
ลําดับที	 เลขที	สมาชิก ชื	อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุ

1 11045 นางสาววชัรี  นิสาและ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
2 10641 นายเตชา  สุทธินนท์ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
3 10338 นายภทัรพล  สาํเร โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
4 10443 นางศิริพร  สุนนัทาเสวช โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
5 11171 นางสาวกาญจนา  บวัทอง โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
6 09188 นายเอกวทิย ์ สินวรพนัธ์ุ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
7 09039 น.ส.ยาวาเรี.ยะ  หลงหนั โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
8 08607 นายวรัญ/ู  รัตไตรทอง โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
9 10204 นางสาวนิลาวณัย ์ สินจรูญศกัดิ4 โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้

10 09810 นางสาวกลัยาณี พิพฒัน์วรสกุล โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
11 09837 นางสาวบงัอร  องศารา โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
12 04338 นางสุพาณี  ศรีฟ้า โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
13 03665 นางจรุงศรี  อุษามาลยเ์วท โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
14 06482 นางนุจรี  ตูด้าํ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
15 06131 นายอาทิกร  เกา้เอี9ยน โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
16 08178 นางพนัทิพา  เตม็แกว้ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
17 08374 นางสุธินี  พงศสุ์ชาติ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
18 07585 นายสมสินธ์ุ  ทุ่งหวา้ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
19 07626 นายเทียนชยั  พิสิฐธาดา โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้
20 08502 นางวลิาวรรณ  สุนทรากร โรงเรียนวดัชมพูนิมิต
21 08197 นางอุษา  เถนวอ้ง โรงเรียนวดัชมพูนิมิต
22 06098 น.ส.สุดใจ  แซ่อึ9ง โรงเรียนวดัชมพูนิมิต
23 02378 นายจรูญ  เหล่าวทญั/ู โรงเรียนวดัชมพูนิมิต
24 05239 นายสุรัตน์  ศุภศิริกุล โรงเรียนวดัชมพูนิมิต
25 08886 นางณฐักานต ์ หวนัตาหลา โรงเรียนวดัชมพูนิมิต
26 09127 น.ส.กุลศิริ  ศรีแสงจนัทร์ โรงเรียนวดัชมพูนิมิต
27 11169 นางสาวอาลีตา  ง๊ะสมนั โรงเรียนบา้นทุ่งดินลุ่ม
28 11044 นางกลัยา  รัตตกูล โรงเรียนบา้นทุ่งดินลุ่ม
29 05398 นางวนัดี  ศรีสุด โรงเรียนบา้นทุ่งดินลุ่ม

บัญชีรายชื	อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที	 10 (ทุ่งหว้า)

หนา้ที� 1



ลําดับที	 เลขที	สมาชิก ชื	อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื	อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที	 10 (ทุ่งหว้า)

30 04320 นายบริวฒัน์  ไหมขาว โรงเรียนบา้นทุ่งดินลุ่ม
31 06487 นางณฐพร  วงศเ์มฆ โรงเรียนบา้นทุ่งดินลุ่ม
32 06960 นายประสิทธิ4   ขนุเศษ โรงเรียนบา้นทุ่งดินลุ่ม
33 08314 นางวนิดา  คงมยัลิก โรงเรียนบา้นทุ่งดินลุ่ม
34 07606 นางอภิรดี  ทิพยน์รากุล โรงเรียนบา้นทุ่งดินลุ่ม
35 07441 นายอานิกูล  เกา้เอี9ยน โรงเรียนบา้นทุ่งดินลุ่ม
36 04954 นายสมมาตร  สมคัรพงษ์ โรงเรียนบา้นคีรีวง
37 02182 นางเบญจา  ขจรกาญจนกุล โรงเรียนบา้นคีรีวง
38 10832 นางฟาฏอนะฮ ์ หลงัเถาะ โรงเรียนบา้นคีรีวง
39 08916 นางสุภาพร  เผนานนท์ โรงเรียนบา้นคีรีวง
40 09635 นางสาวนิตยา  แซ่อึ9ง โรงเรียนบา้นคีรีวง
41 10284 นางฟาดีลาฮ ์ หีมปอง โรงเรียนบา้นคีรีวง
42 09803 นายหทัยา  ผวิดี โรงเรียนวรรธนะสาร
43 10820 นางสาวปวณีา  อุสมา โรงเรียนวรรธนะสาร
44 10922 นายสมาแอน็  ปาละวลั โรงเรียนวรรธนะสาร
45 10584 นางวราภรณ์ เชาวท์อง โรงเรียนวรรธนะสาร
46 08168 นางลาวลัย ์ หมีนเหม โรงเรียนวรรธนะสาร
47 07391 นางนาฏนภางค ์ สังฆานาคิน โรงเรียนวรรธนะสาร
48 06141 นายธวชั  อินทร์ชู โรงเรียนวรรธนะสาร
49 07085 น.ส.พรทิพย ์ กาฬศรี โรงเรียนบา้นป่าแก่บ่อหิน
50 08302 นายอุดม  คงมยัลิก โรงเรียนบา้นป่าแก่บ่อหิน
51 08386 นายพงศธร  เพชรทอง โรงเรียนบา้นป่าแก่บ่อหิน
52 09876 นางสาวชญาดา  แซ่ลิIม โรงเรียนบา้นป่าแก่บ่อหิน
53 09677 นายสันติภาพ  พรหมดว้ง โรงเรียนบา้นป่าแก่บ่อหิน
54 09481 นางสาวสิริวภิา  รอดเสวก โรงเรียนบา้นป่าแก่บ่อหิน
55 08578 น.ส.อรอุมา  ทองนาค โรงเรียนบา้นป่าแก่บ่อหิน
56 08534 นางศุภางค ์ เพชรทอง โรงเรียนบา้นป่าแก่บ่อหิน
57 09120 นางจนัทรา  พทัยงั โรงเรียนบา้นป่าแก่บ่อหิน
58 09132 นางเดือนดารา  ทองหลอม โรงเรียนบา้นนาทอน
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59 09134 นางทศันีย ์ แยบคาย โรงเรียนบา้นนาทอน
60 09339 นางกรพรรณ  สันหลี โรงเรียนบา้นนาทอน
61 08802 นายดนยั  ดาเระหมีน โรงเรียนบา้นนาทอน
62 10395 นางสาวอูไลลา  กูลหลงั โรงเรียนบา้นนาทอน
63 10970 นางสาวจุรีรัตน์  เหมรา โรงเรียนบา้นนาทอน
64 08028 นายมงักร  พงศสุ์ชาติ โรงเรียนบา้นนาทอน
65 04664 นางอกัษรทิพย ์ องศารา โรงเรียนบา้นนาทอน
66 09361 นางฐิตินนัท ์ เจริญฤทธิ4 โรงเรียนบา้นนาทอน
67 04437 นางวจิิตร์ตรา  อยา่งดี โรงเรียนบา้นวงัตง
68 08195 นายสุดเขต  จนัตะ๊ โรงเรียนบา้นวงัตง
69 06831 น.ส.ผอ่งศรี  มานะกลา้ โรงเรียนบา้นวงัตง
70 06694 นายวทิยา  มิIงมาก โรงเรียนบา้นวงัตง
71 10772 นางสาวรุจิเรข  เพง็ไทร โรงเรียนบา้นวงัตง
72 10727 นายอาหลี  รอเกตุ โรงเรียนบา้นวงัตง
73 10386 นายอิสมาแอ  ยโูซะ โรงเรียนบา้นวงัตง
74 10535 นายวนัชยั  แซะหมูด โรงเรียนบา้นวงัตง
75 09382 นางบาสีระ  เร๊ะนุย้ โรงเรียนบา้นวงัตง
76 09126 นางสีดา  กตัโร โรงเรียนบา้นวงัตง
77 09463 นายพิชยั  มองเหีย โรงเรียนบา้นวงัตง
78 10219 นางมุดตรีก๊ะ  กูลหลงั โรงเรียนบา้นวงัตง
79 06731 นายอมาตย ์ ลิมานนั โรงเรียนบา้นท่าศิลา
80 06986 นางยพุา  บุญมีเจริญทรัพย์ โรงเรียนบา้นท่าศิลา
81 07114 นางผอ่งศรี  กาญจาโน โรงเรียนบา้นท่าศิลา
82 07456 นางสุวมิล  วรรณศรี โรงเรียนบา้นท่าศิลา
83 04689 นายประพนัธ์  มอบพิจิต โรงเรียนบา้นท่าศิลา
84 05680 นายสมศกัดิ4   เจะ๊สา โรงเรียนบา้นท่าศิลา
85 04179 นางนิตยา  องัศุกาญจนกุล โรงเรียนบา้นท่าศิลา
86 04063 นายสมบูรณ์  ทุ่งหวา้ โรงเรียนบา้นบารายี
87 07417 นายประพนัธ์  วรรณศรี โรงเรียนบา้นบารายี
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88 08242 น.ส.สุดใจ  ชายเกตุ โรงเรียนบา้นบารายี
89 09144 นางสุกลัยา  ช่วยศรีนวล โรงเรียนบา้นบารายี
90 08792 น.ส.อาเสี.ย  เขียดสังข์ โรงเรียนบา้นบารายี
91 08926 นายวเิวก  โชติพนัธ์ โรงเรียนบา้นช่องไทร
92 09905 นายสหสั  อาชารัตนกุล โรงเรียนบา้นช่องไทร
93 09619 นางสาวกอหรีอะ๊  ใจดี โรงเรียนบา้นช่องไทร
94 10883 นายสุวทิย ์ นวลสังขท์อง โรงเรียนบา้นช่องไทร
95 10981 นางสาวจุฑารัตน์  เกตุมุณี โรงเรียนบา้นช่องไทร
96 11076 นางวรีะเนตร  ยาหมาย โรงเรียนบา้นช่องไทร
97 08179 น.ส.นวลละออง  ปิริยะ โรงเรียนบา้นช่องไทร
98 07722 นางอรอนงค ์ กลดัทอง โรงเรียนบา้นช่องไทร
99 06241 นางปิยะพิชญ ์ จิตรหลงั โรงเรียนบา้นขอนคลาน

100 06348 น.ส.กลัยา  โสสนุย โรงเรียนบา้นขอนคลาน
101 05855 นางกฤติยา  ทองส่งโสม โรงเรียนบา้นขอนคลาน
102 05792 นายปรีชา  จิตรหลงั โรงเรียนบา้นขอนคลาน
103 04836 น.ส.อุดมรักษ ์ ศรีละนนท์ โรงเรียนบา้นขอนคลาน
104 11175 นางสาวรอสณี  เหมสลาหมาด โรงเรียนบา้นขอนคลาน
105 10623 นางสาวสุไรญา  มะสันติ โรงเรียนบา้นขอนคลาน
106 04837 นายมานิตย ์ ยงัหลงั โรงเรียนบา้นราไว
107 04859 นางสุดา  ยงัหลงั โรงเรียนบา้นราไว
108 07557 นายสุนนัท ์ เหร็มดี โรงเรียนบา้นราไว
109 08349 นายบุญรอด  หมีนหา โรงเรียนบา้นราไว
110 08292 น.ส.เบญจมาศ  หยงัหลงั โรงเรียนบา้นราไว
111 08662 นายชยัวฒัน์  ภกัดีเจริญกุล โรงเรียนบา้นราไว
112 08057 นางอาภสัษร  รัตนศรีปัญญะ โรงเรียนบา้นทุ่งบุหลงั
113 07170 นางสุรียพ์ร  อาตมส์กุล โรงเรียนบา้นทุ่งบุหลงั
114 05825 นายสมสิน  แซ่เฮา้ โรงเรียนบา้นทุ่งบุหลงั
115 08696 น.ส.อุบลรัตน์  หยปีอง โรงเรียนบา้นทุ่งบุหลงั
116 08803 นางอุไรวรรณ  เนาวเกตุ โรงเรียนบา้นทุ่งสะโบะ๊
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117 06748 นางกุหลาบ  เทพสุวรรณ โรงเรียนบา้นทุ่งสะโบะ๊
118 06914 นางวจิิตรา  ทุ่งหวา้ โรงเรียนบา้นมะหงงั
119 09280 นางสาวจริญญา  เอี9ยวซิโป โรงเรียนบา้นมะหงงั
120 10990 นายอมร  นกดา โรงเรียนบา้นมะหงงั
121 10899 นายมะรอย ี กอฮิง โรงเรียนบา้นมะหงงั
122 11102 นายธีรวฒิุ  เพชรวโิรจน์ โรงเรียนบา้นราวปลา
123 06887 นายอุดม  เขียดสังข์ โรงเรียนบา้นราวปลา
124 07138 นายดาํริ  เขียดเดช โรงเรียนบา้นราวปลา
125 10893 นางปกเกศ  ทองเกื9อ พนกังานราชการ อ.ทุ่งหวา้
126 10709 นางสาวภีรณีย ์ พลรักษ์ พนกังานราชการ อ.ทุ่งหวา้
127 10484 นางสาวยนีุ  ยงัปากนํ9า พนกังานราชการ อ.ทุ่งหวา้
128 10425 นายการียา  อ่อนตุก พนกังานราชการ อ.ทุ่งหวา้
129 11209 นางสาวพิมมณฐัฐา  ฉิมคลา้ย พนกังานราชการ อ.ทุ่งหวา้
130 10276 นางสาวนูรีฮา  อาแซ พนกังานราชการ อ.ทุ่งหวา้
131 10277 นางสุขสม  หีมปอง พนกังานราชการ อ.ทุ่งหวา้
132 10313 นางสาวนาดา  ลิขิตจิตกุล พนกังานราชการ อ.ทุ่งหวา้
133 09136 น.ส.กมลพรรณ  ชาวสวน พนกังานราชการ อ.ทุ่งหวา้
134 09137 นางอุไรวรรณ  ไค่นุ่นภา พนกังานราชการ อ.ทุ่งหวา้
135 09130 นายอินยสั  จิเหม พนกังานราชการ อ.ทุ่งหวา้
136 08930 นางพรทิพย ์ จนัทร พนกังานราชการ อ.ทุ่งหวา้
137 08921 นางดียา  ลิมานนั พนกังานราชการ อ.ทุ่งหวา้
138 05849 นางบุปผา  ลิIมสายหั9ว บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
139 05794 นายเสริญ  ช่วยเนียม บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
140 05928 นายสมชยั  หมานยวง บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
141 05297 นางสุจิตรา  มานะกลา้ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
142 04627 นางเตือนใจ  อุษามาลยเ์วท บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
143 04658 นายจิตต ์ พรหมมาก บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
144 04684 นายสุทธิสานต ์ สิงหา บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
145 04688 นายมนูญ  หล่อสุพรรณพร บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
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146 04514 นายประมูล  เอี9ยวซิโป บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
147 04487 นายเกษม  เสียมไหม บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
148 04411 นางอุไร  แกว้สุขศรี บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
149 04317 นางประทุม  มณีภาค บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
150 04355 นายจาํรัส  แซ่อั9ง บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
151 04357 นายพีระ  สินวรพนัธ์ุ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
152 04829 นายสุทธิชยั  หล่อสุพรรณพร บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
153 04795 นางสุณีย ์ จุนณศกัดิ4 ศรี บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
154 04799 นายสกล  นิมิตรถวลิ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
155 04769 นายทุ่ม  ทองนาค บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
156 04092 นายอาํนวย  ติงสง่า บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
157 04161 นายสุรัตน์  โตะ๊เอียด บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
158 04180 นางจุฬาพฒัน์  อภิวรศกัดิ4 บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
159 04216 น.ส.อมรรัตน์  เอียดเกิด บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
160 04269 นายอนนัต ์ หีมปอง บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
161 04241 นายศิลปเกียรติ  อนนัตศกัดิ4 บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
162 04245 นางวลัภา  ธวชัธาดา บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
163 03961 นายเจตพล  เลิศเมธากุล บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
164 03962 นางจินตนา  เอี9ยวซิโป บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
165 04061 นางเกศินี  รักษา บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
166 04051 นายสุนทร  จิตรหลงั บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
167 04065 น.ส.อุ่นจิตร  หล่อสุพรรณพร บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
168 04066 นายสันติ  เหล่าวทญั/ู บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
169 03881 นายดุสิต  ทุ่งหวา้ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
170 03815 นางอุษณี  ชูส่งแสง บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
171 03938 นายณรงค ์ สารบญั บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
172 03685 นายเผด็จ  เลี9ยงสกุลเวทย์ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
173 03740 นางสุภาวดี  สิทธิโกศล บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
174 03769 นายสมชาย  หนูรัตน์แกว้ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
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175 03552 นางกาญจนา  พิมพท์อง บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
176 03553 นายจรูญ  พิมพท์อง บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
177 03199 นางเกื9อกูล  เหล่าวทญั/ู บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
178 03475 นางสมศรี  ชาํนาญ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
179 02974 นายเสริม  รอดเสวก บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
180 02001 นายมนสั  มนูญดาหวี บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
181 02231 นายจรูญ  โสสนุย บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
182 02257 น.ส.สุนีย ์ พฤกษเศรษฐ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
183 02390 นางสุพฒันา  โสสนุย บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
184 02379 นางจรรยา  เอี9ยวซิโป บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
185 02377 นายสนิท  แซ่เงา้ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
186 02651 นายนิยม  อยา่งดี บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
187 02903 นางสุชนา  แซ่เงา้ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
188 02946 นายไพบูลย ์ ชูสกุล บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
189 02947 นางรุ่งลาวลัย ์ ทวนทอง บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
190 02900 นายสมโภช  พลเพชร บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
191 02882 นางสมใจ  ทุ่งหวา้ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
192 02891 นายเสนอ  นวลแกว้ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
193 02892 นายจาํเรียง  เอี9ยวซิโป บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
194 02895 นางปาริชาติ  หนูรัตน์แกว้ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
195 00584 นายสมพร  สิทธิโกศล บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
196 01278 นายพาว  เศวตสิทธิ4 บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
197 01264 นายทรงฤทธิ4   แซ่ลิIม บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
198 01360 นางลาํยอง  อึ9งสกุล บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
199 01813 นางสุนีย ์ เจนวฒันกุล บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
200 01910 นายไพศาล  ลือพิพฒัน์ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
201 01804 น.ส.นงนุช  แสงฉาย บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
202 01792 นางผสุดี  สินวรพนัธ์ุ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
203 01591 นายบริภณัฑ ์ ใจสมุทร บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
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204 01384 นายวจิิตร  เศษแอ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
205 06920 นายขนบ  ศรีฟ้า บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
206 06976 นายประเสริม  มานะกลา้ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
207 06977 นายจารุวฒัน์  ธวชัธาดา บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
208 06978 นางนิตยา  โตะ๊เอียด บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
209 06936 นายศิลปชยั  อนนัตศกัดิ4 บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
210 06937 นายชาลี  สินจรูญศกัดิ4 บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
211 07050 นางนนัทวนั  หล่อสุพรรณพร บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
212 05990 นายสมส่ง  แกว้ประดบั บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
213 06075 นางศิพากร  ลิมป์วนสัพงศ์ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
214 06518 นางสมร  ลิมป์วนสัพงศ์ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
215 06591 นางสาํอาง  แกว้จินดา บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
216 06419 นางมานี  ภิรมย์ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
217 07957 นายกมล  วงศว์ชัรินทร์ บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
218 07914 น.ส.ละเอียด  เกสง่า บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
219 07749 นายบุญชู  กาญจาโน บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
220 08630 น.ส.กอบกุล  กฤติเกรียงไกร บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
221 08725 นายวจิิตร  อุษามาลยเ์วท บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
222 08775 นายชาลี  เสียมไหม บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
223 09242 นายสนธิ  ลิIมสายหั9ว บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
224 10921 นางสารี  จุนณศกัดิ4 ศรี บาํนาญอาํเภอทุ่งหวา้
225 08027 นายจาํนง  สุโส๊ะ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
226 08189 นายจกัรพนัธ์  มานะกลา้ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
227 08421 นางมาลยั  นิติวศิิษฎก์ุล โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
228 07710 น.ส.วชัรี  สุวรรณเวลา โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
229 07496 นางฉลวย  หมีนหา โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
230 07533 นายอรุณ  โตะ๊หวนัหลง โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
231 07466 นางสาวนฤมล  สังขไพฑูรย์ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
232 06918 นางสุจินต ์ ชาวสวน โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
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233 06890 นางศิรานนัท ์ จนัวฒันะ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
234 07305 น.ส.พชัรา  นิมิตรถวลิ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
235 07306 น.ส.กลัยา  ทุ่งปรือ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
236 04517 นางสิริภคั  โชคธนนาคะโร โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
237 09545 นางอมัพร  ชาวสวน โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
238 09611 นางลดัดาวลัย ์ สมยัอยู่ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
239 09894 นางสาวธาริกา  กุกามา โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
240 10213 นายอนุวฒัน์  คลงัขอ้ง โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
241 09933 นางสาวยคุลรัตน์  หนูดว้ง โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
242 10080 นางสาวจุรีพร  ดุกหลิIม โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
243 09131 นายเอกวทิย ์ สาโส๊ะ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
244 09038 นายเอกลกัษณ์  หล่อสุพรรณพร โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
245 09287 นายอุดมพร   ไสยรินทร์ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
246 08745 นางรัตนา  พลายแสง โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
247 08778 นางนยัดี  เนียมสวสัดิ4 โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
248 08840 นางกิIงกาญจน์  สุวรรณโณ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
249 10738 นางสาวยาวเีราะห์  สาเส็น โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
250 10740 นางอามีน๊ะ  ทองดาํ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
251 11075 นางรานี  สาโส๊ะ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
252 11046 นายสุริยา  เหล็มนุย้ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
253 10923 นางสาวรอซีด๊ะ  ประทุมทอง โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
254 10929 นางสาวผกามาส  แกว้วารี โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
255 10510 นางสาวนูรมีลาฮ ์ อีแต โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
256 10332 นางสาววรรณธิดา  ดินราบรัมย์ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
257 10422 นายธนสิน  ชูโชติ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
258 10394 นางวรรณี  เหง้กุล โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
259 11170 นางสาวนูรอยัณี  มานะกลา้ โรงเรียนทุ่งหวา้วรวทิย์
260 10352 นายสมชาย  ชาวสวน พนกังานราชการ ร.ร. ทุ่งหวา้วรวทิย์
261 10500 นางสายไหม  จิตรหลงั โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
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262 10723 นายพยงุศกัดิ4   หนูดว้ง โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
263 10719 นางสาวนุสรา  ดลระหมาน โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
264 10570 นางสาววนิดา  อุ่นนวน โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
265 10629 นายสมศกัดิ4   ล่าดี9 โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
266 08863 นางอมัพวาณี  แดงนุย้ โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
267 08641 นางศิริวรรณ  ฤทธิ4 ภกัดี โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
268 08735 นายสวสัดิ4   สวาหลงั โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
269 09378 นายอาํนาจ  ฤทธิ4 ภกัดี โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
270 09018 น.ส.รัตนา  มณีโส๊ะ โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
271 09150 น.ส.กอรียะ๊  สมยัอยู่ โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
272 09603 นางสาวสุมลวรรณ  โตะ๊บู โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
273 07385 นางวนิดา  พรหมจนัทร์ โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
274 06551 นายสมศกัดิ4   ชาวสวน โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
275 07702 นางนงนุช  ยงัปากนํ9า โรงเรียนท่าศิลาบาํรุงราษฎร์
276 10298 นายนิพนธ์  ทองปัญจา พนกังานราชการ ร.ร. ท่าศิลาบาํรุงราษฏร์

277 09897 นางเสาวนีย ์ หล่อสุพรรณพร อบต.ทุ่งหวา้ อ.ทุ่งหวา้
278 10618 นางสาววราภรณ์  สมยัอยู่ อบต.ทุ่งหวา้ อ.ทุ่งหวา้
279 10621 นางสาวฮามีน๊ะ  หลีเส็น อบต.ทุ่งหวา้ อ.ทุ่งหวา้
280 10522 นางสาวศุพรรัตน์  โสสนุย อบต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้
281 09902 นางโสภิญญา  เครือวลัย์ อบต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้
282 09685 นางรัชนี  เวชศกัดิ4 อบต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้
283 10161 นางนิตยา  หีมปอง อบต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้
284 10246 นางวไิลวรรณ  อยา่งดี อบต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้
285 10247 นางสุกลัยา  สอเหลบ อบต.นาทอน อ.ทุ่งหวา้
286 09981 นายอมฤทธิ4   แสงจนัทร์ อบต.ทุ่งบุหลงั อ.ทุ่งหวา้
287 10984 นางสาวสุนิสา  เอียดเกิด อบต.ทุ่งบุหลงั อ.ทุ่งหวา้
288 10985 นางสาวสุจินนัท ์ ดินนุย้ อบต.ทุ่งบุหลงั อ.ทุ่งหวา้
289 10462 นางสาวสมใจ  แสงทอง อบต.ทุ่งบุหลงั อ.ทุ่งหวา้
290 10574 นางสาวอารียา  พยายาม อบต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหวา้
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ลําดับที	 เลขที	สมาชิก ชื	อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื	อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที	 10 (ทุ่งหว้า)

291 11027 นางสาวแพว  จนัทร์นวล อบต.ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหวา้
292 11214 นางพิชามญชุ์  ระเมาะ อบต.ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหวา้
293 10152 นางสาวปราณีต  ทองแป้น เทศบาลตาํบลทุ่งหวา้ (ธ.)
294 10201 นางสาวอนงคน์าฏ  แซ่ติIม เทศบาลตาํบลทุ่งหวา้ (ธ.)
295 09898 นางสมร  อะหมาด เทศบาลตาํบลทุ่งหวา้ (ธ.)
296 09899 นางสาวกชพรรณฐ ์ สุวรรณภูดิท เทศบาลตาํบลทุ่งหวา้ (ธ.)
297 05713 นายวจิิตร  ประกอบ บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)
298 06553 นายชีพ  พรหมจนัทร์ บาํนาญ (หกัสหกรณ์)
299 09146 นายศกัดาณุวฒัน์  แกว้นารี หกัเงินกบัทางสหกรณ์
300 10378 นางถนอมทรัพย ์ มากชูชิต หกัเงินกบัทางสหกรณ์
301 11094 นายพรรศกัดิ4   แดงวไิล สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
302 07653 นายมรกต  กนัหนองผอื สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
303 05735 นายวจิิตร  ดาํรงวรีะวทิย์ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
304 09682 นายอรุณสิทธิ4   แซ่ลิIม สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
305 09998 นางปวณีา  จกัขมุณี สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
306 09397 นายกนัตศ์กัดิ4   หลีเพิIมสุข สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
307 10643 นางสาวรุ่งนภา  แสงยิIง สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
308 08267 นางนิรมล  มูหาํหมดั สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
309 08599 น.ส.ปารีฉตัร  นิยมเดชา สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
310 10364 นายภาณุกานต ์ แดงนุย้ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
311 10463 นางสาวอุมาพร  ชูเลิศ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
312 07582 นางพิมลกานต ์ เชื9อเพช็ร สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
313 10431 นางสาวมยรีุ  ชูฉางหวาง สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
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