
ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

1       1001 นางสุคนธ  ลิมปมาศ บํานาญ (หักสหกรณ)

2       3137 นางสมใจ  หวังนุรักษ บํานาญ กศน.(หักผานธนาคาร)

3       3630 นายวารินทร  ระสา บํานาญ กศน.(หักผานธนาคาร)

4       4200 นายอารี สองเมือง บํานาญ กศน.(หักผานธนาคาร)

5       6225 นายหนอด  ดอละ บํานาญ กศน.(หักผานธนาคาร)

6       6861 นายสาต  สามัญ บํานาญ กศน.(หักผานธนาคาร)

7       7027 นางสนธยา  ดือราแม บํานาญ กศน.(หักผานธนาคาร)

8       9604 นายเฉลิมชัย  อาคาสุวรรณ บํานาญ กศน.(หักผานธนาคาร)

9       2445 นายอวยพร  จิตประพันธ บํานาญ อบจ.(หักธนาคาร)

10     3999 นายอํามร  แซเฮา บํานาญ อบจ.(หักธนาคาร)

11     1867 นายกมล  สถิรพัฒนกุล บํานาญ(หักผานธนาคาร)

12     3107 นายอภัย  บํารุงเมือง บํานาญ(หักผานธนาคาร)

13     3210 นางสุนิสา  สุวรรณจันทร บํานาญ(หักผานธนาคาร)

14     3568 นายสมบัติ  กั่วพานิช บํานาญ(หักผานธนาคาร)

15     4668 นายประยูร  โขขัด บํานาญ(หักผานธนาคาร)

16     4846 นางเครือวัลย  ยั่งยืน บํานาญ(หักผานธนาคาร)

17     4972 นางวีระวรรณ  โชโต บํานาญ(หักผานธนาคาร)

18     5679 นางสาวมาณี  ฉัตรชัยวงศ บํานาญ(หักผานธนาคาร)

19     5713 นายวิจิตร  ประกอบ บํานาญ(หักผานธนาคาร)

20     5850 นายสุเทพ  แกวแสงออน บํานาญ(หักผานธนาคาร)

21     6868 นางชูศรี  วรรณทอง บํานาญ(หักผานธนาคาร)

22     7483 นางยุพิน  หลงแกว บํานาญ(หักผานธนาคาร)

23     8446 นางประไพ  อุบลพงษ บํานาญ(หักผานธนาคาร)

24     9495 นางสาคร  ปากบารา บํานาญ(หักผานธนาคาร)

25     10025 นางปราณี  หนูนิ่ม บํานาญ(หักผานธนาคาร)

26     1207 นางสุภาพร  โชติพานิช บํานาญกองการศึกษา

27     1363 นางสาวสุพรรณี  บัวประจิตต บํานาญกองการศึกษา

28     1364 นางสาวงามจิตต จันทพงษพิวัฒน บํานาญกองการศึกษา

29     1374 นางวรทัย  ทิพยรักษ บํานาญกองการศึกษา

30     1761 นายจรูญ  ซวนยะโก บํานาญกองการศึกษา

31     1988 นางบุหงา  นุยเด็น บํานาญกองการศึกษา

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)
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รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด
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32     2048 นายนิยม  มัชรินทร บํานาญกองการศึกษา

33     2101 นางนงลักษณ ศรีกรด บํานาญกองการศึกษา

34     2130 นางปรานี  ปงพิทักษ บํานาญกองการศึกษา

35     2131 นางลักษณา  พนภัย บํานาญกองการศึกษา

36     2134 นางอาภรณ ทองนาค บํานาญกองการศึกษา

37     2161 นางศิรินาถ  มัชรินทร บํานาญกองการศึกษา

38     2654 นายวรวุธ  ใจเย็น บํานาญกองการศึกษา

39     3394 นางธาดา  คงยก บํานาญกองการศึกษา

40     4283 นางชูศรี ทองชั้น บํานาญกองการศึกษา

41     4321 นางปราณี พงศสันติกุล บํานาญกองการศึกษา

42     4535 นางกานดา  อนิวรรตวงศ บํานาญกองการศึกษา

43     4786 นางชุจิราพันธุ  แดหวัน บํานาญกองการศึกษา

44     5164 นายอุสมาน  บุญลาภ บํานาญกองการศึกษา

45     5225 นายสุรพันธ  คุนะมะเส บํานาญกองการศึกษา

46     5286 นางดารารัตน  โภชนุกูล บํานาญกองการศึกษา

47     5361 นายวีระ พนภัย บํานาญกองการศึกษา

48     5362 นายโสภณ  คงยก บํานาญกองการศึกษา

49     5364 นางชุติมา  แซเจีย บํานาญกองการศึกษา

50     5560 นางสุณีย  ยีอาร บํานาญกองการศึกษา

51     5660 นายสมเดช  สุประทุม บํานาญกองการศึกษา

52     6156 นายอํานวย  ออนหวาน บํานาญกองการศึกษา

53     7847 นางมาริสา  ขุนจันทร บํานาญกองการศึกษา

54     10405 นางกุสุมา  มูสิกะโรจน บํานาญกองการศึกษา

55     3661 นางจิณณรัตน โรจนกิตติรัตน บํานาญกองการศึกษา

56     8857 นางศิริพร  มานะชํานิ บํานาญกองการศึกษา

57     7636 นางปราณี ขุนจิตรใจ บํานาญกองการศึกษา

58     1729 นายโสภณ  พุทธะสุภะ บํานาญทองถิ่น(หักผานธนาคาร)

59     4137 นางอรุณรัศมี  จิตประพันธ บํานาญทองถิ่น(หักผานธนาคาร)

60     5930 นายจินดา ชุมแสง บํานาญเทคนิค (หักผานธนาคาร)

61     2713 นายอุดม  ยินเจริญ บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

62     3621 นางฤดี  ตันสตูล บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)
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63     3849 นายดุสิต  แดงนอย บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

64     3871 นายเจริญ  หมื่นแกลวกลาวิชิต บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

65     3902 นางสมพร  นวลมะโน บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

66     4316 นางจงรัก  สุธาประดิษฐ บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

67     4595 นายเกรียงศักดิ์  ประกอบชัยชนะ บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

68     4742 นายยุทธกร  ผลาอาด บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

69     4843 นายชัชวาลย  สกลพรวศิน บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

70     5166 นายสุบิน  ฤทธิพันธ บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

71     5253 นายสมนึก  กรักทองกรณ บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

72     5818 นางสมใจ  ชูจิต บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

73     5869 นางนพรัตน  วองนาวี บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

74     6025 นายสุนทร  เตียวเจริญ บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

75     6039 นายเชาว  เจริญลาภ บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

76     6121 นายเหมพงศ  ทวีกาญจน บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

77     7136 นางกอบแกว  ประกอบชัยชนะ บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

78     9417 นายศิริศักดิ์   กาญจนะภาโส บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

79     9554 นายพงศักดิ์  สนั่นพัฒนพงศ บํานาญเทคนิค(หักผานธนาคาร)

80     3659 นายสันติ  สุวรรณกิจ บํานาญวิทยาลัยเกษตร(หักธนาคาร)

81     4576 นางอรพินทร  บํารุงเมือง บํานาญวิทยาลัยเกษตร(หักธนาคาร)

82     4608 นายไมตรี  ไชยบุรินทร บํานาญวิทยาลัยเกษตร(หักธนาคาร)

83     7801 นางสุมล  ฤทธิรัตน บํานาญวิทยาลัยเกษตร(หักธนาคาร)

84     4111 นางอําไพ  แทนประมูล บํานาญศึกษาจังหวัด

85     4554 นางสุภาวดี  โสสนุย บํานาญศึกษาจังหวัด

86     5108 นางอารีย  หมื่นนคร บํานาญศึกษาจังหวัด

87     5108 ร.ต.ต.ชนะ  หมื่นนคร บํานาญศึกษาจังหวัด

88     5557 นายสุทธิพงศ  แหลทองคํา บํานาญศึกษาจังหวัด

89     6083 นางจิราภรณ  ชูประจง บํานาญศึกษาจังหวัด

90     7217 นายสุนทร รักษวงศ บํานาญศึกษาจังหวัด

91     7217 นางสังเวียน รักษวงศ บํานาญศึกษาจังหวัด

92     4354 นายพิภพ  พัฒชนะ บํานาญศึกษาธิการ

93     1167 นางอรพินท  ยินเจริญ บํานาญสามัญศึกษา
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94     1654 นางภูริษา  สมบัติยานุชิต บํานาญสามัญศึกษา

95     1702 นายกมล  แกวคํา บํานาญสามัญศึกษา

96     1702 น.ส.มนพร  แกวคํา บํานาญสามัญศึกษา

97     1828 นายอํานาจ  เอียดนุช บํานาญสามัญศึกษา

98     2365 นางสาวรื่นนภา  รัตนพงษ บํานาญสามัญศึกษา

99     2373 นายวรากร  หนูแกว บํานาญสามัญศึกษา

100    2373 นางจุรีย หนูแกว บํานาญสามัญศึกษา

101    2639 นางตรีมิตร  ซึ้งหฤทัย บํานาญสามัญศึกษา

102    2639 ร.ต.ต.วิสูตร ซึ้งหฤทัย บํานาญสามัญศึกษา

103    2806 นางสุคนธา ศิริมุสิกะ บํานาญสามัญศึกษา

104    3000 นางอําภา  สังหาร บํานาญสามัญศึกษา

105    3412 นางอนงคลักษณ  ไชยศักดิ์ บํานาญสามัญศึกษา

106    3494 นายบรรจง  นิ่มรัตน บํานาญสามัญศึกษา

107    3582 นางสุพัตรา  มาลินี บํานาญสามัญศึกษา

108    3612 นายนวม  จิตรนิรัตน บํานาญสามัญศึกษา

109    3613 นายวัฒนา  หมูดเส็ม บํานาญสามัญศึกษา

110    3740 นางสุภาวดี  สิทธิโกศล บํานาญสามัญศึกษา

111    3753 นายเสถียร  โงวสุวรรณ บํานาญสามัญศึกษา

112    3754 นางวรรณี  โงวสุวรรณ บํานาญสามัญศึกษา

113    4272 นายเขตขันต  อัตตวิศาล บํานาญสามัญศึกษา

114    4401 นายมนัส  ไชยศักดิ์ บํานาญสามัญศึกษา

115    4544 นางรัตนา  คงตรา บํานาญสามัญศึกษา

116    4641 นางฐิตาภา  สําเภาเงิน บํานาญสามัญศึกษา

117    4922 นางสุนทรี  แกวคํา บํานาญสามัญศึกษา

118    4923 นางชุลี  กรักทองกรณ บํานาญสามัญศึกษา

119    4997 นางกุลธนี  จิตผิวงาม บํานาญสามัญศึกษา

120    4998 นายทวีสิทธิ์  โพธิ์นอย บํานาญสามัญศึกษา

121    5000 นางสุวิมล  สุวรรณโณ บํานาญสามัญศึกษา

122    5107 นางสุภาพร  รัตนโอภาส บํานาญสามัญศึกษา

123    5234 นางสุดสวาท  กุมารจันทร บํานาญสามัญศึกษา

124    5246 นางพรพิมล  ทองพิทักษ บํานาญสามัญศึกษา
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125    5483 นางสาวชะอุม  พิศาลสินธุ บํานาญสามัญศึกษา

126    5894 นางประคอง  จันทจิตร บํานาญสามัญศึกษา

127    6041 นางนฤมล  กสิณวัฒน บํานาญสามัญศึกษา

128    6069 นางพรรณทิพย  แสงเจริญ บํานาญสามัญศึกษา

129    6349 นายจุรินทร  เพ็งจันทร บํานาญสามัญศึกษา

130    6371 นายมนูญ  แสงเจริญ บํานาญสามัญศึกษา

131    6627 นายเอกชัย  เพียรประสานกิจ บํานาญสามัญศึกษา

132    6827 นายสุทธีระ  บัวประจิตต บํานาญสามัญศึกษา

133    6828 นายอนิรุทธ  กอมะ บํานาญสามัญศึกษา

134    7389 นางมณี  เติมทอง บํานาญสามัญศึกษา

135    7549 นางสาววินา  เปลงประดับ บํานาญสามัญศึกษา

136    7784 นางบรรณกร  ติณรัตน บํานาญสามัญศึกษา

137    7802 นายวินิจ  เปลงประดับ บํานาญสามัญศึกษา

138    7908 นางสุมณฑา ชมมณี บํานาญสามัญศึกษา

139    8751 นายเฉลียว  ศรีรัตน บํานาญสามัญศึกษา

140    8751 นางสดศรี  ศรีรัตน บํานาญสามัญศึกษา

141    8765 นางขวัญลักษณ ศิริคะรินทร บํานาญสามัญศึกษา

142    9555 นางปอมเพชร  สนั่นพัฒนพงศ บํานาญสามัญศึกษา

143    2079 นางสาวอารี  ยุทธการกําธร บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

144    2484 นายชัชพิสิฐ  แสงอาภา บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

145    3681 นายชิต  เอียดเฉลิม บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

146    4341 นายมนตรี  นาคประคอง บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

147    4584 นางนวลนอย  ลิ้มซาย บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

148    4890 นายโมฮัมหมัด  สตันนอค บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

149    4926 นางอัมพร  ประทุมศรี บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

150    5192 นายสาธิต  หวังนุรักษ บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

151    5293 นายสุชาติ  ยี่สุนศรี บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

152    5514 นายจําแนก  เรืองติก บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

153    5584 นางอัจฉรารัตน  รักขา บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

154    5714 นายสากาด  เกาะหมาน บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

155    6407 นายการุณย  ติณรัตน บํานาญสามัญศึกษา สพม.16



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

156    6749 จ.ส.อ.ประเวศ  ยอยนวล บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

157    6769 นายลอด  บูเก็ม บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

158    7189 นางเพ็ญศรี  กันควร บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

159    7226 นายธรรมรัตน  นุตะธีระ บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

160    8027 นายจํานง  สุโสะ บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

161    8167 นายสุรศักดิ์  หมูเก็ม บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

162    8612 นางศุภร  พัฒนวิวัฒน บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

163    8828 นายวิชาญ  สําเภาเงิน บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

164    8849 นางนิตยา  กั่วพานิช บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

165    8849 นายวิจิตร กั่วพานิช บํานาญสามัญศึกษา สพม.16

166    7532 นายอมาตย  สุปราณี บํานาญอบจ. (กองคลัง)

167    324 นายสมเจตน  พวงมณี บํานาญอําเภอควนกาหลง

168    884 นายนอง  ขุนเพชร บํานาญอําเภอควนกาหลง

169    897 นายมนูญ จันทบุรี บํานาญอําเภอควนกาหลง

170    1453 นางกุลธิดา  พุทธะสุภะ บํานาญอําเภอควนกาหลง

171    2095 นางบุปผา แกวเขียว บํานาญอําเภอควนกาหลง

172    2197 นายสุรินทร  พรหมเรือง บํานาญอําเภอควนกาหลง

173    2265 นางเสาวลักษณ จันทบุรี บํานาญอําเภอควนกาหลง

174    2389 นางผองใส  สุวรรณโณ บํานาญอําเภอควนกาหลง

175    2468 นายประชา  สิตะรูโณ บํานาญอําเภอควนกาหลง

176    2503 นายสุทิน  มุสิกพงศ บํานาญอําเภอควนกาหลง

177    2542 นายบุญชวย  เรืองเดช บํานาญอําเภอควนกาหลง

178    2796 นางสาวปรีดา มุสิกสง บํานาญอําเภอควนกาหลง

179    2912 นางทิพยสุชา  ศรีสุขใส บํานาญอําเภอควนกาหลง

180    3045 นายภักดิ์ แกวเขียว บํานาญอําเภอควนกาหลง

181    3127 นายจรัญ วรรณรัตน บํานาญอําเภอควนกาหลง

182    3232 นางประคอง ทองแกว บํานาญอําเภอควนกาหลง

183    3388 นายจูทิ้น  มณีนิล บํานาญอําเภอควนกาหลง

184    3458 นางนงลักษณ  ถนอมพงศ บํานาญอําเภอควนกาหลง

185    3696 นายสมพล  ปญญาไว บํานาญอําเภอควนกาหลง

186    3696 นางนารี  ปญญาไว บํานาญอําเภอควนกาหลง



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

187    3893 นางสายสุดา  โอภิธากรณ บํานาญอําเภอควนกาหลง

188    3906 นางปรีชา  แสงอุทัย บํานาญอําเภอควนกาหลง

189    3931 นายประมวล  แกวเขียว บํานาญอําเภอควนกาหลง

190    3944 นางสุพิศ  สารุโณ บํานาญอําเภอควนกาหลง

191    4220 นางปยะวรรณ  ลิ่มมณีรัตน บํานาญอําเภอควนกาหลง

192    4223 นายสมภาส  ออนจีน บํานาญอําเภอควนกาหลง

193    4252 นายประดิษฐ  จันทรเสง บํานาญอําเภอควนกาหลง

194    4253 นายบัญญัติ  นุรักภักดี บํานาญอําเภอควนกาหลง

195    4254 นายสมปอง  ทองเต็ม บํานาญอําเภอควนกาหลง

196    4255 นางขจิต  ทองเต็ม บํานาญอําเภอควนกาหลง

197    4303 นายจํานงค วรรณศรียพงษ บํานาญอําเภอควนกาหลง

198    4344 นางนันทภัค  เขียวเทพ บํานาญอําเภอควนกาหลง

199    4395 นางมนพรรณ เองฉวน บํานาญอําเภอควนกาหลง

200    4399 นางวรรณี  จันทรเสง บํานาญอําเภอควนกาหลง

201    4423 นายสันติ์  มรรคาเขต บํานาญอําเภอควนกาหลง

202    4425 นางจินตนา  มุกดา บํานาญอําเภอควนกาหลง

203    4452 นายประสิทธิ์  เพชรกาฬ บํานาญอําเภอควนกาหลง

204    4460 นางจรูญศรี  ทินนิมิตร บํานาญอําเภอควนกาหลง

205    4551 นายจําเลือง  บุญสนิท บํานาญอําเภอควนกาหลง

206    4552 นายทรงศักดิ์  ทองหมัน บํานาญอําเภอควนกาหลง

207    4640 นางกานตรวี  ไชยวงศ บํานาญอําเภอควนกาหลง

208    4656 นางลักขณา  ถีระวงศ บํานาญอําเภอควนกาหลง

209    4659 นายสนิท  นันทรัตน บํานาญอําเภอควนกาหลง

210    4710 นางวันดี ฆังวารี บํานาญอําเภอควนกาหลง

211    4757 นางประภาภรณ  ปงหลีเส็น บํานาญอําเภอควนกาหลง

212    4758 นายจวง  ตั้นซู บํานาญอําเภอควนกาหลง

213    4762 นายสันติ  จารนัย บํานาญอําเภอควนกาหลง

214    4956 นายสมนึก จุลฉีด บํานาญอําเภอควนกาหลง

215    4958 นายเหม  มรรคาเขต บํานาญอําเภอควนกาหลง

216    5299 นายสมศักดิ์  ถีระวงศ บํานาญอําเภอควนกาหลง

217    5313 นายดนันต  มาลินี บํานาญอําเภอควนกาหลง



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด
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สังกัด (บํานาญตางฯ)

218    5315 นายปกรณ  คังคะมะโน บํานาญอําเภอควนกาหลง

219    5327 นายโกศล  โอภิชากรณ บํานาญอําเภอควนกาหลง

220    5411 นายยาหยา  แดงประดา บํานาญอําเภอควนกาหลง

221    5645 นายสุรศักดิ์  แกวชวย บํานาญอําเภอควนกาหลง

222    5763 นางรัญจวน  ปาณะศรี บํานาญอําเภอควนกาหลง

223    5769 นางวไล  แกวเขียว บํานาญอําเภอควนกาหลง

224    5856 นายวิรัช  ลีลาพิทักษ บํานาญอําเภอควนกาหลง

225    5856 นางสมสวัสดิ์   ลีลาพิทักษ บํานาญอําเภอควนกาหลง

226    5911 นายชํานาญ  ทองฉีด   บํานาญอําเภอควนกาหลง

227    5942 นายวรวิทย  เทพนรินทร บํานาญอําเภอควนกาหลง

228    5953 นางทรงโฉม  ขุนละออง บํานาญอําเภอควนกาหลง

229    6120 นางอาภรณ  เทพนรินทร บํานาญอําเภอควนกาหลง

230    6157 นายบุญมี  แกลวกลา บํานาญอําเภอควนกาหลง

231    6171 นางอัฏนา  ทองนุน บํานาญอําเภอควนกาหลง

232    6187 นางนฤมล  ศรีปาน บํานาญอําเภอควนกาหลง

233    6570 นายทวน  หนูโยม บํานาญอําเภอควนกาหลง

234    6600 นางศิริวัฒน ณ สุวรรณ บํานาญอําเภอควนกาหลง

235    6705 นางอนุชิดา พันธนียะ บํานาญอําเภอควนกาหลง

236    6852 นายมนัส  จันทจิตร บํานาญอําเภอควนกาหลง

237    6921 นางนฤมล  จันทรสวาง บํานาญอําเภอควนกาหลง

238    6975 นางนิภาภรณ  โอสถ บํานาญอําเภอควนกาหลง

239    6998 นางรัชนี  ขวัญเนตร บํานาญอําเภอควนกาหลง

240    7083 นายอาคม จันทะโร บํานาญอําเภอควนกาหลง

241    7235 นายถาวร  เถาถวิล บํานาญอําเภอควนกาหลง

242    7259 นายอนุวัฒน  สะหมัดหานาย บํานาญอําเภอควนกาหลง

243    7359 นางสุพิศ  รักษาราษฏร บํานาญอําเภอควนกาหลง

244    7359 นายดํารง  อินมี บํานาญอําเภอควนกาหลง

245    7437 นางอลงกต  สีโยม บํานาญอําเภอควนกาหลง

246    7494 นางอนงค  จันทภาโส บํานาญอําเภอควนกาหลง

247    8280 นางสมพร  เข็มทอง บํานาญอําเภอควนกาหลง

248    8281 นางหัทยา  จุลสัตย บํานาญอําเภอควนกาหลง
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249    8357 นายแนม  โภชนาหาร บํานาญอําเภอควนกาหลง

250    8357 นางมาลา โภชนาหาร บํานาญอําเภอควนกาหลง

251    8362 นายอําพล  ทวนทอง บํานาญอําเภอควนกาหลง

252    8362 นางปรานอม ทวนทอง บํานาญอําเภอควนกาหลง

253    8363 นางยุพา  สัมพันธชิต บํานาญอําเภอควนกาหลง

254    8402 นายวิรุฬห  จันทรอินทร บํานาญอําเภอควนกาหลง

255    8442 นางมะลิ  สิงหดํา บํานาญอําเภอควนกาหลง

256    8763 นายภานุมาศ  เพชรรัตน บํานาญอําเภอควนกาหลง

257    8839 นางหนึ่งฤทัย  บุญศิริ บํานาญอําเภอควนกาหลง

258    9220 นางอุบล  ดวงคง บํานาญอําเภอควนกาหลง

259    9220 นายสมหมาย ดวงคง บํานาญอําเภอควนกาหลง

260    9806 นางอารดา  มรรคาเขต บํานาญอําเภอควนกาหลง

261    165 นายสุนทร วัฒนมาลิน บํานาญอําเภอควนโดน

262    165 น.ส.สรอยเพ็ชร วัฒนมาลิน บํานาญอําเภอควนโดน

263    777 นางใจทิพย แหลทองคํา บํานาญอําเภอควนโดน

264    828 นางอรุณี สนูบุตร บํานาญอําเภอควนโดน

265    1887 นางสิริมา สกุลสมาน บํานาญอําเภอควนโดน

266    2017 นางวิจิตรา  ฮะยีบู บํานาญอําเภอควนโดน

267    2096 นางดวงตา  มาลินี บํานาญอําเภอควนโดน

268    2104 นางพรรณี นาคบรรพต บํานาญอําเภอควนโดน

269    2333 นายอุทัย  อุสมา บํานาญอําเภอควนโดน

270    2348 นายกูยาไวนี  มณีกามัน บํานาญอําเภอควนโดน

271    2472 นางสุกัญญา  บาราสัน บํานาญอําเภอควนโดน

272    2674 นางสาวฉัตรฤดี  กั่วพานิช บํานาญอําเภอควนโดน

273    2777 นายณรงศักดิ์  ไมเรียง บํานาญอําเภอควนโดน

274    3355 นายประพันธ  รักษคง บํานาญอําเภอควนโดน

275    3499 นายอรุณ  สตอหลง บํานาญอําเภอควนโดน

276    3869 นางนงเยาว  ตันติวิท บํานาญอําเภอควนโดน

277    3979 นายอภิรักษ  แกสมาน บํานาญอําเภอควนโดน

278    4035 นางสมศักดิ์ หัดดูหมัด บํานาญอําเภอควนโดน

279    4069 นายธีรพฒน  พจนภานุมานนท บํานาญอําเภอควนโดน
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280    4075 นายนิพนธ หลีพงศ บํานาญอําเภอควนโดน

281    4075 นางวิมลศิริ หลีพงศ บํานาญอําเภอควนโดน

282    4228 นายเลาะ  เกปน บํานาญอําเภอควนโดน

283    4435 นายการุณย  หวังกุหลํา บํานาญอําเภอควนโดน

284    4525 นายประสาน  สายพรม บํานาญอําเภอควนโดน

285    4761 นางเจิมจิตต  ผลาอาด บํานาญอําเภอควนโดน

286    5092 นายวรายุทธ  ปะดุกา บํานาญอําเภอควนโดน

287    5129 นางกรรณิกา  อาเก็ม บํานาญอําเภอควนโดน

288    5285 นายพงศักดิ์  แสงวรทิพย บํานาญอําเภอควนโดน

289    5697 นายหยิด  หมาดทิ้ง บํานาญอําเภอควนโดน

290    6012 นายเอน สามัญ บํานาญอําเภอควนโดน

291    6067 นางจรินทร อนันตศักดิ์ บํานาญอําเภอควนโดน

292    6524 นายแอน  เส็นกอหนํา บํานาญอําเภอควนโดน

293    6850 นางสาวพรรณี โสพิกุล บํานาญอําเภอควนโดน

294    6853 นายสันติ  มาราสา บํานาญอําเภอควนโดน

295    6865 นางปรีดา  หวังกุหลํา บํานาญอําเภอควนโดน

296    6871 นายหมาด  อาเก็ม บํานาญอําเภอควนโดน

297    7200 นายอดุลย  หลงสมัน บํานาญอําเภอควนโดน

298    7348 นางสมถวิล  หิรัญวดี บํานาญอําเภอควนโดน

299    7443 นายนิเวศน  หลีเส็น บํานาญอําเภอควนโดน

300    7623 นายวิทยา  หลีเส็น บํานาญอําเภอควนโดน

301    7669 นายกอเดช  เหมสลาหมาด บํานาญอําเภอควนโดน

302    7690 นายธีรศักดิ์  พิศาลสุทธิกุล บํานาญอําเภอควนโดน

303    7696 นายณัฐวุฒิ ทองสีสัน บํานาญอําเภอควนโดน

304    7778 นายรังสิทธิ์  หมาดปนจอร บํานาญอําเภอควนโดน

305    8443 นางละมาย  ปะดุกา บํานาญอําเภอควนโดน

306    8445 นางโนระอีน  ฮะยีบิลัง บํานาญอําเภอควนโดน

307    8501 นายอาซีซัน  สาดีน บํานาญอําเภอควนโดน

308    8640 นายโสภณ พุทธวิโร บํานาญอําเภอควนโดน

309    8640 นางศิริพร พุทธวิโร บํานาญอําเภอควนโดน

310    8712 นางสุดใจ โกสัยยะ บํานาญอําเภอควนโดน
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311    8782 นายวรวิทย  หมาดทิ้ง บํานาญอําเภอควนโดน

312    2017 นายอดิศักดิ์  ฮะยีบู บํานาญอําเภอควนโดน

313    2104 นายสรณัฐ  นาคบรรพต บํานาญอําเภอควนโดน

314    2104 นายรัฐพนธ  นาคบรรพต บํานาญอําเภอควนโดน

315    7443 นางปยะนุช  หลีเส็น บํานาญอําเภอควนโดน

316    11315 นายอารีย  บาราสัน บํานาญอําเภอควนโดน

317    2786 นายจเร  หิรัญสถิตย บํานาญอําเภอควนโดน

318    5150 นายธนาพัฒน  ยาหมิน บํานาญอําเภอควนโดน

319    5603 นายบุญคลอง  มีบุญ บํานาญอําเภอควนโดน

320    9182 นางอมรรัตน  เบญญคุปต บํานาญอําเภอควนโดน

321    1766 นายเก็ม  หมีดหรน บํานาญอําเภอทาแพ

322    1767 นางบุหลัน  พจนาพิทักษ บํานาญอําเภอทาแพ

323    1868 นางกูจิรัตนา  ชนะภัย บํานาญอําเภอทาแพ

324    2458 นางสาลี  อาหนาย บํานาญอําเภอทาแพ

325    2876 นายอาทิตย  หิรัญญสมบัติ บํานาญอําเภอทาแพ

326    3216 นางสาวรัตติยา  อุสมา บํานาญอําเภอทาแพ

327    3390 นายสุรเชษฐ  สมจิตอุตสาห บํานาญอําเภอทาแพ

328    3397 นายกมล  อาดตันตรา บํานาญอําเภอทาแพ

329    3689 นายถาวร  พรหมบุญแกว บํานาญอําเภอทาแพ

330    3817 นางสุมาลี  หวังพุฒิ บํานาญอําเภอทาแพ

331    4020 นายเสกสันติ์  ปะดุกา บํานาญอําเภอทาแพ

332    4088 นางพรทิพย  ภาณุวัฒนภิญโญ บํานาญอําเภอทาแพ

333    4152 นางชุติกาญจน  สิงหเทศ บํานาญอําเภอทาแพ

334    4454 นายเปรม  โอภาโส บํานาญอําเภอทาแพ

335    4651 นายบํารุงศักดิ์  โกสียรัตน บํานาญอําเภอทาแพ

336    4671 นายเหม  บินอีตํา บํานาญอําเภอทาแพ

337    4672 นายสีหราช  ศรีอาหมัด บํานาญอําเภอทาแพ

338    4672 นางเจะมะ  ศรีอาหมัด บํานาญอําเภอทาแพ

339    4690 นายจักรพงษ  รอเกต บํานาญอําเภอทาแพ

340    4783 นางเสาวนิตย  โกสียรัตน บํานาญอําเภอทาแพ

341    4785 นายสุธานี  เพ็ชรทอง บํานาญอําเภอทาแพ
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342    4785 นางสุพัตรา  หวังพุฒิ บํานาญอําเภอทาแพ

343    5032 นางแนงนอย  จันทรสวาง บํานาญอําเภอทาแพ

344    5339 นายอุดม  บิลังโหลด บํานาญอําเภอทาแพ

345    6077 นางยุพดี  รอเกต บํานาญอําเภอทาแพ

346    6269 นายมงคล ศรียาน บํานาญอําเภอทาแพ

347    6302 นายอารุณ  ดือราแม บํานาญอําเภอทาแพ

348    6983 นางนงลักษณ  สายสุนีย บํานาญอําเภอทาแพ

349    7308 นายอรุณ  บินสอาด บํานาญอําเภอทาแพ

350    7435 นายมนตชัย  โตะปลัด บํานาญอําเภอทาแพ

351    7817 นางลาวัลย  วิชญวรนันท บํานาญอําเภอทาแพ

352    7826 นางพรรณี กุลรัตน บํานาญอําเภอทาแพ

353    5479 นายนพดล  รอเกตุ บํานาญอําเภอทาแพ

354    4405 นางสาวฐิติยา สุขเกษม บํานาญอําเภอทาแพ

355    584 นายสมพร สิทธิโกศล บํานาญอําเภอทุงหวา

356    646 นายหอง พิสิฐศุภวัฒน บํานาญอําเภอทุงหวา

357    1264 นายทรงฤทธิ์ แซลิ่ม บํานาญอําเภอทุงหวา

358    1264 นางนอย แซลิ่ม บํานาญอําเภอทุงหวา

359    1384 นายวิจิตร  เศษแอ บํานาญอําเภอทุงหวา

360    1591 นายบริภัณฑ  ใจสมุทร บํานาญอําเภอทุงหวา

361    1813 นางสุนีย  เจนวัฒนกุล    บํานาญอําเภอทุงหวา

362    2001 นายมนัส  มนูญดาหวี บํานาญอําเภอทุงหวา

363    2182 นางเบญจา  ขจรกาญจนกุล บํานาญอําเภอทุงหวา

364    2231 นายจรูญ  โสสนุย บํานาญอําเภอทุงหวา

365    2257 น.ส.สุนีย  พฤกษเศรษฐ บํานาญอําเภอทุงหวา

366    2390 นางสุพัฒนา  โสสนุย บํานาญอําเภอทุงหวา

367    2892 นายจําเรียง  เอี้ยวซิโป บํานาญอําเภอทุงหวา

368    2895 นางปาริชาติ  หนูรัตนแกว บํานาญอําเภอทุงหวา

369    2900 นายสมโภช  พลเพชร บํานาญอําเภอทุงหวา

370    2946 นายไพบูลย ชูสกุล บํานาญอําเภอทุงหวา

371    2974 นายเสริม  รอดเสวก บํานาญอําเภอทุงหวา

372    3199 นางเกื้อกูล  เหลาวทัญู บํานาญอําเภอทุงหวา
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373    3475 นางสมศรี  ชํานาญ บํานาญอําเภอทุงหวา

374    3665 นางจรุงศรี  อุษามาลยเวท บํานาญอําเภอทุงหวา

375    3769 นายสมชาย  หนูรัตนแกว บํานาญอําเภอทุงหวา

376    3961 นายเจตพล เลิศเมธากุล บํานาญอําเภอทุงหวา

377    3962 นางจินตนา  เอี้ยวซิโป บํานาญอําเภอทุงหวา

378    4061 นางเกศินี รักษา บํานาญอําเภอทุงหวา

379    4061 นายสมดี รักษา บํานาญอําเภอทุงหวา

380    4065 นางสาวอุนจิตร  หลอสุพรรณพร บํานาญอําเภอทุงหวา

381    4066 นายสันติ  เหลาวทัญู บํานาญอําเภอทุงหวา

382    4092 นายอํานวย  ติงสงา บํานาญอําเภอทุงหวา

383    4180 นางจุฬาพัฒน  อภิวรศักดิ์ บํานาญอําเภอทุงหวา

384    4241 นายศิลปเกียรติ  อนันตศักดิ์ บํานาญอําเภอทุงหวา

385    4245 นางวัลภา  ธวัชธาดา บํานาญอําเภอทุงหวา

386    4317 นางประทุม  มณีภาค บํานาญอําเภอทุงหวา

387    4487 นายเกษม  เสียมไหม บํานาญอําเภอทุงหวา

388    4658 นายจิตต  พรหมมาก บํานาญอําเภอทุงหวา

389    4664 นางอักษรทิพย  องศารา บํานาญอําเภอทุงหวา

390    4688 นายมนูญ  หลอสุพรรณพร บํานาญอําเภอทุงหวา

391    4799 นายสกล  นิมิตรถวิล บํานาญอําเภอทุงหวา

392    4836 นางสาวอุดมรักษ  ศรีละนนท บํานาญอําเภอทุงหวา

393    4954 นายสมมาตร  สมัครพงษ บํานาญอําเภอทุงหวา

394    5297 นางสุจิตรา  มานะกลา บํานาญอําเภอทุงหวา

395    5794 นายเสริญ  ชวยเนียม บํานาญอําเภอทุงหวา

396    5825 นายสมสิน  แซเฮา บํานาญอําเภอทุงหวา

397    5990 นายสมสง  แกวประดับ บํานาญอําเภอทุงหวา

398    6419 นางมานี  ภิรมย บํานาญอําเภอทุงหวา

399    6487 นางณฐพร  วงศเมฆ บํานาญอําเภอทุงหวา

400    6518 นางสมร ลิมปวนัสพงศ บํานาญอําเภอทุงหวา

401    6518 นายบุญมาศ ลิมปวนัสพงศ บํานาญอําเภอทุงหวา

402    6936 นายศิลปชัย อนันตศักดิ์ บํานาญอําเภอทุงหวา

403    6960 นายประสิทธิ์  ขุนเศษ บํานาญอําเภอทุงหวา
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404    6976 นายประเสริม  มานะกลา บํานาญอําเภอทุงหวา

405    6977 นายจารุวัฒน  ธวัชธาดา บํานาญอําเภอทุงหวา

406    6978 นางนิตยา  โตะเอียด บํานาญอําเภอทุงหวา

407    6986 นางยุพา  บุญมีเจริญทรัพย บํานาญอําเภอทุงหวา

408    7391 นางนาฎนภางค  สังฆานาคิน บํานาญอําเภอทุงหวา

409    7456 นางสุวิมล  วรรณศรี บํานาญอําเภอทุงหวา

410    7749 นายบุญชู  กาญจาโน บํานาญอําเภอทุงหวา

411    7914 นางสาวละเอียด เกสงา บํานาญอําเภอทุงหวา

412    7957 นายกมล  วังศวัชรินทร บํานาญอําเภอทุงหวา

413    8197 นางอุษา  เถนวอง บํานาญอําเภอทุงหวา

414    10921 นางสารี จุนณศักดิ์ศรี บํานาญอําเภอทุงหวา

415    10921 นายสุทรรศน  จุนณศักดิ์ศรี บํานาญอําเภอทุงหวา

416    4180 นายพฤทธิโชติ  อภิวรศักดิ์ บํานาญอําเภอทุงหวา

417    6986 ด.ต.เฉลิมชัย  บุญมีเจริญทรัพย บํานาญอําเภอทุงหวา

418    5792 นายปรีชา  จิตรหลัง บํานาญอําเภอทุงหวา

419    6348 น.ส.กัลยา  โสสนุย บํานาญอําเภอทุงหวา

420    4689 นายประพันธ มอบพิจิต บํานาญอําเภอทุงหวา

421    6731 นายอมาตย  ลิมานัน บํานาญอําเภอทุงหวา

422    7138 นายดําริ  เขียดเดช บํานาญอําเภอทุงหวา

423    2378 นายจรูญ  เหลาวทัญู บํานาญอําเภอทุงหวา

424    6098 นางสาวสุดใจ  แซอึ้ง บํานาญอําเภอทุงหวา

425    1041 นายสนอง  เมืองปาน บํานาญอําเภอมะนัง

426    1428 นางจงจิตต  เมืองปาน บํานาญอําเภอมะนัง

427    2285 นายพงศศิลป  ละอองรัตน บํานาญอําเภอมะนัง

428    3183 นายประสาน  ละมูลสุข บํานาญอําเภอมะนัง

429    3554 นายเอกสิทธิ์  หมาดสุเรน บํานาญอําเภอมะนัง

430    3743 นายเบื้อน  ชลมูณี บํานาญอําเภอมะนัง

431    4821 นายจําลอง ดําอําไพ บํานาญอําเภอมะนัง

432    4831 นายจริน  สุวรรณโณ บํานาญอําเภอมะนัง

433    4833 นายมนตรี  รัตนมนตรี บํานาญอําเภอมะนัง

434    5265 นายหรรษา  โชติไพรัตน บํานาญอําเภอมะนัง



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

435    6289 นางสาวอริศรา  ยืนยง บํานาญอําเภอมะนัง

436    7504 นายสันติ  แสงแกว บํานาญอําเภอมะนัง

437    7530 นายสมนึก  ชางพูด บํานาญอําเภอมะนัง

438    7978 นางสมบูรณ  ชูเจริญ บํานาญอําเภอมะนัง

439    8554 นางเหมรา  ขันจันทรแสง บํานาญอําเภอมะนัง

440    5719 นายมานิตย  ยองหิ้น บํานาญอําเภอมะนัง

441    5891 นางวรรทนี  สวัสดี บํานาญอําเภอมะนัง

442    8879 นางจีรกานต  ฝาหละเหย็บ บํานาญอําเภอมะนัง

443    6323 นางปยนุช  วรรณโร บํานาญอําเภอมะนัง

444    3489 นายวิมล  เศียรอุน บํานาญอําเภอเมืองละงู

445    4000 นายอภิสิทธิ์ โสยดี บํานาญอําเภอเมืองละงู

446    5200 นายสงวน  หมาดอี บํานาญอําเภอเมืองละงู

447    5236 นายบุญสง  เอียดสุย บํานาญอําเภอเมืองละงู

448    5373 นางทิพาพร  หัสมา บํานาญอําเภอเมืองละงู

449    5570 นางสมศรี  เอียดสุย บํานาญอําเภอเมืองละงู

450    5831 นายวิม  องศารา บํานาญอําเภอเมืองละงู

451    5901 นางปรียดา  ปฏิมินทร บํานาญอําเภอเมืองละงู

452    6055 นายศักรินทร  สองเมือง บํานาญอําเภอเมืองละงู

453    6099 นายประนอม  พรหมมี บํานาญอําเภอเมืองละงู

454    6360 นางนิรมล  กาเส็มสะ บํานาญอําเภอเมืองละงู

455    6785 นายยาหยา สันมาหมูด บํานาญอําเภอเมืองละงู

456    7077 นางสิริ  เด็นเบ็น บํานาญอําเภอเมืองละงู

457    7845 นางสาวอมรากร  วงศกําไร บํานาญอําเภอเมืองละงู

458    7994 นางเจิม  หยงสตา บํานาญอําเภอเมืองละงู

459    8569 นางขวํญจิต หยงสตาร บํานาญอําเภอเมืองละงู

460    8644 นางศิวพร  โขวัฒนกุล บํานาญอําเภอเมืองละงู

461    428 นายโสภณ  สุวรรณพงศ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

462    600 นางนพคุณ  สมะบุพ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

463    676 นางสมคิด  นวลขาว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

464    688 นางชะเอม  เสาวคนธ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

465    791 นางอัจฉรา  สันบู บํานาญอําเภอเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

466    812 นายภิญโญ  พรหมสุนทร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

467    961 นางชอมาลี  นาคบรรพต บํานาญอําเภอเมืองสตูล

468    975 นายบุญแพ  โกประวัติ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

469    1042 นางสายใจ  เกตะวันดี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

470    1102 นายชุมพล  ติณรัตน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

471    1102 นางสมใจ ติณรัตน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

472    1116 นายสุนทร  บุญชูประภา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

473    1116 นางชนิกานต  บุญชูประภา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

474    1131 นางละออ  สระกวี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

475    1131 นายวิมล  สระกวี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

476    1148 นางเสาวภาคย  มณีพรหม บํานาญอําเภอเมืองสตูล

477    1192 นางจันทิรา  แปนชวย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

478    1237 นางกัลยา  พวงแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

479    1320 นายไสว  สังขทอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

480    1321 นายโกวิท เอียดนุช บํานาญอําเภอเมืองสตูล

481    1321 นางสมคิด  เอียดนุช บํานาญอําเภอเมืองสตูล

482    1347 นายประสิทธิ์  ภูมิธรกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

483    1422 นางอารยา พรหมสุนทร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

484    1427 นางสมพรพิศ ชูวงศ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

485    1431 นางทันตา  ชูชวย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

486    1463 นายบาสอด  บุญนํา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

487    1472 นางสาวอํานวย  ทิพยดนตรี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

488    1523 นายมนัส  อังสุภานิช บํานาญอําเภอเมืองสตูล

489    1536 นายเรวัต  พัฒนขจร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

490    1570 นายเกื้อ  กั้วพานิช บํานาญอําเภอเมืองสตูล

491    1572 นายไพโรจน  ทิพยมณี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

492    1581 นายผดุง  ชนะภัย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

493    1798 นายถนัด  สังวาล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

494    1812 นางปราณี  โกสียรัตนาภิบาล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

495    1862 นายสมชัย  สิริอรรถสุข บํานาญอําเภอเมืองสตูล

496    1895 นายชาตรี  สันบู บํานาญอําเภอเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

497    1921 นางสาวสุเชาวณี  สนิทมัจจะโร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

498    1978 นางบุญเกิด  บัวออน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

499    2094 นางมัทนา  แซะอาหลี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

500    2176 นางประมูล  มีบุญ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

501    2241 นางจันทรศรี  ชุมเขียว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

502    2249 นายฉลาด  ทองรอยชั่ง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

503    2251 นางผุสดี  ปนทองพันธ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

504    2266 นางสาวกันธิมา  สุวรรณกิจ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

505    2277 นางจุไรวรรณ  เกิดผล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

506    2295 นายจํานงค  เหลาสุวรรณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

507    2340 นางกุลญาดา ลิมานนท บํานาญอําเภอเมืองสตูล

508    2357 นางกรรภิรมย  จงหวัง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

509    2359 นางสําอาง  เดชหนู บํานาญอําเภอเมืองสตูล

510    2366 นางรัตนา  จารุวรรณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

511    2370 นายประนาท  นุรักษภักดี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

512    2402 นายเดชา  คงแข็ง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

513    2409 นางยุบล  ดวงใส บํานาญอําเภอเมืองสตูล

514    2410 นางสุมาลี  หลงกูนัน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

515    2513 นายสวาง ไกรเอียด บํานาญอําเภอเมืองสตูล

516    2537 นายนรบดี  โชโต บํานาญอําเภอเมืองสตูล

517    2537 นางพวงเพ็ญ  โชโต บํานาญอําเภอเมืองสตูล

518    2551 นางปยะดา  กลับแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

519    2582 นางรสนา  บินสอาด บํานาญอําเภอเมืองสตูล

520    2671 นางสุจิตรา  สังวาลย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

521    2689 นางสุวินทรา  ชวยบุญ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

522    2717 นายวิจิตร  จันทรัตน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

523    2748 นางจันทรจิรา  สังขทอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

524    2776 นางรัตนศรี  สิทธิสาร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

525    2795 นายบรรจบ พยายาม บํานาญอําเภอเมืองสตูล

526    2830 นายวรวุธ  ชวยบุญ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

527    2836 นางวลัยพร  เจริญผล บํานาญอําเภอเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

528    2929 นายจีรศักดิ์  หมีนเตะ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

529    2934 นายเลิศ  เตสวน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

530    2955 นางแสงนวล  อุมาจิ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

531    2963 นายสานนท  สุขศรี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

532    2986 นางโสภา  จอมสวาง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

533    2989 นายอํานวย ปลอดทอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

534    3028 นางวิภาดา บุญชูดวง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

535    3049 นางสาวเพ็ญศรี  ปราณสุข บํานาญอําเภอเมืองสตูล

536    3086 นายรมหลี  สุมาลี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

537    3133 นางนิราศรี โตะหวันหลง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

538    3138 นางอรนุช  ขุนเจริญ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

539    3138 ร.ต.ท.กําพล ขุนเจริญ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

540    3182 นายพชรพล  ปานเพชร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

541    3190 นางสาวปราณี  เจริญผล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

542    3224 นางนิตยา  แซลิ่ม บํานาญอําเภอเมืองสตูล

543    3224 นายเกษียร  แซลิ่ม บํานาญอําเภอเมืองสตูล

544    3422 นางฉายคิ่ม ยิ้มเย็น บํานาญอําเภอเมืองสตูล

545    3422 นายสมนึก  ยิ้มเย็น บํานาญอําเภอเมืองสตูล

546    3427 นายอุเส็น  หลงเจะ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

547    3485 นายฐานันดร  มนัสวิน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

548    3519 นายบุญพร  สามารถ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

549    3541 นายสนิท  เทพหลา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

550    3571 นางปุณณภา  เสมสม บํานาญอําเภอเมืองสตูล

551    3572 นางผกามาศ  เหมศิริ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

552    3575 นายเฉลิมชัย  พุมปราณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

553    3601 นายระเริง  รัตนเกษร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

554    3608 นายสมชาย  สุขจันทร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

555    3615 นางจินตนา  ศรีนอย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

556    3632 นางสุนีย  รัตนฐากูร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

557    3637 นายอรุณ  เจริญผล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

558    3647 นางสุธาวัลย  เหมหมาด บํานาญอําเภอเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด
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สังกัด (บํานาญตางฯ)

559    3664 นางจิตประภา จอมสวาง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

560    3669 นางอํานวยพร  ขุนเพชรวรรณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

561    3732 นางวณี  วุฒิการ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

562    3736 นายไพโรจน  สังฆานาคิน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

563    3742 นายชโนดม  ไชยภักดี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

564    3742 นางอารีย ไชยภักดี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

565    3755 นายคลอง  จินดานุ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

566    3755 นางละเอียด  จินดานุ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

567    3770 นางกาญจนา  หิรัญญสมบัติ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

568    3839 น.ส.กิ่งแกว  กุลไพบูลย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

569    3840 นางสมจิตร ดําศรี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

570    3857 นายศักดิ์  ศรีรัตน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

571    3865 นางอาภรณ  ผิวลอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

572    3868 นายชัยทัต  ตันสกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

573    3875 นายสุพร  รังสรรค บํานาญอําเภอเมืองสตูล

574    3934 นางนันทพรรณ  คงแข็ง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

575    3946 นางรัตนา  แกวทอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

576    3950 นายสารี  ณ ถลาง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

577    3954 นายบุญเรือง  ศิริวัฒน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

578    3954 นางจิราวรรณ  ศิริวัฒน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

579    3956 นายสมศักดิ์   ละใบเด็น บํานาญอําเภอเมืองสตูล

580    4006 นางกรุณา  กมลวรรณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

581    4011 นายสะการิยา อุมาจิ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

582    4039 นายชุมพร เอี้ยวศิริโชค บํานาญอําเภอเมืองสตูล

583    4041 นางวรรณา  สวัสดี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

584    4073 นางสุมน  ปลอดขาว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

585    4077 นายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

586    4077 นางฐิติมา  ประทีปวัฒนพันธ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

587    4079 นายสุธรรม  สิทธิชัย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

588    4080 นางกัญจนา  ไพรัตน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

589    4081 น.ส.ดรุณี  สุปราณี บํานาญอําเภอเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

590    4086 นายสวาท  ชูแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

591    4086 นางภิรมย  ชูแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

592    4089 นางเจะบวง  สุปราณี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

593    4124 นางเสาวนิตย  วิเศษสินธุ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

594    4141 นางกาบมณี  เสมาทอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

595    4144 นายธีรภัทร  ไชยจารีย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

596    4145 นางสิรินรา  สิริพร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

597    4148 นางศรินรัตน  ชูมี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

598    4149 นางดุษฎี  ตันสกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

599    4158 นายกมล  ชูแสง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

600    4170 นางวนิดา  พูรัตนศิลป บํานาญอําเภอเมืองสตูล

601    4185 นางวีณา  รัตนะ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

602    4208 นางอมรรัตน  อโณทัย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

603    4208 นายอภิชา  อโณทัย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

604    4208 น.ส.ณัชชา  อโณทัย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

605    4211 นายเพ็ญภาค  สุวรรณจินดา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

606    4218 นายทนง  โลหะจินดา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

607    4247 นายจรูญโรจน  สุนทรนันท บํานาญอําเภอเมืองสตูล

608    4257 นางสุนันท  ชุมทอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

609    4257 ด.ต.วิรัตน  ชุมทอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

610    4258 นายภิภพ  วัฒนะ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

611    4258 นางมณฑา วัฒนะ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

612    4260 นางธนีภรณ  สุขแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

613    4275 นางสาวโศภิษฐ ตันติวัฒนา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

614    4289 นางศิริพร  วงศศุภลักษณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

615    4289 นายพรชัย  วงศศุภลักษณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

616    4291 นางธนาฤดี  ซวนยะโก บํานาญอําเภอเมืองสตูล

617    4299 นางทิพย  เทศอาเส็น บํานาญอําเภอเมืองสตูล

618    4331 นางละออง  ประชาเรืองฤทธิ์ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

619    4366 นายสุนัย  ณ นคร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

620    4419 นางนิรันดร  ธรรมบํารุง บํานาญอําเภอเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

621    4429 นางพศิกา  เวหาลอย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

622    4430 นางวิจิตรา  ตันเปรมวงค บํานาญอําเภอเมืองสตูล

623    4432 นางศุลีพร  มหาเจริญ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

624    4444 นางประไพ  บุญชวย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

625    4449 นายสวัสดิ์  ไชยณรงค บํานาญอําเภอเมืองสตูล

626    4456 นางโรจนา  จันทรานุศาสตร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

627    4457 นางผะอบ  ทิพยดนตรี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

628    4469 นางจีระพันธ  พิศาลสินธ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

629    4474 นายกมล  พรหมบุญแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

630    4474 นางเพ็ญแข  พรหมบุญแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

631    4478 นางวีระวรรณ  รักสุวชน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

632    4481 นายสุนันท  ศรีสุวรรณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

633    4502 นางอัมลาน  นาคพันธุ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

634    4567 นางเลขา  ทุงหวา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

635    4579 นางปนัดดา  โชติมณี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

636    4586 นายสุทธิพล  หลีเส็น บํานาญอําเภอเมืองสตูล

637    4606 นายสมโชค  อัจฉริยะวัฒน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

638    4610 นางพรทิพย  กั้วพานิช บํานาญอําเภอเมืองสตูล

639    4635 นายโพธิ์  โกประวัติ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

640    4635 นางโปสุย  โกประวัติ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

641    4648 นายวรัตน  แสงเจริญ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

642    4661 นางอําไพ  สังฆานาคิน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

643    4679 นายอํานาจ  ติงสงา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

644    4695 นายสหัส นาบี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

645    4704 นายสมนึก  ชุมแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

646    4745 นางแสน  สุขเนียม บํานาญอําเภอเมืองสตูล

647    4754 นางศุภวรรณ ตั้งวรางกูร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

648    4772 นางอําไพ  ดุษฎี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

649    4774 นายสุทธา  หมั่นยามีน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

650    4800 นายสมาหรา  หมันเละ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

651    4818 นายผลศักดิ์  หาหลัง บํานาญอําเภอเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

652    4826 นางสาวสิริลักษณ  ตั่นสกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

653    4828 นางอารียพันธุ  แสงเจริญ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

654    4847 นายสวัสดิ์  โสสนุย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

655    4850 นางหวานใจ  หลงหัน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

656    4853 นายนิรันดร  วงศกระพันธ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

657    4853 นางเอี่ยม  วงศกระพันธ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

658    4855 นายโสภณ  สุขแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

659    4858 นางนิภา แซเฮา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

660    4866 นางสมจิต  นิสาเฮาะ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

661    4868 นายอานัด  สะอาด บํานาญอําเภอเมืองสตูล

662    4878 นางสมภักดิ์  มโนนุกูล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

663    4879 นางจารีย  มีบุญ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

664    4885 นายสวัสดิ์  ณ พัทลุง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

665    4919 นายโดด  รบบานา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

666    4927 นางสาวสุกัญญา  คุนะมะเส บํานาญอําเภอเมืองสตูล

667    4930 นางเพิ่มสุข  ฉิมนวล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

668    4947 นายชัยพร  กัลยาศิริ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

669    4947 นางสาวสุภาวดี  ชูติระกะ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

670    4949 นางสาวเพ็ญศรี  ชนะสิทธิ์ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

671    4966 นายสุรพล  ฮะอุรา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

672    4967 นางฉวีวรรณ  ฮะอุรา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

673    4975 นายอดุลย  มะมิง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

674    4990 นายอุทัย  สุวรรณรัตน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

675    4992 นางอนงค  รัตนวงศ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

676    5004 นางอภิรศา  เกษตรสุนทร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

677    5005 นางกัลยา  ไชยจารีย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

678    5014 นางลักษณา  หิรัญญสมบัติ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

679    5071 นางเพ็ญนภา ปานรงค บํานาญอําเภอเมืองสตูล

680    5071 นายดิเรก  ปานรงค บํานาญอําเภอเมืองสตูล

681    5085 นางสาวลดาวัลย  หนุนอนันต บํานาญอําเภอเมืองสตูล

682    5099 นายอดุลย  เลิศอริยะพงษกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

683    5158 นางลัดดา  อัจฉริยะวัฒน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

684    5255 นางกฤษฎารัตน  กัลชาญพิเศษ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

685    5275 นางสุพรรณี จุลนวล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

686    5324 นายนเรนทร ฮองสกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

687    5370 นางประจวบ  เหลาสุวรรณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

688    5392 นายสุกิจ  อนุวัฒนวงศ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

689    5424 นายนิรันดร  ทองสุวรรณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

690    5427 นายจเรรัตน  โตะหวันหลง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

691    5451 นายสมทบ  เมืองสุวรรณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

692    5465 นางฆอดียะ  ชางคิด บํานาญอําเภอเมืองสตูล

693    5493 นางสาวนงเยาว  ขันทอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

694    5538 นางละออ  ใจสมุทร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

695    5568 นางอภิญญา  วิชัยธรรมธร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

696    5598 นายนิตย เพ็งแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

697    5617 นางอัมภณรัตน  ปะลาวัน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

698    5639 นางศิวนันท  พัชรโรจนโสภณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

699    5641 นางสาลี  เนียมละออง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

700    5647 นายณรงค  โภชนาหาร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

701    5674 นายสามารถ  รัตนฐากูร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

702    5733 นางพันธทิพย  ราชฤทธิ์ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

703    5748 นายสมาน  ลิขิตจิตกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

704    5750 นายปรีชา  ราชรักษ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

705    5776 นางพวงพิศ  ลิมานนท บํานาญอําเภอเมืองสตูล

706    5796 นางบุญเจือ  เตสวน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

707    5809 นางนวลฉวี ตันพานิช บํานาญอําเภอเมืองสตูล

708    5826 นางราภรณ  มนัสวิน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

709    5828 นางหนูภา ครุวรรณพัฒน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

710    5828 นายสมมาตร ครุวรรณพัฒน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

711    5867 นางจิรภา วงศกระพันธ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

712    5875 นายไพทัศน  นาคบรรพต บํานาญอําเภอเมืองสตูล

713    5895 นายสุพัตร  สุวรรณรัตน บํานาญอําเภอเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

714    5906 นายบรรลือ  หนูนุม บํานาญอําเภอเมืองสตูล

715    5906 นางเยาวลักษณ  หนูนุม บํานาญอําเภอเมืองสตูล

716    5913 นางสุนีย  ชุมชาติ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

717    5929 น.ส.เบญจมาศ  ดารารุจา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

718    5949 นางนิภา  ดังเดน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

719    6003 นายแฉลม  คงตรา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

720    6027 นางบุญธรรม  บุญชวย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

721    6027 ด.ต.อุทัย  บุญชวย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

722    6032 นายสมพงศ  สิทธิกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

723    6047 นายอุดม  สุวรรณจันทร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

724    6048 นางสุคนธ  อังสุภานิช บํานาญอําเภอเมืองสตูล

725    6051 นางผุสดี  พลรักษ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

726    6058 นางจําเริญ  จันทรจักษุ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

727    6070 นางอุไรวรรณ  แสงเจริญ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

728    6075 นางศิพากร ลิมปวนัสพงศ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

729    6075 นายบุญเลี้ยง ลิมปวนัสพงศ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

730    6111 นางสาวประวี  เถรแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

731    6113 นายสมปอง  สังขแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

732    6114 นายวิโรจน  ยกชม บํานาญอําเภอเมืองสตูล

733    6123 นายวซาณี  มีรน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

734    6125 นางเยาวนิจ  พลรักษ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

735    6145 นางสุวัชรี  สายพรม บํานาญอําเภอเมืองสตูล

736    6180 นายจรูญ  สันบู บํานาญอําเภอเมืองสตูล

737    6200 นางสาววลัญชกร   มานะศิริ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

738    6201 นายบัญญัติ  รักศิลป บํานาญอําเภอเมืองสตูล

739    6214 นางอุฬาลิน  สุวรรณวงศ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

740    6214 นายชาญชัย สุวรรณวงศ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

741    6228 นางเบญจา  ดาหมาน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

742    6250 นางพรทิพย ฮองสกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

743    6251 นางวณีวรรณ  สุวรรณรัตน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

744    6280 นางโสพิศ  แสงจันทร บํานาญอําเภอเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

745    6320 นางทิพยอรุณศรี ทองชวย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

746    6327 นางอําไพ  ศิริขันตยกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

747    6337 นายสนาน  สุวรรณละออง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

748    6342 นายวิศิษฐ  โภชนา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

749    6357 นายอพิศาล  นุยเด็น บํานาญอําเภอเมืองสตูล

750    6364 นายรัศมินต  ยุนุย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

751    6373 นายสมใจ  พัชรโรจนโสภณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

752    6374 นางเฉลิมศรี โภชนา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

753    6377 นางนงเยาว  วิชญวรนันท บํานาญอําเภอเมืองสตูล

754    6409 นางกาญจนา  ไมเรียง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

755    6410 นายกฤษ  จันทรปลอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

756    6436 นายไพรัช  สวัสดี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

757    6445 นายศิษฎา  นารีเปน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

758    6446 นายขอม ทรัพยมี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

759    6447 นางวัชรี  เงินหลอ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

760    6447 ร.ต.ต.นิกร  เงินหลอ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

761    6474 นางอารี  นกนวล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

762    6501 นายอุดม ทิพยนรากุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

763    6515 นางจันทิรา  เศรษฐพูธ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

764    6519 นางทาริกา  สังขแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

765    6554 นายอัมพล  เอียดนุช บํานาญอําเภอเมืองสตูล

766    6588 นางงามจิตต  หลงกูนัน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

767    6670 นายวรัญญ  อังสุภานิช  บํานาญอําเภอเมืองสตูล

768    6721 นางปทมา  สามารถ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

769    6779 นางบุญมาศ  ศรีสุวรรณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

770    6793 นายฉลาด  ทับทัด บํานาญอําเภอเมืองสตูล

771    6812 นางการาสม  ปะลาวัน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

772    6848 นางสงศรี  คงชูชวย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

773    6883 นางมณี  ศิชธาชู บํานาญอําเภอเมืองสตูล

774    6885 นายพิสิฐ อุสัยนี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

775    6886 นางสมศรี  อุสัยนี บํานาญอําเภอเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

776    6912 นางจรวยพร  สุวรรณรัตน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

777    6913 นางสาวอาภรณ  สันเพ็ง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

778    6916 นายไพโรจน  แดงมณี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

779    6929 นางสําเภา  ราชรักษ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

780    6933 นายดํารงค  รัตนมนตรี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

781    6962 นายกมลชัย  ดิสระ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

782    7005 นายนิพนธ  เพ็ชรทอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

783    7060 น.ส.เพ็ญศรี  ธรรมรัตน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

784    7074 นายเลิศศักดิ์  ศรีดนุเดช บํานาญอําเภอเมืองสตูล

785    7102 นายรังสิทธิ์  สุปราณี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

786    7115 นางแสงแข  รองเดช บํานาญอําเภอเมืองสตูล

787    7137 นางพูนศิริ  จินเอียด บํานาญอําเภอเมืองสตูล

788    7137 ร.ต.ต.มนูญ  จินเอียด บํานาญอําเภอเมืองสตูล

789    7139 นางวรรณา  ทองสิวรรณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

790    7174 นายอุดม  นิยมเดชา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

791    7182 นางเย็นจิต สุวรรณรักษา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

792    7216 นายประสิทธิ์  พยายาม บํานาญอําเภอเมืองสตูล

793    7286 นายวิภัชภณ สุธากุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

794    7320 นางราตรี รัตนโกศล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

795    7349 นายวิเลศ  ลิมปมาศ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

796    7382 นางนัตถณพัชร  ศรีสมานุวัตร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

797    7431 นายสุทิน  แตมแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

798    7498 นายสุทธิพงศ  เทพนรินทร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

799    7511 นางกรรณิกา  เดชกุมพล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

800    7522 นางสาวฐชณรร  ลิมปมาศ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

801    7554 นางปาลีรัตน  เหมรา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

802    7567 นายวิโรจน  ดาหลาย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

803    7575 นายสุทธิ  สายสุนีย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

804    7605 นางอัสสมะ  ฮะอุรา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

805    7625 นางสาวกมลพร  ทิพยแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

806    7665 นางสุจิตรา ตรีพันธ บํานาญอําเภอเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

807    7726 นายพิศ  ฉิมนวล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

808    7730 นางพรทิพย หอทอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

809    7730 จสอ.เกษมทรัพย หอทอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

810    7774 นายเจษฎา  โตะปลัด บํานาญอําเภอเมืองสตูล

811    7776 นายวิโรจน สงาบานโคก บํานาญอําเภอเมืองสตูล

812    7777 นางกัลญา  เมธีลักษณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

813    7813 นางเสมอใจ  ศรีคง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

814    7813 นายบุญนาค  ศรีคง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

815    7816 นายเทิดศักดิ์  วิชญวรนันท บํานาญอําเภอเมืองสตูล

816    7877 นางสาววิมลรัตน  แอเหย็บ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

817    7900 นางรัญชนรวี  ธรรมปรีชาถาวร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

818    7904 นางรัตติยา  แกสมาน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

819    7928 นางพรทิพย  เฉิดฉายพันธุ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

820    7933 นายชรินทร  บูหมันสนูบุตร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

821    7958 นายราเชนทร  ยาติกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

822    7992 นางสาวปวีณา  ใบหลี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

823    8033 นางอินทิรา  เพ็งแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

824    8068 นายคํานึง  ดวงจันทร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

825    8068 นางอุบล  ดวงจันทร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

826    8071 นางณัฎฐนิช  รอดคงที่ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

827    8073 นางกฤษณา  นามพิสิฐศิริกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

828    8092 นายจรุวัตร  ศรีดนุเดช บํานาญอําเภอเมืองสตูล

829    8171 นายอมาตย  ปยะตู บํานาญอําเภอเมืองสตูล

830    8172 นางวรรณี ศรีดนุเดช บํานาญอําเภอเมืองสตูล

831    8208 นายมนูญ  ดาเระหมีน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

832    8256 นายเกษม  นอยสําลี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

833    8256 นางอุไรวรรณ  นอยสําลี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

834    8277 นายฮาหมีด  สามิน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

835    8297 นางพรรณี โอมปาน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

836    8303 นางกนกชล เกษมสิริกร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

837    8317 นางสาวชุติมา  รัตนวรรณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด
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สังกัด (บํานาญตางฯ)

838    8330 นางประไพ  คงยอด บํานาญอําเภอเมืองสตูล

839    8332 นางเกาเซียะ  กะดะ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

840    8350 นางสมบูรณ  เทพเกลี้ยง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

841    8353 นายอรุณ  ไปรฮูยัน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

842    8353 นางเจะออแน   ไปรฮูยัน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

843    8354 นางสาลี  ชูสิงห บํานาญอําเภอเมืองสตูล

844    8378 นายวินัย  รุงรักษา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

845    8378 นางสมรัก  รุงรักษา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

846    8415 นายเหร็น  อาดํา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

847    8416 นายอํามาตย  สะลิเปน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

848    8436 นายกร  พวงแกว บํานาญอําเภอเมืองสตูล

849    8468 นางบังอร  ตันสกุล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

850    8496 นายสุริยะ  พรอมมูล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

851    8496 นางเพ็ญพรรณ  พรอมมูล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

852    8500 นางสุกัญญา  ฟองศรี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

853    8568 นายวราห  แสงเจริญ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

854    8646 นายสุทิน  ไชยเจริญ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

855    8694 นางกรองกาญจน  วงศสุวรรณ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

856    8706 นายประเทือง  ศิริมุสิกะ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

857    8737 นายสมใจ  บุญแนบ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

858    8740 นางสมหมาย  รังสรรค บํานาญอําเภอเมืองสตูล

859    8760 นายสมศักดิ์ เอี่ยวเล็ก บํานาญอําเภอเมืองสตูล

860    8870 นายสําเริง  อุยจาย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

861    8894 นายวีระศักดิ์  ศิริคะรินทร บํานาญอําเภอเมืองสตูล

862    9138 นายสมศักดิ์  คุณสนอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

863    9203 นางสาวกาญจนา  แสงเจริญ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

864    9312 นายวินิจ  มุขวัลย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

865    9315 นายสมบูรณ  ดังเดน บํานาญอําเภอเมืองสตูล

866    9412 นายวสันต  ทองเมือง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

867    9414 นางกรทอง  จิระภัคกฤตติกา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

868    9472 นายเจริญ แซเฮา บํานาญอําเภอเมืองสตูล
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869    9474 นางสุวณี  ไชยศักดิ์ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

870    9567 นายอานนท  สุวาหลํา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

871    9580 นายสราวุธ  โตะหลี บํานาญอําเภอเมืองสตูล

872    9596 นายแซม  ไชยจิตต บํานาญอําเภอเมืองสตูล

873    9895 นางทรงศรี  คงสุข บํานาญอําเภอเมืองสตูล

874    9923 นายวัชระ  วัชรสกลพงษ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

875    10115 นายสถาพร  วิจิตรจรรยา บํานาญอําเภอเมืองสตูล

876    10168 นางพรทิพย  เจิมพงศ บํานาญอําเภอเมืองสตูล

877    10333 นางโฉม  ศรีดนุเดช บํานาญอําเภอเมืองสตูล

878    10420 นายจารึก  โภชนุกูล บํานาญอําเภอเมืองสตูล

879    10512 นางสาวจันทรา  พัทคง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

880    10530 นางสาวพรทิพย  หลังยาหนาย บํานาญอําเภอเมืองสตูล

881    10622 นางจรรยา  จันทรปลอง บํานาญอําเภอเมืองสตูล

882    902 นายพินิจ ไพจิตจินดา บํานาญอําเภอละงู

883    1026 นายประคอง  ทองรักษา บํานาญอําเภอละงู

884    1379 นายพลช  สราญฤทธิ์ บํานาญอําเภอละงู

885    1530 นายณรงค  ศรีเบญจผล บํานาญอําเภอละงู

886    1661 นายพงษศักดิ์  เอ็มดู บํานาญอําเภอละงู

887    1695 นายอภิเชตน  ลัดเลีย บํานาญอําเภอละงู

888    1738 นายสุทธา  แซะอาหลี บํานาญอําเภอละงู

889    1771 นางเสนห  หวันตาหลา บํานาญอําเภอละงู

890    1919 นายสวัสดิ์  นารจิต บํานาญอําเภอละงู

891    1985 นางกุมารี  สัตยาพิมล บํานาญอําเภอละงู

892    1985 รตต.ปราโมทย  สัตยาพิมล บํานาญอําเภอละงู

893    2170 นายวิชัย  แทงทอง บํานาญอําเภอละงู

894    2203 นางเรณู  ตระกูลดิษฐ บํานาญอําเภอละงู

895    2225 นางจรงค  วัชระเสรีกุล บํานาญอําเภอละงู

896    2288 นางอัญชลี  เอ็มดู บํานาญอําเภอละงู

897    2322 นายดวงพร  อุศมา บํานาญอําเภอละงู

898    2335 นางวิมล  เจริญวงศ บํานาญอําเภอละงู

899    2392 นายพงษ  เจริญฤทธิ์ บํานาญอําเภอละงู
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900    2397 น.ส.กรรณิกา  หลีเจริญ บํานาญอําเภอละงู

901    2425 นายนิรัตน  ดวงมณี บํานาญอําเภอละงู

902    2425 นางเตือนใจ ดวงมณี บํานาญอําเภอละงู

903    2457 นางวรรณดี  ยกรัตน บํานาญอําเภอละงู

904    2486 นางวนิดา  ราเย็น บํานาญอําเภอละงู

905    2593 นางสาวสีดา  เจริญฤทธิ์ บํานาญอําเภอละงู

906    2693 นายดาหนัน  หลังนุย บํานาญอําเภอละงู

907    2723 นางนิรมล  หลงหา บํานาญอําเภอละงู

908    2801 นางอังศนา ปสิตโร บํานาญอําเภอละงู

909    2828 นางณัฐวลัย  เจือสุทธิลักษณ บํานาญอําเภอละงู

910    2871 นางสาวเกษร  แซวอง บํานาญอําเภอละงู

911    2872 นางสุพรรณ  ขุนราษฎร บํานาญอําเภอละงู

912    2873 นางสาวกันยา  ทองดี บํานาญอําเภอละงู

913    2875 นายเสิม สุขการณ บํานาญอําเภอละงู

914    2970 นายเสริฐจิต  แดงนุย บํานาญอําเภอละงู

915    2979 นายทวีศักดิ์  หลีหาด บํานาญอําเภอละงู

916    3007 นายอาเฉด  นิ่งแบบ บํานาญอําเภอละงู

917    3123 นางกัญจนา  สมาคม บํานาญอําเภอละงู

918    3191 นางนิภาภรณ รักษะโบะ บํานาญอําเภอละงู

919    3220 นายชานนท  นานานนท บํานาญอําเภอละงู

920    3239 นายสุทิน  ลัทธภาณุกช บํานาญอําเภอละงู

921    3578 นายมนัส สุขปกษา บํานาญอําเภอละงู

922    3634 นายชัยนาบ  สุวรรณกาศ บํานาญอําเภอละงู

923    3928 นางจิรพรรณ  หวันโสะ บํานาญอําเภอละงู

924    3942 นางจันทิรา  ปากบารา บํานาญอําเภอละงู

925    3943 นางอารอบ  จินดารัตน บํานาญอําเภอละงู

926    4002 นางอริยภรณ  ภักดี บํานาญอําเภอละงู

927    4019 นายปรีชา ขวัญซาย บํานาญอําเภอละงู

928    4019 นางอาสยา ขวัญซาย บํานาญอําเภอละงู

929    4057 นายพลากร  ทองรุง  บํานาญอําเภอละงู

930    4070 นางมณี  จิตตหลัง บํานาญอําเภอละงู
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931    4076 นางนงนุช สองเมือง บํานาญอําเภอละงู

932    4128 นางเจียมจิต  เกษมสุข บํานาญอําเภอละงู

933    4132 นางสุนิดา  หลงสมัน บํานาญอําเภอละงู

934    4204 นางศรีดาวรรณ  ชูมี บํานาญอําเภอละงู

935    4219 นายองอาจ มหัทธโน บํานาญอําเภอละงู

936    4348 นายอรพันธุ  บินรินทร บํานาญอําเภอละงู

937    4473 นายประเสริฐ  อโณทัย บํานาญอําเภอละงู

938    4549 นายสิทธิศักดิ์  ขุนราษฎร บํานาญอําเภอละงู

939    4565 นายลิขิต  สองเมือง บํานาญอําเภอละงู

940    4566 นายสุชาติ  นิยมเดชา บํานาญอําเภอละงู

941    4642 นางสุรีย  อุสมา บํานาญอําเภอละงู

942    4643 นางอรนงค  ทองรักษา บํานาญอําเภอละงู

943    4644 นางนงนุช  นานานนท บํานาญอําเภอละงู

944    4702 นางจินดา  อโณทัย บํานาญอําเภอละงู

945    4716 นายอาณัติ  โชติมันต บํานาญอําเภอละงู

946    4717 นายอาเรน    อุสมา บํานาญอําเภอละงู

947    4721 นายสุธรรม  เวชรังษี บํานาญอําเภอละงู

948    4726 นายอรุณ  เจียมตน บํานาญอําเภอละงู

949    4776 นายภูมนาถ  พันสกุล บํานาญอําเภอละงู

950    4778 นางกิตติภา  ประกายแกวเกาสกุล บํานาญอําเภอละงู

951    4802 นายสุรพล  สดิน บํานาญอําเภอละงู

952    4862 นายวินัย  ภูสัน บํานาญอําเภอละงู

953    4896 นางวีรวัลย  จันทรปาโล บํานาญอําเภอละงู

954    4897 นายพิพัฒน แดงนุย บํานาญอําเภอละงู

955    4903 นางอาภรณ  แซลิ่ม บํานาญอําเภอละงู

956    4918 นางประพิน  หวันตาหลา บํานาญอําเภอละงู

957    4944 นายกฤษฎา  ศรีดนุเดช บํานาญอําเภอละงู

958    4964 นายเรวัต  จิตตหลัง บํานาญอําเภอละงู

959    4981 นางบุญเพิ่ม  ทัศนภาณุ บํานาญอําเภอละงู

960    4982 นางแฉลม สุขคํา บํานาญอําเภอละงู

961    5023 นายวรพจน  จิรศิริมาศ บํานาญอําเภอละงู
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962    5024 นายเลิศศักดิ์  หมีนหวัง บํานาญอําเภอละงู

963    5053 นางวรรณี  หมีนหวัง บํานาญอําเภอละงู

964    5102 นางสุภาณี  นิคะ บํานาญอําเภอละงู

965    5136 นายสมยศ  แทนเอียด บํานาญอําเภอละงู

966    5157 นายบาดี  งะสมัน บํานาญอําเภอละงู

967    5173 นางนุชนารถ  สุขการณ บํานาญอําเภอละงู

968    5181 นายยวดยิ่ง สุวรรณโชติ บํานาญอําเภอละงู

969    5184 นายพยุง  เกื้อเสง บํานาญอําเภอละงู

970    5186 นายอารีย  หวันตาหลา บํานาญอําเภอละงู

971    5189 นายนิรันทร  งะสมัน บํานาญอําเภอละงู

972    5254 นายนิรัตน  หวันสมัน บํานาญอําเภอละงู

973    5272 นายอดิศักดิ์  ยาวาหาบ บํานาญอําเภอละงู

974    5287 นายวิโรจน  วงครักษ บํานาญอําเภอละงู

975    5335 นายเทิดศักดิ์  สุระภินันท บํานาญอําเภอละงู

976    5345 นางภัทรา  สุวรรณละออง บํานาญอําเภอละงู

977    5410 นายสาธร  นุยจันทร บํานาญอําเภอละงู

978    5463 นางถาวร  ภูสัน บํานาญอําเภอละงู

979    5467 นางสุวรรณา  สราญฤทธิ์ บํานาญอําเภอละงู

980    5477 นายนิทัศน จินตนา บํานาญอําเภอละงู

981    5478 นางประไพ จินตนา บํานาญอําเภอละงู

982    5497 นางพรรณี  บินรินทร บํานาญอําเภอละงู

983    5501 นางอมราณี  คลายนา บํานาญอําเภอละงู

984    5504 นางสมมาศ  ชูชวย บํานาญอําเภอละงู

985    5528 นายทศพร  ตระกูลดิษฐ บํานาญอําเภอละงู

986    5594 นายเจะหมัน  กาสเส็น บํานาญอําเภอละงู

987    5599 นายสมพงษ  เหมรา บํานาญอําเภอละงู

988    5643 นายอาณัติ  ราเหม บํานาญอําเภอละงู

989    5655 นางผอบ  ราเหม บํานาญอําเภอละงู

990    5746 นางราศรี  มหัทธโน บํานาญอําเภอละงู

991    5773 นายเธียรวิทย  กาเส็มสะ บํานาญอําเภอละงู

992    5952 นางเพ็ญศรี  แซลิ่ม บํานาญอําเภอละงู
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สังกัด (บํานาญตางฯ)

993    6416 นางประคอง  ปากบารา บํานาญอําเภอละงู

994    6480 นายเกรียงศักดิ์  งะสมัน บํานาญอําเภอละงู

995    6843 นายผอง  ชูชวย บํานาญอําเภอละงู

996    6902 นายถนอม  กาญจนรัตน บํานาญอําเภอละงู

997    6903 นางนิภา  กาญจนรัตน บํานาญอําเภอละงู

998    6906 นางดวงกมล  มินขาว บํานาญอําเภอละงู

999    6989 นางไสว  แทงทอง บํานาญอําเภอละงู

1,000 7008 นายสมาด  มินขาว บํานาญอําเภอละงู

1,001 7130 นายสมปอง  อโณทัย บํานาญอําเภอละงู

1,002 7258 นางรุน  เกื้อเสง บํานาญอําเภอละงู

1,003 7495 นายเกียรติชัย  นิโกบ บํานาญอําเภอละงู

1,004 7571 นางสาวรัตนาพร  สวัสดี บํานาญอําเภอละงู

1,005 7630 นายประมวล  จินดาศรีย บํานาญอําเภอละงู

1,006 7734 นางทัศนีย  นิโกบ บํานาญอําเภอละงู

1,007 7735 นางนวลฉวี  วิเชียรคู บํานาญอําเภอละงู

1,008 7844 นายมนัส  อับดุลลา บํานาญอําเภอละงู

1,009 7960 นายสนิท  ดวงชู บํานาญอําเภอละงู

1,010 7995 นางวนิดา  อับดุลลา บํานาญอําเภอละงู

1,011 8052 นายนิรันทร  ชํานาญนา บํานาญอําเภอละงู

1,012 8311 นายอะหมัด หลีขาว บํานาญอําเภอละงู

1,013 8322 นายสามารถ  บูชารลี บํานาญอําเภอละงู

1,014 8451 นางสุจินธรา สุธากุล บํานาญอําเภอละงู

1,015 8488 นางอุบล ดวงชู บํานาญอําเภอละงู

1,016 8507 นางสุมาลี  มาเหร็ม บํานาญอําเภอละงู

1,017 8522 นางดวงมาลย  โคตรพงศ บํานาญอําเภอละงู

1,018 8771 นางบุหลัน  สุระภินันท บํานาญอําเภอละงู

1,019 8801 นางสาววิภา แซขู บํานาญอําเภอละงู

1,020 8826 นายสมนึก  มุสิกะศิริ บํานาญอําเภอละงู

1,021 9042 นายรมหลี  โสะเตง บํานาญอําเภอละงู

1,022 9225 นายอินหยัส  สุติก บํานาญอําเภอละงู

1,023 9425 นายอิทธิพล  เลงเจะ บํานาญอําเภอละงู



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายช่ือสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (บํานาญตางฯ)

1,024 9539 นายทวีป  หวันตาหลา บํานาญอําเภอละงู

1,025 9638 นายฟูอาดี  เด็นเบ็น บํานาญอําเภอละงู

1,026 9966 นางสาวจิราภรณ  วุฒิสรณ บํานาญอําเภอละงู

1,027 10141 นายอุดมศักดิ์  ชูสกุล บํานาญอําเภอละงู

1,028 10610 นายอนุสรณ  ชายเหตุ บํานาญอําเภอละงู

1,029 3123 นายอํานวย  สมาคม บํานาญอําเภอละงู

1,030 3699 นายสัญญา  ชุมจํารัส บํานาญอื่นๆ

1,031 4196 นายอัครินทร กุลวัฒนธนศิริ บํานาญอื่นๆ

1,032 6795 นางสุจิรา  สุวรรณกิจ บําบาญอําเภอควนกาหลง

1,033 3867 นางบําเพ็ญ  สิตะรุโณ บําบาญอําเภอควนกาหลง

1,034 9809 นางสาวสมพร  มูสิกพันธ บําบาญอําเภอควนกาหลง

1,035 8476 นายสวน  สิทธิพงษ บําบาญอําเภอควนกาหลง

1,036 6841 นางสาวโรจนา  อาหลี บําบาญอําเภอควนกาหลง

1,037 7104 นางแจมใส  สะหมัดหานาย บําบาญอําเภอควนกาหลง

1,038 8166 นางรัตติยา  หมูเก็ม บําบาญอําเภอควนกาหลง

1,039 6380 นายเฉลิม  ขินลอง บําเหน็จ (หักผานธนาคาร)

1,040 7162 นายอารักษ  โชติมันต บําเหน็จ (หักผานธนาคาร)

1,041 8394 นางยุภาวดี  วัลวิน บําเหน็จ (หักผานธนาคาร)

1,042 8901 นายนริส  หมาดทิ้ง บําเหน็จ (หักผานธนาคาร)

1,043 9254 นายอานัน  อาหมาน บําเหน็จ (หักผานธนาคาร)


