
ลําดับที	 เลขที	สมาชิก ชื	อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุ

1 07947 นายชาตรี  สุธาพาณิชย์ บาํนาญสามญัศึกษา
2 07921 นางสายใจ  ชุมแกว้ บาํนาญสามญัศึกษา
3 07908 นางสุมณฑา  ชมมณี บาํนาญสามญัศึกษา
4 07784 นางบรรณกร  ติณรัตน์ บาํนาญสามญัศึกษา
5 07802 นายวนิิจ  เปล่งประดบั บาํนาญสามญัศึกษา
6 07639 นางประไพ  นกเกษม บาํนาญสามญัศึกษา
7 08319 นางจินตนา  ปริศวงศ์ บาํนาญสามญัศึกษา
8 08248 นายทินกร  เจือสุทธิลกัษณ์ บาํนาญสามญัศึกษา
9 08249 นางปัทมาภรณ์  เจือสุทธิลกัษณ์ บาํนาญสามญัศึกษา

10 08018 นางวชิรา  องัโชติพนัธ์ุ บาํนาญสามญัศึกษา
11 08153 นางแววไว  เอียดนุช บาํนาญสามญัศึกษา
12 06014 นางนงทิพย ์ บุญเรืองขาว บาํนาญสามญัศึกษา
13 06069 นางพรรณทิพย ์ แสงเจริญ บาํนาญสามญัศึกษา
14 06041 นางนฤมล  กสิณวฒัน์ บาํนาญสามญัศึกษา
15 06350 น.ส.ขนิษฐา  เทพภกัดี บาํนาญสามญัศึกษา
16 06371 นายมนูญ  แสงเจริญ บาํนาญสามญัศึกษา
17 06450 นางยพุิน  หลีเจริญ บาํนาญสามญัศึกษา
18 06627 นายเอกชยั  เพียรประสานกิจ บาํนาญสามญัศึกษา
19 06641 นายเทียน  จึ=งสกุล บาํนาญสามญัศึกษา
20 06827 นายสุทธีระ  บวัประจิตต์ บาํนาญสามญัศึกษา
21 06828 นายอนิรุทธ์  กอมะ บาํนาญสามญัศึกษา
22 01654 นางภูริษา  สมบติัยานุชิต บาํนาญสามญัศึกษา
23 01702 นายกมล  แกว้คาํ บาํนาญสามญัศึกษา
24 01828 นายอาํนาจ  เอียดนุช บาํนาญสามญัศึกษา
25 01167 นางอรพินท ์ ยนิเจริญ บาํนาญสามญัศึกษา
26 00566 นายสังวร  นกเกษม บาํนาญสามญัศึกษา
27 01000 นายเกรียงศกัดิ?   หลีเจริญ บาํนาญสามญัศึกษา
28 02354 นายสันติพร  ตนัติหาชยั บาํนาญสามญัศึกษา
29 02373 นายวรากร  หนูแกว้ บาํนาญสามญัศึกษา
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30 02365 น.ส.รื=นนภา  รัตนพงศ์ บาํนาญสามญัศึกษา
31 02045 นางสุพร  ติ@วตระกูล บาํนาญสามญัศึกษา
32 02079 น.ส.อารี  ยทุธการกาํธร บาํนาญสามญัศึกษา
33 02169 นางอรุณี  บุพพาศิรกุล บาํนาญสามญัศึกษา
34 02639 นางตรีมิตร  ซึB งหฤทยั บาํนาญสามญัศึกษา
35 02613 น.ส.สุมล  ชมเนียม บาํนาญสามญัศึกษา
36 02806 นางสุคนธา  ศิริมุสิกะ บาํนาญสามญัศึกษา
37 02845 นางวไิลลกัษณ์  ทองช่วย บาํนาญสามญัศึกษา
38 03392 นางจงกลนี  นิจภูริพนัธ์ บาํนาญสามญัศึกษา
39 03412 นางอนงคล์กัษณ์  ไชยศกัดิ? บาํนาญสามญัศึกษา
40 03494 นายบรรจง  นิ=มรัตน์ บาํนาญสามญัศึกษา
41 03006 นายวานิช  แซ่อ๋อง บาํนาญสามญัศึกษา
42 03000 นางอาํภา  สังหาร บาํนาญสามญัศึกษา
43 03105 นายปิซอน  มสัตนั บาํนาญสามญัศึกษา
44 03582 นางสุพตัรา  มาลินี บาํนาญสามญัศึกษา
45 03612 นายนวม  จิตรนิรัตน์ บาํนาญสามญัศึกษา
46 03613 นายวฒันา  หมูดเส็ม บาํนาญสามญัศึกษา
47 03753 นายเสถียร  โงว้สุวรรณ บาํนาญสามญัศึกษา
48 03754 นางวรรณี  โงว้สุวรรณ บาํนาญสามญัศึกษา
49 04229 นายประธาน  ตนัเปรมวงศ์ บาํนาญสามญัศึกษา
50 04227 นายกูอบัดนราหนี  สัญญา บาํนาญสามญัศึกษา
51 04280 นายสุรพล  ตัBงวรางกูร บาํนาญสามญัศึกษา
52 04272 นายเขตขนัต ์ อตัตวศิาล บาํนาญสามญัศึกษา
53 04067 นายเสริม  กาฬวงศ์ บาํนาญสามญัศึกษา
54 04790 นายสุเชษฐ  จินตสกุล บาํนาญสามญัศึกษา
55 04997 นางกุลธนี  จิตผวิงาม บาํนาญสามญัศึกษา
56 04998 นายทวสิีทธิ?   โพธิ? นอ้ย บาํนาญสามญัศึกษา
57 05000 นางสุวมิล  สุวรรณโณ บาํนาญสามญัศึกษา
58 04892 น.ส.สุมลวรรณ  นนัทกากุล บาํนาญสามญัศึกษา
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59 04926 นางอมัพร  ประทุมศรี บาํนาญสามญัศึกษา
60 04922 นางสุนทรี  แกว้คาํ บาํนาญสามญัศึกษา
61 04923 นางชุลี  กรักทองกรณ์ บาํนาญสามญัศึกษา
62 04867 นางนิตยา  ผวิเหลือง บาํนาญสามญัศึกษา
63 04385 นายภิญโญ  จนัทมุณี บาํนาญสามญัศึกษา
64 04401 นายมนสั  ไชยศกัดิ? บาํนาญสามญัศึกษา
65 04402 น.ส.วรรณดา  พร้อมมูล บาํนาญสามญัศึกษา
66 04341 นายมนตรี  นาคประคอง บาํนาญสามญัศึกษา
67 04641 นางฐิตาภา  สาํเภาเงิน บาํนาญสามญัศึกษา
68 04544 นางรัตนา  คงตรา บาํนาญสามญัศึกษา
69 04584 นางนวลนอ้ย  ลิBมซา้ย บาํนาญสามญัศึกษา
70 05649 นางเสาวคนธ์  มนธรรมสกุล บาํนาญสามญัศึกษา
71 05714 นายสากาด  เกาะหมาน บาํนาญสามญัศึกษา
72 05662 นางรัชนี  จึ=งสกุล บาํนาญสามญัศึกษา
73 05246 นางพรพิมล  ทองพิทกัษ์ บาํนาญสามญัศึกษา
74 05290 นางรัชนี  สุปราณี บาํนาญสามญัศึกษา
75 05107 นางสุภาพร  รัตนโอภาส บาํนาญสามญัศึกษา
76 05483 น.ส.ชะอุ่ม  พิศาลสินธ์ุ บาํนาญสามญัศึกษา
77 05513 นายยโุสบ  ชายเหตุ บาํนาญสามญัศึกษา
78 08704 นางพีระพรรณ  ทองใบ บาํนาญสามญัศึกษา
79 08679 นางพิไลวรรณ  ไชยพงศ์ บาํนาญสามญัศึกษา
80 08751 นายเฉลียว  ศรีรัตน์ บาํนาญสามญัศึกษา
81 08838 นายพิทยา  หนูฤทธิ? บาํนาญสามญัศึกษา
82 08856 นายสมศกัดิ?   ทุ่งหวา้ บาํนาญสามญัศึกษา
83 09211 นายสุวทิย ์ นิจภูริพนัธ์ บาํนาญสามญัศึกษา
84 09326 นายยงยทุธ  พฤกษะศรี บาํนาญสามญัศึกษา
85 09760 นายบรรพจน์  หอประยรู บาํนาญสามญัศึกษา
86 09555 นางป้อมเพชร  สนั=นพฒันพงศ์ บาํนาญสามญัศึกษา
87 09475 นายจดั  มีบุญ บาํนาญสามญัศึกษา
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88 10593 นางอรพรรณ  วชิญวรนนัท์ บาํนาญสามญัศึกษา
89 09495 นางสาคร  ปากบารา บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)
90 05366 นางอาํพนัธ์  ฤทธาภิรมย์ บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)
91 10125 นางอุบล  อกัษรพาลี บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
92 10134 นายปราโมทย ์ จนัทร์ธาํรงค์ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
93 10099 นางรจนา  คุณาธรรม บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
94 08612 นางศุภร  พฒันววิฒัน์ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
95 05192 นายสาธิต  หวงันุรักษ์ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
96 05293 นายสุชาติ  ยี=สุ่นศรี บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
97 05234 นางสุดสวาท  กุมารจนัทร์ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
98 05584 นางอจัฉรารัตน์  รักขา บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
99 05844 นายประพจน์  รุ่งแดง บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16

100 05805 นางสุวมิล  ประกอบชยัชนะ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
101 05799 นายรังสฤษฎ ์ ศรีปาน บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
102 05894 นางประคอง  จนัทจิตร บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
103 05925 นายจาํรัส  นิติวศิิษฎก์ุล บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
104 04823 นางสิตีมาเหรียม  รุ่งแดง บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
105 03001 นางกาญจนา  ปาโต บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
106 03663 นางสมศรี  ชอบกิจ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
107 03681 นายชิต  เอียดเฉลิม บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
108 03581 น.ส.ระววีรรณ  ดุลยาภรณ์ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
109 02610 นายเกษม  จนัทร์พงษ์ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
110 02484 นายชชัพิสิฐ  แสงอาภา บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
111 01179 นายวงั  เล่งเจริญ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
112 07549 น.ส.วนิา  เปล่งประดบั บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
113 08453 น.ส.อรุณี  จิรโสภณ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
114 08270 นายบุญเลิศ  ชูชื=น บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
115 08236 นายประสงค ์ วาดี บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
116 06800 นายเฉลิม  วงศฤ์คเวช บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
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117 06712 นางอารีรัตน์  หนูชูสุข บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
118 06769 นายลอด  บูเก็ม บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
119 06749 จ.ส.อ.ประเวศ  ยอ้ยนวล บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
120 06764 นายระดบั  สองเมือง บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
121 06950 นางสุดา  ท่ามตระกูล บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
122 07189 นางเพญ็ศรี  กนัควร บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
123 07240 นายอิดริส  ลดัเลีย บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
124 05969 นายววิฒัน์  มหทัธโน บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
125 06211 นายสุชีพ  พรหมอินทร์ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
126 06349 นางจุรินทร์  เพง็จนัทร์ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
127 06418 นายสัญญา  พงศสุ์ชาติ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
128 06490 นายอนุรักษ ์ ละใบยโูส๊ะ บาํนาญสามญัศึกษา สพม.16
129 10377 นางสาวฮาบีบะ๊  ปากบารา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
130 10724 นางสาวสุดารัตน์  ชุมบุญรักษ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
131 10696 นางสาวฐรินดา  สังยาหยา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
132 10655 นางโรฮานา มนูญดาหวี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
133 10627 นายประยกุต ์ ยทุธกาศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
134 10542 นางสาวจุฑาทิพย ์ เอี=ยมปิยะกุล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
135 10834 นางปรินดา  ขนุแผน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
136 10862 นางสาวจินตนา  อุบล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
137 10744 นางสาวมาซีตะ๊  หลงัจิ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
138 11017 นางสาวโรสนานี  กาสอ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
139 11135 นางสาวฟาติหมะ๊  นิโสย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
140 11132 นางสาวภณิตา  ไวยวฒิุ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
141 10135 นายสุริยา  หลีเส็น โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
142 10169 นายเอกพล  รองเดช โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
143 09959 นางนนัทน์ภสั  ประสิทธิ? ชยัชาญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
144 10007 นางสาววลัลา  ใบบาว โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
145 10079 วา่ที= ร.ต.ดนตอเหลบ  รอโสนส๊ะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
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146 10105 นางสาววมิลศรี  อดทน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
147 09707 นางสาววาสนา  ทองจิบ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
148 09778 นายณฐัวฒิุ  ยาแม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
149 09749 นางสาวดรุณี  ทองขวญั โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
150 09755 นางดรุณี  ทองกรด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
151 09762 นางพิชยา  ระธารมณ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
152 09467 นางสาวพรพิสุทธิ?   มียงั โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
153 09570 นายคุณานนต ์ ทองกรด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
154 08849 นางนิตยา  กั=วพานิช โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
155 08828 นายวชิาญ  สาํเภาเงิน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
156 08823 นางกนกเลขา  เจริญผล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
157 08768 นางเจะ๊โสม  ขนุฤทธิ? โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
158 08769 นางปิยะนุช  พนักาแด โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
159 08571 น.ส.สุนทรี  ศุทธิวรรณรักษ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
160 09239 นางนริญญา  ทองอยู่ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
161 09319 นายอรรถชยั   บุญฤทธิ? โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
162 09331 นางสาวสาวณีิ  สิทธิชยั โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
163 09148 น.ส.สุรัษฎา  ศรีสมานุวตัร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
164 09143 นางราตรี  คงสุข โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
165 09164 วา่ที= ร.ต.หญิงเจะ๊อบัเซ๊าะ กาสาเอก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
166 09029 นางอรัญญา  สนูบุตร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
167 09030 นางฉ๊ะ  หมาดมาสัน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
168 09027 นายอรรถพร  สารานพกุล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
169 09012 นางอุไรวรรณ  ปะดูกา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
170 09020 น.ส.ณฐัชา  พรหมหิตาธร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
171 09082 นางศิโรรัตน์  อนนัตถ์าวร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
172 09052 นายอบัดลรอศกัดิ?   มณีโส๊ะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
173 07333 นางตวงพร  ห่อเพช็ร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
174 07282 น.ส.กฤตยาพร  พวงมณี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
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175 07270 นางสิริลกัษณ์  ดวงตา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
176 07371 นางจรัสศรี  ไชยกุล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
177 07374 นางสาวธนนัณฏัฐ ์ ชูหะรัญ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
178 07406 นางณฏัฐา  กั=วพานิช โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
179 07142 นางอารี  อตัตวศิาล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
180 07062 นางรุจรว ี มุณีแนม โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
181 06961 น.ส.สุภาพร  ละอองวจิิตร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
182 06752 นายอบัดลรอศกัดิ?   อาลี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
183 06242 นายวรัิช  ประกอบชยัชนะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
184 06243 นายเวยีน  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
185 06218 นายวธิาน  สุริยะกานนท์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
186 06636 นางสนธยา  มาวงศ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
187 06492 นางอบ  แซ่เฮ่า โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
188 08452 นายสุภาพ  เจริญผล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
189 08201 นางวาสินี  ขจีรัมย์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
190 08078 นางอมัภาพนัธ์  จิเบญ็จะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
191 07930 นางศลิษา  มูสิกวงศ์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
192 07922 นางวราภรณ์  คาํแกว้ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
193 07850 นายบญัชา  กลบัศรีอ่อน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
194 07455 นายอนุชา  อิสระทะ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
195 05918 นายอรุณ  บุญมาก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
196 05678 นายเอนก  หิรัญสถิตย์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
197 05514 นายจาํแนก   เรืองติก โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
198 04654 นายสุธารักษ ์ บินรินทร์ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
199 04889 นายเสนอ  ไมตรี โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
200 09465 นางสุนีย ์ เหล่าทอง พนกังานราชการ ร.ร.พิมานพิทยาสรรค์

201 04751 นายเพียร  จนัทร์เอียด โรงเรียนสตูลวทิยา
202 05803 นางวรรณี  บุญเพิ=ม โรงเรียนสตูลวทิยา
203 07452 น.ส.นายลูา  ดาเลาะ โรงเรียนสตูลวทิยา
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204 07454 นายนิพฒัน์  คงรัตน์ โรงเรียนสตูลวทิยา
205 07617 นายญาณกว ี แกว้วงศ์ โรงเรียนสตูลวทิยา
206 07836 นายอภิชยั  แกว้ประดิษฐ์ โรงเรียนสตูลวทิยา
207 07739 นางฟารีดา  กุลโรจนสิริ โรงเรียนสตูลวทิยา
208 07973 นายเจริญ  จุลนนัโท โรงเรียนสตูลวทิยา
209 07991 นางพรทิพย ์ สิทธิชยั โรงเรียนสตูลวทิยา
210 08082 นางณูรไอนีB   ลาโยด โรงเรียนสตูลวทิยา
211 08089 นายคมสัน  ศิริแสง โรงเรียนสตูลวทิยา
212 08109 น.ส.ณหทยั  ลสัมาน โรงเรียนสตูลวทิยา
213 08038 นางสมสวาท  ลิมานนั โรงเรียนสตูลวทิยา
214 08058 นายอดุลย ์ ตาเดอิน โรงเรียนสตูลวทิยา
215 08144 นางซอฟียะ  มรรคาเขต โรงเรียนสตูลวทิยา
216 08139 นางนนัทนา  อิศโร โรงเรียนสตูลวทิยา
217 08479 นางฉววีรรณ  เส็มสัน โรงเรียนสตูลวทิยา
218 08420 นางจริยกร  ประกอบชยัชนะ โรงเรียนสตูลวทิยา
219 06459 นางจินฐัดา  ชูช่วย โรงเรียนสตูลวทิยา
220 06455 นางจินดาวรรณ  บุญเตี=ยว โรงเรียนสตูลวทิยา
221 06407 นายการุณย ์ ติณรัตน์ โรงเรียนสตูลวทิยา
222 06688 นายไพเราะ  รังษีสวา่ง โรงเรียนสตูลวทิยา
223 06534 นางณฎัยา  แสงอรุณ โรงเรียนสตูลวทิยา
224 06585 นางสาวลมยั  สิงหโกมล โรงเรียนสตูลวทิยา
225 06605 นางมยรีุ  เจะเลาะ โรงเรียนสตูลวทิยา
226 06328 นายประทีป  บวัสิน โรงเรียนสตูลวทิยา
227 06835 นายทศพล  โคกเขา โรงเรียนสตูลวทิยา
228 06826 นายสมยศ  แสงอรุณ โรงเรียนสตูลวทิยา
229 06945 นายวรีะศกัดิ?   พทับุรี โรงเรียนสตูลวทิยา
230 06949 นางจิรวรรณ  ปรางจนัทร์ โรงเรียนสตูลวทิยา
231 06900 นางรติมา  คงคาํสวน โรงเรียนสตูลวทิยา
232 07159 นายเสนอ  ลาทพั โรงเรียนสตูลวทิยา
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233 07175 น.ส.พิมเดือน  สังขท์อง โรงเรียนสตูลวทิยา
234 07193 นายเลิศศกัดิ?   ประกอบชยัชนะ โรงเรียนสตูลวทิยา
235 07254 นายสโมสร  ทองสิพพญัPู โรงเรียนสตูลวทิยา
236 07245 นางสาวปริยากร  กุณโรจร โรงเรียนสตูลวทิยา
237 07248 นายอนวชั  ณ สงขลา โรงเรียนสตูลวทิยา
238 07361 นางปัญธาดา  จนัทร์จิตรจริงใจ โรงเรียนสตูลวทิยา
239 07336 น.ส.ปิยนนัท ์ บุบผะโก โรงเรียนสตูลวทิยา
240 07331 นางยพุิน  จนัทบูลย์ โรงเรียนสตูลวทิยา
241 09105 นายภทัรกร  หมาดฉิม โรงเรียนสตูลวทิยา
242 09106 นางสอฟียะ๊  เส็นติระ โรงเรียนสตูลวทิยา
243 09100 นางสาวบุญประภา  ช่วยชม โรงเรียนสตูลวทิยา
244 09101 นางอทิยาภรณ์  เพชรสลบัแกว้ โรงเรียนสตูลวทิยา
245 09237 นายเลิศศกัดิ?   พิกุล โรงเรียนสตูลวทิยา
246 09229 นางอาบีบะ๊  ดาหมาด โรงเรียนสตูลวทิยา
247 09311 นายสิน  ทองไฝ โรงเรียนสตูลวทิยา
248 08579 นางวไิล  หนูคงแกว้ โรงเรียนสตูลวทิยา
249 08604 นางตรีนุช  ทิศเมือง โรงเรียนสตูลวทิยา
250 08664 นายมาโนช  มณีวทิย์ โรงเรียนสตูลวทิยา
251 08674 นางฮาสนะ  โคกเขา โรงเรียนสตูลวทิยา
252 08728 นางจิตติมา  บุญนวล โรงเรียนสตูลวทิยา
253 08698 นางรัสรียา  ปังหลีเส็น โรงเรียนสตูลวทิยา
254 08980 นายสุริยนั  บิลหีม โรงเรียนสตูลวทิยา
255 09464 นายราเหม  ด่อล๊ะ โรงเรียนสตูลวทิยา
256 09458 นางสาวศิรินนัท ์ ชาํนาญดง โรงเรียนสตูลวทิยา
257 09719 นายวชิิต  คงรักษ์ โรงเรียนสตูลวทิยา
258 09712 นางสาวพชัราภรณ์  ยาบา โรงเรียนสตูลวทิยา
259 09714 นายพงษศ์กัดิ?   คงสง โรงเรียนสตูลวทิยา
260 09715 นายรัตน  ทวนทอง โรงเรียนสตูลวทิยา
261 09741 นายวชิยั  รัตนศิริ โรงเรียนสตูลวทิยา
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262 09864 นางสร้อย  นวลเเกว้ โรงเรียนสตูลวทิยา
263 09879 นางสาวมทัธนา  ตาเดอิน โรงเรียนสตูลวทิยา
264 09812 นายฉุดดิน  สันง๊ะ โรงเรียนสตูลวทิยา
265 09820 นางสาวลียานา  ประทีปวฒันพนัธ์ โรงเรียนสตูลวทิยา
266 10082 นางสาวสมปรอณา  อาดมั โรงเรียนสตูลวทิยา
267 10261 นางสาวยามีละห์  ดาํเตะ๊ โรงเรียนสตูลวทิยา
268 10239 นายสุเทพ  มะลิวลัย์ โรงเรียนสตูลวทิยา
269 11070 นายนาว ี มะสมนั โรงเรียนสตูลวทิยา
270 11050 นางสุวมิน  เชี=ยหว้น โรงเรียนสตูลวทิยา
271 10753 นางจิรภทัร  ติ@วตระกูล โรงเรียนสตูลวทิยา
272 10811 นางสาวมาเรียม  โตะ๊ประดู่ โรงเรียนสตูลวทิยา
273 10802 นายสัมฤทธิ?    สิงห์แกว้ โรงเรียนสตูลวทิยา
274 10821 นางสาวกสัมูณี  แวสาแล โรงเรียนสตูลวทิยา
275 10858 นายวทิยา  มิหอมมิ โรงเรียนสตูลวทิยา
276 10871 นางสาววาสนา  หมดัเส็น โรงเรียนสตูลวทิยา
277 10524 นางเกษรา  หสัมา โรงเรียนสตูลวทิยา
278 10654 นางสาวนิตยา  ชาํนาญคราด โรงเรียนสตูลวทิยา
279 10639 นางสาวปาริชาติ  ศิลป์ศร โรงเรียนสตูลวทิยา
280 10695 นางวนัเพญ็  บุญฤทธิ? โรงเรียนสตูลวทิยา
281 10489 นางสาวดวงรัตน์  หลาํโอะ๊ โรงเรียนสตูลวทิยา
282 10494 นางสาวนาราภทัร  ชยัศิริ โรงเรียนสตูลวทิยา
283 10469 นางอรวรรณ  มากชูชิต โรงเรียนสตูลวทิยา
284 10401 นายอิสฮกั  กูยาหยา พนกังานราชการ ร.ร.สตูลวทิยา
285 05052 นายสมกิจ  ปริศวงศ์ หกัเงินกบัทางสหกรณ์
286 03730 นายเจริญ  ทองหวั=น หกัเงินกบัทางสหกรณ์
287 05550 นางยพุาพกัตร์  โสมพะโยม หกัเงินกบัทางสหกรณ์
288 10630 นางธิดาเทพ  อศัสลาม หกัเงินกบัทางสหกรณ์
289 06878 นางปัณฑิตา  ไกรทอง หกัเงินผา่นธนาคาร
290 08504 นายนเร  แสวงรัตน์ หกัเงินผา่นธนาคาร
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ลําดับที	 เลขที	สมาชิก ชื	อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื	อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที	 13 (สามัญ)

291 06329 นายปรีชา  เอีBยวเล็ก หกัเงินผา่นธนาคาร
292 06855 นายนิกร  มหนัตกิ์จ หกัเงินผา่นธนาคาร
293 06834 นางกลัยาณ์  มหนัตกิ์จ หกัเงินผา่นธนาคาร
294 09680 นายประทีป   ศรีษะสมุทร สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
295 09775 นางสาวนิศานาท  จนัทรมณี สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
296 09466 นางพรยมล  วงษพ์นัธ์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
297 09935 นางโสภิตา  กาพยเ์กิด สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
298 09909 นางสาวธิดา  ขวญัพรม สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
299 06365 น.ส.วนัเพญ็  สังขศิ์ลป์เลิศ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
300 10022 นางรววิรรณ  เมืองสุวรรณ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
301 09729 นางชนานนัท ์ ศรีสุวรรณ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
302 10117 นางสุวลกัษณ์  พฤกษหิรัญ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
303 02112 นายหวล  เจา้เพง็ หกัผา่นเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์
304 10221 นายฐนกร  สองเมืองหนู สามญันอกเขต
305 10361 นางสาวจิระภา  รักษท์อง สามญันอกเขต
306 08841 นายบุญเชิด  สวา่งเพชร สามญันอกเขต
307 09912 นายสาโรจ  แกว้มณี สามญันอกเขต
308 10365 นางเกษศิรินทร์  ธรรมโชติ สามญันอกเขต
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