด และสหกรณออมทรัพยครูเลย จำกัด 

ระหวางวันท่ี 16-29 ตุลาคม 2562 

 

ที่ เลขที่ ช่ือ-สกุล โรงเรียน/หนวยงาน 

1 5493 น.ส.นงเยาว  ขันทอง บานคลองขุด 

2 3123 นางกัญจนา  สมาคม สพป.สตูล 

3 9472 นายเจริญ  แซเฮา วัดหนาเมือง 

4 6112 นางอัจริยา  บัวแกว สพป.สตูล 

5 8015 นายสุดีน  คุณอักษร บานโคกประดู 

6 9686 นางณฐัรินีย  จิตตหลัง เทศบาลคลองขุด 

7 6934 นางสไบแพร  ฉิมเก้ือ อนุบาลสตูล 

8 8656 นางอนิตตา  ปมะสาร บานตันหยงกาโบย 

9 10739 นางสาวมณิภา  จิตนุย อนุบาลสตูล 

10 7875 ส.ต.อ.จรัญ  หนูช ู บานเกาะยาว 

11 6594 นางมะลิ  จันมา บานไสใหญ 

12 11116 นายประวิทย  จิตหลัง บานไสใหญ 

13 5887 นางสุภา  ชยโสภัฎฐ อนุบาลละงู 

14 9620 นางฝาริดะ  หมื่นชล อนุบาลละงู 

15 5330 นายวินัย  ก้ิมติ้น บานปาฝาง 

16 3942 นางจันทิรา  ปากบารา อนุบาลละงู 

17 7707 นายสมมารถ  จันมา บานลาหงา 

18 9108 น.ส.วรรณ ี หวันส ู บานคลองน้ำเค็ม 

19 8159 น.ส.วรรณวด ี หวันตาหลา บานลาหงา 

20 8342 นายปรีชา  หมีนคลาน บานหวยมะพราว 

21 6692 นายวุฒิศาสน  สำส ู บานนาพญา 

22 3601 นายระเริง  รัตนเกษร บำนาญเมืองสตูล 

23 7928 นางพรทิพย  เฉิดฉายพันธุ บำนาญเมืองสตูล 

24 9461 นางบุษบา  ฌอสกุล บำนาญเมืองสตูล 

25 2582 นางรสนา  บินสอาด บำนาญเมืองสตูล 

26 8706 นายประเทือง  ศิริมุสิกะ บำนาญเมืองสตูล 

27 8171 นายอมาตย  ปยะตู บำนาญเมืองสตูล 

28 4275 น.ส.โศภิษฐ  ตันติวัฒนา บำนาญเมืองสตูล 

29 3637 นายอรุณ  เจริญผล บำนาญเมืองสตูล 

30 6145 นางสุวัชรี  สายพรม บำนาญเมืองสตูล 



31 7697 นางอรษา  สมันแดหวา บำนาญเมืองสตูล 

32 5136 นายสมยศ  แทนเอียด บำนาญละงู 

33 5528 นายทศพร  ตระกูลดิษฐ บำนาญละงู 

34 5497 นางพรรณ ี บินรินทร บำนาญละงู 

35 8765 นางขวัญลักษณ  ศิริคะรินทร บำนาญละงู 

36 2322 นางดวงพร  อุศมา บำนาญละงู 

37 2203 นางเรณู  ตระกูลดิษฐ บำนาญละงู 

38 8629 นางพรพิไล  เดชภักดี อนุบาลควนกาหลง 

39 3780 นางพรชนก แววสงา อนุบาลควนกาหลง 

40 8228 นางเรณู  นาคเล็ก อนุบาลควนกาหลง 

41 6171 นางอัฏนา  ทองนุน บำนาญควนกาหลง 

42 6705 นางอนุชิดา  พันธนียะ บำนาญควนกาหลง 

43 2542 นายบุญชวย  เรืองเดช บำนาญควนกาหลง 

44 7327 น.ส.เยาวดี  แทนมณี ควนกาหลงวิทยาคม 

45 8654 น.ส.ปยวรรณ  แสงจันทร เทศบาลควนโดน 

46 4525 นายประสาน  สายพรม บานกุบังปะโหลด 

47 9320 นายบีดีน  ตาเดอิน จุฬาภรณฯ 

48 5973 นายสุรทิน  บิลยะแม บานยานซื่อ 

49 7368 นางจิราภรณ  บิลยะแม บานทุงมะปรัง 

50 9111 นางสุนิสา  สืบเหม บานสายควน 

51 10851 นายวิทูรณ  เหล็มปาน บานสายควน 

52 8235 นางอรุนา  ตาเดอิน บานปลักหวา 

53 8048 นางจุฑามาศ  ดวยกาแด บำนาญทาแพ 

54 6974 นางกัญญาภัค  บูรพัฒ บานทาน้ำเค็มใต 

55 2903 นางสุชนา  แซเงา บำนาญทุงหวา 

56 10990 นายอมร  นกดา บานมะหงัง 

57 9127 น.ส.กุลศิริ  ศรีแสงจันทร วัดชมพูนิมิต 

58 4658 นายจิตต  พรหมมาก บำนาญทุงหวา 

59 8921 นางดยีา  ลิมานัน บานทาศิลา 

60 2377 นายสนิท  แซเงา บำนาญทุงหวา 

61 10538 นางสาวอริศรา  โอมณี บานมะนงั 

62 10220 นางพรพิมล  หวังกุหลำ ผังปาลม 7 

63 5742 นางเบญจพร  โสภาพงศ เทคนิคสตูล 

64 8259 นางธิษณา  บำรงุเมือง เทคนิคสตูล 

65 8102 นายทวีสิน  ฉิมเก้ือ เทคนิคสตูล 



66 8219 นายวินัย  เต็มศร ี วิทยาลัยเกษตรฯ 

67 5836 นางสุภาณี  เจริญลาภ บำนาญอาชีวศึกษา 

68 4932 นางอุไรวรรณ  สังขพันธ เทคนิคสตูล 

69 10753 นางจิรภัทร  ติ๋วตระกูล สตูลวิทยา 

70 5290 นางรัชนี  สุปราณี บำนาญสพม.16 

71 7331 นางยุพิน  จันทบูลย สตูลวิทยา 

72 5234 นางสุดสวาท  กุมารจันทร บำนาญสพม.16 

73 7639 นางประไพ  นกเกษม บำนาญสพม.16 

74 8849 นางนิตยา  ก่ัวพานิช พิมานพิทยาสรรค 

75 2161 นางศริินาถ  มัชรินทร บำนาญกองการ 

76 8743 น.ส.ชลิตา  ชุมชวย กองการศึกษา 

77 9524 นางสาวชัญญา  เองฉวน กองการศึกษา 

78 7724 น.ส.ลัดดาภา  ประสมพงศ สนง.สกสค.จ.สตูล 

79 5286 นางดารารัตน  โภชนุกูล บำนาญกองการ 

80 6571 นายสมนึก  บุญสนอง บำนาญอื่นๆ 
 


