
ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

1        10647 นางสาวอัสนะ  ตะฮาวัน พนักงานราชการ กศน.

2        10783 นางสาวชฎาพร  ติเศษ พนักงานราชการ กศน.

3        10787 นางสาวบียะ  เพ็งไทร พนักงานราชการ กศน.

4        11083 นางรจนา  ดานเทง พนักงานราชการ กศน.

5        9536 นางเยาวภา  หนูจันทร พนักงานราชการ ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

6        9293 นายธีรวัฒน  หลีน่ิง พนักงานราชการ ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

7        9345 นายฮูเส็น  ยาประจันทร พนักงานราชการ ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

8        9752 นางสาวอรทัย  แพทยศาสตร พนักงานราชการ ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

9        10775 นายประจวบ  แสงจันทรศิริ พนักงานราชการ ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

10       11090 นายนูรุดดีน  แคยิหวา พนักงานราชการ ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

11       9344 นายอัมพันธ  บินอับดุลรามาน พนักงานราชการ ร.ร. จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล

12       11062 นายยูโสบ เหมสลาหมาด พนักงานราชการ ร.ร. ทุงหวาวรวิทย

13       9160 นางอนงค  สันเหล็ม พนักงานราชการ ร.ร. ละงูพิทยาคม

14       9789 นางคณีรัตน  สาเล พนักงานราชการ ร.ร. ละงูพิทยาคม

15       10607 นางสาวยามีละห  ซําสูดิง พนักงานราชการ ร.ร. ละงูพิทยาคม

16       10043 นางศศิธร  หลงหัน พนักงานราชการ ร.ร.กําแพงวิทยา

17       10401 นายอิสฮัก  กูยาหยา พนักงานราชการ ร.ร.สตูลวิทยา

18       11160 นางสาวสุนิสา  เล็กบางพงค พนักงานราชการ อ.ควนกาหลง

19       9111 นางสุนิสา  สืบเหม พนักงานราชการ อ.ทาแพ

20       9268 นายประพล  อุโหยบ พนักงานราชการ อ.ทาแพ

21       9710 นางฮาซานะ  มาลินี พนักงานราชการ อ.ทาแพ

22       10024 นางสุวิดา  มันตุเตะ พนักงานราชการ อ.ทาแพ

23       10706 นางสาวจริยา  อินตาฝา พนักงานราชการ อ.ทาแพ

24       8921 นางดียา  ลิมานัน พนักงานราชการ อ.ทุงหวา

25       9130 นายอินยัส  จิเหม พนักงานราชการ อ.ทุงหวา

26       9137 นางอุไรวรรณ  ไคนุนภา พนักงานราชการ อ.ทุงหวา

27       10709 นางสาวภีรณีย  เขียดเดช พนักงานราชการ อ.ทุงหวา

28       10582 นางวนิดา มณีกามัน พนักงานราชการ อ.มะนัง

29       9285 นางสาวอนุสรา  ลาโยด พนักงานราชการ อ.เมือง

30       10751 นางสาวรัชดา  หาญทะเล พนักงานราชการ อ.เมือง

31       10797 นางสาวสาปยะห  กูดู พนักงานราชการ อ.เมือง

32       9223 นายสาโยด หมีนหวัง พนักงานราชการ อ.ละงู

33       10294 นายบาฮารูดิน  ยาโงะ พนักงานราชการ อ.ละงู

34       10644 นายจรัสพงศ  คงชวย พนักงานราชการ อ.ละงู

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

35       10979 นายอับดนเราะหมาน  กองบก พนักงานราชการ อ.ละงู

36       10838 นายอนุชา  เหะหมัด พนักงานราชการวิทยาลัยเทคนิค

37       10865 นางสาวนภาพร  อังวรพิพัฒน พนักงานราชการวิทยาลัยเทคนิค

38       11011 นายจเด็ด  รัศมิทัต พนักงานราชการวิทยาลัยเทคนิค

39       9301 นางสาวพนิดา   ศิริสกุลอักษร พนักงานราชการศูนยการศึกษาพิเศษ

40       5515 นายเอกชัย  บุญมา โรงเรียนกําแพงวิทยา

41       6612 นายอุเส็น  เหมนะ โรงเรียนกําแพงวิทยา

42       7251 นางสาวนลินี  หวังสบู โรงเรียนกําแพงวิทยา

43       7322 นายสําเริง  หวันเก โรงเรียนกําแพงวิทยา

44       7352 นางจิรา  หัสมา โรงเรียนกําแพงวิทยา

45       7353 นางนริศรา  หยีมะเหร็บ โรงเรียนกําแพงวิทยา

46       7355 นางลดาวัลย  อโณทัย โรงเรียนกําแพงวิทยา

47       7487 นางอารมย  หมื่นจร โรงเรียนกําแพงวิทยา

48       7506 นายจงเจริญ  แคยิหวา โรงเรียนกําแพงวิทยา

49       7907 นางจุพัมพา  หลงเก็ม โรงเรียนกําแพงวิทยา

50       7915 นายอับดลอาสีด  แคยิหวา โรงเรียนกําแพงวิทยา

51       8077 นางสาววรารัตน  แสงพรหมเลิศ โรงเรียนกําแพงวิทยา

52       8081 นายเกษม  ยังน่ิง โรงเรียนกําแพงวิทยา

53       8418 นางเบญจวรรณ  เกษา โรงเรียนกําแพงวิทยา

54       8738 นางยารีนา  บิลหลี โรงเรียนกําแพงวิทยา

55       8747 นางสุรภี  ลัดเลีย โรงเรียนกําแพงวิทยา

56       8864 นางอารียา  เพ็ชรรัตน โรงเรียนกําแพงวิทยา

57       8877 นางศิราพร  สันหลี โรงเรียนกําแพงวิทยา

58       9480 นายชัยศักดิ์  ระเดน โรงเรียนกําแพงวิทยา

59       9673 วาที่ ร.ต.หญิง เย็นฤดี  ถนอมวิลัย โรงเรียนกําแพงวิทยา

60       9723 นายเรวัฒน  ทอดทิ้ง โรงเรียนกําแพงวิทยา

61       9844 นางวันเพ็ญ  หมันหยอง โรงเรียนกําแพงวิทยา

62       10571 นางปณิดา  โมเชร โรงเรียนกําแพงวิทยา

63       10914 นางสุทิรา กระสายสินธ โรงเรียนกําแพงวิทยา

64       10967 นางสาวพรกมล  รัตนมหันต โรงเรียนกําแพงวิทยา

65       11072 นายประกิจ  ชูแกว โรงเรียนกําแพงวิทยา

66       3001 นางกาญจนา  ปาโต โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

67       4655 นายธีธัช  ชาตโร โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

68       5799 นายรังสฤษฎ  ศรีปาน โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

69       7133 นางสุชะฎา  ศรีอําภรณ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

70       7148 นายพิชิต  ศรีสงคราม โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

71       7326 นางสิทธินี  ศรีสงคราม โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

72       7327 นางสาวเยาวดี  แทนมณี โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

73       7328 นางเตือนจิต  สุวรรณะ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

74       7362 นางสาวศุภิสรา  เพ็ชรเขียว โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

75       7493 นางวริศรา  แสงขํา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

76       7635 นางศิรญา ไชยพูล โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

77       8130 นางสาวฮาลีมะ  รอเกตุ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

78       8438 นางสมคิด ขุนฤทธิ์แกว โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

79       8466 นางมาริสา  วิเชียรโชติ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

80       8628 นายเชิดศักดิ์  วิเชียรโชติ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

81       8684 นางลําไพ ศรีปาน โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

82       10359 นางปรีดา  แกวเขียว โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

83       10656 นางสาวสุจิตรา  ติงสา โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

84       10743 นายพรอนันต  วงษสีมาอนันต โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

85       6719 นายอภิสิทธิ์  ดํายูโซะ โรงเรียนควนโดนวิทยา

86       6806 นายเอกชัย  วงศจันทร โรงเรียนควนโดนวิทยา

87       7857 นางหวันอารีญา  หมีนสัน โรงเรียนควนโดนวิทยา

88       8061 นางจิราภรณ  วงศวาสนา โรงเรียนควนโดนวิทยา

89       8269 นางอรุณี  ตาวาโต โรงเรียนควนโดนวิทยา

90       8622 นางนุรมะ  นารีเปน โรงเรียนควนโดนวิทยา

91       9066 นางตีกะ  ดํากระบ่ี โรงเรียนควนโดนวิทยา

92       9113 นางสาวสุวตี  มัจฉา โรงเรียนควนโดนวิทยา

93       9129 นายเดชา  ปาณะศรี โรงเรียนควนโดนวิทยา

94       9675 นายนิสิต  ภัทราภินันท โรงเรียนควนโดนวิทยา

95       10460 นางจินตนา หมาดทิ้ง โรงเรียนควนโดนวิทยา

96       6701 นายสุวัฒน  ราชรักษ โรงเรียนจงหัว

97       7318 นายณรงค  พรหมทอง โรงเรียนจงหัว

98       7666 นางจิรัฎฐิกร  นวลละออง โรงเรียนจงหัว

99       6633 นายวิเชียร เฟยงฟา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

100     7033 นายชํานาญ  เหลาทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

101     7056 นางสาวสุวิมล  หอประยูร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

102     7280 นางสาวสินีนาฏ  ธรรมชาติ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

103     7516 นายสมยศ  แซเจา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

104     7673 นางสาวจันทรวรรณ  พันธสุริยฉาย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

105     7684 นางจิระนันต  สุวรรณวิหค โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

106     7773 นางสาวปวันพัสตร  เซงศรีสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

107     8101 นางนิติมา  มณีวิทย โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

108     8115 นายรังสิต รัตนโสภา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

109     8213 นายสมพร  ทิศเมือง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

110     8215 นางณพิชา  จันทวดี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

111     8257 นางคนึงนิตย  ไชยมณี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

112     8258 นายอนัน  จันทรัตน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

113     8296 นางยินดี  ชูนวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

114     8564 นายดนุรุจ  สามัญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

115     8850 นายวิชัย  บัวเนี่ยว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

116     8859 นายสุลตรณ  หลังเกตุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

117     9177 นางสาวโสภิดา  จันทรดอน  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

118     9320 นายบีดีน  ตาเดอิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

119     9341 นายภิโชติ  เอียดเฉลิม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

120     9510 นางมลิวัลย  ปาณะศรี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

121     9544 นายวิจิตร  นิยมเดชา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

122     9772 นายลักณษมัน ซียง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

123     9773 นายเชิดศักดิ์ หยีหรีม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

124     9774 นางสาววิไลพร  คงอินทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

125     9786 นางสาวมนัสรินทร  บุญญคง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

126     9787 นางสาวเพ็ญนภา  วิสะมิตะนันท โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

127     9984 นายมุฮัมมัด  ดาโฮะ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

128     10113 นางศรินยา  สวาหลัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

129     10128 นางสาวภัทรนันท  พันธุรัตน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

130     10255 นางสาวอังคณา  บุญทา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

131     10363 นายสุรศักดิ์ เส็มหมาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

132     10450 นายสาธิต  บัวดํา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

133     10532 นางสาวหฤทัย  เวชศาสตร เนตรจรัลแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

134     10533 นายสกลภัทรวัฒน  มัญชวินทร โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

135     10920 นางสาวรุงนภา  บุญธรรม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

136     11112 นางสาวรอฮาณา  ปะดูกา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

137     9159 นายฮัมดาน  เบ็ญญโซฟ โรงเรียนตันหยงกลิง

138     6072 นางศิริวรรณ  ปานคง โรงเรียนตันหยงโป

139     6132 นายพิพิธ  บํารุงเมือง โรงเรียนตันหยงโป

140     7313 นางอารี  สุรนันทะวงศ โรงเรียนตันหยงโป

141     8746 นายวรพล  ดวงเอียด โรงเรียนตันหยงโป

142     8799 นายนพดล  หมีนสัน โรงเรียนตันหยงโป

143     9064 นางศิริพร  ยูฮันเงาะ โรงเรียนตันหยงโป

144     9064 นายวลันต  ยูฮันเงาะ โรงเรียนตันหยงโป

145     6712 นางอารีรัตน  หนูชูสุข โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

146     7058 นางพรทิพย  เอี่ยวเล็ก โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

147     7338 นายสุรศักดิ์  จันทจักษุ โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

148     7339 นางวนิดา  แดงคง โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

149     7769 นายอนันต  มณีวิทย โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

150     8183 นางสาวฮัจยะ  มาลินี โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

151     8276 นายสิรวุฒิ ยุนุย โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

152     8524 นางกาญจนจุรี  หมีดหรน โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

153     8954 นางปยนุช  หลีเยาว โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

154     8981 นางฉารีฝะ มานะกลา โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

155     9202 นางสาวอรพรรณ  ชํานาญ โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

156     9496 นายกิติพงษ  แหนงสกูล โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

157     9617 นางสาวนัฎติยา  เนียมไหม โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

158     10240 นางสาวจุฑารัตน  คงพูน โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

159     10254 นางสาวสุนีรัตน  สุวรรขํา โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

160     10521 นางปรียาพร  แดหวามาลัย โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

161     11144 นางสาวพิลาสลักษณ  พิบูลย โรงเรียนทาแพผดุงวิทย

162     4571 นายปญญา  ขุนฤทธิ์แกว โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร

163     7702 นางนงนุช  ยังปากน้ํา โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร

164     8270 นางธัญวรัตม ชูชื่น โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร

165     8270 นายบุญเลิศ ชูชื่น โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร

166     8641 นางศิริวรรณ  ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร

167     8735 นายสวัสดิ์  สวาหลัง โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร

168     8863 นางอัมพวาณี  แดงนุย โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร

169     9018 น.ส.รัตนา  มณีโสะ โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร

170     9150 นางสาวกอรียะ สมัยอยู โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

171     9603 นางสาวสุมลวรรณ  โตะบู โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร

172     10500 นางสายไหม  จิตรหลัง โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร

173     10570 นางสาววนิดา  อุนนวน โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร

174     10723 นายพยุงศักดิ์  หนูดวง โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร

175     4517 นางสิริภัค  โชคธนนาคะโร โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

176     6890 นางศิรานันท  จันวัฒนะ โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

177     6918 นายสุจินต  ชาวสวน โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

178     7305 นางสาวพัชรา  นิมิตรถวิล โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

179     7466 นางสาวนฤมล  สังขไพฑูรย โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

180     7496 นางฉลวย  หมีนหา โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

181     7533 นายอรุณ  โตะหวันหลง โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

182     7710 นางสาววัชรี  สุวรรณเวลา โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

183     8421 นางมาลัย  นิติวิศิษฎกุล โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

184     8745 นางรัตนา  พลายแสง โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

185     8840 นางกิ่งกาญจน  สุวรรณโณ โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

186     9347 นางสาวสุวดี  หวันสู โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

187     9611 นางลัดดาวัลย  สมัยอยู โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

188     10213 นายอนุวัฒน  คลังของ โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

189     10364 นายภาณุกานต  แดงนุย โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

190     10394 นางวรรณี เหงสกุล โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

191     11075 นางรานี  สาโสะ โรงเรียนทุงหวาวรวิทย

192     7544 น.ส.ปญญลักษณ  สุวรรณรัตน โรงเรียนเทศบาล 1

193     9956 นางสุกัลยา  วัฒนะ โรงเรียนเทศบาล 1

194     5292 นายคงศักดิ์  วงศฤคเวช โรงเรียนเทศบาล 2

195     6220 นางสุกัลยา  ไฝนุย โรงเรียนเทศบาล 2

196     7880 นายอุดม  ขุนจิตรใจ โรงเรียนเทศบาล 2

197     7976 นางสุรีรัตน  ธีระกุล โรงเรียนเทศบาล 2

198     8205 นางเบญจวรรณ  ยิ้มเย็น โรงเรียนเทศบาล 2

199     8404 นางศิรินรัตน  จันทสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2

200     8414 น.ส.วลัยลักษณ  จิตประพันธ โรงเรียนเทศบาล 2

201     8448 นางสาวศิริลดา  จันทรัตน โรงเรียนเทศบาล 2

202     8561 นางดวงกมล  โปดํา โรงเรียนเทศบาล 2

203     8636 นายวรเมธ  งะเจะ โรงเรียนเทศบาล 2

204     8715 นายชัยศักดิ์  ปะลาวัลย โรงเรียนเทศบาล 2



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

205     8777 นายสมศักดิ์  หมันเหตุ โรงเรียนเทศบาล 2

206     9430 นางปุญชรัศมิ์  สมปอง โรงเรียนเทศบาล 2

207     9639 นางสาวรัตนา  รองเดช โรงเรียนเทศบาล 2

208     10004 นางสาวรัตนา  บุปผะโก โรงเรียนเทศบาล 2

209     10236 นางสาวสุภิญญา  สุวรรณสุข โรงเรียนเทศบาล 2

210     10572 นายวินัย  เหร็บควนเคี่ยม โรงเรียนเทศบาล 2

211     10608 นางอารยา  สุธาประดิษฐ โรงเรียนเทศบาล 2

212     11101 นางสาววรรณกานต  สะตํา โรงเรียนเทศบาล 2

213     11123 นางธัญญรัตน  เลากาญจนศร โรงเรียนเทศบาล 2

214     11124 นางผกา  แกวจันทร โรงเรียนเทศบาล 2

215     3660 นางสมถวิล  สุดสาย โรงเรียนเทศบาล 3

216     7966 นายนิมิตร  สะดน โรงเรียนเทศบาล 3

217     8181 นายสุริด  สะตามัน โรงเรียนเทศบาล 3

218     8617 นางจุรารัตน  จันทสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3

219     11147 นางสาวนัยนา  การดาสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3

220     11148 นางสาวยุวีตา  แกวสลํา โรงเรียนเทศบาล 3

221     2619 นายธํารงค สังคะรัศมี โรงเรียนเทศบาล 3 

222     6467 นางศิริ  ไชยออนแกว โรงเรียนเทศบาล 4

223     7276 นายปรีชา  สุวรรณรัตน โรงเรียนเทศบาล 4

224     7277 นายชรินทร  ไชยบุรินทร โรงเรียนเทศบาล 4

225     7545 นางสุชีรา  งะสมัน โรงเรียนเทศบาล 4

226     7975 นางอัจจิมา  วิเชียรคู โรงเรียนเทศบาล 4

227     8216 นายวรุตม  ตาเดอิน โรงเรียนเทศบาล 4

228     8239 นางวาสนา  ปานยิ่ง โรงเรียนเทศบาล 4

229     8620 นางสาววรกานดา  กอประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4

230     8663 นายณรงคศักดิ์  รินรส โรงเรียนเทศบาล 4

231     9468 นางสาวอรทัย  เหมรา โรงเรียนเทศบาล 4

232     10413 นางปยะดา  บอเตย โรงเรียนเทศบาล 4

233     10536 นางสิตมน ดําเตะ โรงเรียนเทศบาล 4

234     10692 นางนูรอาทิตา  ดาหมาด โรงเรียนเทศบาล 4

235     4645 นางวันทนา  วาเหตุ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40

236     6097 นางณิชารีย  สุวรรณรัตน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40

237     8245 นายสอและ  หมันเระ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40

238     8691 นางชนิสรา  ปนดิกา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

239     9782 นายอาบีดีน  หลีเส็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40

240     10603 นางสาวถนอมพร  เรณูนวล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40

241     5946 นางสุวรรณี  ชูนวล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 

242     6493 นางสุภาพ  ใบกาเด็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 

243     9958 นางอามีนะ  กิมเอะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 

244     10633 นายวารุทธิ์ ชางเหล็ก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 

245     6628 นางกมลวรรณ คุมครองเล็ก โรงเรียนนิคมซอย 10

246     7956 นายฐปวัฒ  ประกอบชัยชนะ โรงเรียนนิคมซอย 10

247     10160 นางสมจิตร  สายชนะพันธ โรงเรียนนิคมซอย 10

248     6770 นางประภากร  มะเย็ง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120

249     7856 นายนิพนธ  มาสินธุ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120

250     8105 นายชรินทร  โกฎแสง โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120

251     9022 นางสุจิรา  ตัมพวิสิฎฐ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120

252     9145 นายพิมล  โชติพานิช โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120

253     9376 นางเยาวลักษณ  ชูพูล โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120

254     9564 นางจินตนา  ฉิมมุสิก โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120

255     8913 น.ส.วรรธรัตน  ปานแกว โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20

256     8979 นายประกิต  ผลมูล โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20

257     10017 นางอัจฉรา  ชูกระจางผล โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20

258     10170 นางสาวธัญลักษณ  ปาละมาณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20

259     10863 นางสาวกอลียะ  เส็นหลี โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20

260     4564 นางอุทัย  ชูสุวรรณ โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42

261     7811 นางศิริวรรณ  ออนประเสริฐ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 1

262     9210 นางหรอบีอะ  พุมเกื้อ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 1

263     3844 นายเชิดชาย  ชูแกว โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2

264     7594 นางสุพิชญา  ทองทวี โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2

265     8125 นางลัดดา  หลงสลํา โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2

266     8364 นางสาวสอฝยะ  ติ้งหวัง โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2

267     8365 นางอาทิตญา  รัตนมนตรี โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2

268     8495 นายเจนวิทย  อุสสวิโร โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2

269     9112 นางสาวยาเลี๊ย  ลาโยค โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2

270     10340 นายอนันตชัย  งอยปดพันธ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 2

271     4424 นางวรรลีย จุลฉีด โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 3

272     5772 นายเจริญ  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 3



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด
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สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

273     6734 นางพนิตนาฏ  ยืนยง โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 3

274     7411 นายพิชัย  ทันหุย โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 3

275     7578 นางถิรนันท  ทองจํารูญ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 3

276     9091 นายชัชธรรม  คงทอง โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 3

277     9154 นางจิราพร  คําสงค โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 3

278     9506 นายวิทยา  เทพหนู โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 3

279     9585 นางวรุณยุภา  กอและ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 3

280     9679 นางอรอมล  ชนะชู โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 3

281     10432 นางสาวฮาฝเสาะ  ดาแลหมัน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต 3

282     5721 นางสุคนธ  เรืองจันทร โรงเรียนบานกลุม 5 ประชารัฐ

283     6137 นางประไพ มุสิกพงศ โรงเรียนบานกลุม 5 ประชารัฐ

284     7418 นายภิรมย  พรุเพชรแกว โรงเรียนบานกลุม 5 ประชารัฐ

285     8589 นายปฐม  แสงชูด โรงเรียนบานกลุม 5 ประชารัฐ

286     10218 นางสาวอริศรา จันทบูรณ โรงเรียนบานกลุม 5 ประชารัฐ

287     5981 นางยุวนิตย  ชางสาน โรงเรียนบานกาเนะ

288     6124 นางบุญตา ยากะจิ โรงเรียนบานกาเนะ

289     7996 นายมนตรี  จรียานุวัฒน โรงเรียนบานกาเนะ

290     7753 นายสุรพล  มาศภูมิ โรงเรียนบานกาเนะ 

291     8336 นายนิคม  จิตปาโล โรงเรียนบานกาแบง

292     8764 นางสุวรรณี  บุพศิริ โรงเรียนบานกาแบง

293     8764 ส.ต.อ.สัญญา  บุพศิริ โรงเรียนบานกาแบง

294     9385 นางจารุวรรณ  หยีมะเหรบ โรงเรียนบานกาแบง

295     3980 นายบุญชวย  ชิตทะวงศ โรงเรียนบานกาลันยีตัน

296     5765 นายสะบัน  อะสันสุข โรงเรียนบานกาลันยีตัน

297     3603 นางมารศรี  กุลทอง โรงเรียนบานกาลูบี

298     7485 นายพรพล  หลังจิ โรงเรียนบานกาลูบี

299     10986 นางสาวมาซีเตาะ  ตามาต โรงเรียนบานกาลูบี

300     5140 นายจํานันท  กาบูลย โรงเรียนบานกุบังจามัง

301     5438 นางนพคุณ  บุญแนบ โรงเรียนบานกุบังจามัง

302     6232 นางกิติมา  ลัสมาน โรงเรียนบานกุบังจามัง

303     8855 นางปาริดา  บอเนาะ โรงเรียนบานกุบังจามัง

304     10894 นางณัฐจิรา ดาราหมานเศษ โรงเรียนบานกุบังจามัง

305     4771 นางอําภา  ทิตยแกว โรงเรียนบานกุบังปะโหลด

306     8338 นางเปยมสุข  กงเซง โรงเรียนบานกุบังปะโหลด



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

307     9068 นายอับดุลเลาะห  พันหวัง โรงเรียนบานกุบังปะโหลด

308     9147 นายยูโสบ  สุมาตรา โรงเรียนบานกุบังปะโหลด

309     4301 นายประจวบ  ทองกรด โรงเรียนบานเกตรี

310     4301 นางกีรติกา  ทองกรด โรงเรียนบานเกตรี

311     6509 นางภาณุมาศ  กูสนั่น โรงเรียนบานเกตรี

312     6737 นางพวงริน  ฆังคะจิตร โรงเรียนบานเกตรี

313     6763 นางสุดใจ  บัวงาม โรงเรียนบานเกตรี

314     8582 นางสาวมนชยา  มนูญดาหวี โรงเรียนบานเกตรี

315     8820 นางสาวิตรี  เจริญศิลป โรงเรียนบานเกตรี

316     8976 นางไลลา  มัจฉา โรงเรียนบานเกตรี

317     9360 นางสาวอลิศรา  บัวเพ็ชร โรงเรียนบานเกตรี 

318     10746 นายซูอีด  อัสนีย โรงเรียนบานเกตรี 

319     8968 นางสาวอุไรวรรณ  ศรีสุริยาวัฒน โรงเรียนบานเกาะบุโหลน

320     9152 นายจิตรกร  หมีนสัน โรงเรียนบานเกาะบุโหลน

321     10969 นายอนิวรรต  บูเทศ โรงเรียนบานเกาะบุโหลน

322     10971 นางสาววาทินี  อยูทองออน โรงเรียนบานเกาะบุโหลน

323     11018 นางสาวบุญพา  โสสนุย โรงเรียนบานเกาะบุโหลน

324     10796 นางฟารีดา  นาคสงา โรงเรียนบานเกาะบุโหลน

325     11131 นางจริยา  บินรินทร โรงเรียนบานเกาะบุโหลน

326     6657 นางธิติมา  ปูปาน โรงเรียนบานเกาะยวน

327     8093 นายอํานวย ปูปาน โรงเรียนบานเกาะยวน

328     9576 นางศิริญญา  สมาคม โรงเรียนบานเกาะยวน

329     3606 นางสาวฐิติชญา   ผิวเหลือง โรงเรียนบานเกาะยาว

330     5882 นายวิชิต  ลีมัด โรงเรียนบานเกาะยาว

331     7875 ส.ต.อ.จรัญ  หนูชู โรงเรียนบานเกาะยาว

332     9649 นางวนิดา  สุขสงา โรงเรียนบานเกาะยาว

333     7579 น.ส.จันทนา  พลรักดี โรงเรียนบานเกาะระยะโตดนุย

334     8861 นายเจริญ  จิหมาด โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา

335     10825 นางสาวจุฑารัตน  จุลเทพ โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา

336     10839 นางสาวอังคณา  หลาดี โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา

337     10954 นางสาวสิริวรรณ  ขุนจันทร โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา

338     10980 นางกัญญภา  วงคสุวรรณ โรงเรียนบานเกาะสาหรายชัยพัฒนา

339     8182 นายทวีศักดิ์  จุลจรูญ โรงเรียนบานเกาะอาดัง

340     9125 นายชาตรี  ศรีหา โรงเรียนบานเกาะอาดัง



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

341     9201 นางแสงโสม  หาญทะเล โรงเรียนบานเกาะอาดัง

342     10665 นางนุชนารถ  ยาบาจิ โรงเรียนบานเกาะอาดัง

343     8587 นางสาวปุณณาณี  เจะหนุม โรงเรียนบานโกตา

344     10896 นางสาวพรรณี  หยังสู โรงเรียนบานโกตา

345     4795 นางสุนีย  จุนณศักดิ์ศรี โรงเรียนบานขอนคลาน

346     5855 นางสาวกฤติยา  ทองสงโสม โรงเรียนบานขอนคลาน

347     6241 นางปยะพิชญ  จิตรหลัง โรงเรียนบานขอนคลาน

348     4693 นางธนภรณ    สุขศรี โรงเรียนบานเขาไคร

349     7562 นางจารี  แสงชูด โรงเรียนบานเขาไคร

350     8650 นางพนิดา  พุมมณี โรงเรียนบานเขาไคร

351     9538 นายศักดิ์ดา  สังขทอง โรงเรียนบานเขาไคร

352     9730 นางนัศรียา  หลีอะดัม โรงเรียนบานเขาไคร

353     10966 นายสุเชษฐ  ปงหลีเส็น โรงเรียนบานเขาไคร

354     11105 นายวรวิทย  เลิศคารม โรงเรียนบานเขาไคร

355     5340 นางปนเพ็ชร  สวัสดี โรงเรียนบานเขาจีน

356     6725 นางอุบล  เอี้ยวเล็ก โรงเรียนบานเขาจีน

357     7141 นางณภสุ  จันทรเมือง โรงเรียนบานเขาจีน

358     7899 นางสาวนิภา ทุมเกลี้ยง โรงเรียนบานเขาจีน

359     8308 นางรีนา โสะพันธ โรงเรียนบานเขาจีน

360     10041 นางอาอีฉะ  เปรมใจ โรงเรียนบานเขาจีน

361     10387 นางณัฎฐยา  ตีมง โรงเรียนบานเขาจีน

362     10541 นางอุไร  บุญตามชวย โรงเรียนบานเขาจีน

363     10904 นางสาวฟารีดา  หลังยาหนาย โรงเรียนบานเขาจีน

364     3996 นางจรรยา  หนูคลาย โรงเรียนบานคลองขุด

365     6319 นางรัตนา  เหมมุน โรงเรียนบานคลองขุด

366     6726 นางณฐมน  นุยมา โรงเรียนบานคลองขุด

367     7183 นางอรอนงค  สุขเนียม โรงเรียนบานคลองขุด

368     7986 นางศิริพร  ดํากระบ่ี โรงเรียนบานคลองขุด

369     8008 นางสาวเกศราพร  บํารุงชาติ โรงเรียนบานคลองขุด

370     8708 นางกัลยาณี  จันทรเทพ โรงเรียนบานคลองขุด

371     8893 นายธีรพล  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนบานคลองขุด

372     9107 นายวินัย  หมาดสกุล โรงเรียนบานคลองขุด

373     9978 นางสาวสอริหะ  สาดีน โรงเรียนบานคลองขุด

374     10410 นางศิริกาญจน  ดาวเรือง โรงเรียนบานคลองขุด



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

375     10455 นางสาวภูญดา  เพชรรัตน โรงเรียนบานคลองขุด

376     10726 นางสาวโนรีตา  เกปน โรงเรียนบานคลองขุด 

377     11130 นางสาวสรรสณี  อะสาร โรงเรียนบานคลองขุด 

378     8702 นายประเวช  จิ้วจวบ โรงเรียนบานคลองน้ําเค็ม

379     8793 นางสาวฮามีนะ  น้ิวหลี โรงเรียนบานคลองน้ําเค็ม

380     9049 นางปญญดา  หวาสกุล โรงเรียนบานคลองน้ําเค็ม

381     9284 นายปานูซี  สาแม โรงเรียนบานคลองน้ําเค็ม

382     9605 นางสาวปวีณา  มาราสา โรงเรียนบานคลองน้ําเค็ม

383     9108 น.ส.วรรณี  หวันสู โรงเรียนบานคลองน้ําเค็ม

384     7717 นางสาวจุไรรัตน  หมัดสะเด็น โรงเรียนบานคลองสองปาก

385     9422 นางสาวอามานะ  หมีนพราน โรงเรียนบานคลองสองปาก

386     10124 นายสุไลมาน  ตะรุรักษ โรงเรียนบานคลองสองปาก

387     3573 นางอําไพ  สุขจันทร โรงเรียนบานควน

388     4112 นายอับดลรอซัก  หาบยุโซะ โรงเรียนบานควน

389     6516 นางสุดนวลปราง  มากแสง โรงเรียนบานควน

390     6654 นางจริยา เรืองไชย โรงเรียนบานควน

391     8343 นางสุกัญญา  แนบเนียด โรงเรียนบานควน

392     8597 นางปรียาภรณ  รื่นรมย โรงเรียนบานควน

393     8647 นางอรวรรณ  หิมมา โรงเรียนบานควน

394     9854 นายอับดลละห อาดํา โรงเรียนบานควน

395     10953 นางสาวกานตพิชชา  จันวดี โรงเรียนบานควน

396     11153 นายกวินท  บินสะอาด โรงเรียนบานควน

397     5954 นายอดิศักดิ์  รังสรรค โรงเรียนบานควนเก

398     6139 นายอะหมาร  สันนาหู โรงเรียนบานควนเก

399     8051 นางสาวละเอียด  มูลจันทร โรงเรียนบานควนเก

400     10483 นางสาวฮามิดะ  หมาดเตะ โรงเรียนบานควนเก

401     10614 นายอาลีฟ บูสามารถ โรงเรียนบานควนเก

402     11042 นางสาวหวันซาเราะ  ปะดุกา โรงเรียนบานควนเก

403     5065 นายวัชระ  แคยิหวา โรงเรียนบานควนขัน

404     5496 นางซาระ  สุมาลี โรงเรียนบานควนขัน

405     7622 นางกัญรภา อภิรเดชมนตรี โรงเรียนบานควนขัน

406     7659 นางสาวนุจรี  เจียงศรีภัณฑ โรงเรียนบานควนขัน

407     6538 นายดุลกอเดช  หวังกุหลํา โรงเรียนบานควนโตะเหลง

408     8627 นางพัฒนนรี  สุขกล่ํา โรงเรียนบานควนโตะเหลง



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

409     9196 นางชนินทร  มะแอเคียน โรงเรียนบานควนโตะเหลง

410     9698 นางวราภรณ  เดชอรัญ โรงเรียนบานควนโตะเหลง

411     10758 น.ส.นัซเราะ สาเละ โรงเรียนบานควนโตะเหลง

412     5382 นายวีระศักดิ์  ชยโสภัฎฐ โรงเรียนบานควนฟาแลบ

413     7942 นางระรินทิพย  จิรศิริมาศ โรงเรียนบานควนฟาแลบ

414     9179 นางสาวจริยา  งะนิ่ง โรงเรียนบานควนฟาแลบ

415     9228 นางสาวฤทัยรัก  หมาดหวัง โรงเรียนบานควนฟาแลบ

416     8858 นางนุชนาฏ  คงจินดามุณี โรงเรียนบานควนสตอ

417     10421 นางสาวอัสมะ  ลีมูสา โรงเรียนบานควนสตอ

418     10486 นางอัมนานี  เขียดสังข โรงเรียนบานควนสตอ

419     10525 นางสาวอัซมา มาลินี โรงเรียนบานควนสตอ

420     10795 นางสาวนูรีหะ  เศษระนํา โรงเรียนบานควนสตอ

421     7134 นายณรงค  นวลพรม โรงเรียนบานคายรวมมิตร

422     9423 นางซอฟเยาะ  หวันจิ โรงเรียนบานคายรวมมิตร

423     3552 นางกาญจนา  พิมพทอง โรงเรียนบานคีรีวง

424     8916 นางสาวสุภาพร  เผนานนท โรงเรียนบานคีรีวง

425     9635 นางสาวนิตยา  แซอึ้ง โรงเรียนบานคีรีวง

426     10284 นางฟาดีลาฮ  หีมปอง โรงเรียนบานคีรีวง

427     5685 นางวิไลวรรณ  เดชกลาหาญ โรงเรียนบานโคกประดู

428     8015 นายสุดีน  คุณอักษร โรงเรียนบานโคกประดู

429     10747 นางสาวกฤชกาณฑ  ปะลาวัน โรงเรียนบานโคกประดู

430     11139 นายสันติสุข  บายศรี โรงเรียนบานโคกประดู

431     9761 นางสาวไลลา  บินโสะ โรงเรียนบานโคกพะยอม

432     5262 น.ส.สุจิกา  ยีมัสซา โรงเรียนบานเจะบิลัง

433     6133 นางสิริญาภรณ  ปงสิริชัยกุล โรงเรียนบานเจะบิลัง

434     7881 นางสาวพรจิตร  หลังจิ โรงเรียนบานเจะบิลัง

435     8104 นางบุปผาชาติ  มะดํา โรงเรียนบานเจะบิลัง

436     8624 นางสาวปนัดดา  ปานรงค โรงเรียนบานเจะบิลัง

437     8729 นายสันตพงศ  สิทธิภาจิรสกุล โรงเรียนบานเจะบิลัง

438     9388 นายอาซีซัน  ทองสีสัน โรงเรียนบานเจะบิลัง

439     9586 นางวณิชยา  พลพงษา โรงเรียนบานเจะบิลัง

440     9636 นางกุลสวัสดิ์  ผลึกเพชร โรงเรียนบานเจะบิลัง

441     9911 นางสาวศิริวรรณ  อินทสโร โรงเรียนบานเจะบิลัง

442     3956 นางสับเปยะ  ละใบเด็น โรงเรียนบานฉลุง
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443     5725 นายสุรัตน  ปจฉิมศิริ โรงเรียนบานฉลุง

444     6150 นางเทียนทอง วิชัยธรรมธร โรงเรียนบานฉลุง

445     6150 นายสิทธิชัย  วิชัยธรรมธร โรงเรียนบานฉลุง

446     7535 นางกาญจนา  แดวากม โรงเรียนบานฉลุง

447     9756 นายครรชิต  เอกจิตต โรงเรียนบานฉลุง

448     2377 นายสนิท แซเงา โรงเรียนบานชองไทร

449     7722 นางอรอนงค กลัดทอง โรงเรียนบานชองไทร

450     8179 น.ส.นวลละออง  ปริยะ โรงเรียนบานชองไทร

451     4620 นายอุดม  บินรินทร โรงเรียนบานดาหลํา

452     6238 นางจิรัชยา  รักษารักษ โรงเรียนบานดาหลํา

453     6746 นายวิทยาศักดิ์  เทียนไชย โรงเรียนบานดาหลํา

454     7106 นายเจริญ  ขัมภบูลย โรงเรียนบานดาหลํา

455     7221 นางจินตนา  แกววังชัย โรงเรียนบานดาหลํา

456     7229 นายอรรถพร  คําขวัญ โรงเรียนบานดาหลํา

457     7723 นายมูฮัมหมาด  ดนเด็ม โรงเรียนบานดาหลํา

458     8278 นางสาวดวงฤทัย  ชํานาญเพาะ โรงเรียนบานดาหลํา

459     8508 นางออมใจ  เหมสนิท โรงเรียนบานดาหลํา

460     8563 วาที่ ร.ต.สมศักดิ์  หลังชาย โรงเรียนบานดาหลํา

461     9221 นางวรวตี  เหร็มดี โรงเรียนบานดาหลํา

462     11006 นางสาวอัลฮุสนา  เจะดอเลาะ โรงเรียนบานดาหลํา

463     4585 นางอรพิน  สุวรรณมณี โรงเรียนบานดูสน

464     5851 นางวันทนีย  ทับทัด โรงเรียนบานดูสน

465     7241 นายรอเหม  เทศอาเส็น โรงเรียนบานดูสน

466     4527 นายอาบีดีน  องศารา โรงเรียนบานตะโละใส

467     5920 นางสุพินดา  เหมรา โรงเรียนบานตะโละใส

468     7163 นางนุสรา  ลําโป โรงเรียนบานตะโละใส

469     8253 นางยุภา  เพียรสกุล โรงเรียนบานตะโละใส

470     8392 นางจิราพร  องศารา โรงเรียนบานตะโละใส

471     8454 นางสุภาพร  อามิง โรงเรียนบานตะโละใส

472     8710 นางจินตนา  งะสมัน โรงเรียนบานตะโละใส

473     8868 นางสาวศิริรัตน  เกศา โรงเรียนบานตะโละใส

474     9036 นางสาวมัสหลัน  สาเอียด โรงเรียนบานตะโละใส

475     10989 นางสาวยามีนา  อุสมา โรงเรียนบานตะโละใส

476     11194 นางรอกีบะ  หัสนีย โรงเรียนบานตะโละใส



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

477     11195 นางศิริวัลย  ดาเดะ โรงเรียนบานตะโละใส

478     9103 นายธราวุธ  เหมสลาหมาด โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

479     9338 นางอรุณี  สังขแกว โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

480     10242 นายพิสิษฐ  ธนศิยาเวทย โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

481     10368 นางสาวปรียา  บิลังโหลด โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

482     10370 นางสาวอาซียะ  เจะอารง โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

483     10371 นางกมลวรรณ  อิกะศิริ โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

484     10879 นายวงศกร  หมัดอะดัม โรงเรียนบานตันหยงกาโบยชัยพัฒนา

485     5738 นายหยอหาด  รักษะโบะ โรงเรียนบานตันหยงละไน

486     9069 นางสาวขนิษฐา  สะอา โรงเรียนบานตันหยงละไน

487     9648 นายทวีวัฒน  สายัน โรงเรียนบานตันหยงอุมา

488     10890 นางสาวพิณยุภา  นัครี โรงเรียนบานตันหยงอุมา

489     11119 นายมาลิก  เกษมสัน โรงเรียนบานตันหยงอุมา 

490     6479 นายสุชาติ  มณีพฤกษ โรงเรียนบานตํามะลังใต

491     9024 นางรัตนาภรณ  ฤทธิรงค โรงเรียนบานตํามะลังใต

492     9348 นางปญญารัตน  โพธิ์ดก โรงเรียนบานตํามะลังใต

493     10854 นางซูเฟยนา  ดาแลหมัน โรงเรียนบานตํามะลังใต

494     7457 นางพีรพร  เจริญพรภักดี โรงเรียนบานตํามะลังเหนือ

495     8758 นางจันทพร  สาขะมุติ โรงเรียนบานตํามะลังเหนือ

496     8967 นางสาวสุนทรี  ณ นคร โรงเรียนบานตํามะลังเหนือ

497     10992 นายสุริยา  หวังใบ โรงเรียนบานตํามะลังเหนือ

498     11004 นางสาวชุติมา  หลังปูเตะ โรงเรียนบานตํามะลังเหนือ

499     11141 นางสาวฟารีดะ  โตะหนู โรงเรียนบานตํามะลังเหนือ

500     7387 นายโชคชัย  ทิพยรองพล โรงเรียนบานตูแตหรํา

501     10288 นางอัญจิมา  เอ็มดู โรงเรียนบานตูแตหรํา

502     10696 นางสาวฐรินดา  สังยาหยา โรงเรียนบานโตนปาหนัน

503     7689 นางสุณี  สุมาลี โรงเรียนบานทางงอ

504     8227 นางอัสสาเราะ  เส็นเด โรงเรียนบานทางงอ

505     8316 นางสุไหวดะ  หลังเกต โรงเรียนบานทางงอ

506     8551 นางปราณีต  พิพัฒนเสน โรงเรียนบานทางงอ

507     9379 นายธาตรี  ยีปนจอ โรงเรียนบานทางงอ

508     8656 นางอนิตตา  ปมะสาร โรงเรียนบานทางยาง

509     8732 นายอซีม  กันดูวงศ โรงเรียนบานทางยาง

510     2695 นายไกรศักดิ์ จิตหลัง โรงเรียนบานทาชะมวง
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511     7236 นายนพรัตน  เกษม โรงเรียนบานทาชะมวง

512     7841 นางอําพันธ  ชูแกว โรงเรียนบานทาชะมวง

513     9048 นายนัฐพงษ  ดินนุย โรงเรียนบานทาชะมวง

514     9834 นางสาวศิรานิจ  หลังแดง โรงเรียนบานทาชะมวง

515     6974 นางกัญญาภัค บูรพัฒ โรงเรียนบานทาน้ําเค็มใต

516     8435 นางมาเรี๊ยะ  สกุลา โรงเรียนบานทาน้ําเค็มใต

517     8724 นายอรุณ  ทองสีสัน โรงเรียนบานทาน้ําเค็มใต

518     9117 นางสาวกุลธิดา  สมจิต โรงเรียนบานทาน้ําเค็มใต

519     5715 นายเฉด  งะสมัน โรงเรียนบานทาพยอม

520     9273 นางสาวเจะสีตีหาหยาด  ไชยมล โรงเรียนบานทาพยอม

521     6116 นางเชาวนี  ดําริหใจจริง โรงเรียนบานทาแพ

522     7619 นางนุชจรี  ชัยณรงค โรงเรียนบานทาแพ

523     7854 นางพชรพรรณ  ชูชื่น โรงเรียนบานทาแพ

524     10091 นางรัตนาวดี  หมีนพราน โรงเรียนบานทาแพ

525     10203 นางสวรรยา  ดาแลหมัน โรงเรียนบานทาแพ

526     9050 นางฮาบีบะ  หลงสลํา โรงเรียนบานทาแพ

527     4965 นายธีรพล  ปากบารา โรงเรียนบานทายาง

528     6056 นางสาวศุภิณฎา  ชูศรี โรงเรียนบานทายาง

529     10915 นางสาวพวงชฎา  มัจฉา โรงเรียนบานทายาง

530     5509 นายสวัสดิ์  ศิริพันธ โรงเรียนบานทาแลหลา

531     6128 นายประพันธ  หวันตาหลา โรงเรียนบานทาแลหลา

532     9253 นางสาวปฏิมา สองเมือง โรงเรียนบานทาแลหลา

533     9477 นางสาวสลิตา  หลังชาย โรงเรียนบานทาแลหลา

534     9600 นายพีรพัฒน  บุญเสน โรงเรียนบานทาแลหลา

535     10040 นายพงศกร  แคยิหวา โรงเรียนบานทาแลหลา

536     10662 นายสุเชษฐ  เนตรจรัสแสง โรงเรียนบานทาแลหลา

537     6908 นางประคอง  อังสุภานิช โรงเรียนบานทาแลหลา 

538     4179 นางนิตยา  อังศุภกาญจนกุล โรงเรียนบานทาศิลา

539     4179 นายมนเกียรติ  อังศุภกาญจนกุล โรงเรียนบานทาศิลา

540     7114 นางผองศรี  กาญจาโน โรงเรียนบานทาศิลา

541     4292 นางวรรณี พยายาม โรงเรียนบานทาหิน

542     5208 นายราดาด  หลังจิ โรงเรียนบานทาหิน

543     6385 นางปราณี  ชํานิธุระการ โรงเรียนบานทาหิน

544     8043 นางศศิธร  เสริมวิทยวงศ โรงเรียนบานทาหิน
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545     10072 นางจรวย จันทรทองพูน โรงเรียนบานทาหิน

546     10072 นายธีระ จันทรทองพูน โรงเรียนบานทาหิน

547     8321 นายอนุมัติ นุงอาหลี โรงเรียนบานทุง

548     2379 นางจรรยา  เอี้ยวซิโป โรงเรียนบานทุงดินลุม

549     3553 นายจรูญ  พิมพทอง โรงเรียนบานทุงดินลุม

550     5398 นางวันดี  ศรีสุด โรงเรียนบานทุงดินลุม

551     7441 นายอานิกูล  เกาเอี้ยน โรงเรียนบานทุงดินลุม

552     7606 นางอภิรดี  ทิพยนรากุล โรงเรียนบานทุงดินลุม

553     11169 นางสาวอาลีตา  งะสมัน โรงเรียนบานทุงดินลุม

554     6790 นางพิชชาภรณ  มีขํา โรงเรียนบานทุงตําเสา

555     8107 นายโมฮัมหมัด  ปงหลีเส็น โรงเรียนบานทุงตําเสา

556     10919 นางสายไหม  บุหมัน โรงเรียนบานทุงตําเสา

557     4201 นางเยาวเราะ  สตอหลง โรงเรียนบานทุงนุย

558     7000 นายธีรพงศ  สุขสง โรงเรียนบานทุงนุย

559     7344 นายรักชาติ  ขางแกว โรงเรียนบานทุงนุย

560     7424 นางนิพา  หลงแกว (นิพา บัณฑิตย) โรงเรียนบานทุงนุย

561     7568 นางจริญญา  อุสา โรงเรียนบานทุงนุย

562     7667 นางจินตนา  คงหวังดี โรงเรียนบานทุงนุย

563     8701 นางฝะริดา  ลัสมาน โรงเรียนบานทุงนุย

564     10214 นายเหมะศักดิ์  หวันจิ โรงเรียนบานทุงนุย

565     7170 นางสุรียพร  อาตมสกุล โรงเรียนบานทุงบุหลัง

566     8057 นางอาภัสษร  รัตนศรีปญญะ โรงเรียนบานทุงบุหลัง

567     8648 นางสากีนะ  พันหวัง โรงเรียนบานทุงมะปรัง

568     4027 นายนรินทร  ทิ้งน้ํารอบ โรงเรียนบานทุงริ้น

569     8116 นางสุธาวิณี  หลงเก โรงเรียนบานทุงริ้น

570     8608 นายสุนันท  วิจิตรเวชการ โรงเรียนบานทุงริ้น

571     8175 นายอาดนหมีด  สันมาแอ โรงเรียนบานทุงวิมาน

572     8288 นางจริยา นารีเปน โรงเรียนบานทุงวิมาน

573     8638 นายวินิจ  กลิ่นละมัย โรงเรียนบานทุงวิมาน

574     8787 นางอาลียา  แซเอียว โรงเรียนบานทุงวิมาน

575     9235 นางสุใบดา  ใบหลี โรงเรียนบานทุงวิมาน

576     9565 วาที่ ร.ต.บุญทิพย  แกวเนื้อออน โรงเรียนบานทุงวิมาน

577     6413 นายนที  ศรีภูวดล โรงเรียนบานทุงสภาฯ

578     6972 นางปรีดา  หวันสมัน โรงเรียนบานทุงสภาฯ



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด
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579     7237 นายวิรัตน  กองหลัง โรงเรียนบานทุงสภาฯ

580     8734 นางฝาตีมะ  กองหลัง โรงเรียนบานทุงสภาฯ

581     8739 นางมาริสา  รังสรรค โรงเรียนบานทุงสภาฯ

582     6591 นางสําอาง  แกวจินดา โรงเรียนบานทุงสะโบะ

583     6748 นางกุหลาบ เทพสุวรรณ โรงเรียนบานทุงสะโบะ

584     8803 นางอุไรวรรณ  เนาวเกตุ โรงเรียนบานทุงสะโบะ

585     5744 นายประจวบ  ทองมาก โรงเรียนบานทุงเสม็ด

586     8908 นายณรงคเดช บัวบางกรูด โรงเรียนบานทุงเสม็ด

587     9378 นายอํานาจ ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนบานทุงเสม็ด

588     6368 นางบุศรา  สําเร โรงเรียนบานทุงไหม

589     7386 นางศุภีพิชญ  ปาละสัน โรงเรียนบานทุงไหม

590     10153 นายอับดุลอาซิส  ยาบา โรงเรียนบานทุงไหม

591     4352 นายสถิตย  สังขดุก โรงเรียนบานไทรงาม

592     8460 นางสุวรรณา  เทพแกว โรงเรียนบานไทรงาม

593     8670 นางกุลติยา  หมาดสา  โรงเรียนบานไทรงาม

594     8829 นางวิไลวรรณ ออนชื่นจิตร โรงเรียนบานไทรงาม

595     9080 นางสาวสุกัญญา  หนิหมาน โรงเรียนบานไทรงาม

596     10320 นางฮาสีมะ  นุยเด็น โรงเรียนบานไทรงาม

597     10948 นางสาวดวงเนตร  แกนคลาย โรงเรียนบานไทรงาม

598     11052 นายบัซลีย  กาสาและ โรงเรียนบานไทรงาม

599     5375 นายมอฮําหมาด  แปะโพระ โรงเรียนบานนาแกว

600     8047 นางสาวกิรณา  ผองผิวกาย โรงเรียนบานนาแกว

601     9735 นางฟารานัส  หวังกุหลํา โรงเรียนบานนาแกว

602     10321 นางสาวกมลดา  พิทักษคัดนานต โรงเรียนบานนาแกว

603     10776 นางสอฝยะ  หมาดวัง โรงเรียนบานนาแกว

604     10828 นางอาบีดะ  นาคสงา โรงเรียนบานนาแกว

605     6129 นายธีรยุทธ  อับดุลลาห โรงเรียนบานนาขา

606     8310 นายเอกชัย  ปาลาสัน โรงเรียนบานนาขา

607     5667 นายประสิทธิ์  ชางสาน โรงเรียนบานนาแค

608     8890 นางอรุณี  ประมาณ โรงเรียนบานนาแค

609     9726 นางสาวบัสกิสต  บูเดียะ โรงเรียนบานนาแค

610     5180 นายสมศักดิ์  วงศหิรัญเดชา โรงเรียนบานนางแกว

611     5288 นางปราณีต  วงครักษ โรงเรียนบานนางแกว

612     7794 นายสมาน  หวังผล โรงเรียนบานนางแกว
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613     8053 นางเบญจมาศ  ฤทธิ์ศักดิ์ โรงเรียนบานนางแกว

614     8148 นางสาวนุชนารถ  นาคพันธุ โรงเรียนบานนางแกว

615     8373 นางสุจิตรา  อับดุลลาห โรงเรียนบานนางแกว

616     8773 นางนิตยา  จิ้วจวบ โรงเรียนบานนางแกว

617     9731 นางกาญจนา  กุลมาตย โรงเรียนบานนางแกว

618     10200 นางอัจฉรา  บุญอุดหนุน โรงเรียนบานนางแกว

619     10728 นางรัชนีกร กายอ โรงเรียนบานนางแกว

620     10766 นางสาวนารีรัตน  แออุดม โรงเรียนบานนางแกว

621     2903 นางสุชนา แซเงา โรงเรียนบานนาทอน

622     8028 นายมังกร  พงศสุชาติ โรงเรียนบานนาทอน

623     8802 นายดนัย  ดาเระหมีน โรงเรียนบานนาทอน

624     9132 นางเดือนดารา  ทองหลอม โรงเรียนบานนาทอน

625     9134 นางทัศนีย  แยบคาย โรงเรียนบานนาทอน

626     6692 นายวุฒิศาสน  สําสู โรงเรียนบานนาพญา

627     7979 นางโสภา  มีเสน โรงเรียนบานนาพญา

628     9003 นางวรรณเพ็ญ  กอนทอง โรงเรียนบานนาพญา

629     9333 นางปารีณา  หลงหัน โรงเรียนบานนาพญา

630     9842 นางมนัสนันท  นาคสงา โรงเรียนบานนาพญา

631     9910 นายนพดล  ยังสมัน โรงเรียนบานนาพญา

632     5986 นายเศียร  หาหลัง โรงเรียนบานนาลาน

633     7809 นางสายใจ  เยียมสาร โรงเรียนบานนาลาน

634     9217 นายนิคม  กันตวิชญวงศ โรงเรียนบานนาลาน

635     10347 นางสาวสุปราณี  รัตนไพบูลย โรงเรียนบานนํ้ารอน

636     10884 นางสาวประภาศิริ  ไกรเอียด โรงเรียนบานนํ้ารอน

637     5893 นางสุมนรัตน  มาสินธุ โรงเรียนบานนํ้าหรา

638     6387 นายฮาโรน  แดสา โรงเรียนบานนํ้าหรา

639     8271 นายสมนึก ศรีนคร โรงเรียนบานนํ้าหรา

640     9650 นางรอฮานี  หัดสกุล โรงเรียนบานนํ้าหรา

641     8411 นายธนิตย  กุลโรจนสิริ โรงเรียนบานเนินสูง

642     8549 นางสาวสุนี  แกวศรีสด โรงเรียนบานเนินสูง

643     4715 นายสุทธิรักษ  สองเมือง โรงเรียนบานในเมือง

644     7855 นางสาววาสนา  อยางดี โรงเรียนบานในเมือง

645     8867 นางนรัติยา  หยีมะเหร็บ โรงเรียนบานในเมือง

646     9079 นางสาวนุษรา  ลาวัลย โรงเรียนบานในเมือง
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647     9184 นางอุไร  นาคสงา โรงเรียนบานในเมือง

648     9142 นายมานิตย  สาจิ โรงเรียนบานในเมือง

649     9836 นางสาวนิศมา  นกเกษม โรงเรียนบานบอเจ็ดลูก

650     3023 นางผกามาส  ทองมิน โรงเรียนบานบอหิน

651     6788 นายยุทธนา  แคยิหวา โรงเรียนบานบอหิน

652     7488 นางโสมมณี  อับดุลลาห โรงเรียนบานบอหิน

653     7950 นางสายใจ  ศรียาน โรงเรียนบานบอหิน

654     9227 นางธนัชญา  โอมณี โรงเรียนบานบอหิน

655     10112 นายรัฐกรณ  บุญแกวสุข โรงเรียนบานบอหิน 

656     2473 นางสุภา เหมนะห โรงเรียนบานบันนังปุเลา

657     7870 นายวรวิทย  สงาบานโคก โรงเรียนบานบันนังปุเลา

658     9699 นายนัฐพงค  หมีนวัง โรงเรียนบานบากันโตะทิด

659     10400 นายกิตติศักดิ์  อาหลี โรงเรียนบานบากันโตะทิด

660     4063 นายสมบูรณ  ทุงหวา โรงเรียนบานบารายี

661     7417 นายประพันธ  วรรณศรี โรงเรียนบานบารายี

662     8242 นางสาวสุดใจ  ชายเหตุ โรงเรียนบานบารายี

663     8792 น.ส.อาเสี๊ย  เขียดสังข โรงเรียนบานบารายี

664     9144 นางสุกัลยา  ชวยศรีนวล โรงเรียนบานบารายี

665     6496 นางพรรษมน ซุยลิ่ม โรงเรียนบานบิใหญ

666     6815 นายสมชาย  สิทธิยาสกุล โรงเรียนบานบิใหญ

667     8121 นางสาวตรีดาว  รองสวัสดิ์ โรงเรียนบานบิใหญ

668     8853 นายพงษศิริ  จิเบ็ญจะ โรงเรียนบานบิใหญ

669     9279 นางสุกัญญา บูชารลี โรงเรียนบานบิใหญ

670     9643 นายอุเซ็ง  อิสแม โรงเรียนบานบิใหญ

671     7379 นางจรรยวรรธน  คงธสมณ โรงเรียนบานบุโบย

672     7707 นายสมมารถ  จันมา โรงเรียนบานบุโบย

673     8662 นายชัยวัฒน  ภักดีเจริญกุล โรงเรียนบานบุโบย

674     9040 นายอนึ่ง  ยาหยาหมัน โรงเรียนบานบุโบย

675     9094 นางวิลัยรัตน เหลาโสด โรงเรียนบานบุโบย

676     9621 นายพัฒนพงค  จันสีดา โรงเรียนบานบุโบย

677     10678 นายอารอปน  หลงหัน โรงเรียนบานบุโบย

678     2708 นายอาหรน  หมาดทิ้ง โรงเรียนบานบูเกตยามู

679     3081 นางสารินี  โสสนุย โรงเรียนบานบูเกตยามู

680     8783 นายมอฮําหมาดมาดี  หลงกาสา โรงเรียนบานบูเกตยามู
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681     8998 นางจริยา  ตาเดอิน โรงเรียนบานบูเกตยามู

682     9877 นางสาวซอฝยะ  บิสลีมีน โรงเรียนบานปลักหวา

683     6268 นายอับดุลราโอบ  ปะดุกา โรงเรียนบานปนจอร

684     6268 นางฮาเดี๊ย  ปะดุกา โรงเรียนบานปนจอร

685     7199 นายเรวัฒน  ปงหลีเส็น โรงเรียนบานปนจอร

686     7828 นายวัฒนา  ดาราหมานเศษ โรงเรียนบานปนจอร

687     7997 นายพรวิทย  หลังยาหนาย โรงเรียนบานปนจอร

688     6762 นางจุรีรัตน  ยากะจิ โรงเรียนบานปากบาง

689     6787 นางสุนี พันสกุล โรงเรียนบานปากบาง

690     7260 นางสุพรรณนี  วีระนนท โรงเรียนบานปากบาง

691     7959 นางสาววัลญา  ปากบารา โรงเรียนบานปากบาง

692     9676 นายยารูดีน  องศารา โรงเรียนบานปากบาง

693     10229 นางจุรี นราจิต โรงเรียนบานปากบาง

694     3636 นายอัดนัน  อุสมา โรงเรียนบานปากบารา

695     4056 นางสุขศรี  ทองรุง โรงเรียนบานปากบารา

696     5962 นายสัน  หมีนหวัง โรงเรียนบานปากบารา

697     7570 นางมาลัยวัลย  เหมรา โรงเรียนบานปากบารา

698     8423 นายเสรี  อุโหยบ โรงเรียนบานปากบารา

699     9198 นางสาววรรณนิสา  ลิมาน โรงเรียนบานปากบารา

700     11183 นางสาวสุริฉาย  ไกรเทพ โรงเรียนบานปากบารา

701     8529 นางวรรธิดา  คมขํา โรงเรียนบานปากปง

702     9573 นางอารีวรรณ  หลงสลํา โรงเรียนบานปากปง

703     10108 นางสาวนิตยา  งะสมัน โรงเรียนบานปากปง

704     5785 นายสรรเสริญ  โสะตา โรงเรียนบานปากละงู

705     8884 นส.นริณี หมาดเหยด โรงเรียนบานปากละงู

706     9045 น.ส.พาขวัญ  สะเลพรัด โรงเรียนบานปากละงู

707     9183 นางอุไร  รักษาชนม โรงเรียนบานปากละงู

708     9838 นางยูไวเราะ ชํานาญเพาะ โรงเรียนบานปากละงู

709     10216 นางสาวสุไรมะ  อุศมา โรงเรียนบานปากละงู

710     7085 นางสาวพรทิพย  กาฬศรี โรงเรียนบานปาแกบอหิน

711     8386 นายพงศธร  เพชรทอง โรงเรียนบานปาแกบอหิน

712     8534 นางศุภางค  เพชรทอง โรงเรียนบานปาแกบอหิน

713     8578 นางสาวอรอุมา  ทองนาค โรงเรียนบานปาแกบอหิน

714     9120 นางจันทรา พัทยัง โรงเรียนบานปาแกบอหิน
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715     9481 นางสาวสิริวิภา  รอดเสวก โรงเรียนบานปาแกบอหิน

716     9677 นายสันติภาพ  พรหมดวง โรงเรียนบานปาแกบอหิน

717     9876 นางสาวชญาดา  แซลิ่ม โรงเรียนบานปาแกบอหิน

718     6254 นางสมบูรณ  สัจจาพันธ โรงเรียนบานปาเตะ

719     7036 นางวรวรรณ  กันหนองผือ โรงเรียนบานปาเตะ

720     7691 นางนิฟติมา  หมาดทิ้ง โรงเรียนบานปาเตะ

721     11091 นางสาวสุดา  ซะยานัย โรงเรียนบานปาเตะ

722     5330 นายวินัย  กิ้มติ้น โรงเรียนบานปาฝาง

723     6690 นางสาระ  สําสู โรงเรียนบานปาฝาง

724     7419 นางอุบลรัตน  อุสมา โรงเรียนบานปาฝาง

725     8160 นางมณีรัตน  สาลิมิน โรงเรียนบานปาฝาง

726     8323 นางพัทธติกานต  มัศยาวิกรม โรงเรียนบานปาฝาง

727     8825 นางดวงพร  มุสิกะศิริ โรงเรียนบานปาฝาง

728     10669 นางสุดารัตน  หมีนเหม โรงเรียนบานปาพน

729     3546 นายสมชาย  แซสี โรงเรียนบานแประใต

730     8048 นายวันชัย  ดวยกาแด โรงเรียนบานแประใต

731     8048 นางจุฑามาศ  ดวยกาแด โรงเรียนบานแประใต

732     9692 นางฮอลียะ  แจะแว โรงเรียนบานแประใต

733     9900 นายปญญา  โตะดอละ โรงเรียนบานแประใต

734     7121 นายกรณรงค  หลงสลํา โรงเรียนบานแประเหนือ

735     7548 นางบัณฑิตา  ชายแกว โรงเรียนบานแประเหนือ

736     8098 นายอดุลย  เตาวะโต โรงเรียนบานแประเหนือ

737     8326 นางไมสูรี  ดวงตา โรงเรียนบานแประเหนือ

738     8326 นายฮาเฉ็ม  ดวงตา โรงเรียนบานแประเหนือ

739     8567 นางวิไลจิตต  พลาอาด โรงเรียนบานแประเหนือ

740     8898 นายอิบรอเหม  เพ็งไทร โรงเรียนบานแประเหนือ

741     9281 นางนูรียา  อาลี โรงเรียนบานแประเหนือ

742     10803 นางสาวฝารีดา  กาเส็มสะ โรงเรียนบานแประเหนือ

743     5621 นางอุไร  ที่ปรักษาพันธ โรงเรียนบานมะนัง

744     6999 นายสมชาย  เสงทับ โรงเรียนบานมะนัง

745     11096 นางสาวสุพรรณิการ  อังสุภานิช โรงเรียนบานมะนัง

746     6914 นางวิจิตรา  ทุงหวา โรงเรียนบานมะหงัง

747     5876 นางอังสนา  ศรีริภาพ โรงเรียนบานยานซื่อ

748     5973 นายสุรทิน  บิลยะแม โรงเรียนบานยานซื่อ
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749     7152 นายเฟาซีย  หลีเยาว โรงเรียนบานยานซื่อ

750     8651 นางอุไร  สันงะ โรงเรียนบานยานซื่อ

751     6887 นายอุดม  เขียดสังข โรงเรียนบานราวปลา

752     11102 นายธีรวุฒิ  เพชรวิโรจน โรงเรียนบานราวปลา

753     3938 นายณรงค  สารบัญ โรงเรียนบานราไว

754     4837 นายมานิตย  ยังหลัง โรงเรียนบานราไว

755     4859 นางสุดา  ยังหลัง โรงเรียนบานราไว

756     8349 นายบุญรอด  หมีนหา โรงเรียนบานราไว

757     7715 นางซอลีหะ  แสงขาว โรงเรียนบานไร

758     8885 นางโนรี  หนูชูสุข โรงเรียนบานไร

759     9337 นายทวี  มณีโสะ โรงเรียนบานไร

760     9907 นายจรัญ  หมาดดี โรงเรียนบานไร

761     2967 นางปรียาพรรณ ศิวลักษณ โรงเรียนบานลาหงา

762     5511 นางสุนิดา  หลงหา โรงเรียนบานลาหงา

763     8131 นางปทมา หมีนหวัง โรงเรียนบานลาหงา

764     8159 นางสาววรรณวดี หวันตาหลา โรงเรียนบานลาหงา

765     8174 นางสาวสุรินญา  หลงหา โรงเรียนบานลาหงา

766     8184 นางสุธีพร  บินหมัด โรงเรียนบานลาหงา

767     8902 นางซารีนา  สายัน โรงเรียนบานลาหงา

768     10973 นางสาวนริสา  สุบาโกย โรงเรียนบานลาหงา

769     10974 นางรอจีดา  กําเนิดผล โรงเรียนบานลาหงา

770     6694 นายวิทยา  มิ่งมาก โรงเรียนบานวังตง

771     6831 นางสาวผองศรี  มานะกลา โรงเรียนบานวังตง

772     8195 นายสุดเขต  จันตะ โรงเรียนบานวังตง

773     8977 นางวัลลัดดา  สุขหรรษา โรงเรียนบานวังตง

774     9382 นางบาสีระ  เระนุย โรงเรียนบานวังตง

775     9463 นายพิชัย  มองเหีย โรงเรียนบานวังตง

776     10386 นายอิสมาแอ  ยูโซะ โรงเรียนบานวังตง

777     10727 นายอาหลี  รอเกตุ โรงเรียนบานวังตง

778     10772 นางสาวรุจิเรช  เพ็งไทร โรงเรียนบานวังตง

779     5904 นายรอศักดิ์  สาริปา โรงเรียนบานวังประจัน

780     6682 นายสุไลหมาน  ตาเดอิน โรงเรียนบานวังประจัน

781     7878 นางยาลีนา  มานีอาเหล็ม โรงเรียนบานวังประจัน

782     10139 นางสุไวบะ  หมาดทิ้ง โรงเรียนบานวังประจัน
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783     6642 นางดุษฎี  มาลินี โรงเรียนบานวังปริง

784     7632 นางขวัญใจ  รอเกต โรงเรียนบานวังปริง

785     9047 นางสาวชีวรรณ  ศรีหา โรงเรียนบานวังปริง

786     9678 นางสาววิลาวรรณ  ปอหรา โรงเรียนบานวังปริง

787     10104 นางฮาตีสา  มุสิทธ โรงเรียนบานวังปริง

788     10155 นายอิสมาแอน  สาอีซา โรงเรียนบานวังปริง

789     10322 นางฮาฝเสาะ  ทิ้งปากถ้ํา โรงเรียนบานวังปริง

790     10771 นางนูรซีลา นาคสงา โรงเรียนบานวังปริง

791     11086 นางสาวอุทัยวรรณ  ชูแกว โรงเรียนบานวังปริง

792     4506 นางบุญศรี  สัมพันธมิตร โรงเรียนบานวังพระเคียน

793     5992 นายอุทัย  จันวัฒนะ โรงเรียนบานวังพระเคียน

794     6618 นายมนิตย  ธีรชาติอนันต โรงเรียนบานวังพระเคียน

795     6619 นางพิมพสุดา  อนันต โรงเรียนบานวังพระเคียน

796     7920 นางฮาสานะ  ฟกสัน โรงเรียนบานวังพระเคียน

797     8555 นางสาวพิชานัน  ทวีกายุจันทร โรงเรียนบานวังพระเคียน

798     8752 นางวารินทรัตน   จันทรอุดร โรงเรียนบานวังพระเคียน

799     9633 นางกฤษณา  นพภาพันธ โรงเรียนบานวังพระเคียน

800     7395 นายอับดลราหมาน  นารีเปน โรงเรียนบานวังพะเนียด

801     5174 นางกอบกาญจน  กาญจนรัตน โรงเรียนบานวังสายทอง

802     6483 นางสุดคนึง  ทองบุญ โรงเรียนบานวังสายทอง

803     8914 นางฉันทิสา  ยาบา โรงเรียนบานวังสายทอง

804     9244 นางสาวอัลวาณีย  มณีโสะ โรงเรียนบานวังสายทอง

805     9418 นางสาวฮามีดะ  ชุมสาแหละ โรงเรียนบานวังสายทอง

806     11180 นายเอกลักษณ  นุกูล โรงเรียนบานวังสายทอง

807     7725 นางโฉมสุดา  พิทักษวาที โรงเรียนบานสนกลาง

808     7944 นางพนิดา  เฉลิมพิพัฒน โรงเรียนบานสนกลาง

809     6118 นายบุญเหิม  ดิษฐมุณี โรงเรียนบานสวนเทศ

810     6195 นางกฤษณา  ธรรมรักษา โรงเรียนบานสวนเทศ

811     7615 นางสาวโสภา พันกาแด โรงเรียนบานสวนเทศ

812     10164 นางสาวอาตีรา  นุยเด็น โรงเรียนบานสวนเทศ

813     5144 นางสมจิต  พรหมบุญแกว โรงเรียนบานสาคร

814     8847 นางนอรีตา  โตะดานอมือตือรี โรงเรียนบานสาคร

815     9165 น.ส.มายาวี  เหร็บราเย็น โรงเรียนบานสาคร

816     9283 นายอาเดช  หลงกอหราบ โรงเรียนบานสาคร



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

817     10936 วาที่ร.ต.สรัลรัตน เบ็ญหมัด โรงเรียนบานสาคร

818     11029 นางสาวสุภัสสร  เพชรวิบูลย โรงเรียนบานสาคร

819     7459 นายสุรเชษฐ  สูเร โรงเรียนบานสาครเหนือ

820     9037 นายอาซีดี  ยามาเล็น โรงเรียนบานสาครเหนือ

821     9121 นางสาวสุจินดา  หมัดเหยด โรงเรียนบานสาครเหนือ

822     9408 นางนัจญวา  แดงงาม โรงเรียนบานสาครเหนือ

823     10952 นางสาวสายใจ  เกษม โรงเรียนบานสาครเหนือ

824     11196 นางธิดารัตน  กิมนิ่ง โรงเรียนบานสาครเหนือ

825     3891 นายมุรธา  มนูญทวี โรงเรียนบานสายควน

826     5416 นายบารูดีน  เส็นสมมาตร โรงเรียนบานสายควน

827     7269 นายกรวินย ดวงตา โรงเรียนบานสายควน

828     10851 นายวิทูรณ  เหล็มปาน โรงเรียนบานสายควน

829     10961 นายวัชรา  โปหลง โรงเรียนบานสายควน

830     11186 นางสาวอภิรดี  มุมสํา โรงเรียนบานสายควน

831     5569 นางกมล  หวันตาหลา โรงเรียนบานไสใหญ

832     9051 นางศลัยลา  หมาดเทง โรงเรียนบานไสใหญ

833     9059 นางสาวสุขศิริ  ไตรสกุล โรงเรียนบานไสใหญ

834     10778 นางวันดี  อนุรักษวิริยะกุล โรงเรียนบานไสใหญ

835     10903 นางธนัชญา  ลีลานนท โรงเรียนบานไสใหญ

836     11116 นายประวิทย  จิตหลัง โรงเรียนบานไสใหญ 

837     6460 นายสงวน  สุวรรณรัตน โรงเรียนบานหนองหอยโขง

838     6958 นายรอศักดิ์  นิโกบ โรงเรียนบานหนองหอยโขง

839     7409 นางสาวนุชนาถ  อับดุลลาห โรงเรียนบานหนองหอยโขง

840     7731 นายฉูอิบ  หลงสลํา โรงเรียนบานหนองหอยโขง

841     8230 นายธานิศ  บินรินทร โรงเรียนบานหนองหอยโขง

842     8405 นางจุฑา  วงศหิรัญเดชา โรงเรียนบานหนองหอยโขง

843     9608 นางวิชุกร  สัญญา โรงเรียนบานหวยไทร

844     6236 นางกัญญา  ทิพยรักษ โรงเรียนบานหวยไทร

845     2965 นางชุติมา  ศรีงาม โรงเรียนบานหวยน้ําดํา

846     5695 นายสมพร  จันทรจักษุ โรงเรียนบานหวยน้ําดํา

847     7188 นางหอเดี๊ย  มาราสา โรงเรียนบานหวยน้ําดํา

848     8345 นางสาวอาภรณ  ชอบแตง โรงเรียนบานหวยน้ําดํา

849     8897 นางยุภา  ดุลยาภรณ โรงเรียนบานหวยน้ําดํา

850     9733 นางชฎาธาร  แสงอุดม โรงเรียนบานหวยน้ําดํา
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851     8342 นายปรีชา  หมีนคลาน โรงเรียนบานหวยมะพราว

852     8665 นางสาวมาเรียม  แดงหลัง โรงเรียนบานหวยมะพราว

853     8711 นางกัณฐิรัตน  เกษา โรงเรียนบานหวยมะพราว

854     8939 นายชิตนนธว  รักสุวชน โรงเรียนบานหวยมะพราว

855     6108 นายสุไลมาน  แดงงาม โรงเรียนบานหัวกาหมิง

856     8024 นายนราวัฒน  หลงเก็ม โรงเรียนบานหัวควน

857     8869 นางยลรดี  ทองธรรมชาติ โรงเรียนบานหัวควน

858     6766 น.ส.นิภาวรรณ  ขาวหิรัญ โรงเรียนบานหัวควน 

859     7351 นายยุทธพล  แกวดํา โรงเรียนบานหาญ

860     6255 นายอาบูบากาก  มาลียัน โรงเรียนบานหาดทรายยาว

861     8906 นายสุริยา  สนูบุตร โรงเรียนบานหาดทรายยาว

862     9246 นางอลิษา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบานหาดทรายยาว

863     11019 นายวรัญู  มิง โรงเรียนบานหาดทรายยาว

864     11020 นางสาวจิตรลดา  ศรีภักดี โรงเรียนบานหาดทรายยาว

865     8666 นางโสภา  ยัสสระ โรงเรียนบานเหนือคลอง

866     9135 นางเสาวลักษณ  ลิงาลาห โรงเรียนบานเหนือคลอง

867     9252 นายโกมล  ยุนุย โรงเรียนบานเหนือคลอง

868     9478 นางสาวสุภิตาล  เดนดารา โรงเรียนบานเหนือคลอง

869     9568 นางสาวยูนูดา  จงกลลาบาน โรงเรียนบานเหนือคลอง

870     10774 นางสุไวดา  กาเส็มสะ โรงเรียนบานเหนือคลอง

871     11074 นางสุภาวดี  อินโตรม โรงเรียนบานเหนือคลอง

872     6382 นายณฤทธิ์  สํามาเนี๊ย โรงเรียนบานใหม

873     6431 นายอนุสรณ  สองเมือง โรงเรียนบานใหม

874     9118 นางสาวสุไรณี  เหมโคกนอย โรงเรียนบานใหม

875     9275 นางสาริญา  ชูเก็น โรงเรียนบานใหม

876     11115 นางสาวนิตยา  เดชะ โรงเรียนบานใหม

877     7981 นายธีรวัฒน  สาดีน โรงเรียนบานใหม 

878     8812 นายดาแนน  สาดีน โรงเรียนบานใหม 

879     9095 น.ส.ธรัญญา  สุชานันทพงศ โรงเรียนบานใหม 

880     10931 นายพีรธัช  เพชรเกตุ โรงเรียนบานใหม 

881     9960 นางมาริหยาม  เหมนะ โรงเรียนบานอุได

882     10671 นางสาวณัฐกาญจน  เพ็ชรมณี โรงเรียนบานอุได

883     5629 นางสุวิมล  จิตเที่ยง โรงเรียนบานอุไร

884     6211 นายสุชีพ พรหมอินทร โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด
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สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

885     6332 นายอนันต  รอดเซ็น โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

886     6568 นายวัฒนะ  สองเมือง โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

887     6741 นางสาวจารี  วุฒิมานพ โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

888     7366 นางจิราพร ทองซวน โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

889     7528 นายทวัน  มณีรัตนสุบรรณ โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

890     7589 นายสุริยัน  รอดเซ็น โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

891     7831 นายสะเหรม  โตะหมัด โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

892     8137 นางสาวแวยานะ  สาและ โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

893     8212 นางสาวณิชกานต  พฤษศรี โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

894     8875 นางอุษา  วาทีรักษ โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

895     8899 นางสาวกุลธิดา  ตาเหยบ โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

896     9819 นายธาม  เก็มบู โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

897     10256 นางสุธาทิพย  ทวีเมือง โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

898     10631 นายกิตติศักดิ์  คงสี โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

899     10987 นางสาวอุษณีษ  ราโอบ โรงเรียนปาลมพัฒนวิทย

900     7213 นายวิโรจน  สวัสดี โรงเรียนผังปาลม 1

901     8234 นางสาวสุพัตร  เพ็ชรรัตน โรงเรียนผังปาลม 1

902     8936 นางนันทนภัส  หนูเพ็ง (ครบ) โรงเรียนผังปาลม 1

903     10965 นางสาวฮารีปะ มรรคาเขต โรงเรียนผังปาลม 1

904     9258 นางฉวี  ขาวดี โรงเรียนผังปาลม 2

905     9352 นางทัศณีย  ปไสย โรงเรียนผังปาลม 2

906     9625 นายฮาหรูน  หยังสู โรงเรียนผังปาลม 2

907     10495 นายศรีภูมิ  ชาญเดช โรงเรียนผังปาลม 2

908     11037 นางยุวธิดา  พรหมชาติ โรงเรียนผังปาลม 2

909     4210 นางถนอมศรี  มณีโรจน โรงเรียนผังปาลม 3

910     7803 นางวรรณี  ศรีสุวรรณ โรงเรียนผังปาลม 3

911     8050 นายอุทัย  ขวัญเจริญ โรงเรียนผังปาลม 3

912     9851 นางสาวอรษา  เกตุมุณี โรงเรียนผังปาลม 3

913     10292 นางนิตติยา  แลบติก โรงเรียนผังปาลม 3

914     6510 นางกาญจนาพันธ  สิกบุตร โรงเรียนผังปาลม 4

915     8535 นางอรนุช  เสียงดัง โรงเรียนผังปาลม 4

916     9124 นางมาซีเตาะ กิจบรรทัด โรงเรียนผังปาลม 4

917     11120 นางสาวกราโสม  ดําดี โรงเรียนผังปาลม 4

918     8222 นายไสว  อินยอด โรงเรียนผังปาลม 7
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สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

919     8785 นายมีชัย  เชื้อชวยชู โรงเรียนผังปาลม 7

920     9224 นางสุพรรณี  ทองในเมือง โรงเรียนผังปาลม 7

921     4654 นายสุธารักษ  บินรินทร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

922     4889 นายเสนอ   ไมตรี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

923     6218 นายชลภาม  สุริยะกานนท โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

924     6243 นายเวียน  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

925     6636 นางสนธยา  มาวงศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

926     6752 นายอับดลรอศักดิ์  อาลี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

927     6961 นางสาวสุภาพร  ละอองวิจิตร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

928     6961 นายเสถียร ละอองวิจิตร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

929     7062 นางรุจรวี มุณีแนม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

930     7142 นางอารี อัตตวิศาล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

931     7333 นางตวงพร  หอเพ็ชร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

932     7371 นางจรัสศรี  ไชยกุล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

933     7374 นางธนันณัฎฐ  ชูหะรัญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

934     7406 นางณัฎฐา  กั่วพานิช โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

935     7455 นายอนุชา  อิสระทะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

936     7922 นางวราภรณ  คําแกว โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

937     7930 นางศลิษา  มูสิกวงศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

938     8201 นางวาสินี  ขจีรัมย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

939     8452 นายสุภาพ  เจริญผล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

940     8571 นางสาวสุนทรี  ศุทธิวรรณรักษ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

941     8768 นางเจะโสม  ขุนฤทธิ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

942     8769 นางปยะนุช  พันกาแด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

943     8823 นางกนกเลขา  เจริญผล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

944     9020 นส.นัฐชา  พรหมหิตาธร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

945     9027 นายอรรถพร  สารานพกุล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

946     9029 นางอรัญญา  สนูบุตร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

947     9030 นางฉะ  หมาดมาสัน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

948     9082 นางศิโรรัตน  อนันตถาวร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

949     9143 นางราตรี  คงสุข โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

950     9148 นางสาวสุรัษฎา  ศรีสมานุวัตร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

951     9239 นางนริญญา  ทองอยู โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

952     9319 นายอรรถชัย  บุญฤทธิ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด
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953     9331 นางสาวสาวิณี  สิทธิชัย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

954     9570 นายคุณานนต  ทองกรด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

955     9749 นางสาวดรุณี  ทองขวัญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

956     9755 นางสาวดรุณี  ปาทาน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

957     9762 นางสาวขนิษฐา  ขุนหลัด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

958     9778 นายณัฐวุฒิ  ยาแม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

959     9959 นางนันทนภัส  ประสิทธิ์ชัยชาญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

960     10007 นางสาววัลลา  ใบบาว โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

961     10105 นางสาววิมลศรี  อดทน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

962     10135 นายสุริยา  หลีเส็น โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

963     10169 นายเอกพล รองเดช โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

964     10542 นางสาวจุฑาทิพย  เอี่ยมปยะกุล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

965     10724 นางสาวสุดารัตน  ชุมบุญรักษ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

966     10834 นางปรินดา  ขุนแผน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

967     10862 นางสาวจินตนา  อุบล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

968     11132 นางสาวภณิตา  ไวยวุฒิ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

969     11135 นางสาวฟาติหมะ  นิโสย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค

970     8025 นางสาวประดิพัตร  ชางขาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห42

971     8117 นางจริญ  พรหมวิจิต โรงเรียนราชประชานุเคราะห42

972     9104 วาที่ ร.ต.สําราญ  ชูแกว โรงเรียนราชประชานุเคราะห42

973     9197 นายสุวิศิษฎ  กั้นหยั่นทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห42

974     9334 นางสาวผัสดี  สุวรรณมณี โรงเรียนราชประชานุเคราะห42

975     9745 นายสุเรนทร  โตะประดู โรงเรียนราชประชานุเคราะห42

976     9746 นายพงศกร  ทิพยไข โรงเรียนราชประชานุเคราะห42

977     9781 นางสาวกูมุมีนา  สตอหลง โรงเรียนราชประชานุเคราะห42

978     10045 นางสาวศิรประภา  ตาเดอิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห42

979     10182 นายจักรกฤษณ  มากจังหวัด โรงเรียนราชประชานุเคราะห42

980     10508 นางจุฑามาศ  ทันตะยะกิจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห42

981     10509 นางพิมพรรณ  โชติพันธ โรงเรียนราชประชานุเคราะห42

982     10823 นายธีระวัฒน  ทองแผว โรงเรียนราชประชานุเคราะห42

983     9835 นางวรางคณา  จันทรักษ โรงเรียนราชประชานุเคราะห43

984     9969 นางสาวสายพิน  อินสุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห43

985     7113 นางสาวมยุรี  เหมมาน โรงเรียนละงูพิทยาคม

986     7185 นางสายใจ  เบ็ญหมัด โรงเรียนละงูพิทยาคม
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987     8060 นายบัญญัติ  กุลมาตย โรงเรียนละงูพิทยาคม

988     8677 นางฮาหวา  วาฮะ โรงเรียนละงูพิทยาคม

989     8805 นายสาโรจน บูชารลี โรงเรียนละงูพิทยาคม

990     8881 นายอับดุล  สําเร โรงเรียนละงูพิทยาคม

991     9155 นางอาทิตยา ปงเตะ โรงเรียนละงูพิทยาคม

992     9234 นางสาวกณิตา  รัตนคํา โรงเรียนละงูพิทยาคม

993     9743 นางฉาหระ  ชมฮด โรงเรียนละงูพิทยาคม

994     10411 นายบุญเลิศ  ยาแลหวา โรงเรียนละงูพิทยาคม

995     11167 นางสาวสุภัตตรา  อักษรพันธุ โรงเรียนละงูพิทยาคม

996     6141 นายธวัช  อินทรชู โรงเรียนวรรธนะสาร

997     8168 นางลาวัลย  หมีนเหม โรงเรียนวรรธนะสาร

998     9803 นายหัทยา  ผิวดี โรงเรียนวรรธนะสาร

999     10820 นางสาวปวีณา  อุสมา โรงเรียนวรรธนะสาร

1,000  5239 นายสุรัตน  ศุภศิริกุล โรงเรียนวัดชมพูนิมิต

1,001  8502 นางวิลาวรรณ  สุนทรากร โรงเรียนวัดชมพูนิมิต

1,002  8886 นางณัฐกานต  หวันตาหลา โรงเรียนวัดชมพูนิมิต

1,003  9127 นางสาวกุลศิริ  ศรีแสงจันทร โรงเรียนวัดชมพูนิมิต

1,004  4122 นางจุรีรัตน  แคยิหวา โรงเรียนวัดหนาเมือง

1,005  8993 นางยัสมี  พันหวัง โรงเรียนวัดหนาเมือง

1,006  9473 นางพัชรี  หลงกาสา โรงเรียนวัดหนาเมือง

1,007  10089 นายสมปอง  เผือกสม โรงเรียนวัดหนาเมือง 

1,008  3581 นางสาวระวีวรรณ  ดุลยาภรณ โรงเรียนสตูลวิทยา

1,009  4280 นายสุรพล ตั้งวรางกูร โรงเรียนสตูลวิทยา

1,010  6407 นางราตรี  ติณรัตน โรงเรียนสตูลวิทยา

1,011  6455 นางจินดาวรรณ  บุญเตี่ยว โรงเรียนสตูลวิทยา

1,012  6459 นางจิณัฐดา  ชูชวย โรงเรียนสตูลวิทยา

1,013  6459 นางอุบล  อักษรพาลี โรงเรียนสตูลวิทยา

1,014  6585 นางสาวลมัย  สิงหโกมล โรงเรียนสตูลวิทยา

1,015  6605 นางมยุรี  เจะเลาะ โรงเรียนสตูลวิทยา

1,016  6688 นายไพเราะ  รังษีสวาง โรงเรียนสตูลวิทยา

1,017  6800 นายเฉลิม วงศฤคเวช โรงเรียนสตูลวิทยา

1,018  6826 นายสมยศ  แสงอรุณ โรงเรียนสตูลวิทยา

1,019  6949 นางจิรวรรณ  ปรางจันทร โรงเรียนสตูลวิทยา

1,020  7159 นายเสนอ  ลาทัพ โรงเรียนสตูลวิทยา



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,021  7245 นางสาวศิรประภา  กุณโรจร โรงเรียนสตูลวิทยา

1,022  7248 นายอนวัช  ณ สงขลา โรงเรียนสตูลวิทยา

1,023  7254 นายสโมสร  ทองสิพพัญู โรงเรียนสตูลวิทยา

1,024  7336 น.ส.ปยนันท  บุบผะโก โรงเรียนสตูลวิทยา

1,025  7452 นางสาวนายูลา  ดาเลาะ โรงเรียนสตูลวิทยา

1,026  7454 นายนิพัฒน  คงรัตน โรงเรียนสตูลวิทยา

1,027  10275 นายธนโชติ จารุโศภิตกุล โรงเรียนสตูลวิทยา

1,028  7836 นายอภิชัย  แกวประดิษฐ โรงเรียนสตูลวิทยา

1,029  7973 นายเจริญ จุลนันโท โรงเรียนสตูลวิทยา

1,030  8082 นางณูรไอนี้  ลาโยด โรงเรียนสตูลวิทยา

1,031  8089 นายคมสัน  ศิริแสง โรงเรียนสตูลวิทยา

1,032  8089 นางโสภา  ศิริแสง โรงเรียนสตูลวิทยา

1,033  8109 น.ส.ณหทัย  ลัสมาน โรงเรียนสตูลวิทยา

1,034  8139 นางนันทนา  อิศโร โรงเรียนสตูลวิทยา

1,035  8144 นางซอฟยะ  มรรคาเขต โรงเรียนสตูลวิทยา

1,036  8413 นายธรรมศักดิ์  ปานยิ่ง โรงเรียนสตูลวิทยา

1,037  8579 นางวิไล  หนูคงแกว โรงเรียนสตูลวิทยา

1,038  8604 นางตรีนุช  ทิศเมือง โรงเรียนสตูลวิทยา

1,039  8664 นายมาโนช  มณีวิทย โรงเรียนสตูลวิทยา

1,040  8674 นางฮาสนะ  โคกเขา โรงเรียนสตูลวิทยา

1,041  8698 นางรัสรียา  ปงหลีเส็น โรงเรียนสตูลวิทยา

1,042  8728 นางจิตติมา  บุญนวล โรงเรียนสตูลวิทยา

1,043  8728 นายสมยศ  บุญนวล โรงเรียนสตูลวิทยา

1,044  8980 นายสุริยัน  บิลหีม โรงเรียนสตูลวิทยา

1,045  9100 นางสาวบุญประภา ชวยชม โรงเรียนสตูลวิทยา

1,046  9101 นางอทิยาภรณ  เพชรสลับแกว โรงเรียนสตูลวิทยา

1,047  9105 นายภัทรกร  หมาดฉิม โรงเรียนสตูลวิทยา

1,048  9106 นางสอฟยะ  เส็นติระ โรงเรียนสตูลวิทยา

1,049  9229 นางอาบีบะ  ดาหมาด โรงเรียนสตูลวิทยา

1,050  9237 นายเลิศศักดิ์  พิกุล โรงเรียนสตูลวิทยา

1,051  9311 นายสิน  ทองไฝ โรงเรียนสตูลวิทยา

1,052  9458 นางสาวศิรินันท  ชํานาญดง โรงเรียนสตูลวิทยา

1,053  9464 นายราเหม  ดอละ โรงเรียนสตูลวิทยา

1,054  9714 นายพงษศักดิ์  คงสง โรงเรียนสตูลวิทยา



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,055  9715 นายรัตน  ทวนทอง โรงเรียนสตูลวิทยา

1,056  9719 นายวิชิต  คงรักษ โรงเรียนสตูลวิทยา

1,057  9741 นายวิชัย  รัตนศิริ โรงเรียนสตูลวิทยา

1,058  9812 นายฉุดดิน  สันงะ โรงเรียนสตูลวิทยา

1,059  9864 นางสรอย  นวลเเกว โรงเรียนสตูลวิทยา

1,060  9879 นางสาวมัทธนา  ตาเดอิน โรงเรียนสตูลวิทยา

1,061  10082 นางสาวสมปรอณา  อาดัม โรงเรียนสตูลวิทยา

1,062  7617 นายญาณกวี แกววงศ โรงเรียนสตูลวิทยา

1,063  10489 นางสาวดวงรัตน  หลําโอะ โรงเรียนสตูลวิทยา

1,064  10524 นางเกษรา  หัสมา โรงเรียนสตูลวิทยา

1,065  10630 นางธิดาเทพ  อัศสลาม โรงเรียนสตูลวิทยา

1,066  10639 นางสาวปาริชาติ  ศิลปศร โรงเรียนสตูลวิทยา

1,067  10654 นางสาวนิตยา  ชํานาญคราด โรงเรียนสตูลวิทยา

1,068  10802 นายสัมฤทธิ์   สิงหแกว โรงเรียนสตูลวิทยา

1,069  10871 นางสาววาสนา  หมัดเส็น โรงเรียนสตูลวิทยา

1,070  11050 นางสุวิมน  เชี่ยหวน โรงเรียนสตูลวิทยา

1,071  5459 นางจุฑาธิป  จันทพงษพิวัฒน โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3

1,072  6527 นายกรวิทย  บูสามารถ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3

1,073  7694 นางสาวซามีลา  ยาดํา โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3

1,074  9976 นางสาวธัญญลักษณ  คงแดง โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3

1,075  10103 นายยอหัน  ตุกังหัน โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3

1,076  7209 นายวิโรจน  หนูเจริญ โรงเรียนสาครพิทยาคาร

1,077  7432 นางกาญจนา  หนูเจริญ โรงเรียนสาครพิทยาคาร

1,078  7433 นางศิริรัตน  สันโด โรงเรียนสาครพิทยาคาร

1,079  7745 นายอาซีซัน  หมันนาเกลือ โรงเรียนสาครพิทยาคาร

1,080  8716 นางสาวจีรภา  จันทรมนตรี โรงเรียนสาครพิทยาคาร

1,081  8845 นายพนมไพร  วงษคลองเขื่อน โรงเรียนสาครพิทยาคาร

1,082  9015 นายเสรี  บิสนุม โรงเรียนสาครพิทยาคาร

1,083  10154 นายนพดล  ผลไชย โรงเรียนสาครพิทยาคาร

1,084  10419 นางอุไร  หยาตา โรงเรียนสาครพิทยาคาร

1,085  10977 นายหัสะบลเลาะ  ยามาเล็น โรงเรียนสาครพิทยาคาร

1,086  3780 นางพรชนก  แววสงา โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง

1,087  7301 นายสมชาย  ชูใหม โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง

1,088  7754 นางสาวสุภาภรณ  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,089  7775 นางจําเรียง  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง

1,090  8629 นางพรพิไล  เดชภักดี โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง

1,091  3345 นางธาริณี  ดุลยการันย โรงเรียนอนุบาลควนโดน

1,092  6309 นางวิปุลา  หมาดปูเตะ โรงเรียนอนุบาลควนโดน

1,093  6537 นายจรัส  สองสวาง โรงเรียนอนุบาลควนโดน

1,094  6736 นางวรรณา  แกสมาน โรงเรียนอนุบาลควนโดน

1,095  8347 นางสุนิสา  หวังกุหลํา โรงเรียนอนุบาลควนโดน

1,096  8515 นายอาลี  แซะอามา โรงเรียนอนุบาลควนโดน

1,097  7692 นายอุมัธ  สวาหลัง โรงเรียนอนุบาลทาแพ

1,098  8462 นายประชา  มัจฉา โรงเรียนอนุบาลทาแพ

1,099  9055 นายวสันต  แดวากม โรงเรียนอนุบาลทาแพ

1,100  9823 นางจันทรจิรา  หมันเระ โรงเรียนอนุบาลทาแพ

1,101  10344 นายมาหมาด  ตั้งใหม โรงเรียนอนุบาลทาแพ

1,102  10375 นางฝาตีมะ  จันทรนิยม โรงเรียนอนุบาลทาแพ

1,103  6482 นางนุจรี  ตูดํา โรงเรียนอนุบาลทุงหวา

1,104  7626 นายเทียนชัย  พิสิฐธาดา โรงเรียนอนุบาลทุงหวา

1,105  7626 นางอัญชลี พิสิฐธาดา โรงเรียนอนุบาลทุงหวา

1,106  8607 นายวรัญู  รัตไตรทอง โรงเรียนอนุบาลทุงหวา

1,107  9188 นายเอกวิทย สินวรพันธ โรงเรียนอนุบาลทุงหวา

1,108  9361 นางฐิตินันท  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทุงหวา

1,109  9837 นางสาวบังอร  องศารา โรงเรียนอนุบาลทุงหวา

1,110  10338 นายภัทรพล  สําเร โรงเรียนอนุบาลทุงหวา

1,111  10443 นางศิริพร สุนันทาเวช โรงเรียนอนุบาลทุงหวา

1,112  6498 นางสาวอารมย  พูลภักดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,113  6500 นางจุรีย เรืองยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,114  6574 นางสมจิตต  สายกิ้มซวน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,115  6574 นายภูษิต  สายกิ้มซวน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,116  7129 นางสาวกนกวรรณ  โหลสกุล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,117  7819 นางพาณี  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,118  7965 นางอนุชฌิฎา  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,119  8138 นางอามานะ  นางา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,120  8616 นางมลฤดี  กานแกว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,121  8655 นางสาวกวิสรา  ล่ิมวินิจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,122  8692 นางสาววรินทรีย  บินการิม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,123  9288 นางสาวสุภาพร  มนตรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,124  9471 นางสาวมายุรา  หมุดลิหา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,125  9802 นางกรกช  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,126  9804 นางสาวธนิฐา  แคยิหวา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,127  9805 นางสุรางคจิตร  โสบุญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,128  10350 นางสาวปราณี มิตรหลี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,129  10498 นางสาวอัมพิกา  ยรรยงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,130  10604 นายจเร  ชุมจํารัส โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,131  11122 นายกรกฎ  รอดเสวก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

1,132  4393 นางสาวสุจิรา  นุกูล โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,133  4834 นางราตรี  โชติไพรัตน โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,134  6386 นายยงยุทธ  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,135  6969 นางสุวรรณา  พรุเพชรแกว โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,136  7492 นายบัณฑิต  จินดา โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,137  7839 นายศุภชัย  หนูแกนเพชร โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,138  8794 นางอัญชลี  นิยมยาตรา โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,139  8862 นางละอองทิพย  จันทวิลาศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,140  8925 นางสุนันท  เมืองปาน โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,141  9571 นางสาวขวัญนภา  ขาวแกว โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,142  9683 นางจุลี  สุวรรณชนะ โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,143  9725 นางศิริรัตน   เสกสรรค โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,144  10156 นางสาวออนอนงค มิตรารมย โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,145  10414 นางสาวซมา  โยะหมาด โรงเรียนอนุบาลมะนัง

1,146  4792 นางเจียมจิตร  อนุวัฒนวงศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

1,147  5907 นายวิรัต  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

1,148  5907 นางวิทูรย สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

1,149  5907 นายเจริญ สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

1,150  5951 นายมูสา  เถาวัลย โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

1,151  6306 นายอดุลย  หลงกาสา โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

1,152  8598 นายชารินทร  วงศสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

1,153  8786 นายเชาวรินทร  หมื่นอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

1,154  8846 นางรสนี  ผองฉวี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

1,155  9170 นางสาวสุไลญา  ทองสีสัน โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

1,156  7795 นายหวันบูราหัส  ปะดุกา โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,157  10264 นางสาวโรสซาราห  งะสงบ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

1,158  2901 นางระวีวรรณ  สงเกื้อ โรงเรียนอนุบาลละงู

1,159  3402 นายปริญญา  ดําเตะ โรงเรียนอนุบาลละงู

1,160  5887 นางสุภา  ชยโสภัฎฐ โรงเรียนอนุบาลละงู

1,161  6691 นางสาวอามาลีนา  มานะกลา โรงเรียนอนุบาลละงู

1,162  7525 นางเกศณี  แอแป โรงเรียนอนุบาลละงู

1,163  7781 นายฐปนรรจ  เกื้อเสง โรงเรียนอนุบาลละงู

1,164  7805 นางมิหนะ โอมณี โรงเรียนอนุบาลละงู

1,165  8173 นางสกุณา  นองมณี โรงเรียนอนุบาลละงู

1,166  8334 นางสอฝยะ  มูเก็ม โรงเรียนอนุบาลละงู

1,167  8360 นายมิตร  รักษะโบะ โรงเรียนอนุบาลละงู

1,168  9099 นางพนารัตน  มิ่งมาก โรงเรียนอนุบาลละงู

1,169  9274 นางภูติรัชน  บูสู โรงเรียนอนุบาลละงู

1,170  9324 นางมนิตย  แชมชอย โรงเรียนอนุบาลละงู

1,171  9387 นางสาวสุกันยา  หมีนหวัง โรงเรียนอนุบาลละงู

1,172  9504 นางสาวซารีนา  กุลโรจนสิริ โรงเรียนอนุบาลละงู

1,173  9620 นางฝาริดะ  หมื่นชล โรงเรียนอนุบาลละงู

1,174  9721 นางสาวปฐมาวดี  เครือแกว โรงเรียนอนุบาลละงู

1,175  9807 นางทัศนีย  บุญเสน โรงเรียนอนุบาลละงู

1,176  9833 นางสาวนิภา  แอหลัง โรงเรียนอนุบาลละงู

1,177  9945 นางสาวกัลยรัตน  ขวัญทอง โรงเรียนอนุบาลละงู

1,178  10860 นายฮาโหรน  สะหยัง โรงเรียนอนุบาลละงู

1,179  10882 นางสาวอารีดา  นุยเด็น โรงเรียนอนุบาลละงู

1,180  11198 นางสาวดวงเดือน  เจะสา โรงเรียนอนุบาลละงู

1,181  4078 น.ส.พันธุพิไล  เกตตะพันธ โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,182  4311 นางวิยดา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,183  4312 นางสปนะ  หมีนพราน โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,184  4331 นายสิทธิพงศ ประชาเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,185  5385 นายเวียงชัย  จวนสวาง โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,186  6066 นางกมลทิพย  ประชุมรัตน โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,187  6934 นางสไบแพร  ฉิมเกื้อ โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,188  7476 นางเปยมสุข  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,189  7902 นางวนิดา  ศิริวัฒน โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,190  8004 นางสุภรรณี  พงศาปาน โรงเรียนอนุบาลสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,191  8021 น.ส.สุนทรี  โกวิทพิทยาการ โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,192  8517 นางเพ็ญศรี  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,193  8759 นายกมล  สาขะมุติ โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,194  8789 นางจิรัชฎา  ลิมานิ โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,195  8791 นายชัยยงค  ชูนวล โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,196  8813 นางสาวมุจลินท สารีปา โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,197  9216 นายถิรวัฒน  คงจันทร โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,198  9236 นางสาวปวัณรัตน  ลองแกว โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,199  9375 นางนัยนา  หลังยาหนาย โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,200  9523 นางหนึ่งฤทัย  วิจิตรจรรยา โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,201  9601 นางจิราภรณ  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,202  9808 นางสาวธนิสร  โภชนุกูล โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,203  9811 นางเนตรชฎารัตน  สงดวง โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,204  10023 นางสาวฮาบีบะ  นาฮุดา โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,205  10456 นางสาวภัคนิธิ  ฮะยีบิลัง โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,206  10739 นางสาวมณิภา  จิตนุย โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,207  10868 นางสาวชุติมา  แกวมณี โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,208  10878 นายพรพิพัฒน  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,209  10932 นางสาวปราณี  อาหลี โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,210  11038 นางวารุณี  เรืองรักษ โรงเรียนอนุบาลสตูล

1,211  5043 นายพรอม  นอยผา วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,212  6178 นางอารี  ทองนอก วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,213  6188 นายณพงศ  ใบหมาดปนจอ วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,214  7577 นางธมลวรรณ  รักษสังข วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,215  7624 นางจารุณี  หลงสมัน วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,216  7643 นางชาลิสา  ทองขาวเผือก วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,217  7643 นายพงศา  ทองขาวเผือก วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,218  8031 นางสุธารัตน  สันเกาะ วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,219  8266 นางพรรณี  ครุวรรณพัฒน วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,220  8472 นางสุชาดา  ทุงหวา วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,221  9001 นางวาสินี  นวลแกว วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,222  9001 นายจรงฤทธิ์  นวลแกว วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,223  9251 นางสาวศุภณิจ  พัฒภูมิ วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,224  9527 นางสาวศศิธร  หมาดตา วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,225  10319 นางดวงกมล  โศภิษฐพงศ วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,226  10491 นางจิราวรรณ  สุวรรณมณี วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,227  10780 นางสาวสุชาดา  ประดับ วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,228  10978 นายศิวกร  อนุชาญ วัฒนธรรมสตูล(หักผานธนาคาร)

1,229  7302 นางสาวละออง หมื่นจร วิทยาลัยการอาชีพละงู

1,230  8905 นายเจตน  เกตุมุหยะ วิทยาลัยการอาชีพละงู

1,231  9151 นายสุรศักดิ์  เด็นเก วิทยาลัยการอาชีพละงู

1,232  10756 นางสาววรรณี  ผอมเขียว วิทยาลัยการอาชีพละงู

1,233  4119 นายเสรี  ศรียาเทพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,234  4120 นายวิโช  กันตังกุล บํานาญวิทยาลัยเกษตร(หักธนาคาร)

1,235  5195 นายเสถียร  พงษนวล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,236  6235 นางจงดี  ทิพยเพ็ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,237  6246 นายประเสริฐ ชูรอด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,238  6677 นางวิไลลักษณ เจริญสุข วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,239  7341 นายสราวุธ  เย็นเอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,240  7383 นายยุทธ เล็กทอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,241  7969 นางฟาอรุณ  ชัยเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,242  8040 นางอันธิกา  ฟเล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,243  8096 นายประพัฒน ศรีสุขใส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,244  8202 นายสุธี  เกื้อเกตุ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,245  8219 นายวินัย เต็มศรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,246  8220 นายณัฐนันท  เกตุนุย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,247  8588 นายประกาย  ประดิษฐวงคกุล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,248  9374 นายพิจิตร  รักงาม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,249  10606 นางกอเยาะ  วัฒนะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

1,250  5104 นางเกษร  ปะลาวัน วิทยาลัยชุมชน

1,251  8779 นายอัศวยุช  เทศอาเส็น วิทยาลัยชุมชน

1,252  8780 นางกิตติยา  ฤทธิภักดี วิทยาลัยชุมชน

1,253  8815 นางสาวสุนิสา  สะแหละ วิทยาลัยชุมชน

1,254  8990 นางพาซียะ  เจริญฤทธิ์ วิทยาลัยชุมชน

1,255  9225 นางดุริยะ  สุติก วิทยาลัยชุมชน

1,256  9353 นางนิจดา  ชูเกื้อ วิทยาลัยชุมชน

1,257  9356 นางณิชาภัทร  วรสันติกุล วิทยาลัยชุมชน

1,258  10123 นายอุใบ  หมัดหมุด วิทยาลัยชุมชน



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,259  10205 นายกัมพล  บินตํามะหงง วิทยาลัยชุมชน

1,260  10496 นางสาวฮาซีบน  ขวัญทอง วิทยาลัยชุมชน

1,261  10601 นางสาวชนัญญา  ไทยนิวัฒนวิไล วิทยาลัยชุมชน

1,262  10849 นายมนตรี  กุมวาป วิทยาลัยชุมชน

1,263  4359 นายจรงค  อุนเสียม วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,264  4898 นายพิชัย  รัตนสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,265  5495 นายวินัย  อํามาตยนิติกุล วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,266  5734 นายบุญทิพย  อนันตพงศ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,267  6024 นายสมเกียรติ  มัสตัน วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,268  6296 นางสาวจุฑาพันธ  บัวศรี วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,269  6424 นางสาวชุติมณฑน  นุมดี วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,270  6572 นายอภิชาติ  กมุทชาติ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,271  6941 นายน้ํามนต โฆสะโก วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,272  7004 นายหมาดซุกรี  ปานกลาย วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,273  7423 นายประวิทย  เจริญวงศ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,274  7621 นายสุธา  บัวดํา วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,275  7640 นางลัดดาวัลย  รักแปน วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,276  8895 นายโกวิท  ศรีธรรมรัตน วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,277  8896 นายสุนิ  เดชชนินทร วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,278  8986 นายทศวิน  บุญเถื่อนทับ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,279  9485 นางสาวสุพร  สีเงินยวง วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,280  9557 นายไพโรจน  สุกขาว วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,281  9947 นางสาวไรนา  บิลอะหลี วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,282  10140 นายณัฐวุฒิ  ตาวาโต วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,283  10329 นางสาวพรรณราย  ชูฉิม วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,284  10467 นางพัชรา  รัตนวิจิตร วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,285  10628 นางยันตี  มะสมัน วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,286  11007 นางสาวศิวนันท  หงษลักษณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,287  11031 นายพิทักษ  รอดแกว วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,288  11036 นายวรันธร  จันทโณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,289  11150 นางสาวศิรินิรยา  พิละ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,290  11179 นางสาวสุภาวดี  เสนาะกรรณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,291  11192 นายอภิเดช  จันทรศรี วิทยาลัยเทคนิคสตูล

1,292  8329 นางปุณณานันท  ทองหยู ศูนยการกีฬาจังหวัดสตูล(หักผานธนาคาร)



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,293  8695 นางภัชกุล  ตรีพันธ ศูนยการกีฬาจังหวัดสตูล(หักผานธนาคาร)

1,294  8559 นายสุริยา  ตาเดอิน ศูนยการศึกษาพิเศษ

1,295  9300 นางสาวปฏิมา  จันทร ศูนยการศึกษาพิเศษ

1,296  9303 นางสาวนาฎนธี  ผิวเหลือง ศูนยการศึกษาพิเศษ

1,297  9313 นายสุบิน  เล็งเจะ ศูนยการศึกษาพิเศษ

1,298  9727 นางสาวโนรียา  เพ็งไทร ศูนยการศึกษาพิเศษ

1,299  9748 นางสาวฮามีดะ กองบก ศูนยการศึกษาพิเศษ

1,300  10831 นายธนิต  กํามา ศูนยการศึกษาพิเศษ

1,301  11016 นางสาวทิตยา  บินฮายีอาลี ศูนยการศึกษาพิเศษ

1,302  5420 นางสุชดา  สุขอนันต สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,303  6313 นายอาทร  ทิพยเพ็ง สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,304  6365 นางสาววันเพ็ญ  สังขศิลปเลิศ สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,305  6703 นางปณฑินา  ชะตารัตน สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,306  7051 นายวรสาน  ใจสมุทร สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,307  7317 นางมาลี  ไชยกิจ สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,308  7345 นายพิพัฒน  หวันสู สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,309  7582 นางพิมลกานต  เชื้อเพ็ชร สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,310  7651 นางสาวเฉลิมศรี  แดงพลับ สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,311  7867 นางศันสนา  บํารุงการ สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,312  8464 นางสาวศุทธินี  นฤภัย สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,313  8520 นางสาวละเมียด  ไชยวงศ สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,314  8681 นางสาวสุชาดา  ชวยเมือง สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,315  8693 นายณรงคศักดิ์  หมีนพราน สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,316  8748 นายสมศักดิ์  อาหลี สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,317  8796 นายดํารงครักษ  รักบุรี สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,318  8808 นายณัฎฐ  ปรางคนอย สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,319  8837 นายวิทยา  เอกทัตร สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,320  8915 นางสาวจันทิมา  บุญจันทร สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,321  9009 นางกัญญาณัฐ  ใจตื่น  สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,322  9044 นายมะชานน เหลาโสด สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,323  9122 นายกษิดิ์เดช  เหมมัน สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,324  9195 นางจิตติมนต  เภาทอง สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,325  9230 นางอรนุช  ชัยยะวิริยะ สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,326  9299 นางสุภาพร  สนิทมัจโร สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,327  9299 นายอนัน  สนิทมัจโร สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,328  9329 นายอัญชิสา  มะเดือ สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,329  9397 นายกันตศักดิ์  หลีเพิ่มสุข สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,330  9610 นางปยภาณี  อุสมา สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,331  9680 นายชิติสรรค   ศรีษะสมุทร  สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,332  9682 นายอรุณสิทธิ์  แซลิ่ม สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,333  9701 นายมูฮัมหมัด  หมัดศิริ สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,334  9747 นายพิทักษ  แกวประเสริฐ สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,335  9843 นางอัฆณีญา  ทิพยกองลาศ สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,336  9874 นางพัชรินทร คลิ้งโต สมาชิกโอนยายตางจังหวัด(หักผานธนาคาร)

1,337  8150 นายอนุวัฒน  บุญธรรมโม สามัญนอกเขต

1,338  8204 นางสาวเพ็ญศิริ  วุฒิปุนยะ สามัญนอกเขต

1,339  9306 นางสาวกันตธิรา  พงศกระพันธุ สามัญนอกเขต

1,340  9413 นายพงศพันธ  ชูชวย สามัญนอกเขต

1,341  9875 นางสาวนันทนภัส  จุลมณีโชติ สามัญนอกเขต

1,342  9973 นางเปมิกา  เสียงออน สามัญนอกเขต

1,343  10221 นายฐนกร  สองเมืองหนู สามัญนอกเขต

1,344  3588 นายสมาน  มะอาลา สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,345  3786 นายกตพร  ชูมี สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,346  3842 นางณัฐกาญจน  อักษรชื่น สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,347  5735 นายวิจิตร  ดํารงวีระวิทย สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,348  5736 นางประจํา  รัตติยาวงศ สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,349  6406 นางอธิญา  เจะงะ สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,350  6575 นางมัลลิกา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,351  6873 นางสมใจ รัตนโกศล สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,352  7653 นายมรกต  กันหนองผือ สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,353  8572 นายสําราญ  เพ็ชรบูรณ สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,354  8784 นางปนอนงค  ศรีประพันธ สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,355  9087 น.ส.ซานีระ  สันนาหู สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,356  9088 นางธนิดา  บุหรงลี สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,357  9647 นางกัลยา  นิลวรรณ สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,358  9753 นางสาววนิดา  ปงแลมาปุเลา สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,359  9757 นางสาวโสภา  หนูสิงห สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล

1,360  11055 นางสุนันทา  คงจินดามณี สํานักงาน กศน. จังหวัดสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,361  9457 นางสาวนงคลักษณ  วงศกระพันธ สํานักงาน สกสค. (หักผานธนาคาร)

1,362  4265 นายดนตอเหลบ  หมาดเหยด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,363  5304 นายวีระพงศ  มณีรัตน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,364  5347 นางปรีดา  มานะกลา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,365  6110 นางสาวโสมสุดา  พันกาแด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,366  6112 นางอัจริยา  บัวแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,367  6169 นางสาวเสอิ้น  แกนทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,368  6190 นางพิกุล  คําอุดม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,369  6231 นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,370  6456 นายสุจิน  จิตตหลัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,371  6699 นายพิสุทธิ์  ทินนิมิตร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,372  6792 นางประนอม  หงษบิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,373  6792 นายสมชาย หงษบิน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,374  7001 นายสมควร  เจริญขวัญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,375  7026 นางสุมาลี  บุญรัศมี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,376  7154 นางสุภาวดี  เรืองแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,377  7388 นางวิไลพักตร  วชิรอนันต สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,378  7663 นายอดุลย  หลีมานัน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,379  7748 นางกัลยา  พงศนฤเดช สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,380  7770 นายจักรพงษ  ทองเพ็ชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,381  7909 นางเนืองนิตย  ดวงภักดี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,382  7935 นายวินัย  ชัยชนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,383  7954 นางปารมี ใบหลี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,384  8037 นายสุไลหมาน  รอเกตุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,385  8294 นางสุนีย  อาดํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,386  8318 นางนิรชา  สงแสง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,387  8467 นางจิตดาภา  ปาทาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,388  8658 นางสาวสวรรค  ชํานาญนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,389  9207 นางสาวยุพิน  สันแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,390  9219 นางจิตพิสุทธิ์  คงชู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,391  9219 นายสมคิด คงชู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,392  9226 นายสนิท  สมเกลี้ยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,393  9428 นางจิราพร  ศรีคงแกว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,394  9429 นางพันทิพา  บุญชัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,395  9642 นายสะอาด  อุสมา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,396  10433 นางปยะมาศ  ดวงแกวเจริญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,397  10501 นางสาวชอผกา ชูเพ็ชร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,398  11149 นางอมรรัตน  รัตนวงศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

1,399  11100 นางสาวกนกวรรณ  คงสุวรรณ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

1,400  11103 นายเอกวิทย  รักษาแกว สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

1,401  11113 นายเกียรติพงษ  อนันต สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

1,402  7610 นางปราณี  คูมณี สํานักงานศึกษาธิการ จ.สตูล

1,403  8824 นายวัชรพงศ  ละอองรัตน สํานักงานศึกษาธิการ จ.สตูล

1,404  9218 นางกนกพร  กันตวิชญวงศ สํานักงานศึกษาธิการ จ.สตูล

1,405  9609 นางพิชญมาศ  ปะจู สํานักงานศึกษาธิการ จ.สตูล

1,406  10534 นายอาณัติ  มีบุญ สํานักงานศึกษาธิการ จ.สตูล

1,407  1630 นายโชติศักดิ์  เมืองสุวรรณ หักเงินกับทางสหกรณ

1,408  1630 นางพรพิศ  เมืองสุวรรณ หักเงินกับทางสหกรณ

1,409  2112 นายหวล เจาเพ็ง หักเงินกับทางสหกรณ

1,410  3730 นายเจริญ ทองหวั่น หักเงินกับทางสหกรณ

1,411  3730 นางเกลือน  ทองหวั่น หักเงินกับทางสหกรณ

1,412  3737 นายปรีชา  บํารุงดี หักเงินกับทางสหกรณ

1,413  3850 นางอุไรวรรณ  บํารุงดี หักเงินกับทางสหกรณ

1,414  4899 นายรื่น  ลิมานนท หักเงินกับทางสหกรณ

1,415  5819 นายสมเชื้อ  สมศิริ หักเงินกับทางสหกรณ

1,416  7787 นางกรกมล  ไชยมณี หักเงินกับทางสหกรณ

1,417  8455 นายรอหมาน  หลีเส็น หักเงินกับทางสหกรณ

1,418  8676 นายนิวัจน  พิมเสน หักเงินกับทางสหกรณ

1,419  8717 นางยูวาหรี  รังสรรค หักเงินกับทางสหกรณ

1,420  8742 นางสาวปุณยนุช  กาญจนมุสิก หักเงินกับทางสหกรณ

1,421  10886 นางสาวนงลักษณ  ทองสีสัน หักเงินกับทางสหกรณ

1,422  1002 นางเสมอใจ  แซวอง หักเงินผานธนาคาร

1,423  2619 นางปานชีวัน  สังคะรัศมี หักเงินผานธนาคาร

1,424  3177 นางขจิต  ดวงมณีวานิช หักเงินผานธนาคาร

1,425  3177 ด.ต. วานิช  ดวงมณีวานิช หักเงินผานธนาคาร

1,426  3808 นายสัมฤทธิ์  ชวยชม หักเงินผานธนาคาร

1,427  3808 นางสุภาพ  ชวยชม หักเงินผานธนาคาร

1,428  4638 นายธีระ  ปานรงค หักเงินผานธนาคาร



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,429  4749 นางปารณีย กุลนิดาภวิษยพร หักเงินผานธนาคาร

1,430  5490 นางปานันท  พรหมเพชร หักเงินผานธนาคาร

1,431  5635 นายกองเกียรติ  ไกรแกว หักเงินผานธนาคาร

1,432  6096 นางวรรณกร  เพ็งเพ็ชร หักเงินผานธนาคาร

1,433  6329 นายปรีชา  เอี้ยวเล็ก หักเงินผานธนาคาร

1,434  6878 นางปณฑิตา  ไกรทอง หักเงินผานธนาคาร

1,435  7295 นางสุภาวดี  เหรียญบุพผา หักเงินผานธนาคาร

1,436  7559 นางพาณี  สุวรรณศรี หักเงินผานธนาคาร

1,437  7674 นายสุรินทร  เลหทองคํา หักเงินผานธนาคาร

1,438  7727 นายสามารถ  รังสรรค หักเงินผานธนาคาร

1,439  7785 นายสมพงษ  พงษพราหมณ หักเงินผานธนาคาร

1,440  7871 นางสาวจันทิมา  อิ๋วสกุล หักเงินผานธนาคาร

1,441  8223 นางปริณดา  พัฒนขจร หักเงินผานธนาคาร

1,442  8262 นางอรัญญา  จันทคาร หักเงินผานธนาคาร

1,443  8346 นายวีระพงค  จันทราธนากุล หักเงินผานธนาคาร

1,444  8368 นางอารยา  หมัดเบ็ญสา หักเงินผานธนาคาร

1,445  8513 นายวรวรรธน  ธนพรธัญทิพย หักเงินผานธนาคาร

1,446  8580 นางสุเมธศรี  ขวัญแกว หักเงินผานธนาคาร

1,447  9140 นางสาวอารอฟะ  แลหมัน หักเงินผานธนาคาร

1,448  9558 นายธราเทพ  นาคเผือก หักเงินผานธนาคาร

1,449  8514 นางกณิษฐวินทร  สินศุภฤกษ หักเงินผานธนาคารวันสุดทายของเดือน

1,450  8892 นายอดินันท  ปากบารา หักเงินผานธนาคารวันสุดทายของเดือน

1,451  8904 นายประภาส  ตะหรี หักเงินผานธนาคารวันสุดทายของเดือน

1,452  1705 นายปรีชา  ดุลยการัณย หักผานเงินฝากออมทรัพยสหกรณ

1,453  2808 นายสราวุธ  กาญจนะ หักผานเงินฝากออมทรัพยสหกรณ

1,454  5975 น.ส.กุลวดี  วิชัยโรจนภิรมย หักผานเงินฝากออมทรัพยสหกรณ

1,455  6578 นางกัลยา  สังขศิริ หักผานเงินฝากออมทรัพยสหกรณ

1,456  6578 นายสุรินทร สังขศิริ หักผานเงินฝากออมทรัพยสหกรณ

1,457  8594 นางสุวัยญา  วิเมลืองรังสี หักผานเงินฝากออมทรัพยสหกรณ

1,458  6531 นายอรุณ  อาดํา อบจ. (กองคลัง)

1,459  9328 นายฮารน  อาดํา อบจ. (กองคลัง)

1,460  9332 นางธนพร  สังฆโต อบจ. (กองคลัง)

1,461  9335 นางกูดรุณี  หลงเจะ อบจ. (กองคลัง)

1,462  9704 นางสาวดรุณี  สาและ อบจ. (กองคลัง)



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,463  9768 นางสาวอัญชลี  ศักดิ์ยิ่งยง อบจ. (กองคลัง)

1,464  9769 นายอับดุสลาม จอหวัง อบจ. (กองคลัง)

1,465  9901 นางนุชลักษณ   สุขประเสริฐ อบจ. (กองคลัง)

1,466  10224 นายนริศร  มัชรินทร อบจ. (กองคลัง)

1,467  5266 นางผิวพรรณ  บัวงาม อบจ. (ร.ร.ผัง6)

1,468  5789 นายเจริญ  คงชุม อบจ. (ร.ร.ผัง6)

1,469  7765 นางสุพิศ  แสดงมณี อบจ. (ร.ร.ผัง6)

1,470  7991 นางพรทิพย  สิทธิชัย อบจ. (ร.ร.ผัง6)

1,471  8946 นางอารดา  ดานเทง อบจ. (ร.ร.ผัง6)

1,472  8947 นางจิราวรรณ  วงศสีดํา อบจ. (ร.ร.ผัง6)

1,473  9292 นางสาวเนตรชนก  ยอดแกว อบจ. (ร.ร.ผัง6)

1,474  9403 นายวีระศักดิ์  ศิริวัฒนานนท อบจ. (ร.ร.ผัง6)

1,475  9407 นางสาวนันธิยา  ไทยสมบูรณ อบจ. (ร.ร.ผัง6)

1,476  9420 นางสาวนันทพร  ดําอําไพ อบจ. (ร.ร.ผัง6)

1,477  9693 นางพิมพา  หมานเหล็ก อบจ. (ร.ร.ผัง6)

1,478  9797 นายมูฮําหมัดชุกรี  บุกโล อบต.เกาะสาหราย

1,479  10574 นางสาวอารียา  พยายาม อบต.ขอนคลาน อ.ทุงหวา

1,480  9410 นางมะลิวรรณ  จันทกุล อบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

1,481  9440 นางยูใบดะ  ชอบงาม อบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

1,482  9443 นางเยาวลักษณ  ทิพยุทธ อบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

1,483  9980 นางวนิดา  ธรรมรักษา อบต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง

1,484  4443 นางกมลรัตน  รัตนมหันต อบต.ควนขัน อ.เมือง

1,485  9796 นางสาระ  งะสมัน อบต.ควนขัน อ.เมือง

1,486  11134 นางสาวมาเรียม  เตะสาโหบ อบต.ควนขัน อ.เมือง

1,487  9971 นางสริญญา  เหมรา อบต.ควนโพธิ์ อ.เมือง

1,488  9553 นางชลดา  นุยเด็น อบต.ควนสตอ  อ.ควนโดน

1,489  10748 นางซาราห อุสมา อบต.เจะบิลัง อ.เมือง

1,490  9798 นางมณฑา  โหลสกุล อบต.ตันหยงโป อ.เมือง

1,491  10402 นางสาวสุไหวบะ  เกษมสัน อบต.ทาเรือ อ.ทาแพ

1,492  9859 นางสาวปรีดา  กรมเมือง อบต.ทุงนุย  อ.ควนกาหลง

1,493  9861 นางสาวมีนา  สามารถ อบต.ทุงนุย  อ.ควนกาหลง

1,494  9929 นางจันทรเพ็ญ  ดาเจะ อบต.ทุงนุย  อ.ควนกาหลง

1,495  10046 นางสุกัญญา  ปงแลมาเส็น อบต.ทุงนุย  อ.ควนกาหลง

1,496  10167 นางอารีย  ชัยชนะ อบต.ทุงนุย  อ.ควนกาหลง



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,497  10677 นางสาหระ  มรรคาเขต อบต.ทุงนุย  อ.ควนกาหลง

1,498  9981 นายอมฤทธิ์ แสงจันทร อบต.ทุงบุหลัง อ.ทุงหวา

1,499  10621 นางสาวฮามีนะ  หลีเส็น อบต.ทุงหวา อ.ทุงหวา

1,500  9685 นางรัชนี  เวชศักดิ์ อบต.นาทอน อ.ทุงหวา

1,501  9902 นางโสภิญญา  เครือวัลย อบต.นาทอน อ.ทุงหวา

1,502  10161 นางนิตยา  หีมปอง อบต.นาทอน อ.ทุงหวา

1,503  10246 นางวิไลวรรณ  อยางดี อบต.นาทอน อ.ทุงหวา

1,504  10247 นางสุกัลยา  สอเหลบ อบต.นาทอน อ.ทุงหวา

1,505  10522 นางสาวศุพรรัตน  โสสนุย อบต.นาทอน อ.ทุงหวา

1,506  9550 นางรมิดา  เศียรอุน อบต.น้ําผุด อ.ละงู

1,507  9552 นางสาวชอทิพย  คงชาย อบต.น้ําผุด อ.ละงู

1,508  9592 นางสาวสุธิมา  พรหมแกว อบต.น้ําผุด อ.ละงู

1,509  9593 นางพิมพกานต  เส็นจิต อบต.น้ําผุด อ.ละงู

1,510  9791 นางอารีย  เองฉวน อบต.น้ําผุด อ.ละงู

1,511  9801 นางสาวมลฤดี  จีนหวั่น อบต.น้ําผุด อ.ละงู

1,512  10703 นางสาววนิดา  โตะเหม อบต.น้ําผุด อ.ละงู

1,513  9588 นางรฐสุดา  แซหวั่ง อบต.บานควน  อ.เมือง

1,514  10231 นางปยวรรณ แกวจันทร อบต.บานควน  อ.เมือง

1,515  10234 นางสาวดารุณี หมัดหมัน อบต.บานควน  อ.เมือง

1,516  10888 นางสาวยูวีตา โสะประจิน อบต.บานควน  อ.เมือง

1,517  10093 นางมยุรี  สิทธิโชค อบต.ปากน้ํา อ.ละงู

1,518  10237 นางนอรมี  สอแหละ อบต.ปากน้ํา อ.ละงู

1,519  10296 นางสาวอารียา  อัลมาตร อบต.ปากน้ํา อ.ละงู

1,520  11027 นางสาวแพว  จันทรนวล อบต.ปาแกบอหิน ทุงหวา

1,521  10209 นางภัชราภรณ  ยงหนู อบต.ปาลมพัฒนา มะนัง (หักผานธนาคาร)

1,522  10136 นางสาวรอฝอะ  รอเกต อบต.แป-ระ อ.ทาแพ

1,523  10196 นางจิรวรรณ  รอเกตุ อบต.แป-ระ อ.ทาแพ

1,524  10757 นางนันทนภัท  รอเกต อบต.แป-ระ อ.ทาแพ

1,525  10958 นายฮาสัน  รอเกตุ อบต.แป-ระ อ.ทาแพ

1,526  10191 นางปวีณา  คงเอียด อบต.ละงู อ.ละงู (หักผานธนาคาร)

1,527  10097 นางอามีนะ  ยาสิน อบต.วังประจัน อ.ควนโดน

1,528  10098 นางไซหนาบ  เหมสลาหมาด อบต.วังประจัน อ.ควนโดน

1,529  10012 นางสาวฮาณียะ  วาโระ อบต.สาคร อ.ทาแพ

1,530  8005 นายวรศักดิ์  สันเกาะ อบต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,531  9456 นางสมศรี  โยมเนียม อบต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง

1,532  9852 นางสาวเคลือวัล  แกวหนู อบต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง

1,533  10889 นางสุธาทิพย  จันทจักษุ อบต.อุใดเจริญ อ.ควนกาหลง

1,534  7989 นางสาวธันยาภัทร  ปติโชคทวีพงศ กองการศึกษาเทศบาล

1,535  8041 นางสาวชุติมา  เดชดี กองการศึกษาเทศบาล

1,536  9519 นายสุพล  จินตเมฆา ครอบครัวสมาชิกสหกรณ (หักผานเงินฝาก)

1,537  9424 นายมงคล  แกวจินดา ครอบครัวสมาชิกสหกรณ (หักผานเงินฝาก)

1,538  7407 นายหมาน  สามัญ ครอบครัวสมาชิกสหกรณ (หักผานเงินฝาก)

1,539  9282 จ.ส.ต.ธีรวุฒ  ณ ภิบาล ครอบครัวสมาชิกสหกรณ (หักผานเงินฝาก)

1,540  9390 นายสุชาติ  ตันสกุล ครอบครัวสมาชิกสหกรณ (หักผานเงินฝาก)

1,541  9393 นางฉะ  รอเกตุ ครอบครัวสมาชิกสหกรณ (หักผานเงินฝาก)

1,542  9393 นายดรุณ  ลิมาน ครอบครัวสมาชิกสหกรณ (หักผานเงินฝาก)

1,543  9684 นายกิตติ  ลือพิพัฒน ครอบครัวสมาชิกสหกรณ (หักผานเงินฝาก)

1,544  9688 น.ส.กิตติภรณ ลือพิพัฒน ครอบครัวสมาชิกสหกรณ (หักผานเงินฝาก)

1,545  10053 นายมะเลก  ตรีมีน ครอบครัวสมาชิกสหกรณ (หักผานเงินฝาก)

1,546  10076 นางยุพาภรณ  ลือพิพัฒน ครอบครัวสมาชิกสหกรณ (หักผานเงินฝาก)

1,547  10503 นายกิจวัฒน  โสภาพงศ ครอบครัวสมาชิกสหกรณ (หักผานเงินฝาก)

1,548  10518 นายอดิชาต  ทิพยดนตรี ครอบครัวสมาชิกสหกรณ (หักผานเงินฝาก)

1,549  5802 นางละออ  ดวงจันทร เจาหนาที่สหกรณ

1,550  6293 นางภาวดี  สุขราษฎร เจาหนาที่สหกรณ

1,551  6293 นายอาคม  สุขราษฎร เจาหนาที่สหกรณ

1,552  6521 นางสาวขวัญใจ  กาญจนประพันธ เจาหนาที่สหกรณ

1,553  7210 นายประคอง  ทองคํา เจาหนาที่สหกรณ

1,554  7407 นายสามารถ  สามัญ เจาหนาที่สหกรณ

1,555  8593 นางสาวปทมา  ปงพิทักษ เจาหนาที่สหกรณ

1,556  8678 นางสาวฉายา  สามัญ เจาหนาที่สหกรณ

1,557  8809 นางจันทกร  สุวรรณโณ เจาหนาที่สหกรณ

1,558  9393 นางสาวเดือน  ลิมาน เจาหนาที่สหกรณ

1,559  9394 นางสาวชลิษา  หนุนอนันต เจาหนาที่สหกรณ

1,560  9394 นายวีระ หนุนอนันต เจาหนาที่สหกรณ

1,561  9394 นายปฎิญญา สุเมธ เจาหนาที่สหกรณ

1,562  9739 นางสาวจิราภรณ  อนุวัฒนวงศ เจาหนาที่สหกรณ

1,563  10053 นางนิชธาวัลย  หมันเหตุ เจาหนาที่สหกรณ

1,564  10053 นางปตะ  ตรีมีน เจาหนาที่สหกรณ



ที่ เลขที่สหกรณฯ ชื่อ-สกุล สังกัด

รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

สังกัด (หนวยงานอื่นๆ/โรงเรียน)

1,565  10323 นายปริญญา  จันทรจักษุ เจาหนาที่สหกรณ

1,566  10459 นายซุบรี  หาบยุโซะ เจาหนาที่สหกรณ

1,567  10551 นางสาวกิ่งกาญจน  แสงจันทร เจาหนาที่สหกรณ

1,568  11034 นางสาวนัทธมน  เปนสุข เจาหนาที่สหกรณ

1,569  11067 นายพชรวัฒน  ศรีสุวรรณ เจาหนาที่สหกรณ

1,570  9010 นางมณีกิจ จันทรศิริ เทศบาลคลองขุด

1,571  11049 นางสาวทัศนีย  โพธิ์ขวัญ เทศบาลคลองขุด

1,572  4367 นางสาวอุมาภรณ  พิพิธพัทธอาภา เทศบาลคลองขุด(ทาจีน)

1,573  9589 นางสุพรรณี  หมาดทิ้ง เทศบาลควนโดน

1,574  10749 นางสาวเยาวรี  โตะแดง เทศบาลควนโดน

1,575  9445 นางประภาพร  ชูนิ่ม เทศบาลฉลุง (หักผานธนาคาร)

1,576  10415 นางซอรา  ปะดุกา เทศบาลตําบลเจะบิลัง

1,577  10418 นางนฤพร  นิศวอนุตรพันธ เทศบาลตําบลเจะบิลัง

1,578  10418 ด.ด. อดิศักดิ์  นิศวอนุตรพันธ เทศบาลตําบลเจะบิลัง


