
และก าหนดมอบรางวลัสมนาคุณแก่สมาชิก      ซ่ึงเป็นรางวลัจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จ  ากดั    จ  านวน  163  รางวลั 

เป็นจ านวนเงิน  400,000  บาท  (ส่ีแสนบาทถว้น)   รางวลัการสนบัสนุนจาก บจก.  FWD   ประกนัชีวิต   จ  านวน  18  รางวลั   

จากโรงแรมซี.เอส ปัตตานี  จ  านวน  2 รางวลั  การด าเนินการจบัรางวลัเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  และบริสุทธ์ิยติุธรรม

สหกรณ์ฯ  จึงขอประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บรางวลัสมนาคุณ  ดงัน้ี

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นางปิยนยัน์  แดงวิไล 07027 โรงเรียนวดัมะกรูด  (อ.โคกโพธ์ิ)
2 นายสราวุฒิ  อินทกาศ 17001 โรงเรียนชุมชนบา้นยโูย (อ.เมือง)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นายเสริมศกัด์ิ  พิทยามาศ 00889 บ านาญศูนยน์อกฯ ธ.
2 นายคม  ธรรมเจริญ 08658 โรงเรียนชุมชนบา้นปูยดุ (อ.เมือง)
3 นางสาวลกัขณา  พรพฒันาพงศ์ 09966 บ านาญเขต 1 หกัธนาคาร
4 นายฮาซนั  แวลอเดร์ 11566 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
5 นางนูวดีย ์ แฉะ 12536 โรงเรียนศาสนศึกษา  (อ.สายบุรี)
6 นางดรุณี  เจะอาลี 12754 หกับญัชีธนาคาร
7 นายสมคิด  หม่ืนศรี 12837 บ.โครงการฯ เขต 2 (ศธจ.สป.)
8 นายหนิมะ   เดหนิ 14422 โรงเรียนบา้นปากบางตาวา  (อ.หนองจิก)
9 นายสุกกรี     ดือเร๊ะ 15897 พนกังานราชการวิทยาลยัการอาชีพสายบุรี
10 นางนูรียะ   นิสนิ 16910 โรงเรียนบา้นบากง  (อ.ยะรัง)
11 นางสาวอามีนี  สูแป 18913 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี  (อ.เมือง)
12 นางสาวซูไรนี มี 19820 พนง.ราชการ(สนง.กศน.)จ.ปัตตานี

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตาน ีจ ากัด
ที ่ 5/2563

เร่ือง  รายช่ือผู้ได้รับรางวลัสมนาคุณสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี 2562

รางวลัที่  1   รางวลัละ  10,000  บาท   จ านวน   2   รางวลั

รางวลัที่  2   รางวลัละ  8,000   บาท   จ านวน   12  รางวลั

               ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี  จ  ากดั  ก  าหนดประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562  เม่ือวนัท่ี  8  กุมภาพนัธ์  2563                         

เป็นจ านวนเงิน  100,000  บาท  (หน่ึงแสนบาทถว้น)   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถว้น)   และรางวลัพิเศษ 

รายช่ือผู้ได้รับรางวลัสมนาคุณสมาชิก ในวนัประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี  2562
สนับสนุนจาก  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จ ากัด

จ านวน  163  รางวลั ดงันี้



ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นางมณี แกว้ณิมีย์ 01860 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
2 นางจนัทนา  จนัทวงค์ 02765 บ านาญโครงการฯ เขต 2
3 นางสาวสุนทรี จริยเพียรพนัธุ์ 04947 บ านาญเทศบาลตะลุบนั
4 นางอารีย ์ จองเดิม 07258 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.หนองจิก)
5 นายอนนัต ์ หมะสะอะ 07847 บ านาญเทศบาลตะลุบนั
6 นางละมุล  โนะ 08107 โรงเรียนบา้นบางปลาหมอ (อ.เมือง)
7 นายอุดม  ชูอ่อน 11626 โรงเรียนบา้นช่องแมว  (อ.สายบุรี)
8 นางสาวอ าพนั   ปรีชาสุชาติ 16048 โรงเรียนเมืองปัตตานี (อ.เมือง)
9 นายมะดาโอะ    สาแล๊ะ 16318 พนง.ราชการ(สนง.กศน.)จ.ปัตตานี
10 นายมาหามะ   สะหะเมา๊ะ 16463 โรงเรียนชุมชนบา้นปาแดปาลสั  (อ.ทุ่งยางแดง)

11 นางสาวนูรอยนี   อาแซ 17326 โรงเรียนวดัมุจลินทวาปีวิหาร  (อ.หนองจิก)
12 นายอบัดุลรอซะ  ตาเยะ 17656 พนกังานราชการ ร.ร.บา้นตูเวาะ อ.ยะหร่ิง
13 นางจนัทร์จิรา  ศรีแกว้ 17836 หกับญัชีธนาคาร
14 นางสาวโนร์ฮายาตี  ยเีตะ 18015 (สพม.15) ร.ร.ศิริราษฎร์ฯ (อ.มายอ)
15 นางสาวแวเยาะ  โตะ๊เยง็ 18489 ธ. (ร.ร.พิทกัษศ์าสน์ อ.ยะรัง)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นายสถิต  นิลประเสริฐ 01030 บ.โครงการฯ เขต 3 (อ.ไมแ้ก่น)
2 นางวนวดี   สุวรรณมาลา 02632 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธ์ิ)
3 นางเพลินตา วงศก์  าแหง 05418 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.หนองจิก)
4 นายนิพล  เสนพรหม 06327 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ยะหร่ิง)
5 นางอรวรรณ  คุมพสาโน 06480 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
6 นางเครือวลัย์  รัตนรามศรี 07340 โรงเรียนบา้นค่าย  (อ.หนองจิก)
7 นางจ าเนียร  บุญประเสริฐ 07648 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
8 นายสุวตัน์ แวอุมาร์ 09892 โรงเรียนเทศบาล 1
9 นายกุศล  สารพร 09936 วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี
10 นางสุวดี  ยโูซะ 11748 โรงเรียนเทศบาล 1
11 นายธรรมศกัด์ิ   หมนัหลิน 13159 บ านาญโครงการฯ เขต 1
12 นายนทัชยั  ปาลบุตร 13356 โรงเรียนวดัควน  (อ.ปะนาเระ)
13 นางกาญจนา   แสงหิรัญ 13480 หกับญัชีธนาคาร
14 นางฮาดีบะ๊   อลัวาริส 14128 โรงเรียนบา้นฝาง  (อ.ยะหร่ิง)
15 นางสาวแวรสนานิง   ยโูซะ 14551 โรงเรียนบา้นตนัหยงลุโละ (อ.เมือง)
16 นายกนกพล   หิรัญวิริยะ 14727 โรงเรียนรัชดาภิเษก  (อ.หนองจิก)

รางวลัที่  3    รางวลัละ  5,000  บาท   จ านวน   15  รางวลั

รางวลัที่  4   รางวลัละ  3,000  บาท   จ านวน  25   รางวลั



ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
17 นางวนัอสันะ    ดาโอะ 15489 พนกังานราชการ ร.ร.บา้นใหม่ อ.ยะหร่ิง
18 นางกามารียะ๊    มะลาเฮง 15548 พนกังานราชการ ร.ร.บา้นบูดน อ.มายอ
19 นางสาวพิมพใ์จ    วงคอ์รพินท์ 15567 โรงเรียนชุมชนบา้นเมืองยอน  (อ.มายอ)
20 นายสาโรจน์    ตรีแกว้ 15963 โรงเรียนบา้นม่วงเต้ีย(อ.แม่ลาน)
21 นางสาวสราภรณ์  สงวาริน 16448 โรงเรียนอะเดร์รอซะอิสลามียะห์  (อ.ปะนาเระ)

22 นางหทยัทิพย ์   ไวยวุฒิ 16702 โรงเรียนบา้นมะปริง  (อ.ยะหร่ิง)
23 นางสาวมะเหรียม โหมดฮา 17776 โรงเรียนบา้นเขาตูม อ.ยะรัง (อบจ.ปัตตานี)

24 นางสาวฮาสนะห์  มูสอ 17829 พนง.ราชการ(สนง.กศน.)จ.ปัตตานี
25 นางสาวอาวาตีฟ สะอิ 18815 โรงเรียนบา้นตะโละไกรทอง  (อ.ไมแ้ก่น)

ที่ ช่ือ- สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นายอุบล หนูเรือง 03865 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
2 นางนิทรา อินกะโผะ 04376 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธ์ิ)
3 นายวีระเดช สืบประดิษฐ์ 04618 บ านาญโครงการฯ เขต 1
4 นางปราณี พฒันาศรีรัตน์ 04996 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
5 นางภรรคภิลยั  ไกรษร 05950 โรงเรียนอนุบาลยะรัง  (อ.ยะรัง)
6 นางวชัรี พรหมพิชยั 06337 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธ์ิ)
7 นายประพนัธ์  มีทอง 06385 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ยะหร่ิง)
8 นางสมพร คุมภะสาโน 06491 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
9 นางวริศฐา  ศรีสุรัตน์ 07534 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ปะนาเระ)
10 นางประเจียด บวัแยม้ 08701 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
11 นายธีรทศัน์  สุขสุวรรณ 08780 บ านาญวิทยาลยัเทคนิคปัตตานี ธ.
12 นายวีระชยั  หะยสีะมะแอ 10053 บ านาญเทศบาลเมืองปัตตานี ธ.
13 นายรุ่งโรจน์ ผ่องฉวี 10271 หกับญัชีธนาคารต่างสาขา (บ านาญ)
14 นางเนตรทราย อ่องสกุล 10402 บ านาญเทศบาลเมืองปัตตานี ธ.
15 นายเกษม ศิริสุวรรณ 10644 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ยะหร่ิง)
16 นางสุฐิมา รัตนมา 10891 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา  (อ.เมือง)
17 นางมยรีุ  จนัทร์แกว้ 11416 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธ์ิ)
18 นางวนัเพญ็  แก่นบุญ 11770 บ านาญโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ธ.
19 นางส าอาง กุลรังษี 12016 โรงเรียนบา้นมะรวด  (อ.ปะนาเระ)
20 นางอรุณีย ์ พนัธุ์ช่างทอง 12123 บ านาญโครงการฯ เขต 1
21 นางสวรรยา  โตะ๊จิ 12185 สนง.วฒันธรรม (ธ.)
22 นางรอฮานา   ยโูซ๊ะ 12543 โรงเรียนชุมชนบา้นปูยดุ (อ.เมือง)
23 นางวิไลวรรณ  หมุนจ านงค์ 12621 โรงเรียนบา้นปะนาเระ (รัฐอุทิศ)  (อ.ปะนาเระ)

รางวลัที่  5  รางวลัละ  1,500  บาท   จ านวน  50  รางวลั



ที่ ช่ือ- สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
24 นายยอด  สุขแกว้ 12638 วิทยาลยัเทคนิคปัตตานี
25 นางมาราตี   มามะ 12760 โรงเรียนบา้นบาเงง  (อ.โคกโพธ์ิ)
26 นายวีระพงษ ์ มาสินธุ์ 12981 เทศบาลบา้นอุเมะ  (ท.ตะลุบนั)
27 นางพชัราภรณ์    พรหมจนัทร์ 13025 โรงเรียนบา้นกะลาพอ  (อ.สายบุรี)
28 นางศิริมา    พรหมมณี 13429 โรงเรียนบา้นเกาะจนั  (อ าเภอมายอ)
29 นางสาวสรารินทร์  หนูหลง 13436 เทศบาลบา้นบางตาหยาด  (ท.ตะลุบนั)
30 นางพาตีเมาะ  เจะโอะ 13907 โรงเรียนบา้นปะกาลือสง  (อ.หนองจิก)
31 นางปฐาวรรณ   นิลราช 14224 (สพม.15) ร.ร.เบญจมราชูทิศ (อ.เมือง)
32 นางอาซีมะ๊   กะโด 14714 โรงเรียนอามานะศกัด์ิ  (อ.เมือง)
33 นายมะซอรี   ดือเระ 14742 โรงเรียนบา้นบาตะกูโบ  (อ าเภอมายอ)
34 นางรอสมียะห์ สาเระ 15091 (สพม.15) ร.ร.ทุ่งยางแดงพิทยาคม (อ.ทุ่งยางแดง)

35 นางสุพิศ   ไวยประสิทธ์ิ 15492 โรงเรียนชุมชนวดัป่าศรี  (อ.ยะหร่ิง)
36 นางสาวนูรีซนั  แวลาเตะ 15716 พนกังานราชการ ร.ร.บา้นยามเูฉลิม อ.ยะหร่ิง

37 นางนุสเราะห์   มะโระ 16046 พนกังานราชการ ร.ร.บา้นควนแตน อ.โคกโพธ์ิ

38 นางชฎารัตน์  รองสวสัด์ิ 16607 พนง.ราชการ(สนง.กศน.)จ.ปัตตานี
39 นางสุกญัญา   เพชรมงคล 16672 โรงเรียนบา้นท่าเรือ  (อ.โคกโพธ์ิ)
40 นางสาวสรัญญา เจริญสุข 16937 พนกังานราชการ ร.ร.บา้นทุ่งยาว อ.โคกโพธ์ิ

41 นางสาวฐิติมา  แป้นทอง 17169 เทศบาลบา้นบางตาหยาด  (ท.ตะลุบนั)
42 นางสาวฮสัหน๊ะ  บือราเห็ง 17329 โรงเรียนบา้นฝาง  (อ.ยะหร่ิง)
43 นางมาเรียม เจะมะ 17434 วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี
44 นางสาวอาอีซะห์ แวอุเซ็ง 18364 ร.ร.ประสานวิทยามูลนิธิ (อ.ยะรัง)
45 นายอบัดุลเลาะ  วาเล็ง 18475 พนง.ราชการ(สนง.กศน.)จ.ปัตตานี
46 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณยหุะ 18874 โรงเรียนเทศบาล 4
47 นางสาวแวนูรียะห์ เจะดือเระ 19016 โรงเรียนบา้นบาละแต  (อ.มายอ)
48 นางสาวเจะรอปียะ๊ห์  มะดีเล๊าะ 19209 ธ. (ร.ร.อนุบาลแสงสนัติ อ.ยะรัง)
49 นางสาวแอเสาะ  เจ๊ะสมอเจ๊ะ 19327 (สพม.15) ร.ร.ยาบีบรรณวิทย ์(อ.หนองจิก)
50 นางสาวสูฟียะห์ เจ๊ะอาบู 19619 ธ.โรงเรียนปฏิบติัธรรมมูลนิธิ อ.ยะรัง

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นางพรรณี สมใจ 01660 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
2 นางสาววนัเพญ็ มุ่งแสง 01969 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
3 นางวรรณา วฒันคีรี 02559 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
4 นายสุรพล คุมพสาโน 03481 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
5 นางวราภรณ์  ศรีเจริญ 04018 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธ์ิ)

รางวลัที่  6   รางวลัละ  1,000  บาท    จ านวน   59  รางวลั



ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
6 นางพรศรี ขนัติคุณ 04097 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
7 นายอดินนัต ์ โนะ 04327 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
8 นางสาวแวแยน๊ะ   แวสะมาแอ 04355 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
9 นางเจียรนยั  ทองศรีราช 04441 บ านาญโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ธ.
10 นางมารศรี  อ  ามาตย์ 05155 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธ์ิ)
11 นางสมพิศ  แสงสุวรรณ 05664 ศธจ.ปัตตานี เขต 1
12 นางนงเยาว์ บุญเตม็ 05881 บ.โครงการฯ เขต 3 (อ.สายบุรี)
13 นายเจริญ  หม่ืนสระชุม 06324 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธ์ิ)
14 นายสะมาแอ มามะ 07260 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.หนองจิก)
15 นายดุสิต  ทองอินทร์ 07557 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ยะหร่ิง)
16 นายถาวร แสงดี 07944 โรงเรียนบา้นควนแปลงงู (อ.แม่ลาน)
17 นายมะ ดอเลาะ 08090 บ.โครงการฯ เขต 3 (อ.ทุ่งยางแดง)
18 นางจ าเนียร  ภูมิสุข 08724 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.แม่ลาน)
19 นางชฎาธาร  หลง 09042 โรงเรียนบา้นกะลาพอ  (อ.สายบุรี)
20 นายประเสริฐ วาเล๊าะ 09061 บ านาญโครงการฯ เขต 1
21 นางศุลี  เพช็รประเสริฐ 09321 โรงเรียนฮัว่หน า  (อ.สายบุรี)
22 นางนินะ  หะยดืีอราแม 09455 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.ยะรัง)
23 นายเสงียน  ถาวรสุข 10003 บ านาญโครงการฯ เขต 1
24 นางภาวนา   พุทธจกัร 10113 โรงเรียนเทศบาล 4
25 นางศิริมา  เกียรติไพบูลย์ 10220 โรงเรียนเมืองปัตตานี (อ.เมือง)
26 นางประภา ทิพยรัตน์ 10236 บ านาญโครงการฯ เขต 1
27 นางศิริยา ด ารงกูล 10680 โรงเรียนบา้นปลกัปรือ (อ.แม่ลาน)
28 นางณัฐวรรณ เจริญสุข 10822 บ านาญเขต 1 หกัธนาคาร
29 นางลีเมาะ ซะมาแอ 11170 โรงเรียนแหลมทองอุปถมัภ์
30 นางกญัญา  สงัขแ์กว้ 11727 โรงเรียนบา้นม่วงเต้ีย (อ.แม่ลาน)
31 นายสุชิน พรหมทอง 11888 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)
32 นางอนุรัตน์  ทิพยอ์กัษร 12230 โรงเรียนบา้นท่าน ้าตะวนัออก  (อ.ปะนาเระ)

33 นางข่ิน   ด าแกว้ 12289 หกับญัชีธนาคาร
34 นางอรนุช  เก้ือพิทกัษ์ 12466 ศธจ.ปัตตานี เขต 1
35 นายเฉลิมเกียรติ  ส้มเกิด 12636 โรงเรียนเทศบาล 3
36 นายภทัรศกัด์ิ  เทพษร 12727 บ านาญโครงการฯ เขต 1
37 นายมะดาโอะ มะมิง 12729 โรงเรียนเทศบาล 2
38 นายสุดินทร์ ปีแนบาโง 12943 โรงเรียนบา้นดอนรัก  (อ.หนองจิก)
39 นายดีลก  สะมะโต 13117 บ.โครงการฯ เขต 3 (อ.กะพอ้)
40 นายราเชนทร์ จนัทพิมล 13399 โรงเรียนวดันาประดู่  (อ.โคกโพธ์ิ)



ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
41 นางสุนทรียา  แกว้เขียว 13640 โรงเรียนบา้นเกาะตา  (อ.โคกโพธ์ิ)
42 นายมุสตอปา   จะปะกียา 14305 โรงเรียนบ ารุงอิสลาม  (อ.เมือง)
43 นางมุกดา   อินทรัตน์ 15048 พนง.ราชการ(สนง.กศน.)จ.ปัตตานี
44 นางสาวฐิตินนัท ์ อลัอิดรีสี 15323 พนง.ราชการ(สนง.กศน.)จ.ปัตตานี
45 นางสาวธิดารัตน์   พงษก์าบ 15559 พนกังานราชการ ร.ร.บา้นนาประดู่ อ.โคกโพธ์ิ

46 นายปรีชา  เวชศาสตร์ 15640 พนกังานราชการวิทยาลยัเทคนิคปัตตานี
47 นางสาวนูรฮาซานา     ปูลา 16277 พนกังานราชการ ร.ร.บา้นปล่องหอย อ.กะพอ้

48 นางสาวรอฮีหมะ  สือแม 16234 โรงเรียนดูซงปาแย  (อ.ยะหร่ิง)
49 นายอารง   กะลูแป 16320 พนง.ราชการ(สนง.กศน.) จ.ปัตตานี
50 นายรอฮิม  แยนา 16755 ตดัช าระหน้ีท่ีสหกรณ์ฯ
51 นางสาวขอดีเยา๊ะ   โตะ๊หนู 17246 โรงเรียนบา้นตนัหยงดาลอ  (อ.ยะหร่ิง)
52 นางสาวฟารีดา มามะ 17278 พนกังานราชการ ร.ร.บา้นไผม่นั อ.หนองจิก

53 นายกูมะไซดี  กูจิ 18356 โรงเรียนบา้นน ้าบ่อ  (อ าเภอปะนาเระ)
54 นางสาวฐิติมา  ชยัพรมเขียว 18373 โอนจากธนาคารช าระหน้ี
55 นางสาวนูรุลฮูดา ฉนัทอภิชยั 18659 พนง.ราชการ(สนง.กศน.) จ.ปัตตานี
56 นางสาวมาลีนี  หวนัการิม 18875 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 3
57 นางยามีละห์ กองขา้วเรียบ 18985 โรงเรียนบา้นสระมาลา (อ.เมือง)
58 นางสาวมารีนี  ยะโก๊ะ 19333 โรงเรียนวดัสารวนั  (อ.ไมแ้ก่น)
59 นางสาวยมูยัเราะห์  กาซา 19459 (สพม.15) ร.ร.เดชะปัตตนยานุกูล (อ.เมือง)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นางละไม  นุย้สี 04989 บ.โครงการฯ เขต 3 (อ.สายบุรี)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นางสาวจรรยา  สามแกว้ 04546 บ านาญ เขต 3 (ธกส.สายบุรี)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นางจงดี  สุขะพฒัน์ 04333 หกับญัชีธนาคาร

รางวลัที่  1   รถจักรยานยนต์   HONDA    จ านวน   1   รางวลั

รางวลัที่  2    ตู้เย็น  SAMSUNG       จ านวน   1   รางวลั

รางวลัที่  3    เคร่ืองซักผ้า  SAMSUNG     จ านวน   1  รางวลั

รายช่ือผู้ได้รับรางวลัสมนาคุณสมาชิก ในวนัประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี  2562
สนบัสนุนจาก  บจก. FWD   ประกันชีวติ

จ านวน  18  รางวลั ดงันี้



ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นายอุสมาน  ดือราแม 12771 บ านาญศูนยน์อกฯ ธ.
2 นางประวีณา   เด่นอุดม 14284 (สพม.15) ร.ร.เบญจมราชูทิศ (อ.เมือง)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นายธวชัชยั  วิทยาศิริกุล 12224 หกับญัชีธนาคารต่างสาขา (ขา้ราชการ)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นายประเสริฐ  ใจบุญ 17107 โรงเรียนจิปิภพพิทยา  (อ.โคกโพธ์ิ)
2 นางสาวรอซือน๊ะ  สนิ 19364 โรงเรียนชุมชนบา้นตน้สน  (อ.ยะรัง)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นางสาวปัทมา  อาแว 17937 โรงเรียนบา้นกาแลบือซา (อ.เมือง)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นายมะกอริง  เจะอาแว 08543 โรงเรียนบา้นค่าย  (อ.หนองจิก)
2 นายโอภาส ภูดินดาน 10728 โรงเรียนบา้นปากบางตาวา  (อ.หนองจิก)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นายอบัดุลราชิ  มะดือเระ 03213 บ.โครงการฯ เขต 1 (ศธจ.สช.)
2 นายฐิติพนัธ์   นวลนิล 14592 วิทยาลยัอาชีวศึกษาปัตตานี
3 นางอิสริยาภรณ์  ศรีสุวรรณ 19159 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เขต 1

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นายอบัดุลอาริ หะยมีะสาและ 08862 บ านาญเทศบาลตะลุบนั
2 นางอ าไพ  ศรีมีชยั 11353 โรงเรียนบา้นกะลาพอ  (อ.สายบุรี)

รางวลัที่  10   หม้อหุงข้าว   PHILIPS    จ านวน   2  รางวลั

รางวลัที่  4       โทรทัศน์   SAMSUNG  40 "    จ านวน   2  รางวลั

รางวลัที่  5    พดัลมแอร์    HATARI      จ านวน   1  รางวลั

รางวลัที่  6   จักยาน        จ านวน   2  รางวลั

รางวลัที่  7   ไมโครเวฟ  SAMSUNG     จ านวน   1  รางวลั

รางวลัที่  8    พดัลม   HATIRI     จ านวน   2  รางวลั

รางวลัที่  9    เคร่ืองป่ัน  PHILIPS     จ านวน   3  รางวลั



ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นางผกามาศ  ศรีนวลดี 07672 โรงเรียนบา้นตะบิ้ง  (อ.สายบุรี)
2 นายอุสมาย ตาหยง 10755 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.มายอ)

ที่ ช่ือ - สกุล เลขที่สมาชิก สังกัดหน่วย
1 นางประภา   บุญศกัด์ิ 13146 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธ์ิ)
2 นายอาทิตย ์ อินทรทองดี 16251 พนง.ราชการ(ศนูยฝึ์กและพฒันาอาชีพชายแดนฯ)

                         3.  สหกรณ์ฯ  จะท าการโอนเงินรางวลัเขา้บญัชีเงินฝากของสมาชิก (บญัชีสหกรณ์ฯ) 
                              ตั้งแต่วนัท่ี  12   กุมภาพนัธ์  2563  เป็นตน้ไป  

          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  12  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.   2563

                                             (นายภคัวฒัน์   พงษเ์ดชวฒันาพร)

                     ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปัตตานี จ  ากดั 

                         2.  ผูแ้ทนสมาชิกตอ้งอยูใ่นท่ีประชุม  จึงจะมีสิทธ์ิรับรางวลั
หมายเหตุ         1.  คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บรางวลั

รายช่ือผู้ได้รับรางวลัสมนาคุณสมาชิก ในวนัประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี  2562
สนบัสนุนจาก  โรงแรมซี.เอส ปัตตาน ี อ.เมือง  จ.ปัตตานี

จ านวน    2  รางวลั  ดงันี้

รางวลัพเิศษ  ไมโครเวฟ   TOSHIBA   จ านวน   2  รางวลั

รางวลัที่   11      เตารีด   PHILIPS    จ านวน   2  รางวลั


