
ล ำดบัท่ี เลขท่ีสมำชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงำน/โรงเรียน หมำยเหตุ
1 10090 นำงสำวองัศุมำลี  จนัทร์ขำว วิทยำลยัเทคนิคสตูล
2 09947 นำงสำวไรน่ำ  บิลอะหลี วิทยำลยัเทคนิคสตูล
3 09830 นำงสำวนอรียะ๊  มีกำร วิทยำลยัเทคนิคสตูล
4 09765 นำงภทัรวดี  บวัด ำ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
5 09672 นำงสำวอนุสรำ  รำเยน็ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
6 10329 นำงสำวพรรณรำย  ชูฉิม วิทยำลยัเทคนิคสตูล
7 10286 นำยกิตติพงศ ์ ด ำรงกูล วิทยำลยัเทคนิคสตูล
8 10520 นำยอนนัต ์ โปด ำ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
9 10467 นำงพชัรำ  รัตนวิจิตร วิทยำลยัเทคนิคสตูล

10 10269 นำยพิสุทธ์ิ  วีระกิติกุล วิทยำลยัเทคนิคสตูล
11 10140 นำยณฐัวฒิุ  ตำวำโต วิทยำลยัเทคนิคสตูล
12 10157 นำยจ ำรัส  ช ำนำญเพำะ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
13 09366 นำงอญัญรัตน์  เยน็เอง วิทยำลยัเทคนิคสตูล
14 09368 นำงญำณิศำ  อนนัตพงศ์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
15 09191 นำยวนัชยั  สังขแ์กว้ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
16 09174 นำงจิรัชญำ  กำญจนะ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
17 09623 นำงสำวอรทยั  สุวรรณมณี วิทยำลยัเทคนิคสตูล
18 09557 นำยไพโรจน์  สุกขำว วิทยำลยัเทคนิคสตูล
19 09500 นำงชุติมำ  กมุทชำติ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
20 09484 นำงสำวอมร  อรุณรัตน์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
21 09485 นำงสำวสุพร  สีเงินยวง วิทยำลยัเทคนิคสตูล
22 09488 นำยบุญมี  ปะลำวนั วิทยำลยัเทคนิคสตูล
23 09392 นำงเกศบงกช  ปฏิพทัธนำทร วิทยำลยัเทคนิคสตูล
24 09398 นำยอนุชำ  บุญเลิศ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
25 08986 นำยทศวิน  บุญเถ่ือนทบั วิทยำลยัเทคนิคสตูล
26 08895 นำยโกวิท  ศรีธรรมรัตน์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
27 08896 นำยสุนิ  เดชชนินทร์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
28 09115 นำยอนุกูล  เส็นขำว วิทยำลยัเทคนิคสตูล
29 10891 นำงสำวจุฑำรัตน์  บุญปัญญำ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
30 10864 นำงสำวภชัฎำพร  พรหมเมศร์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล

รำยช่ือสมำชิกผูมี้สิทธิลงคะแนนสรรหำ หน่วยสรรหำท่ี 12 (อำชีวศึกษำ)
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31 10856 นำงสำวณฐัรดำ  ชมภูวรณ์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
32 10628 นำงยนัตี  มะสมนั วิทยำลยัเทคนิคสตูล
33 11241 นำยปิยพงศ ์ สังวำลย์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
34 11192 นำยอภิเดช  จนัทรศรี วิทยำลยัเทคนิคสตูล
35 11205 นำงสำวนฏัสินี  ขวญัศรี วิทยำลยัเทคนิคสตูล
36 11166 นำงสำวประภำศิริ  เกตุสัตบรรณ์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
37 11179 นำงสำวสุภำวดี  เสนำะกรรณ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
38 11150 นำงสำวศิรินิรยำ  พิละ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
39 11007 นำงสำวศิวนนัท ์ หงษล์กัษณ์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
40 11010 นำงสำวมณฑิรำ  เรืองเกิด วิทยำลยัเทคนิคสตูล
41 11108 นำยวรพล  แกว้มำเรือน วิทยำลยัเทคนิคสตูล
42 11036 นำยวรันธร  จนัทโณ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
43 11031 นำยพิทกัษ ์ รอดแกว้ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
44 11313 วำ่ท่ี ร.ต.รอสี  กูเล็ม วิทยำลยัเทคนิคสตูล
45 11301 นำยธนภทัร์  พำนิช วิทยำลยัเทคนิคสตูล
46 11545 นำยธนญัชยั ชยัวิริยะกุล วิทยำลยัเทคนิคสตูล
47 11537 นำยกิตติ แลหมนั วิทยำลยัเทคนิคสตูล
48 11519 นำงสำวจิรำภรณ์ แผว้พนัธ์ชู วิทยำลยัเทคนิคสตูล
49 08259 นำงธิษณำ  บ  ำรุงเมือง วิทยำลยัเทคนิคสตูล
50 08154 นำงวริยำ  หลีเหม วิทยำลยัเทคนิคสตูล
51 07640 นำงลดัดำวลัย ์ รักแป้น วิทยำลยัเทคนิคสตูล
52 07621 นำยสุธำ  บวัด ำ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
53 08102 นำยทวีสิน  ฉิมเก้ือ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
54 08056 นำยอะหมำด  บินอีต ำ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
55 06572 นำยอภิชำติ  กมุทชำติ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
56 06296 น.ส.จุฑำพนัธ์  บวัศรี วิทยำลยัเทคนิคสตูล
57 06424 น.ส.ชุติมณฑน์  นุ่มดี วิทยำลยัเทคนิคสตูล
58 06475 นำงสุนีย ์ เขียดสังข์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
59 07073 นำยอ ำพรณ์  อุ่นเสียม วิทยำลยัเทคนิคสตูล
60 07004 นำยหมำดซุกรี  ปำนกลำย วิทยำลยัเทคนิคสตูล
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61 07125 นำงละออง  ภกัดี วิทยำลยัเทคนิคสตูล
62 06964 นำยสุวฒัน์  พฒันพงศ์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
63 06941 นำยน ้ำมนต ์ โฆสะโก วิทยำลยัเทคนิคสตูล
64 07502 นำงญำวศิน ศีลบุตร  ศรีธรรมรัตนวิ์ทยำลยัเทคนิคสตูล
65 07423 นำยประวิทย ์ เจริญวงศ์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
66 04359 นำยจรงค ์ อุ่นเสียม วิทยำลยัเทคนิคสตูล
67 06024 นำยสมเกียรติ  มสัตนั วิทยำลยัเทคนิคสตูล
68 05734 นำยบุญทิพย ์ อนนัตพงศ์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
69 05742 นำงเบญจพร  โสภำพงศ์ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
70 05607 นำยสมำน  ลำล ำโกน วิทยำลยัเทคนิคสตูล
71 05226 นำยสัมฤทธ์ิ  จนัทร์จิตรจริงใจ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
72 05089 นำยปิยะพงค ์ ชยัยะวิริยะ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
73 04898 นำยพิชยั  รัตนสุวรรณ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
74 04609 นำยสุวรรณ์  ถ่ินแกว้ วิทยำลยัเทคนิคสตูล
75 10865 นำงสำวนภำพร  องัวรพิพฒัน์ พนกังำนรำชกำรวิทยำลยัเทคนิค
76 10866 นำยรุสลี  อีแมดือเระ พนกังำนรำชกำรวิทยำลยัเทคนิค
77 10846 นำยส ำรำญศกัด์ิ  สนิทปู่ พนกังำนรำชกำรวิทยำลยัเทคนิค
78 11217 นำยณฐัชกร  อินทร์สังข์ พนกังำนรำชกำรวิทยำลยัเทคนิค
79 10982 นำงสำวกรรณิกำ  ทองดี พนกังำนรำชกำรวิทยำลยัเทคนิค
80 11011 นำยจเด็ด  รัศมิทตั พนกังำนรำชกำรวิทยำลยัเทคนิค
81 11539 นำยอนุชำ เหะหมดั พนกังำนรำชกำรวิทยำลยัเทคนิค
82 11321 นำงสำวสิริยำ  ศรีธรรมรัตน์ พนกังำนรำชกำรวิทยำลยัเทคนิค
83 07866 น.ส.เลิศลกัษณ์  สมภู วิทยำลยักำรอำชีพละงู
84 11401 นำงสำวกญัญำภคั  พลเสน วิทยำลยักำรอำชีพละงู
85 11208 นำยสิริพงศ ์ สุขเกษม วิทยำลยักำรอำชีพละงู
86 10636 นำงสำววรรณี  แวอุมำ วิทยำลยักำรอำชีพละงู
87 10637 นำยศุภกิจ  เหมือนพะวงศ์ วิทยำลยักำรอำชีพละงู
88 10908 นำงพชัรำภรณ์  เกตุเงิน วิทยำลยักำรอำชีพละงู
89 10759 นำงนิตญำ  วีระบรรณ วิทยำลยักำรอำชีพละงู
90 10756 นำงสำววรรณี  ผอมเขียว วิทยำลยักำรอำชีพละงู
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91 08905 นำยเจตน์  เกตุมุหยะ๊ วิทยำลยักำรอำชีพละงู
92 09151 นำยสุรศกัด์ิ  เด็นเก วิทยำลยักำรอำชีพละงู
93 10479 นำยเจริญศกัด์ิ  แซ่ตนั วิทยำลยักำรอำชีพละงู
94 10514 นำยกฤษณุ  ชูสกุล วิทยำลยักำรอำชีพละงู
95 10448 นำงอรอุมำ  แกว้คง วิทยำลยักำรอำชีพละงู
96 10389 นำงสำวสุวรรดี  จ้ิวจวบ วิทยำลยักำรอำชีพละงู
97 10384 นำงนพวรรณ  มุ่งมำนะชยั วิทยำลยักำรอำชีพละงู
98 10385 นำยศุภรัตน์  สองเมือง วิทยำลยักำรอำชีพละงู
99 09940 นำยณรงค ์ ภกัดี วิทยำลยักำรอำชีพละงู

100 09934 นำงทิพยวิ์มล  ภกัดี วิทยำลยักำรอำชีพละงู
101 10712 นำยฐิติพงศ ์ ทุมมำลี พนกังำนรำชกำรวิทยำลยักำรอำชีพละงู
102 10714 นำงวรีญำ  เหมมุน พนกังำนรำชกำรวิทยำลยักำรอำชีพละงู
103 10798 นำยอดิสรณ์  นุย้น ้ำวงศ์ พนกังำนรำชกำรวิทยำลยักำรอำชีพละงู
104 10850 นำงสำวนิสำกรณ์  สอนจอน พนกังำนรำชกำรวิทยำลยักำรอำชีพละงู
105 11012 นำงนุชนำฏ  หลงัเศษ พนกังำนรำชกำรวิทยำลยักำรอำชีพละงู
106 11013 นำยบญัญติั  หลงัเศษ พนกังำนรำชกำรวิทยำลยักำรอำชีพละงู
107 10944 นำงกำญจนำ  จอหวงั พนกังำนรำชกำรวิทยำลยักำรอำชีพละงู
108 11274 นำยวฒัชยั  เพช็รศรี พนกังำนรำชกำรวิทยำลยักำรอำชีพละงู
109 11284 นำงอรสำ  รังสิโยกฤษฎ์ พนกังำนรำชกำรวิทยำลยักำรอำชีพละงู
110 11282 นำงวรรณทิชำ รอดเสน พนกังำนรำชกำรวิทยำลยักำรอำชีพละงู
111 10142 นำงอรษำ  ศรีสุขใส วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
112 09374 นำยพิจิตร  รักงำม วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
113 10606 นำงกอเยำะ  วฒันะ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
114 07801 นำงสุมล  ฤทธิรัตน์ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
115 08040 นำงอนัธิกำ  ฟิเล่ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
116 08103 นำงรุ่งนภำ  แซ่อ้ึง วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
117 08096 นำยประพฒัน์  ศรีสุขใส วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
118 07969 นำงสำวฟ้ำอรุณ  คงอำสำ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
119 08190 นำยถำวร  ชุมเทพ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
120 08202 นำยสุธี  เก้ือเกตุ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
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121 08219 นำยวินยั  เตม็ศรี วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
122 08220 นำยณฐันนัท ์  เกตุนุย้ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
123 08588 นำยประกำย  ประดิษฐ์วงศก์ูล วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
124 07383 นำยยทุธ์  เล็กทอง วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
125 07341 นำยสรำวธุ  เยน็เอง วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
126 07551 นำยวิชำญ  ช ำนำญครำด วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
127 07222 นำยพงษพ์จน์  หลงเก วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
128 06246 นำยประเสริฐ  ชูรอด วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
129 06235 นำงจงดี  ทิพยเ์พง็ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
130 06525 นำงสุภตัรำ  แสงข ำ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
131 06523 นำยถนอม  เกษตรสมบูรณ์ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
132 06677 นำงวิไลลกัษณ์  เจริญสุข วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
133 06625 นำงวิมล  โสบุญ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
134 05195 นำยเสถียร  พงษน์วล วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
135 05402 นำยบุญธรรม  ศรีอินทร์ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
136 04119 นำยเสรี  ศรียำเทพ วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
137 04120 นำยวิโช  กนัตงักุล วิทยำลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล
138 11414 นำงสำวตำณิกำ  ฤทธิรัตน์ พนกังำนรำชกำรวิทยำลยัเกษตรฯ
139 11415 นำงสำวเจนจิรำ  พะสริ พนกังำนรำชกำรวิทยำลยัเกษตรฯ
140 11522 นำงสำวอำรีรัตน์ ชะนะทอง พนกังำนรำชกำรวิทยำลยัเกษตรฯ
141 10874 นำงสมพิศ  ศรียำเทพ พนกังำนรำชกำรวิทยำลยัเกษตรฯ
142 10372 นำยนำทชยั  เถ่ือนทิม พนกังำนรำชกำรวิทยำลยัเกษตรฯ
143 08539 นำยวิว  ภู่สันติสัมพนัธ์ บ  ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
144 08498 นำยบุญเก่ง  เตียวสกุล บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
145 07786 นำยประดิษฐ์  ขนุเศษ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
146 08064 นำยสุจินต ์ วอ่งนำวี บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
147 07311 นำยสมบูรณ์  สุวรรณะ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
148 07478 นำงศรีสกุล  รอดทองเติม บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
149 07558 นำยบุญเรือง  เมืองสง บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
150 07136 นำงกอบแกว้  ประกอบชยัชนะ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
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151 06858 นำยค ำนึง  พรหมด ำ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
152 06369 นำงสมใจ  เทพนรินทร์ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
153 06294 นำยวิจยั  เผนำนนท์ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
154 06144 นำงอรวรรณ  บุรีสวสัด์ิ บ  ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
155 05559 นำยจอม  ชุมแกว้ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
156 05551 นำยประสิทธ์ิ  สำระมำศ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
157 05556 นำยสิทธิชยั  จิตตม์ัน่ บ  ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
158 05562 นำยถมยำ  จนัทรชู บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
159 05401 นำยช ำนำญ  จลัวรรณำ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
160 06121 นำยเหมพงศ ์ ทวีกำญจน์ บ  ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
161 06039 นำยเชำว ์ เจริญลำภ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
162 06025 นำยสุนทร  เตียวเจริญ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
163 05820 นำยเอิบ  แกลว้กลำ้ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
164 05835 นำงจงจิต  ทนสระนอ้ย บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
165 05836 นำงสุภำณี  เจริญลำภ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
166 05837 น.ส.มำเรียม  พินธุวงศ์ บ  ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
167 05818 นำงสมใจ  ชูจิต บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
168 05869 นำงนพรัตน์  วอ่งนำวี บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
169 05871 นำยเท่ียง  ทนสระนอ้ย บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
170 05872 นำงกลัยำ  วงษส์วสัด์ิ บ  ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
171 05930 นำยจินดำ  ชุมแสง บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
172 05909 นำยรงศกัด์ิ  สังขพนัธ์ บ  ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
173 04595 นำยเกรียงศกัด์ิ  ประกอบชยัชนะ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
174 04843 นำยชชัวำลย ์ สกลพรวศิน บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
175 04932 นำงอุไรวรรณ  สังขพนัธ์ บ  ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
176 04960 นำยเจริญ  กำญจนะ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
177 05166 นำยสุบิน  ฤทธิพนัธ์ บ  ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
178 05253 นำยสมนึก  กรักทองกรณ์ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
179 02162 นำยสรำวธุ  เบญจมปริญญำกูล บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
180 02164 นำงเดอะชิว  คีรีเดช บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
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181 03621 นำงฤดี  ตนัสตูล บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
182 03871 นำยเจริญ  หม่ืนแกลว้กลำ้วิชิต บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
183 03849 นำยดุสิต  แดงนอ้ย บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
184 03902 นำงสมพร  นวลมะโน บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
185 10916 นำยธีระสิทธ์ิ  แสงข ำ บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
186 09554 นำยพงศกัด์ิ  สนัน่พฒันพงศ์ บ  ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
187 09417 นำยศิริศกัด์ิ  กำญจนะภำโส บ ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
188 08807 นำยพนม  สุดใหม่ บ  ำนำญเทคนิค(หกัผ่ำนธนำคำร)
189 04608 นำยไมตรี  ไชยบุรินทร์ บ ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
190 04576 นำงอรพินทร์  บ  ำรุงเมือง บ ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
191 04455 นำยสุพรรณ  นิลภูศรี บ ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
192 04972 นำงวีระวรรณ  โชโต บ ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
193 05218 น.ส.สุมำลี  ถีรำวฒิุ บ ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
194 05613 นำยโชติ  โสบุญ บ ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
195 05403 นำยเฉลิม  คงทอง บ ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
196 04172 นำยจ ำรัส  คงประดิษฐ์ บ  ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
197 04173 นำยสมบูรณ์  ไกรดิษฐ์ บ  ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
198 03107 นำยอภยั  บ  ำรุงเมือง บ ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
199 03659 นำยสันติ  สุวรรณกิจ บ ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
200 07800 นำยโฆษิต  อินทะเสโน บ ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
201 06684 นำงวนิดำ  ชลสิทธ์ิ บ ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
202 06685 นำงปุญญพฒัน์  แกว้พิบูลย์ บ  ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
203 06316 นำยประดบั  แกว้พิบูลย์ บ  ำนำญวิทยำลยัเกษตร(หกัธนำคำร)
204 11051 นำงสำวสุไวดำ  เปรมใจ วิทยำลยัชุมชน
205 11049 นำงสำวทศันีย ์ โพธ์ิขวญั วิทยำลยัชุมชน
206 10849 นำยมนตรี  กุมวำปี วิทยำลยัชุมชน
207 10601 นำงสำวชนญัญำ  ไทยนิวฒัน์วิไลวิทยำลยัชุมชน
208 10619 นำงสำวสุชฎำ  พรหมแกว้ วิทยำลยัชุมชน
209 10455 นำงสำวภูญดำ  เพชรรัตน์ วิทยำลยัชุมชน
210 10205 นำยกมัพล  บินต ำมะหงง วิทยำลยัชุมชน
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211 10206 นำงสำวเบญจวรรณ  แกว้สวสัด์ิ วิทยำลยัชุมชน
212 10123 นำยอุใบ  หมดัหมุด วิทยำลยัชุมชน
213 09353 นำงนิจดำ  ชูเก้ือ วิทยำลยัชุมชน
214 09355 นำงสำวปิยะพร  จนัทร์เพช็ร วิทยำลยัชุมชน
215 09356 นำงณิชำภทัร  วรสันติกุล วิทยำลยัชุมชน
216 09358 นำงสำวจนัทร์จิรำ  สอนสวสัด์ิ วิทยำลยัชุมชน
217 09212 นำงนิสรีน  ล่ำนุย้ วิทยำลยัชุมชน
218 08990 นำงพำซียะ๊  เจริญฤทธ์ิ วิทยำลยัชุมชน
219 08779 นำยอศัวยชุ  เทศอำเส็น วิทยำลยัชุมชน
220 08780 นำงกิตติยำ  ฤทธิภกัดี วิทยำลยัชุมชน
221 08796 นำยด ำรงครั์กษ ์ รักบุรี วิทยำลยัชุมชน
222 08815 น.ส.สุนิสำ  สะแหละ วิทยำลยัชุมชน
223 08817 นำงนงนุช  ถวิลวรรณ์ วิทยำลยัชุมชน
224 05104 นำงเกษร  ปะลำวนั วิทยำลยัชุมชน
225 09901 นำงนุชลกัษณ์   สุขประเสริฐ อบจ. (กองคลงั)
226 09704 นำงสำวดรุณี  สำและ อบจ. (กองคลงั)
227 09815 นำยวิริยะ  ปะจู อบจ. (กองคลงั)
228 09768 นำงสำวอญัชลี  ศกัด์ิยิง่ยง อบจ. (กองคลงั)
229 09769 นำยอบัดุสลำม  จอหวงั อบจ. (กองคลงั)
230 10224 นำยนริศร  มชัรินทร์ อบจ. (กองคลงั)
231 08991 นำยสุรวินท ์ ต้ิงหวงั อบจ. (กองคลงั)
232 09332 นำงนลธพรรณ  สังฆโต อบจ. (กองคลงั)
233 09328 นำยฮำรน  อำด ำ อบจ. (กองคลงั)
234 09335 นำงกูดรุณี  หลงเจะ๊ อบจ. (กองคลงั)
235 10937 นำงสำวอุษณี  ตำเดอิน อบจ. (กองคลงั)
236 11114 นำงสำววิลำสินี  บำรำ อบจ. (กองคลงั)
237 10889 นำงสุธำทิพย ์ จนัทจกัษุ อบจ. (กองคลงั)
238 10813 นำยสมภพ  พรหมดวง อบจ. (กองคลงั)
239 06531 นำยอรุณ  อำด ำ อบจ. (กองคลงั)
240 07532 นำยอมำตย ์ สุปรำณี บ ำนำญ อบจ.(หกัธนำคำร)
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241 03588 นำยสมำน  มะอำลำ ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
242 06406 นำงอธิญำ  เจะ๊ง๊ะ ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
243 08320 น.ส.พนิดำ  พุ่มข  ำ ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
244 10014 นำงสำวสิรภทัร  สัจจำพนัธ์ ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
245 10015 นำงสำวทิพวรรณ  ริยำพนัธ์ ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
246 09753 นำงสำววนิดำ  ปังแลมำปุเลำ ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
247 09757 นำงสำวโสภำ  หนูสิงห์ ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
248 09759 นำงสำวรัจนำ  สุขมำศ ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
249 08560 นำงดลนภำ  เจริญวงศ์ ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
250 08572 นำยส ำรำญ  เพช็รบูรณ์ ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
251 09647 นำงกลัยำ  ปังแลมำปุเลำ ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
252 10754 นำงสำวปรีดำ  จนัทรัก ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
253 10755 นำงสิริสวสัด์ิ  อวยชยั ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
254 11168 นำยคณำธิป  บุญญำรัตน์ ส ำนกังำน กศน. จงัหวดัสตูล
255 01589 นำงอนงค ์ สุมำลี บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
256 04200 นำยอำรี  สองเมือง บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
257 03786 นำยกตพร  ชูมี บ  ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
258 03842 นำงณฐักำญจน์  อกัษรช่ืน บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
259 03137 นำงสมใจ  หวงันุรักษ์ บ  ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
260 05736 นำงประจ ำ  รัตติยำวงศ์ บ  ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
261 06225 นำยหนอด  ด่อล๊ะ บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
262 06575 นำงมลัลิกำ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
263 06873 นำงสมใจ  รัตนโกศล บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
264 09595 นำงสำวนิตยำ  หลงัยำหน่ำย บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
265 03630 นำยวำรินทร์  ระสำ บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
266 03366 นำยช ำนิ  เพชรรัตน์ บ  ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
267 04025 นำยอดุลย ์ ชำชำ บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
268 04107 นำยเกษม  ชุมเกศ บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
269 04316 นำงจงรัก  สุธำประดิษฐ์ บ  ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
270 01663 นำงละเอียด  ละใบสอำด บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
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271 02713 นำยอุดม  ยนิเจริญ บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
272 04742 นำยยทุธกร  ผลำอำด บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
273 07964 นำยณรงค ์ สินชู บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
274 09751 นำยณรงค ์ ทองใบ บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
275 08526 นำยจิต  รักชำติ บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
276 09604 นำยเฉลิมชยั  อำคำสุวรรณ บ ำนำญ กศน.(หกัผ่ำนธนำคำร)
277 11083 นำงรจนำ  ด่ำนเท่ง พนกังำนรำชกำร กศน.
278 10783 นำงชฎำพร  ยำกะจิ พนกังำนรำชกำร กศน.
279 10787 นำงสำวบียะ๊  เพง็ไทร พนกังำนรำชกำร กศน.
280 10646 นำงกนกพร  บุญเจริญ พนกังำนรำชกำร กศน.
281 10647 นำงสำวอสัน๊ะ  ตะฮำวนั พนกังำนรำชกำร กศน.
282 10649 นำงสำวอำตีน๊ะ  บิหลำยเจะ๊ พนกังำนรำชกำร กศน.
283 10650 นำงวำสนำ  ศรีมำลำนนท์ พนกังำนรำชกำร กศน.
284 10651 นำงกำญจนำ  รอดถนน พนกังำนรำชกำร กศน.
285 11347 นำงสำวฝนทิพย ์ เพชรจ ำรัส พนกังำนรำชกำร กศน.
286 04668 นำยประยรู  โขขดั บ ำนำญทอ้งถ่ิน(หกัผ่ำนธนำคำร)
287 05756 นำยพิชิต  ชวนำนนัท์ บ  ำเหน็จ (หกัผ่ำนเงินฝำก)
288 03737 นำยปรีชำ  บ  ำรุงดี หกัเงินกบัทำงสหกรณ์
289 07126 นำงสดศรี  ชีวธำดำวิรุทน์ หกัเงินกบัทำงสหกรณ์
290 04899 นำยร่ืน  ลิมำนนท์ หกัเงินกบัทำงสหกรณ์
291 07242 นำงอุไร  เพช็รรัตน์ หกัเงินกบัทำงสหกรณ์
292 06512 นำยศุภกร  เพช็รรัตน์ หกัเงินกบัทำงสหกรณ์
293 05711 นำยชนินทร์  มูลสังข์ หกัเงินผ่ำนธนำคำร
294 07948 นำยศิริพงศ ์ เมียนเพช็ร์ หกัเงินผ่ำนธนำคำร
295 07340 นำยฤทธ์ิ  นรำกิจ หกัเงินผ่ำนธนำคำร
296 08223 นำงปริณดำ  พฒันขจร หกัเงินผ่ำนธนำคำร
297 06096 นำงวรรณกร  เพง็เพช็ร หกัเงินผ่ำนธนำคำร
298 09558 นำยธรำเทพ  นำคเผือก หกัเงินผ่ำนธนำคำร
299 05635 นำยกองเกียรติ  ไกรแกว้ หกัเงินผ่ำนธนำคำร
300 06805 นำยสุรชยั  ชชัวำลย์ หกัเงินผ่ำนธนำคำร
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301 07674 นำยสุรินทร์  เล่ห์ทองค ำ หกัเงินผ่ำนธนำคำร
302 05611 นำงยพุดี  กำญจนะ หกัเงินผ่ำนธนำคำร
303 03999 นำยอ ำมร  แซ่เฮำ้ หกัเงินผ่ำนธนำคำรวนัสุดทำ้ยของเดือน
304 07426 นำยภำณุวฒัน์  บุญยะรัตน์ หกัเงินผ่ำนธนำคำรวนัสุดทำ้ยของเดือน
305 08904 นำยประภำส  ตะหรี หกัเงินผ่ำนธนำคำรวนัสุดทำ้ยของเดือน
306 10083 นำยลุ๊กมนั  โตะ๊ฮีเล สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
307 07302 น.ส.ละอองแกว้  หม่ืนจร สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
308 09988 นำยพีรยทุธ  ใจสมุทร สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
309 08464 น.ส.ศุทธินี  นฤภยั สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
310 11343 นำงสำวธิญำดำ  เอียดเรือง สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
311 10752 นำงสำวกรธิมำ  แซ่ล่ิม สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
312 08808 นำยณฏัฐ์  ปรำงคน์อ้ย สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
313 07863 นำยอรุณ  รักษว์งศ์ สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
314 08680 นำยวิเชียร  บุญเต่ียว สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
315 06313 นำยอำทร  ทิพยเ์พง็ สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
316 10233 นำงสำวขนิษฐำ  ชูเชิด สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
317 10331 นำงสำวจิรนนัท ์ เสนี สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
318 10769 นำงสำวหรรษำ  ชูด ำ สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
319 05819 นำยสมเช้ือ  สมศิริ หกัผ่ำนเงินฝำกออมทรัพยส์หกรณ์
320 05975 น.ส.กุลวดี  วิชยัโรจน์ภิรมย์ หกัผ่ำนเงินฝำกออมทรัพยส์หกรณ์
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