
ลาํดับที เลขทีสมาชิก ชือ-สกุล หน่วยงาน/โรงเรียน

1 05347 นางปรีดา  มานะกลา้ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

2 05386 นายยอด  หนูจนัทร์ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

3 05574 นางกลัยาณี  รณภูมิ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

4 06110 น.ส.โสมสุดา  พนักาแด สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

5 06112 นางอจัริยา  บวัแกว้ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

6 06169 น.ส.เสอิน  แก่นทอง สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

7 06190 นางพิกุล  คาํอุดม สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

8 06456 นายสุจิน  จิตตห์ลงั สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

9 06699 นายพสุิทธิ  ทินนิมิตร สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

10 06792 นางประนอม  หงษบิ์น สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

11 07001 นายสมควร  เจริญขวญั สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

12 06745 นางนงลกัษณ์  จรียานุวฒัน์ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

13 07154 นางสาวสุภาวดี  ดวงเลือน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

14 07388 นางวิไลพกัตร์  วชิรอนนัด์ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

15 07421 น.ส.ถนอม  สงรักษ์ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

16 07748 นางกลัยา  พงศน์ฤเดช สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

17 07761 น.ส.กนัยา  มาศภูมิ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

18 07849 นายรอหมาน  คงถิน สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

19 07954 นางปารมี  ใบหลี สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

20 08037 นายสุไลหมาน  รอเกตุ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

21 08283 นายอบัดลรอหมาน  ปะดูกา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

22 08294 นางสุนีย ์ อาดาํ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

23 08318 นางนิรชา  ส่งแสง สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

24 08467 นางจิตด์าภา  ปาทาน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

25 08495 นายเจนวิทย ์ อุสสวิโร สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

26 08658 นางสาวสวรรค ์ ชาํนาญนา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

27 08789 นางจิรัชฎา  ลิมานิ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

28 09207 น.ส.ยพุิน  สนัแกว้ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

29 09219 นางจิตพิสุทธิ   คงชู สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

30 09226 นายสนิท  ส้มเกลียง สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

รายชือสมาชิกหน่วยสรรหาที 1 เมือง 1
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31 09427 นายนภดล  ยงิยงสกุล สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

32 09428 นางจิราพร  ศรีคงแกว้ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

33 09429 นางพนัทิพา  ตงัมณี สาํนกังานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

34 09523 นางหนึงฤทยั  วิจิตรจรรยา สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

35 09810 นางสาวกลัยาณี พิพฒัน์วรสกุล สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

36 10013 นางสาวศุภวลัย ์ ชูมี สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

37 10433 นางปิยะมาศ  ดวงแกว้เจริญ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

38 10501 นางสาวช่อผกา  ชูเพช็ร สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

39 10721 ว่าที ร.ต.หญิงปิยะวรรณ  ศรีคงแกว้ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

40 10833 นางสาวเบญ็จพร  บุญธรรม สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

41 11065 นางกานตธิ์ดา  หลีจว้น สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

42 11069 นางสาวธมลวรรณ  สุวรรณรัตน์ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

43 11127 นางสาววชัรินทร์  จนัทร์สุวรรณ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

44 11149 นางอมรรัตน์  รัตนวงศ์ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

45 11193 นางสาวกาญจนาวดี  สุดเหลือ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

46 11203 นางจรรยาภรณ์  ภู่ชยงักูร สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

47 11450 นางสาวฉนัณภสินธุ์  คงประสิทธิ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

48 11576 นางสาวจนัทรัสม ์เอียวเลก็ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

49 11578 นางสาวสารุณี อิสายะ สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

50 11745 นางสาวปิยวรรณ บาํรุงดี สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล

51 11850 นางสาวอสัรีนา สามญั โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (1)

52 11851 นางมลินดา นิสาและ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (1)

53 11129 นายอิซา  อสันีย์ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (1)

54 10853 นางสาวฮาซาน๊ะ  หลงสมนั โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (1)

55 10264 นางสาวโรสซาราห์  งะสงบ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (1)

56 09170 น.ส.สุไลญา  ทองสีสนั โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (1)

57 08846 นางรสนี  ผอ่งฉวี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (1)

58 08786 นายเชาวรินทร์  หมืนอาด โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (1)

59 08183 น.ส.ฮจัยะ  มาลินี โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (1)

60 07795 นายหวนับูราหสั  ปะดุกา โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (1)
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61 06306 นายอดุลย ์ หลงกาสา โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล (1)

62 08015 นายสุดีน  คุณอกัษร โรงเรียนบา้นโคกประดู่ (1)

63 10423 นางสาวรังสิมา  แกว้บวั โรงเรียนบา้นโคกประดู่ (1)

64 10427 นางสาวสุวรรณา  ชาญนาํ โรงเรียนบา้นโคกประดู่ (1)

65 10072 นางจรวย  สวสัดิรักษา โรงเรียนบา้นโคกประดู่ (1)

66 10747 นางสาวกฤชกาณฑ ์ ปะลาวนั โรงเรียนบา้นโคกประดู่ (1)

67 11139 นายสนัติสุข  บายศรี โรงเรียนบา้นโคกประดู่ (1)

68 11177 นางสาวสาธิยา  ตาเดอิน โรงเรียนบา้นกุบงัจามงั (1)

69 11319 นางสาวฟาตีมะ  สมายุย้ โรงเรียนบา้นกุบงัจามงั (1)

70 10894 นางณฐัจิรา  ดาราหมานเศษ โรงเรียนบา้นกุบงัจามงั (1)

71 10121 นายสมศกัดิ  รักสตัย ์ โรงเรียนบา้นกุบงัจามงั (1)

72 08855 นางปาริดา  บอเน๊าะ โรงเรียนบา้นกุบงัจามงั (1)

73 09200 นางปรียาดา  เอียดมาก โรงเรียนบา้นทุ่ง (1)

74 07687 นางสุวรรณี  หมาดปันจอร์ โรงเรียนบา้นทุ่ง (1)

75 08321 นายอนุมติั  นุ่งอาหลี โรงเรียนบา้นทุ่ง (1)

76 07395 นายอบัดลราหมาน  นารีเปน โรงเรียนบา้นทุ่ง (1)

77 10975 นางสุนิดา  หมาดทิง โรงเรียนบา้นทุ่ง (1)

78 11716 นางวชัรี หลีมานนั โรงเรียนบา้นทุ่ง (1)

79 11063 นางสาวสุภารัตน์  จิตร์วิรัตน์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

80 11662 นายฐานนัดร์ อุสยันี โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

81 11870 นางสาวอารียา แกสมาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

82 11382 นางสาวเจ๊ะฮาหวา  สาเบต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

83 07257 นายอาหลี  ลิมานนั โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

84 05946 นางสุวรรณี  ชูนวล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

85 06126 นายประดิษฐ ์ ปรางจนัทร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

86 09958 นางอามีน๊ะ  กิมเอะ๊ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

87 08691 นางชนิสรา  ปันดิกา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

88 08245 นายสอแล๊ะ  หมนัเร๊ะ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

89 09782 นายอาบีดีน  หลีเส็น โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

90 10507 นางสาวปราณี  ศรียาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)
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91 10603 นางสาวถนอมพร  เรณูนวล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (1)

92 10096 นางสาวอสันี  เหร็บราเยน็ โรงเรียนบา้นใหม่ (1)

93 10334 นางสากีนา  กรมเมือง โรงเรียนบา้นใหม่ (1)

94 08812 นายดาแนน  สาดีน โรงเรียนบา้นใหม่ (1)

95 09095 น.ส.ธรัญญา  สุชานนัทพงศ์ โรงเรียนบา้นใหม่ (1)

96 09118 น.ส.สุไรณี  เหมโคกนอ้ย โรงเรียนบา้นใหม่ (1)

97 09275 นางสาริญา  ชูเกน็ โรงเรียนบา้นใหม่ (1)

98 07896 นางอารี  เรืองสง โรงเรียนบา้นใหม่ (1)

99 07981 นายธีรวฒัน์  สาดีน โรงเรียนบา้นใหม่ (1)

100 08047 น.ส.กิรณา  ผอ่งผิวกาย โรงเรียนบา้นใหม่ (1)

101 06505 นางบุญญารัตน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบา้นใหม่ (1)

102 10931 นายพรีธชั  เพชรเกตุ โรงเรียนบา้นใหม่ (1)

103 11115 นางสาวนิตยา  เดชะ โรงเรียนบา้นใหม่ (1)

104 10430 นายกูสบีร่อน  สารัง โรงเรียนบา้นควน (1)

105 09854 นายอบัดลละห์  อาดาํ โรงเรียนบา้นควน (1)

106 08873 นายขจรศกัดิ  ธงัดิน โรงเรียนบา้นควน (1)

107 08906 นายสุริยา  สนูบุตร โรงเรียนบา้นควน (1)

108 08647 นางอรวรรณ  หิมมา โรงเรียนบา้นควน (1)

109 08597 นางปรียาภรณ์  รืนรมย์ โรงเรียนบา้นควน (1)

110 06516 นางสุดนวลปราง  มากแสง โรงเรียนบา้นควน (1)

111 06654 นางจริยา  เรืองไชย โรงเรียนบา้นควน (1)

112 11487 นายอบัดุลลอฮ ์หดัสกุล โรงเรียนบา้นควน (1)

113 11846 นางสาวสุปราณีย ์หลงสมนั โรงเรียนบา้นควน (1)

114 11152 ว่าที ร.ต.หญิงวิภารัตน์  ประสิทธินุย้ โรงเรียนบา้นควน (1)

115 11153 นายกวินท ์ บินสะอาด โรงเรียนบา้นควน (1)

116 10947 นางสาวอริศรา  องัศุภานิช โรงเรียนบา้นควน (1)

117 10953 นางสาวกานตพ์ิชชา  จนัวดี โรงเรียนบา้นควน (1)

118 11151 นายเอกราช  หมดัสอาด โรงเรียนบา้นเกตรี (1)

119 11211 นางสาวณัฐกานต ์ พรหมสุบณั โรงเรียนบา้นเกตรี (1)

120 11824 นางสาวลาตีฟะฮ ์แดงเหม โรงเรียนบา้นเกตรี (1)
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121 11869 นางสาววริยา สงเขียว โรงเรียนบา้นเกตรี (1)

122 11466 นางสาวอนันา บาํรุงเมือง โรงเรียนบา้นเกตรี (1)

123 06763 นางสุดใจ  บวังาม โรงเรียนบา้นเกตรี (1)

124 07615 น.ส.โสภา  พนักาแด โรงเรียนบา้นเกตรี (1)

125 08581 นางยพิุน  รัตนสุวรรณ โรงเรียนบา้นเกตรี (1)

126 08582 น.ส.มนชยา  มนูญดาหวี โรงเรียนบา้นเกตรี (1)

127 08976 นางไลลา  มจัฉา โรงเรียนบา้นเกตรี (1)

128 08820 นางสาวิตรี  เจริญศิลป์ โรงเรียนบา้นเกตรี (1)

129 09360 นางสาวอลิศรา  บวัเพช็ร โรงเรียนบา้นเกตรี (1)

130 10746 นายซูอีด  อสันีย์ โรงเรียนบา้นเกตรี (1)

131 09026 นางศมนวรรณ  สุจริตธุระการ โรงเรียนบา้นกาเนะ (1)

132 08235 นางอรุนา  ตาเดอิน โรงเรียนบา้นกาเนะ (1)

133 06704 นางผ่องศรี  เดชานนท์ โรงเรียนบา้นกาเนะ (1)

134 05981 นางยวุนิตย ์ ช่างสาน โรงเรียนบา้นกาเนะ (1)

135 06124 นางบุญตา  ยากะจิ โรงเรียนบา้นกาเนะ (1)

136 11224 นายสมพล  ไพมณี โรงเรียนบา้นกาเนะ (1)

137 11125 นางอภิญญา  เจ๊ะยอ โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน (1)

138 11737 นางสาวรอดียะ หลงัยาหน่าย โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน (1)

139 11815 นางสาวมยัซูรีย ์เบญ็ตะเหลบ็ โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน (1)

140 11816 นางสาวสุชาดา นุย้โส๊ะ โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน (1)

141 06297 นางองัคณา  สาดีน โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน (1)

142 08175 นายอาดนหมีด  สนัมาแอ โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน (1)

143 08288 นางจริยา  นารีเปน โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน (1)

144 08638 นายวินิจ  กลินละมยั โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน (1)

145 08787 นางอาลียา  แซ่เอียว โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน (1)

146 10633 นายวารุทธิ ช่างเหลก็ โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน (1)

147 10485 นางสาวนูรียะ  หลีเยาว์ โรงเรียนบา้นทุ่งวิมาน (1)

148 10367 นางยามีละห์  หมาดเตะ๊ โรงเรียนบา้นกาลูบี (1)

149 10297 นางสาวโนร์ลยัลา  โตะ๊ประดู่ โรงเรียนบา้นกาลูบี (1)

150 10592 นางฮานา วิเศษศาสน์ โรงเรียนบา้นกาลูบี (1)
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151 08670 นางกุลติยา  หมาดสา โรงเรียนบา้นกาลูบี (1)

152 08473 นายสุกรี  มาลียนั โรงเรียนบา้นกาลูบี (1)

153 10986 นางสาวมาซีเตาะ  ตามาต โรงเรียนบา้นกาลูบี (1)

154 11406 นายรติสรณ์  ติงสง่า โรงเรียนบา้นกาลูบี (1)

155 11436 นางสาวการเกด  นิมดวง โรงเรียนวดัหนา้เมือง (1)

156 08993 นางยสัมี  พนัหวงั โรงเรียนวดัหนา้เมือง (1)

157 09868 นางสาวอไุรวรรณ  จนัทร์เเดง โรงเรียนวดัหนา้เมือง (1)

158 10089 นายสมปอง  เผอืกสม โรงเรียนวดัหนา้เมือง (1)

159 10020 นางสาวชญารัศมิ  ดว้งหวงั โรงเรียนวดัหนา้เมือง (1)

160 10103 นายยอหนั  ตุกงัหนั โรงเรียนบา้นวงัพะเนียด (1)

161 10666 นางสาวอสันีย ์ อุมาจิ โรงเรียนบา้นวงัพะเนียด (1)

162 10617 นางสาวศุภนารี  ไพมณี โรงเรียนบา้นวงัพะเนียด (1)

163 09726 นางสาวบลักิสต ์ บูเดียะ โรงเรียนบา้นนาแค (1)

164 07753 นายสุรพล  มาศภูมิ โรงเรียนบา้นนาแค (1)

165 11861 นางสาวยาริณี โดยบงัสา โรงเรียนบา้นนาแค (1)

166 11632 นางกญัญาภรณ์ ยงูทอง โรงเรียนบา้นนาแค (1)

167 11640 นางสาวสุชาดา ยฮูนันนั โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

168 11763 นางไลลา วงคส์มัพนัธ์ โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

169 11804 นางณฎัฐยา ตีมง โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

170 11805 นางซีตีอยัเซาะ กาสา โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

171 11860 นางศิริพร นิมนอ้ย โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

172 11300 นางอจัฉรา  พูลสวสัดิ โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

173 10904 นางฟารีดา  จนัทร์ตุด โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

174 10905 นางนูรอรัวา  ดาหมาด โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

175 07791 น.ส.อจัฉรา  พิศาลสินธุ์ โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

176 07899 น.ส.นิภา  ทุมเกลียง โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

177 08002 นายเสรี  มากแสง โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

178 08308 นางรีนา โส๊ะพนัธ์ โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

179 05340 นางปินเพช็ร  สวสัดี โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

180 06725 นางอุบล  เอียวเลก็ โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)
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181 07141 นางณภสุ  จนัทร์เมือง โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

182 09024 นางรัตนาภรณ์  ฤทธิรงค์ โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

183 10663 นางสาวนิตา  จนัทรานุศาสตร์ โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

184 10041 นางอาอีฉ๊ะ  เปรมใจ โรงเรียนบา้นเขาจีน (1)

185 10371 นางกมลวรรณ  อิกะศิริ โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

186 10582 นางวนิดา มณีกามนั โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

187 10726 นางสาวโนรีตา้  เกปัน โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

188 10902 นางฤทยัพรรณ  ทองจบั โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

189 09044 นายมะชานน  เหล่าโสด โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

190 08708 นางกลัยาณี  จนัทร์เทพ โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

191 09974 นางสุภาวดี  แกว้เนือออ่น โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

192 06726 นางณฐมน นุย้มา โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

193 07626 นายเทียนชยั  พิสิฐธาดา โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

194 05131 นางรุ่งจิตร  อร่ามศรี โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

195 06319 นางรัตนา  เหมมุน โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

196 08008 น.ส.เกศราพร  บาํรุงชาติ โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

197 07986 นางศิริพร  ดาํกระบี โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

198 07998 นางพวงศิริ  รักสัตย์ โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

199 10924 นายอานสั  เกษา โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

200 11317 นายพเิชฐ  ทองนาวา โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

201 11385 นางสาวอาซียะห์  หวงั โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

202 11399 นางสาวศิรัญญา  มุสิกวรรณ โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

203 11250 นางสาวณัฏชนนัท ์ คาํเวบุญ โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

204 11272 นายณฐัฐิพนัธุ์  พรหมประสิทธิ โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

205 11187 นายธีรเนศ  อนุภทัร์ โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

206 11461 นางสาวสุวิมล ติงหวงั โรงเรียนบา้นคลองขดุ (1)

207 09114 นายอดุม  ศรีสิน พนกังานราชการ อ.เมือง

208 10092 นางอลัวานีย ์ หลีเส็น พนกังานราชการ อ.เมือง

209 10238 นางสาวปภสัร์วดี  วาดี พนกังานราชการ อ.เมือง

210 11128 นายอรุณ  พรหมาด พนกังานราชการ อ.เมือง
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211 11839 นางสาวบุญสิตา เพญ็บูรณ์ พนกังานราชการ อ.เมือง

212 11245 นายออ๊ด  หนูชูสุก พนกังานราชการ อ.เมือง

213 11868 นายอนุพล เหล่ทองคาํ พนกังานราชการ อ.เมือง

214 11523 นางสาววรรญา พรรณราย พนกังานราชการ อ.เมือง

215 11176 นายชาตรี  หาบยโุซะ พนกังานราชการ อ.เมือง

216 07733 นางสุคนธ์  ธรรมวาโร สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

217 11557 นายวรวุฒิ ยงัสงัข์ สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

218 09107 นายวินยั  หมาดสกุล สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

219 11215 นางสาวจนัทรวิมล  เหล่าทอง หกัเงินกบัทางสหกรณ์

220 09565 ว่าที ร.ต.บุญทิพย ์ แกว้เนือออ่น สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

221 10541 นางอุไร  บุญตามช่วย สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

222 07541 นายหวั  ศรีสุด สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

223 07542 นางเสาวณีย ์ ศรีสุด หกัผา่นเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์

224 05420 นางสุชดา  สุขอนนัต์ สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

225 07026 นางสุมาลี  บุญรัศมี สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

226 09728 นางสาวอรทยั  หาระทา หกัเงินกบัทางสหกรณ์

227 09722 นางจีรวรรณ  วงษม์ณี หกัเงินผา่นธนาคาร

228 07917 นางรัตนาภรณ์  ศรีอนนัต์ หกัเงินกบัทางสหกรณ์

229 07295 นางศมนยพรรษ  เหรียญบุบผา หกัเงินผา่นธนาคาร

230 08262 นางอรัญญา  จนัทคาร หกัเงินผา่นธนาคาร

231 06378 นายมนสั  แกว้มณี หกัเงินผา่นธนาคาร

232 06703 นางปัณฑินา  ชะตารัตน์ สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)

233 07651 น.ส.เฉลิมศรี  แดงพลบั สมาชิกโอนยา้ยตา่งจงัหวดั(หกัผา่นธนาคาร)
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