
 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รูสตูล  จาํกดั 

     หมู่ที   ถนนยนตรการกําธร ตาํบลคลองขุด อาํเภอเมือง  จงัหวดัสตูล  

   โทร. - ,  โทรสาร -  มือถอื - -   www.stt-coop.com 

 

ที่   ว.133/2564 

  2  มีนาคม  2564   
 

เรื่อง  ขอเชิญเขารวมอบรม “โครงการเสริมสรางศักยภาพสมาชิกใหม สหกรณออมทรัพยครสูตูล จำกัด” 
 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียน / หัวหนาสวนราชการ 
 

สิ่งที่สงมาดวย 1. บัญชีรายชื่อสมาชิกใหมที่ไดรับสิทธ ิ     1 ชุด 

        2. ใบตอบรับการยืนยันสทิธิเขารวมอบรม    1 ฉบับ 

        3. กำหนดการโครงการ      1 ฉบับ 
 

ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันที่ 26 

ธันวาคม พ.ศ.2563 อนุมัติดำเนินการอบรม “โครงการเสริมสรางศักยภาพสมาชิกใหม สหกรณออมทรัพยครูสตูล 

จำกัด” เพื่อใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการตางๆของสหกรณ แกสมาชิกใหมที่ยังไมไดผานการอบรม โดย

เนื้อหาการอบรมครั้งนี้ประกอบดวย เร่ืองบทบาท สิทธิ และหนาที่ของสมาชิกใหมท่ีพึงมี และประโยชนที่ไดรับ

หลังจากเปนสมาชิกของสหกรณฯ รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆที่เก่ียวของ ทั้งนี้ มติที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่

3/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2564 กำหนดจัดการอบรมใหความรู ครั้งที่1/2564  ในวันเสาร ที่ 27 มีนาคม 

พ.ศ.2564 เวลา 08.30-12.00น. ณ หองประชุมศรีพิมาน โรงเรยีนพิมานพิทยาสรรค อ.เมืองสตูล จ.สตูล  
 

ในการนี้สหกรณฯ ใครขอความอนุเคราะหและรวมมือจากทานประชาสัมพันธใหบุคคลที่มีรายชื่อตาม

เอกสารที่สงมาดวยที่สังกัดในหนวยงานของทานทราบ พรอมสงแบบตอบรับเขารวมมายังสหกรณออมทรัพยครูสตูล 

จำกัด หรือ โทรสารหมายเลข 074-772-187 ภายใน วันที่  19 มีนาคม พ .ศ.2564 กอนเวลา 16.00น. 

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                               

ขอแสดงความนับถือ 

 

      ( นายวิรัต   สวัสดี ) 

                                            ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด 
 

ฝายอำนวยการ  0-7471-1933 



ลําดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกุล หนวยงาน/โรงเรียน

1 11578 นางสาวสารุณี อิสายะ สพป.สตูล

2 11576 นางสาวจันทรัสม เอี่ยวเล็ก สพป.สตูล

3 11553 นายอัมรี มาซอรี โรงเรียนบานปาเตะ 

4 11616 นางสาวมาริยะ หนูชูสุข โรงเรียนบานเนินสูง 

5 11611 นางสาวปวันรัตน  มากมะณี โรงเรียนบานกาลันยีตัน 

6 11603 นางสาวภารดี ปรีชา โรงเรียนบานตํามะลังเหนือ 

7 11549 นางสาวพรรณพักตร สิงหา โรงเรียนบานตํามะลังเหนือ 

8 11525 นางซานีรา สุมาลี โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 

9 11521 นางสาวยาวีตาร ดือราแม โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 

10 11531 นางนุจรี พรหมาด โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา 

11 11536 นางสาวสุภาวดี สุวรรณ โรงเรียนตันหยงกลิง 

12 11555 นางสาวแลขอ แวดะสง โรงเรียนบานเกาะหลีเปะ 

13 11554 นายอาซีส นอยทับทิม โรงเรียนบานเกาะหลีเปะ 

14 11558 นางภูติรัชน บูสู โรงเรียนอนุบาลละงู 

15 11560 นายพีรพงษ หมื่นหลัก โรงเรียนบานโกตา 

16 11610 นางอุมบี หวังกุหลํา โรงเรียนบานปากบาง 

17 11597 นายสุวัฒน  มหาชูสกุล โรงเรียนบานทาชะมวง 

18 11579 นางสาวณาริณี องสารา โรงเรียนบานทาชะมวง 

19 11620 นางสาวมาลิตา  ละมูลสุข โรงเรียนบานดาหลํา 

20 11520 นายเดชบดินทร ลารีนู โรงเรียนบานวังสายทอง 

21 11515 นายยูโสบ อาดํา โรงเรียนบานวังสายทอง 

22 11552 นางอาซีซะห  โสะฝ โรงเรียนบานหัวควน 

23 11527 นางนัสเราะ หลังนุย โรงเรียนบานนางแกว 

24 11598 นางสาวนูรเซาะฮฮารี  แอนุย โรงเรียนบานทุงไหม 

25 11619 นางสาวรอบิอะห โดงกูล โรงเรียนบานตะโละใส 

26 11530 นางสาวสุดา เขียวสะ โรงเรียนบานตะโละใส 

รายชื่อสมาชิกใหมที่ไดรับสิทธิเขารวม 



27 11575 นางซาฟนะห เกอากะ โรงเรียนบานปากบารา 

28 11548 นางสาวจุฑามาศ มณีหลําสะ โรงเรียนบานทาแลหลา 

29 11586 นางสาวกนกวรรณ บุญธรรมโม โรงเรียนบานทุงเสม็ด 

30 11516 นางสาวมูนีเราะ หมาดงะ โรงเรียนบานบุโบย 

31 11524 นางสาวนพวรรณ นิลสกุล โรงเรียนบานกาแบง 

32 11569 นายมูฮัมหมัด วานิ โรงเรียนบานเหนือคลอง

33 11566 นางสาวบุษยา แซะอาหลี โรงเรียนบานเหนือคลอง

34 11518 นางสุวรรณี หมัดอาด้ํา โรงเรียนบานโตนปาหนัน

35 11567 นายอิมรอน ยูฮนันั้น โรงเรียนบานยานซื่อ

36 11595 นางสาววัลลี ขาวเชาะ โรงเรียนอนุบาลทุงหวา

37 11533 นายเจษฎาภรณ สินจรูญศักดิ์ โรงเรียนบานครีีวง

38 11546 นางสาวสมใจ ราเหม โรงเรียนวรรธนะสาร

39 11542 นางสาวสุกัญญา หลงขาว โรงเรียนบานนาทอน

40 11538 นางสาวจันทรสุดา หยังสู โรงเรียนบานขอนคลาน

41 11535 นางสาวณัฐธิยา มนูญดาหวี โรงเรียนบานราไว

42 11599 นางสาวสมฤทยั  เอียดเกิด โรงเรียนอนุบาลทาแพ

43 11534 นายอาหลี เพ็งไทร โรงเรียนผังปาลม 3

44 11541 นางสาวเกศิณี เลาะเดะ โรงเรียนบานปาพน

45 11540 นางสาวนูรีฮัน ดาราแม โรงเรียนบานปาพน

46 11609 นางอัสสมะ ฮะอุรา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

47 11550 นางละออ อัครสุต บํานาญอําเภอเมืองสตูล

48 11545 นายธนัญชัย ชัยวิริยะกุล วิทยาลัยเทคนิคสตูล

49 11537 นายกิตติ แลหมัน วิทยาลัยเทคนิคสตูล

50 11519 นางสาวจิราภรณ แผวพันธชู วิทยาลัยเทคนิคสตูล

51 11532 นางสาวรุสนีย สมานคาน ศูนยการศกึษาพิเศษ

52 11526 นางดรุณี ปงหลีเส็น ศูนยการศึกษาพิเศษ

53 11585 นายณัฐนิช แกวเมฆ สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

54 11583 นายอนุรักษ ศรีบัว สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล



55 11568 นายสมศกัดิ์ แคยิหวา สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

56 11618 นางสาวกชณิภา พิมพานิช โรงเรียนเทศบาล 2

57 11615 นางสาวจุฑาภรณ หวังกุหลํา วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

58 11600 นายธรรมรัตน  ติ้งดํา วิทยาลัยชุมชน

59 11589 นางสาวพิลาศลักษณ เทพพิทักษ วิทยาลัยชุมชน

60 11517 นางสาวจิรวดี ดวงสุด สํานักงานการศึกษาเอกชน จ.สตูล

61 11582 นายศาสตรา มรรคาเขต เทศบาลคลองขุด

62 11621 นางสาวอาริยา  จันทสุวรรณ อบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

63 11528 นางสาวชุติมันต ชุมคช อบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

64 11614 นางสาวมานิตา  ทิพยรักษ อบต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง

65 11551 นางสาวปยดา งะกูหลัง อบต.แป-ระ อ.ทาแพ

66 11563 นางสาวนิตยา ยาโกบ อบต.ทาเรือ อ.ทาแพ

67 11574 นางสาวสุติมา หนูหมาด อบจ. (ร.ร.ผัง6)

68 11573 นายสมใจ เซงเข็ม อบจ. (ร.ร.ผัง6)

69 11572 นางสาวสุวรรณนี หลีบังสา อบจ. (ร.ร.ผัง6)

70 11565 นางสาวฟาอีซะห เตบสัน อบจ. (ร.ร.ผัง6)

71 11602 นางสาวนุอัยม ธิษาจารย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

72 11617 นางฉวีวรรณ  ตอวงศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

73 11557 นายวรวุฒิ ยังสังข โรงเรียนบานทุงวิมาน

74 11523 นางสาววรรญา พรรณราย โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

75 11581 นางขนิษฐา บิลายงะ โรงเรียนบานไสใหญ

76 11605 นางสาวอนงนาฎ จันทรจําปา โรงเรียนบานปนจอร

77 11529 นางสาวอารี สุคนธา โรงเรียนบานราไว

78 11612 นางสาวยุวดี เด็นเนียม โรงเรีบยนผังปาลม1

79 11577 นายทวีศักดิ์ กลอนเสนาะ โรงเรีบยนผังปาลม3

80 11539 นายอนุชา เหะหมัด วิทยาลัยเทคนคิ

81 11608 นางสาวดวงกมล ประทุมมณี สํานักงาน กศน.

82 11591 นางสาวทิพาพร โตะมิ สํานักงาน กศน.



83 11522 นางสาวอารีรัตน ชะนะทอง วิทยาลัยเกษตรฯ

84 11607 นางสาวธันยานี โกบยาหยัง ราชประชานุเคราะห 42

85 11606 นางสาวดวงใจ เครอืมณี ราชประชานุเคราะห 42

86 11547 นางสาวฮูนูด เจะหวังสวา โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร

87 11601 นางสาวรังสิมา จําริ โรงเรียนสตูลวิทยา

88 11596 นางสาวจารุวรรณ บุญศรี โรงเรียนสตูลวิทยา

89 11571 นางสาวปริญนภา อวมอั๋น โรงเรียนสตูลวิทยา

90 11570 นางสาวมัทรี เที่ยงตรง โรงเรียนสตูลวิทยา

91 11556 นางสาวยามีละห ยูโซะ โรงเรียนสตูลวิทยา

92 11544 นายณัฐพล สุวรรณวงค โรงเรียนสตูลวิทยา

93 11543 นางสาวอัญอนงค คงทน โรงเรียนสตูลวิทยา

94 11594 นางสาววิภาวี ลัดเลีย โรงเรียนกําแพงวิทยา

95 11562 นางสาวชนิกานต สระมุณี โรงเรียนละงูพิทยาคม

96 11561 นางสาวศิวพร จิโรจนวณิชชากร โรงเรียนละงูพิทยาคม

97 11584 นางสาวพิชญา เขียดสังข โรงเรียนควนโดนวิทยา

98 11593 นางสาวมุสลีฮา ดือราแม โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

99 11592 นางสาวรุงอําพร รัญเพ็ชร โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

100 11590 นางสาวปารีหนี สุติก โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

101 11587 นางสาวสายทิพย สงเสือ โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

102 11588 นางนันทิยา จงกลมณยี โรงเรียนปาลมพัฒนาวิทย



 

 

ใบตอบรับ เขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพสมาชิกใหม ประจำป 2564 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกดั 

 

 

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

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

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

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

ประสงคเขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพสมาชิกใหม ครั้งท่ี1/2564  ในวันเสาร ท่ี 27 มีนาคม 2564 เวลา 

08.30-12.00น. ณ หองประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

 

 

 

* หมายเหตุ 

 1.กรุณาสงใบตอบรับ ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2564 กอนเวลา 16.00น. ณ สำนักงานสหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จำกัด (ชั้น2) , E-office ของ สพป.สตูล หรือ โทรสารหมายเลข 074-772-187 

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

วันที่  22 มีนาคม พ.ศ.2564 เปนตนไป 

 

 



กำหนดการ 

โครงการเสริมสรางศักยภาพสมาชิกใหม  สหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด 

วันเสาร ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564   

ณ หองประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค อ.เมืองสตูล จ.สตูล 

 

เวลา 08.30น. – 08.45น.   ลงทะเบียน 

เวลา 08.45น. – 09.15น.   กลาวรายงานและพิธีเปดโครงการ 

เวลา 09.15น. – 09.45น.   บทบาท สิทธิและหนาท่ีของสมาชิกใหม 

เวลา 09.45น. – 10.00น.   พักทานอาหารวาง 

เวลา 10.00น. – 11.30น.   ผลประโยชนและสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด 

เวลา 11.30น. – 12.00น.   สรปุการอบรม และปดโครงการ  

 

* หมายเหตุ 

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


