
 



หนา้ที ่1 จาก 20

ที่ ชื่อ - สกุล ทะเบียน หน่วยงาน/สถานศึกษา อ าเภอ

1 น.ส.ริยาภรณ์  ยงคณะ 20611 โรงเรียนวัดกลางใหม่ เมืองฯ
2 นางวิมลลักษณ์  นาคะวิโรจน์ 24574 โรงเรียนบ้านท่าเพชร เมืองฯ
3 นายสาธิต  สร้างสกุล 23618 โรงเรียนวัดสมหวัง เมืองฯ
4 นายจิรพัส  ทองสีทอง 21985 โรงเรียนบ้านซอย2 เมืองฯ
5 นายอโณชัย  วิเศษกล่ิน 24184 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เมืองฯ
6 น.ส.กิ่งกาญจน์  ทินชิณพงศ์ 27510 โรงเรียนวัดแหลมทอง เมืองฯ
7 นายเสริมศักด์ิ  ศรีวิเชียร 12495 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
8 นางปาริชาติ  กลับกลาย 21043 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
9 นายนันทวัฒน์  สุวรรณนิตย์ 24033 โรงเรียนวัดโพธิน์ิมิต เมืองฯ
10 น.ส.โสรยา  บัวจันทร์ 32471 โรงเรียนบ้านโพหวาย เมืองฯ
11 นางยุพา  ลิมสกุล 24909 โรงเรียนวัดท่าทอง เมืองฯ
12 น.ส.สุธัญญา  ยมพุก 19261 โรงเรียนวัดบางใบไม้ เมืองฯ
13 นายอมรพจมาน  พรหมพัฒน์ 19519 โรงเรียนบ้านบ่อน้้าร้อน กาญจนดิษฐ์
14 นายนฤนาท  สงพรหม 32313 โรงเรียนบ้านก้าสนประชาสรรค์ กาญจนดิษฐ์
15 นายสัญญา  รอดด้า 23787 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กาญจนดิษฐ์
16 นายจ้านงค์  นวลขาว 20332 โรงเรียนบ้านคลองสระ กาญจนดิษฐ์
17 นายลือชาย  จิตรรักษ์ 19752 โรงเรียนวัดวังไทร กาญจนดิษฐ์
18 นายสุริยา  จันทร์สงค์ 23652 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพฯ กาญจนดิษฐ์
19 นายประวิทย์  เพชรรักษ์ 14050 โรงเรียนวัดบ้านใน กาญจนดิษฐ์
20 นายจิตณรงค์  ชัยชนะ 24815 โรงเรียนบ้านดอนหลวง กาญจนดิษฐ์
21 น.ส.ศลัณยพร  ทองถึง 29463 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ กาญจนดิษฐ์
22 นางอรวรรณ  อินทร์ทองปน 26371 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
23 นางบุบผา  จันทร์สงค์ 23955 โรงเรียนวัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
24 นางพิลาวรรณ  ชัยรัตน์ 18242 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ กาญจนดิษฐ์
25 นางศรีประพันธ์  คงเกตุ 22390 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห)์ กาญจนดิษฐ์
26 นางเสาวนิตย์ ทองกูล 27993 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห)์ กาญจนดิษฐ์
27 นายพินิต  แสงแก้ว 16134 โรงเรียนบ้านบางส้าโรง กาญจนดิษฐ์
28 นายทวีศักด์ิ  บุญคง 16937 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน กาญจนดิษฐ์
29 นางอิชยา  รามแก้ว 31320 โรงเรียนบ้านคลองกรูด กาญจนดิษฐ์
30 นางไพเราะ  ใจจ้อง 18381 โรงเรียนบ้านวังหวาย กาญจนดิษฐ์

รายชือ่ผู้แทนสมาชิก ประจ าปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
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31 นางสุริยา  เครือรัตน์ 25132 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง กาญจนดิษฐ์
32 นางอนงค์นาฏ  ทองยวน 25653 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม ดอนสัก
33 นายสมพร  แก้วมณี 26305 โรงเรียนบ้านคอกช้าง ดอนสัก
34 น.ส.ภวมัย  เพ็ชรคงทอง 25692 โรงเรียนบ้านคลองคราม ดอนสัก
35 นายโสวัฒน์  เส้งประถม 19330 โรงเรียนองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 9 ดอนสัก
36 นายสุรวุฒิ  แก้วโรย 25572 โรงเรียนชุมชนบ้านนางก้า ดอนสัก
37 น.ส.อรทัย  นาคพันธุ์ 28678 โรงเรียนบ้านน้้าฉา ดอนสัก
38 นางวิชชุตา  บุญดี 22944 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
39 นายวิสาร  บุญล่ี 14079 โรงเรียนบ้านดอนธูป เกาะสมุย
40 นายไชยภพ  ห้งเขียบ 26266 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย เกาะสมุย
41 นางวาสนา  สุขเจริญ 18934 โรงเรียนบ้านอ่างทอง เกาะสมุย
42 นายเอกรินทร์  บุญยะโพธิ์ 21177 โรงเรียนวัดคุณาราม เกาะสมุย
43 น.ส.วรรณา  จินา 23393 โรงเรียนวัดแจ้ง เกาะสมุย
44 นายธาดา  อักษรชื่น 30873 โรงเรียนบ้านปลายแหลม เกาะสมุย
45 นายส้าราญ  อินทร์ยอด 25310 โรงเรียนบ้านหาดงาม เกาะสมุย
46 นางมนพัทธ์  เพ็งทอง 29958 โรงเรียนบ้านแหลมหอย เกาะสมุย
47 น.ส.วรรณา  แก้วชล 29753 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เกาะสมุย
48 น.ส.กิติยา  เก้าเอี้ยน 25524 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม เกาะสมุย
49 นายวิโรจน์  ทองถึง 21284 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
50 นายสิทธิพล  ลีแสน 23811 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน เกาะพะงัน
51 น.ส.นิภาพร  บินสัน 25292 โรงเรียนบ้านโฉลกหล้า เกาะพะงัน
52 นางกรรณิกา  ขาวเรือง 32213 โรงเรียนวัดสมัยคงคา เกาะพะงัน
53 น.ส.สุจารี  ชัยประดิษฐ์ 20358 สพป.สฎ เขต 1 เมืองฯ
54 นางสุมณฑา  วงศ์วิเชียร 23397 สพป.สฎ เขต 1 เมืองฯ

1 นายเดโช  เพิม่พารารักษ์ 24088 ร.ร.ชุมชนวัดจันทราม ท่าฉาง
2 นายวสันไชย  เครือรัตน์ 16606 ร.ร.วัดนันทาราม ท่าฉาง
3 นายสาโรจน์  โกละกะ 25439 ร.ร.วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง
4 นายภูริพัฒน์  บุญมา 29147 ร.ร.บ้านท่าแซะ ท่าฉาง
5 นายโอภาส  เอ้งเหมาะ 16338 ร.ร.วัดอัมพาราม ท่าฉาง
6 นายยุทธเดช  ไชยมงคล 25073 ร.ร.บ้านหน้าซึง ท่าฉาง
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7 น.ส.จาริยา  มินทการ 24905 ร.ร.วัดน้้ารอบ พุนพิน
8 นางนฤมล  เยาว์มณี 21215 ร.ร.วัดรัษฎาราม พุนพิน
9 น.ส.อดิพร  อินทบ้ารุง 29063 ร.ร.วัดเกษมบ้ารุง พุนพิน
10 นายบ้าเพ็ญ  สระแก้ว 18704 ร.ร.วัดทุง่เซียด พุนพิน
11 นางนพรัตน์  ตรียวง 14658 ร.ร.บ้านนาใหญ่ พุนพิน
12 นายวินัย  บุญช้าง 26240 ร.ร.บ้านยางงาม พุนพิน
13 นายเอกฉัตร  ชุมศรี 26010 ร.ร.บ้านปลายคลอง พุนพิน
14 ว่าทีร่.ต.ชาติชาย  มีชัย 28590 ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน
15 นายอ้านาจ  ปานนุช 8644 ร.ร.วัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน
16 นายสุทิน  สุภวิบูลาสน์ 11620 ร.ร.บ้านบ่อกรัง พุนพิน
17 นางสุชัญญา  แพเรือง 23425 ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน
18 นายยุทธนา  บ้วนเพชร 22904 ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน
19 นายสุมิตร  นิลอรุณ 21886 ร.ร.วัดบางพลา พุนพิน
20 นายสมปราชญ์  เหล็กกล้า 30075 ร.ร.วัดหัวเตย พุนพิน
21 นางวานี  เหมทานนท์ 32258 ร.ร.บ้านคลองราง พุนพิน
22 นายอาชว์ไพศาล  ปภาส่งไพศาล 21784 ร.ร.บ้านคลองพา ท่าชนะ
23 นายสวัสด์ิ  วงศ์พิทักษ์ 14443 ร.ร.บ้านกลาง ท่าชนะ
24 นางศิราณี  รัตนถิรกุล 20229 ร.ร.บ้านคันธุลี ท่าชนะ
25 นายบรรจง  อินทร์คง 18556 ร.ร.บ้านทุง่เสียน ท่าชนะ
26 นายธวัช  เฮ่าหนู 19243 ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ
27 น.ส.สมทรง  นาคประเสริฐ 25483 ร.ร.บ้านดินก้อง ท่าชนะ
28 น.ส.รุ่งกานต์  คชเดช 27092 ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ
29 นายวิจิตร  สายนุ้ย 24216 ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ
30 นายณัฐพงศ์  แสงอ้าพร 24545 ร.ร.บ้านท่าใหม่ ท่าชนะ
31 นางปรียาสิณีเนตร  เพลินแก้ว 31939 ร.ร.บ้านดอนมะกอก ท่าชนะ
32 นางปาณิศรา  เภตราใหญ่ 25052 ร.ร.บ้านศรีพนม ท่าชนะ
33 นายสมาน  พรหมเพศ 15173 ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ
34 นายสุรินทร์  เกษร์สุวรรณ 32248 ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา
35 นายสมชาย  สูนกามรัตน์ 19501 ร.ร.วัดวิโรจนาราม ไชยา
36 น.ส.กมลทิพย์  ศรีเมฆ 24158 ร.ร.บ้านห้วยไผ่ ไชยา
37 นายกนกศักด์ิ  ช่วยยิ้ม 27713 ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา
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38 น.ส.วรุบล  ทองปิด 30434 ร.ร.บ้านเหนือน้้า ไชยา
39 นางดวงกมล  มากชูทรัพย์ 24376 ร.ร.บ้านนาแค ไชยา
40 น.ส.วัชรี  สังข์ประคอง 14962 ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา
41 นายประทิน  รักษาคง 16578 ร.ร.วัดชยาราม ไชยา
42 นางภัทรภร  พุทธรัตน์ 32231 ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา
43 นายวัชรพงษ์  ศรีทองคง 25858 ร.ร.บ้านสามสัก ไชยา
44 นางกมลทิพย์  ทองปลอด 11281 ร.ร.สารภีอุทิศ ไชยา
45 นายสรรเพชญ  สารสิทธิ์ 15028 ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม
46 นายธีรเดช  โสตรทอง 21027 ร.ร.บ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม
47 นายวชิระ  แก้วประเสริฐ 23656 ร.ร.วัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม
48 นายสงัด  ออมสิน 20183 ร.ร.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที ่91 คีรีรัฐนิคม
49 น.ส.สุดาวรรณ  กาญจนประทุม 31971 ร.ร.วัดถ้้าสิงขร คีรีรัฐนิคม
50 นางจารุณี  เทียนไชย 24339 ร.ร.บ้านบ่อน้้าผุด คีรีรัฐนิคม
51 นางเสาวณิชย์  ณ ถลาง 22149 ร.ร.บ้านท้าเนียบ คีรีรัฐนิคม
52 น.ส.โสรยา  เรืองสุด 26847 ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภาวดี วิภาวดี
53 นายชโลธร  สังครุธ 24728 ร.ร.บ้านโพธิพ์นา วิภาวดี
54 นางเนตรนภาพร  ฤกษ์อุไร 24908 ร.ร.บ้านเชี่ยวเฟือง วิภาวดี
55 นายสมพงษ์  ลีลาวรกุล 24212 ร.ร.วัดโพธิน์้อย วิภาวดี
56 นางดวงแข  ยอดแสง 25058 ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
57 นางสาวพิมศรัณย์  นาคพังกาญจน์ 31030 ร.ร.บ้านพัฒนา บ้านตาขุน
58 นายเชิดพงศ์ ราชสมบัติ 29730 ร.ร.บ้านเขาเทพพิทักษ์ บ้านตาขุน
59 นายเอกวิทย์  จันทวงค์ 24669 ร.ร.บ้านบางหิน พนม
60 นางพิมรภัทร  เนาวโคอักษร 27298 ร.ร.บ้านอรุโนทัย พนม
61 นางสุณีย์  แซ่เล้า 21859 ร.ร.บ้านต้นยวน พนม
62 น.ส.ธันปภัส  ทองทะวัย 30759 ร.ร.บ้านถ้้าผ่ึง พนม
63 นายสราวุธ  จู้มณฑา 26154 ร.ร.บ้านหญ้าปล้อง พนม
64 นายธนภัทร  ซ้วนล่ิม 27023 ร.ร.บ้านเบญจา พนม
65 นางยุพาพันธ์  คุณวิจิตร 24729 ร.ร.วัดสองพีน่้อง พนม
66 นายวรรณชัย  แกล้วกล้า 12773 ร.ร.วัดพนม พนม
67 นางลาวรรณ  บริสุทธิ์ 12774 ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม
68 นายวัฒนภูมิ  คมนา 25890 ร.ร.วัดถ้้าวราราม พนม
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69 น.ส.รัตนา  เพชรศรีช่วง 16430 สพป.สฎ 2 พุนพิน
70 น.ส.อัจฉรา  ชุมวรฐายี 19038 สพป.สฎ 2 พุนพิน

1 นางกรองจิตร์  มติธรรม 20827 โรงเรียนนาสาร บ้านนาสาร
2 นางดวงแข  สุขเจริญ 15570 โรงเรียนนาสาร บ้านนาสาร
3 นายอนันต์  ฉีดอิ่ม 18833 โรงเรียนนาสาร บ้านนาสาร
4 นายธีระพงษ์  อินทสโร 28861 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 บ้านนาสาร
5 นางนัยนา  จันทร์ศิริ 18134 โรงเรียนวัดควนศรี บ้านนาสาร
6 นางระวิวัลย์  ช่วยไทย 19226 โรงเรียนวัดไทรโพธิง์าม บ้านนาสาร
7 นายศักด์ิสิน  เสนคง 17977 โรงเรียนบ้านทุง่ในไร่ บ้านนาสาร
8 น.ส.กัญญา  ก้าเหนิด 20750 โรงเรียนควนสุบรรณ บ้านนาสาร
9 นายวิทยา  อินทรก้าเหนิด 24871 โรงเรียนบ้านนาควน บ้านนาสาร
10 นายวีรวัฒน์  ไสยรินทร์ 23124 โรงเรียนบ้านควนใหม่ บ้านนาสาร
11 นายสุระชัย  ไสยรินทร์ 21715 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง บ้านนาเดิม
12 นางนิภาพรรณ  หงษ์ชูเกียรติ 23346 โรงเรียนทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม
13 นายสุธรรม  นามนวล 10385 โรงเรียนบ้านหนองเรียน บ้านนาเดิม
14 นายนนทกร  ชุมเทพ 22059 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนาเดิม
15 นายวิโรจน์  ชูแก้ว 24748 โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพที ่130 เคียนซา
16 นายสัจจะ  แสงกระจ่าง 26612 โรงเรียนบ้านเขาตอก เคียนซา
17 นายสุวิทย์  ทองดี 32212 โรงเรียนศึกษาประชาคม เคียนซา
18 นายปรารถนา  แมนเมือง 11970 โรงเรียนบ้านทับใหม่ เคียนซา
19 นายอุดมพร  เอี่ยมแสง 18180 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ เคียนซา
20 นายศุภฤกษ์  สีจง 24069 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 เคียนซา
21 นายมูหมัด  สวยงาม 14246 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 เคียนซา
22 นายสุพิชัย  วิจิตรโสภา 18111 โรงเรียนบ้านส่ีแยกคลองศิลา เคียนซา
23 นายนพดล  แก้วเรือง 25617 โรงเรียนบ้านบางดี เคียนซา
24 นางศุภนิตย์  คงสังข์แก้ว 24576 โรงเรียนบ้านห้วยมุด เคียนซา
25 นายศักดา  ทองท่าชี 26459 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต เคียนซา
26 นายพัฒนา  ภูการุณย์ 25826 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี เคียนซา
27 นายพิชัย  อารีการ 15864 โรงเรียนบ้านเขาปูน เวียงสระ
28 นายวันประภาส บุญล่ี 23650 โรงเรียนบ้านควนปราง เวียงสระ

ผู้แทนสมาชิก เขต 3
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29 น.ส.อมรรัตน์  ค้้าชู 20826 โรงเรียนบ้านควนสูง เวียงสระ
30 นายจเร  หนูปล้ืม 18692 โรงเรียนวัดทุง่หลวง เวียงสระ
31 นายวิระ  แสงอุไร 22492 โรงเรียนวัดโสภณประชาราม เวียงสระ
32 นายสุราษฎร์  สุภาวงศ์ 10506 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ เวียงสระ
33 นายแสนสุข  ชัยสวัสด์ิ 27978 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที ่217 เวียงสระ
34 นางพรพิมล  อุ่นเสียม 26724 โรงเรียนวัดเวียงสระ เวียงสระ
35 นายสมศักด์ิ  ถนอม 15546 โรงเรียนวัดบ้านส้อง เวียงสระ
36 นางมนันยา  พรหมศิริ 14710 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ เวียงสระ
37 นายไชยยุทธ  คงอภัย 29062 โรงเรียนมหาราช 2 เวียงสระ
38 นางสุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ 11296 โรงเรียนวัดบ้านส้อง เวียงสระ
39 นางมณีรัตน์  ระวังสุข 10711 โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด เวียงสระ
40 นายเอกราช  หนูปล้ืม 24951 โรงเรียนบ้านพรุแซง เวียงสระ
41 นางอุทุมพร  จันทวงศ์ 27505 โรงเรียนบ้านบางน้้าเย็น พระแสง
42 นายวิสุทธิ ์ จันทร์ปาน 18885 โรงเรียนวัดสามพัน พระแสง
43 นายอนัตภูม  ศิริรัตน์ 27124 โรงเรียนบ้านไสดง พระแสง
44 นายสมเกียรติ  รัตนยุษยาพร 13521 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ พระแสง
45 นายธนู  เพ็ญ 22962 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง พระแสง
46 นายสวัสด์ิ  ชีวศุภกร 16168 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา พระแสง
47 นายเกียรติศักด์ิ  ชิณวงศ์ 21155 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ พระแสง
48 นายบ้ารุง  วงค์นิ่ม 20068 โรงเรียนบ้านหน้าเขา พระแสง
49 นายสมมุ่ง  กาฬรัตน์ 32218 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 พระแสง
50 นางธมนวรรณ  เล่ียนกัตวา 27002 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที ่195 พระแสง
51 นางธิดารัตน์  ประจักษ์ 26481 โรงเรียนบ้านบ่อพระ พระแสง
52 นางสุภาพร  จันทร์ปาน 18672 โรงเรียนบ้านควนนิยม พระแสง
53 น.ส.จิดาภา  ก้าเหนิดสม 30772 โรงเรียนบ้านบางรูป พระแสง
54 นางพวงรัตน์  ฉายประชีพ 23883 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ฯ พระแสง
55 น.ส.เรณู  สิทธิฤทธิ์ 25549 โรงเรียนบ้านเมรัย พระแสง
56 นายทนงศักด์ิ  บุญคล่อง 26020 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน พระแสง
57 นายมานิตย์  สังข์ทอง 20324 โรงเรียนประชาอุทิศ พระแสง
58 นายสุริยา  บุญญานุกูล 18144 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
59 นายทนงศักด์ิ  วิชัยดิษฐ 18288 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
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60 นายอุดมพร  ฉิมดี 17730 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
61 นายโอม  รัตนพันธ์ 27207 โรงเรียนบ้านควนสระ ชัยบุรี
62 นายนิวัฒน์  หมวกทอง 26448 โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ชัยบุรี
63 น.ส.วิดา  อินทร์จงจิตร 20458 โรงเรียนบ้านบางหอย ชัยบุรี
64 นางนุชกานต์  เทพชโลธร 24051 สพป.สฎ.เขต 3 เวียงสระ
65 นางจันจิรา  อมรสถิตย์ 22728 สพป.สฎ.เขต 3 เวียงสระ

1 น.ส.ดรุณี  อินทเชื้อ 27317  อบจ.สฎ.กองการศึกษา เมืองฯ
2 นายวิชัย  โสพลพันธุ์ 28513 อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) เมืองฯ
3 นางซัลมา  เสลาคุณ 15057  ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ เมืองฯ
4 นางฉัตรชนก  ทิมธรรม 21694  ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี เมืองฯ
5 นางจุรีรัตน์  ชูขันธ์ 23600 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี เมืองฯ
6 นางทัศนีย์  นิภัสตรา 10865 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ้ากัด เมืองฯ
7 นางอารยา  จันทวี 25542  สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
8 นายวิเลิศ  ไชยสิทธิ์ 17676  ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ) เมืองฯ
9 นายมงคล  กาฬคลอด 19843  ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ) เมืองฯ
10 นายรณชัย  เรืองรักษ์ 21866 ร.ร.กีฬาเทศบาลนคร เมืองฯ
11 น.ส.วิยะดา  เขียวจันทร์ 22732 สนง.เทศบาลนคร เมืองฯ
12 นายเจริญ  ขุนปักษี 16724  ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เมืองฯ
13 นายสมพร  ณ  พัทลุง 22626  ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เมืองฯ
14 นายนิวัฒน์  กู้เขียว 21951  ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) เมืองฯ
15 นางปรียา  โกละกะ 21292  ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) เมืองฯ
16 นางอัจฉรา  ผ่องส้าราญ 24644  ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) เมืองฯ
17 นางสุลาวัลย์  นุ่นสังข์ 31995  ร.ร.เทศบาล 5 เมืองฯ
18 น.ส.มนต์วจี  ศุภลักษณ์ 24465  ร.ร.เทศบาล 5 เมืองฯ
19 นางสุธามาศ  เพชรแก้ว 24458  ร.ร.เทศบาล 5 เมืองฯ
20 นายศิรวัฒน์  เฮงชัยโย 19363  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
21 น.ส.ศิริพร  ไทยปาน 21003  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
22 นางธิดารัตน์  นครานุวัฒนะ 24440  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
23 น.ส.ศุภนัญญา  พัฒนภักดี 24993  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
24 น.ส.ศิริขวัญ  ศรีทองกุล 30192  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมืองฯ

รายชือ่ผู้แทนสมาชิกเขต 4
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25 น.ส.ภาสินี  แก้ววิเชียร 29645  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** เมืองฯ
26 น.ส.อารยา  สังข์ชัย 30193  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** เมืองฯ
27 นายนพดล  ชูสิทธิ์ 25291  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
28 นายธนากร  ไกรด้า 21165  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
29 นายสมหมาย  เยาว์แสง 18571  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
30 นายจินดา  รามอินทร์ 27592  วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
31 นางจีรพรรณ  โยธาปาน 14253  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
32 นางจิราวรรณ  นวลรอด 24171  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
33 น.ส.ณัฐเกศ  เรืองทอง 31545  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
34 นางกนกลักษณ์  บัวเพชร 19304  วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
35 นางกรณิศ  หนูสุทธิ์ 17796  ร.ร.มานิตานุเคราะห์ เมืองฯ
36 นางรพีพัฒน์  เล็กประสิทธิ์ 24084  ร.ร.มานิตานุเคราะห์ เมืองฯ
37 นางเกณิกา  นุ่มนวล 20628  ร.ร.มานิตานุเคราะห์ เมืองฯ
38 น.ส.จิรา  โซ่โดบ 17531  ร.ร.เทพมิตรศึกษา เมืองฯ
39 นางร้าพึง  จิตติอาภรณ์ 19986  ร.ร.เทพมิตรศึกษา เมืองฯ
40 นางพิมพ์ปวีณ์  วิชัยดิษฐ์ 22020  ร.ร.เทพมิตรศึกษา เมืองฯ
41 น.ส.ดารุณี  คงแก้ว 23230  ร.ร.เทพมิตรศึกษา เมืองฯ
42 นางภัสสร  เกียรติพิริยะ 23406  ร.ร.เทพมิตรศึกษา เมืองฯ
43 น.ส.กัญญา  พลอยทองค้า 28283  ร.ร.เทพมิตรศึกษา เมืองฯ
44 นางอุไรวรรณ  เอกประยูร 21964  มหาวิทยาลัยตาปี เมืองฯ
45 นางปริศนา  ชินทัตโสภณ 24467 ร.ร.ธิดาแม่พระ เมืองฯ
46 น.ส.ภัททิยา  คันธินทระ 26503 ร.ร.ธิดาแม่พระ เมืองฯ
47 นายอุกฤษฎ์  เทพศิริ 24470 ร.ร.ธิดาแม่พระ เมืองฯ
48 นายทรงพร  เฉลิมพิพัฒน์ 25410 ร.ร.ธิดาแม่พระ เมืองฯ
49 น.ส.สุภาพร  ยิกุสังข์ 26798  ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา เมืองฯ
50 น.ส.ขวัญฤดี  ยอดดนตรี 24481  ร.ร.วมินทร์วิทยา เมืองฯ
51 นายรัชพล  เนียมกุล 09967  ร.ร.อนุบาลกุลบุตร เมืองฯ
52 นางนฤมล  เรืองพุฒ 26961  วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ เมืองฯ
53 น.ส.กฤตยา  ใจเฉื่อย 29084  สนง.เทศบาลต้าบลกาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
54 น.ส.พิมพ์ชนก  ศิริสมบูรณ์ 29302  สนง.เทศบาลต้าบลกาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
55 นายภานุ  อ่า้ใหญ่ 15241  อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดุงวิทย)์ ดอนสัก
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56 นางกิตติกุล  บัวแก้ว 22219 ร.ร.อนุบาลชุลีกร ดอนสัก
57 น.ส.สุภาพร  ขวัญยืน 26659 อนุบาลขวัญยืน ดอนสัก
58 นางชมัยพร  วงศ์กองแก้ว 23720  ร.ร.การกุศลวัดละไม เกาะสมุย
59 น.ส.ปัญจนาถ  ชูทอง 26581  ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย เกาะสมุย
60 น.ส.ดวงพร  โชติช่วง 27998 สนง.เทศบาลต้าบลเกาะพะงัน เกาะพะงัน
61 น.ส.อิทยา  เนื่องน้า 28978  ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน) พุนพิน
62 นางยมโดย  พวงเงิน 19513 ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา พุนพิน
63 น.ส.สมใจ  เอียดนิมิตร 24074 ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน พุนพิน
64 นายเทียรชัย นาคกลัด 32050 สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม พุนพิน
65 น.ส.เสาวนีย์ รักษ์ทอง 24611 สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม พุนพิน
66 นางสุภารัตน์ ไถลเพ็ชร 24740 สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม พุนพิน
67 นายฉัตรชัย ต้าแหน่งจีน 25022 สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม พุนพิน
68 นางเสาวภา  ยังรุ่งนนท์ 32077  ร.ร.ประถมพุทธนิคม ไชยา
69 นายสุเชษฐ์  ดิษฐราชา 18642  ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ไชยา
70 น.ส.สุดารัตน์  ใยยอง 29787 ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ไชยา
71 นางเบญจพร  สมเศษรษฐ 17457 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา) ไชยา
72 นายชูเกียรติ นิลอรุณ 28993 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา) ไชยา
73 นางสุวารี  บุญทรง 23467  วิทยาลัยการอาชีพไชยา ไชยา
74 น.ส.จุฑาทิพย์  จันทร์แดง 29044 ร.ร.อนุบาลชนะพร วิภาวดี
75 นางนภาวรรณ  ธรฤทธิ์ 23201  ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม) คีรีรัฐนิคม
76 นางเสาวคนธ์  ไกรวงศ์ 28822 องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าฉาง ท่าฉาง
77 นางอัมพวัน  สุขสว่าง 28218 องค์การบริหารส่วนต้าบลท่าฉาง ท่าฉาง
78 นางยุพิน  ยี่สุ่น 19023 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พนม
79 นางบุญจริยพร  แสงเดช 16714 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี พนม
80 นางมณเทียร  พันธ์ประสงค์ 26719  ร.ร.อนุบาลเปีย่มรัก พนม
81 น.ส.กมลวรรณ  หิรัญรัตน์ 27189  ร.ร.อนุบาลเปีย่มรัก พนม
82 นางสุธาทิพย์  บุญกล่อม 18737 ท.1 (ห้วยมุด) บ้านนาสาร
83 นางมลิวัลย์  ยิ่งเภตรา 19451 ท.4 (บ้านทุง่คาเกรียน) บ้านนาสาร
84 นายบุญโชติ  ไวถาวร 22035 อาชีวะเทศบาลนาสาร บ้านนาสาร
85 นายสุเชษฐ  อุปลา 19853 ท.3 (บ้านคลองหา) บ้านนาสาร
86 นายสมพงษ์  เพ็งจันทร์ 25996  ร.ร.พุทธยาศรม บ้านนาสาร
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87 นางจาริกา  เพ็งจันทร์ 26299  ร.ร.พุทธยาศรม บ้านนาสาร
88 น.ส.ศิริรัตน์  ประนอม 29828  ร.ร.จงฮ้ัว บ้านนาสาร
89 นายสุทธิ  วรรณนุช 23202  ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร) บ้านนาสาร
90 นายวิทวัส  กาญจนดิฐ 29015  ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาสาร) ** บ้านนาสาร
91 นายสุรพิน  สรรพคง 10557  อบจ.สฎ.3(บ้านนา) บ้านนาเดิม
92 น.ส.จิราพรรณ  สุวรรณรัตน์ 27316  อบจ.สฎ.3(บ้านนา) บ้านนาเดิม
93 นายฉลอง  นาคะ 07823 อนุบาลเพียรจรัส พระแสง
94 น.ส.ปรัศนี  อัจจิมาพร 22925 เยาวเรศวิทยา เคียนซา
95 น.ส.นิภารัตน์  งามทอง 26622 อนุบาลงามทอง เคียนซา
96 นางล้าพอง  สุขช่วย 23333 อนุบาลพฤษชาติ เคียนซา
97 นายเกษม  รัตนวงศ์ 25169  ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก เวียงสระ
98 นางสุภาภรณ์  อินทวงศ์ 27344 ร.ร.อนุบาลภิญพัฒน์ เวียงสระ
99 นางสรินทิพย์ ปานุวงศ์ 27343 ร.ร.อนุบาลภิญพัฒน์ เวียงสระ
100 นายประวัติ  ไทยเกิด 21769  วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เวียงสระ
101 นายอรุณ  เรือนเพ็ชร 23767  เทศบาลต้าบลทุง่หลวง เวียงสระ
102 นางจรรยา  ล้ิมสุวัฒนกุล 15074  ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ชัยบุรี
103 นางรัชนี  ฉิมภักดี 28025  องค์การบริหารส่วนต้าบลสองแพรก ชัยบุรี

1 นายวิเชียร  กลับวิหค 03366 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
2 นายวิสิทธิ ์ จิตร์เลขา 22527 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
3 นายบัณฑิต  สาริพัฒน์ 28600 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
4 นายส่ังพล  นิตย์นรา 24238 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
5 นายโกมินทร์  คนซ่ือ 08129 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
6 นางวนิดา  สวัสด์ิวงศ์ 15600 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
7 นางกรุณา  รัตนพันธ์ 09148 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
8 นางนาฏยา  ไชยนาเคนทร์ 12555 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
9 นายสุนัย  ตรียุทธ 08581 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
10 นายสุพจน์  ว่องวิทยา 06537 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
11 นายสวรรค์  ด้วงทองแก้ว 08305 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
12 นายวิศิษฐ์  น้อยหีด 12872 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
13 นางวรรณา  น้อยหีด 24197 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ

ผู้แทนสมาชิก เขต 5
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14 นายโยธิน  สุธรรมานนท์ 06699 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
15 นายสุภาพ  ศรียาภัย 23638 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
16 นางอุไรวรรณ  วารีสุวรรณ 07657 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
17 นายบันลือ  เจริญลาภ 16028 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
18 นายมานพ  สุวรรณบุตร 20544 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
19 นางอุบลวรรณ  ขอประเสริฐ 10391 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
20 นายประสิทธิ ์ พรหมข้า 13939 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
21 นายวิชาญ  พรหมมาศ 13455 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
22 นายสุพล  เผือกผ่อง 10655 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
23 นางสุจิตรา  ทองหัตถา 08723 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
24 นายธวัชชัย รัตนพันธ์ 16634 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
25 นายสุธี  สุวรรณมณี 31859 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
26 นายสงวนศักด์ิ  วงศ์พัฒนกิจ 12073 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
27 นายนิวัติ  ทวยเจริญ 10640 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
28 นายจริยะ  บุญโอภาส 05288 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
29 นายทวี  สุดจิตร 17171 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
30 นางวรรณภา  พงศ์พุทธางกูร 06252 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
31 นายสุธรรม  ธรรมรัฐกานต์ 04395 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
32 นายสุชาติ  ราชแป้น 08787 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
33 นายไพรัตน์  เพชรทอง 12970 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
34 นายไพโรจน์  เชาวพงษ์ 17535 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
35 นายวิรัช  ศรีศุภลักษณาการ 09572 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
36 นางพิพิศ  แสงกุล 21114 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
37 นายสฤษด์ิ  สุขสวัสด์ิ 23308 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
38 นายชวลิต  สมรักษ์ 16442 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
39 นางส้าเนียง  สมรักษ์ 16443 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
40 นายปรีชา  บุญสุวรรณ 17929 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
41 นางพรรณี  คุ้มไทย 09866 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
42 นางวิมล  นาคเพชรพูล 30380 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
43 นายสนิท  สองสีโย 25368 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
44 นางกันยา  เอี่ยมส้าอางค์ 03968 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
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45 นางอนงค์  รุ่งโรจน์ 16711 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
46 นายธรรมรัตน์  ธรรมศิริไพบูลย์ 03651 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
47 นางอภิญญา  เผือกสวัสด์ิ 14460 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
48 นางเกศรา  ทิมธรรม 15113 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
49 นายวิทยา  พงษ์พานิช 24892 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
50 นางเพ็ญศรี  สุขเขียว 16352 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
51 นางพิณัฏฐา  ศรีสิทธิยานนท์ 06828 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
52 นายมาโนชญ์  เชี่ยวชาญ 17022 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
53 นางจีรนันท์  ตรียุทธ 28960 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
54 นางอรุณ  ศรีศุภลักษณาการ 06713 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
55 นางดามร  ช่วยเล่ือม 23584 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
56 นายกมล  นาคมณี 11488 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
57 นายนเรศ  ไตรอนุเชษฐ 15329 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
58 นายสุนิตย์  พิมาน 05778 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
59 นางวัฒนา  รัตนานุพงศ์ 26514 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
60 นางกัญญา  จันทร์ทอง 20478 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
61 นางโสภา  ปุน่สุวรรณ 30375 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
62 นางจันทนี  สุขขัง 10237 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
63 นายอ้าพน  เหล่าพราหมณ์ 15774 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
64 นายสุเวช  รุ่งแดง 22259 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
65 นายสถิตย์  จันทวี 25554 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
66 นายสุมนต์  ศิริธรรม 26535 บ้านาญ อ.เมือง เมืองฯ
67 นายวันชัย  เรืองทอง 16428 บ้านาญ อ.ดอนสัก ดอนสัก
68 นายสุนทร  ทองศรี 17230 บ้านาญ อ.ดอนสัก ดอนสัก
69 นางสุมาลี  เรืองทอง 16542 บ้านาญ อ.ดอนสัก ดอนสัก
70 นายเมธี  วณิชชานนท์ 20701 บ้านาญ อ.ดอนสัก ดอนสัก
71 นายสิริศักด์ิ  นิยะกิจ 07174 บ้านาญ อ.ดอนสัก ดอนสัก
72 นายยุธยา  พัฒนเดช 14461 บ้านาญ อ.ดอนสัก ดอนสัก
73 นายสุวิทย์  สุวรรณรัตน์ 12356 บ้านาญ อ.เกาะสมุย เกาะสมุย
74 นายปรีชา  เรืองศรี 16568 บ้านาญ อ.เกาะสมุย เกาะสมุย
75 นายวิชัย  สุทธวิพร 09097 บ้านาญ อ.เกาะสมุย เกาะสมุย
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76 นายช้านาญ ยศกิจ 16811 บ้านาญ อ.เกาะสมุย เกาะสมุย
77 นายประเสริฐ  ชูจันทร์ 17209 บ้านาญ อ.เกาะสมุย เกาะสมุย
78 นายธนิต  ดีทอง 15663 บ้านาญ อ.เกาะสมุย เกาะสมุย
79 นายยุทธพงศ์  ภัทรคุปต์ 16754 บ้านาญ อ.เกาะสมุย เกาะสมุย
80 นายสุริยา  วิริยะพิทักษ์ 18402 บ้านาญ อ.เกาะสมุย เกาะสมุย
81 นายสวัสด์ิ ทองเรือง 08310 บ้านาญ อ.เกาะสมุย เกาะสมุย
82 นายภิญโญ ศรีทองกุล 27999 บ้านาญ อ.เกาะสมุย เกาะสมุย
83 นายศิริชัย  ทองจันทร์ 05801 บ้านาญ อ.เกาะสมุย เกาะสมุย
84 นางอรุณี  ใจใส่ 06221 บ้านาญ อ.เกาะสมุย เกาะสมุย
85 นายเศวต  ธนวนิชนาม 20290 บ้านาญ อ. เกาะพงัน เกาะพงัน
86 นายชุมพล  ศรีทองกุล 15619 บ้านาญ อ. เกาะพงัน เกาะพงัน
87 นายอนันต์  วิริยะนานนท์ 23808 บ้านาญ อ. เกาะพงัน เกาะพงัน
88 นายโกวิท ศรีด่าน 10309 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
89 นายณรงค์ ชูพัฒน์พงษ์ 17612 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
90 นายสวัสด์ิ รัตนพันธ์ 18328 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
91 นายอุดม รักษ์จินดา 16980 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
92 นางปรียา พันตา 17267 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
93 นางศิวนิต แซ่เล้า 23901 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
94 นายอนันต์  ศุภลักษณ์ 13312 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
95 นายพิมล จันทร์สว่าง 06382 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
96 นายรังสิต วิเชียรวัฒนา 24091 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
97 นายสุภารัตน์ แก้วโรย 14802 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
98 นายสุพันธ์ พลดี 10670 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
99 นายชัยชาญ สุทธินุ่น 04581 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
100 นายภิญโญ นุ้ยเส้ง 16071 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
101 นายวิชัย สุบรรณ์ 10200 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
102 นางวรรณะ ธรรมธวัช 05915 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
103 นายสุเทพ ประเสริฐ 07150 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
104 นายเอนก  ปัทมพงศา 19931 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
105 นายเกียรติศักด์ิ  ยี่หวัง 07551 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
106 นายวิฑูรย์  เพชรกลับ 11883 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
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107 นายสุรเชษฐ์ ปานแดง 08746 บ้านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
108 นายวินัย  กล่อมเมือง 16977 บ้านาญ อ.วิภาวดี วิภาวดี
109 นายสุธรรม  สังข์เรียง 07060 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
110 นายประสิทธิ ์ ชุมศรี 20359 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
111 นางประภา  มณีวัต 22215 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
112 นายธีรชัย  พรหมบุตร 22336 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
113 นางกาญจนา  เพิงใหญ่ 16229 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
114 นายวัฒนา  ลาวัณย์วัฒนกุล 23293 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
115 นายพิศิษฐ์  ล้อมล้ิม 17170 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
116 นายสมพร  ทิพย์ประชาบาล 16121 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
117 นายธรรมรักษ์ อนุจันทร์ 04375 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
118 นายเขมชาติ สวัสด์ิวงศ์ 20063 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
119 นายรักศักด์ิ นิจจันทร์พันธ์ศรี 15430 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
120 นายสุนทร กล่อมเมือง 16051 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
121 นายวัชรินทร์  สร้อยจ้าปา 19863 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
122 นายนิพนธ์  ศรีเทพ 01080 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
123 นางจันทร์เพ็ญ  เกิดสมบัติ 12188 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
124 นายพิรุณ  คชาอนันต์ 19963 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
125 นายโสภณ  ยศเมฆ 13813 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
126 นายสมมาตร  แสงสุวรรณ 08099 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
127 นายวิสิฏฐ์  สุขแสง 13810 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
128 นายสมบูรณ์  จากถิ่น 24948 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
129 นายชาลี  ภูริวิทยาธีระ 14099 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
130 นายสมเกียรติ  ยิ้นซ้อน 08178 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
131 นายพิทยา  สังข์ประคอง 12688 บ้านาญ อ.พุนพิน พุนพิน
132 นายวิโรจน์  สุวรรณรักโชติ 11539 บ้านาญ อ.พนม พนม
133 นายวีรชัย  วรรณศรี 17233 บ้านาญ อ.พนม พนม
134 นายบ้าเรอ  ชัยสงคราม 12435 บ้านาญ อ.พนม พนม
135 นายมานิตย์  ลาวัณย์วัฒนกุล 23341 บ้านาญ อ.พนม พนม
136 นายเอกนัยต์  รัตนกุล 09370 บ้านาญ อ.พนม พนม
137 นายภิญญู  มากมณี 06885 บ้านาญ อ.ตาขุน ตาขุน
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138 นายสุขโข  สาเรศ 06821 บ้านาญ อ.ตาขุน ตาขุน
139 นายวิศิษฎ์  เมืองแมน 04698 บ้านาญ อ.ท่าชนะ ท่าชนะ
140 นายณรงค์  จันทรพิมล 07410 บ้านาญ อ.ท่าชนะ ท่าชนะ
141 นายสมพล  จีระเจริญพงษ์ 16029 บ้านาญ อ.ท่าชนะ ท่าชนะ
142 นายสันติ  ขาวจีน 04061 บ้านาญ อ.ท่าชนะ ท่าชนะ
143 นายสกุล  แสงจันทร์ 10150 บ้านาญ อ.ท่าชนะ ท่าชนะ
144 นางบุญรวย  แซ่ด่าน 24859 บ้านาญ อ.ท่าชนะ ท่าชนะ
145 นายธรรมนูญ  เพชรเนียม 11158 บ้านาญ อ.ท่าชนะ ท่าชนะ
146 นายสมบัติ  วัติสุ 05382 บ้านาญ อ.ท่าชนะ ท่าชนะ
147 นายมงคล สุวรรณรักษ์ 14515 บ้านาญ อ.ท่าชนะ ท่าชนะ
148 น.ส.สุนีย์  แสงสิทธิ์ 18699 บ้านาญ อ.ท่าชนะ ท่าชนะ
149 นายสุพร  ทองคลองไทร 08451 บ้านาญ อ.ท่าฉาง ท่าฉาง
150 นายนิวัติ  โสกรรณิตย์ 17490 บ้านาญ อ.ท่าฉาง ท่าฉาง
151 นายพนัส  ไชยนาเคนทร์ 08142 บ้านาญ อ.ท่าฉาง ท่าฉาง
152 นางงามชื่น  ทับทิมเดิม 12352 บ้านาญ อ.ท่าฉาง ท่าฉาง
153 นายชาญณรงค์  พิทักษ์ 18400 บ้านาญ อ.ท่าฉาง ท่าฉาง
154 น.ส.เกสร  เง่าวิจิตร 05551 บ้านาญ อ.ท่าฉาง ท่าฉาง
155 นายจามินทร์  แก้วบัวทอง 15361 บ้านาญ อ.ท่าฉาง ท่าฉาง
156 นายพยุง  ทิพย์รักษ์ 06677 บ้านาญ อ.ท่าฉาง ท่าฉาง
157 นายสงัด  ธรรมบ้ารุง 10324 บ้านาญ อ.ท่าฉาง ท่าฉาง
158 นายเทวัญ  มินทอง 20248 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
159 นายจรูญ  คล้ายทอง 04879 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
160 นายประสงค์  ศรีสุจริต 23941 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
161 นายสมบัติ  ไชยจันทร์ 16795 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
162 นายนรินทร์  คชาอนันต์ 18685 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
163 นายสุนัย  แสงสุวรรณ์ 17078 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
164 นายประสิทธิ ์ เรืองวัชรินทร์ 13678 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
165 นายสมคิด  นิลเอี่ยม 12233 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
166 นายณรงค์ สรรพขาว 19107 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
167 นายสังเวียน  สมทรัพย์ 19979 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
168 นายศรีพงศ์  ถาวรแก้ว 19126 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
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169 นายนิยม  เพชรมณี 20381 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
170 นางวิไลลักษณ์  ถาวรแก้ว 17003 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
171 นายบ้ารุง  จ้านงค์ทอง 14725 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
172 นางอุษา  นิลเอี่ยม 16291 บ้านาญ อ.ไชยา ไชยา
173 นายสัมพันธ์  ทองจันทร์ 16337 บ้านาญ อ.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม
174 นายวิทยา  เกื้อด้วง 13213 บ้านาญ อ.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม
175 นายสุนทร  ใยฤทธิ์ 13905 บ้านาญ อ.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม
176 นายยินดี  เสมียนเพชร 30265 บ้านาญ อ.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม
177 นายครองธรรม  สมเกื้อ 19682 บ้านาญ อ.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม
178 นายประกอบ  เพชระ 17217 บ้านาญ อ.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม
179 นายธงชัย  ชวนประสิทธิ์ 17009 บ้านาญ อ.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม
180 นายวิสิทธิ ์ กาญจนบริสุทธิ์ 18388 บ้านาญ อ.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม
181 นายประทีป  ระวังสุข 16553 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
182 นายกฤษฎา  ใหม่น้อย 16499 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
183 นายสมศักด์ิ  ศรีเปารยะ 23422 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
184 นายอุรัชถ์  แจ้งเพชร 12102 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
185 นายสันติ  ช่วยบ้ารุง 17014 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
186 นายวีระชาติ  ศิริทินกร 11198 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
187 นายสันติ  ภูมิประสิทธิ์ 14005 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
188 นายประวิทย์  บรรจงเกล้ียง 16333 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
189 นายคุณารักษ์  วรภู 06743 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
190 นายสมเกียรติ  วิรัตน์ 11840 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
191 นายสิรวิชญ์  วิริยะจีระพิพัฒน์ 21882 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
192 นางสุธิดา  สกุลน้อย 08651 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
193 นายอนนท์  คุตกาล 28340 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
194 นายเฉลิม  โพธิท์อง 08588 บ้านาญ อ.เวียงสระ เวียงสระ
195 นางสมบูรณ์  เสรีเวสารัตน์ 09937 บ้านาญ อ.พระแสง พระแสง
196 นางสุณีพร  ล่ิมสายควร 13599 บ้านาญ อ.พระแสง พระแสง
197 นางลัดดา  พันธุ 10413 บ้านาญ อ.พระแสง พระแสง
198 นายธรรมนงค์  ด้ินทอง 13031 บ้านาญ อ.พระแสง พระแสง
199 นายธีระชัย  ปานวงษ์ 11016 บ้านาญ อ.พระแสง พระแสง
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200 นายอรรณพ  ไชยามาตย์ 06847 บ้านาญ อ.พระแสง พระแสง
201 นางสมนิตย์  รัตนพันธ์ 10302 บ้านาญ อ.พระแสง พระแสง
202 นางสุดใจ  พัฒนภักดี 09173 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
203 นายธงชัย  ด้วงทองแก้ว 05285 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
204 นายเผดิม  เกล้ียงเมือง 05856 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
205 นายกิตติโชติ  จิตรามาส 17143 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
206 นายมนัส  พาลเสือ 16816 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
207 นายวินัย  วรรณทอง 14997 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
208 นายอรุณ  ศฤงคาร 12831 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
209 นางเปล่งศรี  แก้วอารี 22623 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
210 นางประภา  อินทรักษ์ 24044 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
211 นายพันธ์ศักด์ิ  กล่อมวิเศษ 11183 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
212 นายส้าราญ  ชัยสวัสด์ิ 15836 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
213 นายร่ืน  เพชรช่วย 04020 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
214 น.ส.นิรชา  ประทักษ์กุลสาร 15128 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
215 นางจิรวรรณ  บัวเผียน 27265 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
216 นางอรชร  นาคสุวรรณ 05329 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
217 นายเอกวิทย์  สุขเจริญ 17193 บ้านาญ อ.บ้านนาสาร บ้านนาสาร
218 นางนันทนา  ประไพวรรณ 24386 บ้านาญ อ.บ้านนาเดิม บ้านนาเดิม
219 นายสุชาติ  ทองหม่อมราม 06966 บ้านาญ อ.บ้านนาเดิม บ้านนาเดิม
220 นายสมนึก  พรหมแก้ว 15886 บ้านาญ อ.ชัยบุรี ชัยบุรี
221 นายจัด  วงศ์ประยูร 06839 บ้านาญ อ.ชัยบุรี ชัยบุรี
222 นายสมปอง  ชูเลขา 20182 บ้านาญ อ.เคียนซา เคียนซา
223 นายถาวร  ชนะพล 09199 บ้านาญ อ.เคียนซา เคียนซา
224 นายสมศักด์ิ  สกุลพงษ์ 21129 บ้านาญ อ.เคียนซา เคียนซา
225 นายสุทธิพร  เทือกสุบรรณ 15834 บ้านาญ อ.เคียนซา เคียนซา
226 นายประทีป  เพ็งศรี 07254 บ้านาญ อ.เคียนซา เคียนซา

1 นางจิตรอนงค์ คงแก้ว 12958 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
2 นายกิตติภูมิ ไทรบุรี 25068 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
3 นางสิริพร มากเกล้ียง 24681 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เมืองฯ

ผู้แทนสมาชิก เขต 6
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4 นางอรุณรัก กู้เกียรติกูล 17460 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
5 นายประทีป ศรีรุ่งเรือง 25800 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
6 นางสุนีย์ เวชพราหมณ์ 26528 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
7 นางสุชีรา  ชูแก้ว 18664 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 เมืองฯ
8 น.ส.สุชาดา  เรืองด้า 27536 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 เมืองฯ
9 น.ส.ผกามาศ  เฟือ่งฟู 27303 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 เมืองฯ
10 นางอรนุตร บัวหยู่ 20464 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมืองฯ
11 นายไพศาล ชนีมาส 19673 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมืองฯ
12 นายประทักษ์ ทิพย์ชิต 22388 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมืองฯ
13 นางมยุรี แสงสุวรรณ 20747 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมืองฯ
14 นางถนอม ชูเมือง 19893 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมืองฯ
15 นายเอนก นวลมังสอ 20670 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา เมืองฯ
16 นายพงศ์ธร นภาพงศ์ 21610 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 เมืองฯ
17 น.ส.นพวรรณ ธงศรี 15648 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
18 นางธวัลรัตน์ พร้ิมพราย 18690 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
19 นางดวงสมร ค้าเงิน 27535 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
20 นายปฏิวัติ เหล่าพราหมณ์ 30065 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เมืองฯ
21 นางศุภวัลย์  โสภาพ 15990 โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 เมืองฯ
22 นางณัฐนันท์ เครือรัตน์ 22096 โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 เมืองฯ
23 น.ส.อมรรัตน์  โพธิเ์พชร 24791 ร.ร.กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
24 นางสัจจะ นิลอรุณ 20233 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กาญจนดิษฐ์
25 นางสุภาพร สุวรรณละออง 26251 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ กาญจนดิษฐ์
26 นายอู๊ด ตรีอุดม 20173 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา กาญจนดิษฐ์
27 นางประภา ศรีทอง 19477 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา กาญจนดิษฐ์
28 นายธนโรจน์  ก้าเหนิดมณี 16486 ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ดอนสัก
29 ว่าที ่ร.ต.ประทีป  เนตรพุกกณะ 25059 ร.ร.เกาะพะงันศึกษา เกาะพะงัน
30 นางวันเพ็ญ เมืองเจริญ 20956 โรงเรียนเกาะสมุย เกาะสมุย
31 นางเพียงแข  ชิตจุ้ย 19749 ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา เกาะสมุย
32 น.ส.สาลีรัตน์  ทองขาว 28430 ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา เกาะสมุย
33 นายภาณุศักด์ิ พรหมแช่ม 23155 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม พุนพิน
34 นายพนมกร ทองคลอด 19010 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม พุนพิน
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35 นางอมรรัตน์ โสกรรณิตย์ 19129 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม พุนพิน
36 นางสุกัญญา สังข์ประคอง 30619 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม พุนพิน
37 นายพีรพงษ์ ทรรพคช 24313 โรงเรียนน้้ารอบวิทยา พุนพิน
38 นางผกา สามารถ 21397 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา พุนพิน
39 นางศิริมา แสงสุวรรณ์ 10270 โรงเรียนไชยาวิทยา ไชยา
40 นางสุนันท์ ศรียาภัย 20756 โรงเรียนไชยาวิทยา ไชยา
41 นายสุรศักด์ิ อักษรสาร 16060 โรงเรียนไชยาวิทยา ไชยา
42 นายสมศักด์ เวชแดง 29543 โรงเรียนไชยาวิทยา ไชยา
43 ส.ต.ต.สุนันท์ วงษ์เทเวศ 21733 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ไชยา
44 นางอังคณา สายใจบุญ 22454 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ไชยา
45 นางเฟือ่งจิต ไวทยินทร์ 16325 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ไชยา
46 นายวิวัฒน์ เรืองนรา 19497 โรงเรียนเสวียดวิทยาฯ ท่าฉาง
47 นางโสฬส เมืองแมน 22888 โรงเรียนท่าชนะ ท่าชนะ
48 นายวิทยา สริขา 29331 โรงเรียนท่าชนะ ท่าชนะ
49 นายบุญเลิศ ชุมจุล 19641 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี วิภาวดี
50 น.ส.นิตยา นิลรัตน์ 21115 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม คีรีรัฐนิคม
51 นายบุญเลิศ ทองชล 20831 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา บ้านตาขุน
52 ว่าที ่ร.อ.ภูพยงค์ คงชนะ 21496 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม บ้านตาขุน
53 นางกมลรัตน์ คะตะโต 20688 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา บ้านตาขุน
54 นายโสภณ ทองจิตร 25758 โรงเรียนพนมศึกษา พนม
55 นางสมทรง วิชัยดิษฐ์ 17974 โรงเรียนเวียงสระ เวียงสระ
56 นางเกษร ศรีรัตนสูตร 21213 โรงเรียนเวียงสระ เวียงสระ
57 นายสุเมฆ สุวรรณสาม 24355 โรงเรียนเวียงสระ เวียงสระ
58 นายกฤติชัย ราชพิบูลย์ 24098 โรงเรียนเวียงสระ เวียงสระ
59 นายพงศ์ธร เจริญกิจ 23188 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เวียงสระ
60 นายสมชาย กิจคาม 18588 โรงเรียนบ้านนาสาร บ้านนาสาร
61 นางสุชาดา ล่ิมสวัสด์ิ 19633 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา บ้านนาสาร
62 นางสุกัญญา คงแก้ว 25077 โรงเรียนบ้านนาสาร บ้านนาสาร
63 นางวรวรรณ จันทร์เทีย่ง 19571 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม บ้านนาสาร
64 นางสุธาสินี หนูนาค 24312 โรงเรียนพรุพีพิทยาคม บ้านนาสาร
65 นางรัชนี สวนานนท์ 25321 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เคียนซา
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66 น.ส.อรทัย ชนะกาญจน์ 21814 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม เคียนซา
67 นายพิมล รัตนพันธ์ 25238 โรงเรียนพ่วงพรมครวิทยา เคียนซา
68 นางพิจิตร ประสูตรสวัสด์ิ 21670 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม พระแสง
69 นายเกียรติศักด์ิ ภักดี 20459 โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม พระแสง
70 ว่าที ่ร.ต.รัฐพงษ์ ถือทอง 16551 ร.ร.ท่าชีวิทยาคม บ้านนาสาร
71 น.ส.สุนันทา ทองสุข 25993 ร.ร.บ้านนาวิทยาคม บ้านนาเดิม
72 น.ส.ฉวีวรรณ แซ่เฮง 22586 โรงเรียนพระแสงวิทยา พระแสง
73 นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์ 27926 โรงเรียนพระแสงวิทยา พระแสง
74 นางนันทรัตน์ เดชา 23829 โรงเรียนพระแสงวิทยา พระแสง
75 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด 19781 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา ชัยบุรี
76 นางฤดี วิชัยดิษฐ 22833 โรงเรียนชัยบุรีพิทยา ชัยบุรี
77 นายสัญญลักษณ์ เมืองโคตร 26178 สพม.11 เมืองฯ
78 นางพจณิชา รอดภัย 23449 สพม.11 เมืองฯ
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