
 
 

ประกาศ 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด 

เร่ือง รายชื่อผูมีสิทธิเขารวมการอบรมโครงการเสริมสรางศักยภาพสมาชิกใหม ประจำป 2564 
---------------------------------------- 

ดวยสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด โดยมติท่ีประชุมใหญสามัญประจำป 2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 

พ.ศ.2563 อนุมัติดำเนินจัดการอบรมภายใตโครงการ“เสริมสรางศักยภาพสมาชิกใหม สหกรณออมทรัพยครูสตูล 

จำกัด” ประจำป 2564  เพ่ือใหความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการตางๆของสหกรณ แกสมาชิกใหมที่ยังไมไดผาน

การอบรม โดยเปดรับสมัครแลวตั้งแตวันที่ 1 – 19 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผานมานั้น ในการนี้สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผูไดยืนยันการรับสิทธิเขารวมโครงการดังกลาว ดังเอกสารท่ีแนบมาดวยนี้ 
 

  กำหนดจัดอบรม วันเสาร ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ หองประชุมศรีพิมาน โรงเรียนพิมานพทิยาสรรค 

ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกลุ หนวยงาน/โรงเรียน 

1 11576 นางสาวจันทรัสม เอ่ียวเล็ก สพป.สตูล 

2 11616 นางสาวมาริยะ หนูชูสุข โรงเรียนบานเนินสูง  

3 11603 นางสาวภารดี ปรีชา โรงเรียนบานตำมะลังเหนือ  

4 11549 นางสาวพรรณพักตร สิงหา โรงเรียนบานตำมะลังเหนือ  

5 11525 นางซานีรา สุมาลี โรงเรยีนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  

6 11521 นางสาวยาวีตาร ดือราแม โรงเรยีนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา  

7 11531 นางนุจรี พรหมาด โรงเรยีนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา  

8 11536 นางสาวสุภาวดี สุวรรณ โรงเรียนตันหยงกลิง  

9 11558 นางภูติรชัน บูส ู โรงเรียนอนุบาลละง ู 

10 11560 นายพีรพงษ หมื่นหลัก โรงเรยีนบานโกตา  

11 11610 นางอุมบี หวังกุหลำ โรงเรยีนบานปากบาง  

12 11597 นายสุวัฒน  มหาชูสกุล โรงเรยีนบานทาชะมวง  

13 11579 นางสาวณาริณี องสารา โรงเรยีนบานทาชะมวง  

14 11620 นางสาวมาลิตา  ละมูลสุข โรงเรยีนบานดาหลำ  

15 11520 นายเดชบดินทร ลารีนู โรงเรยีนบานวังสายทอง  

16 11515 นายยูโสบ อาดำ โรงเรียนบานวังสายทอง  

17 11552 นางอาซีซะห  โสะฝ โรงเรยีนบานหัวควน  

18 11598 นางสาวนูรเซาะฮฮารี  แอนุย โรงเรียนบานทุงไหม  
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ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกลุ หนวยงาน/โรงเรียน 

19 11619 นางสาวรอบิอะห โดงกูล โรงเรยีนบานตะโละใส  

20 11530 นางสาวสุดา เขียวสะ โรงเรยีนบานตะโละใส  

21 11575 นางซาฟนะห เกอากะ โรงเรยีนบานปากบารา  

22 11586 นางสาวกนกวรรณ บุญธรรมโม โรงเรยีนบานทุงเสม็ด  

23 11524 นางสาวนพวรรณ นิลสกุล โรงเรียนบานกาแบง  

24 11569 นายมูฮัมหมัด วานิ โรงเรยีนบานเหนือคลอง 

25 11566 นางสาวบุษยา แซะอาหลี โรงเรยีนบานเหนือคลอง 

26 11533 นายเจษฎาภรณ สินจรูญศักดิ์ โรงเรยีนบานคีรวีง 

27 11546 นางสาวสมใจ ราเหม โรงเรียนวรรธนะสาร 

28 11542 นางสาวสุกัญญา หลงขาว โรงเรยีนบานนาทอน 

29 11538 นางสาวจันทรสุดา หยังสู โรงเรียนบานขอนคลาน 

30 11535 นางสาวณัฐธิยา มนูญดาหวี โรงเรยีนบานราไว 

31 11599 นางสาวสมฤทัย  เอียดเกิด โรงเรยีนอนุบาลทาแพ 

32 11541 นางสาวเกศิณี เลาะเดะ โรงเรยีนบานปาพน 

33 11540 นางสาวนูรีฮัน ดาราแม โรงเรยีนบานปาพน 

34 11545 นายธนัญชัย ชัยวิริยะกุล วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

35 11537 นายกิตติ แลหมัน วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

36 11585 นายณัฐนิช แกวเมฆ สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

37 11583 นายอนุรักษ ศรีบัว สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล 

38 11618 นางสาวกชณิภา พิมพานิช โรงเรยีนเทศบาล 2 

39 11517 นางสาวจิรวดี ดวงสุด สำนักงานการศกึษาเอกชน จ.สตลู 

40 11621 นางสาวอาริยา  จันทสุวรรณ อบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง 

41 11528 นางสาวชุติมันต ชุมคช อบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง 

42 11563 นางสาวนิตยา ยาโกบ อบต.ทาเรอื อ.ทาแพ 

43 11602 นางสาวนุอัยม ธิษาจารย โรงเรยีนพิมานพิทยาสรรค 

44 11581 นางขนิษฐา บิลายงะ โรงเรยีนบานไสใหญ 

45 11605 นางสาวอนงนาฎ จันทรจำปา โรงเรยีนบานปนจอร 

46 11529 นางสาวอารี สุคนธา โรงเรียนบานราไว 

47 11612 นางสาวยุวดี เด็นเนียม โรงเรบียนผังปาลม1 
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ลำดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ-สกลุ หนวยงาน/โรงเรียน 

48 11522 นางสาวอารีรัตน ชะนะทอง วิทยาลัยเกษตรฯ 

49 11607 นางสาวธันยานี โกบยาหยัง ราชประชานุเคราะห 42 

50 11606 นางสาวดวงใจ เครือมณี ราชประชานุเคราะห 42 

51 11556 นางสาวยามีละห ยูโซะ โรงเรยีนสตูลวิทยา 

52 11544 นายณัฐพล สุวรรณวงค โรงเรียนสตูลวิทยา 

53 11543 นางสาวอัญอนงค คงทน โรงเรยีนสตูลวิทยา 

54 11594 นางสาววิภาวี ลัดเลีย โรงเรยีนกำแพงวิทยา 

55 11593 นางสาวมุสลีฮา ดือราแม โรงเรยีนปาลมพัฒนวิทย 

56 11592 นางสาวรุงอำพร รัญเพ็ชร โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย 

57 11590 นางสาวปารีหนี สุติก โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย 
 

 

ทั้งนี้  ใหผูมีรายนามดังกลาว เขารวมโครงการอบรมไดตามวันและเวลาที่แจงตามกำหนดการตอไป  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

      ลงชื่อ         

                                                                       

  

            ( นายวิรัต สวัสดี )                         

                                                        ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด 


