
ลาํดับที� เลขที�สมาชิก ชื�อ-สกุล หน่วยงาน/โรงเรียน

1 04111 นางอาํไพ  แท่นประมูล บาํนาญศึกษาจงัหวดั

2 04554 นางสุภาวดี  โสสนุย้ บาํนาญศึกษาจงัหวดั

3 05108 นางอารีย ์ หมื�นนคร บาํนาญศึกษาจงัหวดั

4 05557 นายสุทธิพงศ ์ แหล่ทองคาํ บาํนาญศึกษาจงัหวดั

5 06083 นางจิราภรณ์  ชูประจง บาํนาญศึกษาจงัหวดั

6 06559 นางอารี  อิสสระวฒันพนัธ์ บาํนาญศึกษาจงัหวดั

7 07217 นายสุนทร  รักษว์งศ์ บาํนาญศึกษาจงัหวดั

8 08757 นายบุญรอด  ปาลวงศ์ บาํนาญศึกษาจงัหวดั

9 04230 นางเครือศรี  สวสัดี บาํนาญศูนยก์ารศึกษาฯ(หกัผา่นธนาคาร)

10 10337 นายสัญญา  ศรีสัยยาสน์ บาํนาญศูนยก์ารศึกษาฯ(หกัผา่นธนาคาร)

11 10360 นางสุมลฑา  ศรีสัยยาสน์ บาํนาญศูนยก์ารศึกษาฯ(หกัผา่นธนาคาร)

12 01207 นางสุภาพร  โชติพานิช บาํนาญกองการศึกษา

13 01363 น.ส.สุพรรณี  บวัประจิตต์ บาํนาญกองการศึกษา

14 01364 น.ส.งามจิตต ์ จนัทพงษพ์ิวฒัน์ บาํนาญกองการศึกษา

15 01374 นางวรทยั  ทิพยรั์กษ์ บาํนาญกองการศึกษา

16 01497 นายธีรยทุธ  ชุมปาน บาํนาญกองการศึกษา

17 01761 นายจรูญ  ซ่วนยะโก บาํนาญกองการศึกษา

18 01988 นางบุหงา  นุย้เด็น บาํนาญกองการศึกษา

19 02048 นายนิยม  มชัรินทร์ บาํนาญกองการศึกษา

20 02101 นางนงลกัษณ์  ศรีกรด บาํนาญกองการศึกษา

21 02130 นางปรานี  ปงพิทกัษ์ บาํนาญกองการศึกษา

22 02131 นางลกัษณา  พน้ภยั บาํนาญกองการศึกษา

23 02134 นางอาภรณ์  ทองนาค บาํนาญกองการศึกษา

24 02161 นางศิรินาถ  มชัรินทร์ บาํนาญกองการศึกษา

25 02654 นายวรวธุ  ใจเยน็ บาํนาญกองการศึกษา

26 03202 น.ส.จงกล  พฒันววิฒัน์ บาํนาญกองการศึกษา

27 03394 นางธาดา  คงยก บาํนาญกองการศึกษา

28 03660 นางสมถวลิ  สุดสาย บาํนาญกองการศึกษา

29 03661 นางจิณณรัตน์  โรจนกิตติรัตน์ บาํนาญกองการศึกษา

30 04007 นายริ�น  จุลมณีโชติ บาํนาญกองการศึกษา

รายชื�อสมาชิกหน่วยสรรหาที� 14 หน่วยทางการศึกษาอื�นๆ
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31 04071 น.ส.เจริญศรี  ลีวานิชย์ บาํนาญกองการศึกษา

32 04102 นางอารมณ์  จนัทิปะ บาํนาญกองการศึกษา

33 04189 นายฆานี  มนูญดาหวี บาํนาญกองการศึกษา

34 04283 นางชูศรี  ทองชั�น บาํนาญกองการศึกษา

35 04321 นางปราณี  พงศส์ันติกุล บาํนาญกองการศึกษา

36 04535 นางกานดา  อนิวรรตวงศ์ บาํนาญกองการศึกษา

37 04748 นางรัสรินทร์  รุ่งหิรัญเจริญวฒิุ บาํนาญกองการศึกษา

38 04786 นางชุจิราพนัธ์ุ  แดหวนั บาํนาญกองการศึกษา

39 05164 นายอุสมาน  บุญลาภ บาํนาญกองการศึกษา

40 05225 นายสุรพนัธ์  คุนะมะเส บาํนาญกองการศึกษา

41 05286 นางดารารัตน์  โภชนุกูล บาํนาญกองการศึกษา

42 05292 นายคงศกัดิ�   วงศฤ์คเวช บาํนาญกองการศึกษา

43 05361 นายวรีะ  พน้ภยั บาํนาญกองการศึกษา

44 05362 นายโสภณ  คงยก บาํนาญกองการศึกษา

45 05364 นางชุติมา  แซ่เจีย บาํนาญกองการศึกษา

46 05560 นางสุณีย ์ ยอีาร์ บาํนาญกองการศึกษา

47 05660 นายสมเดช  สุประทุม บาํนาญกองการศึกษา

48 05857 นายหนูกลิ�น  ธญัอุดร บาํนาญกองการศึกษา

49 06015 น.ส.วรรณี  พิชญพ์นสั บาํนาญกองการศึกษา

50 06156 นายอาํนวย  อ่อนหวาน บาํนาญกองการศึกษา

51 06221 นางบุญรักษ ์ ตนัพานิช บาํนาญกองการศึกษา

52 06427 นายสมโชค  อตัตวศิาล บาํนาญกองการศึกษา

53 07276 นายปรีชา  สุวรรณรัตน์ บาํนาญกองการศึกษา

54 07636 นางปราณี  ขนุจิตรใจ บาํนาญกองการศึกษา

55 07658 นางเฟื� องลดา  โชติธรรมโม บาํนาญกองการศึกษา

56 07847 นางมาริสา  ขนุจนัทร์ บาํนาญกองการศึกษา

57 07966 นายนิมิตร  สะดน บาํนาญกองการศึกษา

58 08141 นางนนัทนา  อภยัรัตน์ บาํนาญกองการศึกษา

59 08216 นายวรุตม ์ ตาเดอิน บาํนาญกองการศึกษา

60 08309 นางสุกญัญา  ดวงพตัรา บาํนาญกองการศึกษา
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61 08857 นางศิริพร  มานะชาํนิ บาํนาญกองการศึกษา

62 10267 นางเขมิกา  อารีแมะมนั บาํนาญกองการศึกษา

63 10405 นางกุสุมา  มูสิกะโรจน์ บาํนาญกองการศึกษา

64 06178 นางอารี  ทองนอก บาํนาญวฒันธรรม (หกัผา่นธนาคาร)

65 06188 นายณพงศ ์ ใบหมาดปันจอ บาํนาญวฒันธรรม (หกัผา่นธนาคาร)

66 08472 นางสุชาดา  หิรัญภทัรานนัท์ บาํนาญวฒันธรรม (หกัผา่นธนาคาร)

67 09251 นางสาวศุภณิจ  พฒัภูมิ บาํนาญวฒันธรรม (หกัผา่นธนาคาร)

68 10056 นางสมศรี  รักนุย้ บาํนาญวฒันธรรม (หกัผา่นธนาคาร)

69 04354 นายพิภพ  พฒัชนะ บาํนาญศึกษาธิการ

70 06093 นางพรทิพย ์ พงษท์อง บาํนาญศึกษาธิการ

71 08575 นายดาลนั  นุงอาหลี บาํนาญศึกษาธิการ

72 05676 นายนิวฒัน์  ยรรยงฤทธิ� บาํนาญสาํนกัพระพุทธศาสนา

73 07867 นางศนัสนา  บาํรุงการ บาํนาญสาํนกัพระพุทธศาสนา 

74 06293 นางภาวดี  สุขราษฎร์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

75 06521 น.ส.ขวญัใจ  กาญจนประพนัธ์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

76 07210 นายประคอง  ทองคาํ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

77 07407 นายสามารถ  สามญั สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

78 08593 น.ส.ปัทมา  ปงพิทกัษ์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

79 08678 น.ส.ฉายา  สามญั สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

80 08809 นางจนัทกร  สุวรรณโณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

81 09393 นางสาวเดือน  ลิมาน สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

82 09394 นางสาวชลิษา  หนุนอนนัต์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

83 10053 นางนิชธาวลัย ์ หมนัเหตุ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

84 10323 นายปริญญา  จนัทร์จกัษุ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

85 10551 นางสาวกิ�งกาญจน์  แสงจนัทร์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

86 11034 นางสาวนทัธมน  เป็นสุข สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

87 11067 นายพชรวฒัน์  ศรีสุวรรณ์ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

88 11888 นายเอกชาติ หยมีะเหร็บ สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

89 11895 นางสาวอินตนั มะอาลา สหกรณ์ออมทรัพยค์รู

90 08329 นางปุณณานนัท ์ ทองหยู ศูนยก์ารกีฬาจงัหวดัสตูล(หกัผา่นธนาคาร)
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91 08695 น.ส.ภชักุล  ตรีพนัธ์ ศูนยก์ารกีฬาจงัหวดัสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

92 09300 นางปฏิมา  จ่าพนัธ์ุ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

93 09727 นางสาวโนรียา  เพง็ไทร ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

94 09748 นางสาวฮามีด๊ะ  กองบก ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

95 09999 นางมาริหยาํ  มาลิกนั ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

96 11064 นางอรัญญา  ชนะฤทธิ� ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

97 11110 นายอาหมีด  หลาํชู ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

98 11302 นางอาทิตยา  เล็งเจะ๊ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

99 11348 นางสกุณา  หนีหมาน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

100 11440 นางสาวสุกลัยา  หมุนขาํ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

101 11480 นางสาววลยัทิพย ์เทวบิน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

102 11494 นางสาวนยันา เพง็แกว้ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

103 11504 นางสาวนจันนัท ์ ทิ�งนํ�ารอบ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

104 11526 นางดรุณี ปังหลีเส็น ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

105 11532 นางสาวรุสนีย ์สมานคาน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

106 11649 นางจารุณี เด็นจิ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

107 11782 นางสาวสุจิตรา ช่วงโชติ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

108 11802 นายสิทธิศกัดิ�  ขนุพิทกัษ์ ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

109 06781 นายอุดม  ยาหยาหมนั กองการศึกษาเทศบาล

110 07989 นางสาวธนัยาภทัร์  ปิติโชคทวพีงศ์ กองการศึกษาเทศบาล

111 08743 น.ส.ชลิตา  ชุมช่วย กองการศึกษาเทศบาล

112 08848 นายกิตติวฒัน์  ศิริธร กองการศึกษาเทศบาล

113 09524 นางสาวชญัญา  เอง้ฉว้น กองการศึกษาเทศบาล

114 11122 นายกรกฎ  รอดเสวก กองการศึกษาเทศบาล

115 05459 นางจุฑาธิป  จนัทพงษพ์ิวฒัน์ โรงเรียนเทศบาล 1

116 07544 น.ส.ปัญญลกัษณ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1

117 08545 น.ส.เบญจวรรณ  จินา โรงเรียนเทศบาล 1

118 08736 นายขวญัชยั  แกว้อมัพร โรงเรียนเทศบาล 1

119 09189 นายอดินนั  ท่าชะมวง โรงเรียนเทศบาล 1

120 09272 นางสาวสุธาทิพย ์   ขาวทอง โรงเรียนเทศบาล 1
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121 09771 นางนูรียดา  นาคสง่า โรงเรียนเทศบาล 1

122 10302 นายคาํนึง  จงไกรจกัร โรงเรียนเทศบาล 1

123 10339 นายนิอิสกาดา  นิเดร์ โรงเรียนเทศบาล 1

124 10959 นายอดุลย ์ สันตา โรงเรียนเทศบาล 1

125 11143 นางสาววไิล  ดินเตบ โรงเรียนเทศบาล 1

126 11225 นางสาวรอบีอะ๊  เจะหมีน โรงเรียนเทศบาล 1

127 11484 นางสาวซาลามะ๊ คงแกว้ โรงเรียนเทศบาล 1

128 06220 นางสุกลัยา  ไฝนุย้ โรงเรียนเทศบาล 2

129 07880 นายอุดม  ขนุจิตรใจ โรงเรียนเทศบาล 2

130 07976 นางสุรีรัตน์  ธีระกุล โรงเรียนเทศบาล 2

131 08205 นางเบญจวรรณ  ยิ�มเยน็ โรงเรียนเทศบาล 2

132 08404 นางศิรินรัตน์  จนัทสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2

133 08414 น.ส.วลยัลกัษณ์  จิตประพนัธ์ โรงเรียนเทศบาล 2

134 08448 น.ส.ศิริลดา  จนัทรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 2

135 08561 นางดวงกมล  โปดาํ โรงเรียนเทศบาล 2

136 08633 นางนงเยาว ์ ชาญสมุทร โรงเรียนเทศบาล 2

137 08636 นายวรเมธ  งะเจะ๊ โรงเรียนเทศบาล 2

138 08637 นายอาชา  และเจริญ โรงเรียนเทศบาล 2

139 08715 นายชยัศกัดิ�   ปะลาวลัย์ โรงเรียนเทศบาล 2

140 08777 นายสมศกัดิ�   หมนัเหตุ โรงเรียนเทศบาล 2

141 09139 นายธวชัชยั  อรนอ้ม โรงเรียนเทศบาล 2

142 09288 นางสาวสุภาพร  มนตรี โรงเรียนเทศบาล 2

143 09305 นางสุวกร  ชูวโิชติ โรงเรียนเทศบาล 2

144 09430 นางปุญชรัสมิ�   สมปอง โรงเรียนเทศบาล 2

145 09639 นางสาวรัตนา  รองเดช โรงเรียนเทศบาล 2

146 09853 นายทนงศกัดิ�   อินทร์ณรงค์ โรงเรียนเทศบาล 2

147 10004 นางสาวรัตนา  บุปผะโก โรงเรียนเทศบาล 2

148 10144 นางสาวพิมพพ์ิศา  ลูวนัอาสัน โรงเรียนเทศบาล 2

149 10236 นางสาวสุภิญญา  สุวรรณสุข โรงเรียนเทศบาล 2

150 10496 นางสาวฮาซีบน  ขวญัทอง โรงเรียนเทศบาล 2
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151 10572 นายวนิยั  เหร็บควนเคี�ยม โรงเรียนเทศบาล 2

152 10824 นางสาวกาญจนา  แสงสวา่ง โรงเรียนเทศบาล 2

153 11101 นางสาววรรณกานต ์ สะตาํ โรงเรียนเทศบาล 2

154 11111 นางสาวดวงดาว  แกว้จาํปาวจิิตร โรงเรียนเทศบาล 2

155 11123 นางธญัญรัตน์  เลากาญจนศร โรงเรียนเทศบาล 2

156 11124 นางผกา  แกว้จนัทร์ โรงเรียนเทศบาล 2

157 11147 นางสาวนยันา  การดาสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 2

158 11223 นางสาวจิรวรรณ ยิ�งขจร โรงเรียนเทศบาล 2

159 11358 นางเพียงเพชร  สหสัสธารา โรงเรียนเทศบาล 2

160 11618 นางสาวกชณิภา พิมพานิช โรงเรียนเทศบาล 2

161 11807 นายณฐันนัท ์ปรีชากาญจนดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 2

162 05318 นางโสภาวรรณ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนเทศบาล 3

163 08181 นายสุริด  สะตามนั โรงเรียนเทศบาล 3

164 08617 นางจุรารัตน์  จนัทสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 3

165 09178 นายดลค่อเณ  หลงตรี โรงเรียนเทศบาล 3

166 09257 นางสาวสุภาณี  เอี�ยมสกุล โรงเรียนเทศบาล 3

167 09389 นางสาวชนนิกานต ์ เรืองฉิม โรงเรียนเทศบาล 3

168 09956 นางสุกลัยา  วฒันะ โรงเรียนเทศบาล 3

169 11146 นางสาวสญาทิพย ์ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3

170 11148 นางสาวยวุตีา  แกว้สลาํ โรงเรียนเทศบาล 3

171 11485 นางสาวปการัตน์ ใจสมุทร โรงเรียนเทศบาล 3

172 11486 นายไมตรี นิโกบ โรงเรียนเทศบาล 3

173 11796 นายสมศกัดิ�  อาแว โรงเรียนเทศบาล 3

174 11842 นางสาวเจนจิรา สุวรรณโณ โรงเรียนเทศบาล 3

175 06467 นางศิริ  ไชยอ่อนแกว้ โรงเรียนเทศบาล 4

176 07277 นายชรินทร์  ไชยบุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 4

177 07545 นางสุชีรา  ง๊ะสมนั โรงเรียนเทศบาล 4

178 07949 นายองัสอหรี  และสุม โรงเรียนเทศบาล 4

179 07975 นางอจัจิมา  วเิชียรคู่ โรงเรียนเทศบาล 4

180 08239 นางวาสนา  บุญวรรณ โรงเรียนเทศบาล 4
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181 08620 น.ส.วรกานดา  ก่อประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 4

182 09404 นางปรางทิพย ์ หมาดดาเร๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4

183 09468 นางสาวอรทยั  เหมรา โรงเรียนเทศบาล 4

184 10413 นางปิยะดา  บ่อเตย โรงเรียนเทศบาล 4

185 10536 นางสิตมน  ดาํเตะ๊ โรงเรียนเทศบาล 4

186 10565 นางสาวอาสณี  นิสาแล๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4

187 10692 นางนูรอาทิตา  ดาหมาด โรงเรียนเทศบาล 4

188 10742 นางสุวมิล  วงษสี์มาอนนัต์ โรงเรียนเทศบาล 4

189 06498 น.ส.อารมย ์ พูลภกัดี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

190 06500 นางจุรีย ์ เรืองยิ�ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

191 06574 นางสมจิตต ์ สายกิ�มซว้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

192 06598 นางสาลินี  และสุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

193 07129 น.ส.กนกวรรณ  โหลสกุล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

194 07627 นายสมคิด  ยลีะงู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

195 07819 นางพาณี  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

196 07965 นางอนุชฌิฎา  ชูสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

197 08138 นางอามาน๊ะ  นางา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

198 08616 นางมลฤดี  กา้นแกว้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

199 08692 น.ส.วรินทรีย ์ บินการิม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

200 09057 น.ส.กอบแกว้  พูนพานิช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

201 09471 นางสาวมายรุา  หมุดลิหา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

202 09802 นางกรกช  สุขสวสัดิ� โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

203 09804 นางสาวธนิฐา  เเคยหิวา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

204 10054 นางสาวกฤษณา  จารุพนัธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

205 10055 นางผอูนรัตน์  อินทร์ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

206 10350 นางสาวปราณี  มิตรหลี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

207 10498 นางสาวอมัพิกา  ยรรยงฤทธิ� โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

208 10526 นางสาวผกาพนัธ์ุ  พลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

209 10604 นายจเร  ชุ่มจาํรัส โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

210 10852 นางเกวลินญาณ์  ราชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล
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211 11394 นางสาวรุจิรา  นิลสกุล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล

212 05043 นายพร้อม  นอ้ยผา วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

213 07577 นางธมลวรรณ  รักษส์ังข์ วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

214 07624 นางจารุณี  หลงสมนั วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

215 07643 นางชาลิสา  ทองขาวเผอืก วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

216 08031 น.ส.สุธารัตน์  สันเกาะ วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

217 08095 นายกระจ่าง  ขนัไชย วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

218 08266 นางพรรณี  ครุวรรณพฒัน์ วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

219 09001 นางวาสินี  นวลแกว้ วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

220 09399 นางสาวปาริชาต  ช่วยบุญชู วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

221 09527 นางสาวศศิธร  หมาดตา วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

222 10491 นางสาวจิราวรรณ  บุญหนู วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

223 10775 นายประจวบ  แสงจนัทร์ศิริ วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

224 10780 นางสาวสุชาดา  ประดบั วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

225 10978 นายศิวกร  อนุชาญ วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

226 11615 นางสาวจุฑาภรณ์ หวงักุหลาํ วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

227 11734 นายนฤสรณ สโตย พทัธสวสัดิ� กุล วฒันธรรมสตูล(หกัผา่นธนาคาร)

228 11100 นางสาวกนกวรรณ  คงสุวรรณ สาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัสตูล 

229 11103 นายเอกวทิย ์ รักษาแกว้ สาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัสตูล 

230 11113 นายเกียรติพงษ ์ อนนัต์ สาํนกังานพระพุทธศาสนาจงัหวดัสตูล 

231 06701 นายสุวฒัน์  ราชรักษ์ โรงเรียนจงหวั

232 07318 นายณรงค ์ พรหมทอง โรงเรียนจงหวั

233 07666 นางสาวจิรัฏฐิกร  นวลละออง โรงเรียนจงหวั

234 08025 น.ส.ประดิพตัร  ชา้งขาว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

235 08117 นางจริญ  พรหมวจิิต โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

236 09197 นายสุวศิิษฏ ์ กั�นหย ั�นทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

237 09313 นายสุบิน   เล็งเจะ๊ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

238 09334 นางสาวผสัดี  สุวรรณมณี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

239 09745 นายสุเรนทร์  โตะ๊ประดู่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

240 09746 นายพงศกร  ทิพยไ์ข่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42
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241 09781 นางสาวกูมุมีนา  สตอหลง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

242 09845 นางสาวอาอีฉ๊ะ  กาเส็มส๊ะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

243 09846 นางสาวณฐัณิชา  หลงสมนั โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

244 10045 นางสาวศิรประภา  ตาเดอิน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

245 10114 นายชาํนาญ  ทวทีอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

246 10181 นางสาวนูรอยันี  อารีมาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

247 10182 นายจกัรกฤษณ์  มากจงัหวดั โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

248 10602 นายสนั�น  หวัแท้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

249 10823 นายธีระวฒัน์  ทองแผว้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

250 11121 นางสมใจ  สาํผสั โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

251 11368 นายพิพฒัน์  กลบัศรีอ่อน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

252 11431 นายมนตรี  ปีไสย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

253 11469 นางสาวณฐัพิมล อสัมภินวฒัน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

254 11491 นางสาวปาลิกา พรหมเพชร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

255 11634 วา่ที� ร.ต.หญิงอนงรัตน์ บุญชู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

256 11636 นางสุพรรณา แกว้เพิ�มพูน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

257 11642 นางสาวสริญญา หวงัจาํปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

258 11646 นายอิบรอเฮง สะนิ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

259 11723 นายทว ีกนัหา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

260 11765 นายอนุสรณ์ คงเจริญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

261 11812 นางสาวอรชร  บุญเอียด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์42

262 09459 นางสาวสุนิสา  สูหลง สาํนกังานการศึกษาเอกชน จ.สตูล

263 10355 นางฤทยัรัตน์  ง๊ะสมนั สาํนกังานการศึกษาเอกชน จ.สตูล

264 11048 วา่ที� ร.ต.หญิงวฐิีมา  คชาชนม์ สาํนกังานการศึกษาเอกชน จ.สตูล

265 11221 นางหทยัมาศ  ผลบุญ สาํนกังานการศึกษาเอกชน จ.สตูล

266 11517 นางสาวจิรวดี ดว้งสุด สาํนกังานการศึกษาเอกชน จ.สตูล

267 11669 นายอะหมดัสมหวงั ปาดูลงั สาํนกังานการศึกษาเอกชน จ.สตูล

268 07724 น.ส.ลดัดาภา  ประสมพงศ์ สาํนกังาน สกสค. (หกัผา่นธนาคาร)

269 09451 นายกุลทรัพย ์ คชฤทธิ� สาํนกังาน สกสค. (หกัผา่นธนาคาร)

270 09457 นางสาวนงคล์กัษณ์  วงศก์ระพนัธ์ สาํนกังาน สกสค. (หกัผา่นธนาคาร)
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271 10050 นางสาวธนภร  บุญทะโก สาํนกังาน สกสค. (หกัผา่นธนาคาร)

272 10357 นางสาวรัตติภรณ์  ยอีา สาํนกังาน สกสค. (หกัผา่นธนาคาร)

273 11727 นายธนกร เกื�อกูล สาํนกังาน สกสค. (หกัผา่นธนาคาร)

274 05879 นางพรพิศ  จนัทรโชติ สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

275 07663 นายอดุลย ์ หลีมานนั สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

276 07977 นางอภิษฎา  ทองเนื�อแขง็ สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

277 08824 นายวชัรพงศ ์ ละอองรัตน์ สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

278 09036 น.ส.มสัหลนั  สาเอียด สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

279 09218 นางกนกพร  กนัตวชิญว์งศ์ สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

280 09609 นางพิชญม์าศ  ปะจู สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

281 09695 นางสาวพิธพร  นิโกบ สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

282 10300 นางสาวหาสาน๊ะ  นิล๊ะ สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

283 11028 นางสาวเดือน  โพธิรัตน์ สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

284 11030 นางสาวสุดใส  บุญเสน สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

285 11145 นางสาวนูรีญา  รงคส์มคัร สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

286 11154 นางสาวนพภศร  ศรีรักษ์ สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

287 11253 นายธีระยทุธ  ชาตรี สาํนกังานศึกษาธิการ จ.สตูล

288 11680 นายนสัรน เล็งเจะ๊ พนกังานราชการศูนยก์ารศึกษาพิเศษ

289 11698 นางสาวกญัยากรณ์ พลการ พนกังานราชการ ราชประชานุเคราะห์ 42

290 11768 นายยทุธศกัดิ�  มากจงัหวดั พนกังานราชการ ราชประชานุเคราะห์ 42

291 11811 นางสาวสาลินี  สังขง์าม พนกังานราชการ ราชประชานุเคราะห์ 42

292 11865 นางสาวยานีดา คงสวสัดิ� พนกังานราชการ สาํนกังานการศึกษาเอกชน

293 11866 นางกูฟารีดี แกว้สลาํ พนกังานราชการ สาํนกังานการศึกษาเอกชน

294 09942 นางจรรยา  แกว้ประเสริฐ หกัเงินผา่นธนาคาร

295 07718 นายสถิตย ์ ตนัชนะพนัธ์ หกัเงินผา่นธนาคาร

296 07719 นางพวงทิพย ์ รัตนสุวรรณ หกัเงินกบัทางสหกรณ์

297 07143 นางมรกต  กูเตะ๊ ลูกหนี�ปรับโครงสร้าง

298 07144 นางรีนา  สาํราญจิตต์ ลูกหนี�ปรับโครงสร้าง

299 06697 นางวลัลภา  สองเมือง หกัผา่นเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์

300 09301 นางสาวพนิดา   ศิริสกุลอกัษร สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)
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301 09302 วา่ที�ร.ต.หญิงกฤติยาณี  ทองรักษ์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

302 04749 นางปารณีย ์ กุลนิดาภวษิยพ์ร หกัเงินผา่นธนาคาร

303 01084 นางชูศรี  อสัมภินวฒัน์ หกัเงินผา่นธนาคาร

304 02619 นางปานชีวนั  สังคะรัศมี หกัเงินผา่นธนาคาร

305 03850 นางอุไรวรรณ  บาํรุงดี หกัเงินกบัทางสหกรณ์

306 07483 นางยพุิน  หลงแกว้ บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)

307 10025 นางปราณี  หนูนิ�ม บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)

308 06571 นายสมนึก  บุญสนอง บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)

309 01002 น.ส.เสมอใจ  แซ่วอ่ง หกัผา่นเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์

310 01630 นายโชติศกัดิ�   เมืองสุวรรณ หกัเงินกบัทางสหกรณ์

311 08041 น.ส.ชุติมา  เดชดี สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

312 05679 น.ส.มาณี  ฉตัรชยัวงศ์ บาํนาญ(หกัผา่นธนาคาร)

313 10067 นายสมพงศ ์ อาดาํ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

314 09104 วา่ที�ร้อยโท ดร.สาํราญ  ชูแกว้ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

315 09969 นางสาวสายพิน  อินสุวรรณ์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

316 11606 นางสาวดวงใจ เครือมณี สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

317 11607 นางสาวธนัยานี โกบยาหยงั สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

318 10081 นายสุเมธ  จุลพรหม สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

319 09835 นางวรางคณา  จนัทรักษ์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

320 10508 นางจุฑามาศ  ทนัตะยะกิจ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

321 10941 นางสาวลาวยีะห์  มูซอเล็ง หกัเงินกบัทางสหกรณ์

322 10319 นางดวงกมล  โศภิษฐพงศ์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

323 10534 นายอาณติั  มีบุญ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

324 07610 นางปรานี  คู่มณี สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

325 10934 นางสาวศิริพร  คทายทุธ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

326 10831 นายธนิต  กาํมา สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

327 09505 นายวสิัน  สุคะมะโน หกัเงินผา่นธนาคาร

328 11016 นางสาวทิตยา  บินฮายอีาลี หกัเงินกบัทางสหกรณ์

329 08513 นายวรวรรธน์  ธนพรธญัทิพย์ หกัเงินผา่นธนาคาร

330 10699 นายจาตุรนต ์ รัตนา สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)
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331 09739 นางสาวจิรภรณ์  อนุวฒันวงศ์ บาํเหน็จ (หกัผา่นเงินฝาก)

332 08594 นางสุวยัญา  วเิมลืองรังสี หกัผา่นเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์

333 02808 นายสราวธุ  กาญจนะ หกัผา่นเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์

334 03699 นายสัญญา  ชุ่มจาํรัส หกัผา่นเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์

335 04196 นายอคัรินทร์  กุลวฒัน์ธนศิริ หกัผา่นเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์

336 05802 นางละออ  ดวงจนัทร์ หกัผา่นเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์

337 07962 นายวนัชยั  ช่วยบาํรุง ลูกหนี�ปรับโครงสร้าง

338 08915 น.ส.จนัทิมา  บุญจนัทร์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

339 09299 นางสุภาพร  สนิทมจัโร สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

340 09329 นางสาวอญัชิสา  มะเดือ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

341 10615 นายรังสิวฒิุ หมุดยะฝา สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

342 08681 นางสุชาดา  เรืองสม สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

343 08655 น.ส.กวสิรา  ลิ�มวนิิจ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

344 07637 นางสุภาวดี  ติ�นสกุล หกัเงินผา่นธนาคาร

345 07474 น.ส.วรรณี  ศรีเพชร หกัเงินผา่นธนาคาร

346 03177 นางขจิต  ดวงมณีวานิช หกัเงินผา่นธนาคาร

347 11087 นายวศิิรเชษฐ  ชูสุวรรณวงค์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

348 10608 นางธรากร สุธาประดิษฐ์ หกัเงินกบัทางสหกรณ์

349 08663 นายณรงคศ์กัดิ�   รินรส สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

350 09805 นางสุรางคจิ์ตร  โสบุญ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

351 01001 นางสุคนธ์  ลิมปมาศ บาํนาญ (หกัสหกรณ์)
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