
ลําดับที	 เลขที	สมาชิก ชื	อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุ

1 09366 นางอญัญรัตน์  เยน็เอง วทิยาลยัเทคนิคสตูล
2 09368 นางญาณิศา  อนนัตพงศ์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
3 09398 นายอนุชา  บุญเลิศ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
4 09392 นางเกศบงกช  ปฏิพทัธนาทร วทิยาลยัเทคนิคสตูล
5 08986 นายทศวนิ  บุญเถื*อนทบั วทิยาลยัเทคนิคสตูล
6 09174 นางจิรัชญา  กาญจนะ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
7 09191 นายวนัชยั  สังขแ์กว้ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
8 09115 นายอนุกูล  เส็นขาว วทิยาลยัเทคนิคสตูล
9 08895 นายโกวทิ  ศรีธรรมรัตน์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล

10 08896 นายสุนิ  เดชชนินทร์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
11 08680 นายวเิชียร  บุญเตี*ยว วทิยาลยัเทคนิคสตูล
12 09557 นายไพโรจน์  สุกขาว วทิยาลยัเทคนิคสตูล
13 09672 นางสาวอนุสรา  ราเยน็ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
14 09623 นางสาวอรทยั  สุวรรณมณี วทิยาลยัเทคนิคสตูล
15 09500 นางชุติมา  กมุทชาติ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
16 09484 นางสาวอมร  อรุณรัตน์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
17 09485 นางสาวสุพร  สีเงินยวง วทิยาลยัเทคนิคสตูล
18 09488 นายบุญมี  ปะลาวนั วทิยาลยัเทคนิคสตูล
19 09417 นายศิริศกัดิ6   กาญจนะภาโส วทิยาลยัเทคนิคสตูล
20 09765 นางภทัรวดี  บวัดาํ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
21 09830 นางสาวนอรียะ๊  มีการ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
22 10090 นางสาวองัศุมาลี  จนัทร์ขาว วทิยาลยัเทคนิคสตูล
23 09947 นางสาวไรน่า  บิลอะหลี วทิยาลยัเทคนิคสตูล
24 10140 นายณฐัวฒิุ  ตาวาโต วทิยาลยัเทคนิคสตูล
25 10157 นายจาํรัส  ชาํนาญเพาะ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
26 10269 นายพิสุทธิ6   วรีะกิติกุล วทิยาลยัเทคนิคสตูล
27 10286 นายกิตติพงศ ์ ดาํรงกูล วทิยาลยัเทคนิคสตูล
28 10329 นางสาวพรรณราย  ชูฉิม วทิยาลยัเทคนิคสตูล
29 10467 นางพชัรา  รัตนวจิิตร วทิยาลยัเทคนิคสตูล

บัญชีรายชื	อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที	  12 (อาชีวศึกษา)
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30 10520 นายอนนัต ์ โปดาํ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
31 10628 นางยนัตี  มะสมนั วทิยาลยัเทคนิคสตูล
32 10916 นายธีระสิทธิ6   แสงขาํ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
33 11036 นายวรันธร  จนัทโณ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
34 11031 นายพิทกัษ ์ รอดแกว้ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
35 11007 นางสาวศิวนนัท ์ หงษล์กัษณ์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
36 11008 นางสาวจิราภรณ์  แผว้พนัธ์ชู วทิยาลยัเทคนิคสตูล
37 11010 นางสาวมณฑิรา  เรืองเกิด วทิยาลยัเทคนิคสตูล
38 10891 นางสาวจุฑารัตน์  บุญปัญญา วทิยาลยัเทคนิคสตูล
39 10864 นางสาวภชัฎาพร  พรหมเมศร์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
40 10856 นางสาวณฐัรดา  ชมภูวรณ์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
41 11108 นายวรพล  แกว้มาเรือน วทิยาลยัเทคนิคสตูล
42 11150 นางสาวศิรินิรยา  พิละ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
43 11179 นางสาวสุภาวดี  เสนาะกรรณ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
44 11192 นายอภิเดช  จนัทรศรี วทิยาลยัเทคนิคสตูล
45 11166 นางสาวประภาศิริ  เกตุสัตบรรณ์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
46 11205 นางสาวนฎัสินี  ขวญัศรี วทิยาลยัเทคนิคสตูล
47 11217 นายณฐัชกร  อินทร์สังข์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
48 07125 นางละออง  ภกัดี วทิยาลยัเทคนิคสตูล
49 06941 นายนํCามนต ์ โฆสะโก วทิยาลยัเทคนิคสตูล
50 06964 นายสุวฒัน์  พฒันพงศ์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
51 07004 นายหมาดซุกรี  ปานกลาย วทิยาลยัเทคนิคสตูล
52 07073 นายอาํพรณ์  อุ่นเสียม วทิยาลยัเทคนิคสตูล
53 06424 น.ส.ชุติมณฑน์  นุ่มดี วทิยาลยัเทคนิคสตูล
54 06475 นางสุนีย ์ เขียดสังข์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
55 06572 นายอภิชาติ  กมุทชาติ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
56 06294 นายวจิยั  เผนานนท์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
57 06296 น.ส.จุฑาพนัธ์  บวัศรี วทิยาลยัเทคนิคสตูล
58 06024 นายสมเกียรติ  มสัตนั วทิยาลยัเทคนิคสตูล
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59 08259 นางธิษณา  บาํรุงเมือง วทิยาลยัเทคนิคสตูล
60 08154 นางวริยา  หลีเหม วทิยาลยัเทคนิคสตูล
61 08056 นายอะหมาด  บินอีตาํ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
62 08064 นายสุจินต ์ วอ่งนาวี วทิยาลยัเทคนิคสตูล
63 08102 นายทวสิีน  ฉิมเกืCอ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
64 07502 นางญาวศิน  ศรีธรรมรัตน์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
65 07423 นายประวทิย ์ เจริญวงศ์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
66 07640 นางลดัดาวลัย ์ รักแป้น วทิยาลยัเทคนิคสตูล
67 07621 นายสุธา  บวัดาํ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
68 04609 นายสุวรรณ์  ถิ*นแกว้ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
69 04359 นายจรงค ์ อุ่นเสียม วทิยาลยัเทคนิคสตูล
70 04843 นายชชัวาลย ์ สกลพรวศิน วทิยาลยัเทคนิคสตูล
71 04898 นายพิชยั  รัตนสุวรรณ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
72 05089 นายปิยะพงค ์ ชยัยะวริิยะ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
73 05226 นายสัมฤทธิ6   จนัทร์จิตรจริงใจ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
74 05401 นายชาํนาญ  จลัวรรณา วทิยาลยัเทคนิคสตูล
75 05551 นายประสิทธิ6   สาระมาศ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
76 05930 นายจินดา  ชุมแสง วทิยาลยัเทคนิคสตูล
77 05869 นางนพรัตน์  วอ่งนาวี วทิยาลยัเทคนิคสตูล
78 05607 นายสมาน  ลาลาํโกน วทิยาลยัเทคนิคสตูล
79 05742 นางเบญจพร  โสภาพงศ์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
80 05734 นายบุญทิพย ์ อนนัตพงศ์ วทิยาลยัเทคนิคสตูล
81 10487 นางสาวกนัทิมา  คงเซ่ง พนกังานราชการวทิยาลยัเทคนิค
82 10865 นางสาวนภาพร  องัวรพิพฒัน์ พนกังานราชการวทิยาลยัเทคนิค
83 10866 นายรุสลี  อีแมดือเระ พนกังานราชการวทิยาลยัเทคนิค
84 10838 นายอนุชา  เหะหมดั พนกังานราชการวทิยาลยัเทคนิค
85 10845 นายสมชาย  สุเหร็น พนกังานราชการวทิยาลยัเทคนิค
86 10846 นายสาํราญศกัดิ6   สนิทปู่ พนกังานราชการวทิยาลยัเทคนิค
87 11011 นายจเด็ด  รัศมิทตั พนกังานราชการวทิยาลยัเทคนิค
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88 10982 นางสาวกรรณิกา  ทองดี พนกังานราชการวทิยาลยัเทคนิค
89 09554 นายพงศกัดิ6   สนั*นพฒันพงศ์ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
90 09751 นายณรงค ์ ทองใบ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
91 08807 นายพนม  สุดใหม่ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
92 08526 นายจิต  รักชาติ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
93 08539 นายววิ  ภู่สันติสัมพนัธ์ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
94 05166 นายสุบิน  ฤทธิพนัธ์ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
95 05253 นายสมนึก  กรักทองกรณ์ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
96 05756 นายพิชิต  ชวนานนัท์ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
97 05559 นายจอม  ชุมแกว้ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
98 05556 นายสิทธิชยั  จิตตม์ั*น บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
99 05562 นายถมยา  จนัทรชู บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)

100 05835 นางจงจิต  ทนสระนอ้ย บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
101 05836 นางสุภาณี  เจริญลาภ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
102 05837 น.ส.มาเรียม  พินธุวงศ์ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
103 05818 นางสมใจ  ชูจิต บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
104 05909 นายรงศกัดิ6   สังขพนัธ์ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
105 05820 นายเอิบ  แกลว้กลา้ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
106 05871 นายเที*ยง  ทนสระนอ้ย บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
107 05872 นางกลัยา  วงษส์วสัดิ6 บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
108 04742 นายยทุธกร  ผลาอาด บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
109 04960 นายเจริญ  กาญจนะ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
110 04932 นางอุไรวรรณ  สังขพนัธ์ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
111 04588 นายประจวบ  รัตนสุวรรณ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
112 04595 นายเกรียงศกัดิ6   ประกอบชยัชนะ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
113 04316 นางจงรัก  สุธาประดิษฐ์ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
114 04379 นายโชคชยั  ราชพลสิทธิ6 บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
115 03366 นายชาํนิ  เพชรรัตน์ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
116 03621 นางฤดี  ตนัสตูล บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
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117 04025 นายอดุลย ์ ชาชา บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
118 03902 นางสมพร  นวลมะโน บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
119 03849 นายดุสิต  แดงนอ้ย บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
120 03871 นายเจริญ  หมื*นแกลว้กลา้วชิิต บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
121 02162 นายสราวธุ  เบญจมปริญญากูล บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
122 02164 นางเดอะชิว  คีรีเดช บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
123 02713 นายอุดม  ยนิเจริญ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
124 01663 นางละเอียด  ละใบสอาด บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
125 07478 นางศรีสกุล  รอดทองเติม บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
126 07558 นายบุญเรือง  เมืองสง บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
127 07786 นายประดิษฐ ์ ขนุเศษ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
128 07964 นายณรงค ์ สินชู บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
129 08498 นายบุญเก่ง  เตียวสกุล บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
130 06858 นายคาํนึง  พรหมดาํ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
131 07136 นางกอบแกว้  ประกอบชยัชนะ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
132 07311 นายสมบูรณ์  สุวรรณะ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
133 06369 นางสมใจ  เทพนรินทร์ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
134 06121 นายเหมพงศ ์ ทวกีาญจน์ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
135 06025 นายสุนทร  เตียวเจริญ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
136 06039 นายเชาว ์ เจริญลาภ บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
137 06144 นางอรวรรณ  บุรีสวสัดิ6 บาํนาญเทคนิค(หกัผา่นธนาคาร)
138 09374 นายพิจิตร  รักงาม วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
139 08588 นายประกาย  ประดิษฐว์งศก์ูล วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
140 10142 นางอรษา  ศรีสุขใส วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
141 10372 นายนาทชยั  เถื*อนทิม วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
142 10606 นางกอเยาะ  วฒันะ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
143 07969 นางสาวฟ้าอรุณ  คงอาสา วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
144 07551 นายวชิาญ  ชาํนาญคราด วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
145 08103 นางรุ่งนภา  แซ่อึCง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
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146 08040 นางอนัธิกา  ฟิเล่ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
147 08096 นายประพฒัน์  ศรีสุขใส วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
148 08190 นายถาวร  ชุมเทพ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
149 08219 นายวนิยั  เตม็ศรี วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
150 08220 นายณฐันนัท ์  เกตุนุย้ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
151 08202 นายสุธี  เกืCอเกตุ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
152 06246 นายประเสริฐ  ชูรอด วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
153 06316 นายประดบั  แกว้พิบูลย์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
154 06235 นางจงดี  ทิพยเ์พง็ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
155 06523 นายถนอม  เกษตรสมบูรณ์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
156 06525 นางสุภตัรา  แสงขาํ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
157 06625 นางวมิล  โสบุญ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
158 06677 นางวไิลลกัษณ์  เจริญสุข วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
159 06684 นางวนิดา  ชลสิทธิ6 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
160 06685 นางปุญญพฒัน์  แกว้พิบูลย์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
161 06804 นายคล่อง  ชูทอง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
162 07222 นายพงษพ์จน์  หลงเก วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
163 07341 นายสราวธุ  เยน็เอง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
164 07383 นายยทุธ์  เล็กทอง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
165 05613 นายโชติ  โสบุญ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
166 05402 นายบุญธรรม  ศรีอินทร์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
167 05403 นายเฉลิม  คงทอง วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
168 05195 นายเสถียร  พงษน์วล วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
169 04608 นายไมตรี  ไชยบุรินทร์ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
170 04119 นายเสรี  ศรียาเทพ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
171 03659 นายสันติ  สุวรรณกิจ วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
172 10874 นางสมพิศ  ศรียาเทพ พนกังานราชการวทิยาลยัเกษตรฯ
173 04172 นายจาํรัส  คงประดิษฐ์ บาํนาญวทิยาลยัเกษตร(หกัธนาคาร)
174 04120 นายวโิช  กนัตงักุล บาํนาญวทิยาลยัเกษตร(หกัธนาคาร)

หนา้ที� 6



ลําดับที	 เลขที	สมาชิก ชื	อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื	อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที	  12 (อาชีวศึกษา)

175 04455 นายสุพรรณ  นิลภูศรี บาํนาญวทิยาลยัเกษตร(หกัธนาคาร)
176 04576 นางอรพินทร์  บาํรุงเมือง บาํนาญวทิยาลยัเกษตร(หกัธนาคาร)
177 05218 น.ส.สุมาลี  ถีราวฒิุ บาํนาญวทิยาลยัเกษตร(หกัธนาคาร)
178 07800 นายโฆษิต  อินทะเสโน บาํนาญวทิยาลยัเกษตร(หกัธนาคาร)
179 07801 นางสุมล  ฤทธิรัตน์ บาํนาญวทิยาลยัเกษตร(หกัธนาคาร)
180 04173 นายสมบูรณ์  ไกรดิษฐ์ บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)
181 03107 นายอภยั  บาํรุงเมือง บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)
182 04972 นางวรีะวรรณ  โชโต บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)
183 07866 น.ส.เลิศลกัษณ์  สมภู วทิยาลยัการอาชีพละงู
184 11208 นายสิริพงศ ์ สุขเกษม วทิยาลยัการอาชีพละงู
185 10759 นางนิตญา  วรีะบรรณ วทิยาลยัการอาชีพละงู
186 10756 นางสาววรรณี  ผอมเขียว วทิยาลยัการอาชีพละงู
187 10908 นางสาวพชัราภรณ์  อุ๋ยจ๋าย วทิยาลยัการอาชีพละงู
188 10636 นางสาววรรณี  แวอุมา วทิยาลยัการอาชีพละงู
189 10637 นายศุภกิจ  เหมือนพะวงศ์ วทิยาลยัการอาชีพละงู
190 10514 นายกฤษณุ  ชูสกุล วทิยาลยัการอาชีพละงู
191 10479 นายเจริญศกัดิ6   แซ่ตนั วทิยาลยัการอาชีพละงู
192 10448 นางอรอุมา  แกว้คง วทิยาลยัการอาชีพละงู
193 10389 นางสาวสุวรรดี  จิCวจวบ วทิยาลยัการอาชีพละงู
194 10384 นางนพวรรณ  มุ่งมานะชยั วทิยาลยัการอาชีพละงู
195 10385 นายศุภรัตน์  สองเมือง วทิยาลยัการอาชีพละงู
196 09934 นางทิพยว์มิล  ภกัดี วทิยาลยัการอาชีพละงู
197 09940 นายณรงค ์ ภกัดี วทิยาลยัการอาชีพละงู
198 08905 นายเจตน์  เกตุมุหยะ๊ วทิยาลยัการอาชีพละงู
199 09151 นายสุรศกัดิ6   เด็นเก วทิยาลยัการอาชีพละงู
200 10712 นายเอกวติั  ทุมมาลี พนกังานราชการวทิยาลยัการอาชีพละงู

201 10714 นางวรีญา  เหมมุน พนกังานราชการวทิยาลยัการอาชีพละงู

202 10798 นายอดิสรณ์  นุย้นํCาวงศ์ พนกังานราชการวทิยาลยัการอาชีพละงู

203 10850 นางสาวนิสากรณ์  สอนจอน พนกังานราชการวทิยาลยัการอาชีพละงู
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204 10892 นางจรรอุษา  บุศยกร พนกังานราชการวทิยาลยัการอาชีพละงู

205 11012 นางนุชนาฏ  หลงัเศษ พนกังานราชการวทิยาลยัการอาชีพละงู

206 11013 นายบญัญติั  หลงัเศษ พนกังานราชการวทิยาลยัการอาชีพละงู

207 10944 นางกาญจนา  จอหวงั พนกังานราชการวทิยาลยัการอาชีพละงู

208 06575 นางมลัลิกา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต บาํนาญ กศน.(หกัผา่นธนาคาร)
209 06225 นายหนอด  ด่อล๊ะ บาํนาญ กศน.(หกัผา่นธนาคาร)
210 06873 นางสมใจ  รัตนโกศล บาํนาญ กศน.(หกัผา่นธนาคาร)
211 06861 นายสาต  สามญั บาํนาญ กศน.(หกัผา่นธนาคาร)
212 03630 นายวารินทร์  ระสา บาํนาญ กศน.(หกัผา่นธนาคาร)
213 03137 นางสมใจ  หวงันุรักษ์ บาํนาญ กศน.(หกัผา่นธนาคาร)
214 04107 นายเกษม  ชุมเกศ บาํนาญ กศน.(หกัผา่นธนาคาร)
215 04200 นายอารี  สองเมือง บาํนาญ กศน.(หกัผา่นธนาคาร)
216 04353 นายสกุลชยั  มิตรเปรียญ บาํนาญ กศน.(หกัผา่นธนาคาร)
217 09604 นายเฉลิมชยั  อาคาสุวรรณ บาํนาญ กศน.(หกัผา่นธนาคาร)
218 04668 นายประยรู  โขขดั บาํนาญ อบจ.(หกัธนาคาร)
219 11168 นายคณาธิป  บุญญารัตน์ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
220 10754 นางสาวปรีดา  จนัทรัก สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
221 10755 นางสิริสวสัดิ6   อวยชยั สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
222 10435 นางสาวเรืองวไิล  เรืองศรี สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
223 10014 นางสาวสิรภทัร  สัจจาพนัธ์ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
224 10015 นางสาวทิพวรรณ  ริยาพนัธ์ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
225 09757 นางสาวโสภา  หนูสิงห์ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
226 09753 นางสาววนิดา  ปังแลมาปุเลา สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
227 09759 นางสาวรัจนา  สุขมาศ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
228 09647 นางกลัยา  ปังแลมาปุเลา สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
229 08560 นางดลนภา  เจริญวงศ์ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
230 08572 นายสาํราญ  เพช็รบูรณ์ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
231 08320 น.ส.พนิดา  พุม่ขาํ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
232 06406 นางอธิญา  เจะ๊ง๊ะ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
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233 03786 นายกตพร  ชูมี สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
234 03588 นายสมาน  มะอาลา สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
235 03842 นางณฐักาญจน์  อกัษรชื*น สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
236 05736 นางประจาํ  รัตติยาวงศ์ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
237 11055 นางสุนนัทา  คงจินดามณี สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตูล
238 10783 นางสาวชฎาพร  ติเศษ พนกังานราชการ กศน.
239 10787 นางสาวบียะ๊  เพง็ไทร พนกังานราชการ กศน.
240 10646 นางกนกพร  บุญเจริญ พนกังานราชการ กศน.
241 10647 นางสาวอสัน๊ะ  ตะฮาวนั พนกังานราชการ กศน.
242 10649 นางสาวอาตีน๊ะ  บิหลายเจะ๊ พนกังานราชการ กศน.
243 10650 นางวาสนา  ทองใบ พนกังานราชการ กศน.
244 10651 นางกาญจนา  รอดถนน พนกังานราชการ กศน.
245 11083 นางรจนา  ด่านเท่ง พนกังานราชการ กศน.
246 11049 นางสาวทศันีย ์ โพธิ6 ขวญั วทิยาลยัชุมชน
247 11051 นางสาวสุไวดา  เปรมใจ วทิยาลยัชุมชน
248 10849 นายมนตรี  กุมวาปี วทิยาลยัชุมชน
249 10455 นางสาวภูญดา  เพชรรัตน์ วทิยาลยัชุมชน
250 10601 นางสาวชนญัญา  ไทยนิวฒัน์วไิล วทิยาลยัชุมชน
251 10619 นางสาวสุชฎา  พรหมแกว้ วทิยาลยัชุมชน
252 10123 นายอุใบ  หมดัหมุด วทิยาลยัชุมชน
253 10205 นายกมัพล  บินตาํมะหงง วทิยาลยัชุมชน
254 10206 นางสาวเบญจวรรณ  แกว้สวสัดิ6 วทิยาลยัชุมชน
255 09353 นางนิจดา  ชูเกืCอ วทิยาลยัชุมชน
256 09355 นางสาวปิยะพร  จนัทร์เพช็ร วทิยาลยัชุมชน
257 09356 นางณิชาภทัร  วรสันติกุล วทิยาลยัชุมชน
258 09358 นางสาวจนัทร์จิรา  สอนสวสัดิ6 วทิยาลยัชุมชน
259 09212 นางนิสรีน  ล่านุย้ วทิยาลยัชุมชน
260 08990 นางพาซียะ๊  เจริญฤทธิ6 วทิยาลยัชุมชน
261 08779 นายอศัวยชุ  เทศอาเส็น วทิยาลยัชุมชน
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262 08780 นางกิตติยา  ฤทธิภกัดี วทิยาลยัชุมชน
263 08815 น.ส.สุนิสา  สะแหละ วทิยาลยัชุมชน
264 08817 นางนงนุช  ถวลิวรรณ์ วทิยาลยัชุมชน
265 08796 นายดาํรงครั์กษ ์ รักบุรี วทิยาลยัชุมชน
266 05104 นางเกษร  ปะลาวนั วทิยาลยัชุมชน
267 06531 นายอรุณ  อาดาํ อบจ. (กองคลงั)
268 07532 นายอมาตย ์ สุปราณี อบจ. (กองคลงั)
269 10937 นางสาวอุษณี  ตาเดอิน อบจ. (กองคลงั)
270 10813 นายสมภพ  พรหมดวง อบจ. (กองคลงั)
271 11114 นางสาววลิาสินี  บารา อบจ. (กองคลงั)
272 10224 นายนริศร  มชัรินทร์ อบจ. (กองคลงั)
273 09704 นางสาวดรุณี  สาและ อบจ. (กองคลงั)
274 09768 นางสาวอญัชลี  ศกัดิ6 ยิ*งยง อบจ. (กองคลงั)
275 09769 นายอบัดุสลาม  จอหวงั อบจ. (กองคลงั)
276 09815 นายวริิยะ  ปะจู อบจ. (กองคลงั)
277 09901 นางนุชลกัษณ์   สุขประเสริฐ อบจ. (กองคลงั)
278 09328 นายฮารน  อาดาํ อบจ. (กองคลงั)
279 09335 นางกูดรุณี  หลงเจะ๊ อบจ. (กองคลงั)
280 09332 นางธนพร  สังฆโต อบจ. (กองคลงั)
281 06739 นายเจือ  เพช็รพนัธ์ หกัเงินกบัทางสหกรณ์
282 03737 นายปรีชา  บาํรุงดี หกัเงินกบัทางสหกรณ์
283 07126 นางสดศรี  ชีวธาดาวรุิทน์ หกัเงินกบัทางสหกรณ์
284 05711 นายชนินทร์  มูลสังข์ หกัเงินผา่นธนาคาร
285 09595 นางสาวนิตยา  หลงัยาหน่าย หกัเงินผา่นธนาคาร
286 05635 นายกองเกียรติ  ไกรแกว้ หกัเงินผา่นธนาคาร
287 09558 นายธราเทพ  นาคเผอืก หกัเงินผา่นธนาคาร
288 05611 นางยพุดี  กาญจนะ หกัเงินผา่นธนาคาร
289 07674 นายสุรินทร์  เล่ห์ทองคาํ หกัเงินผา่นธนาคาร
290 06805 นายสุรชยั  ชชัวาลย์ หกัเงินผา่นธนาคาร
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291 05819 นายสมเชืCอ  สมศิริ หกัเงินผา่นธนาคาร
292 07948 นายศิริพงศ ์ เมียนเพช็ร์ หกัเงินผา่นธนาคาร
293 07340 นายฤทธิ6   นรากิจ หกัเงินผา่นธนาคาร
294 08991 นายสุรวนิท ์ ติCงหวงั หกัเงินผา่นธนาคาร
295 08223 นางปริณดา  พฒันขจร หกัเงินผา่นธนาคาร
296 06096 นางวรรณกร  เพง็เพช็ร หกัเงินผา่นธนาคาร
297 01589 นางอนงค ์ สุมาลี หกัเงินผา่นธนาคารวนัสุดทา้ยของเดือน

298 07426 นายภาณุวฒัน์  บุญยะรัตน์ หกัเงินผา่นธนาคารวนัสุดทา้ยของเดือน

299 08904 นายประภาส  ตะหรี หกัเงินผา่นธนาคารวนัสุดทา้ยของเดือน

300 03999 นายอาํมร  แซ่เฮา้ หกัเงินผา่นธนาคารวนัสุดทา้ยของเดือน

301 07302 น.ส.ละอองแกว้  หมื*นจร สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
302 10083 นายลุ๊กมนั  โตะ๊ฮีเล สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
303 09988 นายพีรยทุธ  ใจสมุทร สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
304 08464 น.ส.ศุทธินี  นฤภยั สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
305 06313 นายอาทร  ทิพยเ์พง็ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
306 10331 นางสาวจิรนนัท ์ เสนี สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
307 10233 นางสาวขนิษฐา  ชูเชิด สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
308 10769 นางสาวหรรษา  ชูดาํ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
309 10379 นายเจริญกิจ  สังสิทธิเสถียร สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
310 10752 นางสาวกรธิมา  แซ่ลิ*ม สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
311 08808 นายณฏัฐ ์ ปรางคน์อ้ย สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
312 07863 นายอรุณ  รักษว์งศ์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
313 05644 นายสนั*น  รักษารอด สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
314 05975 น.ส.กุลวดี  วชิยัโรจน์ภิรมย์ หกัผา่นเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์
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