
 
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 

เร่ือง  รายช่ือผูมีสิทธิเขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพสมาชิกใหม ประจําป 2563 
---------------------------------------- 

ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด โดยมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 

พ.ศ.2562 อนุมัติดําเนินโครงการอบรม “เสริมสรางศักยภาพสมาชิกใหม สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด” 

ประจําป 2563  เพ่ือใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการตางๆของสหกรณ แกสมาชิกใหมที่ยังไมไดผานการ

อบรม จํานวน 2 รุน โดยเปดรับสมัครแลวตั้งแตวันที่ 21 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 ท่ีผานมานั้น ในการนี้

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด จึงขอประกาศรายชื่อผูไดยืนยันการรับสิทธิเขารวมโครงการ ดังเอกสารที่แนบมา

ดวยนี ้
 

  อบรม วันเสาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หองประชุมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

ลําดับ เลขที่สมาชิก ช่ือ-สกุล หนวยงาน/โรงเรียน 

1 11346 นายสุรศักดิ์  แกวเพชรสกูล โรงเรียนบานตํามะลังเหนือ  

2 11439 นางสาวอัสมา  เตะปูยู โรงเรียนบานราวปลา 

3 11487 นายอับดุลลอฮ หัดสกุล โรงเรียนบานควน  

4 11357 นางสาวจีรภา  บุญมาก โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 

5 11160 นางสาวสุนิสา  เล็กบางพงค โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120 

6 11502 นางวรวรรณา  จันทรส โรงเรียนบานเขาไคร 

7 11430 นางสาวกาญจนา  วงศรีชา โรงเรียนบานเขาไคร 

8 11374 นางสาวยาวารี  แซะอาหลี โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 

9 11450 นางสาวฉันณภสินธุ  คงประสิทธ์ิ พื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาสตูล 

10 11342 นางสาวมัลลิกา  สองเมือง โรงเรียนบานปาพน 

11 11375 นางสาวสุเรขา  นิยมเดชา โรงเรียนบานปาพน 

12 11497 นางสาวอัสมา  ตะฮาวัน โรงเรียนบานบูเกตยามู 

13 11184 นางสาวสาอาดา  อารียู โรงเรียนบานเกาะสาหราย 

14 11444 นางสาวมีนา  หมีนแดง โรงเรยีนบานเกาะยาว  

15 11335 นางสาวสิริมา  ปานหวาน บานตํามะลังใต 

16 11078 นางสาวพัทธนันท  โตะปลัด ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

17 11090 นายนูรดุดีน  แคยิหวา ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 
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อบรม วันเสาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หองประชุมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

ลําดับ เลขที่สมาชิก ช่ือ-สกุล หนวยงาน/โรงเรียน 

18 11236 นายกิตตินันท  ทาชะมวง ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

19 11371 นางสาวสารีณี  บูเกะเจะลี ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

20 11468 นางนงรัตน หนูสวัสดิ์ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

21 11412 นางสาวณัฐวรา  เลิศอริยะพงษกุล ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

22 11386 นางไหมมนูะ อาดํา ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล 

23 11188 นางรอดา  ศรีหา อบต.ทาแพ อ.ทาแพ 

24 11200 นางอภิญญา  แทนเอียด อบต.ทาแพ อ.ทาแพ 

25 11201 นางสาวสุรีรัตน  ลามาอัน อบต.ทาแพ อ.ทาแพ 

26 11202 นางสุกัลยา  สมัน อบต.ทาแพ อ.ทาแพ 

27 11212 นายกฤษณพงษ  โสะฝ อบต.ทาแพ อ.ทาแพ 

28 11385 นางสาวอาซียะห  หวัง โรงเรียนบานคลองขุด  

29 11399 นางสาวศิรญัญา  มุสิกวรรณ โรงเรียนบานคลองขุด  

30 11461 นางสาวสุวิมล ต้ิงหวัง โรงเรียนบานคลองขุด  

31 11247 นางปารชิาติ  อุเจะ โรงเรียนบานปนจอร 

32 11132 นางสาวภณิตา  ไวยวุฒิ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

33 11135 นางสาวฟาติหมะ  นิโสย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

34 11362 นางสาวอังศนา  สันนก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

35 11363 นางสาวกาญจนาภรณ  อนุพงค โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

36 11364 นางสาวเพชรอนงค จิเหม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

37 11366 นายประดิษฐ  คงอินทร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

38 11396 นางสาววริทธิยา  จตุนาม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

39 11453 นางซไูรดา ลานุย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

40 11454 นางสาวอัมมีญา กุมบาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

41 11470 นายสิริพล เหมือนพะวงศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

42 11168 นายคณาธิป  บุญญารัตน สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

43 11406 นายรติสรณ  ติ่งสงา โรงเรียนบานกาลูบี  

44 11436 นางสาวการเกด  นิ่มดวง โรงเรียนวัดหนาเมือง  

45 11319 นางสาวฟาตีมะ  สมายุย โรงเรียนบานกุบังจามัง  
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อบรม วันเสาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หองประชุมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 

ลําดับ เลขที่สมาชิก ช่ือ-สกุล หนวยงาน/โรงเรียน 

46 11485 นางสาวปการัตน ใจสมุทร โรงเรียนเทศบาล 3 

47 11147 นางสาวนัยนา  การดาสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3 

48 11222 นางสาววรรณา  สุวรรณะ อบต.เจะบิลัง อ.เมือง 

49 11369 นางสาวชลลดา  นวาโย โรงเรียนบานคลองนํ้าเค็ม  

50 11491 นางสาวปาลิกา พรหมเพชร โรงเรียนราชประชานุเคราะห42 

51 11484 นางสาวซาลามะ คงแกว โรงเรียนเทศบาล 1 

52 11512 นายศิรา ทองสีดํา โรงเรียนสตูลวิทยา 

53 11384 นางสาวขอดียะ  อันวิเศษ โรงเรียนผังปาลม 7 

54 11158 นางสาวสุไรยา  หมาดทิ้ง โรงเรียนผังปาลม 7 

55 11359 นางสาวโนรี  หลมีานัน โรงเรียนบานบากันโตะทิด  

56 11404 นางสาวพิมพชนก  เพื่อชาติ โรงเรียนบานกาลันยีตัน  

57 11138 นางวรรณิศา  สามารถ โรงเรียนบานปากบาง  

58 11224 นายสมพล  ไพมณ ี โรงเรียนบานกาเนะ  

59 11408 นางสาวรุงทิพา  สะอิ โรงเรียนตันหยงกลิง  

60 11460 นางสาวนูรอัยนี่ โตะมอง โรงเรียนบานทางงอ 

61 11496 นางสาวนันทิกานต  แหนะนวล โรงเรียนตันหยงโป  

62 11500 นางฮาหวา  ตะฮาวัน อบต.บานควน  อ.เมือง 

 

 อบรม วันอาทิตย ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หองประชุมโรงเรียนอนุบาลละงู 

ลําดับ เลขที่สมาชิก ช่ือ-สกุล  หนวยงาน/โรงเรียน 

1 11328 นางสาวสุดา  เอ็มเลง อบต.ละงู อ.ละงู 

2 11218 นางสาวชญาภา  อํานวยมัจฉา อบต.ละงู อ.ละงู 

3 11332 นางสาววิชชุดา  ลาเย็น อบต.ละงู อ.ละงู 

4 11330 นางสาวสุวรินทร  นุยคดี อบต.ละงู อ.ละงู 

5 11331 นางสาวศุภวรรณ  หวันสู อบต.ละงู อ.ละงู 

6 11329 นางสาวจรรยา  หยีสอีด อบต.ละงู อ.ละงู 

7 11432 นางสาวกิตติมา  บูหมัน โรงเรียนบานเนินสงู  

8 11472 นายวีระพงษ ลุยจันทร โรงเรียนทุงหวาวรวิทย 
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อบรม วันอาทิตย ท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หองประชุมโรงเรียนอนุบาลละงู 

ลําดับ เลขที่สมาชิก ช่ือ-สกุล  หนวยงาน/โรงเรียน 

9 11411 นางมยุรา  แซฉิ้น โรงเรียนทุงหวาวรวิทย 

10 11076 นางวีระเนตร  ยาหมาย โรงเรยีนบานชองไทร 

11 11209 นางสาวพิมมณัฐฐา  ฉิมคลาย โรงเรยีนบานราวปลา 

12 11452 นางสาววรรษมล  เจะแหละหมัน โรงเรยีนบานวังปริง 

13 11509 นางสาวทิตยา เกตุชาติ โรงเรียนเพียงหลวง 4  

14 11091 นางสาวสุดา  ซะยานัย โรงเรียนบานปาเตะ  

15 11334 นางนิดา  นาราวัน โรงเรียนอนุบาลทาแพ 

16 11505 นางญาณนิี  โกสียรัตน โรงเรียนอนุบาลทาแพ 

17 11445 นางสาวนุรอัซมี่ย  สาดีน โรงเรียนอนุบาลทาแพ 

18 11511 นายทิชากร หมาดอี โรงเรียนบานบอหิน  

19 11395 นางนัธนียา  อุสมา โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2 

20 11381 นางสาวคณิตา  อุสมา โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2 

21 11437 นายณฐัวัตร  งะสมัน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2 

22 11393 นางสาวฟราเวีย  ลาเตะ โรงเรียนบานเขาไคร 

23 11513 นางเพ็ญนภา เรืองรักษ ร.ร.สมาคมเลขานุการสตรี 3 

24 11464 นายโอชา เพชรรักษ โรงเรยีนทุงหวาวรวิทย 

25 11451 นายกฤตยา  ชูเจริญ โรงเรียนบานไทรงาม  

26 11312 นางสาวพิรุณี  ละใบยูโสะ โรงเรียนบานทุงดินลุม 

27 11479 นายธัชพงษ โสตรทอง โรงเรียนอนุบาลมะนัง 

28 11235 นายวิษณุ  เขี้ยวแกว โรงเรียนอนุบาลมะนัง 

29 11276 นางสาววนิตา  โอมณี ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 

30 11433 นางภณัชญกมน  สุขกะระ โรงเรยีนบานหาญ  

31 11304 นางสาวภูษณิศา  เศรษฐวิชัย โรงเรียนบานทาแลหลา  

32 11503 นางสาวตัสนีม  หลีขาว โรงเรียนบานทาแลหลา  

33 11443 นางมิรินทร  พนมอุปการ โรงเรียนบานดาหลาํ  

34 11073 นางสาวเมธาวี  สองเมือง โรงเรยีนบานดาหลํา  

35 11478 นางสาวธิดารัตน บุญชัย โรงเรียนบานดาหลํา  

36 11467 นายนิโรชน หมีนพราน โรงเรียนบานปนจอร 
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อบรม วันอาทิตย ท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หองประชุมโรงเรียนอนุบาลละงู 

ลําดับ เลขที่สมาชิก ช่ือ-สกุล  หนวยงาน/โรงเรียน 

37 11340 นางสาวมัสลิน  นวลดี โรงเรียนบานปนจอร 

38 11116 นายประวิทย  จิตหลัง โรงเรียนบานไสใหญ  

39 11486 นายไมตรี นิโกบ โรงเรยีนเทศบาล 3 

40 11080 นางสาวคอดียะ  ทิ้งนํ้ารอบ สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

41 11490 นางอรุณี มณีโสะ โรงเรียนอนุบาลละงู 

42 11409 นางสาวสิริพร  แกวอรุณ โรงเรียนอนุบาลละงู 

43 11339 นางพนิดา  เต็มสงสัย โรงเรียนผังปาลม 7 

44 11116 นายประวิทย  จิตหลัง โรงเรียนบานไสใหญ  
 

 

 

ทั้งนี้  ใหผูมีรายนามดังกลาว เขารวมโครงการอบรมไดตามวันและเวลาที่แจงตามกําหนดการตอไป  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

      ลงชื่อ         

                                                                       

  

            ( นายวิรัต สวัสดี )                         

                                                        ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 


