
 ปฏิทินรับสมัคร / เลือกผูแทนสมาชิก ของสมาชิกหนวยผูรับบำนาญ 
หนวย วันที่รับสมัคร สถานที่สงใบสมัคร  วันเลือกตั้ง เวลา สถานที่เลือกตั้ง ผูประสานงาน เบอรติดตอ 

ผูรับบำนาญอำเภอ

เมืองสตูล           

(มีผูแทนได 57 คน) 

22 มิ.ย.- 8 ก.ค.65 สงใบสมัครได ณ สหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จำกัด  

อ.เมือง จ.สตูล ในเวลาทำการ 

 

23 ก.ค.2565 08.00-12.00 น. สหกรณออมทรพัยครสูตูล จำกัด 

อ.เมือง จ.สตูล (อาคารบำนาญ

ครูการศกึษาสตูล) 

นายวรัตน  แสงเจรญิ 086-9670906 
นายไสว  สังขทอง 089-7327477 
นางชอมาล ี นาคบรรพต 081-4798475 
นางประมูล  มีบุญ 081-2777792 
นางกฤษฏารัตน  กัลชาญพิเศษ 086-2872484 
นางศรินรัตน  ชูมี 095-0247569 
นายสุนันท  ศรีสุวรรณ 095-4415339 
นางละออ  ใจสมุทร 086-9598067 
นางฉววีรรณ  เทพภักด ี 086-7465362 
นางจันทรจิรา  สังขทอง 086-8917108 
นายณรงคฤทธิ ์ วิชัยธรรมธร 083-1952829 
นายฉลาด  ทองรอยช่ัง 081-7661606 

ผูรับบำนาญอำเภอ

ละงู 

(มีผูแทนได 31 คน) 

 

22 มิ.ย.- 5 ก.ค.65 สงใบสมัครได ณ สหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จำกัด สาขาละง ู 

ในเวลาทำการ 

16 ก.ค.65 09.00-12.00 น. ณ หองประชุม  โรงเรียนอนุบาล

ละง ู

นายพนม  ตันประดิษฐ 089-8789064 
นายทวีป  หวนัตาหลา 063-0828162 
นายอดิศักด์ิ  ยาวาหาบ 089-5970576 
นายอภิสิทธิ ์ โสยด ี 089-8797645 
นายวินัย  กิ้มต้ิน 088-1827071 
นายอาเฉด  นิ่งเบบ 094-5989851 
นายวรพจน  จิรศิริมาศ 089-6584428 

ผูรับบำนาญอำเภอ

ควนกาหลง         

(มีผูแทนได 13 คน) 

 

ภายในวันที ่

30 มิ.ย.2565 

สงใบสมคัรไดที่ผูประสานงาน 

หรือ ณ สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จำกัด อ.เมือง จ.สตูล   

ในเวลาทำการ 

5 ก.ค.2565 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง นายสนิท  นันทรัตน 081-0975526 
นางจำรูญรัตน  กุลทว ี 086-9657503 
นายเชิดชาย  ชูแกว 0814782927 

ผูรับบำนาญอำเภอ

ควนโดน          

 ( มีผูแทนได 8 คน ) 

ภายในวันที ่

30 มิ.ย.2565 

สงใบสมัครได ณ สหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จำกัด อ.เมือง  

จ.สตูล  ในเวลาทำการ 

7 ก.ค.2565 09.00-11.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลควนโดน นายวทิยา  หลีเส็น 097-3056674 
นายจเร  หิรัญสถิตย 099-4154153 
นายอนันต  ปะดุกา 085-7995466 

ผูรับบำนาญอำเภอ

ทุงหวา  

(มีผูแทนได 12 คน) 

ภายในวันที่  

30 มิ.ย.2565 

สงใบสมัครไดที่ผูประสานงาน 4 ก.ค.2565 09.00-12.00 น. โรงเรียนอนุบาลทุงหวา นายมนูญ  หลอสุพรรณพร 089-8797671 
นายประสิทธิ ์ ขุนเศษ 097-1281418 



ปฏิทินรับสมัคร / เลือกผูแทนสมาชิก ของสมาชิกหนวยผูรับบำนาญ  
หนวย วันที่รับสมัคร สถานที่สงใบสมัคร  วันเลือกตั้ง เวลา สถานที่เลือกตั้ง ผูประสานงาน เบอรติดตอ 

ผูรับบำนาญอำเภอ

ทาแพ  

 ( มีผูแทนได 5 คน ) 

 

ภายในวันที ่

30 มิ.ย.2565 

สงใบสมคัรไดที่ผูประสานงาน 

หรือ ณ สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จำกัด อ.เมือง จ.สตูล ใน

เวลาทำการ 

8 ก.ค.2565 09.00-11.00 น. บานผูประสานงาน (นายศราวุฒ ิ 

ศรเดช  บานเลขที่ 65 หมู 7  

ต.สาคร  อ.ทาแพ  จ.สตูล) 

นายสุนันท  วิจิตรเวชการ 081-9632498 
นายศราวุฒ ิ ศรเดช 084-8542634 
  

ผูรับบำนาญอำเภอ

มะนงั  

(มีผูแทนได 3 คน) 

ภายในวันที่  

6 ก.ค.2565 

 

สงใบสมัครไดที่ผูประสานงาน 

 

8 ก.ค.2565 

 

09.00-12.00 น. 

 

โรงเรียนอนุบาลมะนัง 

 

นายสนอง  เมืองปาน 064-6815819 
นายพงศศิลป  ละอองรัตน 081-7484935 
  

ผูรับบำนาญสังกัด

สามัญศึกษา 

(มีผูแทนได 13 คน) 

และสพม. เขต 16 

(มีผูแทนได 4 คน) 

ภายในวันที ่

30 มิ.ย.2565 

สงใบสมัครได ณ สหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จำกัด  

อ.เมือง จ.สตูล ในเวลาทำการ 

9 ก.ค.2565 09.00-12.00 น. 

 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จำกัด 

อ.เมือง จ.สตูล (อาคารบำนาญ

ครูการศกึษาสตูล และบริเวณโรง

จอดรถ) 

นายวิชาญ  สำเภาเงิน 081-5404561 

นายกมล  แกวคำ 083-1399838 

นางนิตยา  กั่วพานิช 089-4624511 

นายรงัสฤษฎ  ศรปีาน (สพม.16) 083-1966673 

นายอนันต  รอดเซน็ (สพม.16) 065-3543087 

ผูรับบำนาญสังกัด

เทคนคิสตูล 

(มีผูแทนได 8 คน) 

สมัครดวยตนเอง 

วันที่ 30 มิ.ย.2565  

เวลา 09.00-11.00น. 

ณ สหกรณออมทรัพยครูสตูล 

จำกัด อ.เมือง จ.สตูล  

 30 มิ.ย.2565 11.00-12.00 น. ณ สนง.สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จำกัด อ.เมือง จ.สตูล  

นายจอม  ชุมแกว 089-5954737 

นายชัชวาลย  สกลพรวศิน 089-9754998 

  

ผูรับบำนาญกอง

การศึกษา   

(มีผูแทนได 5 คน) 

สมัครดวยตนเอง 

วันที่ 25 มิ.ย.2565  

เวลา 09.00-11.00น. 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง

สตูล 

25 มิ.ย.2565 11.00-12.00 น. โรงเรยีนอนุบาลเทศบาลเมอืง

สตูล 

นายวีระ  พนภยั 081-2768148 

นางปานชีวัน  สังคะรศัม ี 062-5166556 

  

ผูรับบำนาญ

สนง.กศน.สตูล 

(มีผูแทนได 3 คน) 

ภายในวันที ่

30 มิ.ย.2565  

 

ณ สหกรณออมทรัพยครูสตูล 

จำกัด อ.เมือง จ.สตูล 

5 ก.ค.2565 

 

09.00-12.00 น. 

 

ณ สนง.สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จำกัด อ.เมือง จ.สตูล  

นายกตพร  ชูมี 

 

085-0808280 

ผูรับบำนาญ

วิทยาลัยเกษตร 

(มีผูแทนได 2 คน) 

ภายในวันที ่

30 มิ.ย.2565  

เวลา 10.00 น. 

สงใบสมัครได ณ สหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จำกัด อ.เมือง  

จ.สตูล ในเวลาทำการ 

30 มิ.ย.2565  

 

10.00-12.00 น. ณ สนง.สหกรณออมทรัพยครู

สตูล จำกัด อ.เมือง จ.สตูล 

นายสันติ  สุวรรณกิจ 089-8694138 

  

**ไมมคีาตอบแทนในการมาเลือกตั้งผูแทนสมาชิกสหกรณ 


