
ล ำดบัท่ี เลขท่ีสมำชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงำน/โรงเรียน หมำยเหตุ
1 06781 นำยอุดม  ยำหยำหมนั กองกำรศึกษำเทศบำล
2 07989 นำงสำวธนัยำภทัร์  ปิติโชคทวีพงศ์ กองกำรศึกษำเทศบำล
3 08041 น.ส.ชุติมำ  เดชดี กองกำรศึกษำเทศบำล
4 08595 นำงธญัชนก  สำรำนพคุณ กองกำรศึกษำเทศบำล
5 08848 นำยกิตติวฒัน์  ศิริธร กองกำรศึกษำเทศบำล
6 08743 น.ส.ชลิตำ  ชุมช่วย กองกำรศึกษำเทศบำล
7 09524 นำงสำวชญัญำ  เอง้ฉ้วน กองกำรศึกษำเทศบำล
8 11122 นำยกรกฎ  รอดเสวก กองกำรศึกษำเทศบำล
9 09272 นำงสำวสุธำทิพย ์   ขำวทอง โรงเรียนเทศบำล 1

10 09189 นำยอดินนั  ท่ำชะมวง โรงเรียนเทศบำล 1
11 09238 นำยสมชำย  บวัเน่ียว โรงเรียนเทศบำล 1
12 08736 นำยขวญัชยั  แกว้อมัพร โรงเรียนเทศบำล 1
13 10302 นำยค ำนึง  จงไกรจกัร โรงเรียนเทศบำล 1
14 10339 นำยนิอิสกำดำ  นิเดร์ โรงเรียนเทศบำล 1
15 09956 นำงสุกลัยำ  วฒันะ โรงเรียนเทศบำล 1
16 09771 นำงนูรียดำ  นำคสง่ำ โรงเรียนเทศบำล 1
17 11143 นำงสำววิไล  ดินเตบ โรงเรียนเทศบำล 1
18 11225 นำงสำวรอบีอ๊ะ  เจะหมีน โรงเรียนเทศบำล 1
19 11087 นำยพงศลิ์ขิต  สุวรรณวงค์ โรงเรียนเทศบำล 1
20 10959 นำยอดุลย ์ สันตำ โรงเรียนเทศบำล 1
21 11484 นำงสำวซำลำมะ๊ คงแกว้ โรงเรียนเทศบำล 1
22 08545 น.ส.เบญจวรรณ  จินำ โรงเรียนเทศบำล 1
23 07544 น.ส.ปัญญลกัษณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบำล 1
24 05459 นำงจุฑำธิป  จนัทพงษพิ์วฒัน์ โรงเรียนเทศบำล 1
25 05292 นำยคงศกัด์ิ  วงศฤ์คเวช โรงเรียนเทศบำล 2
26 06220 นำงสุกลัยำ  ไฝนุย้ โรงเรียนเทศบำล 2
27 08448 น.ส.ศิริลดำ  จนัทรัตน์ โรงเรียนเทศบำล 2
28 08414 น.ส.วลยัลกัษณ์  จิตประพนัธ์ โรงเรียนเทศบำล 2
29 08561 นำงดวงกมล  โปด ำ โรงเรียนเทศบำล 2
30 08633 นำงนงเยำว ์ ชำญสมุทร โรงเรียนเทศบำล 2

รำยช่ือสมำชิกผูมี้สิทธิลงคะแนนสรรหำ หน่วยสรรหำท่ี 14 (หน่วยทำงกำรศึกษำอ่ืน )ๆ
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31 08636 นำยวรเมธ  งะเจะ๊ โรงเรียนเทศบำล 2
32 08637 นำยอำชำ  และเจริญ โรงเรียนเทศบำล 2
33 08404 นำงศิรินรัตน์  จนัทสุวรรณ โรงเรียนเทศบำล 2
34 08205 นำงเบญจวรรณ  ยิม้เยน็ โรงเรียนเทศบำล 2
35 07976 นำงสุรีรัตน์  ธีระกุล โรงเรียนเทศบำล 2
36 07880 นำยอุดม  ขนุจิตรใจ โรงเรียนเทศบำล 2
37 11358 นำงสำวเพียงเพชร  ทองสิวรรณ โรงเรียนเทศบำล 2
38 11101 นำงสำววรรณกำนต ์ สะต ำ โรงเรียนเทศบำล 2
39 11111 นำงสำวดวงดำว  แกว้จ ำปำวิจิตร โรงเรียนเทศบำล 2
40 11223 นำงสำวจิรวรรณ ยิง่ขจร โรงเรียนเทศบำล 2
41 11123 นำงธญัญรัตน์  เลำกำญจนศร โรงเรียนเทศบำล 2
42 11124 นำงผกำ  แกว้จนัทร์ โรงเรียนเทศบำล 2
43 10572 นำยวินยั  เหร็บควนเค่ียม โรงเรียนเทศบำล 2
44 10608 นำงธรำกร สุธำประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบำล 2
45 10824 นำงสำวกำญจนำ  แสงสวำ่ง โรงเรียนเทศบำล 2
46 09639 นำงสำวรัตนำ  รองเดช โรงเรียนเทศบำล 2
47 09853 นำยทนงศกัด์ิ  อินทร์ณรงค์ โรงเรียนเทศบำล 2
48 10004 นำงสำวรัตนำ  บุปผะโก โรงเรียนเทศบำล 2
49 10496 นำงสำวฮำซีบน  ขวญัทอง โรงเรียนเทศบำล 2
50 10144 นำงสำวพิมพพิ์ศำ  ลูวนัอำสัน โรงเรียนเทศบำล 2
51 10236 นำงสำวสุภิญญำ  สุวรรณสุข โรงเรียนเทศบำล 2
52 08777 นำยสมศกัด์ิ  หมนัเหตุ โรงเรียนเทศบำล 2
53 08715 นำยชยัศกัด์ิ  ปะลำวลัย์ โรงเรียนเทศบำล 2
54 09139 นำยธวชัชยั  อรนอ้ม โรงเรียนเทศบำล 2
55 09305 นำงสำวสุวกร  อุดรเดช โรงเรียนเทศบำล 2
56 09430 นำงปุญชรัสม์ิ  สมปอง โรงเรียนเทศบำล 2
57 09389 นำงสำวชนนิกำนต ์ เรืองฉิม โรงเรียนเทศบำล 3
58 09257 นำงสำวสุภำณี  เอ่ียมสกุล โรงเรียนเทศบำล 3
59 09178 นำยดลค่อเณ  หลงตรี โรงเรียนเทศบำล 3
60 11146 นำงสำวสญำทิพย ์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบำล 3

หนา้ที ่2 จาก 12



ล ำดบัท่ี เลขท่ีสมำชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงำน/โรงเรียน หมำยเหตุ
รำยช่ือสมำชิกผูมี้สิทธิลงคะแนนสรรหำ หน่วยสรรหำท่ี 14 (หน่วยทำงกำรศึกษำอ่ืน )ๆ

61 11147 นำงสำวนยันำ  กำรดำสุวรรณ โรงเรียนเทศบำล 3
62 11148 นำงสำวยวีุตำ  แกว้สล ำ โรงเรียนเทศบำล 3
63 11485 นำงสำวปกำรัตน์ ใจสมุทร โรงเรียนเทศบำล 3
64 11486 นำยไมตรี นิโกบ โรงเรียนเทศบำล 3
65 07966 นำยนิมิตร  สะดน โรงเรียนเทศบำล 3
66 08181 นำยสุริด  สะตำมนั โรงเรียนเทศบำล 3
67 08617 นำงจุรำรัตน์  จนัทสุวรรณ โรงเรียนเทศบำล 3
68 05318 นำงโสภำวรรณ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนเทศบำล 3
69 03660 นำงสมถวิล  สุดสำย โรงเรียนเทศบำล 3
70 08620 น.ส.วรกำนดำ  ก่อประเสริฐ โรงเรียนเทศบำล 4
71 08663 นำยณรงคศ์กัด์ิ  รินรส โรงเรียนเทศบำล 4
72 08216 นำยวรุตม ์ ตำเดอิน โรงเรียนเทศบำล 4
73 08239 นำงวำสนำ  บุญวรรณ โรงเรียนเทศบำล 4
74 07949 นำยองัสอหรี  และสุม โรงเรียนเทศบำล 4
75 07975 นำงอจัจิมำ  วิเชียรคู่ โรงเรียนเทศบำล 4
76 06467 นำงศิริ  ไชยอ่อนแกว้ โรงเรียนเทศบำล 4
77 07545 นำงสุชีรำ  ง๊ะสมนั โรงเรียนเทศบำล 4
78 07277 นำยชรินทร์  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนเทศบำล 4
79 10565 นำงสำวอำสณี  นิสำแล๊ะ โรงเรียนเทศบำล 4
80 10536 นำงสิตมน  ด ำเตะ๊ โรงเรียนเทศบำล 4
81 10742 นำงสุวิมล  วงษสี์มำอนนัต์ โรงเรียนเทศบำล 4
82 10692 นำงนูรอำทิตำ  ดำหมำด โรงเรียนเทศบำล 4
83 09404 นำงปรำงทิพย ์ หมำดดำเร๊ะ โรงเรียนเทศบำล 4
84 09468 นำงสำวอรทยั  เหมรำ โรงเรียนเทศบำล 4
85 10413 นำงปิยะดำ  บ่อเตย โรงเรียนเทศบำล 4
86 10498 นำงสำวอมัพิกำ  ยรรยงฤทธ์ิ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
87 10350 นำงสำวปรำณี  มิตรหลี โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
88 10054 นำงสำวกฤษณำ  จำรุพนัธ์ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
89 10055 นำงผอูนรัตน์  อินทร์ณรงค์ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
90 09802 นำงกรกช  สุขสวสัด์ิ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
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91 09804 นำงสำวธนิฐำ  เเคยหิวำ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
92 09805 นำงสุรำงคจิ์ตร  โสบุญ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
93 09471 นำงสำวมำยรุำ  หมุดลิหำ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
94 09288 นำงสำวสุภำพร  มนตรี โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
95 08692 น.ส.วรินทรีย ์ บินกำริม โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
96 09057 น.ส.กอบแกว้  พนูพำนิช โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
97 10526 นำงสำวผกำพนัธุ์  พลรักษ์ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
98 10604 นำยจเร  ชุ่มจ ำรัส โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
99 10852 นำงเกวลินญำณ์  รำชรักษ์ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล

100 11394 นำงสำวรุจิรำ  นิลสกุล โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
101 07129 น.ส.กนกวรรณ  โหลสกุล โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
102 06498 น.ส.อำรมย ์ พลูภกัดี โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
103 06500 นำงจุรีย ์ เรืองยิง่ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
104 06574 นำงสมจิตต ์ สำยก้ิมซ้วน โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
105 06598 นำงสำลินี  และสุม โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
106 07965 นำงอนุชฌิฎำ  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
107 08138 นำงอำมำน๊ะ  นำงำ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
108 07819 นำงพำณี  กำญจนะ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
109 07627 นำยสมคิด  ยลีะงู โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
110 08309 นำงสุกญัญำ  ดวงพตัรำ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
111 08655 น.ส.กวิสรำ  ล่ิมวินิจ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
112 08616 นำงมลฤดี  กำ้นแกว้ โรงเรียนอนุบำลเทศบำลเมืองสตูล
113 08857 นำงศิริพร  มำนะช ำนิ บ ำนำญกองกำรศึกษำ
114 10267 นำงเขมิกำ  อำรีแมะมนั บ ำนำญกองกำรศึกษำ
115 10405 นำงกุสุมำ  มูสิกะโรจน์ บ  ำนำญกองกำรศึกษำ
116 03661 นำงจิณณรัตน์  โรจนกิตติรัตน์ บ  ำนำญกองกำรศึกษำ
117 03202 น.ส.จงกล  พฒันวิวฒัน์ บ  ำนำญกองกำรศึกษำ
118 03535 นำงศิลำวรรณ  มิตรเปรียญ บ ำนำญกองกำรศึกษำ
119 03394 นำงธำดำ  คงยก บ ำนำญกองกำรศึกษำ
120 04189 นำยฆำนี  มนูญดำหวี บ ำนำญกองกำรศึกษำ
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121 04321 นำงปรำณี  พงศส์ันติกุล บ ำนำญกองกำรศึกษำ
122 04283 นำงชูศรี  ทองชั้น บ ำนำญกองกำรศึกษำ
123 04071 น.ส.เจริญศรี  ลีวำนิชย์ บ  ำนำญกองกำรศึกษำ
124 04102 นำงอำรมณ์  จนัทิปะ บ ำนำญกองกำรศึกษำ
125 04007 นำยร่ิน  จุลมณีโชติ บ ำนำญกองกำรศึกษำ
126 02161 นำงศิรินำถ  มชัรินทร์ บ ำนำญกองกำรศึกษำ
127 02101 นำงนงลกัษณ์  ศรีกรด บ ำนำญกองกำรศึกษำ
128 02130 นำงปรำนี  ปงพิทกัษ์ บ  ำนำญกองกำรศึกษำ
129 02131 นำงลกัษณำ  พน้ภยั บ ำนำญกองกำรศึกษำ
130 02134 นำงอำภรณ์  ทองนำค บ ำนำญกองกำรศึกษำ
131 02654 นำยวรวธุ  ใจเยน็ บ ำนำญกองกำรศึกษำ
132 01761 นำยจรูญ  ซ่วนยะโก บ ำนำญกองกำรศึกษำ
133 02048 นำยนิยม  มชัรินทร์ บ ำนำญกองกำรศึกษำ
134 01988 นำงบุหงำ  นุย้เด็น บ ำนำญกองกำรศึกษำ
135 01497 นำยธีรยทุธ  ชุมปำน บ ำนำญกองกำรศึกษำ
136 01207 นำงสุภำพร  โชติพำนิช บ ำนำญกองกำรศึกษำ
137 01363 น.ส.สุพรรณี  บวัประจิตต์ บ  ำนำญกองกำรศึกษำ
138 01364 น.ส.งำมจิตต ์ จนัทพงษพิ์วฒัน์ บ  ำนำญกองกำรศึกษำ
139 01374 นำงวรทยั  ทิพยรั์กษ์ บ  ำนำญกองกำรศึกษำ
140 05286 นำงดำรำรัตน์  โภชนุกูล บ ำนำญกองกำรศึกษำ
141 05225 นำยสุรพนัธ์  คุนะมะเส บ ำนำญกองกำรศึกษำ
142 05164 นำยอุสมำน  บุญลำภ บ ำนำญกองกำรศึกษำ
143 04535 นำงกำนดำ  อนิวรรตวงศ์ บ  ำนำญกองกำรศึกษำ
144 04748 นำงรัสรินทร์  รุ่งหิรัญเจริญวฒิุ บ ำนำญกองกำรศึกษำ
145 04786 นำงชุจิรำพนัธุ์  แดหวนั บ ำนำญกองกำรศึกษำ
146 05857 นำยหนูกล่ิน  ธญัอุดร บ ำนำญกองกำรศึกษำ
147 06015 น.ส.วรรณี  พิชญพ์นสั บ ำนำญกองกำรศึกษำ
148 05361 นำยวีระ  พน้ภยั บ ำนำญกองกำรศึกษำ
149 05362 นำยโสภณ  คงยก บ ำนำญกองกำรศึกษำ
150 05364 นำงชุติมำ  แซ่เจีย บ ำนำญกองกำรศึกษำ
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151 05560 นำงสุณีย ์ ยอีำร์ บ  ำนำญกองกำรศึกษำ
152 05660 นำยสมเดช  สุประทุม บ ำนำญกองกำรศึกษำ
153 06156 นำยอ ำนวย  อ่อนหวำน บ ำนำญกองกำรศึกษำ
154 06221 นำงบุญรักษ ์ ตนัพำนิช บ ำนำญกองกำรศึกษำ
155 06427 นำยสมโชค  อตัตวิศำล บ ำนำญกองกำรศึกษำ
156 06821 นำยบญัชำ  สำแล่หมนั บ ำนำญกองกำรศึกษำ
157 07276 นำยปรีชำ  สุวรรณรัตน์ บ  ำนำญกองกำรศึกษำ
158 08141 นำงนนัทนำ  อภยัรัตน์ บ  ำนำญกองกำรศึกษำ
159 07847 นำงมำริสำ  ขนุจนัทร์ บ ำนำญกองกำรศึกษำ
160 07636 นำงปรำณี  ขนุจิตรใจ บ ำนำญกองกำรศึกษำ
161 07658 นำงเฟ่ืองลดำ  โชติธรรมโม บ ำนำญกองกำรศึกษำ
162 07867 นำงศนัสนำ  บ  ำรุงกำร ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัสตูล (หกัผ่ำนธนำคำร)
163 11103 นำยเอกวิทย ์ รักษำแกว้ ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัสตูล (หกัผ่ำนธนำคำร)
164 11100 นำงสำวกนกวรรณ  คงสุวรรณ ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัสตูล (หกัผ่ำนธนำคำร)
165 11113 นำยเกียรติพงษ ์ อนนัต์ ส ำนกังำนพระพทุธศำสนำจงัหวดัสตูล (หกัผ่ำนธนำคำร)
166 08472 นำงสุชำดำ  หิรัญภทัรำนนัท์ วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
167 08266 นำงพรรณี  ครุวรรณพฒัน์ วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
168 07624 นำงจำรุณี  หลงสมนั วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
169 07643 นำงชำลิสำ  ทองขำวเผือก วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
170 08095 นำยกระจ่ำง  ขนัไชย วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
171 08031 น.ส.สุธำรัตน์  สันเกำะ วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
172 06188 นำยณพงศ ์ ใบหมำดปันจอ วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
173 07577 นำงธมลวรรณ  รักษส์ังข์ วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
174 05043 นำยพร้อม  นอ้ยผำ วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
175 10978 นำยศิวกร  อนุชำญ วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
176 10775 นำยประจวบ  แสงจนัทร์ศิริ วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
177 10780 นำงสำวสุชำดำ  ประดบั วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
178 09001 นำงวำสินี  นวลแกว้ วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
179 09399 นำงสำวปำริชำต  ช่วยบุญชู วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
180 09527 นำงสำวศศิธร  หมำดตำ วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
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181 10056 นำงสมศรี  รักนุย้ วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
182 10319 นำงดวงกมล  โศภิษฐพงศ์ วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
183 10491 นำงจิรำวรรณ  สุวรรณมณี วฒันธรรมสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
184 09251 นำงสำวศุภณิจ  พฒัภูมิ บ ำนำญวฒันธรรม (หกัผ่ำนธนำคำร)
185 06178 นำงอำรี  ทองนอก บ ำนำญวฒันธรรม (หกัผ่ำนธนำคำร)
186 09313 นำยสุบิน   เล็งเจะ๊ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
187 09302 วำ่ท่ีร.ต.หญิงกฤติยำณี  ทองรักษ์ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
188 09300 นำงปฏิมำ  จ่ำพนัธุ์ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
189 09999 นำงมำริหย  ำ  มำลิกนั ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
190 09727 นำงสำวโนรียำ  เพง็ไทร ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
191 09748 นำงสำวฮำมีด๊ะ  กองบก ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
192 11302 นำงอำทิตยำ  เล็งเจะ๊ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
193 11348 นำงสกุณำ  หนีหมำน ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
194 11320 นำงสำววรรณภำ  อุปกำรัตน์ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
195 11440 นำงสำวสุกลัยำ  หมุนข ำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
196 11526 นำงดรุณี ปังหลีเส็น ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
197 11532 นำงสำวรุสนีย ์สมำนคำน ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
198 11480 นำงสำววลยัทิพย ์เทวบิน ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
199 11498 นำยอรรถวติั  แกว้ตำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
200 11504 นำงสำวนจันนัท ์ ทิ้งน ้ำรอบ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
201 11494 นำงสำวนยันำ เพง็แกว้ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
202 11495 นำงสำวฐิติมำ จีนประชำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
203 10831 นำยธนิต  ก ำมำ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
204 11064 นำงอรัญญำ  ชนะฤทธ์ิ ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
205 11110 นำยอำหมีด  หล ำชู ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
206 04230 นำงเครือศรี  สวสัดี บ ำนำญศูนยก์ำรศึกษำฯ(หกัผ่ำนธนำคำร)
207 10337 นำยสัญญำ  ศรีสัยยำสน์ บ  ำนำญศูนยก์ำรศึกษำฯ(หกัผ่ำนธนำคำร)
208 10360 นำงสุมลฑำ  ศรีสัยยำสน์ บ  ำนำญศูนยก์ำรศึกษำฯ(หกัผ่ำนธนำคำร)
209 10355 นำงฤทยัรัตน์  ง๊ะสมนั ส ำนกังำนกำรศึกษำเอกชน จ.สตูล
210 11221 นำงสำวหทยัมำศ  ขนุจนัทร์ ส ำนกังำนกำรศึกษำเอกชน จ.สตูล
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211 11048 วำ่ท่ี ร.ต.หญิงวีฐิมำ  คชำชนม์ ส ำนกังำนกำรศึกษำเอกชน จ.สตูล
212 11517 นำงสำวจิรวดี ดว้งสุด ส ำนกังำนกำรศึกษำเอกชน จ.สตูล
213 09197 นำยสุวิศิษฏ ์ กั้นหย ัน่ทอง โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
214 09334 นำงสำวผสัดี  สุวรรณมณี โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
215 09745 นำยสุเรนทร์  โตะ๊ประดู่ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
216 09746 นำยพงศกร  ทิพยไ์ข่ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
217 09845 นำงสำวอำอีฉ๊ะ  กำเส็มส๊ะ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
218 09846 นำงสำวณฐัณิชำ  หลงสมนั โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
219 09781 นำงสำวกูมุมีนำ  สตอหลง โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
220 09969 นำงสำวสำยพิน  อินสุวรรณ์ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
221 10045 นำงสำวศิรประภำ  ตำเดอิน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
222 10067 นำยสมพงศ ์ อำด ำ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
223 10114 นำยช ำนำญ  ทวีทอง โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
224 10181 นำงสำวนูรอยันี  อำรีมำน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
225 10182 นำยจกัรกฤษณ์  มำกจงัหวดั โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
226 10823 นำยธีระวฒัน์  ทองแผว้ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
227 10602 นำยสนัน่  หวัแท้ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
228 11097 นำงสำวสำฟียะห์  หะแว โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
229 11121 นำงสมใจ  ส ำผสั โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
230 11368 นำยพิพฒัน์  กลบัศรีอ่อน โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
231 11431 นำยมนตรี  ปีไสย โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
232 11491 นำงสำวปำลิกำ พรหมเพชร โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
233 11469 นำงสำวณฐัพิมล อสัมภินวฒัน์ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
234 08025 น.ส.ประดิพตัร  ชำ้งขำว โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
235 08117 นำงจริญ  พรหมวิจิต โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์42
236 08329 นำงปุณณำนนัท ์ ทองหยู ศูนยก์ำรกีฬำจงัหวดัสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
237 08695 น.ส.ภชักุล  ตรีพนัธ์ ศูนยก์ำรกีฬำจงัหวดัสตูล(หกัผ่ำนธนำคำร)
238 04196 นำยอคัรินทร์  กุลวฒัน์ธนศิริ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
239 03699 นำยสัญญำ  ชุ่มจ ำรัส สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
240 05802 นำงละออ  ดวงจนัทร์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
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241 06521 น.ส.ขวญัใจ  กำญจนประพนัธ์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
242 06293 นำงภำวดี  สุขรำษฎร์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
243 07210 นำยประคอง  ทองค ำ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
244 07407 นำยสำมำรถ  สำมญั สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
245 08593 น.ส.ปัทมำ  ปงพิทกัษ์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
246 10551 นำงสำวก่ิงกำญจน์  แสงจนัทร์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
247 11034 นำงสำวนทัธมน  เป็นสุข สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
248 11067 นำยพชรวฒัน์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
249 09393 นำงสำวเดือน  ลิมำน สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
250 09394 นำงสำวชลิษำ  หนุนอนนัต์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
251 08809 นำงจนัทกร  สุวรรณโณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
252 08678 น.ส.ฉำยำ  สำมญั สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
253 10323 นำยปริญญำ  จนัทร์จกัษุ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
254 10053 นำงนิชธำวลัย ์ หมนัเหตุ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
255 09739 นำงสำวจิรภรณ์  อนุวฒันวงศ์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
256 09451 นำยกุลทรัพย ์ คชฤทธ์ิ ส ำนกังำน สกสค. (หกัผ่ำนธนำคำร)
257 09457 นำงสำวนงคล์กัษณ์  วงศก์ระพนัธ์ ส ำนกังำน สกสค. (หกัผ่ำนธนำคำร)
258 10050 นำงสำวธนภร  บุญทะโก ส ำนกังำน สกสค. (หกัผ่ำนธนำคำร)
259 10357 นำงสำวรัตติภรณ์  ยอีำ ส ำนกังำน สกสค. (หกัผ่ำนธนำคำร)
260 07724 น.ส.ลดัดำภำ  ประสมพงศ์ ส ำนกังำน สกสค. (หกัผ่ำนธนำคำร)
261 09695 นำงสำวพิธพร  นิโกบ ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
262 10300 นำงสำวหำสำน๊ะ  นิล๊ะ ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
263 09036 น.ส.มสัหลนั  สำเอียด ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
264 08824 นำยวชัรพงศ ์ ละอองรัตน์ ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
265 09218 นำงกนกพร  กนัตวิชญว์งศ์ ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
266 09609 นำงพิชญม์ำศ  ปะจู ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
267 11253 นำยธีระยทุธ  ชำตรี ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
268 11251 วำ่ท่ี ร.ต.หญิงฐิตำพร  แกว้เอียด ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
269 11145 นำงสำวนูรีญำ  รงคส์มคัร ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
270 11154 นำงสำวนพภศร  ศรีรักษ์ ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
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271 11028 นำงสำวเดือน  โพธิรัตน์ ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
272 11030 นำงสำวสุดใส  บุญเสน ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
273 10534 นำยอำณติั  มีบุญ ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
274 05879 นำงพรพิศ  จนัทรโชติ ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
275 07663 นำยอดุลย ์ หลีมำนนั ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
276 07977 นำงอภิษฎำ  ทองเน้ือแขง็ ส ำนกังำนศึกษำธิกำร จ.สตูล
277 06093 นำงพรทิพย ์ พงษท์อง บ ำนำญศึกษำธิกำร
278 04354 นำยพิภพ  พฒัชนะ บ ำนำญศึกษำธิกำร
279 08575 นำยดำลนั  นุงอำหลี บ ำนำญศึกษำธิกำร
280 06701 นำยสุวฒัน์  รำชรักษ์ โรงเรียนจงหวั
281 07318 นำยณรงค ์ พรหมทอง โรงเรียนจงหวั
282 07666 นำงสำวจิรัฏฐิกร  นวลละออง โรงเรียนจงหวั
283 04485 นำยพล  โลหะจินดำ บ ำนำญ(หกัผ่ำนธนำคำร)
284 07483 นำงยพิุน  หลงแกว้ บ ำนำญ(หกัผ่ำนธนำคำร)
285 10025 นำงปรำณี  หนูน่ิม บ ำนำญ(หกัผ่ำนธนำคำร)
286 06571 นำยสมนึก  บุญสนอง บ ำนำญ(หกัผ่ำนธนำคำร)
287 05679 น.ส.มำณี  ฉตัรชยัวงศ์ บ  ำนำญ(หกัผ่ำนธนำคำร)
288 05557 นำยสุทธิพงศ ์ แหล่ทองค ำ บ ำนำญศึกษำจงัหวดั
289 06083 นำงจิรำภรณ์  ชูประจง บ ำนำญศึกษำจงัหวดั
290 04554 นำงสุภำวดี  โสสนุย้ บ ำนำญศึกษำจงัหวดั
291 05108 นำงอำรีย ์ หม่ืนนคร บ ำนำญศึกษำจงัหวดั
292 04111 นำงอ ำไพ  แท่นประมูล บ ำนำญศึกษำจงัหวดั
293 07217 นำยสุนทร  รักษว์งศ์ บ  ำนำญศึกษำจงัหวดั
294 06559 นำงอำรี  อิสสระวฒันพนัธ์ บ  ำนำญศึกษำจงัหวดั
295 07719 นำงพวงทิพย ์ รัตนสุวรรณ หกัเงินกบัทำงสหกรณ์
296 03850 นำงอุไรวรรณ  บ ำรุงดี หกัเงินกบัทำงสหกรณ์
297 01630 นำยโชติศกัด์ิ  เมืองสุวรรณ หกัเงินกบัทำงสหกรณ์
298 10941 นำงสำวลำวียะห์  มูซอเล็ง หกัเงินกบัทำงสหกรณ์
299 11016 นำงสำวทิตยำ  บินฮำยอีำลี หกัเงินกบัทำงสหกรณ์
300 08344 น.ส.ศริญญำ  มนูญดำหวี หกัเงินกบัทำงสหกรณ์
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301 09942 นำงจรรยำ  แกว้ประเสริฐ หกัเงินผ่ำนธนำคำร
302 07718 นำยสถิตย ์ ตนัชนะพนัธ์ หกัเงินผ่ำนธนำคำร
303 01084 นำงชูศรี  อสัมภินวฒัน์ หกัเงินผ่ำนธนำคำร
304 02619 นำงปำนชีวนั  สังคะรัศมี หกัเงินผ่ำนธนำคำร
305 04749 นำงปำรณีย ์ กุลนิดำภวิษยพ์ร หกัเงินผ่ำนธนำคำร
306 05676 นำยนิวฒัน์  ยรรยงฤทธ์ิ หกัเงินผ่ำนธนำคำร
307 09505 นำยวิสัน  สุคะมะโน หกัเงินผ่ำนธนำคำร
308 08513 นำยวรวรรธน์  ธนพรธญัทิพย์ หกัเงินผ่ำนธนำคำร
309 07637 นำงสุภำวดี  ต้ินสกุล หกัเงินผ่ำนธนำคำร
310 07474 น.ส.วรรณี  ศรีเพชร หกัเงินผ่ำนธนำคำร
311 03177 นำงขจิต  ดวงมณีวำนิช หกัเงินผ่ำนธนำคำร
312 10005 นำงอญัชลี  เอมวฒัน์ หกัเงินผ่ำนธนำคำร
313 09459 นำงสำวสุนิสำ  สูหลง หกัเงินผ่ำนธนำคำร
314 08514 นำงกณิษฐรินทร์  สินศุภฤกษ์ หกัเงินผ่ำนธนำคำรวนัสุดทำ้ยของเดือน
315 09230 นำงนุตเรำะห์  ชยัยะวิริยะ สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
316 09301 นำงสำวพนิดำ   ศิริสกุลอกัษร สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
317 07317 นำงมำลี  ไชยกิจ สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
318 09104 วำ่ท่ีร้อยโท ดร.ส ำรำญ  ชูแกว้ สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
319 10081 นำยสุเมธ  จุลพรหม สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
320 09835 นำงวรำงคณำ  จนัทรักษ์ สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
321 10508 นำงจุฑำมำศ  ทนัตะยะกิจ สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
322 07610 นำงปรำนี  คู่มณี สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
323 10699 นำยจำตุรนต ์ รัตนำ สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
324 08915 น.ส.จนัทิมำ  บุญจนัทร์ สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
325 09299 นำงสุภำพร  สนิทมจัโร สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
326 09329 นำงสำวอญัชิสำ  มะเดือ สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
327 10615 นำยรังสิวฒิุ หมุดยะฝำ สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
328 08681 นำงสุชำดำ  เรืองสม สมำชิกโอนยำ้ยต่ำงจงัหวดั(หกัผ่ำนธนำคำร)
329 06697 นำงวลัลภำ  สองเมือง หกัผ่ำนเงินฝำกออมทรัพยส์หกรณ์
330 01002 น.ส.เสมอใจ  แซ่วอ่ง หกัผ่ำนเงินฝำกออมทรัพยส์หกรณ์
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331 06578 นำงกลัยำ  สังขศิ์ริ หกัผ่ำนเงินฝำกออมทรัพยส์หกรณ์
332 10934 นำงสำวศิริพร  คทำยทุธ หกัผ่ำนเงินฝำกออมทรัพยส์หกรณ์
333 08594 นำงสุวยัญำ  วิเมลืองรังสี หกัผ่ำนเงินฝำกออมทรัพยส์หกรณ์
334 02808 นำยสรำวธุ  กำญจนะ หกัผ่ำนเงินฝำกออมทรัพยส์หกรณ์
335 07143 นำงมรกต  กูเตะ๊ ลูกหน้ีปรับโครงสร้ำง
336 07144 นำงรีนำ  ส ำรำญจิตต์ ลูกหน้ีปรับโครงสร้ำง
337 07962 นำยวนัชยั  ช่วยบ ำรุง ลูกหน้ีปรับโครงสร้ำง
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