ประกาศสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ไดรับการคัดเลือกเปนเจาหนาที่ดําเนินการเลือกตั้ง ประจําป 2564
ตามที่ ไดมีประกาศสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด เรื่อง รับสมัครเจาหนาที่ดําเนินการเลือกตัง้
ประจําป 2563 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เพื่อปฏิบัติงานในวันประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 นั้น
ในการนี้ สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด ไดทําการคัดเลือกสมาชิก โดยวิธีการจับสลากดวย
ระบบคอมพิวเตอร (Random) เปนที่เรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อสมาชิกที่ไดรับคัดเลือกเปนเจาหนาที่
ดําเนินการเลือกตั้ง ประจําป 2564 เพื่อปฏิบัติงานในวันประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563 (รายชื่อแนบทาย
ประกาศ) โดยใหผูที่มีรายชื่อตามประกาศ จํานวน 150 คน ใหเขารวมประชุมในวันอาทิตย ที่ 17 มกราคม 2564
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมชั้น 3 สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด หากผูที่ไดรับการคัดเลือกไมสามารถเขา
รวมประชุมหรือเขารวมปฏิบัติงานวันประชุมใหญไดครั้งใดครั้งหนึ่ง สหกรณจะตัดสิทธิ์และไมจายคาตอบแทน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(นายโชคดี คลังจันทร)
ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
ชุดที่ 57

สหกรณออมทรัพยครูยะลา จํากัด
รายชื่อสมาชิกที่ไดรับการคัดเลือกเปนเจาหนาที่ดําเนินการเลือกตั้ง ประจําป 2564
ลําดับที่ เลขที่สมาชิก
1
03076
2
05887
3
06404
4
06825
5
07450
6
07983
7
08325
8
08333
9
08481
10
08700
11
08743
12
08846
13
08852
14
09239
15
09622
16
10137
17
10262
18
10372
19
10449
20
10502
21
10744
22
10844
23
10865
24
10880
25
11024
26
11029
27
11111
28
11299
29
11528
30
11784
31
12045
32
12195

ชื่อ - สกุล
นางสุภาพร วงศพานิช
นางนฤมล แทนทอง
นางอารีรัตน ธรรมเจริญ
นายเกษม ชินชวยแรง
นางพาอีซะ แววทองคํา
นางศันสนีย เจียรบุตร
นางสาวสุภัทชา นิลศรี
นางรัตนา คงสองเมือง
นางสาวนิชณัณท เลี่ยมเสง
นางจิดาภา บุญวรรณ
นางประภา ไชยสุวรรณ
นายบรรเจิด ไชยทวี
นางวิไลวรรณ ออนปาน
นายอาแว ดือราแม
นางภาวิตา อุไรกุล
นางแดนุง คอแล
นางสาวอารตี มูดิง
นางสาวปรีดา นอยทับทิม
นายอับดุลเลาะกาเดร สะอิด
นางสาวรอสนะ หะยีมะลี
นางสาวจันทรเพ็ญ ชูสีนุน
นายนันทวัฒน ตานะดะ
นายซาอุดี สาเมาะ
นายไซนูนอาบิดีน อาลี
นางวัลลีนาร ลาเตะ
นางมารนี โซะปาเนาะ
นายหาแว นิระ
นางมัลลิกา ศิริอุบล
นางสุมารณี สาแล
นางนฤมล ลาเตะ
นางอนัญญา จันทรกรานต
นางอารี ศุภกุล

สังกัด
ขาราชการบํานาญ สพป.ยล.1 (เขต5)
ขาราชการบํานาญ สพป.ยล.1 (เขต5)
ขาราชการบํานาญ สพป.ยล.1 (เขต5)
ขาราชการบํานาญ สพป.ยล.2 (เขต5)
รร.บานทาสาป อ.เมือง(เขต1.1)
ขาราชการบํานาญ สพป.ยล.1 (เขต5)
ขาราชการบํานาญ สพป.ยล.1 (เขต5)
ขาราชการบํานาญ เทศบาลเมืองเบตง (เขต5)
รร.ตลาดลําใหม อ.เมือง(เขต1.1)
หนวยยาย 4 (หัก BANK2)(เขต5)
ขาราชการบํานาญ สพป.ยล.1 (เขต5)
รร.บานทํานบ อ.บันนังสตา(เขต2.1)
ขาราชการบํานาญ สพป.ยล.1 (เขต5)
รร.บานรั้วตะวัน อ.เมือง(เขต1.1)
รร.วัดรังสิตาวาส อ.รามัน(พนักงาน)
รร.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง(สพม15)(เขต1.1)
โรงเรียนเทศบาล 4 อ.เมือง(เขต4.1)
หนวยยาย 4 (หัก BANK2)(เขต5)
รร.บานทุงคา อ.เมือง(เขต1.1)
หนวยยาย 4 (หัก BANK2)(เขต5)
โรงเรียนเทศบาล 4 อ.เมือง(เขต4.1)
รร.บือดองพัฒนา อ.รามัน(เขต1.2)
รร.พัฒนาอิสลามวิทยาลําใหม อ.เมือง(เอกชน)(เขต6.1)
รร.บานยือนัง อ.กาบัง(พนักงาน)
โรงเรียนเทศบาล 5 อ.เมือง(เขต4.1)
รร.มะอาหัดอิสลามียะห อ.รามัน(เอกชน)(เขต6.2)
รร.บานบาโงย อ.รามัน(พนักงาน)
หนวยยาย 4 (หัก BANK2)(เขต5)
รร.บานจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 อ.รามัน(พนักงาน)
รร.กะตูปะ อ.เมือง(เขต1.1)
รร.กะตูปะ อ.เมือง(เขต1.1)
ขาราชการบํานาญ สงหักธนาคาร (เขต5)
หนาที่ 1

ลําดับที่ เลขที่สมาชิก
33
12275
34
12472
35
12502
36
12551
37
12571
38
12757
39
12784
40
12788
41
12829
42
12877
43
12894
44
12940
45
13115
46
13148
47
13171
48
13174
49
13225
50
13251
51
13331
52
13353
53
13361
54
13401
55
13462
56
13502
57
13512
58
13520
59
13521
60
13528
61
13588
62
13593
63
13621
64
13716
65
13879
66
13931
67
14034

ชื่อ - สกุล
นางสาวอาปซะ อุเซ็งดานุง
นส.สุวิณา ชูออน
นางวาสนา บุญมาศ
นางสาวรุสนีย เจะยอ
นางสะดีเราะ เบ็ญลาเซ็ง
นางฟาติมา จินตรา
นางเจะรอฮีมะ ดารากัย
นางนูซูลฮานานี ดาแม
นายรุสดี ดือราแม
นส.รอซีดะห เยาะลีมา
นางสาววราภรณ จัวนาน
นส.อาซีซะ ยะดิง
นส.นูรียะ สามีแล
นางมยุรี เชยชม
นางรอดียะ อารง
นส.พาตือเมาะ ยิงทา
นางทัศณียา สาอิ
นางรอสีเยาะ มะแอ
นางมากลือซง วาแต
นางเนาวนิต จันทสุบรรณ
นส.นิญาดา สาและ
นายอาคม ทนุวงษ
นางณัฐพร กาเดร
นางวารุณี บุญชวย
นางราศินี มตุริมย
นส.สุจินต อารีบําบัด
นางสาวอานีสะ แตมาสา
นางจิราภรณ เกษมกุลวงศ
นางฐิตินันท หมาน
นางพิระดา ตง
นางรัชนี มะดีเยาะ
นางสาวนูรีซัล โมงสะอะ
นางฮัฟซะฮ บาโร
นางสาวอนาเดีย เจะมุ
นส.ชุติกาญจน รัตนวิไล

สังกัด
รร.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง(สพม15)(เขต1.1)
รร.บานแหร อ.ธารโต(เขต3.2)
โรงเรียนเทศบาล 4 อ.เมือง(เขต4.1)
โรงเรียนเทศบาล 4 อ.เมือง(เขต4.1)
โรงเรียนเทศบาล 5 อ.เมือง(เขต4.1)
โรงเรียนบานบูเกะฆลูโฆ อ.ยะหา(เขต2.2)
รร.บานทาสาป อ.เมือง(เขต1.1)
รร.บานจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 อ.รามัน(เขต1.2)
รร.บานทุงคา อ.เมือง(พนักงาน)
รร.บานซีเยาะ อ.ยะหา(เขต2.2)
รร.บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพ อ.บันนังสตา(เขต2.1)
รร.บานกาลูปง อ.รามัน(เขต1.2)
รร.บานคลองน้ําใส อ.กาบัง(เขต2.3)
รร.บานสะเอะใน อ.กรงปนัง(เขต1.3)
รร.บานจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 อ.รามัน(เขต1.2)
รร.มะอาหัดอิสลามียะห อ.รามัน(เอกชน)(เขต6.2)
รร.บานซีเยาะ อ.ยะหา(เขต2.2)
รร.บานทาสาป อ.เมือง(เขต1.1)
รร.บานเตาปูน อ.บันนังสตา(เขต2.1)
โรงเรียนเทศบาล 5 อ.เมือง(เขต4.1)
รร.บานตาเซะ อ.เมือง(เขต1.1)
รร.บานบาโงย อ.รามัน(เขต1.2)
รร.บานตาเนาะปูเตะใน อ.บันนังสตา(เขต2.1)
รร.บานจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 อ.รามัน(เขต1.2)
ขาราชการบํานาญ สพป.ยล.1 (เขต5)
ขาราชการบํานาญ สพป.ยล.1 (เขต5)
รร.บานศรีนคร อ.ธารโต(เขต3.2)
โรงเรียนเทศบาล 5 อ.เมือง(เขต4.1)
รร.บานโกตาบารู อ.รามัน(เขต1.2)
รร.บานตะโละหะลอ อ.รามัน(เขต1.2)
หนวยยายตางจังหวัด (ชําระเอง)
รร.บานบุดี อ.เมือง(พนักงาน)
รร.วัดชมพูสถิต อ.เมือง(พนักงาน)
รร.บานจะกวะ อ.รามัน(เขต1.2)
รร.นิบงชนูปถัมภ อ.เมือง(พนักงาน)
หนาที่ 2

ลําดับที่ เลขที่สมาชิก
68
14076
69
14097
70
14100
71
14120
72
14153
73
14306
74
14376
75
14394
76
14397
77
14562
78
14596
79
14598
80
14628
81
14665
82
14863
83
14940
84
15113
85
15134
86
15171
87
15192
88
15258
89
15363
90
15395
91
15459
92
15460
93
15475
94
15506
95
15517
96
15524
97
15526
98
15552
99
15581
100
15612
101
15644
102
15714

ชื่อ - สกุล
นางปราณี พรหมจันทร
นางลลิษา เจริญผล
นายรอยาลี เบญญากาจ
นางสุธิตา เตะ
นายอันวาร โตะลาลา
นายคติธรรม เฮาบุญ
นางสาวพัทธนันท เนื่องตีบ
นางสาวฟรเดาส นาเงิน
นางเกษรศรี กระจางลิขิต
นางรอฮานี ดือราแม
นส.คอตีเยาะ ดามะยะ
นส.ยารีณี ดือราแม
นส.อาริยา พันธหีม
นายมูฮัมหมัด กอวาอูตู
นางสาวอิมตียาซ ยีมะแซ
นส.ฮัฟเสาะห เจะมะ
นางสุภาวดี สุขวิชัย
นางสาวนูรา กะโด
นางสาวอทิตยา ฮูลู
นางรอซีแกน สมาแอ
นางสาวอามีดะ หะ
นางสาวมุสลีฮา ลียะ
นางสาวลาตีปะห กามา
นางสาวทัณฑิกา เขื่อนแกว
นางสาวกนกวรรณ แกวนุน
นางซาวียะ แตมาสา
นางสาวสายธิดา อินทรปอง
นางนูรีซัน ทองประสิทธิ์
นายสมปอง โทบุรี
นายธนศักดิ์ พรหมสุด
นางสาวซีตานา กาซอ
นางบุญจิรา เขียนขาบ
นางสาวมยุรี เงาะ
นางสาวอโนทัย เสนเผือก
นางเสาวณีย ดือราแม

สังกัด
ขาราชการบํานาญ สพป.ยล.1 (เขต5)
รร.บานนิคมสรางตนเองธารโต อ.ธารโต(พนักงาน)
รร.บานกือเม็ง อ.รามัน(เขต1.2)
หนวยยาย 4 (หัก BANK2)(เขต5)
รร.บานลาแล อ.กาบัง(เขต2.3)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง(เขต7.1)
วิทยาลัยการอาชีพ อ.เบตง(พนักงาน)
โรงเรียนเทศบาล 5 อ.เมือง(เขต4.1)
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา อ.เมือง(เขต4.1)
รร.บานจะกวะ อ.รามัน(เขต1.2)
หนวยยายตางจังหวัด (ชําระเอง)
กศน.อ.รามัน(พนักงาน)
โรงเรียนเทศบาล 5 อ.เมือง(เขต4.1)
รร.บานกอตอตือระ อ.รามัน(เขต1.2)
สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 อ.เมือง(เขต7.1)
รร.บานปาหวัง อ.บันนังสตา(เขต2.1)
สพป.ยล1 อ.เมือง(เขต1.1)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครยะลา อ.เมือง(เขต4.1)
รร.บานลูโบะปนยัง อ.กาบัง(เขต2.3)
รร.บานกาลูปง อ.รามัน(เขต1.2)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครยะลา อ.เมือง(เขต4.1)
รร.นิคมสรางตนเองฯ 13 อ.บันนังสตา(เขต2.1)
โรงเรียนบานเจาะตาแม อ.ยะหา(เขต2.2)
เทศบาลตําบลลําใหม อ.เมือง(พนักงาน)
เทศบาลตําบลลําใหม อ.เมือง(เขต4.1)
รร.บานยะตะ อ.รามัน(เขต1.2)
รร.บานบัวทอง อ.ธารโต(พนักงาน)
หนวยยาย 3 (ไปรษณีย) (เขต5)
โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมือง(พนักงาน)
โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมือง(พนักงาน)
โรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมือง(พนักงาน)
วิทยาลัยสารพัดชางยะลา อ.เมือง(พนักงาน)
รร.บานทุงคา อ.เมือง(พนักงาน)
รร.บานนิคมสรางตนเองธารโต อ.ธารโต(เขต3.2)
รร.บานซีเยาะ อ.ยะหา(เขต2.2)
หนาที่ 3

ลําดับที่ เลขที่สมาชิก
103
15797
104
15945
105
15989
106
16090
107
16212
108
16231
109
16308
110
16320
111
16321
112
16387
113
16388
114
16407
115
16456
116
16459
117
16616
118
16664
119
16690
120
16741
121
16755
122
16914
123
16969
124
16978
125
17006
126
17016
127
17077
128
17180
129
17293
130
17302
131
17397
132
17498
133
17559
134
17681
135
17684
136
17772
137
17777

ชื่อ - สกุล
นางสาวณัฐชยา จินตรา
นางสาววาสนา เรืองสังข
นายมูฮัมหมัดกาแม มะแซ
นางสาวอริศรา บินอิสริส
นายมาหะมะ สะตี
นายมะยาลี สีละรู
นางสาวสุไฮลา หามะบูเกะ
นางสาวปุณิกา ฤทธิ์มหา
นางสาวจิราวรรณ มโนวรณ
นางสาวหะลีเมาะ ตันหยงมัส
นางสาวนีตา เจะมุ
นางสาวมุมีนะห เจะแมง
นางสาวฟรดา เจะและ
นางสาวโซเฟย สือรี
นางฮุซนาร จาหลง
นางสาวฟารีดะ ดอเลาะ
นางสาวกมลวรรณ มณีนวล
นางสาวสาวิตรี เภาเส็น
นางสาวรัตมา ยูโซะ
นางสาวสากียะ ยุนุ
นางสาวสุวารินทร โทบุรี
นางสาวนูรียะห ยาโงะ
นางสาวฟารีดา เจะอิง
นางสาวซูราฮานี บาซอ
นางสาวไซนะ ยะลอ
นางสาวสามีดะ ยี่งอ
นางสาวนูรอัยนี หะยีแยนา
นางสาวหมะกรือซง เจะอาแว
นางสาวรอกีเยาะ มะและเด็ง
นางสาวชุตินันท วงศชูวรรณ
นางสาวพาอีซะ แวกาจิ
นางสาวพิริยา ภักดี
นายมูฮัมหมัด ดิงปะแต
นางดาหะรี ดะเลง
นางสาวรอมือละ มะหะมิง

สังกัด
สพป.ยล.2 อ.บันนังสตา(พนักงาน)
วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง(พนักงาน)
รร.บานตาเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา(เขต2.1)
องคการบริหารสวนตําบลพรอน อ.เมือง(เขต4.1)
รร.สันติวิทยา อ.กรงปนัง(เขต1.3)
รร.บานบือมัง อ.รามัน(เขต1.2)
หนวยยายตางจังหวัด (ชําระเอง)
รร.บานศรีทาน้ํา อ.ธารโต(พนักงาน)
รร.บานปะเด็ง อ.ธารโต(เขต3.2)
รร.ดารุลฮูดาหวิทยา อ.รามัน(ครูเอกชน)(เขต6.2)
รร.ดารุลฮูดาหวิทยา อ.รามัน(ครูเอกชน)(เขต6.2)
รร.บานคีรีลาดพัฒนา อ.บันนังสตา(พนักงาน)
รร.บานกือลอง อ.บันนังสตา(พนักงาน)
รร.สันติวิทยา อ.กรงปนัง(เขต1.3)
สนง.การศึกษาเอกชน อ.เมือง จ.ยะลา(เขต6.1)
รร.สันติวิทยา อ.กรงปนัง(เขต1.3)
รร.บานนิคมสรางตนเองธารโต อ.ธารโต(พนักงาน)
รร.คณะราษฎรบํารุง (สพม15) อ.เมือง(เขต1.1)
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา อ.เมือง(พนักงาน)
โรงเรียนบานลือเน็ง อ.ยะหา(พนักงาน)
รร.บานทาสาป อ.เมือง(เขต1.1)
โรงเรียนเทศบาล 5 อ.เมือง(เขต4.1)
รร.นิบงชนูปถัมภ อ.เมือง(เขต1.1)
รร.บานบาละ อ.กาบัง(เขต2.3)
สพป.ยล.2 อ.บันนังสตา(พนักงาน)
โรงเรียนเทศบาล 4 อ.เมือง(เขต4.1)
โรงเรียนเทศบาล 1 อ.เมือง(พนักงาน)
โรงเรียนเทศบาล 5 อ.เมือง(พนักงาน)
รร.บานลูโบะปนยัง อ.กาบัง(เขต2.3)
รร.บานตาเนาะปูเตะ อ.บันนังสตา(เขต2.1)
รร.บานยะตะ อ.รามัน(เขต1.2)
สนง.การศึกษาเอกชน อ.เมือง จ.ยะลา(เขต6.1)
รร.บานบาเจาะ อ.บันนังสตา(เขต2.1)
องคการบริหารสวนตําบลสะเอะ อ.กรงปนัง (เขต4.3)
องคการบริหารสวนตําบลสะเอะ อ.กรงปนัง (เขต4.3)
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ลําดับที่ เลขที่สมาชิก
138
17778
139
17802
140
17956
141
17975
142
18075
143
18148
144
18184
145
18219
146
18281
147
18293
148
18482
149
18485
150
18554

ชื่อ - สกุล
นางสาวกูซูไรดา กาโฮง
นางสาวศิรินารถ ลีนิน
นายอาลียะห เฮ็งปยา
นางปราณี ถาวรกานน
นายอับโดรอสัก มะลาเฮง
นางสาวฮูสนา มะแน
นางซีตีรอเมาะ ดอเลาะ
นางสาวอามีเนาะ กาซอ
นางสาวฮัมซะห รอกา
นายอิสมาแอ นราสันติกุล
นางสาวนูรีซา ลาแมปาแด
นายสักรี ดอเลาะ
นางสาวสุชานันท ขาวเกตุ

สังกัด
รร.บานตาเซะ อ.เมือง(เขต1.1)
สนง.การศึกษาเอกชน อ.เมือง จ.ยะลา(เขต6.1)
รร.อนุบาลยะลา อ.เมือง(เขต1.1)
รร.บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพ อ.บันนังสตา(เขต2.1)
รร.คุรุประชาสรรค อ.รามัน(เขต1.2)
องคการบริหารสวนจังหวัดยะลา อ.เมือง(พนักงาน)
เทศบาลตําบลปะแต อ.ยะหา(เขต4.5)
รร.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง(สพม15)(เขต1.1)
รร.บานตาเซะ อ.เมือง(เขต1.1)
รร.วัดชมพูสถิต อ.เมือง(พนักงาน)
รร.บานยะลา อ.เมือง(เขต1.1)
โรงเรียนเทศบาล 5 อ.เมือง(เขต4.1)
โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมือง(พนักงาน)

หนาที่ 5

