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1 06729 นายอานนท ์ เอกทตัร ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

2 08598 นายชารินทร์  วงศสุ์วรรณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (1)

3 05907 นายวิรัต  สวสัดี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (1)

4 07815 นางวารี  ยาแบโด โรงเรียนบา้นทุ่ง (1)

5 06428 นางชลิดา  อยูดี่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

6 06493 นางสุภาพ  ใบกาเด็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

7 04645 นางวนัทนา  วาเหตุ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

8 06382 นายกอเส็ม ส ามาเน๊ียะ โรงเรียนบา้นใหม่ (1)

9 06254 นางสมบูรณ์  สจัจาพนัธ์ โรงเรียนบา้นปาเตะ๊ (2)

10 06509 นางภาณุมาศ  กูสนัน่ โรงเรียนบา้นเกตรี (1)

11 04122 นางจุรีรัตน์  แคยหิวา โรงเรียนวดัหน้าเมือง (1)

12 07183 นางอรอนงค ์ สุขเนียม โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

13 10410 นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

14 04352 นายสถิตย ์ สงัขดุ์ก โรงเรียนบา้นไทรงาม (2)

15 08729 นายสนัตพ์งศ ์ สิทธิภาจิรสกุล โรงเรียนบา้นเจ๊ะบิลงั (2)

16 05725 นายสุรัตน์  ปัจฉิมศิริ โรงเรียนบา้นฉลุง (2)

17 05882 นายวิชิต  ลีมดั โรงเรียนบา้นเกาะยาว (2)

18 04312 นางสปีน๊ะ  หมีนพราน โรงเรียนอนุบาลสตูล (2)

19 08021 น.ส.สุนทรี  โกวิทพิทยาการ โรงเรียนอนุบาลสตูล (2)

20 10638 นางสาวปิยะลกัษณ์  นวลแสง โรงเรียนอนุบาลสตูล (2)

21 09601 นางจิราภรณ์  พรหมสุทธ์ิ โรงเรียนอนุบาลสตูล (2)

22 06236 นางกญัญา  ทิพยรั์กษ์ โรงเรียนบา้นห้วยไทร (2)

23 06202 นางเยาวรี  หมนัเล๊ะ โรงเรียนบา้นปากละงู (2)

24 08207 น.ส.ฤทยัรัตน์  นาคสง่า โรงเรียนบา้นในเมือง (2)

25 07855 น.ส.วาสนา  อยา่งดี โรงเรียนบา้นในเมือง (2)

26 08093 นายอ านวย  ปูปาน โรงเรียนบา้นเกาะยวน (2)

27 07488 นางโสมมณี  อบัดุลลาห์ โรงเรียนบา้นบ่อหิน (1)

28 07229 นายอรรถพร  ค  าขวญั โรงเรียนบา้นดาหล า (1)
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29 05294 นายกนัตภณ สุวรรณจ่าง โรงเรียนบา้นนาข่า (1)

30 07386 นางศุภีพิชญ ์ ปาละสนั โรงเรียนบา้นทุ่งไหม ้(1)

31 04527 นายอาบีดีน  องศารา โรงเรียนบา้นตะโละใส (2)

32 08131 นางปัทมา  หมีนหวงั โรงเรียนบา้นลาหงา (2)

33 08159 น.ส.วรรณวดี  หวนัตาหลา โรงเรียนบา้นลาหงา (2)

34 06908 นางประคอง  องัสุภานิช โรงเรียนบา้นท่าแลหลา (1)

35 10084 นายหาหรี  นกัร า โรงเรียนเพียงหลวง 4 (1)

36 04201 นางเยาวเร๊าะ  สตอหลง โรงเรียนบา้นทุ่งนุย้

37 09181 นางสิริพร  คุณสนอง โรงเรียนบา้นทุ่งต  าเสา

38 08111 นางรัชนี  ทองเงิน โรงเรียนบา้นห้วยน ้าด า

39 08345 น.ส.อาภรณ์  ชอบแต่ง โรงเรียนบา้นห้วยน ้าด า

40 03780 นางบุญญา แววสง่า โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง

41 06137 นางประไพ  มุสิกพงศ์ โรงเรียนบา้นกลุ่ม 5 ประชารัฐ

42 06366 นางจารีย ์ ขา้งแกว้ โรงเรียนบา้นอุได

43 07856 นายรัชพล  มาสินธุ์ โรงเรียนนิคมพฒันาผงั 120

44 05876 นางองัสนา  ศรีริภาพ โรงเรียนบา้นยา่นซ่ือ

45 06431 นายอนุสรณ์  สองเมือง โรงเรียนบา้นปันจอร์

46 07461 นางอารบี  ปังหลีเส็น โรงเรียนบา้นควนสตอ

47 08338 นางเป่ียมสุข  กงเซ่ง โรงเรียนบา้นกุบงัปะโหลด

48 07689 นางสุณี  สุมาลี โรงเรียนบา้นทางงอ

49 07368 นางจิราภรณ์  บิลยะแม โรงเรียนบา้นทุ่งมะปรัง

50 04063 นายสมบูรณ์  ทุ่งหวา้ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหวา้

51 08502 นางวิลาวรรณ  สุนทรากร โรงเรียนวดัชมพูนิมิต

52 04320 นายบริวฒัน์  ไหมขาว โรงเรียนบา้นทุ่งดินลุ่ม

53 05398 นางวนัดี  ศรีสุด โรงเรียนบา้นทุ่งดินลุ่ม

54 06141 นายธวชั  อินทร์ชู โรงเรียนวรรธนะสาร

55 04179 นางนิตยา  องัศุกาญจนกุล โรงเรียนบา้นท่าศิลา

56 06887 นายอุดม  เขียดสงัข์ โรงเรียนบา้นราวปลา
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57 09556 นางโซฟียา  ด่อล๊ะ โรงเรียนบา้นท่าแพ

58 06510 นางกาญจนาพนัธ์  สิกบุตร โรงเรียนผงัปาลม์ 4

59 04609 นายสุวรรณ์  ถ่ินแกว้ วิทยาลยัเทคนิคสตูล

60 05226 นายสมัฤทธ์ิ  จนัทร์จิตรจริงใจ วิทยาลยัเทคนิคสตูล

61 06475 นางสุนีย ์ เขียดสงัข์ วิทยาลยัเทคนิคสตูล

62 07302 น.ส.ละอองแกว้  หม่ืนจร วิทยาลยัเทคนิคสตูล

63 05089 นายปิยะพงค ์ ชยัยะวิริยะ วิทยาลยัเทคนิคสตูล

64 06235 นางจงดี  ทิพยเ์พง็ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล

65 06523 นายถนอม  เกษตรสมบูรณ์ วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีตูล

66 09088 นางธนิดา  บุหรงลี ส านกังาน กศน. จงัหวดัสตูล

67 08309 นางสุกญัญา  ดวงพตัรา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

68 07541 นายหั้ว  ศรีสุด สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

69 09148 น.ส.สุรัษฎา  ศรีสมานุวตัร โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

70 07336 น.ส.ปิยนนัท ์ บุบผะโก โรงเรียนสตูลวิทยา

71 07248 นายอนวชั  ณ สงขลา โรงเรียนสตูลวิทยา

72 04571 นายปัญญา  ขนุฤทธ์ิแกว้ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั สตูล

73 08628 นายเชิดศกัด์ิ  วิเชียรโชติ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม

74 08421 นางมาลยั  นิติวิศิษฎก์ุล โรงเรียนทุ่งหวา้วรวิทย์

75 09038 นายเอกลกัษณ์  หล่อสุพรรณพร โรงเรียนทุ่งหวา้วรวิทย์

76 07589 นางสุริยนั  รอดเซ็น โรงเรียนปาลม์พฒันวิทย์

77 07337 น.ส.สุรัสสา  จิตร์ขนัติ สามญันอกเขต


