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1 เวียงสระ นาย ชม  ฉิมภักดี 3199 บ านาญ สพป.เขต 3

2 เวียงสระ นาย อ านาจ  กาฬวัจนะ 3441 บ านาญ สพป.เขต 3

3 เวียงสระ นาย จ าลอง  ช่วยกลับ 285 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

4 เวียงสระ นาย กิตติพงษ์  เครือรัตน์ 290 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

5 เวียงสระ นาง ศิริวรรณ  จินวรรณ 293 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

6 เวียงสระ นาย บัญญัติ  ด ารักษ์ 295 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

7 เวียงสระ นาง วิไล  เครือรัตน์ 296 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

8 เวียงสระ นาง ปราณีต  ชูช่วยสุวรรณ 297 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

9 เวียงสระ นาย โอภาส  อนุจร 862 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

10 เวียงสระ นาง สุธิดา  สกุลน้อย 1062 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

11 เวียงสระ นาง ปรานอม  เอกอัครบัณฑิต 1088 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

12 เวียงสระ นาง สุดาพร  สุวรรณเมฆ 1101 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

13 เวียงสระ นาง กฤษณา  ตราชู 1243 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

14 เวียงสระ นาง วรรณีย์  ทองรอด 1307 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

15 เวียงสระ นาย เฉลิม  โพธ์ิทอง 1453 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

16 เวียงสระ นาย สน่ัน  ทองส่งโสม 1455 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

17 เวียงสระ นาง กาญจนา  ภู่เกิดสุข 1511 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

18 เวียงสระ นาย ทวินสิทธ์ิ  โนวัฒน์ 1575 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

19 เวียงสระ นาง รัตนา  ชุมชอบ 1598 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

20 เวียงสระ นาย นิคม  พลดี 2029 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

21 เวียงสระ นาย สมควร  ชุมชอบ 2206 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

22 เวียงสระ นาง อนงค์นาถ  อักษรนิติตระกูล 2310 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

23 เวียงสระ นาย อรรณพ  อุดมพิทยาคม 2880 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

24 เวียงสระ นาง อนงค์  สุขศรีนวน 3031 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

ท่ี อ าเภอ ช่ือ สกุล หน่วยงาน
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25 เวียงสระ นาย โกสินทร์  สินทวีวิวัฒน์ 3074 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

26 เวียงสระ นาย นพรุจ  เพชรปานวงศ์ 3110 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

27 เวียงสระ น.ส. สุรีย์  ชัยศรี 3190 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

28 เวียงสระ นาย สุเทพ  พิริพล 3240 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

29 เวียงสระ นาย พลเทพ  จินวรรณ 3560 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ)

30 เวียงสระ นาย เชษฐ  ส าลีพันธ์ 189 บ านาญ สพม.11 (อ.เวียงสระ)

31 เวียงสระ นาง อรวรรณ  วรรณโชติ 1502 บ านาญ สพม.11 (อ.เวียงสระ)

32 เวียงสระ นาง วรรณี  ถูกต้อง 257 บ านาญ อ.เวียงสระ (1)

33 เวียงสระ นาย เกษม  ถูกต้อง 258 บ านาญ อ.เวียงสระ (1)

34 เวียงสระ นาง อุไรพรรณ  ชูน่ิม 931 บ านาญ อ.เวียงสระ (1)

35 เวียงสระ นาย คุณารักษ์  วรภู 932 บ านาญ อ.เวียงสระ (1)

36 เวียงสระ นาย ปรีชา  ช่วยบ ารุง 1703 บ านาญ อ.เวียงสระ (1)

37 เวียงสระ นาย สวาท  อ่อนเกตพล 2265 บ านาญ อ.เวียงสระ (1)

38 เวียงสระ นาง นงเยาว์  พรหมจันทร์ 2498 บ านาญ อ.เวียงสระ (1)

39 เวียงสระ นาย สมพร  ปล้ืมสุทธ์ิ 2546 บ านาญ อ.เวียงสระ (1)

40 เวียงสระ นาย เอนก  จุลเพชร 2548 บ านาญ อ.เวียงสระ (1)

41 เวียงสระ นาย ปัญญา  วรรณโชติ 2642 บ านาญ อ.เวียงสระ (1)

42 เวียงสระ นาง สุรีย์  วรรณโชติ 2643 บ านาญ อ.เวียงสระ (1)

43 เวียงสระ นาย สมพล  บุญทอง 522 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

44 เวียงสระ นาง ชูศรี  เพชรรัตน์ 734 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

45 เวียงสระ นาง ปรีดา  สมเก้ือ 1687 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

46 เวียงสระ นาย จรินทร์  ชนะกิจก าจร 1843 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

47 เวียงสระ นาย สันติ  ช่วยบ ารุง 1909 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

48 เวียงสระ นาง นิตยา  ช่วยบ ารุง 1910 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)
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49 เวียงสระ น.ส. มาลี  แก้วสุกศรี 1983 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

50 เวียงสระ นาย ปรีดา  ทัพพุน 2013 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

51 เวียงสระ นาง สุคนธ์  ทัพพุน 2014 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

52 เวียงสระ นาง นิตยา  บุญคง 2027 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

53 เวียงสระ นาย สิทธิโชค  บุญคง 2028 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

54 เวียงสระ นาง อ านวย  พลดี 2030 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

55 เวียงสระ นาย ประภาส  ช่วยบ ารุง 2196 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

56 เวียงสระ นาง เพ็ญประภา  โชคประเสริฐ 2481 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

57 เวียงสระ นาง กิตติพร  ประสงค์จินดา 3172 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

58 เวียงสระ นาง จารึก  ภูมิประสิทธ์ิ 3429 บ านาญ อ.เวียงสระ (2)

59 เวียงสระ นาง นวรัตน์  พิทักษ์ 30 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

60 เวียงสระ นาย สุจิตต์  เหรียญทอง 283 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

61 เวียงสระ นาง จิตรา  ศรพิชัย 582 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

62 เวียงสระ นาย สมเกียรติ  วิรัตน์ 708 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

63 เวียงสระ นาย ปรีชา  พิชยศึก 853 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

64 เวียงสระ นาย อุทัย  กิมเสาว์ 920 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

65 เวียงสระ นาง พาสนา  วรภู 934 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

66 เวียงสระ นาย วัฒนา  วรรณศรี 1018 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

67 เวียงสระ นาย ช านาญ  บัวมาก 1102 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

68 เวียงสระ นาง ฉัตรมยุดา  ธานีรัตน์ 1209 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

69 เวียงสระ นาง สุภัคธีรา  ไพรวัลย์ทิพย์กุล 1210 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

70 เวียงสระ นาย สนิท  ลิกขไชย 1222 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

71 เวียงสระ นาง อุไร  ลิกขไชย 1223 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

72 เวียงสระ นาง ศิริรัตน์  พัฒนกูล 1417 บ านาญอ าเภอเวียงสระ
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73 เวียงสระ นาง สุกัญญา  สุรกา 1430 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

74 เวียงสระ นาย ธนาวุฒิ  รักษ์หนู 1600 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

75 เวียงสระ นาง นิตยา  แจ้งเพชร 1716 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

76 เวียงสระ นาย วิจารณ์  ทองรอด 2044 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

77 เวียงสระ นาง จามรี  บุญอมร 2198 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

78 เวียงสระ นาย สุริยา  วรประดิษฐ์ 2672 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

79 เวียงสระ นาง อาภรณ์  อุดมพิทยาคม 2881 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

80 เวียงสระ นาง นิตยา  เม่งช่วย 3025 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

81 เวียงสระ นาง โสภณ  เม่งช่วย 3026 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

82 เวียงสระ นาย วรนัส  สุขศรีนวน 3030 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

83 เวียงสระ นาย บัญญัติ  ประสงค์จินดา 3171 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

84 เวียงสระ นาง สารภี  ชูช่วยสุวรรณ 3503 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

85 เวียงสระ นาย วิวัฒน์  หนูเนตร 3540 บ านาญอ าเภอเวียงสระ

86 เวียงสระ นาง สุลีพร  ลัภหาย 2076 ร.ร.บ้านเขาปูน

87 เวียงสระ นาง ขวัญใจ  มณีรัตน์ 1667 ร.ร.บ้านควนกลาง

88 เวียงสระ นาง อวยพร  ไพเราะ 3253 ร.ร.บ้านควนกลาง

89 เวียงสระ นาง อารีย์  ช่วยคง 1427 ร.ร.บ้านควนสูง

90 เวียงสระ นาย วีระศักด์ิ  ช่วยคง 1557 ร.ร.บ้านควนสูง

91 เวียงสระ น.ส. ชัฎชฎา  แซ่อุ้ย 2637 ร.ร.บ้านในไร่

92 เวียงสระ นาย เสนอ  พูนพนัง 1406 ร.ร.บ้านลานเข้

93 เวียงสระ นาย สุราษฎร์  สุภาวงศ์ 948 ร.ร.บ้านวังใหญ่

94 เวียงสระ นาง นวิยา  เพชรปานวงศ์ 3111 ร.ร.บ้านวังใหญ่

95 เวียงสระ นาย พัทยา  บุญมาก 1008 ร.ร.บ้านส้อง

96 เวียงสระ นาง เตือนใจ  บุญพา 1089 ร.ร.บ้านส้อง
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97 เวียงสระ นาง จามร  บุญเกล้ียง 1090 ร.ร.บ้านส้อง

98 เวียงสระ นาง กุสุมา  จุลเพ็ชร 1091 ร.ร.บ้านส้อง

99 เวียงสระ นาง อารีย์  คงท่าฉาง 1211 ร.ร.บ้านส้อง

100 เวียงสระ นาง สุนันทา  พงษ์พันธ์ 3306 ร.ร.บ้านส้อง

101 เวียงสระ นาง ธัชวีร์  บุญช่วย 2689 ร.ร.บ้านส้องเหนือ

102 เวียงสระ นาง อุมาพร  ศรีแผ้ว 806 ร.ร.บ้านหนองโสน

103 เวียงสระ นาง อุสาห์  สีวังลาศ 2277 ร.ร.บ้านหนองโสน

104 เวียงสระ นาง ศิริพร  ประกอบ 1462 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217

105 เวียงสระ นาย แสนสุข  ชัยสวัสด์ิ 1649 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217

106 เวียงสระ นาย เกรียงศักด์ิ  สกุลคง 2980 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217

107 เวียงสระ นาย ส าราญ  ชูช่วยสุวรรณ 914 ร.ร.ปัญญาทิพย์

108 เวียงสระ นาย เอกวิทย์  พยุงพันธ์ 1881 ร.ร.ปัญญาทิพย์

109 เวียงสระ นาย ตรรกพจน์  เนาวพันธ์ 1246 ร.ร.วัดคลองฉนวน

110 เวียงสระ นาง สรรพิมล  อุปลา 2048 ร.ร.วัดคลองตาล

111 เวียงสระ นาย สุพจน์  จุลเพ็ชร 3084 ร.ร.วัดคลองตาล

112 เวียงสระ นาย จเร  หนูปล้ืม 287 ร.ร.วัดทุ่งหลวง

113 เวียงสระ นาง อัญชลี  หนูปล้ีม 288 ร.ร.วัดทุ่งหลวง

114 เวียงสระ นาง มาลีรัตน์  เติมเต็ม 2332 ร.ร.วัดทุ่งหลวง

115 เวียงสระ นาง สาคร  เหรียญทอง 282 ร.ร.วัดบ้านส้อง

116 เวียงสระ นาง วรรณา  เช้ือพลพิชัย 851 ร.ร.วัดบ้านส้อง

117 เวียงสระ นาง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ 1245 ร.ร.วัดบ้านส้อง

118 เวียงสระ นาย กรุง  ธราพร 1718 ร.ร.วัดเวียงสระ

119 เวียงสระ นาย วิระ  แสงอุไร 3089 ร.ร.วัดโสภณประชาราม

120 เวียงสระ น.ส. วรรณี  แก้วศิริ 1418 ร.ร.เวียงสระ
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121 เวียงสระ นาย เผด็จ  เมืองน้อย 2348 ร.ร.เวียงสระ

122 เวียงสระ นาง นงนุช  นนทโชติ 3259 ร.ร.เวียงสระ

123 เวียงสระ น.ส. ถนอมนวล  ศรีเมือง 284 ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์

124 เวียงสระ นาง สุมณฑา  นาทอง 286 ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์

125 เวียงสระ นาง โสภา  หอมรส 291 ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์

126 เวียงสระ นาย พรพจน์  รู้จ า 292 ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์

127 เวียงสระ น.ส. เพ็ญประภา  อุปลา 294 ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์

128 เวียงสระ น.ส. สุภาณี  เจริญรูป 2673 ร.ร.อนุบาลขวัญแม่

129 เวียงสระ นาง อุมาพร  งามประดิษฐ์ 3461 ร.ร.อนุบาลขวัญแม่

130 เวียงสระ นาง แววตา  ทองอยู่ 1297 ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก

131 เวียงสระ นาง กนกวรรณ  ศรีประวรรณ 1467 ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก

132 เวียงสระ นาง จันทนา  รัตนวงศ์ 2966 ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก

133 เวียงสระ นาย วรรณะ  บุญสุข 3330 ร.ร.อนุบาลภิญพัฒน์

134 เวียงสระ นาง นิตยา  ปานเจริญ 1397 ลูกหน้ี ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก

135 เวียงสระ นาง ลัดดา  เผือกผ่อง 2245 ลูกหน้ี สพป.สฎ.3

136 เวียงสระ นาง ชลิกา  ช่วยบ ารุง 1702 ลูกหน้ีบ านาญเขต 3

137 เวียงสระ นาย สุเทพ  สกุลน้อย 1063 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.3)

138 เวียงสระ จ.ส.ท. สรายุทธ  เน่ืองเนาวรัตน์ 1503 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.3)

139 เวียงสระ นาง นวรัตน์  มีทองใส 1820 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.3)

140 เวียงสระ นาง วานีพร  สงวนศัพท์ 3157 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เวียงสระ)

141 เวียงสระ นาย สมศักด์ิ  บุญน า 1946 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท.ต าบลเวียงสระ

142 เวียงสระ นาย ทนง  ถวาย 859 สพป.สฎ.เขต 3

143 เวียงสระ นาง ปิยะนาถ  วรรณศรี 3567 สพป.สฎ.เขต 3

144 เวียงสระ นาง ปราณี  ลิกขะไชย 3568 สพป.สฎ.เขต 3
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145 บ้านนาสาร นาง สารภี  บัวทอง 1781 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)

146 บ้านนาสาร นาง วลัยลักษณ์  ธรรมวิศาล 2158 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)

147 บ้านนาสาร นาง กฤษณา  แกล้วหาญ 2779 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)

148 บ้านนาสาร น.ส. จันทร์วลี  เรืองอ่อน 1685 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)

149 บ้านนาสาร นาง ฐิติกานต์  วรรณศรี 2157 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)

150 บ้านนาสาร นาย มานพ  อินทวิชญ 2723 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)

151 บ้านนาสาร นาง เสาวนีย์  เพชรประดิษฐ์ 3195 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)

152 บ้านนาสาร นาง ปาริชาติ  รักษ์เมือง 3245 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)

153 บ้านนาสาร นาง จุนิตา  รัตนประทีป 3298 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)

154 บ้านนาสาร น.ส. มลิวรรณ์  เพชรประดิษฐ์ 3303 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)

155 บ้านนาสาร นาง สุมาลี  สิทธิสมบูรณ์ 1299 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน)

156 บ้านนาสาร นาย วีระ  ผอมกลัด 1662 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน)

157 บ้านนาสาร นาง มลิวัลย์  ย่ิงเภตรา 3269 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน)

158 บ้านนาสาร นาง ทองใบ  วัชระวรากรณ์ 1624 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์)

159 บ้านนาสาร น.ส. สุนันทา  ภักดีไทย 1638 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์)

160 บ้านนาสาร นาง ศศิประภา  ชูส่งแสง 1653 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์)

161 บ้านนาสาร นาง ทิพย์  ทองศิริ 2413 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์)

162 บ้านนาสาร นาง อัญชลี  อินทวิชญ 2725 เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์)

163 บ้านนาสาร นาย ฉัตรพล  เวฬุการ 1630 เทศบาลเมืองนาสาร(ว.อาชีวะนาสาร)

164 บ้านนาสาร นาย บุญโชติ  ไวถาวร 1637 เทศบาลเมืองนาสาร(ว.อาชีวะนาสาร)

165 บ้านนาสาร นาย สุทัศน์  เจนนพกาญจน์ 100 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

166 บ้านนาสาร นาย พรพัฒน์  สนธนวณิชย์ 178 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

167 บ้านนาสาร นาง ประภา  อินทรักษ์ 208 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

168 บ้านนาสาร นาย จงดี  ศรีเนียม 501 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)
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169 บ้านนาสาร นาย โชติ  ตรีสงค์ 769 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

170 บ้านนาสาร นาย วินัย  เสสิตัง 1208 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

171 บ้านนาสาร นาง อภิญญา  ชูช่ืน 1396 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

172 บ้านนาสาร นาย วิรุฬห์  ไทยเสน 1450 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

173 บ้านนาสาร นาย วีระศักด์ิ  ทองน้อย 1648 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

174 บ้านนาสาร นาง สุปิยดา  เพชรหับ 1727 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

175 บ้านนาสาร นาย อุปถัมภ์  ฤทธิเรือง 1875 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

176 บ้านนาสาร นาย สุทัศน์  สัมภวมานะ 2173 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

177 บ้านนาสาร นาง สาลี  สัมภวมานะ 2174 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

178 บ้านนาสาร นาง โสภา  ศรีสมทรัพย์ 2426 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

179 บ้านนาสาร นาย พุทธโท  ชะอุ่ม 2427 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

180 บ้านนาสาร นาย สุธรรม  สุทธิรักษ์ 2558 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

181 บ้านนาสาร น.ส. นิรชา  ประทักษ์กุลสาร 2969 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

182 บ้านนาสาร นาย อดิศักด์ิ  เจริญรักษ์ 3012 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

183 บ้านนาสาร นาง พรรณี  สุทธิรักษ์ 3181 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

184 บ้านนาสาร นาง อุมาพร  ศฤงคาร 3361 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

185 บ้านนาสาร นาง ปิยมาภรณ์  เพ็ชรคง 3500 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

186 บ้านนาสาร นาย กิตติศักด์ิ  หนูด้วง 3546 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

187 บ้านนาสาร นาง อรพินท์  เพชรเมือง 3576 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร)

188 บ้านนาสาร นาง สดใส  ดาวสุวรรณ 127 บ านาญ สพม.11 (อ.บ้านนาสาร)

189 บ้านนาสาร นาย พัฒนพงศ์  ดาวสุวรรณ 128 บ านาญ สพม.11 (อ.บ้านนาสาร)

190 บ้านนาสาร นาง สุมณฑา  ชนะพล 1354 บ านาญ สพม.11 (อ.บ้านนาสาร)

191 บ้านนาสาร นาย วีระชัย  รัตนเวียงพรหม 1386 บ านาญ สพม.11 (อ.บ้านนาสาร)

192 บ้านนาสาร นาย ถาวร  ชัยณรงค์ 1845 บ านาญ สพม.11 (อ.บ้านนาสาร)
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193 บ้านนาสาร นาง พูนผล  ภู่วิทยาธร 77 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

194 บ้านนาสาร นาง อรชร  นาคสุวรรณ 202 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

195 บ้านนาสาร นาง บุญคง  ศรประสม 222 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

196 บ้านนาสาร นาย สุนันท์  ศรประสม 223 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

197 บ้านนาสาร นาง จันทนี  สมภพคารินทร์ 461 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

198 บ้านนาสาร นาง วนิดา  พีระวัฒน์ 571 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

199 บ้านนาสาร นาย สมาน  พีระวัฒน์ 572 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

200 บ้านนาสาร นาง โชคดี  สวัสดิสิงห์ 573 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

201 บ้านนาสาร นาย วิทยา  แพะทอง 574 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

202 บ้านนาสาร นาย วิสุทธ์ิ  เครือหงส์ 575 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

203 บ้านนาสาร นาง ปรีดา  แพะทอง 576 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

204 บ้านนาสาร นาง แจ่มศรี  แก้วเจริญ 2080 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

205 บ้านนาสาร นาย นิคม  แก้วเจริญ 2081 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

206 บ้านนาสาร นาย สุชาติ  สมภพคารินทร์ 2086 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

207 บ้านนาสาร นาง จิตรา  ศุทธางกูร 2155 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

208 บ้านนาสาร นาย โกศล  พรหมวานิช 2281 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

209 บ้านนาสาร นาง นงเยาว์  พรหมวานิช 2282 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

210 บ้านนาสาร นาง เชาวลา  เกตุเหมือน 2486 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

211 บ้านนาสาร นาย สว่าง  เกตุเหมือน 2487 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

212 บ้านนาสาร นาง ประไพพิมพ์  รุ่งเรืองศรี 2758 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

213 บ้านนาสาร นาง บุญชู  อุราพร 3335 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (1)

214 บ้านนาสาร นาย สัมฤทธ์ิ  สุริรักษ์ 85 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

215 บ้านนาสาร นาง สุปราณี  สุริรักษ์ 86 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

216 บ้านนาสาร นาย ณรงค์  อินทรักษ์ 209 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)
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217 บ้านนาสาร นาย ส าราญ  ทรรพคช 247 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

218 บ้านนาสาร นาง อารมณ์  ทรรพคช 248 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

219 บ้านนาสาร นาย ชวนะ  ทองแกมแก้ว 252 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

220 บ้านนาสาร นาย โชคดี  ฉวาง 399 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

221 บ้านนาสาร นาง จิตรา  ฉวาง 400 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

222 บ้านนาสาร นาง รัชนี  วัชระวรากรณ์ 401 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

223 บ้านนาสาร นาย นิกร  วัชระวรากรณ์ 402 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

224 บ้านนาสาร นาง เปล่งศรี  แก้วอารี 403 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

225 บ้านนาสาร นาง ละออง  คงขุน 462 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

226 บ้านนาสาร นาย คณิต  จินต์จิโรพันธ์ 564 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

227 บ้านนาสาร นาง วารณี  เนียมกุล 1300 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

228 บ้านนาสาร นาย ไพโรจน์  เนียมกุล 1301 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

229 บ้านนาสาร นาง จารีย์  ฤทธิเรือง 1874 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

230 บ้านนาสาร นาง อุบล  บุญแก้ว 2115 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

231 บ้านนาสาร นาย ธงชัย  ด้วงทองแก้ว 2287 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

232 บ้านนาสาร นาง สารี  จิตตารมย์ 2793 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

233 บ้านนาสาร นาย เผดิม  เกล้ียงเมือง 2867 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

234 บ้านนาสาร นาง รุจลักษณ์  เกล้ียงเมือง 2868 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

235 บ้านนาสาร นาย อุดม  จิตตารมย์ 2877 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

236 บ้านนาสาร นาย พิมล  คงทรัพย์ 2888 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

237 บ้านนาสาร นาย ฐาวร  มลิวัลย์ 2908 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

238 บ้านนาสาร นาง เพ็ญสินี  มลิวัลย์ 2915 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

239 บ้านนาสาร นาย พิเชฐ  กันณรงค์ 3194 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)

240 บ้านนาสาร นาย สัมฤทธ์ิ  อุราพร 3334 บ านาญ อ.บ้านนาสาร (2)
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241 บ้านนาสาร นาง นงนุช  ล าพูน 1634 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

242 บ้านนาสาร นาง สุธาวดี  บุญเมือง 1655 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

243 บ้านนาสาร นาง นวรัตน์  พิบูลย์ 1671 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

244 บ้านนาสาร นาง อุไร  นามวัชระโสพิศ 1673 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

245 บ้านนาสาร นาง กมลทัศน์  เนียมสุวรรณ์ 2166 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

246 บ้านนาสาร นาย นิกร  เนียมสุวรรณ์ 2167 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

247 บ้านนาสาร นาย ธวัช  นามวัชระโสพิศ 2168 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

248 บ้านนาสาร นาง จิราพร  บุญศิริชัย 2213 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

249 บ้านนาสาร นาง สุดใจ  พัฒนภักดี 2258 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

250 บ้านนาสาร นาง กอบกุล  ล าพูน 2598 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

251 บ้านนาสาร นาง จินตนา  พงศ์พิพัฒนชัย 2782 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

252 บ้านนาสาร นาง นรา  โปอินทร์ 2785 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

253 บ้านนาสาร นาง เสาวลักษณ์  กันณรงค์ 2976 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

254 บ้านนาสาร น.ส. ธัญญรัตน์  ชูช่วง 3276 บ านาญเทศบาลเมืองนาสาร

255 บ้านนาสาร นาย ส าราญ  ชัยสวัสด์ิ 1412 บ านาญอ.บ้านนาสาร (หักส้ินเดือน)

256 บ้านนาสาร นาย เสนอ  สุวรรณมณี 1507 บ านาญอ.บ้านนาสาร (หักส้ินเดือน)

257 บ้านนาสาร นาง ยาใจ  สุวรรณมณี 3284 บ านาญอ.บ้านนาสาร (หักส้ินเดือน)

258 บ้านนาสาร นาง สุคนธ์  ชัยชนะ 13 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

259 บ้านนาสาร นาง ศุภฎา  เพชรานันท์ 66 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

260 บ้านนาสาร นาย วรวิทย์  นาคสุวรรณ 203 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

261 บ้านนาสาร นาง มณีรัตน์  ทองแกมแก้ว 304 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

262 บ้านนาสาร นาง เพ็ญศรี  กล่อมวิเศษ 344 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

263 บ้านนาสาร นาง ศิริพร  ภู่เช่ียวชาญวิทย์ 345 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

264 บ้านนาสาร นาง กชพร  เพชรเกล้ียง 498 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร
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265 บ้านนาสาร นาย จีระศักด์ิ  ย่ิงเภตรา 500 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

266 บ้านนาสาร นาง อรทัย  เกิดเพชร 521 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

267 บ้านนาสาร นาย โอภาศ  เกิดเพชร 523 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

268 บ้านนาสาร นาง พูลศรี  ขวัญสนิท 751 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

269 บ้านนาสาร น.ส. พูนศรี  ค านาม 1043 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

270 บ้านนาสาร นาง อาริยา  ชูทวด 1045 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

271 บ้านนาสาร น.ส. มัณฑนา  เพชรานันท์ 1046 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

272 บ้านนาสาร นาย ส าราญ  ต้ังเมือง 1124 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

273 บ้านนาสาร นาง จิรวรรณ  บัวเผียน 1376 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

274 บ้านนาสาร นาง ธนีวรรณ  คงทรัพย์ 1384 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

275 บ้านนาสาร นาง ม่ิงขวัญ  พัฒนจร 1793 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

276 บ้านนาสาร นาย สุรพล  พัฒนจร 1794 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

277 บ้านนาสาร นาย กิตติโชติ  จิตรามาส 1842 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

278 บ้านนาสาร นาย สุชาติ  เพชรกลับ 1849 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

279 บ้านนาสาร นาง จิรพันธ์  ด้วงทองแก้ว 2359 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

280 บ้านนาสาร นาย สุพจน์  โกสีย์รัตนาภิบาล 2687 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

281 บ้านนาสาร นาง อุษณีย์  ทองน้อย 2766 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

282 บ้านนาสาร นาย เดชา  ชูมณี 2786 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

283 บ้านนาสาร นาง ศุภมาส  กุศลกรรมบถ 2852 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

284 บ้านนาสาร นาย พิสัณห์  กุศลกรรมบถ 2853 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

285 บ้านนาสาร นาย สมมิตร  สารทิพย์ 2995 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

286 บ้านนาสาร นาง จินดา  สารทิพย์ 2996 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

287 บ้านนาสาร นาย วันชัย  ไทยเกิด 3001 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

288 บ้านนาสาร นาย ณัฐพงษ์  พัฒนจร 3073 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร
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289 บ้านนาสาร น.ส. ณัฐธิดา  กล่ินดวงมาลย์ 3080 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

290 บ้านนาสาร นาง ชุมสุข  คงขุน 3122 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

291 บ้านนาสาร นาง กัลยา  หว่ังประดิษฐ์ 3151 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

292 บ้านนาสาร นาง ร าไพ  คงย่ิง 3154 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

293 บ้านนาสาร นาง จารุณีย์  สุวนันทวงศ์ 3264 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

294 บ้านนาสาร นาง อารมย์  พรหมเจียม 3397 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

295 บ้านนาสาร น.ส. ฐิรฉัตตก์  จุลวิชิต 3417 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

296 บ้านนาสาร นาง อารี  เสรีรักษ์ 3422 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

297 บ้านนาสาร นาง ลัดดา  รักนาควน 3450 บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร

298 บ้านนาสาร นาง อนัญญา  บุญอินทร์ 2298 ร.ร.ควนสุบรรณ

299 บ้านนาสาร นาย อุดร  ก าจัด 3150 ร.ร.ควนสุบรรณ

300 บ้านนาสาร นาง สุภาพร  เนียมกุล 3375 ร.ร.ควนสุบรรณ

301 บ้านนาสาร นาย เกรียงศักด์ิ  เนียมกุล 3376 ร.ร.ควนสุบรรณ

302 บ้านนาสาร นาย มีเดช  บุญอินทร์ 3377 ร.ร.ควนสุบรรณ

303 บ้านนาสาร น.ส. คนึงนิตย์  เนียมข า 1390 ร.ร.ท่าชีวิทยาคม

304 บ้านนาสาร นาง นิตยา  พรหมทอง 3007 ร.ร.ท่าชีวิทยาคม

305 บ้านนาสาร นาง กาญจนา  เจริญรักษ์ 3011 ร.ร.ท่าชีวิทยาคม

306 บ้านนาสาร นาย สมภาพ  ไชยโย 3447 ร.ร.ท่าชีวิทยาคม

307 บ้านนาสาร นาง ภาสิรีย์  ช้องทอง 151 ร.ร.นาสาร

308 บ้านนาสาร น.ส. บุญญานี  ใหญ่ยง 1642 ร.ร.นาสาร

309 บ้านนาสาร นาง นิตยา  โพธ์ิโพ้น 1854 ร.ร.นาสาร

310 บ้านนาสาร นาง อ าพันธ์  ม่ันหมาย 3112 ร.ร.นาสาร

311 บ้านนาสาร นาย วุฒิพร  ศฤงคาร 3356 ร.ร.นาสาร

312 บ้านนาสาร นาย รักชาติ  เพชรหับ 1728 ร.ร.บ้านขุนราษฎร์
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313 บ้านนาสาร นาง ผกามาศ  หอมกอ 2189 ร.ร.บ้านคลองปราบ

314 บ้านนาสาร นาง จิตรี  เลาหพรชัยพันธ์ 638 ร.ร.บ้านคลองหาเหนือ

315 บ้านนาสาร นาย เศรษฐา  ศฤงคาร 1283 ร.ร.บ้านควนกองเมือง

316 บ้านนาสาร นาง ศรีนวล  อินทร์ท่าฉาง 2905 ร.ร.บ้านควนกองเมือง

317 บ้านนาสาร นาง สุวรรณี  ชีวศุภกร 3362 ร.ร.บ้านควนเนียง

318 บ้านนาสาร นาง อาภรณ์  แก้วมหิทธ์ิ 289 ร.ร.บ้านช่องช้าง

319 บ้านนาสาร นาง วันเพ็ญ  พัฒนประดิษฐ์ 1482 ร.ร.บ้านทุ่งต าเสา

320 บ้านนาสาร นาย วิทยา  อินทรก าเหนิด 858 ร.ร.บ้านนาควน

321 บ้านนาสาร นาง พรรณวดี  ทวีวิทย์ชาคริยะ 47 ร.ร.บ้านนาสาร

322 บ้านนาสาร น.ส. เยาวภา  สุวรรณรัตน์ 126 ร.ร.บ้านนาสาร

323 บ้านนาสาร นาย ชเนาว์  ตรีสงค์ 129 ร.ร.บ้านนาสาร

324 บ้านนาสาร นาง ทิพวรรณ์  สนธนวณิชย์ 177 ร.ร.บ้านนาสาร

325 บ้านนาสาร นาง มันธนา  ปุณยปรัชญ์ 984 ร.ร.บ้านนาสาร

326 บ้านนาสาร นาย สมยศ  เอกอัครบัณฑิต 985 ร.ร.บ้านนาสาร

327 บ้านนาสาร น.ส. สุกัญญา  คงเพชร 1055 ร.ร.บ้านนาสาร

328 บ้านนาสาร น.ส. รัตนา  ธนเกียรติวงษ์ 1477 ร.ร.บ้านนาสาร

329 บ้านนาสาร นาง พจนาถ  ศิริสกุล 3211 ร.ร.บ้านนาสาร

330 บ้านนาสาร นาง จิตราวัฒน์  อภิรัฐวงศ์ 3261 ร.ร.บ้านนาสาร

331 บ้านนาสาร นาง จีบ  ส้มเกล้ียง 2718 ร.ร.บ้านปลายน้ า

332 บ้านนาสาร นาย ทวี  อินทร์ท่าฉาง 2904 ร.ร.บ้านปลายน้ า

333 บ้านนาสาร นาย อภินันท์  อินทรักษ์ 2977 ร.ร.บ้านปลายน้ า

334 บ้านนาสาร นาย กิตติพงศ์  สอนประสม 1238 ร.ร.บ้านไสดง

335 บ้านนาสาร น.ส. เฉลียว  หะนาท 2952 ร.ร.บ้านไสดง

336 บ้านนาสาร นาง จิราพร  ดีช่วย 3524 ร.ร.บ้านไสดง
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337 บ้านนาสาร นาย อนุรัตน์  โอชา 1333 ร.ร.บ้านห้วยชัน

338 บ้านนาสาร นาง อุษาห์  เกิดเกล้ียง 499 ร.ร.บ้านห้วยตอ

339 บ้านนาสาร นาง อรทัย  รสจันทร์ 1612 ร.ร.บ้านห้วยตอ

340 บ้านนาสาร นาย นพรัตน์  ศิริวัฒน์ 1846 ร.ร.บ้านห้วยตอ

341 บ้านนาสาร น.ส. วิมลมาศ  โลหุตางกูร 2974 ร.ร.บ้านเหมืองทวด

342 บ้านนาสาร นาย พรชัย  รุ่งนิลรัตน์ 966 ร.ร.พรุพีพิทยาคม

343 บ้านนาสาร นาง ปิยวดี  จันทบูรณ์ 967 ร.ร.พรุพีพิทยาคม

344 บ้านนาสาร นาง บุญญารักษ์  ท้าววิบูลย์ 1082 ร.ร.พรุพีพิทยาคม

345 บ้านนาสาร นาย อุกฤษฎ์  บูรณะวงศ์ 1116 ร.ร.พรุพีพิทยาคม

346 บ้านนาสาร นาย แดง  สูนปัน 1144 ร.ร.พรุพีพิทยาคม

347 บ้านนาสาร นาง เกษราภรณ์  ทองไสย 1802 ร.ร.พรุพีพิทยาคม

348 บ้านนาสาร นาง ดวงใจ  ทิพย์บรรณา 1095 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12

349 บ้านนาสาร นาย พีรยุทธ  พรหมทอง 3013 ร.ร.วัดท่าเจริญ

350 บ้านนาสาร นาง บุลสิริ  ปานเจริญ 970 ร.ร.วัดไทรโพธ์ิงาม

351 บ้านนาสาร นาง กาญจนา  เสสิตัง 1207 ร.ร.วัดวิเวการาม

352 บ้านนาสาร นาง สุดารักษ์  เจริญสุข 3588 ร.ร.วัดวิเวการาม

353 บ้านนาสาร ร.ต.ต. สนธยา  เจริญสุข 3589 ร.ร.วัดวิเวการาม

354 บ้านนาสาร นาง อารีย์  ชนะวรรณ 2159 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

355 บ้านนาสาร น.ส. นฤมล  จรงศรี 1627 ลูกหน้ี (เทศบาลนาสาร)

356 บ้านนาสาร น.ส. วิภารินทร์  เปียแดง 1639 ลูกหน้ี (เทศบาลนาสาร)

357 บ้านนาสาร นาง ศุภัชยา  เกษบุรี 1114 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาสาร) **

358 บ้านนาสาร น.ส. สมาพร  เจริญพร 2621 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาสาร) **

359 บ้านนาสาร นาย สุทธิ  วรรณนุช 1516 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

360 บ้านนาสาร นาง สุไลมาน  รัตนเวียงพรหม 1576 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าชี
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361 บ้านนาสาร นาง ธนพร  สิทธิชัย 1814 องค์การบริหารส่วนต าบลควนศรี

362 บ้านนาสาร นาย จรุงรัตน์  สิทธิชัย 1817 องค์การบริหารส่วนต าบลควนศรี

363 บ้านนาสาร นาย ฉัตรสุริยา  ไทยถนอม 3295 องค์การบริหารส่วนต าบลควนสุบรรณ

364 บ้านนาสาร นาง ญาติมา  วสุลิปิกร 3297 องค์การบริหารส่วนต าบลควนสุบรรณ

365 บ้านนาสาร นาง ปภาวดี  อินทร์จงจิตร 1782 องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าพุ

366 บ้านนาสาร นาง สุธัญญา  ศุภฉายากุล 1790 องค์การบริหารส่วนต าบลพรุพี

367 บ้านนาสาร นาง กัลยานี  ชูแก้ว 2045 อบต.เพ่ิมพูนทรัพย์ **

368 บ้านนาเดิม นาย ปรีชา  คงทอง 14 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

369 บ้านนาเดิม นาง มธุรดา  ทองอินทร์ 114 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

370 บ้านนาเดิม นาย วุฒิชัย  ภัททิยากุล 274 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

371 บ้านนาเดิม นาง พูนสิน  บุญเลิศกุล 478 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

372 บ้านนาเดิม นาย ภิญโญ  บุญเลิศกุล 479 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

373 บ้านนาเดิม นาย ธัญญา  ไสยรินทร์ 655 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

374 บ้านนาเดิม นาง ศรีค า  ไสยรินทร์ 656 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

375 บ้านนาเดิม นาง พรรณเพ็ญ  แขดวง 837 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

376 บ้านนาเดิม นาย วงษ์สถิตย์  ปานเจริญ 969 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

377 บ้านนาเดิม นาย พัฒชรินทร์  แขดวง 1821 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

378 บ้านนาเดิม นาย ชยวรรธ  พุฒทอง 2259 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

379 บ้านนาเดิม นาง นันทนา  ประไพวรรณ 3109 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

380 บ้านนาเดิม นาย พงษ์ศักด์ิ  พลวิชัย 3435 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

381 บ้านนาเดิม นาย นิโรจน์  กุลศิริ 3478 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม)

382 บ้านนาเดิม นาย สุรพล  ประไพวรรณ 3192 บ านาญ สพม.11 (อ.บ้านนาเดิม)

383 บ้านนาเดิม นาง นิรา  จันทร์ภักดี 155 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม

384 บ้านนาเดิม นาง รมิตา  ซีบังเกิด 241 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม
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385 บ้านนาเดิม นาย ประมาณ  ไสยรินทร์ 243 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม

386 บ้านนาเดิม นาย ยุทธนา  อินทเจียด 305 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม

387 บ้านนาเดิม นาง พูนสุข  อินทเจียด 308 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม

388 บ้านนาเดิม นาง สุธา  เกษบุรี 650 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม

389 บ้านนาเดิม นาย สุรเชษฐ์  บุญมาก 1137 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม

390 บ้านนาเดิม นาย จรัญ  โพธ์ิเพชร 1155 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม

391 บ้านนาเดิม นาง จารุรัตน์  โพธ์ิเพชร 2011 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม

392 บ้านนาเดิม นาย สุจินต์  เพชรานันท์ 2087 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม

393 บ้านนาเดิม นาง มณฑา  ฉวาง 2145 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม

394 บ้านนาเดิม ด.ต. จ าปี  ฉวาง 2146 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม

395 บ้านนาเดิม นาย วิทยา  พุฒทอง 2866 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม

396 บ้านนาเดิม นาย อดิศักด์ิ  ชุติมันต์ 2986 บ านาญ อ.บ้านนาเดิม

397 บ้านนาเดิม นาย มานะ  ชัยชนะ 1 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

398 บ้านนาเดิม นาย อักษร  สองเมือง 23 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

399 บ้านนาเดิม นาง นิตยา  คงทอง 46 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

400 บ้านนาเดิม นาย วินิจ  ศุภศรี 130 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

401 บ้านนาเดิม นาย สุนาวิน  ฤทธิแดง 273 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

402 บ้านนาเดิม นาง กฤษณา  อาวุธ 275 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

403 บ้านนาเดิม นาง กอบกุล  ชุติมันต์ 350 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

404 บ้านนาเดิม นาย จรัส  พัฒนสิงห์ 504 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

405 บ้านนาเดิม นาง วิภา  พัฒนสิงห์ 505 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

406 บ้านนาเดิม นาง นัจนาถ  นิลเพชร 1419 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

407 บ้านนาเดิม นาง ลัดดา  พิมพ์ลอย 2040 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

408 บ้านนาเดิม นาย สมมิตร  พิมพ์ลอย 2041 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม
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409 บ้านนาเดิม นาง จารุวรรณ  พุฒทอง 2599 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

410 บ้านนาเดิม นาง สาวิตรี  โย้จ้ิว 2971 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

411 บ้านนาเดิม นาย พัฒนศักด์ิ  เพชรประสิทธ์ิ 3034 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

412 บ้านนาเดิม นาย วิโรจน์  โชคประสิทธ์ิ 3070 บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม

413 บ้านนาเดิม นาง จริยา  ฤทธิแดง 212 ร.ร.บ้านทรายทอง

414 บ้านนาเดิม นาง จารีวรรณ  ช่วยส าเร็จ 348 ร.ร.บ้านทรายทอง

415 บ้านนาเดิม นาย กฤษฎา  ช่วยส าเร็จ 349 ร.ร.บ้านทรายทอง

416 บ้านนาเดิม นาย ธีระสัน  คุ้มวงศ์ 2648 ร.ร.บ้านธารอารี

417 บ้านนาเดิม นาย ศรีพงษ์  ถ่างก้าวหน้า 994 ร.ร.บ้านนาวิทยาคม

418 บ้านนาเดิม นาย นพดล  คงแก้ว 3465 ร.ร.บ้านสวยศรี

419 บ้านนาเดิม นาง สุริยา  บ ารุงรักษ์ 1235 ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง

420 บ้านนาเดิม นาง ประภัสสรา  สอนประสม 1236 ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง

421 บ้านนาเดิม นาย ภิรมณ์  พุฒทอง 1237 ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง

422 บ้านนาเดิม นาง มยุรี  เพชรแท้ 1239 ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง

423 บ้านนาเดิม น.ส. รัชนี  พรหมภักดี 3120 ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง

424 บ้านนาเดิม นาย สุระชัย  ไสยรินทร์ 63 ร.ร.บ้านห้วยห้าง

425 บ้านนาเดิม นาง สุวิมล  คุ้มวงศ์ 272 ร.ร.บ้านห้วยห้าง

426 บ้านนาเดิม น.ส. พัทรีย์  พวงแก้ว 1544 ร.ร.บ้านห้วยห้าง

427 บ้านนาเดิม นาง พูลศรี  เสง่ียมงาม 278 ร.ร.บ้านห้วยใหญ่

428 บ้านนาเดิม นาง อ าไพ  คงวิจิตร 1724 ร.ร.บ้านห้วยใหญ่

429 บ้านนาเดิม นาย ทวี  คงวิจิตร 1725 ร.ร.บ้านห้วยใหญ่

430 บ้านนาเดิม นาง ประนอม  ชัยยศ 3106 ร.ร.บ้านห้วยใหญ่

431 บ้านนาเดิม นาย สามารถ  ชัยยศ 3369 ร.ร.บ้านห้วยใหญ่

432 บ้านนาเดิม นาย สัมฤทธ์ิ  เส้ียนแก้ว 3494 ร.ร.วัดควนท่าแร่
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433 บ้านนาเดิม นาย วินัย  ทองรอด 1007 ร.ร.อนุบาลนงรัตน์ (ก่อนส้ินเดือน 5 วัน)

434 บ้านนาเดิม น.ส. ฐิรชาฎา  โมกสุวรรณ 1526 ลูกหน้ี เทศบาลต าบลบ้านนา

435 บ้านนาเดิม นาย วิโรจน์  สงเกิดทอง 1257 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาเดิม)

436 บ้านนาเดิม นาง สุทธิลักษณ์  สงเกิดทอง 2981 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาเดิม)

437 บ้านนาเดิม นาง สิริญญา  ศรีรัตนาภรณ์ 117 อบจ.สฎ.3(บ้านนา)

438 บ้านนาเดิม น.ส. สุจิรา  ทรรพคช 936 อบจ.สฎ.3(บ้านนา)

439 บ้านนาเดิม นาง วิภา  พรหมอุบล 1446 อบจ.สฎ.3(บ้านนา)

440 พระแสง น.ส. อรอุมา  ทวีพันธ์ 1672 เทศบาลต าบลบางสวรรค์

441 พระแสง นาย ไกรสร  สุขสบาย 215 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

442 พระแสง นาง จันทรา  สุขสบาย 216 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

443 พระแสง นาง สุธาทิพย์  นกแก้ว 821 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

444 พระแสง นาง ชุติกาญจน์  ขาวบ้านนา 847 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

445 พระแสง นาย อรรณพ  ไชยามาตย์ 906 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

446 พระแสง นาง สุภาพ  ลิกขะไชย 1076 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

447 พระแสง นาย บุญสม  มณีนวล 1497 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

448 พระแสง นาง ภรณ์จินดา  หมายปาน 1510 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

449 พระแสง นาง วันดี  มณีนวล 1523 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

450 พระแสง นาย สมทบ  พลายชุม 1582 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

451 พระแสง นาย ธรรมนงค์  ด้ินทอง 2425 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

452 พระแสง นาง วันทนี  พยุงพันธ์ 3024 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

453 พระแสง นาง ส าอางค์  ศรีประเสริฐ 3075 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

454 พระแสง น.ส. เพ็ญศรี  เกษร 3184 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง)

455 พระแสง นาง สุจิรา  สุวรรณกาญจน์ 361 บ านาญ สพม.11 (อ.พระแสง)

456 พระแสง นาย บุญฤทธ์ิ  จอง 1840 บ านาญ สพม.11 (อ.พระแสง)
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457 พระแสง นาย วัชรินทร์  เพชรเมือง 3575 บ านาญ สพม.11 (อ.พระแสง)

458 พระแสง นาง ฉลวย  เพ็งศรี 321 บ านาญ อ.พระแสง

459 พระแสง นาย สมจิต  เพ็งศรี 322 บ านาญ อ.พระแสง

460 พระแสง นาง ผิวพรรณ  ณ สงขลา 464 บ านาญ อ.พระแสง

461 พระแสง นาย โอภาส  ติณพันธ์ุ 465 บ านาญ อ.พระแสง

462 พระแสง นาง วิลาศ  ติณพันธ์ุ 466 บ านาญ อ.พระแสง

463 พระแสง นาย พิทยา  เกิดเกล่ือน 1387 บ านาญ อ.พระแสง

464 พระแสง นาง ลักขณา  เกิดเกล่ือน 1388 บ านาญ อ.พระแสง

465 พระแสง นาง สุวดี  ศิลปปรีชากุล 1855 บ านาญ อ.พระแสง

466 พระแสง นาง ลัดดา  พันธุ 2031 บ านาญ อ.พระแสง

467 พระแสง นาง สมทรง  ถาวรวงศ์ 2122 บ านาญ อ.พระแสง

468 พระแสง นาย อนันต์  คงศรีลัง 2149 บ านาญ อ.พระแสง

469 พระแสง นาง ราตรี  คงศรีลัง 2219 บ านาญ อ.พระแสง

470 พระแสง นาย ทวี  ติณพันธ์ุ 2670 บ านาญ อ.พระแสง

471 พระแสง นาง อ่อน  ติณพันธ์ุ 2671 บ านาญ อ.พระแสง

472 พระแสง นาย นรินทร  คงศรีลัง 3058 บ านาญ อ.พระแสง

473 พระแสง นาง เพียงโสม  สมบัติ 3059 บ านาญ อ.พระแสง

474 พระแสง นาง อ าไพ  ช่วยสถิตย์ 3182 บ านาญ อ.พระแสง

475 พระแสง นาย สุวิทย์  อ่าวเจริญ 137 บ านาญอ าเภอพระแสง

476 พระแสง นาย โกมล  กาฬสมุทร 789 บ านาญอ าเภอพระแสง

477 พระแสง นาง จรรยา  พลอยเรียง 1389 บ านาญอ าเภอพระแสง

478 พระแสง นาง อุบล  กาฬสมุทร 3433 บ านาญอ าเภอพระแสง

479 พระแสง นาย วิจิตร  บัวขวัญ 3549 บ านาญอ าเภอพระแสง

480 พระแสง นาย ฉัตรชัย  อินทปัน 991 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ฯ 1
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481 พระแสง นาง สุดใจ  อินทปัน 992 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ฯ 1

482 พระแสง น.ส. อรพรรณ์  การอรชัย 1185 ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม

483 พระแสง นาย บุญฤทธ์ิ  เพชรนุ่ม 1766 ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม

484 พระแสง นาย เอกรัตน์  มีพร้อม 2295 ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม

485 พระแสง นาย ชวน  เก้ือทองส้ัน 2698 ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม

486 พระแสง นาง อุไร  โนภาศ 2910 ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม

487 พระแสง นาง สุจิตรา  ชัยรักษา 3225 ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม

488 พระแสง นาย สุวัฒน์  ไกรสิทธ์ิ 2294 ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม **

489 พระแสง นาย ไพรัช  ศรีข ากุล 2772 ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม **

490 พระแสง นาย อุทัย  โนภาศ 2909 ร.ร.บ้านคลองโหยน

491 พระแสง นาง สาคร  สินธุภาชี 3480 ร.ร.บ้านคลองโหยน

492 พระแสง นาง นิยม  รัตตโอภาส 3162 ร.ร.บ้านควนมหาชัย

493 พระแสง นาย มาโนช  เกิดเกล่ือน 2595 ร.ร.บ้านควนยอ

494 พระแสง น.ส. ชญาภา  อุบล 1580 ร.ร.บ้านทุ่งหญ้าแดง

495 พระแสง นาง ธนัชนันท์  แสงอุไร 3088 ร.ร.บ้านบ่อพระ

496 พระแสง นาง สุอ ามร  เสนาคง 2555 ร.ร.บ้านบางรูป

497 พระแสง นาง ชนัดดา  อมรชาติ 779 ร.ร.บ้านบางหยด

498 พระแสง นาง อรวรรณ  พงษ์ศิริ 820 ร.ร.บ้านบางหยด

499 พระแสง นาง จ้ิว  บัวขวัญ 3550 ร.ร.บ้านบางเหรียง

500 พระแสง นาย ศักดา  โภชนาธาร 2373 ร.ร.บ้านบางใหญ่

501 พระแสง นาย สมพร  ไชยปันดิ 1824 ร.ร.บ้านประตูพลิก

502 พระแสง นาย วรุตม์  วรจินต์ 2262 ร.ร.บ้านประตูพลิก

503 พระแสง น.ส. วรัญญา  จินโนภาส 2556 ร.ร.บ้านประตูพลิก

504 พระแสง นาย สุนทร  อาวุธเพชร 2482 ร.ร.บ้านเมรัย
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505 พระแสง นาย อนัตภูม  ศิริรัตน์ 3231 ร.ร.บ้านไสดง

506 พระแสง นาง จุฬาลักษณ์  ศิริวงศ์ 1853 ร.ร.พระแสงวิทยา

507 พระแสง นาย สุรชาติ  ชุมชอบ 2102 ร.ร.พระแสงวิทยา

508 พระแสง นาง นันทรัตน์  เดชา 3207 ร.ร.พระแสงวิทยา

509 พระแสง นาง พัชรี  ทองดี 3208 ร.ร.พระแสงวิทยา

510 พระแสง นาง สุภิญญา  ลิปิรุจิระ 3238 ร.ร.พระแสงวิทยา

511 พระแสง นาง จรรยาวดี  ค าตา 3482 ร.ร.พระแสงวิทยา

512 พระแสง นาย วิจิตร  ดิษฐอาย 1125 ร.ร.วัดบางสวรรค์

513 พระแสง นาย ชัยรัตน์  จันทมาศ 2450 ร.ร.วัดบางสวรรค์

514 พระแสง นาย สุธรรม  เพชรช านาญ 1529 ร.ร.วัดสามพัน

515 พระแสง นาง โอษฐจรุง  เพชรช านาญ 1661 ร.ร.วัดสามพัน

516 พระแสง นาง จินตวรรณ  เกิดเกล่ือน 2191 ร.ร.วัดสามพัน

517 พระแสง นาง วัฒนา  ลิวัญ 2273 ร.ร.วัดสามพัน

518 พระแสง นาย วีรยุทธ์  บุญช่วย 3239 ร.ร.วัดสามพัน

519 พระแสง นาง สมร  รักด า 1478 ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส

520 พระแสง นาง ภัทรานันท์  นาคบ ารุง 1027 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พระแสง)

521 เคียนซา นาง แสงเดือน  เข่ือนจะนะ 3404 เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ

522 เคียนซา นาย สมหมาย  สารเทพ 79 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

523 เคียนซา นาย สุทธิพร  เทือกสุบรรณ 113 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

524 เคียนซา นาง อ าพร  ศุภศรี 152 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

525 เคียนซา นาง เขมิกา  ชนะพล 167 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

526 เคียนซา นาง วาสนา  โพธ์ิเพชร 560 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

527 เคียนซา นาง ล าใย  หนูคง 908 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

528 เคียนซา นาย ประคอง  หนูคง 910 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)



                      รายช่ือสมาชิกสมาคมฯ รายกลุ่มอ าเภอ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563

            กลุ่มท่ี 3 : อ.เวียงสระ , อ.บ้านนาสาร , อ.บ้านนาเดิม , อ.พระแสง , อ.เคียนซา , อ.ชัยบุรี

หมายเลข

ประจ าตัวสมาชิก
ท่ี อ าเภอ ช่ือ สกุล หน่วยงาน

529 เคียนซา นาย ประภาส  ไชยกุล 940 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

530 เคียนซา นาย เศรษฐณัชญ  นาคน้อย 1512 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

531 เคียนซา นาง ผาณิต  ศิริกุลพิพัฒน์ 1608 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

532 เคียนซา นาย กิตติ  ศิริกุลพิพัฒน์ 2392 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

533 เคียนซา นาง สุมาลี  มีเนตร 2985 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

534 เคียนซา นาง ผิวพรรณ  ชมสุวรรณ 2993 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

535 เคียนซา นาย ถาวร  ชนะพล 3324 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

536 เคียนซา นาง จินตนา  บูรณกูล 3537 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

537 เคียนซา ร.ต.อ. ประพัทธิ  บูรณกูล 3573 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา)

538 เคียนซา นาย ทวีป  งามประดิษฐ์ 915 บ านาญ อ.เคียนซา

539 เคียนซา นาง สุธิดา  งามประดิษฐ์ 916 บ านาญ อ.เคียนซา

540 เคียนซา นาง เสริมพร  วรดิถี 2034 บ านาญ อ.เคียนซา

541 เคียนซา นาง อ าภา  ภูหิน 141 บ านาญอ าเภอเคียนซา

542 เคียนซา นาง พวงทิพย์  คงมาก 816 บ านาญอ าเภอเคียนซา

543 เคียนซา นาย ก าธร  คงมาก 817 บ านาญอ าเภอเคียนซา

544 เคียนซา นาย ประสิทธิ  มีเนตร 2984 บ านาญอ าเภอเคียนซา

545 เคียนซา นาย ทนงศักด์ิ  เน่ืองเยาว์ 3014 บ านาญอ าเภอเคียนซา

546 เคียนซา นาย สมปอง  ชูเลขา 3019 บ านาญอ าเภอเคียนซา

547 เคียนซา นาย ภักดี  เน่ืองเยาว์ 3036 บ านาญอ าเภอเคียนซา

548 เคียนซา นาง ปัทมา  เน่ืองเยาว์ 3037 บ านาญอ าเภอเคียนซา

549 เคียนซา นาย ฐากูล  บุญทัน 3341 บ านาญอ าเภอเคียนซา

550 เคียนซา นาง นีวะนิตย์  วัฒนาผาสุขกุล 3566 บ านาญอ าเภอเคียนซา

551 เคียนซา นาง เบ็ญจมาศ  กระบิน 1593 ร.ร.เคียนซาพิทยาคม

552 เคียนซา นาย สราวุธ  ธรฤทธ์ิ 2208 ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
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553 เคียนซา นาย วันชัย  พัฒน์มาก 2217 ร.ร.เคียนซาพิทยาคม

554 เคียนซา นาย วันชัย  ทองพันธ์ 3202 ร.ร.จิตประชาราษฎร์

555 เคียนซา นาง สารภี  ทองพันธ์ 3203 ร.ร.จิตประชาราษฎร์

556 เคียนซา นาง จันทร์จิรา  ประสมแก้ว 3367 ร.ร.จิตประชาราษฎร์

557 เคียนซา นาง จินดาวรรณ  จันทร์แก้ว 107 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)

558 เคียนซา นาง สมจิตร  วรรณศิลป์ 2489 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น)

559 เคียนซา น.ส. อุบล  ภัททิยากุล 22 ร.ร.บ้านเขาตอก

560 เคียนซา นาย อุดมพร  เอ่ียมแสง 1226 ร.ร.บ้านเขารักษ์

561 เคียนซา นาง ทิพยา  ชูจิตร 1519 ร.ร.บ้านเขาสามยอด

562 เคียนซา นาง จารีย์  แต้มทอง 558 ร.ร.บ้านคลองจัน

563 เคียนซา นาง ยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ 559 ร.ร.บ้านคลองจัน

564 เคียนซา นาง สุภาณีย์  ไชยพราหมณ์ 561 ร.ร.บ้านคลองจัน

565 เคียนซา นาย นภศูล  ตุลยกุล 995 ร.ร.บ้านคลองจัน

566 เคียนซา นาง ล าดวน  พลวิชัย 1230 ร.ร.บ้านคลองจัน

567 เคียนซา นาย โสภณ  ทองสีนุช 1232 ร.ร.บ้านคลองจัน

568 เคียนซา นาง พรพรรณ  เรืองจันทร์ 1332 ร.ร.บ้านคลองจัน

569 เคียนซา นาง อุบลรัตน์  สุวรรณมณี 1225 ร.ร.บ้านคลองโร

570 เคียนซา น.ส. วณัฐสนันท์  กมลบูรณ์ 3223 ร.ร.บ้านคลองโร **

571 เคียนซา นาง วาสนา  ลูกรักษ์ 165 ร.ร.บ้านควนสามัคคี

572 เคียนซา นาง นารีรัตน์  ช่วยเพ็ญ 1255 ร.ร.บ้านควนสามัคคี

573 เคียนซา นาย สุชาติ  ทองรัตน์ 3293 ร.ร.บ้านบางประสามัคคี

574 เคียนซา นาง คมข า  บุญทัน 3342 ร.ร.บ้านพรหมรังสิต

575 เคียนซา นาง สวัสด์ิรักษ์  ทองพนัง 577 ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา

576 เคียนซา นาย สัมฤทธ์ิ  ทองพนัง 578 ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา
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577 เคียนซา นาย จรัล  วรรณศิลป์ 2490 ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1

578 เคียนซา นาง รัชนี  อินทานุกูล 2506 ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1

579 เคียนซา นาย วินิจ  อินทานุกูล 2507 ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1

580 เคียนซา นาย สุรพล  ชูช่วย 2619 ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1

581 เคียนซา นาง ฤทัยรัตน์  ศุทธางกูร 2199 ร.ร.บ้านห้วยมุด

582 เคียนซา นาง ลักษณา  แก้วสุวรรณ 2190 ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา

583 เคียนซา นาย ปกรณ์  ขาวเรือง 3312 ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา

584 เคียนซา นาง ปราณี  นาคกุล 3158 ร.ร.เยาวเรศวิทยา

585 เคียนซา น.ส. นภกมล  สอนวิสัย 3370 ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม

586 เคียนซา นาง อุส่าห์  เช่ืองช้าง 3484 ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม

587 เคียนซา น.ส. สุพรรณี  ฮ่ันสกุล 3485 ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม

588 เคียนซา นาง อังคณา  คงอุดหนุน 3486 ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม

589 เคียนซา นาง ปิยวรรณ  กระสันต์ 3538 ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม

590 เคียนซา ร.ต.ท. นิยม  กระสันต์ 3539 ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม

591 เคียนซา นาย ชัยสิทธ์ิ  จุลนิล 3551 ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม

592 เคียนซา นาง สุมล  จุลนิล 3552 ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม

593 เคียนซา นาง ขนิษฐา  ลูกอินทร์ 3565 ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม

594 เคียนซา นาง พะงา  นาคน้อย 3584 ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม

595 เคียนซา นาย อรุญญ์  เช่ืองช้าง 3585 ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม

596 เคียนซา นาย อนันต์  พรมเยาว์ 1752 ร.ร.ศึกษาประชาคม

597 เคียนซา น.ส. กมลรัตน์  กระสันต์ 3501 ร.ร.ศึกษาประชาคม

598 เคียนซา นาง จตุพร  ประพันธ์บัณฑิต 2101 ร.ร.อนุบาลบัณฑิตา

599 เคียนซา น.ส. จินดารัตน์  ประพันธ์บัณฑิต 2164 ร.ร.อนุบาลบัณฑิตา

600 เคียนซา นาง ชินานาฎ  จันทร์เกิด 2857 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ
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601 เคียนซา นาย ด ารง  เกิดอุดม 1040 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เคียนซา)

602 เคียนซา นาง สุนันต์  จันทรา 1644 องค์การบริหารส่วนต าบลพ่วงพรมคร

603 ชัยบุรี นาย สมยศ  สโมสร 1060 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี)

604 ชัยบุรี นาย สมพงศ์  นงค์นวล 1075 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี)

605 ชัยบุรี นาง ส าลี  สโมสร 2991 บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี)

606 ชัยบุรี นาย สัมพันธ์  ฉิมภักดี 101 บ านาญ สพม.11 (อ.ชัยบุรี)

607 ชัยบุรี นาย สมนึก  พรหมแก้ว 3081 บ านาญ สพม.11 (อ.ชัยบุรี)

608 ชัยบุรี นาย วินัย  รัตนพันธ์ 3134 บ านาญ อ.ชัยบุรี

609 ชัยบุรี นาย รังสรรค์  ฉิมภักดี 430 บ านาญอ าเภอชัยบุรี

610 ชัยบุรี นาย สมคิด  มลอุ่น 1330 บ านาญอ าเภอชัยบุรี

611 ชัยบุรี นาย แนม  เพ็งเคียน 1490 บ านาญอ าเภอชัยบุรี

612 ชัยบุรี นาง เต้ียน  เพ็งเคียน 1491 บ านาญอ าเภอชัยบุรี

613 ชัยบุรี นาย สิทธิเชษฐ์  เพชรคล้าย 1522 บ านาญอ าเภอชัยบุรี

614 ชัยบุรี นาง สุนีย์  มลอุ่น 1538 บ านาญอ าเภอชัยบุรี

615 ชัยบุรี นาง พรทิพย์  ฉิมภักดี 87 ร.ร.ชัยบุรีพิทยา

616 ชัยบุรี นาง สุภาภรณ์  บุตรหมีน 2674 ร.ร.ชัยบุรีพิทยา

617 ชัยบุรี น.ส. พรรณี  น้อยเต็ม 1884 ร.ร.บ้านคลองพังกลาง

618 ชัยบุรี น.ส. สุวภัทร  ภูริปริญญา 3307 ร.ร.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์

619 ชัยบุรี นาง ประภา  รัตนพันธ์ 1825 ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ

620 ชัยบุรี ว่าท่ีร.ต.หญิง กนกวรรณ  ณ นคร 2953 ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ

621 ชัยบุรี นาง อรสา  ทองรัตน์ 3292 ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ

622 ชัยบุรี นาง อาภรณ์  ฉิมภักดี 2590 ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์

623 ชัยบุรี นาง ลักณษ์คณา  ฉิมเรือง 2591 ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์

624 ชัยบุรี นาง ปวีณา  ล้ิมสุวัฒนกุล 2592 ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
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625 ชัยบุรี น.ส. ปิยภรณ์  ล้ิมสุวัฒนกุล 2593 ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์


