
ลําดับที	 เลขที	สมาชิก ชื	อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุ

1 04158 นายกมล  ชูแสง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
2 04474 นายกมล  พรหมบุญแกว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
3 01867 นายกมล  สถิรพฒันกุล บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)
4 06962 นายกมลชยั  ดิสระ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
5 06066 นางกมลทิพย ์ ประชุมรัตน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
6 07625 น.ส.กมลพร  ทิพยแ์กว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
7 08436 นายกร  พวงแกว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
8 09414 นางกรทอง  จิระภคักฤตติกา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
9 07511 นางกรรณิกา  เดชกุมพล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล

10 02357 นางกรรภิรมย ์ จงหวงั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
11 06410 นายกฤษ  จนัทร์ปลอ้ง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
12 05255 นางกฤษฏารัตน์  กลัชาญพิเศษ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
13 08073 นางกฤษณา  นามพิสิฐศิริกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
14 04080 นางกญัจนา  ไพรัตน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
15 03033 น.ส.กญัญา  แสงเพช็ร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
16 02266 น.ส.กนัธิมา  สุวรรณกิจ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
17 04378 นางกนัยา  มิตรเปรียญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
18 01237 นางกลัยา  พวงแกว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
19 05087 นางกาญจนา  ชุมแกว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
20 06409 นางกาญจนา  ไมเ้รียง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
21 09203 น.ส.กาญจนา  แสงเจริญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
22 03770 นางกาญจนา  หิรัญญสมบติั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
23 04141 นางกาบมณี  เสมาทอง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
24 03839 น.ส.กิ?งแกว้  กุลไพบูลย์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
25 02340 นางกุลญาดา  ลิมานนท์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
26 06562 นายเกลื?อม  โยมเมือง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
27 08256 นายเกษม  นอ้ยสาํลี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
28 01570 นายเกืAอ  กัAวพานิช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
29 01321 นายโกวทิ  เอียดนุช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล

บัญชีรายชื	อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที	 5 (บํานาญ อ.เมืองสตูล)
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30 06446 นายขอม  ทรัพยมี์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
31 03755 นายคล่อง  จินดานุ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
32 04077 นายคะแนน  ประทีปวฒันพนัธ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
33 08068 นายคาํนึง  ดวงจนัทร์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
34 04846 นางเครือวลัย ์ ย ั?งยนื บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)
35 05465 นางฆอดียะ๊  ช่างคิด บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
36 06588 นางงามจิตต ์ หลงกูนนั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
37 03043 นางจงกลนี  เทพไชย บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
38 10622 นางจรรยา   จนัทร์ปลอ้ง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
39 06912 นางจรวยพร  สุวรรณรัตน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
40 07911 นายจรินทร์  จีระเสถียร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
41 10468 นางจรุงกลิ?น  รัตนะ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
42 08092 นายจรุวตัร  ศรีดนุเดช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
43 04691 นายจรูญ  เจริญวงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
44 06180 นายจรูญ  สันบู บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
45 05427 นายจเรรัตน์  โตะ๊หวนัหลง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
46 02748 นางจนัทร์จิรา  สังขท์อง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
47 01050 นางจนัทร์เพญ็  เสนดาํ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
48 02241 นางจนัทร์ศรี  ชุมเขียว บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
49 05337 นางจนัทรา  ฮะอุรา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
50 01192 นางจนัทิรา  แป้นช่วย บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
51 06515 นางจนัทิรา  เศรษฐพูธ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
52 08601 นายจ่า  ชยัวงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
53 04879 นางจารีย ์ มีบุญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
54 08192 นางจารึก  ทองเมือง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
55 10420 นายจารึก  โภชนุกูล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
56 00877 นางจารุนนัท ์ กาญจนประพนัธ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
57 02295 นายจาํนงค ์ เหล่าสุวรรณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
58 10657 นางจาํนงคน์าถ  จินดากุลเวศ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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59 06058 นางจาํเริญ  จนัทร์จกัษุ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
60 07215 นายจาํลอง  ปานเล่ห์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
61 08233 นางจิตตรัตน์  ศรีสม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
62 03664 นางจิตประภา  จอมสวา่ง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
63 04342 น.ส.จิตรลดา  แกว้แสงอ่อน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
64 02120 นางจินตนา  ชาติสุวรรณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
65 03615 นางจินตนา  ศรีนอ้ย บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
66 05867 นางจิรภา  วงศก์ระพนัธ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
67 02929 นายจีรศกัดิG   หมีนเตะ๊ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
68 04469 นางจีระพนัธ์  พิศาลสินธ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
69 06230 นางจุรี  อรุณอร่ามศกัดิG บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
70 08705 นางจุรีย ์ ทองบวั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
71 02277 นางจุไรวรรณ  เกิดผล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
72 04845 นางจุฬาภรณ์  ทิศษา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
73 04807 นายเจน  ขวญัทอง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
74 08997 นายเจริญ  มณีพรหม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
75 04089 นางเจะ๊บวง  สุปราณี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
76 09794 นางเจิม  ช่วยสมบูรณ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
77 04792 นางเจียมจิตร  อนุวฒันวงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
78 08369 นายฉลอง  แกว้กระจ่าง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
79 02933 นายฉลอง  โหลสกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
80 02249 นายฉลาด  ทองร้อยชั?ง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
81 06793 นายฉลาด  ทบัทดั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
82 05549 นางฉววีรรณ  เทพภกัดี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
83 04967 นางฉววีรรณ  ฮะอุรา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
84 06380 นายเฉลิม  ขินล่อง บาํเหน็จ (หกัผา่นธนาคาร)
85 03575 นายเฉลิมชยั  พุม่ปราณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
86 05046 นางเฉลิมศรี  ผวิเหลือง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
87 06374 นางเฉลิมศรี  โภชนา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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88 06003 นายแฉลม  คงตรา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
89 10333 นางโฉม  ศรีดนุเดช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
90 03742 นายชโนดม  ไชยภกัดี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
91 00792 นายชม  ผลึกเพชร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
92 06882 นายชอบ  ไกรสยาม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
93 00961 นางช่อมาลี  นาคบรรพต บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
94 05866 นายชะอุ่ม  วงศก์ระพนัธ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
95 00688 นางชะเอม  เสาวคนธ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
96 03868 นายชยัทตั  ตนัสกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
97 04947 นายชยัพร  กลัยาศิริ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
98 01895 นายชาตรี  สันบู บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
99 08317 น.ส.ชุติมา  รัตนวรรณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล

100 04039 นายชุมพร  เอีAยวศิริโชค บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
101 01102 นายชุมพล  ติณรัตน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
102 06868 นางชูศรี  วรรณทอง บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)
103 09596 นายแซม  ไชยจิตต์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
104 07522 น.ส.ฐชณรร  ลิมปมาศ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
105 03485 นายฐานนัดร์  มนสัวนิ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
106 05259 นายณรงคฤ์ทธิG   วชิยัธรรมธร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
107 02777 นายณรงศกัดิG   ไมเ้รียง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
108 08071 นางณฏัฐนิช  รอดคงที? บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
109 02346 นายณฐัวฒิุ  อาํมาตยนิ์ติกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
110 04265 นายดนตอเหลบ  หมาดเหยด บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
111 04905 นางดรุณี  มะมิง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
112 04081 น.ส.ดรุณี  สุปราณี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
113 02760 นายดวง  บางพงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
114 04463 น.ส.ดวงจนัทร์  วรีะวานิช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
115 04149 นางดุษฏี  ตนัสกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
116 05668 ด.ต.เดช  แกสมาน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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117 02402 นายเดชา  คงแขง็ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
118 04919 นายโดด  รบบานา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
119 01798 นายถนดั  สังวาลย์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
120 04218 นายทนง  โลหะจินดา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
121 09895 นางทรงศรี  คงสุข บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
122 08090 นายทวศีกัดิG   เมธีลกัษณ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
123 01431 นางทนัตา  ชูช่วย บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
124 06320 นางทิพยอ์รุณศรี  ทองช่วย บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
125 07816 นายเทิดศกัดิG   วชิญวรนนัท์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
126 10275 นายธนโชติ  จารุโศภิตกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
127 04291 นางธนาฤดี  ซ่วนยะโก บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
128 04260 นางธนีภรณ์  สุขแกว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
129 01170 นางธานี  มานะกลา้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
130 04144 นายธีรภทัร์  ไชยจารีย์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
131 04638 นายธีระ  ปานรงค์ หกัเงินผา่นธนาคาร
132 06377 นางนงเยาว ์ วชิญวรนนัท์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
133 05438 นางนพคุณ  บุญแนบ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
134 00600 นางนพคุณ  สมะบุพ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
135 07207 นายนพพร  มะยรุะเป็นซะ หกัเงินกบัทางสหกรณ์
136 02537 นายนรบดี  โชโต บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
137 05324 นายนเรนทร์  ฮ่องสกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
138 06735 นางนฤตยา  เบญ็จพงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
139 10345 น.ส.นฤมล  แซ่หลี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
140 05809 นางนวลฉว ี ตนัพานิช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
141 08397 นางนวลศรี  รัตนบุรี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
142 07382 นางนตัถณ์พชัร  ศรีสมานุวตัร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
143 03934 นางนนัทพรรณ  คงแขง็ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
144 05598 นายนิตย ์ เพง็แกว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
145 04611 น.ส.นิตยา  กงัวานกิจ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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146 03224 นางนิตยา  แซ่ลิ?ม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
147 07005 นายนิพนธ์  เพช็รทอง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
148 09624 นายนิพนธ์  สวสัดี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
149 04858 นางนิภา  แซ่เฮา้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
150 05949 นางนิภา  ดงัเด่น บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
151 01795 นายนิรัตน์  ดาํศรี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
152 05424 นายนิรันดร์  ทองสุวรรณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
153 04419 นางนิรันดร์  ธรรมบาํรุง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
154 04853 นายนิรันดร์  วงคก์ระพนัธ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
155 03133 นางนิราศรี  โตะ๊หวนัหลง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
156 07909 นางเนืองนิตย ์ ดวงภกัดี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
157 06381 น.ส.แน่งนอ้ย  แสงรัตนโอภาส บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
158 02795 นายบรรจบ  พยายาม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
159 08468 นางบงัอร  ตนัสกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
160 01463 นายบาสอด  บุญนาํ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
161 01978 นางบุญเกิด  บวัอ่อน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
162 03980 นางบุญช่วย  ชิตทะวงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
163 06027 นางบุญธรรม  บุญช่วย บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
164 03519 นายบุญพร  สามารถ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
165 00975 นายบุญแพ  โกประวติั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
166 06779 นางบุญมาศ  ศรีสุวรรณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
167 08750 นางบุญรี  เส็นสมมาตร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
168 03954 นายบุญเรือง  ศิริวฒัน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
169 09461 นางบุษบา  ฌอสกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
170 04766 น.ส.เบญจพร  เกิดผล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
171 00635 น.ส.เบญจมา  กงัวานกิจ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
172 05929 น.ส.เบญจมาศ  ดารารุจา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
173 08744 นางเบญจมาศ  หลีเส็น บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
174 10836 นางเบญ็จะ  ทนัสมยั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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175 06228 นางเบญ็จา  ดาหมาน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
176 04579 นางปนดัดา  โชติมณี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
177 04301 นายประจวบ  ทองกรด บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
178 05370 นางประจวบ  เหล่าสุวรรณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
179 05006 นายประชาธิป  มนสัวนิ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
180 04630 นางประดบั  เกษตรสมบูรณ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
181 08706 นายประเทือง  ศิริมุสิกะ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
182 02370 นายประนาท  นุรักษภ์กัดี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
183 04444 นางประไพ  บุญช่วย บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
184 08446 นางประไพ  อุบลพงษ์ บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)
185 02176 นางประมูล  มีบุญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
186 07216 นายประสิทธิG   พยายาม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
187 01347 นายประสิทธิG   ภูมิธรกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
188 01812 นางปราณี  โกสียรั์ตนาภิบาล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
189 06881 นางปราณี  ไกรสยาม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
190 08211 นางปราณี  สุวรรโณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
191 00904 นางปราณี  หลีพงษ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
192 05750 นายปรีชา  ราชรักษ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
193 04681 นายปรีชา  เหาะหาด บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
194 04472 นายปาเดน  ปันดีกา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
195 07554 นางปาลีรัตน์  เหมรา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
196 02551 นางปิยะดา  กลบัแกว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
197 03572 นางผกามาศ  เหมศิริ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
198 01581 ส.ต.ต.ผดุง  ชนะภยั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
199 03185 นายผดุงศกัดิG   วมิลนิมิตร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
200 04457 นางผะอบ  ทิพยด์นตรี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
201 08558 นางผาณิต  แสงงาม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
202 02251 นางผสุดี  ปิ? นทองพนัธ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
203 06051 นางผสุดี  พลรักษ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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204 03182 นายพชรพล  ปานเพชร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
205 04610 นางพรทิพย ์ กัAวพานิช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
206 10168 นางพรทิพย ์ เจิมพงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
207 07928 นางพรทิพย ์ เฉิดฉายพนัธ์ุ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
208 07730 นางพรทิพย ์ ห่อทอง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
209 06250 นางพรทิพย ์ ฮ่องสกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
210 07485 นายพรพล  หลงัจิ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
211 08297 นางพรรณี  โอมปาน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
212 05776 นางพวงพิศ  ลิมานนท์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
213 03888 นางพนัณี  ปานเล่ห์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
214 05581 นางพนัทิพา  จินดาวฒัน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
215 05733 นางพนัธ์ทิพย ์ ราชฤทธิG บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
216 04078 น.ส.พนัธ์ุพิไล  เกตตะพนัธ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
217 08600 นางพิญญา  ชยัวงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
218 07342 นางพิมพร  มีเสน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
219 07726 นายพิศ  ฉิมนวล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
220 07137 นางพูนศิริ  จินเอียด บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
221 05071 นางเพญ็นภา  ปานรงค์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
222 04211 นายเพญ็ภาค  สุวรรณจินดา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
223 07060 น.ส.เพญ็ศรี  ธรรมรัตน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
224 03049 น.ส.เพญ็ศรี  ปราณสุข บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
225 04169 น.ส.เพญ็ศรี  สุวรรณชาตรี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
226 04930 นางเพิ?มสุข  ฉิมนวล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
227 04635 นายโพธิG   โกประวติั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
228 05214 นายไพจิตร  มณีพรหม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
229 05151 นายไพฑูรย ์ เทอดเกียรติกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
230 05875 นายไพทศัน์  นาคบรรพต บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
231 07119 นายไพบูลย ์ เทพภกัดี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
232 06436 นายไพรัช  สวสัดี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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233 06916 นายไพโรจน์  แดงมณี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
234 01572 นายไพโรจน์  ทิพยม์ณี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
235 03736 นายไพโรจน์  สังฆานาคิน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
236 00976 นายไพโรจน์  อุ่นเสียม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
237 00812 นายภิญโญ  พรหมสุนทร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
238 04258 นายภิภพ  วฒันะ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
239 05780 นางมณี  กาฬวงค์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
240 06883 นางมณี  ศิธราชู บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
241 08480 นางมณีรัตน์  ดวงดี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
242 04556 นางมนฤดี  พูลสิน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
243 07709 นายมนสั  จนัทวเิวช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
244 01523 นายมนสั  องัสุภานิช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
245 08208 นายมนูญ  ดาเระหมีน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
246 05812 นายมนูญ  โตะ๊เอียด บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
247 02094 นางมทันา  แซะอาหลี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
248 03603 นางมารศรี  กุลทอง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
249 07458 นางมาเรียม  แหล่ทองคาํ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
250 06408 นางมาลี  ทิพยด์นตรี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
251 05951 นายมู่สา  เถาวลัย์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
252 02409 นางยบุล  ดวงใส บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
253 01550 น.ส.ยพุวรรณ  ตนัชนะพนัธ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
254 01893 น.ส.ยวุติา  สวสัดิภาพ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
255 06125 นางเยาวนิจ  พลรักษ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
256 02644 น.ส.เยาวภา  ใบหลี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
257 07481 นางเยาวลกัษณ์  ฮะอุรา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
258 02582 นางรสนา  บินสอาด บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
259 03601 นายระเริง  รัตนเกษร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
260 07102 นายรังสิทธิG   สุปราณี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
261 07904 นางรัตติยา  แกสมาน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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262 02776 นางรัตนศรี  สิทธิสาร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
263 03946 นางรัตนา  แกว้ทอง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
264 02366 นางรัตนา  จารุวรรณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
265 02758 น.ส.รัตนา  องัโชติพนัธ์ุ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
266 07958 นายราเชนทร์  ยาติกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
267 06358 นางราณี  อุตรา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
268 05208 นายราดาด  หลงัจิ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
269 07320 นางราตรี  รัตนโกศล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
270 05826 นางราภรณ์  มนสัวนิ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
271 04371 นางรําไพ  สุวรรณะ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
272 01536 นายเรวตั  พฒันขจร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
273 04456 นางโรจนา  จนัทรานุศาสตร์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
274 07868 นายลว้น  กลา้แขง็ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
275 06836 นางละเมียด  ธรรมชาติ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
276 05538 นางละออ  ใจสมุทร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
277 01131 นางละออ  สระกวี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
278 06065 น.ส.ละออง  ฉตัรชยัวงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
279 05201 นางละเอียง  ยรรยงฤทธิG บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
280 06149 น.ส.ละเอียด  แกว้แสงอ่อน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
281 05014 นางลกัษณา  หิรัญญสมบติั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
282 05158 นางลดัดา  อจัฉริยะวฒัน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
283 05950 นายเล็ก  ตนัตยพนัธ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
284 04567 นางเลขา  ทุ่งหวา้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
285 07074 นายเลิศศกัดิG   ศรีดนุเดช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
286 08430 นายวงศ ์ ชูเกิด บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
287 03732 นางวณี  วฒิุการ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
288 06251 นางวณีวรรณ  สุวรรณรัตน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
289 04170 นางวนิดา  พูรั่ตนะศิลป์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
290 01641 นางวรรณดี  สุธาพาณิชย์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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291 07139 นางวรรณา  ทองสิวรรณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
292 04041 นางวรรณา  สวสัดี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
293 05179 นางวรรณา  เอี?ยวเหล็ก บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
294 08172 นางวรรณี  ศรีดนุเดช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
295 02830 นายวรวธุ  ช่วยบุญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
296 06670 นายวรัญญ ์ องัสุภานิช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
297 04648 นายวรัตน์  แสงเจริญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
298 05268 นางวราภรณ์  จีระเสถียร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
299 05455 นางวราภรณ์  ยนิเจริญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
300 08568 นายวราห์  แสงเจริญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
301 06200 น.ส.วลญัช์กร  มานะศิริ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
302 02836 นางวลยัพร  เจริญผล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
303 09412 นายวสันต ์ ทองเมือง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
304 09923 นายวชัระ  วชัระสกลพงษ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
305 06447 นางวชัรี  เงินหล่อ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
306 00666 นางวนัดี  ศรีประยรู บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
307 02717 นายวจิิตร  จนัทรัตน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
308 04430 นางวจิิตรา  ตนัเปรมวงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
309 10049 นายวทิชยั  อรุณอร่ามศกัดิG บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
310 08378 นายวนิยั  รุ่งรักษา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
311 05495 นายวนิยั  อาํมาตยนิ์ติกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
312 09312 นายวนิิจ  มุขวลัย์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
313 07286 นายวภิชัภณ  สุธากุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
314 03028 นางวภิาดา  บุญชูดวง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
315 02980 น.ส.วภิาวลัย ์ รุ่งรักษา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
316 06114 นายวโิรจน์  ยกชม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
317 07776 นายวโิรจน์  สง่าบา้นโคก บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
318 07349 นายวเิลิศ  ลิมปมาศ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
319 07760 นางวไิล  ชินพงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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320 05685 นางวไิลวรรณ  เดชกลา้หาญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
321 06342 นายวศิิษฐ ์ โภชนา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
322 04185 นางวณีา  รัตนะ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
323 05304 นายวรีะพงศ ์ มณีรัตน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
324 04478 นางวรีะวรรณ  รักสุวชน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
325 04148 นางศรินรัตน์  ชูมี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
326 03857 นายศกัดิG   ศรีรัตน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
327 10873 นายศิริ  แอเหยบ็ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
328 04289 นางศิริพร  วงศศุ์ภลกัษณ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
329 04675 นางศิริวรรณ  บูหมนัสนูบุตร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
330 06072 นางศิริวรรณ  ปานคง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
331 05202 นายศิลปโชค  อนนัตศกัดิG บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
332 05639 นางศิวนนัท ์ พชัรโรจน์โสภณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
333 06445 นายศิษฎา  นารีเปน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
334 05779 นางศุภดี  ทิพยว์ารี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
335 04432 นางศุลีพร  มหาเจริญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
336 04275 น.ส.โศภิษฐ ์ ตนัติวฒันา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
337 05036 นายสงวน  เมืองมณี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
338 06848 นางส่งศรี  คงชูช่วย บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
339 10115 นายสถาพร  วจิิตรจรรยา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
340 03763 นายสนั?น  แสงแกว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
341 03541 นายสนิท  เทพหลา้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
342 00676 นางสมคิด  นวลขาว บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
343 04866 นางสมจิต  นิสาเฮาะ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
344 07520 นางสมจิตร  จนัทร์สุวรรณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
345 03840 นางสมจิตร  ดาํศรี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
346 08737 นายสมใจ  บุญแนบ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
347 06373 นายสมใจ  พชัรโรจน์โสภณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
348 01862 นายสมชยั  สิริอรรถสุข บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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349 03608 นายสมชาย  สุขจนัทร์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
350 04606 นายสมโชค  อจัฉริยะวฒัน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
351 07348 นางสมถวลิ  หิรัญวดี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
352 04704 นายสมนึก  ชุมแกว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
353 03568 นายสมบติั  กั?วพานิช บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)
354 09315 นายสมบูรณ์  ดงัเด่น บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
355 08350 นางสมบูรณ์  เทพเกลีAยง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
356 06032 นายสมพงศ ์ สิทธิกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
357 04113 นายสมพร  สุวรรณกูล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
358 01427 นางสมพรพิศ  ชูวงค์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
359 06376 นายสมพล  เยน็ทั?ว บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
360 04878 นางสมภกัดิG   มโนนุกูล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
361 05828 นายสมมาตร  ครุวรรณพฒัน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
362 04427 นายสมมาตร  ทุ่งหวา้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
363 07790 น.ส.สมศรี  แกว้ทองมา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
364 05464 นางสมศรี  โกยกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
365 09138 นายสมศกัดิG   คุณสนอง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
366 06231 นายสมศกัดิG   พรหมสุทธิG บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
367 08760 นายสมศกัดิG   เอี?ยวเล็ก บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
368 08740 นางสมหมาย  รังสรรค์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
369 09063 นายสมหมาย  ละอองศิริวงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
370 01389 นายสมหวงั  ละใบสะอาด บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
371 05748 นายสมาน  ลิขิตจิตกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
372 04800 นายสมาหรา  หมนัเล๊ะ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
373 00598 นายสรรเสริญ  บุญเรืองขาว บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
374 09580 นายสราวธุ  โตะ๊หลี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
375 04012 นางสละ  ชูเกิด บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
376 04449 นายสวสัดิG   ไชยณรงค์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
377 04885 นายสวสัดิG   ณ พทัลุง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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378 04847 นายสวสัดิG   โสสนุย้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
379 02513 นายสวา่ง  ไกรเอียด บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
380 04086 นายสวาท  ชูแกว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
381 04695 นายสหสั  น่าบี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
382 04011 นายสะการิยา  อุมาจิ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
383 06043 นายสัมพนัธ์  แสงจนัทร์ หกัเงินกบัทางสหกรณ์
384 05674 นายสามารถ  รัตนฐากูร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
385 01042 นางสายใจ  เกตะวนัดี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
386 03950 นายสารี  ณ ถลาง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
387 08354 นางสาลี  ชูสิงห์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
388 05641 นางสาลี  เนียมละออง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
389 08417 นางสาํนวน  ทองคาํ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
390 06929 นางสาํเภา  โกประวติั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
391 08870 นายสาํเริง  อุ๋ยจ๋าย บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
392 05858 นางสาํลี  พูลพิพฒัน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
393 02359 นางสาํอาง  เดชหนู บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
394 09041 นายสิริ  ศิลปนุรักษ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
395 04145 นางสิรินรา  สิริพร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
396 04826 น.ส.สิริลกัษณ์  ตั?นสกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
397 04927 น.ส.สุกญัญา  คุนะมะเส บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
398 08500 นางสุกญัญา  ฟองศรี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
399 03793 นางสุกิจ  ชาํนาญนุกูล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
400 05392 นายสุกิจ  อนุวฒันวงค์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
401 06048 นางสุคนธ์  องัสุภานิช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
402 02671 นางสุจิตรา  สังวาลย์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
403 05508 นางสุจิมนต ์ นพภาศรี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
404 06479 นายสุชาติ  มณีพฤกษ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
405 01921 น.ส.สุเชาวณี  สนิทมจัจะโร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
406 04774 นายสุทธา  หมั?นยามีน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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407 07498 นายสุทธิพงศ ์ เทพนรินทร์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
408 04586 นายสุทธิพล  หลีเส็น บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
409 08646 นายสุทิน  ไชยเจริญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
410 07431 นายสุทิน  แตม้แกว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
411 04079 นายสุธรรม  สิทธิชยั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
412 03647 นางสุธาวลัย ์ เหมหมาด บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
413 05979 นายสุนทร  ทองดี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
414 01116 นายสุนทร  บุญชูประภา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
415 04257 นางสุนนัท ์ ชุมทอง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
416 04481 นายสุนนัท ์ ศรีสุวรรณ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
417 04366 นายสุนยั  ณ นคร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
418 03604 นางสุนิตรา  อิสรานุวรรธน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
419 00970 น.ส.สุนิสา  นิสากนิษฐ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
420 05913 นางสุนีย ์ ชุมชาติ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
421 03632 นางสุนีย ์ รัตนฐากูร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
422 03875 นายสุพร  รังสรรค์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
423 05275 นางสุพรรณี  จุลนวล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
424 05895 นายสุพตัร์  สุวรรณรัตน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
425 01419 นางสุพิศ  อิสสระ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
426 04825 นายสุภตัร  อุปการัตน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
427 02473 นางสุภา  เหมนะห์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
428 04073 นางสุมน  ปลอดขาว บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
429 02410 นางสุมาลี  หลงกูนนั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
430 04966 นายสุรพล  ฮะอุรา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
431 08496 นายสุริยะ  พร้อมมูล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
432 09873 นางสุวรรณา  วทิยาศิริกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
433 04569 นายสุวจัน์  มาลินี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
434 06145 นางสุวชัรี  สายพรม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
435 07984 นางสุวสัสา  ยงุคุณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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436 05971 นางสุวสัสา  สวสัดิภาพ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
437 02689 นางสุวนิทรา  ช่วยบุญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
438 04466 นายเสกสรร  สิริอรรถสุข บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
439 04023 นางเสงี?ยม  ทองดี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
440 08400 นายเสถียร  ละอองวจิิตร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
441 07813 นางเสมอใจ  ศรีคง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
442 04124 นางเสาวนิตย ์ วเิศษสินธ์ุ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
443 01148 นางเสาวภาคย ์ มณีพรหม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
444 07115 นางแสงแข  รองเดช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
445 04745 นายแสน  สุขเนียม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
446 06280 นางโสพิศ  แสงจนัทร์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
447 04855 นายโสภณ  สุขแกว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
448 00428 นายโสภณ  สุวรรณพงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
449 02986 นางโสภา  จอมสวา่ง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
450 01320 นายไสว  สังขท์อง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
451 03708 นายหมาดลูเด็น  หลงัปุเตะ๊ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
452 06481 นายหรน  หสัมา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
453 04850 นางหวานใจ  หลงหนั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
454 01834 นายหะหมาด  ปุนยงั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
455 03925 นางหทัยาภรณ์  นอ้ยสาํลี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
456 08415 นายเหร็น  อาดาํ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
457 02581 นายโหยบ  หลีอาซิม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
458 04975 นายอดุลย ์ มะมิง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
459 05099 นายอดุลย ์ เลิศอริยะพงษก์ุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
460 04992 นางอนงค ์ รัตนวงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
461 01011 นางอนงค ์ ศรีจนัตะ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
462 05044 นางอนงคศ์รี  แสงทอง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
463 09199 นายอนนัต ์ สงดาํ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
464 08401 นายอนนัต ์ เอียดนุช บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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465 06422 วา่ ที?ร.ท.อนุสรณ์  ถาวรสุวรรณ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
466 06357 นายอพิศาล  นุย้เด็น บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
467 05568 นางอภิญญา  วชิยัธรรมธร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
468 09602 นายอภินนัท ์ จนัทรศิริ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
469 05004 นางอภิรศา  เกษตรสุนทร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
470 04208 นางอมรรัตน์  อโณทยั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
471 07697 นางอรษา  สมนัแดหวา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
472 03637 นายอรุณ  เจริญผล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
473 08353 นายอรุณ  ไปรฮูยนั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
474 00791 นางอจัฉรา  สันบู บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
475 07272 นางอชัฌา  ติรสถิตย์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
476 03911 นายอบัดุลฮาเล็ม  มสัตนั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
477 01048 นางอมัพวรรณ์  แกว้ดาํ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
478 05617 นางอมัภณรัตน์  ปะลาวนั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
479 04502 นางอมัลาน  นาคพนัธ์ุ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
480 07605 นางอสัสมะ๊  ฮะอุรา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
481 02876 นายอาทิตย ์ หิรัญญสมบติั บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
482 04868 นายอานดั  สะอาด บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
483 07293 นายอาบีดีน  มนูญดาหวี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
484 04686 นางอาภรณ์  จนัทร์นุ่น บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
485 08499 นางอาภรณ์  เตียวสกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
486 03865 นางอาภรณ์  ผวิล่อง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
487 01422 นางอารยา  พรหมสุนทร บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
488 07162 นายอารักษ ์ โชติมนัต์ บาํเหน็จ (หกัผา่นธนาคาร)
489 06474 นางอารี  นกนวล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
490 02941 นางอารีย ์ ลกัษณะ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
491 04828 นางอารียพ์นัธ์ุ  แสงเจริญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
492 07206 นายอาํด๊ะ  สาดล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
493 01472 น.ส.อาํนวย  ทิพยด์นตรี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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494 02989 นายอาํนวย  ปลอดทอง บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
495 03669 นางอาํนวยพร  ขนุเพชรวรรณ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
496 04679 นายอาํนาจ  ติงสง่า บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
497 04772 นางอาํไพ  ดุษฏี บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
498 04661 นางอาํไพ  สังฆานาคิน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
499 03573 นางอาํไพ  สุขจนัทร์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
500 08033 นางอินทิรา  เพง็แกว้ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
501 06783 นายอิสมาแอน  หาสกุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
502 06501 นายอุดม  ทิพยน์รากุล บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
503 07174 นายอุดม  นิยมเดชา บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
504 06047 นายอุดม  สุวรรณจนัทร์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
505 04990 นายอุทยั  สุวรรณรัตน์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
506 02898 นางอุทยัวรรณ  สถิรพนัธ์ุ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
507 07312 น.ส.อุไรวรรณ  ยกชม บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
508 06070 นางอุไรวรรณ  แสงเจริญ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
509 03427 นายอุเส็น  หลงเจะ๊ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
510 06214 นางอุฬาลิน  สุวรรณวงศ์ บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
511 08277 นายฮาหมีด  สามิน บาํนาญอาํเภอเมืองสตูล
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