
 
 

รายชื่อ สมาชิกใหม ที่ยังไมผานการอบรม 

ลําดับท่ี  เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หนวยงาน 

1 11154 นางสาวนพภศร  ศรีรักษ สํานักงานศึกษาธิการ จ.สตูล 

2 11253 นายธีระยุทธ  ชาตรี สํานักงานศึกษาธิการ จ.สตูล 

3 11127 นางสาววัชรินทร  จันทรสุวรรณ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

4 11450 นางสาวฉันณภสินธุ  คงประสิทธิ์ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 

5 11080 นางสาวคอดยีะ  ทิ้งนํ้ารอบ สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

6 11083 นางรจนา  ดานเทง สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

7 11084 นางธิราวดี  อินทานุกูล สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

8 11085 นางสุคนธา  หลีหมัด สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

9 11093 นางสาวกัญชลิกา  องศารา สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

10 11392 นางสาวสาลีนา  สูนสละ สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

11 11168 นายคณาธิป  บุญญารัตน สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

12 11252 นางยามานี  ปาละวัล สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

13 11347 นางสาวฝนทิพย  เพชรจํารัส สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

14 11421 นางสาวสุนีย  ไมมะหาด สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

15 11426 นางสาวนุรวาตี  หมัดสกุล สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

16 11428 นายยัฟรี  หมันเส็น สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

17 11429 นางสาวฮาบีบะห  เจะสมอเจะ สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

18 11457 นายกีรต ิเรทมิฬ สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

19 11458 นางปาณิภา สุกใส สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

20 11459 นายสมบูลย คอยอาสา สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

21 11462 นายสุมาตรา บูเก็ม สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

22 11110 นายอาหมีด  หลําชู ศูนยการศึกษาพิเศษ 

23 11320 นางสาววรรณภา  อุปการัตน ศูนยการศึกษาพิเศษ 

24 11348 นางสกุณา  หนีหมาน ศูนยการศึกษาพิเศษ 

25 11440 นางสาวสุกัลยา  หมุนขํา ศูนยการศึกษาพิเศษ 

26 11480 นางสาววลัยทิพย เทวบิน ศูนยการศึกษาพิเศษ 

27 11494 นางสาวนัยนา เพ็งแกว ศูนยการศึกษาพิเศษ 

28 11495 นางสาวฐติิมา จีนประชา ศูนยการศึกษาพิเศษ 
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ลําดับท่ี  เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หนวยงาน 

29 11498 นายอรรถวัติ  แกวตา ศูนยการศึกษาพิเศษ 

30 11504 นางสาวนัจนันท  ท้ิงนํ้ารอบ ศูนยการศึกษาพิเศษ 

31 11179 นางสาวสุภาวดี  เสนาะกรรณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

32 11241 นายปยพงศ  สังวาลย วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

33 11313 วาที่ ร.ต.รอสี  กูเล็ม วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

34 11401 นางสาวกัญญาภัค  พลเสน วิทยาลัยการอาชีพละงู 

35 11155 นางจันทิราพร  เดชทุงคา โรงเรียนอนุบาลสตูล 

36 11269 นายปยวรรฒ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลสตูล 

37 11379 นางรุงทิวา การดาสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล 

38 11409 นางสาวสิริพร  แกวอรุณ โรงเรียนอนุบาลละงู 

39 11490 นางอรณุี มณีโสะ โรงเรียนอนุบาลละงู 

40 11129 นายอิซา  อัสนีย โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล  

41 11128 นายอรุณ  พรหมาด โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล  

42 11235 นายวิษณุ  เข้ียวแกว โรงเรียนอนุบาลมะนัง 

43 11479 นายธัชพงษ โสตรทอง โรงเรียนอนุบาลมะนัง 

44 11122 นายกรกฎ  รอดเสวก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล 

45 11394 นางสาวรุจิรา  นิลสกุล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล 

46 11171 นางสาวกาญจนา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลทุงหวา 

47 11237 นางสาวมารี  เบ็ญตะเหล็บ โรงเรียนอนุบาลทุงหวา 

48 11239 นายพรเทพ  เทพจันทร โรงเรียนอนุบาลทุงหวา 

49 11334 นางนิดา  นาราวัน โรงเรียนอนุบาลทาแพ 

50 11445 นางสาวนุรอัซม่ีย  สาดีน โรงเรียนอนุบาลทาแพ 

51 11505 นางญาณินี  โกสียรัตน โรงเรียนอนุบาลทาแพ 

52 11062 นายยูโสบ เหมสลาหมาด โรงเรียนสาครพิทยาคาร 

53 11374 นางสาวยาวารี  แซะอาหลี โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 

54 11513 นางเพ็ญนภา เรืองรักษ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 

55 11397 นางสาวสุดารัตน  นารอยี โรงเรียนสตูลวิทยา 

56 11418 นางสาวธนิดา  ยาประจัน โรงเรียนสตูลวิทยา 

57 11512 นายศิรา ทองสีดํา โรงเรียนสตูลวิทยา 

58 11436 นางสาวการเกด  นิ่มดวง โรงเรียนวัดหนาเมือง  
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ลําดับท่ี  เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หนวยงาน 

59 11167 นางสาวสุภัตตรา  อักษรพันธุ โรงเรียนละงูพิทยาคม 

60 11281 นางสาวโนรี  หมีนหวัง โรงเรียนละงูพิทยาคม 

61 11324 นางสาวอุไร  สายสะอิด โรงเรียนละงูพิทยาคม 

62 11325 นายณัฐพล  เนยีมสง โรงเรียนละงูพิทยาคม 

63 11456 นายนัฐพงษ รักเพ็ชร โรงเรียนละงูพิทยาคม 

64 11368 นายพิพัฒน  กลับศรอีอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห42 

65 11431 นายมนตรี  ปไสย โรงเรียนราชประชานุเคราะห42 

66 11469 นางสาวณัฐพิมล อสัมภินวัฒน โรงเรียนราชประชานุเคราะห42 

67 11491 นางสาวปาลิกา พรหมเพชร โรงเรียนราชประชานุเคราะห42 

68 11509 นางสาวทิตยา เกตุชาติ โรงเรียนเพียงหลวง 4 (1) 

69 11132 นางสาวภณิตา  ไวยวุฒิ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

70 11135 นางสาวฟาติหมะ  นิโสย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

71 11362 นางสาวอังศนา  สันนก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

72 11363 นางสาวกาญจนาภรณ  อนุพงค โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

73 11364 นางสาวเพชรอนงค จิเหม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

74 11366 นายประดิษฐ  คงอินทร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

75 11396 นางสาววริทธิยา  จตุนาม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

76 11453 นางซูไรดา ลานุย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

77 11454 นางสาวอัมมีญา กุมบาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

78 11470 นายสิรพิล เหมือนพะวงศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

79 11158 นางสาวสุไรยา  หมาดทิ้ง โรงเรียนผังปาลม 7 

80 11339 นางพนิดา  เต็มสงสัย โรงเรียนผังปาลม 7 

81 11384 นางสาวขอดียะ  อันวิเศษ โรงเรียนผังปาลม 7 

82 11120 นางสาวกราโสม  ดําด ี โรงเรียนผังปาลม 4 

83 11386 นางไหมมูนะ อาดํา โรงเรียนผังปาลม 2 

84 11185 นายอับดุลเลาะ  แดสา โรงเรียนผังปาลม 1 

85 11376 นางสาวสุกัลยา  หลังเกต โรงเรียนผังปาลม 1 

86 11510 นางวิมลา แดงวิไล โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย 

87 11477 นางสาวนรีรัตน งะสมัน โรงเรียนบานอุได 

88 11074 นางสุภาวดี  อินโตรม โรงเรียนบานเหนือคลอง 
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ลําดับท่ี  เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หนวยงาน 

89 11289 นางสาวธัญชนก  แววสงา โรงเรียนบานเหนือคลอง 

90 11433 นางภณชัญกมน  สุขกะระ โรงเรียนบานหาญ  

91 11116 นายประวิทย  จิตหลัง โรงเรียนบานไสใหญ  

92 11499 นางสาวอําไพพิชญ  ยืนยง โรงเรียนบานสาครเหนือ 

93 11180 นายเอกลักษณ  นุกูล โรงเรียนบานวังสายทอง  

94 11402 นางประภา  หรือชู โรงเรียนบานวังสายทอง  

95 11452 นางสาววรรษมล  เจะแหละหมัน โรงเรียนบานวังปริง 

96 11286 นางสาวนารีญา  เหมรา โรงเรียนบานลาหงา  

97 11417 นางสาวมุฆนีย  ราฮิม โรงเรียนบานราไว 

98 11209 นางสาวพิมมณฐัฐา  ฉิมคลาย โรงเรียนบานราวปลา 

99 11439 นางสาวอัสมา  เตะปูยู โรงเรียนบานราวปลา 

100 11104 นางวิรัตน  เมืองแกว โรงเรียนบานยานซื่อ 

101 11248 นางสาวสอฝยะ  อุเจะ โรงเรียนบานมะหงัง 

102 11471 นางสาวมารีณา โตะมอง โรงเรียนบานมะหงัง 

103 11413 นางสาวอนุสรา  ลาเส็น โรงเรียนบานแประเหนือ 

104 11420 นางสาวมารสิา  ยูฮันนัน โรงเรียนบานแประเหนือ 

105 11342 นางสาวมัลลิกา  สองเมือง โรงเรียนบานปาพน 

106 11375 นางสาวสุเรขา  นิยมเดชา โรงเรียนบานปาพน 

107 11091 นางสาวสุดา  ซะยานัย โรงเรียนบานปาเตะ  

108 11416 นางสาวมุขเทียรา  หมินหมัน โรงเรียนบานปากละงู  

109 11138 นางวรรณิศา  สามารถ โรงเรียนบานปากบาง  

110 11247 นางปาริชาติ  อุเจะ โรงเรียนบานปนจอร 

111 11340 นางสาวมัสลิน  นวลดี โรงเรียนบานปนจอร 

112 11467 นายนิโรชน หมีนพราน โรงเรียนบานปนจอร 

113 11497 นางสาวอัสมา  ตะฮาวัน โรงเรียนบานบูเกตยามู 

114 11263 นางสาววิลันดา  หมั่นทวีรัตน โรงเรียนบานบากันโตะทิด  

115 11359 นางสาวโนรี  หลีมานัน โรงเรียนบานบากันโตะทิด  

116 11511 นายทิชากร หมาดอี โรงเรียนบานบอหิน  

117 11432 นางสาวกิตติมา  บูหมัน โรงเรียนบานเนินสูง  

118 11367 นางสุพิศ  ระสิตานนท โรงเรียนบานนาลาน  



5 
 

ลําดับท่ี  เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หนวยงาน 

119 11245 นายออด  หนูชูสุก โรงเรียนบานนาแค 

120 11259 นางสาวมุทติา  สุระภินันท โรงเรียนบานนาขา  

121 11398 นางสาวชนากานต  ตาเหยบ โรงเรียนบานนาขา  

122 11451 นายกฤตยา  ชูเจริญ โรงเรียนบานไทรงาม  

123 11125 นางอภิญญา  เจะยอ โรงเรียนบานทุงวิมาน  

124 11355 นางสาวนิศานาถ  สัณฐมิตร โรงเรียนบานทุงนุย 

125 11165 นางสาวกัทลี  ไตรภูมิ โรงเรียนบานทุงตําเสา 

126 11435 นางสาวกาญจนา  นวลจันทร โรงเรียนบานทุงตําเสา 

127 11312 นางสาวพิรุณี  ละใบยูโสะ โรงเรียนบานทุงดินลุม 

128 11304 นางสาวภูษณิศา  เศรษฐวิชัย โรงเรียนบานทาแลหลา  

129 11503 นางสาวตัสนีม  หลีขาว โรงเรียนบานทาแลหลา  

130 11383 นางศศิธร  จอมสวาง โรงเรียนบานทาแพ 

131 11273 นางจินดารัตน  หลงหมาด โรงเรียนบานทานํ้าเค็มใต 

132 11210 นางสาวคอลีเยาะ  โด โรงเรียนบานทาจีน 

133 11460 นางสาวนูรอัยนี่ โตะมอง โรงเรียนบานทางงอ 

134 11265 นางสาวนุชนาฎ  กฤติยาเมธากุล โรงเรียนบานตูแตหรํา  

135 11346 นายสุรศักดิ์  แกวเพชรสกูล โรงเรียนบานตาํมะลังเหนือ  

136 11338 นางสาวเอกนารี  สุขมาศ โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  

137 11365 นางสาวกณิศา  ชี้เจริญ โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  

138 11378 นางสาวสาปนะ  เตะหมัน โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  

139 11403 นายชัยกร ธรรมรส โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  

140 11318 นางสาวคริสตีนา  บิลาอาบู โรงเรียนบานดูสน 

141 11073 นางสาวเมธาวี  สองเมือง โรงเรียนบานดาหลํา  

142 11443 นางมิรนิทร  พนมอุปการ โรงเรียนบานดาหลาํ  

143 11478 นางสาวธิดารัตน บุญชัย โรงเรียนบานดาหลาํ  

144 11076 นางวีระเนตร  ยาหมาย โรงเรียนบานชองไทร 

145 11508 นางสาวฟานิดา ขาวเซาะ โรงเรียนบานโคกพะยอม  

146 11476 นางสาวปราณี โสะนุย โรงเรียนบานคายรวมมติร 

147 11487 นายอับดุลลอฮ หัดสกุล โรงเรียนบานควน  

148 11369 นางสาวชลลดา  นวาโย โรงเรียนบานคลองนํ้าเค็ม  
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ลําดับท่ี  เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หนวยงาน 

149 11130 นางสาวสรรสณี  อะสาร โรงเรียนบานคลองขุด  

150 11187 นายธีรเนศ  อนุภัทร โรงเรียนบานคลองขุด  

151 11317 นายพิเชฐ  ทองนาวา โรงเรียนบานคลองขุด  

152 11385 นางสาวอาซียะห  หวัง โรงเรียนบานคลองขุด  

153 11399 นางสาวศิรัญญา  มุสิกวรรณ โรงเรียนบานคลองขุด  

154 11461 นางสาวสุวิมล ติ้งหวัง โรงเรียนบานคลองขุด  

155 11393 นางสาวฟราเวีย  ลาเตะ โรงเรียนบานเขาไคร 

156 11430 นางสาวกาญจนา  วงศรชีา โรงเรียนบานเขาไคร 

157 11502 นางวรวรรณา  จันทรส โรงเรียนบานเขาไคร 

158 11272 นายณัฐฐิพันธุ  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนบานโกตา  

159 11256 นางฉารียะ  ปาลาสัน โรงเรียนบานเกาะอาดัง  

160 11261 นางสาวระพีพรรณ  วิเชียรทอง โรงเรียนบานเกาะอาดัง  

161 11434 นางสาวรัชฎา  นุยเด็น โรงเรียนบานเกาะอาดัง  

162 11184 นางสาวสาอาดา  อารียู โรงเรียนบานเกาะสาหราย 

163 11444 นางสาวมีนา  หมีนแดง โรงเรียนบานเกาะยาว  

164 11131 นางจริยา  บินรินทร โรงเรียนบานเกาะบุโหลน  

165 11322 นางสาวอภิชญา  หนูทอง โรงเรียนบานเกาะบุโหลน  

166 11151 นายเอกราช  หมัดสอาด โรงเรียนบานเกตรี 

167 11211 นางสาวณัฐกานต  พรหมสุบัณ โรงเรียนบานเกตรี 

168 11466 นางสาวอันนา บํารงุเมือง โรงเรียนบานเกตรี 

169 11372 นางสาวนารีรตัน  ทาชะมวง โรงเรียนบานกุบังปะโหลด 

170 11319 นางสาวฟาตีมะ  สมายุย โรงเรียนบานกุบังจามัง  

171 11406 นายรติสรณ  ติ่งสงา โรงเรียนบานกาลูบี  

172 11404 นางสาวพิมพชนก  เพ่ือชาต ิ โรงเรียนบานกาลันยีตัน  

173 11224 นายสมพล  ไพมณี โรงเรียนบานกาเนะ  

174 11381 นางสาวคณิตา  อุสมา โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2 

175 11395 นางนัธนียา  อุสมา โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2 

176 11437 นายณัฐวัตร  งะสมัน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2 

177 11160 นางสาวสุนิสา  เล็กบางพงค โรงเรียนนิคมพัฒนาผงั 120 

178 11357 นางสาวจีรภา  บุญมาก โรงเรียนนิคมพัฒนาผงั 120 



7 
 

ลําดับท่ี  เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หนวยงาน 

179 11382 นางสาวเจะฮาหวา  สาเบต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40  

180 11176 นายชาตรี  หาบุโซะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 

181 11147 นางสาวนัยนา  การดาสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 

182 11148 นางสาวยุวีตา  แกวสลํา โรงเรียนเทศบาล 3 

183 11485 นางสาวปการัตน ใจสมุทร โรงเรียนเทศบาล 3 

184 11486 นายไมตร ีนิโกบ โรงเรียนเทศบาล 3 

185 11101 นางสาววรรณกานต  สะตํา โรงเรียนเทศบาล 2 

186 11111 นางสาวดวงดาว  แกวจําปาวิจิตร โรงเรียนเทศบาล 2 

187 11123 นางธัญญรัตน  เลากาญจนศร โรงเรียนเทศบาล 2 

188 11124 นางผกา  แกวจันทร โรงเรียนเทศบาล 2 

189 11223 นางสาวจิรวรรณ ยิ่งขจร โรงเรียนเทศบาล 2 

190 11358 นางสาวเพียงเพชร  ทองสิวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2 

191 11484 นางสาวซาลามะ คงแกว โรงเรียนเทศบาล 1 

192 11075 นางรานี  สาโสะ โรงเรียนทุงหวาวรวิทย 

193 11411 นางมยุรา  แซฉ้ิน โรงเรียนทุงหวาวรวิทย 

194 11464 นายโอชา เพชรรักษ โรงเรียนทุงหวาวรวิทย 

195 11472 นายวีระพงษ ลุยจันทร โรงเรียนทุงหวาวรวิทย 

196 11446 นางอธิตา  ดินเตบ โรงเรียนทาแพผดุงวิทย 

197 11496 นางสาวนันทิกานต  แหนะนวล โรงเรียนตันหยงโป  

198 11408 นางสาวรุงทิพา  สะอิ โรงเรียนตันหยงกลิง  

199 11106 นายณัฐพงศ  รัตนโกศล โรงเรียนเจะบิลัง 

200 11078 นางสาวพัทธนันท  โตะปลัด โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

201 11090 นายนูรุดดีน  แคยิหวา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

202 11236 นายกิตตินันท  ทาชะมวง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

203 11371 นางสาวสารีณี  บูเกะเจะลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

204 11468 นางนงรัตน หนูสวัสดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

205 11276 นางสาววนิตา  โอมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

206 11412 นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษกุล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

207 11283 วาที่ ร.ต.หญิงเจนจิรา  เส็มหลี โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม 

208 11345 นางสุภาวดี  ผลมูล โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม 



8 
 

ลําดับท่ี  เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หนวยงาน 

209 11482 นายมูฮัมหมัดอัลฟรดี หะยีมุมิน โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม 

210 11483 นางสาวนูเรีย สิเดะ โรงเรียนคลองขุด 

211 11072 นายประกิจ  ชูแกว โรงเรียนกําแพงวิทยา 

212 11204 นายพิงคพันธุ  แพงพุทธ โรงเรียนกําแพงวิทยา 

213 11323 นางสาวนัจญมะ  งะสมัน โรงเรียนกําแพงวิทยา 

214 11388 นางสาวสุดียะ  ขํานุรักษ โรงเรียนกําแพงวิทยา 

215 11391 นายภูริพัฒน  ยานา โรงเรียนกําแพงวิทยา 

216 11492 นางสาววันวิสาข  จันทรแจม โรงเรียนกําแพงวิทยา 

217 11321 นางสาวสิริยา  ศรีธรรมรัตน พนักงานราชการวิทยาลัยเทคนิค 

218 11414 นางสาวตาณิกา  ฤทธิรัตน พนักงานราชการวิทยาลัยเกษตรฯ 

219 11415 นางสาวเจนจิรา  พะสริ พนักงานราชการวิทยาลัยเกษตรฯ 

220 11463 นายรามิล ตาเดอิน พนักงานราชการวิทยาลัยเกษตรฯ 

221 11238 นายไพศาล โลหะตันติวรกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล 

222 11310 นางจํารวย  เพชรตีบ บํานาญอําเภอทุงหวา 

223 11315 นายอารีย  บาราสัน บํานาญอําเภอควนโดน 

224 11447 นางสาวละออง  ทองชู เทศบาลฉลุง 

225 11455 นางจนิสา อินทรภักดี อบต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง 

226 11370 นางสาวฝาดะ  กิมเอะ อบต.สาคร อ.ทาแพ 

227 11218 นางสาวชญาภา  อํานวยมัจฉา อบต.ละงู อ.ละงู 

228 11219 นายณฤพนธ  ใจสมุทร อบต.ละงู อ.ละงู 

229 11326 นางสาวรุวัยดา  จ้ิวจวบ อบต.ละงู อ.ละงู 

230 11327 นางอาซีซะ  แดงเหม อบต.ละงู อ.ละงู 

231 11328 นางสาวสุดา  เอ็มเลง อบต.ละงู อ.ละงู 

232 11329 นางสาวจรรยา  หยีสอีด อบต.ละงู อ.ละงู 

233 11330 นางสาวสุวรนิทร  นุยคดี อบต.ละงู อ.ละงู 

234 11331 นางสาวศุภวรรณ  หวันสู อบต.ละงู อ.ละงู 

235 11332 นางสาววิชชุดา  ลาเย็น อบต.ละงู อ.ละงู 

236 11214 นางพิชามญชุ  ระเมาะ อบต.ปาแกบอหิน ทุงหวา 

237 11275 นางสาววลัยลักษณ  หลีหรับ อบต.ปาแกบอหิน ทุงหวา 

238 11500 นางฮาหวา  ตะฮาวัน อบต.บานควน  อ.เมือง 
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ลําดับท่ี  เลขสมาชิก ชื่อ-สกุล โรงเรียน/หนวยงาน 

239 11243 นางสาวภคพร  คงกลํ่า อบต.น้ําผุด อ.ละงู 

240 11465 นางรมดิา เศียรอุน อบต.น้ําผุด อ.ละงู 

241 11188 นางรอดา  ศรหีา อบต.ทาแพ อ.ทาแพ 

242 11200 นางอภิญญา  แทนเอียด อบต.ทาแพ อ.ทาแพ 

243 11201 นางสาวสุรีรัตน  ลามาอัน อบต.ทาแพ อ.ทาแพ 

244 11202 นางสุกัลยา  สมัน อบต.ทาแพ อ.ทาแพ 

245 11212 นายกฤษณพงษ  โสะฝ อบต.ทาแพ อ.ทาแพ 

246 11222 นางสาววรรณา  สวุรรณะ อบต.เจะบิลัง อ.เมือง 

247 11387 นางสาวฝาตี่มะ  รายา อบต.กําแพง อ.ละงู 

248 11390 นางสาวกาญจนา  นํ้าใส อบต.กําแพง อ.ละงู 

249 11442 นางสาววัชโรบล  ดําสงฆ อบจ. (ร.ร.ผัง6) 

250 11488 นางสาวฟารีดา ยังนิ่ง อบจ. (ร.ร.ผัง6) 

251 11489 นางสาวโสสะไหว หมัดตะเหย็บ อบจ. (ร.ร.ผัง6) 
 

 

  



 

 

ใบตอบรับ เขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพสมาชิกใหม ประจำป 2563 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกดั 

 

 

ขาพเจา ................................................................................................สมาชิกเลขที่............................................ 

โรงเรียน / หนวยงาน...................................................................... อำเภอ.......................................................... 

ที่อยู (ที่ติดตอได).................................................................................................................................................. 

................................................................................เบอรโทรตดิตอ...................................................................... 

ประสงคเขารวมโครงการอบรม 

     รุนที่ 1 วันเสาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หองประชุมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อ.เมอืง จำนวน 100 คน 

     รุนท่ี 2 วันอาทิตย ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรยีนอนุบาลละงู อ.ละงู จำนวน 100 คน 

 

 

* หมายเหตุ 

 1.กรุณาสงใบตอบรับ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 กอนเวลา 16.00น. ณ สำนักงานสหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จำกัด , ชองทาง E-office ของ สพป.สตูล หรือ โทรสารหมายเลข 074-772-187 

 2.สหกรณฯขอยึดทะเบียนรับของสหกรณเปนสำคัญ กรณีมีผูแจงความประสงคเขารวมโครงการรุนใด

เกินจำนานที่กำหนด ใหลำดับที่เกินไดรับสิทธ์ิรวมโครงการในรุนที่ยังวาง 

 3.ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการอบรมทางเว็บไซด http://www.stt-coop.com ตั้งแต

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2563 เปนตนไป 

 



กำหนดการ โครงการเสริมสรางศักยภาพสมาชิกใหม ประจำป 2563 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกดั 

 

 

เวลา 08.30น. – 08.45น.   ลงทะเบียน 

เวลา 08.45น. – 09.30น.   กลาวรายงานและพิธีเปดโครงการ  

เวลา 09.30น. – 11.30น.   บทบาท สิทธิและหนาท่ีของสมาชิกใหม 

     ผลประโยชนและสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด 

เวลา 11.30น. – 12.00น.   สรปุการอบรม และกลาวปด  

 

* หมายเหตุ 

(1) รุนที่ 1 วันเสาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หองประชุมโรงเรยีนพิมานพิทยาสรรค อ.เมืองสตูล 

(2) รุนที่ 2 วันอาทิตย ท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลละงู อ.ละงู 

(3) พักทานอาหารวางเวลา 10.30น. 

(4) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


