
และก าหนดมอบรางวลัสมนาคุณแก่สมาชิก      ซ่ึงเป็นรางวลัจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จ  ากดั    จ  านวน  163  รางวลั 

เป็นจ านวนเงิน  400,000  บาท  (ส่ีแสนบาทถว้น)  และการสนบัสนุนจากบริษทั  FWD  ประกนัชีวิต จ  ากดั (มหาชน)  

(ห้าแสนสองหม่ืนบาทถว้น)    และรางวลัพิเศษจากโรงแรมซี.เอส.ปัตตานี  จ  านวน  2 รางวลั  การด าเนินการจบัรางวลั 

เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบริสุทธ์ิยติุธรรม   สหกรณ์ฯ  จึงขอประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บรางวลัสมนาคุณ  ดงัน้ี

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกดัหน่วย

1 นางสุธารัตน์  วิเศษ 13264 โรงเรียนบา้นทุ่งโพธ์ิ

2 นางสาวกนกพิชญ ์ พิพิธกุล 19284 ร.ร.กองทพับกอุทิศบา้นดอนยาง (อ.หนองจิก)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกดัหน่วย

1 นายเนตร์  ชะดารัตน์ 03897 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ปะนาเระ)

2 นายกฤษฎา  อาแว 12122 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)

3 นางอภิวนัท ์ เมฆพิรุณ 09516 บ. ร.ร.เดชะปัตตนยานุกุล  ธ.

4 นางสมจิต แววสง่า 10540 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)

5 นางวชัรี อินทกาญจน์ 06013 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ปะนาเระ)

6 นายสมาน    ดิง 15572 ร.ร.อาซิซสถาน (อ.โคกโพธ์ิ)

7 นางสาวไซนบั  เจะสะนิ 16329 พนง.ราชการ (สนง.กศน.)  จ.ปัตตานี

8 นางฮาบีบี   ดาฮามิ 15342 พนง.ราชกา รร.ร.บา้นเจาะบาแน อ.มายอ

9 นางสุลิยา   ศรีวงษ์ 14816 พนง.ราชการ  ร.ร.วดัมจุลินทวาปีวิหาร อ.หนองจิก

10 นางสาวซูมยัยะห์  ดามะอู 17094 (สพม.15) ร.ร.ยาบีบรรณวิทย ์ อ.หนองจิก

11 นายเจ๊ะบีเด่น  เจ๊ะมามุ 09724 ร.ร.เทศบาล 3

12 นายรอเซ๊ะ ดือราโอะ 08829 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.ยะรัง)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตาน ีจ ากัด
ที ่  3/2562

เร่ือง  รายช่ือผู้ได้รับรางวลัสมนาคุณสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี 2561

               ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จ  ากดั  ก  าหนดประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561  เม่ือวนัท่ี  9  กุมภาพนัธ์  2562                         

จ านวน  7  รางวลั  เป็นจ านวนเงิน  120,000  บาท  (หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทถว้น)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  520,000  บาท 

รางวลัที ่ 1   รางวลัละ  10,000  บาท   จ านวน   2   รางวลั

รางวลัที ่ 2   รางวลัละ  8,000   บาท   จ านวน   12  รางวลั



ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกดัหน่วย

1 นางประทีป   แทนรินทร์ 16788 พนง.ราชการ (สนง.กศน.)  จ.ปัตตานี 

2 นางซานีดาห์  หะยวีนัฮูเซ็น 05647 ร.ร.ชุมชนบา้นตะลุโบะ (อ.เมือง)

3 นายอดิเรก  อาฆง 18872 ร.ร.บา้นปุลากง (อ.ยะหร่ิง)

4 นายล่ิม  แกว้ลายพรหม 04843 บ. ร.ร.ท่าขา้มวิทยาคาร (อ.ปะนาเระ)  ธ.

5 นายดาเล็ง  สาหล า 11219 ร.ร.อาซิซสถาน (อ.โคกโพธ์ิ)

6 นางสาวมะเหรียม  โหมดฮา 17776 ร.ร.บา้นเขาตูม  อ.ยะรัง (อบจ.ปัตตานี )

7 นางสาวสุภคั   หะแว 17598 ร.ร.บา้นลานชา้ง (อ.สายบุรี)

8 นางสาวสีตีซอพู  กาซา 17151 ธ. ร.ร. ลาลอวิทยา (อ.สายบุรี)

9 นายเพลินศกัด์ิ  พรหมสุข 04024 บ.โครงการฯ  เขต 2  (อ.โคกโพธ์ิ)

10 นางกรรณิการ์  ตาเฮ 19326 (สพม.15)  ร.ร.เบญจมราชูทิศ (อ.เมือง)

11 นางสมรัตน์ มานะศิริ 09129 บ. โครงการฯ  เขต 2  (อ.โคกโพธ์ิ)

12 นายไพศาล  บุญแนบ 03154 บ านาญเขต 2  หกัธนาคาร

13 นางอามีเนาะ  ยาเอ๊ะ 14973 ร.ร.บา้นราวอ (อ.มายอ)

14 นางซูไหลนั   การีแมง 16041 ร.ร.บา้นรังมดแดง (อ.ไมแ้ก่น)

15 นางกษมา  ศรีริกานนท์ 12095 ร.ร.อาซิซสถาน (อ.โคกโพธ์ิ)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกดัหน่วย

1 นายประพนัธ์    อินทกาญจน์ 13992 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ปะนาเระ)

2 นายยาการียา  หะมะ 11316 สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 2

3 นางสาวอามีเน๊าะ  บือแน 17171 ร.ร.บา้นกรือเซะ  (อ.ยะรัง)

4 นายสุกรี  คงชู 08755 ร.ร.สมเด็จหลวงพอ่ทวดฯ (อ.โคกโพธ์ิ)

5 นางพชัรินทร์ แววภกัดี 11508 ร.รแหลมทองอุปถมัภ์

6 นางพรทิพย ์  ไชยลาภ 08748 ร.ร.บา้นป่าบอน (อ.โคกโพธ์ิ)

7 นายสมชาย  ทองอ่อน 01615 บ านาญเขต 2 หกัธนาคาร

8 นางเพญ็ศรี เทียมแกว้ 06019 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธ์ิ)

9 นางทศันีย ์ หามะ 13705 ร.ร.บา้นใหม่พฒันวิทย ์(อ.หนองจิก)

10 นางสาวอมรรัตน์ เพชรบาง 15254 พนง.ราชการ ร.ร.เทศบาล 1

11 นางประดบั เพชรยอดศรี 02378 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)

12 นายสมัฤทธ์ิ  ดิศรพงศ์ 07909 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ยะรัง)

13 นางยพิุน  ขวญันงครั์กษ์ 08302 ร.ร.ชุมชนวดัอมัพวนาราม  (อ.ยะรัง)

รางวลัที ่ 3    รางวลัละ  5,000  บาท   จ านวน   15  รางวลั

รางวลัที ่ 4   รางวลัละ  3,000  บาท   จ านวน  25   รางวลั



ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกดัหน่วย

14 นางสาววลยัพร   หมวดทองแกว้ 16881 (สพม.15) พนง.ราชการ ร.ร.แม่ลานวิทยา

15 นางชญานิษฐ์   กาญจนดี 13833 ร.ร.เมืองปัตตานี (อ.เมือง)

16 นายสุริยน พรหมพุฒ 05410 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธ์ิ)

17 นายแวสะมาแอ  แวอุมา 07069 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ยะหร่ิง)

18 นางอุบล  อุดมสิน 03752 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.มายอ)

19 นางสุภรณ์  ไชยรัตน์ 05154 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธ์ิ)

20 นางบุษบง  วฒันชยั 12398 ร.ร.ชุมชนบา้นละหารมิตรภาพท่ี 113 (อ.สายบุรี)

21 นายสมาน เงา๊ะ 10029 สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1

22 นายฟารีซนั  วามิง 18930 ร.ร.ดูซงปาแย (อ.ยะหร่ิง)

23 นางอาภรณ์  ทกัษิณวงศ์ 02119 บ านาญเขต 3 หกัธนาคาร

24 นายสมพร  แนมใส 09671 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.ยะรัง)

25 นางเจะแยนะ  นิเดหะ 03819 บ านาญเทศบาลเมืองปัตตานี ธ.

ที่ ช่ือ- สกุล เลขที่สมาชิก สังกดัหน่วย

1 นายสมนึก  ทองดี 02912 โอนจากธนาคารช าระหน้ี

2 นายธภทัร คงสบสิน 12514 บ านาญ  ร.ร.เบญจมราชูทิศ ธ.

3 นางซูไรดา    กาซอ 15846 ร.ร.บา้นเจาะกือแย (อ.สายบุรี)

4 นางสาลีนา  อีซอ 17016 ร.ร.บา้นบาโงยอืแบ็ง (อ.กะพอ้)

5 นางสาวนารีมาน  ฮะซานี 12460 วิทยาลยัการอาชีพปัตตานี

6 นางสมบติั  บวัทองสุข 09184 ร.ร.เทศบาล 5

7 นางสุจรรยา  ยะโกะ 12775 บ.โครงการฯ เขต 3 (อ.สายบุรี)

8 นายยโูซะ   ดือเร๊ะ 16731 ธ. (ร.ร.อลัอิสลามียะหวิทยามูลนิธิ อ.ยะรัง)

9 นางสาวขอดีเยา๊ะ   โตะ๊หนู 17246 ร.ร.บา้นตนัหยงดาลอ (อ.ยะหร่ิง)

10 นางสาวพาซียะห์  รอยงิ 17681 ร.ร.บา้นเขาตูม อ.ยะรัง (อบจ.ปัตตานี)

11 นางนุชนาฎ  เขียวหมี 15598 ศธจ.ปัตตานี (สนง.สกสค.ปัตตานี)

12 นายเจะนิ  สะนิ 17309 พนง.ราชการ  ร.ร.บา้นโคกโตนด (อ.หนองจิก)

13 นางสุทธิพร แกว้อ่อนจริง 13691 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 52 (อ.ยะรัง)

14 นางสาวสอพีหยะ   อาแวบือซา 14772 ร.ร.ภกัดีวิทยา (อ.ทุ่งยางแดง)

15 นายจรูญ  ยอดนุย้ 02629 บ.โครงการฯ เขต 2  (อ.โคกโพธ์ิ)

16 นางสาวสรวีย ์ ทองจนัทร์ 13396 หกับญัชีธนาคาร

17 นายเสรี  ยดีอรอแม 10328 (สพม.15) ร.ร.สายบุรีแจง้ฯ (อ.สายบุรี)

รางวลัที ่ 5  รางวลัละ  1,500  บาท   จ านวน  50  รางวลั



ที่ ช่ือ- สกุล เลขที่สมาชิก สังกดัหน่วย

18 นางสาวนิตยา  วิชชุรัตน์ 05024 บ.โครงการฯ เขต 2  (อ.ยะรัง)

19 นางทศันีย ์ เครือแกว้ 05734 บ.โครงการฯ เขต 1  (อ.หนองจิก)

20 นางสาวซูรีน่า   พวง 16518 พนง.สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

21 นางวลัภา จนัทร์สว่าง 08261 บ.โครงการฯ เขต 1  (อ.ยะหร่ิง)

22 นางบ าเพญ็ นวลนิล 04777 บ.โครงการฯ เขต 1  (อ.ยะรัง)

23 นางนิทรา  อินกะโผะ 04376 บ.โครงการฯ เขต 2  (อ.โคกโพธ์ิ)

24 นายผดุงศกัด์ิ  แกว้ศรีอ่อน 03380 บ.โครงการฯ เขต 2  (อ.โคกโพธ์ิ)

25 นางสาวณัฏฐาพร  รัตนด า 16194 ร.ร.ชุมชนบา้นยโูย (อ.เมือง)

26 นายบุญสิทธ์ิ ภูริยากร 10475 บ านาญ (สพม.15) ธ.

27 นางสาวดรุณี   มณีสงัข์ 14337 ร.ร.อนุบาลปัตตานี (อ.เมือง)

28 นายตรมีซี  อาแซ 18259 ร.ร.ดูซงปาแย (อ.ยะหร่ิง)

29 นางธญัวรรณ   บุญมี 16363 พนง.ราชการ  ร.ร.อนุบาลปัตตานี

30 นางสาวแวซลัหมะ  แวสอเฮาะ 10008 ร.ร.เทศบาล 2

31 นางมนัทณา   เส็นสะนา 15843 พนง.ราชการ  ร.ร.บา้นวงักวา้ง (อ.แม่ลาน)

32 นางประไพ กาญจนสมจิตต์ 09144 ร.ร.กองทพับกอุทิศบา้นดอนยาง (อ.หนองจิก)

33 นายอบัดุลลาเตะ  อูมา 07963 บ านาญเขต 1 หกัธนาคาร

34 นางสาวทิพวลัย ์ ข  าขนุ 19020 พนง.ราชการ (สนง.กศน.)  จ.ปัตตานี 

35 นางสุมาลี  แกว้ช่วย 17761 ร.ร.จอ้งฮั้ว (อ.เมือง)

36 นางสุลีพร  ราษฎร์มณี 11253 บ.โครงการฯ เขต 1  (อ.ปะนาเระ)

37 นางธารทิพย ์  มากมูล 15869 ร.ร.บา้นวงักวา้ง (อ.แม่ลาน)

38 นายอาหะมะเปาซี    กือนิ 15962 ร.ร.โคกนิบง (อ.ไมแ้ก่น)

39 นายอุเส็น ดาโหะ 08534 บ.โครงการฯ เขต 2  

40 นางมาลี ณ ถลาง 03594 บ.โครงการฯ เขต 2

41 นางสาวสุรีรัตน์  ขาเร็ง 16443 ร.ร.อาซิซสถาน (อ.โคกโพธ์ิ)

42 นางร่ืนฤดี  นิยมวานิช 03232 บ.โครงการฯ เขต 1  (อ.หนองจิก)

43 นางสาวอนิศรา  สาแมะ 18148 ร.ร.แสงประทีปวิทยา (อ.หนองจิก)

44 นางสาวนูรยานี  บาราเฮ็ง 18022 ธ. ร.ร.ศาสนูปถมัภ ์(อ.เมือง)

45 นายนิติธร    บวัขาว 13537 ร.ร.บา้นบานา (อ.เมือง)

46 นางสาวซูรัยนี วานิ 17828 พนง.ราชการ  ร.ร.บา้นพอเหมาะ (อ.สายบุรี)

47 นายองอาจ สุวรรณชาตรี 09152 ร.ร.แหลมทองอุปถมัภ์

48 นางปิยรัตน์  บินล่าเตะ๊ 17059 ร.ร.บา้นบางหมู (อ.ปะนาเระ)

49 นายสมพร  บุญศรี 12600 ร.ร.บา้นท่าคลอง (อ.โคกโพธ์ิ)

50 นางสาวนภสัภร  เพชรมณี 17088 ร.ร.บา้นนาคอ้กลาง (อ.โคกโพธ์ิ)



ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกดัหน่วย

1 นางศิพาพร   ทวีรัตน์ 15234 พนง.ราชการ (สนง.กศน.)  จ.ปัตตานี 

2 นายสมสวสัด์ิ   ราชแกว้ 05184 บ.โครงการฯ เขต 2  (อ.มายอ)

3 นางรตีภทัร์     โตะ๊ยโุส้ 13977 ร.ร.ชุมชนบา้นกะมิยอ (อ.เมือง)

4 นางศุภผล  จุลละนนัทน์ 12598 ร.ร.อนุบาลปัตตานี (อ.เมือง)

5 นางวรรณา ถาพรสวสัด์ิ 02809 ตดัช าระหน้ีสหกรณ์ฯ

6 นางสาวคอลีเยาะ   เปาะแต 15042 พนง.ราชการ (สนง.กศน.)  จ.ปัตตานี 

7 นายกุศล วชัรกุล 10235 บ.โครงการฯ เขต 2  (อ.โคกโพธ์ิ)

8 นางวนัทนี   ธรรมโชติ 13864 ร.ร.เทศบาล 4

9 นายคุม้  ทองแดง 01650 ตดัช าระหน้ีสหกรณ์ฯ

10 นายนิพล เสนพรหม 06327 บ.โครงการฯ เขต 1  (อ.ยะหร่ิง)

11 นายมานพ  สืบประดิษฐ์ 04858 บ านาญ ร.ร.ราชมุนีรังสฤษฎ ์ธ.

12 นายอูนุ  อูมา 07718 ร.ร.บา้นเจาะบาแน (อ.มายอ)

13 นางสาววีรญา  กมัมารบุตร 11744 ธ. ร.ร.ศาสนูปภมัถ ์ (อ.เมือง)

14 นายประสิทธ์ิ  อินทกาญจน์ 02149 บ.โครงการฯ เขต 1  (อ.ปะนาเระ)

15 นางยภุา   ชะดารัตน์ 14744 พนง.ราชการ ร.ร.มายอ (สถิตยภู์ผา)

16 นายวิน แกว้อ่อน 10790 โอนจากเงินฝากช าระหน้ี

17 นางศุภิสรา  แกว้สุวรรณรัตน์ 15183 พนง.ราชการ (สนง.กศน.)  จ.ปัตตานี 

18 นายอาทร  แววสง่า 11729 บ.โครงการฯ เขต 1  (อ.เมือง)

19 นายประพนัธ์  เสาะสุวรรณ 05857 ร.ร.บา้นท่าขา้ม (อ.ปะนาเระ)

20 นายวชัรินทร์  บุญประเสริฐ 07369 บ.โครงการฯ เขต 1  (อ.เมือง)

21 นายวิจิตร   ผ่อนผาสุข 08122 วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

22 นางยามุสนี   มูซอ 15190 พนง.ราชการ ร.ร.กองทพับกอุทิศบา้นดอนยาง อ.หนองจิก

23 นางสาวรอนียะ๊ ดือเระ 19050 พนง.ราชการ  ร.ร.บา้นโคกตน้สะตอ อ.โคกโพธ์ิ

24 นางสมจิตต ์ สิงหโฆษิต 06676 ตดัช าระหน้ีสหกรณ์ฯ

25 นางวชัรี จ  าเนียรสุข 12590 วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี

26 นางสุพิศ  โทบุรี 09317 บ.โครงการฯ เขต 2  (อ.แม่ลาน)

27 นางวรรณา  คงเมือง 07986 บ านาญ ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล ธ.

28 นายฮาแว สาแม 08651 ร.ร.บา้นกะรุบี (อ.กะพอ้)

29 นางฮามีด๊ะ เจะแม 07895 ร.ร.บา้นคลองทราย (อ.แม่ลาน)

30 นางสายเนตร   ช่วยทอง 14056 ร.ร.จิปิภพพิทยา (อ.โคกโพธ์ิ)

31 นางรุซนา   มาลยัสนัน่ 19550 ร.ร.อนุบาลปัตตานี (อ.เมือง)

รางวลัที ่ 6   รางวลัละ  1,000  บาท    จ านวน   59  รางวลั



ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกดัหน่วย

32 นางสาวสุภรัตน์  มุกฎารัตน์ 13645 พนง.ราชการ ร.ร.วดัมะกรูด (โคกโพธ์ิ)

33 นายมูฮามดัสกรี ลาบูอาปี 17080 หกับญัชีธนาคาร

34 นางเทพินทร์   รัตนกาญจน์ 13533 ร.ร.บา้นกะลาพอ (อ.สายบุรี)

35 นางวิมลทิพย ์  ทายะพิทกัษ์ 08820 ร.ร.เทศบาล 3

36 นายอาแว   บูงอดิง 13419 ร.ร.บา้นมะหุด (อ.มายอ)

37 นางจีระประพรรณ  หน่อนิล 08100 บ.โครงการฯ เขต 1  (อ.ปะนาเระ)

38 นางรูสนานิง  เจะนิ 09960 สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เขต 3

39 นายกิติวชัร    ขนัทองดี 15965 ศธจ.ปัตตานี  เขต 1

40 นายจรัล  จนัทร์แกว้ 12975 วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี

41 นางวิภารัตน์ ศกัดิษฐานนท์ 09512 ร.ร.บา้นตน้แซะ (อ.ยะรัง)

42 นางสุวิมล  แสงมณี 09415 บ.โครงการฯ เขต 1  (อ.ปะนาเระ)

43 นางสุนีย ์ ธรรมโสภณ 04557 บ.โครงการฯ เขต 3  (อ.สายบุรี)

44 นางนฎา  เจริญภกัดี 14974 พนง.ราชการ ร.ร.บา้นบาโงยอืริง อ.สายบุรี

45 นางมณฑา  แกว้ทอง 06606 บ.โครงการฯ เขต 2  (อ.ยะรัง)

46 นายบุญเลิศ  ขวญันงครั์ก 07492 หกับญัชีธนาคาร

47 นายนพ แผว้สะอาด 10179 ร.ร.ยะหร่ิง (อ.ยะหร่ิง)

48 นางสุนี    บุญถาวร 15198 ร.ร.บา้นท่าขา้ม (อ.ปะนาเระ)

49 นางศรีนิตย ์ พุม่แกว้ 02054 บ านาญเทศบาลเมืองปัตตานี ธ.

50 นางสายฝน  สุวรรณรัตน์ 07720 (สพม.15) ร.ร.แม่ลานวิทยา (อ.แม่ลาน)

51 นางฮาซียะห์  กาแบ 16382 ร.ร.ชุมชนบา้นสะนอ (อ.ยะรัง)

52 นางสาวฟารีดา  โตะ๊หลี 18436 ร.ร.จงรักษส์ัตยวิ์ทยา (อ.เมือง)

53 นายรอซาลี  เจะยะปาร์ 12437 ร.ร.ชุมชนบา้นยโูย (อ.เมือง)

54 นางศิริพร   แกว้วิไลย 16076 พนง.ราชการ ร.ร.บา้นแป้น อ.สายบุรี

55 นางสาวสุรัสวดี  อบัดุลบุตร 04711 บ.โครงการฯ เขต 1  (อ.ยะหร่ิง)

56 นางสาวฮายาตี   มะแซ 15106 พนง.ราชการ ร.ร.บา้นบน อ.สายบุรี

57 นางสุลี  แกว้ลายพรหม 04803 บ านาญ  ร.ร.ท่าขา้มวิทยาคาร อ.ปะนาเระ ธ.

58 นางสาวชลธิชา  วาจิ 17093 ร.ร.บา้นค่าย  (อ.หนองจิก)

59 นางเจะรอฮายนั  เจ๊ะแว 11742 ธ. ร.ร.ศาสนูปถมัภ ์(อ.เมือง)



ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย

1 นายคุณศกัด์ิ ยอดจนัทร์ 06644 บ.โครงการฯ 1  (อ.ปะนาเระ)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย

1 นางกานตสิ์นี                          ณฐัศิริศรีกุล 08937 ร.ร.ประชาอุทิศบา้นโคกม่วง (อ.หนองจิก)

2 นายแจง้                           จิระโรจนกุล 03235 บ.โครงการฯ เขต 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย

1 นายมูฮมัมดันาเซบ เจะต า 13284 หกับญัชีธนาคาร

2 นางสาวซูฟียะห์     มาลายา 19078 พนง.ราชการ (สนง.กศน.) จ.ปัตตานี

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย

1 นายนพพร             นฤมล 04668 บ.เทศบาลเมืองปัตตานี ธ.

2 นางเบญจมาศ       วิภูษิตวรกุล 14155 ร.ร.บา้นสะบารัง (อ.เมือง)

สนับสนุนจาก  บริษทั  FWD  ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)

รางวลัที่  1   รางวลัรถจักรยานยนต์    จ านวน   1   รางวลั

รางวลัที่  2    รางวลัตู้เยน็   ขนาด  12.8   ควิ  จ านวน   2  รางวลั

รางวลัที่  4    รางวลัจักรยาน     จ านวน   2  รางวลั

รางวลัที่  3   รางวลัโทรทัศน์ / LED    ขนาด  40 นิว้     จ านวน   2   รางวลั

รายช่ือผู้ได้รับรางวลัสมนาคุณสมาชิก ในวนัประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี  2561



ที่ ช่ือ - สกุล เลขทีส่มาชิก สังกัดหน่วย

1 นางสาวนิภาพร              ล่ิมวรากร 19406 (สพม.15) ร.ร.เบญจมราชูทิศ (อ.เมือง)

2 นางสาวแวรุสนี                 เจะ๊เมาะ 18039 ร.ร.บา้นกรือเซะ (อ.ยะรัง)

                          3.  สหกรณ์ฯ  จะท าการโอนเงินรางวลัเขา้บญัชีเงินฝากของสมาชิก (บญัชีสหกรณ์ฯ) 
                              ตั้งแต่วนัท่ี  15    กุมภาพนัธ์  2562  เป็นตน้ไป  

          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  11  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.   2562

                                             (นายภคัวฒัน์  พงษเ์ดชวฒันาพร)
                     ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จ  ากดั 

  รางวลัจักรยาน     จ านวน   2  รางวลั

หมายเหตุ         1.  คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บรางวลั
                          2.  ผูแ้ทนสมาชิกตอ้งอยูใ่นท่ีประชุม  จึงจะมีสิทธ์ิรับรางวลั

รางวลัพิเศษจากโรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี    


