
ลาํดับที เลขทีสมาชิก ชือ-สกุล หน่วยงาน/สังกดั หมายเหตุ

1 05622 นางภิญโญ  อ่อนคง โรงเรียนบา้นคลองนาํเคม็ (2)

2 07941 น.ส.นนัทิยา  หาญเอียด โรงเรียนบา้นคลองนาํเคม็ (2)

3 08699 นายมาแอน  ใจตรง โรงเรียนบา้นคลองนาํเคม็ (2)

4 08793 นางฮามีน๊ะ  ปากบารา โรงเรียนบา้นคลองนาํเคม็ (2)

5 09049 นางปัญญดา  หวาสกุล โรงเรียนบา้นคลองนาํเคม็ (2)

6 09108 น.ส.วรรณี  หวนัสู โรงเรียนบา้นคลองนาํเคม็ (2)

7 09284 นายปานูซี  สาแม โรงเรียนบา้นคลองนาํเคม็ (2)

8 11216 นางศรีวิมล  สะอา โรงเรียนบา้นคลองนาํเคม็ (2)

9 11369 นางชลลดา  สุขใส โรงเรียนบา้นคลองนาํเคม็ (2)

10 09608 นางวิชุกร  สญัญา โรงเรียนบา้นหว้ยไทร (2)

11 07892 น.ส.ถนอมสุข  ผิวเหลือง โรงเรียนบา้นหว้ยไทร (2)

12 06236 นางกญัญา  ทิพยรั์กษ์ โรงเรียนบา้นหว้ยไทร (2)

13 09131 นายเอกวิทย ์ สาโส๊ะ โรงเรียนบา้นหว้ยมะพร้าว (2)

14 08939 นายชิตนนธว ์ รักสุวชน โรงเรียนบา้นหว้ยมะพร้าว (2)

15 08711 นางกณัฐิรัตน์  เกษา โรงเรียนบา้นหว้ยมะพร้าว (2)

16 08665 นางสาวมาเรียม  แดงหลงั โรงเรียนบา้นหว้ยมะพร้าว (2)

17 08485 นางกฤษณา  ชาสุวรรณ โรงเรียนบา้นทุ่งสภาฯ (2)

18 08734 นางฝาตีมะ  กองหลงั โรงเรียนบา้นทุ่งสภาฯ (2)

19 07237 นายวิรัตน์  กองหลงั โรงเรียนบา้นทุ่งสภาฯ (2)

20 09278 นางปริญญา  ยมีะเร็บ โรงเรียนบา้นทุ่งสภาฯ (2)

21 09183 นางอุไร  รักษาชนม์ โรงเรียนบา้นปากละงู (2)

22 09838 นางยไูวเร๊าะ  ชาํนาญเพาะ โรงเรียนบา้นปากละงู (2)

23 10216 นางสาวสุไรม๊ะ  อุศมา โรงเรียนบา้นปากละงู (2)

24 06202 นางเยาวรี  หมนัเล๊ะ โรงเรียนบา้นปากละงู (2)

25 08884 นางสาวนริณี  หมาดเหยด  โรงเรียนบา้นปากละงู (2)

26 09045 น.ส.พาขวญั  สะเล่พรัด โรงเรียนบา้นปากละงู (2)

27 11416 นางสาวมุขเทียรา  หมินหมนั โรงเรียนบา้นปากละงู (2)

28 11246 นางสาวจริยา  นุ้ยโส๊ะ โรงเรียนบา้นปากละงู (2)

29 09079 นางนุษรา  ดาํเตะ๊ โรงเรียนบา้นในเมือง (2)

30 09142 นายมานิตย ์ สาจิ โรงเรียนบา้นในเมือง (2)

บัญชีรายชือผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที 4 (ละงู 2)

หนา้ท ี1 จาก 8
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บัญชีรายชือผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที 4 (ละงู 2)

31 08867 นางนรัติยา  หยมีะเหร็บ  โรงเรียนบา้นในเมือง (2)

32 07855 น.ส.วาสนา  อยา่งดี โรงเรียนบา้นในเมือง (2)

33 08207 น.ส.ฤทยัรัตน์  นาคสง่า โรงเรียนบา้นในเมือง (2)

34 08091 นางปรีญา  อาหน่าย โรงเรียนบา้นในเมือง (2)

35 09844 นางวนัเพญ็  หมนัหยอ่ง โรงเรียนบา้นในเมือง (2)

36 09184 นางอุไร  นาคสง่า โรงเรียนบา้นในเมือง (2)

37 09321 นางจนัทนา   นุ้ยโส๊ะ โรงเรียนบา้นในเมือง (2)

38 09576 นางศิริญญา  สมาคม โรงเรียนบา้นเกาะยวน (2)

39 09015 นายเสรี  บิสนุม โรงเรียนบา้นเกาะยวน (2)

40 10540 นางสาวสลิตา  เหร่บุตร โรงเรียนบา้นเกาะยวน (2)

41 08093 นายอาํนวย  ปูปาน โรงเรียนบา้นเกาะยวน (2)

42 06657 นางธิติยา  ปูปาน โรงเรียนบา้นเกาะยวน (2)

43 11648 นางสาวนุชนาถ สนัหลี โรงเรียนบา้นเกาะยวน (2)

44 11610 นางอุมบี หวงักุหลาํ โรงเรียนบา้นปากบาง (2)

45 10951 นางเสาวนีย ์ ทา้ยวงั โรงเรียนบา้นปากบาง (2)

46 11138 นางวรรณิศา  สามารถ โรงเรียนบา้นปากบาง (2)

47 07260 นางสุพรรณนี  วีระนนท์ โรงเรียนบา้นปากบาง (2)

48 06762 นางจุรีรัตน์  ยากะจิ โรงเรียนบา้นปากบาง (2)

49 06787 นางสุนี  นุย้โส๊ะ โรงเรียนบา้นปากบาง (2)

50 06956 น.ส.ฉออ้น  ตินกะชาติ โรงเรียนบา้นปากบาง (2)

51 07959 น.ส.วลัญา  ปากบารา โรงเรียนบา้นปากบาง (2)

52 08361 นางกิตติยา  หลีเส็น โรงเรียนบา้นปากบาง (2)

53 08861 นายเจริญ  จิหมาด โรงเรียนบา้นปากบาง (2)

54 10701 นางสาวกสัวิณี  อุศมา โรงเรียนบา้นปากบาง (2)

55 10021 นายอาสีร่น  ลดัเลีย โรงเรียนบา้นปากบาง (2)

56 09676 นายยารูดีน  องศารา โรงเรียนบา้นปากบาง (2)

57 09648 นายทวีวฒัน์  สายนั โรงเรียนบา้นท่าชะมวง (2)

58 09048 นายนฐัพงษ ์ ดินนุย้ โรงเรียนบา้นท่าชะมวง (2)

59 08639 นางอสันีย ์ ผาติวรากร โรงเรียนบา้นท่าชะมวง (2)

60 08772 นางวารุณี  ปะลาวลัย์ โรงเรียนบา้นท่าชะมวง (2)
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61 11579 นางสาวณาริณี องสารา โรงเรียนบา้นท่าชะมวง (2)

62 11597 นายสุวฒัน์  มหาชูสกุล โรงเรียนบา้นท่าชะมวง (2)

63 11359 นางสาวโนรี  หลีมานนั โรงเรียนบา้นบากนัโตะ๊ทิด (2)

64 11263 นางสาววิลนัดา  หมนัทวีรัตน์ โรงเรียนบา้นบากนัโตะ๊ทิด (2)

65 08559 นายสุริยา  ตาเดอิน โรงเรียนบา้นบากนัโตะ๊ทิด (2)

66 09293 นายธีรวฒัน์  หลีนิง โรงเรียนบา้นบากนัโตะ๊ทิด (2)

67 09421 นายสุชาติ  นาคสง่า โรงเรียนบา้นโคกพะยอม (2)

68 10822 นางสาวอริยา  สุวรรณโยธา โรงเรียนบา้นโคกพะยอม (2)

69 10956 นางสาวสุชาดา  จนัทร์เพญ็ โรงเรียนบา้นโคกพะยอม (2)

70 11508 นางสาวฟานิดา ขาวเซาะ โรงเรียนบา้นโคกพะยอม (2)

71 11668 นางสาวนุสรา ตาเดอิน โรงเรียนบา้นโคกพะยอม (2)

72 11655 นางสุนิดา จนัทร์ประสงค์ โรงเรียนบา้นนาพญา (2)

73 10949 นางสาวจีวรา  ติงหวงั โรงเรียนบา้นนาพญา (2)

74 10797 นางสาวสาปียะห์  กูดู โรงเรียนบา้นนาพญา (2)

75 09333 นางปารีณา  หลงหนั โรงเรียนบา้นนาพญา (2)

76 09910 นายนพดล  ยงัสมนั โรงเรียนบา้นนาพญา (2)

77 09842 นางมนสันนัท ์ นาคสง่า โรงเรียนบา้นนาพญา (2)

78 09003 นางวรรณเพญ็  หวนัสู โรงเรียนบา้นนาพญา (2)

79 07979 นางโสภา  มีเสน โรงเรียนบา้นนาพญา (2)

80 06692 นายวุฒิศาส์น  สาํสู โรงเรียนบา้นนาพญา (2)

81 06608 นางนิตยา  มณีโส๊ะ โรงเรียนบา้นนาพญา (2)

82 04527 นายอาบีดีน  องศารา โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

83 07163 นางนุสรา  ลาํโป โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

84 08253 นางยภุา  เพียรสกุล โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

85 08454 นางสุภาพร  อามิง โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

86 08392 นางจิราพร  องศารา โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

87 08710 นางจินตนา  ง๊ะสมนั โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

88 09837 นางสาวบงัอร  องศารา โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

89 09780 นางสาวสุปราณี  แดงงาม โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

90 10751 นางสาวรัชดา  หาญทะเล โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)
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91 10777 นางสาวฝาตีม๊ะ  เอม็เล่ง โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

92 10933 นางสาวรอบีหยนั  ด่านเท่ง โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

93 10989 นางสาวยามีนา  อุสมา โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

94 11088 นางซาลาม๊ะ  เกษา โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

95 11172 นางสาวมลฤดี  สองเมืองหนู โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

96 11194 นางรอกีบะ๊  หสันีย ์ โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

97 11195 นางศิริวลัย ์ ดาเดะ โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

98 11619 นางสาวรอบิอะห์ โดงกูล โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

99 11631 นางประดบั บุญญา โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

100 11530 นางสาวสุดา เขียวสะ โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

101 11575 นางซาฟีนะห์ เกอากะ โรงเรียนบา้นปากบารา (2)

102 11183 นางสาวสุริฉาย  ไกรเทพ โรงเรียนบา้นปากบารา (2)

103 11071 นายกฤษณะ  ปราบยาวา โรงเรียนบา้นปากบารา (2)

104 10675 นางนิสา  ขาวเฉาะ โรงเรียนบา้นปากบารา (2)

105 10260 นางสาวกลัยา  กาดเส็น โรงเรียนบา้นปากบารา (2)

106 09194 นายอนิรุทร์  โทบุรี โรงเรียนบา้นปากบารา (2)

107 09198 นางวรรณนิสา  จิตหลงั โรงเรียนบา้นปากบารา (2)

108 08423 นายเสรี  อุโหยบ โรงเรียนบา้นปากบารา (2)

109 04056 นางสุขศรี  ทองรุ่ง โรงเรียนบา้นปากบารา (2)

110 05962 นายสนั  หมีนหวงั โรงเรียนบา้นปากบารา (2)

111 07387 นายโชคชยั  ทิพยร์องพล โรงเรียนบา้นปากบารา (2)

112 07399 นางฝาตีหม๊ะ  หมีนสนั โรงเรียนบา้นปากบารา (2)

113 07570 นางมาลยัวลัย ์ เหมรา โรงเรียนบา้นปากบารา (2)

114 09836 นางสาวนิศมา  นกเกษม โรงเรียนบา้นบ่อเจด็ลูก (2)

115 10145 นางฮาเนีย  อะละมาด โรงเรียนบา้นบ่อเจด็ลูก (2)

116 10915 นางสาวพวงชฎา  มจัฉา โรงเรียนบา้นท่ายาง (2)

117 09644 นายอบัดุลอาซีร์  ยาหมาย โรงเรียนบา้นท่ายาง (2)

118 09273 นางเจ๊ะสีตีหาหยาด  ไชยมล โรงเรียนบา้นท่าพยอม (2)

119 11256 นางฉารียะ  ปาลาสนั โรงเรียนบา้นท่าพยอม (2)

120 08968 น.ส.อุไรวรรณ  ศรีสุริยาวฒัน์ โรงเรียนบา้นเกาะบุโหลน (2)
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121 09152 นายจิตรกร  หมีนสนั โรงเรียนบา้นเกาะบุโหลน (2)

122 11131 นางจริยา  บินรินทร์ โรงเรียนบา้นเกาะบุโหลน (2)

123 11043 นางสาวสุดา  ตุกงัหนั โรงเรียนบา้นเกาะบุโหลน (2)

124 11693 นางสาวสุรีย ์แกว้มณี โรงเรียนบา้นเกาะบุโหลน (2)

125 10973 นางสาวนริสา  สุบาโกย โรงเรียนบา้นลาหงา (2)

126 10974 นางรอจีดา้  กาํเนิดผล โรงเรียนบา้นลาหงา (2)

127 11286 นางสาวนารีญา  เหมรา โรงเรียนบา้นลาหงา (2)

128 08902 นางซารีนา  สายนั โรงเรียนบา้นลาหงา (2)

129 07707 นายสมมารถ  จนัมา โรงเรียนบา้นลาหงา (2)

130 08131 นางปัทมา  หมีนหวงั โรงเรียนบา้นลาหงา (2)

131 08159 น.ส.วรรณวดี  หวนัตาหลา โรงเรียนบา้นลาหงา (2)

132 08174 น.ส.สุรินญา  หลงหา โรงเรียนบา้นลาหงา (2)

133 08184 นางสุธีพร  บินหมดั โรงเรียนบา้นลาหงา (2)

134 09569 นายสุชาติ  ชูผดุ โรงเรียนบา้นลาหงา (2)

135 09967 นางรอบีด๊ะ  ขาวเฉาะ อบต.กาํแพง อ.ละงู

136 10042 นางสายสุนีย ์ หมีนหนาด อบต.กาํแพง อ.ละงู

137 10369 นางสาวดารารัตน์  หมนัเหตุ อบต.กาํแพง อ.ละงู

138 10376 นางปฏิณญา  หวัแท้ อบต.กาํแพง อ.ละงู

139 11387 นางสาวฝ่าตีม๊ะ  รายา อบต.กาํแพง อ.ละงู

140 11390 นางสาวกาญจนา  นาํใส อบต.กาํแพง อ.ละงู

141 11688 นางสาววรรณา กาดเส็น อบต.กาํแพง อ.ละงู

142 11689 นางอริสา หวนัสู อบต.กาํแพง อ.ละงู

143 10354 นางสาวเสาวลกัษณ์  สายณัห์ อบต.เขาขาว อ.ละงู

144 09865 นางฝาตีม๊ะ  สลีมีน อบต.เขาขาว อ.ละงู

145 09791 นางสาวอารีย ์ เกตุแกว้ อบต.นาํผดุ อ.ละงู

146 09592 นางสาวสุธิมา  พรหมแกว้ อบต.นาํผดุ อ.ละงู

147 10549 นางสาวศศิธร  แกว้พิทกัษ์ อบต.นาํผดุ อ.ละงู

148 10703 นางสาววนิดา  โตะ๊เหม อบต.นาํผดุ อ.ละงู

149 10745 นางสุพศิพรรณ  รักขา อบต.นาํผดุ อ.ละงู

150 11656 นายณฐัพงค ์สังวาระ อบต.นาํผดุ อ.ละงู

หนา้ท ี5 จาก 8
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บัญชีรายชือผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที 4 (ละงู 2)

151 11652 นางสาวมลฤดี จีนหวนั อบต.นาํผดุ อ.ละงู

152 11465 นางรมิดา เศียรอุ่น อบต.นาํผดุ อ.ละงู

153 11243 นางสาวภคพร  คงกลาํ อบต.นาํผดุ อ.ละงู

154 10539 นางนนัทนี  โอมณี อบต.ปากนาํ อ.ละงู

155 10237 นางนอรมี  สอแหละ อบต.ปากนาํ อ.ละงู

156 10271 นางจุรีรัตน์  จิสง่า อบต.ปากนาํ อ.ละงู

157 10295 นางมยรีุ  อลัมาตร์ อบต.ปากนาํ อ.ละงู

158 10296 นางสาวอารียา  อลัมาตร์ อบต.ปากนาํ อ.ละงู

159 10088 นางรัตนา  ปากบารา อบต.ปากนาํ อ.ละงู

160 10093 นางมยรีุ  สิทธิโชค อบต.ปากนาํ อ.ละงู

161 09531 นางสาวฐิติพร  นุ้ยไฉน อบต.ปากนาํ อ.ละงู

162 10173 นางนารีรัตน์  สอเหลบ อบต.ละงู อ.ละงู

163 10174 นางสาวจรรยา  ติงหวงั อบต.ละงู อ.ละงู

164 10183 นางสาวจนัทิมา  องศารา อบต.ละงู อ.ละงู

165 10184 นางสาวรัชนี  เอม็เล่ง อบต.ละงู อ.ละงู

166 10191 นางปวีณา  คงเอียด อบต.ละงู อ.ละงู

167 10194 นางสาวนุชสาร๊ะ  อุสมา อบต.ละงู อ.ละงู

168 10511 นางสาวิตรี  โอมเพียร อบต.ละงู อ.ละงู

169 11218 นางสาวชญาภา  อาํนวยมจัฉา อบต.ละงู อ.ละงู

170 11219 นายณฤพนธ์  ใจสมุทร อบต.ละงู อ.ละงู

171 11326 นางสาวรุวยัดา  จิวจวบ อบต.ละงู อ.ละงู

172 11327 นางอาซีซะ  แดงเหม อบต.ละงู อ.ละงู

173 11328 นางสาวสุดา  เอม็เล่ง อบต.ละงู อ.ละงู

174 11329 นางสาวจรรยา  หยสีอีด อบต.ละงู อ.ละงู

175 11330 นางสาวสุวรินทร์  นุ้ยคดี อบต.ละงู อ.ละงู

176 11331 นางสาวศุภวรรณ  หวนัสู อบต.ละงู อ.ละงู

177 11332 นางสาววิชชุดา  ลาเยน็ อบต.ละงู อ.ละงู

178 10573 นางสาวอรปภา นุตภูติพงศ์ เทศบาลตาํบลกาํแพง

179 10875 นางสาวรุจิรา  มะรูตี เทศบาลตาํบลกาํแพง

180 10876 ว่าที ร.ต.หญิงอหนดันงค ์ รัตนวิภาเทศบาลตาํบลกาํแพง
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181 10129 นางสาวสุวรรณา  แดงนุ้ย เทศบาลตาํบลกาํแพง

182 10130 นางสุภาพ  หลงหา เทศบาลตาํบลกาํแพง

183 09160 นางปินอนงค ์ สนัเหลม็ พนกังานราชการ ร.ร. ละงูพิทยาคม

184 09789 นางคณีรัตน์  สาเล่ พนกังานราชการ ร.ร. ละงูพิทยาคม

185 09743 นางฉาหร๊ะ  ชมฮด โรงเรียนละงูพิทยาคม

186 09378 นายอาํนาจ  ฤทธิภกัดี โรงเรียนละงูพิทยาคม

187 10328 นายทวีป  สนัแกว้ โรงเรียนละงูพิทยาคม

188 10411 นายบุญเลิศ  ยาแลหวา โรงเรียนละงูพิทยาคม

189 10502 นางอายซีะห์  มอเกาะ โรงเรียนละงูพิทยาคม

190 08214 นางนดัวะฮ ์ แคยหิวา โรงเรียนละงูพิทยาคม

191 07185 นางสายใจ  เบญ็หมดั โรงเรียนละงูพิทยาคม

192 08036 นางกรองใจ  ปองอนุสรณ์ โรงเรียนละงูพิทยาคม

193 08081 นายเกษม  ยงันิง โรงเรียนละงูพิทยาคม

194 07113 นางมยรีุ  แคยหิวา โรงเรียนละงูพิทยาคม

195 06870 นายนิรัตน์  สุขสวสัดิ โรงเรียนละงูพิทยาคม

196 09155 นางอาทิตยา  ปังเตะ โรงเรียนละงูพิทยาคม

197 08642 น.ส.นาฏยา  หยงัหลงั โรงเรียนละงูพิทยาคม

198 08677 นางฮาหวา  วาฮะ โรงเรียนละงูพิทยาคม

199 08880 นางสาวสนันิสา  สมยัอยู่ โรงเรียนละงูพิทยาคม

200 08881 นายอบัดุล  สาํเร โรงเรียนละงูพิทยาคม

201 08882 นายอาธิศกัดิ  แกสมาน โรงเรียนละงูพิทยาคม

202 11456 นายนฐัพงษ ์รักเพช็ร์ โรงเรียนละงูพิทยาคม

203 11324 นางสาวอไุร  สายสะอิด โรงเรียนละงูพิทยาคม

204 11325 นายณฐัพล  เนียมสง โรงเรียนละงูพิทยาคม

205 11281 นางสาวโนรี  หมีนหวงั โรงเรียนละงูพิทยาคม

206 11167 นางสาวสุภตัตรา  อกัษรพนัธุ์ โรงเรียนละงูพิทยาคม

207 11561 นางสาวศิวพร จิโรจน์วณิชชากร โรงเรียนละงูพิทยาคม

208 11562 นางสาวชนิกานต ์สระมุณี โรงเรียนละงูพิทยาคม

209 08948 นายสามารถ  ปากบารา พนกังานราชการ อ.ละงู

210 09222 นายกิตติพงศ ์ เพง็ศิริวฒันา พนกังานราชการ อ.ละงู
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211 09223 นายสาโยด  หมีนหวงั พนกังานราชการ อ.ละงู

212 09271 นางวิไล   บินวาหะ พนกังานราชการ อ.ละงู

213 09627 นางวนัดี  อิกะศิริ พนกังานราชการ อ.ละงู

214 09788 นายรอซิก  ปะดุลงั พนกังานราชการ อ.ละงู

215 10052 นายณรงศกัดิ  เส็นจิต พนกังานราชการ อ.ละงู

216 10285 นายฟารูก  อบัดุรรอชีด  หมนัทวีวฒัน์พนกังานราชการ อ.ละงู

217 10341 นางดรุณี  ดินนุย้ พนกังานราชการ อ.ละงู

218 10789 นายอานนท ์ ราเหม พนกังานราชการ อ.ละงู

219 11581 นางขนิษฐา บิลายง๊ะ พนกังานราชการ อ.ละงู

220 11080 นางสาวคอดียะ๊  ทิงนาํรอบ พนกังานราชการ กศน.

221 08784 นางปินอนงค ์ ศรีประพนัธ์ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตลู

222 09086 น.ส.ธญัลกัษณ์  แสงวิสุทธิ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตลู

223 09087 น.ส.ซานีร๊ะ  สนันาหู สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตลู

224 09088 นางธนิดา  บุหรงลี สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตลู

225 09090 นายมะณี  ศรีมุณี สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตลู

226 07027 นางสนธยา  ดือราแม บาํนาญ กศน.(หกัผา่นธนาคาร)

227 10111 นางจินตนา  หลงเก็ม สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตลู

228 10102 นางวรรณา  ดินนุย้ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตลู

229 10476 นางสาวซารีนา  บ่าวเตบ สาํนกังาน กศน. จงัหวดัสตลู

230 11392 นางสาวสาลีนา  สูนสละ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

231 07841 นางอาํพนัธ์  ชูแกว้ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

232 08717 นางยวูาหรี  รังสรรค์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

233 05054 น.ส.ธนิกา  ชูละเอียด สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

234 08433 น.ส.กุหลาบ  เกลียงชุม สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

235 09044 นายมะชานน  เหล่าโสด สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

236 09908 นางสาวสุดา  ปานคู สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

237 10750 นางสาวเนาวรัตน์  วุฒิมานพ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

238 10971 นางสาววาทินี  อยูท่องอ่อน สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

239 10963 นางสุนิศา  วชัระวรพงศ์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)
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