
ลาํดับที เลขทสีมาชิก ชือ-สกลุ หน่วยงาน/สังกดั หมายเหตุ

1 03086 นายร่มหลี  สุมาลี สาํนกังานเขตพนืที

2 03123 นางกญัจนา  สมาคม สาํนกังานเขตพนืที

3 04006 นางกรุณา  กมลวรรณ์ สาํนกังานเขตพนืที

4 04299 นางทิพย ์ เทศอาเส็น สาํนกังานเขตพนืที

5 04408 นางอามีณา  นิงเบบ สาํนกังานเขตพืนที

6 04739 นายสะอา้น  ไพจิตจินดา สาํนกังานเขตพนืที

7 05347 นางปรีดา  มานะกลา้ สาํนกังานเขตพนืที

8 05386 นายยอด  หนูจนัทร์ สาํนกังานเขตพนืที

9 05574 นางกลัยาณี  รณภูมิ สาํนกังานเขตพนืที

10 06110 น.ส.โสมสุดา  พนักาแด สาํนกังานเขตพนืที

11 06111 น.ส.ประวี  เถรแกว้ สาํนกังานเขตพนืที

12 06112 นางอจัริยา  บวัแกว้ สาํนกังานเขตพนืที

13 06113 นายสมปอง  สงัขแ์กว้ สาํนกังานเขตพนืที

14 06162 นางศิริภา  รูปโฉม สาํนกังานเขตพนืที

15 06169 น.ส.เสอิน  แก่นทอง สาํนกังานเขตพืนที

16 06184 นางโสรยา  เด่นนิรันดร์ สาํนกังานเขตพนืที

17 06190 นางพิกุล  คาํอุดม สาํนกังานเขตพนืที

18 06337 นายสนาน  สุวรรณละออง สาํนกังานเขตพนืที

19 06456 นายสุจิน  จิตตห์ลงั สาํนกังานเขตพนืที

20 06519 นางทาริกา  สงัขแ์กว้ สาํนกังานเขตพนืที

21 06554 นายอมัพล  เอียดนุช สาํนกังานเขตพนืที

22 06646 น.ส.จิราพร  อคัรสมพงศ์ สาํนกังานเขตพนืที

23 06699 นายพิสุทธิ  ทินนิมิตร สาํนกังานเขตพนืที

24 06729 นายอานนท ์ เอกทตัร สาํนกังานเขตพนืที

25 06745 นางนงลกัษณ์  จรียานุวฒัน์ สาํนกังานเขตพนืที

26 06792 นางประนอม  หงษบิ์น สาํนกังานเขตพนืที

27 07001 นายสมควร  เจริญขวญั สาํนกังานเขตพนืที

28 07026 นางสุมาลี  บุญรัศมี สาํนกังานเขตพนืที

29 07154 นางสุภาวดี  เรืองแกว้ สาํนกังานเขตพนืที

บัญชีรายชือผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที 1 (เมืองสตูล 1)

หนา้ท ี1



ลาํดับที เลขทสีมาชิก ชือ-สกลุ หน่วยงาน/สังกดั หมายเหตุ

บัญชีรายชือผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที 1 (เมืองสตูล 1)

30 07388 นางวิไลพกัตร์  วชิรอนนัด์ สาํนกังานเขตพนืที

31 07421 น.ส.ถนอม  สงรักษ์ สาํนกังานเขตพนืที

32 07542 นางเสาวณีย ์ ศรีสุด สาํนกังานเขตพนืที

33 07748 นางกลัยา  พงศน์ฤเดช สาํนกังานเขตพนืที

34 07761 น.ส.กนัยา  มาศภูมิ สาํนกังานเขตพนืที

35 07770 นายจกัรพงษ ์ ทองเพช็ร์ สาํนกังานเขตพนืที

36 07774 นายเจษฎา  โต๊ะปลดั สาํนกังานเขตพนืที

37 07849 นายรอหมาน  คงถิน สาํนกังานเขตพนืที

38 07934 น.ส.ภาณุมาส  หนูราช สาํนกังานเขตพนืที

39 07935 นายวินยั  ชยัชนะ สาํนกังานเขตพนืที

40 07954 นางปารมี  ใบหลี สาํนกังานเขตพนืที

41 08037 นายสุไลหมาน  รอเกตุ สาํนกังานเขตพนืที

42 08226 นายกอเฉ็ม  หมีนเหม สาํนกังานเขตพนืที

43 08283 นายอบัดลรอหมาน  ปะดูกา สาํนกังานเขตพนืที

44 08294 นางสุนีย ์ อาดาํ สาํนกังานเขตพนืที

45 08318 นางนิรชา  ส่งแสง สาํนกังานเขตพนืที

46 08387 นางราํเพย  สุทธินนท์ สาํนกังานเขตพนืที

47 08467 นางจิตด์าภา  ปาทาน สาํนกังานเขตพนืที

48 08658 นางสาวสวรรค ์ ชาํนาญนา สาํนกังานเขตพนืที

49 08789 นางจิรัชฎา  ลิมานิ สาํนกังานเขตพนืที

50 08831 นายเชษฐา  เถาวลัย ์ สาํนกังานเขตพนืที

51 09207 น.ส.ยพิุน  สนัแกว้ สาํนกังานเขตพนืที

52 09219 นางจิตพสุิทธิ   คงชู สาํนกังานเขตพนืที

53 09226 นายสนิท  ส้มเกลียง สาํนกังานเขตพนืที

54 09427 นายนภดล  ยิงยงสกลุ สาํนกังานเขตพนืที

55 09428 นางจิราพร  ศรีคงแกว้ สาํนกังานเขตพนืที

56 09429 นางพนัทิพา  บุญชกั สาํนกังานเขตพนืที

57 09474 นางสุวณี  ไชยศกัดิ สาํนกังานเขตพนืที

58 09523 นางหนึงฤทยั  วิจิตรจรรยา สาํนกังานเขตพนืที

หนา้ท ี2



ลาํดับที เลขทสีมาชิก ชือ-สกลุ หน่วยงาน/สังกดั หมายเหตุ

บัญชีรายชือผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที 1 (เมืองสตูล 1)

59 09642 นายสะอาด  อุสมา สาํนกังานเขตพนืที

60 10013 นางสาวศุภวลัย ์ ชูมี สาํนกังานเขตพนืที

61 10433 นางปิยะมาศ  ดวงแกว้เจริญ สาํนกังานเขตพนืที

62 10501 นางสาวช่อผกา  ชูเพช็ร สาํนกังานเขตพนืที

63 10721 ว่าที ร.ต.หญิงปิยะวรรณ  ตลาภา สาํนกังานเขตพนืที

64 10833 นางสาวเบญ็จพร  บุญธรรม สาํนกังานเขตพนืที

65 11065 นางกานตธิ์ดา  หลีจว้น สาํนกังานเขตพนืที

66 11069 นางสาวธมลวรรณ  สุวรรณรัตน์ สาํนกังานเขตพนืที

67 11127 นางสาววชัรินทร์  จนัทร์สุวรรณ สาํนกังานเขตพนืที

68 11149 นางอมรรัตน์  รัตนวงศ์ สาํนกังานเขตพนืที

69 11193 นางสาวกาญจนาวดี  สุดเหลือ สาํนกังานเขตพนืที

70 11203 นางสาวจรรยาภรณ์  ทบัมาก สาํนกังานเขตพนืที

71 11199 นางนูรีดา  แปดเนียม โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

72 11129 นายอิซา  อสันีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

73 10853 นางสาวฮาซาน๊ะ  หลงสมนั โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

74 10264 นางสาวโรสซาราห์  งะสงบ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

75 09031 นางฮอดียะ๊  อาดาํ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

76 09170 น.ส.สุไลญา  ทองสีสนั โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

77 08846 นางรสนี  ผอ่งฉวี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

78 08786 นายเชาวรินทร์  หมืนอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

79 08598 นายชารินทร์  วงศสุ์วรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

80 07733 นางสุคนธ์  ธรรมวาโร โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

81 07795 นายหวนับูราหสั  ปะดุกา โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

82 06306 นายอดุลย ์ หลงกาสา โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

83 05907 นายวิรตั  สวสัดี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

84 08183 น.ส.ฮจัยะ  มาลินี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 

85 05005 นางกลัยา  ไชยจารีย์ โรงเรียนบา้นโคกประดู่ 

86 07182 นางเยน็จิต  สุวรรณรักษา โรงเรียนบา้นโคกประดู่ 

87 08015 นายสุดีน  คุณอกัษร โรงเรียนบา้นโคกประดู่ 
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88 10747 นางสาวกฤชกาณฑ ์ ปะลาวนั โรงเรียนบา้นโคกประดู่ 

89 10427 นางสาวสุวรรณา  ชาญนาํ โรงเรียนบา้นโคกประดู่ 

90 11139 นายสนัติสุข  บายศรี โรงเรียนบา้นโคกประดู่ 

91 11177 นางสาวสาธิยา  ตาเดอิน โรงเรียนบา้นกุบงัจามงั 

92 10894 นางณฐัจิรา  ดาราหมานเศษ โรงเรียนบา้นกุบงัจามงั 

93 08694 นางกรองกาญจน์  วงศสุ์วรรณ โรงเรียนบา้นกุบงัจามงั 

94 08855 นางปาริดา  บอเน๊าะ โรงเรียนบา้นกุบงัจามงั 

95 06232 นางกิติมา  ลสัมาน โรงเรียนบา้นกุบงัจามงั 

96 05140 นายจาํนนัท ์ กาบูลย์ โรงเรียนบา้นกุบงัจามงั 

97 06721 น.ส.ปัทมา  สามารถ โรงเรียนบา้นทุ่ง

98 08321 นายอนุมติั  นุ่งอาหลี โรงเรียนบา้นทุ่ง

99 07815 นางวารี  ยาแบโด โรงเรียนบา้นทุ่ง

100 07897 นางจิราภรณ์  สุวิชญางกรู โรงเรียนบา้นทุ่ง

101 07687 นางสุวรรณี  หมาดปันจอร์ โรงเรียนบา้นทุ่ง

102 04657 นางพรทิพย ์ หาดดี โรงเรียนบา้นทุ่ง

103 05146 นายฮาบีดีน  คงถิน โรงเรียนบา้นทุ่ง

104 09200 นางปริชาติ  เอียดมาก โรงเรียนบา้นทุ่ง

105 10975 นางสุนิดา  หมาดทิง โรงเรียนบา้นทุ่ง

106 10507 นางสาวปราณี  ศรียาน โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40 

107 10603 นางสาวถนอมพร  เรณูนวล โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40 

108 10633 นายวารุทธิ ช่างเหลก็ โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40

109 08691 นางชนิสรา  ปันดิกา โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40

110 09958 นางอามีน๊ะ  กิมเอ๊ะ โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40

111 09782 นายอาบีดีน  หลีเส็น โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40

112 04645 นางวนัทนา  วาเหตุ โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40

113 07933 นายชรินทร์  บูหมนัสนูบุตร โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40

114 08245 นายสอแล๊ะ  หมนัเร๊ะ โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40

115 06885 นายพิสิฐ  อุสยันี โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40

116 06097 นางณิชารีย ์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40
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117 06126 นายประดิษฐ ์ ปรางจนัทร์ โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40

118 05946 นางสุวรรณี  ชูนวล โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40

119 06428 นางชลิดา  อยูดี่ โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40

120 06493 นางสุภาพ  ใบกาเดน็ โรงเรียนไทยรฐัวิทยา 40

121 06505 นางบุญญารัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบา้นใหม่ 

122 06431 นายอนุสรณ์  สองเมือง โรงเรียนบา้นใหม่ 

123 06382 นายกอเส็ม สาํมาเนียะ โรงเรียนบา้นใหม่ 

124 07896 นางอารี  เรืองสง โรงเรียนบา้นใหม่ 

125 07981 นายธีรวฒัน์  สาดีน โรงเรียนบา้นใหม่ 

126 07777 นางกลัญา  เมธีลกัษณ์ โรงเรียนบา้นใหม่ 

127 10096 นางสาวอสันี  เหร็บราเยน็ โรงเรียนบา้นใหม่ 

128 08812 นายดาแนน  สาดีน โรงเรียนบา้นใหม่ 

129 09275 นางสาริญา  ชูเกน็ โรงเรียนบา้นใหม่ 

130 09118 น.ส.สุไรณี  เหมโคกนอ้ย โรงเรียนบา้นใหม่ 

131 09095 น.ส.ธรัญญา  สุชานนัทพงศ์ โรงเรียนบา้นใหม่ 

132 10334 นางสากีนา  กรมเมือง โรงเรียนบา้นใหม่ 

133 10931 นายพีรธชั  เพชรเกตุ โรงเรียนบา้นใหม่ 

134 11215 นางสาวพลอยพิสุทธิ  เหล่าทอง โรงเรียนบา้นใหม่ 

135 11115 นางสาวนิตยา  เดชะ โรงเรียนบา้นใหม่ 

136 08906 นายสุริยา  สนูบุตร โรงเรียนบา้นควน

137 04112 นายอบัดุลรอซกั  หาบยโูซ๊ะ โรงเรียนบา้นควน

138 05652 นางอุไรวรรณ  น้อยสาํลี โรงเรียนบา้นควน

139 06654 นางจริยา  เรืองไชย โรงเรียนบา้นควน

140 06516 นางสุดนวลปราง  มากแสง โรงเรียนบา้นควน

141 07877 นางวิมลรัตน์  แอเหยบ็ โรงเรียนบา้นควน

142 08343 นางสุกญัญา  แนบเนียด โรงเรียนบา้นควน

143 09854 นายอบัดลละห์  อาดาํ โรงเรียนบา้นควน

144 08873 นายขจรศกัดิ  ธงัดิน โรงเรียนบา้นควน

145 08597 นางปรียาภรณ์  รืนรมย์ โรงเรียนบา้นควน
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146 08647 นางอรวรรณ  หิมมา โรงเรียนบา้นควน

147 10430 นายกสูบีร่อน  สารัง โรงเรียนบา้นควน

148 10947 นางสาวอริศรา  องัศุภานิช โรงเรียนบา้นควน

149 10953 นางสาวกานตพิ์ชชา  จนัวดี โรงเรียนบา้นควน

150 11152 ว่าที ร.ต.หญิงวิภารัตน์  ประสิทธินุย้โรงเรียนบา้นควน

151 11153 นายกวินท ์ บินสะอาด โรงเรียนบา้นควน

152 07615 น.ส.โสภา  พนักาแด โรงเรียนบา้นเกตรี

153 11211 นางสาวณฐักานต ์ พรหมสุบณั โรงเรียนบา้นเกตรี

154 11151 นายเอกราช  หมดัสอาด โรงเรียนบา้นเกตรี

155 10746 นายซูอีด  อสันีย์ โรงเรียนบา้นเกตรี

156 08581 นางยพิุน  รัตนสุวรรณ โรงเรียนบา้นเกตรี

157 08582 น.ส.มนชยา  มนูญดาหวี โรงเรียนบา้นเกตรี

158 08976 นางไลลา  มจัฉา โรงเรียนบา้นเกตรี

159 08820 นางสาวิตรี  เจริญศิลป์ โรงเรียนบา้นเกตรี

160 09360 นางสาวอลิศรา  บวัเพช็ร โรงเรียนบา้นเกตรี

161 08416 นายอาํมาตย ์ สะลิเปน โรงเรียนบา้นเกตรี

162 06509 นางภาณุมาศ  กสูนนั โรงเรียนบา้นเกตรี

163 06886 นางสมศรี  อุสยันี โรงเรียนบา้นเกตรี

164 06737 นางพวงริน  ฆงัคะจิตร โรงเรียนบา้นเกตรี

165 06763 นางสุดใจ  บวังาม โรงเรียนบา้นเกตรี

166 04429 นางพศิกา  เวหาลอย โรงเรียนบา้นเกตรี

167 04754 นางศุภวรรณ  ตงัวรางกรู โรงเรียนบา้นกาเนะ

168 06704 นางผอ่งศรี  เดชานนท์ โรงเรียนบา้นกาเนะ

169 05981 นางยวุนิตย ์ ช่างสาน โรงเรียนบา้นกาเนะ

170 06124 นางบุญตา  ยากะจิ โรงเรียนบา้นกาเนะ

171 07996 นายมนตรี  จรียานุวฒัน์ โรงเรียนบา้นกาเนะ

172 07753 นายสุรพล  มาศภูมิ โรงเรียนบา้นกาเนะ

173 09026 นางศมนวรรณ  สุจริตธุระการ โรงเรียนบา้นกาเนะ

174 09235 นางสุใบดา  ใบหลี โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน

หนา้ท ี6
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175 08787 นางอาลียา  แซ่เอียว โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน

176 08638 นายวินิจ  กลินละมยั โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน

177 10485 นางสาวนูรียะ  หลีเยาว์ โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน

178 11125 นางอภิญญา  เจ๊ะยอ โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน

179 07939 นางสุกญัญา  มณีกามนั โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน

180 08288 นางจริยา  นารีเปน โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน

181 08175 นายอาดนหมีด  สนัมาแอ โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน

182 06297 นางองัคณา  สาดีน โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน

183 08171 นายอมาตย ์ ปิยะตู โรงเรียนบา้นกาลูบี 

184 02955 นางแสงนวล  อุมาจิ โรงเรียนบา้นกาลูบี 

185 10592 นางสาวฮานา วิเศษศาสน์ โรงเรียนบา้นกาลูบี 

186 10986 นางสาวมาซีเตาะ  ตามาต โรงเรียนบา้นกาลูบี 

187 08473 นายสุกรี  มาลียนั โรงเรียนบา้นกาลูบี 

188 09472 นายเจริญ  แซ่เฮ่า โรงเรียนวดัหน้าเมือง

189 09473 นางพชัรี  หลงกาสา โรงเรียนวดัหน้าเมือง

190 09868 นางสาวอุไรวรรณ  จนัทร์เเดง โรงเรียนวดัหน้าเมือง

191 10089 นายสมปอง  เผอืกสม โรงเรียนวดัหน้าเมือง

192 08993 นางยสัมี  พนัหวงั โรงเรียนวดัหน้าเมือง

193 04122 นางจุรีรัตน์  แคยิหวา โรงเรียนวดัหน้าเมือง

194 07395 นายอบัดลราหมาน  นารีเปน โรงเรียนบา้นวงัพะเนียด

195 09415 นางสาวนิศาฤกษ ์ วงศช์นะ โรงเรียนบา้นวงัพะเนียด

196 09726 นางสาวบลักิสต ์ บูเดียะ โรงเรียนบา้นนาแค

197 05451 นายสมทบ  เมืองสุวรรณ โรงเรียนบา้นนาแค

198 05667 นายประสิทธิ  ช่างสาน โรงเรียนบา้นนาแค

199 05340 นางปินเพช็ร  สวสัดี โรงเรียนบา้นเขาจีน

200 07141 นางณภสุ  จนัทร์เมือง โรงเรียนบา้นเขาจีน

201 06725 นางอุบล  เอียวเลก็ โรงเรียนบา้นเขาจีน

202 08002 นายเสรี  มากแสง โรงเรียนบา้นเขาจีน

203 08308 นางรีนา โส๊ะพนัธ์ โรงเรียนบา้นเขาจีน
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204 07899 น.ส.นิภา  ทุมเกลียง โรงเรียนบา้นเขาจีน

205 07791 น.ส.อจัฉรา  พิศาลสินธุ์ โรงเรียนบา้นเขาจีน

206 10041 นางอาอีฉ๊ะ  เปรมใจ โรงเรียนบา้นเขาจีน

207 10904 นางสาวฟารีดา  หลงัยาหน่าย โรงเรียนบา้นเขาจีน

208 10905 นางนูรอรัวา  ดาหมาด โรงเรียนบา้นเขาจีน

209 10541 นางอุไร  บุญตามช่วย โรงเรียนบา้นเขาจีน

210 10663 นางสาวนิตา  จนัทรานุศาสตร์ โรงเรียนบา้นเขาจีน

211 10387 นางณฎัฐยา  ตีมง โรงเรียนบา้นเขาจีน

212 11089 นางไลลา  วงคส์มัพนัธ์ โรงเรียนบา้นเขาจีน

213 11213 นางซีตีอยัเซาะ  กาสา โรงเรียนบา้นเขาจีน

214 09024 นางรัตนาภรณ์  ฤทธิรงค์ โรงเรียนบา้นเขาจีน

215 11187 นายธีรเนศ  อนุภทัร์ โรงเรียนบา้นคลองขดุ

216 11130 นางสาวสรรสณี  อะสาร โรงเรียนบา้นคลองขดุ

217 10410 นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง โรงเรียนบา้นคลองขดุ

218 10710 นางสาวสุไรยา  เหลม็จิ โรงเรียนบา้นคลองขดุ

219 10582 นางวนิดา มณีกามนั โรงเรียนบา้นคลองขดุ

220 10726 นางสาวโนรีตา้  เกปัน โรงเรียนบา้นคลองขดุ

221 10924 นายอานสั  เกษา โรงเรียนบา้นคลองขดุ

222 11014 นางเบญจพร  เพช็รมาลยั โรงเรียนบา้นคลองขดุ

223 09974 นางสุภาวดี  แกว้เนืออ่อน โรงเรียนบา้นคลองขดุ

224 08893 นายธีรพล  ใสบริสุทธิ โรงเรียนบา้นคลองขดุ

225 08953 นางอาอีฉ๊ะ  เตาวะโต โรงเรียนบา้นคลองขดุ

226 08708 นางกลัยาณี  จนัทร์เทพ โรงเรียนบา้นคลองขดุ

227 07998 นางพวงศิริ  รักสตัย ์ โรงเรียนบา้นคลองขดุ

228 07986 นางศิริพร  ดาํกระบี โรงเรียนบา้นคลองขดุ

229 08008 น.ส.เกศราพร  บาํรุงชาติ โรงเรียนบา้นคลองขดุ

230 06726 นางณฐมน นุย้มา โรงเรียนบา้นคลองขดุ

231 07183 นางอรอนงค ์ สุขเนียม โรงเรียนบา้นคลองขดุ

232 06319 นางรัตนา  เหมมุน โรงเรียนบา้นคลองขดุ
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233 05493 น.ส.นงเยาว ์ ขนัทอง โรงเรียนบา้นคลองขดุ

234 05131 นางรุ่งจิตร  อร่ามศรี โรงเรียนบา้นคลองขดุ

235 04949 น.ส.เพญ็ศรี  ชนะสิทธิ โรงเรียนบา้นคลองขดุ

236 03996 นางจรรยา  หนูคลา้ย โรงเรียนบา้นคลองขดุ

237 02963 นายสานนท ์ สุขศรี โรงเรียนบา้นคลองขดุ

238 03138 นางอรนุช  ขนุเจริญ โรงเรียนบา้นคลองขดุ

239 03374 น.ส.โสภา  ภูมี โรงเรียนบา้นคลองขดุ

240 10040 นายพงศกร  แคยิหวา โรงเรียนบา้นคลองขดุ

241 09114 นายอุดม  ศรีสิน พนกังานราชการ อ.เมือง

242 10092 นางอลัวานีย ์ หลีเส็น พนกังานราชการ อ.เมือง

243 10238 นางสาวปิยตา  วาดี พนกังานราชการ อ.เมือง

244 10797 นางสาวสาปียะห์  กดูู พนกังานราชการ อ.เมือง

245 11073 นางสาวเมธาวี  คู่วชิร พนกังานราชการ อ.เมือง

246 11128 นายอรุณ  พรหมาด พนกังานราชการ อ.เมือง

247 11118 นางสาววลีรัตน์  หมาดอี พนกังานราชการ อ.เมือง

248 11176 นายชาตรี  หาบโุซะ พนกังานราชการ อ.เมือง

249 09565 ว่าที ร.ต.บุญทิพย ์ แกว้เนืออ่อน สามญันอกเขต

250 07727 นายสามารถ  รังสรรค์ หกัเงินกบัทางสหกรณ์

251 07917 นางรัตนาภรณ์  ศรีอนนัต์ หกัเงินกบัทางสหกรณ์

252 05011 นายนุกูล  คชฤทธิ หกัเงินผา่นธนาคาร

253 02369 นายเจิดจา้  นอ้ยสาํลี หกัเงินผา่นธนาคาร

254 09728 นางสาวอรทยั  หาระทา หกัเงินผา่นธนาคาร

255 09722 นางจีรวรรณ  วงษม์ณี หกัเงินผา่นธนาคาร

256 08262 นางอรัญญา  จนัทคาร หกัเงินผา่นธนาคาร

257 06378 นายมนสั  แกว้มณี หกัเงินผา่นธนาคาร

258 07295 นางศมนยพรรษ  เหรียญบุบผา หกัเงินผา่นธนาคาร

259 03808 นายสมัฤทธิ  ช่วยชม หกัเงินผา่นธนาคาร

260 08892 นายอดินนัท ์ ปากบารา หกัเงินผา่นธนาคารวนัสุดทา้ยของเดือน

261 05420 นางสุชดา  สุขอนนัต์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั

หนา้ท ี9
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262 09241 นางนูริลยา  หลีหะ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั

263 09107 นายวินยั  หมาดสกลุ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั

264 10918 นายอาดุลย ์ พรมแสง สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั

265 07541 นายหวั  ศรีสุด สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั

266 09061 นางเมธาพร  กวัพานิช สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั

267 11063 นางสาวสุภารัตน์  จิตร์วิรัตน์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั

268 09195 นางจิตติมนต ์ เภาทอง สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั

269 07651 น.ส.เฉลิมศรี  แดงพลบั สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั

270 09701 นายมูฮมัหมดั  หมดัศิริ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั

271 06703 นางปัณฑินา  ชะตารัตน์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั

หนา้ท ี10


