
เมื่อวนัที่  27  กุมภาพันธ ์ 2564 และก าหนดมอบรางวลัสมนาคุณแก่สมาชิก ซ่ึงเป็นรางวลัจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  

จ ากัด  จ านวน  163  รางวลั   เป็นจ านวนเงิน  400,000  บาท  (ส่ีแสนบาทถ้วน)  สหกรณ์ฯ  จึงขอประกาศรายชื่อ

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวลัสมนาคุณ  ดังนี้

ที่ ชื่อ - สกุล เลขที่สมาชกิ สังกัดหน่วย

1 วา่ที่ ร.ต.หญิงบุศรินทร์   ปิริยะ 16888 ศูนยป์ระสานงานและบริหารการศึกษา

2 นางปราณี  แดงกระจ่าง 09641 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.มายอ)

ที่ ชื่อ - สกุล เลขที่สมาชกิ สังกัดหน่วย

1 นายมานพ  รัตนเดโช 05848 บ านาญวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

2 นายนิพนธ ์  ชีวะอิสระกุล 13339 โรงเรียนบ้านจะรัง

3 นางทัตชญา   จีนธาดา 14246 โรงเรียนบ้านดอนรัก

4 นางสาวอานีซะห์   เจะโอะ 15043 สนง.กศน.จ.ปัตตานี

5 นางสาวกุสุมา  บือซา 11370 บ.โครงการฯ เขต 3 (อ.ไม้แกน่)

6 นางอารมย์  ธรรมเจริญ 07783 บ านาญโครงการฯ เขต 1

7 นายอับดุลลาเต๊ะ  ตูแวตีเงาะ 12333 (สพม.15) ร.ร.วังกะพ้อพิทยาคม (อ.กะพ้อ)

8 นางสาวนูรอยนี   อาแซ 17326 โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร

9 นางสาวรุสนีย์   มะดีเยาะ 15046 (สนง.กศน.)จ.ปตัตานี

10 นายธรีะ  ถาวรสุข 09894 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.หนองจกิ)

11 นางอรนุช  อินชะนะ 07696 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธิ์)

12 นางฐิตินันท์  นิแว 09366 โรงเรียนบ้านตูเวาะ

ประกาศสหกรณอ์อมทรพัย์ครปูัตตานี จ ากัด

ที่  7 /2564

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ไดร้บัรางวัลสมนาคุณสมาชกิในการประชมุใหญส่ามญั ประจ าปี 2563

                       ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จ ากัด   ก าหนดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563                         

รางวัลที ่ 1   รางวัลละ  10,000  บาท   จ านวน   2   รางวัล

รางวัลที ่ 2   รางวัลละ  8,000   บาท   จ านวน   12  รางวัล



ที่ ชื่อ - สกุล เลขที่สมาชกิ สังกัดหน่วย

1 นายธวชัชัย  ติระพัฒน์ 07149 โรงเรียนวัดสุนทรวารี

2 นายสมหวงั    ยูโซ๊ะ 13733 บ านาญ อบจ.ปัตตานี หักการเงิน

3 นายวรีศักด์ิ  จันทรัตน์ 12078 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.มายอ)

4 นางสาวมาดีฮะห์   หะยีแวฮามะ 16922 โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

5 นางสาวยินดี  สังข์สุมล 18257 โรงเรียนบ้านยางแดง

6 นายเสรี    หิมมะ 14105 ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา (อ.สายบุรี)

7 นางสารีป๊ะ  สาเล็ง 13923 โรงเรียนเทศบาล 1

8 นางสาวปิยะนุช  อนันตศาสน์ 18885 โรงเรียนอามานะศักด์ิ

9 นางสืบศรี  วงศ์บุหลัน 08438 บ.โครงการฯ เขต 1 (สศจ.)

10 นางนิเย๊าะ  เด่นอุดม 07365 บ านาญ ร.ร.เดชะปัตตนยานุกลู

11 นายสมศักด์ิ  ศุกลรัตน์ 07491 บ านาญเขต 2 หักธนาคาร

12 นางอาซือรินดา  หมู่ห่ าหมัด 17894 หักบัญชีธนาคาร

13 นายดลฮาหริด    เจะสะต า 15442 โรงเรียนบ้านควนลังงา

14 นางวราภรณ์   สงเสน 14333 โรงเรียนมายอ (สถติยภ์ูผา)

15 นางสาวคอลีเยาะ  หะยียามาย 18338 ร.ร.แสงประทีปวิทยา (อ.หนองจกิ)

ที่ ชื่อ - สกุล เลขที่สมาชกิ สังกัดหน่วย

1 นางอรวรรณ คุมพสาโน 06480 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)

2 นายสุริยน  พรหมพุฒ 05410 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธิ์)

3 นายเรวฒัน์  สะราเซะ 17607 ร.ร.บ้านน้ าใส

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

5 วา่ที่ พ.ต.ฐิธพิันธุ ์ เล่ือนแก้ว 10620 โรงเรียนวัดมะกรูด

6 นายธรรม  เทพสุวรรณ 06915 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธิ์)

7 นายฮารน  ละแมหะมะ 19395 โรงเรียนบ้านควนลาแม

8 นางสาววริิยา วงศ์เลิศวริิยะกิจ 03347 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)

9 นางสาวกัสมะห์  ลาเตะ 17694 โรงเรียนอามานะศักด์ิ

10 นายกุศล วชัรกุล 10235 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธิ์)

11 นางลักขณาภรณ์  สุวรรณคีรี 09419 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธิ์)

12 นางนิรมล  เจะยะปาร์ 18009 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.มายอ)

13 นางนูรีซัน   ชลหัตถ์ 16349 โรงเรียนบ้านบาโงยอืริง

รางวัลที ่ 3    รางวัลละ  5,000  บาท   จ านวน   15  รางวัล

รางวัลที ่ 4   รางวัลละ  3,000  บาท   จ านวน  25   รางวัล



ที่ ชื่อ - สกุล เลขที่สมาชกิ สังกัดหน่วย

14 นางสาวนวรัตน์    เสริมไชยพัฒน์ 15204 โรงเรียนเทศบาล 3

15 นายชาคริต  หะยีบากา 13243 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.มายอ)

16 นางนิศารัตน์  ไชยวรณ์ 09924 โอนจากธนาคารช าระหนี้

17 นางเดือนเพ็ญ  อ่องทวสุีข 11113 (สพม.15) ร.ร.ปทมุคงคาอนสุรณ์

18 นางสาวพารินดา  สานา 13925 โรงเรียนบ้านเปียะ

19 นายประนอม  จันทร์เงิน 05704 บ.โครงการฯ เขต 3 (อ.ไม้แกน่)

20 นางอภวินัท์  เมฆพิรุณ 09516 บ านาญ ร.ร.เดชะปัตตนยานุกลู ธ.

21 นางนูรีไอนี  ดะกา 11870 โรงเรียนบ้านบือแต

22 นางสาวเจ๊ะรอมือละ  บือโต 19625 สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน

23 นางสมพิศ  จีนธาดา 06749 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ปะนาเระ)

24 นางสาวอารีณี  บินวาณิช 18657 โรงเรียนบ้านเจาะกอืแย

25 นางสาวกลอนแก้ว  แก้วพิมล 17116 โรงเรียนจปิิภพพิทยา (อ.โคกโพธิ์)

ที่ ชื่อ- สกุล เลขที่สมาชกิ สังกัดหน่วย

1 นายอนันต์  หมะสะอะ 07847 บ านาญเทศบาลตะลุบัน

2 นายสุรพงศ์  ฝอยทอง 04401 บ านาญร.ร.เบญจมราชูทิศ ธ.

3 นายอนุรักษ์  แวนิ 09324 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ยะหร่ิง)

4 นายวชิิต จุลบุตร 02171 บ านาญโครงการฯ เขต 2

5 นางสาวฟารีดา  เปาะและ 17206 พนง.(สนง.กศน.)จ.ปัตตานี

6 นายภริมย์   จินา 04295 บ านาญเขต 1 หักธนาคาร

7 นางอามีเนาะ  จารู 13918 โรงเรียนเทศบาล 2

8 นายชูศักด์ิ  มณีมาศ 06031 บ.โครงการฯ เขต 3 (อ.สายบุรี)

9 นางนิตยา  ปรีชาเชี่ยว 07417 บ.โครงการฯ เขต 3 (อ.สายบุรี)

10 นายสมชาย  ศรีเจริญ 05405 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธิ์)

11 นางอาสียะ    จูเฮง 15243 โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

12 นายซูกีมาน  เจ๊ะสะนิ 19143 โรงเรีนบ้านดาโต๊ะ

13 นายกนกพล   หิรัญวริิยะ 14727 โรงเรียนรัชดาภิเษก

14 นายรุสลัน  สาแล 16177 โรงเรียนบ้านค่าย

15 นางสาวตูแวซาลีนี   นิเซง 14457 โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม

16 นายเมธา  ชูจันทร์ 01036 บ.โครงการฯ เขต 1 (ธกส.)

17 นางมาลีรัตน์  จันทร์ทอง 05389 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธิ์)

รางวัลที ่ 5  รางวัลละ  1,500  บาท   จ านวน  50  รางวัล



ที่ ชื่อ- สกุล เลขที่สมาชกิ สังกัดหน่วย

18 นางยาวต้ีา   โนะ 15371 โรงเรียนบ้านตันหยง

19 นายบุศย์ เขียนวารี 10763 โอนจากธนาคารช าระหนี้

20 นางสาวพิรตา    แวดือรามัน 16084 โรงเรียนบ้านสระมาลา

21 นางสุจิตรา  โกวทิยากร 07194 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.ยะรัง)

22 นางแสงรว ี  นาวาทอง 07950 (สพม.15) ร.ร.ราชมุนีรังสฤษฎ์ (อ.โคกโพธิ์)

23 นางธนัยชนก   ไตรยะวงค์ 16464 โรงเรียนบ้านโคกเหรียง

24 นางสาวอัสณี  อาแด 10744 (สพม.15) ร.ร.ปทุมคงคาอนุสรณ์ (อ.หนองจกิ)

25 นางสิรวร์ี   โสตถิสถาวร 10200 สพป.ปัตตานี เขต 2

26 นางสุรางคนา นิภริมย์ 06615 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.หนองจกิ)

27 นายสมเพียร  รัตน์ศรีจันทร์ 07458 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ปะนาเระ)

28 นายพรรณรงค์  ฉิมพลีปักษ์ 08274 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธิ์)

29 นางสาวอัญชลี  ธรุะบุตร 19757 ศูนยป์ระสานงานและบริหารการศึกษาฯ

30 นายชาลี  บาเหม 15326 (สนง.กศน.)จ.ปัตตานี

31 นางพาสนา  บุญทอง 06422 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ยะหร่ิง)

32 นางนวลสวาท ภทัรานนท์ 07131 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)

33 นางฮายาตี  ดือราแม 13190 โรงเรียนอาซิซสถาน

34 นายพล  ชูจันทร์ 03463 บ.โครงการฯ เขต 3 (สพป.3 และ ศธจ.3)

35 นางสุนันทา ผ่อนผาสุข 04991 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)

36 นายมะหะมะ  วาเลาะ 09957 บ.โครงการฯ เขต 3 (อ.ทุ่งยางแดง)

37 นายมะตอเฮ  สาแม็ง 13677 โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ

38 นางปวณีา  นิมะ 16398  ร.ร.บ้านกวูิง อ.เมือง

39 นายซาการียา  อาแว 11642 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ยะหร่ิง)

40 นายกิตติ  กอเส็ม 19279  ร.ร.บ้านกอแลบิเละ อ.เมือง

41 นายทวพีร  อ่อนทองอิน 07748 บ านาญ(สพม.15) ธ.

42 นางพรรณี    ราชแก้ว 15487  ร.ร.บ้านใหม่

43 นางสาววรวรรณ  รัตนอุดม 19315 บ านาญร.ร.เบญจมราชูทิศ ธ.

44 นายอ ารัน  มะลี 19226 โรงเรียนบ้านลางสาด

45 นางจันทรัช  นพรัตน์ 07846 บ.โครงการฯ เขต 3 (อ.สายบุรี)

46 นางปิยธดิา  สุวรรณอังกูร 19726 ศูนยป์ระสานงานและบริหารการศึกษาฯ

47 นายศุภชัย  มณีกรอง 19707 ศูนยป์ระสานงานและบริหารการศึกษาฯ

48 นางสาวนิตยา  วชิชุรัตน์ 05024 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.ยะรัง)

49 นางฟาอีซะ  สาแลบิง 17631 โรงเรีนบ้านดาโต๊ะ

50 นายฮาแว    โตะยาแล 13753 โรงเรียนบ ารุงมุสลีมีน (อ.สายบุรี)



ที่ ชื่อ - สกุล เลขที่สมาชกิ สังกัดหน่วย

1 นางดุษฎ ี นิลจันทร์ 02704 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.ยะรัง)

2 นายซูไลมา  สิเดะ 08150 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.ยะรัง)

3 นายอะห์มัด  เจ๊ะดาโอะ 10336 โรงเรียนบ้านพิเทน

4 นางยุภา   ชะดารัตน์ 14744  ร.ร.มายอ (สถติยภ์ูผา)

5 นายอัศมินทร์    สาและ 15924 ร.ร.บ้านกระเสาะ

6 นางสุวภา  จินดารัตน์ 07480 เทศบาลบ้านกาหยี

7 นางสาวพาฮีหม๊ะ    กาฟา 16142 สนง.กศน.จงัหวัดปัตตานี

8 นางยารณี รัตนสงเคราะห์ 05161 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ปะนาเระ)

9 นายประพันธ ์ มีทอง 06385 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.ยะหร่ิง)

10 นายอนนท์  อุ่นอก 09524 สพป.ปัตตานี  เขต 2

11 นายมูฮ ามัด  ลอเด็ง 12086 โรงเรียนบ้านปายอ

12 นายเฉลิม นิลจันทร์ 06529 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.ยะรัง)

13 นางพันธท์ิพย์ รัตนเดโช 04100 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)

14 นางธญัญานินท์    บวรวชิญ์ธนกุล 11617 (สพม.15) ร.ร.เบญจมราชูทิศ (อ.เมือง)

15 นางเพ็ญศรี  เทียมแก้ว 06019 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธิ์)

16 นางวรรณดี   คงสวสัด์ิ 14993 โรงเรียนมายอ (สถติยภ์ูผา)

17 นางสาวนูรียะห์  ดอเลาะ 17120 โรงเรียนจงรักษ์สัตยว์ิทยา

18 นายจงรัก รักขพันธ์ 06365 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.มายอ)

19 นางสาวอาอีเสาะ  กาเสาะ 18226 โรงเรียนบ้านบางทัน

20 นางณัฎฐกานต์ แสงจันทร์ 07961 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.หนองจกิ)

21 นายซามันลี  มูละ 18521 โรงเรียนบ้านช่องแมว

22 นายมะรอนี  กาหลง 13895 (สพม.15) ร.ร.สะนอพทิยาคม (อ.ยะรัง)

23 นางวนิดา  ใจแก้ว 09912 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมอืง)

24 นายสาณิฎฐ์  สระโร 19669 ว.เทคนิคกาญจนาภิเษก ปน.

25 นางปาอีซ๊ะ    ยาเมาะ 12827 โรงเรียนศาสน์สามัคคี

26 นายประทีป  นิลรัตน์ 11925 (สพม.15) ร.ร.ราชมุนีรังสฤษฎ์ (อ.โคกโพธิ์)

27 นางสาวจินดา  สุวรรณพงศ์ 11126 บ านาญโครงการฯ เขต 1

28 นายนาสรี  เลาะยะผา 17647  ร.ร.บ้านประจนั

29 นางสาวฟัตฮียะห์    เจะดือราแม 15722 ร.ร.บ้านท่าน้ าตะวันออก

30 นางบัณฑนา  หมัดสมัน 07971 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.ยะรัง)

31 นางสาวอัสมะห์    มะสาและ 15922  ร.ร.บ้านบาละแต

32 นางอรทิพย์  เจียรนัย 08655 ร.ร.เบญจมราชูทิศ (อ.เมือง)

33 นายอิซฮาร์  สาและ 10465 วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

34 นางปาตีหม๊ะ   ซีนา 14729 โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ

35 นายแวยายอ  แวดอเลาะ 05758 บ านาญเทศบาลเมืองปัตตานี ธ.

36 นางสาวฟารีดาห์  สาแม 13000 โรงเรียนบ้านโคกโตนด

รางวัลที ่ 6   รางวัลละ  1,000  บาท    จ านวน   59  รางวัล



ที่ ชื่อ - สกุล เลขที่สมาชกิ สังกัดหน่วย

37 นายเกษม    มะเกะ 16903 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน

38 นางสาวเจ๊ะมีเน๊าะ  สะนอ 18541 ร.ร.เทศบาลปาตาตีมอ

39 นางสาวตอลฮะห์    อาบูญะบาล 15993  ร.ร.บ้านเขาดิน

40 นายชวลิต  มีทอง 08906 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล

41 นางอัศมะ   บารู 15361 ร.ร.บ้านราวอ

42 นางสาวฟารีดา   ยะโดะ 17339 โรงเรียนบ้านดาลอ

43 นายทวเีกียรติ ณ สงขลา 04292 บ านาญเขต 1 หักธนาคาร

44 นางกัลซูมา  หะยีแยนา 19254 (สนง.กศน.)จ.ปัตตานี

45 นางสาวซอฟียะฮ์  อาบู 19932 โรงเรียนบ้านต้นแซะ

46 นายสยาม    มิดคาดี 16295 โรงเรียนบ้านควนลังงา

47 นางสาวกัญญนา   เบญจมนัสกุล 15883 โรงเรียนบ้านบากง

48 นางสารีหม๊ะ   แยแล 14266 โรงเรียนบ้านกวูิง

49 นางสาวรัชดา  ตะสถิตย์ 17974 โรงเรียนฮ่ัวหน า

50 นางอ าไพ เผ่าพิมล 04906 บ.โครงการฯ เขต 1 (อ.เมือง)

51 นางสาวอินอาม  การีจิ 16667  ร.ร.บ้านกอแลบิเละ อ.เมือง

52 นางนูรีดา  แตสูเด็ง 17888 ร.ร.บ้านเขาตูม อ.ยะรัง (อบจ.ปัตตานี)

53 นางสาวมัสนา  มะสาแม 11114 (สพม.15) ร.ร.เบญจมราชูทิศ (อ.เมือง)

54 นางประณีต  ทองสังข์ 08178 บ.โครงการฯ เขต 2 (อ.โคกโพธิ์)

55 นางสาวมารีแย  ลันจา 17675 ร.ร.บ้านท่าพง

56 นายอ าหมัดบูรฮัม  เจะเลาะ 13670 หักบัญชีธนาคาร

57 นายจิรายุทธ   เจตานุวฒัน์ 13453 หักบัญชีธนาคาร

58 นางสาวสมฤดี  อินตาใจ 19702 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าฯ

59 นางอารี  ชูแวน่ 10246 บ านาญโครงการฯ เขต 2

                    3.  สหกรณ์ฯ  จะท าการโอนเงินรางวลัเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก (บัญชีสหกรณ์ฯ) 
                        ต้ังแต่วนัที่  9  มีนาคม   2564   เป็นต้นไป  

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

หมายเหตุ         1.  คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ไม่มีสิทธิไ์ด้รับรางวลั
                    2.  ผู้แทนสมาชิกต้องอยูใ่นที่ประชุม  จึงจะมีสิทธิรั์บรางวลั

      ประกาศ   ณ   วนัที่   5   มีนาคม   พ.ศ.   2564

   (นายภคัวฒัน์  พงษ์เดชวฒันาพร)
         ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จ ากัด 


