
ลาํดับที เลขทีสมาชิก ชือ-สกุล หน่วยงาน/สังกดั หมายเหตุ

1 07839 นายศุภชยั  หนูแก่นเพชร โรงเรียนอนุบาลมะนงั

2 08516 นางวรกมล  เรืองเพชร โรงเรียนอนุบาลมะนงั

3 06323 นางปิยนุช  วรรณโร โรงเรียนอนุบาลมะนงั

4 06386 นายยงยทุธ  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลมะนงั

5 06969 นางสุวรรณา  พรุเพชรแกว้ โรงเรียนอนุบาลมะนงั

6 07044 น.ส.เสาวลกัษณ์  เพียรเจริญ โรงเรียนอนุบาลมะนงั

7 07492 นายบณัฑิต  จินดา โรงเรียนอนุบาลมะนงั

8 08925 นางสุนนัท ์ เมืองปาน โรงเรียนอนุบาลมะนงั

9 08879 นางจนัทกานต ์ ฝาหละเหยบ็ โรงเรียนอนุบาลมะนงั

10 08862 นางละอองทิพย ์ จนัทวิลาศ โรงเรียนอนุบาลมะนงั

11 08794 นางอญัชลี  นิยมยาตรา โรงเรียนอนุบาลมะนงั

12 09683 นางจุลี  สุวรรณชนะ โรงเรียนอนุบาลมะนงั

13 09725 นางศิริรัตน์  เสกสรรค์ โรงเรียนอนุบาลมะนงั

14 09571 นางสาวขวญันภา  เพชรคง โรงเรียนอนุบาลมะนงั

15 10414 นางสาวซมา  โยะ๊หมาด โรงเรียนอนุบาลมะนงั

16 11174 นายสะบา  เจริญฤทธิ โรงเรียนอนุบาลมะนงั

17 11235 นายวิษณุ  เขียวแกว้ โรงเรียนอนุบาลมะนงั

18 11185 นายอบัดุลเล๊าะ  แดสา โรงเรียนผงัปาลม์ 1

19 11376 นางสาวสุกลัยา  หลงัเกต โรงเรียนผงัปาลม์ 1

20 10509 นางพิมพรรณ  โชติพนัธ์ โรงเรียนผงัปาลม์ 1

21 10965 นางสาวฮารีป๊ะ  มรรคาเขต โรงเรียนผงัปาลม์ 1

22 09983 นายภานุพงศ ์ แสงอุดม โรงเรียนผงัปาลม์ 1

23 08936 นางนนัทน์ภสั  หนูเพง็ โรงเรียนผงัปาลม์ 1

24 07213 นายวิโรจน์  สวสัดี โรงเรียนผงัปาลม์ 1

25 08234 น.ส.สุพตัร  เพช็รรัตน์ โรงเรียนผงัปาลม์ 1

26 05891 นางวรรทนี  สวสัดี โรงเรียนผงัปาลม์ 1

27 08525 นางอารีย ์ ขวญัเจริญ โรงเรียนผงัปาลม์ 2

28 06324 นายชิต  ฤทธิบูรณ์ โรงเรียนผงัปาลม์ 2

29 09258 นางฉวี   ขาวดี โรงเรียนผงัปาลม์ 2

30 09352 นางทศัณีย ์ ปีไสย โรงเรียนผงัปาลม์ 2

บัญชีรายชือผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที 11 (อ.มะนัง)

หนา้ท ี1



ลาํดับที เลขทีสมาชิก ชือ-สกุล หน่วยงาน/สังกดั หมายเหตุ
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31 10217 นางสาวเพญ็พร  คงจุย้ โรงเรียนผงัปาลม์ 2

32 09625 นายฮาหรูน  หยงัสู โรงเรียนผงัปาลม์ 2

33 10877 นางสาวณัฐธิชา  ศรีภูวดล โรงเรียนผงัปาลม์ 2

34 11032 นายภาณุวฒัน์  ลิมาน โรงเรียนผงัปาลม์ 2

35 11033 นางสาวอาริดา  ดลภาวิจิต โรงเรียนผงัปาลม์ 2

36 10495 นายศรีภูมิ  ชาญเดช โรงเรียนผงัปาลม์ 2

37 10770 นายพรเทพ  อนนัต์ โรงเรียนผงัปาลม์ 2

38 11386 นางไหมมูน๊ะ อาดาํ โรงเรียนผงัปาลม์ 2

39 10988 นางศรีสุดา  รัตนะ โรงเรียนผงัปาลม์ 3

40 09519 นายสุพล  จินตเมฆา โรงเรียนผงัปาลม์ 3

41 09977 นางสาวจารุวรรณ  ทองติง โรงเรียนผงัปาลม์ 3

42 09851 นางสาวอรษา  เกตุมุณี โรงเรียนผงัปาลม์ 3

43 10292 นางนิตติยา  แลบติก โรงเรียนผงัปาลม์ 3

44 08050 นายอทุยั  ขวญัเจริญ โรงเรียนผงัปาลม์ 3

45 07803 นางวรรณี  ศรีสุวรรณ โรงเรียนผงัปาลม์ 3

46 04210 นางถนอมศรี  มณีโรจน์ โรงเรียนผงัปาลม์ 3

47 08535 นางอรนุช  เสียงดงั โรงเรียนผงัปาลม์ 4

48 06510 นางกาญจนาพนัธ์  สิกบุตร โรงเรียนผงัปาลม์ 4

49 11120 นางสาวกราโสม  ดาํดี โรงเรียนผงัปาลม์ 4

50 11158 นางสาวสุไรยา  หมาดทิง โรงเรียนผงัปาลม์ 7

51 11142 นางสาวรอฝียะ๊  ด่านเท่ง โรงเรียนผงัปาลม์ 7

52 10653 นางเพญ็ประภา  หมูดงาม โรงเรียนผงัปาลม์ 7

53 11384 นางสาวขอดียะ๊  อนัวิเศษ โรงเรียนผงัปาลม์ 7

54 11339 นางพนิดา  เตม็สงสยั โรงเรียนผงัปาลม์ 7

55 10220 นางพรพิมล  หวงักุหลาํ โรงเรียนผงัปาลม์ 7

56 09711 นางสาวอรสา  หลีแจ้ โรงเรียนผงัปาลม์ 7

57 09224 นางสุพรรณี  ทองในเมือง โรงเรียนผงัปาลม์ 7

58 08785 นายมีชยั  เชือช่วยชู โรงเรียนผงัปาลม์ 7

59 08222 นายไสว  อินยอด โรงเรียนผงัปาลม์ 7

60 07833 นายมนสั  พิณสุวรรณ โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 20
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61 05719 นายมานิตย ์ ยอ่งหิน โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 20

62 08979 นายประกิต  ผลมูล โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 20

63 08913 น.ส.วรรธรัตน์  ปานแกว้ โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 20

64 10170 นางสาวธญัลกัษณ์  ปาละมาณ โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 20

65 10297 นางสาวโนร์ลยัลา  โตะ๊ประดู่ โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 20

66 10017 นางอจัฉรา  ชูกระจ่างผล โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 20

67 10863 นางสาวกอลียะ๊  เส็นหลี โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 20

68 10393 นางสาวซุอาน่า  บารา โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน

69 09633 นางกฤษณา  นพภาพนัธ์ โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน

70 08907 นายอสุมาน  แคยหิวา โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน

71 08752 นางวารินทรัตน์  จองเดิน โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน

72 05992 นายอทุยั  จนัวฒันะ โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน

73 04506 นางบุญศรี  สมัพนัธมิตร โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน

74 07920 นางฮาสาน๊ะ  ฟักสนั โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน

75 07595 นายสุชาติ  ชูเจริญ โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน

76 08555 นางพิชานนั  ทวีกายจุนัทร์ โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน

77 06618 นายมนิตย ์ ธีรชาติอนนัต์ โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน

78 06619 น.ส.พิมพสุ์ดา  อนนัต์ โรงเรียนบา้นวงัพระเคียน

79 10400 นายกิตติศกัดิ  อาหลี พนกังานราชการ อ.มะนงั

80 06999 นายสมชาย  เส้งทบั โรงเรียนบา้นมะนงั

81 08866 นางสาวปรีดา  สงัขชาติ โรงเรียนบา้นมะนงั

82 09303 นางสาวนาฏนธี   ผิวเหลือง โรงเรียนบา้นมะนงั

83 10538 นางสาวอริศรา  โอมณี โรงเรียนบา้นมะนงั

84 11096 นางสาวสุพรรณิการ์  องัสุภานิชโรงเรียนบา้นมะนงั

85 11035 นางสาวนทัลียา  กาํนล โรงเรียนบา้นมะนงั

86 10939 นางสาวชลธิชา  มาลินี โรงเรียนบา้นป่าพน

87 10942 นางสาวกนกกร  เสริมผล โรงเรียนบา้นป่าพน

88 10928 นางสาวแสงดาว  แซ่เลือง โรงเรียนบา้นป่าพน

89 10506 นางซีตีฟาตีมะฮ ์ หมีนหวงั โรงเรียนบา้นป่าพน

90 10583 นางสุพตัรา ยสีมนั โรงเรียนบา้นป่าพน
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91 10454 นางสาวสุภาวดี  ชูดาํ โรงเรียนบา้นป่าพน

92 10669 นางสุดารัตน์  หมีนเหม โรงเรียนบา้นป่าพน

93 11342 นางสาวมลัลิกา  สองเมือง โรงเรียนบา้นป่าพน

94 11375 นางสาวสุเรขา  นิยมเดชา โรงเรียนบา้นป่าพน

95 09476 นางสาวประยรู  สิทธิมาก โรงเรียนบา้นป่าพน

96 10165 นายเอกพล  ปรีชา โรงเรียนบา้นป่าพน

97 05664 นายสญัชยั  ฝาหละเหยบ็ โรงเรียนบา้นป่าพน

98 10452 นางสาววาสนา  นุ้ยหนู โรงเรียนบา้นป่าพน

99 10652 นายวิเชียร  ยงหนู พนกังานราชการ อ.มะนงั

100 08927 น.ส.ศินีรัตน์  รณภูมิ พนกังานราชการ อ.มะนงั

101 10631 นายกิตติศกัดิ  คงสี โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

102 10588 นางสาวสุมลยา สาระวิโรจน์ โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

103 10906 นางสาวสุจิภา  แรกจาํนงค์ โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

104 10987 นางสาวอษุณีษ ์ ราโอบ โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

105 11377 นางสาวกนกวรรณ  ทองมาก โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

106 08875 นางอุษา  วาทีรักษ ์ โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

107 08899 นางสาวกุลธิดา  ตาเหยบ โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

108 10256 นางสุธาทิพย ์ ทวีเมือง โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

109 07528 นายทวนั  มณีรัตนสุบรรณ โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

110 07589 นางสุริยนั  รอดเซ็น โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

111 07831 นายสะเหรม  โตะ๊หมดั โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

112 08137 น.ส.แวยานะ  สาและ โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

113 08212 น.ส.ณิชกานต ์ พฤษศรี โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

114 07366 นางจิราพร  ทองซว้น โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

115 06741 น.ส.จารี  วุฒิมานพ โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

116 06332 นายอนนัต ์ รอดเซ็น โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

117 08920 นายจาํลอง  หวงัแดง พนกังานราชการ ร.ร. ปาลม์พฒันาวิทย์

118 05850 นายสุเทพ  แกว้แสงอ่อน บาํนาญอาํเภอมะนงั

119 05265 นายหรรษา  โชติไพรัตน์ บาํนาญอาํเภอมะนงั

120 04393 น.ส.สุจิรา  นุกูล บาํนาญอาํเภอมะนงั
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121 04819 นางอุบล  ดาํอาํไพ บาํนาญอาํเภอมะนงั

122 04821 นายจาํลอง  ดาํอาํไพ บาํนาญอาํเภอมะนงั

123 04831 นายจริน  สุวรรณโณ บาํนาญอาํเภอมะนงั

124 04833 นายมนตรี  รัตนมนตรี บาํนาญอาํเภอมะนงั

125 04834 นางราตรี  โชติไพรัตน์ บาํนาญอาํเภอมะนงั

126 04222 นางนิยม  จ่าวิสูตร บาํนาญอาํเภอมะนงั

127 03743 นายเบือน  ชลมูณี บาํนาญอาํเภอมะนงั

128 03554 นายเอกสิทธิ  หมาดสุเรน บาํนาญอาํเภอมะนงั

129 03183 นายประสาน  ละมูลสุข บาํนาญอาํเภอมะนงั

130 02285 นายพงศศิ์ลป์  ละอองรัตน์ บาํนาญอาํเภอมะนงั

131 01041 นายสนอง  เมืองปาน บาํนาญอาํเภอมะนงั

132 01428 นางจงจิตต ์ เมืองปาน บาํนาญอาํเภอมะนงั

133 06287 นางนุกูล  จิตศิริ บาํนาญอาํเภอมะนงั

134 06289 น.ส.อริศรา  ยืนยง บาํนาญอาํเภอมะนงั

135 08554 นางเหมรา  ขนัจนัทร์แสง บาํนาญอาํเภอมะนงั

136 08385 นายนิพนธ์  สมะบุบ บาํนาญอาํเภอมะนงั

137 07978 นางสมบูรณ์  ชูเจริญ บาํนาญอาํเภอมะนงั

138 07504 นายสนัติ  แสงแกว้ บาํนาญอาํเภอมะนงั

139 07530 นายสมนึก  ช่างพดู บาํนาญอาํเภอมะนงั

140 05267 นายสุเทพ  อินทรัตน์ บาํนาญอาํเภอมะนงั

141 09446 นางไมตรี  สุขโข อบต.นิคมพฒันา  อ.มะนงั

142 10478 นางสาวเบญจภรณ์  พทุธะสุภะ อบจ. (ร.ร.ผงั6)

143 10705 นายสุชาติ  กาธิกาล อบจ. (ร.ร.ผงั6)

144 10926 นางสาวกรวรรณ  ดาํเอียม อบจ. (ร.ร.ผงั6)

145 11040 นางจงดี  ไตรรัตน์ อบจ. (ร.ร.ผงั6)

146 09693 นางพิมพา  หมานเหลก็ อบจ. (ร.ร.ผงั6)

147 08946 นางอารดา  ด่านเท่ง อบจ. (ร.ร.ผงั6)

148 08947 นางจิราวรรณ  วงศสี์ดาํ อบจ. (ร.ร.ผงั6)

149 09420 นางนนัทพร  แสดงมณี อบจ. (ร.ร.ผงั6)

150 09405 นางภชัรีย ์ มากมี อบจ. (ร.ร.ผงั6)
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151 09407 นางสาวนนัธิยา  ไทยสมบูรณ์ อบจ. (ร.ร.ผงั6)

152 09402 นางจรัสศรี  สุกแดง อบจ. (ร.ร.ผงั6)

153 09403 นายวีระศกัดิ  ศิริวฒันานนท์ อบจ. (ร.ร.ผงั6)

154 09292 นางสาวเนตรชนก  ยอดแกว้ อบจ. (ร.ร.ผงั6)

155 05789 นายเจริญ  คงชุม อบจ. (ร.ร.ผงั6)

156 05266 นางผิวพรรณ  บวังาม อบจ. (ร.ร.ผงั6)

157 07765 นางสุพศิ  แสดงมณี อบจ. (ร.ร.ผงั6)

158 10209 นางภชัราภรณ์  ยงหนู อบต.ปาลม์พฒันา มะนงั

159 10235 นางสาววิมลลกัษณ์  ปองแท้ อบต.ปาลม์พฒันา มะนงั

160 11220 นางสาวทตัพิชา  คงขวญั อบต.ปาลม์พฒันา มะนงั

161 11287 นางสาวรุ่งนภา  พืชพนัธ์ อบต.ปาลม์พฒันา มะนงั

162 11309 นางสาวนิภาพร  อาํมอนพช อบต.ปาลม์พฒันา มะนงั

163 08872 นายทวี  จนัทรัตน์ บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)

164 01729 นายโสภณ  พทุธะสุภะ บาํนาญทอ้งถิน(หกัผา่นธนาคาร)

165 02445 นายอวยพร  จิตประพนัธ์ บาํนาญทอ้งถิน(หกัผา่นธนาคาร)

166 04137 นางอรุณรัศมี  จิตประพนัธ์ บาํนาญทอ้งถิน(หกัผา่นธนาคาร)

167 09717 นางนฤมล  ช่วยดาํ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตลู

168 10735 นางสาวจตุพร  ทหารไทย สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตลู

169 11037 นางยวุธิดา  พรหมชาติ หกัเงินกบัทางสหกรณ์

170 07787 นางกรกมล  ไชยมณี หกัเงินกบัทางสหกรณ์

171 10480 นางสาวพทัธ์ธีรา  เพือมพลู หกัเงินกบัทางสหกรณ์

172 08150 นายอนุวฒัน์  บุญธรรมโม สามญันอกเขต

173 08204 น.ส.เพญ็ศิริ  วุฒิปุนยะ สามญันอกเขต

174 09991 นายอภิชาติ  แกว้มาก สามญันอกเขต

175 09413 นายพงศพ์นัธ์  ชูช่วย สามญันอกเขต

176 09990 นางสาวปรัศนี  บินเจะแม สามญันอกเขต

177 09306 นางสาวกนัตธิ์รา  พงศก์ระพนัธุส์ามญันอกเขต

178 09953 นางสาวนุชจรี  กลินมณฑา สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั

179 09123 นางบุญธิดา  อิญญา สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั

180 10120 นายดลรอศกัดิ  ยะโกบ สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั
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181 09124 นางมาซีเต๊าะ   กิจบรรทดั สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั

182 09779 นางสาวมยเุรศ  รัตนารมย์ สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั

183 10044 นายศกัรินทร์  ดาํท่าคลอง สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั

184 10156 นางสาวออนอนงค ์ มิตรารมย์ สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั

185 08301 น.ส.มณี  มะมิง หกัเงินผา่นธนาคาร

186 07559 นางพาณี  สุวรรณศรี หกัเงินผา่นธนาคาร

187 07785 นายสมพงษ ์ พงษพ์ราหมณ์ หกัเงินผา่นธนาคาร

188 07191 นางเพญ็ราตรี  วุ่นชุม หกัเงินผา่นธนาคาร

189 08675 นายพงศกัดิ  ทองช่วย หกัเงินผา่นธนาคาร

หนา้ท ี7


