
หนา้ที ่1 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย
1 น.ส. กฤติคณา  คงวุ่น ร.ร.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส ขุนทะเล
2 น.ส. จิรวรรณ  แก้วชัด ร.ร.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส ขุนทะเล
3 นาง จิรัชยา  สุทธิราช ร.ร.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส ขุนทะเล
4 น.ส. ณัฐริกา  พุฒิบัวทอง ร.ร.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส ขุนทะเล
5 น.ส. อทิตยา  มีมัสสุ ร.ร.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส ขุนทะเล
6 นาย ขนบ  กลับยอด ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
7 นาย จ านงค์  นวลขาว ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
8 น.ส. จิราวดี  บุญเล่ือง ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
9 นาย ชิติสรรค์  อัมพันธ์บุญ ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
10 นาง ณัฐฎาภรณ์  จันทะโสม ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
11 นาง ทิพย์วรรณ  อมรมณีทิพย์ ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
12 นาย ธรรม  เล่ืองสุนทร ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
13 นาง นงนารถ  ทองมา ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
14 นาง นฤมล  ทองจันทร์ ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
15 น.ส. ปิยะดา  แก้วพิชัย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
16 นาง ปุณิกา  วงศ์วานิช ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
17 นาง พัชญ์สิตา  ทองสีทอง ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
18 น.ส. มนันยา  ชินดู ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
19 นาง วนิดา  แก้วพิชัย ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
20 นาง วรรณริษา  ศิริยงค์ ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
21 นาง วารุณี  สังขผล ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
22 น.ส. วิลัย  เกล้ียงเสน ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
23 น.ส. ศิริโฉม  หนูมี ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
24 นาง สุกัลยา  อินทร์สม ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
25 น.ส. อิศราพร  เสนพริก ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล
26 น.ส. จุฑามาศ  พัฒนวัฒน์ ร.ร.บ้านควนยูง ขุนทะเล
27 นาง ณัฐกานต์  มงคลทองศิริ ร.ร.บ้านควนยูง ขุนทะเล
28 น.ส. ทัศนีย์  จันสี ร.ร.บ้านควนยูง ขุนทะเล
29 นาง รัชดา  จ้ิวไม้แดง ร.ร.บ้านควนยูง ขุนทะเล
30 นาง เรวดี  เมืองแก้ว ร.ร.บ้านควนยูง ขุนทะเล
31 น.ส. วชมล  ทองถึง ร.ร.บ้านควนยูง ขุนทะเล
32 นาง วันดี  วัชรกาญจน์ ร.ร.บ้านควนยูง ขุนทะเล

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566
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33 น.ส. วิไลลักษณ์  เมืองน้อย ร.ร.บ้านควนยูง ขุนทะเล
34 นาย สันติ  ฟุ้งเฟ่ือง ร.ร.บ้านควนยูง ขุนทะเล
35 นาง สิริกร  แก่นแก้ว ร.ร.บ้านควนยูง ขุนทะเล
36 น.ส. สุพรรณี  หิริศักด์ิสกุล ร.ร.บ้านควนยูง ขุนทะเล
37 น.ส. ธัญญลักษณ์  น้อยนารถ ร.ร.บ้านควนยูง ** ขุนทะเล
38 นาง กิรณา  อ้ึงสกุล ร.ร.บ้านซอย 2 ขุนทะเล
39 น.ส. จาริยา  มินทการ ร.ร.บ้านซอย 2 ขุนทะเล
40 น.ส. จิรวรรณ  แก้วเพชร ร.ร.บ้านซอย 2 ขุนทะเล
41 นาง ทิพวรรณ  หลังลีงู ร.ร.บ้านซอย 2 ขุนทะเล
42 นาง นิตยา  ทองปัสโนว์ ร.ร.บ้านซอย 2 ขุนทะเล
43 น.ส. บัณทิตา  แก้วนาเส็ง ร.ร.บ้านซอย 2 ขุนทะเล
44 น.ส. เปรมวดี  พรมจันทร์ ร.ร.บ้านซอย 2 ขุนทะเล
45 นาง มนพัทธ์  สินธนามราพันธ์ ร.ร.บ้านซอย 2 ขุนทะเล
46 นาง ส าอางค์  จินตนพันธ์ ร.ร.บ้านซอย 2 ขุนทะเล
47 น.ส. โสภิดา  ทองฤทธ์ิ ร.ร.บ้านซอย 2 ขุนทะเล
48 นาง จันทรัตน์  จันทร์อินแก้ว ร.ร.บ้านท่าเพชร ขุนทะเล
49 น.ส. นิศานาถ  แย้มแสง ร.ร.บ้านท่าเพชร ขุนทะเล
50 นาง อลิตษา  ชนะทัพ ร.ร.บ้านท่าเพชร ขุนทะเล
51 นาง การดา  จันทร์ยืนยง ร.ร.บ้านบางใหญ่ ขุนทะเล
52 นาง เยาวดี  รอบคอบ ร.ร.บ้านบางใหญ่ ขุนทะเล
53 น.ส. วิภาวี  สะถามันต์ ร.ร.บ้านบางใหญ่ ขุนทะเล
54 นาง สุปรีดา  เกตุประกอบ ร.ร.บ้านบางใหญ่ ขุนทะเล
55 นาย เสวก  เอียดนิมิตร ร.ร.บ้านบางใหญ่ ขุนทะเล
56 นาง อรอุมา  ขวัญช่วย ร.ร.บ้านบางใหญ่ ขุนทะเล
57 น.ส. ธาดารัตน์  ด าคชรัตน์ ร.ร.บ้านสุชน ขุนทะเล
58 นาย สุกฤษฎ์ิ  ศักด์ิจันทร์ ร.ร.บ้านสุชน ขุนทะเล
59 น.ส. กนกวรรณ  สุขาภิรมย์ ร.ร.วัดกลางใหม่ ขุนทะเล
60 นาง จันทร์เพ็ญ  มีสิทธ์ิ ร.ร.วัดกลางใหม่ ขุนทะเล
61 น.ส. จารุวรรณ  ช่วยมี ร.ร.วัดกลางใหม่ ขุนทะเล
62 น.ส. นฤสรณ์  ส่งเสริม ร.ร.วัดกลางใหม่ ขุนทะเล
63 น.ส. ปรียาภรณ์  กัณรงค์ ร.ร.วัดกลางใหม่ ขุนทะเล
64 นาง ราตรี  นาสุย ร.ร.วัดกลางใหม่ ขุนทะเล
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65 น.ส. ริยาภรณ์  ยงคณะ ร.ร.วัดกลางใหม่ ขุนทะเล
66 น.ส. ศันสนีย์  ภูริเศรณี ร.ร.วัดกลางใหม่ ขุนทะเล
67 นาย สมบัติ  เศรษฐสวัสด์ิ ร.ร.วัดกลางใหม่ ขุนทะเล
68 นาย สันติ  วงค์สม ร.ร.วัดกลางใหม่ ขุนทะเล
69 นาง กาญจนา  ชูแก้ว ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
70 นาย ทนงศักด์ิ  ถุงทอง ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
71 นาย ธีรพร  จันทรโชตะ ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
72 น.ส. ปทิตตา  ปานเพชร ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
73 นาย ภูเบศ  เสนา ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
74 นาง มารศรี  ศรีสมบัติ ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
75 นาง ยุภาวรรณ  บุญเช้ือ ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
76 นาง ริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
77 นาย วัชรพล  อินทอักษร ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
78 นาง ศิริลักษณ์  นามนวล ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
79 นาย สาธิต  สร้างสกุล ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
80 น.ส. สินาภรณ์  วรรณศิลป์ ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
81 น.ส. สิรินทรา  อภัยกุล ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
82 นาง สุวิมล  แย้มมยาสุจริต ร.ร.วัดสมหวัง ขุนทะเล
1 นาง ฐิติรัตน์  อุทัยรัตน์ ร.ร.บ้านคลองสุข บางกุ้ง
2 น.ส. นุจรีย์  แดงป้อม ร.ร.บ้านคลองสุข บางกุ้ง
3 นาง ม่ิงขวัญ  ภูริวิทยาธีระ ร.ร.บ้านคลองสุข บางกุ้ง
4 นาย ศรีเพชรวัชร  ศรีเมือง ร.ร.บ้านคลองสุข บางกุ้ง
5 ว่าท่ีร.ต.หญิง จารี  วงค์สวัสด์ิ ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง บางกุ้ง
6 นาย นพดล  แหวนเพชร ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง บางกุ้ง
7 นาย นพฤทธ์ิ  หลิวปลอด ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง บางกุ้ง
8 น.ส. ภิษชา  ไทยาพงศ์สกุล ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง บางกุ้ง
9 นาง วงศ์จันทร์  แก้วสีนวล ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง บางกุ้ง
10 น.ส. ศรัณรัชต์  เก้ือเกียรติวรากร ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง บางกุ้ง
11 นาย สมคิด  เมืองระร่ืน ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง บางกุ้ง
12 นาง สุพิชฌาย์  เก้ือหนุน ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง บางกุ้ง
13 น.ส. อนัญมนต์  คณะทอง ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง บางกุ้ง
14 น.ส. กรรณิการ์  ทองจันทร์ ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
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15 นาง กรรณิการ์  ชัยณรงค์ ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
16 นาง เกตุนภา  เรืองเดช ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
17 นาง ชญาภา  ศรีทอง ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
18 นาง นฤมล  อนุกูล ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
19 นาง พรพิมล  ถาวรพงศ์สถิต ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
20 น.ส. พิชญานันท์เลอมาน  ราษฎร์เจริญ ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
21 น.ส. พุทธรักษา  ก้อนแก้ว ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
22 นาง ภคญาณ  โพธ์ิเพชร ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
23 นาย ภาณุพงศ์  เพชรกูล ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
24 นาง เยาวลักษณ์  แก้วประดับ ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
25 นาง รมณณัฐกันย์  โยนิโสกลทีป์ ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
26 น.ส. รุ่งทิวา  โกดี ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
27 นาง วัญญา  สุขสม ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
28 น.ส. สุพรรษา  ชลสาคร ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
29 น.ส. สุภาภรณ์  นิลเวช ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
30 น.ส. โสรยา  บัวจันทร์ ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
31 น.ส. อมรรัตน์  สวัสดิรักษ์ ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
32 นาย เอกฉัตร  ชุมศรี ร.ร.บ้านโพหวาย บางกุ้ง
33 นาง จิตรลดา  สุวรรณทิพย์ ร.ร.บ้านสันติสุข บางกุ้ง
34 น.ส. จิรัฐิติ  ช่วยคง ร.ร.บ้านสันติสุข บางกุ้ง
35 น.ส. ชนัญญา  พลภักดี ร.ร.บ้านสันติสุข บางกุ้ง
36 น.ส. ทัศธิริญา  แก้วนาเคียน ร.ร.บ้านสันติสุข บางกุ้ง
37 น.ส. วลัยลักษณ์  พลพิชัย ร.ร.บ้านสันติสุข บางกุ้ง
38 นาง วาสนา  ชุมทอง ร.ร.บ้านสันติสุข บางกุ้ง
39 น.ส. ศินีนาถ  แซ่ต้ัง ร.ร.บ้านสันติสุข บางกุ้ง
40 นาง อรษา  บุญยะโพธ์ิ ร.ร.บ้านสันติสุข บางกุ้ง
41 นาย กิตติคุณ  คะเณย์ ร.ร.วัดชลธาร บางกุ้ง
42 น.ส. จตุพร  วาทีเส้ง ร.ร.วัดชลธาร บางกุ้ง
43 น.ส. พลอยชมพู  บ ารุงจันทร์ ร.ร.วัดชลธาร บางกุ้ง
44 นาง สมนึก  อินทรเทพ ร.ร.วัดชลธาร บางกุ้ง
45 นาย พิภักด์ิพงศ์  เทือกสุบรรณ ร.ร.วัดโชติการาม บางกุ้ง
46 นาง จินตนา  ไชยจิตร ร.ร.วัดท่าทอง บางกุ้ง
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47 น.ส. ชฎาภรณ์  ขวัญแก้ว ร.ร.วัดท่าทอง บางกุ้ง
48 นาง นันทกา  คงช่วย ร.ร.วัดท่าทอง บางกุ้ง
49 น.ส. เบญจมาศ  มณีโชติ ร.ร.วัดท่าทอง บางกุ้ง
50 นาง มยุรี  แก้วศรีมล ร.ร.วัดท่าทอง บางกุ้ง
51 นาง รฐา  วระกาญจน์ ร.ร.วัดท่าทอง บางกุ้ง
52 นาง ศศิธร  คงมีศรี ร.ร.วัดท่าทอง บางกุ้ง
53 น.ส. จิราวรรณ  หนูแปลก ร.ร.วัดนทีคมเขต บางกุ้ง
54 นาง วรรณฤดี  อานนทกูล  เครือยศ ร.ร.วัดนทีคมเขต บางกุ้ง
55 นาย วุฒิกรณ์  พรหมรัตน์ ร.ร.วัดนทีคมเขต บางกุ้ง
56 น.ส. สายฝน  พันธ์ทองดี ร.ร.วัดนทีคมเขต บางกุ้ง
57 ว่าท่ีร.ต. จตุพร  สุดสอาด ร.ร.วัดบางใบไม้ บางกุ้ง
58 น.ส. ชญากุล  ปล้องอ่อน ร.ร.วัดบางใบไม้ บางกุ้ง
59 นาง ดวงพร  ดุษฎี ร.ร.วัดบางใบไม้ บางกุ้ง
60 นาง นภาพร  ศรีทองกุล ร.ร.วัดบางใบไม้ บางกุ้ง
61 น.ส. นันทาภรณ์  เสวกวัง ร.ร.วัดบางใบไม้ บางกุ้ง
62 นาย พิษณุศักด์ิ  เอียดแก้ว ร.ร.วัดบางใบไม้ บางกุ้ง
63 นาย พิสิฐ  สวยล้ า ร.ร.วัดบางใบไม้ บางกุ้ง
64 น.ส. เพ็ญนภา  ทรัพย์มาก ร.ร.วัดบางใบไม้ บางกุ้ง
65 นาย สถาพร  วรรณะ ร.ร.วัดบุญบันเทิง บางกุ้ง
66 น.ส. กรกาญจน์  เรืองขจรไพโรจน์ ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
67 นาง กฤษณา  ไชยหาญ ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
68 นาง กาญจนา  กุลน้อย ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
69 นาง จันทนา  บุญประถม ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
70 นาง จิรานันต์  แก้วมีศรี ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
71 นาง ชูศรี  หลีวิทยานนท์ ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
72 นาง ณัฐชญา  คมสันต์ ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
73 น.ส. ณัฐรินีย์  เสมสันต์ ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
74 น.ส. ธนิดา  รามรงค์ ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
75 นาย นันทวัฒน์  สุวรรณนิตย์ ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
76 นาง บุญส ารวย  กฤตานุพงศ์ ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
77 น.ส. เบญจวรรณ  ขุนปักษี ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
78 นาง ปราณี  หม่ืนระย้า ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
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79 น.ส. ภัทราวดี  ปัจฉิม ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
80 นาง วนิดา  คงท่าฉาง ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
81 นาย วันชนะ  คชฤทธ์ิ ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
82 น.ส. วันทนา  หล๊ะหมูด ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
83 นาง วิตรา  แกล้วทนงค์ ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
84 น.ส. ศรีสุดา  สุขสนิท ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
85 ว่าท่ีร.อ. ศุภชัย  หวังสุด ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
86 นาย สัมพันธ์  สุขแก้ว ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
87 น.ส. สุณัฏฐา  ชูกล่ิน ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
88 นาย อรรคกร  ชูสกุล ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
89 นาง อุบลวรรณ  ไทยนุกูล ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต บางกุ้ง
90 น.ส. ก่ิงกาญจน์  ทินชิณพงศ์ ร.ร.วัดแหลมทอง บางกุ้ง
91 น.ส. ณปภัช  เกิดป้อม ร.ร.วัดแหลมทอง บางกุ้ง
92 นาง อมราวดี จันทนานนท์  เลย์ตัน ร.ร.วัดแหลมทอง บางกุ้ง
93 น.ส. กลอยใจ  นาคทุ่งเตา ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
94 นาย จตุพร  ท่อนทอง ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
95 น.ส. จันจิรา  ชูเมฆ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
96 น.ส. จิตรา  สัมพันธ์ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
97 น.ส. จิรารัตน์  อภิชนังกูร ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
98 นาง ฉายา  ลาชโรจน์ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
99 น.ส. ชนิดา  ชะตา ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
100 นาย ชัยเดช  บุญสอน ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
101 นาง ชุตินันท์  เทือกสุบรรณ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
102 น.ส. ชุติมา  สุประดิษฐ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
103 นาง ณัฏฐากร  แก้วเช้ือ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
104 น.ส. เด่นนภา  พูลต้ิม ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
105 น.ส. ธิดารัตน์  รัฐวิเศษ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
106 น.ส. ธิติญาภา  รัตนะ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
107 น.ส. นันทิดา  สร้อยหอม ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
108 น.ส. เบญญาดา  รัตนจินดาศรี ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
109 น.ส. ปฐมาวดี  พัฒนสิงห์ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
110 นาง ปาริชาต  กลับกลาย ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
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111 น.ส. ป่ินมณี  ขวัญเมือง ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
112 น.ส. ปิยเนตร์  วัฒนา ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
113 น.ส. ปิยรัตน์  ทิพย์บุญทอง ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
114 น.ส. พันทิพา  ทิพยฤกษ์ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
115 น.ส. พัสดี  เพชรไพ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
116 น.ส. พิชญาดา  ธราพร ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
117 น.ส. ภูริดา  โกลาหล ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
118 น.ส. เรวดี  ทองสอน ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
119 นาง วนิดา  แพเพชรทอง ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
120 น.ส. วนิดา  เสือทอง ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
121 น.ส. วรรนิภา  คงสิทธ์ิ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
122 น.ส. วรลักษณ์  สุขเมือง ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
123 นาง วรัญญา  พันธ์เพชรกุล ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
124 นาย วสิน  หนุนพล ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
125 น.ส. วัชรีพร  สมพงษ์ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
126 น.ส. วันวิสาข์  จูตระกูล ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
127 น.ส. วาสนา  ไทยเอียด ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
128 น.ส. วาสนา  ศุขพัชรไพศาล ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
129 น.ส. วิชชุดา  ด าเนินผล ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
130 นาย ศักด์ิชริน  อาจหาญ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
131 นาง ศิวพร  พันธ์ล าภักด์ิ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
132 นาย ศุภชัย  เวชกุล ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
133 น.ส. ศุภรัตน์  วัฒนา ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
134 ว่าท่ีร.ต. ศุภราช  แก้วมีศรี ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
135 น.ส. สุกัญญา  ทองนาค ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
136 น.ส. สุจิรา  แก้วสังข์ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
137 นาง สุภาวดี  กาฬสุวรรณ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
138 นาย เสริมศักด์ิ  ศรีวิเชียร ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
139 น.ส. เสาวคนธ์  รัตนสมบูรณ์ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
140 นาย อภินันท์  เหล่าพราหมณ์ ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
141 นาง อรอุมา  เพชรบ ารุง ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
142 น.ส. อาริสา  หนูกล่ิน ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง



หนา้ที ่8 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

143 น.ส. อารีรัตน์  ปลอดนคร ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
144 น.ส. อุษา  เมฆสุข ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
145 นาง เอมอรณ์  ชูจิต ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี บางกุ้ง
1 นาย ชิษณุพงศ์  สุขสวัสด์ิ ร.ร.บ้านก าสนประชาสรรค์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
2 น.ส. นารีรัตน์  เจริญรักษ์ ร.ร.บ้านก าสนประชาสรรค์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
3 น.ส. ปทิตตา  แซ่ก้วย ร.ร.บ้านก าสนประชาสรรค์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
4 น.ส. ไพลิน  สายทอง ร.ร.บ้านก าสนประชาสรรค์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
5 นาง กรรณิกา  ขาวเรือง ร.ร.บ้านก าสนราษฎร์อุทิศ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
6 น.ส. จันทนา  เก้าเอ้ียน ร.ร.บ้านก าสนราษฎร์อุทิศ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
7 น.ส. นงนุช  เก้ือสม ร.ร.บ้านก าสนราษฎร์อุทิศ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
8 นาง พัชราภรณ์  จีนหีต ร.ร.บ้านก าสนราษฎร์อุทิศ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
9 น.ส. วริศรา  ข าสุข ร.ร.บ้านก าสนราษฎร์อุทิศ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
10 นาย วิชิต  ยะพงศ์ ร.ร.บ้านก าสนราษฎร์อุทิศ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
11 น.ส. สุภาพร  ดินหมิน ร.ร.บ้านก าสนราษฎร์อุทิศ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
12 น.ส. จินตนา  เลิศศักด์ิ ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
13 น.ส. จิราภรณ์  จัตุรงค์แสง ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
14 น.ส. ฐิตาภัทร์  กุลน้อย ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
15 นาย นฤนาท  สงพรหม ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
16 นาง นิตยา  นุ้ยสวี ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
17 น.ส. เนตรชนก  วิรุฬห์รัตกุล ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
18 น.ส. บุณฑริกา  พรหมศิริ ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
19 นาย พงษ์ศักด์ิ  มีเสน ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
20 น.ส. พณณกร  วิชัยดิษฐ์ ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
21 นาย พันธกานต์  สกุลชิต ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
22 น.ส. ภาวนี  ไชยศรีมาลย์ ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
23 นาย มนะธีร์  วรรณะ ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
24 น.ส. มุทิตา  ย่านวารี ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
25 น.ส. วนิดา  งามข า ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
26 น.ส. วรัญญา  จินโนภาส ร.ร.บ้านคลองสระ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
27 น.ส. ณัฐสุดา  ชโลธร ร.ร.บ้านคีรีรอบ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
28 น.ส. นันทรัตน์  เกตุพงษ์พันธ์ ร.ร.บ้านคีรีรอบ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
29 นาย นิพนธ์  เป้าอินทร์ ร.ร.บ้านคีรีรอบ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
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30 นาง เพ็ญประภา  พรหมมณี ร.ร.บ้านคีรีรอบ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
31 น.ส. มูนีเราะฮ์  ใจทน ร.ร.บ้านคีรีรอบ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
32 นาย ศิลปชัย  เผือกเหล็ก ร.ร.บ้านคีรีรอบ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
33 นาง สินาภา  ธรรมภัทรกุล ร.ร.บ้านคีรีรอบ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
34 น.ส. อุมารัตน์  ชนะโชติ ร.ร.บ้านคีรีรอบ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
35 น.ส. กชกร  วิพัฒน์ ร.ร.บ้านบ่อน้ าร้อน กรูด ป่าร่อน คลองสระ
36 น.ส. กิตยาภรณ์  นุรักษ์ ร.ร.บ้านบ่อน้ าร้อน กรูด ป่าร่อน คลองสระ
37 นาง คริษฐา  วีแก้ว ร.ร.บ้านบ่อน้ าร้อน กรูด ป่าร่อน คลองสระ
38 น.ส. ฉวีวรรณ  ทองจีน ร.ร.บ้านบ่อน้ าร้อน กรูด ป่าร่อน คลองสระ
39 นาง ดาราณี  อินหญีต ร.ร.บ้านบ่อน้ าร้อน กรูด ป่าร่อน คลองสระ
40 นาง นิตยา  ศรีวัลลภ ร.ร.บ้านบ่อน้ าร้อน กรูด ป่าร่อน คลองสระ
41 น.ส. วาสนา  อินทกรูด ร.ร.บ้านบ่อน้ าร้อน กรูด ป่าร่อน คลองสระ
42 นาย อมรพจมาน  พรหมพัฒน์ ร.ร.บ้านบ่อน้ าร้อน กรูด ป่าร่อน คลองสระ
43 นาง ขนิษฐา  ทองปลอด ร.ร.บ้านม่วงลีบ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
44 น.ส. พิมพ์วิไล  คณาญาติ ร.ร.บ้านม่วงลีบ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
45 น.ส. มาลินี  หงษ์ทอง ร.ร.บ้านม่วงลีบ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
46 น.ส. เสาวณี  ชัยจันทร์ ร.ร.บ้านม่วงลีบ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
47 น.ส. จิราวรรณ  สุทธินุ้ย ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
48 น.ส. ทรายแก้ว  สายเส็น ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
49 นาง ปิยะรัตน์  ไทยพัฒน์ ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
50 นาย มานิส  รัตนะ ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
51 น.ส. ยุวลักษณ์  นารีพล ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
52 น.ส. ลักขณา  เพชรแป้น ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
53 นาง วนัสนันท์  แก้วโรย ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
54 น.ส. วิศรุตา  นาคศิริ ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
55 นาง ศศิณัฏฐ์  พิชัยรัตน์ ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
56 น.ส. ศศิภาวรรณ  หิรัญเรือง ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
57 น.ส. ศุภรัตน์  ขาวสนิท ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
58 นาย สัญญา  รอดด า ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
59 น.ส. สายฝน  บุญดี ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
60 นาง สุดาพร  ด่านคุณธรรม ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
61 น.ส. อุไรวรรณ  ชูมี ร.ร.บ้านแม่โมกข์ กรูด ป่าร่อน คลองสระ
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62 นาย สาคร  บัวผุด ร.ร.บ้านไสใน กรูด ป่าร่อน คลองสระ
63 น.ส. อารีลักษณ์  ชาญชรา ร.ร.บ้านไสใน กรูด ป่าร่อน คลองสระ
64 น.ส. ปาริชาต  หวานดี ร.ร.วัดเขานางเภา กรูด ป่าร่อน คลองสระ
65 นาย พีระยศ  แท่นจันทร์ ร.ร.วัดเขานางเภา กรูด ป่าร่อน คลองสระ
66 น.ส. ภัทราวลัย  ล้ินโป ร.ร.วัดเขานางเภา กรูด ป่าร่อน คลองสระ
67 น.ส. วาสนา  นวลน่ิม ร.ร.วัดเขานางเภา กรูด ป่าร่อน คลองสระ
68 นาง สมใจ  เผือกเหล็ก ร.ร.วัดเขานางเภา กรูด ป่าร่อน คลองสระ
69 นาง เสาวนีย์  นุ้ยบุตร ร.ร.วัดเขานางเภา กรูด ป่าร่อน คลองสระ
70 นาง ดารุณี  เครือหงษ์ ร.ร.วัดเขานางเภา ** กรูด ป่าร่อน คลองสระ
71 น.ส. เกศรินทร์  สนทอง ร.ร.วัดคงคาล้อม กรูด ป่าร่อน คลองสระ
72 นาย จีระศักด์ิ  นิธิพัฒนานนท์ ร.ร.วัดคงคาล้อม กรูด ป่าร่อน คลองสระ
73 น.ส. ปุณฑริกา  แย้มแก้ว ร.ร.วัดคงคาล้อม กรูด ป่าร่อน คลองสระ
74 นาง อวยพร  จิตรรักษ์ ร.ร.วัดคงคาล้อม กรูด ป่าร่อน คลองสระ
75 น.ส. กรกฎ  ชูทวด ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
76 นาย คมกฤช  คุ่มเค่ียม ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
77 นาย จรัญ  คิดขยัน ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
78 น.ส. ฐิติภรณ์  เพิงใหญ่ ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
79 นาย ทิวา  วงศ์สวัสด์ิ ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
80 นาย ธีระศักด์ิ  ล่องสุนทร ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
81 นาง เนตรนภาพร  ฤกษ์อุไร ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
82 น.ส. ปิยดา  สุขศรี ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
83 นาง พิมพ์ขวัญ  อาจหาญ ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
84 น.ส. รุ่งนภา  รักเพ่ือน ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
85 นาย ลือชาย  จิตรรักษ์ ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
86 น.ส. วรรณลดา  เชาว์เหม ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
87 น.ส. วิไลวรรณ  หิรัญรัตน์ ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
88 นาย วิษณุกรณ์  แตงด า ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
89 น.ส. สิรินทร์ทิพย์  วงศ์สวัสด์ิ ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
90 น.ส. สิรินาฎ  จันทร์สว่าง ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
91 นาย สุรวุฒิ  อารีชล ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
92 น.ส. อรินดา  ส้มเมือง ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
93 นาง อาภาพร  วรรณพฤกษ์ ร.ร.วัดวังไทร กรูด ป่าร่อน คลองสระ
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1 น.ส. ทิพวัลย์  สังข์โชติ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ท่าทองอุแท
2 นาย ประโยชน์  ผดุงอัฐ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ท่าทองอุแท
3 นาง ยุพดี  มีแก้ว ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ท่าทองอุแท
4 นาย อดุลย์  ธรรมเจริญ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ท่าทองอุแท
5 ว่าท่ีร.ต. เกรียงศักด์ิ  แนบนิรมิตร ร.ร.บ้านกงหนิง ท่าทองอุแท
6 น.ส. ศิริพร  ปักษา ร.ร.บ้านกงหนิง ท่าทองอุแท
7 น.ส. ศุภัสรา  ชิดชู ร.ร.บ้านกงหนิง ท่าทองอุแท
8 น.ส. อมิตา  โกราเมศ ร.ร.บ้านกงหนิง ท่าทองอุแท
9 น.ส. กนกพร  ปรีชาปัญญากุล ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
10 นาง กัญญาภิญญ์  สีรัตน์เจริญ ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
11 น.ส. กิตติยา  จ านงค์พันธ์ ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
12 น.ส. ขนบพร  คงทรัพย์ ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
13 น.ส. จันทร์จิรา  ใจงาม ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
14 น.ส. จิรนาฎ  เก้ือเดช ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
15 น.ส. จุฑามาศ  ศรีวิมล ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
16 นาย พงษ์ศักด์ิ  พินิจ ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
17 นาง พรพรรณ  ใจซ่ือ ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
18 น.ส. พิมพ์ใจ  เพชรฤทธ์ิ ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
19 น.ส. ภัทรทิพา  จ าเนียร ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
20 น.ส. มัณทนา  ชินนาพันธ์ ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
21 น.ส. วรากร  ถิรธนานุรักษ์ ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
22 นาง วลัยรัตน์  เมฆมีเดช ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
23 น.ส. ศรัญญา  พิมเสน ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
24 นาง ศิริพร  ฉัตรพงศ์เจริญ ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
25 น.ส. สาคร  เทพทัศน์ ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
26 นาง สุนิษา  ศรีเปาระยะ ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
27 น.ส. สุนิสา  ทับทิมทอง ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
28 นาง สุภารัตน์  ฤทธิสุนทร ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
29 นาย สุริยา  จันทร์สงค์ ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
30 นาย อนุสรณ์  หว่างดอนไพร ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201 ท่าทองอุแท
31 น.ส. จินตนารี  ศรีสุข ร.ร.บ้านดอนสน ท่าทองอุแท
32 น.ส. ทิพย์สุคนธ์  เมืองชุม ร.ร.บ้านดอนสน ท่าทองอุแท



หนา้ที ่12 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

33 นาง วรุณยุพา  อิสระนูวัฒน์ ร.ร.บ้านดอนสน ท่าทองอุแท
34 น.ส. กนกพร  ริยาพันธ์ ร.ร.บ้านดอนหลวง ท่าทองอุแท
35 นาง กรชวัล  นาคขวัญ ร.ร.บ้านดอนหลวง ท่าทองอุแท
36 น.ส. สุมิตรา  บริสุทธ์ิ ร.ร.บ้านดอนหลวง ท่าทองอุแท
37 นาง อติพร  ย่ิงไพเราะ ร.ร.บ้านดอนหลวง ท่าทองอุแท
38 นาง รัฐวรรณ  คชสวัสด์ิ ร.ร.บ้านดอนหลวง ** ท่าทองอุแท
39 น.ส. จุฑามาส  พรหมจันทร์ ร.ร.บ้านท่าโพธ์ิ ท่าทองอุแท
40 น.ส. เพ็ญจา  จันทร์ชุมแสง ร.ร.บ้านท่าโพธ์ิ ท่าทองอุแท
41 นาง อุรา  คลังวัง ร.ร.บ้านท่าโพธ์ิ ท่าทองอุแท
42 น.ส. ซ้ึงกมล  พิรุณกาญจน์ ร.ร.บ้านวังทองสามัคคี ท่าทองอุแท
43 น.ส. เนตรนภา  จุลบุญญาสิทธ์ิ ร.ร.บ้านวังทองสามัคคี ท่าทองอุแท
44 น.ส. ณิชนันทน์  ขวัญเมือง ร.ร.บ้านศิลางาม ท่าทองอุแท
45 น.ส. ธนภรณ์  เม่งยก ร.ร.บ้านศิลางาม ท่าทองอุแท
46 นาย ธาดา  อักษรช่ืน ร.ร.บ้านศิลางาม ท่าทองอุแท
47 นาย บรรพต  เจริญพร ร.ร.บ้านศิลางาม ท่าทองอุแท
48 น.ส. มาลี  ราชนิกร ร.ร.บ้านศิลางาม ท่าทองอุแท
49 นาย ยุทธนา  ฉิมยินดี ร.ร.บ้านศิลางาม ท่าทองอุแท
50 น.ส. วลัดฎา  มานะกล้า ร.ร.บ้านศิลางาม ท่าทองอุแท
51 นาย สยุมภู  โสมสุข ร.ร.บ้านศิลางาม ท่าทองอุแท
52 นาง สายชล  ไชยธวัช ร.ร.บ้านศิลางาม ท่าทองอุแท
53 นาง อรอุมา  ช่ืนเสนาะ ร.ร.บ้านศิลางาม ท่าทองอุแท
54 น.ส. อะควีนณา  สังข์เทพ ร.ร.บ้านศิลางาม ท่าทองอุแท
55 นาง อุไรวรรณ์  ยังมณี ร.ร.บ้านศิลางาม ท่าทองอุแท
56 น.ส. จิดาภา  เพ็ชรสุดศรี ร.ร.วัดเขาพระน่ิม ท่าทองอุแท
57 นาง ชฎาพร  เทพเล่ือน ร.ร.วัดเขาพระน่ิม ท่าทองอุแท
58 นาง ดาวรัตน์  ศรีภักดี ร.ร.วัดเขาพระน่ิม ท่าทองอุแท
59 นาย ธนัตต์  ชูสกุล ร.ร.วัดเขาพระน่ิม ท่าทองอุแท
60 นาย ธีระชัย  จุฑาเทพ ร.ร.วัดเขาพระน่ิม ท่าทองอุแท
61 นาง นุชนาฏ  วิชัยดิษฐ์ ร.ร.วัดเขาพระน่ิม ท่าทองอุแท
62 น.ส. ภัทรวดี  วันทะมาศ ร.ร.วัดเขาพระน่ิม ท่าทองอุแท
63 นาย วริทธิ  เพ็งมาก ร.ร.วัดเขาพระน่ิม ท่าทองอุแท
64 นาย วิชาญ  วิชัยดิษฐ์ ร.ร.วัดเขาพระน่ิม ท่าทองอุแท
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65 น.ส. ศันสนีย์  ชลีกรชูวงศ์ ร.ร.วัดเขาพระน่ิม ท่าทองอุแท
66 นาย สุรวุฒิ  แก้วโรย ร.ร.วัดเขาพระน่ิม ท่าทองอุแท
67 น.ส. อริสราวัลย์  ภคเลิศพิริยะ ร.ร.วัดเขาพระน่ิม ท่าทองอุแท
68 น.ส. ณัฐฐินี  ถ่ัวเถ่ือน ร.ร.วัดดอนยาง ท่าทองอุแท
69 นาย อุทัย  ภูริปัญญานันท์ ร.ร.วัดดอนยาง ท่าทองอุแท
70 นาง กานดา  เอ่ียมเบญจพล ร.ร.วัดบ้านใน ท่าทองอุแท
71 นาย จรัญ  เสียงใหญ่ ร.ร.วัดบ้านใน ท่าทองอุแท
72 น.ส. เดือน  ชุมสีวัน ร.ร.วัดบ้านใน ท่าทองอุแท
73 นาง วาสนา  แซ่ก่ี ร.ร.วัดบ้านใน ท่าทองอุแท
74 น.ส. ศลัณยพร  ทองถึง ร.ร.วัดบ้านใน ท่าทองอุแท
75 นาย สมมาศ  กล่ินถือศีล ร.ร.วัดบ้านใน ท่าทองอุแท
76 นาย สรายุทธ  ต้ิวต้ง ร.ร.วัดบ้านใน ท่าทองอุแท
77 น.ส. สิรินันท์  จันทร์โสม ร.ร.วัดบ้านใน ท่าทองอุแท
78 นาย เอกรัตน์  เซ่ียงฉิน ร.ร.วัดบ้านใน ท่าทองอุแท
79 น.ส. จิรัฐติกาล  ชาสุวรรณ ร.ร.วัดประสพ ท่าทองอุแท
80 นาง จุธากร  ชูพิน ร.ร.วัดประสพ ท่าทองอุแท
81 นาง เบญจวรรณ  ยวนเกิด ร.ร.วัดประสพ ท่าทองอุแท
82 น.ส. พิมพ์ชนก  ด าทอง ร.ร.วัดประสพ ท่าทองอุแท
83 นาง อารยา  อัยยะวรากูล ร.ร.วัดประสพ ท่าทองอุแท
84 นาย โกศล  หนูช่วย ร.ร.วัดอุทยาราม ท่าทองอุแท
85 นาง จีราวรรณ  เส้งค้ิว ร.ร.วัดอุทยาราม ท่าทองอุแท
86 นาย นเรศ  พวงนุ้ย ร.ร.วัดอุทยาราม ท่าทองอุแท
87 น.ส. ศศิธร  ศรีส่ง ร.ร.วัดอุทยาราม ท่าทองอุแท
88 น.ส. สุธิดา  เนียมมูสิก ร.ร.วัดอุทยาราม ท่าทองอุแท
89 น.ส. เหมวดี  ยศสิงห์ ร.ร.วัดอุทยาราม ท่าทองอุแท
90 นาย อนุรัตน์  โอชา ร.ร.วัดอุทยาราม ท่าทองอุแท
1 นาง ชฎาพร  สุพรรณพงศ์ ร.ร.บ้านทับท้อน กาญจนดิษฐ์
2 น.ส. ปลายฟ้า  ศรเกษตริน ร.ร.บ้านท่าเสาเภา กาญจนดิษฐ์
3 นาย ภูริภัทร  พิริยสถิต ร.ร.บ้านท่าเสาเภา กาญจนดิษฐ์
4 นาย กฤตพร  พัฒนกิจ ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
5 น.ส. กวิสรา  วงษ์นุ่น ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
6 น.ส. กิติยา  เก้าเอ้ียน ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
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7 นาง คนึงนิจ  แก้ววิจิตร ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
8 นาง จุไรรัตน์  รอดภัย ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
9 นาง ถาวร  ด าแก้ว ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
10 นาง ธนัญญา  พุทธิรักษ์ ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
11 นาง นุชรีย์  เชาวฤทธ์ิ ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
12 นาง ประไพ  ใจหาญ ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
13 นาง ปิยดา  สตันน๊อด ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
14 นาง ปิยะนุช  โสตย้ิม ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
15 นาย ภาณุโรจน์  โสตย้ิม ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
16 นาง รัชนี  ประสมกิจ ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
17 น.ส. ศันสนีย์  แสงฉวาง ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
18 นาง ศิริวรรณ  เร่ิมฤกษ์ ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
19 นาง สุณี  สุรทิน ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
20 น.ส. สุพรรษา  กรเพชร ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
21 นาง สุภาพร  ปานราม ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
22 น.ส. อาบีบ๊ะ  หวันมาน ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
23 น.ส. อามีเนาะ  เวาะแซ ร.ร.บ้านบางส าโรง กาญจนดิษฐ์
24 น.ส. กมลรัตน์  กระสันต์ ร.ร.บ้านปากกะแดะ กาญจนดิษฐ์
25 น.ส. เจตน์สุดา  ค าทอง ร.ร.บ้านปากกะแดะ กาญจนดิษฐ์
26 น.ส. เฉลิมขวัญ  วิริยะโพธิการ ร.ร.บ้านปากกะแดะ กาญจนดิษฐ์
27 น.ส. นันทวดี  สิงโหพล ร.ร.บ้านปากกะแดะ กาญจนดิษฐ์
28 น.ส. บุศรากร  บุญชู ร.ร.บ้านปากกะแดะ กาญจนดิษฐ์
29 นาง พิกุล  เมืองน้อย ร.ร.บ้านปากกะแดะ กาญจนดิษฐ์
30 นาง พิลาวรรณ  ชัยรัตน์ ร.ร.บ้านปากกะแดะ กาญจนดิษฐ์
31 นาง สุนันทา  สมพันธ์ ร.ร.บ้านปากกะแดะ กาญจนดิษฐ์
32 นาย อดิศักด์ิ  คงเมคา ร.ร.บ้านปากกะแดะ กาญจนดิษฐ์
33 นาย อรัญ  หลิมทอง ร.ร.บ้านปากกะแดะ กาญจนดิษฐ์
34 น.ส. อมรรัตน์  สายชนะพันธ์ ร.ร.บ้านหนองเปล กาญจนดิษฐ์
35 นาง กฤษณา  สาและ ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
36 น.ส. ดวงทิพย์  ใจยะสุ ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
37 นาง เด่นนภา  แก้วสีทอง ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
38 น.ส. นริศรา  คงมณี ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
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39 นาง เนาวเรศ  สุขสุวรรณ ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
40 นาง บุบผา  จันทร์สงค์ ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
41 นาง เบญจวรรณ  ยะฝา ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
42 นาง ปาริชาต  ร่ืนรส ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
43 น.ส. พรทิพย์  ย่องอ้ัน ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
44 นาง พรทิพา  รอดด า ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
45 น.ส. มยุรี  รัตนกาญจน์ ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
46 น.ส. ฤทัย  มังกรรัตน์ ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
47 นาง วิลาสินี  เทพนะ ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
48 นาย วุฒิชัย  สมพันธ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
49 นาย สิรวิชญ์  ทองปรีชา ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
50 นาง โสภนา  จันทร์เจริญ ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
51 น.ส. อภิวันท์  จ าปาศรี ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
52 นาง อารีรัตน์  แก้วนวล ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
53 น.ส. เอมอร  แคล้วคลาด ร.ร.วัดกาญจนาราม กาญจนดิษฐ์
54 น.ส. นวรัตน์  เฉลิมวิทยากุล ร.ร.วัดกาญจนาราม ** กาญจนดิษฐ์
55 น.ส. จุฬาลักษณ์  ส่งศรี ร.ร.วัดเขาแก้ว กาญจนดิษฐ์
56 น.ส. พัชรินทร์  ผุดเพชรแก้ว ร.ร.วัดเขาแก้ว กาญจนดิษฐ์
57 นาง สุนันทิพย์  เรืองศรี ร.ร.วัดเขาแก้ว กาญจนดิษฐ์
58 นาง สุมณฑา  บูรณากูล ร.ร.วัดเขาแก้ว กาญจนดิษฐ์
59 นาย อภิชาต  กาบขุนทด ร.ร.วัดเขาแก้ว กาญจนดิษฐ์
60 นาง อรัญญา  คงเทพ ร.ร.วัดเขาแก้ว กาญจนดิษฐ์
61 นาง อวยพร  ซุ่นก่ี ร.ร.วัดเขาแก้ว กาญจนดิษฐ์
62 นาง อาภรทิพย์  บัลลังก์ ร.ร.วัดเขาแก้ว กาญจนดิษฐ์
63 นาง อุษณา  ผอมกลัด ร.ร.วัดเขาแก้ว กาญจนดิษฐ์
64 น.ส. กชพร  หมุนหลี ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
65 น.ส. กวิสรา  อินทร์เทพ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
66 นาย ขจรศักด์ิ  จันทร์สว่าง ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
67 น.ส. ขนิษฐา  กาบขุนทด ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
68 น.ส. ขิมมุก  นุ่นทิพย์ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
69 น.ส. จรรยาภรณ์  ศิริกาญจน์ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
70 ว่าท่ีร.ต. จิรวุฒิ  โชติถิรสมพงศ์ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
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71 นาง จิราพร  ขอนแก้ว ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
72 น.ส. ชุติกาญจน์  แม้นเมฆ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
73 นาง ฐานิตา  แก้วมหา ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
74 นาง ณฐมน  แก้วอ าดี ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
75 น.ส. ณิชา  มีแสง ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
76 นาง ดวงเพ็ญ  อินทร์แก้ว ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
77 น.ส. ทิยา  บัวมณี ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
78 น.ส. ธิติมา  ตุกชูแสง ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
79 น.ส. นงลักษณ์  ทองสีสัน ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
80 นาง นวลฉวี  ไทรบุรี ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
81 นาง ปัตมา  จินดากาญจน์ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
82 น.ส. ปิยวรรณ  คีรีสุทธ์ิ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
83 นาย พงศกร  โสภา ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
84 นาง พัชรา  จามพัฒน์ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
85 นาย พานุ  นราภัย ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
86 นาง รัตติยา  ธีระเผ่าพันธ์ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
87 นาง ราศรี  วิชัยดิษฐ์ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
88 นาง วณิชชา  เด่ียววาณิชย์ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
89 น.ส. วิชชุดา  เสือแก้ว ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
90 น.ส. วิลัยลักษณ์  ด าคง ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
91 นาย วีระพงษ์  รอดเม่ือ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
92 นาง ศิริวิมล  ช่วยรักษ์ ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
93 นาย สุเทพ  ชูมี ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
94 น.ส. เสาวลักษณ์  จันทร์ล่อง ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
95 น.ส. อ้อมใจ  อร่าม ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
96 น.ส. อัญชุลี  แพเพชรทอง ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) กาญจนดิษฐ์
97 น.ส. กรวีร์  ฉิมนวล ร.ร.วัดนิกรประสาท กาญจนดิษฐ์
98 น.ส. จรรยา  เจ๊ะเหยง ร.ร.วัดนิกรประสาท กาญจนดิษฐ์
99 นาง จันทณี  ศรีอุไร ร.ร.วัดนิกรประสาท กาญจนดิษฐ์
100 น.ส. ญาณิกา  เหล่าโกทา ร.ร.วัดนิกรประสาท กาญจนดิษฐ์
101 นาง ทัศนียา  กิตติปรัชญากุล ร.ร.วัดนิกรประสาท กาญจนดิษฐ์
102 นาง มะลิวรรณ  รัตนจิตต์ ร.ร.วัดนิกรประสาท กาญจนดิษฐ์
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103 นาง สุพรรณี  สุทธิเนียม ร.ร.วัดนิกรประสาท กาญจนดิษฐ์
104 น.ส. อติยา  เพชรสุวรรณ ร.ร.วัดนิกรประสาท กาญจนดิษฐ์
105 น.ส. กัลยาณี  เมืองข า ร.ร.วัดพ่วง กาญจนดิษฐ์
106 นาย ธนิต  เพชรรักษ์ ร.ร.วัดพ่วง กาญจนดิษฐ์
107 น.ส. พรพรหม  ล้ิมทองสกุล ร.ร.วัดพ่วง กาญจนดิษฐ์
108 น.ส. อาทิตยา  ทองปลอด ร.ร.วัดพ่วง กาญจนดิษฐ์
109 น.ส. ชนิกานต์  พุทธารักษ์ ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
110 นาง ดุษฎี  ขอประเสริฐ ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
111 นาย น าชัย  รักการ ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
112 น.ส. บุษบา  หล่อพันธ์ ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
113 น.ส. ปิยวรรณ  เพ็ชรเพ็ง ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
114 นาย พงษ์ศักด์ิ  เจ๊ะยะหลี ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
115 น.ส. รัตนา  นาคมุสิก ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
116 นาง เรวดี  แจ้งอักษร ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
117 นาง วนิดา  นิลสังข์ ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
118 น.ส. สาคร  สุทธิรักษ์ ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
119 นาย อภิศักด์ิ  เพ็ชร์รัตน์ ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
120 นาย กฤติเดช  เจริญคีรี ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
121 น.ส. จันทิมา  จันทร์แจ้ง ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
122 น.ส. ซูไรยา  มูสามี ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
123 น.ส. ณิชกุล  บุญชด ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
124 นาง เบญจวรรณ  พรหมจันทร์ ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
125 นาง ปนัดดา  เรืองเกิด ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
126 นาง ยุพดี  เกิดแสงสุริยงค์ ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
127 นาย รัฐพงษ์  พงศาปาน ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
128 นาง วัฒนาพร  แจ่มสุริยา ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
129 นาง วันเพ็ญ  ถ้ าจันทร์ ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
130 นาง วิไลวัลย์  ช่วยสงค์ ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
131 น.ส. สุฑารัตน์  เต็มรักษ์ ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
132 นาง อัญมณี  พรหมมณี ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์
1 นาย คล้อย  สังฆะมาศ ร.ร.บ้านคลองกรูด ช้างคู่
2 น.ส. จุฑารัตน์  กรองทอง ร.ร.บ้านคลองกรูด ช้างคู่
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3 น.ส. กัญญารัตน์  หลงเศษ ร.ร.บ้านควนนิมิต ช้างคู่
4 น.ส. กานต์ธิดา  ปานทอง ร.ร.บ้านควนนิมิต ช้างคู่
5 นาง ชนิฎา  นาคพิน ร.ร.บ้านควนนิมิต ช้างคู่
6 ว่าท่ีร.ต.หญิง นลิตา  ปานแป้น ร.ร.บ้านควนนิมิต ช้างคู่
7 น.ส. ปูริดา  จิระพันธ์ทวีวงศ์ ร.ร.บ้านควนนิมิต ช้างคู่
8 นาย มงคล  บัวอ่อน ร.ร.บ้านควนนิมิต ช้างคู่
9 น.ส. วันทนา  เกาะกลาง ร.ร.บ้านควนนิมิต ช้างคู่
10 น.ส. อรนุช  ผลบุญ ร.ร.บ้านควนนิมิต ช้างคู่
11 นาง อรพีร์  อ่ิมจร ร.ร.บ้านควนนิมิต ช้างคู่
12 น.ส. นงนภัส  ปานสมุทร์ ร.ร.บ้านควนราชา ช้างคู่
13 นาง พิมพกานต์  จันทร์ภักดี ร.ร.บ้านควนราชา ช้างคู่
14 นาย วรรณยุกต์  ด ามุณี ร.ร.บ้านควนราชา ช้างคู่
15 น.ส. ศิริพร  บุญรักษ์ ร.ร.บ้านควนราชา ช้างคู่
16 น.ส. ปนัดดา  สามารถ ร.ร.บ้านมะม่วงหวาน ช้างคู่
17 ว่าท่ีร.ต. ภัทร  บัวสกัด ร.ร.บ้านมะม่วงหวาน ช้างคู่
18 น.ส. กรรณิการ์  โต๊ะหมัด ร.ร.บ้านวังหวาย ช้างคู่
19 นาง ทวีวรรณ  จันทนาคิน ร.ร.บ้านวังหวาย ช้างคู่
20 นาง สุภาภรณ์  ศรีทิพย์ ร.ร.บ้านวังหวาย ช้างคู่
21 นาง ชุติมา  สงนวล ร.ร.บ้านไสขาม ช้างคู่
22 นาย ทวีศักด์ิ  บุญล้ า ร.ร.บ้านไสขาม ช้างคู่
23 น.ส. ปัทมาพร  บุญกรด ร.ร.บ้านไสขาม ช้างคู่
24 น.ส. พรรณระวินท์  สุดสวาสด์ิ ร.ร.บ้านไสขาม ช้างคู่
25 น.ส. ศศิพิมพ์  ชุมทอง ร.ร.บ้านไสขาม ช้างคู่
26 นาย อัษฎากร  สอนทอง ร.ร.บ้านไสขาม ช้างคู่
27 นาง เกษร  กวีพราหมณ์ ร.ร.บ้านไสตอ ช้างคู่
28 นาง เจรวรรณ  วงศ์สวัสด์ิ ร.ร.บ้านไสตอ ช้างคู่
29 น.ส. นภสร  เพชร์กูล ร.ร.บ้านไสตอ ช้างคู่
30 นาย ปริชญ์  แก้วชุม ร.ร.บ้านไสตอ ช้างคู่
31 น.ส. ภิรมญา  รอดภัย ร.ร.บ้านไสตอ ช้างคู่
32 นาง อนงค์นาฏ  ทองยวน ร.ร.บ้านไสตอ ช้างคู่
33 นาง อาภรณ์  จิตสงค์ ร.ร.บ้านไสตอ ช้างคู่
34 น.ส. กัญญาภัค  ภวภูตานนท์ ร.ร.บ้านห้วยด่าน ช้างคู่
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35 นาย ทวีศักด์ิ  บุญคง ร.ร.บ้านห้วยด่าน ช้างคู่
36 น.ส. เทียนใจ  คงไพร ร.ร.บ้านห้วยด่าน ช้างคู่
37 นาง มนิกา  บุญร่ม ร.ร.บ้านห้วยด่าน ช้างคู่
38 น.ส. วันวิสา  ทิพย์สุวรรณ ร.ร.บ้านห้วยด่าน ช้างคู่
39 นาย เอกลักษณ์  ทองแช่ม ร.ร.บ้านห้วยด่าน ช้างคู่
40 น.ส. จรียา  เกล้ียงมุณี ร.ร.บ้านห้วยด่าน ** ช้างคู่
41 นาง ฉวีวรรณ  ศรีกวางทอง ร.ร.บ้านห้วยโศก ช้างคู่
42 นาง นวลทิพา  ชูช่วย ร.ร.บ้านห้วยโศก ช้างคู่
43 นาง นาถวิภา  ทิพย์บรรพต ร.ร.บ้านห้วยโศก ช้างคู่
44 นาย มนต์ชัย  คงทรัพย์ ร.ร.บ้านห้วยโศก ช้างคู่
45 น.ส. วทันยพร  วันนุบล ร.ร.บ้านห้วยโศก ช้างคู่
46 ว่าท่ีร.ต.หญิง วรรญารัตน์  เรืองมณียา ร.ร.บ้านห้วยโศก ช้างคู่
47 น.ส. ศิรยาศ์  อสิอุโค ร.ร.บ้านห้วยโศก ช้างคู่
48 น.ส. ศิริกานต์  ชาญชล ร.ร.บ้านห้วยโศก ช้างคู่
49 นาย สิทธิพร  ทองแกมแก้ว ร.ร.บ้านห้วยโศก ช้างคู่
50 น.ส. สุดาทิพย์  เรืองโรจน์ ร.ร.บ้านห้วยโศก ช้างคู่
51 น.ส. สุรีพร  บุญรอด ร.ร.บ้านห้วยโศก ช้างคู่
52 น.ส. อมรรัตน์  สิทธิเดช ร.ร.บ้านห้วยโศก ช้างคู่
53 น.ส. จีรญา  จินกระวี ร.ร.บ้านหัวหมากบน ช้างคู่
54 นาง ชวนพิศ  พัฒนพงษ์ ร.ร.บ้านหัวหมากบน ช้างคู่
55 นาย ธนภัค  แสงมุณี ร.ร.บ้านหัวหมากบน ช้างคู่
56 น.ส. ธัญติญา  ชอบประกอบกิจ ร.ร.บ้านหัวหมากบน ช้างคู่
57 น.ส. ประครองขวัญ  หนูเอก ร.ร.บ้านหัวหมากบน ช้างคู่
58 นาง ผกามาศ  หนูแดง ร.ร.บ้านหัวหมากบน ช้างคู่
59 นาง พูนสุข  เผือกเดช ร.ร.บ้านหัวหมากบน ช้างคู่
60 น.ส. วนัชพร  บริสุทธ์ิ ร.ร.บ้านหัวหมากบน ช้างคู่
61 นาง ศริมา  เสนย้ิม ร.ร.บ้านหัวหมากบน ช้างคู่
62 น.ส. ขนิษฐา  ชุมเขียว ร.ร.บ้านหัวหมากล่าง ช้างคู่
63 น.ส. จาริณี  เรืองทอง ร.ร.บ้านหัวหมากล่าง ช้างคู่
64 น.ส. จุฑามาศ  โสมกล้ิง ร.ร.บ้านหัวหมากล่าง ช้างคู่
65 นาง นภาทิพย์  จะรา ร.ร.บ้านหัวหมากล่าง ช้างคู่
66 นาง ปิยนาถ  เช่ียวสมุทร ร.ร.บ้านหัวหมากล่าง ช้างคู่
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67 น.ส. พัชยา  มากแก้ว ร.ร.บ้านหัวหมากล่าง ช้างคู่
68 นาง มาดี  กุลมาตย์ ร.ร.บ้านหัวหมากล่าง ช้างคู่
69 น.ส. ศุภสร  แซ่ล่ิม ร.ร.บ้านหัวหมากล่าง ช้างคู่
70 นาง กานต์ชนก  นวลขาว ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
71 น.ส. ทิพวรรณ  ขาวกริบ ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
72 น.ส. นวรัตน์  รัตตะนอง ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
73 น.ส. น้ าฝน  ทองเกตุ ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
74 นาง นิตยา  ตรีรัตน์ ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
75 น.ส. พิชชานันท์  ใจแจ้ง ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
76 น.ส. แพรไพลิน  ภูมิประสิทธ์ิ ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
77 นาง มลฤดี  แซ่ด่าน ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
78 น.ส. วรรณวิศา  สุวรรณชาตรี ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
79 นาย วิชวุฒิ  เพ็ชรรัตน์ ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
80 น.ส. วิมลรัตน์  อัยยะศิริ ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
81 นาย วิระวงค์  จันนาคิน ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
82 น.ส. วิไลลักษณ์  ศรีใหม่ ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
83 น.ส. ศศิธร  ไชยโยธา ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
84 นาย สุขสวัสด์ิ  จิตติอาภรณ์ ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
85 น.ส. สุพรรษา  ทองพัฒน์ ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
86 น.ส. หน่ึงฤดี  ชูดวงจันทร์ ร.ร.วัดกงตาก ช้างคู่
87 น.ส. กฤษตนัน  สุวรรณบัณฑิตย์ ร.ร.วัดปากคู ช้างคู่
88 นาย โกศล  รอดเจริญ ร.ร.วัดปากคู ช้างคู่
89 น.ส. จันทิมา  คงเพ็ชร ร.ร.วัดปากคู ช้างคู่
90 นาย ทวีศักด์ิ  จันทะโสม ร.ร.วัดปากคู ช้างคู่
91 นาง ธิดารัตน์  ชูปันหวาน ร.ร.วัดปากคู ช้างคู่
92 น.ส. ปิยธิดด์  วงศ์มหาชัย ร.ร.วัดปากคู ช้างคู่
93 น.ส. ภัททิยา  เพชรคงทอง ร.ร.วัดปากคู ช้างคู่
94 นาง ศาริณี  แก้วประดับ ร.ร.วัดปากคู ช้างคู่
95 น.ส. อรจันทร์  วันแรก ร.ร.วัดปากคู ช้างคู่
96 น.ส. อรสุมา  ชิตกุล ร.ร.วัดปากคู ช้างคู่
97 น.ส. กนกวรรณ  พวงประทุม ร.ร.วัดพุฒ ช้างคู่
98 น.ส. ชนม์ณกานต์  ประชุมรัตน์ ร.ร.วัดพุฒ ช้างคู่
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99 นาย ทนงศักด์ิ  หิรัญเรือง ร.ร.วัดพุฒ ช้างคู่
100 นาย ธรรมจักร  แท่นจันทร์ ร.ร.วัดพุฒ ช้างคู่
101 ว่าท่ีร.ต. ประสงค์  รอดด า ร.ร.วัดพุฒ ช้างคู่
102 นาง วิมล  เสถียรคุณ ร.ร.วัดพุฒ ช้างคู่
103 น.ส. สุวนันท์  สุวรรณวงษ์ ร.ร.วัดพุฒ ช้างคู่
104 นาง อรอุมา  สุขแก้ว ร.ร.วัดพุฒ ช้างคู่
1 นาง จันทร์จิรา  เช้ือพงษ์พันธ์ ร.ร.บ้านคลองคราม ปากแพรก
2 นาย ชลนาถ  นาวี ร.ร.บ้านคลองคราม ปากแพรก
3 นาย ณรงค์เดช  ด าศิริ ร.ร.บ้านคลองคราม ปากแพรก
4 น.ส. พนัสดา  รักขาว ร.ร.บ้านคลองคราม ปากแพรก
5 น.ส. ภวมัย  เพ็ชรคงทอง ร.ร.บ้านคลองคราม ปากแพรก
6 น.ส. ศิริรัตน์  เพชรพรหม ร.ร.บ้านคลองคราม ปากแพรก
7 น.ส. สุรียา  วันทอง ร.ร.บ้านคลองคราม ปากแพรก
8 นาย ธาดา  โพธ์ิขวาง ร.ร.บ้านคอกช้าง ปากแพรก
9 นาง ปาริฉัตร  สอาดฤทธ์ิ ร.ร.บ้านคอกช้าง ปากแพรก
10 นาย พงษ์พัฒน์  ทรัพย์เจริญ ร.ร.บ้านคอกช้าง ปากแพรก
11 นาง เพชรรัตน์  ภู่พัสกร ร.ร.บ้านคอกช้าง ปากแพรก
12 นาย สมพร  แก้วมณี ร.ร.บ้านคอกช้าง ปากแพรก
13 น.ส. หทัยภัทร  คงแป้น ร.ร.บ้านคอกช้าง ปากแพรก
14 น.ส. กัณวัล  สวัสดี ร.ร.บ้านคอกช้าง ** ปากแพรก
15 น.ส. จีรภรณ์  เหมียเมือง ร.ร.บ้านดอนเสาธง ปากแพรก
16 นาย ไทยรงค์  กองสุข ร.ร.บ้านดอนเสาธง ปากแพรก
17 น.ส. อาริตา  ทิพย์หมัด ร.ร.บ้านดอนเสาธง ปากแพรก
18 นาย กีรติ  สังแสตมป์ ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก
19 นาง จันทศิลป์  ลักษณจันทร์ ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก
20 นาง จารีพร  รอดสุข ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก
21 นาย จิรศักด์ิ  ทองเพชร ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก
22 นาง ฉเณกกัญณา  พรหมอินทร์ ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก
23 น.ส. พุทธชาติ  กล่อมเมฆ ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก
24 น.ส. รัตนา  คลาดทุกข์ ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก
25 น.ส. วณัฐสนันท์  กมลบูรณ์ ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก
26 น.ส. สิริกานต์  สุวรรณฉิม ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก
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27 นาง กัลยา  ศรีชู ร.ร.บ้านศรีชัยคราม ปากแพรก
28 นาง ภาวนา  สินกัน ร.ร.บ้านศรีชัยคราม ปากแพรก
29 น.ส. ลัดดาวัลย์  เอียดเงิน ร.ร.บ้านศรีชัยคราม ปากแพรก
30 นาง สุภารัตน์  ศรีเนียม ร.ร.บ้านศรีชัยคราม ปากแพรก
31 น.ส. อัจฉราภรณ์  จิตร์มุ่ง ร.ร.บ้านศรีชัยคราม ปากแพรก
32 นาย วิโรจน์  สุขแก้ว ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี ปากแพรก
33 นาง จิรพรรณ  สิกขวัฒน์ ร.ร.วัดคีรีวง ปากแพรก
34 น.ส. สุธาสินี  สุทธินุ้ย ร.ร.วัดคีรีวง ปากแพรก
35 ว่าท่ีร.ต. สุเมธ  ไทยกลาง ร.ร.วัดคีรีวง ปากแพรก
36 นาง จาริณี  บุญร่ม ร.ร.วัดชลคราม ปากแพรก
37 น.ส. เทิดขวัญ  ชูมี ร.ร.วัดชลคราม ปากแพรก
38 นาง ปรีดา  แก้วมณี ร.ร.วัดชลคราม ปากแพรก
39 น.ส. กมลาสน์  ใจเพชร ร.ร.วัดนทีวัฒนาราม ปากแพรก
40 น.ส. จารุวรรณ  จ านงค์รัตน์ ร.ร.วัดนอก ปากแพรก
41 นาย จิระพันธ์  จันทร์พัฒน์ ร.ร.วัดนอก ปากแพรก
42 น.ส. จิราภรณ์  หมานพัฒน์ ร.ร.วัดนอก ปากแพรก
43 นาง เบญจรัตน์  วิชัยดิษฐ ร.ร.วัดนอก ปากแพรก
44 นาย สุพจน์  พรหมจินดา ร.ร.วัดนอก ปากแพรก
45 น.ส. ดวงลัดดา  ปะระทัง ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ปากแพรก
46 น.ส. ปอยฝน  สุขมาก ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ปากแพรก
47 นาย พงศ์ปกรณ์  เรืองเกิด ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ปากแพรก
48 น.ส. โสมวิสาข์  โดยเจริญ ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ปากแพรก
49 นาย โสวัฒน์  เส้งประถม ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ปากแพรก
50 น.ส. อังคณา  แสนภักดี ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ปากแพรก
51 น.ส. มัลลิกา  สุขเกิด ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ** ปากแพรก
1 น.ส. กุ๊ดามา  โสมอะ ร.ร.ชุมชนบ้านนางก า ดอนสัก
2 นาย เกียรติวัฒน์  สมณะ ร.ร.ชุมชนบ้านนางก า ดอนสัก
3 น.ส. ขวัญจิรา  ต่อติด ร.ร.ชุมชนบ้านนางก า ดอนสัก
4 นาย ชัชชัย  ไชยโย ร.ร.ชุมชนบ้านนางก า ดอนสัก
5 น.ส. ดวงกมล  รักชาติ ร.ร.ชุมชนบ้านนางก า ดอนสัก
6 น.ส. นุชรี  ข่ีทอง ร.ร.ชุมชนบ้านนางก า ดอนสัก
7 น.ส. เรวดี  ทับเกล้ียง ร.ร.ชุมชนบ้านนางก า ดอนสัก
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8 นาง สรายุธ  รักภู่ ร.ร.ชุมชนบ้านนางก า ดอนสัก
9 น.ส. สุภาวรรณ  จิตต์เพ่ง ร.ร.ชุมชนบ้านนางก า ดอนสัก
10 นาง สุรีย์  ปานสังข์ ร.ร.ชุมชนบ้านนางก า ดอนสัก
11 นาย อลงกรณ์  ไทยแท้ ร.ร.ชุมชนบ้านนางก า ดอนสัก
12 นาง จารีภรณ์  ช่างสุวรรณ์ ร.ร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ดอนสัก
13 นาย ธนาวุฒิ  จันทร์สน ร.ร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ดอนสัก
14 น.ส. ธาราทิพย์  สุทัศธารานันท์ ร.ร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ดอนสัก
15 นาง ปรีดา  เต็มพร้อม ร.ร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ดอนสัก
16 น.ส. พัชราภรณ์  ชัยเมือง ร.ร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ดอนสัก
17 น.ส. มนัสชนก  เทพเจริญ ร.ร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ดอนสัก
18 นาง สุภาพร  มีสิทธ์ิ ร.ร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ดอนสัก
19 น.ส. หทัยชนก  เพ็งหนู ร.ร.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ดอนสัก
20 นาง เฉลิมขวัญ  ทองสุก ร.ร.บ้านเกาะนกเภา ดอนสัก
21 น.ส. อารี  มลไชย ร.ร.บ้านเกาะนกเภา ดอนสัก
22 นาย เอกพล  วงศ์ประจันต์ ร.ร.บ้านเกาะนกเภา ดอนสัก
23 นาง นิตยา  สาระคง ร.ร.บ้านเกาะพลวย ดอนสัก
24 นาง จริยา  นุชพานิช ร.ร.บ้านน้ าฉา ดอนสัก
25 ว่าท่ีร.ต.หญิง บุญธณัฏฐา  โชติสิงห์ ร.ร.บ้านน้ าฉา ดอนสัก
26 น.ส. มุทิตา  สูตบุตร ร.ร.บ้านน้ าฉา ดอนสัก
27 นาย วรพจน์  บัวจันทร์ ร.ร.บ้านน้ าฉา ดอนสัก
28 น.ส. วราพร  เกล้ียงประดิษฐ์ ร.ร.บ้านน้ าฉา ดอนสัก
29 นาย สมภพ  ทองจันทร์ ร.ร.บ้านน้ าฉา ดอนสัก
30 น.ส. สุนิษา  ชาญเช่ียว ร.ร.บ้านน้ าฉา ดอนสัก
31 น.ส. สุรีย์วัลย์  ขวัญเมือง ร.ร.บ้านน้ าฉา ดอนสัก
32 น.ส. อรทัย  นาคพันธ์ุ ร.ร.บ้านน้ าฉา ดอนสัก
33 น.ส. อัจฉรา  เปรมปรีดา ร.ร.บ้านน้ าฉา ดอนสัก
34 นาย ฉัตรชัย  ชูศิริ ร.ร.บ้านปากดอนสัก ดอนสัก
35 น.ส. ดารนี  ช่วยสองเมือง ร.ร.บ้านปากดอนสัก ดอนสัก
36 น.ส. นรินาถ  ศรีพัฒน์ ร.ร.บ้านปากดอนสัก ดอนสัก
37 น.ส. วิชาฎา  เจริญเปล่ียน ร.ร.บ้านปากดอนสัก ดอนสัก
38 น.ส. สิริรัตน์  แซ่เล่า ร.ร.บ้านปากดอนสัก ดอนสัก
39 นาง เอ้ือมเดือน  คงสุด ร.ร.บ้านปากดอนสัก ดอนสัก
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40 น.ส. จารุวรรณ  จันทร์เกิด ร.ร.บ้านห้วยเสียด ดอนสัก
41 น.ส. ณัฐธีรา  ทองสีนุช ร.ร.บ้านห้วยเสียด ดอนสัก
42 น.ส. สิริลักษณ์  ยังด า ร.ร.บ้านห้วยเสียด ดอนสัก
43 น.ส. จันทราภรณ์  สุขสวัสด์ิ ร.ร.วัดสิงขร ดอนสัก
44 น.ส. นลิษา  ศรีม่ันคง ร.ร.วัดสิงขร ดอนสัก
45 น.ส. รัตนวรรณ  นันทเกษตร ร.ร.วัดสิงขร ดอนสัก
46 น.ส. รัตนาภา  นาเวียง ร.ร.วัดสิงขร ดอนสัก
47 น.ส. วิลาสินี  สายทองแท้ ร.ร.วัดสิงขร ดอนสัก
48 นาย วีรยุทธ  แก้วเกล้ียง ร.ร.วัดสิงขร ดอนสัก
49 นาย ศักดา  แตงอ่อน ร.ร.วัดสิงขร ดอนสัก
50 น.ส. สุภาวดี  พัฒกรด ร.ร.วัดสิงขร ดอนสัก
51 น.ส. อมรรัตน์  สามสุวรรณ ร.ร.วัดสิงขร ดอนสัก
52 น.ส. กชพรรณ  จันทฤทธ์ิ ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
53 นาง กรรณิการ์  บุษบรรณ ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
54 น.ส. จิรารัตน์  มุขดา ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
55 น.ส. ชวนพิศ  คชริน ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
56 น.ส. ดาวรัชดา  ทิพย์เสภา ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
57 นาย ทศพร  ประยูรบุตร ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
58 น.ส. ธนาลักษมี  เกตุเอียด ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
59 นาง ธิดา  ล้านเพ็ชร ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
60 นาง ธิดารัตน์  แก้วชะฎา ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
61 น.ส. นันทนพร  ชูนินทร์ ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
62 นาง เพ็ญภาวรรณ  ทวีทรัพย์ ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
63 น.ส. มณฑา  นาคพันธ์ุ ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
64 น.ส. มัณฑนา  พลเพชร ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
65 นาง วิภาวี  อินทรสุวรรณ ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
66 น.ส. สุกัญญา  คงศาลา ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
67 นาง สุมาลี  รัตนศศิกานต์ ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
68 นาง หทัยภัทร  โถวรุ่งเรือง ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
69 น.ส. อรอุมา  มหรรณพ ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
70 นาง อริยา  รักภู่ ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
71 น.ส. อัสนี  มีเผือก ร.ร.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก
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1 น.ส. จริญญา  ป่ินพงค์ ร.ร.บ้านดอนธูป สมุย 1
2 น.ส. ดลพร  ทองเหลือ ร.ร.บ้านดอนธูป สมุย 1
3 ว่าท่ีร.ต. พงศ์ภิวัฒน์  แก้วเหลา ร.ร.บ้านดอนธูป สมุย 1
4 น.ส. พิมพิศา  จันทรมณี ร.ร.บ้านดอนธูป สมุย 1
5 นาย อภิเดช  จิตรมุ่ง ร.ร.บ้านดอนธูป สมุย 1
6 น.ส. อรอุมา  กะลาสี ร.ร.บ้านดอนธูป สมุย 1
7 นาย โกศล  สมคะเน ร.ร.บ้านหน้าค่าย สมุย 1
8 น.ส. ชนัดดา  แสงเทศ ร.ร.บ้านหน้าค่าย สมุย 1
9 น.ส. ชนิดา  ดาราไก ร.ร.บ้านหน้าค่าย สมุย 1
10 น.ส. ณัฐวรา  ยะภักดี ร.ร.บ้านหน้าค่าย สมุย 1
11 นาย ธีระพงศ์  ด าสัย ร.ร.บ้านหน้าค่าย สมุย 1
12 น.ส. นิลาวรรณ  บุญทอง ร.ร.บ้านหน้าค่าย สมุย 1
13 น.ส. นูรีนา  ยูโซะ ร.ร.บ้านหน้าค่าย สมุย 1
14 น.ส. นูรุสมีนี  อาแว ร.ร.บ้านหน้าค่าย สมุย 1
15 น.ส. ปวีณา  สมนวล ร.ร.บ้านหน้าค่าย สมุย 1
16 น.ส. ฤดีวรรณ  พิบูลย์สวัสด์ิ ร.ร.บ้านหน้าค่าย สมุย 1
17 น.ส. อรวรรณ  กลับเกลือน ร.ร.บ้านหน้าค่าย สมุย 1
18 น.ส. อรอุมา  รัจรัญ ร.ร.บ้านหน้าค่าย สมุย 1
19 น.ส. กนกวรรณ  อยู่สกุล ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
20 น.ส. กรรภิรมย์  ล่ิมสถาพร ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
21 นาง กิตยนันท์  จังจาตุพร ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
22 นาง จุฑารัตน์  เรืองไชย ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
23 นาง นวลจันทร์  ล้ิมทอง ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
24 นาย เป็นต้น  จินะกุล ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
25 นาย ภูวเรศ  มีศรี ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
26 นาย วรเทพ  กามูณี ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
27 นาย วินัย  เพ็งเคียน ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
28 นาง ศิรา  คงคล้าย ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
29 นาง สุดาวัลย์  พูลผล ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
30 นาง อัจฉรากร  เพชรทอง ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
31 นาง อัมราภรณ์  เดือนจ ารูญ ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
32 นาง อุไรวรรณ  พันธ์ุแก้ว ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
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33 นาย เอกลักษณ์  ขวยเจริญ ร.ร.บ้านอ่างทอง สมุย 1
34 นาย สุธรรม  กาญจนพันธ์ุ ร.ร.บ้านอ่างทอง ** สมุย 1
35 น.ส. ไซนับ  สมหวัง ร.ร.วัดกลาง สมุย 1
36 นาย พีรพัฒน์  ณ ปัตตานี ร.ร.วัดกลาง สมุย 1
37 นาง มณฑา  นาคพิน ร.ร.วัดกลาง สมุย 1
38 นาง มลิวัลย์  บุญล่ี ร.ร.วัดกลาง สมุย 1
39 น.ส. รัชนี  แขกเต๊ะ ร.ร.วัดกลาง สมุย 1
40 น.ส. สุวรรดี  สังข์ปาน ร.ร.วัดกลาง สมุย 1
41 นาย สุไหรหมาน  ด าใหม ร.ร.วัดกลาง สมุย 1
42 น.ส. ฮุสนา  จานะ ร.ร.วัดกลาง สมุย 1
43 น.ส. จิราพร  เพชรคูหา ร.ร.วัดคีรีวงการาม สมุย 1
44 นาย ด ารงพล  อินทจันทร์ ร.ร.วัดคีรีวงการาม สมุย 1
45 น.ส. กฤตกร  เมืองพรหม ร.ร.วัดคุณาราม สมุย 1
46 น.ส. จันทร์จิรา  ชอบกตัญญู ร.ร.วัดคุณาราม สมุย 1
47 น.ส. ภัทรียา  ธรรมภัทรกุล ร.ร.วัดคุณาราม สมุย 1
48 น.ส. กุสุมา  ทองเน้ืองาม ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
49 น.ส. เนาวมา  อินทร์แก้ว ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
50 น.ส. ประภา  พันธ์ทองดี ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
51 น.ส. ปิตินันท์  ทองนอก ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
52 น.ส. ภัทรวดี  พลเพ็ชร ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
53 น.ส. ภัทราภรณ์  วุฒิมานพ ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
54 น.ส. มาลัยลักษณ์  รัจรัล ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
55 น.ส. เมทินี  ฝอยทอง ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
56 นาย รัตนพล  ล่องโลก ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
57 นาง รุ่งกานต์  ทองปาน ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
58 น.ส. วรรณา  จินา ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
59 น.ส. วโรชา  ยศบุญ ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
60 นาย วุฒิพงษ์  หนูขาว ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
61 นาย ศักด์ิชัย  ยอดแก้ว ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
62 น.ส. สร้อยเพชร  แสงศิริ ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
63 น.ส. สุธิศา  ศรีกลับ ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
64 นาย อมรศักด์ิ  นพเดช ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
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65 น.ส. อังษณา  พานิช ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
66 น.ส. อัณณ์ณญาดา  กิจวานิชเสถียร ร.ร.วัดแจ้ง สมุย 1
67 นาง สุธนา  ปรางเพ็ชร์ ร.ร.วัดแจ้ง ** สมุย 1
68 นาง จารุวรรณ  จันทร์เพชร ร.ร.วัดนาราเจริญสุข สมุย 1
69 นาย ทวี  ลัภกิตโร ร.ร.วัดนาราเจริญสุข สมุย 1
70 นาง ทัศนีย์  สนประเทศ ร.ร.วัดนาราเจริญสุข สมุย 1
71 นาย พุทธพันธ์ุ  พรหมรักษ์ ร.ร.วัดนาราเจริญสุข สมุย 1
72 น.ส. รัชณี  วาดสูงเนิน ร.ร.วัดนาราเจริญสุข สมุย 1
73 นาย อนุสรณ์  จันทร์เพชร ร.ร.วัดนาราเจริญสุข สมุย 1
74 น.ส. อมรรัตน์  วัชรสินธ์ุ ร.ร.วัดนาราเจริญสุข สมุย 1
75 น.ส. อรทัย  หม่ืนเดช ร.ร.วัดนาราเจริญสุข สมุย 1
76 น.ส. จารุดา  ใจซ่ือ ร.ร.วัดประเดิม สมุย 1
77 นาง ชุตินันท์  สกัญญา ร.ร.วัดประเดิม สมุย 1
78 น.ส. ดวงฤดี  ยืนนาน ร.ร.วัดประเดิม สมุย 1
79 น.ส. พิลดา  รัตนะ ร.ร.วัดประเดิม สมุย 1
80 นาง สวาท  มีเพียร ร.ร.วัดประเดิม สมุย 1
81 นาย จักรพงศ์  อินทร์เจริญ ร.ร.วัดสันติวราราม สมุย 1
82 นาง ฉวีวรรณ  จันทร์ขาว ร.ร.วัดสันติวราราม สมุย 1
83 นาง รักชนก  อนันต์รัตน์ ร.ร.วัดสันติวราราม สมุย 1
1 น.ส. จุฑาลักษณ์  ริยาพันธ์ ร.ร.บ้านบ่อผุด สมุย 2
2 นาง ดาราราย  ชอุ่มวรรณ ร.ร.บ้านบ่อผุด สมุย 2
3 น.ส. วรรณิษา  ค านวณ ร.ร.บ้านบ่อผุด สมุย 2
4 น.ส. สราพร  ทัตติยพงศ์ ร.ร.บ้านบ่อผุด สมุย 2
5 นาง สุปราณี  มาทา ร.ร.บ้านบ่อผุด สมุย 2
6 นาย สุมิตร  ริทธ์ิโต ร.ร.บ้านบ่อผุด สมุย 2
7 น.ส. เสาวณีย์  โอชารส ร.ร.บ้านบ่อผุด สมุย 2
8 น.ส. อัญชลี  ภูมิแก้ว ร.ร.บ้านบ่อผุด สมุย 2
9 นาย เอกพงษ์  คงเซ็น ร.ร.บ้านบ่อผุด สมุย 2
10 นาง จริยา  บัวแย้ม ร.ร.บ้านบางรักษ์ สมุย 2
11 น.ส. จุรีพร  วงสุวรรณ ร.ร.บ้านบางรักษ์ สมุย 2
12 น.ส. พิสุทธิณี  เชาว์เลิศ ร.ร.บ้านบางรักษ์ สมุย 2
13 น.ส. รัตนา  พรมปัน ร.ร.บ้านบางรักษ์ สมุย 2
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14 น.ส. ฤทัยรัตน์  สวัสดี ร.ร.บ้านบางรักษ์ สมุย 2
15 น.ส. สุดารัตน์  หมวดด า ร.ร.บ้านบางรักษ์ สมุย 2
16 น.ส. โสรยา  ป้ันศีล ร.ร.บ้านบางรักษ์ สมุย 2
17 นาย อภิชาติ  นวลฤกษ์ ร.ร.บ้านบางรักษ์ สมุย 2
18 น.ส. อังคณี  เสทิน ร.ร.บ้านบางรักษ์ สมุย 2
19 น.ส. จินดาภรณ์  ศรีสัมพุทธ ร.ร.บ้านปลายแหลม สมุย 2
20 นาย จิรกิตต์  การประกอบ ร.ร.บ้านปลายแหลม สมุย 2
21 น.ส. ซานูรี  สุหลงละ ร.ร.บ้านปลายแหลม สมุย 2
22 น.ส. นงนุช  ย้ิมห้ิน ร.ร.บ้านปลายแหลม สมุย 2
23 นาง นงลักษณ์  พาจันดี ร.ร.บ้านปลายแหลม สมุย 2
24 น.ส. ปราณีต  อินจันทร์ ร.ร.บ้านปลายแหลม สมุย 2
25 น.ส. วิมลสิริ  จันทร์ยงค์ ร.ร.บ้านปลายแหลม สมุย 2
26 นาย วุฒิศักด์ิ  เปรมประชา ร.ร.บ้านปลายแหลม สมุย 2
27 นาย สุทธิภัทร  สุนทรานันทกิจ ร.ร.บ้านปลายแหลม สมุย 2
28 น.ส. สุธาสิณี  บัวขวัญ ร.ร.บ้านปลายแหลม สมุย 2
29 น.ส. โสพินันท์  กะแหม ร.ร.บ้านปลายแหลม สมุย 2
30 นาง อนงค์  ทวีสุวรรณ์ ร.ร.บ้านปลายแหลม สมุย 2
31 น.ส. กาญจนา  เกิดศิริ ร.ร.บ้านหาดงาม สมุย 2
32 น.ส. จุรีพร  โอทอง ร.ร.บ้านหาดงาม สมุย 2
33 นาง ทิวาพร  ขุนเสถียร ร.ร.บ้านหาดงาม สมุย 2
34 น.ส. รัตน์ชนี  เด็นหลี ร.ร.บ้านหาดงาม สมุย 2
35 น.ส. วันนิสา  สังจันทร์ ร.ร.บ้านหาดงาม สมุย 2
36 น.ส. สมฤดี  ศรีแสง ร.ร.บ้านหาดงาม สมุย 2
37 นาย ส าราญ  อินทร์ยอด ร.ร.บ้านหาดงาม สมุย 2
38 นาย เสกสรรค์  ญานรักษ์ ร.ร.บ้านหาดงาม สมุย 2
39 น.ส. ฮาวาลิน  เทพสันติ ร.ร.บ้านหาดงาม สมุย 2
40 นาง จิรภา  สมพลเดช ร.ร.บ้านแหลมหอย สมุย 2
41 นาง ชุติมา  ไชยแก้ว ร.ร.บ้านแหลมหอย สมุย 2
42 นาย ธนกร  จ าเริญนุสิต ร.ร.บ้านแหลมหอย สมุย 2
43 น.ส. ธันยวรรณ  กลับส่ง ร.ร.บ้านแหลมหอย สมุย 2
44 น.ส. พิมพิศา  มูเก็ม ร.ร.บ้านแหลมหอย สมุย 2
45 นาง มนพัทธ์  เพ็งทอง ร.ร.บ้านแหลมหอย สมุย 2
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46 นาย วิทยา  ศรีอินทร์ ร.ร.บ้านแหลมหอย สมุย 2
47 น.ส. วิภาวดี  คงเพ็ง ร.ร.บ้านแหลมหอย สมุย 2
48 นาย ศุภสิทธ์ิ  ใยฤทธ์ิ ร.ร.บ้านแหลมหอย สมุย 2
49 น.ส. สุชาวดี  เจริญพร ร.ร.บ้านแหลมหอย สมุย 2
50 น.ส. สุดารัตน์  เมืองแก้ว ร.ร.บ้านแหลมหอย สมุย 2
51 นาง สุภักตรา  ศิริยงค์ ร.ร.บ้านแหลมหอย สมุย 2
52 นาง อิชยา  รามแก้ว ร.ร.บ้านแหลมหอย สมุย 2
53 นาย ณัฐพงษ์  ทวยเจริญ ร.ร.บ้านแหลมหอย ** สมุย 2
54 ว่าท่ีร.ต.หญิง กนกวรรณ  ณ นคร ร.ร.วัดบุณฑริการาม สมุย 2
55 นาย จรัญ  ทองปัสโนว์ ร.ร.วัดบุณฑริการาม สมุย 2
56 น.ส. จันทร์จิรา  ไชยะ ร.ร.วัดบุณฑริการาม สมุย 2
57 น.ส. พรสุดา  เกษเพ็ชร ร.ร.วัดบุณฑริการาม สมุย 2
58 น.ส. เพียงใจ  อภินนพงษ์ ร.ร.วัดบุณฑริการาม สมุย 2
59 น.ส. ภัทชารินทร์  อนุรักษ์ ร.ร.วัดบุณฑริการาม สมุย 2
60 นาย วิรัช  ปลอดจินดา ร.ร.วัดบุณฑริการาม สมุย 2
61 น.ส. สุดารัตน์  สุดชู ร.ร.วัดบุณฑริการาม สมุย 2
62 นาง กัณย์ลภัส  ต้ังศรีทองกุล ร.ร.วัดภูเขาทอง สมุย 2
63 น.ส. กัลยา  กกแก้ว ร.ร.วัดภูเขาทอง สมุย 2
64 น.ส. ธิติยา  เกาะสมัน ร.ร.วัดภูเขาทอง สมุย 2
65 นาย นิพนธ์  จิตมุ่ง ร.ร.วัดภูเขาทอง สมุย 2
66 นาง นิลรัตน์  สนิทไทย ร.ร.วัดภูเขาทอง สมุย 2
67 น.ส. ปัทมา  สุขโข ร.ร.วัดภูเขาทอง สมุย 2
68 นาง ปิยารัตน์  ผลผลา ร.ร.วัดภูเขาทอง สมุย 2
69 น.ส. พรทิพย์  รักนุ้ย ร.ร.วัดภูเขาทอง สมุย 2
70 น.ส. พรทิพย์  เผ่าจินดา ร.ร.วัดภูเขาทอง สมุย 2
71 น.ส. วศิณีย์  รุ่งรังษี ร.ร.วัดภูเขาทอง สมุย 2
72 น.ส. ศิราณี  ศศิกาญจน์ ร.ร.วัดภูเขาทอง สมุย 2
73 นาง อุทัยวรรณ  ภู่ศิริวัฒน์ ร.ร.วัดภูเขาทอง สมุย 2
74 น.ส. กมลชนก  รุ่งฟ้า ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
75 น.ส. กฤติยา  สุวรรณ์ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
76 นาย ขวัญชัย  ศรีเจ้า ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
77 น.ส. เจนจิรา  ไชยคงทอง ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
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78 นาย ฐากร  ปรีชาชาญ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
79 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ  โยฆะวัฒน์ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
80 น.ส. ณัฐณิชา  จันทร์มูสิก ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
81 น.ส. ต้องตา  ขวัญเมือง ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
82 น.ส. เบญจวรรณ  บุญสิน ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
83 น.ส. พรรณรมณ  ทองสีนุ่น ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
84 น.ส. พิริยาพร  สายช่วย ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
85 น.ส. มาลินี  ลือชา ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
86 นาย รัชพล  เมืองแก้ว ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
87 น.ส. วรรณา  แก้วชล ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
88 นางสาว วิไลวรรณ  ชุมทอง ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
89 นาง สุพรรณี  มีเดช ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
90 น.ส. อัญชลี  สุภารัตนพงศ์ ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ สมุย 2
1 นาง กชพร  บุญทรัพย์ ร.ร.ชุมชนบ้านใต้ เกาะพะงัน
2 น.ส. เยาวลักษณ์  บุญลาภ ร.ร.ชุมชนบ้านใต้ เกาะพะงัน
3 น.ส. จิตชยา  เดชะ ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
4 น.ส. จีรพัฒน์  จะรา ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
5 นาย ฉัตร  ซ่อนกล่ิน ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
6 น.ส. ณทรรศน์  ถ่ินนา ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
7 น.ส. นรนารถ  ด้วงรักษ์ ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
8 น.ส. นิสาชล  ชูรินทร์ ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
9 น.ส. ปุณณดา  ไชยสิทธ์ิ ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
10 นาง ยุพดี  กาญจนเพ็ญ ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
11 นาย วิโรจน์  ทองถึง ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
12 นาง สุพัตรา  รักษาคง ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
13 น.ส. สุภาพร  แสงไพฑูรย์ ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
14 นาย สุระเชฐ  แก้วมะโน ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
15 น.ส. สุวีนา  สะแล๊ะ ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
16 ว่าท่ีร.ต. เอกวิทย์  สรรเพชร ร.ร.บ้านเกาะเต่า เกาะพะงัน
17 นาง กมลชนก  สายแก้ว ร.ร.บ้านโฉลกหล า เกาะพะงัน
18 น.ส. จริยาวดี  โอโลรัมย์ ร.ร.บ้านโฉลกหล า เกาะพะงัน
19 น.ส. ทัศวรรณ  ลือชัย ร.ร.บ้านโฉลกหล า เกาะพะงัน
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20 น.ส. ธันย์ชนก  พรมศรี ร.ร.บ้านโฉลกหล า เกาะพะงัน
21 นาง เบ็ญจวรรณ  มุนเนียม ร.ร.บ้านโฉลกหล า เกาะพะงัน
22 น.ส. ปรียานุช  มงกุฎแก้ว ร.ร.บ้านโฉลกหล า เกาะพะงัน
23 นาง พุทธชาด  ทองหวาน ร.ร.บ้านโฉลกหล า เกาะพะงัน
24 น.ส. วรัญญา  ชูเพ็ง ร.ร.บ้านโฉลกหล า เกาะพะงัน
25 น.ส. ศรุตา  ส าเร ร.ร.บ้านโฉลกหล า เกาะพะงัน
26 น.ส. ศิริพร  ชายสิงขรณ์ ร.ร.บ้านโฉลกหล า เกาะพะงัน
27 นาง อุบล  หนูฤกษ์ ร.ร.บ้านโฉลกหล า เกาะพะงัน
28 นาง นงค์นพพร  ฟิลิป ร.ร.บ้านท้องนายปาน เกาะพะงัน
29 นาย นิวัฒน์  นาคเสนา ร.ร.บ้านท้องนายปาน เกาะพะงัน
30 น.ส. คณิศร์ณิชา  สมทรง ร.ร.บ้านมะเด่ือหวาน เกาะพะงัน
31 น.ส. จิรภรณ์  ศรีสุวรรณ ร.ร.บ้านมะเด่ือหวาน เกาะพะงัน
32 นาย ธเนศร์  สินภิบาล ร.ร.บ้านมะเด่ือหวาน เกาะพะงัน
33 นาย วรรณกร  วณิชชาภิวงศ์ ร.ร.บ้านมะเด่ือหวาน เกาะพะงัน
34 นาย อภิสิทธ์ิ  บุญไชยสุริยา ร.ร.บ้านมะเด่ือหวาน เกาะพะงัน
35 นาย อลงกรณ์  รักษาพราหมณ์ ร.ร.บ้านมะเด่ือหวาน เกาะพะงัน
36 น.ส. อามีเน๊าะ  เต๊ะโกะ ร.ร.บ้านมะเด่ือหวาน เกาะพะงัน
37 น.ส. ตูแวมายือนิง  เสะอุเซ็ง ร.ร.บ้านศรีธนู เกาะพะงัน
38 นาง นุสรา  แพใหม่ ร.ร.บ้านศรีธนู เกาะพะงัน
39 น.ส. ปัญญาพร  จันทร์พัฒน์ ร.ร.บ้านศรีธนู เกาะพะงัน
40 น.ส. พรพิมล  อ่อนแก้ว ร.ร.บ้านศรีธนู เกาะพะงัน
41 นาง รุ่งนภา  พิริยะสถิตย์ ร.ร.บ้านศรีธนู เกาะพะงัน
42 นาย วัชรินทร์  วรเวทย์ชลิต ร.ร.บ้านศรีธนู เกาะพะงัน
43 นาย วิชาญ  ทองศรี ร.ร.บ้านศรีธนู เกาะพะงัน
44 น.ส. ศิรินาฎ  เปสิโต ร.ร.บ้านศรีธนู เกาะพะงัน
45 นาง สุดารัตน์  บุญรอด ร.ร.บ้านศรีธนู เกาะพะงัน
46 น.ส. สุดารัตน์  ถาวร ร.ร.บ้านศรีธนู เกาะพะงัน
47 นาง ทิพย์อมร  ทวีโชติภัทรกุล ร.ร.บ้านหาดร้ิน เกาะพะงัน
48 น.ส. โสมฤดี  พลอยขาว ร.ร.บ้านหาดร้ิน เกาะพะงัน
49 น.ส. จารุรักษ์  มลเดช ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน
50 น.ส. จารุวรรณ  ปลอดจินดา ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน
51 น.ส. จิรนาถ  อานนทกูล ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน
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52 น.ส. จุฑารัตน์  ประดิษฐมล ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน
53 น.ส. ฐิติมา  สุโส ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน
54 ว่าท่ีร.ต. บุญพิทักษ์  บัวทอง ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน
55 นาย สุวัช  เพียรเกษตร ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน
56 นาง อาภาพร  ธนวนิชนาม ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน
57 น.ส. ณัฐกานต์  วงค์ศิลป์ ร.ร.วัดราษฎร์เจริญ ** เกาะพะงัน
58 นาย โกวิท  บุญฤทธ์ิ ร.ร.วัดสมัยคงคา เกาะพะงัน
59 น.ส. ประวิง  ดอนนกลาย ร.ร.วัดสมัยคงคา เกาะพะงัน
60 น.ส. มลธิตา  พงค์สว่าง ร.ร.วัดสมัยคงคา เกาะพะงัน
61 นาง ว.อัจฉรา  จ าปา พัวพันธ์ ร.ร.วัดสมัยคงคา เกาะพะงัน
62 นาย วธัญญู  รัตนภูมิ ร.ร.วัดสมัยคงคา เกาะพะงัน
63 นาง สิริภรณ์  อัตภิญโญ ร.ร.วัดสมัยคงคา เกาะพะงัน
64 นาง สุปัญญา  ภู่แดง ร.ร.วัดสมัยคงคา เกาะพะงัน
1 น.ส. กรรณิกา  ประสงค์จินดา สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
2 นาง กัลยกร  มุขนาค สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
3 นาง กัลยา  แป๊ะป๋อง สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
4 นาง จิรฉัตร  ไชยสกุล สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
5 นาย เจด็จ  หนูแกล้ว สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
6 น.ส. ณฐกร  รักษ์ธรรม สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
7 น.ส. ณัฐพร  บุญจุ่น สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
8 ว่าท่ีร.ต.หญิง ณิชาภัทร  ธิปัตย์ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
9 นาง ดวงมณี  ฉิมพลี สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
10 นาย ธีรวุฒิ  ชุมทองโด สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
11 น.ส. นลิน  เล็กมาก สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
12 นาง นัทธมน  เภตราใหญ่ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
13 นาง นันทรัตน์  แกมทอง สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
14 นาง นัยนา  เกิดศรี สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
15 น.ส. นิภาพร  ทิพย์แก้ว สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
16 นาย ประทีป  ทองด้วง สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
17 นาง พจมาศ  จันทราธรกุล สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
18 น.ส. พชรกมล  สมทบ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
19 น.ส. พวงทอง  ศิริพันธ์ุ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
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20 น.ส. พิมพ์มาดา  เรืองนุ้ย สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
21 น.ส. เพ็ญรัตน์  สุทธิรักษ์ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
22 น.ส. ภัทรภร  อินทร์ย้ิม สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
23 นาง ภัทราภรณ์  ณ พัทลุง สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
24 นาง มาลี  พันเส้ง สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
25 ส.ต.ต. ยุทธนา  บุณยะตุลานนท์ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
26 นาง ระวิวรรณ  ล้ิมสุวรรณ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
27 น.ส. วราภรณ์  ขมัน สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
28 นาง วัลภรณ์  วณิชชาภิวงศ์ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
29 น.ส. วิมล  แก้วประภาส สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
30 น.ส. ศรีนวล  รักษาเพ็ชร์ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
31 นาย สมใจ  สิกขวัฒน์ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
32 นาง สาริษา  ใสหลวง สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
33 นาย สิงหนาท  คงทรัพย์ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
34 นาง สิรภัทร  เซ่ียงฉิน สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
35 น.ส. สุจารี  ชัยประดิษฐ์ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
36 น.ส. สุชาดา  สัจจากุล สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
37 น.ส. สุนันทินี  ปลักปลา สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
38 นาง สุมณฑา  วงศ์วิเชียร สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
39 นาง สุริยา  เครือรัตน์ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
40 น.ส. โสภิตา  ปลอดภัย สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
41 นาง อรัญญา  มูสีสุทธ์ิ สพป.สฎ.เขต 1 สพป.สฎ.เขต 1
42 นาย วิทยา  จันทร์กัน สพป.สฎ.เขต 1 (ลูกจ้างประจ า) สพป.สฎ.เขต 1
43 นาย ศิริวัฒน์  คงวุ่น สพป.สฎ.เขต 1 (ลูกจ้างประจ า) สพป.สฎ.เขต 1
44 นาย สรัล  เจนพิชัย สพป.สฎ.เขต 1 (ลูกจ้างประจ า) สพป.สฎ.เขต 1
1 นาง จุฑาทิพย์  เหมาะประมาณ ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
2 น.ส. เจนจิรา  ชูช่วยสุวรรณ ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
3 นาย ดนุพล  จันทร์สน ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
4 นาย ธนภัทร  ซ้วนล่ิม ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
5 นาง นวรัตน์  รัตนะ ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
6 นาง ปณีทา  อินทรอักษร ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
7 น.ส. มนทินาถ  ค าทิพย์ ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
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8 น.ส. รัชนีวรรณ  รัตนด ารงค์ ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
9 น.ส. วรณัน  พรหมลิขิต ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
10 น.ส. วรรณิกา  ทิพย์ประชาบาล ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
11 นาง ศศิธร  รัตนอรุณ ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
12 นาง สุปรียา  ปานเมือง ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
13 น.ส. แสงอรุณ  รักอู่ ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
14 น.ส. อิศรา  ทองมา ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
15 น.ส. จันจิรา  อินทร์ปาน ร.ร.บ้านคชาธาร ท่าฉาง 1 ร่มตาล
16 นาง จีรวรรณ  สุวรรณสาม ร.ร.บ้านคชาธาร ท่าฉาง 1 ร่มตาล
17 นาย นันทชัย  วิสมิตตนันท์ ร.ร.บ้านคชาธาร ท่าฉาง 1 ร่มตาล
18 น.ส. วัชรา  ชูช่วย ร.ร.บ้านคชาธาร ท่าฉาง 1 ร่มตาล
19 น.ส. ไอลดา  ทองสีอ่อน ร.ร.บ้านคชาธาร ท่าฉาง 1 ร่มตาล
20 น.ส. กฤตยณันฏ์  ขุ้ยศร ร.ร.บ้านควนรา ท่าฉาง 1 ร่มตาล
21 นาง จิรดา  สุริยมาตร ร.ร.บ้านควนรา ท่าฉาง 1 ร่มตาล
22 น.ส. นาตยา  มนตรี ร.ร.วัดนันทาราม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
23 นาย ศิริศักด์ิ  ทองนุ้ย ร.ร.วัดนันทาราม ** ท่าฉาง 1 ร่มตาล
24 น.ส. จันจิรา  เลาแก้ว ร.ร.วัดน้ าพุ ท่าฉาง 1 ร่มตาล
25 นาย รักชาติ  สุวรรณโชติ ร.ร.วัดน้ าพุ ท่าฉาง 1 ร่มตาล
26 นาง วิภารัตน์  เลขานุกิจ ร.ร.วัดน้ าพุ ท่าฉาง 1 ร่มตาล
27 น.ส. สุชาวดี  วิเศษแก้ว ร.ร.วัดน้ าพุ ท่าฉาง 1 ร่มตาล
28 นาง กาญจนา  ชลเกริกเกียรติ ร.ร.วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง 1 ร่มตาล
29 น.ส. ชุตินันท์  ทองชนะ ร.ร.วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง 1 ร่มตาล
30 น.ส. ดวงกมล  แดงสกิจ ร.ร.วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง 1 ร่มตาล
31 น.ส. ธนาภา  นวลนุ่น ร.ร.วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง 1 ร่มตาล
32 น.ส. นริสรา  ล้ิมสกุล ร.ร.วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง 1 ร่มตาล
33 น.ส. ประภาพร  จินดาพันธ์ ร.ร.วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง 1 ร่มตาล
34 นาย พงศกร  นวลเศษ ร.ร.วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง 1 ร่มตาล
35 น.ส. มยุรีย์  คงเมือง ร.ร.วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง 1 ร่มตาล
36 น.ส. ยุวดี  กล่ินหอม ร.ร.วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง 1 ร่มตาล
37 นาย สาโรจน์  โกละกะ ร.ร.วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง 1 ร่มตาล
38 น.ส. สุภัทสร  แก้วอ่อน ร.ร.วัดบ่อมะปริง ท่าฉาง 1 ร่มตาล
39 นาง กวินตรา  ซ้วนล่ิม ร.ร.วัดบางน้ าจืด ท่าฉาง 1 ร่มตาล
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40 นาย เชาวลักษณ์  สีเป้ียว ร.ร.วัดบางปอ ท่าฉาง 1 ร่มตาล
41 น.ส. พิชญา  เผือกคง ร.ร.วัดบางปอ ท่าฉาง 1 ร่มตาล
42 นาย ศิวกร  ปริยอรรจน์ ร.ร.วัดบางปอ ท่าฉาง 1 ร่มตาล
43 น.ส. สุกัลยา  กล่ินเมฆ ร.ร.วัดบางปอ ท่าฉาง 1 ร่มตาล
44 นาง จุฑารัตน์  ค าภาพันธ์ ร.ร.วัดพระพรหม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
45 น.ส. ณัฐรดา  ทองกล่ิน ร.ร.วัดพระพรหม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
46 นาย ทวงศ์  บุญทองสังข์ ร.ร.วัดพระพรหม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
47 น.ส. บุณยพร  โชจรูญเดช ร.ร.วัดพระพรหม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
48 น.ส. ปิยพร  ศรีเทพ ร.ร.วัดพระพรหม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
49 น.ส. ฤทัยพร  พาหะมาก ร.ร.วัดพระพรหม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
50 น.ส. วนิดา  ล้ิมป้ี ร.ร.วัดพระพรหม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
51 นาย ศุภกร  ประเสริฐเตชาโต ร.ร.วัดพระพรหม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
52 นาย สุชิน  ทองมีเพชร ร.ร.วัดพระพรหม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
53 น.ส. อรสุดา  ภักดีเทพ ร.ร.วัดพระพรหม ท่าฉาง 1 ร่มตาล
54 นาง สมพร  สุกยอ ร.ร.วัดพระพรหม ** ท่าฉาง 1 ร่มตาล
1 นาง กมลทิพย์  พรเจริญ ร.ร.บ้านควนสุวรรณ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
2 น.ส. ถิรนันท์  ธรรมบ ารุง ร.ร.บ้านควนสุวรรณ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
3 นาย ยุทธเดช  ไชยมงคล ร.ร.บ้านควนสุวรรณ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
4 นาง ลาวัลย์  พรเจริญ ร.ร.บ้านควนสุวรรณ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
5 น.ส. สุนันทา  รุ่งแดง ร.ร.บ้านเค่ียมเพาะ ** ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
6 น.ส. กมลทิพย์  ศรีเมฆ ร.ร.บ้านท่าแซะ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
7 นาง จันทิมา  ปันนิตามัย ร.ร.บ้านท่าแซะ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
8 น.ส. จุฑารัตน์  เพ็งจันทร์ ร.ร.บ้านท่าแซะ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
9 นาง จุไรรัตน์  พลายด้วง ร.ร.บ้านท่าแซะ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
10 นาย ณรงค์  จู้สวัสด์ิ ร.ร.บ้านท่าแซะ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
11 นาย ภัทรพงศ์  พรหมทองนาค ร.ร.บ้านท่าแซะ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
12 นาง ฤทัยรักษ์  โกละกะ ร.ร.บ้านท่าแซะ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
13 น.ส. วลัยลักษณ์  สงรักษ์ ร.ร.บ้านท่าแซะ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
14 นาง สิริลักษณ์  ตรียวง ร.ร.บ้านท่าแซะ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
15 นาง อนงค์น้อย  อาจหาญ ร.ร.บ้านท่าแซะ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
16 น.ส. ชลทิพย์  ก้อนแก้ว ร.ร.บ้านหน้าซึง ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
17 นาย เนติพงศ์  ขจรมาศบุษย์ ร.ร.บ้านหน้าซึง ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
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18 น.ส. รัชนก  ศรีชาย ร.ร.บ้านหน้าซึง ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
19 น.ส. กมลชนก  ไกรเชนทร์ ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
20 นาย เกียรติศักด์ิ  ปานเมือง ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
21 นาง ธมกร  พรหนูเท่ียง ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
22 น.ส. นภัสวรรณ  พันธ์เมือง ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
23 นาย นิติกร  มานะจิตร ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
24 น.ส. บุญช่วย  ไสยสุคนธ์ ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
25 นาง ประยูรศรี  นาคมิตร ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
26 น.ส. พรทิพย์  คงแก้ว ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
27 นาง เพ็ญจันทร์  สมภักดี ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
28 น.ส. รัตนา  แก้วฤทธ์ิ ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
29 น.ส. รัตนา  มากขนอน ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
30 นาย วิศณุ  ชัยแก้ว ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
31 น.ส. ศุภรัตน์  จิระโสภา ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
32 นาย สมชาย  จินตนพันธ์ ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
33 นาง เสาวนีย์  อินทสมบัติ ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
34 นาย อลงกรณ์  ไกรสินธ์ุ ร.ร.วัดบางคราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
35 นาย ธีรยุทธ์  สิทธิเกษมกิจ ร.ร.วัดประตูใหญ่ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
36 น.ส. นริศา  อินทรักษ์ ร.ร.วัดประตูใหญ่ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
37 นาง ปิยะวรรณ  เวชสุวรรณ ร.ร.วัดประตูใหญ่ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
38 น.ส. พรสุดา  แก้วสุวรรณ ร.ร.วัดประตูใหญ่ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
39 น.ส. วิรวรรณ์  อนุอินทร์ ร.ร.วัดประตูใหญ่ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
40 น.ส. สุภาพร  บุญสนอง ร.ร.วัดประตูใหญ่ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
41 นาย สุรศักด์ิ  เกียรตินอก ร.ร.วัดประตูใหญ่ ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
42 น.ส. ชฎาพร  ฤทธ์ิหมุน ร.ร.วัดอัมพาราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
43 นาย พิบูล  แก้วกัญญาติ ร.ร.วัดอัมพาราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
44 น.ส. ภูริชญา  ภิรมย์ธนารักษ์ ร.ร.วัดอัมพาราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
45 น.ส. รัชนู  ฤทธิกุล ร.ร.วัดอัมพาราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
46 นาง วัจนา  สุวรรณพงศ์ ร.ร.วัดอัมพาราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
47 นาย โอภาส  เอ้งเหมาะ ร.ร.วัดอัมพาราม ท่าฉาง 2 สัตตสัมพันธ์
1 นาง กฤติกา  จิโสะ ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
2 น.ส. กฤษณพร  เพ็ญฉายแสง ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
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3 น.ส. ทิราพร  ไพเราะ ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
4 น.ส. ธนาภา  ศรีวิหะ ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
5 น.ส. เบญญา  แก้วหนูนา ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
6 น.ส. ปารมี  บุญมี ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
7 น.ส. เรวดี  แก้วยก ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
8 นาย วชิระ  อาษาสุจริต ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
9 นาย ศุภกร  บัวลอย ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
10 นาง สมจิตร  ทองปรีชา ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
11 นาย สมหมาย  ชูอินทร์ ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
12 นาง ส าอาง  สุนทรพัฒน์ ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
13 นาย สุภเวช  เพชรประภาวดี ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
14 นาย หริพล  โชติรัตนชัย ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
15 นาย เอกชัย  ชูแขวง ร.ร.บ้านท่าม่วง พุนพิน 1 พุมดวง
16 นาง จีระพัฒน์  ขุนประดิษฐ์ ร.ร.บ้านบางประชาภิบาล พุนพิน 1 พุมดวง
17 นาย ช านาญ  ทิพยชิต ร.ร.บ้านบางประชาภิบาล พุนพิน 1 พุมดวง
18 นาง นัฐถาพร  กุญชรินทร์ ร.ร.บ้านบางประชาภิบาล พุนพิน 1 พุมดวง
19 น.ส. เบญจภรณ์  พุ่มแย้ม ร.ร.บ้านบางประชาภิบาล พุนพิน 1 พุมดวง
20 น.ส. อริญรฎา  พัสวีสกุล ร.ร.บ้านบางประชาภิบาล พุนพิน 1 พุมดวง
21 นาย อัศม์เดช  คงทอง ร.ร.บ้านบางประชาภิบาล พุนพิน 1 พุมดวง
22 น.ส. กนกวรรณ  ขุนรัตน์ ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต พุนพิน 1 พุมดวง
23 น.ส. กวินณา  พรหมมะลิ ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต พุนพิน 1 พุมดวง
24 นาย ฉลองชัย  สิริมุรธา ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต พุนพิน 1 พุมดวง
25 นาง นุกูล  ประยูรวงศ์ ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต พุนพิน 1 พุมดวง
26 นาย ภัสกร  ชูส่งแสง ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต พุนพิน 1 พุมดวง
27 น.ส. มณฑิรา  ช้ินฟัก ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต พุนพิน 1 พุมดวง
28 นาง สโรชา  จินดารัตน์ ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต พุนพิน 1 พุมดวง
29 นาย สุทธิพงษ์  หลิกแก้ว ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต พุนพิน 1 พุมดวง
30 น.ส. สุพาภรณ์  แสงเดช ร.ร.บ้านราษฎร์ประสานจิต พุนพิน 1 พุมดวง
31 น.ส. กนกกาญจน์  แก้วบ ารุง ร.ร.บ้านศรีปทุมวัลย์ พุนพิน 1 พุมดวง
32 น.ส. จรรยา  ส าลี ร.ร.บ้านศรีปทุมวัลย์ พุนพิน 1 พุมดวง
33 น.ส. ชุนาทิพย์  จรด า ร.ร.บ้านศรีปทุมวัลย์ พุนพิน 1 พุมดวง
34 น.ส. ธนพร  บุดด า ร.ร.บ้านศรีปทุมวัลย์ พุนพิน 1 พุมดวง
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35 น.ส. ปร่ิมนภา  ทองหยอด ร.ร.บ้านศรีปทุมวัลย์ พุนพิน 1 พุมดวง
36 นาย ฟูศักด์ิ  เล่ียมแก้ว ร.ร.บ้านศรีปทุมวัลย์ พุนพิน 1 พุมดวง
37 น.ส. เยาวนาถ  บุญลพ ร.ร.บ้านศรีปทุมวัลย์ พุนพิน 1 พุมดวง
38 นาย สองศักด์ิ  เพ็งบุญ ร.ร.บ้านศรีปทุมวัลย์ พุนพิน 1 พุมดวง
39 นาง กาญจนา  นวลอินทร์ ร.ร.วัดเกษมบ ารุง พุนพิน 1 พุมดวง
40 น.ส. วรัญญา  ศรีพันธ์ ร.ร.วัดเกษมบ ารุง พุนพิน 1 พุมดวง
41 น.ส. วีณา  ชูทอง ร.ร.วัดเกษมบ ารุง พุนพิน 1 พุมดวง
42 นาง สุพรรษา  สุวรรณะ ร.ร.วัดเกษมบ ารุง พุนพิน 1 พุมดวง
43 นาย สุวิทย์  วงค์พิพันธ์ ร.ร.วัดเกษมบ ารุง พุนพิน 1 พุมดวง
44 น.ส. อดิพร  อินทบ ารุง ร.ร.วัดเกษมบ ารุง พุนพิน 1 พุมดวง
45 นาง อมรรัตน์  สุทธิชาติ ร.ร.วัดเกษมบ ารุง พุนพิน 1 พุมดวง
46 น.ส. อังคณา  ทองวิเศษ ร.ร.วัดเกษมบ ารุง พุนพิน 1 พุมดวง
47 นาง บุษบา  พรมจันทร์ ร.ร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม พุนพิน 1 พุมดวง
48 นาง สุนันท์  หนูอินทร์ ร.ร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม พุนพิน 1 พุมดวง
49 น.ส. สุภาวัลย์  ชัยเจริญ ร.ร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม พุนพิน 1 พุมดวง
50 นาย สุรพงษ์  โชจรูญเดช ร.ร.วัดจันทร์ประดิษฐาราม พุนพิน 1 พุมดวง
51 น.ส. จริญญา  บุญณรงค์ ร.ร.วัดน้ ารอบ พุนพิน 1 พุมดวง
52 นาง ดารารัตน์  บุญแทน ร.ร.วัดน้ ารอบ พุนพิน 1 พุมดวง
53 นาย ธิติพันธ์  เสือดาว ร.ร.วัดน้ ารอบ พุนพิน 1 พุมดวง
54 น.ส. นวิชญาน์  พิศวงศ์ ร.ร.วัดน้ ารอบ พุนพิน 1 พุมดวง
55 นาง นิสากร  นาคแก้ว ร.ร.วัดน้ ารอบ พุนพิน 1 พุมดวง
56 น.ส. ศมานันท์  ชุมทัพ ร.ร.วัดน้ ารอบ พุนพิน 1 พุมดวง
57 นาย กรีฑาวุฒิ  ไมตรีจิตร ร.ร.วัดรัษฎาราม พุนพิน 1 พุมดวง
58 นาง นริศดา  ยศเมฆ ร.ร.วัดรัษฎาราม พุนพิน 1 พุมดวง
59 น.ส. ภาสินี  ทับหล้า ร.ร.วัดรัษฎาราม พุนพิน 1 พุมดวง
60 น.ส. มุทิตา  ศรีหมอก ร.ร.วัดรัษฎาราม พุนพิน 1 พุมดวง
61 น.ส. เยาวเรศ  สัมฤทธ์ิ ร.ร.วัดรัษฎาราม พุนพิน 1 พุมดวง
62 นาง วิไลวรรณ  สวัสดิพงษ์ ร.ร.วัดรัษฎาราม พุนพิน 1 พุมดวง
63 นาง อัษฎาพร  เก้ือด้วง ร.ร.วัดรัษฎาราม พุนพิน 1 พุมดวง
1 น.ส. จันทร์จิรา  อินทร์ชนะ ร.ร.บ้านนาใหญ่ พุนพิน 2 ตาปี
2 นาย ชัยเดช  เครือเปรม ร.ร.บ้านนาใหญ่ พุนพิน 2 ตาปี
3 น.ส. ดวงหทัย  สุขเมือง ร.ร.บ้านนาใหญ่ พุนพิน 2 ตาปี
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4 น.ส. ตรีเนตร  กาญจนพานิช ร.ร.บ้านนาใหญ่ พุนพิน 2 ตาปี
5 นาย ปรินทร์  เบ็ญอาหลี ร.ร.บ้านนาใหญ่ พุนพิน 2 ตาปี
6 นาง พรรฐธกมล  คงทอง ร.ร.บ้านนาใหญ่ พุนพิน 2 ตาปี
7 นาย วรนาถ  ทองสกุล ร.ร.บ้านนาใหญ่ พุนพิน 2 ตาปี
8 น.ส. สาวิตรี  กล่ินเล้ียม ร.ร.บ้านนาใหญ่ พุนพิน 2 ตาปี
9 น.ส. หทัยรัตน์  สงวนสกุล ร.ร.บ้านนาใหญ่ พุนพิน 2 ตาปี
10 ว่าท่ีร.ต. ชาติชาย  มีชัย ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
11 น.ส. โชติรส  สุวรรณรัตน์ ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
12 น.ส. ญาสุมินทร์  ทองศรี ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
13 นาง นุชนาฎ  สุขเจริญ ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
14 น.ส. ปอริญา  สัมฤทธ์ิ ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
15 นาง ปิยนุช  กาญจนะ ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
16 นาง มยุรี  สุดดวง ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
17 น.ส. รัตน์ติยา  ปานเหลือง ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
18 นาย ฤทธิไกร  แก้วพิชัย ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
19 นาง วันอรุณ  ชูวารี ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
20 นาง วิไลวรรณ  พันธมอญ ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
21 น.ส. ศิริวรรณ  กะแหม ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
22 นาย สุภาพ  เพชรย้อย ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
23 นาง สุภาวดี  มงกุฎทอง ร.ร.บ้านบนไร่ พุนพิน 2 ตาปี
24 น.ส. กรกนก  ไชยชาติ ร.ร.บ้านปลายคลอง พุนพิน 2 ตาปี
25 น.ส. กานดา  สุขสวัสด์ิ ร.ร.บ้านปลายคลอง พุนพิน 2 ตาปี
26 น.ส. จันจิรา  เพ็ชระ ร.ร.บ้านปลายคลอง พุนพิน 2 ตาปี
27 นาย ทวีพงษ์  แซ่ต้ัง ร.ร.บ้านปลายคลอง พุนพิน 2 ตาปี
28 น.ส. นันธิดา  เพชรทอง ร.ร.บ้านปลายคลอง พุนพิน 2 ตาปี
29 นาย บริพัตร  ไหมขาว ร.ร.บ้านปลายคลอง พุนพิน 2 ตาปี
30 น.ส. มัณฑิรา  จารุสิริรังษี ร.ร.บ้านปลายคลอง พุนพิน 2 ตาปี
31 น.ส. สุภาณี  หนูเยาว์ ร.ร.บ้านปลายคลอง พุนพิน 2 ตาปี
32 นาง อมลวรรณ  นาคกุล ร.ร.บ้านปลายคลอง พุนพิน 2 ตาปี
33 น.ส. จันทิมา  เฮ้ากุล ร.ร.บ้านแม่แขก พุนพิน 2 ตาปี
34 นาง จิรนันท์  ฮารัมส์ ร.ร.บ้านแม่แขก พุนพิน 2 ตาปี
35 น.ส. พิชญานี  พราหมณ์ทอง ร.ร.บ้านแม่แขก พุนพิน 2 ตาปี
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36 น.ส. ฤทัยชนก  พรหมพันธ์ ร.ร.บ้านแม่แขก พุนพิน 2 ตาปี
37 น.ส. อารียา  กระแสจันทร์ ร.ร.บ้านแม่แขก พุนพิน 2 ตาปี
38 นาง ขัติญา  วิเศษรัตน์ ร.ร.บ้านยางงาม พุนพิน 2 ตาปี
39 นาง ชฎาพร  สังครุธ ร.ร.บ้านยางงาม พุนพิน 2 ตาปี
40 ว่าท่ีร.ต.หญิง นุสรา  เกล้ียงเกตุ ร.ร.บ้านยางงาม พุนพิน 2 ตาปี
41 นาง เบญจวรรณ  ชานะมัย ร.ร.บ้านยางงาม พุนพิน 2 ตาปี
42 น.ส. ภัณฑิรา  นวลเจริญ ร.ร.บ้านยางงาม พุนพิน 2 ตาปี
43 นาย มาโนช  บุญก่อสร้าง ร.ร.บ้านยางงาม พุนพิน 2 ตาปี
44 น.ส. รุ่งกานต์  มณีฉาย ร.ร.บ้านยางงาม พุนพิน 2 ตาปี
45 นาย วินัย  บุญช้าง ร.ร.บ้านยางงาม พุนพิน 2 ตาปี
46 นาง วิภารัตน์  ครุฑธาโรจน์ ร.ร.บ้านยางงาม พุนพิน 2 ตาปี
47 นาง สุธาสินี  วิวัฒน์ ร.ร.บ้านยางงาม พุนพิน 2 ตาปี
48 นาง อัจฉรา  พงศ์ภักดี ร.ร.บ้านยางงาม พุนพิน 2 ตาปี
49 นาง อุมาพร  รักสวัสด์ิ ร.ร.บ้านยางงาม พุนพิน 2 ตาปี
50 นาง มณฑา  ใจรัมย์ ร.ร.บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ พุนพิน 2 ตาปี
51 นาง รัตนา  ด าสุวรรณ ร.ร.บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ พุนพิน 2 ตาปี
52 นาย เริงชัย  ด าสุวรรณ ร.ร.บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ พุนพิน 2 ตาปี
53 นาง ณัฏฐณิชา  สีแดง ร.ร.บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ ** พุนพิน 2 ตาปี
54 นาง สุภัตรา  อนุจันทร์ ร.ร.บ้านสหกรณ์ พุนพิน 2 ตาปี
55 นาง อรอุมา  สังข์งาม ร.ร.บ้านสหกรณ์ พุนพิน 2 ตาปี
56 นาย กรกต  สวาทภักด์ิ ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว พุนพิน 2 ตาปี
57 นาง พิศมัย  จินด า ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว พุนพิน 2 ตาปี
58 นาย เวชรินทร์  เกษตริน ร.ร.บ้านห้วยทรายขาว พุนพิน 2 ตาปี
59 นาย กฤษฎา  ทิพย์ประชาบาล ร.ร.บ้านอ่างทอง พุนพิน 2 ตาปี
60 นาย สุรสิทธ์ิ  ชูจันทร์ ร.ร.บ้านอ่างทอง พุนพิน 2 ตาปี
61 นาง กมลลักษณ์  เกิดแก้ว ร.ร.วัดทุ่งเซียด พุนพิน 2 ตาปี
62 น.ส. ฐิติมา  ชูสุดรักษ์ ร.ร.วัดทุ่งเซียด พุนพิน 2 ตาปี
63 น.ส. ธิดารัตน์  ทิพย์บุญทอง ร.ร.วัดทุ่งเซียด พุนพิน 2 ตาปี
64 น.ส. บุญญาพร  ชูคง ร.ร.วัดทุ่งเซียด พุนพิน 2 ตาปี
65 นาง พรทิพย์  ทองแพรว ร.ร.วัดทุ่งเซียด พุนพิน 2 ตาปี
66 น.ส. ภัตราภรณ์  คงทรัพย์ ร.ร.วัดทุ่งเซียด พุนพิน 2 ตาปี
67 นาย ยงยุทธ์ิ  สายสุวรรณ์ ร.ร.วัดทุ่งเซียด พุนพิน 2 ตาปี
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68 นาง รจนา  ชอบนิทัศน์ ร.ร.วัดทุ่งเซียด พุนพิน 2 ตาปี
69 นาง วารุนันท์  หล้าแหล่ง ร.ร.วัดทุ่งเซียด พุนพิน 2 ตาปี
70 นาย สัญชัย  ศิลป์เสน ร.ร.วัดทุ่งเซียด พุนพิน 2 ตาปี
71 นาง วิจิตรา  ทิพยชิต ร.ร.วัดนาคาวาส พุนพิน 2 ตาปี
72 น.ส. กรรณิการ์  นาคเสนา ร.ร.วัดประชาวงศาราม พุนพิน 2 ตาปี
73 น.ส. จันทวดี  เหล่าเก้ือ ร.ร.วัดประชาวงศาราม พุนพิน 2 ตาปี
74 น.ส. เจมจิรา  สิงหะพล ร.ร.วัดประชาวงศาราม พุนพิน 2 ตาปี
75 นาง เตือนใจ  สังข์กูล ร.ร.วัดประชาวงศาราม พุนพิน 2 ตาปี
76 น.ส. นฐพร  ทองย้อย ร.ร.วัดประชาวงศาราม พุนพิน 2 ตาปี
77 น.ส. นัฐกานต์  สุขย้อย ร.ร.วัดประชาวงศาราม พุนพิน 2 ตาปี
78 นาง มลฤดี  อ่อนทอง ร.ร.วัดประชาวงศาราม พุนพิน 2 ตาปี
79 ว่าท่ีร.ต.หญิง สุดารัตน์  สุขมล ร.ร.วัดประชาวงศาราม พุนพิน 2 ตาปี
80 นาง สุพิทยา  แก้วมณี ร.ร.วัดประชาวงศาราม พุนพิน 2 ตาปี
81 นาง อรุณี  มงคล ร.ร.วัดประชาวงศาราม พุนพิน 2 ตาปี
82 นาง ชนกภัทร  ทองเพชร ร.ร.วัดราษฎร์บ ารุง พุนพิน 2 ตาปี
83 น.ส. ภัทรนันท์  พนมพิบูล ร.ร.วัดราษฎร์บ ารุง พุนพิน 2 ตาปี
84 น.ส. วริศรา  ปานเพชร ร.ร.วัดราษฎร์บ ารุง พุนพิน 2 ตาปี
85 นาย สุพจน์  หัวเมืองเพชร ร.ร.วัดราษฎร์บ ารุง พุนพิน 2 ตาปี
86 น.ส. วัชรี  ขจัดพาล ร.ร.วัดหนองไทร พุนพิน 2 ตาปี
87 นาง อมรรัตน์  สุทธิรักษ์ ร.ร.วัดหนองไทร พุนพิน 2 ตาปี
1 นาย ชาตรี  แค้นคุ้ม ร.ร.บ้านไทรงาม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
2 น.ส. สุทธิดา  ทองค า ร.ร.บ้านไทรงาม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
3 นาย สมรักษ์  จันทร์ภักดี ร.ร.บ้านนาค้อ พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
4 น.ส. อุไรวรรณ  พูลสมบัติ ร.ร.บ้านนาค้อ พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
5 นาง คุนัญญา  คณิตาภัทร ร.ร.บ้านบ่อกรัง พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
6 น.ส. ชุติมา  อินนาปา ร.ร.บ้านบ่อกรัง พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
7 น.ส. พิมฉวี  แก้วหอด ร.ร.บ้านบ่อกรัง พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
8 นาง รัชฎาวรรณ  ทองศรี ร.ร.บ้านบ่อกรัง พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
9 นาย ศุภโชค  กุลวดีวงศ์ ร.ร.บ้านบ่อกรัง พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
10 น.ส. สิริพันธ์  ทองนุ้ย ร.ร.บ้านบ่อกรัง พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
11 นาย สุทิน  สุภวิบูลาสน์ ร.ร.บ้านบ่อกรัง พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
12 นาง อารีย์  ชูวงศ์ทวิพงศ์ ร.ร.บ้านบ่อกรัง พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
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13 น.ส. ณิชรัตน์  รักษายศ ร.ร.บ้านหนองจอก พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
14 นาง ถนอมจิต  ศิริมุสิกะ ร.ร.บ้านหนองจอก พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
15 น.ส. กชพร  พงศ์สุวรรณ ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
16 น.ส. กนกวรรณ  สุขทา ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
17 น.ส. กฤษณี  ปานเพชร ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
18 น.ส. กลิกา  ศิริวรรณ ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
19 นาย ณัฐนนท์  จันทรพิทักษ์ ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
20 นาย ถนัด  แก้ววัดปริง ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
21 นาง นันทยา  บุญแทน ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
22 นาย ประยูร  ปุรินทราภิบาล ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
23 นาง ปรานอม  อุ่นเรือน ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
24 นาง ผิวพรรณ  อนุพัฒน์ ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
25 นาง พรเพ็ญ  ขุนปักษี ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
26 น.ส. พัชรีย์  แสงเพ็ชร ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
27 นาง มณฑาทิพย์  จามพัฒน์ ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
28 น.ส. สาวิตรี  ย่ิงสวัสด์ิ ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
29 นาง สุชัญญา  แพเรือง ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
30 นาง สุดารัตน์  พูลภักดี ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
31 น.ส. สุวิมล  สุวรรณจิตต์ ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
32 น.ส. อดาวัลย์  สโมทาน ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
33 น.ส. ไอเซาะ  มามะ ร.ร.วัดตรณาราม พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
34 น.ส. ณิชกานต์  ศรีสุขใส ร.ร.วัดท่าตล่ิงชัน พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
35 น.ส. ทิพย์ภาภรณ์  บัวเน่ียว ร.ร.วัดท่าตล่ิงชัน พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
36 น.ส. ธารารัตน์  สิงสถิตย์ ร.ร.วัดท่าตล่ิงชัน พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
37 นาย พงษ์ศักด์ิ  แก้วมีศรี ร.ร.วัดท่าตล่ิงชัน พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
38 น.ส. พจชนาวรรณ  แท่นประมูล ร.ร.วัดท่าตล่ิงชัน พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
39 น.ส. สวรรยา  เพชรชัย ร.ร.วัดท่าตล่ิงชัน พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
40 นาง สุฑาทิพย์  สุขประสิทธิพร ร.ร.วัดท่าตล่ิงชัน พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
41 น.ส. กุลณัฐธิดา  ห้าวหาญ ร.ร.วัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
42 น.ส. เกตุมณี  เขาแก้ว ร.ร.วัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
43 น.ส. จันทิรา  ภัทรคุปต์ ร.ร.วัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
44 นาง จีรวัลค์ุ  รอดไทย ร.ร.วัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
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45 น.ส. ชณิตา  โชติพิรัตน์ ร.ร.วัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
46 น.ส. เนาวรัตน์  ศรีทอง ร.ร.วัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
47 นาง ปราณี  แย้มย่ีสุ่น ร.ร.วัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
48 นาง มยุรา  ชุมทอง ร.ร.วัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
49 นาย วรวิทย์  ศรีอนรรฆวานิช ร.ร.วัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
50 นาย สันติศักด์ิ  ผุดเอียด ร.ร.วัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
51 นาย สุภาพ  จุลมณีโชติ ร.ร.วัดสันติคีรีรมย์ พุนพิน 3 พญาท่าข้าม
1 น.ส. รติกร  มณีฉาย ร.ร.บ้านคลองราง พุนพิน 4 ศรีวิชัย
2 น.ส. รุ่งนภา  แป้นมีเพชร ร.ร.บ้านคลองราง พุนพิน 4 ศรีวิชัย
3 นาง วานี  เหมทานนท์ ร.ร.บ้านคลองราง พุนพิน 4 ศรีวิชัย
4 นาง สุเพ็ญศรี  ศรีช่วย ร.ร.บ้านคลองราง พุนพิน 4 ศรีวิชัย
5 นาง กฤตินี  มีวรรณะ ร.ร.บ้านทุ่งโพธ์ิ พุนพิน 4 ศรีวิชัย
6 น.ส. กฤษณา  ทรัพย์มณี ร.ร.บ้านทุ่งโพธ์ิ พุนพิน 4 ศรีวิชัย
7 น.ส. อุดมลักษณ์  สวัสดิสิงห์ ร.ร.บ้านทุ่งโพธ์ิ พุนพิน 4 ศรีวิชัย
8 นาง มยุรา  นามอินทร์ ร.ร.บ้านทุ่งโพธ์ิ ** พุนพิน 4 ศรีวิชัย
9 นาง กรรหา  ดวงมุสิก ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
10 นาง กันยา  หนูวุ่น ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
11 นาง จรัญญา  จันทรขนิฐ์ ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
12 น.ส. จันทนี  วิชัยดิษฐ ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
13 นาง จุรีพร  เพชรแท้ ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
14 นาง ชนาภัทร  เพชรรัตน์ ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
15 นาง ชลทิชา  ศรีสุวรรณ ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
16 น.ส. ช่อชฎา  ดิษณะ ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
17 นาง ณัฐพร  ทับจันทร์ ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
18 นาง เบญจวรรณ  เนียมโสม ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
19 นาย ปรีชา  ศิริมุสิกะ ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
20 นาง ปัทมา  รอดเพชร ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
21 น.ส. พรรณิภา  ทับทิมทอง ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
22 นาย ยุทธนา  บ้วนเพชร ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
23 น.ส. วาสนา  ชูเพชรทอง ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
24 นาง วิภาดา  วุฒิพงษ์ ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
25 นาย ศุภชัย  คงจันทร์ ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
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26 นาง ศุภวรรณ  ทองปรอน ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
27 นาง สุวรรณี  บุญเพชร ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
28 นาย อภิรักษ์  ประศาสตร์ศิลป์ ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
29 นาง อริศรา  พรหมบุตร ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
30 น.ส. จาริยา  เหลือทายะนะ ร.ร.วัดตรีธาราราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
31 นาง จิราพร  มีเทพ ร.ร.วัดตรีธาราราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
32 น.ส. ฐาปนีย์  นพรัตน์ ร.ร.วัดตรีธาราราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
33 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ  คงต าหนิ ร.ร.วัดตรีธาราราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
34 นาย ธนัญเกียรต์ิ  สุวรรณมณี ร.ร.วัดตรีธาราราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
35 น.ส. ปภัสรา  โยงราช ร.ร.วัดตรีธาราราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
36 นาย พลพล  ด าวัฒน์ ร.ร.วัดตรีธาราราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
37 นาง พัชรี  บุญช่วย ร.ร.วัดตรีธาราราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
38 น.ส. เพ็ญนภา  คงด า ร.ร.วัดตรีธาราราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
39 นาย สุริยัน  ถ่ินบ้านใหม่ ร.ร.วัดตรีธาราราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
40 น.ส. อังคณา  เบญจกุล ร.ร.วัดตรีธาราราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
41 น.ส. ประไพพร  ศิริพรหม ร.ร.วัดบางพลา พุนพิน 4 ศรีวิชัย
42 นาง รัชนีกร  พันธวงศ์ ร.ร.วัดบางพลา พุนพิน 4 ศรีวิชัย
43 นาง รัตนา  ศรีบุรุษ ร.ร.วัดบางพลา พุนพิน 4 ศรีวิชัย
44 น.ส. ลัดดาวัลย์  แก้วประภาค ร.ร.วัดบางพลา พุนพิน 4 ศรีวิชัย
45 นาง สาคร  หม่ืนสุข ร.ร.วัดบางพลา พุนพิน 4 ศรีวิชัย
46 นาง สายเพ็ญ  บุญทองแก้ว ร.ร.วัดบางพลา พุนพิน 4 ศรีวิชัย
47 นาย สุมิตร  นิลอรุณ ร.ร.วัดบางพลา พุนพิน 4 ศรีวิชัย
48 นาง อรัญญา  ดุษฎี ร.ร.วัดบางพลา พุนพิน 4 ศรีวิชัย
49 นาง กาญจนา  ใจดี ร.ร.วัดสามัคคีธรรมาราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
50 นาง ชนิดา  บ้วนเพชร ร.ร.วัดสามัคคีธรรมาราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
51 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ  ชนะทัพ ร.ร.วัดสามัคคีธรรมาราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
52 น.ส. ธมลวรรณ  ศรีจ าลอง ร.ร.วัดสามัคคีธรรมาราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
53 น.ส. นุรอารีซา  สามะแอ ร.ร.วัดสามัคคีธรรมาราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
54 น.ส. ลัดดาวัลย์  คงทองค า ร.ร.วัดสามัคคีธรรมาราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
55 นาย สราวุธ  จู้มณฑา ร.ร.วัดสามัคคีธรรมาราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
56 น.ส. อนุศรา  โกงเหลง ร.ร.วัดสามัคคีธรรมาราม พุนพิน 4 ศรีวิชัย
57 น.ส. กนกวรรณ  สุปันตี ร.ร.วัดห้วยกรวด พุนพิน 4 ศรีวิชัย
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58 น.ส. กนกวรรณ  ไชยพงค์ ร.ร.วัดห้วยกรวด พุนพิน 4 ศรีวิชัย
59 น.ส. ขวัญใจ  แสงแก้ว ร.ร.วัดห้วยกรวด พุนพิน 4 ศรีวิชัย
60 นาย ชโลธร  สังครุธ ร.ร.วัดห้วยกรวด พุนพิน 4 ศรีวิชัย
61 นาย ดนัย  เก้ือลาย ร.ร.วัดห้วยกรวด พุนพิน 4 ศรีวิชัย
62 ว่าท่ีร.ต.หญิง ปรัศรา  นกหวีด ร.ร.วัดห้วยกรวด พุนพิน 4 ศรีวิชัย
63 นาง เปมิกา  ครองระวะ ร.ร.วัดห้วยกรวด พุนพิน 4 ศรีวิชัย
64 นาย ภาณุพงศ์  พารเพิง ร.ร.วัดห้วยกรวด พุนพิน 4 ศรีวิชัย
65 นาง วงจันทร์  วรรณศรี ร.ร.วัดห้วยกรวด พุนพิน 4 ศรีวิชัย
66 นาย วรวรรธน์  พิทักษ์วงศ์ ร.ร.วัดห้วยกรวด พุนพิน 4 ศรีวิชัย
67 นาง ศิริพร  ขจัดภัย ร.ร.วัดห้วยกรวด พุนพิน 4 ศรีวิชัย
68 น.ส. หทัยรัตน์  ชินบุรารัตน์ ร.ร.วัดห้วยกรวด พุนพิน 4 ศรีวิชัย
69 นาง กฤษณา  เก้ือด้วง ร.ร.วัดหัวเตย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
70 น.ส. จิราภรณ์  จิตรพวง ร.ร.วัดหัวเตย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
71 นาย ชูชัย  เกตุมณี ร.ร.วัดหัวเตย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
72 น.ส. ทัศนีย์  เพชรทอง ร.ร.วัดหัวเตย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
73 น.ส. เนตรชนก  สงประสพ ร.ร.วัดหัวเตย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
74 น.ส. ภัคณัฐ  เกิดสมบัติ ร.ร.วัดหัวเตย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
75 นาง ภาสินี  ปลอดแก่นทอง ร.ร.วัดหัวเตย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
76 น.ส. สุธาศิณีย์  สังข์เพชร ร.ร.วัดหัวเตย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
77 นาง สุวันดี  ทองจันทร์ ร.ร.วัดหัวเตย พุนพิน 4 ศรีวิชัย
78 นาง จันทร์เพ็ญ  ภิรมย์ธนารักษ์ ร.ร.วัดแหลมไผ่ พุนพิน 4 ศรีวิชัย
79 นาง จิระพรรณ  บุญช้าง ร.ร.วัดแหลมไผ่ พุนพิน 4 ศรีวิชัย
80 นาย ณัฐวัชร  โปณะทอง ร.ร.วัดแหลมไผ่ พุนพิน 4 ศรีวิชัย
81 นาง เพ็ญศรี  สาสนัส ร.ร.วัดแหลมไผ่ พุนพิน 4 ศรีวิชัย
82 น.ส. ยุวดี  จ านงค์พันธ์ ร.ร.วัดแหลมไผ่ พุนพิน 4 ศรีวิชัย
83 น.ส. ศิวพร  ละหารเพชร ร.ร.วัดแหลมไผ่ พุนพิน 4 ศรีวิชัย
1 นาง ดุษฎี  อินทร์เน่ือง ร.ร.บ้านกลาง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
2 น.ส. ม่ิงขวัญ  นนทะสร ร.ร.บ้านกลาง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
3 นาง วันดี  ถ่ินสมอ ร.ร.บ้านกลาง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
4 นาย วิชาญ  ภักดีเรือง ร.ร.บ้านกลาง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
5 นาง ศศิปรียา  ศิริมงคล ร.ร.บ้านกลาง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
6 นาย สวัสด์ิ  วงศ์พิทักษ์ ร.ร.บ้านกลาง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
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7 นาย สุเทพ  ถ่ินสมอ ร.ร.บ้านกลาง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
8 นาง อมรรัตน์  คงคาชัย ร.ร.บ้านกลาง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
9 น.ส. อรัญญา  ประทุมทอง ร.ร.บ้านกลาง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
10 น.ส. กรรณิการ์  บัวบุญ ร.ร.บ้านขวัญพัฒน์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
11 นาย ณัฐวัตร  นาคะวัจนะ ร.ร.บ้านขวัญพัฒน์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
12 นาง ธนพร  ศรีทองดี ร.ร.บ้านขวัญพัฒน์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
13 น.ส. ธีปภา  อักษรคง ร.ร.บ้านขวัญพัฒน์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
14 นาย ประเสริฐ  จันทร์ทอง ร.ร.บ้านขวัญพัฒน์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
15 นาย พัชรพล  พัฒน์ชู ร.ร.บ้านขวัญพัฒน์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
16 นาย ศิวพงศ์  จันทา ร.ร.บ้านขวัญพัฒน์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
17 น.ส. อาสมะ  บือราเฮง ร.ร.บ้านขวัญพัฒน์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
18 น.ส. กฤติกา  แดงสุวรรณ ร.ร.บ้านคลองพา ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
19 นาย เกียรติด ารง  ศรีเกิด ร.ร.บ้านคลองพา ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
20 นาย ปรินทร  เมฆม่วง ร.ร.บ้านคลองพา ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
21 นาย มนัส  กอนทิพย์ ร.ร.บ้านคลองพา ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
22 น.ส. มัณฑนา  ศรีสุธรรม ร.ร.บ้านคลองพา ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
23 นาง วริษฐา  เพ็ชร์รอด ร.ร.บ้านคลองพา ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
24 นาย ส าราญ  ชูจันทร์ ร.ร.บ้านคลองพา ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
25 นาง อารีย์  จีนก้ิม ร.ร.บ้านคลองพา ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
26 น.ส. นิธิวดี  ภู่ดอก ร.ร.บ้านควนสูง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
27 น.ส. นิศาพร  ไภนิคม ร.ร.บ้านควนสูง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
28 น.ส. ปราณี  ละมันชาติ ร.ร.บ้านควนสูง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
29 น.ส. รักษ์สิตา  พราหมณ์ทอง ร.ร.บ้านควนสูง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
30 น.ส. สุนิชา  เพ็ชรากาล ร.ร.บ้านควนสูง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
31 นาง อาภรณ์  แก้วประดับเพชร ร.ร.บ้านควนสูง ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
32 ว่าท่ีร.ต.หญิง อุมาริน  เศวตเวช ร.ร.บ้านควนสูง ** ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
33 น.ส. จีรภา  จารุจารีต ร.ร.บ้านคันธุลี ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
34 นาง จีระพันธ์  ปานกลาง ร.ร.บ้านคันธุลี ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
35 นาย นวัต  วัชรานุพงศ์ ร.ร.บ้านคันธุลี ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
36 นาง ศิราณี  รัตนถิรกุล ร.ร.บ้านคันธุลี ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
37 นาง สมร  เหยียบสูญ ร.ร.บ้านคันธุลี ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
38 น.ส. สุมณฑา  มาคุ้ม ร.ร.บ้านคันธุลี ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
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39 น.ส. อธิตา  แดงประดับ ร.ร.บ้านคันธุลี ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
40 น.ส. จันทร์เพ็ญ  จันทนุรัตน์ ร.ร.บ้านชายท่า ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
41 น.ส. จุฑามาศ  เพชรแท้ ร.ร.บ้านชายท่า ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
42 น.ส. นพมาศ  ราชาประจันทร์ ร.ร.บ้านชายท่า ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
43 นาง สุกัญญา  กรดส าราญ ร.ร.บ้านชายท่า ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
44 นาง จันทรา  พิชัยยุทธ์ิ ร.ร.บ้านท่าไท ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
45 น.ส. จันทิมา  ทองอ่อน ร.ร.บ้านท่าไท ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
46 นาย ธวัช  คลองโคน ร.ร.บ้านท่าไท ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
47 น.ส. นุจรี  ร่าหมาน ร.ร.บ้านท่าไท ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
48 นาย มลตรา  ศรแก้ว ร.ร.บ้านท่าไท ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
49 น.ส. รัชนีกร  เย็นใจ ร.ร.บ้านท่าไท ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
50 น.ส. เรณุกา  จ าเนียร ร.ร.บ้านท่าไท ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
51 น.ส. ลัดดาวรรณ  สัมพันธมิตร ร.ร.บ้านท่าไท ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
52 นาย ถวัลย์  เสนาน้อย ร.ร.บ้านมะม่วงงาม ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
53 น.ส. เพชรัตน์  จุลพรหม ร.ร.บ้านมะม่วงงาม ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
54 น.ส. ศศิธร  แซ่ต๋ัน ร.ร.บ้านมะม่วงงาม ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
55 นาง อรุณรัตน์  จันทร์ทองขาว ร.ร.บ้านมะม่วงงาม ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
56 น.ส. กณิษฐา  ทองสมุทร ร.ร.วัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
57 น.ส. กฤษณา  สุขจันทร์ ร.ร.วัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
58 น.ส. จุฑามาศ  กิมเซียะ ร.ร.วัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
59 น.ส. ประภัสสรณ์  พัฒโน ร.ร.วัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
60 นาง มาลี  จันทร์อุดม ร.ร.วัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
61 นาง วาสนา  ไชยทองคง ร.ร.วัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
62 น.ส. วิภารัตน์  อินทร์ปาน ร.ร.วัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
63 นาง สุณีย์  ศิลปรัศมี ร.ร.วัดสังขประดิษฐ์ ท่าชนะ 1 ตรีพลัง
1 น.ส. แก้วตา  ด้วนอุสาห์ ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
2 นาย โกศล  นเรนทราช ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
3 นาง จีระกุล  ศักด์ิดาวรรณ์ ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
4 นาง จีระพร  เผือกผ่อง ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
5 นาง ชรวรรณ  ทองแดง ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
6 นาง ฐิติมา  บุตรเล่ียม ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
7 น.ส. ณัฐรินีย์  รตนอ าไพ ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
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8 นาง ธนัชพร  ฮ่ันเฉียง ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
9 น.ส. ภทพร  อินทอง ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
10 น.ส. รุ่งกานต์  คชเดช ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
11 นาย วรวุฒิ  ยมสวัสด์ิ ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
12 น.ส. สมทรง  นาคประเสริฐ ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
13 น.ส. สังวาลย์  ปัญญาโรจน์ ร.ร.ตลาดหนองหวาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
14 นาย ชนะ  พรหมม่วง ร.ร.บ้านดินก้อง ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
15 น.ส. เพ็ญศิริ  รัศมี ร.ร.บ้านดินก้อง ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
16 น.ส. กรรณิการ์  ชัยรัตน์ ร.ร.บ้านทุ่งพลับ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
17 นาง ณัฐณิชมล  พรมรุ่ง ร.ร.บ้านทุ่งพลับ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
18 น.ส. ณิชชยา  เสนาณรงค์ ร.ร.บ้านทุ่งพลับ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
19 นาย ธีรพร  เรืองปลอด ร.ร.บ้านทุ่งพลับ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
20 นาง กาญจนา  เชาวเลิศ ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
21 น.ส. จิตราวดี  บัวเจริญ ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
22 นาง ดวงกมล  เช้ือบ่อคา ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
23 น.ส. ทัศนีย์  รัศมี ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
24 น.ส. ปฏินยา  คชสวัสด์ิ ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
25 น.ส. ผกามาศ  หยีหรีม ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
26 น.ส. พรเพ็ญ  แก่นทรัพย์ ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
27 นาง พิศมัย  ศรีทองคง ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
28 น.ส. รุ่งณภา  เจริญรูป ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
29 นาย สิทธิวัฒน์  เมืองมี ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
30 น.ส. สุกมล  ชาตะกูล ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
31 นาง สุภลักน์  งามโฉม ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
32 น.ส. เสาวรส  ปราบโจร ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
33 นาย หัถชัย  มีทอง ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
34 น.ส. อรอนงค์  บัวอ่อน ร.ร.บ้านทุ่งเสียน ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
35 นาง ดวงฤดี  จันทรัตน์ ร.ร.บ้านปากน้ าท่ากระจาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
36 น.ส. วนิดา  โต๊ะหมัด ร.ร.บ้านปากน้ าท่ากระจาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
37 น.ส. ศิรินยา  จีระเจริญพงศ์ ร.ร.บ้านปากน้ าท่ากระจาย ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
38 นาง ดวงสมร  วุฒิระวัฒน์ ร.ร.บ้านหนองปรือ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
39 น.ส. พิลัยลักษณ์  สิงห์สุข ร.ร.บ้านหนองปรือ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
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40 น.ส. ลัดดาวรรณ  สโมสร ร.ร.บ้านหนองปรือ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
41 นาย วิสิฐ  เหยียบสูญ ร.ร.บ้านหนองปรือ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
42 นาย ศิริชัย  วุฒิระวัฒน์ ร.ร.บ้านหนองปรือ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
43 น.ส. ศุภลักษณ์  ภาราทอง ร.ร.บ้านหนองปรือ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
44 น.ส. ปรียานุช  เชาวนะ ร.ร.บ้านหนองเหรียง ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
45 นาย เศวต  เหยียบสูญ ร.ร.บ้านหนองเหรียง ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
46 น.ส. จุฑาณัฐ  นาคเรือง ร.ร.วัดขจรบ ารุง ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
47 น.ส. ดาริน  เส้งสุย ร.ร.วัดขจรบ ารุง ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
48 นาง ปาณิสรา  เภตราใหญ่ ร.ร.วัดขจรบ ารุง ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
49 นาย พงศ์พจน์  เพลินแก้ว ร.ร.วัดขจรบ ารุง ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
50 นาง หทัยรัตน์  เผือกสวัสด์ิ ร.ร.วัดขจรบ ารุง ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
51 นาง อมรรัตน์  ทองเดิม ร.ร.วัดขจรบ ารุง ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
52 นาง อุษา  จันทวงศ์ ร.ร.วัดขจรบ ารุง ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
53 น.ส. กรกช  นิลสุวรรณ ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
54 นาง กัลยา  บุญเกตุ ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
55 นาง จรัสศรี  แสงอ าพร ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
56 นาง จันทิมา  จีระเจริญพงษ์ ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
57 นาย เจตริน  นนทแก้ว ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
58 นาย เจริญฤทธ์ิ  แดงประดับ ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
59 นาย ธวัช  เฮ่าหนู ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
60 น.ส. นาตยา  ละหมัด ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
61 น.ส. ผกาวรรณ  แจ่มจ ารัส ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
62 น.ส. ภัททิรา  ศรีฟ้า ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
63 น.ส. มัลลิกา  ทองใหม่ ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
64 น.ส. รัตนาพร  ยะสุข ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
65 น.ส. วรรณทนี  เท่ียงถ่ิน ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
66 น.ส. วาสนา  สุขพันธ์ุ ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
67 นาง สุนิสา  มีทอง ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
68 นาง สุพรรณี  ศรียาภัย ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
69 นาย อธิภัทร  ทองพัฒน์ ร.ร.วัดศรีสุวรรณ ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
70 น.ส. จรรยา  ทองจีน ร.ร.วัดสุมังคลาราม ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
71 น.ส. กนกวรรณ  ใจดี ร.ร.วัดอัมพาวาส ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
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72 นาง จินดา  ช่วยฤกษ์ ร.ร.วัดอัมพาวาส ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
73 น.ส. นันทนิจ  ทองชล ร.ร.วัดอัมพาวาส ท่าชนะ 2 ทะเลทอง
1 น.ส. ณฐมน  มากวุฒิ ร.ร.ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
2 น.ส. วรรณิดา  โปย้ิม ร.ร.ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
3 นาย วิสิฎฐ  ทุ่มทวน ร.ร.ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
4 น.ส. อรพินท์  อินทร์สุข ร.ร.ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
5 น.ส. เกศสุดา  มีแสง ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
6 นาง เครือวัลย์  ฆ้องส่งเสียง ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
7 นาง นันทภรณ์  รอดเกิด ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
8 น.ส. นิภาวรรณ  ศรีรักษา ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
9 น.ส. เบญจนุช  เทพนวล ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
10 นาย ประวิทย์  รอดเกิด ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
11 น.ส. เมธิกา  ทองมีเพชร ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
12 นาง วิลัยวรรณ  หอมหยก ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
13 นาย สุริยา  สุขคง ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
14 น.ส. อรอุษา  บุญช้าง ร.ร.บ้านเกาะมุกด์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
15 นาง จริยา  ใจดี ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
16 นาย เจริญกิจ  ด้วนมี ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
17 น.ส. ชนากานต์  นาคด า ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
18 นาง ฐาปณี  ชูเช้ือ ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
19 น.ส. ณัฐหทัย  เกิดแสงสุริยงค์ ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
20 น.ส. ดอกรัก  มานะพิมพ์ ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
21 นาย ธีรพล  นพพานิช ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
22 น.ส. นิภาพร  รักบ ารุง ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
23 น.ส. ประกายกาญจณ์  รอดทิม ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
24 น.ส. พรฤดี  เปียใหม่ ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
25 นาย ภูวนาถ  จันทร์คง ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
26 นาย วิจิตร  สายนุ้ย ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
27 นาย สมชาย  พรหมจันทร์ ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
28 นาย สุริด  วาทีตรง ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
29 นาย แสนรักษ์  อัคคีสุวรรณ์ ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
30 นาย อนิรุทธิ  หนูแดง ร.ร.บ้านคลองรอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
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31 น.ส. กมลวัชร  เฮ่าหนู ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
32 นาง จุฬาภรณ์  กล่ินหอม ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
33 น.ส. เจนจรินทร์  ห่วงเอ่ียม ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
34 น.ส. นงเยาว์  นีลวัฒนานนท์ ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
35 นาง นลินรัตน์  หล่อวงศ์ ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
36 นาย นิสิต  ปานกลาง ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
37 นาย พ.พนธ์  นีลวัฒนานนท์ ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
38 นาย พิชิตชัย  ด าเอียด ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
39 น.ส. ภัทราพร  จันสุด ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
40 น.ส. วิลัยวรรณ  สถิตย์ ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
41 น.ส. ศศิธร  อุดทา ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
42 น.ส. ศิริกัญญา  วัฒนเช้ือ ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
43 นาย สอาด  ปัจฉิมทึก ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
44 นาง สายใหม  เพชรน้อย ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
45 ว่าท่ีร.ต.หญิง สุดารัตน์  พรหมอินทร์ ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
46 น.ส. สุนิษา  บุญชู ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
47 น.ส. องค์ชนิตา  สวัสดี ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
48 น.ส. อรทัย  ภักดีดวง ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
49 น.ส. อรวรรณ  ราชฤทธ์ิ ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
50 นาย อาคม  เสนาพล ร.ร.บ้านคลองสงค์ ท่าชนะ 3 ประสงค์
51 นาง กุสุมา  แดงชนะ ร.ร.บ้านดอนมะกอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
52 น.ส. ขนิษฐา  ไชยมล ร.ร.บ้านดอนมะกอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
53 นาย ชุมพร  อับดลร่าหีม ร.ร.บ้านดอนมะกอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
54 น.ส. ธิดารักษ์  แก้วก ากง ร.ร.บ้านดอนมะกอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
55 น.ส. บุหรัน  โยธาวงษา ร.ร.บ้านดอนมะกอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
56 น.ส. ปรียาสิณีเนตร  สัญศรีเมือง ร.ร.บ้านดอนมะกอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
57 นาง ยุภาพร  สุขสวัสด์ิ ร.ร.บ้านดอนมะกอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
58 นาง วานิดา  คชสวัสด์ิ ร.ร.บ้านดอนมะกอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
59 น.ส. อรอุมา  มีเพียร ร.ร.บ้านดอนมะกอก ท่าชนะ 3 ประสงค์
60 นาย ณัฐพงค์  แสงอ าพร ร.ร.บ้านท่าใหม่ ท่าชนะ 3 ประสงค์
61 น.ส. ดารุณี  ดลล่าเต๊ะ ร.ร.บ้านท่าใหม่ ท่าชนะ 3 ประสงค์
62 น.ส. มัชฌิมา  ยงเย้ืองคง ร.ร.บ้านท่าใหม่ ท่าชนะ 3 ประสงค์
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63 นาง ร่ืนฤดี  เชาวนะ ร.ร.บ้านท่าใหม่ ท่าชนะ 3 ประสงค์
64 นาย วัยวุฒิ  พระคง ร.ร.บ้านท่าใหม่ ท่าชนะ 3 ประสงค์
65 นาง สุภาณี  แวววงศ์ ร.ร.บ้านท่าใหม่ ท่าชนะ 3 ประสงค์
66 น.ส. อภิญญา  มีทอง ร.ร.บ้านท่าใหม่ ท่าชนะ 3 ประสงค์
67 น.ส. อัมพวรรณ  เงินสมทอง ร.ร.บ้านท่าใหม่ ท่าชนะ 3 ประสงค์
68 นาง อารีย์  ค าแก้ว ร.ร.บ้านท่าใหม่ ท่าชนะ 3 ประสงค์
69 น.ส. อ าภา  สงค์นวล ร.ร.บ้านท่าใหม่ ท่าชนะ 3 ประสงค์
70 นาง กาญจุรีย์  ชิตเพชร ร.ร.บ้านศรีพนม ท่าชนะ 3 ประสงค์
71 น.ส. จันฑิรา  ชีทอง ร.ร.บ้านศรีพนม ท่าชนะ 3 ประสงค์
72 นาย มีศักด์ิ  แวววันจิตร ร.ร.บ้านศรีพนม ท่าชนะ 3 ประสงค์
73 น.ส. วิระมนต์  บุญชูศรี ร.ร.บ้านศรีพนม ท่าชนะ 3 ประสงค์
74 นาง วิไลลักษณ์  พัฒน์ราช ร.ร.บ้านศรีพนม ท่าชนะ 3 ประสงค์
75 น.ส. อัมพร  มาฆทาน ร.ร.บ้านศรีพนม ท่าชนะ 3 ประสงค์
76 นาย พงศ์ติศักด์ิ  พรมลา ร.ร.บ้านศรีพนม ** ท่าชนะ 3 ประสงค์
77 น.ส. กรรณิกา  ชูศรี ร.ร.บ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ 3 ประสงค์
78 น.ส. จันทนารัตน์  ไทยเกิด ร.ร.บ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ 3 ประสงค์
79 น.ส. จุฬารัตน์  ไพเมือง ร.ร.บ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ 3 ประสงค์
80 นาง จุฬาลักษณ์  โสภาผล ร.ร.บ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ 3 ประสงค์
81 น.ส. ชฎาภรณ์  ชัยวงค์สี ร.ร.บ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ 3 ประสงค์
82 น.ส. ดวงฤดี  แย้มแก้ว ร.ร.บ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ 3 ประสงค์
83 น.ส. เมตตา  รักนาควน ร.ร.บ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ 3 ประสงค์
84 น.ส. ศิริธร  พรมสงฆ์ ร.ร.บ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ 3 ประสงค์
85 น.ส. โสภิตา  คงเนียม ร.ร.บ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ 3 ประสงค์
86 น.ส. อัจฉราวดี  เกศแก้ว ร.ร.บ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ 3 ประสงค์
87 นาย อานนท์  อายุสุข ร.ร.บ้านอู่ตะเภา ท่าชนะ 3 ประสงค์
88 นาย จรินทร์  ชูนาวา ร.ร.วัดกาฬสินธ์ุ ท่าชนะ 3 ประสงค์
89 นาย ชาตรี  ป้ีบ้านท่า ร.ร.วัดกาฬสินธ์ุ ท่าชนะ 3 ประสงค์
90 น.ส. นุจรี  อินทะโร ร.ร.วัดกาฬสินธ์ุ ท่าชนะ 3 ประสงค์
91 นาง ประไพ  จักษุภาค ร.ร.วัดกาฬสินธ์ุ ท่าชนะ 3 ประสงค์
92 น.ส. เรวดี  สุขขาว ร.ร.วัดกาฬสินธ์ุ ท่าชนะ 3 ประสงค์
93 น.ส. เรวดี  จงไกรจักร ร.ร.วัดกาฬสินธ์ุ ท่าชนะ 3 ประสงค์
94 นาย วชิรพันธ์ุ  พัฒนภากรณ์ ร.ร.วัดกาฬสินธ์ุ ท่าชนะ 3 ประสงค์
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95 นาง วัชรี  ไกรเทพ ร.ร.วัดกาฬสินธ์ุ ท่าชนะ 3 ประสงค์
96 นาง สุดราตรี  เจือบุญ ร.ร.วัดกาฬสินธ์ุ ท่าชนะ 3 ประสงค์
97 น.ส. เสาวลักษณ์  บุญมาก ร.ร.วัดกาฬสินธ์ุ ท่าชนะ 3 ประสงค์
98 น.ส. อัญจนาพร  ณ นคร ร.ร.วัดกาฬสินธ์ุ ท่าชนะ 3 ประสงค์
1 นาย กิตติ  วิเศษ ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
2 น.ส. จันทร์จิรา  จ่าม่วง ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
3 นาย ชาญชัย  แก้วจันทร์แก้ว ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
4 น.ส. ดนยา  มีเสน ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
5 นาย ธีรภัทร์  เข็มทอง ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
6 น.ส. เบญจวรรณ  เรืองศรี ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
7 น.ส. พักตร์วิภา  อ าลอย ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
8 น.ส. เพ็ญศรี  เออแสง ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
9 นาง ลัดดาวรรณ์  ภักดีดวง ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
10 นาย วัณลพ  น้อยวิมล ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
11 นาย วิจารณ์  คงระเร่ือย ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
12 นาย สมรัฐ  อินทริยา ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
13 นาง สร้อยสุดา  บุญฤทธ์ิ ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
14 นาง สุดา  วัชรวิทูร ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
15 ว่าท่ีร.ต.หญิง อาลิษา  วิเศษกาญจน์ ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ไชยา 1 ชายแดน
16 นาง สุธิดา  พรหมชิต ร.ร.บ้านคลองไม้แดง ** ไชยา 1 ชายแดน
17 น.ส. กิตติยา  นุ่มทิพย์ ร.ร.บ้านนา ไชยา 1 ชายแดน
18 น.ส. กาญจนา  ไมอินทร์ ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
19 นาง จุฑาทิพย์  วงศ์พนม ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
20 น.ส. จุฑารัตน์  เจือกโว้น ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
21 น.ส. ฐิติมา  เย้ยโพธ์ิ ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
22 น.ส. นฤมล  สังข์ปาน ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
23 นาง พัทธนันท์  ทองหวาน ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
24 น.ส. ศิริวรรณ  มากขาว ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
25 น.ส. สายฝน  สุขเจริญ ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
26 น.ส. สิรินยา  บัวลอย ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
27 นาง สุพัตรา  มากมูล ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
28 นาย สุรินทร์  เกษร์สุวรรณ์ ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
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29 นาง เสาวภา  เทือกธรรม ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
30 น.ส. หรรษา  ศรีแผ้ว ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
31 น.ส. หฤษฎี  ทองสัมฤทธ์ิ ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
32 น.ส. อรอุมา  ทองรักษ์ ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
33 นาย อิศรา  แสนเจริญ ร.ร.บ้านพรุยายชี ไชยา 1 ชายแดน
34 นาง นิตยา  จันทร์แดง ร.ร.บ้านลุ่มชุมแสง ไชยา 1 ชายแดน
35 น.ส. สุธาพร  จันทร์คง ร.ร.บ้านลุ่มชุมแสง ไชยา 1 ชายแดน
36 น.ส. อาภรณ์  เรืองรอง ร.ร.บ้านลุ่มชุมแสง ไชยา 1 ชายแดน
37 น.ส. กรรณิกา  ซาซิโย ร.ร.บ้านห้วยตาหมิง ไชยา 1 ชายแดน
38 น.ส. กฤษณา  จันทร์น้ าด า ร.ร.บ้านห้วยตาหมิง ไชยา 1 ชายแดน
39 นาย ทวารัตน์  แพ่งรักษ์ ร.ร.บ้านห้วยตาหมิง ไชยา 1 ชายแดน
40 น.ส. พรสุดา  ชินธุบุตร ร.ร.บ้านห้วยตาหมิง ไชยา 1 ชายแดน
41 น.ส. ภัททิยา  ช่ืนวิเศษ ร.ร.บ้านห้วยตาหมิง ไชยา 1 ชายแดน
42 น.ส. วัฒนา  บัณฑิต ร.ร.บ้านห้วยตาหมิง ไชยา 1 ชายแดน
43 นาย สิทธิพล  ลีแสน ร.ร.บ้านห้วยตาหมิง ไชยา 1 ชายแดน
44 นาย จาตุรนค์  แก้วรักษา ร.ร.บ้านห้วยไผ่ ไชยา 1 ชายแดน
45 น.ส. วิชชุดา  ทิพย์มงคล ร.ร.บ้านห้วยไผ่ ไชยา 1 ชายแดน
46 น.ส. วิภาวรรณ  ค าทอง ร.ร.บ้านห้วยไผ่ ** ไชยา 1 ชายแดน
47 นาง ทิพรัตน์  ทองเพชร ร.ร.วัดเขาพนมแบก ไชยา 1 ชายแดน
48 นาย อัฑฒ์ธีเดช  โชติพิพัฒนชัย ร.ร.วัดเขาพนมแบก ไชยา 1 ชายแดน
49 นาง อาจิน  ทองบุญ ร.ร.วัดเขาพนมแบก ไชยา 1 ชายแดน
50 นาง จารี  ตุลาธร ร.ร.วัดเดิมเจ้า ไชยา 1 ชายแดน
51 นาง จิตติมา  นาคสงค์ ร.ร.วัดเดิมเจ้า ไชยา 1 ชายแดน
52 น.ส. ดวงกมล  สิบมุด ร.ร.วัดเดิมเจ้า ไชยา 1 ชายแดน
53 น.ส. รัตนาพร  ยอดมณี ร.ร.วัดเดิมเจ้า ไชยา 1 ชายแดน
54 น.ส. วริษฐา  เศษวิชัย ร.ร.วัดเดิมเจ้า ไชยา 1 ชายแดน
55 นาง สุรีรัตน์  ด าวิสัย ร.ร.วัดเดิมเจ้า ไชยา 1 ชายแดน
56 น.ส. กษมา  ช่วยย้ิม ร.ร.วัดวิโรจนาราม ไชยา 1 ชายแดน
57 นาง จันทร์เพ็ญ  ลีแสน ร.ร.วัดวิโรจนาราม ไชยา 1 ชายแดน
58 น.ส. จุไรรัตน์  มีเสน ร.ร.วัดวิโรจนาราม ไชยา 1 ชายแดน
59 นาง ชยพร  ชูบัว ร.ร.วัดวิโรจนาราม ไชยา 1 ชายแดน
60 น.ส. ชลธิชา  วงษ์พานิชย์ ร.ร.วัดวิโรจนาราม ไชยา 1 ชายแดน
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61 นาง ทรงศรี  วงศ์สุบรรณ ร.ร.วัดวิโรจนาราม ไชยา 1 ชายแดน
62 น.ส. นาวีย๊ะ  หมัดโร๊ะ ร.ร.วัดวิโรจนาราม ไชยา 1 ชายแดน
63 น.ส. ฟาตีเมาะ  สาและ ร.ร.วัดวิโรจนาราม ไชยา 1 ชายแดน
64 น.ส. ลัดดาวัลย์  นวลอนงค์ ร.ร.วัดวิโรจนาราม ไชยา 1 ชายแดน
65 นาง วัจนา  ไสยสุคนธ์ ร.ร.วัดวิโรจนาราม ไชยา 1 ชายแดน
66 นาง ศุภกร  คงทอง ร.ร.วัดวิโรจนาราม ไชยา 1 ชายแดน
67 นาย สมชาย  สูนกามรัตน์ ร.ร.วัดวิโรจนาราม ไชยา 1 ชายแดน
1 น.ส. สาวลี  ช่วยมาก ร.ร.บ้านตะกรบ ไชยา 2 ไตรลักษณ์
2 นาง จณารัตน์  แพชนะ ร.ร.บ้านนาแค ไชยา 2 ไตรลักษณ์
3 นาง ดวงกมล  มากชูทรัพย์ ร.ร.บ้านนาแค ไชยา 2 ไตรลักษณ์
4 นาง วนิดา  เพ็งสกุล ร.ร.บ้านนาแค ไชยา 2 ไตรลักษณ์
5 น.ส. สุกัญญา  จรูญกูล ร.ร.บ้านนาแค ไชยา 2 ไตรลักษณ์
6 น.ส. จิราพร  หงส์สุนันท์ ร.ร.บ้านหนองมน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
7 นาง นงคราญ  เช้ือนุ่น ร.ร.บ้านหนองมน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
8 นาย พลวิวัฒน์  เกษเกษี ร.ร.บ้านหนองมน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
9 นาย วรวิทย์  แย้มแสง ร.ร.บ้านหนองมน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
10 น.ส. สุดารัตน์  พรหมดี ร.ร.บ้านหนองมน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
11 น.ส. สุรีย์พร  กลางรักษ์ ร.ร.บ้านหนองมน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
12 น.ส. กนกวรรณ  เฉียงพรหม ร.ร.บ้านห้วยพุน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
13 นาย กฤษดา  สาและ ร.ร.บ้านห้วยพุน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
14 น.ส. ณัฐพัชร์  หวังพิทักษ์ ร.ร.บ้านห้วยพุน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
15 น.ส. นฤพร  พันธ์ช่ืน ร.ร.บ้านห้วยพุน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
16 น.ส. เบญจรัตน์  อินทร์แถม ร.ร.บ้านห้วยพุน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
17 นาง ผ่องพรรณ  เตะหมัดหมะ ร.ร.บ้านห้วยพุน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
18 น.ส. พรพิมล  จ าปา ร.ร.บ้านห้วยพุน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
19 น.ส. ภัทรี  เนียมสุวรรณ ร.ร.บ้านห้วยพุน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
20 น.ส. วลัยพร  วีระวงศ์ ร.ร.บ้านห้วยพุน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
21 นาง สุภาพร  เขียนสุวรรณ์ ร.ร.บ้านห้วยพุน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
22 น.ส. อภัสรา  รังสีโสภิต ร.ร.บ้านห้วยพุน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
23 น.ส. อัสมาด  บากา ร.ร.บ้านห้วยพุน ไชยา 2 ไตรลักษณ์
24 น.ส. นวลอนงค์  เหล่ือมแก้ว ร.ร.วัดไตรรัตนากร ไชยา 2 ไตรลักษณ์
25 นาย กิตติศิลป์  หม่ืนไว ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
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26 นาย จตุพร  ศรีส่ง ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
27 น.ส. จารุวรรณ  จันจินดา ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
28 น.ส. จุฑารัตน์  ตะนาวศรี ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
29 นาง ดาลัด  หมันหลิน ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
30 น.ส. ตามตวรรณ  ซุยหลง ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
31 น.ส. ปวิตรา  ณ นคร ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
32 น.ส. ปิยมาส  เต้งชู ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
33 นาง ปิยาพัชร์  เรืองสวัสด์ิ ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
34 นาย พลัฎฐ์  ชัยเสรีรุ่งเรือง ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
35 น.ส. พัชราภรณ์  สุวรรณรัตน์ ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
36 นาง วันดี  สาลี ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
37 นาง สายฝน  แป้นพรหม ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
38 น.ส. อธิตา  สุขสาลี ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
39 นาง อรอนงค์  นาคน้อย ร.ร.วัดพุมเรียง ไชยา 2 ไตรลักษณ์
40 น.ส. จามจุรี  ถ่ินบ้านใหม่ ร.ร.วัดโพธาราม ไชยา 2 ไตรลักษณ์
41 นาง ธนวันต์  แท่นนิล ร.ร.วัดโพธาราม ไชยา 2 ไตรลักษณ์
42 นาย ธีรสิทธ์ิ  ราชสงคราม ร.ร.วัดโพธาราม ไชยา 2 ไตรลักษณ์
43 นาง พรศิริ  พรหมเกิด ร.ร.วัดโพธาราม ไชยา 2 ไตรลักษณ์
44 น.ส. เพ็ญนภา  เจริญพงศ์ ร.ร.วัดโพธาราม ไชยา 2 ไตรลักษณ์
45 นาย ไพศาล  รุ่งย้ิม ร.ร.วัดโพธาราม ไชยา 2 ไตรลักษณ์
46 น.ส. มาลินี  ท าศรี ร.ร.วัดโพธาราม ไชยา 2 ไตรลักษณ์
47 น.ส. วิลาวรรณ  แสงจันทร์ ร.ร.วัดโพธาราม ไชยา 2 ไตรลักษณ์
48 น.ส. กัญญาภัทร  คงแก้ว ร.ร.วัดวิชิตธาราราม ไชยา 2 ไตรลักษณ์
49 น.ส. ขวัญใจ  บัวแก้ว ร.ร.วัดวิชิตธาราราม ไชยา 2 ไตรลักษณ์
50 นาง ณัชปัณกรณ์  จันทร์ประดิษฐ ร.ร.วัดวิชิตธาราราม ไชยา 2 ไตรลักษณ์
51 นาง วันดี  เก้ือสกุล ร.ร.วัดวิชิตธาราราม ไชยา 2 ไตรลักษณ์
52 น.ส. สุธาทิพย์  ทองอ้น ร.ร.วัดวิชิตธาราราม ไชยา 2 ไตรลักษณ์
1 นาง ลดาวัลย์  ทรัพย์เจริญ ร.ร.บ้านทุ่งนางเภา ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
2 น.ส. กิตติวรรณ  จันทร์ประสิทธ์ิ ร.ร.บ้านไทรงาม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
3 น.ส. วรรณฤดี  ไมทอง ร.ร.บ้านไทรงาม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
4 น.ส. สาวิณี  ทัพบ ารุง ร.ร.บ้านไทรงาม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
5 น.ส. เสาวณี  พุ่มทอง ร.ร.บ้านไทรงาม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
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6 น.ส. จันพิมล  หนูเมือง ร.ร.บ้านสามสัก ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
7 น.ส. ผฎาพรรณ์  อินทโสธร ร.ร.บ้านสามสัก ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
8 นาง เย็นจิต  จินดากุล ร.ร.บ้านสามสัก ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
9 น.ส. รุจิรา  เกตุรัตน์ ร.ร.บ้านสามสัก ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
10 นาย วัชรพงษ์  ศรีทองคง ร.ร.บ้านสามสัก ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
11 น.ส. ศิริญากรณ์  นาคพรหม ร.ร.บ้านสามสัก ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
12 น.ส. สมถวิล  วงศ์จิตเจริญ ร.ร.บ้านสามสัก ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
13 นาย ส าเริง  ชุ่มสวัสด์ิ ร.ร.บ้านสามสัก ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
14 นาย อภิรักษ์  บุตรด า ร.ร.บ้านสามสัก ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
15 น.ส. ภรณ์ทิพย์  สุวรรณธรรมา ร.ร.วัดจาย(สุทธบูรราษฎร์) ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
16 น.ส. กมลรัตน์  หนูคง ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
17 นาง จันจิรา  สิทธิชู ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
18 นาง จันทิรา  มณีรัตน์ ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
19 นาง จิราพร  ผุดเอียด ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
20 น.ส. จีรภา  บุญศรี ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
21 น.ส. จุฑามาศ  สุขอินทร์ ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
22 นาย นิวัฒน์  รักษ์รอด ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
23 นาง นิศารัตน์  ทองคง ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
24 นาง เนตรฤทัย  ซุ่นเส้ง ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
25 นาง ปิยาภรณ์  ศรีทอง ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
26 น.ส. พรพิมล  ทองด้วง ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
27 น.ส. แพรวนภา  ปานนุมัด ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
28 น.ส. วิชุดา  หาบหา ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
29 น.ส. ศุภกาญจน์  ช่วยสังข์ ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
30 น.ส. อรทัย  ศรีพัฒน์ ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
31 นาง อัญญรัตน์  พลราม ร.ร.วัดชยาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
32 น.ส. เบญจวรรณ  เมืองจันทร์ ร.ร.วัดชยาราม ** ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
33 นาง เตือนใจ  วัดไชย ร.ร.วัดธารน้ าไหล ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
34 น.ส. รัชดา  ชัยรัตน์ ร.ร.วัดธารน้ าไหล ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
35 นาง วาสนา  วิเศษ ร.ร.วัดธารน้ าไหล ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
36 นาง จันทรา  ดิษฐราชา ร.ร.วัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
37 นาง ธมลวรรณ  ไชยสิทธ์ิ ร.ร.วัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
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38 นาง เบญจมาภรณ์  ศิริไชย ร.ร.วัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
39 นาง ปราณี  ชิตเพชร ร.ร.วัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
40 นาย ยุทธกิจ  เป่ียมเนตร ร.ร.วัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
41 นาง สุภาพร  วันนิยม ร.ร.วัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
42 นาง อังคณา  ดิษฐราชา ร.ร.วัดพระบรมธาตุไชยา ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
43 น.ส. กมลวรรณ  บุตรตะ ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
44 นาย จักรพงค์  สุขเกษม ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
45 น.ส. จันทรา  ใจกล้า ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
46 น.ส. จินดา  แก้วสะอาด ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
47 น.ส. จิรพร  เศวตเวช ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
48 นาง ฉัตรกนก  แข่งขัน ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
49 น.ส. ฐิรญาณ์  พัฒนรักษ์ ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
50 นาง ณัฐติกา  ลนกฐิน ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
51 นาง นริศรา  ชุมพงษ์ ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
52 นาง ปรีดาพร  อายุสุข ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
53 นาย พงษธา  วิเศษสมบัติ ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
54 นาง ภัทรภร  พุทธรัตน์ ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
55 นาง มนต์ทิชา  ชายเขียวบุญวงศ์ ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
56 น.ส. ยุคล  อักษรช่ืน ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
57 นาง รัตนา  พรมสวาสด์ิ ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
58 น.ส. รัตนาวดี  รอดผล ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
59 น.ส. ลาวัลย์  อภัยสีลา ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
60 น.ส. วิลาวรรณ  ฤทธิอา ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
61 นาง วิสา  ฉิมรุ่ง ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
62 น.ส. ศศิธร  มิตรชู ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
63 น.ส. สุคันธา  ชิตเพชร ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
64 นาง สุพรรณษา  คงต้ัง ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
65 ว่าท่ีร.ต.หญิง อมรรัตน์  สุขมาก ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
66 น.ส. อรพินท์  สังข์ฉิม ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
67 น.ส. อลิษา  ส่งสุข ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
68 นาง อารีรัตน์  สุขเกษม ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
69 น.ส. อุมาพร  ประจงแก้ว ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
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70 ว่าท่ีร.ต. เอกชัย  ผอมด า ร.ร.วัดรัตนาราม ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
71 น.ส. กาญจนา  บุหงอ ร.ร.วัดสุทธาวาส ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
72 นาง ดรุณี  กอนทิพย์ ร.ร.วัดสุทธาวาส ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
73 นาย ทวีศักด์ิ  ลัภนาเคนทร์ ร.ร.วัดสุทธาวาส ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
74 นาย ธีระพล  ศรีแสง ร.ร.วัดสุทธาวาส ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
75 นาง พิชญาภัสส์  คงแก้ว ร.ร.วัดสุทธาวาส ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
76 น.ส. วิสุนัน  ไกรสิทธ์ิ ร.ร.วัดสุทธาวาส ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
77 นาง สายตา  แสงเดช ร.ร.วัดสุทธาวาส ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
78 นาง สุทธิวรรณ  ชัยนาคิน ร.ร.วัดสุทธาวาส ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
79 น.ส. อรสา  เพชรนุ้ย ร.ร.วัดสุทธาวาส ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
80 น.ส. กรรณิการ์  เช้ือเอ่ียม ร.ร.สารภีอุทิศ ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
81 นาง จันทร์ญรัตน์  เทพทุ่งหลวง ร.ร.สารภีอุทิศ ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
82 น.ส. รัศมี  ภักดีสุวรรณ ร.ร.สารภีอุทิศ ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
83 นาย วัลลภ  ช้ันประเสริฐ ร.ร.สารภีอุทิศ ไชยา 3 ไชยาพัฒนา
1 น.ส. จีรวรรณ  ทองบุญ ร.ร.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
2 นาง ณัฐรัชต์  ค ารอด ร.ร.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
3 นาง บุญวิสาข์  รัชชะ ร.ร.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
4 น.ส. ยุพา  มากเกล้ียง ร.ร.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
5 น.ส. วราภรณ์  สุขแก้ว ร.ร.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
6 นาย สมใจ  รักกะเปา ร.ร.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
7 น.ส. สวรรยา  คงรักษ์ ร.ร.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
8 นาย สุวัธชัย  สายแก้ว ร.ร.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
9 นาง โสพิศ  โมรา ร.ร.คีรีรัฐนิคม คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
10 นาง ธัญญารัตน์  อนุกูล ร.ร.บ้านตะเคียนทอง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
11 น.ส. เสาวลักษณ์  แก้วชัด ร.ร.บ้านตะเคียนทอง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
12 นาย จักรวัฒน์  ชุมแดง ร.ร.บ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
13 น.ส. ณัฐธิดา  พูลสวัสด์ิ ร.ร.บ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
14 นาย ธีรเดช  โสตรทอง ร.ร.บ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
15 น.ส. นฤมล  นฤมิตร ร.ร.บ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
16 นาย พิชญรัช  ทิพย์สุวรรณ ร.ร.บ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
17 น.ส. รติรส  จินดาวงศ์ ร.ร.บ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
18 น.ส. ศศินา  ไชยประภา ร.ร.บ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
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19 นาย สิทธิพงษ์  ตรีสงค์ ร.ร.บ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
20 นาย สุธีร์  พุทธศรี ร.ร.บ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
21 น.ส. เสริมศรี  ทิพย์สุวรรณ ร.ร.บ้านโตนยาง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
22 น.ส. ชนิสา  ถ่ินจะนะ ร.ร.บ้านทรายแก้ว คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
23 น.ส. ตรีเพชร  ทิพย์แก้ว ร.ร.บ้านทรายแก้ว คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
24 นาง วิลาวัณย์  บุญเพียง ร.ร.บ้านทรายแก้ว คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
25 น.ส. อรอุมา  เกิดเกล่ือน ร.ร.บ้านทรายแก้ว คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
26 น.ส. กรรณิการ์  อินทชิต ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
27 นาย กฤษณพงศ์  เพิงใหญ่ ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
28 น.ส. กิตติมา  แก้วใหญ่ ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
29 นาง เกศินี  รัชชะ ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
30 น.ส. ขนิษฐา  บุญหรอ ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
31 น.ส. จุฑารัตน์  จินากุล ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
32 น.ส. ฐิติพร  อิกะศิริ ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
33 นาย ธรรมนูญ  แก้วใหญ่ ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
34 นาย ธวัชชัย  เหมือนวงศ์ ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
35 น.ส. นพวรรณ  ศรีมุกข์ ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
36 น.ส. บังอร  บุญทองเล็ก ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
37 น.ส. ภัสราภรณ์  ผอมทอง ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
38 นาง รินทร์นภา  ศรีสมบัติ ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
39 น.ส. ล าภู  นกเพ็ชร ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
40 น.ส. ศุภรัตน์  ชูสิงห์ ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
41 น.ส. สุดาวรรณ  กาญจนประทุม ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
42 นาง สุภาวดี  ชัยชนะ ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
43 น.ส. สุวภัทร  ทองอาญา ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
44 นาง อรสา  อ่วมพัฒน์ ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
45 นาง อัฉราพร  สายแก้ว ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
46 นาง เอรวรรณ  สรกุล ร.ร.บ้านท่าขนอน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
47 น.ส. นัฏญา  รัชชะ ร.ร.บ้านปากโตน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
48 นาง พรรัตน์  วิเชียร ร.ร.บ้านปากโตน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
49 น.ส. พิไลพร  บัวหนุน ร.ร.บ้านปากโตน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
50 นาย สุชาติ  มุกดารัตน์ ร.ร.บ้านปากโตน คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
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51 น.ส. นฤนาฏ  นิลทับ ร.ร.บ้านปากท าเรียง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
52 นาง บุษราพร  นิจอาคม ร.ร.บ้านปากท าเรียง คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
53 นาง กัลยา  ศรชนะ ร.ร.วัดโกศาวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
54 น.ส. ชนิตา  บุญจันทร์ ร.ร.วัดโกศาวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
55 น.ส. ธิดารัตน์  จงไกรจักร ร.ร.วัดโกศาวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
56 นาง เบ็ญจวรรณ  เพชรลอย ร.ร.วัดโกศาวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
57 น.ส. ภัทราพร  กล่ินเมฆ ร.ร.วัดโกศาวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
58 น.ส. วาณี  สุขช่วง ร.ร.วัดโกศาวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
59 น.ส. สุธารัตน์  ทรงสง่า ร.ร.วัดโกศาวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
60 น.ส. สุภาพร  แพศักด์ิ ร.ร.วัดโกศาวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
61 ว่าท่ีร.ต.หญิง กนกวรรณ  เชาว์ขุนทด ร.ร.วัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
62 นาง กัลญา  จันทรธนู ร.ร.วัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
63 น.ส. จิราภรณ์  ไทยภักดี ร.ร.วัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
64 น.ส. ธัญรัศม์  มีลักษณะ ร.ร.วัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
65 นาง พรทิพย์  นันทคีรี ร.ร.วัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
66 นาง พิลาศลักษณ์  แก้วประเสริฐ ร.ร.วัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
67 นาย วชิระ  แก้วประเสริฐ ร.ร.วัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
68 นาง สิริพร  พุทธประเสริฐ ร.ร.วัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
69 น.ส. สุจารี  หนูพลิบตา ร.ร.วัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
70 นาง สุภาภรณ์  ริยาพันธ์ ร.ร.วัดอินทราวาส คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
71 น.ส. นริตศา  ชัยเดช ร.ร.วัดอินทราวาส ** คีรีรัฐนิคม 1 ท่าขนอน
1 นาง เยาวลักษณ์  เรืองรอง ร.ร.บ้านเช่ียวหมวง คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
2 นาย ณรงค์ศักด์ิ  บุญเพียง ร.ร.บ้านดอนสุวรรณ คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
3 น.ส. นิภาดา  แสงแก้ว ร.ร.บ้านดอนสุวรรณ คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
4 นาง รดาณัฐ  ศรีเทพ ร.ร.บ้านดอนสุวรรณ คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
5 น.ส. วิภาทิพย์  คงด้วง ร.ร.บ้านดอนสุวรรณ คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
6 นาย ศรีณรงค์  จรอนันต์ ร.ร.บ้านดอนสุวรรณ คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
7 น.ส. สุจิตตรา  สิทธิอุ่น ร.ร.บ้านดอนสุวรรณ คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
8 น.ส. อาทิตยา  โพธ์ิอุดม ร.ร.บ้านดอนสุวรรณ คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
9 น.ส. รีซา  กาเจ ร.ร.บ้านยาง คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
10 น.ส. กานต์ปรียา  วงศ์กูล ร.ร.บ้านย่านยาว คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
11 น.ส. การีหมะ  เจ๊ะเง๊าะ ร.ร.บ้านย่านยาว คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
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12 น.ส. สุรีพร  สีดาบัว ร.ร.บ้านย่านยาว คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
13 นาง อาภาภรณ์  รักบ ารุง ร.ร.บ้านย่านยาว คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
14 นาง ชญานี  สุดปราง ร.ร.บ้านหินดาน คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
15 นาย ธีระสานต์  เทียนไชย ร.ร.บ้านหินดาน คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
16 นาย พัทรพงศ์  สมมุ่ง ร.ร.บ้านหินดาน คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
17 นาง รติมา  อาษาสุจริต ร.ร.บ้านหินดาน คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
18 น.ส. สุธิรา  หอมรักษ์ ร.ร.บ้านหินดาน คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
19 นาย กิตติศักด์ิ  ประดับ ร.ร.วัดน้ าหัก คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
20 นาง จันจิรา  ไชยวงศ์ทอน ร.ร.วัดน้ าหัก คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
21 นาย ชวลิต  เก้ือด้วง ร.ร.วัดน้ าหัก คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
22 นาง เตือนจิต  เพิงใหญ่ ร.ร.วัดน้ าหัก คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
23 นาง ทิวากร  เกิดอุดม ร.ร.วัดน้ าหัก คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
24 นาง ธนรรชญพร  ชัยสิทธ์ิ ร.ร.วัดน้ าหัก คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
25 น.ส. มุกดารัตน์  ทุมรัตน์ ร.ร.วัดน้ าหัก คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
26 นาง กฤษณี  กาฬจันโท ร.ร.วัดนิลาราม คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
27 น.ส. เกศกมล  ทองจีน ร.ร.วัดนิลาราม คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
28 นาง จินตนา  โสมะเกิด ร.ร.วัดนิลาราม คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
29 น.ส. ณัฏฐณิชา  สภาพันธ์ ร.ร.วัดนิลาราม คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
30 น.ส. ดาราพร  วิเชียร ร.ร.วัดนิลาราม คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
31 นาง เนาวรัตน์  สัมพันธ์ ร.ร.วัดนิลาราม คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
32 น.ส. วราภรณ์  ชุมเพ็ญ ร.ร.วัดนิลาราม คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
33 นาง ศิริพร  นาคบ ารุง ร.ร.วัดนิลาราม คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
34 น.ส. หน่ึงฤทัย  ล าใย ร.ร.วัดนิลาราม คีรีรัฐนิคม 2 คลองยัน
1 นาย เกียรติเกรียงศักด์ิ  เอ่ียมสอาด ร.ร.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพท่ี91 คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
2 น.ส. จรรยาภรณ์  สุประพันธ์ ร.ร.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพท่ี91 คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
3 น.ส. จิราเจตน์  ศรีชูน่ิม ร.ร.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพท่ี91 คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
4 นาง จุติกานต์  หมัดระหมาน ร.ร.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพท่ี91 คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
5 นาย ชมนนท์  วงชาลี ร.ร.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพท่ี91 คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
6 น.ส. แนววนา  จรจรัส ร.ร.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพท่ี91 คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
7 น.ส. ปาริชาติ  นามบุตร ร.ร.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพท่ี91 คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
8 น.ส. ยุวดี  สุระกา ร.ร.บ้านท่าไคร คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
9 นาง วิภา  ย่ีสุ่น ร.ร.บ้านท่าไคร คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
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10 นาง สุจินตนา  จันทวงค์ ร.ร.บ้านท่าไคร คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
11 น.ส. กนกวรรณ  นวลวัฒน์ ร.ร.บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
12 น.ส. จงกล  ชุมพรัตน์ ร.ร.บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
13 นาย ณัฐศิษฏ์  จิตร์จ านงค์ ร.ร.บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
14 น.ส. เมตตา  ซ่อนกล่ิน ร.ร.บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
15 นาง ศิริพร  นุ่นช่ืน ร.ร.บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
16 น.ส. สุจิตา  โชติกุญชร ร.ร.บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
17 นาง สุนิษฐา  เจริญวิทย์ธนเดช ร.ร.บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
18 น.ส. สุภารัตน์  สว่างจิตร์ ร.ร.บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
19 นาง สุวาณี  ม่ันเรืองเดช ร.ร.บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
20 นาง เสาวณิชย์  ณ  ถลาง ร.ร.บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
21 น.ส. เสาวนีย์  สังข์เพชร ร.ร.บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
22 นาง อรปรียา  รอดเจริญ ร.ร.บ้านท าเนียบ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
23 น.ส. กรรณิการ์  ชัยพัฒน์ ร.ร.บ้านน้ าราด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
24 น.ส. พนิดา  บุญช่วยแก้ว ร.ร.บ้านน้ าราด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
25 น.ส. พรชลัต  สุขแก้ว ร.ร.บ้านน้ าราด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
26 ว่าท่ีร.ต.หญิง รัตนา  แก้วสวัสด์ิ ร.ร.บ้านน้ าราด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
27 นาง วราภรณ์  เทพสุทธ์ิ ร.ร.บ้านน้ าราด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
28 น.ส. ศศินา  สมรักษา ร.ร.บ้านน้ าราด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
29 น.ส. สิรินพร  วัตรมูสิก ร.ร.บ้านน้ าราด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
30 นาง สุรีวัลย์  เต็มพร้อม ร.ร.บ้านน้ าราด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
31 น.ส. โสภิญญา  รักสนิท ร.ร.บ้านน้ าราด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
32 นาง ผกาพันธ์  แท่นนาค ร.ร.บ้านบ่อน้ าผุด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
33 นาย รัตตะพันธ์  แท่นนาค ร.ร.บ้านบ่อน้ าผุด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
34 นาง วราพร  ข าบุญเกิด ร.ร.บ้านบ่อน้ าผุด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
35 นาย สมพรชัย  ชัยชนะ ร.ร.บ้านบ่อน้ าผุด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
36 นาง สุริวัสสา  ไชยมงคล ร.ร.บ้านบ่อน้ าผุด คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
37 น.ส. กนกวรรณ  อินทวิเศษ ร.ร.บ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
38 น.ส. จันจิรา  ผ่องแผ้ว ร.ร.บ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
39 น.ส. จันทร์เพ็ญ  สุขสกุล ร.ร.บ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
40 น.ส. ทิพย์รัตน์  อัจกลับ ร.ร.บ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
41 นาย ธนนณกฤต  ส าราญศรี ร.ร.บ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
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42 นาย ธนพล  สว่างอัมพร ร.ร.บ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
43 น.ส. สุพัตรา  เพชรดวง ร.ร.บ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
44 นาง สุวรรณี  สพานทอง ร.ร.บ้านบางขนุน คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
45 น.ส. จารี  เลขมาศ ร.ร.บ้านบางพระ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
46 น.ส. มารศรี  ศักดา ร.ร.บ้านบางพระ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
47 นาย กิตติพงษ์  กุลศิริ ร.ร.บ้านมะเลาะ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
48 น.ส. ณัฏฐกานต์  ประชุมรัตน์ ร.ร.บ้านมะเลาะ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
49 น.ส. ปัทมา  จิตรอรัญ ร.ร.บ้านมะเลาะ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
50 น.ส. มาลีนา  เจ๊ะแซ ร.ร.บ้านมะเลาะ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
51 นาย ศิวศิษฏ์  สารสิทธ์ิ ร.ร.บ้านมะเลาะ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
52 นาง สายลักษณ์  วุ้นก้ิม ร.ร.บ้านมะเลาะ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
53 นาง อรพรรณ  แสะเตาะ ร.ร.บ้านมะเลาะ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
54 นาง อ าพรรณ  ศรัทธา ร.ร.บ้านมะเลาะ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
55 นาย ประพันธ์  ด าชะอม ร.ร.บ้านย่านมะปราง คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
56 นาง ฆนรจณ์  สังข์เพชร ร.ร.มหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
57 น.ส. จันทรา  ใจดี ร.ร.มหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
58 นาง จุรีย์พร  นิลสังข์ ร.ร.มหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
59 น.ส. นิตยา  แก่นจันทร์ ร.ร.มหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
60 น.ส. นิยมาศ  สิงห์ทอง ร.ร.มหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
61 นาย พิเชษฐ์  วารินทร์ ร.ร.มหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
62 น.ส. สุประวีณ์  บุญถาวร ร.ร.มหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
63 น.ส. อุไร  ฤทธิเพชร ร.ร.มหาราชบ้านแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
64 นาง กาญจนา  ทองนรินทร์ ร.ร.วัดถ้ าสิงขร คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
65 นาง จารุณี  เทียนไชย ร.ร.วัดถ้ าสิงขร คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
66 นาย ชนวน  ฤทธิเดช ร.ร.วัดถ้ าสิงขร คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
67 นาย ผสม  บุญพันธ์ ร.ร.วัดถ้ าสิงขร คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
68 น.ส. พิชญ์สินี  เหมือนทอง ร.ร.วัดถ้ าสิงขร คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
69 น.ส. วิไลลักษณ์  ชูขันธ์ ร.ร.วัดถ้ าสิงขร คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
70 น.ส. วิไลวรรณ  นกทวี ร.ร.วัดถ้ าสิงขร คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
71 น.ส. สาวิตรี  สุขภักดี ร.ร.วัดถ้ าสิงขร คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
72 น.ส. สิริมาส  คงเม่ง ร.ร.วัดถ้ าสิงขร คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
73 นาย อดุลย์  ทองพัฒน์ ร.ร.วัดถ้ าสิงขร คีรีรัฐนิคม 3 บ้านท าเนียบ
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1 นาย นถพร  ข าแก้ว ร.ร.บ้านเช่ียวเฟือง วิภาวดี
2 นาง ปริมประภาพร  แซ่เล้ียว ร.ร.บ้านเช่ียวเฟือง วิภาวดี
3 น.ส. ปัทมา  ประทุมสุวรรณ ร.ร.บ้านเช่ียวเฟือง วิภาวดี
4 นาย ปิยะวุฒิ  อุ่นใจ ร.ร.บ้านเช่ียวเฟือง วิภาวดี
5 นาย ปริวัตร  ด าเกิงเกียรติ ร.ร.บ้านเช่ียวมะปราง วิภาวดี
6 น.ส. พัทยา  ไชยค า ร.ร.บ้านเช่ียวมะปราง ** วิภาวดี
7 น.ส. ขนิษฐา  ทิพย์เสภา ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
8 น.ส. จุรีย์ฉัตร  สมมุ่ง ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
9 น.ส. โชษิตา  แป้นคง ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
10 นาง ดวงรัตน์  คงขาว ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
11 น.ส. เด่นฤดี  เครือเหลา ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
12 นาย ธีระพงศ์  รองวัง ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
13 นาง ปาริชาติ  พลทอง ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
14 น.ส. พิทยาพร  สุขเวช ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
15 น.ส. มิลินท์  ก่อบุญ ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
16 นาง รัชนู  เพชรคงเนิน ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
17 นาง รัตนา  คงทิพย์ ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
18 ว่าท่ีร.ต.หญิง ลักษมี  โกษาแสง ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
19 นาย วรันธร  พัฒนานนท์ ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
20 นาย วิรัช  ถ่ินหัวเตย ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
21 นาง ศรันยา  แก้วสังข์ ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
22 น.ส. สิริลักษณ์  แสงแก้ว ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
23 น.ส. สุจิตรา  ธรรมนิยม ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
24 น.ส. โสรยา  เรืองสุด ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
25 น.ส. อังคณา  รอดรักษ์ ร.ร.บ้านท่านหญิงวิภา วิภาวดี
26 นาง เกศราพร  ยอดสุวรรณ์ ร.ร.บ้านโพธ์ิพนา วิภาวดี
27 น.ส. ธัญญาภรณ์  บุญคง ร.ร.บ้านโพธ์ิพนา วิภาวดี
28 น.ส. ปิยาภรณ์  ชูคดี ร.ร.บ้านโพธ์ิพนา วิภาวดี
29 น.ส. พิราวรรณ  วรรณชนะ ร.ร.บ้านโพธ์ิพนา วิภาวดี
30 น.ส. รุจิษยา  มาหมี ร.ร.บ้านโพธ์ิพนา วิภาวดี
31 นาง วนิดา  พรหมสวาสด์ิ ร.ร.บ้านโพธ์ิพนา วิภาวดี
32 น.ส. วิชชุตา  จินาเหงียบ ร.ร.บ้านโพธ์ิพนา วิภาวดี
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33 นาย วิทวัส  ค าแพง ร.ร.บ้านโพธ์ิพนา วิภาวดี
34 น.ส. ศิริพร  ค าทิพย์ ร.ร.บ้านโพธ์ิพนา วิภาวดี
35 นาง อารีตา  ทองพิทักษ์ ร.ร.บ้านโพธ์ิพนา วิภาวดี
36 น.ส. ขวัญใจ  แก้วเกิด ร.ร.บ้านวังผักแว่น วิภาวดี
37 น.ส. ขวัญทิพย์  พูลขาว ร.ร.บ้านวังผักแว่น วิภาวดี
38 นาย ราชัณ  สุวรรณพงศ์ ร.ร.บ้านวังผักแว่น วิภาวดี
39 น.ส. วราภรณ์  บุญแทน ร.ร.บ้านวังผักแว่น วิภาวดี
40 นาง วิลาวรรณ์  มีเดช ร.ร.บ้านวังผักแว่น วิภาวดี
41 น.ส. สุธาสินี  ศรีเงินทาบ ร.ร.บ้านวังผักแว่น วิภาวดี
42 น.ส. สุนิษา  แก้วขุนทอง ร.ร.บ้านวังผักแว่น วิภาวดี
43 นาง สุภิญญา  จันทร์อ่อน ร.ร.บ้านวังผักแว่น วิภาวดี
44 นาย อวยชัย  มีเดช ร.ร.บ้านวังผักแว่น วิภาวดี
45 นาย สุวรรณรัตน์  ชอบพจน์ ร.ร.บ้านวังผักแว่น ** วิภาวดี
46 น.ส. กรรณิการ์  กุศลชู ร.ร.วัดโพธ์ิน้อย วิภาวดี
47 น.ส. ชริญา  อรุณรุ่งเรือง ร.ร.วัดโพธ์ิน้อย วิภาวดี
48 น.ส. ชุปภาดา  พรหมเดช ร.ร.วัดโพธ์ิน้อย วิภาวดี
49 น.ส. ธนัญชกร  กาฬวัจนะ ร.ร.วัดโพธ์ิน้อย วิภาวดี
50 น.ส. ประกากรอง  วิชัยวัฒนา ร.ร.วัดโพธ์ิน้อย วิภาวดี
51 น.ส. ภวิกา  เดชทองรักษ์ ร.ร.วัดโพธ์ิน้อย วิภาวดี
52 นาง วารุณี  คงปล้อง ร.ร.วัดโพธ์ิน้อย วิภาวดี
53 นาย สมพร  พรหมหีต ร.ร.วัดโพธ์ิน้อย วิภาวดี
54 น.ส. สมฤดี  จันทรมาศ ร.ร.วัดโพธ์ิน้อย วิภาวดี
55 น.ส. สุรีภรณ์  เพชรศรี ร.ร.วัดโพธ์ิน้อย วิภาวดี
56 น.ส. กชกร  อาวุธ ร.ร.วัดอรัญญาราม วิภาวดี
57 น.ส. จิณัฐตา  จันทร์สุด ร.ร.วัดอรัญญาราม วิภาวดี
58 น.ส. นัฐทิยา  รัตนสุภา ร.ร.วัดอรัญญาราม วิภาวดี
59 นาย อดิศร  หม่ืนหนู ร.ร.วัดอรัญญาราม วิภาวดี
60 นาง กิมลัย  การกระสัง ร.ร.สหกรณ์นิคม วิภาวดี
61 น.ส. นฤมล  อาขารักษ์ ร.ร.สหกรณ์นิคม วิภาวดี
62 นาง เนติพร  ไชยนาเคนทร์ ร.ร.สหกรณ์นิคม วิภาวดี
63 น.ส. ปวีณา  จันทร์ทิพย์ ร.ร.สหกรณ์นิคม วิภาวดี
64 น.ส. พนิดา  อินทรมณี ร.ร.สหกรณ์นิคม วิภาวดี
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65 นาง ฟองจันทร์  สะโรจน์ ร.ร.สหกรณ์นิคม วิภาวดี
66 น.ส. วิภารัตน์  ศรีพุฒ ร.ร.สหกรณ์นิคม วิภาวดี
67 น.ส. สุกรี  จันทร์เมืองไทย ร.ร.สหกรณ์นิคม วิภาวดี
68 น.ส. สุดใจ  ชนาภัทรกูลชา ร.ร.สหกรณ์นิคม วิภาวดี
69 น.ส. สุภาวดี  สักโก ร.ร.สหกรณ์นิคม วิภาวดี
1 นาง กรกนก  มุกดา ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
2 น.ส. กานต์กนิษฐา  ทองนา ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
3 นาง ชวนชม  เพ็ชรกาศ ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
4 นาย ญาณวรรธน์  บัวขาว ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
5 นาง ดวงแข  ยอดแสง ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
6 นาย ทวีศักด์ิ  เมฆหมอก ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
7 น.ส. ธันยมัย  เพชรผ่อง ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
8 นาง ปราณี  จรจรัส ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
9 น.ส. ปรียากมล  รักชนะ ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
10 นาง มนตรี  ช่างเรือ ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
11 น.ส. รัตติยา  จันทร์แดง ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
12 น.ส. วรรณิดา  แก้วย่ี ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
13 น.ส. วิภารัตน์  พรหมแก้ว ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
14 น.ส. ศิราณี  ชัยวิสิทธ์ิ ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
15 น.ส. สกุลตา  แช่มไล่ ร.ร.ตาขุน บ้านตาขุน
16 นาง กนกวรรณ  ปาลคะเชนทร์ ร.ร.บ้านเขาเทพพิทักษ์ บ้านตาขุน
17 นาย เชิดพงศ์  ราชสมบัติ ร.ร.บ้านเขาเทพพิทักษ์ บ้านตาขุน
18 น.ส. นฤมล  เหมือนคง ร.ร.บ้านเขาเทพพิทักษ์ บ้านตาขุน
19 น.ส. ภัทราวดี  วราชัย ร.ร.บ้านเขาเทพพิทักษ์ บ้านตาขุน
20 น.ส. วิชุตา  ทองจันทร์ ร.ร.บ้านเขาเทพพิทักษ์ บ้านตาขุน
21 นาง สกุลจิต  นวลสุทธ์ิ ร.ร.บ้านเขาเทพพิทักษ์ บ้านตาขุน
22 น.ส. สุภาวดี  ทองแก้ว ร.ร.บ้านเขาเทพพิทักษ์ บ้านตาขุน
23 นาย เสรีรัตน์  การะเกตุ ร.ร.บ้านเขาเทพพิทักษ์ บ้านตาขุน
24 นาย จักรชัย  ขนอม ร.ร.บ้านช่องไม้งาม บ้านตาขุน
25 นาง ปวีณา  แพศักด์ิ ร.ร.บ้านช่องไม้งาม บ้านตาขุน
26 น.ส. พฤกษชาติ  สังข์ช่วย ร.ร.บ้านช่องไม้งาม บ้านตาขุน
27 นาง พิมลนาฎ  วาเรศ ร.ร.บ้านช่องไม้งาม บ้านตาขุน
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28 น.ส. ศิราพร  ช่วยชะนะ ร.ร.บ้านช่องไม้งาม บ้านตาขุน
29 นาย จีรศักด์ิ  ศรีคิรินทร์ ร.ร.บ้านเช่ียวขวาน บ้านตาขุน
30 นาง ศศิธร  ฤทธิกุล ร.ร.บ้านเช่ียวขวาน บ้านตาขุน
31 น.ส. อัญชนา  วิชัยกุล ร.ร.บ้านเช่ียวขวาน บ้านตาขุน
32 น.ส. อารีรัตน์  นิกรรัมย์ ร.ร.บ้านเช่ียวขวาน บ้านตาขุน
33 นาย เอกชัย  ปานชนะพงศ์ ร.ร.บ้านเช่ียวขวาน บ้านตาขุน
34 นาง ณัฐธยาน์  ทวี ร.ร.บ้านตาขุน บ้านตาขุน
35 น.ส. นันทพร  ติกบริพัตร์ ร.ร.บ้านตาขุน บ้านตาขุน
36 น.ส. พัชนี  ชมบุญ ร.ร.บ้านตาขุน บ้านตาขุน
37 นาง ศรัณยา  เพชรชู ร.ร.บ้านตาขุน บ้านตาขุน
38 น.ส. สกุณา  นวนทอง ร.ร.บ้านตาขุน บ้านตาขุน
39 นาง สุวัจนา  เพชรานันท์ ร.ร.บ้านตาขุน บ้านตาขุน
40 น.ส. พิมศรัณย์  นาคพังกาญจน์ ร.ร.บ้านพัฒนา บ้านตาขุน
41 น.ส. เพ็ญนภา  สังข์สุวรรณ ร.ร.บ้านพัฒนา บ้านตาขุน
42 น.ส. วิไลภรณ์  ยุทธโกษา ร.ร.บ้านพัฒนา บ้านตาขุน
43 นาง สุภาภรณ์  ชัยสงคราม ร.ร.บ้านพัฒนา บ้านตาขุน
44 น.ส. สุวัจนี  ฟูเฟ่ือง ร.ร.บ้านพัฒนา บ้านตาขุน
45 นาย ชัยวัฒน์  เยาวยัง ร.ร.บ้านพัฒนา 2 บ้านตาขุน
46 น.ส. นิศาชล  ถาวร ร.ร.บ้านพัฒนา 2 บ้านตาขุน
47 น.ส. เนตรนภา  ใหม่เสน ร.ร.บ้านพัฒนา 2 บ้านตาขุน
48 น.ส. พวงจิตร  เอ้งเหมาะ ร.ร.บ้านพัฒนา 2 บ้านตาขุน
49 น.ส. รสิกา  มงคลชาติ ร.ร.บ้านพัฒนา 2 บ้านตาขุน
50 น.ส. วาสนา  จันทร์ทอง ร.ร.บ้านพัฒนา 2 บ้านตาขุน
51 น.ส. วิไลวรรณ  จันทร์ทอง ร.ร.บ้านพัฒนา 2 บ้านตาขุน
52 นาย นัฐปวีณ์  แก้วประสงค์ ร.ร.บ้านวังขุม บ้านตาขุน
53 น.ส. ธัญญลักษณ์  เพ็ชรรัตน์ ร.ร.วัดพรุศรี บ้านตาขุน
54 น.ส. นารีรัตน์  สัมพันธ์ ร.ร.วัดพรุศรี บ้านตาขุน
55 นาง ศศิธร  กลีบเมฆ ร.ร.วัดพรุศรี บ้านตาขุน
56 น.ส. ศุภมาส  คงข า ร.ร.วัดพรุศรี บ้านตาขุน
57 น.ส. จิราวรรณ  รอดโหม้ง ร.ร.วัดพะแสง บ้านตาขุน
58 น.ส. สิรินทรา  เลิศทองค า ร.ร.วัดพะแสง บ้านตาขุน
59 น.ส. สุธามารถ  แซ่เหา ร.ร.วัดพะแสง บ้านตาขุน
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1 น.ส. กอบแก้ว  ถนอมกล่อม ร.ร.ชุมชนวัดปากตรัง พนม 1
2 น.ส. กัชวรรณ  ทองนุ่น ร.ร.ชุมชนวัดปากตรัง พนม 1
3 นาง ชุติมา  ดวงมณี ร.ร.ชุมชนวัดปากตรัง พนม 1
4 น.ส. ณัฐกฤตา  พุมพาพร ร.ร.ชุมชนวัดปากตรัง พนม 1
5 น.ส. ปรัษฐา  รัตนคช ร.ร.ชุมชนวัดปากตรัง พนม 1
6 น.ส. ปิยะพร  สรลักษณ์ลิขิต ร.ร.ชุมชนวัดปากตรัง พนม 1
7 นาย ภักดี  วงเดช ร.ร.ชุมชนวัดปากตรัง พนม 1
8 นาง ลัดดาวรรณ  เรืองไชย ร.ร.ชุมชนวัดปากตรัง พนม 1
9 น.ส. ออนจิต  เทียนแก้ว ร.ร.ชุมชนวัดปากตรัง พนม 1
10 น.ส. สุธาทิพย์  พูลสวัสด์ิ ร.ร.ชุมชนวัดปากตรัง **(ก่อน3วัน) พนม 1
11 น.ส. กรวรรณ  ยืนนาน ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
12 น.ส. กุณฑลี  สุเวช ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
13 น.ส. คัทธียา  ฆังคะรัตน์ ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
14 นาย จตุรงค์  บุญชูศรี ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
15 น.ส. จิรนันท์  เพชรแก้ว ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
16 น.ส. จีราวรรณ  ต้ิวเส้ง ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
17 ว่าท่ีร.ต.หญิง ดวงพร  มณีโชติ ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
18 นาง เพียงเดือน  ดีทองแก้ว ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
19 นาง รัชนี  อนุจันทร์ ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
20 นาย เลอสันต์  นิลพัฒน์ ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
21 นาง วรรณวิสาข์  ทองค าแก้ว ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
22 นาย ศักดิภัทร์  กัณฑสุวรรณ ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
23 นาง ศิลป์ศุภา  ทวี ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
24 นาย สิทธิโชค  อนุจันทร์ ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
25 นาย สุพัฒชัย  ฤทธิเดช ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
26 น.ส. อมรรัตน์  จันศิริ ร.ร.บ้านเขานาใน พนม 1
27 น.ส. จินตนา  ช่วยด้วง ร.ร.บ้านคลองชะอุ่น พนม 1
28 นาง จุฑารัตน์  ศักดา ร.ร.บ้านคลองชะอุ่น พนม 1
29 นาย ทวีศักด์ิ  ภิรมย์ก้อย ร.ร.บ้านคลองชะอุ่น พนม 1
30 น.ส. มธุลดา  แซ่เล้า ร.ร.บ้านคลองชะอุ่น พนม 1
31 นาง วรรณเพ็ญ  สวัสดี ร.ร.บ้านคลองชะอุ่น พนม 1
32 นาย วัชรพงษ์  อัชฌากร ร.ร.บ้านคลองชะอุ่น พนม 1
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33 น.ส. ศุภวรรณ  พละเลิศ ร.ร.บ้านคลองชะอุ่น พนม 1
34 น.ส. วิภารัตน์  ภูมิพระแสง ร.ร.บ้านจ าปาทอง พนม 1
35 นาง สกิลวดี  ธีรานุวรรตน์ ร.ร.บ้านจ าปาทอง พนม 1
36 น.ส. สูรอยา  จารง ร.ร.บ้านจ าปาทอง พนม 1
37 น.ส. กนกรพี  ต้นค า ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
38 นาย กฤษฎา  เกตุณรายณ์ ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
39 น.ส. จิรชยา  พุ่มทอง ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
40 น.ส. จุฬาลักษณ์  พูลต้ิม ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
41 นาย ทัศนัย  ท่ังทอง ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
42 น.ส. พรฑิตา  แสงรักษ์ ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
43 นาย พูลศักด์ิ  มณีสม ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
44 น.ส. ภัทรากร  เกตกรณ์ ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
45 นาง วรดา  แก้วกุล ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
46 น.ส. ศิราณี  หลีดี ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
47 นาย สมศักด์ิ  เกษมุล ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
48 นาย สิทธิโชค  แก้วสังข์ ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
49 นาง สุณีย์  แซ่เล้า ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
50 นาง อมรรัตน์  ดวงแก้ว ร.ร.บ้านต้นยวน พนม 1
51 น.ส. จันทิมา  เอียดถวิล ร.ร.บ้านถ้ าผ้ึง พนม 1
52 น.ส. ทัสมา  อินเน่ือง ร.ร.บ้านถ้ าผ้ึง พนม 1
53 น.ส. ธันปภัส  ทองทะวัย ร.ร.บ้านถ้ าผ้ึง พนม 1
54 นาย ประพัฒน์  ศรีนวล ร.ร.บ้านถ้ าผ้ึง พนม 1
55 ว่าท่ีร.ต.หญิง ภิญญดา  จันทร์สุด ร.ร.บ้านถ้ าผ้ึง พนม 1
56 น.ส. ลัดดาวัลย์  วงกุญ ร.ร.บ้านถ้ าผ้ึง พนม 1
57 น.ส. ศรีประภา  คงวิจิตร ร.ร.บ้านถ้ าผ้ึง พนม 1
58 นาย ศุภกิตต์ิ  สินธู ร.ร.บ้านถ้ าผ้ึง พนม 1
59 น.ส. ช่อผกา  พิศภักตร์ ร.ร.บ้านบางหิน พนม 1
60 น.ส. นวรัตน์  นฤมิตร ร.ร.บ้านบางหิน พนม 1
61 น.ส. วิไล  มุสิกรัตน์ ร.ร.บ้านบางหิน พนม 1
62 นาง สุพาณี  สงสุข ร.ร.บ้านบางหิน พนม 1
63 น.ส. อมรรัตน์  ร าเพย ร.ร.บ้านบางหิน พนม 1
64 น.ส. อุทัยวรรณ  ธารายศ ร.ร.บ้านบางหิน พนม 1
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65 น.ส. กานต์สิรี  บุญแท้ ร.ร.บ้านป่าตง พนม 1
66 น.ส. ทวินันท์  ด าจ่า ร.ร.บ้านป่าตง พนม 1
67 น.ส. พรรษา  คล้ายทอง ร.ร.บ้านป่าตง พนม 1
68 นาย ไพฑูรย์  จันทร์ชุม ร.ร.บ้านป่าตง พนม 1
69 น.ส. ศิริวรรณ  อมรกิจ ร.ร.บ้านป่าตง พนม 1
70 น.ส. สุภาภรณ์  หลักชุม ร.ร.บ้านป่าตง พนม 1
71 นาย ทวี  แพะโสม ร.ร.บ้านแสนสุข พนม 1
72 นาง สมพร  แสงแก้ว ร.ร.บ้านแสนสุข พนม 1
73 น.ส. สิรินยา  ขวัญศรี ร.ร.บ้านแสนสุข พนม 1
74 น.ส. ชะมัยภรณ์  ยอดจันทร์ ร.ร.บ้านอรุโณทัย พนม 1
75 นาง บุหงา  เคารพธรรม ร.ร.บ้านอรุโณทัย พนม 1
76 นาง พยอม  ช่วยบ ารุง ร.ร.บ้านอรุโณทัย พนม 1
77 นาง พิมรภัทร  เนาวโคอักษร ร.ร.บ้านอรุโณทัย พนม 1
78 นาง เพ็ญศรี  ห่อจันทร์ ร.ร.บ้านอรุโณทัย พนม 1
79 น.ส. อรทัย  ศรีวิเชียร ร.ร.บ้านอรุโณทัย พนม 1
1 น.ส. กีรตา  ทองโมถ่าย ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
2 นาย เกียรติศักด์ิ  บุญชัย ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
3 นาง เขมนิจ  ทองด้วง ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
4 น.ส. จันทิมา  ชัยชนะโชค ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
5 น.ส. จันทิมา  จอมชัยฤทธ์ิ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
6 นาย ธีราวุฒิ  รามแก้ว ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
7 น.ส. นวรัตน์  สุขใส ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
8 น.ส. นาฎฤดี  สุขไกรทัย ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
9 นาง นิดา  กลับรินทร์ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
10 น.ส. ประภาศรี  สุเวช ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
11 นาง พรพิมล  วงเดช ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
12 นาง ภาวนา  วิจิตร ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
13 นาง สุณีย์  โมลี ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
14 นาย สุทัศน์  หนูเล็ก ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
15 น.ส. สุนิสา  แซ่โอ่ง ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
16 น.ส. สุปาณิดา  ศักด์ิศรี ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว พนม 2
17 น.ส. กนกวรรณ์  จันทร์แสงกุล ร.ร.บ้านบางปรุ พนม 2
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18 น.ส. จิราพร  คงชีพ ร.ร.บ้านบางปรุ พนม 2
19 น.ส. ชุติมา  จันทบูรณ์ ร.ร.บ้านบางปรุ พนม 2
20 น.ส. นาฏยา  ชูแก้ว ร.ร.บ้านบางปรุ พนม 2
21 น.ส. วนิดา  เกตุสมบัติ ร.ร.บ้านบางปรุ พนม 2
22 น.ส. วรนุช  เบาสูงเนิน ร.ร.บ้านบางปรุ พนม 2
23 น.ส. หัสยา  ศรีเเมน ร.ร.บ้านบางปรุ พนม 2
24 น.ส. อนิสา  รัตนพันธ์ุ ร.ร.บ้านบางปรุ พนม 2
25 น.ส. นุจนาต  เนียมมูสิก ร.ร.บ้านบางสาน พนม 2
26 น.ส. ปาริชาติ  ชัยสงคราม ร.ร.บ้านบางสาน พนม 2
27 นาง ผกาภรณ์  เซ่งล้ า ร.ร.บ้านบางสาน พนม 2
28 น.ส. พิมอัมพร  พิมพะไชย ร.ร.บ้านบางสาน พนม 2
29 น.ส. มาลัยรัตน์  คงศาลา ร.ร.บ้านบางสาน พนม 2
30 นาง ยุพิน  เรืองไชย ร.ร.บ้านบางสาน พนม 2
31 นาง สุวิตา  จิตต์มาตร ร.ร.บ้านบางสาน พนม 2
32 นาง เสาวคนธ์  สุปันตี ร.ร.บ้านบางสาน พนม 2
33 น.ส. ต้ังจิต  เพ็ชร์ชู ร.ร.บ้านเบญจา พนม 2
34 น.ส. ปทุมรัตน์  ศรีสวาท ร.ร.บ้านเบญจา พนม 2
35 นาย มาโนช  ชูนุ้ย ร.ร.บ้านเบญจา พนม 2
36 น.ส. สาวิตรี  หนูเล็ก ร.ร.บ้านเบญจา พนม 2
37 น.ส. ปะราลี  ไชยฤทธ์ิ ร.ร.บ้านพังกาญจน์ พนม 2
38 น.ส. ปาริชาติ  มอญดี ร.ร.บ้านพังกาญจน์ พนม 2
39 น.ส. พันธ์ประภา  เจริญแก้วประสงค์ ร.ร.บ้านพังกาญจน์ พนม 2
40 นาง สมพร  สาริพัฒน์ ร.ร.บ้านพังกาญจน์ พนม 2
41 นาย อุเทน  บุญชูศรี ร.ร.บ้านลูกเดือน ** พนม 2
42 น.ส. กนกวรรณ  ราชราชา ร.ร.บ้านหญ้าปล้อง พนม 2
43 นาง กัญญ์วรา  ไตรศร ร.ร.บ้านหญ้าปล้อง พนม 2
44 น.ส. ชญาดา  เพ่ิมพูล ร.ร.บ้านหญ้าปล้อง พนม 2
45 นาง นงลักษณ์  สายใจบุญ ร.ร.บ้านหญ้าปล้อง พนม 2
46 น.ส. มุสลีนา  ดูมีแด ร.ร.บ้านหญ้าปล้อง พนม 2
47 นาย วรวิทย์  ถนนแก้ว ร.ร.บ้านหญ้าปล้อง พนม 2
48 นาย ศุภกิจ  ร้ังแท้ ร.ร.บ้านหญ้าปล้อง พนม 2
49 นาง หฤทัยรัตน์  สนิทรักษ์ ร.ร.บ้านหญ้าปล้อง พนม 2
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50 นาย กิตติศักด์ิ  เดชอารัญ ร.ร.บ้านใหญ่ พนม 2
51 น.ส. กิรณา  วิโรจน์ ร.ร.บ้านใหญ่ พนม 2
52 นาง ชาลินี  ส่งแสง ร.ร.บ้านใหญ่ พนม 2
53 น.ส. ณัฐณิชฌา  ทิพย์ชิต ร.ร.บ้านใหญ่ พนม 2
54 นาง วิจาริณี  ทิพย์โท ร.ร.บ้านใหญ่ พนม 2
55 นาง ชุลิตา  วงศ์พิทักษ์เสมา ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
56 น.ส. นันท์นภัส  เกสรา ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
57 น.ส. นุชจรีย์  แจ่มกมล ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
58 นาย ปณิธาน  เรืองไชย ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
59 น.ส. ประภาณี  สบเหมาะ ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
60 น.ส. ปิยาภรณ์  เวชชานุเคราะห์ ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
61 นาย วัฒนภูมิ  คมนา ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
62 นาย วิทยา  นามบุตร ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
63 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ  วิเศษโชค ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
64 น.ส. สุจิรา  จันทร์เก้ือ ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
65 น.ส. สุริษา  เปล่ียนน้อย ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
66 นาย อธิป  สาระ ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
67 นาย อภิสิทธ์ิ  สโมสร ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
68 น.ส. อรนุช  พรหมหิตาทร ร.ร.วัดถ้ าวราราม พนม 2
69 นาง จุรีวรรณ  เพชรรักษ์ ร.ร.วัดธัญญาราม พนม 2
70 น.ส. ภูริชาติ  คงดี ร.ร.วัดธัญญาราม พนม 2
71 นาย วิรัช  พวงมณี ร.ร.วัดธัญญาราม พนม 2
72 นาย ศักรินทร์  ใหญ่ไล้บาง ร.ร.วัดธัญญาราม พนม 2
73 น.ส. สุภาภรณ์  ชอบผล ร.ร.วัดธัญญาราม พนม 2
74 นาย จงรัก  ยวนานนท์ ร.ร.วัดพนม พนม 2
75 นาย โชคดี  ขุนแก้ว ร.ร.วัดพนม พนม 2
76 นาง พัชนี  แซ่ตัน ร.ร.วัดพนม พนม 2
77 น.ส. พิชชานันท์  บุตรน้ าเพชร ร.ร.วัดพนม พนม 2
78 นาง เพชรรุ่ง  จันทร์แสงกุล ร.ร.วัดพนม พนม 2
79 นาง วิไลพร  นาคศรี ร.ร.วัดพนม พนม 2
80 น.ส. สมฤดี  บุญขาว ร.ร.วัดพนม พนม 2
81 นาง ธนพร  ยศเมฆ ร.ร.วัดสองพ่ีน้อง พนม 2



หนา้ที ่74 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

82 นาง พัชริดา  ชูพนม ร.ร.วัดสองพ่ีน้อง พนม 2
83 นาง มลฤดี  สมใจเพ็ชร ร.ร.วัดสองพ่ีน้อง พนม 2
84 นาง ยุพาพันธ์  คุณวิจิตร ร.ร.วัดสองพ่ีน้อง พนม 2
85 นาย ส ารอง  ทองวัชระ ร.ร.วัดสองพ่ีน้อง พนม 2
1 นาง กนกพัชร  ณ  นคร สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
2 น.ส. กิจรัตน์  รักชาติ สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
3 น.ส. กิตติยา  ชูช่วย สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
4 น.ส. ขวัญหญิง  ม้านสะอาด สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
5 นาย จักริน  อักษรสม สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
6 น.ส. จุรีรัตน์  สุระยอด สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
7 นาง ชุมพร  อนุสรณ์ สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
8 นาง ณปภัช  ชูประเสริฐ สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
9 นาย ณัฐพล  จุลเพ็ชร สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
10 น.ส. ธนิสรา  แสงมณี สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
11 น.ส. ธัญญลักษณ์  มณีฉาย สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
12 น.ส. ธันยวีร์  ศรีสวัสด์ิ สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
13 น.ส. ธิตาพร  ลักษณกะชา สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
14 น.ส. นิตยา  ภูมิไชยา สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
15 น.ส. นิตยา  อุทัยพันธ์ุ สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
16 น.ส. บุบผา  พรมหลง สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
17 นาง ประนอม  โอมาก สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
18 นาง ประยูร  พงษ์ประยูร สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
19 นาง ปัทมา  แพเรือง สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
20 นาย ภูริพัฒน์  บุญมา สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
21 นาง ยุพิน  เก้ือลาย สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
22 น.ส. รัตนา  เพชรศรีช่วง สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
23 น.ส. ลัดดา  คคนัมพรปวิเวก สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
24 น.ส. วนิดา  สุวรรณสินธ์ุ สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
25 น.ส. วันเพ็ญ  สิงห์แก้ว สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
26 น.ส. วิลาวัลย์  พูนมาตร สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
27 นาง ศรีระบาย  แถลงเพราะ สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
28 นาง ศิริพร  พลวิชัย สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
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29 นาง สุทิสา  วงศ์ณศรี สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
30 นาย สุวัฒน์  อนุพัฒน์ สพป.สฎ.เขต 2 สพป.สฎ.เขต 2
31 น.ส. จีราพร  ทองแกมแก้ว สพป.สฎ.เขต 2 ** สพป.สฎ.เขต 2
32 น.ส. ปิยดา  ปิยกาญจน์ สพป.สฎ.เขต 2 ** สพป.สฎ.เขต 2
33 นาย วสันต์ิ  อนุจันทร์ สพป.สฎ.เขต 2 ** สพป.สฎ.เขต 2
34 น.ส. อรอนงค์  เกิดทวี สพป.สฎ.เขต 2 ** สพป.สฎ.เขต 2
1 นาย กฤษฎา  ทองชุม ร.ร.นาสาร นาสาร
2 นาง กัลปา  รักศรี ร.ร.นาสาร นาสาร
3 นาง กาญจนา  สัมภวมานะ ร.ร.นาสาร นาสาร
4 น.ส. กาญจนา  ด้วงมาก ร.ร.นาสาร นาสาร
5 น.ส. กุลกาญจน์  จิตราภิรมย์ ร.ร.นาสาร นาสาร
6 น.ส. จันทกานต์  ขวัญเมือง ร.ร.นาสาร นาสาร
7 น.ส. จุฑามาศ  เยาว์ด า ร.ร.นาสาร นาสาร
8 น.ส. ชลธิชา  พรหมก าเหนิด ร.ร.นาสาร นาสาร
9 นาย ชวิน  มณีนูน ร.ร.นาสาร นาสาร
10 นาย เชิงชาย  ชูช่วง ร.ร.นาสาร นาสาร
11 น.ส. ธารทิพย์  ด ายศ ร.ร.นาสาร นาสาร
12 นาง นรารัตน์  ณ พัทลุง ร.ร.นาสาร นาสาร
13 น.ส. บุญญานี  ใหญ่ยง ร.ร.นาสาร นาสาร
14 นาง บุลสิริ  ปานเจริญ ร.ร.นาสาร นาสาร
15 น.ส. พรรณา  ศรีแตงอ่อน ร.ร.นาสาร นาสาร
16 นาง พวงแก้ว  พุทธชาติ ร.ร.นาสาร นาสาร
17 น.ส. พิมณัดฎา  คงภักดี ร.ร.นาสาร นาสาร
18 น.ส. พิมพ์ธิดา  สุวรรณภักดี ร.ร.นาสาร นาสาร
19 น.ส. ภัทรพร  ชูจิต ร.ร.นาสาร นาสาร
20 น.ส. ภาวสุทธ์ิ  เจียมทวีบุญ ร.ร.นาสาร นาสาร
21 นาย รังสันต์  ทรัพย์อุปการ ร.ร.นาสาร นาสาร
22 นาง รุ่งทิพย์  เรืองรัตน์ ร.ร.นาสาร นาสาร
23 นาง ลักขณา  ภู่ผกาพันธ์ุพงษ์ ร.ร.นาสาร นาสาร
24 นาง วนิดา  อินทสโร ร.ร.นาสาร นาสาร
25 น.ส. วรรณกร  นุ่มทอง ร.ร.นาสาร นาสาร
26 นาย วันชัย  ศรีนวลใย ร.ร.นาสาร นาสาร
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27 นาย สมนึก  สุวรรณนิมิตร ร.ร.นาสาร นาสาร
28 น.ส. สาวิตรี  ชุติธรพงษ์ ร.ร.นาสาร นาสาร
29 น.ส. สิริพร  ทองค า ร.ร.นาสาร นาสาร
30 นาย สุกรี  ศรีจรัส ร.ร.นาสาร นาสาร
31 นาง อรสา  นิลวงค์ ร.ร.นาสาร นาสาร
32 นาง อ าพันธ์  ม่ันหมาย ร.ร.นาสาร นาสาร
33 น.ส. อุมาพร  เพชรแท้ ร.ร.นาสาร นาสาร
34 นาง อุษณี  โชติช่วง ร.ร.นาสาร นาสาร
35 น.ส. กัญญ์ชยาวีร์  กล่อมกล่ัน ร.ร.บ้านกอบแกบ นาสาร
36 น.ส. คัทลียา  หนูทองมาก ร.ร.บ้านกอบแกบ นาสาร
37 น.ส. ทัศน์วรรณ  มาดี ร.ร.บ้านกอบแกบ นาสาร
38 น.ส. นุชนาฎ  จักรมุนี ร.ร.บ้านกอบแกบ นาสาร
39 น.ส. ซิมิยาอ์  แฮปากา ร.ร.บ้านคลองปราบ นาสาร
40 นาง ธิดารัตน์  ชูชาติ ร.ร.บ้านคลองปราบ นาสาร
41 นาง นิตยา  โชคอ านวย ร.ร.บ้านคลองปราบ นาสาร
42 น.ส. ศิรกาญจน์  ราชมณี ร.ร.บ้านคลองปราบ ** นาสาร
43 น.ส. ชนม์พิชา  กิตติญาณกุล ร.ร.บ้านวังหิน นาสาร
44 น.ส. ชาคริยา  โยธารักษ์ ร.ร.บ้านวังหิน นาสาร
45 นางสาว เบญจวรรณ  สาดฟัก ร.ร.บ้านวังหิน นาสาร
46 น.ส. ปรัชญานีย์  ไทยเกิด ร.ร.บ้านวังหิน นาสาร
47 นาง ปิยาภรณ์  มณฑาสกุล ร.ร.บ้านวังหิน นาสาร
48 นาย วิระพันธ์  ชูเมือง ร.ร.บ้านวังหิน นาสาร
49 นาย อนุรักษ์  นนทฤทธ์ิ ร.ร.บ้านวังหิน นาสาร
50 นาย ไทยรัฐ  ไทยทอง ร.ร.บ้านหนองม่วง นาสาร
51 น.ส. กฤติกา  มีแสง ร.ร.บ้านเหมืองทวด นาสาร
52 น.ส. ขวัญฤทัย  แสงมี ร.ร.บ้านเหมืองทวด นาสาร
53 นาง จรีภรณ์  รักเล่ง ร.ร.บ้านเหมืองทวด นาสาร
54 น.ส. ชุลีพร  ชูเพชร ร.ร.บ้านเหมืองทวด นาสาร
55 นาย ธนกฤต  ด าสนิท ร.ร.บ้านเหมืองทวด นาสาร
56 น.ส. ภัทติยา  ชูมณี ร.ร.บ้านเหมืองทวด นาสาร
57 น.ส. วิมลมาศ  โลหุตางกูร ร.ร.บ้านเหมืองทวด นาสาร
58 นาย ศราวุธ  สีทะนนท์ ร.ร.บ้านเหมืองทวด นาสาร
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59 น.ส. สุณีรัตน์  แสงขาว ร.ร.บ้านเหมืองทวด นาสาร
60 น.ส. อัญชลี  ศิริวุฒิ ร.ร.บ้านเหมืองทวด นาสาร
61 นาย อุดม  ชูเมือง ร.ร.บ้านเหมืองทวด นาสาร
1 น.ส. กณิกนันต์  ปาลสุวรรณวัฒน์ ร.ร.บ้านควนเนียง พรุพี - ควนศรี
2 น.ส. กวินนา  ปินตานา ร.ร.บ้านควนเนียง พรุพี - ควนศรี
3 น.ส. กัสตีนา  ยะโกะ ร.ร.บ้านควนเนียง พรุพี - ควนศรี
4 นาง ยุภาวรรณ  นุสันรัมย์ ร.ร.บ้านควนเนียง พรุพี - ควนศรี
5 ว่าท่ีร.ต.หญิง รัชฎาภรณ์  จักกระหวัด ร.ร.บ้านควนเนียง พรุพี - ควนศรี
6 ว่าท่ีร.ต.หญิง ศิริรักษ์  พลชัย ร.ร.บ้านควนเนียง พรุพี - ควนศรี
7 นาง สุวรรณี  ชีวศุภกร ร.ร.บ้านควนเนียง พรุพี - ควนศรี
8 น.ส. อภัสนันท์  วัฒนศิริ ร.ร.บ้านควนเนียง พรุพี - ควนศรี
9 นาง อรชร  ทองปา ร.ร.บ้านควนเนียง พรุพี - ควนศรี
10 น.ส. อังศุมาวรรณ  ฉวาง ร.ร.บ้านควนเนียง พรุพี - ควนศรี
11 ส.ต.ต. ทวีศักด์ิ  ละอองสม ร.ร.บ้านควนพรุพี พรุพี - ควนศรี
12 น.ส. ศุภลักษณ์  พุทธสาม ร.ร.บ้านควนพรุพี พรุพี - ควนศรี
13 น.ส. สวาท  สิทธิไทย ร.ร.บ้านควนพรุพี พรุพี - ควนศรี
14 นาย สุรพงษ์  ศุทธางกูร ร.ร.บ้านควนพรุพี พรุพี - ควนศรี
15 น.ส. เอกอนงค์  แซ่ซ่ิน ร.ร.บ้านควนพรุพี พรุพี - ควนศรี
16 นาง ชญานี  แซ่หว่อง ร.ร.บ้านควนมหาชัย พรุพี - ควนศรี
17 นาง วนัสฐิกา  อิสระบูรณะฤทธ์ิ ร.ร.บ้านควนมหาชัย พรุพี - ควนศรี
18 นาย วีระพล  อรุณเมฆ ร.ร.บ้านควนมหาชัย พรุพี - ควนศรี
19 นาย กิตติศักด์ิ  ปานิยัง ร.ร.บ้านช่องช้าง พรุพี - ควนศรี
20 น.ส. กุณฑกัญญา  ลือชาค า ร.ร.บ้านช่องช้าง พรุพี - ควนศรี
21 น.ส. เกวลิน  เพชรศร ร.ร.บ้านช่องช้าง พรุพี - ควนศรี
22 นาง จีระวรรณ  สรรเสริญ ร.ร.บ้านช่องช้าง พรุพี - ควนศรี
23 น.ส. ชุทิวา  ถุงทอง ร.ร.บ้านช่องช้าง พรุพี - ควนศรี
24 น.ส. นันทนา  เดชสองแพรก ร.ร.บ้านช่องช้าง พรุพี - ควนศรี
25 น.ส. นันทพร  ค าจินดา ร.ร.บ้านช่องช้าง พรุพี - ควนศรี
26 นาง บุญน า  สุยสินธ์ุ ร.ร.บ้านช่องช้าง พรุพี - ควนศรี
27 นาง วาสนา  ลูกรักษ์ ร.ร.บ้านช่องช้าง พรุพี - ควนศรี
28 นาง เสาวรส  เพ็งจันทร์ ร.ร.บ้านช่องช้าง พรุพี - ควนศรี
29 นาย อภิศักด์ิ  ชโยฬาร ร.ร.บ้านช่องช้าง พรุพี - ควนศรี
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30 นาง อาภรณ์  แก้วมหิทธ์ิ ร.ร.บ้านช่องช้าง พรุพี - ควนศรี
31 นาง อ าพรรณ์  แก้วเรือง ร.ร.บ้านช่องช้าง พรุพี - ควนศรี
32 นาง เปรมทิพย์  รัตนคม ร.ร.บ้านห้วยล่วง พรุพี - ควนศรี
33 น.ส. กรกมล  แก้วสุขสี ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
34 นาง จินตนา  ส่ือมโนธรรม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
35 นาย ฐิติกร  ชัยยัง ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
36 นาย เดชา  วัจนพิสิฐ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
37 นาง ธวัลรัตน์  บูรพงศ์ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
38 นาย ธีระพงษ์  อินทสโร ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
39 น.ส. นาตยา  ศิริพันธ์ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
40 น.ส. พัชรา  พรหมจันทร์ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
41 นาย ไพศาล  เพชร์แก้วณา ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
42 นาง มนฤดี  สีทะนนท์ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
43 นาง ยุวธิดา  สุวรรณเมฆ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
44 น.ส. วรรณกาญจน์  รักกะเปา ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
45 น.ส. สุกัลยา  หะหัส ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
46 น.ส. สุดารัตน์  สุขกรี ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
47 น.ส. อรัญญา  จางวางสาย ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 12 พรุพี - ควนศรี
48 น.ส. ญาณวรรณ  ธรฤทธ์ิ ร.ร.วัดควนศรี พรุพี - ควนศรี
49 น.ส. ณัฐธิดา  ตรีพันธ์ ร.ร.วัดควนศรี พรุพี - ควนศรี
50 น.ส. ณัฐวรา  ทิพย์นุรักษ์ ร.ร.วัดควนศรี พรุพี - ควนศรี
51 นาง นัยนา  จันทร์ศิริ ร.ร.วัดควนศรี พรุพี - ควนศรี
52 นาย บัญชา  โกละกะ ร.ร.วัดควนศรี พรุพี - ควนศรี
53 นาง พัชรภรณ์  แสนภักดี ร.ร.วัดควนศรี พรุพี - ควนศรี
1 น.ส. กัญญา  ก าเหนิด ร.ร.ควนสุบรรณ จัตุสัมพันธ์
2 นาง มลฤดี  เกียรติเมธา ร.ร.ควนสุบรรณ จัตุสัมพันธ์
3 นาง มุกดา จันทร์นฤเบศ  บุญศรีนุ้ย ร.ร.ควนสุบรรณ จัตุสัมพันธ์
4 นาย สมเกียรติ  แซ่ล้ิม ร.ร.ควนสุบรรณ จัตุสัมพันธ์
5 น.ส. สุดา  แป๊ะป๋อง ร.ร.ควนสุบรรณ จัตุสัมพันธ์
6 นาง สุภาพร  เนียมกุล ร.ร.ควนสุบรรณ จัตุสัมพันธ์
7 น.ส. สุภารัตน์  งามประดิษฐ์ ร.ร.ควนสุบรรณ จัตุสัมพันธ์
8 นาง อนัญญา  บุญอินทร์ ร.ร.ควนสุบรรณ จัตุสัมพันธ์
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9 นาย อุดร  ก าจัด ร.ร.ควนสุบรรณ จัตุสัมพันธ์
10 นาย ทนงศักด์ิ  ศรีไวยพราหมณ์ ร.ร.บ้านขุนราษฎร์ จัตุสัมพันธ์
11 น.ส. สุณัฏฐา  สุขแสง ร.ร.บ้านขุนราษฎร์ จัตุสัมพันธ์
12 นาง กาญจนา  คุ้มช านาญ ร.ร.บ้านเขาน้อย จัตุสัมพันธ์
13 ว่าท่ีร.ต. จักรกฤษณ์  ศรีน้อย ร.ร.บ้านเขาน้อย จัตุสัมพันธ์
14 น.ส. เบญจพร  บุญหรอ ร.ร.บ้านเขาน้อย จัตุสัมพันธ์
15 นาง เพ็ญศรี  พุฒผา ร.ร.บ้านเขาน้อย จัตุสัมพันธ์
16 น.ส. แพรวพรรณ  ไทรโพธ์ิภู่ ร.ร.บ้านเขาน้อย จัตุสัมพันธ์
17 นาง จิตรี  เลาหพรชัยพันธ์ ร.ร.บ้านคลองหาเหนือ จัตุสัมพันธ์
18 น.ส. รุจิรา  รัตนตรัง ร.ร.บ้านควนกองเมือง จัตุสัมพันธ์
19 นาง ศรีนวล  อินทร์ท่าฉาง ร.ร.บ้านควนกองเมือง จัตุสัมพันธ์
20 นาย เศรษฐา  ศฤงคาร ร.ร.บ้านควนกองเมือง จัตุสัมพันธ์
21 น.ส. อรวี  ทองมาก ร.ร.บ้านทุ่งในไร่ จัตุสัมพันธ์
22 นาย อัครพงศ์  นารีเปน ร.ร.บ้านทุ่งในไร่ จัตุสัมพันธ์
23 น.ส. กาญจนา  พวงพันธ์ ร.ร.บ้านปลายน้ า จัตุสัมพันธ์
24 นาย ประยุทธ  จีนเมือง ร.ร.บ้านปลายน้ า จัตุสัมพันธ์
25 น.ส. รินดารัตน์  ชุมสุข ร.ร.บ้านปลายน้ า จัตุสัมพันธ์
26 นาง วาธิณี  รักชาติ ร.ร.บ้านปลายน้ า จัตุสัมพันธ์
27 นาง สายใจ  ปานแจ่ม ร.ร.บ้านปลายน้ า จัตุสัมพันธ์
28 นาย โสภณ  ปานแจ่ม ร.ร.บ้านปลายน้ า จัตุสัมพันธ์
29 นาย อภินันท์  อินทรักษ์ ร.ร.บ้านปลายน้ า จัตุสัมพันธ์
30 นาง อมราพร  รักเพชร ร.ร.บ้านปลายน้ า จัตุสัมพันธ์
31 นาย อรุณ  หนูแก้ว ร.ร.บ้านปลายน้ า จัตุสัมพันธ์
32 น.ส. อุบลรัตน์  ชูศรี ร.ร.บ้านปลายน้ า จัตุสัมพันธ์
33 นาง อุไรวรรณ  อรุณเมฆ ร.ร.บ้านปลายน้ า จัตุสัมพันธ์
34 นาง จีรณัฐ  เกียรติเมธา ร.ร.บ้านไร่เหนือ จัตุสัมพันธ์
35 นาย กิตติพงศ์  สอนประสม ร.ร.บ้านไสดง จัตุสัมพันธ์
36 นาย จิรัฐ  ธีระเมฆานันท์ ร.ร.บ้านไสดง จัตุสัมพันธ์
37 นาง จิราพร  ดีช่วย ร.ร.บ้านไสดง จัตุสัมพันธ์
38 น.ส. เฉลียว  หะนาท ร.ร.บ้านไสดง จัตุสัมพันธ์
39 นาย พันธ์ศักด์ิ  คงวิจิตร ร.ร.บ้านไสดง จัตุสัมพันธ์
40 น.ส. ธนินทรา  วงศ์ทองดี ร.ร.บ้านห้วยชัน จัตุสัมพันธ์
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41 น.ส. พรพิมล  พันธ์ุอุไร ร.ร.บ้านห้วยชัน จัตุสัมพันธ์
42 น.ส. สุนิสา  พินิจ ร.ร.บ้านห้วยชัน จัตุสัมพันธ์
43 นาย เสรี  วงศ์อินทร์ ร.ร.บ้านห้วยชัน จัตุสัมพันธ์
44 น.ส. สุวนันท์  ท่าก่ัว ร.ร.บ้านห้วยชัน ** จัตุสัมพันธ์
45 น.ส. จิรวรรณ  ทองจิตร ร.ร.บ้านห้วยตอ จัตุสัมพันธ์
46 นาง ฐานวรรณ  จินดา ร.ร.บ้านห้วยตอ จัตุสัมพันธ์
47 นาย นพรัตน์  ศิริวัฒน์ ร.ร.บ้านห้วยตอ จัตุสัมพันธ์
48 นาง อรทัย  รสจันทร์ ร.ร.บ้านห้วยตอ จัตุสัมพันธ์
49 น.ส. ชไมพร  พัฒนะ ร.ร.วัดไทรโพธ์ิงาม จัตุสัมพันธ์
50 นาง นัยนา  ลูกรักษ์ ร.ร.วัดไทรโพธ์ิงาม จัตุสัมพันธ์
51 นาง ระวิวัลย์  ช่วยไทย ร.ร.วัดไทรโพธ์ิงาม จัตุสัมพันธ์
52 นาย สมพงษ์  โกละกะ ร.ร.วัดไทรโพธ์ิงาม จัตุสัมพันธ์
53 น.ส. อภิสรา  ทองร่วง ร.ร.วัดไทรโพธ์ิงาม จัตุสัมพันธ์
54 นาย ธนพจน์  ยาวส่ง ร.ร.วัดวิเวการาม จัตุสัมพันธ์
55 น.ส. ธารารัตน์  บัวแหร่ม ร.ร.วัดวิเวการาม จัตุสัมพันธ์
56 น.ส. นิศากร  บัวกลาง ร.ร.วัดวิเวการาม จัตุสัมพันธ์
57 น.ส. ปราณี  ศรีอุบล ร.ร.วัดวิเวการาม จัตุสัมพันธ์
58 นาย พนิต  นวลละออง ร.ร.วัดวิเวการาม จัตุสัมพันธ์
59 น.ส. พันธิยา  ปรียาพันธ์ ร.ร.วัดวิเวการาม จัตุสัมพันธ์
60 น.ส. มลินี  ก าเนิดสม ร.ร.วัดวิเวการาม จัตุสัมพันธ์
61 นาง แรมเดือน  นาคประสม ร.ร.วัดวิเวการาม จัตุสัมพันธ์
62 น.ส. วรวรรณ  จีนใหม่ ร.ร.วัดวิเวการาม จัตุสัมพันธ์
63 นาย สายัน  ชามทอง ร.ร.วัดวิเวการาม จัตุสัมพันธ์
64 นาง สุดารักษ์  เจริญสุข ร.ร.วัดวิเวการาม จัตุสัมพันธ์
65 นาง สุวัจนา  เล็กอาราม ร.ร.วัดวิเวการาม จัตุสัมพันธ์
1 นาง กัญญาณัฐ  เพชรช านาญ ร.ร.บ้านควนใหม่ น้ าพุ - ท่าชี
2 น.ส. ชลนาถ  มิตรวงค์ ร.ร.บ้านควนใหม่ น้ าพุ - ท่าชี
3 นาง ทิฐิณัฐ  รักชาติ ร.ร.บ้านควนใหม่ น้ าพุ - ท่าชี
4 นาง นภาพร  สมใจนึก ร.ร.บ้านควนใหม่ น้ าพุ - ท่าชี
5 น.ส. นันทิดา  ทิพย์สุวรรณ ร.ร.บ้านควนใหม่ น้ าพุ - ท่าชี
6 น.ส. เบญจรัตน์  อินทรรักษ์ ร.ร.บ้านควนใหม่ น้ าพุ - ท่าชี
7 น.ส. พิมพ์ลักษณ์  ทองแกมแก้ว ร.ร.บ้านควนใหม่ น้ าพุ - ท่าชี
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8 นาย พิษณุพงศ์  อุราพร ร.ร.บ้านควนใหม่ น้ าพุ - ท่าชี
9 น.ส. วฤณดา  กล่ินเมฆ ร.ร.บ้านควนใหม่ น้ าพุ - ท่าชี
10 น.ส. วันเพ็ญ  รักนาควน ร.ร.บ้านควนใหม่ น้ าพุ - ท่าชี
11 นาย วีรวัฒน์  ไสยรินทร์ ร.ร.บ้านควนใหม่ น้ าพุ - ท่าชี
12 นาง วันเพ็ญ  พัฒนประดิษฐ์ ร.ร.บ้านทุ่งต าเสา น้ าพุ - ท่าชี
13 นาย ศรชัย  เช่ืองช้าง ร.ร.บ้านทุ่งต าเสา น้ าพุ - ท่าชี
14 น.ส. กวิสรา  เหมเดโช ร.ร.บ้านนาควน น้ าพุ - ท่าชี
15 น.ส. จุฑามาศ  มีมาก ร.ร.บ้านนาควน น้ าพุ - ท่าชี
16 นาง ทัศนีย์  แดงชูใหม่ ร.ร.บ้านนาควน น้ าพุ - ท่าชี
17 น.ส. ทิวาพร  ศรีประเทศ ร.ร.บ้านนาควน น้ าพุ - ท่าชี
18 น.ส. ลลิดา  อาจหาญ ร.ร.บ้านนาควน น้ าพุ - ท่าชี
19 นาย วิทยา  ศฤงคาร ร.ร.บ้านนาควน น้ าพุ - ท่าชี
20 นาย วิทยา  อินทรก าเหนิด ร.ร.บ้านนาควน น้ าพุ - ท่าชี
21 น.ส. อารีย์  หอมแก้ว ร.ร.บ้านนาควน น้ าพุ - ท่าชี
22 น.ส. อาวดี  พิมพันธ์ ร.ร.บ้านนาควน น้ าพุ - ท่าชี
23 นาง กุลธิดา  ชัยยศ ร.ร.บ้านยูงงาม น้ าพุ - ท่าชี
24 นาย โกศล  พรหมมา ร.ร.บ้านยูงงาม น้ าพุ - ท่าชี
25 ส.ต.ต. ประหยัด  กันแก้ว ร.ร.บ้านยูงงาม น้ าพุ - ท่าชี
26 น.ส. ปรีชญา  นามนวล ร.ร.บ้านยูงงาม น้ าพุ - ท่าชี
27 นาง จันทร์สุดา  ต้ันซ้าย ร.ร.วัดท่าเจริญ น้ าพุ - ท่าชี
28 น.ส. จารีย์  เจริญรักษ์ ร.ร.วัดท่าเจริญ น้ าพุ - ท่าชี
29 น.ส. ณัฐชยา  เกิดกุล ร.ร.วัดท่าเจริญ น้ าพุ - ท่าชี
30 นาง นฤมล  ทิมช านาญ ร.ร.วัดท่าเจริญ น้ าพุ - ท่าชี
31 น.ส. วิชชุดา  ซังทอง ร.ร.วัดท่าเจริญ น้ าพุ - ท่าชี
32 นาง กชพร  เกิดปากแพรก ร.ร.วัดน้ าพุ น้ าพุ - ท่าชี
33 น.ส. จิตปาตี  เจริญรักษ์ ร.ร.วัดน้ าพุ น้ าพุ - ท่าชี
34 นาง จุฬาลักษณ์  ภูริวิมลชัย ร.ร.วัดน้ าพุ น้ าพุ - ท่าชี
35 นาง นารีรัตน์  แก้วอ ารัตน์ ร.ร.วัดน้ าพุ น้ าพุ - ท่าชี
36 น.ส. มนมน  โฉมราช ร.ร.วัดน้ าพุ น้ าพุ - ท่าชี
37 นาง ศรัญญา  ไทยเกิด ร.ร.วัดน้ าพุ น้ าพุ - ท่าชี
38 นาง ศิริพรรณ  จู่สุวรรณ์ ร.ร.วัดน้ าพุ น้ าพุ - ท่าชี
39 น.ส. สุรัถยา  ทองค า ร.ร.วัดน้ าพุ น้ าพุ - ท่าชี
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1 น.ส. ขวัญฤดี  ภู่สวัสด์ิ ร.ร.ทรัพย์ทวี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
2 นาย จิรายุ  นวลขาว ร.ร.ทรัพย์ทวี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
3 น.ส. ณัฎฐิณี  กระจ่างแจ้ง ร.ร.ทรัพย์ทวี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
4 นาง ดุษฎี  บุญส่ง ร.ร.ทรัพย์ทวี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
5 นาง ทิพยา  ชูจิตร ร.ร.ทรัพย์ทวี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
6 นาง ภิญญา  สังคะนี ร.ร.ทรัพย์ทวี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
7 นาง มธุรส  รัตนะ ร.ร.ทรัพย์ทวี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
8 น.ส. วรรณนภา  ศรีสมบูรณ์ ร.ร.ทรัพย์ทวี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
9 น.ส. สกุลไทย  ปวนภา ร.ร.ทรัพย์ทวี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
10 น.ส. อรอุมา  สุขโสม ร.ร.ทรัพย์ทวี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
11 น.ส. อุไรวรรณ  นุ่นนุ้ย ร.ร.ทรัพย์ทวี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
12 น.ส. ธัญญา  ศรีน้อย ร.ร.บ้านธารอารี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
13 น.ส. เนตรณภาวัลย์  ชุมขวัญ ร.ร.บ้านธารอารี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
14 นาง สุพรรณี  ชัยกิจ ร.ร.บ้านธารอารี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
15 นาง สุภาพร  ไกรแก้ว ร.ร.บ้านธารอารี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
16 นาง เพ็ญพิศ  ส่งแสง ร.ร.บ้านสวยศรี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
17 น.ส. รุสดา  โตะโยะ ร.ร.บ้านสวยศรี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
18 น.ส. วันทนีย์  โตชะนก ร.ร.บ้านสวยศรี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
19 นาง สุภาพร  คงแก้ว ร.ร.บ้านสวยศรี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
20 นาย อภินันท์  เพชรศรี ร.ร.บ้านสวยศรี บ้านนา - ทรัพย์ทวี
21 นาง ธนพร  มีเพียร ร.ร.บ้านห้วยห้าง บ้านนา - ทรัพย์ทวี
22 น.ส. ธิดารัตน์  คงแก้ว ร.ร.บ้านห้วยห้าง บ้านนา - ทรัพย์ทวี
23 น.ส. ปาริฉัตร  สองหลง ร.ร.บ้านห้วยห้าง บ้านนา - ทรัพย์ทวี
24 น.ส. พัทรีย์  พวงแก้ว ร.ร.บ้านห้วยห้าง บ้านนา - ทรัพย์ทวี
25 นาง ศุภางค์  พฤกษากร ร.ร.บ้านห้วยห้าง บ้านนา - ทรัพย์ทวี
26 นาย สุระชัย  ไสยรินทร์ ร.ร.บ้านห้วยห้าง บ้านนา - ทรัพย์ทวี
27 น.ส. จรีภรณ์  ปุณยานุเดช ร.ร.วัดควนท่าแร่ บ้านนา - ทรัพย์ทวี
28 นาย ชลภัทร  พรมชาตรี ร.ร.วัดควนท่าแร่ บ้านนา - ทรัพย์ทวี
29 นาง ฐิติพรรณ  ศุทธางกูร ร.ร.วัดควนท่าแร่ บ้านนา - ทรัพย์ทวี
30 น.ส. ธวัลหทัย  เกิดเกล่ือน ร.ร.วัดควนท่าแร่ บ้านนา - ทรัพย์ทวี
1 นาย ชิงชัย  พิทักษ์ ร.ร.บ้านคลองยา บ้านนา - บวรวิทย์
2 น.ส. รัตนา  เพชรยัง ร.ร.บ้านคลองยา บ้านนา - บวรวิทย์
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3 น.ส. วันวิสา  บุญย่ิง ร.ร.บ้านคลองยา บ้านนา - บวรวิทย์
4 นาย ทนงศักด์ิ  เพชรอาวุธ ร.ร.บ้านดอนงาม บ้านนา - บวรวิทย์
5 นาง ปัทตมา  พัฒน์แดง ร.ร.บ้านดอนงาม บ้านนา - บวรวิทย์
6 น.ส. สุภัทรณิชา  อภิชาติ ร.ร.บ้านดอนงาม บ้านนา - บวรวิทย์
7 นาง จริยา  ฤทธิแดง ร.ร.บ้านทรายทอง บ้านนา - บวรวิทย์
8 นาง จินดา  ยกทอง ร.ร.บ้านทรายทอง บ้านนา - บวรวิทย์
9 น.ส. ชนัญชิดา  หอมจันทร์ ร.ร.บ้านทรายทอง บ้านนา - บวรวิทย์
10 นาย มานิตย์  รักบ ารุง ร.ร.บ้านทรายทอง บ้านนา - บวรวิทย์
11 น.ส. เยาวเรศ  หลงพรหม ร.ร.บ้านทรายทอง บ้านนา - บวรวิทย์
12 นาง วรรณา  จุ้ยสุข ร.ร.บ้านทรายทอง ** บ้านนา - บวรวิทย์
13 นาง กอบพร  โมฬี ร.ร.บ้านปากด่าน บ้านนา - บวรวิทย์
14 นาง กมลภักด์ิ  มุขรัษฎา ร.ร.บ้านหนองเรียน บ้านนา - บวรวิทย์
15 น.ส. ชิดชนก  ทองเน้ือสุก ร.ร.บ้านหนองเรียน บ้านนา - บวรวิทย์
16 น.ส. พิกุล  เจ๊ะสา ร.ร.บ้านหนองเรียน บ้านนา - บวรวิทย์
17 นาย อนันต์  ชัยสงคราม ร.ร.บ้านหนองเรียน บ้านนา - บวรวิทย์
18 นาย เอกศักด์ิ  นกช่วย ร.ร.บ้านหนองเรียน บ้านนา - บวรวิทย์
19 นาย กฤษณพงศ์  ช่วยชูหนู ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
20 นาย ธรรมรงค์  กุลศิริ ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
21 น.ส. ธาริณี  นวลแก้ว ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
22 นาง นทกาญจน์  บุญเหลือ ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
23 นาย นนทกร  ชุมเทพ ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
24 นาง ประภัสสรา  สอนประสม ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
25 น.ส. พรรณทิพา  วิรุฬหเกียรติ ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
26 น.ส. ภนิตา  อาจหาญ ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
27 นาง มยุรี  เพชรแท้ ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
28 นาง ศศิธร  สุขสงค์ ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
29 น.ส. ศุภลักษณ์  กากแก้ว ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
30 นาง สุนันทา  สาบุตร ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
31 นาง สุริยา  บ ารุงรักษ์ ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
32 นาย อนุพงศ์  รองแก้ว ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านนา - บวรวิทย์
33 นาง จารุณี  ฐานวิเศษ ร.ร.วัดอินทการาม บ้านนา - บวรวิทย์
34 น.ส. จิราวรรณ  ขนานขาว ร.ร.วัดอินทการาม บ้านนา - บวรวิทย์



หนา้ที ่84 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

35 น.ส. ช่อชบา  ชาญณรงค์ ร.ร.วัดอินทการาม บ้านนา - บวรวิทย์
36 น.ส. ไทยน้อย  พรายอินทร์ ร.ร.วัดอินทการาม บ้านนา - บวรวิทย์
37 นาง ลัดดา  โกละกะ ร.ร.วัดอินทการาม บ้านนา - บวรวิทย์
38 ว่าท่ีร.ต.หญิง วนิดา  สกุลราช ร.ร.วัดอินทการาม บ้านนา - บวรวิทย์
39 นาง สุนิสา  พุทธศรี ร.ร.วัดอินทการาม บ้านนา - บวรวิทย์
40 น.ส. อุษา  พรหมขาว ร.ร.วัดอินทการาม บ้านนา - บวรวิทย์
1 นาง จุฑาทิพย์  ส าเภา ร.ร.บ้านเขาตอก เคียนซา - เขาตอก
2 น.ส. ธัญวรัตม์  มหาสุข ร.ร.บ้านเขาตอก เคียนซา - เขาตอก
3 น.ส. ปริภัทร์  เน่ืองเยาว์ ร.ร.บ้านเขาตอก เคียนซา - เขาตอก
4 น.ส. พิมพ์ภัทร์  เพ็งพิต ร.ร.บ้านเขาตอก เคียนซา - เขาตอก
5 นาง อุบล  ภัททิยากุล ร.ร.บ้านเขาตอก เคียนซา - เขาตอก
6 นาย ธนาวุธ  ต้นจ าปี ร.ร.บ้านคลองจัน เคียนซา - เขาตอก
7 นาง ประพิมพรรณ  พุทธศรี ร.ร.บ้านคลองจัน เคียนซา - เขาตอก
8 น.ส. ปิยนุช  ส่ังสอน ร.ร.บ้านคลองจัน เคียนซา - เขาตอก
9 นาง พรพรรณ  เรืองจันทร์ ร.ร.บ้านคลองจัน เคียนซา - เขาตอก
10 น.ส. พิมพ์ชนก  ไชยบัญดิษฐ์ ร.ร.บ้านคลองจัน ** เคียนซา - เขาตอก
11 นาง ยุพิน  อุปลา ร.ร.บ้านทุ่งจูด เคียนซา - เขาตอก
12 นาง ชฎาภรณ์  พุฒทอง ร.ร.บ้านบางประสามัคคี เคียนซา - เขาตอก
13 นาง พัชรี  ปรีชา ร.ร.บ้านบางประสามัคคี เคียนซา - เขาตอก
14 น.ส. วรุณสิริ  คะตะโต ร.ร.บ้านบางประสามัคคี เคียนซา - เขาตอก
15 นาย ศุภโชค  บุญมา ร.ร.บ้านบางประสามัคคี เคียนซา - เขาตอก
16 น.ส. อารยา  แก้วรักษา ร.ร.บ้านบางประสามัคคี เคียนซา - เขาตอก
17 นาง จิรานันต์  ตะปินา ร.ร.บ้านบางใหญ่สามัคคี เคียนซา - เขาตอก
18 น.ส. ณัฐชนก  รัตนสุภา ร.ร.บ้านบางใหญ่สามัคคี เคียนซา - เขาตอก
19 นาย พรชัย  โมฬี ร.ร.บ้านบางใหญ่สามัคคี เคียนซา - เขาตอก
20 นาง ชุติณัชชา  โสพิกุล ร.ร.บ้านส่ีแยกสามัคคี เคียนซา - เขาตอก
21 น.ส. ญาณิศา  ล่ิมวงศ์ ร.ร.บ้านส่ีแยกสามัคคี เคียนซา - เขาตอก
22 น.ส. เทียนขวัญ  มุ่งอ้อมกลาง ร.ร.บ้านส่ีแยกสามัคคี เคียนซา - เขาตอก
23 น.ส. สมฤดี  จันทร์เกิด ร.ร.บ้านส่ีแยกสามัคคี เคียนซา - เขาตอก
24 น.ส. สุภาพร  แก้วสุขศรี ร.ร.บ้านส่ีแยกสามัคคี เคียนซา - เขาตอก
25 นาง พิมพ์พิศา  สุริยะ ร.ร.วัดดอนพยอม เคียนซา - เขาตอก
26 น.ส. มาลินี  ตุลพันธ์ ร.ร.วัดดอนพยอม เคียนซา - เขาตอก
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27 นาง มาศสุรี  ไชยเทพ ร.ร.วัดดอนพยอม เคียนซา - เขาตอก
28 นาย วัชรินทร์  นพแท่น ร.ร.วัดดอนพยอม เคียนซา - เขาตอก
29 น.ส. สุทิศา  ฤทธิอา ร.ร.วัดดอนพยอม เคียนซา - เขาตอก
30 นาย สุรศักด์ิ  พรหมบุตร ร.ร.วัดดอนพยอม เคียนซา - เขาตอก
31 น.ส. จุฑารัตน์  จินดาเดช ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
32 นาย ชวัลวิทย์  เกตุรัตน์ ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
33 นาย ชัยสิทธ์ิ  จุลนิล ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
34 นาง ชาลินี  เกิดสุวรรณ ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
35 นาย ฐาปนพงศ์  พันธุวงษ์ ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
36 นาย ณัฐพงศ์  กาญจนะ ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
37 นาง ดาราวรรณ  ชัยแป้น ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
38 นาง ธิดารัตน์  เมืองหนู ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
39 น.ส. นพรัตน์  ล่องพรม ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
40 นาง นวลจันทร์  สระทองทิว ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
41 น.ส. นิภาพร  ส่งพล ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
42 นาย บัณฑิต  เพชรพงศ์พันธ์ ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
43 นาย ภานุวัฒน์  จรูญสนองกิจ ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
44 นาง ยุพดี  ดารารัตน์ ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
45 น.ส. วาสนา  วงษ์จินดา ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
46 นาย สงวนชีพ  แสนเมือง ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
47 นาย สราวุทธ  มีแก้ว ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
48 น.ส. สุพรรณี  ศรีสวัสด์ิ ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
49 นาง สุภาภรณ์  คงทอง ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
50 น.ส. สุภาวดี  ปานสีนุ่น ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
51 นาง สุมล  จุลนิล ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
52 น.ส. สุวีณ์กานต์  ขจรบุญ ร.ร.วัดเพ็งประดิษฐาราม เคียนซา - เขาตอก
53 น.ส. สมใจ  ด้วงทอง ร.ร.ศึกษาประชาคม เคียนซา - เขาตอก
54 นาย สุวิทย์  ทองดี ร.ร.ศึกษาประชาคม เคียนซา - เขาตอก
55 นาง กนกกาญจน์  มณีวรรณ ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 เคียนซา - เขาตอก
56 นาย จักรพงศ์  คงเปีย ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 เคียนซา - เขาตอก
57 น.ส. จิราพร  แก้วขาว ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 เคียนซา - เขาตอก
58 น.ส. ประทุมวัลย์  ศรีสุวรรโณ ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 เคียนซา - เขาตอก
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59 น.ส. รจนา  จันทร์ศรีนวล ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 เคียนซา - เขาตอก
60 น.ส. ศิริวรรณ  มงคลเพชร ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 เคียนซา - เขาตอก
61 นาย สัจจะ  แสงกระจ่าง ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 เคียนซา - เขาตอก
62 นาง สุนันท์  ดาราเคล่ือน ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 เคียนซา - เขาตอก
63 น.ส. โสพิศ  แซ่ด่าน ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 เคียนซา - เขาตอก
64 น.ส. โสภาภรณ์  สงวนชิด ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 เคียนซา - เขาตอก
65 นาง พรทิพย์  สุภากร ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพท่ี 130 ** เคียนซา - เขาตอก
66 นาย สันตสิริ  จันทรา รร.บ้านบางประสามัคคี ** เคียนซา - เขาตอก
1 น.ส. กชกมล  ดวงมะโน ร.ร.จิตประชาราษฎร์ ใต้ร่มเย็น
2 นาย ตะวัน  หลงกูนัน ร.ร.จิตประชาราษฎร์ ใต้ร่มเย็น
3 นาง นพวรรณ  โพธ์ิเพชร ร.ร.จิตประชาราษฎร์ ใต้ร่มเย็น
4 น.ส. นฤมล  ไชยรัตน์ ร.ร.จิตประชาราษฎร์ ใต้ร่มเย็น
5 นาง นฤมล  พรหมรัตน์ ร.ร.จิตประชาราษฎร์ ใต้ร่มเย็น
6 นาย พรหมพิริยะ  อยู่สุข ร.ร.จิตประชาราษฎร์ ใต้ร่มเย็น
7 นาง พัชราภรณ์  ปานนิล ร.ร.จิตประชาราษฎร์ ใต้ร่มเย็น
8 น.ส. พัชริดา  นนทา ร.ร.จิตประชาราษฎร์ ใต้ร่มเย็น
9 นาย วิสุทธ์ิ  จัตุมิตร ร.ร.จิตประชาราษฎร์ ใต้ร่มเย็น
10 นาย ศุภกิจ  ขันฑะสีมาเฉลิม ร.ร.จิตประชาราษฎร์ ใต้ร่มเย็น
11 นาย สมเกียรติ  ประสมแก้ว ร.ร.จิตประชาราษฎร์ ใต้ร่มเย็น
12 นาง จินดาวรรณ  จันทร์แก้ว ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) ใต้ร่มเย็น
13 น.ส. จุฑาทิพย์  เพชรย้อย ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) ใต้ร่มเย็น
14 นาย เชิดศักด์ิ  ภู่หิรัญ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) ใต้ร่มเย็น
15 น.ส. ณัฐสุมล  สวยงาม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) ใต้ร่มเย็น
16 นาย ปฏิภาณ  ขาวเขียว ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) ใต้ร่มเย็น
17 น.ส. ปิยธิดา  เซ้งนวล ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) ใต้ร่มเย็น
18 น.ส. ปิยนุช  เหล้าผอม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) ใต้ร่มเย็น
19 น.ส. ลักษณารี  จันทร์หอม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) ใต้ร่มเย็น
20 นาง สมจิตร  วรรณศิลป์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) ใต้ร่มเย็น
21 น.ส. อัญชนก  มีดี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) ใต้ร่มเย็น
22 นาง อ านวยพร  มีดี ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 (ใต้ร่มเย็น) ใต้ร่มเย็น
23 น.ส. ชมัยพร  บัวทอง ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 22 ใต้ร่มเย็น ** ใต้ร่มเย็น
24 น.ส. กุลณัฐ  สวยงาม ร.ร.บ้านเขารักษ์ ใต้ร่มเย็น
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25 น.ส. เกนิษา  ปล้องทอง ร.ร.บ้านเขารักษ์ ใต้ร่มเย็น
26 น.ส. จุฑารัตน์  ทวี ร.ร.บ้านเขารักษ์ ใต้ร่มเย็น
27 น.ส. ชลิศรา  แก้วประเสริฐ ร.ร.บ้านเขารักษ์ ใต้ร่มเย็น
28 น.ส. ณัฐวดี  อนงค์ ร.ร.บ้านเขารักษ์ ใต้ร่มเย็น
29 น.ส. เยาวนุช  บุตรกริม ร.ร.บ้านเขารักษ์ ใต้ร่มเย็น
30 น.ส. รัชนีกร  ชูทอง ร.ร.บ้านเขารักษ์ ใต้ร่มเย็น
31 น.ส. ศุวิกากรณิศ  ปฐมามนุเชษฐ์ ร.ร.บ้านเขารักษ์ ใต้ร่มเย็น
32 น.ส. อัจฉรา  พวงแก้ว ร.ร.บ้านเขารักษ์ ใต้ร่มเย็น
33 น.ส. กิตติพร  คงเอียด ร.ร.บ้านเขาสามยอด ใต้ร่มเย็น
34 น.ส. จิรภรณ์  ชูประทีป ร.ร.บ้านเขาสามยอด ใต้ร่มเย็น
35 น.ส. จิราวัลย์  จันทร์ศิริ ร.ร.บ้านเขาสามยอด ใต้ร่มเย็น
36 น.ส. ดลนภา  ลาภวงศ์ ร.ร.บ้านเขาสามยอด ใต้ร่มเย็น
37 นาง ยุภาวดี  ก่ิงแก้ว ร.ร.บ้านเขาสามยอด ใต้ร่มเย็น
38 น.ส. ศิริประภา  กาญจนา ร.ร.บ้านเขาสามยอด ใต้ร่มเย็น
39 ว่าท่ีร.ต. สันติ  มีวิเชียร ร.ร.บ้านเขาสามยอด ใต้ร่มเย็น
40 นาง อัจฉราภรณ์  สุระกา ร.ร.บ้านเขาสามยอด ใต้ร่มเย็น
41 น.ส. อุบลรัตน์  บุญคงมาก ร.ร.บ้านเขาสามยอด ใต้ร่มเย็น
42 น.ส. นัทฐา  ห้องเสง่ียม ร.ร.บ้านเขาสามยอด ** ใต้ร่มเย็น
43 น.ส. จารุวรรณ  เช่ียวชล ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
44 นาง จิรเนตร  ปังภัทรพงศธร ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
45 นาย เจนรบ  สุวรรณวิจิตร ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
46 น.ส. ณัฐชา  ซ้ิวยัง ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
47 นาง ธารารัตน์  เจียะรัตน์ ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
48 น.ส. นวรัตน์  ระบิลคดี ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
49 นาง บุษณีย์  กลัดทอง ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
50 น.ส. พรทิพย์  หนูเกล้ียง ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
51 น.ส. พรรณธร  หนูหยู ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
52 น.ส. ภรณ์ทิพย์  จิตมัง ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
53 นาง ลัดดา  สิงห์ทอง ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
54 นาง ศศิญาณี  เพ็ชรรัตน์ ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
55 นาย ศักดา  ทองท่าชี ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
56 น.ส. ศิษยา  วิทยา ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
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57 นาย อดิศักด์ิ  จันทรโชตะ ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
58 นาง อรวรรณ  สีจง ร.ร.บ้านทับใหม่ ใต้ร่มเย็น
59 นาง กาญจนา  เพชรราช ร.ร.บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ ใต้ร่มเย็น
60 นาย วันชัย  ใสสด ร.ร.บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ ใต้ร่มเย็น
61 นาง ศรีสุดา  ใสสด ร.ร.บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ ใต้ร่มเย็น
62 นาย สมพร  หยูตุ้ง ร.ร.บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ ใต้ร่มเย็น
63 นาย อลิสา  สุวรรณโชติ ร.ร.บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ ใต้ร่มเย็น
64 นาง จิราพร  ทองค า ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ใต้ร่มเย็น
65 น.ส. ฉวีวรรณ  ชูสิทธ์ิ ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ใต้ร่มเย็น
66 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ  แซ่เฉ้ียง ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ใต้ร่มเย็น
67 นาย นวกิต  เก้ือฉิม ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ใต้ร่มเย็น
68 นาง ผุดสชาติ  ชุมทอง ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ใต้ร่มเย็น
69 น.ส. ยลดา  ราชมณี ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ใต้ร่มเย็น
70 นาง รัชนี  อินทานุกูล ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ใต้ร่มเย็น
71 นาย วินิจ  อินทานุกูล ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ใต้ร่มเย็น
72 นาย ศุภฤกษ์  สีจง ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ใต้ร่มเย็น
73 น.ส. สนธยา  แซ่ล้ิม ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ใต้ร่มเย็น
74 นาง สุภาภรณ์  เดชารัตน์ ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ใต้ร่มเย็น
75 น.ส. อัจจิมา  จองศักด์ิ ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ใต้ร่มเย็น
76 นาง อุษา  สมภักดี ร.ร.บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 ใต้ร่มเย็น
1 น.ส. กฤชภร  สุวรรณวิหค ร.ร.บ้านคลองโร พ่วงอรัญ
2 นาง จันทร์เพ็ญ  ปานศิริ ร.ร.บ้านคลองโร พ่วงอรัญ
3 น.ส. ธันยาลักษณ์  มากคงแก้ว ร.ร.บ้านคลองโร พ่วงอรัญ
4 นาง นารีรัตน์  พรหมบุตร ร.ร.บ้านคลองโร พ่วงอรัญ
5 น.ส. ประภัสสร  กาญจนชัย ร.ร.บ้านคลองโร พ่วงอรัญ
6 น.ส. รินดา  หนูทองแก้ว ร.ร.บ้านคลองโร พ่วงอรัญ
7 นาย วันชนะ  ชูแก้ว ร.ร.บ้านคลองโร พ่วงอรัญ
8 น.ส. เสาวลักษณ์  ศรีรักษา ร.ร.บ้านคลองโร พ่วงอรัญ
9 น.ส. กชกร  ศักด์ิวิจารณ์ ร.ร.บ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงอรัญ
10 นาง ก่ิงกาญจน์  เล้าพานิชวัฒนา ร.ร.บ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงอรัญ
11 น.ส. จุฑาทิพย์  อาจไพรินทร์ ร.ร.บ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงอรัญ
12 น.ส. ชนาพร  ธรรมชาติ ร.ร.บ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงอรัญ
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13 นาง นพวรรณ  ไชยปันดิ ร.ร.บ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงอรัญ
14 น.ส. เพ็ญศรี  ขาวผ่อง ร.ร.บ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงอรัญ
15 นาย เมษา  บุรีจันทร์ ร.ร.บ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงอรัญ
16 น.ส. วิลาวัณย์  โรยร่วง ร.ร.บ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงอรัญ
17 นาย สิทธิชัย  อยู่คง ร.ร.บ้านควนคีรีวงศ์ พ่วงอรัญ
18 นาย จรุงศักด์ิ  ช่ืนชม ร.ร.บ้านควนสามัคคี พ่วงอรัญ
19 นาง ทศพร  สุขทองเส้ง ร.ร.บ้านควนสามัคคี พ่วงอรัญ
20 นาง ทิพวรรณ  ปานเมือง ร.ร.บ้านควนสามัคคี พ่วงอรัญ
21 นาย ธนวัชน์  นาคทุ่งเตา ร.ร.บ้านควนสามัคคี พ่วงอรัญ
22 นาง นารีรัตน์  ช่วยเพ็ญ ร.ร.บ้านควนสามัคคี พ่วงอรัญ
23 น.ส. ระพีพร  สารพร ร.ร.บ้านควนสามัคคี พ่วงอรัญ
24 น.ส. วรวลัญช์  จันทบูรณ์ ร.ร.บ้านควนสามัคคี พ่วงอรัญ
25 นาย ศรีพัฒ  ริยาพันธ์ ร.ร.บ้านควนสามัคคี พ่วงอรัญ
26 นาง พัชรา  ไทยเสน ร.ร.บ้านบางดี พ่วงอรัญ
27 นาง ภัทราวดี  กาญจนชัย ร.ร.บ้านบางดี พ่วงอรัญ
28 น.ส. ศุภรัตน์  ชัยรัตน์ ร.ร.บ้านบางดี พ่วงอรัญ
29 นาง สุพรรณี  คงแหลม ร.ร.บ้านบางดี พ่วงอรัญ
30 นาง กุญชร  ศุทธางกูร ร.ร.บ้านพรหมรังสิต พ่วงอรัญ
31 น.ส. วราพร  นุ้ยเจริญ ร.ร.บ้านพรหมรังสิต พ่วงอรัญ
32 น.ส. ศลิษา  จันทร์สว่าง ร.ร.บ้านพรหมรังสิต พ่วงอรัญ
33 น.ส. อรณิช  ภาสกรกุล ร.ร.บ้านพรหมรังสิต พ่วงอรัญ
34 นาย ณรงค์ศักด์ิ  คงสังข์แก้ว ร.ร.บ้านไร่ยาว พ่วงอรัญ
35 นาง ธิดารัตน์  หนูจันทร์แก้ว ร.ร.บ้านไร่ยาว พ่วงอรัญ
36 นาง ปิยะมาศ  คงดี ร.ร.บ้านไร่ยาว พ่วงอรัญ
37 นาง มัฏฐนีย์  สมใจหมาย ร.ร.บ้านไร่ยาว พ่วงอรัญ
38 นาย วิชาญ  จันทร์ส่ง ร.ร.บ้านไร่ยาว พ่วงอรัญ
39 นาง อุบลรัตน์  ปัจฉา ร.ร.บ้านไร่ยาว พ่วงอรัญ
40 น.ส. จารุณี  หนูแป้น ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
41 นาง จุไร  จุลละเอียด ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
42 น.ส. ธาราทิพย์  ชูธวัช ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
43 น.ส. น้ าผ้ึง  ฉิมเรือง ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
44 นาง นิตยา  ชูเสือหึง ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
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45 นาง เนาวรัตน์  ด้วงนุ่ม ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
46 นาย ประธูป  นาทอง ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
47 นาย ประภาส  จุลละเอียด ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
48 น.ส. ปิยะนุช  เสนทอง ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
49 นาง พนิดา  แมนเมือง ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
50 น.ส. พรทิพย์  คุ้มช านาญ ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
51 น.ส. พิมพา  ยอดสวัสด์ิ ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
52 นาย รณรงค์  ด้วงนุ่ม ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
53 นาย วทัญญู  อยู่แสง ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
54 นาง ศุภนิตย์  คงสังข์แก้ว ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
55 นาง สวัสด์ิรักษ์  ทองพนัง ร.ร.บ้านส่ีแยกคลองศิลา พ่วงอรัญ
56 นาง กัลย์กมล  ดาวกระจาย ร.ร.บ้านห้วยมุด พ่วงอรัญ
57 นาย จิตกร  จวนมาศ ร.ร.บ้านห้วยมุด พ่วงอรัญ
58 น.ส. ติยากร  กิจวิจิตร์ ร.ร.บ้านห้วยมุด พ่วงอรัญ
59 น.ส. บุษยา  กาญจน์ส าเริง ร.ร.บ้านห้วยมุด พ่วงอรัญ
60 ว่าท่ีร.ต.หญิง พรธิภา  ประพันธ์บัณฑิต ร.ร.บ้านห้วยมุด พ่วงอรัญ
61 ว่าท่ีร.ต.หญิง เยาวลักษณ์  ชูศรี ร.ร.บ้านห้วยมุด พ่วงอรัญ
62 นาย เลอพงศ์  มณีฉาย ร.ร.บ้านห้วยมุด พ่วงอรัญ
63 น.ส. วลัยลักษณ์  สุขาทิพย์ ร.ร.บ้านห้วยมุด พ่วงอรัญ
64 นาย ศิริศักด์ิ  พุทธรักษา ร.ร.บ้านห้วยมุด พ่วงอรัญ
65 น.ส. หัทยา  วุฒิ ร.ร.บ้านห้วยมุด พ่วงอรัญ
66 นาย อภิสิทธ์ิ  อภินันทชาติ ร.ร.บ้านห้วยมุด พ่วงอรัญ
67 น.ส. อัชราภรณ์  ศรีกาญจน์ ร.ร.บ้านห้วยมุด พ่วงอรัญ
68 น.ส. อัมพวัลย์  แสงจันทร์ ร.ร.บ้านห้วยมุด พ่วงอรัญ
69 นาง สุกัญญา  ศรีชุม ร.ร.มิตรประชาราษฎร์ พ่วงอรัญ
70 นาง สุดฤทัย  ทองดี ร.ร.มิตรประชาราษฎร์ พ่วงอรัญ
71 นาง นุชนาฎ  ผ่าพลู ร.ร.วัดอรัญคามวารี พ่วงอรัญ
72 นาง ผกาพันธ์  ด้ินทอง ร.ร.วัดอรัญคามวารี พ่วงอรัญ
73 นาง มนนภาสิริ  ภูริเจริญวงศ์ ร.ร.วัดอรัญคามวารี พ่วงอรัญ
74 นาง ลักขณา  เกษรัตน์ ร.ร.วัดอรัญคามวารี พ่วงอรัญ
75 นาย วสุรัตน์  สาระกูล ร.ร.วัดอรัญคามวารี พ่วงอรัญ
76 นาย วุฒิชัย  หนูสีด า ร.ร.วัดอรัญคามวารี พ่วงอรัญ
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77 นาย สุทธิพงษ์  กูลเก้ือ ร.ร.วัดอรัญคามวารี พ่วงอรัญ
78 น.ส. สุธิดา  ดาวสุวรรณ ร.ร.วัดอรัญคามวารี พ่วงอรัญ
79 น.ส. แสงดาว  สโมสร ร.ร.วัดอรัญคามวารี พ่วงอรัญ
80 นาง ละออง  เพียรสวัสด์ิ ร.ร.สมบูรณ์ประชาสรรค์ พ่วงอรัญ
81 น.ส. สุพรรษา  บ ารุง ร.ร.สมบูรณ์ประชาสรรค์ พ่วงอรัญ
82 นาง สุมาลี  นาควิโรจน์ ร.ร.สมบูรณ์ประชาสรรค์ พ่วงอรัญ
1 นาย ช านาญ  สวัสดิโกมล ร.ร.บ้านกลาง ฉนวนนิพันธ์
2 นาง นฤมล  บุญทอง ร.ร.บ้านเขานิพันธ์ ฉนวนนิพันธ์
3 นาง ปิญาวดี  เมืองช่วย ร.ร.บ้านเขานิพันธ์ ฉนวนนิพันธ์
4 น.ส. ศิริลักษณ์  ภิวัฒน์ ร.ร.บ้านเขานิพันธ์ ฉนวนนิพันธ์
5 น.ส. ชญาภา  อุบล ร.ร.บ้านเขาปูน ฉนวนนิพันธ์
6 นาย ทศพร  เก้ือคลัง ร.ร.บ้านเขาปูน ฉนวนนิพันธ์
7 น.ส. ทิพยา  เกิดช่วย ร.ร.บ้านเขาปูน ฉนวนนิพันธ์
8 น.ส. ธัญชนก  บุญสุวรรณ์ ร.ร.บ้านเขาปูน ฉนวนนิพันธ์
9 นาง ธัญญรัตน์  ขวัญเมือง ร.ร.บ้านเขาปูน ฉนวนนิพันธ์
10 น.ส. นภาพร  บุญมี ร.ร.บ้านเขาปูน ฉนวนนิพันธ์
11 นาง เบ็ญจณีย์  ด้วงกูล ร.ร.บ้านเขาปูน ฉนวนนิพันธ์
12 น.ส. พชร  เพชรรอด ร.ร.บ้านเขาปูน ฉนวนนิพันธ์
13 น.ส. เรวดี  โส๊ะนุ้ย ร.ร.บ้านเขาปูน ฉนวนนิพันธ์
14 น.ส. ศิโรรัตน์  บ ารุง ร.ร.บ้านเขาปูน ฉนวนนิพันธ์
15 นาง ศุลีพร  ลัภหาย ร.ร.บ้านเขาปูน ฉนวนนิพันธ์
16 น.ส. สุกฤตา  คุ้มสุวรรณ ร.ร.บ้านเขาปูน ฉนวนนิพันธ์
17 นาง สุภาพร  เผือกเดช ร.ร.บ้านเขาปูน ฉนวนนิพันธ์
18 น.ส. ขวัญชนก  เต็มเป่ียม ร.ร.บ้านคลองกา ฉนวนนิพันธ์
19 น.ส. นินาวดี  ดอเล๊าะ ร.ร.บ้านคลองกา ฉนวนนิพันธ์
20 นาย ประจวบ  ศรีภิลา ร.ร.บ้านคลองกา ฉนวนนิพันธ์
21 นาง เพียงโสม  สมบัติ ร.ร.บ้านคลองกา ฉนวนนิพันธ์
22 นาง ขวัญใจ  มณีรัตน์ ร.ร.บ้านควนกลาง ฉนวนนิพันธ์
23 น.ส. ทิวารักษ์  เพชรกระจาย ร.ร.บ้านควนกลาง ฉนวนนิพันธ์
24 น.ส. วีรยา  เสาธงเพชร ร.ร.บ้านควนกลาง ฉนวนนิพันธ์
25 นาง จิรนันท์  รักษ์วงศ์ ร.ร.บ้านควนปราง ฉนวนนิพันธ์
26 นาย พรณรงค์  อินหนองทะ ร.ร.บ้านควนปราง ฉนวนนิพันธ์
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27 นาย สุเมศร์  บุญทอง ร.ร.บ้านควนปราง ฉนวนนิพันธ์
28 นาง จิราภรณ์  ตันจะโข ร.ร.บ้านควนสูง ฉนวนนิพันธ์
29 นาย ณัฐภัทร  แก้วมณี ร.ร.บ้านควนสูง ฉนวนนิพันธ์
30 น.ส. ธนิษฐา  ทองเทพ ร.ร.บ้านควนสูง ฉนวนนิพันธ์
31 น.ส. นริสา  ฉิมเรือง ร.ร.บ้านควนสูง ฉนวนนิพันธ์
32 นาง พรทิพย์  มาศจร ร.ร.บ้านควนสูง ฉนวนนิพันธ์
33 น.ส. เพ็ญนภา  นุ้ยพัว ร.ร.บ้านควนสูง ฉนวนนิพันธ์
34 น.ส. รุ่งนภา  อินขาว ร.ร.บ้านควนสูง ฉนวนนิพันธ์
35 น.ส. ศุภิสรา  ทองมล ร.ร.บ้านควนสูง ฉนวนนิพันธ์
36 น.ส. อมรรัตน์  ค้ าชู ร.ร.บ้านควนสูง ฉนวนนิพันธ์
37 น.ส. อรอรุณ  วิกล ร.ร.บ้านควนสูง ฉนวนนิพันธ์
38 นาง อรุณลักษณ์  แมนเมือง ร.ร.บ้านควนสูง ฉนวนนิพันธ์
39 น.ส. จิราภรณ์  นาสิงบุตร ร.ร.บ้านปากหาน ฉนวนนิพันธ์
40 ว่าท่ีร.ต.หญิง ช่อเพชร  สุขอนันต์ ร.ร.บ้านปากหาน ฉนวนนิพันธ์
41 นาง ทิพวรรณ  จันทร์แก้ว ร.ร.บ้านปากหาน ฉนวนนิพันธ์
42 นาย สรวิชญ์  รักษาสัตย์ ร.ร.บ้านปากหาน ฉนวนนิพันธ์
43 นาย อ านาจ  นนทศักด์ิ ร.ร.บ้านปากหาน ฉนวนนิพันธ์
44 น.ส. จุฑามาศ  ศรีพล ร.ร.บ้านยูงงาม ฉนวนนิพันธ์
45 น.ส. พรสุดา  นุภักด์ิ ร.ร.บ้านยูงงาม ฉนวนนิพันธ์
46 น.ส. วิลาวรรณ์  ทองกูล ร.ร.บ้านยูงงาม ฉนวนนิพันธ์
47 น.ส. กมลชนก  ไชยยศ ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง ฉนวนนิพันธ์
48 น.ส. จิราพร  กันยะติ ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง ฉนวนนิพันธ์
49 น.ส. ฐานิกา  ว่องวรานนท์ ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง ฉนวนนิพันธ์
50 น.ส. ธนนภัทร  ยศด า ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง ฉนวนนิพันธ์
51 น.ส. นิตยา  บุญญาธิการ ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง ฉนวนนิพันธ์
52 นาย ปัญญา  ลาพรผล ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง ฉนวนนิพันธ์
53 น.ส. ภาวิณี  แก้วอ่อน ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง ฉนวนนิพันธ์
54 น.ส. สมฤดี  ดวงราม ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง ฉนวนนิพันธ์
55 นาง อมรรัตน์  มากบุญ ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง ฉนวนนิพันธ์
56 นาง อุไร  ทองจิตร ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง ฉนวนนิพันธ์
57 น.ส. ฮาปีซา  เจะแม ร.ร.บ้านห้วยทรายทอง ฉนวนนิพันธ์
58 น.ส. กมลชนก  ราชสง ร.ร.วัดคลองฉนวน ฉนวนนิพันธ์



หนา้ที ่93 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

59 น.ส. เฉลิมพร  นกทวี ร.ร.วัดคลองฉนวน ฉนวนนิพันธ์
60 น.ส. ธนิยา  พิพิธ ร.ร.วัดคลองฉนวน ฉนวนนิพันธ์
61 น.ส. นฤมล  รัตนพันธ์ ร.ร.วัดคลองฉนวน ฉนวนนิพันธ์
62 น.ส. พนิดา  เขียวเสน ร.ร.วัดคลองฉนวน ฉนวนนิพันธ์
63 น.ส. วนัชพร  สออนกาย ร.ร.วัดคลองฉนวน ฉนวนนิพันธ์
64 นาย วินัย  อุ่นเสียม ร.ร.วัดคลองฉนวน ฉนวนนิพันธ์
65 นาง วิภารัตน์  ทรงแก้ว ร.ร.วัดคลองฉนวน ฉนวนนิพันธ์
66 นาง เอรวรรณ์  รัตนารมย์ ร.ร.วัดคลองฉนวน ฉนวนนิพันธ์
1 น.ส. จันทร์จิรา  จันทร์โกมุท ร.ร.บ้านไทรห้อง เวียงหลวง
2 นาง ชนิดา  อินทร์สังข์ ร.ร.บ้านไทรห้อง เวียงหลวง
3 น.ส. แพรวนภา  สมทรัพย์ ร.ร.บ้านไทรห้อง เวียงหลวง
4 น.ส. วิลาสินี  ปานเช้ือ ร.ร.บ้านไทรห้อง เวียงหลวง
5 น.ส. สุภัคศร  ปากลาว ร.ร.บ้านไทรห้อง เวียงหลวง
6 นาง เตชินี  จิตต์ธรรม ร.ร.บ้านไทรห้อง ** เวียงหลวง
7 น.ส. กาญจนา  ถิรพัฒนาพร ร.ร.บ้านปากสาย เวียงหลวง
8 น.ส. จีรวรรณ  คงแก้ว ร.ร.บ้านปากสาย เวียงหลวง
9 น.ส. ณัฐวศา  สุขใส ร.ร.บ้านปากสาย เวียงหลวง
10 นาง เสาวนีย์  มัฏฐารักษ์ ร.ร.บ้านปากสาย เวียงหลวง
11 น.ส. ชนม์นิภา  สมุหเสนีโต ร.ร.บ้านลานเข้ เวียงหลวง
12 นาย เสนอ  พูนพนัง ร.ร.บ้านลานเข้ เวียงหลวง
13 น.ส. เกษร  วรรณโชติ ร.ร.บ้านวังใหญ่ เวียงหลวง
14 นาย ธีรภัทร  พิกุลทอง ร.ร.บ้านวังใหญ่ เวียงหลวง
15 นาง นวิยา  เพชรปานวงศ์ ร.ร.บ้านวังใหญ่ เวียงหลวง
16 นาง พัชรินทร์  กาญจนะ ร.ร.บ้านวังใหญ่ เวียงหลวง
17 นาย วันชัย  ทองปา ร.ร.บ้านวังใหญ่ เวียงหลวง
18 นาง วิจิตราภรณ์  จรรยา ร.ร.บ้านวังใหญ่ เวียงหลวง
19 นาง สุมนตนา  ธีระเมฆานันท์ ร.ร.บ้านวังใหญ่ เวียงหลวง
20 น.ส. สุรัสสา  คงทอง ร.ร.บ้านวังใหญ่ เวียงหลวง
21 น.ส. จิราภรณ์  แก้วเจริญ ร.ร.บ้านหนองโสน เวียงหลวง
22 นาง ชฎาพร  ชุมสวัสด์ิ ร.ร.บ้านหนองโสน เวียงหลวง
23 น.ส. ชไมพร  พราหม์มณี ร.ร.บ้านหนองโสน เวียงหลวง
24 น.ส. ดารารัตน์  พูดดี ร.ร.บ้านหนองโสน เวียงหลวง
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25 นาย ปรีชา  แป้นเจริญ ร.ร.บ้านหนองโสน เวียงหลวง
26 น.ส. ปาริชาติ  ทองขวิด ร.ร.บ้านหนองโสน เวียงหลวง
27 นาง เมตตา  ไหมทอง ร.ร.บ้านหนองโสน เวียงหลวง
28 น.ส. วิไลวรรณ  สมีพันธ์ ร.ร.บ้านหนองโสน เวียงหลวง
29 น.ส. สุดารัตน์  ค าสุข ร.ร.บ้านหนองโสน เวียงหลวง
30 น.ส. โสมพิสุทธ์ิ  ทองเจิม ร.ร.บ้านหนองโสน เวียงหลวง
31 น.ส. หัสนีย์  คงวุ่น ร.ร.บ้านหนองโสน เวียงหลวง
32 นาย อนุชิต  ปฤษฎางค์กูล ร.ร.บ้านหนองโสน เวียงหลวง
33 นาง อุสาห์  สีวังลาศ ร.ร.บ้านหนองโสน เวียงหลวง
34 น.ส. ศศิธร  เพชรา ร.ร.บ้านหนองโสน ** เวียงหลวง
35 นาง กฤติยา  หนูชุม ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
36 น.ส. กัสนี  เวาะเดร์ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
37 น.ส. กาญจนา  ชูนาวา ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
38 นาย กิตติพงศ์  ไหมแก้ว ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
39 น.ส. กิตติยา  เกิดสมนึก ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
40 นาย เกริกชัย  สืบสาย ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
41 น.ส. ขนิษฐา  จิรานันท์ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
42 นาย จเร  หนูปล้ืม ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
43 นาย จิรพงศ์  บาลจ่าย ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
44 นาย เฉลิมพร  นนทฤทธ์ิ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
45 น.ส. ชุติมา  ถุงทอง ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
46 นาย ฐาปกรณ์  อมรจรรยาพันธ์ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
47 นาง ณชนก  ชัยสงคราม ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
48 นาง ธัชวีร์  บุญรัตน์ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
49 น.ส. ธันยมัย  เชาว์เลิศ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
50 น.ส. นิภาพร  ชิตเช่ียว ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
51 น.ส. พรทิพย์  ลียวัฒนานุพงศ์ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
52 นาง ภัททิรา  นาคะปฏิยุทธ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
53 น.ส. มลฤดี  บัวชุม ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
54 น.ส. รัตนา  สมใจหมาย ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
55 น.ส. รัตนา  นวลขวัญ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
56 นาง วนิดา  ช่วยบ ารุง ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
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57 นาย วรวิทย์  ช่วงชุณห์ส่อง ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
58 น.ส. วาสนา  เลิศไกร ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
59 นาย วิชชุกร  พลวิชัย ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
60 นาย วิชญ์สุวัฒน์  คงทองค า ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
61 นาย วีระ  ปุญวัฒโท ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
62 น.ส. ศิริขวัญ  วงศ์สิน ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
63 นาง ศิริภัทร  ใจหาญ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
64 นาย สนิท  พุทธชาติ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
65 น.ส. สุนิษา  บ ารุง ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
66 นาง สุมลทิพย์  หน่วยแก้ว ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
67 นาย อภินันท์  รอดเจริญ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
68 น.ส. อรัญญา  บัวสกัด ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
69 นาง โอปอล์  ธรฤทธ์ิ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
70 น.ส. ไอศิกา  หกราโชติ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217 เวียงหลวง
71 น.ส. การีหม๊ะ  สามาแอ ร.ร.บ้านหานเพชร เวียงหลวง
72 นาย โกมล  วรรณโชติ ร.ร.บ้านหานเพชร เวียงหลวง
73 นาง ชฎาพร  เทพกูล ร.ร.บ้านหานเพชร เวียงหลวง
74 น.ส. ซากีนะ  แดมองโก ร.ร.บ้านหานเพชร เวียงหลวง
75 น.ส. ฐิตาพร  นิจจันพันศรี ร.ร.บ้านหานเพชร เวียงหลวง
76 น.ส. ณัฐวดี  ปานมา ร.ร.บ้านหานเพชร เวียงหลวง
77 นาย บัญญัติ  กรายแก้ว ร.ร.บ้านหานเพชร เวียงหลวง
78 น.ส. รอฮานี  เจ๊ะนุ ร.ร.บ้านหานเพชร เวียงหลวง
79 นาง จิตตินันท์  ปรีชา ร.ร.วัดคลองตาล เวียงหลวง
80 นาง ธมนต์วรรณ  หนูเกตุ ร.ร.วัดคลองตาล เวียงหลวง
81 นาย ประยูร  นุภักด์ิ ร.ร.วัดคลองตาล เวียงหลวง
82 นาย สุพจน์  จุลเพ็ชร ร.ร.วัดคลองตาล เวียงหลวง
83 น.ส. อัญชลี  ปรีชา ร.ร.วัดคลองตาล เวียงหลวง
84 น.ส. กฤติยา  เพชรแก้ว ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
85 นาง กุหลาบ  รุจิเรขกุลวัฒน์ ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
86 นาง ชนธิชา  บุญศรี ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
87 น.ส. ไพจิตร  กลับศรี ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
88 น.ส. ภัทวีณา  แก้วหีด ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
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89 นาง มณีวรรณ  เก้ือฉิม ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
90 นาง มาลีรัตน์  เติมเต็ม ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
91 นาง รังสิญา  ช่อผูก ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
92 นาง ลออ  จิรักษา ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
93 นาง วรรณพร  ถาวรกัลป์ ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
94 น.ส. วิสุดา  ส่งศรี ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
95 น.ส. สุกานดา  ธรฤทธ์ิ ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
96 น.ส. สุจิตรา  ด ากุล ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
97 น.ส. เสาวณีย์  ครุฑธามาศ ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
98 น.ส. อมรรัตน์  ทองถึง ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
99 นาย อรุณ  ปักพงชา ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
100 นาง อัญชลี  หนูปล้ีม ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
101 นาย เอกราช  หนูปล้ืม ร.ร.วัดทุ่งหลวง เวียงหลวง
102 นาย กรุง  ธราพร ร.ร.วัดเวียงสระ เวียงหลวง
103 นาง กิตติมา  รัศมี ร.ร.วัดเวียงสระ เวียงหลวง
104 น.ส. ชุติมณฑน์  สุภาพโรจน์ ร.ร.วัดเวียงสระ เวียงหลวง
105 นาง พรพิมล  อุ่นเสียม ร.ร.วัดเวียงสระ เวียงหลวง
106 น.ส. วรรณพร  อัครปฐมกุล ร.ร.วัดเวียงสระ เวียงหลวง
107 นาง เสาวลักษณ์  ไชยสิทธ์ิ ร.ร.วัดเวียงสระ เวียงหลวง
108 นาย อนุชา  นาคขวัญ ร.ร.วัดเวียงสระ เวียงหลวง
109 นาง กนกวรรณ  เกตุแก้ว ร.ร.วัดโสภณประชาราม เวียงหลวง
110 น.ส. ฐิติพร  สุดสาย ร.ร.วัดโสภณประชาราม เวียงหลวง
111 นาย วิระ  แสงอุไร ร.ร.วัดโสภณประชาราม เวียงหลวง
1 น.ส. รจนา  พูลเกิด ร.ร.บ้านนาชุมเห็ด บ้านส้อง
2 นาย วิชาญ  สิทธิศักด์ิ ร.ร.บ้านนาชุมเห็ด บ้านส้อง
3 น.ส. กิระนิล  เสสิตัง ร.ร.บ้านในไร่ บ้านส้อง
4 น.ส. ชัฎชฎา  แซ่อุ้ย ร.ร.บ้านในไร่ บ้านส้อง
5 น.ส. ธิดารัตน์  ร าเทียมเมฆ ร.ร.บ้านในไร่ บ้านส้อง
6 น.ส. นันทิกา  สุวรรณรัตน์ ร.ร.บ้านในไร่ บ้านส้อง
7 นาย วสวัตต์ิ  เช้ือพลพิชัย ร.ร.บ้านในไร่ บ้านส้อง
8 นาย โสภณ  คงระบ า ร.ร.บ้านในไร่ บ้านส้อง
9 น.ส. จิราภรณ์  เรืองฤทธ์ิ ร.ร.บ้านพรุแซง บ้านส้อง
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10 นาง ฉายสุดา  เผือกผ่อง ร.ร.บ้านพรุแซง บ้านส้อง
11 น.ส. ณัฐธยาน์  นวลสุทธ์ิ ร.ร.บ้านพรุแซง บ้านส้อง
12 นาง เนตรชนก  นุ่นแก้ว ร.ร.บ้านพรุแซง บ้านส้อง
13 น.ส. ปริศนา  รักสถาน ร.ร.บ้านพรุแซง บ้านส้อง
14 นาย ภาณุวัฒน์  รักษ์ขาว ร.ร.บ้านพรุแซง บ้านส้อง
15 นาง มนฤดี  วิทยาเศรษฐกุล ร.ร.บ้านพรุแซง บ้านส้อง
16 นาง ศิริเพ็ญ  สิขิวัฒน์ ร.ร.บ้านพรุแซง บ้านส้อง
17 น.ส. ศุภาดา  วงษ์ศิลป์ ร.ร.บ้านพรุแซง บ้านส้อง
18 น.ส. สายใหม่  พินนุรุธ ร.ร.บ้านพรุแซง บ้านส้อง
19 น.ส. สาลินี  ปะหินา ร.ร.บ้านพรุแซง บ้านส้อง
20 นาง อัญชลี  เช้ือพลพิชัย ร.ร.บ้านพรุแซง บ้านส้อง
21 นาง กุสุมา  จุลเพ็ชร ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
22 น.ส. จันทร์สุดา  ยอดราช ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
23 น.ส. จิรพันธ์  เกิดกุล ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
24 นาง เตือนใจ  บุญพา ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
25 น.ส. ทิพยา  ไกรแก้ว ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
26 นาย ธีรชัย  เพ็ชรช านาญ ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
27 นาง นลินนิภา  ภิรมย์สมบัติ ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
28 น.ส. เบญญาภา  คงประสม ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
29 น.ส. ผการัตน์  ใจคิด ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
30 นาย พณัฏฐ์  สกุลณา ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
31 นาง พรพิมล  สาริขา ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
32 นาย พัทยา  บุญมาก ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
33 นาง พิมประภา  หม่ืนรัญญ์ ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
34 น.ส. ยุรวรรณ  ชินวงค์ ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
35 น.ส. สิปาง  ช่วยคุ้ม ร.ร.บ้านส้อง บ้านส้อง
36 นาง มนันยา  พรหมศิริ ร.ร.บ้านส้องเหนือ บ้านส้อง
37 นาย กฤษฎา  ตู้หงษา ร.ร.บ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง
38 น.ส. เกศแก้ว  เพชรอาวุธ ร.ร.บ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง
39 นาง เกศรินทร์  ช านาญกิจ ร.ร.บ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง
40 นาง มัณทนา  จ านงค์จิตร ร.ร.บ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง
41 น.ส. วนิดา  ป่ินสุวรรณ ร.ร.บ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง
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42 น.ส. วรนันท์  วรประดิษฐ์ ร.ร.บ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง
43 ว่าท่ีร.ต.หญิง วรนุช  ช านาญกิจ ร.ร.บ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง
44 นาง ศิริโสภา  พัฒนพลานนท์ ร.ร.บ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง
45 น.ส. สุชาดา  เต็มภูมิ ร.ร.บ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง
46 นาง สุดารัตน์  กาญจนไชย ร.ร.บ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง
47 นาง อรนุช  อ่อนเกตุพล ร.ร.บ้านห้วยมะนาว บ้านส้อง
48 น.ส. กฤตพร  หนูเกล้ียง ร.ร.มหาราช 2 บ้านส้อง
49 นาง ขนิษฐา  มูสิเกิด ร.ร.มหาราช 2 บ้านส้อง
50 นาย ไชยยุทธ  คงอภัย ร.ร.มหาราช 2 บ้านส้อง
51 น.ส. รุ่งนภา  สโมสร ร.ร.มหาราช 2 บ้านส้อง
52 น.ส. วิราวรรณ  ไชยรัตน์ ร.ร.มหาราช 2 บ้านส้อง
53 นาย สถิต  ประดิษฐคล้าย ร.ร.มหาราช 2 บ้านส้อง
54 นาย ส าเริง  ชัยสวัสด์ิ ร.ร.มหาราช 2 บ้านส้อง
55 น.ส. เสาวลักษณ์  จีนเมือง ร.ร.มหาราช 2 บ้านส้อง
56 น.ส. อุไร  จันทร์นวล ร.ร.มหาราช 2 บ้านส้อง
57 นาง กมลพรรณ  หนูปล้ืม ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
58 นาง กัญญา  อุปลา ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
59 นาง กัญญารัตน์  ทรฤทธ์ิ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
60 น.ส. ขวัญตา  ล้อมล้ิม ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
61 น.ส. ขวัญฤดี  เทพฉิม ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
62 นาย จ าลอง  ภู่ทองค า ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
63 นาย ชยันทร์  สุวรรณวิหค ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
64 น.ส. ชุลีวรรณ  อักโขสุวรรณ์ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
65 น.ส. ซาลาหม๊ะ  กาซอร์ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
66 น.ส. ณัฐพร  นิลโกสีย์ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
67 น.ส. ณัฐภาวี  นิลสวัสด์ิ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
68 น.ส. ดลภัทร  กาพย์เกิด ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
69 นาง ตรีนุช  ภูวสุสมบัติ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
70 น.ส. นัฐถนี  สุวรรณมณี ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
71 นาง ปภาวริณทร์  ก้ิมเฉ้ียง ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
72 น.ส. ปัทมา  พราหมณี ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
73 น.ส. ปิยะดา  จ่าโอษฐ์ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
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74 นาง พวงเพ็ญ  กูลเก้ือ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
75 น.ส. พัชริดา  คงจันทร์ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
76 นาย พิภพ  เรืองพุทธ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
77 น.ส. เพชรนภา  บุญสิน ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
78 นาง เพชรี  เพชรน้อย ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
79 น.ส. เพ็ญนภา  วุ่นชุม ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
80 นาง เพ็ญนภา  ช้างพันธ์ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
81 น.ส. ภัสวดี  ไทยภักดี ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
82 นาย มนัสชัย  สุขสุทธ์ิ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
83 น.ส. มัลลิกา  บัวชุม ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
84 นาง ลัลน์ลลิต  บัวแก้ว ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
85 นาง วรรณา  เช้ือพลพิชัย ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
86 นาย วัชรินทร์  ชัยสิทธ์ิ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
87 นาย ศักด์ิศรี  รักษ์ธรรม ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
88 นาง ศิริพร  พุ่มชัย ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
89 นาง ศุภรัช  ไชยตรี ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
90 นาง สาคร  เหรียญทอง ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
91 น.ส. สิริผล  ผลาเลิศ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
92 นาง สุชะฎา  รอดด า ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
93 นาย สุธรรม  หลินมา ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
94 นาง สุภาพร  คงเพ็ง ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
95 นาง สุมนา  ทิศอุ่น ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
96 นาง อนุสรา  ศรีพงศ์ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
97 น.ส. อมรรัตน์  หม่อมนวล ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
98 นาง อรญา  จินดานิล ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
99 นาง อ าภัย  จรเสมอ ร.ร.วัดบ้านส้อง บ้านส้อง
100 น.ส. เจนจิรา  ปักษิณศิริ ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
101 น.ส. ฐิติวัลค์ุ  พรหมฤทธ์ิ ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
102 นาย ณรงค์ศักด์ิ  อุตรา ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
103 น.ส. ถนอมนวล  ศรีเมือง ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
104 ว่าท่ีร.ต.หญิง ธัญญภัสร์  เพชร์แก้วณา ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
105 น.ส. เปรมจิตร  เน่ืองชู ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
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106 น.ส. พนิดา  รัตนรัตน์ ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
107 นาย พรพจน์  รู้จ า ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
108 น.ส. เพ็ญประภา  อุปลา ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
109 น.ส. ภัสราภรณ์  อินทรีย์ ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
110 น.ส. มาลินี  เรืองป่ิน ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
111 นาย สมชาย  หอมรส ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
112 น.ส. สิรินุช  สายคูณ ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
113 นาง สุมณฑา  นาทอง ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
114 นาย เอนก  ป่ินมังกร ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ บ้านส้อง
1 น.ส. สุกัญญา  ชูผล ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ฯ 1 ไทรขึง
2 น.ส. โสภิญา  สุขรุ่งโรจน์ ร.ร.นิคมสร้างตนเอง ฯ 1 ไทรขึง
3 น.ส. จินตนา  ไชยวัฒน์ ร.ร.บ้านควนยอ ไทรขึง
4 นาย ชาตรี  เพชรกูล ร.ร.บ้านควนยอ ไทรขึง
5 น.ส. นาฏชนก  จิตรม่ันธรรม ร.ร.บ้านควนยอ ไทรขึง
6 นาย ไพโรจน์  ประสิทธ์ิ ร.ร.บ้านควนยอ ไทรขึง
7 ว่าท่ีร.ต.หญิง วิลาวัลย์  สังขโชติ ร.ร.บ้านควนยอ ไทรขึง
8 น.ส. ศศิธร  รักษายศ ร.ร.บ้านควนยอ ไทรขึง
9 นาง อมรทิพย์  ไกรช่วย ร.ร.บ้านควนยอ ไทรขึง
10 น.ส. อาอีเชาะห์  เจ๊ะมิง ร.ร.บ้านควนยอ ไทรขึง
11 น.ส. ศิริพร  พัฒน์คล้าย ร.ร.บ้านควนสว่างวัฒนา ไทรขึง
12 น.ส. อังคณา  หนูสม ร.ร.บ้านควนสว่างวัฒนา ไทรขึง
13 น.ส. จริยา  สาระพงษ์ ร.ร.บ้านบางน้ าเย็น ไทรขึง
14 น.ส. จิตตชา  ชาสุวรรณ ร.ร.บ้านบางน้ าเย็น ไทรขึง
15 นาย จีระวัฒน์  วันแรก ร.ร.บ้านบางน้ าเย็น ไทรขึง
16 น.ส. ธนัญญา  จงไกรจักร์ ร.ร.บ้านบางน้ าเย็น ไทรขึง
17 นาง ปริยภัทร  สุขเทียบ ร.ร.บ้านบางน้ าเย็น ไทรขึง
18 ว่าท่ีร.ต. พิศาล  วิสะมิตะนันท์ ร.ร.บ้านบางน้ าเย็น ไทรขึง
19 นาย สมบูรณ์  ทิพย์เกิด ร.ร.บ้านบางน้ าเย็น ไทรขึง
20 นาย สุพิชัย  วิจิตรโสภา ร.ร.บ้านบางน้ าเย็น ไทรขึง
21 น.ส. เสาวนิตย์  อินทร์จันทร์ ร.ร.บ้านบางน้ าเย็น ไทรขึง
22 น.ส. อภัสนันท์  จันทร์คง ร.ร.บ้านบางน้ าเย็น ไทรขึง
23 น.ส. จีรพร  หวนคิด ร.ร.บ้านไสดง ไทรขึง
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24 นาย ดุสิต  ธราพร ร.ร.บ้านไสดง ไทรขึง
25 ว่าท่ีร.ต.หญิง นรินทร์  จันทร์ไข่ ร.ร.บ้านไสดง ไทรขึง
26 นาย ปราโมทย์  โสดา ร.ร.บ้านไสดง ไทรขึง
27 นาย รัตนพล  พรมมี ร.ร.บ้านไสดง ไทรขึง
28 น.ส. วัชราภรณ์  หงษ์ทอง ร.ร.บ้านไสดง ไทรขึง
29 น.ส. วัฒนา  ชูรอด ร.ร.บ้านไสดง ไทรขึง
30 น.ส. สุภาพร  ด้วงแป้น ร.ร.บ้านไสดง ไทรขึง
31 น.ส. สุมิตตา  นิลวงค์ ร.ร.บ้านไสดง ไทรขึง
32 นาย อนัตภูม  ศิริรัตน์ ร.ร.บ้านไสดง ไทรขึง
33 นาย จริต  ชุมสวัสด์ิ ร.ร.บ้านไสท้อน ไทรขึง
34 น.ส. ชุลีรัตน์  ชูประสูตร ร.ร.บ้านไสท้อน ไทรขึง
35 นาง ธนารัตน์  หนูรักษา ร.ร.บ้านไสท้อน ไทรขึง
36 นาง วิรัลยุพา  สิขิวัฒน์ ร.ร.บ้านไสท้อน ไทรขึง
37 นาง สายใจ  สกุลปีบ ร.ร.บ้านไสท้อน ไทรขึง
38 น.ส. นันทพร  สุขสบาย ร.ร.วัดสามพัน ไทรขึง
39 นาง มนสิชา  อติศักด์ิ ร.ร.วัดสามพัน ไทรขึง
40 น.ส. รุ่งนภา  ศรีระวิ ร.ร.วัดสามพัน ไทรขึง
41 นาย วิสุทธ์ิ  จันทร์ปาน ร.ร.วัดสามพัน ไทรขึง
42 นาย วีรยุทธ์  บุญช่วย ร.ร.วัดสามพัน ไทรขึง
43 นาย ส าราญ  ประสิทธ์ิ ร.ร.วัดสามพัน ไทรขึง
44 นาย เอกพงษ์  พรหมประสงค์ ร.ร.วัดสามพัน ไทรขึง
1 นาง ชุติกาญจน์  ฉายากุล ร.ร.บ้านเกาะน้อย บางสวรรค์- ไทรโสภา
2 น.ส. ติยาภรณ์  ณ นคร ร.ร.บ้านเกาะน้อย บางสวรรค์- ไทรโสภา
3 น.ส. ปัณฑารีย์  แก่นทอง ร.ร.บ้านเกาะน้อย บางสวรรค์- ไทรโสภา
4 น.ส. เยาวเรศ  เขตคาม ร.ร.บ้านเกาะน้อย บางสวรรค์- ไทรโสภา
5 นาง วราภรณ์  จันทร์ทองพูน ร.ร.บ้านเกาะน้อย บางสวรรค์- ไทรโสภา
6 นาย วิชัย  ทีฆพิพัฒน์ ร.ร.บ้านเกาะน้อย บางสวรรค์- ไทรโสภา
7 นาย สมหมาย  เทพนุ้ย ร.ร.บ้านเกาะน้อย บางสวรรค์- ไทรโสภา
8 น.ส. สุกัญญา  ธราพร ร.ร.บ้านเกาะน้อย บางสวรรค์- ไทรโสภา
9 นาย เสฎฐวุฒิ  สุวรรณพร ร.ร.บ้านเกาะน้อย บางสวรรค์- ไทรโสภา
10 นาย จรูญ  แก้วช านาญ ร.ร.บ้านคลองโหยน บางสวรรค์- ไทรโสภา
11 น.ส. จุรีย์  ละเอียด ร.ร.บ้านคลองโหยน บางสวรรค์- ไทรโสภา
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12 นาย ชัยยศ  คงประจันทร์ ร.ร.บ้านคลองโหยน บางสวรรค์- ไทรโสภา
13 นาย เทอดศักด์ิ  เวทยา ร.ร.บ้านคลองโหยน บางสวรรค์- ไทรโสภา
14 นาย นพดล  แก้วเรือง ร.ร.บ้านคลองโหยน บางสวรรค์- ไทรโสภา
15 นาง ศิริลักษณ์  รอดด า ร.ร.บ้านคลองโหยน บางสวรรค์- ไทรโสภา
16 นาง สุณี  ทองหอม ร.ร.บ้านคลองโหยน บางสวรรค์- ไทรโสภา
17 นาง สุวรรณี  เต็กอ๋อต้ง ร.ร.บ้านคลองโหยน บางสวรรค์- ไทรโสภา
18 นาย นโรตม์  วรจินต์ ร.ร.บ้านประตูพลิก บางสวรรค์- ไทรโสภา
19 นาย นิพล  บุญคงมาก ร.ร.บ้านประตูพลิก บางสวรรค์- ไทรโสภา
20 น.ส. พรรณราย  เนตรพุกกณะ ร.ร.บ้านประตูพลิก บางสวรรค์- ไทรโสภา
21 น.ส. มัลลิกา  ธรรมโชติ ร.ร.บ้านประตูพลิก บางสวรรค์- ไทรโสภา
22 น.ส. วิมล  บุญสม ร.ร.บ้านประตูพลิก บางสวรรค์- ไทรโสภา
23 นาง สุดสวาท  วิจิตรโสภา ร.ร.บ้านประตูพลิก บางสวรรค์- ไทรโสภา
24 นาง อมรรัตน์  คันธิก ร.ร.บ้านประตูพลิก บางสวรรค์- ไทรโสภา
25 น.ส. อรอุมา  ปล้องไหม ร.ร.บ้านประตูพลิก บางสวรรค์- ไทรโสภา
26 นาย อ านาจ  อ่วมพัฒน์ ร.ร.บ้านประตูพลิก บางสวรรค์- ไทรโสภา
27 นาย เอกรินทร์  คงสกุล ร.ร.บ้านประตูพลิก บางสวรรค์- ไทรโสภา
28 น.ส. เจนจิรา  หิรัญรัตน์ ร.ร.บ้านราษฎร์พัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
29 นาย รณกร  จันทร์ดี ร.ร.บ้านราษฎร์พัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
30 น.ส. วนิสา  หม่ืนอาจ ร.ร.บ้านราษฎร์พัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
31 น.ส. วันเพ็ญ  สุขเกษม ร.ร.บ้านราษฎร์พัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
32 น.ส. สร้อยทิพย์  คงจันทร์ ร.ร.บ้านราษฎร์พัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
33 นาย สวัสด์ิ  ชีวศุภกร ร.ร.บ้านราษฎร์พัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
34 นาย สายธาร  วิลัยพงศ์ ร.ร.บ้านราษฎร์พัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
35 น.ส. สุดาพร  ผลจันทร์ ร.ร.บ้านราษฎร์พัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
36 น.ส. สุภารัตน์  พิทักษ์ ร.ร.บ้านราษฎร์พัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
37 น.ส. โสภิตา  ศรีสุขใส ร.ร.บ้านราษฎร์พัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
38 นาย อภิสิทธ์ิ  นวลช่วย ร.ร.บ้านราษฎร์พัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
39 น.ส. กฤษณา  เย้ือนจันทึก ร.ร.บ้านหน้าเขา บางสวรรค์- ไทรโสภา
40 น.ส. จิราภรณ์  อุเส็น ร.ร.บ้านหน้าเขา บางสวรรค์- ไทรโสภา
41 น.ส. ชนม์สิตา  คงมะลวน ร.ร.บ้านหน้าเขา บางสวรรค์- ไทรโสภา
42 นาย ชัยพิชิต  สมกล่ิน ร.ร.บ้านหน้าเขา บางสวรรค์- ไทรโสภา
43 น.ส. ซาวาตี  ส่ีสตางค์ ร.ร.บ้านหน้าเขา บางสวรรค์- ไทรโสภา
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44 นาย ณัฐพล  ระวิวงศ์ ร.ร.บ้านหน้าเขา บางสวรรค์- ไทรโสภา
45 นาย บ ารุง  วงค์น่ิม ร.ร.บ้านหน้าเขา บางสวรรค์- ไทรโสภา
46 น.ส. ศันศนีย์  จินดาประดิษฐ์ ร.ร.บ้านหน้าเขา บางสวรรค์- ไทรโสภา
47 น.ส. อัยลดา  ทองค า ร.ร.บ้านหน้าเขา บางสวรรค์- ไทรโสภา
48 น.ส. กมลทิพย์  อนุชาติ ร.ร.บ้านหมาก บางสวรรค์- ไทรโสภา
49 ว่าท่ีร.ต.หญิง จิตตรา  รักษ์ดี ร.ร.บ้านหมาก บางสวรรค์- ไทรโสภา
50 น.ส. ณัฐพัชร์  พงษ์สิริภิญโญ ร.ร.บ้านหมาก บางสวรรค์- ไทรโสภา
51 น.ส. ทิพย์เกษร  อินทรจงจิตร ร.ร.บ้านหมาก บางสวรรค์- ไทรโสภา
52 น.ส. ปวีณา  มีชู ร.ร.บ้านหมาก บางสวรรค์- ไทรโสภา
53 น.ส. ปัฐมาอร  นาคกุล ร.ร.บ้านหมาก บางสวรรค์- ไทรโสภา
54 น.ส. พรทิพย์  แต้มประเสริฐ ร.ร.บ้านหมาก บางสวรรค์- ไทรโสภา
55 น.ส. สุพัตรา  ทองอินทร์ ร.ร.บ้านหมาก บางสวรรค์- ไทรโสภา
56 น.ส. กนิษฐา  เลิศไกร ร.ร.บ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์- ไทรโสภา
57 น.ส. ณัฐชยา  เสมอจิตร์ ร.ร.บ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์- ไทรโสภา
58 น.ส. นุสราพร  สงชาติ ร.ร.บ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์- ไทรโสภา
59 น.ส. รัชนีกร  ดวงปากดี ร.ร.บ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์- ไทรโสภา
60 น.ส. วนิศรา  ชูเพ็ง ร.ร.บ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์- ไทรโสภา
61 น.ส. สันศนีย์  กุลพรหม ร.ร.บ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์- ไทรโสภา
62 นาย สามารถ  สุวรรณนวล ร.ร.บ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์- ไทรโสภา
63 น.ส. สุพรทิพย์  จินตนชูติกร ร.ร.บ้านห้วยแห้ง บางสวรรค์- ไทรโสภา
64 น.ส. กนิษฐา  เอ๋ียวสกุล ร.ร.ปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์- ไทรโสภา
65 นาย เกียรติศักด์ิ  ชิณวงศ์ ร.ร.ปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์- ไทรโสภา
66 น.ส. จุติพร  วงศ์ดี ร.ร.ปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์- ไทรโสภา
67 น.ส. ชนิดา  หนูพุก ร.ร.ปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์- ไทรโสภา
68 น.ส. ซาวานี  เจะสู ร.ร.ปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์- ไทรโสภา
69 นาง พวงทิพย์  ชิณวงศ์ ร.ร.ปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์- ไทรโสภา
70 น.ส. มลฤณี  หะยะก าปง ร.ร.ปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์- ไทรโสภา
71 น.ส. รวี  จันทรัตน์ ร.ร.ปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์- ไทรโสภา
72 นาง รัชณี  เดชะราช ร.ร.ปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์- ไทรโสภา
73 น.ส. อมิณตรา  รักษาชนม์ ร.ร.ปัญญาประชาอุทิศ บางสวรรค์- ไทรโสภา
74 น.ส. กัญญาภัทร  จิตร์มุ่ง ร.ร.วัดบางพา บางสวรรค์- ไทรโสภา
75 น.ส. จันจิรา  สุดสวาสด์ิ ร.ร.วัดบางพา บางสวรรค์- ไทรโสภา
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76 นาง จินตนา  แก้วเรือง ร.ร.วัดบางพา บางสวรรค์- ไทรโสภา
77 นาย สุรเชษฐ  ผะลา ร.ร.วัดบางพา บางสวรรค์- ไทรโสภา
78 น.ส. อมรรัตน์  ช่วยชนะ ร.ร.วัดบางพา บางสวรรค์- ไทรโสภา
79 น.ส. กมลรัตน์  รักษ์วงศ์ ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
80 นาย ชญานิน  จิตร์มุ่ง ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
81 นาง ชลัณฎา  ทองสีทอง ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
82 นาย ชัยรัตน์  จันทมาศ ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
83 น.ส. นุชนาถ  คุตกาล ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
84 นาง ปราณี  มานพ ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
85 น.ส. เพ็ญเพชร  ทองเกียรต์ิ ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
86 นาง ภครภัทร  แสงระวี ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
87 นาง มัลลิกา  ชูเอียด ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
88 นาง ยาจิตร  ลลิตรุ่งโรจน์ ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
89 นาง ยุภาพร  กาญจนสกาว ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
90 นาง สุดารัตน์  โลติกร ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
91 น.ส. อรพรรณ  กลับนุ้ย ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
92 นาย อุทัย  โนภาศ ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
93 นาย เอกมงคล  จันทรลาภ ร.ร.วัดบางสวรรค์ บางสวรรค์- ไทรโสภา
94 น.ส. ดลนภา  อ่อนละเอียด ร.ร.อุดมมิตรพัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
95 น.ส. พิชญา  จีนศรีคง ร.ร.อุดมมิตรพัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
96 นาง ศิริรัตน์  เพชรช านาญ ร.ร.อุดมมิตรพัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
97 นาย สุนันท์  สงนุ้ย ร.ร.อุดมมิตรพัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
98 น.ส. สุภารัตน์  พัฒน์ขาว ร.ร.อุดมมิตรพัฒนา บางสวรรค์- ไทรโสภา
1 น.ส. ขวัญจิรา  สุขสวัสด์ิ ร.ร.บ้านบ่อพระ อิปัน - สาคู
2 นาง จารุณี  คงกุลทอง ร.ร.บ้านบ่อพระ อิปัน - สาคู
3 นาย ณรงค์ศักด์ิ  มาลากาญจน์ ร.ร.บ้านบ่อพระ อิปัน - สาคู
4 นาง ธนัชนันท์  แสงอุไร ร.ร.บ้านบ่อพระ อิปัน - สาคู
5 นาง ธิดารัตน์  ประจักษ์ ร.ร.บ้านบ่อพระ อิปัน - สาคู
6 น.ส. วีดา  สาแลแม ร.ร.บ้านบ่อพระ อิปัน - สาคู
7 นาย วีระ  สอนจบ ร.ร.บ้านบ่อพระ อิปัน - สาคู
8 น.ส. อุไรวรรณ์  ทรงแก้ว ร.ร.บ้านบ่อพระ อิปัน - สาคู
9 น.ส. ทิวารัตน์  ริยาพันธ์ ร.ร.บ้านบ่อพระ ** อิปัน - สาคู
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10 น.ส. เนตรชนก  กิมเสาว์ ร.ร.บ้านบางหยด อิปัน - สาคู
11 น.ส. วาฮีดา  นิตา ร.ร.บ้านบางหยด อิปัน - สาคู
12 น.ส. สุดารัตน์  อมรชาติ ร.ร.บ้านบางหยด อิปัน - สาคู
13 น.ส. สุพรรณี  แก้วกระจาย ร.ร.บ้านบางหยด อิปัน - สาคู
14 น.ส. อรวรรณ  สิทธิวงษ์ ร.ร.บ้านบางหยด อิปัน - สาคู
15 นาย เกรียงศักด์ิ  บูรพา ร.ร.บ้านบางใหญ่ อิปัน - สาคู
16 น.ส. จีรภา  สิทธิฤทธ์ิ ร.ร.บ้านบางใหญ่ อิปัน - สาคู
17 น.ส. นันทิดา  ณ นคร ร.ร.บ้านบางใหญ่ อิปัน - สาคู
18 นาง ปารวีร์  สิทธิฤทธ์ิ ร.ร.บ้านบางใหญ่ อิปัน - สาคู
19 น.ส. พรพรรณ  ขุนเจริญ ร.ร.บ้านบางใหญ่ อิปัน - สาคู
20 นาย ศักดา  โภชนาธาร ร.ร.บ้านบางใหญ่ อิปัน - สาคู
21 น.ส. สรารัตน์  กุนเทียม ร.ร.บ้านบางใหญ่ อิปัน - สาคู
22 นาง สุพร  ด้วงเกล้ียง ร.ร.บ้านบางใหญ่ อิปัน - สาคู
23 นาย สุรชัย  สุขขัตติย์ ร.ร.บ้านบางใหญ่ อิปัน - สาคู
24 นาย โสภณ  ภักดีใหม่ ร.ร.บ้านบางใหญ่ อิปัน - สาคู
25 น.ส. หน่ึงฤดี  สุขแปะเง้า ร.ร.บ้านบางใหญ่ อิปัน - สาคู
26 น.ส. ปารีณา  เพชรคง ร.ร.บ้านปลายสาย อิปัน - สาคู
27 น.ส. วรรณศิริ  วรรณะ ร.ร.บ้านปลายสาย อิปัน - สาคู
28 น.ส. วรุบล  ช่วยเมือง ร.ร.บ้านปลายสาย อิปัน - สาคู
29 น.ส. กฤษณา  คล้ิงเคล้า ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู
30 น.ส. คนึงนุช  เนาวพันธ์ ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู
31 นาย จรุง  อานนท์ ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู
32 น.ส. จิตพวรรณ  กระเชิญรัมย์ ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู
33 นาย เชาวลิต  สินสถิตพร ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู
34 นาง ฐิตาพร  ภักดีใหม่ ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู
35 นาย ณัฐพงศ์  สุวรรณวัฒน์ ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู
36 นาย ธีระพงศ์  เพ็งสกุล ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู
37 น.ส. โนรซูไบด๊ะห์  เจ๊ะอุมา ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู
38 น.ส. เพ็ญสกาว  สมทิพย์ ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู
39 น.ส. วิไล  บัวผิน ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู
40 น.ส. ศิรารัตน์  คงแก้ว ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู
41 นาง สุภัคสิริ  ตันติกานต์กุล ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู



หนา้ที ่106 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

42 นาง โสภี  เพชรคงทอง ร.ร.บ้านย่านดินแดง อิปัน - สาคู
43 ว่าท่ีร.ต.หญิง กนกวรรณ  รักษ์วงค์ ร.ร.บ้านยูงทอง อิปัน - สาคู
44 นาย วรวัสน์  ไกรณรา ร.ร.บ้านยูงทอง อิปัน - สาคู
45 น.ส. ศุภวรรณ  ภูมิประสิทธ์ิ ร.ร.บ้านยูงทอง อิปัน - สาคู
46 น.ส. สิริลักษณ์  รัตนะ ร.ร.บ้านยูงทอง อิปัน - สาคู
47 นาย สุพล  มากเกล้ียง ร.ร.บ้านยูงทอง อิปัน - สาคู
48 น.ส. โสรยา  วิเศษโส ร.ร.บ้านยูงทอง อิปัน - สาคู
49 น.ส. อัสรินดา  ยามา ร.ร.บ้านยูงทอง อิปัน - สาคู
50 นาง จาริณี  ไพเมือง ร.ร.บ้านสาคูมิตรภาพท่ี 195 อิปัน - สาคู
51 นาง ธมนวรรณ  เล่ียนกัตวา ร.ร.บ้านสาคูมิตรภาพท่ี 195 อิปัน - สาคู
52 น.ส. ธัญญลักษณ์  ชัยอินทร์ชะ ร.ร.บ้านสาคูมิตรภาพท่ี 195 อิปัน - สาคู
53 น.ส. เบญจวรรณ  มงกุฎ ร.ร.บ้านสาคูมิตรภาพท่ี 195 อิปัน - สาคู
54 นาง พัชรี  พุทธสุขา ร.ร.บ้านสาคูมิตรภาพท่ี 195 อิปัน - สาคู
55 น.ส. ภัทรศรี  สุขศรีนวน ร.ร.บ้านสาคูมิตรภาพท่ี 195 อิปัน - สาคู
56 นาง สุทธิยา  พาร์เมนเทียร์ ร.ร.บ้านสาคูมิตรภาพท่ี 195 อิปัน - สาคู
57 นาง สุวารี  เพ็ญศรี ร.ร.บ้านสาคูมิตรภาพท่ี 195 อิปัน - สาคู
58 น.ส. กรวชร  มณีโชติ ร.ร.บ้านสาคูมิตรภาพท่ี 195 ** อิปัน - สาคู
59 น.ส. สุรัตน์ดา  ปานประยูร ร.ร.บ้านไสขรบ อิปัน - สาคู
60 น.ส. กุลิสรา  สุนทรอารมณ์ ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 อิปัน - สาคู
61 น.ส. จุฑาภรณ์  ประดู่ ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 อิปัน - สาคู
62 นาง ดารณี  ใหญ่กว่าวงศ์ ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 อิปัน - สาคู
63 นาง นิตติยา  วิสะมิตะนันท์ ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 อิปัน - สาคู
64 น.ส. เพชรรัตน์  ทิพย์นุรักษ์ ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 อิปัน - สาคู
65 น.ส. ลาวัลย์  ไสยรินทร์ ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 อิปัน - สาคู
66 นาย ศุภชัย  พุทธสุขา ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 อิปัน - สาคู
67 นาย สมมุ่ง  กาฬรัตน์ ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 อิปัน - สาคู
1 นาง กนกวรรณ  อัคคี ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
2 น.ส. เจียรพรรณ  หนูรักษ์ ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
3 นาง ชดายุ  ขวัญเมือง ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
4 น.ส. ณขวัญ  อินทนุพัฒน์ ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
5 น.ส. ณัฏฐมณี  พลสิทธ์ิ ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
6 น.ส. เนาวรัตน์  ทองจิตร ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
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7 น.ส. เบญจพร  หล่อพันธ์ ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
8 นาง รัตนาพร  คงกุลทอง ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
9 น.ส. ศุทธินี  รักษาวงค์ ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
10 ด.ต. สมจิตร  แก้วศรีนวล ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
11 นาย สมพงษ์  คล้ายทองค า ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
12 น.ส. สุดารัตน์  อ่อนเคร็ง ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
13 นาง สุภาพร  จันทร์ปาน ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
14 น.ส. เสาวภา  พุทธรักษา ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
15 นาย อภิสิทธ์ิ  ตันติกานต์กุล ร.ร.บ้านควนนิยม สินปุน ตาปี
16 นาง จงกล  ศรีส าราญ ร.ร.บ้านควนมหาชัย สินปุน ตาปี
17 นาย ประดิษฐ  แก้วศรี ร.ร.บ้านควนมหาชัย สินปุน ตาปี
18 นาย สายัณห์  อินสุวรรณ์ ร.ร.บ้านควนมหาชัย สินปุน ตาปี
19 น.ส. จิราวรรณ  ป่ินอมร ร.ร.บ้านโคกมะม่วง สินปุน ตาปี
20 นาย เจษฎา  แก้วอาสา ร.ร.บ้านโคกมะม่วง สินปุน ตาปี
21 นาย ทศพล  พุทธศรี ร.ร.บ้านโคกมะม่วง สินปุน ตาปี
22 น.ส. ปุณณรัตน์  แก้วแสง ร.ร.บ้านโคกมะม่วง สินปุน ตาปี
23 นาง พรทิพย์  บุญวงศ์ ร.ร.บ้านโคกมะม่วง สินปุน ตาปี
24 นาย พันมงคล  สกุล ร.ร.บ้านโคกมะม่วง สินปุน ตาปี
25 นาง มลฤดี  วรรณโชติ ร.ร.บ้านโคกมะม่วง สินปุน ตาปี
26 น.ส. วลัญรัตน์  เส้งสุย ร.ร.บ้านโคกมะม่วง สินปุน ตาปี
27 นาย วัชระ  ทรัพย์ส่ง ร.ร.บ้านโคกมะม่วง สินปุน ตาปี
28 น.ส. ศิริวรรณ  สวัสด์ิ ร.ร.บ้านโคกมะม่วง สินปุน ตาปี
29 นาง สมศรี  แก้วเจริญ ร.ร.บ้านโคกมะม่วง สินปุน ตาปี
30 น.ส. สุรัตนา  ปัญญาวุฒิ ร.ร.บ้านโคกมะม่วง สินปุน ตาปี
31 นาง จุรีย์  ติณพันธ์ุ ร.ร.บ้านทุ่งหญ้าแดง สินปุน ตาปี
32 น.ส. ทัศนา  ดีนุ่ม ร.ร.บ้านทุ่งหญ้าแดง สินปุน ตาปี
33 นาง พัทธนันท์  สังข์ฉิม ร.ร.บ้านทุ่งหญ้าแดง สินปุน ตาปี
34 นาย วิโรจน์  ติณพันธ์ุ ร.ร.บ้านทุ่งหญ้าแดง สินปุน ตาปี
35 น.ส. กันยกานต์  โรจน์สุวรรณ ร.ร.บ้านบางรูป สินปุน ตาปี
36 น.ส. ขนิษฐา  นามสนธ์ิ ร.ร.บ้านบางรูป สินปุน ตาปี
37 น.ส. จิดาภา  ก าเหนิดสม ร.ร.บ้านบางรูป สินปุน ตาปี
38 นาย ดนุเดช  กาลา ร.ร.บ้านบางรูป สินปุน ตาปี



หนา้ที ่108 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

39 นาง เปรมสินี  ช่วยด า ร.ร.บ้านบางรูป สินปุน ตาปี
40 นาง วิมลรัตน์  กาญจนไชย ร.ร.บ้านบางรูป สินปุน ตาปี
41 นาง สุกันยา  พรหมวิเศษ ร.ร.บ้านบางรูป สินปุน ตาปี
42 นาง สุภาวดี  แก้วประดิษฐ์ ร.ร.บ้านบางรูป สินปุน ตาปี
43 น.ส. สุอ ามร  เสนาคง ร.ร.บ้านบางรูป สินปุน ตาปี
44 นาง อนุษา  ศิลปวิศาล ร.ร.บ้านบางรูป สินปุน ตาปี
45 น.ส. อรอุมา  หงษ์ทอง ร.ร.บ้านบางรูป สินปุน ตาปี
46 นาย อัมเรศฤทธ์ิ  อัคคี ร.ร.บ้านบางรูป สินปุน ตาปี
47 นาย โกมล  คงกุลทอง ร.ร.บ้านบางเหรียง สินปุน ตาปี
48 น.ส. จิราพร  ดีนนุ้ย ร.ร.บ้านบางเหรียง สินปุน ตาปี
49 น.ส. ชวัลกรป์  วิชัยดิษฐ์ ร.ร.บ้านบางเหรียง สินปุน ตาปี
50 นาง ฐิติภรณ์  สุทธ์ิรัตน์ ร.ร.บ้านบางเหรียง สินปุน ตาปี
51 น.ส. นฤมล  ช้างสาร ร.ร.บ้านบางเหรียง สินปุน ตาปี
52 น.ส. นิธินันท์  การะเกตุ ร.ร.บ้านบางเหรียง สินปุน ตาปี
53 นาย บุญโชค  ล้ิมค า ร.ร.บ้านบางเหรียง สินปุน ตาปี
54 น.ส. บุปผา  ร่ืนรวย ร.ร.บ้านบางเหรียง สินปุน ตาปี
55 น.ส. ปานรัชนี  ทองศรี ร.ร.บ้านบางเหรียง สินปุน ตาปี
56 นาย พัชรินทร์  ชารัตน์ ร.ร.บ้านบางเหรียง สินปุน ตาปี
57 น.ส. ภัทรวรรณ  จันทร์กระจ่าง ร.ร.บ้านบางเหรียง สินปุน ตาปี
58 น.ส. รัตนาภรณ์  โกศล ร.ร.บ้านบางเหรียง สินปุน ตาปี
59 นาย สุกฤษฎ์ิ  เก้ือหนุน ร.ร.บ้านบางเหรียง สินปุน ตาปี
60 น.ส. นิทรา  พลีการ ร.ร.บ้านบางเหรียง ** สินปุน ตาปี
61 นาง ก่ิงดาว  ช้างกลาง ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
62 นาง ขวัญตา  ไกรสิทธ์ิ ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
63 น.ส. จันทร์จิรา  ฤทธิชัย ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
64 น.ส. จิตตรา  แก้วสกุลทอง ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
65 นาย ทนงศักด์ิ  บุญคล่อง ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
66 น.ส. ธิดากาญจน์  เก้ือกูล ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
67 น.ส. พรพิมล  คงจ าเนียร ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
68 นาย พิทักษ์  ช้างกลาง ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
69 น.ส. พิมพ์วลัย  อ าลอย ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
70 น.ส. วันดี  พราหมเพ็ชร์ ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
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71 น.ส. วิมลรัตน์  หิรัญรัตน์ ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
72 นาย วีระชาติ  จันทรัตน์ ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
73 น.ส. ศิริณญา  ยวงแก้ว ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
74 นาย สาทิตย์  จันทร์ศรีนวล ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
75 น.ส. แอนนา  ปลอดอ่อน ร.ร.บ้านบางใหญ่สินปุน สินปุน ตาปี
76 นาง จุฑารัตน์  สงสวัสด์ิ ร.ร.บ้านเมรัย สินปุน ตาปี
77 น.ส. เนตรชนก  เพชระ ร.ร.บ้านเมรัย สินปุน ตาปี
78 นาย บดินทร์  ถาวร ร.ร.บ้านเมรัย สินปุน ตาปี
79 นาย บุญฤทธ์ิ  ม่วงทอง ร.ร.บ้านเมรัย สินปุน ตาปี
80 นาง พรพรรณ  ปะราชิโก ร.ร.บ้านเมรัย สินปุน ตาปี
81 น.ส. เรณู  สิทธิฤทธ์ิ ร.ร.บ้านเมรัย สินปุน ตาปี
82 นาง ศรินยา  รอดมณี ร.ร.บ้านเมรัย สินปุน ตาปี
83 นาง สุภาวดี  พยัคฆา ร.ร.บ้านเมรัย สินปุน ตาปี
84 นาง อุบล  สันตธรรม ร.ร.บ้านเมรัย สินปุน ตาปี
85 นาง เอราวรรณ  แก้วอาสา ร.ร.บ้านเมรัย สินปุน ตาปี
86 น.ส. กุลธิดา  แซ่ด่าน ร.ร.ประชาอุทิศ สินปุน ตาปี
87 นาง ดอกฟ้า  แก้วเก้ือ ร.ร.ประชาอุทิศ สินปุน ตาปี
88 น.ส. ถิรวรรณ  ถ่ินสะท้อน ร.ร.ประชาอุทิศ สินปุน ตาปี
89 นาย มานิตย์  สังข์ทอง ร.ร.ประชาอุทิศ สินปุน ตาปี
90 นาย อานุเทพ  บุญอบ ร.ร.ประชาอุทิศ สินปุน ตาปี
91 นาง จุฑารัตน์  ศรีเทพ ร.ร.ประชาอุทิศ ** สินปุน ตาปี
92 นาย ก้องเกียรติ  สันตธรรม ร.ร.วัดบางก ายาน สินปุน ตาปี
93 นาง ก๊อปเสาะ  แวนิ ร.ร.วัดบางก ายาน สินปุน ตาปี
94 นาง ชนัญชิตา  บุรินทร์กุล ร.ร.วัดบางก ายาน สินปุน ตาปี
95 น.ส. ธัญกมล  แสงมณี ร.ร.วัดบางก ายาน สินปุน ตาปี
96 น.ส. มณฑ์ศิกาญจน์  พยุงพันธ์ ร.ร.วัดบางก ายาน สินปุน ตาปี
97 นาง ขวัญตา  ชูนาวา ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สินปุน ตาปี
98 น.ส. จันจิรา  ขวัญจุ้ย ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สินปุน ตาปี
99 น.ส. สุภาพร  ชูศรี ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สินปุน ตาปี
100 น.ส. เสาวภา  จิตรา ร.ร.หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สินปุน ตาปี
1 นาง จรรยา  ขุนล่ า ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
2 นาง จันทัปปภา  ผะลา ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
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3 นาง จ ารัส  สุวรรณ์ชนะ ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
4 นาง จิรา  หนองเพียน ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
5 น.ส. ซาวาด๊ะ  แยนา ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
6 นาย ณัฐวุฒิ  ขุนล่ า ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
7 น.ส. ทิศนา  แสงระวี ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
8 น.ส. นภสร  มีวัฒนะ ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
9 น.ส. พรรณี  น้อยเต็ม ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
10 นาง เพ็ญธิภา  บุรินทร์กุล ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
11 นาง ละมัย  แสงระวี ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
12 นาง วราภรณ์  หาญชนะ ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
13 น.ส. สลิลรัตน์  ด้วงทองกุล ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
14 นาง สาลิณี  เวชกุล ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
15 นาย สุชาติ  วงศ์เสถียร ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
16 นาย เสนีย์  เกษร ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
17 นาง เสาวรัตน์  บัวน้อย ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
18 นาง อรพิน  หอมรักษ์ ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
19 นาย อุดมพร  ฉิมดี ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
20 นาง อุไรวรรณ  ฤทธิชัย ร.ร.บ้านคลองพังกลาง ชัยบุรี
21 น.ส. กรองกาญจน์  สังข์ทอง ร.ร.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ชัยบุรี
22 นาย ชยุตพงศ์  สมจริง ร.ร.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ชัยบุรี
23 นาย นิวัฒน์  หมวกทอง ร.ร.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ชัยบุรี
24 น.ส. ปาริชาติ  ไสยเกิด ร.ร.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ชัยบุรี
25 นาง มลิวัลย์  วงศ์สวัสด์ิ ร.ร.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ชัยบุรี
26 น.ส. เยาวลักษณ์  สโมสร ร.ร.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ชัยบุรี
27 นาง วรัญญา  ช่วยเก้ือ ร.ร.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ชัยบุรี
28 นาง วิลาสินี  ธาตุไพบูลย์ ร.ร.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ชัยบุรี
29 น.ส. ศิรดา  หนูปลอด ร.ร.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ชัยบุรี
30 น.ส. อาภาภรณ์  พรมกุล ร.ร.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ชัยบุรี
31 น.ส. กัลยาณี  เฟ่ืองฟุ้ง ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
32 น.ส. เกวลิน  แสงแก้ว ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
33 น.ส. จุฬารัตน์  รัตนบุรี ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
34 น.ส. ชนากานต์  สาวแสง ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
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35 ว่าท่ีร.ต.หญิง ชนาภัทร  หมอศรี ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
36 น.ส. ณัฐนรี  ทองสุข ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
37 นาง นิชนันท์  เพชรกูล ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
38 น.ส. ปาริฉัตร  มรกต ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
39 นาง พนิดา  ปลอดภัย ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
40 น.ส. ยูวารี  ดะเจ๊ะตู ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
41 นาย ศุภกร  อ าพพันธ์ ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
42 นาย สิทธิชัย  แจ่มจรัส ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
43 นาย อนูศักด์ิ  เบ็ญหีม ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
44 นาง อรัญญา  ฤทธิเดช ร.ร.บ้านควนสระ ชัยบุรี
45 น.ส. ณัฐฑิตา  ยงค์ ร.ร.บ้านควนสินชัย ชัยบุรี
46 นาย สมพร  ไชยปันดิ ร.ร.บ้านควนสินชัย ชัยบุรี
47 นาง จันทร์จิรา  สังเล่ือน ร.ร.บ้านบางปาน ชัยบุรี
48 น.ส. จิรนันท์  หวานแก้ว ร.ร.บ้านบางปาน ชัยบุรี
49 นาง จิราวรรณ  ฉิมภักดี ร.ร.บ้านบางปาน ชัยบุรี
50 น.ส. ซัลมียะ  วาเลาะ ร.ร.บ้านบางปาน ชัยบุรี
51 น.ส. นฤมล  ทรัพย์สมบูรณ์ ร.ร.บ้านบางปาน ชัยบุรี
52 นาง วรรณี  อินทรทัต ร.ร.บ้านบางปาน ชัยบุรี
53 น.ส. วิจิตรา  อินทร์ด า ร.ร.บ้านบางปาน ชัยบุรี
54 นาง ศิริวรรณ  วงศ์ประยูร ร.ร.บ้านบางปาน ชัยบุรี
55 น.ส. อาทิพร  ล้ิมเกียรติกุล ร.ร.บ้านบางปาน ชัยบุรี
56 นาย จิตกร  แจวศิริ ร.ร.บ้านบางหอย ชัยบุรี
57 นาง จิตรา  ซังค์ ร.ร.บ้านบางหอย ชัยบุรี
58 น.ส. ชนิกาญจน์  ชุมศรี ร.ร.บ้านบางหอย ชัยบุรี
59 นาง ธัญญารัตน์  คงระบ า ร.ร.บ้านบางหอย ชัยบุรี
60 น.ส. ยุวเรศ  ประดู่ ร.ร.บ้านบางหอย ชัยบุรี
61 น.ส. วิดา  อินทร์จงจิตร ร.ร.บ้านบางหอย ชัยบุรี
62 นาง สุภาวดี  อินโตรม ร.ร.บ้านบางหอย ชัยบุรี
63 น.ส. สุภาวิณี  บุญนุ้ย ร.ร.บ้านบางหอย ชัยบุรี
64 น.ส. อติพร  เข็มทอง ร.ร.บ้านบางหอย ชัยบุรี
65 นาย อนุวัฒน์  หนูตะพง ร.ร.บ้านบางหอย ชัยบุรี
66 น.ส. กมลภัค  บุญแนบ ร.ร.บ้านปลายคลอง ชัยบุรี
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67 น.ส. ขวัญภิรมย์  ศรีทอง ร.ร.บ้านปลายคลอง ชัยบุรี
68 น.ส. จุฑามาศ  รัตนบุรี ร.ร.บ้านปลายคลอง ชัยบุรี
69 นาง นงลักษณ์  เทพรัตน์ ร.ร.บ้านปลายคลอง ชัยบุรี
70 นาย บุญชู  ขาวประกอบ ร.ร.บ้านปลายคลอง ชัยบุรี
71 นาง พรทิพย์  โอรส ร.ร.บ้านปลายคลอง ชัยบุรี
72 น.ส. แพรววดี  วีระเสถียร ร.ร.บ้านปลายคลอง ชัยบุรี
73 น.ส. ภัทรสุดา  แนบฉิมพลี ร.ร.บ้านปลายคลอง ชัยบุรี
74 น.ส. วรรณภา  จันทรมณี ร.ร.บ้านปลายคลอง ชัยบุรี
75 นาง สาคร  วังช่วย ร.ร.บ้านปลายคลอง ชัยบุรี
76 นาง อรพิน  ฉิมดี ร.ร.บ้านปลายคลอง ชัยบุรี
77 น.ส. อังคณา  คชเดช ร.ร.บ้านปลายคลอง ชัยบุรี
78 น.ส. จันทกานต์  ศิริสุข ร.ร.บ้านปลายศอก ชัยบุรี
79 น.ส. ฉวีวรรณ  หอมรักษ์ ร.ร.บ้านปลายศอก ชัยบุรี
80 นาย นิรุธ  ภาดาพันธ์ ร.ร.บ้านปลายศอก ชัยบุรี
81 นาง ปารวัณ  พรหมประสงค์ ร.ร.บ้านปลายศอก ชัยบุรี
82 น.ส. พรชนก  ประเสริฐ ร.ร.บ้านปลายศอก ชัยบุรี
83 นาง เพียงเพ็ญ  หอมรักษ์ ร.ร.บ้านปลายศอก ชัยบุรี
84 นาย ไพรัช  วังช่วย ร.ร.บ้านปลายศอก ชัยบุรี
85 น.ส. มาลินทร์  หงษ์ทอง ร.ร.บ้านปลายศอก ชัยบุรี
86 น.ส. วลัยพร  ศรีอุลิต ร.ร.บ้านปลายศอก ชัยบุรี
87 น.ส. วิภาวรรณ  รักษาม่ัน ร.ร.บ้านปลายศอก ชัยบุรี
88 น.ส. สร้อยสุณี  สุกเกล้ียง ร.ร.บ้านปลายศอก ชัยบุรี
89 นาง โสภา  อ่วมพัฒน์ ร.ร.บ้านปลายศอก ชัยบุรี
90 น.ส. อุไรวรรณ  เรืองทอง ร.ร.บ้านปลายศอก ชัยบุรี
91 นาง ชุติมาศ  เพชรมุข ร.ร.บ้านยวนปลา ชัยบุรี
92 น.ส. ทิพวรรณ  วรรณทอง ร.ร.บ้านยวนปลา ชัยบุรี
93 น.ส. นูรลียานา  เจะโซ๊ะ ร.ร.บ้านยวนปลา ชัยบุรี
94 น.ส. อติพร  วงศ์สุวรรณ ร.ร.บ้านยวนปลา ชัยบุรี
95 นาง กฤติกา  ด าน้อย ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
96 น.ส. กันตนิษฐา  ดีสว่าง ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
97 น.ส. จุฑามาศ  มาลาทอง ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
98 น.ส. จุฑามาศ  บัณฑิศักด์ิ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
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99 นาย เจษฎา  ขุนสังข์ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
100 น.ส. ชมพูนุช  กลับทับลังค์ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
101 น.ส. ชายันตี  หนูเก้ือ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
102 นาง ญาณิศา  รังสิวิวัฒน์ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
103 น.ส. ดวงพร  แสงอ่อน ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
104 น.ส. ธัญญาลักษณ์  สุดจิตร ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
105 น.ส. นพวรรณ  ม่วงปลอด ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
106 ว่าท่ีร.ต. นฤดล  นารีหวานดี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
107 นาง นิตยา  ฉิมเรือง ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
108 นาย พงศักด์ิ  ด าน้อย ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
109 น.ส. พรพร  สุวรรณชัย ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
110 น.ส. พัชรินทร์  คงวัดใหม่ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
111 ว่าท่ีร.ต.หญิง พิศจกานต์  อนุพันธ์ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
112 นาง เพ็ญศรี  เทียมสานุจิตต์ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
113 นาย มัชฌิม  วงศ์ประยูร ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
114 นาง เยาวรัตน์  สุวนันทวงศ์ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
115 นาย รฐนนท์  ชูหนู ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
116 นาง วชิราพรรณ  ภิรมย์ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
117 นาย วรภพ  ช่วยกลับ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
118 น.ส. วรรณิศา  บุรินทร์กุล ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
119 นาง แววมณี  บุตรเรืองศักด์ิ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
120 นาย สันติสุข  บุญชู ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
121 นาง สุดารัตน์  ด้วงนุ่ม ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
122 นาย สุริยา  บุญญานุกูล ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
123 นาง เสาวณีย์  ชูศรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
124 น.ส. เสาวนีย์  เสนขวัญแก้ว ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
125 นาง อรวรรณ  วันแรก ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
126 นาง อรสา  ทองรัตน์ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
127 นาย เอกชัย  อ้นชู ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ ชัยบุรี
128 ว่าท่ีร.ต.หญิง ขวัญตา  รักขะพันธ์ ร.ร.วัดสองแพรก ชัยบุรี
129 น.ส. จริยา  เพชรโตรม ร.ร.วัดสองแพรก ชัยบุรี
130 นาง พิไลลักษณ์  แสงพรหม ร.ร.วัดสองแพรก ชัยบุรี
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131 น.ส. ศลิษา  ยอดสุรางค์ ร.ร.วัดสองแพรก ชัยบุรี
132 น.ส. ศิริลักษณ์  ชาตรีกุล ร.ร.วัดสองแพรก ชัยบุรี
133 น.ส. อมรรัตน์  ทองรอด ร.ร.วัดสองแพรก ชัยบุรี
1 นาย สุรินทร์  เมืองช่วย ลูกจ้างช่ัวคราว สพป.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
2 นาง กัญหา  ทองทา สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
3 นาง กาญจนา  เดชอรุณ สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
4 นาง กาญจนาภรณ์  ทองแท่น สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
5 นาง จันจิรา  อมรสถิตย์ สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
6 นาง จิตติพร  ปรีชา สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
7 นาย เจริญ  กระจ่างรส สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
8 นาง เฉลิมศรี  ชูสุวรรณ สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
9 นาย ชัยรัตน์  ขวัญหวาน สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
10 นาย เชิดภัก  ศิริสุข สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
11 นาง ณัฐชยา  ปานแก้ว สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
12 นาง ณัฐฐินันท์  ขลุดสกุล สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
13 นาย นริศ  มีสุวรรณ์ สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
14 นาง นิภา  กิตติพลจักร สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
15 นาง ปราณี  ลิกขะไชย สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
16 น.ส. ปวิชญา  สินน้อย สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
17 นาง ปิยะนาถ  วรรณศรี สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
18 น.ส. พยอม  เพชรน่วม สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
19 น.ส. พรฤดี  ผลประมูล สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
20 นาง พร้ิมเพรา  บุปผา สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
21 นาง มณฑกานต์  ชุมช่วย สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
22 น.ส. มลทิรา  รัตนบุรี สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
23 นาง ลิลดา  เจริญสุข สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
24 นาง วนิดา  เก้ือผล สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
25 นาง วรรณดี  ชาญณรงค์ สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
26 นาง วรรณดี  สวัสดิโกมล สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
27 นาง ศศิธร  พรัดมะลิ สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
28 น.ส. สารีย์  นุ่มนวล สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
29 นาย ส าเริง  สุวรรณพงค์ สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
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30 นาง สุฐิพร  โสตทิพย์ สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
31 น.ส. สุนิศา  ไกรสิทธ์ิ สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
32 น.ส. สุภาวดี  รัตนาพร สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
33 นาง สุภาวดี  โกดี สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
34 นาย สุเมธ  ยอดมณี สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
35 นาง หทัยทิพย์  ทรรพคช สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
36 น.ส. อรัญญา  จันทร์ด า สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
37 นาง อารีย์  วิเศษแสง สพป.สฎ.เขต 3 สพป.สฎ.เขต 3
1 น.ส. เก็จมณี  หม่องพิชัย อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
2 น.ส. เขมจิรา  จิตรอมร อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
3 นาง จิตรา  แนมสัย อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
4 น.ส. ชนิดา  โกละกะ อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
5 นาย ชัยเลิศ  สงสุวรรณ อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
6 น.ส. ดรุณี  อินทเช้ือ อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
7 นาย ธนยศ  โกงเหลง อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
8 น.ส. นงนภัส  จรทผา อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
9 น.ส. เปรมฤดี  เครือแพ อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
10 นาง ศุภมาศ  ทองพิจิตร อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
11 น.ส. สมศรี  คงต้ัง อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
12 น.ส. สินานาฏ  พลเมือง อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
13 นาง สิรินุช  เก้ือสกุล อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
14 นาย สุทธิชัย  เจริญสกุลใหม่ อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
15 น.ส. อรพินท์  ศรีสุวรรณ อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
16 น.ส. อรอนงค์  ศรีเผือก อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
17 นาง อ้อมเดือน  ผิวทอง อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
18 นาง อุบลวรรณ  จินตนพันธ์ อบจ.สฎ.กองการศึกษา อบจ.สฎ.กองการศึกษา
19 นาง เสาวภา  ยกย่อง อบต.คลองน้อย อบจ.สฎ.กองการศึกษา
20 นาง อารีย์รัตน์  จันทร์ภักดี อบต.บางใบไม้ อบจ.สฎ.กองการศึกษา
1 นาง กัญญารัตน์  ล๊ะหมาด ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
2 น.ส. กัลยกร  บุญน า ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
3 น.ส. จริยา  นิลสวัสด์ิ ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
4 น.ส. จิตตาภา  มากแก้ว ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
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5 นาง ฐานิตา  ชูสิทธิชัย ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
6 น.ส. ฐิตารีย์  ภัทรคุปต์ ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
7 นาง ธวัลรัตน์  พรหมนคร ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
8 น.ส. นาฏยา  คงทอง ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
9 นาง นิตยา  หงษ์ทอง ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
10 นาง ประทุมพร  ด้วงคง ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
11 นาง พัชรา  อินทรักษ์ ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
12 นาย ภัทราวุฒิ  บุญทองใหม่ ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
13 นาย วรวิทย์  ปานจินดา ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
14 นาย วิชัย  โสพลพันธ์ุ ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
15 น.ส. แวววดี  แก้วนาเส็ง ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
16 น.ส. ไวโอลิน  จันทะโสม ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
17 นาง ศรสิชา  เกล้ียงข า ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
18 นาย ศราวุธ  สุวรรณรัตน์ ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
19 น.ส. สมใจ  สามงามดี ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
20 น.ส. สิวินีย์  วายุเวช ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)
1 น.ส. ชนิดาภา  บัวศรี ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
2 น.ส. ธีราภรณ์  สมาธิ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
3 นาง ประคอง  สุวรรณนิตย์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
4 นาง ประยูร  แสงประทีป ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
5 น.ส. พิจิตรา  เรียมแสน ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
6 นาง ไพลิน  ชิตพิทักษ์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
7 น.ส. วรรณภา  เจริญ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
8 นาง วรฤทัย  นุริตมนต์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
9 น.ส. วัฒถาภรณ์  อุ่นนันกาศ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
10 นาย วิชาญ  จิตต์ผ่องอ าไพ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
11 นาง ศุภมาศ  สัมฤทธ์ิ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
12 นาง สายฝน  ศิวายพราหมณ์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
13 นาย สุนทร  พุ่มจันทร์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
14 นาง สุพิชฌาย์  อริยะมนตรี ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
15 น.ส. สุรีมาตย์  สุวรรณศรี ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
16 นาย ชนะ  กฤตานุพงศ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
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17 นาย นคร  คมข า วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
18 นาง นฤมล  เรืองพุฒ วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
19 น.ส. นฤมล  วงษ์แหวน วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
20 นาย ปิยะพงษ์  รอดนาโพธ์ิ วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
21 น.ส. พุทธชาติ  จันทลิลา วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
22 น.ส. วลัยลักษณ์  ทองสาร วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
23 น.ส. วิลาวัณย์  หนูแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
24 นาง ศรัญญา  กลการ วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
25 น.ส. ศรัญญา  พร้อมประเสริฐ วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
26 น.ส. อรอนงค์  ขุนทองแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
27 นาง อันธิกา  ชายแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้
1 นาย จักรรัตน์  จิตร์เลขา ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
2 นาง จิราวรรณ  วิริโยคุณ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
3 นาง จุรีรัตน์  ชูขันธ์ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
4 นาง ฉัตรชนก  ทิมธรรม ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
5 นาย ชไรนันต์  ประค า ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
6 น.ส. ชาธิญา  สัตถาภรณ์ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
7 น.ส. ญดา  ปฐมนุพงศ์ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
8 น.ส. ณิชาพัชร  ศิลป์ชัย ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
9 น.ส. ทิพวรรณ  พรหมเกิดทอง ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
10 น.ส. เทวิกาญจน์  แสนดวงดี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
11 น.ส. ธนัชชา  ศรีรัตน์ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
12 นาง นฤมล  มรกต ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
13 นาง นฤมล  ขวัญแก้ว ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
14 น.ส. นิชนันท์  รวมธรรม ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
15 นาย นิรุตต์  เจริญพร ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
16 น.ส. นิษธยา  ทองจันทร์ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
17 น.ส. นิสากร  ต้องชู ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
18 นาย ปราโมท  เพ็ชร์นิล ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
19 น.ส. พัชรินทร์  ดวงจันทรา ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
20 นาง เพ็ญแข  มูสิก ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
21 น.ส. ไพระหงษ์  มาป้อง ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
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22 นาย มณเฑียร  มรกต ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
23 น.ส. มัลลิกา  หลงหา ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
24 นาง รัชนีกร  เรืองรุก ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
25 นาง วรรณดี  ปานดี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
26 นาง วาสนา  ชูช่อเกตุ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
27 น.ส. วาสิฏฐี  ค านกขุ้ม ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
28 นาง สายเพ็ญ  เช้ือจักร ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
29 นาย สิรภพ  เสือนวล ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
30 นาง สุธาทิพย์  ด ารงเกียรติ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
31 นางสาว สุพัตรา  ลิมปิวัฒนางกูร ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
32 นาง สุพัสตรา  ผลินสุคนธ์ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
33 น.ส. อัจฉรา  ศรีใหม่ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
34 นาง อัญชลี  เพ็งเจริญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
35 น.ส. อุไรวรรณ  คุ้มกัน ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
36 นาย นพรัตน์  ขวัญทอง ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี ** ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
1 นาง เขมจิรา  บ้วนเพชร สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
2 น.ส. จุฑารัตน์  ภัทรคุปต์ สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
3 นาง ชมพูนุท  ออมสินสมบูรณ์ สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
4 น.ส. ฐิติรัตน์  ไวศยะ สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
5 นาง ตติยา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
6 นาง ทัศนีย์  นิภัสตรา สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
7 น.ส. ธิดารัตน์  บัวเพชร สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
8 นาย ธีระพงศ์  บุญชูช่วย สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
9 นาย ธีรัช  ชัยชนะ สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
10 นาง นัทธมน  สายสุขุม สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
11 น.ส. นันท์ชญาน์  ปาลคะเชนทร์ สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
12 นาง นิตยา  หุ้ยหลี สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
13 นาง เนตรนภิส  กว้ังซ้วน สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
14 นาง พรพิมล  พัฒน์แช่ม สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
15 นาย ภัทรพล  สืบสังข์ สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
16 น.ส. ภัทราวดี  บัวแย้ม สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
17 นาย ภาคิน  เพชรหับ สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด



หนา้ที ่119 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

18 น.ส. วัชรี  เวฬุการ สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
19 นาย วิทยา  เหง่าหลี สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
20 น.ส. วีณา  เสวกจันทร์ สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
21 น.ส. สุกัญญา  วรรณวงษ์ สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
22 น.ส. สุภรี  เจริญจิต สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
23 น.ส. สุภาพร  ชูช่วย สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
24 น.ส. เสาวรส  ศรีบุรุษ สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
25 นาง หทัยกาญจน์  วงศ์เจริญ สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
26 น.ส. อภิญญา  แสงมณี สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
27 นาย อรุณ  ต้ันจัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด
1 นาง กฤษณา  ธนอารักษ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 น.ส. จิตรา  เผือกสวัสด์ิ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 นาง ทิพย์สุดา  สมทรัพย์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4 นาง ทิพวรรณ  คงแป้น สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 นาง ธัญญลักษณ์  ศรีสมานุวัตร สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6 น.ส. ธีติมา  ถาวรรัตน์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7 น.ส. นฤนาฎ  รัตนจินดา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 นาง ปาริชาติ  รัตนรักษ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 น.ส. พรรณา  พรหมวิเชียร สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
10 น.ส. พิมพ์ดาว  ศุภผล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 นาง ภัทรมน  พันธ์ุพฤกษ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 น.ส. รสุ  รุ่มจิตร สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
13 นาง รัชนีวรรณ  ชอบผล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 นาง เรณู  สุชีวพลานนท์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
15 น.ส. ลีลารัศม์  จาตุรพล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
16 นาย วัฎนา  ทองมณี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
17 นาง ศิริพร  นครพัฒน์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 น.ส. ศิริมา  นุ้ยไม สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 น.ส. ศุภมาศ  คงคาช่วย สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
20 นาย ศุภวิชญ์  ทองมงคล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
21 นาง ศุภัสต์ุตรี  ค าศรีสุข สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 น.ส. สนธิยา  ไชยช านิ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี



หนา้ที ่120 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

23 น.ส. สหนันท์  ศรีแสง สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
24 นาย สุทธิแดน  พลวัติจรัสวัฒน์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
25 นาย สุรชัย  ช่วยเกิด สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
26 น.ส. อันธิกา  ไทยเอียด สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1 นาง จันทนา  ทองท่าชี ร.ร.อนุบาลบ้านยูงทอง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
2 นาง ดาราทิพย์  เล็กพันธ์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
3 นาง พัชรินทร์  เก้ือสกุล ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
4 นาย พีระชัย  สุวรรณ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
5 นาง มะลิ  จันย่อง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
6 นาง รดา  อัครเมธีกุลล์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
7 นาง วรารัตน์  ปานนก ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
8 นาง ศิริรักษ์  ทองค างาม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
9 นาย สราวุฒิ  มัครรมย์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
10 น.ส. สาลีนา  สีหมะ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
11 นาย สิทธิโชติ  อินทรักษ์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
12 นาย สิริพงษ์  บุญทองแก้ว ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
13 น.ส. สุภาณี  วรรณะ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
14 นาง สุวรัตน์  พิบูลย์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
15 นาง จิราพร  กาญจนจรัส ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
16 นาง นรินทร์สิรี  จันทร์เดิม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
17 นาย มงคล  กาฬคลอด ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
18 นาย วิเลิศ  ไชยสิทธ์ิ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
19 น.ส. สุณิสา  แก้วประจุ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
20 นาง ชบา  ฤทธิมนตรี สนง.พระพุทธศาสนา ฯ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
21 นาง บุญเตือน  พุ่มแก้ว สนง.พระพุทธศาสนา ฯ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
22 นาง ปรีดา  ชาติวุฒิ สนง.พระพุทธศาสนา ฯ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
23 นาง กฤษณา  แผ่แสงจันทร์ สนง.วัฒนธรรม (หักส้ินเดือน) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
24 นาง กาญจนา  พรหมทอง สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ฯ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
25 นาง ญาณิสา  กามูณี สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ฯ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
26 นาง น้ าอ้อย  ด าด้วง สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ฯ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
27 นาง เริงจิรา  ศยามล สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ฯ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
28 นาง ศศิธร  ไชยฤทธ์ิ สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ฯ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)



หนา้ที ่121 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

29 นาย ศักด์ิ  มูรติมาศ สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ฯ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
30 นาย ธนาวุฒิ  รักษ์หนู ส านักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
31 น.ส. ปรวรรณ  ถนอม ส านักงาน สกสค.จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)
1 นาง กาญณิกา  รัตน์สุวรรณ์ ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
2 น.ส. กุลฎา  โนวัฒน์ ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
3 นาง กุสินา  รอดทอง ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
4 นาย คัมภีรนาท  นวนหนู ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
5 นาย จักรพันธ์ุ  พงศ์พิทักษ์ ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
6 น.ส. ณัฐกานต์  เพ็งสกุล ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
7 น.ส. ธัญญา  แนะนวน ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
8 น.ส. ธิดาวรรณ์  เกิดเกล่ือน ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
9 น.ส. นฤมล  ชูเมฆ ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
10 นาง ปราชญ์ศิลป์  ศักด์ิดาวรรณ์ ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
11 นาง พัชณี  ศรีนาคนิล ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
12 นาย รณชัย  เรืองรักษ์ ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
13 นาง อาทิตยา  บ่อหนา ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
14 นาย กฤษณ์พงษ์  แก้วอ่อน ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
15 นาง ขนิษฐา  ยศเมฆ ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
16 นาง จิระวรรณ  บุญปลอด ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
17 นาง จิราพร  พูลนวล ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
18 นาย เชาวลิต  จันทร์ศรี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
19 นาง ณธาอร  ทองปรีชา ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
20 น.ส. ณัฐชนัญ  สิงห์ทอง ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
21 น.ส. ณัฐติยา  ชูหนู ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
22 น.ส. นันทนา  เจนสง่า ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
23 น.ส. นันทิยา  มีเชย ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
24 นาง เบญจมาศ  บัวชู ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
25 น.ส. พิมพ์พิศา  ศรีสุวรรณ ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
26 น.ส. พิไลพร  เห้งขาว ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
27 น.ส. ภาวนา  ชะนะราช ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
28 น.ส. สินีนาถ  ศรีนวลขาว ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
29 น.ส. สิริกาญจน์  ขุนอ าไพ ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี



หนา้ที ่122 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

30 นาง สุชาดา  บุญรอดชู ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
31 นาง สุธัญญา  ศุภฉายากุล ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
32 นาง สุภาภรณ์  พิมพ์สุวรรณ ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี
1 นาง กรรณิกา  แก้วสงค์ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
2 นาง กัญญารัตน์  ทองวิลัย ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
3 นาย กิตติ  ลีวิริยะพันธ์ุ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
4 ว่าท่ีร.ต.หญิง ขวัญกมล  ม่วงศรี ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
5 นาง จิตรา  อ่ิมใจ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
6 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ  พรัดเมือง ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
7 นาง ทัศนีย์พร  นาคมุสิก ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
8 นาง ธัญญพัฒน์  ทิพย์มนตรี ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
9 นาย ธิวธนา  ทองคลองไทร ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
10 นาง นงนุช  รักษานุ่น ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
11 นาง นฤมล  แหวนเพ็ชร ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
12 นาย นันทวัฒน์  แหวนเพ็ชร ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
13 น.ส. นิชพิมพ์  ขอจิตต์เมตต์ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
14 นาง นิตยา  อินทชุ่ม ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
15 นาง นิตยา  สุวรรณมณี ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
16 น.ส. ประภาพรรณ  ชนะสงคราม ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
17 น.ส. ปรัชนันท์  ศรีสมบัติ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
18 นาย ปัญญกิจ  มณีโชติ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
19 นาง พัชราภรณ์  บัวคง ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
20 น.ส. พิชญรัตน์  อินนุพัฒน์ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
21 นาย ไพรัช  ชิตเช้ือ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
22 นาง ภัทราวดี  เขียวยศกิจ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
23 นาย ภาณุวัฒน์  จรูญรักษ์ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
24 นาย เมธา  เมืองพรหม ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
25 นาง รติมา  เจียวก๊ก ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
26 น.ส. รัชนี  เล่ียนพานิช ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
27 น.ส. ราเชญ  ยุไร ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
28 น.ส. ราตรี  ไทยปาน ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
29 นาง ลักษมี  ชุมภูธร ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)



หนา้ที ่123 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

30 นาย วัชระ  ช้างนรินทร์ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
31 นาง วารยา  ชุติด ารง ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
32 นาย วิชา  พรหมโชติ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
33 ว่าท่ีพันตรี สมชาย  ทองพิทักษ์ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
34 นาย สมพร  ณ  พัทลุง ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
35 น.ส. สุฑามาศ  เผือกผ่อง ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
36 นาง สุทธิดา  ณ พัทลุง ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
37 น.ส. สุนี  พันธวัฒน์ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
38 น.ส. สุพิชญา  เทวราช ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
39 นาง สุภาวดี  ศรีพลวัฒน์ ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
40 น.ส. สุรินดา  วุฒิโภค ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
41 นาย อนุรัก  เอกเพชร ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
42 น.ส. อภยดี  พ่วงข า ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
43 นาง อุทัย  เมืองพรหม ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
1 นาง กอบแก้ว  ล้ิมทองสกุล ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
2 น.ส. กัลยา  พินเศษ ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
3 น.ส. เกศกนก  สักคุณา ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
4 นาง จรินทร์  ตาคม ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
5 นาง จารุวรรณ  ฤทธิพัฒน์ ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
6 นาง จีรพร  ไกรสินธ์ุ ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
7 นาง ฉัตรนัฌฌา  พิทักษ์วงศ์ ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
8 น.ส. ชุติกาญจน์  เสืออินโท ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
9 น.ส. ฌาณิดา  แก้วคง ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
10 น.ส. ญาดา  ละหารเพชร ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
11 น.ส. ณฐมน  อุดมดิษฐเวชกุล ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
12 น.ส. นัฐนันท์  คงแก้ว ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
13 นาง เบ็ญจวรรณ  กางกรณ์ ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
14 นาง ปิยวรรณ  สุขเต้ียม ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
15 น.ส. ผกามล  รองเพชร ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
16 น.ส. พรรษชล  ศรีจะท้ิง ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
17 น.ส. พาฝัน  หนูคง ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
18 นาย พิชิต  กิจรุ่งวัฒนากร ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
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19 น.ส. พุทธชาด  สัมฤทธ์ิ ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
20 น.ส. มะลิวรรณ  ไหมเขียว ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
21 นาง มุขนารินทร์  งามประดิษฐ์ ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
22 นาง ยกเอก  นิลทอง ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
23 น.ส. วริศรา  ชุมทัพ ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
24 นาย วันชัย  ฤทธิพัฒน์ ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
25 น.ส. วันดี  เจริญสุข ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
26 นาย สถาพร  เสือเดช ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
27 นาง สมหมาย  แก้วมณี ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
28 นาง สิริสมบูรณ์  อู่เงิน ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
29 นาง อรอนงค์  เพชรพรหม ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
30 นาง อรอุมา  เพชระ ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
31 นาง อารีย์  เจนสง่า ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
32 นาง อูเทนน่า  ธรรมรงค์รัตน์ ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง) ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)
1 นาง กรรณิกา  มีสิทธ์ิ ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
2 นาง กรรณิกา  สุวประพันธ์ ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
3 น.ส. กาญจนา  เรืองเสน ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
4 น.ส. จรุวรรณ  ช่วยรักษา ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
5 นาง จันทร์จิรา  สมัยสงค์ ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
6 นาง จิญาณี  พรหมเจียม ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
7 น.ส. จิตติมา  เพชรชิต ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
8 น.ส. จุณีพร  ศรีวิลัย ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
9 นาง จุติมา  วัฒนสิน ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
10 นาง ดาราพร  บุญศรีโรจน์ ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
11 นาง ดารารัตน์  ศรียาภัย ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
12 นาย เด่น  ชูบุรี ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
13 นาง เตือนใจ  เหล่าพราหมณ์ ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
14 นาย ธีรวุฒิ  กางกรณ์ ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
15 นาง นริษรา  สิทธิชู ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
16 นาง นิภา  สมสอน ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
17 ว่าท่ีร.ต. ประภาส  สุขไกว ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
18 น.ส. ปรางค์ทิพย์  ณ น่าน ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
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19 นาง ปรียา  โกละกะ ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
20 นาง ปัทมน  จันทรมณี ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
21 นาง ปิยพรรณ  วรินทรเวช ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
22 นาง พิธิญาภรณ์  พัฒน์นิล ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
23 น.ส. พิมพ์ปวีณ์  อินทรวัตร ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
24 นาง มาลาตรี  เหล่าพราหมณ์ ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
25 นาย รพีพร  วายโสกา ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
26 น.ส. ลัดดาวรรณ  อินทร์ย้ิม ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
27 น.ส. วรรณนิภา  พรหมใจดี ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
28 นาง ศรีวรา  สุขสม ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
29 นาง ษมาภรณ์  หอมฤทธ์ิ ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
30 นาย สมพงษ์  กุศลสุข ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
31 นาง สานิตย์  ขาวน่ิม ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
32 น.ส. สุกัญญา  จันทรพาส ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
33 นาง สุปราณี  ใจโปร่ง ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
34 น.ส. สุภาวดี  เทือกทิพย์ ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
35 นาย สุรพงษ์  พงษ์รอด ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
36 น.ส. สุรีย์  พยายม ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
37 นาง อรทัย  ชุมขุน ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
38 นาง อรพินทร์  นพคุณ ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
39 นาง อรวรรณ  ศรียาภัย ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
40 นาง อลิสา  อุ่นแท่น ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
41 นาง อัจฉรา  ผ่องส าราญ ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
42 น.ส. อารีรัตน์  ทองคลองไทร ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
43 น.ส. อุราภรณ์  แก้วหนู ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)
1 น.ส. กัญญณัช  แซ่ต้ัง ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
2 นาง กันต์ธนัตถ์  กู้เขียว ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
3 นาง กัลยกร  พรหมโชติ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
4 นาง จันทิมา  เท่ียงน่วม ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
5 น.ส. จันทิรา  บัวเพชร ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
6 นาง จุฑารัตน์  โสภา ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
7 นาง จุติพร  คงเจริญ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5



หนา้ที ่126 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

8 นาย ฉัตรชัย  ทองชิต ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
9 นาง ชมภูนุช  เอกบัว ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
10 น.ส. ชุติมา  ใจปล้ืม ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
11 น.ส. ฐิติมา  สองแก้ว ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
12 นาง ณัฐติกาญจน์  เกิดสม ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
13 น.ส. ณิชนันทน์  เดชชนะ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
14 นาง ทัศนียา  ชีวีวิวัฒน์วงศ์ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
15 นาย ธวัชชัย  ยอดราช ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
16 นาง ธัญญารัตน์  ชูหว่าง ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
17 นาง นริณี  รัตนซ้อน ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
18 น.ส. นัทธมน  พัฒน์แก้ว ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
19 นาง นันทิกา  เก้ือเดช ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
20 น.ส. นัยเนตร  นวลละออง ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
21 นาย นูญ  นวลทอง ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
22 นาง ปณิตา  นิลทัพ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
23 นาย ปพนวิช  เมฆมุสิก ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
24 นาย ประพาร  เพชรรัตน์ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
25 นาง ประไพศรี  ถ่ัวตุ้น ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
26 นาย ปราชญ์วิชญ์  ล้ิมฉุ้น ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
27 น.ส. ป่ินทิพย์  พันธ์ุบุญ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
28 น.ส. ปุญญิศา  เหล่าธีรกาญจนา ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
29 ว่าท่ีร.ต. พงศ์ศักด์ิ  ด้วงคง ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
30 น.ส. พนอตา  แสงแก้ว ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
31 นาย พรชัย  หวัดคล้าย ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
32 นาง พรรณวดี  ใจห้าว ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
33 นาง พรศมน  อินทร์แก้ว ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
34 น.ส. พิณทิพย์  วุฒิ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
35 น.ส. มนต์วจี  ศุภลักษณ์ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
36 น.ส. มัลลิกา  พร้ิงสกุล ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
37 น.ส. ยลดา  ขุนศรี ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
38 นาง เยาวภา  สารเทพ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
39 นาง รจนา  สันตะโร ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5



หนา้ที ่127 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

40 น.ส. รมณีย์  นพคุณ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
41 นาง ระวิวรรณ  ทิมทอง ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
42 นาย รัฐพงษ์  ชุติกัณฑ์ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
43 นาง รัตนา  ป่ินแก้ว ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
44 นาง วณาเพ็ญ  มัชฌิม ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
45 นาง วนิดา  แก้วบุญเรือง ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
46 น.ส. วรัญญา  ช่างสุวรรณ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
47 นาง วัชราภรณ์  คุ้มไทย ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
48 นาง วัลนิภา  พร้ิงสกุล ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
49 นาย วีระ  มงคลเจริญวงศ์ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
50 น.ส. ศศิประภา  ถาวราภรณ์ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
51 น.ส. ศิรินทร์  นงค์เยาว์ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
52 น.ส. ศิริมา  คชเดช ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
53 นาง ศิริลักษณ์  ทองศรีนุ่น ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
54 น.ส. สมฤดี  พรหมแก้ว ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
55 นาง สารภี  ย่ิงด านุ่น ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
56 น.ส. สิริมา  งามศุภกร ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
57 นาง สุธามาศ  เพชรแก้ว ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
58 นาง สุปราณี  สุขไกว ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
59 นาง สุภาพร  เทพวิชิต ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
60 นาง สุภาพันธ์  ประดับ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
61 นาง สุลาวัลย์  นุ่นสังข์ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
62 น.ส. สุวรรณษา  รัตนบุรี ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
63 น.ส. โสภณา  บุญเก้ือ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
64 นาง อมรรัตน์  อินทวงศ์ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
65 นาง อรอุมา  เนาวพันธ์ ร.ร.เทศบาล 5 ร.ร.เทศบาล 5
1 น.ส. กนกรัตน์  ใสสอาด มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2 นาย จาตุรนต์  ทิพย์วงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3 น.ส. ชลิดา  เล่ือมใสสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
4 นาย ไชยวัฒน์  เผือกคง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
5 นาง ณัฐา  วิพลชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6 นาย ทวัช  บุญแสง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



หนา้ที ่128 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

7 น.ส. นรานันท์  ข ามณี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8 นาย นิภาส  ลีนะธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9 น.ส. เบญจมาศ  หนูแป้น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10 น.ส. พัชณิยา  เอกเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11 น.ส. ภาสินี  แก้ววิเชียร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12 น.ส. มินตรา  ตรงต่อการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13 น.ส. วัชรี  รวยร่ืน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14 น.ส. วาสนา  เพชรกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15 น.ส. สุรีพร  ชุมแดง มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
16 น.ส. แสงรวี  วิฑูรย์พันธ์ุ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
17 นาย เอกลักษณ์  เจ้าแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
18 นาง กนกกานต์  ฐิติภรณ์พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
19 น.ส. กฤษมาศ  พันธ์ุมูสิก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
20 น.ส. กัญญารัตน์  แสงสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
21 นาง กาญจนา  เผือกคง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
22 นาง กานต์ธิดา  บุญมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
23 นาง กิตติกร  ไสยรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
24 น.ส. เกสสิณี  ตรีพงศ์พันธ์ุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
25 นาย แกล้วทนง  สอนสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
26 น.ส. ขนิษฐา  บุญสนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
27 นาย คมกริษณ์  ศรีพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
28 น.ส. จันทร์พร  ช่วงโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
29 น.ส. จันทรา  บุญวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
30 น.ส. จันทิมา  เจะตัม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
31 น.ส. จารีย์  พรหมณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
32 นาง จิณัฐตา  สอนสังข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
33 น.ส. จิตติมา  จ้อยเจือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
34 น.ส. จิรภา  เสถียรพงศ์ประภา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
35 น.ส. จิลมิกา  มิตรกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
36 น.ส. จีรติ  พูนเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
37 น.ส. จุฑารัตน์  เหล่าพราหมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
38 น.ส. ชมพูนุท  ชัยรัตนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี



หนา้ที ่129 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

39 นาย ชาญวิทย์  ทองโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
40 น.ส. ชิโนรส  ละอองวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
41 น.ส. ชุติภาศ  แก้วเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
42 น.ส. ชุติมณฑน์  เฝือไชยศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
43 นาง ฐาณิตา  อินทร์ด า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
44 นาย ฐิติพงศ์  เครือหงส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
45 นาย ณภัทร  นาคสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
46 น.ส. ณัฐธิดา  ศรีราชยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
47 นาง ณัฐพร  น้อยลัทธี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
48 นาย ณัฐพล  เมฆแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
49 น.ส. ณันญรัตน์  คุ้มครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
50 นาย เตชธรรม  สังข์คร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
51 นาย ถนอม  ห่อวงศ์สกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
52 น.ส. ทรงศรี  ช านาญกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
53 นาง ทัศนีย์  ทองก้านเหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
54 น.ส. ธณิศา  สุขขารมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
55 น.ส. ธนิกา  กาฬวัจนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
56 น.ส. ธารณา  กาญจนรจิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
57 นาง ธิดารัตน์  นครานุวัฒนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
58 นาย นลวัชร์  ขุนลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
59 น.ส. นิภาพร  นบนอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
60 น.ส. นิภาวรรณ  เกตุด้วง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
61 น.ส. นิศารัตน์  ไทยทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
62 นาง นุชนันต์  สัจจาเฉลียว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
63 นาง เนตรนภา  เรืองภาณุพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
64 นาย บรรเจิด  เจริญเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
65 นาย บรรณรักษ์  คุ้มรักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
66 น.ส. บุษยมาศ  เหมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
67 น.ส. ปนิตา  เพชรชิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
68 นาย ประสงค์  หล าสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
69 ว่าท่ีร.ต. ปริญญา  สุกแก้วมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
70 น.ส. ปล้ืมใจ  ไพจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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71 น.ส. ปวีณา  อุราพร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
72 น.ส. ปุญญิศา  คีรีเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
73 นาง พงษ์จันทร์  คล้ายอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
74 นาย พจนาถ  ขอประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
75 น.ส. พรทิพย์  วิมลทรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
76 นาง พรศุลี  สุทธโส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
77 นาง พรสรวง  โชติช่วง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
78 นาง พัชรี  หลุ่งหม่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
79 นาย พิทักษ์  ทองเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
80 นาง พิมพ์แพร  ศรีสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
81 นาง พิมพลักษณ์  โมรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
82 นาย พีระพัฒฏ์  ทองละเอียด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
83 นาย พุธรัตน์  เจริญสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
84 นาง เพ็ญแก้ว  พิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
85 น.ส. ภณัฐดาว  จันทรศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
86 นาย ภวัตภ์  พรมเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
87 น.ส. ภวิกา  ภักษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
88 นาง ภุมรี  ก้องศิริวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
89 น.ส. มัณฑน์นันท์  ขุนฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
90 นาง มาริสา  อินทวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
91 นาย รัฐนิจ  สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
92 น.ส. รัตติยาภรณ์  รอดสีเสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
93 น.ส. ฤทัยชนก  ห่วงจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
94 นาง ละออง  รังสิมันตุชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
95 น.ส. ละอองดาว  เย่ียมสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
96 ดร. วชิรศักด์ิ  มัชฌิมาภิโร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
97 น.ส. วรารัตน์  เทือกทิพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
98 นาย วสันต์  สุทธโส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
99 น.ส. วัศรนันทน์  ชูทัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
100 น.ส. วารวิชนี  หว่ันหนู มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
101 น.ส. วิชุนี  พันธ์น้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
102 น.ส. วิภารัตน์  ชัยเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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103 นาย วิมล  พรหมแช่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
104 นาย วิษณุ  แก้วมีวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
105 น.ส. ศรีสุดา  แก้วอ ารัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
106 นาง ศันสนีย์  ชูเช้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
107 น.ส. ศันสนีย์  วงศ์สวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
108 นาย ศิรวัฒน์  เฮงชัยโย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
109 น.ส. ศิริขวัญ  ศรีทองกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
110 น.ส. ศิริธร  เกษรสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
111 น.ส. ศิริพร  ไทยปาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
112 นาย ศิโรจน์  พิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
113 น.ส. ศุภนัญญา  พัฒนภักดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
114 นาง ศุภัจฉรีย์  นวกิจไพฑูรย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
115 นาง โศรดา  เพ็ชรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
116 นาง สงบ  สิงสันจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
117 นาย สมชาย  สหนิบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
118 น.ส. สมทรง  นุ่มนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
119 นาย สมพงษ์  ย่ิงเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
120 นาย สมยศ  นุ่นจ านงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
121 นาย สรัญ  เพชรรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
122 นาง สิญาธร  นาคพิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
123 นาย สิทธิกร  ศักด์ิแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
124 ว่าท่ีร.ต. สิริสวัสช์  ทองก้านเหลือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
125 นาง สุกัญญา  ไหมเครือแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
126 นาง สุกัญญา  รัตนจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
127 น.ส. สุกัญญา  ปลอดอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
128 นาย สุกิจ  เอ่ียมสะอาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
129 น.ส. สุณีย์  เคารพรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
130 น.ส. สุทธาทิพย์  ภิรมย์รักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
131 น.ส. สุนทรี  แซ่บ่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
132 น.ส. สุพรรณิการ์  ศรีบัวทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
133 นาย สุพัฒพงศ์  แย้มอ่ิม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
134 นาง สุภานีย์  พุทธพงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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135 นาย สุรพล  เนาวรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
136 นาย สุรินทร์  สมณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
137 นาย สุวิทศร  ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
138 นาย โสภณ  บุญล้ า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
139 นาง หรรษา  เฉลิมพิพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
140 น.ส. อรภรณ์  บัวหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
141 นาย อรรถกร  ภัทรจิตติกรกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
142 น.ส. อริสา  มีพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
143 นาย อโศก  ศรีสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
144 นาง อัจจิมา  ปุ่นสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
145 น.ส. อัจฉรา  โอบอ้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
146 น.ส. อัมพวัน  แจ่มแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
147 น.ส. อารยา  ปรานประวิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
148 น.ส. อารยา  สังข์ชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
149 นาง อุบลรัตน์  ศิริพันธ์ุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
150 น.ส. อุไรรัตน์  รัตนวิจิตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
1 นาย กฤษณ์  โชติพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
2 นาย กิจจา  แก่นศิริ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
3 นาย เกียรติศักด์ิ  เส้งพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
4 นาง โกศล  อินนวล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
5 น.ส. คณา  คณะเกษม วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
6 นาย จรัส  จุนเด็น วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
7 นาย จินดา  รามอินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
8 นาย จิระพงศ์  อ่อนหนู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
9 น.ส. จีราวรรณ  พรมก าเหนิด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
10 นาย เฉลิมศักด์ิ  ตันติเจริญวิวัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
11 นาย ชาญชัย  แฮวอู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
12 นาย ชูเกียรติ  กระจ่างเมฆ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
13 นาย ชูแมน  เผือกเดช วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
14 นาย เชาวโชค  ทองเรือง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
15 นาง ดวงฤดี  เสนเรือง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
16 นาย เทวัญ  ตลับนาค วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
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17 นาย ธนาวุฒิ  เด่ียววนิช วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
18 นาย ธนาวุฒิ  ขวัญทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
19 นาย ธรรมสิงห์  เทพเล่ือน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
20 นาง ธัญนันท์  พรหมบัลลังก์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
21 นาย ธันติวัชร์  ธนานันทน์โอฬาร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
22 นาย ธีรชัย  อินนวล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
23 นาย นคร  ศรีโสภณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
24 นาย นพดล  ชูสิทธ์ิ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
25 นาง นพรัตน์  สุตันติราษฏร์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
26 นาง นฤมล  แย้มศรี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
27 นาย น้อย  โซ่มาลา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
28 นาง เนาวรัตน์  ล้ิมสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
29 น.ส. บังอร  ด าด้วงโรม วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
30 นาง เบ็ญจมาศ  สมบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
31 นาย ประสิทธ์ิ  สิงห์กุล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
32 น.ส. ปรียาพร  นาคบ ารุง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
33 นาง ปัญญาวุธ  ช่วยคง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
34 นาย พนม  บุญญ์ไพร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
35 นาย พัลลภ  โลกถวิล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
36 นาย พิระ  วิจะสิกะ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
37 นาย ภานุวัฒน์  แก้วพิชัย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
38 น.ส. มณฑิรา  เรืองเกิด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
39 นาย มนตรี  แก้วนาเส็ง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
40 นาย วนิตย์  ไหมสุวรรณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
41 นาย วรพงษ์  ภาราทอง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
42 น.ส. วรรณรัตน์  ใจซ่ือ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
43 นาย วรวุฒิ  ต้ังนรกุล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
44 น.ส. วราภรณ์  แหวนเพ็ชร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
45 นาย วศิตว์  บุญเรือง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
46 นาย วิทยา  แสงมณี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
47 นาย วิทยา  โพธ์ิถาวร วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
48 นาย วุฒิศักด์ิ  ก่ิงแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี



หนา้ที ่134 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

49 นาง ศศินันท์  ถาวรสังข์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
50 นาย สมโชค  ชูเพ็ง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
51 นาย สมปราชญ์  ชัยสุตานนท์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
52 นาย สมหมาย  เยาว์แสง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
53 นาย สัตยา  หัตถิยา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
54 น.ส. สายฝน  แก้วสม วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
55 นาย สิทธิโชติ  เส้งสุก วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
56 นาย สิทธิพร  ไตรมงคลเจริญ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
57 นาง สุคนธา  สิงห์กุล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
58 นาย สุชาติ  รุ่งรังษี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
59 นาย สุชาติ  พาลีวล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
60 นาย สุธี  ไทยเกิด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
61 นาย สุธีร์  ก่อบุญขวัญ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
62 น.ส. สุปราณี  ศรีสะอาด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
63 นาง สุภาภรณ์  ราชจินดา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
64 นาย อภินันต์  อินทรนาค วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
65 ว่าท่ีร.อ. อัมรินทร์  ทองรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
66 น.ส. อุไรวรรณ  เมฆา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
67 นาย เอกชัย  ศรีสุข วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
68 นาย วรากร  ไทยเกิด วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ** วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
1 น.ส. กรรณิการ์  สัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฯ ** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
2 นาง ชนันณัตถ์  สมิงชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฯ ** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
3 น.ส. ปรียาภรณ์  จ านงค์พันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฯ ** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
4 นาง ปิยาภรณ์  ก้ันเกตุ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฯ ** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
5 นาง สุนทรียา  ขนายน้อย วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฯ ** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
6 นาง สุพัตรา  เมืองฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฯ ** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
7 นาง อรอนงค์  แซ่ล่ิม วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฯ ** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
8 น.ส. อุไรวรรณ  ช านาญกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฯ ** วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
9 นาง กนกกร  พรหมวิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
10 น.ส. กิตติมา  สุวรรณวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
11 นาย จตุรภัทร  บุญพร้อม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
12 นาง จริยา  มณีโรจน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี



หนา้ที ่135 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

13 นาย จักรกฤษณ์  ภู่ทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
14 น.ส. จันตนา  ศฤงคาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
15 น.ส. จันทิมา  ช่วยพิทักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
16 น.ส. จันทิมา  สงขาว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
17 น.ส. จิตติ  พลเย่ียม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
18 นาง ชนัญญา  สุวรรณวงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
19 นาง ชนานิศ  มีพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
20 นาย ชัยสิทธ์ิ  หมิกใจดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
21 น.ส. ณนิษรา  ชูมณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
22 นาง ณัฐกาญจน์  เพราแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
23 น.ส. ณัฐเกศ  เรืองทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
24 นาย ธนาวุฒิ  กล้าเวช วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
25 นาย ธีราวุธ  ทองปากพนัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
26 น.ส. นงลักษณ์  ทองอ่ า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
27 น.ส. นารีรัตน์  อู้สกุลวัฒนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
28 นาย ประเสริฐ  ทองสาลี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
29 นาง ปรานอม  ทองค า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
30 นาง ปัญจวรรณ  อ่อนหวาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
31 น.ส. พัฒนา  อินทฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
32 น.ส. ม่ิงกมล  ทองท่าฉาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
33 น.ส. เยาวพร  สุขพรมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
34 น.ส. รวิสรา  สุทธิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
35 นาง รัชนี  ดวงจันทร์กาล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
36 น.ส. วรรณิภา  นิลวรรณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
37 นาง วราภรณ์  เยาว์แสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
38 ว่าท่ีร.ต. วโรดม  ทิมบ ารุง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
39 น.ส. วัชรีย์  บุญกล่ า วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
40 น.ส. วารินันทน์  องอาจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
41 นาย วิชัย  สาระทิพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
42 นาย วินิต  สืบสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
43 น.ส. วิภาพร  ยอดอุดม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
44 นาย ศุภกิจ  ภูวรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี



หนา้ที ่136 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

45 นาง สมควร  ปานโม วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
46 น.ส. สรัลดา  พันธ์ครุฑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
47 นาย สัมฤทธ์ิ  ทองพัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
48 นาย สามารถ  เนียมมุณี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
49 น.ส. สุธาทิพย์  มณีเนตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
50 นาง สุภาพร  จันทร์ช่ืน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
51 น.ส. สุภาวดี  เสมอมาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
52 นาง เสาวณีย์  ไกรนุกูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
53 น.ส. เสาวลักษณ์  เพชรสง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
54 นาย อนุศาสน์  มีนุ่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
55 นาง อภิญญา  กีรติสุวคนธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
56 น.ส. อังคณา  พรหมไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
1 นาง ณัฐกานต์  พรหมศร เทศบาลต าบลขุนทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
2 น.ส. อาภาพร  เพ็งสกุล เทศบาลต าบลขุนทะเล วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
3 น.ส. กัญญามาศ  นาคบ ารุง เทศบาลต าบลวัดประดู่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
4 นาง กาญจนา  โสมพงษากุล เทศบาลต าบลวัดประดู่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
5 นาง ณัฎฐ์กฤตา  นวลแก้ว เทศบาลต าบลวัดประดู่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
6 น.ส. พัชรา  เหมือนหมาย เทศบาลต าบลวัดประดู่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
7 นาง สุธิดา  ปานเพชร เทศบาลต าบลวัดประดู่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
8 นาง กนกลักษณ์  บัวเพชร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
9 นาง กฤษณา  แสงเดช วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
10 นาย กิจพากภูม  คุ้มวิวัฒนา วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
11 นาง เกศินี  เรียงรุ่งโรจน์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
12 น.ส. จุฑามาศ  เมืองดี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
13 นาย นรินทร  ทันตะยะกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
14 นาย บุญยืน  สิงห์ชัย วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
15 นาง ปิยภรณ์  แพงค า วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
16 น.ส. ปิยวรรณ  ศรีพลราช วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
17 นาย สราวุธ  สมบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
18 นาย สุเทพ  ทองชล วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
19 นาย สุรัส  แช่มช่ืน วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
20 น.ส. เสมอใจ  นวลศรี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี



หนา้ที ่137 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

21 นาย อภิชัย  ศักดา วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
22 นาย อวยชัย  ใจสมุทร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
23 นาง อารียา  ผุดมาก วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
24 นาย โกศล  โตนิติ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ** วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
25 น.ส. มลฤดี  อาษาจิตร วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ** วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
26 นาย สถาพร  จันทร์ปาน วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ** วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
1 น.ส. กนกวรรณ  ถาวรพร ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
2 นาง กันยา  ศรีสิริ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
3 น.ส. ก่ิงกาญจน์  ร าไพ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
4 นาง เกณิกา  นุ่มนวล ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
5 นาง จันทนา  ร่างใหญ่ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
6 น.ส. จันทราพร  อาปตาคม ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
7 นาง จินตนา  ทองเกิด ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
8 นาง จิรารัตน์  บุระชัด ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
9 นาง ญาณิศา  คงพราหมณ์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
10 นาง ณัฐพร  ตันสถาพร ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
11 นาย ณัฐสิทธ์ิ  สุวรรณนิมิตร ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
12 นาง ณิชารีย์  สุดจ านงค์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
13 น.ส. ดาริกา  ทองค า ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
14 น.ส. ตรีชฎา  ด้วงด า ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
15 นาง ทัศนีย์  สุนทรกรณีย์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
16 น.ส. ทิพวรรณ  พลมานพ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
17 น.ส. ธัญลักษณ์  ศักดา ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
18 นาง นพวรรณ  วงศ์ไพสิฐพิศาล ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
19 นาง นัยนา  ร าไพ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
20 นาง นิฐาพร  วงค์สุวรรณ์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
21 นาง เบญจวรรณ  สุมาการ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
22 น.ส. ปการี  ชีระกาญจน์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
23 นาง ประทุม  ทรรพคช ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
24 นาง ปราณี  เขียมวัชนะ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
25 น.ส. ปิยะมาศ  มาปัญญา ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
26 น.ส. เปรมปรี  แก้วทอง ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
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ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย
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27 นาง ผกากรอง  บุญคงทอง ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
28 น.ส. พรพรรณ  เพ็ญสวัสด์ิ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
29 นาง มนัญญา  บุญคง ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
30 น.ส. รพีพัฒน์  เล็กประสิทธ์ิ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
31 นาง รัชณี  ถาวรสุข ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
32 น.ส. รุ่งนภา  สังข์มี ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
33 น.ส. ลลิษา  ทองศีล ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
34 น.ส. ลัดดาวรรณ  พรัดวิเศษ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
35 น.ส. วรรณนิภรณ์  สังข์มา ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
36 นาง วันธนา  อนุกูล ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
37 น.ส. ศรวณีย์  วงศ์ศรีชัย ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
38 น.ส. ศรัญญา  แก้วอินทร์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
39 นาง ศรีสมร  ยอดระบ า ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
40 น.ส. ศิร์ภรนาท  ด าชะอม ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
41 นาง ศิริพรรณ  มูสิกะ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
42 นาย สมบูรณ์  สุขแสน ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
43 ว่าท่ีร.ต.หญิง สิรินุช  ดาสี ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
44 น.ส. สีสุดา  เมฆเสน ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
45 น.ส. สุกัญญา  ยีรัน ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
46 น.ส. สุนาริน  จันทร์สงฆ์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
47 น.ส. สุนิดา  จันทรศิริ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
48 น.ส. สุนิศา  คงสรรพ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
49 นาง สุนิสา  สินกัน ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
50 น.ส. เสาวพรรณ  ถาวรสุข ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
51 น.ส. เสาวลักษณ์  ทองนาป่า ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
52 นาง หทัยรัตน์  ป่ินโต ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
53 น.ส. หทัยรัตน์  อยู่ม่ันธรรมา ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
54 น.ส. อมรรัตน์  เรืองทอง ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
55 น.ส. อรชร  สุวรรณรัตน์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
56 นาง อรวรรณ  จันทร์ตรี ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
57 นาง อรอินทร์  ศรีพุ่ม ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
58 นาง อ่อนอุมา  ขุนฤทธ์ิสง ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
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ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย
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59 น.ส. อัจฉรา  สุขเกษม ร.ร.มานิตานุเคราะห์ ร.ร.มานิตานุเคราะห์
1 นาง กมลพร  หนูทอง ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
2 น.ส. กรรณิการ์  อนุรา ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
3 ว่าท่ีร.ต. กฤช  แสงไกร ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
4 น.ส. กัญญา  พลอยทองค า ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
5 นาง กัณนิกา  ทองโชติ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
6 นาย กัมปนาท  นาคพังกาญจน์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
7 นาย กัลยวรรธน์  สุวรรณมณี ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
8 น.ส. กานต์พิชชา  อ่อนแก้ว ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
9 น.ส. เกษรา  เกิดแป้น ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
10 น.ส. ขวัญใจ  ชูโชติ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
11 น.ส. จตุพร  โมสิกรัตน์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
12 นาย จักรกฤช  ทองมา ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
13 น.ส. จันทร์เพ็ญ  นวลแก้ว ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
14 น.ส. จารุรัตน์  มานะรุ่งเรือง ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
15 นาย จิตติน  เพลงสันเทียะ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
16 น.ส. จิรา  โซ่โดบ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
17 นาง จุรีรัตน์  สกุลธนา ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
18 นาย เฉลิมพงศ์  คงเวช ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
19 นาย ชนก  ณ วาโย ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
20 น.ส. ชัญญา  ลาดจันทึก ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
21 น.ส. ช่ืนกมล  ชิตินทร ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
22 น.ส. ณัฐวดี  ใจเย็น ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
23 นาง ดรุณวรรณ  บุณยะวรรธนะ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
24 น.ส. ดารุณี  คงแก้ว ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
25 น.ส. ทัดดาว  จิตรักดี ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
26 นาย ธนชิต  ช่วยสุ้น ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
27 น.ส. ธนภรณ์  เนตรเจริญ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
28 น.ส. ธนิดา  วิรุณ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
29 นาง นิตยา  แก้วชลคราม ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
30 น.ส. นิภาวรรณ  เทพีรัตน์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
31 นาย นิวัฒน์  หมัดปาด ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
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32 น.ส. นุชนาถ  โพธ์ิประทับ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
33 น.ส. เนตรทราย  คงจันทร์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
34 นาง บุญญา  ย้อยยางทอง ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
35 นาย บุนยธร  สุนทร ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
36 น.ส. เบญจพร  แดงเพชร ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
37 นาย ประสิทธ์ิ  เสวกวัง ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
38 นาง ปิยธิดา  ทองปลูก ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
39 น.ส. ปิยะวรรณ  คุณแสง ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
40 นาง เปรมยุดา  ณ วาโย ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
41 นาง พนิดา  หัสโสะ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
42 นาง พนิดา  รักญาติ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
43 น.ส. พรนภา  หล่อพันธ์ุ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
44 น.ส. พรนภา  เช้ือพุทธ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
45 นาง พรรณทิพา  ก่อเกียรติสกุล ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
46 น.ส. พรรษวรรณ  วัฒนพร ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
47 น.ส. พัชนี  ศรีประดิษฐ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
48 นาง พิมพ์ปวีณ์  วิชัยดิษฐ์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
49 น.ส. พีรนันท์  วันชา ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
50 นาย ภานุพันธ์ุ  บุณยะวรรธนะ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
51 น.ส. มาศสุภา  อาชาฤทธ์ิ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
52 นาง เย็นตา  ชูสกุล ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
53 น.ส. รตมน  น่วมคงม่ัน ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
54 นาง ระพีพรรณ  อินทรเจียว ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
55 นาง รัชดาพร  โสมขันเงิน ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
56 นาง รัตน์ชนก  ประดับ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
57 นาง ร าพึง  จิตติอาภรณ์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
58 ว่าท่ีร.ต.หญิง รุ่งนภา  เพชรสลับแก้ว ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
59 น.ส. รุจิรา  ภูมิไชยา ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
60 นาง เรณู  ปานนุ่ม ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
61 น.ส. ลัดดาวรรณ  ชูนาวา ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
62 นาย วัชรินทร์  อินทร์สุวรรณ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
63 นาง วัลลวดี  ศรีสมบัติ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
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64 นาง วาสนา  เนตรเจริญ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
65 นาง วาสนา  ม่วงทอง ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
66 นาง วิจิตรา  ไทยปาน ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
67 นาง วิภารัตน์  พรหมภักดี ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
68 นาง วิมลรัตน์  ย้ิมประเสริฐ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
69 นาย วิศรุต  เสืออินโท ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
70 นาย วุฒิสรณ์  ธรรมอุปกรณ์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
71 นาง แววตา  เสถียรรังสฤษด์ิ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
72 นาง ศจีวันทย์  ช่วยเกิด ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
73 น.ส. ศศิธร  เพชรสงวน ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
74 น.ส. ศิริลักษณ์  แซ่เหล้า ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
75 นาย สงวน  เรืองเกิด ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
76 นาย สรรเพชญ  สุวรรณมณี ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
77 น.ส. สายใจ  แสงระวี ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
78 นาง สาระภี  แสงทอง ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
79 นาย สิทธิพร  ชุลีธรรม ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
80 นาง สินาถ  วิสค์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
81 นาง สิริการย์  ธัญพิทักษ์ตระกูล ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
82 นาง สิริกิติยา  ย่ิงยงค์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
83 นาง สีฟ้า  สิทธิเกษมกิจ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
84 นาง สุกัญญา  ราชวิเชียร ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
85 น.ส. สุกัลญา  ร่าหมาน ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
86 น.ส. สุดา  นุ้ยนวล ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
87 น.ส. สุดาวรรณ  สมคิด ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
88 น.ส. สุพัตรา  อุตมะโยธิน ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
89 น.ส. สุภาภรณ์  พรมฤทธ์ิ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
90 น.ส. สุรีภรณ์  ชินทะเล ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
91 นาง เสาวภา  จารุรัตน์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
92 น.ส. อนงค์  กุลน้อย ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
93 นาย อนันต์  อินทร์จันทร์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
94 นาย อพิธาน  ทรัพย์วิจิต ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
95 น.ส. อมรา  พรมพุ่ม ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
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96 นาง อรวรรณ  ทองปลูก ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
97 นาง อรสา  หรรษพลางกูร ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
98 น.ส. อรอัญ  ศิริรักษ์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
99 นาง อรอุมา  เกิดแป้น ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
100 นาง อ้อยใจ  พัฒนเจริญ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
101 น.ส. อัญชลี  ชิตกุล ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
102 นาง อัญชลี  ศรีสมทรัพย์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
103 น.ส. อ าพรรัตน์  หนูเสน ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
104 นาย อุดม  ฉัตรบรรยงค์ ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
105 นาง อุไร  ใจปล้ืม ร.ร.เทพมิตรศึกษา ร.ร.เทพมิตรศึกษา
1 น.ส. กชพร  คงพยัคฆ์ มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
2 นาง ขวัญดี  ศรีไพโรจน์ มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
3 นาย ธนิต  ส าลีวงค์ มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
4 น.ส. ปัทมา  ช่วยพิทักษ์ มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
5 นาย พงศ์ภน  ปิติสุข มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
6 น.ส. ภรณ์พิณ  คงทอง มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
7 น.ส. วันทนา  สุขอนุเคราะห์ มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
8 น.ส. วันเพ็ญ  จันทร์คง มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
9 น.ส. วิภาณี  คล้ิงทอง มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
10 นาย ไวพจน์  ปัจฉิม มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
11 น.ส. สินีรัตน์  รสหวาน มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
12 น.ส. สุภาภรณ์  จันปาน มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
13 นาย สุรินทร์  ทองแท่น มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
14 น.ส. อารีวรรณ  สีชุม มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
15 นาง อุไรวรรณ  เอกประยูร มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยตาปี 
16 นาง กาญจนา  ช านาญอักษร วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ มหาวิทยาลัยตาปี 
17 นาย เป่ียมศักด์ิ  ผ่านส าแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ มหาวิทยาลัยตาปี 
18 นาง รัชนีวรรณ  ทองดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ มหาวิทยาลัยตาปี 
19 นาง สุณีรัตน์  มีสมบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ มหาวิทยาลัยตาปี 
20 นาง อุบล  อักโขสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ มหาวิทยาลัยตาปี 
1 น.ส. กรกนก  อินทชัย ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
2 นาง กัญญาภัค  เทพศิริ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
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3 นาง กาญจนา  ชูช่วย ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
4 น.ส. จณิสตา  จินพล ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
5 น.ส. จตุพร  ศักด์ิทิพยรัตน์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
6 นาย จักรกฤษณ์  ศิริกุลไพบูลย์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
7 น.ส. จิดาภา  คงพยัคฆ์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
8 นาง จุฑามาศ  เพ็ญจันทร์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
9 นาง จุไรวรรณ  จันทร์ชูกล่ิน ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
10 นาง ชนากานต์  ยินดีมาก ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
11 น.ส. ซูไฮนิง  ดีเร๊ะ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
12 น.ส. ณัชฎา  ลือชาเกียรติศักด์ิ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
13 นาง ณัฎฐ์ชญา  บินต ามะหงง ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
14 นาง ดาวเรือง  วรรณเต็ม ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
15 นาย ทรงพร  เฉลิมพิพัฒน์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
16 นาง ทับทิม  สามิภักด์ิ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
17 นาง ทัศนีย์  ไทรจ าเนียร ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
18 นาง ธมลวรรณ  ชาวเหนือ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
19 น.ส. ธัญธิดา  ชุมภูธร ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
20 นาง ธันยภัทร  วรรธนภูมิสิทธ์ิ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
21 น.ส. นิลุบล  จันทร์ชาตรี ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
22 นาง นุชนารถ  กรุดทอง ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
23 น.ส. เบ็ญจวรรณ  กรรณกานนท์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
24 นาง ประดับ  ฉายทองเจริญ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
25 น.ส. ประทีป  ทิพย์น้อย ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
26 นาง ประภาพร  แก้วมณี ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
27 น.ส. ประภาพรรณ  ภักดีพัฒนา ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
28 นาย ประภาส  เทพทอง ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
29 นาง ปริศนา  ชินทัตโสภณ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
30 น.ส. ปัทมา  สถาวรนันท์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
31 นาง ปัทมา  รุ่งจิรธนกุล ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
32 นาง ผกาพันธ์ุ  ใจสมบูรณ์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
33 น.ส. พรทิพย์  ชุมแก้ว ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
34 นาง พรประภา  สิริมุรธา ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
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35 นาง พรพิมล  ศิริรัตน์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
36 น.ส. พวงมาศ  อินทร์ท่าฉาง ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
37 น.ส. พวงรัตน์  คงจันทร์ทอง ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
38 นาง เพลินพิศ  คงต้ัง ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
39 น.ส. ภนิตา  อุไรวงศ์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
40 น.ส. ภัททิยา  คันธินทระ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
41 นาย มนัญชัย  เพ่งพินิจ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
42 น.ส. ม่ิงลฎา  ช่อหนองแสน ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
43 นาง รพินท์นิภา  พรหมจรรย์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
44 นาย รัชกร  ชินทัตโสภณ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
45 น.ส. รุ่งทิวา  ทองมาก ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
46 นาง เรณู  สุภาเส ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
47 น.ส. ลักขณา  ใจสมุทร ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
48 นาง วราภรณ์  ปล้องไหม ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
49 น.ส. วราภรณ์  จินตะวร ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
50 น.ส. วัชราภรณ์  พรหมมัน ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
51 น.ส. วันทนา  เก้ือหนุน ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
52 นาง วันเพ็ญ  ต้ังชวลิต ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
53 น.ส. วัลย์ลียา  ชูศักด์ิ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
54 นาง วิมลรัตน์  นัยเนตร ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
55 นาง วิลาวัลย์  ขวัญเมือง ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
56 น.ส. วิไลวรรณ  พรหมอักษร ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
57 นาย ศุภชัย  ชิตกุล ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
58 น.ส. สนธยา  จันทรวิเชียร ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
59 น.ส. สสิธร  ทองจันทร์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
60 น.ส. สายฝน  สุขอยู่ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
61 น.ส. สินีนาฎ  แซ่โล้ง ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
62 นาง สุกานดา  ขันใส ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
63 นาง สุณีย์  คงกุล ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
64 นาง สุนันทา  ชูเจริญ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
65 น.ส. สุนีย์  ชุมทอง ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
66 นาง สุภา  ช่างสุวรรณ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
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67 น.ส. สุภาพร  สุวรรณ์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
68 นาง สุภาพร  กาญจนสุนทร ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
69 นาง เสาวภา  เหล็กเจริญ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
70 นาง โสพิศ  วงศ์กาษา ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
71 นาง อมรา  จรัสวราพรรณ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
72 น.ส. อรวรรณ  จันทรมณี ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
73 นาง อรสา  นุชอนงค์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
74 น.ส. อรอนงค์  รุ่งเรือง ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
75 นาง อรัญญา  ทิพย์บรรพต ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
76 น.ส. อ้อมเดือน  วิชัยดิษฐ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
77 น.ส. อัจฉรา  สมภักดี ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
78 น.ส. อัจฌราวรรณ  แซ่ตัน ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
79 น.ส. อิสยาภรณ์  มณีบริรักษ์ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
80 นาย อุกฤษฏ์  เทพศิริ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
81 น.ส. อุไร  จันทวดี ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
82 นาย เอกรัตน์  กุลศิริ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
83 นาง เอ็นดู  เพ่งพินิจ ร.ร.ธิดาแม่พระ ร.ร.ธิดาแม่พระ
1 นาง อรทัย  เกตุเผือก กศน.กระบ่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
2 นาง อุฬารัตน์  เกตกรณ์ กศน.กระบ่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
3 น.ส. จันจิรา  ทองมี เทศบาลเมืองคลองแห สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
4 น.ส. ธัญชนก  เทพไชย เทศบาลเมืองปากพนัง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
5 นาย ธีระศักด์ิ  จดจ า เทศบาลเมืองปากพนัง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
6 นาง นวลฉวี  สร้อยจ าปา บ านาญ (สพฐ.) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
7 นาย สุวพล  พุทธวิสุทธ์ิ บ านาญ สพป.ชุมพร เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
8 นาง กนกออน  วินเคลอร์ ก้อนทอง ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
9 นาง กรกมล  พลอยพานิชเจริญ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
10 นาย กิตติ  รักราวี ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
11 นาย เกรียงศักด์ิ  นวลสุทธ์ิ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
12 นาง จารุวรรณ  ฉิมเรศ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
13 นางสาว จิตตินันทน์  จันโถ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
14 นาง จิรวรรณ  เพ็ชร์บุรี ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
15 น.ส. จุฬารัตน์  พรหมมณี ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
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16 น.ส. เจนจิรัชย์  ปาณยะรัตน์ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
17 นาง ช่อทิพย์  เพ็ชรกลับ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
18 นาย ชุมพล  ศรีสังข์ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
19 นาง ฐิติมณฑ์  ฐิติไวฑูรย์ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
20 น.ส. ณัฏฐกานต์  จันทร์บุรี ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
21 นาง ณันศภรณ์  นิลอรุณ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
22 นาง ดวงฤทัย  ทองแก้วเกิด ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
23 นาย ธนวัฒน์  บุญทรง ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
24 นาย ธีระศักด์ิ  ไชยชนะ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
25 นาย นรินธรณ์  เซ่งล้ า ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
26 น.ส. เนตรนภา  หนูเน้ือ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
27 นาย ประทิน  รอดเมือง ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
28 นาย ประพัทธ์  รัตนอรุณ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
29 นาย ประสิทธ์ิ  วัชรินทร์พร ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
30 นาง ปานจนา  กับแก้ว ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
31 นาง พรพิมล  บุญญะถิติ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
32 นาง พัชรี  พงษ์รามัญ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
33 นาย พีระ  พุฒหอม ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
34 น.ส. เพ็ญศิริ  รักดี ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
35 น.ส. ภารตี  โพธ์ิราม ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
36 นาย มาณพ  เทียนแพ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
37 นาง ม่ิงขวัญ  ดวงแข ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
38 นาง รังสิมา  บุญมีชัย ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
39 นาง รัชดาภรณ์  ปฎิบัติ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
40 น.ส. รัชนี  หนูทอง ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
41 น.ส. วนิดา  อาษาช านาญ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
42 นาง วริศรา  นาวีว่อง ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
43 น.ส. วัชราพร  รักษาวงค์ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
44 นาย วันชัย  พันเรือง ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
45 น.ส. วิรมณ  ดุลยะศิริ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
46 น.ส. วิไลพร  คงจันทร์ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
47 นาย วุฒิไกร  เล่ือนแป้น ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
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48 นาง ศรีภัคนิชญ์  วิจิตร์พงศา ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
49 น.ส. ศศิธร  แซ่หลี ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
50 น.ส. ศิริประภา  ฤกษ์งาม ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
51 นาย สมเจตน์  นิพนธ์กิจ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
52 นาย สมชาย  ชิดเช้ือ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
53 นาง สมนึก  อินทร์พรหม ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
54 นาง สุจิตรา  เทียนแพ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
55 น.ส. สุจิรา  ทรรพคช ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
56 นาย สุธี  บุญญะถิติ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
57 น.ส. สุภัคกมล  ชินวงค์ ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
58 น.ส. อมรรัตน์  โพธ์ิเพชร ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
59 นาง อัจฉรียา  วัฒนอุดม ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
60 น.ส. อุไร  ต่อติด ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
61 นาย ขวัญชัย  ฤทธิศักด์ิ ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
62 น.ส. นิชารัตน์  หนูทวี ร.ร.ฉวางรัชดาภิเษก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
63 นาย อาวุธ  จันทร์เมือง ร.ร.ทุ่งสง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
64 นาง อุไรวรรณ  จันทร์เมือง ร.ร.ทุ่งสง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
65 นาย รัฐพร  ชูพิชัย ร.ร.ศรียาภัย (ชุมพร) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
66 นาง จุฬารัตน์  รุ่งทอง รอย้ายรอโอน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
67 นาย ธีรเดช  สุขบัวแก้ว รอย้ายรอโอน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
68 น.ส. พรลภัส  กันทะวงค์ รอย้ายรอโอน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
69 น.ส. พัชรา  ศรีอินทร์ รอย้ายรอโอน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
70 นาย วุฒิชัย  ทองบ ารุง รอย้ายรอโอน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
71 น.ส. ศุภิสรา  พจน์จ าเนียร รอย้ายรอโอน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
72 น.ส. สุธัญญา  ศัลศาลา รอย้ายรอโอน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
73 น.ส. สร้อยสุนีย์  รามปลอด วท.ป่าพะยอม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
74 นาย นพรัตน์  ไทยถัด วษท.ชุมพร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
75 นาย ธีรพันธ์  คงขันธ์ วอศ.สงขลา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
76 นาย สันติภัทร  โคจีจุล สนง.ศธจ.นครศรีฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
77 น.ส. จิราวรรณ  ศรีวิเวก สพป.กระบ่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
78 นาย เดชา  หนูศรีแก้ว สพป.กระบ่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
79 น.ส. พวงเพ็ญ  ดวงทอง สพป.กระบ่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
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80 น.ส. อ้อมฤทัย  สีวันนู สพป.กระบ่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
81 น.ส. อุไรนา  บุตตะ สพป.กระบ่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
82 นาง สุวนีย์  ศรีตะลา สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
83 น.ส. จารุวรรณ  เทพรัตน์ สพป.ชุมพร เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
84 นาย ชวัลวิชญ์  เรืองจันทร์ สพป.ชุมพร เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
85 นาง ศุภจิตรา  รักช่วย สพป.ชุมพร เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
86 น.ส. กุลธรา  แก้วพิทักษ์ สพป.ชุมพร เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
87 น.ส. ธัญชนก  ชัยนนถี สพป.ชุมพร เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
88 น.ส. รุ่งอรุณ  วงศ์วิเชียร สพป.ชุมพร เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
89 น.ส. กัญญารัตน์  บัวศรี สพป.ตรัง เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
90 นาง สายสุณี  ศิริรัตนวรางกูร สพป.ตรัง เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
91 น.ส. สุจิตรา  ซุ่นส้ัน สพป.ตรัง เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
92 น.ส. กนกวรรณ  นาศร สพป.ตรัง เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
93 นาย ทรงยศ  เพชรทอง สพป.ตรัง เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
94 น.ส. สุพิดา  จันทศรี สพป.ตรัง เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
95 น.ส. ณัฐธยาน์  อัศวโสวรรณ สพป.ตราด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
96 น.ส. กาญจนา  คงแสง สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
97 น.ส. ขวัญกมล  ชลธาร สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
98 น.ส. จงพิสุทธ์ิ  บุษบรรณ สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
99 น.ส. ชลันดา  หมวดสง สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
100 น.ส. ชุติมตี  เจ้ียงย่ี สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
101 น.ส. ธิดา  กาญจะนะ สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
102 น.ส. เนตรชนก  ทองเทพ สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
103 น.ส. ประไพศรี  ทองไสยพร สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
104 น.ส. มัตติกา  อมรลักษณ์ สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
105 น.ส. เยาวดี  อรชร สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
106 นาง รัชนี  เจริญผล สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
107 น.ส. วรรณวนัช  ราชรักษ์ สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
108 นาย ศิวกร  หนูนะ สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
109 น.ส. สการัตน์  กัณฐรัตน์ สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
110 นาย สิทธิไกร  กุลสวน สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
111 นาง สิริกาญจน์  โบกขระณีย์ สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
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112 น.ส. สุภาพร  ขุมบัวมาศ สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
113 น.ส. อมรรัตน์  ไทรทองค า สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
114 น.ส. อรทัย  แก้วมณี สพป.นครศรี เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
115 น.ส. กมลทิพย์  โมรา สพป.นครศรี เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
116 นาย เกษม  โต๊ะนาย สพป.นครศรี เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
117 น.ส. จุฑามาศ  เพ็ชรหึง สพป.นครศรี เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
118 ว่าท่ีร.ต. ณัฐพล  จุลภักด์ิ สพป.นครศรี เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
119 นาง ดรุณี  ป้ันวงศ์ สพป.นครศรี เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
120 นาย ธวัชชัย  ฉีดเสน สพป.นครศรี เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
121 นาย ธัชรินทร์  แก้วจันทร์ สพป.นครศรี เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
122 นาย ยุทธนา  พันธ์คีรี สพป.นครศรี เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
123 น.ส. วิไลวรรณ  ขนานเภา สพป.นครศรี เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
124 น.ส. สุทิตยา  ส้มชู สพป.นครศรี เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
125 นาย กนกศักด์ิ  ลุ่ยจ๋ิว สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
126 นาง กรรณาภรณ์  รัตนดิน สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
127 นาง กัณหา  เนาวพันธ์ สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
128 นาย เกรียงศักด์ิ  สกุลคง สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
129 น.ส. จตุพร  ทองจิตร สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
130 น.ส. จันทร์สิริ  แนะแก้ว สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
131 น.ส. จันทิมา  ขุนพินิจ สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
132 น.ส. จีรพร  อ้ิววังโส สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
133 ว่าท่ีร.ต. ณฤเบศร์  จันทร์ด้วน สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
134 นาย ณัฐพล  เมฆหมอก สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
135 น.ส. ทัศนีย์  สุวรรณ สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
136 น.ส. ทิพาวรรณ  ปู่สังข์ สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
137 นาย ธัชชาวิชญ์  คีรีลักษณ์ สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
138 น.ส. ธิดาวรรณ  ก้ิมนวน สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
139 น.ส. ธิมาภรณ์  สมทรง สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
140 น.ส. บุษราคัม  รายระยับ สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
141 น.ส. ปรียานุช  เพชรคงทอง สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
142 นาย ภูสิทธ์ิ  สุขสม สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
143 น.ส. มาลินี  ประจง สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
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144 นาง วันทิพย์  สามหาดไทย สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
145 น.ส. วิภาวดี  ชูทอง สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
146 น.ส. ศรัญญา  วงษ์ประยูร สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
147 น.ส. ศรีธยา  สังข์ชุม สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
148 นาง ศุภารัตน์  จะรา สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
149 น.ส. สยมพร  วงศ์เสน สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
150 ว่าท่ีร.ต. สหชัย  จันทร์เทศ สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
151 น.ส. สาวิณี  อุ่นเมือง สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
152 น.ส. สิรินาถ  เพชรมาก สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
153 น.ส. สุมณฑา  รักษายศ สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
154 น.ส. เสาวนีย์  หนูเอียด สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
155 น.ส. อมรรัตน์  รามทัศน์ สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
156 น.ส. อรอนง  เพ็งสกุล สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
157 นาง อรอุมา  ชูแสงศรี สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
158 น.ส. อลิสา  ฤทธ์ิแก้ว สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
159 นาง อาทิตติยา  จันทร์เทศ สพป.นครศรีฯ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
160 น.ส. กนกทิพย์  เนาว์รัตน์ สพป.นครศรีฯ เขต4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
161 น.ส. นุจรินทร์  ใบห้า สพป.นครศรีฯ เขต4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
162 นาง นูรกัซมา  สังเก สพป.นครศรีฯ เขต4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
163 นาย รัตติกรณ์  ทองแซม สพป.นครศรีฯ เขต4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
164 นาง วันทการ  เจริญผล สพป.นครศรีฯ เขต4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
165 นาย สักกรินทร์  จินต์ขุนทอง สพป.นครศรีฯ เขต4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
166 น.ส. สุณิสา  มัจฉาชาญ สพป.นครศรีฯ เขต4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
167 น.ส. สุธิรา  ล่ าสวย สพป.นครศรีฯ เขต4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
168 นาง อาซีเยาะห์  ปริงทอง สพป.นครศรีฯ เขต4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
169 นาง อาภาวรรณ  วรรณศิลป์ สพป.นครศรีฯ เขต4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
170 น.ส. ฮานีฟะฮ์  เหล่หวัน สพป.นครศรีฯ เขต4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
171 นาง ภันทิลา  อุทัยพันธ์ุ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
172 น.ส. นอรีซะห์  มะนอ สพป.นราธิวาส เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
173 ส.ต. ปริสนาพร  สระทองอินทร์ สพป.นราธิวาส เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
174 นาง ศิริพร  ประดิษฐ์ธรรม สพป.นราธิวาส เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
175 น.ส. อัซบียะ  มามะ สพป.นราธิวาส เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ



หนา้ที ่151 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

176 น.ส. นุรไอมาน  เจะอาแว สพป.นราธิวาส เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
177 นาง ปุณณภัสสร์  สุขเจริญ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
178 น.ส. พรพิมล  แก้วรุ่ง สพป.พัทลุง เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
179 นาง เมตตา  แจ้งจุล สพป.พัทลุง เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
180 ด.ต.หญิง สุกัญญา  ทับชุม สพป.พัทลุง เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
181 น.ส. สุภาวดี  ฤทธิวงศ์ สพป.พัทลุง เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
182 นาง อรอุษา  รักษาณี สพป.พัทลุง เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
183 น.ส. อิษฎา  มาทอง สพป.พัทลุง เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
184 นาง กัญญะวีช์  มนตรี สพป.พัทลุง เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
185 นาง จิราภรณ์  ราชสมบัติ สพป.พัทลุง เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
186 น.ส. บุษยา  ขุนจ านงค์ สพป.พัทลุง เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
187 น.ส. สุกันยา  โปด า สพป.พัทลุง เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
188 น.ส. สุนันทา  กาญจนะ สพป.พัทลุง เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
189 นาย ณฐพัฒน์  ถุงพลอย สพป.แพร่ เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
190 น.ส. ทิพย์สุดา  ด านาดี สพป.ภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
191 นาย อนุรักษ์  ป่ินมณี สพป.ยะลา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
192 น.ส. สุดา  โสภา สพป.ระนอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
193 น.ส. กาญจนี  เนาเนินทอง สพป.สงขลา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
194 ว่าท่ีร.ต.หญิง นฤมล  จังโหลนราช สพป.สงขลา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
195 นาง ภาวิณี  สมปรีดา สพป.สงขลา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
196 น.ส. รัศมีแข  เสนเนียม สพป.สงขลา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
197 น.ส. ศิราณี  ชูมี สพป.สงขลา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
198 น.ส. กรรณิการ์  โต๊ะล๊ะ สพป.สงขลา เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
199 นาง ขวัญนภา  รัตนมณี คมข า สพป.สงขลา เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
200 น.ส. ณัฐนรี  พันธ์พงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
201 น.ส. ธีรภรณ์  สุริยปราการ สพป.สงขลา เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
202 ว่าท่ีร.ต.หญิง บุณยนุช  จินาวงศ์ สพป.สงขลา เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
203 นาง ประภัสสร  สุวรรณรัตน์ สพป.สงขลา เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
204 น.ส. สุกัญญา  ขุนเจริญ สพป.สงขลา เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
205 น.ส. สุณีรัตน์  สังข์สิงห์ สพป.สงขลา เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
206 น.ส. โสรญา  สีพุฒ สพป.สงขลา เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
207 นาง อาทิตยา  ทองขาวบัว สพป.สงขลา เขต 2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
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208 น.ส. เกศราภรณ์  เทพรัตน์ สพป.สงขลา เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
209 น.ส. ขนิษฐา  แก้วขวัญ สพป.สงขลา เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
210 นาย เฉลิมพงษ์  ฉ้วนกล่ิน สพป.สงขลา เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
211 น.ส. ตรีนุช  สีสวย สพป.สงขลา เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
212 นาย ยุทธศักด์ิ  เพ็ชรสุดศรี สพป.สงขลา เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
213 น.ส. หน่ึงฤทัย  สงวนเกตุ สพป.สงขลา เขต 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
214 น.ส. ไซหนับ  สวาหลัง สพป.สตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
215 น.ส. สูไหวดา  สันนก สพป.สตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
216 น.ส. นุชจิรา  แดงวันสี สพม.กาฬสินธ์ุ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
217 น.ส. ฉัตรลดา  สุขเขียว สพม.ชลบุรี ระยอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
218 นาย ไกรสร  ศรีบุญ สพม.ตรัง กระบ่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
219 น.ส. กฤษณา  บุญมา สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
220 นาง กัญญาภัทร  บุญต่อ สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
221 น.ส. จิราภรณ์  ทลิกรรณ์ สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
222 น.ส. เฉลิมขวัญ  กุศลสุข สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
223 นาย ชวกร  ชลสิทธ์ิ สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
224 นาย ชาตรี  ชูช่วย สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
225 น.ส. ณิชากร  เส้งสุย สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
226 น.ส. ธนิดา  พลายชุม สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
227 น.ส. นวียา  ปักษิณ สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
228 นาย นิพนธ์  แดงเพชร สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
229 น.ส. นุสรา  โส้สมัน สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
230 น.ส. เนตรชนก  มีนวลช่ืน สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
231 น.ส. พชรกมล  บุญฤทธ์ิ สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
232 น.ส. ภัชรพร  มีคล้าย สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
233 นาย ยุทธพงศ์  ทองสุข สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
234 น.ส. วรรณิสา  บุญอ่อน สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
235 น.ส. วาสนา  ชัยพรหม สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
236 น.ส. วิลาสินี  แทนทวี สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
237 นาย ไววิทย์  จันสังสา สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
238 นาย สิรวิชญ์  กาญจนรักษ์ สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
239 นาย สุทิศ  ช่วยด้วง สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
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240 น.ส. สุธาสินี  นาคกรด สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
241 น.ส. สุเบ็ญญา  เกิดขุมทอง สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
242 น.ส. โสภิตา  มูสิกะ สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
243 น.ส. อมรทิพย์  จิตรอารีย์ สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
244 น.ส. อรวลี  เทพนุรักษ์ สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
245 น.ส. อัญรินทร์  นพอมรเศรษฐ์ สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
246 น.ส. อาภร  กันตังกุล สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
247 น.ส. อุมาภรณ์  กระออมกาญจน์ สพม.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
248 นาง จุฑามาศ  ภู่รอด สพม.นครสวรรค์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
249 นาย จตุภูมิ  มังคลัง สพม.นราธิวาส สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
250 นาง สายฝน  ราษีงาม สพม.นราธิวาส สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
251 นาย พรศตวรรษ  ป้องกัน สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
252 นาง สายสมร  เงินเหล่ียม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
253 นาง พรทิพย์  นุกูลกิจ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
254 นาย ศักด์ิระวี  ไชยขันธ์ุ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
255 นาง ณัฐติกา  หอมประกอบ สพม.พัทลุง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
256 นาง อัจฉรา  ฐานเจริญพร สพม.แพร่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
257 นาง สุชาดา  ล่ิมสวัสด์ิ สพม.ราชบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
258 น.ส. อัจฉรา  ช่วยนุ่ม สพม.ลพบุรี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
259 นาย ณัฐภัทร  แสงมณี สพม.สงขลา สตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
260 นาย ณัฒฐพัฒน์  ขุ้มทอง สพม.สงขลา สตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
261 น.ส. วารุณี  แซ่หลี สพม.สงขลา สตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
262 น.ส. วิริยา  ช่วยมงคล สพม.สงขลา สตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
263 นาย ศรายุ  คงประดิษฐ์ สพม.สงขลา สตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
264 น.ส. ศิริพร  บัวเพ็ง สพม.สงขลา สตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
265 น.ส. ศิริลักษณ์  เกิดว่ัน สพม.สงขลา สตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
266 น.ส. หทัยชนก  แย้มสุวรรณ สพม.สงขลา สตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
267 น.ส. อุสุมา  หนูเก้ือ สพม.สงขลา สตูล สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
268 นาง กันยพร  ณ  อุบล สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
269 น.ส. ธัญญาภรณ์  ไมอินทร์ สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
270 นาย นพพิจิตร  วิชัยดิษฐ์ สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
271 นาง นันทนา  พิสุทธิรัตนานนท์ สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
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272 ว่าท่ีร.ต. บุญการ  สายทอง สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
273 น.ส. บุญพา  พรหมณะ สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
274 น.ส. เบญญาภา  ไชยมงคล สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
275 ว่าท่ีร.ต.หญิง ประภาภรณ์  จันพลโท สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
276 นาง ฟาริดา  ด้วงดล สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
277 น.ส. รัศมี  จันทร์นูน สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
278 นาง ลัดดาวัลย์  สุทิน สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
279 นาง ศิริลักษณ์  แสงข า สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
280 น.ส. สุปราณีย์  ถึงพร้อม สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
281 นาง สุภาภรณ์  กล้าหาญ สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
282 น.ส. อาซีซะ  เหร็นเร๊ะ สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
283 นาย เอกรัตน์  นิลเอก สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
284 นาง กฤษณา  รักเรือง สอ.ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด (รวม) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
285 นาย ไพฑูรย์  ศรีฟ้า สอ.ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด (รวม) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
286 นาย สังวรณ์  กุศลชู สอ.ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด (รวม) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
287 น.ส. ดวงพร  นวลศรี ส านักการศักษา ทน.ตรัง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
288 นาย คณาธิป  ภูธรภักดี ส านักการศีกษา ทน.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
289 น.ส. เยาวรัตน์  ช่วยสถิตย์ ส านักการศีกษา ทน.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
290 น.ส. กัลยามาศ  นวลศรี ส านักการศึกษา ทน.หาดใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
291 น.ส. ชุติมา  ทองหนู ส านักการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
292 น.ส. ดรุวรรณ  เทพเสถียร อบจ.กระบ่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
293 น.ส. สาวิตรี  ธรฤทธ์ิ อบจ.นครศรีธรรมราช สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
294 นาง สาร์หลีย๊ะ  สุระก าแหง อบจ.พัทลุง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
295 น.ส. รัชนี  ธรรมเดโช อบต.ยางค้อม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานีฯ
1 น.ส. กนกพร  ล่ิมสุวรรณโรจน์ ร.ร.จอย ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
2 น.ส. พรรชล  แสงเวช ร.ร.ตวงวิชช์พัฒนา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
3 นาย สมควร  ชุมชอบ ร.ร.ตวงวิชช์พัฒนา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
4 นาง สิตนันท์  เอกจินดา ร.ร.ตวงวิชช์พัฒนา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
5 นาย จตุรภุช  โสตรโยม ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
6 น.ส. จาริณี  โสตรโยม ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
7 น.ส. จิตติมา  เล่ือนเพชร ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
8 นาง จิราพร  โสตรโยม ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
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9 น.ส. ณัชชารินทร์  ชูจันทร์ ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
10 นาย ตระกูล  ภัควณิชย์ ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
11 น.ส. ธวชิศริน  ลีฬหคุณากร ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
12 นาง บุญญรัตน์  ชิงฮะรี ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
13 นาง พนมวัลย์  ฉอสวัสด์ิ ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
14 น.ส. เรวดี  กุศประเทศ ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
15 น.ส. วาทินี  คล้ายมณี ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
16 น.ส. ศุภกาญจน์  รอบคอบ ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
17 นาย สนทยา  สิทธาพิทักษ์พงศ์ ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
18 น.ส. อนิสา  หะยีมะสาและ ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
19 นาย อนุชา  กังสุกุล ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
20 น.ส. อรอนงค์  เกตุกินทะ ร.ร.ยุวศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
21 นาง จรัสศรี  วงศ์เสน ร.ร.เรืองดุรณีวิทยา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
22 น.ส. จันทร์เพ็ญ  ทิมทอง ร.ร.เรืองดุรณีวิทยา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
23 น.ส. พัทธนันท์  สาระรักษ์ ร.ร.เรืองดุรณีวิทยา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
24 นาง อุรารัตน์  วันดี ร.ร.เรืองดุรณีวิทยา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
25 น.ส. กรษิรักษ์  พันธ์ุนวล ร.ร.วมินทร์วิทยา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
26 นาง กาหลง  สอนประสม ร.ร.วมินทร์วิทยา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
27 น.ส. ขวัญฤดี  ยอดดนตรี ร.ร.วมินทร์วิทยา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
28 นาง จริยา  ภูชยันตร์ ร.ร.วมินทร์วิทยา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
29 น.ส. พิมพ์นิภา  พรมประดิษฐ ร.ร.วมินทร์วิทยา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
30 น.ส. เมธาวี  ไชวุฒิวิทยากร ร.ร.วมินทร์วิทยา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
31 น.ส. กาญจนา  อาการส ร.ร.สัมพันธศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
32 นาง จรรยพร  สัมพันธ์ ร.ร.สัมพันธศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
33 นาง ชนัญชิดา  ทิพย์ญาณ ร.ร.สัมพันธศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
34 นาง ดรุณี  แสวงจิตร ร.ร.สัมพันธศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
35 นาง นวลแข  สัมพันธ์ ร.ร.สัมพันธศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
36 น.ส. นวลปราง  สัมพันธ์ ร.ร.สัมพันธศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
37 นาง ศิริมา  เทือกสุบรรณ ร.ร.สัมพันธศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
38 นาง สิริมา  สิทธิฤทธ์ิ ร.ร.สัมพันธศึกษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
39 นาง จันทมณี  เนียมกุล ร.ร.อนุบาลกุลบุตร ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
40 นาง ณัฐขนิษฐ์  เหล็กสิงห์ ร.ร.อนุบาลกุลบุตร ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
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41 น.ส. ตรีชฎา  มะมัย ร.ร.อนุบาลกุลบุตร ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
42 น.ส. นฤมนต์ทิพ  วรรณดี ร.ร.อนุบาลกุลบุตร ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
43 น.ส. รัชนีวรรณ  ปราบพล ร.ร.อนุบาลกุลบุตร ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
44 น.ส. วรรษมน  เนียมกุล ร.ร.อนุบาลกุลบุตร ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
45 นาย สุวิทย์  ขุนพรหม ร.ร.อนุบาลกุลบุตร ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
46 นาง กรกมล  สุสังวุโฒ ร.ร.อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
47 น.ส. จิราพร  เรืองศรี ร.ร.อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
48 นาง จุรีรัตน์  มากบุญ ร.ร.อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
49 น.ส. ดวงแก้ว  หนูศรีแก้ว ร.ร.อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
50 น.ส. นิตยา  อินทรภูมิ ร.ร.อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
51 น.ส. รัฏฐาธิป  นิลสังข์ ร.ร.อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
52 นาง วิไลภรณ์  ฮะทะโชติ ร.ร.อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
53 น.ส. อรวรรณ  ปิยะปานันท์ ร.ร.อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
54 นาง อุไรวรรณ  บรรพบุรุษ ร.ร.อนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
55 น.ส. พรรณี  โปย้ิม ร.ร.อนุบาลเมธัส ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
56 นาง กาญจนา  ทองเขาล้าน ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
57 น.ส. จารุณี  แสงแป้น ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
58 น.ส. ชรินรัตน์  เจนสาริกรณ์ ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
59 น.ส. นฤมล  วงศ์พัฒนกิจ ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
60 น.ส. นูรีดา  ดอเลาะ ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
61 นาง เบญจมาศ  ปริกรรมศิลป ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
62 น.ส. พจณี  ธรรมวิเศษศักด์ิ ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
63 น.ส. วิพารัตน์  ดีพัฒชนะ ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
64 น.ส. ศิริรัตน์  ธรรมวิเศษศักด์ิ ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
65 น.ส. สุภาพร  ยิกุสังข์ ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
66 น.ส. สุภาภรณ์  ต้นสาลี ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
67 น.ส. โสภิดา  ทองนุ้ยพราหมณ์ ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
68 น.ส. อารยา  จันทร์ด า ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
69 นาง อุมาพร  จอมทรักษ์ ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
70 น.ส. อุมาพร  สุขล้อม ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา ร.ร.อุ่นรัก 2 ภาษา
1 นาย พิษณุ  ขาวมะลิ เทศบาลต าบลกรูด สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
2 นาง ศรีนวล  ขวัญรอด เทศบาลต าบลช้างขวา สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
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3 น.ส. เสาวณีย์  รักษ์ทอง เทศบาลต าบลช้างขวา สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
4 นาง นิทิมา  นาคกุล เทศบาลต าบลช้างซ้าย สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
5 น.ส. สุภิชดาวรร  บุญชู เทศบาลต าบลช้างซ้าย สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
6 นาง กฤติยา  บุญแก้ว สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
7 นาง กาญจนา  วิชัยดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
8 นาง จิราภรณ์  สุขแสน สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
9 นาง ธนพร  ล้ิมสกุล สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
10 นาย นิวัฒน์  กู้เขียว สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
11 น.ส. พิมพ์ชนก  ศิริสมบูรณ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
12 นาง พิศงาม  รัตนมุสิก สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
13 นาง รุ่งรัตน์  บุญฤทธ์ิ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
14 นาง สินีรัตน์  เมฆหมอก สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
15 นาง หงษ์ขาว  หลิมทอง สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
16 นาง อมร  บุษบรรณ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
17 น.ส. อรอุมา  บุหงอ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
18 น.ส. อัจฉรา  ทรัพย์รุ่ง สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
19 นาง อัฒชฎาพร  จุลสงค์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
20 นาย นนทชัย  รัตนะ อบต.คลองสระ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
21 นาง นิตยา  เพชรรักษ์ อบต.คลองสระ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
22 น.ส. ผกามาศ  เกิดกล่อม อบต.ตะเคียนทอง สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
23 นาง อรอนงค์  หมิกพิมล อบต.ตะเคียนทอง สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
24 นาง อัญชลี  เมฆเคล่ือน อบต.ตะเคียนทอง สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
25 น.ส. กฤษดา  รักทรง อบต.ท่าทอง สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
26 น.ส. กาญจนา  เกตุสกุล อบต.ท่าทอง สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
27 นาง สุดจารีย์  ซุ้นหิรัญ อบต.ท่าทอง สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
28 น.ส. เสาวรัตน์  เมฆจันทร์ อบต.ท่าทอง สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
29 น.ส. อุษา  พรมพุ่ม อบต.ท่าทอง สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
30 นาง จิตดากร  โต๊ะหลาง อบต.ท่าทองใหม่ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
31 น.ส. ฉัตรฤทัย  วรเดช อบต.ท่าทองใหม่ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
32 น.ส. ปิยะนุช  เผือกเดช อบต.ท่าทองใหม่ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
33 น.ส. มาลัยพร  หิรัญจันทร์ อบต.ท่าทองใหม่ สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
34 นาง พัชรี  เพชรรักษ์ อบต.ท่าอุแท สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
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35 น.ส. จารวี  สงเล็ก อบต.ทุ่งรัง สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
36 นาง จารี  สนทอง อบต.ป่าร่อน สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
37 น.ส. จีรวรรณ  เทพรส อบต.พลายวาส สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
38 น.ส. วิลาวัณย์  ดิษฐอาย อบต.พลายวาส สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์
1 นาย ธนภัทร  เถาธรรมพิทักษ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
2 น.ส. มนิตา  ช่วยพยัคฆ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
3 นาย สิทธิโชค  เมืองพรหม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
4 น.ส. สุธาสินี  คงทอง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
5 นาง จันทรา  จันทร์ภักดี วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
6 น.ส. ธารินี  แย้มสวัสด์ิ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
7 น.ส. วิลัยวรรณ  พรหมรักษ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
8 นาย เทิดไท  ธรรมธวัช ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.กาญจนดิษฐ์) ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
9 น.ส. สุภาภรณ์  จิตรเจริญธรรม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.กาญจนดิษฐ์) ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
10 นาย เอกชัย  หนูใย ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.กาญจนดิษฐ์) ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
11 นาง จิรวรรณ  สุดสิน ศูนย์การศึกษานอกร.ร.(กาญจนดิษฐ์) ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
12 นาง นภัสสร  เช้ือค าฮด ศูนย์การศึกษานอกร.ร.(กาญจนดิษฐ์) ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
13 น.ส. นันทภัค  ยันเสน ศูนย์การศึกษานอกร.ร.(กาญจนดิษฐ์) ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
14 น.ส. ราตรีรัตน์  เพชรมณี ศูนย์การศึกษานอกร.ร.(กาญจนดิษฐ์) ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
15 นาง ลภัสกร  สกุลพันธ์ ศูนย์การศึกษานอกร.ร.(กาญจนดิษฐ์) ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
16 นาง ศศิวิมล  หนูใย ศูนย์การศึกษานอกร.ร.(กาญจนดิษฐ์) ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
17 น.ส. สุจิตรา  อรุณฤกษ์ ศูนย์การศึกษานอกร.ร.(กาญจนดิษฐ์) ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
18 น.ส. สุทธดา  พัฒนเจริญ ศูนย์การศึกษานอกร.ร.(กาญจนดิษฐ์) ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
19 นาย สุนทร  อินทร์สังข์ ศูนย์การศึกษานอกร.ร.(กาญจนดิษฐ์) ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
20 นาย สุพัชณ์  แซ่เต่ียว ศูนย์การศึกษานอกร.ร.(กาญจนดิษฐ์) ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
21 น.ส. สุรีย์พร  ทับหิรัญ ศูนย์การศึกษานอกร.ร.(กาญจนดิษฐ์) ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
22 นาย จ าลอง  สัตบุตร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
23 น.ส. เจนจิรา  ทองสุขแสน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
24 นาย เตชินณ์  อินทบ ารุง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
25 น.ส. ปรียากรณ์  เกตุมาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
26 น.ส. ปรียามล  เวชสุวรรณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
27 นาง มัชรี  รักชูศรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
28 นาง เมวิกา  ทันใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
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29 น.ส. ไมสุหรี  สุวรรณมาลี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
30 ว่าท่ีร.ต. วรุตม์  สุพุทธยางกูร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
31 น.ส. วัลยา  ชูวารี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
32 นาย สิทธิศักด์ิ  ชิตพิทักษ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
33 น.ส. สุธารัตน์  ทองซ้วน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
34 นาง สุนิตา  คงวิจิตร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
35 น.ส. สุพัตรา  เกปัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
36 ว่าท่ีร.ต.หญิง สุภาวดี  แก้วมณีโปรด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
37 นาง อภิสรา  ทองชู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
38 น.ส. อัสมา  แหละปานแก้ว ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
39 นาย เอกลักษณ์  อาญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
40 น.ส. กันยารัตน์  สุวรรณวิหค ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯ ** ศูนย์การศึกษาพิเศษสุราษฎร์ธานี
1 น.ส. สุทิศา  ห่อเพ็ชร ร.ร.อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ** ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
2 นาย กิตติพร  หนูจันทร์แก้ว ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
3 นาย จักรี  ทองแก้ว ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
4 น.ส. จิราพร  อักษรทิพย์ ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
5 นาย จิรายุ  สุวรรณชาตรี ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
6 น.ส. ณัฐวดี  นวลไทย ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
7 นาย ธนพฤทธ์  นวลเศษ ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
8 นาย นพสถิตย์  เส้งสุย ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
9 นาง ปาลิดา  เส้งสุย ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
10 นาย พงค์ษา  คุณชล ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
11 นาง พรศิริ  แซ่ว่อง ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
12 นาง เพียงพิศ  เล็กน้อย ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
13 น.ส. มลิวัลย์  แสงลี ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
14 นาง เรวดี  ฮวดเล้ียง ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
15 น.ส. ลภัสสิริญ  วงษ์พิพันธ์ ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
16 นาง วนิดา  เทพจินดา ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
17 นาย วัชรากร  รัตนมณี ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
18 นาย วานิช  เรืองวงษ์ ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
19 นาย สมบัติ  นาคแป้น ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
20 นาย สมพร  ทองยวน ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
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21 นาย สมยศ  ศรีภักดี ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
22 น.ส. สลักจิตร  ช่วยคง ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
23 นาย สันติสุข  เทือกสุบรรณ ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
24 น.ส. สายฝน  บุราคร ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
25 นาย สิทธิโชค  สารพงศ์ ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
26 นาย สุภัทร  บุระชัด ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
27 นาง สุภาวดี  บัวจันทร์ ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
28 ว่าท่ีร.ต. หรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์ ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
29 นาง อุษา  ทองแก้ว ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)
1 นาย ไกรศร  แก้วหอด เทศบาลเมืองดอนสัก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
2 นาง ชุดารัตน์  รอดนิตย์ เทศบาลเมืองดอนสัก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
3 นาง โชคดี  เพชรแก้ว เทศบาลเมืองดอนสัก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
4 นาง นพสร  หนูแกล้ว เทศบาลเมืองดอนสัก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
5 น.ส. นุชจรีย์  สุขเจริญ เทศบาลเมืองดอนสัก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
6 นาง รติรัตน์  นาวารัตน์ เทศบาลเมืองดอนสัก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
7 นาง ศิริขวัญ  พงษ์พานิช เทศบาลเมืองดอนสัก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
8 นาง สุจิรา  ฤทธ์ิเรือง เทศบาลเมืองดอนสัก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
9 น.ส. สุภาพร  พรหมอนุมัติ เทศบาลเมืองดอนสัก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
10 น.ส. จริยา  คงนุ่น ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
11 น.ส. ฐานิสา  เส้งวุ่น ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
12 นาง ณิชาภัทร  เก้ือสกูล ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
13 น.ส. ดาลินี  เหล่าบุญกล่อม ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
14 น.ส. ทองจันทร์  ทองภู ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
15 น.ส. นัฐริดา  เพชรชู ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
16 นาง ประดิษฐา  นุ้ยรัตน์ ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
17 น.ส. พัทราวดี  อยู่หุ่น ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
18 นาง พัสราพร  ส่งเสริม ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
19 นาย วรินทร  จันทจาลักษณ์ ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
20 นาง วิมลศรี  บุญเรือง ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
21 น.ส. สุภาภร  ขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
22 ว่าท่ีร.ต.หญิง สุมณทิพย์  นวลงาม ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
23 นาง สุมลฑา  ชูมณี ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
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24 นาง หทัยกาญจน์  อหันตะ ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
25 น.ส. อรอุมา  ทองผุด ร.ร.อนุบาลขวัญยืน ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
26 นาง กิตติกุล  บัวแก้ว ร.ร.อนุบาลชุลีกร ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
27 นาง กิตติยา  สุขภิลาพ ร.ร.อนุบาลชุลีกร ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
28 น.ส. จรุ่ง  ส าราญสุข ร.ร.อนุบาลชุลีกร ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
29 น.ส. เจริญขวัญ  สันติกูล ร.ร.อนุบาลชุลีกร ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
30 นาง ชุลีกร  แสวงผล ร.ร.อนุบาลชุลีกร ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
31 น.ส. พัชฎาภรณ์  สุวรรณกลัด ร.ร.อนุบาลชุลีกร ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
32 น.ส. พัฒน์นรี  คงเพชร์ ร.ร.อนุบาลชุลีกร ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
33 นาย วรพล  ค าแหง ร.ร.อนุบาลชุลีกร ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
34 นาง ศิรินทร์  คงแก้ว ร.ร.อนุบาลชุลีกร ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
35 น.ส. สิริกาญจน์  ชูสุวรรณ ร.ร.อนุบาลชุลีกร ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
36 น.ส. สุพัตรา  ปานสัง ร.ร.อนุบาลชุลีกร ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
37 น.ส. อัจฉรา  บุญแสง ร.ร.อนุบาลชุลีกร ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
38 น.ส. อัสราภรณ์  สุขเจริญ ร.ร.อนุบาลชุลีกร ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
39 น.ส. ธนิษฐา  ท าการเหมาะ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ดอนสัก) ** ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
40 นาย บงกช  สนธิเมือง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ดอนสัก) ** ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
41 นาง สุจิรา  อณุจร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ดอนสัก) ** ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
42 น.ส. ณัฐชนก  นิลวงศ์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ดอนสัก) ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
43 น.ส. พรรณนิดา  เร็วเรียบ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ดอนสัก) ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
44 นาย อนัตชัย  เกตุแก้ว ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ดอนสัก) ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
45 นาง ปราณี  จ๋ิวประดิษฐกุล อบต.ชลคราม ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
46 นาง มณุรัตน์  ชนะดี อบต.ไชยคราม ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
47 นาง สนทนา  ศรีสว่าง อบต.ดอนสัก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
48 น.ส. กัญญารัตน์  ศรีสุบัติ อบต.ปากแพรก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
49 น.ส. จารุณี  ชนะฤทธ์ิ อบต.ปากแพรก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
50 น.ส. ชลิดา  สุทธิช่วย อบต.ปากแพรก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
51 น.ส. ชลิตา  ตุงโสธานนท์ อบต.ปากแพรก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
52 นาง พัชรพร  สันติวิจิตรกุล อบต.ปากแพรก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
53 น.ส. วรัญรดา  ประทุมสังข์ อบต.ปากแพรก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
54 นาย วสัน  ณะฉ่ า อบต.ปากแพรก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
55 นาง วิภรณ์ทิพย์  ชัยรัตน์ อบต.ปากแพรก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
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56 นาย วีรพล  เจริญวงศ์ อบต.ปากแพรก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
57 นาง สิรินันท์  ล่ันนาวา อบต.ปากแพรก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
58 นาง สุวรรณดี  ด้วงเกิด อบต.ปากแพรก ร.ร.อนุบาลขวัญยืน
1 นาง จริยา  วิชชุรังษี ร.ร.การกุศลวัดละไม ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
2 น.ส. จุรีรัตน์  เหล่ากูล ร.ร.การกุศลวัดละไม ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
3 นาย ฉัตรชัย  เพชรด้วง ร.ร.การกุศลวัดละไม ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
4 นาง ชมัยพร  วงศ์กองแก้ว ร.ร.การกุศลวัดละไม ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
5 น.ส. ดวงใจ  เรืองหวาน ร.ร.การกุศลวัดละไม ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
6 น.ส. ศิริพร  ขุนพังเขียว ร.ร.การกุศลวัดละไม ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
7 น.ส. สายฝน  เรืองหวาน ร.ร.การกุศลวัดละไม ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
8 นาง เสาวลักษณ์  คุ่มสังข์ ร.ร.การกุศลวัดละไม ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
9 นาง อัศราพร  ศิริสมบัติ ร.ร.การกุศลวัดละไม ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
10 นาง จันจิรา  สะสมสงค์ ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
11 น.ส. นิภาพันธ์ุ  จินาจ้ิน ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
12 นาง นุชศรา  อารยางกูร ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
13 นาง เบญจมาภรณ์  พรหมเกาะ ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
14 น.ส. ปริชาติ  คิดขยัน ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
15 น.ส. ปัญจนาถ  ชูทอง ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
16 น.ส. ปิยนาถ  นามอินทร์ ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
17 นาย ยุทธศักด์ิ  บุญสุข ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
18 นาง ละออง  บุญสุข ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
19 น.ส. วรินทร  ศิลปกุล ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
20 น.ส. สายชล  ผลาเลิศ ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
21 นาง สุภา  จันทร์สุข ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
22 น.ส. สุภาภรณ์  วิหกฤทธ์ิ ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
23 นาง อรทัย  เทพนวล ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
24 น.ส. เอระวรรณ  เลิศไกร ร.ร.เซนต์โยเซฟเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
25 นาย กฤษณ์  กองมณี ร.ร.ธัญวรัตม์เลิศวิชญ์ ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
26 น.ส. นลินรัตน์  แก้วคง ร.ร.ธัญวรัตม์เลิศวิชญ์ ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
27 น.ส. เทอรีส  มีเดช ร.ร.นานาชาติ เอส ซี แอล ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
28 น.ส. นิรมล  อินทวิเศษ ร.ร.นานาชาติพีบิสส์ ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
29 น.ส. ปราณิสา  ภูมิไชยา ร.ร.นานาชาติพีบิสส์ ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
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30 น.ส. สุดาภา  พรหมอุบล ร.ร.นานาชาติพีบิสส์ ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
31 นาย สุชาติ  สุขสม ร.ร.นานาชาติพีบิสส์ (5วันท าการ) ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
32 น.ส. ปภาดา  จันทรักษ์ ร.ร.อุ่นรักเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
33 น.ส. ลักษ์ชนก  ศรีสร้อย ร.ร.อุ่นรักเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
34 น.ส. วันเพ็ญ  ทิศหมุน ร.ร.อุ่นรักเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
35 นาย กันตเมศฐ์  สุทธิธารีพงศ์ วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
36 น.ส. นัดดาศิริ  ไพรศรี วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
37 น.ส. หทัยรัตน์  เวชพัฒน์ วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
38 น.ส. แก้วใจ  ช่อผกา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เกาะสมุย) ** ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
39 น.ส. ศรีนภา  ชุมวงค์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เกาะสมุย) ** ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
40 นาง วานีพร  สงวนศัพท์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เกาะสมุย) ร.ร.เซนโยเซฟเกาะสมุย
1 นาง กษม  ศรีเหง้าจันทร์ สนง.ท.เกาะสมุย(ท.1 วัดละไม) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
2 น.ส. กัลยกร  ยอดแก้ว สนง.ท.เกาะสมุย(ท.1 วัดละไม) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
3 นาง ชวนพิศ  รุจิระยรรยง สนง.ท.เกาะสมุย(ท.1 วัดละไม) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
4 น.ส. นิภาวรรณ  ขวัญเมือง สนง.ท.เกาะสมุย(ท.1 วัดละไม) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
5 น.ส. นิสสรณ์สิรี  ด่านวิริยะกุล สนง.ท.เกาะสมุย(ท.1 วัดละไม) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
6 นาง พรทิพย์  แซ่ตัน สนง.ท.เกาะสมุย(ท.1 วัดละไม) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
7 น.ส. พัชราพร  สังข์แก้ว สนง.ท.เกาะสมุย(ท.1 วัดละไม) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
8 นาย มนู  สิงห์ทอง สนง.ท.เกาะสมุย(ท.1 วัดละไม) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
9 นาย สันติชัย  ชัยธวัฒ สนง.ท.เกาะสมุย(ท.1 วัดละไม) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
10 น.ส. สุธียา  หน่อทองแดง สนง.ท.เกาะสมุย(ท.1 วัดละไม) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
11 นาย อภิชาติ  ใจซ่ือ สนง.ท.เกาะสมุย(ท.1 วัดละไม) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
12 นาง อัสมัต  อุศมา สนง.ท.เกาะสมุย(ท.1 วัดละไม) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
13 นาง กาญจนี  อินทร์น้อย สนง.ท.เกาะสมุย(ท.2 วัดสระเกศ) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
14 น.ส. จิตราพร  สายอรุณ สนง.ท.เกาะสมุย(ท.2 วัดสระเกศ) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
15 นาย นพดล  จิตติศักด์ิ สนง.ท.เกาะสมุย(ท.2 วัดสระเกศ) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
16 นาย นาวิน  ปรุงเหล็ก สนง.ท.เกาะสมุย(ท.2 วัดสระเกศ) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
17 นาง ศรัณยา  ศรีฟ้า สนง.ท.เกาะสมุย(ท.2 วัดสระเกศ) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
18 นาย สนชัย  พรหมทอง สนง.ท.เกาะสมุย(ท.2 วัดสระเกศ) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
19 น.ส. สายทอง  หุ้ยน้ า สนง.ท.เกาะสมุย(ท.2 วัดสระเกศ) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
20 นาง สิริวรรณ  คงเพชร สนง.ท.เกาะสมุย(ท.2 วัดสระเกศ) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
21 น.ส. หรรษา  สุพรรณอาสน์ สนง.ท.เกาะสมุย(ท.2 วัดสระเกศ) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
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22 นาย เอกภพ  แซ่สิม สนง.ท.เกาะสมุย(ท.2 วัดสระเกศ) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
23 น.ส. กัญญาวดี  นิลเพชร สนง.ท.เกาะสมุย(ท.3 วัดสมุทราราม สนง.เทศบาลเกาะสมุย
24 นาง วรรณา  พรหมศรี สนง.ท.เกาะสมุย(ท.3 วัดสมุทราราม สนง.เทศบาลเกาะสมุย
25 นาง สุนทรี  มณีรัตน์ สนง.ท.เกาะสมุย(ท.3 วัดสมุทราราม สนง.เทศบาลเกาะสมุย
26 นาย อนุสรณ์  กระจ่างจิตร สนง.ท.เกาะสมุย(ท.3 วัดสมุทราราม สนง.เทศบาลเกาะสมุย
27 ว่าท่ีร.ต. กรรณพัชร  วงศ์ชนะ สนง.ท.เกาะสมุย(ท.4 วัดคีรีมาส) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
28 นาย ชวลิต  ฉิมรักษ์ สนง.ท.เกาะสมุย(ท.4 วัดคีรีมาส) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
29 น.ส. ธีรารัตน์  พูลสวัสด์ิ สนง.ท.เกาะสมุย(ท.4 วัดคีรีมาส) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
30 น.ส. ลัดดาวัลย์  แสงพรหม สนง.ท.เกาะสมุย(ท.4 วัดคีรีมาส) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
31 นาง หทัยชนก  ศรีขวัญ สนง.ท.เกาะสมุย(ท.4 วัดคีรีมาส) สนง.เทศบาลเกาะสมุย
32 นาง จันทรัสม์  ขอมา สนง.เทศบาลเกาะสมุย สนง.เทศบาลเกาะสมุย
33 นาง จิราพร  บุญทองกุล สนง.เทศบาลเกาะสมุย สนง.เทศบาลเกาะสมุย
34 นาง นลินรัตน์  สุขเจริญ สนง.เทศบาลเกาะสมุย สนง.เทศบาลเกาะสมุย
35 น.ส. ปภาดา  อ่ าทอง สนง.เทศบาลเกาะสมุย สนง.เทศบาลเกาะสมุย
36 นาย มีชัย  พรหมเกาะ สนง.เทศบาลเกาะสมุย สนง.เทศบาลเกาะสมุย
37 น.ส. รัศมีนวลี  ทีปกรสุเมธา สนง.เทศบาลเกาะสมุย สนง.เทศบาลเกาะสมุย
38 น.ส. ศิริกัญญา  อุปการัตน์ สนง.เทศบาลเกาะสมุย สนง.เทศบาลเกาะสมุย
39 นาง สิริพร  วงษ์คงดี สนง.เทศบาลเกาะสมุย สนง.เทศบาลเกาะสมุย
40 น.ส. สิริยุคล  ช่วยทอง สนง.เทศบาลเกาะสมุย สนง.เทศบาลเกาะสมุย
41 น.ส. สุติมา  จันทร์รักษ์ สนง.เทศบาลเกาะสมุย สนง.เทศบาลเกาะสมุย
42 นาง สุนทรี  แซ่ตัน สนง.เทศบาลเกาะสมุย สนง.เทศบาลเกาะสมุย
1 นาง ณัฐกานต์  นัครีพงศ์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(พุนพิน) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
2 นาง ทิพยวรรณ  สานพคุณ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(พุนพิน) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
3 น.ส. ภัทรพร  สุทธิรักษ์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(พุนพิน) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
4 นาง ยินดี  เขียวพันธ์ุ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(พุนพิน) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
5 น.ส. ลัดดาวัลย์  เรืองวัชรินทร์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(พุนพิน) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
6 น.ส. สุจิตรา  เกตุทิพย์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(พุนพิน) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
7 น.ส. อุมาพร  คงเพชรกุล ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(พุนพิน) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
8 ว่าท่ีร.ต. เกรียงไกรจักร์  เพชรสังข์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
9 นาย วิชาญ  ทับทิม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
10 นาง สุภาภรณ์  สังเมียน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
11 น.ส. โสพิศ  ไทรฟัก ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
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12 น.ส. อิทยา  เน่ืองน า ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
13 น.ส. เสาวนีย์  มาสังข์ อบต.กรูด ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
14 นาง ทัศนีย์  วรรณศรี อบต.น้ ารอบ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
15 นาง จุฑามาศ  เรืองเพ็ง อบต.บางเดือน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
16 นาง กุศล  บุญญานุกูล อบต.บางมะเด่ือ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
17 นาง ทิพารัตน์  จงจิตร อบต.บางมะเด่ือ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
18 น.ส. ศิริรัตน์  ธรรมรงค์ อบต.บางมะเด่ือ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
19 นาง กนิษฐา  จันทร์โกมุท อบต.พุนพิน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
20 นาง นภาเพ็ญ  ฤทธิเพชร อบต.พุนพิน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
21 นาง ประทุม  ฤทธิภู่ อบต.พุนพิน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
22 น.ส. อุทัยวรรณ์  คงทิพย์ อบต.มะลวน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
23 น.ส. จิตตกาญจน์  จันทร์โกมุท อบต.ลีเล็ด ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
24 นาง นิตยา  คงสุทธ์ิ อบต.ลีเล็ด ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
25 น.ส. จารุนาฏ  โกยธนสาร อบต.ศรีวิชัย ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
26 นาง พจชนีย์  วิมล อบต.หัวเตย ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)
1 นาง ชัญญานุช  ธราภรณ์ ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
2 น.ส. ญาณิฐา  อินทรเทพ ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
3 น.ส. นัยนา  สร้วงชู ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
4 นาง รัชนี  น่าชม ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
5 นาง วาสนา  ตุลพันธ์ ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
6 นาง วิภาวดี  วิเชียรซอย ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
7 นาง สถาภรณ์  ศักดา ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
8 น.ส. สมใจ  เอียดนิมิตร ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
9 นาง สมฤทัย  วรรณศิริ ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
10 นาย ไสว  แก้วมณี ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
11 นาย สนธยา  กลการ ร.ร.เทคโนโลยีศรีวิชัยฯ ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
12 นาง สุวรรณา  ช่ืนอารมณ์ ร.ร.ธีราศรม ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
13 นาง ขจิตรัตน์  ทองแช่ม ร.ร.พันธศึกษา ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
14 นาย ถาวร  ย้ิมย่อง ร.ร.พันธศึกษา ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
15 นาง รัตนา  แก้วบุบผา ร.ร.พันธศึกษา ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
16 นาง วรรธณีญา  สังข์เพชร ร.ร.พันธศึกษา ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
17 นาย ศานิต  ศรีสัย ร.ร.พันธศึกษา ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
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18 นาย สันติพงษ์  สุวรรณน้อย ร.ร.พันธศึกษา ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
19 นาง ทิฆัมพร  ค าเจริญ ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
20 นาง ยุพาวดี  บุหลันศรีชาติ ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
21 นาง วรรณวรา  แก้วประดิษฐ ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
22 นาย สมทบ  รักบางแหลม ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
23 น.ส. สมนึก  คีรีธาร ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
24 น.ส. สิริวรรณ  สงฤทธ์ิ ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
25 นาง จินตนา  อินทรสุวรรณ ร.ร.อนุบาลกองบิน 7 ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
26 น.ส. จารุวรรณ  ธิปัตย์ ร.ร.อนุบาลวังบอนหอม ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
27 นาง ชมกนก  ช่วยชนะ ร.ร.อนุบาลวังบอนหอม ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
28 นาง วิไลวรรณ  นะมะ ร.ร.อนุบาลวังบอนหอม ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
29 นาย บุญธรรม  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลบ้านครู (รุ่งธรรม) ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
30 นาง สไบรัตน์  สมกระษาปณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านครู (รุ่งธรรม) ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน
1 นางสาว กนกพร  บัวแก้ว เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
2 นาง กัณหา  ทองสลัก เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
3 นาง กัลยาณี  ใจห้าว เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
4 ว่าท่ีร.ต. กิตติพงษ์  จิตรักดี เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
5 นาง กุหลาบ  สมนุ่น เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
6 นาง เกศสุดา  แย้มแสง เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
7 นาง เข็มทอง  ผิวแย้ม เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
8 นางสาว ฆนภัส  แซ่หม่ง เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
9 นาง จันทร์จิรา  แซ่อ้ึง เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
10 น.ส. จิตตาภรณ์  กล่อมแดง เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
11 นาง จิราพร  รักด า เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
12 น.ส. จิราพร  วิชัยดิษฐ์ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
13 นาง จิราพร  ปรีชา เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
14 นาย ฉัตรชัย  ต าแหน่งจีน เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
15 น.ส. ณัฐติกานต์  ชุมถาวร เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
16 นาง เตือนใจ  สุวรรณ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
17 น.ส. ทรงศรี  เมืองฉิม เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
18 นาง ทัศนีย์  วิชัยดิษฐ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
19 นาย เทียรชัย  นาคกลัด เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
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20 นาง ธนัชพร  โอวรารินท์ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
21 นาง ธรรฌลักษณ์  สรรพาวุธ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
22 นาง นฤนาด  เชิดแสง เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
23 นาง นิตยา  ทิพย์บรรพต เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
24 น.ส. นิสากร  คชสูงเนิน เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
25 น.ส. เบญจมาศ  นุ่มศรี เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
26 นาย ปฏิภาณ  ภิรมย์ธนารักษ์ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
27 นาง ปนัดดา  ชัยทอง เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
28 น.ส. ปราณี  ศรีจุมพล เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
29 น.ส. ปริยากร  ทองนวล เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
30 นาง ปิยะกาญจณ์  วาณิชย์ปกรณ์ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
31 น.ส. พจรัตน์  รัตนรังษี เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
32 น.ส. พานิช  หล้าแหล่ง เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
33 น.ส. พิชญานันท์  วงศ์วิชิต เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
34 น.ส. พุธตาล  หมวดฉิม เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
35 นาง ภฤศญา  สายอุบล เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
36 นาง มานิตตา  ป่ินกาญจนไพบูลย์ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
37 น.ส. ฤทัยรัตน์  บ ารุงภักด์ิ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
38 นาง ลัดดาวัลย์  ลอองสุวรรณ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
39 นาง ลัดดาวัลย์  สุภะ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
40 นาง วาสนา  เสือปาน เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
41 นาง วิภาพร  เฉลิมพันธ์ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
42 นาย วิวัฒน์  วรรณวิทย์ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
43 นาย วิสุทธ์ิ  แซ่อ้ึง เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
44 นาง ศรินทรา  อุทัยเลิศ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
45 น.ส. ศินีนาฎ  ศักดา เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
46 น.ส. ศิริสาร  นันทเสนา เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
47 น.ส. สริสา  สิทธิพิทักษ์ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
48 นาง สาลินี  ทองเคร็ง เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
49 นาง สุนิสา  นาคะสุวรรณ์ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
50 นาง สุภดี  บุญช่วย เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
51 นาง สุภารัตน์  ไถลเพ็ชร เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
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ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

52 นาง สุมาลี  ป้องภัย เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
53 นาง เสริมสุข  อติชาติ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
54 น.ส. เสาวภา  ศรีฟ้า เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
55 น.ส. อมรพรรณ  พานแก้ว เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
56 น.ส. อรัญญา  ชูกรณ์ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
57 นาย อัฐพร  ธรรมาภิรมย์ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
58 น.ส. อารี  สุทธิรักษ์ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
59 น.ส. อุมาวดี  เรืองช่วย เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
60 นาง อุรารัตน์  อารีราษฎร์ เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
61 นาย เอกรัตน์  แย้มแสง เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
62 น.ส. ฮาสะหน๊ะ  ชลธาร เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
63 นาง กรภัทร์  ทิพย์บรรพต สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
64 น.ส. จิตตินี  ชวาลิต สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
65 นาง ดาเรศ  หิมวาห์ สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
66 นาง นลินี  จันทร์สน สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
67 น.ส. ศิริพร  แก้วประจุ สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
68 น.ส. สุภัทรา  สุภาพ สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม
1 นาง กัลยาณี  ชุมทับ ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
2 น.ส. เกศสุดา  พานิชชาติ ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
3 นาง เกษสุดา  แก้วสะอาด ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
4 นาง จณิสรา  อินทชาติ ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
5 นาง จันทนา  ร าไพ ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
6 น.ส. จันทิมา  จันทมาศ ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
7 นาง จิรภัทร  ไพเมือง ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
8 นาง จีระยุ  นาหม่ันคง ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
9 น.ส. จุฑามาศ  อินทร์จันทร์ ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
10 นาง ชนัญญา  แก้วฟุ้ง ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
11 น.ส. ชนิดา  คลองสุชล ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
12 นาง ณัฐณิชา  มีอนันต์ ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
13 นาง ณัฐเมธี  ชวดบัว ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
14 น.ส. ดุจเดือน  จ าปา ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
15 น.ส. ทิพยรัตน์  เรืองเวช ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
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ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

16 นาง ประภาพรรณ  เผือกคง ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
17 นาง ประภาพันธ์  ทองช่ืน ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
18 นาง ประมาภรณ์  นิลอรุณ ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
19 นาย ปรีชา  เทพนวล ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
20 น.ส. ปรียนันท์  เทพนวล ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
21 นาง วรรณา  ไชยสอาด ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
22 นาง วัชราภรณ์  เรืองเวช ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
23 น.ส. ศิริวรรณ  เครือหงษ์ ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
24 น.ส. สไลลา  คชาอนันต์ ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
25 นาย สุเชษฐ์  ดิษฐราชา ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
26 นาย สุรเชษฐ์  นาหม่ันคง ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
27 น.ส. หน่ึงฤทัย  สวัสดี ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
28 นาง อรเพ็ญ  สุคนธ์ ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
29 น.ส. อรอนงค์  ทองมี ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
30 นาง อรุณรัตน์  ฤทธิพันธ์ุ ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย
1 นาง ลิลาวรรณ  ทองพรหม เทศบาลต าบลเวียง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
2 น.ส. โสภิตา  เพ่ิมพูล เทศบาลต าบลเวียง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
3 นาย ประสิทธ์ิ  ยงญาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
4 นาย วัชรพัทธ์  จันทร์กลับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
5 นาย อัจฉริย  มีแสง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
6 นาง ดอกรักษ์  มณีเนียม ร.ร.ประถมพุทธนิคม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
7 นาย ทัตธน  ศรีสุวรรณ ร.ร.ประถมพุทธนิคม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
8 น.ส. วนิดา  นวลมีช่ืน ร.ร.ประถมพุทธนิคม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
9 น.ส. วรลักษณ์  ล้ิมเจริญ ร.ร.ประถมพุทธนิคม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
10 น.ส. วาทินี  มุสิโก ร.ร.ประถมพุทธนิคม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
11 นาย สุรชาติ  คงสิน ร.ร.ประถมพุทธนิคม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
12 นาย สุธน  พรหมพฤกษ์ ร.ร.มัธยมพุทธนิคม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
13 น.ส. ก่ิงดาว  ฤทธี ร.ร.อนุบาลพุทธนิคม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
14 นาง ปานชนก  ปานเจริญ ร.ร.อนุบาลพุทธนิคม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
15 น.ส. วิระยา  พลเมือง ร.ร.อนุบาลพุทธนิคม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
16 นาย สมจิตร  ดิษฐราชา ร.ร.อนุบาลพุทธนิคม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
17 นาง สุภานี  บุญทิพย์ ร.ร.อนุบาลพุทธนิคม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
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18 นาย องอาจ  อินทกลับ ร.ร.อนุบาลพุทธนิคม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
19 น.ส. จันทร์จีรา  คงรอด ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ไชยา) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
20 นาย ชูเกียรติ  นิลอรุณ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ไชยา) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
21 น.ส. ทิพย์สุดา  พงศ์จันทร์เสถียร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ไชยา) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
22 น.ส. วรัญญา  ชูแสงศรี ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ไชยา) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
23 นาย ศิริพงค์  รักษ์นาค ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ไชยา) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
24 น.ส. สุภารัตน์  กลางนุรักษ์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ไชยา) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
25 นาย อนันต์  ยมมาก ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ไชยา) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
26 นาง อุมาพร  สุรทิน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ไชยา) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
27 นาง จิตรลดา  แก้วศรี ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
28 น.ส. ชนันท์ภัทร์  พันธ์ขุนทด ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
29 นาง เบญจพร  สมุทรเศรษฐ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
30 น.ส. เบญจวรรณ  กุลเพ็ง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
31 นาง เรณู  ทองเพชร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท.ต าบลตลาดไชยา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
32 นาง จันทร์จิรา  ศรีไทย อบต.ตะกรบ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
33 น.ส. เกษร  คงด้วง อบต.ทุ่ง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
34 นาง ปิยาภรณ์  รุ่งเรือง อบต.ทุ่ง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
35 นาง ชัชฎาภรณ์  มณีรัตน์ อบต.โมถ่าย ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
36 น.ส. ธนพร  ประทุมวรรณ อบต.เลม็ด ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
37 นาง นิตยา  คงเทพ อบต.เลม็ด ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
38 นาง บุญจริง  กาญจนสินธ์ อบต.เลม็ด ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
39 นาง สุพรรษา  เครือง้าว อบต.เลม็ด ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
40 นาง สุวรรณา  เพ็ชรช านาญ อบต.เลม็ด ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
41 นาง โสภา  สวนานนท์ อบต.เลม็ด ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ไชยา)
1 นาย ณรงค์  หวังอีน วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
2 น.ส. ณิชมน  อินทร์กลับ วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
3 นาง ประกาย  ใสสะอาด วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
4 นาง เพียงใจ  ทองสาลี วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
5 น.ส. ฟาริด้า  จิตต์เส้ง วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
6 นาย มนัส  ชูราศรี วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
7 น.ส. วนิดา  มีธรรม วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
8 นาง วรรณวิมล  คงชู วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
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9 นาย วิโรจน์  ช่วยย้ิม วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
10 นาย ศุภชัย  จันทร์ประดิษฐ์ วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
11 นาย สมพบ  เทพพิมล วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
12 นาง สุภาวดี  ชุมวรฐายี วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
13 นาง สุวารี  บุญทรง วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยการอาชีพไชยา
14 นาง กิตติยา  มากมูล วิทยาลัยการอาชีพไชยา ** วิทยาลัยการอาชีพไชยา
15 นาง ธนัญญา  แสงวิเศษ วิทยาลัยการอาชีพไชยา ** วิทยาลัยการอาชีพไชยา
16 นาย ธีรวัฒน์  ล่องพรหม วิทยาลัยการอาชีพไชยา ** วิทยาลัยการอาชีพไชยา
17 นาง พรทิพย์  รอดรักษา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ** วิทยาลัยการอาชีพไชยา
18 นาย พรศักด์ิ  นงค์นวล วิทยาลัยการอาชีพไชยา ** วิทยาลัยการอาชีพไชยา
19 น.ส. อรอุมา  จันทร์สังสา วิทยาลัยการอาชีพไชยา ** วิทยาลัยการอาชีพไชยา
20 นาง เฉลิมรัตน์  ไมอินทร์ อบต.ปากหมาก วิทยาลัยการอาชีพไชยา
21 น.ส. มณฑา  รงพรหม อบต.ปากหมาก วิทยาลัยการอาชีพไชยา
22 น.ส. สถาพร  เรืองเวช อบต.ปากหมาก วิทยาลัยการอาชีพไชยา
23 นาง สุขใจ  หนูนุ้ย อบต.ปากหมาก วิทยาลัยการอาชีพไชยา
24 น.ส. อรรณิภา  ไมอินทร์ อบต.ปากหมาก วิทยาลัยการอาชีพไชยา
1 นาง วิลาวรรณ  บัวแก้ว ร.ร.ประสงค์วิทยานุสรณ์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
2 น.ส. สุภาพร  สังข์สิงห์ ร.ร.ประสงค์วิทยานุสรณ์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
3 น.ส. สุภาวดี  แซ่ด่าน ร.ร.ประสงค์วิทยานุสรณ์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
4 นาง เสาวลักษณ์  สวนแก้ว ร.ร.ประสงค์วิทยานุสรณ์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
5 น.ส. กนกวรรณ  สุดสิน ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
6 นาง ก้อยทิพย์  พุทธกูล ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
7 น.ส. จุฑาทิพย์  จันทร์แดง ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
8 นาย ชนะ  ป้ีบ้านท่า ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
9 นาง ชุติมา  หนูทอง ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
10 น.ส. นิภา  จิตราภิรมย์ ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
11 น.ส. เนาวรัตน์  เกิดมุสิก ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
12 นาง เปรมวดี  หอมช่ืน ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
13 น.ส. พัชราภรณ์  วิเชียรพร ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
14 นาง ภัททิยา  สิงโหพล ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
15 นาง ภาติยา  ทยาวุฒิกุล ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
16 น.ส. ส าอางค์  อยู่ประพันธ์ ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
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17 นาง สุมาลี  ขนายน้อย ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
18 น.ส. อังคณา  ชูมาก ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
19 น.ส. อัจฉราภรณ์  รัตนประจักร ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
20 น.ส. เอ้ือมพร  ฮะยู้ ร.ร.อนุบาลชนะพร ร.ร.อนุบาลชนะพร
21 นาง พิธีพร  ภักดีพิทักษ์กุล ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ท่าชนะ) ร.ร.อนุบาลชนะพร
22 น.ส. จริยา  พรหมมาก ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.วิภาวดี) ร.ร.อนุบาลชนะพร
23 น.ส. วิสิษฏศรี  พุฒทอง สนง.เทศบาลต าบลท่าชนะ ร.ร.อนุบาลชนะพร
24 นาง เสาวนีย์  ไมโภคา สนง.เทศบาลต าบลท่าชนะ ร.ร.อนุบาลชนะพร
25 น.ส. วรรณนิภา  บุญตรี อบต.คลองพา ร.ร.อนุบาลชนะพร
26 น.ส. พิมพ์ดาว  แก้วศรีจันทร์ อบต.ตะกุกเหนือ ร.ร.อนุบาลชนะพร
27 นาง จุฑามาศ  เพชรรักษ์ อบต.ประสงค์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
28 นาง นงลักษณ์  ถ่ินท่าเรือ อบต.ประสงค์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
29 นาง นุชนารถ  จิตนิลพัทธ์ อบต.ประสงค์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
30 นาง พิไลพร  ปราชญ์อักษร อบต.ประสงค์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
31 นาง เพลินพิศ  จันทะโร อบต.ประสงค์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
32 น.ส. วรรณิสา  วิชัยดิษฐ อบต.ประสงค์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
33 น.ส. ศันสนีย์  สันหลี อบต.ประสงค์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
34 นาง ศุภากร  เด็กหลี อบต.ประสงค์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
35 น.ส. สมาพร  แดงสุภา อบต.ประสงค์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
36 นาง อัจฉรี  เป้าทอง อบต.ประสงค์ ร.ร.อนุบาลชนะพร
37 น.ส. ชลันพร  สังข์สิงห์ อบต.สมอทอง ร.ร.อนุบาลชนะพร
38 นาง อุษา  พรหมลิขิต อบต.สมอทอง ร.ร.อนุบาลชนะพร
1 น.ส. ฐิรฉัตร  ทีปะปาล กองการศึกษาท.ต าบลท่าขนอน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

2 นาง นิภาวรรณ  สมเพชร กองการศึกษาท.ต าบลท่าขนอน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

3 นาย ตะวัน  รักพูนแก้ว เทศบาลต าบลบ้านตาขุน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

4 น.ส. นัฐนรา  ราตรี ร.ร.อนุบาลตรีพัฒน์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

5 นาย ศราวุธ  ราตรี ร.ร.อนุบาลตรีพัฒน์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

6 นาง เกษร  เกิดสลุง ร.ร.อนุบาลวริศสา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

7 นาย บัญชา  เทพหนู ร.ร.อนุบาลวริศสา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

8 น.ส. พัชรี  หงษ์ทอง ร.ร.อนุบาลวริศสา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

9 นาย วิทยา  พูนนวล ร.ร.อนุบาลวริศสา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

10 นาง สาริสา  พูนนวล ร.ร.อนุบาลวริศสา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)
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11 นาย กฤษฎา  ภิรอด ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(คีรีรัฐนิคม) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

12 น.ส. จุฑามาส  ศุภลักษณ์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(คีรีรัฐนิคม) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

13 นาย ชัญญาพัฒน์  ทิพรัตน์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(คีรีรัฐนิคม) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

14 นาง บุปผา  คีรีมา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(คีรีรัฐนิคม) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

15 น.ส. ภิญญดา  ศรีคิรินทร์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(คีรีรัฐนิคม) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

16 นาง จิราภรณ์  อุทัยศรี ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

17 นาย ธราดล  หีตอักษร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

18 นาง นภาวรรณ  ธรฤทธ์ิ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

19 นาง นันทิยา  หนูบุญ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านตาขุน) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

20 นาย สุพจน์  รามณี ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านตาขุน) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

21 นาง จินตนา  สุภลักษณ์ อบต.กะเปา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

22 น.ส. รัตณาวดี  อังกาบ อบต.กะเปา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

23 น.ส. วิมลลักษณ์  มีลักษณ์ อบต.กะเปา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

24 นาง วิทยา  สารเสริฐ อบต.ท่าขนอน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

25 นาง จุรีรัตน์  ทองยวน อบต.น้ าหัก ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

1 น.ส. นันทนัช  คงพัฒน์ เทศบาลต าบลท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
2 น.ส. ภัณฑิรา  กุลศิริ เทศบาลต าบลท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
3 นาง กมลรัตน์  อินทรจันทร์ ร.ร.อนุบาลบ้านคุณหนู องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
4 นาย กอบเกียรติ  กาญจนเทพ ร.ร.อนุบาลบ้านคุณหนู องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
5 น.ส. กาญจนา  พืชผล ร.ร.อนุบาลบ้านคุณหนู องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
6 นาง ชริตา  ศรีเมือง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ท่าฉาง) ** องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
7 น.ส. นันท์นภัส  เล่ืองสุนทร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ท่าฉาง) ** องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
8 นาง เยาวลักษณ์  บัวพูล ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ท่าฉาง) ** องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
9 นาง สุจิรา  วรรณศรี ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ท่าฉาง) ** องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
10 น.ส. เสาวลักษณ์  เพชรมีศรี ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ท่าฉาง) ** องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
11 น.ส. อมรรัตน์  ฤทธิอา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ท่าฉาง) ** องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
12 น.ส. จิราภรณ์  สิทธิฤทธ์ิ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ท่าฉาง) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
13 น.ส. นุชธีรา  ทิพย์รองพล ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ท่าฉาง) องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
14 น.ส. ปิยะมาศ  ธรรมบ ารุง อบต.คลองไทร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
15 น.ส. วราภรณ์  ขาวขันธ์ อบต.คลองไทร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
16 นาง วันทนีย์  คงเกิด อบต.ท่าเคย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
17 น.ส. วิไลรัตน์  ศรีเมฆ อบต.ท่าเคย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
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18 น.ส. สุภาพร  พรหมอุบล อบต.ท่าเคย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
19 น.ส. จันจิรา  รสเกล้ียง อบต.ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
20 นาง จิตติมา  ร่มโพธ์ิขวัญ อบต.ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
21 น.ส. ชไมพร  ก าเนิดรักษ์ อบต.ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
22 นาง นิศารัตน์  แก้วบัวทอง อบต.ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
23 น.ส. สนิท  ฤทธิอา อบต.ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
24 น.ส. สมสมัย  กันณรงค์ อบต.ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
25 น.ส. สุภาณี  แก้วมีศรี อบต.ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
26 นาง เสาวคนธ์  ไกรวงศ์ อบต.ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
27 น.ส. อรพินท์  พรหมเกิด อบต.ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
28 น.ส. อรอุมา  หม่ันไชย อบต.ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
29 นาง จารุวรรณ  สุวรรณจันทร์ อบต.ปากฉลุย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
30 น.ส. ลักขณา  กุฎีคง อบต.ปากฉลุย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
31 นาง วรรณา  อินทรักษ์ อบต.ปากฉลุย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
32 นาง วิไลลักษ์  นพคุณ อบต.ปากฉลุย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
33 นาง อรพินท์  กล่อมเกล้ียง อบต.ปากฉลุย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง
1 ว่าท่ีร.ต. จิรยุศ  อ้ันขาว ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
2 นาง ฉวีวรรณ  แก้วสวี ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
3 นาง ดวงใจ  ทองปรุง ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
4 นาย ทรงวุฒิ  แพ่งรักษ์ ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
5 นาย ทินกร  แซ่เฮ่า ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
6 นาง นิตยา  เกตุแก้ว ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
7 นาย นิพนธ์  เนาว์นาน ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
8 นาง บุญจริยพร  แสงเดช ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
9 นาย บุญยิน  อินทร์นุ่น ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
10 นาย ประเสริฐ  ณ  สุวรรณ ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
11 น.ส. พนาไพร  สนธิพงษ์ ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
12 นาย ไพโรจน์  โภคัย ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
13 นาง ภัทธิรา  จารุศักดาเดช ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
14 นาง ยุพิน  ย่ีสุน ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
15 นาย รักชาติ  วงค์ประสิทธ์ิ ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
16 นาง ราศี  การกรณ์ ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
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17 นาง ลักษณ์  อินทร์นุ่น ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
18 น.ส. วราภรณ์  วัยยาวัตน์ ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
19 น.ส. วันวิสา  แสงมณี ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
20 นาย วิโรจน์  นวลขาว ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
21 นาง ศุภลักษณ์  ชูเพชร ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
22 นาย สุทิน  บุญชุม ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
23 นาง สุภาพันธ์  ชัยประภา ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
24 น.ส. อมรศรี  ศรีอินทร์ ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
25 นาง อ านวย  อนุรักษ์ ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
26 นาง อุบล  ด าแม็ง ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
27 นาย เอกชัย  แสงมณี ว.เกษตรและเทคโนโลยี ว.เกษตรและเทคโนโลยี
28 นาย รัชเวศ  น้อยทรง ว.เกษตรและเทคโนโลยี ** ว.เกษตรและเทคโนโลยี
1 นาง ดวงใจ  คงดี เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
2 นาง สายสุณีย์  โจหิงค์ เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
3 นาย อนุชา  ว่องประชานุกูล เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
4 นาย ทรงพล  ภักดี ร.ร.มัธยมเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
5 นาย ธนชาติ  สาริพัฒน์ ร.ร.มัธยมเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
6 น.ส. กมลวรรณ  หิรัญรัตน์ ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
7 น.ส. กมลวรรณ  สุวรรณใจดี ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
8 นาง กุลธิรักษ์  ภักดี ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
9 น.ส. จรัญญา  นาคพังกาญจน์ ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
10 นาง จารุณี  ชะอุ่ม ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
11 นาง จีรวรรณ  คุ้มครอง ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
12 นาง จุไรรัตน์  รอดเจริญ ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
13 น.ส. เฉลิมพร  พนาพิทักษ์กุล ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
14 น.ส. ดาวมรกต  จันทร์ปากสวน ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
15 น.ส. ธิดารัตน์  สมบุญ ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
16 น.ส. นาฮีหม๊ะ  ซีบะ ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
17 น.ส. เบญจมาศ  บัวมณี ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
18 นาย ปรัชญา  สาริพัฒน์ ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
19 น.ส. พิศมัย  เพชรคีรี ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
20 น.ส. ภัคจิรา  ภูริศักด์ิไพศาล ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
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21 นาง มณเทียร  พันธ์ประสงค์ ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
22 น.ส. มัลลิกา  สวนแก้ว ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
23 น.ส. รัตนาภร  ไชยมา ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
24 น.ส. วงเดือน  ทวี ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
25 น.ส. ศิริวรรณ  อู่ฉาย ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
26 นาย สุจิน  น้อมเกตุ ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
27 นาง สุปราณี  ทองส่งโสม ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
28 นาง สุพัตรา  ช่วยชนะ ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
29 น.ส. อุชุมา  บัวมณี ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
30 นาง เกวลิน  ว่องประชานุกูล ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
31 นาย ชวลิต  เพ็ชรพราว ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
32 นาง ณัฐชยา  พวงแก้วถาวรสุข ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
33 นาง นภาพรรณ  ล่ิมจันทร์ ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
34 นาง เรขกานต์  ลือชัย ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
35 นาง อรวรรณ  เอียดประดิษฐ์ ร.ร.อุปถัมภ์วิทยาพนม ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
36 นาง คณิตา  พรหมมา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(พนม) ** ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
37 น.ส. อุบลรัตน์  นิจกุล ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(พนม) ** ร.ร.อนุบาลเป่ียมรัก
1 น.ส. ปิยาภรณ์  ศักด์ิสวัสด์ิ เทศบาลเมืองนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
2 นาง กัลยาณี  บุญประภาพิทักษ์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
3 น.ส. กาญจนา  ศรีภักดี เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
4 นาง จันทนา  ปานรัตน์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
5 นาง จุไรพร  โพธ์ิเพ็ชร เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
6 นาง ถนอมศรี  ปัญจสุชาติ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
7 นาง ทิวารัตน์  ชูมณี เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
8 นาง นันทินี  ไม้เล้ือย เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
9 นาย นิคม  โชติสิงห์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
10 นาง ปิยะนุช  จินตนา เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
11 นาง วลัยลักษณ์  ธรรมวิศาล เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
12 นาง วัชรี  โกละกะ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
13 นาย สมชาย  คชสวัสด์ิ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
14 นาย สรรค์พงศ์  ลูกรักษ์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
15 นาง สายชล  พรหมนิตย์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
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16 นาง สารภี  บัวทอง เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
17 นาง สุธาทิพย์  บุญกล่อม เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
18 นาง เสาวลักษณ์  กล่ินพิกุล เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
19 นาง อรวรรณ  ชัยสงคราม เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
20 น.ส. กฤตยา  ใจเฉ่ือย เทศบาลเมืองนาสาร(ท.2 อู่มาด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
21 นาง ดวงขวัญ  มะโน เทศบาลเมืองนาสาร(ท.2 อู่มาด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
22 นาง ยุวดี  ภาศรี เทศบาลเมืองนาสาร(ท.2 อู่มาด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
23 น.ส. วรรณา  จินา เทศบาลเมืองนาสาร(ท.2 อู่มาด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
24 นาง วรัญญา  นาไร เทศบาลเมืองนาสาร(ท.2 อู่มาด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
25 นาง วิลาวรรณ์  ถือทอง เทศบาลเมืองนาสาร(ท.2 อู่มาด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
26 นาง สุนัดดา  ทวีวิทย์ชาคริยะ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.2 อู่มาด) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
27 นาง กัญญา  ศรีสุข เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
28 นาง เกษราภรณ์  พัฒสังวาล เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
29 นาย เจมศักด์ิ  สุขสวัสด์ิ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
30 นาย ธีรเดช  จินตนา เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
31 น.ส. ภัทราพร  นาคบ ารุง เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
32 นาง วิชุตา  มากบุญ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
33 นาย วีระ  ผอมกลัด เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
34 นาย สุเชษ  เหล็กเพชร์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
35 นาง สุพร  เจียรชัย เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
36 นาง สุมาลี  สิทธิสมบูรณ์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
37 น.ส. เหมือนจันทร์  ภัทรอภิสิทธ์ิ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.4 ทุ่งคาเกรียน) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
38 นาย ธีรเดช  พวงพันธ์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
39 นาง เพ็ญวิไล  วสุลิปิกร เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
40 น.ส. รัตน์ฎนา  ขุนศรี เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
41 น.ส. วันเพ็ญ  ทองจันทร์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
42 น.ส. ศศิธร  สุวรรณพะโยม เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
43 นาง ศศิประภา  ชูส่งแสง เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
44 นาง สายฝน  วัฒนศิลกุล เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
45 น.ส. สุนันทา  ภักดีไทย เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
46 นาง อาภรณ์  ศรีเพชร เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
47 นาง อุทุมพร  อนุภักด์ิ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
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48 นาง เอกอนงค์  ชินธเนศ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.5วสุนธราภิวัฒน์) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
49 น.ส. จุฬารัตน์  ยังทรัพย์ เทศบาลเมืองนาสาร(ว.อาชีวะนาสาร) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
50 นาย ฉัตรพล  เวฬุการ เทศบาลเมืองนาสาร(ว.อาชีวะนาสาร) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
51 นาย ธัญวุฒิ  แก้วฉาง เทศบาลเมืองนาสาร(ว.อาชีวะนาสาร) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
52 นาง นงนุช  ศรีนวลใย เทศบาลเมืองนาสาร(ว.อาชีวะนาสาร) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
53 นาย นพดล  บุญสุข เทศบาลเมืองนาสาร(ว.อาชีวะนาสาร) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
54 นาย บุญโชติ  ไวถาวร เทศบาลเมืองนาสาร(ว.อาชีวะนาสาร) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
55 นาย พรเทพ  รักษ์บางแหลม เทศบาลเมืองนาสาร(ว.อาชีวะนาสาร) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
56 นาย ไพสิทธ์ิ  ลุยภูมิประสิทธ์ิ เทศบาลเมืองนาสาร(ว.อาชีวะนาสาร) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
57 นาย มนตรี  เพ็ชรมณี เทศบาลเมืองนาสาร(ว.อาชีวะนาสาร) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
58 น.ส. ศุภศิริ  พัฒนภักดี เทศบาลเมืองนาสาร(ว.อาชีวะนาสาร) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.1 ห้วยมุด)
1 น.ส. กาญจนา  ย้ิมพัฒน์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
2 น.ส. จันทร์วลี  เรืองอ่อน เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
3 น.ส. จิราพร  เพชรชิต เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
4 น.ส. จุรีพร  ชูเฟ่ืองฟ้า เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
5 นาง ฐิติกานต์  วรรณศรี เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
6 น.ส. นาถยา  ศิริวัฒน์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
7 นาง บุญเรือน  กาญจนไชย เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
8 นาง เบญจวรรณ  ลิขิตวิทยาไกร เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
9 นาง ปาริชาติ  รักษ์เมือง เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
10 นาย ปิยพงษ์  ว่องวงศกร เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
11 นาง ผ่องศรี  แก้วศรีอ่อน เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
12 น.ส. มลิวรรณ์  เพชรประดิษฐ์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
13 น.ส. รัตนา  ไทยเกิด เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
14 นาง เรณู  สุรทิน เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
15 นาง วิไลวรรณ  ขวัญพรม เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
16 น.ส. ศิริพร  เวทยายงค์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
17 นาง สาลินี  ปรีชญากุล เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
18 นาย สุเชษฐ  อุปลา เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
19 นาง สุนิตา  จุลวิชิต เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
20 น.ส. สุรางค์รัตน์  วุฒิสันติกุล เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
21 นาง เสาวณีย์  นวลวัฒน์ เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา) เทศบาลเมืองนาสาร(ท.3 คลองหา)
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1 นาง กิตติยา  รักช่ือ ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
2 นาง จาริกา  เพ็งจันทร์ ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
3 นาง จิตติมา  โมสิกะ ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
4 นาง จุฑารัตน์  ก้ันเกต ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
5 นาง เจริญรัตน์  พุทธิศาวงศ์ ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
6 นาย ชุมพล  ชุมเพ็ญ ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
7 นาง ทองบัว  นิติธรรม ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
8 น.ส. ทิพวัลย์  เพ็งจันทร์ ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
9 น.ส. นรีรัตน์  รัฐธรรม ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
10 น.ส. นิตยา  บ าเพ็ญ ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
11 น.ส. นิสา  ชาญอาวุธ ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
12 นาง พรศรี  ศรประสิทธ์ิ ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
13 นาย พัลลภ  ผิวอ่อน ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
14 นาย ไพรัตน์  จิตรา ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
15 น.ส. ภัทรวดี  แซ่ภู่ ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
16 นาง รัชนา  ชูทอง ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
17 นาง วลัยพร  ออมสินสมบูรณ์ ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
18 นาง วันเพ็ญ  ศรีเถกิงกุล ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
19 นาง วิไลลักษณ์  ย้ิมมาก ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
20 นาง ศิริพร  รักทอง ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
21 น.ส. ศิริวิมล  หน่ออุด ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
22 นาย สมพงษ์  เพ็งจันทร์ ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
23 น.ส. สุพรรณี  มุกทอง ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
24 นาย เสถียร  เพชรชิต ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
25 นาง อัจจิมาภรณ์  สุขขุน ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
26 นาง อาภรณ์  เทพทุ่งหลวง ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
27 น.ส. อารยาภรณ์  เปรมกระสินธ์ุ ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
28 นาง อุษณา  ทิพย์ประชาบาล ร.ร.พุทธยาศรม ร.ร.พุทธยาศรม
1 นาง สุธิดา  ราชสังข์ เทศบาลต าบลพรุพี ร.ร.จงฮ้ัว
2 นาง สุดใจ  เกตุณรายณ์ เทศบาลต าบลพรุพี ** ร.ร.จงฮ้ัว
3 นาง กมลพรรณ  รอดเจริญ ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
4 น.ส. กฤษณพร  จันทวงศ์ ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
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5 นาง ชฎากรณ์  โสภา ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
6 น.ส. ฐิติมา  อ่อนแก้ว ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
7 นาย ณปวร  เฉลิมพักตร์ ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
8 น.ส. นวลพรรณ  สกุณา ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
9 น.ส. นันทนา  สุพร ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
10 น.ส. นิจพร  นวลเศษ ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
11 น.ส. เบญจมาส  ศรเพ็ชร ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
12 น.ส. ปวีณ์นุช  กุลวัฒนางกูร ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
13 นาง ปิยะเนตร  แก้วชู ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
14 น.ส. วันดี  ทนหมัด ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
15 น.ส. ศิริรัตน์  ประนอม ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
16 น.ส. ศิริโสภา  แซ่โค้ว ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
17 นาง สายใจ  เพชรอาวุธ ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
18 นาย สุทธิศักด์ิ  เสนาธิบดี ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
19 น.ส. สุวิมล  บุญเทพ ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
20 น.ส. อรสา  พัฒน์ตลอด ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
21 น.ส. อิสราภรณ์  จันแก้วเกิด ร.ร.จงฮ้ัว ร.ร.จงฮ้ัว
1 นาง ศุภลักษณ์  สุวรรณศิลป์ เทศบาลต าบลท่าชี ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

2 น.ส. กรรณิกา  สุระกา ร.ร.อนุบาลกัญจนา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

3 นาง กมลวรรณ  จันทวงศ์ ร.ร.อนุบาลนวพร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

4 นาง นวพร  ทวีวิทย์ชาคริยะ ร.ร.อนุบาลนวพร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

5 นาง วรรณพร  บุญปก ร.ร.อนุบาลนวพร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

6 นาง วัลยา  ศรีสุวรรณ ร.ร.อนุบาลนวพร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

7 น.ส. สุวิมล  เพ็ชรบ้านใหม่ ร.ร.อนุบาลนวพร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

8 น.ส. จารุวรรณ  แก้วแจ่มจันทร์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาสาร) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

9 นาย เมธาพร  ณวิพันธ์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาสาร) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

10 นาง เรณู  มากบุญ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาสาร) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

11 น.ส. ลักขณา  บัวด า ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาสาร) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

12 นาย วิทวัส  กาญจนดิฐ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาสาร) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

13 นาย วิรุณ  เพชรประสิทธ์ิ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาสาร) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

14 นาง ศิริวรรณ  ชูช่วย ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาสาร) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

15 น.ส. สมาพร  เจริญพร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาสาร) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)
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16 นาง อุมาพร  ช่วยมิตร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาสาร) ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

17 นาย วันชัย  สมุทรเศรษฐ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

18 นาย สุทธิ  วรรณนุช ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

19 น.ส. อรอนงค์  ใหม่ซ้อน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร) ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

20 นาง พรพรรณ  กองประดิษฐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าชี ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

21 นาง สุไลมาน  รัตนเวียงพรหม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลท่าชี ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

22 น.ส. นิตยา  คาร อบต.คลองปราบ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

23 นางสาว ธนพร  จรรยา อบต.ควนศรี ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

24 นาย ฉัตรสุริยา  ไทยถนอม อบต.ควนสุบรรณ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

25 นาง ญาติมา  วสุลิปิกร อบต.ควนสุบรรณ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

26 นาง วรรณวรา  วัชรเวชศฤงคาร อบต.ควนสุบรรณ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

27 น.ส. สุกัญญา  สุขฉิม อบต.ควนสุบรรณ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

28 นาง อารีย์  พรหมมาก อบต.ท่าชี ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

29 นาง ปนิตา  ไทยเกิด อบต.น้ าพุ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

30 นาง ปภาวดี  อินทร์จงจิตร อบต.น้ าพุ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

31 นาง ศักด์ิศรี  ศรพิชัย อบต.เพ่ิมพูนทรัพย์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

32 นาง กัลยานี  ชูแก้ว อบต.เพ่ิมพูนทรัพย์ ** ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

33 น.ส. กาญจนา  ชูเพ็ชร อบต.ล าพูน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

34 นาง บุบผา  เสนา อบต.ล าพูน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

35 นาง รัชนี  แก้วสุขสี อบต.ล าพูน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาสาร)

1 นาย พงษ์ศักด์ิ  แบนเพ็ชร เทศบาลต าบลบ้านนา ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
2 นาง วราณี  สุภาตรี เทศบาลต าบลบ้านนา ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
3 น.ส. วันวิสาห์  รักบ ารุง ร.ร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านนา ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
4 นาง วิลัย  แก้วอ ารัตน์ ร.ร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านนา ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
5 น.ส. สาวิตรี  เทพเสนา ร.ร.อนุบาลเทศบาลต าบลบ้านนา ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
6 น.ส. จีรวรรณ  ไทรทอง ร.ร.อนุบาลนงรัตน์ ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
7 น.ส. ณิชกานต์  เจ๊ะตะโส ร.ร.อนุบาลนงรัตน์ ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
8 น.ส. ธีราพร  โชติสิงห์ ร.ร.อนุบาลนงรัตน์ ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
9 นาง ภรณ์ศรี  ทาทอง ร.ร.อนุบาลนงรัตน์ ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
10 น.ส. รัตติกา  คงทอง ร.ร.อนุบาลนงรัตน์ ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
11 นาง สุดารัตน์  พัฒนสิงห์ ร.ร.อนุบาลนงรัตน์ ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
12 น.ส. สุภารัตน์  ถาวรภักดี ร.ร.อนุบาลนงรัตน์ ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
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13 นาย วินัย  ทองรอด ร.ร.อนุบาลนงรัตน์ (ก่อนส้ินเดือน 5 วัน) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
14 นาง กนกวรรณ  ศรีสว่าง ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
15 น.ส. จรรยาภรณ์  คงแก้ว ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
16 น.ส. จิราพรรณ  สุวรรณรัตน์ ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
17 น.ส. จิราภรณ์  เครือแป้น ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
18 นาย ณ.รุฒช์  ไชยมาศ ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
19 นาย ปฏิพัฒน์  ทองสินธ์ุ ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
20 น.ส. ปทุมวรรณ  บุญแก้ว ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
21 นาง วิภา  พรหมอุบล ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
22 น.ส. ศิริมา  บุญมาก ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
23 นาง สุนิตา  ช่วยสงค์ ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
24 น.ส. ชนกนันท์  แสงทอง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาเดิม) ** ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
25 น.ส. ณัฐา  แซ่โค้ว ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาเดิม) ** ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
26 นาย วีรศักด์ิ  แสงอนันต์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาเดิม) ** ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
27 นาง ศิริทิพย์  แก้วกัน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(บ้านนาเดิม) ** ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
28 ว่าท่ีร.ต.หญิง จิตรลดา  ช่วยสงคราม ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
29 นาย ชินกฤต  สมวงศ์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
30 น.ส. นริศรา  เจะมุสา ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
31 น.ส. อภิญญา  อาวุธ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
32 น.ส. พิมพร  จันทร์น้อย อบต.ทรัพย์ทวี ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
33 น.ส. สุธีรา  มนนามอญ อบต.ทรัพย์ทวี ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
34 น.ส. พรทิพา  ขวัญแก้ว อบต.ท่าเรือ ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
35 นาง ราตรี  เก้ือเผือก อบต.ท่าเรือ ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
36 นาง พิลาศ  ขวัญม่วง อบต.บ้านนา ร.ร.อบจ.สฎ.3(บ้านนา)
1 น.ส. ร่ืนฤดี  สัมฤทธ์ิ เทศบาล ต.ย่านดินแดง ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
2 นาง อรอนงค์  ค ามาเขียว เทศบาล ต.ย่านดินแดง ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
3 นาง จรัสทิพย์  อนุกูล เทศบาลต าบลบางสวรรค์ ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
4 น.ส. อรอุมา  ทวีพันธ์ เทศบาลต าบลบางสวรรค์ ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
5 น.ส. กฤติยา  ชาดแดง ร.ร.อนุบาลดวงใจแม่ ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
6 นาง บุญทิพย์  พลซา ร.ร.อนุบาลเทศบาลต าบลย่านดินแดง ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
7 ว่าท่ีร.ต.หญิง จิรวรรณ  เพ็ชรดี ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
8 นาย ฉลอง  นาคะ ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
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9 น.ส. ชฎารัตน์  เพชรกระจาย ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
10 น.ส. ธนาพร  สวนแก้ว ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
11 นาง ธิดารัตน์  ฉิมเรือง ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
12 น.ส. นภัทรลดา  โนวัฒน์ ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
13 น.ส. ผกามาศ  พลายแก้ว ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
14 น.ส. พัชราภรณ์  ทองขาว ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
15 น.ส. พิมพ์พร  ทองชาติ ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
16 น.ส. รัตนาวดี  แสงปลอด ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
17 นาง ลลิตา  นาครอด ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
18 นาย วัชรินทร์  นาคะ ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
19 น.ส. วิลัยพร  เพชรกระจาย ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
20 นาง สมร  รักด า ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
21 นาง สารีย์  นาคะ ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
22 นาง สุภาวดี  เกษมสุข ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
23 น.ส. อารีพร  ชัยอินชะ ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
24 นาย จ าเริญ  แสงสว่าง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(พระแสง) ** ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
25 นาง ราตรี  คล้ายทองค า ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(พระแสง) ** ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
26 นาง สาณี  เพชรสงค์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(พระแสง) ** ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
27 นาง ภัทรานันท์  นาคบ ารุง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พระแสง) ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
28 น.ส. วาสนา  มีเกล้ียง อบต.ไทรขึง ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
29 น.ส. อนงค์นาถ  เพชรฤทธ์ิ อบต.ไทรขึง ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
30 น.ส. จรุงศรี  เทือกสุบรรณ อบต.ไทรโสภา ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
31 น.ส. ณิชาสวัสด์ิ  พงษ์สมศักด์ิ อบต.ไทรโสภา ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
32 น.ส. เผ้ือน  อนุพันธ์ อบต.ไทรโสภา ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
33 น.ส. วิไลวรรณ  ตรีพันธ์ อบต.ไทรโสภา ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
34 น.ส. ศิริวรรณ  สุขแสวง อบต.ไทรโสภา ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
35 นาง สุขใจ  รัตนคช อบต.ไทรโสภา ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
36 นาง สุภาพร  แซ่ผล อบต.ไทรโสภา ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
37 นาง อมรรัตน์  ดวงศิริ อบต.ไทรโสภา ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
38 นาง เมษา  จงจิตร อบต.บางสวรรค์ ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
39 นาง จินตนาภรณ์  พันธุ อบต.สาคู ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
40 น.ส. นพมาศ  ประทานชวโน อบต.สินเจริญ ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
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41 น.ส. วงเดือน  ส้มผล อบต.สินเจริญ ร.ร.อนุบาลเพียรจรัส
1 น.ส. นิตยา  จันทร์ภิบาล เทศบาลต าบลเคียนซา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
2 น.ส. เพลินพิศ  วุฒิพงษ์ เทศบาลต าบลเคียนซา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
3 น.ส. รจนา  ประพัฒน์ เทศบาลต าบลเคียนซา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
4 น.ส. วรรณวิภา  คงทิม เทศบาลต าบลเคียนซา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
5 นาง วาสนา  คงอุดหนุน เทศบาลต าบลเคียนซา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
6 น.ส. ศิริรัตน์  คงมาก เทศบาลต าบลเคียนซา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
7 นาง กาญจนา  วงษ์จินดา เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
8 น.ส. กาญลิษา  สงสม เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
9 น.ส. ทัศนภัทร  คงอ่อน เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
10 น.ส. บุญพา  หวนคิด เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
11 น.ส. ปาณิตา  แก้วมณี เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
12 น.ส. มาลา  สุนาวัฒน์ เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
13 นาง วรรณพร  กรดมาก เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
14 นาง แสงเดือน  เข่ือนจะนะ เทศบาลต าบลบ้านเสด็จ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
15 น.ส. กัลญา  หยูตุ้ง ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
16 นาง กัลยารัตน์  กว่ังซ้วน ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
17 น.ส. จันทร์จิรา  นวนทอง ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
18 นาง จินตนา  พัฒน์มาก ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
19 น.ส. ชุติกาญจน์  วาสินธ์ุ ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
20 น.ส. ณัฏฐธิดา  ไกรพุทธ ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
21 น.ส. ปรัศนี  อัจจิมาพร ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
22 น.ส. ปราณี  นาคกุล ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
23 น.ส. พรประภา  รักชาติ ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
24 น.ส. เยาวเรศ  ยศเมฆ ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
25 น.ส. รัชฎากรณ์  รักชาติ ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
26 น.ส. ละออง  ประสมรอด ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
27 น.ส. วิภารัตน์  ยศเมฆ ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
28 นาง วิลาวัณย์  แซ่เอ้ียว ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
29 น.ส. สุทิศา  จีนอ่วม ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
30 น.ส. สุภารัตน์  เจริญเวช ร.ร.เยาวเรศวิทยา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
31 น.ส. ชฎาทิพย์  ชูราษี ร.ร.อนุบาลงามทอง ร.ร.เยาวเรศวิทยา
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32 น.ส. นภัสสรต์  จานแก้ว ร.ร.อนุบาลงามทอง ร.ร.เยาวเรศวิทยา
33 น.ส. นิภารัตน์  งามทอง ร.ร.อนุบาลงามทอง ร.ร.เยาวเรศวิทยา
34 นาง จตุพร  ประพันธ์บัณฑิต ร.ร.อนุบาลบัณฑิตา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
35 น.ส. จินดารัตน์  ประพันธ์บัณฑิต ร.ร.อนุบาลบัณฑิตา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
36 น.ส. เตือนใจ  ประพันธ์บัณฑิต ร.ร.อนุบาลบัณฑิตา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
37 น.ส. นิตยา  นุ่มเอ่ียม ร.ร.อนุบาลบัณฑิตา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
38 น.ส. สิริเพ็ญ  ด าเรือง ร.ร.อนุบาลบัณฑิตา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
39 นาย กฤษณ์  ทิพย์เดช ร.ร.อนุบาลบ้านน้องเล็ก ร.ร.เยาวเรศวิทยา
40 นาง กุศลจิตร  ทิพย์เดช ร.ร.อนุบาลบ้านน้องเล็ก ร.ร.เยาวเรศวิทยา
41 นาง กาญจนา  สุขอ่อน ร.ร.อนุบาลพฤกษชาติ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
42 นาง ธัญญรัตน์  ชูประจิตร ร.ร.อนุบาลพฤกษชาติ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
43 ว่าท่ีร.ต.หญิง ประภาศิริ  น้อยเต็ม ร.ร.อนุบาลพฤกษชาติ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
44 นาย พิเชฐ  สุขช่วย ร.ร.อนุบาลพฤกษชาติ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
45 นาง ล าพอง  สุขช่วย ร.ร.อนุบาลพฤกษชาติ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
46 น.ส. วนิดา  หนูเกตุ ร.ร.อนุบาลพฤกษชาติ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
47 นาง ษรนารี  เอียดด้วง ร.ร.อนุบาลพฤกษชาติ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
48 นาง สายสุดาวรรณ  แก้วอ ารัตน์ ร.ร.อนุบาลพฤกษชาติ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
49 นาง สาลี  สิงห์ทอง ร.ร.อนุบาลพฤกษชาติ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
50 น.ส. อรวรรณ  กามูณี ร.ร.อนุบาลพฤกษชาติ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
51 นาย ประสิทธ์ิ  ไมถึง ร.ร.อนุบาลเพ็ญพักตร์ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
52 นาง เพ็ญพัก  แซ่เล้ียง ร.ร.อนุบาลเพ็ญพักตร์ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
53 น.ส. วิภา  รักษ์ทอง ร.ร.อนุบาลเพ็ญพักตร์ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
54 น.ส. สุภาพร  ปลอดภัย ร.ร.อนุบาลเพ็ญพักตร์ ร.ร.เยาวเรศวิทยา
55 ว่าท่ีร.ต. สายัณห์  รัตนม่ิง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เคียนซา) ** ร.ร.เยาวเรศวิทยา
56 นาย สุมิตร  ชัยกูล ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เคียนซา) ** ร.ร.เยาวเรศวิทยา
57 นาย ธรรมรัตน์  ชุมแดง ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เคียนซา) ร.ร.เยาวเรศวิทยา
58 นาง จันทิมา  สุขกราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เคียนซา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
59 น.ส. ธีรนันท์  หล่อพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เคียนซา ร.ร.เยาวเรศวิทยา
60 นาง สุนันต์  จันทรา อบต.พ่วงพรมคร ร.ร.เยาวเรศวิทยา
1 นาง กนกวรรณ  ศรีประวรรณ ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
2 น.ส. เกศรา  รอดรักษ์ ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
3 นาย เกษม  รัตนวงศ์ ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
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4 นาง จันทนา  รัตนวงศ์ ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
5 นาง ณัฐชนันท์  เม่งช่วย ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
6 น.ส. ทัตพิชา  เทวชู ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
7 น.ส. ทัศยา  ชูศรี ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
8 นาง นิตยา  ปานเจริญ ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
9 น.ส. ปาริชาติ  อ าพนพนารัตน์ ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
10 น.ส. ภคพร  พลพิชัย ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
11 น.ส. ยุพา  บุญล่อง ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
12 น.ส. เยาว์ภา  จ านงค์จิตร ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
13 น.ส. ลลิตา  พลพิชัย ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
14 นาย วัฒนา  ทับหล้า ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
15 นาง แววตา  ทองอยู่ ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
16 นาย ศรชัย  เพ็งคล้ิง ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
17 นาง สุกัญญา  บัวแก้ว ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
18 นาง สุจินดา  พุทธชัย ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
19 นาง สุภาวดี  สถิตย์ ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
20 นาง สุภิญญา  ก่อสกุล ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
21 นาย อิสเรศ  ทิมสถิตย์ ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก ร.ร.อนุบาลบ้านเด็ก
1 น.ส. พรรษกร  คชชานุโรจน์ ร.ร.ปัญญาทิพย์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
2 น.ส. พัชรี  ทองรอด ร.ร.ปัญญาทิพย์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
3 นาย พิชิตชัย  นิลกาฬ ร.ร.ปัญญาทิพย์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
4 น.ส. วันเพ็ญ  หนูศรีแก้ว ร.ร.ปัญญาทิพย์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
5 นาย ส าราญ  ชูช่วยสุวรรณ ร.ร.ปัญญาทิพย์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
6 นาง สุจิตรา  ปิลวาส ร.ร.ปัญญาทิพย์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
7 น.ส. สุพรรณี  พิทักษ์ ร.ร.ปัญญาทิพย์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
8 นาย อภิภู  เธียรมนตรี ร.ร.ปัญญาทิพย์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
9 นาย เอกวิทย์  พยุงพันธ์ ร.ร.ปัญญาทิพย์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
10 นาง แก้วตา  รัตนรัตน์ ร.ร.เวียงสระศึกษา ร.ร.เวียงสระศึกษา
11 นาง จันทร์เพ็ญ  เมืองน้อย ร.ร.เวียงสระศึกษา ร.ร.เวียงสระศึกษา
12 นาง ชเอมไพร  เวียงชัย ร.ร.เวียงสระศึกษา ร.ร.เวียงสระศึกษา
13 นาย ชัยวัฒน์  โตวิชยธ ารง ร.ร.เวียงสระศึกษา ร.ร.เวียงสระศึกษา
14 น.ส. นิภาพร  มลยงค์ ร.ร.เวียงสระศึกษา ร.ร.เวียงสระศึกษา
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15 น.ส. บุญวดี  อัครบัณฑิตสกุล ร.ร.เวียงสระศึกษา ร.ร.เวียงสระศึกษา
16 นาย พุทธิชัย  โตวิชยธ ารง ร.ร.เวียงสระศึกษา ร.ร.เวียงสระศึกษา
17 นาย วงวิช  อัครบัณฑิตสกุล ร.ร.เวียงสระศึกษา ร.ร.เวียงสระศึกษา
18 นาง วนัสนันท์  กาญจนสมบัติ ร.ร.เวียงสระศึกษา ร.ร.เวียงสระศึกษา
19 น.ส. สุมาพร  หนูสุด ร.ร.เวียงสระศึกษา ร.ร.เวียงสระศึกษา
20 น.ส. เสาวลักษณ์  ขุนอินทร์ ร.ร.เวียงสระศึกษา ร.ร.เวียงสระศึกษา
21 น.ส. อมรรัตน์  สุขคง ร.ร.เวียงสระศึกษา ร.ร.เวียงสระศึกษา
22 น.ส. ณัฐนันท์  ทิพย์สุวรรณ ร.ร.อนุบาลขวัญแม่ ร.ร.เวียงสระศึกษา
23 นาง ปาริฉัตร  พัฒนกุล ร.ร.อนุบาลขวัญแม่ ร.ร.เวียงสระศึกษา
24 น.ส. วาสนา  ภู่ประไพย ร.ร.อนุบาลขวัญแม่ ร.ร.เวียงสระศึกษา
25 นาง อุมาพร  งามประดิษฐ์ ร.ร.อนุบาลขวัญแม่ ร.ร.เวียงสระศึกษา
26 นาย จีรยุทธ์  จินากุลวิพัฒน์ ร.ร.อนุบาลภิญพัฒน์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
27 นาง ณัชชา  โปณทอง ร.ร.อนุบาลภิญพัฒน์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
28 นาง ตติยา  จินากุลวิพัฒน์ ร.ร.อนุบาลภิญพัฒน์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
29 นาง พิฐชญาณ์  กัญจน์รัชฐาน์ ร.ร.อนุบาลภิญพัฒน์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
30 นาย วรรณะ  บุญสุข ร.ร.อนุบาลภิญพัฒน์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
31 น.ส. วิลาวัณย์  แก้วนวน ร.ร.อนุบาลภิญพัฒน์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
32 นาง สรินทิพย์  ปานุวงศ์ ร.ร.อนุบาลภิญพัฒน์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
33 นาง สุภาภรณ์  อินทวงศ์ ร.ร.อนุบาลภิญพัฒน์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
34 นาง สุวลักษณ์  ศรีโชติ ร.ร.อนุบาลภิญพัฒน์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
35 น.ส. อมรทิพย์  ด าฉวาง ร.ร.อนุบาลภิญพัฒน์ ร.ร.เวียงสระศึกษา
1 น.ส. ก าไล  ยอดพิจิตร เทศบาลต าบลเขานิพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
2 น.ส. บุษผาทิพย์  ไชยเทพ เทศบาลต าบลเขานิพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
3 น.ส. ปิยะพร  พนังแก้ว เทศบาลต าบลเขานิพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
4 นาง วิภาวดี  ซ้ายเบ้ียว เทศบาลต าบลเขานิพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
5 นาง เขมณัฏฐ์  ชูด า เทศบาลต าบลทุ่งหลวง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
6 นาง ฉันชนก  อินทร์โสม เทศบาลต าบลทุ่งหลวง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
7 นาย ไชยโชค  พูนพนัง เทศบาลต าบลทุ่งหลวง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
8 น.ส. นงเยาว์  คงจันทร์ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
9 น.ส. นิพาพร  เพชรช านาญ เทศบาลต าบลทุ่งหลวง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
10 นาง พัชราวลัย  แก้วอ่อน เทศบาลต าบลทุ่งหลวง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
11 นาง เรวดี  บุญมาก เทศบาลต าบลทุ่งหลวง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
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12 นาง สสิธร  ศรีเฉลิมพร เทศบาลต าบลทุ่งหลวง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
13 นาง สุธารทิพย์  วรินทรเวช เทศบาลต าบลทุ่งหลวง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
14 น.ส. สุภัตตรา  แก้วศาลา เทศบาลต าบลทุ่งหลวง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
15 นาย อรุณ  เรือนเพ็ชร เทศบาลต าบลทุ่งหลวง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
16 น.ส. กาญจนา  ศรีอินทร์ เทศบาลต าบลบ้านส้อง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
17 น.ส. จุฑามาศ  ปล้ืมจิต เทศบาลต าบลบ้านส้อง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
18 น.ส. ปิยธิดา  คงสันต์ เทศบาลต าบลบ้านส้อง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
19 น.ส. พิมประภา  ลอยสกุล เทศบาลต าบลบ้านส้อง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
20 น.ส. วนัสสุดา  นาคดี เทศบาลต าบลบ้านส้อง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
21 นาย สิริพงศ์  แก้วอ่อน เทศบาลต าบลบ้านส้อง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
22 น.ส. อ าพร  หัสพันธ์ เทศบาลต าบลบ้านส้อง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
23 นาย สมศักด์ิ  บุญน า เทศบาลต าบลเวียงสระ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
24 นาง วรรณา  บุญเทียม เทศบาลต าบลเวียงสระ ** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
25 นาย ธนิต  กตัญชลีกูล วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
26 นาง วันวิสา  บุญช้าง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
27 นาง สิริพรรณ  หวังอีน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
28 นาง สุภัตรา  พรหมพุทธ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
29 ว่าท่ีร.ต. อนุการ  แก่นสา วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
30 นาง ชุติมา  ไหมสุวรรณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
31 น.ส. ธัญญรัตน์  ทวีศรี วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
32 นาง วิชญา  ทองตากรณ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
33 นาย อนันต์  ทุ่มก๊ก วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
34 น.ส. กรกนก  ศรีน้อย ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เวียงสระ) ** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
35 นาย บุญญนันท์  อักษร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เวียงสระ) ** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
36 นาย สายันต์  เพชรสงค์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เวียงสระ) ** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
37 นาง สุภาวดี  เจริญผล ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เวียงสระ) ** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
38 นาง อ้อยอุไร  ชุมบัวจันทร์ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เวียงสระ) ** วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
39 นาย ธวัช  ชูทัพ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เวียงสระ) วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
40 น.ส. เสาวนีย์  ศิรินทรางกูร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เวียงสระ) วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
41 นาง สุนันท์  เน่ืองเยาว์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท.ต าบลเวียงสระ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
42 นาง นฤภรณ์  ดอกเตย อบต.คลองฉนวน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
43 นาง ปรารถนา  วงศ์พิพันธ์ อบต.คลองฉนวน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
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44 นาง วนิดา  พรมสาร อบต.คลองฉนวน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
45 นาง สุจินดา  เอ่ียมพินิจ อบต.คลองฉนวน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
46 นาง อรอุมา  ราชพิบูลย์ อบต.คลองฉนวน วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
1 นาง กมลมาศ  เพ็งเคียน ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
2 นาง จรรยา  ล้ิมสุวัฒนกุล ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
3 น.ส. จารุวรรณ  ศักดา ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
4 น.ส. ณัฐชาทิพย์  มีพร้อม ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
5 น.ส. นุชนาฎ  แก้วประจ า ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
6 นาง ปภาดา  เต็กอ๋อต้ง ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
7 นาง ปวีณา  ล้ิมสุวัฒนกุล ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
8 น.ส. ปิยภรณ์  ล้ิมสุวัฒนกุล ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
9 นาง ลักณษ์คณา  ฉิมเรือง ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
10 นาย วีระศักด์ิ  ศรีชาย ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
11 นาง สาลินี  ศรีประสาท ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
12 น.ส. สุจิตรา  ด้วงทองกุล ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
13 นาง สุดา  แดงป้อม ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
14 น.ส. สุดารัตน์  แก้วพิพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
15 น.ส. สุธาทิพย์  มลิวรรณ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
16 น.ส. อรวรรณ  แซ่เฮ่ง ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
17 น.ส. อรอุมา  กลับนุ้ย ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
18 นาง อาภรณ์  ฉิมภักดี ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์ ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
19 นาง จันทณี  เพ็งเคียน ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ชัยบุรี) ** ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
20 นาง จันทนา  ทิวแพ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ชัยบุรี) ** ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
21 นาย วัชรินทร์  ทิวแพ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ชัยบุรี) ** ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
22 นาง สาวิตรี  แทนกุล ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ชัยบุรี) ** ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
23 น.ส. เสาวลักษณ์  ประเสริฐ ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ชัยบุรี) ** ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
24 นาย เจตริน  ทิพย์ดี ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ชัยบุรี) ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
25 นาง มุตตา  กาญจนอักษร ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.ชัยบุรี) ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
26 นาง สายใจ  จ านงค์ อบต.ชัยบุรี ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
27 นาง สุพรรษา  สมนิล อบต.ชัยบุรี ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
28 น.ส. กาญจนา  กรดนวล อบต.สองแพรก ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
29 น.ส. ชลดา  ฉิมภักดี อบต.สองแพรก ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
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30 นาง นิตยา  หม่ืนงาม อบต.สองแพรก ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
31 น.ส. มณฑา  ดวงแก้ว อบต.สองแพรก ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
32 นาง รัชนี  ฉิมภักดี อบต.สองแพรก ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
33 นาง อวยพร  ปุณยานุเดช อบต.สองแพรก ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
34 นาง อ าพา  หอมสวัสด์ิ อบต.สองแพรก ร.ร.อนุบาลปิยะพัฒน์
1 นาย กัมพล  บุญญา บ านาญ กศน.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
2 นาย ด ารง  เกิดอุดม บ านาญ กศน.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
3 นาย ประศิลป์  พัฒน์ระวังด่าน บ านาญ กศน.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
4 นาย รัตนชัย  อ้นเจริญ บ านาญ กศน.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
5 น.ส. รุจิรัตน์  ไชยโย บ านาญ กศน.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
6 นาย วิโรจน์  สงเกิดทอง บ านาญ กศน.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
7 นาย สมเชาว์  กาญจนจรัส บ านาญ กศน.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
8 นาย ส าราญ  นาคบุญช่วย บ านาญ กศน.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
9 นาง อรอนงค์  เทพประดิษฐ์ บ านาญ กศน.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
10 นาย มานะ  จะตุรัส บ านาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
11 นาง ยินดี  ปานช่วย บ านาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
12 นาย รณยุทธ  จิรังนิมิตสกุล บ านาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
13 นาย วิทยา  โกมาสังข์ บ านาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
14 นาง ศรีกัญญา  ช่วยเทศ บ านาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
15 นาง ศรีสุดา  รอดเจริญ บ านาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
16 นาง สงบ  ภักดี บ านาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
17 นาย สนอง  เสลาคุณ บ านาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
18 นาง สุมาลี  แก้วค า บ านาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
19 นาย สุระ  รอดเจริญ บ านาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
20 นาย เกษม  บัวขาว บ านาญ ร.ร.สอนคนตาบอด ร.ร.สุราษฎร์ธานี
21 นาง จิตรา  เรืองมณี บ านาญ ร.ร.สอนคนตาบอด ร.ร.สุราษฎร์ธานี
22 นาง ซัลมา  เสลาคุณ บ านาญ ร.ร.สอนคนตาบอด ร.ร.สุราษฎร์ธานี
23 น.ส. รัตนาภรณ์  รัตนสมบูรณ์ บ านาญ ร.ร.สอนคนตาบอด ร.ร.สุราษฎร์ธานี
24 นาง วนิดา  คงทรัพย์ บ านาญ ร.ร.สอนคนตาบอด ร.ร.สุราษฎร์ธานี
25 นาย วินัย  เรืองศรี บ านาญ ร.ร.สอนคนตาบอด ร.ร.สุราษฎร์ธานี
26 นาง สายใจ  คงช่ืน บ านาญ ร.ร.สอนคนตาบอด ร.ร.สุราษฎร์ธานี
27 นาง เกศรารัตน์  ไม้ทองงาม บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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28 นาง จงดี  ชูมาลี บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
29 นาง จินตนา  ด้วงค าจันทร์ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
30 นาง จิรา  เรืองวุฒิ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
31 น.ส. ฉวีวรรณ  จารุวัฒนพันธ์ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
32 นาย ชาญณรงค์  ผดุงชอบ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
33 นาง โชติกา  จักรานนท์ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
34 นาง ฐิฏณิษฏ์ฐา  บุณยรัตน์ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
35 นาง ณัฐกานต์  พุ่มพูน บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
36 นาง เดียนา  ทองมาก บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
37 น.ส. ทัศนีย์  เป็ดสุวรรณ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
38 นาง นิศากร  ก้ันเกษ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
39 นาย ประมวล  ประสมรอด บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
40 นาย ประเสริฐ  ใจงาม บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
41 น.ส. พนาน้อย  รอดชู บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
42 นาง พรทิพย์  เพ่ิมประเสริฐ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
43 นาย พสิษฐ์  พสิษฐ์พัชร บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
44 น.ส. เพ็ญวรรณ  สมใจ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
45 นาง ภัทราพร  ทองจันทร์ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
46 น.ส. ภาทิพ  ศรีสุทธ์ิ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
47 นาง มลิวัลย์  อุดมพันธ์ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
48 นาง มารศรี  ศรีอนรรฆวานิช บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
49 นาง เย็นจิต  ชวภัทรโสภณ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
50 นาง รัตนา  ดวงแข บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
51 นาง ลัดดา  ลิกขะไชย บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
52 นาง วิภาดา  วัชรสินธ์ุ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
53 นาง ศรัณยา  ถาวระ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
54 นาง ศรีรัญญา  ศรีสนิท บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
55 นาย สมเกียรติ  จรูญรักษ์ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
56 นาย สมยศ  กระจ่างแจ้ง บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
57 นาง สุจิตรา  รัตนฉายา บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
58 นาย สุธรรม  มณีรัตน์ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
59 นาง สุนทรา  ชูศิลป์ทอง บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี



หนา้ที ่192 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

60 นาง สุนันทา  สถิตเสถียร บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
61 นาง สุภรณ์  โชติรัตน์ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
62 นาย สุวิทย์  มีเดช บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
63 นาง อรวรรณ  ด าประไพ บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
64 น.ส. กรองกาญจน์  สร้วงชู บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
65 นาย กิติพงษ์  ล้ิมสุวรรณ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
66 นาย เซฟดี  ศรีเมือง บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
67 นาง ทัศนีย์  พงศ์โสภา บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
68 นาย ธนากร  ไกรด า บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
69 นาย ธวัชชัย  ปทะวานิช บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
70 นาย ธีร์  บุญศิริ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
71 นาย นพดล  สุตันติราษฏร์ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
72 นาย นิวัฒน์  ญาณวีรศักด์ิ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
73 นาย ปรีชา  ทิพย์พันธ์ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
74 นาย พิศาล  ปทะวานิช บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
75 นาย พุทธิพงศ์  พานิช บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
76 นาย มงคล  นาคประสม บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
77 นาง ระเบียบ  หนูรินทร์ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
78 นาย เลอศักด์ิ  พงศ์โสภา บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
79 นาย วาสนา  ภิรมย์รัตน์ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
80 นาย วิชัย  ธรรมศิริไพบูลย์ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
81 นาย วินัย  เทนสิทธ์ิ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
82 นาย วิรัตน์  รุ่งนภากานต์ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
83 น.ส. วิลาวัณย์  พิศฉลาด บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
84 นาย สมชาติ  พรหมเกิด บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
85 นาย สมหวัง  ศุภพล บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
86 นาย ส่ังพล  นิตย์นรา บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
87 นาย สิริพงศ์  เพชรนาค บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
88 นาง สุดาพร  จันทรศิริ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
89 นาย สุรพล  มีสุวรรณ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
90 นาย สุรพล  ช่วยด ารงค์ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
91 นาย สุริยา  ทองนพคุณ บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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92 นาง สุวรรณดี  ตุลวัฒนกุล บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
93 นาย อดิศักด์ิ  ฟุ้งเฟ่ือง บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
94 นาย ศรศิลป์  บุญอ่ิม บ านาญ ว.สารพัดช่าง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
95 นาย สุธน  ราชเดิม บ านาญ ว.สารพัดช่าง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
96 นาง กรรณิกา  นาคเสนา บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
97 นาย ก าชัย  ณ พัทลุง บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
98 นาง จันทนา  ทวีชาติ บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
99 นาง จารุวรรณ  อมรกุล บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
100 นาง จิราวรรณ  นวลรอด บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
101 นาง จีรพรรณ  โยธาปาน บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
102 นาง ฉัจชิสา  เพชรหนองชุม บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
103 นาง ณัฐกาญจน์  ผลผลา บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
104 นาง ธนภร  ฤทธิเกษม บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
105 นาย ธีรพล  ทองเพชร บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
106 นาง นพรัตน์  สุวรรณรัตน์ บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
107 นาง เบญจมาศ  ช่วยด ารงค์ บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
108 นาง ปิยะพร  เข็มขาว บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
109 น.ส. พัชรนันท์  อาจหาญ บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
110 น.ส. เพ็ญพร  พันธุนะ บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
111 นาง มาลี  ว่องเกษฎา บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
112 นาง ฤดี  เพชรมณี บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
113 นาง วาสนา  วิเชียร บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
114 น.ส. วิภา  สามสุวรรณ บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
115 นาง ศรีไพร  ภาราทอง บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
116 น.ส. ศุภนา  เฉลิมพงศ์ บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
117 น.ส. ศุลีพงษ์  ช านาญเนตร บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
118 นาย สมจิต  แข่งขัน บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
119 นาง สุวิมล  ศรีแสง บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
120 นาง อรทัย  เมืองแมน บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
121 นาง อุบล  เบญจพงศ์ บ านาญ ว.อาชีวศึกษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
122 นาง กรรณิการ์  ปานนุช บ านาญ ศธจ.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
123 นาง กฤษติญา  ชะนะราช บ านาญ ศธจ.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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124 น.ส. กัญชพร  ศรีเมือง บ านาญ ศธจ.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
125 นาง สุจิรา  เพชรทอง บ านาญ ศธจ.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
126 นาง อารยา  จันทวี บ านาญ ศธจ.สฎ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
127 นาง เอกพร  สืบสังข์ บ านาญ สนง.พระพุทธศาสนา ร.ร.สุราษฎร์ธานี
128 น.ส. จินตนา  สุวรรณภักดี บ านาญ สนง.วัฒนธรรม ร.ร.สุราษฎร์ธานี
129 นาย นิวัฒน์  รามแป้น บ านาญ สนง.วัฒนธรรม ร.ร.สุราษฎร์ธานี
130 นาย วิเชียร  ชัยเดช บ านาญ สนง.วัฒนธรรม ร.ร.สุราษฎร์ธานี
131 นาย วิวัฒน์  นาครอด บ านาญ สนง.วัฒนธรรม ร.ร.สุราษฎร์ธานี
132 นาง วีระนาฎ  เจริญพานิช บ านาญ สนง.วัฒนธรรม ร.ร.สุราษฎร์ธานี
133 นาย สราญ  รุ่มจิตร บ านาญ สนง.วัฒนธรรม ร.ร.สุราษฎร์ธานี
134 นาง สุดาพร  วิโรจน์ บ านาญ สนง.วัฒนธรรม ร.ร.สุราษฎร์ธานี
135 นาง สุปราณีย์  อภิธันยาศัย บ านาญ สนง.วัฒนธรรม ร.ร.สุราษฎร์ธานี
136 นาย จุติพร  ขาวมะลิ บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
137 นาย ชูศักด์ิ  ชูช่วย บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
138 นาย ชูศักด์ิ  แก้วนุ่น บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
139 นาง ทัศนีย์  รุ่งเรือง บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
140 นาง นิภาภรณ์  ประพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
141 น.ส. ประภาพรรณ  รอบคอบ บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
142 น.ส. พิณิวรรณ  อินทเช้ือ บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
143 นาง พุทธชาติ  สมบูรณ์ บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
144 นาย ไพจิตร  รักษาสรณ์ บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
145 นาย ภิญโญ  ไม้ทองงาม บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
146 นาง เรณู  นาคพังกาญจน์ บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
147 นาย วิลาศ  ศรีสุข บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
148 นาง ศิริพร  หนูช่วย บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
149 นาย สัญญานนท์  พรหมมณี บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
150 นาง สายตา  แก้วศรีมนต์ บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
151 นาง สุกัญญา  นาคคร้ืน บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
152 นาย สุภณัฐ  วีแก้ว บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
153 นาย สุมนต์  ศิริธรรม บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
154 นาย สุวิทย์  สันตานนท์ บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
155 นาง อรุณศรี  จงจิตต์ บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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156 นาง อารีย์  นิลเอก บ านาญ สพป.เขต 1 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
157 นาง กมลวรรณ  อุดมวิทย์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
158 นาย กรณ์  กรภัทร์ชัยกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
159 นาง กรองแก้ว  ทิพย์วงศ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
160 นาย กฤษณะ  นิคมประศาสน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
161 นาง กฤษณา  วุฒิจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
162 นาง กัญญ์ศิริ  พสิษฐ์พัชร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
163 นาย กันภัย  ดวงเอ่ียม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
164 นาง กันยา  เอ่ียมส าอางค์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
165 นาง กาญจนา  เพ็ชร์ศรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
166 นาง กาญจนา  สิงห์สา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
167 นาง กิตติมาพร  พูลผล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
168 นาง กุหลาบ  สุขสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
169 นาง เกศรา  ทิมธรรม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
170 นาย โกมินทร์  คนซ่ือ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
171 นาง ขวัญใจ  บุญสินธ์ุ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
172 นาง ขวัญเรือน  พงษ์พานิช บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
173 นาง คนึงนิจ  ธรรมสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
174 นาง คมคาย  พิสุทธิโกศล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
175 นาง จงกล  มะอนันต์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
176 นาง จงกลวรรณ  สารภักด์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
177 นาย จรัญ  จันทร์เกิด บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
178 นาง จริยา  ซ้ึงสุนทร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
179 นาง จรูญพร  ศรีใย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
180 นาย จรูญศักด์ิ  เอกเพชร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
181 นาง จันทร์ทิพย์  สังข์ทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
182 นาง จันทิมา  ปิยะทัต บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
183 นาง จามรี  ขจรธีรสกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
184 น.ส. จารี  สวโรจน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
185 นาง จารีต  ถ่ินบ้านใหม่ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
186 น.ส. จารุณี  สันติจิตโต บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
187 นาง จารุมาศ  ฮ่ันสกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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188 นาย จ ารัส  เค้าอุทัย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
189 นาง จิดาภา  พัฒนศรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
190 นาง จินตนา  คงทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
191 นาย จิรพัส  ทองสีทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
192 นาง จีระพร  ศรีประดิษฐ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
193 นาง จุฑารัตน์  ดีทองอ่อน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
194 นาง จุริญ  คิดดี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
195 นาย เจริญ  มุสิกะ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
196 นาง เจริญพรรณ  ใจงาม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
197 นาง ฉวีวรรณ  ขันธ์พิเนตร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
198 นาย ฉันทิศร์  คงผ่อง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
199 นาง ช่ืนฤดี  ทองศรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
200 นาง ช่ืนสุข  เพชรรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
201 นาย ชูชัย  บุญชู บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
202 นาย โชค  ใจจ้อง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
203 นาย ณรงค์  ภูริปริญญา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
204 นาง ณัฐญา  วังสว่าง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
205 นาง ณัฐวีร์  วรรณเต็ม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
206 น.ส. ดวงเดือน  กิติโส บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
207 นาง ดวงพร  สฤษดิสุข บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
208 นาย ดุษฎี  พัฒน์มาก บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
209 นาง ถนอมศรี  รักษ์หนู บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
210 นาง ถนอมศรี  โพธ์ิเพชร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
211 น.ส. ถิพาพัน  สรกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
212 นาง ทองใบ  ชุมศรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
213 นาง ทักษดา  ศรีวิศาล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
214 นาย ทัศนีย์  เพลงสันเทียะ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
215 นาง ทิฆัมพร  บุราคร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
216 นาย เทอดศักด์ิ  พินเอ่ียม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
217 นาง ธนิกานต์  กาฬวัจนะ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
218 นาง ธราภัสสร์  จรรยา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
219 นาย ธีรพงษ์  อินทชาติ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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220 นาย ธีรศักด์ิ  สุวรรณโชติ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
221 นาย ธีระ  จิรัตฐิวรุตม์กุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
222 นาย ธีระเดช  ภูเขาทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
223 นาย ธีระวัฒน์  วงศ์สันติวัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
224 น.ส. นภาพร  ชูทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
225 นาง น้อมจิต  พันธ์ุรักษาณรงค์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
226 นาง นิตยา  ถาวรรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
227 นาง นิตยา  นวลละออง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
228 นาย นิพนธ์  อินทร์ท่าฉาง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
229 นาง นิภา  คนซ่ือ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
230 นาง นิภาพรรณ  หงษ์ชูเกียรติ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
231 นาง นิยดา  ชุ่มมี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
232 นาย นิรันดร์  ไมอินทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
233 นาง นิลุบล  เห่งเส็ง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
234 นาย นิวัฒน์  เวฬุการ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
235 นาย นิวัติ  ทวยเจริญ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
236 นาง นีวะนิตย์  วัฒนาผาสุขกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
237 นาง เนตรนภา  วีระกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
238 นาง บุญช่วย  กังสุกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
239 นาง บุญยืน  จันทร์แสง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
240 นาย บุญส่ง  เล้ียงบุญจินดา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
241 นาง เบญจพร  คงแจ่ม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
242 นาง เบญจวรรณ  รอดเกิด บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
243 นาง ปพิชญา  เน่ืองเยาว์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
244 นาง ปภาดา  สุภาพรเหมินทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
245 นาง ประเทือง  วีระสมบูรณ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
246 นาง ประนอม  ทิมธรรม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
247 นาง ประนอม  สมหวัง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
248 นาย ประพันธ์  ชาญสมุทร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
249 นาย ประมวล  ศรีแสง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
250 นาย ประสิทธ์ิ  ชุมศรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
251 นาย ประเสริฐ  ทองจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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252 นาง ปราณี  นาคใหญ่ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
253 นาง ปราณี  รัตนากร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
254 นาย ปรีชา  เมืองพรหม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
255 นาง ปรียา  แซ่ซ้ิม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
256 นาง ปรียานุช  ทิพย์แก้ว บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
257 นาง ปรียาพร  บุญปลอด บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
258 นาย ปัญโญ  ทิมธรรม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
259 นาง ปาณิศา  ศรีสมบัติ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
260 นาง ปานทิพย์  นวนหนู บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
261 นาง ปิยะนารถ  เกตุแก้ว บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
262 นาง เปรมบุญ  โพธ์ิเพชร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
263 นาย พงษ์เกียรติ  วรเชฐวราวัตร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
264 นาย พงษ์ศักด์ิ  พลวิชัย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
265 น.ส. พนิดา  อ่ ารุ่ง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
266 นาง พรทิพย์  ภาราทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
267 นาง พรรณวดี  บูรพา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
268 นาง พรรณี  วิทย์พิบูลย์รัตน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
269 นาง พรรนิภา  รอดมา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
270 นาย พรศักด์ิ  คงฤทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
271 นาง พวงทิพย์  สมศักด์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
272 น.ส. พวงรัตน์  จันทร์เอียด บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
273 นาย พัชรพล  คงทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
274 นาง พัชราภรณ์  วิชิตเช้ือ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
275 น.ส. พัชรินทร์  เจริญสุข บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
276 นาง พัชรี  มีถาวร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
277 นาง พัชรี  สุขสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
278 นาง พันธนี  โพธิบุตร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
279 นาง พัสตราภรณ์  ปานกลัด บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
280 นาย พินิจ  สังข์ปลอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
281 นาง พิไลลัคน์  เพชรสุข บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
282 นาง พึงพิศ  สาขะมุติ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
283 นาง เพ็ญทิพย์  ปรัชญาวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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284 นาง เพ็ญพักตร์  ฉายสง่า บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
285 นาง มณฑา  เล่ืองตระกูล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
286 นาง มณฑาทิพย์  ไตรอนุเชษฐ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
287 นาง มนธิรา  ปันทะวัง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
288 นาง มนฤทัย  แพศักด์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
289 นาย มนูญ  สาขะมุติ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
290 นาง มยุรี  กองประดิษฐ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
291 นาย มานะ  วิปุลากร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
292 นาย มานิต  พูลผล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
293 นาง มารยาท  ศรีวิริยะ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
294 นาง มาลินี  เจนจิตรศิลป์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
295 นาง มาลี  ภู่รุ่งฤทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
296 นาง มาลี  เดชวงษา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
297 นาง มาลี  กุลวดีวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
298 นาง มุกดา  หนูเล็ก บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
299 นาย ยงยุทธ  ล้ิมสกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
300 นาง ยุพา  นิลเอก บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
301 นาง ยุพา  ลิมสกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
302 นาง เยาวภา  ฉิมวารี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
303 นาง เยาวรัตน์  ศิลป์พูลเกิด บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
304 นาง รังสิยา  เปรมประชา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
305 นาง รัชฎาวรรณ  แก้วพิมล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
306 นาง รัชนี  พาลเสือ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
307 น.ส. รัตนา  ลิมปนะรังสฤษฎ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
308 นาง รัตนา  รัตนพันธ์ุ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
309 นาง รัษฏา  วิชัยดิษฐ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
310 นาง ราตรี  ธรรมรัฐกานต์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
311 นาง ราศรี  วิเศษสรพงศ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
312 นาง รุ่งอรุณ  หว่ังประดิษฐ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
313 นาง รุจิระ  รุ่มจิตร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
314 นาง เรไร  ศิริยงค์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
315 นาง เรวดี  หลิมทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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316 นาง ละเอียด  สมวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
317 นาง ลัดดาวรรณ  โรจนรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
318 นาง ล าดวน  ชุมชอบ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
319 นาง ลีลาศ  บุญย่ิง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
320 นาง วนิชา  ศรีสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
321 นาง วนิดา  จันทร์แสง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
322 นาง วรรณา  ฤทธิภักดี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
323 นาง วราพร  โนจ๊ะ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
324 นาง วราภรณ์  ด้วงกูล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
325 นาย วสันต์  วาสิน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
326 นาง วัชนี  เพลงสันเทียะ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
327 นาง วัชรีศรี  พรหมวิเศษ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
328 นาย วัฒนา  ชัยสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
329 นาง วัลภา  นิลสม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
330 นาย วิจิตร  ดิษฐอาย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
331 นาย วิชาญ  พรหมมาศ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
332 นาย วิทยา  ศักดา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
333 นาง วิภา  แซ่ล่ิม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
334 นาง วิมลลักษณ์  นาคะวิโรจน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
335 นาง วิร าไพ  เพชรยอด บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
336 นาง วิลาวัณย์  วิรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
337 นาง วีณา  วังชนะกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
338 นาง วีณา  รุ่งฟ้า บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
339 นาย วีระพงค์  ไชยามาตย์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
340 นาง แววตา  ปทะวานิช บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
341 นาง ศศิธร  สุขศรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
342 นาง ศศิเพ็ญ  เสือล่อง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
343 นาง ศินาถ  ปรีชา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
344 นาง ศิรินันท์  เทียนแก้ว บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
345 นาง ศุภนาฎ  ไชยามาตย์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
346 นาง สดศรี  พรศิริเมฆินทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
347 นาย สถิตย์  เสถียร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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348 นาย สมเกียรติ  ครองแก้ว บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
349 นาง สมคิด  ชูหนู บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
350 นาง สมจิตต์  ทิพย์บุญทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
351 นาง สมจิตร  จันทพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
352 นาง สมใจ  เพชรกลับ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
353 นาย สมชาย  คงเทพ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
354 นาย สมนึก  บานช่ืน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
355 นาง สมบูรณ์  ขอสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
356 นาย สมยศ  แก้วนิรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
357 นาย สมหมาย  จันทร์แจ่ม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
358 จ.อ. สมาน  หนูช่วย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
359 นาย สฤษด์ิ  สุขสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
360 นาย สัมฤทธ์ิ  บุญทวีวัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
361 นาย สายชล  ขจรธีรสกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
362 น.ส. สายชล  หม่ืนระย้า บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
363 นาย ส าเริง  วัชรบัณฑูร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
364 นาง ส าลี  วันคง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
365 นาง สุกัญญา  ชูทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
366 นาง สุกัลยา  วิชิต บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
367 นาย สุขุม  ปานจินดา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
368 นาง สุจิตรา  บางโรย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
369 นาง สุจิรา  ศรีแสง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
370 นาย สุชาติ  ราชแป้น บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
371 น.ส. สุดใจ  สุวรรณวิเชียร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
372 น.ส. สุดาวรรณ  แพกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
373 นาง สุทัศน์  แดงชนะ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
374 นาย สุทัศน์  บุญสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
375 น.ส. สุธัญญา  ยมพุก บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
376 นาง สุธิดา  ปันพรม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
377 นาย สุธี  สุวรรณมณี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
378 นาย สุนัย  ตรียุทธ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
379 นาง สุปิยดา  เพชรหับ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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380 นาย สุพจน์  ว่องวิทยา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
381 นาง สุพรเพ็ญ  คงอุดหนุน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
382 นาง สุพรรัตน์  บุญญาปฎิภา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
383 นาย สุพล  เผือกผ่อง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
384 นาง สุภาพ  ดวงมุสิก บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
385 น.ส. สุภาพ  โภชนิกร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
386 นาง สุภาภรณ์  ศานติพิบูล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
387 นาย สุรพล  สุปันตี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
388 นาง สุริยา  อ่อนทองหลาง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
389 นาง สุวดี  ช านาญเนตร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
390 น.ส. สุวิดา  นิติไชย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
391 นาง อณิสรา  พรหมเกิด บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
392 นาย อโณชัย  วิเศษกล่ิน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
393 นาย อดุลย์  พัฒนเดช บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
394 นาย อติชาต  สันติจิตโต บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
395 นาง อธิตยา  ศรีสังข์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
396 นาง อนงค์  ชูรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
397 นาย อนันต์  สุวรรณโณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
398 นาย อนุรัตน์  แพนสกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
399 นาย อนุศักด์ิ  น่ิมพิศาล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
400 น.ส. อภิญญา  เจนธนานุวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
401 นาง อภิญญา  ชูช่ืน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
402 นาง อมรพันธ์  รัตนพันธ์ุ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
403 นาง อมรรัตน์  คงจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
404 นาง อรพินท์  ขาวประสงค์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
405 นาง อรวรรณ  กองมณี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
406 นาง อรัญญา  อินทปัน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
407 นาง อังคณา  คงอุดหนุน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
408 นาง อัจฉรา  พูลผล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
409 นาง อารมย์  วงษ์ศรีจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
410 นาง อารีญา  พูลผล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
411 นาย อ าพน  เหล่าพราหมณ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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412 นาย อุทัย  พิบูลย์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
413 นาย อุทิศ  ภูมิชัย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
414 นาง อุทุมพร  ภักดี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
415 นาง อุบล  แก้วสะอาด บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
416 นาง อุบลรัตน์  ภูมิชัย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
417 นาง อุไร  ตุลารักษ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
418 นาง อุไรวรรณ  ฮ่อบุตร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
419 นาง เอ้ือมพร  สุขัมศรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
420 นาง กาญจนา  จรรีปรัตน์ บ านาญ สพม.สฎชพ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
421 นาง ฐิติมา  สุตระ บ านาญ สพม.สฎชพ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
422 นาง ภัทรินทร์  ชูมาก บ านาญ สพม.สฎชพ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
423 นาย มนูญ  ศิลปรัศมี บ านาญ สพม.สฎชพ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
424 นาง วัลภา  นาคประสม บ านาญ สพม.สฎชพ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
425 นาย วิเชียร  ศรีแก้วแฝก บ านาญ สพม.สฎชพ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
426 นาย วิฑูรย์  เพชรประภัสสร บ านาญ สพม.สฎชพ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
427 นาย สมัย  ชิวชูกุล บ านาญ สพม.สฎชพ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
428 นาง สายลม  จิตระดับ บ านาญ สพม.สฎชพ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
429 นาง สุนทรี  เศวตอารี บ านาญ สพม.สฎชพ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
430 นาง สุรภา  อ่อนเกล้ียง บ านาญ สพม.สฎชพ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
431 นาง อารี  ชนะสงคราม บ านาญ สพม.สฎชพ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
432 นาง กนกนิจ  กิจคาม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
433 นาย กมลศักด์ิ  ศรีหมุดกุล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
434 นาง กันยา  วิสาละ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
435 นาย กัลยา  แผ้วชนะ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
436 นาง กาญจนา  อมฤตรส บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
437 นาย กิตติศิลป์  สุขส าราญ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
438 นาง คนึงนิจ  เทนสิทธ์ิ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
439 นาง จรรยา  ศิริยงค์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
440 นาง จรรยา  เจริญลาภ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
441 นาย จักรกฤตย์  แสวงจิตต์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
442 นาย จักรจริน  รักนาม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
443 นาง จันทนา  วิชัยดิษฐ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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444 นาง จันทรา  ศรีสุข บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
445 นาง จารุลักษณ์  เล้ียงบุญจินดา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
446 นาง จ าเนียร  กาญจนดิฐ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
447 นาย จ าลอง  พร้ิงจ ารัส บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
448 นาง จิระพงศ์  คงรักษ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
449 นาง จุฑา  เกตกินทะ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
450 นาง จุรี  จงจิตต์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
451 นาง จุฬาลักษณ์  จันจรัสศรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
452 นาย เจิม  อินทรกุล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
453 นาย เฉลิมพร  พงศ์ธีระวรรณ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
454 นาง ชลทิพา  จุนทะจิตต์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
455 นาย ชัยทัต  พัวพันธ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
456 นาย ฐากูร  โกละกะ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
457 นาย ณัชพล  ศรีสนิท บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
458 นาง ถนอม  ชูเมือง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
459 นาย ทนง  ศรีมหาวโร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
460 นาย ธนกฤต  พรมทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
461 น.ส. ธีระนาถ  ทีปะปาล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
462 นาย ธีระพงศ์  จันทร์เพชร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
463 นาย ธีระวัฒน์  วรรณนุช บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
464 นาง นงเยาว์  เกษรสิทธ์ิ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
465 น.ส. นพวรรณ  ธงศรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
466 นาง นฤมล  เทโหปการ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
467 น.ส. นันทการ์  แสงดารา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
468 นาง นารี  แป้นเหลือ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
469 นาง นิรมล  รักดี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
470 นาย บรรจง  นิคมประเสริฐ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
471 นาง บุญเก้ือ  กากแก้ว บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
472 นาง เบ็ญจมาศ  ชูนวลศรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
473 นาย ปฐพนธ์  ชนิลกุล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
474 นาง ปทุมรัตน์  บุญเนียม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
475 นาง ปนัดดา  ศรีอดุลย์พันธ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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476 นาย ประทักษ์  ทิพย์ชิต บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
477 นาง ประไพศรี  ลีฬหะกร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
478 น.ส. ประภาพร  สวัสดิโภชา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
479 นาย ประภาส  ทองมาก บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
480 นาง ประยงค์  สัจจพงศ์พันธ์ุ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
481 นาย ประสิทธ์ิ  ดุจรักษ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
482 นาง ปราณี  บุญศรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
483 นาง ปิยะนุช  วงศ์เทิดธรรม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
484 นาง ผกาทิพย์  ชมภูพล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
485 นาง พงศ์จันทร์  วิชัยดิษฐ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
486 นาย พงศ์ธร  นภาพงศ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
487 นาย พงษ์ศักด์ิ  ทวีสุข บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
488 นาย พยุงศักด์ิ  อุ่นก าเนิด บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
489 นาย พรชัย  ปลอดจินดา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
490 นาย พรชัย  จันทร์รงค์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
491 นาง พรนภัส  สอสมบูรณ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
492 น.ส. พรรณี  ศรีแสง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
493 นาง พรสุข  ชูทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
494 นาง พลอยเพชร  เช้ือบ่อคา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
495 นาง พัชนีภรณ์  สิงหบุญ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
496 นาง พิชามญช์ุ  ตันติวิวัทน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
497 นาย พิชิต  เจริญศรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
498 นาง พิพิศ  แสงกุล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
499 น.ส. เพ็ญประภา  ตันติเวชวงศ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
500 นาง ภัทริน  รอดเจริญ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
501 นาง มณฑา  ชาตินฤดม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
502 นาย มโนหาร  จันทร์สว่าง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
503 น.ส. มาลา  คงราช บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
504 นาง รัชชุดา  พรหมสนิท บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
505 นาย รัตถยุทธ  บุญชูช่วย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
506 นาง รุ่งภัทร  ประกอบศุขราษฎร์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
507 นาง ลมัย  สังขนิตย์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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508 นาง เลขา  งามประดิษฐ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
509 น.ส. วรรณดี  อักขราภรณ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
510 นาง วรรณา  มณีรัตน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
511 นาย วรวิทย์  ธดากุล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
512 นาย วราวุธ  รัตนานุพงศ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
513 นาง วัชนี  นาคทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
514 นาย วัชโรดม  วีแก้ว บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
515 น.ส. วันดี  ชาลก บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
516 นาง วัลภากร  สุ่มอ่ิม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
517 นาง วาลี  ล้ิมไกรสรรณ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
518 นาย วิชัย  วิเศษรัตน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
519 นาง วิภาดา  เวียงแก้ว บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
520 นาง วิมล  วงศ์อินทร์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
521 นาง วิมลรัตน์  ชูฉิม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
522 นาย วิเศษ  วรรณศรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
523 นาง ศรีสุดา  พยัคฆา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
524 นาง ศิริจิตต์  แสนเฉย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
525 นาง ศิริพร  วิเศษกล่ิน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
526 นาง ศุภวัลย์  โสภาพ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
527 นาย สกูล  จันทสุวรรโณ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
528 นาย สมชาย  เขียนงาม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
529 นาย สมนึก  คงหนูเกตุ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
530 นาย สมบัติ  ชูประจง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
531 นาย สมยศ  ย่ีหวา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
532 นาง สมร  เผือกเดช บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
533 นาง สลับศรี  เจริญเวช บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
534 นาย สาธิต  รักดี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
535 นาย ส าราญ  สมณะ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
536 นาย สุชาติ  ทวยเจริญ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
537 นาง สุดารัตน์  ศิริวัฒนะสกุล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
538 นาง สุทธินี  นนท์ทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
539 นาง สุพัตรา  สันติสถาวร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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540 นาง สุพิศ  เหล่าอุบล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
541 นาง สุภลักษณ์  วรรณนุช บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
542 นาย สุเมธ  ศรีภักดี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
543 นาง สุรภี  บุญสุวรรณ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
544 นาง สุริพร  เพ็ชรรักษ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
545 นาง สุรีย์พร  ยุติธรรม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
546 นาย สุวรรณ์  สุ่มอ่ิม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
547 นาง สุวลี  ประเสริฐ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
548 นาง สุวารี  พงศ์ธีระวรรณ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
549 นาง สุแววตา  จันทร์ทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
550 นาง สุอารีย์  เพชรแก้ว บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
551 นาย เสง่ียม  ใจซ่ือ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
552 นาย เสริม  นนท์ทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
553 นาง เสริมสิริ  ชูประจง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
554 นาง เสาวนิตย  นาคะสิงห์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
555 นาย โสภณ  รักบ ารุง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
556 นาย หรรษา  เผือกผล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
557 นาง อนงค์  รุ่งโรจน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
558 นาง อรนุตร  บัวหยู่ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
559 น.ส. อัมพร  นิสัยจริยคุณ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
560 นาง อ าภา  ต้ังฐานานุศักด์ิ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
561 นาง อุบลรัตน์  สุขนาวา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
562 นาง อุบลรัตน์  ทวยเจริญ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
563 นาง อุไรวรรณ  บุญยก บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
564 นาย เอนก  นวลมังสอ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
565 นาง แอนนา  เทพเล่ือน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เมืองฯ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
566 นาย สุเมธ  พูลสมบัติ บ านาญ อบจ.สฎ2 (บ้านดอนเกล้ียง) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
567 นาง จารี  ชาญเช่ียว บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
568 นาง จารุพรรณ  แก่นราษฎร์ บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
569 นาง จีรนิจ  สุทิน บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
570 นาย ชัยวัฒน์  แก้วบัวทอง บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
571 นาย ชูชีพ  ชูจิต บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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572 นาย ซันชัย  มณีโชติ บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
573 นาย ธีรวัฒน์  รัตนกุล บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
574 นาง ปราณี  หนูช่วย บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
575 นาย ปรีชา  บุญสุวรรณ บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
576 นาง ปุณณภา  เผ่าตระการ บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
577 นาง พิรฎา  เทือกสุบรรณ บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
578 นาง พูลสุข  ไสยรินทร์ บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
579 นาง ยุพาพันธ์ุ  คงชนะ บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
580 นาง รัตนา  เต่ียไพบูลย์ บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
581 นาง วราภรณ์  ค าคง บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
582 นาย วิรัตน์  เอกทัศน์ บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
583 นาย สมชาย  อาวุธ บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
584 นาย สมพร  คงทอง บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
585 นาง สุวิมล  ใจสมุทร บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
586 นาง อมรา  ปราบนคร บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
587 นาง อรทัย  เอ่ียมตระกูล บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
588 นาง อุบล  เกิดเกล่ือน บ านาญ อบจ.สฏ. ร.ร.สุราษฎร์ธานี
589 นาง จินตวีร์  โรยทองค า บ านาญทน.สุราษฎร์ธานี(หักธ.ส้ินเดือน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
590 นาง กนกพร  จิญกาญจน์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
591 น.ส. กฤตยานาฏ  วงศ์ประดิษฐ์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
592 นาง กัญญณัฐ  ทับจันทร์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
593 นาย เกษม  เขตอนันต์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
594 นาย เกียรติศักด์ิ  คล้ายอุดม บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
595 นาง ขวัญใจ  มีอุปการ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
596 นาง ค านึง  หิรัญรัศมี บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
597 นาง คูณสุข  ฉายสง่า บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
598 นาง จงดี  คิวเจริญ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
599 นาง จรีศักด์ิ  เลิศพันธ์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
600 นาง จันทนา  สุขเมือง บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
601 นาง จารี  เขาแก้ว บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
602 นาง จิตราพร  แสงแก้ว บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
603 นาง จินตนา  พรหมเดช บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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604 นาง จิรากุล  จีนโสภา บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
605 นาย เจริญ  ขุนปักษี บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
606 นาย เจษฎา  ดิษฐยานุรักษ์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
607 นาง เจียมใจ  ทองสุก บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
608 นาง เฉลียว  อัครพงศธร บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
609 นาง ชฎารัตน์  พิศภักด์ิ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
610 นาย ชาตรี  บัวหยู่ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
611 นาย ฐิติ  โกละกะ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
612 น.ส. ณิชาภัทร  เอียดเกล้ียง บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
613 นาง ดนย์หทัย  หมวกแก้ว บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
614 นาง ดารารัตน์  ก่อเกียรติเถกิง บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
615 นาง เด่นดวง  ชูลีธรรม บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
616 นาง ถิรวรรณ  กองชาวนา บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
617 น.ส. ทวีศรี  เจริญจิต บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
618 นาง ธิดารัตน์  นิตย์นรา บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
619 น.ส. นงนุช  ม่ันคง บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
620 นาง นงเยาว์  ทองมาก บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
621 นาง นันทรัตน์  สุขเกษม บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
622 น.ส. น้ าเพชร  รอดแก้ว บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
623 นาง นิธิดา  ธนพัฒน์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
624 นาง เบญญาภา  มณีโชติ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
625 นาง ประพิมพรรณ  ด ารงวุฒิ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
626 นาง ประพิศ  โอทอง บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
627 นาง ประไพ  พลศร บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
628 นาย ปรีชา  ฉายสง่า บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
629 นาง ปรีดา  โสภา บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
630 น.ส. ปิยาณี  จินาผล บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
631 นาง พจนารถ  วิทิพย์รอด บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
632 นาง พรทิพย์  ปลอดภัย บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
633 นาง พรทิพย์  เปรมประสงค์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
634 นาง พรพนิต  ทุมเพ็ญ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
635 น.ส. พิมพ์พิมล  สวัสดิเวทิน บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี



หนา้ที ่210 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

636 นาง พิศมัย  จตุรทิพประดับ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
637 นาย พิศิษฏ์  เนียมกุล บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
638 นาง พูลศรี  ทองพัฒน์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
639 นาง เพ็ญนิภา  วิรัตินันท์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
640 นาง เพ็ญพร  ดวงมณี บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
641 นาง เพียงใจ  บุญประสงค์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
642 นาย ไพศาล  วารีวะนิช บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
643 นาง ภัสรัสนันท์  เทพเจริญ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
644 นาย มานิตย์  วงศ์อุดม บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
645 นาง เมตตา  กล่ินเมฆ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
646 นาง ยุพิน  ไกรเกตุ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
647 นาง เยาวภา  วงศ์กองแก้ว บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
648 นาย รณชัย  ปุษสะเทวะ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
649 นาง รัชนิดา  วุฒิ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
650 นาง ลภัส  ประทุมชาติภักดี บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
651 นาง วนิดา  รุ่งแดง บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
652 น.ส. วนิดา  สาเมือง บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
653 นาง วรรณดี  เรืองส าเร็จ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
654 นาง วรรณี  นนทวิโรฒ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
655 นาง วรางค์  รัตตกุล บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
656 นาง วิจิตรา  จรูญสนองกิจ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
657 นาง วิมลรัตน์  โพธ์ิประดิษฐ์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
658 นาง วิมลศรี  แจ่มกมล บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
659 น.ส. วิยะดา  เขียวจันทร์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
660 นาง วิลาวัลย์  ดุริยะประพันธ์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
661 นาย วีระชัย  เพชรจ าเริญ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
662 นาย วีระชัย  กรวยทองกุล บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
663 นาย ศักดา  รัตนมุสิก บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
664 น.ส. ศิรพี  อานนทกูล บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
665 นาง ศุภมาศ  มากรักษ์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
666 นาง สมจิต  วาสนา บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
667 นาย สมโชค  สุทธินุ้ย บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

668 น.ส. สมบุญ  รักษานุ่น บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
669 นาง สมพร  วงศ์อุดม บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
670 นาง สมศรี  สมศิลป์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
671 นาง สายสมร  ฉิมเรศ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
672 นาง สุจิตรา  แพวิเศษ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
673 นาง สุทญ์ธาวีม์  มากชู บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
674 นาย สุรชัย  คิวเจริญ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
675 นาย สุรพล  พันธ์ุทอง บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
676 นาง สุรัชฎา  ชูเลขา บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
677 นาง สุรัตนา  รัตนานุพงศ์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
678 นาย สุริยะ  จริตงาม บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
679 นาง สุรีวรรณ  เขตอนันต์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
680 นาย สุเวช  รุ่งแดง บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
681 นาย อดิศักด์ิ  สัมฤทธ์ิ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
682 นาง อภิญญา  จินดาศักด์ิ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
683 นาย อมร  สุขุมทอง บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
684 นาง อมรศรี  รักเหล็ก บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
685 นาง อรทัย  พราหมณ์ทอง บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
686 นาง อรปภา  ฐานะกาญจน์ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
687 นาง อัจฉราภรณ์  แก้วชูทอง บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
688 นาง อารี  พัฒนแช่ม บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
689 น.ส. อ านวย  ล้ิมสุวรรณ บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
690 นาง อุบล  พัคค์สุนทร บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
691 นาย สาคร  รักบ ารุง บ านาญม.ราชภัฎฯ (หักก่อน 5วันท าการ) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
692 นาง กัญญา  จันทร์ทอง บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
693 นาง ขนิษฐา  หวานแก้ว บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
694 นาง ชลลดา  เล่ือมใสสุข บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
695 นาย ชัยรัตน์  กันตะวงษ์ บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
696 นาย ณรงค์  พุทธิชีวิน บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
697 นาง ดวงรัตน์  ปัทมเรขา บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
698 นาย ทรงศักด์ิ  ล้ิมสุรัตน์ บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
699 นาย ทักษิณ  เฝือไชยศรี บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

700 นาย ธงชัย  เครือหงษ์ บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
701 นาง นงคราญ  นุ่มน้อย บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
702 นาง นิตยา  กันตะวงษ์ บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
703 นาย ประสิทธ์ิ  ทองแจ่ม บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
704 นาย เผด็จ  นวนหนู บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
705 นาง พจนีย์  สุวัฒนานุกร บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
706 น.ส. พวงเพ็ญ  ชูรินทร์ บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
707 นาง พวงรัตน์  พวงเดช บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
708 นาง เพลินพิศ  เนติธรรมกุล บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
709 นาย ไพฑูรย์  ปุ่นสุวรรณ บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
710 นาง ยุพยงค์  ศักดา บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
711 นาย วินัย  ชูนวลศรี บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
712 ดร. สมคิด  รัตนพันธ์ุ บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
713 นาย สมเชาว์  ชาตินฤดม บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
714 นาย สาโรช  เนติธรรมกุล บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
715 น.ส. สุกัญญา  งามทอง บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
716 นาย สุทธินันท์  ทิพย์มณี บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
717 นาย สุนทร  พูนเอียด บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
718 พล ฯหญิง สุเพ็ญ  บัวชุม บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
719 นาย เสรี  ด้วงค าจันทร์ บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
720 นาง โสภา  ปุ่นสุวรรณ บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
721 นาย โอภาส  อ่อนทองหลาง บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
722 นาย กมล  นาคมณี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
723 นาย กมล  พิสิฐอรรถกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
724 นาง กมลมาลย์  ราศรี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
725 นาย กมลศักด์ิ  ไชยมุสิก บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
726 นางสาว กรรณิการ์  นาคอยู่ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
727 นาง กรรณิการ์  พัฒนเดช บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
728 นาง กฤษณา  วีระสุนทร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
729 นาง กลอยใจ  อักษรชู บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
730 นาง กอบกุล  โภคภิรมย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
731 นาย กอบศักด์ิ  มานะสาคร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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732 นาง กัญญา  บุญเรือง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
733 น.ส. กัญฐิภา  ศุภลักษณ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
734 นาง กัณหา  กาญจนรักษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
735 นาง กัลยา  บรรจงช่วย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
736 นาง กาญจนา  รักษ์เจริญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
737 นาง กาญจนา  สงนุ้ย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
738 น.ส. กานดา  อัครบัณฑิตสกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
739 นาง กานดา  ทองคลองไทร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
740 นาย การีม  หมัดชา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
741 นาย กิตติศักด์ิ  เอกชีวะ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
742 นาย กิติพร  พงศ์ถนอมศักด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
743 นาง กุสุมา  ปลอดเปล่ียว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
744 นาง เกศินี  พรหมปาน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
745 นาง เกษร  ชูเกตุ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
746 นาย โกเศศ  ยุติธรรม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
747 น.ส. โกสุมภ์  อาภาคัพภะกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
748 น.ส. ขนิษฐา  นาคสุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
749 นาง ขวัญใจ  ศรีวิหะ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
750 นาง คนึงนิจ  อันติมานนท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
751 นาง คนึงนิตย์  ชัยสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
752 นาง คัมพิรา  ธดากุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
753 นาง จงกล  ศรีชู บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
754 นาย จงเจตน์  ศรีขวัญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
755 นาง จงดี  ไกรวงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
756 น.ส. จรวย  ธนวรรณพงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
757 นาง จรวยศรี  เจริญจิต บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
758 นาย จรัล  คัมภีร์ภัทร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
759 น.ส. จรัสศรี  วงศ์พัฒนกิจ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
760 นาง จริยา  ศรียาภัย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
761 นาง จรุงพร  ลิมปนารมณ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
762 นาย จรูญ  กล่อมแดง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
763 นาย จรูญ  จินตนพันธ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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764 นาง จันทนา  เสถียรพงศ์ประภา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
765 น.ส. จันทนา  แซ่ล้อ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
766 นาง จันทนี  วิเชียรชัย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
767 นาง จันทนี  สุขขัง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
768 นาง จันทร์จรัส  พงศ์โสภา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
769 น.ส. จันทร์เพ็ญ  โล่ห์วิสุทธ์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
770 นาง จาริณี  ปัญญา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
771 นาย จารึก  จันทร์นาคิน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
772 นาย จารุวัฒน์  หริตา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
773 นาย จ านง  แสงจันทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
774 นาง จ ารัส  แก้วเช้ือ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
775 นาง จิตรา  พ่วงฟู บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
776 นาง จิตรา  สันติจิตโต บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
777 นาง จินตนา  นาควิเชียร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
778 นาง จินตนา  สุพันทวี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
779 นาย จิรวัฒน์  เนาวนัติ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
780 น.ส. จิระพันธ์  เกียรติพันธ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
781 นาย จิระภพ  สุคันธ์กาญจน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
782 นาง จิราพร  ชีระกาญจน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
783 นาง จิราภรณ์  ฤทธิกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
784 นาง จิราภรณ์  นวลใย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
785 น.ส. จีรพันธ์  พิทักษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
786 นาง จีรภา  เวชพิศ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
787 นาง จุฑาภรณ์  หวังรังสิมากุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
788 นาง จุฑามณี  สีทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
789 นาง จุฑารัตน์  คงทรัพย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
790 นาย จุมพล  วัฒน์บุณย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
791 นาย จุมพล  โสตรโยม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
792 นาง จุรีย์  แสงแก้ว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
793 นาง จุไร  ยอดอุดม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
794 น.ส. จุไรรัตน์  เชิงทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
795 นาย เจริญ  ศรประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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796 นาย เจริญ  นุ้ยนวล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
797 นาย เจริญ  จีระพงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
798 นาง ฉวีวรรณ  นุ้ยบ้านด่าน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
799 นาง ฉวีวรรณ  ภัทรเวชวงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
800 นาง ฉวีวรรณ  ธนธรรมเมธี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
801 นาย ฉัตรกฤษณ์  โยธาพร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
802 นาง ฉันทนา  เช่ียวชาญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
803 นาง เฉลิมขวัญ  สงวนชีพ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
804 นาง ชฎาภรณ์  เฟ่ืองฟุ้ง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
805 นาย ชรัตน์  ไชยปลอด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
806 นาย ชวลิต  สมรักษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
807 นาย ชวัติชัย  ฮะทะโชติ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
808 นาง ชวัลกร  ไชยานุพงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
809 นาง ช่อเพชร  จันทรัมพร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
810 นาง ชะอุ่ม  ปัญญานันท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
811 นาง ชันษา  พลายชุม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
812 นาง ช่ืนกมล  เพชรนาค บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
813 นาง ชุติมา  พัฒนสิงห์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
814 นาง ชุมศรี  เสือเปีย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
815 นาง ชุลี  คุ้มรัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
816 นาง ชุลีรัตน์  เจริญศรี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
817 นาง ชูใจ  ศึกษากิจ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
818 น.ส. ชูพันธ์ุ  สมเก้ือ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
819 นาย เชษฐวุฒิ  สืบสังข์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
820 นาย เชาวลิต  วุฒิพงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
821 นาย โชตรัตน์  ฤทธิภักดี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
822 นาย โชติ  นพรัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
823 นาย โชติพันธ์  มากศิริ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
824 นาง ฐิติมา  เสวตเวช บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
825 น.ส. ณภาภัช  ปฎิฐพร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
826 นาย ณรงค์  นาคใหญ่ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
827 นาย ณรงค์  จาวิสูตร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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828 นาง ณัฐจรี  นกเทศ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
829 นาง ณิชพัณณ์  ศักด์ิโช บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
830 นาง ดรุณรัตน์  ทองนุ่ม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
831 นาง ดวงแข  กระสินธ์ุ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
832 นาง ดวงจันทร์  ขาวนวน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
833 นาง ดามร  ช่วยเล่ือม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
834 นาง ดีรพร  ซุ่นสกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
835 นาง ดุษฎี  สมตน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
836 นาย เดชาวุธ  วัฒนา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
837 นาง เตือนใจ  อุตสาหไศย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
838 นาง เตือนใจ  บัวคล่ี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
839 นาง ถนอมวรรณ  ชนะทัพ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
840 นาง ถวิลวรรณ์  หงษ์บิน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
841 นาย ทนงสินธ์  ล้อมล้ิม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
842 นาย ทรงวิทย์  เกิดก่อ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
843 นาย ทรงศักด์ิ  สวัสด์ิวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
844 นาง ทฤษฎี  ปลอดจินดา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
845 นาย ทวี  ทองปลูก บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
846 นาง ทวี  ศักด์ิสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
847 นาย ทวี  ทองค า บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
848 นาย ทวี  สุดจิตร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
849 นาย ทวีป  ค าหวาน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
850 นาย ทศพร  เพ่ิมทรัพย์สิน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
851 นาง ทองฟู  วงศ์สุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
852 นาง ทัศนัย  สถาพร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
853 นาง ทัศนีย์  สิทธิสุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
854 นาง ทัศนีย์  หวานสนิท บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
855 นาง ทัศนีย์  เด่ียวทิพย์สุคนธ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
856 นาง ทัศนีย์  จิรานันท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
857 นาง ทัศนีย์ลักษณ์  ขวาไทย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
858 นาง ทิพย์วรรณ  เพชรทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
859 นาง ทิพยวรรณ  พิระภิญโญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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860 นาง ทิพวรรณ์  มณีโชติ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
861 นาย เทียนชัย  เพชรวิเชียร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
862 นาย เทียมศักด์ิ  พิริยสถิต บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
863 นาย ธงชัย  ชวะพงษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
864 นาย ธณัฐ  วงศ์อินทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
865 นาง ธนา  ลิมปกรณ์กุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
866 นาย ธนิต  สาเมือง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
867 นาย ธโน  ภู่เช่ียวชาญวิทย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
868 นาง ธรรมประภาส  เรืองทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
869 นาย ธรรมรัตน์  ธรรมศิริไพบูลย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
870 นาย ธรรมรัตน์  ทิพย์บุญทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
871 นาย ธวัช  กาญจนเทพ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
872 นาย ธวัชชัย  รัตนพันธ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
873 นาง ธัญญลักษณ์  หนูนิล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
874 นาง ธัญญา  วงศ์สุบรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
875 นาย ธาดา  สัจจพงศ์พันธ์ุ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
876 นาย ธารา  มณีโชติ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
877 นาย นคร  มีชัย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
878 นาง นงนุช  จาวิสูตร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
879 น.ส. นงเยาว์  เพ็งบุญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
880 นาง นงเยาว์  มณีโชติ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
881 น.ส. นงลักษณ์  วรินทร์เวช บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
882 นาง นงลักษณ์  เรียบร้อย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
883 นาย นพดล  ชนะทัพ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
884 นาง นพวรรณ  สมานสุขุมาล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
885 นาย นรายณ์  พรหมจันทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
886 นาย นเรศ  มีพันธ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
887 นาย นเรศ  ไตรอนุเชษฐ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
888 นาง นฤมล  สมณะ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
889 น.ส. นวนิตต์  สุทธินุ่น บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
890 นาง นวลน้อย  บรรจงเกล้ียง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
891 นาง นวลวรรณ  อัครสาระธีระ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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892 นาง นันท์นภัส  สุทธวิพร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
893 นาง นันทนุช  เวสนุสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
894 นาง นันทพร  วิกรมโรจนานันท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
895 นาง นันทา  ห้องเม่ง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
896 นาง นันทิยา  ศรีประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
897 นาง นัยนา  เพชรแท้ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
898 นาง นัยนา  ศักดา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
899 นาย นิกร  บุญญานุกูล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
900 นาง นิตยา  รัตนพันธ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
901 นาย นิพนธ์  จันทร์ย้อย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
902 นาย นิพนธ์  ศรศักด์ิชัยสิงห์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
903 นาง นิภา  สืบสังข์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
904 นาง น่ิมนวล  จงทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
905 นาย นิยม  เจริญจิต บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
906 น.ส. นิรมล  สินธุเทพรัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
907 น.ส. นิรมล  เพชรรักษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
908 นาง นิลวรรณ  สุรทิน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
909 น.ส. นุกูล  ชัยรัตนะ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
910 นาย เนติพันธ์  หีตจันทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
911 นาง เนืองนิตย์  ขวัญเมือง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
912 นาย ในก้อง  ตุลวัฒนกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
913 นาย บรรจง  ปานช่วย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
914 นาย บรรเทา  มีครุฑ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
915 นาง บังอร  หว่ังประดิษฐ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
916 นาย บันลือ  เจริญลาภ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
917 นาย บ ารุง  สุวรรณรัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
918 นาย บุญช่วย  ค าดา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
919 นาง บุญทรัพย์  ทองพันธ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
920 นาง บุญทิพย์  โชติกล่อม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
921 นาง บุญพา  ไชยแก้ว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
922 นาง บุญย่ิง  พรหมฤทธ์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
923 นาง บุญเรือง  เพ็งหนู บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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924 นาย บุญเลิศ  ดีทองอ่อน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
925 นาง บุญวาสน์  ประเสริฐอุ้ย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
926 นาย บุณยฤทธ์ิ  มากมี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
927 นาง บุบผา  วิชัยดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
928 นาง บุราเพ็ญ  พุทธิชีวิน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
929 นาง เบญจมาศ  คงทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
930 นาง เบญจวรรณ  นิลเวศน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
931 นาย ปภพ  ค ารณฤทธิศร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
932 นาย ประกอบ  ชีระกาญจน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
933 นาย ประกิจ  จันทร์แสง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
934 นาง ประคอง  ชอบตรง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
935 นาง ประคอง  ทองสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
936 นาง ประคองศรี  สอนสง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
937 นาย ประจักษ์  แถมเงิน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
938 นาย ประจักษ์  นันทสุคนธ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
939 นาย ประชา  โชติรัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
940 นาย ประดับ  วิชิต บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
941 นาย ประทีป  ราศรี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
942 นาง ประเทือง  ชุมทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
943 นาย ประนัย  สมเศรษฐ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
944 นาย ประพันธ์  โชคคณาพิทักษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
945 นาง ประไพ  ทองนาเหนือ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
946 นาง ประไพศรี  พงศ์ถนอมศักด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
947 นาง ประภา  เรืองศรี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
948 นาง ประภา  จันทร์ภักดี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
949 นาง ประภาศรี  อุยยามฐิติ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
950 นาง ประมวล  ดีทองอ่อน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
951 นาย ประมูล  บุญศิริชัย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
952 นาย ประยงค์  เหมณี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
953 นาย ประสาน  บ้วนเพชร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
954 นาย ประสาน  รัตนะ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
955 นาย ประสิทธ์ิ  ซุ่นห้วน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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956 นาย ประสิทธ์ิ  พรหมข า บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
957 นาย ประสิทธ์ิ  คชโกศัย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
958 นาย ประเสริฐ  พูลสมบัติ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
959 นาย ประเสริฐ  วงศ์สุบรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
960 นาง ปราณี  เพ็ชรอินทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
961 นาง ปราณี  ปัญญวัฒนกิจ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
962 นาง ปราณีต  ประพันธ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
963 นาง ปรานีต  กิมเสาว์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
964 นาย ปราโมทย์  เนตรรุ่ง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
965 นาย ปรีชา  บุญเต็ม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
966 นาย ปรีชา  นิตย์รัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
967 นาย ปรีชา  เพชรนุ้ย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
968 นาง ปรีดา  นาคประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
969 นาง ปรียา  ทิพยจิตติกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
970 นาง ปรียา  ชูช่วยสุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
971 นาง ปรียาภรณ์  อินทร์แก้ว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
972 นาง ปะราลี  ช่ืนบาน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
973 นาง ปัญรัตน์  อุฬารกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
974 นาง ผกาแก้ว  มากมี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
975 นาง ผกามาศ  เถกิงเกียรติกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
976 นาย ผัน  หอมเกตุ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
977 น.ส. ผุสดี  อัครสาระธีระ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
978 นาย แผ้ว  รุจิระนันทบุตร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
979 ว่าท่ีร.ต. พงศ์ชัย  สุวนันทวงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
980 นาย พงศ์ศักด์ิ  ปัญญานันท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
981 นาย พงษ์ศักด์ิ  สอนสังข์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
982 นาย พนัส  สุรทิน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
983 น.ส. พนิดา  สงวนทรัพย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
984 นาง พเยาว์  เวชพราหมณ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
985 นาง พรทิพย์  ชูสกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
986 นาง พรทิพย์  พรัดเมือง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
987 นาง พรทิพย์  ปรียากร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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988 นาง พรทิพย์  สุขเจริญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
989 นาง พรทิพย์  สุคันธ์กาญจน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
990 นาง พรทิพย์  ปาลคะเชนทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
991 นาง พรทิพย์  ศรีประพันธ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
992 นาย พรพันธ์ุศักด์ิ  พาหะมาก บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
993 นาง พรพิไล  อุบลสถิตย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
994 นาง พรเพ็ญ  ทวยเจริญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
995 นาง พรรณี  คุ้มไทย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
996 นาง พรรณี  ขวัญเมือง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
997 นาง พรรณี  บุญญานุกูล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
998 นาง พรรัตน์  ราชฉวาง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
999 นาง พรศรี  สุวรรณดวง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1000 นาง พรศิริ  นุ้ยนวล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1001 นาย พละพล  พรมจันทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1002 นาง พวงพรรณ  หนูแป้น บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1003 นาง พวงรัชต์  คงเหล่า บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1004 นาง พวงรัตน์  วิพลชัย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1005 นาง พะเยาว์  แสงอรุณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1006 นาง พะเยาว์  สันตานนท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1007 นาง พัชรา  วีระเผ่า บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1008 น.ส. พันทิพา  เอ่ียมคล้าย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1009 นาง พิณัฏฐา  ศรีสิทธิยานนท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1010 นาย พินัย  ชัยเจริญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1011 นาย พิพิธ  ทองจันทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1012 น.ส. พิมณริยา  วัชรานาถ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1013 นาง พิมพ์ประไพ  ตะปินา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1014 นาง พิมพ์ประภา  วีระสุนทร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1015 น.ส. พิมพ์พร  ประกอบศุภนิมิต บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1016 นาย พิศาล  อัครสาระธีระ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1017 นาย พิศิษฐ์  ธรรมศิลา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1018 นาย พิสิษฐ  ศักดา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1019 นาย พุฒชาติ  วีระสุนทร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1020 นาย พูลผล  ช่ืนฉอด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1021 นาง พูลศรี  สุภัทรประทีป บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1022 นาย พูลสุข  ศรีสมบัติ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1023 นาง เพ็ญแข  คงเจริญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1024 น.ส. เพ็ญจันทร์  เชาวพงษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1025 นาง เพ็ญพรรณ  ชูฉิม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1026 น.ส. เพ็ญพรรณ  เกตุสุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1027 นาง เพ็ญศรี  สุขเขียว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1028 นาง เพ็ญศรี  จิวารัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1029 นาง เพียงใจ  พร้อมมูล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1030 นาง เพียงใจ  อธิคมานนท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1031 นาง เพียงพร  สมสุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1032 นาง เพียงพรรณ  ศิริกิจพุทธิศักด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1033 นาง ไพจิตร  กัณรงค์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1034 นาง ไพจิตรศรี  เพชรแสง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1035 นาง ไพฑูรย์  พันธ์ครุฑ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1036 นาย ไพฑูรย์  ลิมปนารมณ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1037 นาย ไพรัตน์  เพชรทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1038 นาย ไพรัตน์  ภูวร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1039 นาย ไพโรจน์  โรจนเมธีสกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1040 นาย ไพโรจน์  เชาวพงษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1041 นาย ไพศาล  กล่อมเอ่ียม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1042 นาง ภมร  จันทรโชตะ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1043 นาง ภาณี  สุทธินวรัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1044 นาง ภิญญา  อุดมศรีศักด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1045 นาย มงคล  พรหมย้อย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1046 นาย มงคล  ทองสินธ์ุ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1047 นาง มณฑนรรห์  สุวรรณรัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1048 นาง มณี  วิชัยดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1049 นาย มณีโชติ  แพเรือง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1050 น.ส. มณีรัตน์  เหาตะวานิช บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1051 นาง มนต์นวพัชร  ศรีแก้วณวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1052 นาย มนตรี  ค าทิพย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1053 นาย มนตรี  ป่ินเพชร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1054 นาย มนูญ  เพชรยอด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1055 นาย มโน  วิชัยดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1056 นาย มะแอน  สะละหมัด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1057 นาง มัชรา  แสงจันทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1058 นาง มัลลิกา  พลดี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1059 นาย มานพ  สุวรรณบุตร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1060 นาง มานิดา  บ้วนเพชร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1061 นาย มานิตย์  สุภัทรประทีป บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1062 นาย มาโนชญ์  เช่ียวชาญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1063 นาย มาโนชย์  ภัทรเวชวงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1064 นาง มาลี  พงศ์ชินฤทธ์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1065 นาง มาลี  ฤทธิรักษา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1066 น.ส. มาลี  ค าภาแก้ว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1067 นาง เมทินี  ตันทสุทธานนท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1068 นาย ยงยุทธ  คงเจริญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1069 นาง ยวงพร  กล่อมเอ่ียม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1070 นาง ยุพดี  สุขนิตย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1071 นาง ยุพิน  ปานดี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1072 น.ส. เยาวดี  นาคพิน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1073 นาง เยาวมิตร  พาโอภาส บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1074 นาง เยาวลักษณ์  หิรัญวา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1075 นาย โยธิน  สุธรรมานนท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1076 นาง รสสุคนธ์  พรหมข า บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1077 นาย รอด  เลอยศขจาย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1078 นาง ระบาย  บุญมาประสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1079 น.ส. ระเบียบ  ไชยมาศ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1080 นาง รัชฎา  จันทร์แสงกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1081 นาง รัชนี  ศรีกฤษณ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1082 นาง รัชนี  วรรณวาสน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1083 นาง รัตนา  บัวงาม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1084 นาง ราตรี  สงวนศักด์ิบารมี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1085 นาง ร าพรรณ  ฤทธิรัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1086 นาง ร าไพ  เก้ือสกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1087 นาง รุจิรานันท์  วุ่นสะยุคะ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1088 นาง เรณู  บ ารุงพล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1089 นาง เรณู  เปรมปรีด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1090 นาง เรณู  ศิวายพราหมณ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1091 นาง เรณู  หวังมุทิตากุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1092 นาง เรวดี  เวชศาสตร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1093 นาย เรวัต  ธีระชัยวรกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1094 นาง ลดาวัลย์  ชูแก้ว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1095 นาง ลดาวัลย์  ศิริสุข บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1096 นาย ล้วน  รอดทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1097 นาง ละมุล  ด้วงทองแก้ว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1098 นาง ละออ  แผ่นมณี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1099 นาง ละออง  บ ารุงรัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1100 นาง ลักขณา  จิตต์นุพงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1101 นาง ลัดดาวัลย์  ทัศนปรีชา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1102 นาง ลัดดาวัลย์  เหมณี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1103 นาง เล็ก  ทองบุรี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1104 นาง เลขา  สุขเขียว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1105 นาง เลขา  แซ่เหล้า บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1106 นาง วฑัญญู  ปล้ืมใจ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1107 นาง วนิดา  ทิพย์บุญทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1108 น.ส. วรรณดี  จันทร์ภักดี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1109 นาง วรรณดี  ศักดา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1110 นาง วรรณภา  พงศ์พุทธางกูร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1111 น.ส. วรรณยุพา  กาญจนพงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1112 นาง วรรณวิมล  ฉวีบุญยาศิลป์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1113 นาย วรรณะ  วงศ์สวัสด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1114 นาง วรรณา  น้อยหีด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1115 นาง วรรณี  เพชรกลับ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1116 นาย วรา  ธรรมสุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1117 นาย วรินทร์  จินโต บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1118 นาง วัชรี  ขาวปริสุทธ์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1119 นาย วัฒนา  จันทรัมพร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1120 นาง วันทนี  เหมทานนท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1121 นาง วันทนีย์  ก่อสกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1122 นาง วันเพ็ญ  ขวัญพุฒ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1123 น.ส. วัลภา  ค ารณฤทธิศร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1124 นาง วัลภา  เนตรรุ่ง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1125 นาง วัลย์เพียร  จานทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1126 นาย วิชัย  เพชรแท้ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1127 นาย วิชิต  ทองค างาม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1128 นาย วิชิต  โต๊ะขวัญแก้ว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1129 นาย วิเชียร  ปาลโมกข์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1130 นาย วิเชียร  ชูฉิม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1131 น.ส. วิณัฐ  ชยัณฐมพันธ์ุ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1132 นาย วิทยา  เพชรสว่าง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1133 นาย วิทยา  พงษ์พานิช บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1134 นาย วินัย  ฮ่อบุตร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1135 น.ส. วิภาดา  ทีปิรัช บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1136 นาง วิมล  นาคเพชรพูล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1137 นาง วิมลศิริ  รักษ์เจริญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1138 นาย วิรัช  ศรีศุภลักษณาการ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1139 นาย วิรัช  สัมภวมานะ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1140 นาย วิรัช  เศวตศิลป์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1141 นาย วิรัช  กล้าหาญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1142 นาย วิรัตน์  รอดนิตย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1143 นาย วิรัตน์  บุญชู บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1144 นาง วิรัมภา  คงบุญรักษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1145 นาย วิริยะ  อนุพงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1146 นาง วิลาวัณย์  แดงก่อเก้ือ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1147 นาง วิลาวัณย์  แท่นนิล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1148 นาง วิไล  ฤทธิภักดี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1149 น.ส. วิไล  สุวรรณาคิน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1150 นาง วิไลพร  รัตนานุพงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1151 นาย วิวัฒน์  อักษรชู บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1152 นาย วิวัฒน์  รอดเกิด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1153 นาง วิวัลย์  ต้ังเจริญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1154 นาย วิศาล  แก้วมีศรี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1155 นาย วิศาล  ศรีมหาวโร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1156 นาย วิศิษฐ์  น้อยหีด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1157 นาย วิสิทธ์ิ  จิตร์เลขา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1158 นาย วีรชาติ  สุวรรณวงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1159 นาง วีรยา  นิตย์มี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1160 นาย วีระ  ล่ิมสกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1161 นาย วีระศักด์ิ  วีระเผ่า บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1162 นาย โวหาร  สอนสง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1163 นาง ศตพร  ทิพยกุลานนท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1164 น.ส. ศยามล  อินทสอน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1165 นาง ศรีสุรัตน์  ศรียาภัย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1166 น.ส. ศศิธร  โรจนวีระ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1167 นาง ศศิธร  คู่ควร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1168 นาย ศักดา  เด่ียววนิช บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1169 นาง ศิริ  กาพย์เกิด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1170 นาง ศิริกาญจนา  สวัสด์ิลออ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1171 นาง ศิรินาฏ  เพชรรัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1172 นาง ศิริพร  รักนาม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1173 นาง ศิริพร  บุญสอาด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1174 นาง ศิริพร  จิตมุ่ง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1175 นาง ศิริวรรณ  ตรีพงศ์พันธ์ุ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1176 นาง ศิริวรรณ  กุศลชู บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1177 น.ส. ศิวพร  คล้ายทิพย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1178 นาง ศิวาลัย  นงค์นวล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1179 นาย ศุภกิจ  บุญเลิศกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1180 นาย ศุภโชค  ศิริสุข บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1181 นาย ศุภลักษณ์  ศรีรัตนาภรณ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1182 นาง ศุภลักษณ์  เยาวภาคกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1183 นาง ศุภลักษณ์  เหง่ียมไพศาล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1184 นาง ศุภวรรณ  สอนสังข์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1185 นาง สงวน  เจษฎานนท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1186 นาย สง่า  นวลละออง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1187 นาง สดศรี  ทวีวิทย์ชาครียะ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1188 นาง สถาพร  สังข์ขาวสุทธิรักษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1189 นาย สถิต  แก้วเช้ือ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1190 นาย สถิตย์  จันทวี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1191 นาง สน่ัน  นิลสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1192 นาย สนิท  สองสีโย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1193 นาย สมเกียรติ  ตันสกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1194 นาย สมคิด  ขวัญพุฒ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1195 นาง สมจิต  ชูเขียว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1196 นาง สมจิตร  กลับวิเศษ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1197 นาง สมใจ  จินตนพันธ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1198 นาง สมใจ  ฉ้วนต้ัน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1199 นาย สมชาย  จิระเดชะ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1200 นาย สมโชติ  เพ็งเจริญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1201 นาย สมนึก  เกตุแสง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1202 นาง สมบัติ  ศรีสุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1203 นาย สมบูรณ์  ตะปินา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1204 นาง สมบูรณ์  พัฒนศิริ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1205 นาง สมบูรณ์  มีเผือก บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1206 นาย สมปราชญ์  รักษาวงษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1207 นาย สมรัชช์  พัฒนพงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1208 นาย สมศักด์ิ  ฉิมเรศ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1209 นาย สมศักด์ิ  ชอบตรง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1210 นาย สมศักด์ิ  ลาวัณย์วัฒนกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1211 นาง สมหญิง  รู้เจียมสิน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1212 นาย สฤษด์ิ  ชัยสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1213 นาย สวรรค์  ด้วงทองแก้ว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1214 นาง สะอ้ืน  สุขสม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1215 นาย สาคร  นาคสุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1216 นาย สามารถ  ทวีสิน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1217 นาง สายชล  นวลละออง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1218 นาง สายพรรณ  ธรรมจารุวัฒน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1219 น.ส. สาวิตรี  พิริยะสถิตย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1220 นาง ส านวน  สุทิน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1221 นาง ส าเนา  ทิพย์มณี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1222 นาง ส าเนียง  หนูสังข์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1223 นาง ส าเนียง  สมรักษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1224 นาย ส ารวม  จันทร์แสงกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1225 นาง ส ารวม  พุ่มวิเศษ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1226 นาย ส าราญ  เทพทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1227 นาย ส าราญ  เผือกคง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1228 นาง ส าลี  อุทัชมาศ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1229 นาย สิทธิเดช  วิเชียรชัย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1230 นาย สิริชัย  วงศ์พัฒนกิจ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1231 น.ส. สิริพรรณ  เจริญลาภ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1232 นาง สิริภานันท์  สุวรรณช่ืน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1233 นาง สิริลักษณ์  ช่วยสงค์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1234 นาง สิริวรรณ  ตัณฑศรี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1235 น.ส. สีดา  ข ากล่ิน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1236 น.ส. สุกัญญา  ฤทธิมนตรี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1237 น.ส. สุกันยา  คชนาค บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1238 นาง สุกัลยา  สถาวรนันท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1239 น.ส. สุคนธา  ว่องวิทยา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1240 น.ส. สุจรีย์  จินตนากาญจน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1241 นาง สุจิตรา  รักษ์แดง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1242 นาง สุจิตรา  ทองหัตถา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1243 นาย สุจินต์  นาวารัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1244 นาย สุชา  ราชฉวาง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1245 นาง สุชาดา  คงสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1246 นาย สุชาติ  แสนเฉย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1247 นาย สุชาติ  ไชยแก้ว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1248 นาย สุชาติ  ห้วยจันทร์หอม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1249 นาย สุชาติ  จิรานันท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1250 นาย สุชาติ  ชัยรัตนะ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1251 นาย สุชาติ  หงษ์ทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1252 นาง สุณิสา  เทพประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1253 นาง สุณี  โรจนเมธีสกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1254 น.ส. สุณี  พงศ์ย่ีหล้า บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1255 นาง สุดจิตร  พูนเอียด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1256 นาง สุดฤทัย  ว่องวิทยา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1257 นาง สุดา  สงคงคา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1258 นาง สุทธิญา  นิลอรุณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1259 นาย สุทธิพงษ์  ทองสร้าง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1260 นาย สุทธิพร  กล่อมทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1261 นาย สุทธิพัฒน์  อมรกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1262 นาย สุทิน  สุวรรณมณี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1263 นาย สุเทพ  เทโหปการ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1264 นาย สุเทพ  วิริยะนานนท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1265 นาย สุเทพ  ทองแซม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1266 นาย สุธน  ช่วยเกิด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1267 นาง สุธนี  จันทรมหา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1268 นาย สุธรรม  ธรรมรัฐกานต์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1269 นาง สุธารัตน์  บุญมา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1270 นาง สุธารา  สังข์กรด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1271 น.ส. สุธิดา  พัลลภดิษฐ์สกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1272 นาง สุธิดา  พรหมภักดี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1273 นาย สุนทร  เจริญรักษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1274 นาย สุนทร  ฤทธิรักษา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1275 นาง สุนทรี  แข่งขัน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1276 น.ส. สุนันทา  ผดุงศิลป์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1277 นาง สุนันทา  อินทชาติ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1278 นาย สุนิตย์  พิมาน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1279 นาย สุนิตย์  ปรีชา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1280 นาง สุนีย์  บัวทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1281 นาง สุพรรณริกา  วัฒน์บุณย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1282 นาง สุพิชชา  โกศล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1283 นาง สุพินดา  หนูเอียด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1284 นาง สุเพ็ญ  เพชรเรียง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1285 น.ส. สุเพ็ญศรี  โกศลเวช บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1286 นาย สุภักด์ิ  มุขดาร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1287 นาย สุภาค  เรืองศรี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1288 นาง สุภางค์  ชัยสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1289 นาย สุภาพ  กลับวิหค บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1290 นาย สุภาพ  ศรียาภัย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1291 นาง สุภาพร  ชุ่มช่ืน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1292 นาง สุภาภรณ์  เด่ียววานิช บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1293 นาง สุภาภรณ์  ก่อวนิช บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1294 นาง สุภารัตน์  บุญมี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1295 นาง สุภาวดี  เดชารัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1296 นาง สุมน  ศรัทธาสุข บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1297 นาง สุมนา  ภู่ไพบูลย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1298 นาง สุมิตรา  ชนะทัพ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1299 นาย สุรชัย  แพเพชรทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1300 นาย สุรชัย  ทับจันทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1301 นาย สุรพล  อินทรภิรมย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1302 นาย สุรพล  นาควานิช บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1303 นาย สุรพล  เพชรชนะ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1304 นาย สุรศักด์ิ  กุลวงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1305 นาย สุรัตน์  ศิริไพบูลย์สินธ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1306 นาย สุรีย์  สมสุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1307 นาง สุวคนธ์  เพชรสุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1308 นาง สุวณี  จินโต บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1309 นาย สุวดิษฐ์  สังข์นคร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1310 นาย สุวนัย  ทองสุข บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1311 นาง สุวพันธ์  เกิดเสวียด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1312 นาง สุวรรณ  ใจสว่าง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1313 นาย สุวิช  การพร้อม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1314 นาย สุวิทย์  เทพพิพิธ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1315 นาง เสง่ียม  นวลคล้าย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1316 นาง เสง่ียม  สุวรรณวงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1317 นาง เสง่ียม  อรรถพร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1318 นาย เสริมศักด์ิ  ศรีสุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1319 นาย เสรี  กลับวิเศษ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1320 นาย เสวตร  เวชศาสตร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1321 นาง เสาวคนธ์  เพชรรัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1322 น.ส. เสาวณี  พุ่มแสง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1323 นาง เสาวณีย์  คุณวุฒิกร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1324 น.ส. เสาวนีย์  เพชรทรัพย์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1325 นาง เสาวภา  สมเศรษฐ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1326 นาง เสาวรัตน์  การพร้อม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1327 นาง เสาวลักษณ์  สังข์ทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1328 นาง เสาวลักษณ์  หนูนิล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1329 นาง เสาวลักษณ์  หนูรอด บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1330 นาย แสนดี  เบญจพงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1331 นาย โสพิน  พรหมปาน บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1332 น.ส. โสพิศ  โชติสิงห์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1333 นาย โสภณ  ขุนเพชร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1334 น.ส. โสภา  หนูช่วย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1335 น.ส. โสภี  บัวจันทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1336 นาง โสรัจจ์  มากเพชร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1337 นาง โสวดี  นิลสม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1338 นาง หทัยกาญจน์  ช่วยย้ิม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1339 นาง หนูยอง  วงศ์อินทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1340 น.ส. หรรษา  สัตยาคม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1341 นาง องุ่น  สุขสมพร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1342 นาย อดิโรจน์  วาณิชย์ปกรณ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1343 นาง อนงค์  สถาพร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1344 นาง อนงค์  สุวรรณวงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1345 นาง อนงค์  วีระกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1346 นาง อนงค์นิตย์  นวมเศวตร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1347 เรือโท อนันต์  ใจสมุทร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1348 นาง อภัยรัตน์  ทิพย์พินิจ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1349 นาง อภิญญา  เผือกสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1350 นาย อภินันท์  พาหะมาก บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1351 นาย อภิพัฒน์  จิวารัตน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1352 นาง อมรรัตน์  ชูจันทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1353 นาง อมรศรี  มุกดาพิทักษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1354 นาง อมราพร  อุดมศิริสุข บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1355 นาง อรพรรณ  สมบัติไทย บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1356 นาง อรเพ็ญ  ศรีสกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1357 นาย อรรถวุฒิ  บุญทวี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1358 นาง อรวรรณ  โสตรโยม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1359 นาง อรวรรณ  เรืองทอง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1360 นาง อรัญเยีย  นาสัก บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1361 นาง อริยา  มุขดาร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1362 นาง อรุณ  แสงจันทร์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1363 นาย อรุณ  มณีวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1364 นาง อรุณ  ศรีศุภลักษณาการ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1365 นาง อรุณศรี  สังข์นคร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1366 นาง อวยพร  เดชอุดม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1367 นาง อวยพร  นิยะกิจ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1368 นาง อังคณา  จันทรุจานนท์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1369 นาง อัจฉรา  สุนทรปกรณ์กิจ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1370 นาง อัญจิรา  เพชรรักษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1371 นาง อัญชลี  บุญญานุกูล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1372 นาง อัญชลี  เกาฎีระ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1373 นาง อัตถาพร  ภัทรวรสูตร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1374 นาง อาภรณ์  เทพธัญญ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1375 นาง อาภรณ์  อ าพันกาญจน์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1376 นาง อาภรณ์  วงศ์วิเชียร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1377 นาง อาภา  สาเมือง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1378 นาย อารมณ์  ราษฎร์เจริญ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1379 นาง อารี  เพ็งมาก บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1380 นาง อารี  ลักขณา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1381 นาง อารี  บุษย์แก้ว บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1382 นาย อ านวย  นาคทัต บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1383 นาง อ าพรพรรณ  กล่อมแดง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1384 นาย อ าพล  สถาพร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1385 นาง อ าไพ  อินณรงค์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1386 นาง อ าภา  บุญเกษม บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1387 นาง อ าภา  จันทร์คีรี บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1388 นาง อิงอร  จิตร์เลขา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1389 นาง อุดมพร  ประพันธ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1390 นาง อุดมลักษณ์  ศรีสุจริต บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1391 นาง อุบลวรรณ  ขอประเสริฐ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1392 นาง อุราวรรณ  ค าดา บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1393 นาง อุไร  เพชรวิเชียร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1394 นาง อุไรวรรณ  วารีสุวรรณ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1395 นาง อุไรวรรณ  วชิรเชาวพงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1396 นาง เอ้ือพร  ล่ิมสกุล บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1397 นาง เอ้ือพร  ศรีพร บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1398 นาง เอ้ือพันธ์  สุวรรณฤกษ์ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1399 นาง โอชา  แดงก่อเก้ือ บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1400 นาย โอชา  แก้วศรีช่วง บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1401 นาย โอภาส  กุศลชู บ านาญอ าเภอเมือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1402 นาย จริยะ  บุญโอภาส บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1403 นาง จารีย์  วุฒิพงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1404 นาง ทัศนีย์  ขนอม บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1405 นาย ประสิทธ์ิ  ทับทิมทอง บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1406 นาง เพ็ญศรี  พรหมอักษร บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1407 นาย มนต์ชัย  วุฒิพงศ์ บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1408 นาย มาณพ  ห่อเพชร บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1409 นาย สงวนศักด์ิ  วงศ์พัฒนกิจ บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1410 นาง สุวรรณลา  ฉิมเรศ บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1411 นาง สุวรรณี  ณ. พัทลุง บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1412 นาง กรณิศ  หนูสุทธ์ิ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1413 นาง กรุณา  รัตนพันธ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1414 นาย ไกรศร  กรดมาก ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1415 นาง ขนิษฐา  นาวีวงค์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1416 นาง คนึง  ศิริเพ่ิมพูลธรรม ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1417 นาย จรัล  สารเทพ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1418 นาง จันทร  นิลพัฒน์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1419 นาง จันทร  พุทธช่ืน ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1420 นาง จันทร์สุดา  ร่มเมือง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1421 นาง จารี  ศรีไพโรจน์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1422 นาง จิตรา  ไชยจันดี ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1423 น.ส. จิราพร  หนูสุด ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1424 นาง จีรนันท์  ตรียุทธ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1425 นาง เฉลา  เพชรคุ้ม ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1426 น.ส. เฉลิมศรี  ยันตรทิปะ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1427 นาย ชวลิต  เรืองศรี ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1428 นาย ชัยยศ  ชัยรัตนวงศ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1429 นาง ชุติมา  รัตนพฤกษ์ขจร ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1430 นาย ชูศักด์ิ  สวนานนท์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1431 น.ส. ฐาปนิก  สุริยฉาย ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1432 น.ส. ณัชชา  เกิดทรัพย์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1433 นาง ดวงกมล  เรืองทอง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1434 นาย เดชา  ไทยมานิตย์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1435 นาย ทศพร  ชูราศรี ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1436 นาง นงพร  จิตสงค์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1437 น.ส. นวลค า  เย็นแจ่ม ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1438 น.ส. นันทพร  ชนะเพชร ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1439 นาง นัยนา  จันทรา ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1440 นาย นิคม  เถียรวิชิต ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1441 น.ส. นิติมา  สิงห์ปลอด ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1442 น.ส. นิภาพร  ตันติเวชวงค์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1443 นาง บุญเรือง  บุบผาชาติ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1444 นาง บุญศรี  ทองด้วง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1445 นาง บุบผา  สวัสด์ิวรรณ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1446 น.ส. เบญจรัตน์  ชุมทอง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1447 น.ส. เบญจวรรณ  หะสะเล็ม ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1448 น.ส. ปนัดดา  เฉลิมพิพัฒน์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1449 นาย ประจวบ  ทองภู่ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1450 นาง ประทิน  เผือกเดช ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1451 นาง ปรีดา  ละออสุวรรณ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1452 นาง ปรีดา  ก๋งหมึง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1453 นาย ปิยะทัศน์  วิชิตแย้ม ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1454 นาง เปรมฤดี  ขวัญเรือน ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1455 นาง พรทิพย์  รอดเรือง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1456 นาง พรทิพย์  ข าอนันต์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1457 นาง พรรณี  สุวรรณพิวัฒน์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1458 นาย พฤทธ์ิ  ราศรี ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1459 นาย พสุชา  อาจณรงค์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1460 น.ส. พัชรี  เวทยา ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1461 นาย พิสิษฐ์  พร้ิมพราย ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1462 นาย พีระเดช  นิลสวัสด์ิ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1463 น.ส. เพชรรัตน์  ศราภัยวานิช ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1464 น.ส. เพ็ญพิศ  เกล้ียงเกิด ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1465 นาง เพียงตะวัน  ทองรักษ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1466 นาย ภัทรวิทย์  สุขเขียว ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1467 นาง ภัทรา  สุวรรณโชติ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1468 นาง ภัสสร  เกียรติพิริยะ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1469 นาง ภิชาพร  วุฒิจันทร์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1470 น.ส. มนตราลักษณ์  จาตุรพล ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1471 นาย ยงศักด์ิ  เฉิดฉายมณีนิล ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1472 นาง ยุพา  บูรณะสมบัติ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1473 น.ส. ยุพิน  ฉอสวัสด์ิ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1474 นาง ยุวนาถ  พูลสมบัติ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1475 น.ส. เยาวภรณ์  ค ามี ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1476 นาง รัชดาวรรณ  สังข์เพชร ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1477 นาย รัชพล  เนียมกุล ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1478 นาง รุ่งรัตน์  เยาว์นุ่น ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1479 นาง ลาวัลย์  บุญทรง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1480 นาง วนิดา  สวัสด์ิวงศ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1481 นาง วนิดา  ประยุทธยรรยง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1482 นาง วรรณวิมล  สุขเมือง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1483 นาง วรรณะ  บุญชาติ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1484 นาย วรส  เรืองนุ้ย ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1485 นาง วัฒนา  รัตนานุพงศ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1486 นาง วันดี  สุจริต ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1487 นาง วันทนี  สันตานนท์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1488 นาง วันทนี  เก้ือกล่ิน ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1489 น.ส. วันวิสาข์  เพ็ญจันทร์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1490 นาง วัลภา  ศรีเจริญ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1491 นาย วิเชียร  กลับวิหค ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1492 น.ส. วิไลลักษณ์  อินทวงศ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1493 นาย วิศิษฐ์  บัวชุม ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1494 น.ส. ศรีวิลัย  แก้วหัวไทร ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1495 นาย ศักด์ิพินิจ  จิตสงค์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1496 นาย สมเกียรติ  แก้วประดิษฐ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1497 นาย สมควร  เห็นจริง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1498 นาง ส้มป่อย  ทิพย์ญาณ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1499 นาย สานิตย์  ซุ่นก่ี ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1500 นาง ส าเนียง  ศรีวิศาล ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1501 นาง สิริเพ็ญ  ศรเกษตริน ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1502 นาง สิริวรรณ  หวังสุด ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1503 นาง สุณีรัตน์  ซังธาดา ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1504 นาง สุดา  เร่ิมฤกษ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1505 น.ส. สุนิตา  วิชัยดิษฐ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1506 น.ส. สุนิษา  อินทร์โสม ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1507 นาง สุภาพันธ์  สุขสม ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1508 นาง สุภาวรรณ  ครุฑคาบแก้ว ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1509 นาง เสาวณีย์  บุญยะเดช ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1510 นาง เสาวณีย์  ช านาญศรี ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1511 นาง เสาวลี  พัฒนรักษ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1512 นาง หยกแก้ว  พลดี ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1513 นาง ห่วง  สนเลม็ด ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1514 นาง อนงค์  ฉิมใหญ่ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1515 นาง อมรรัตน์  อ่อนหาดพอ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1516 น.ส. อรวรรณ  นวนหนู ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1517 นาง อรษา  ใจซ่ือ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1518 น.ส. อ่อนอนงค์  จิตสงค์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1519 นาง อินทิรา  คุ้มภัย ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1520 นาง อุบล  เอ้ือศรีวัฒนากุล ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1521 นาง อุราวัลย์  สุวรรณวิหค ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1522 นาง อุไรวรรณ  ไชยมุสิก ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1523 น.ส. กัลยา  พุทธรักษา ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1524 นาย กิตติพล  เพ็ชรแบน ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1525 นาย เกียรติศักด์ิ  เพชรหับ ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1526 นาง จิตรา  ศิริยงค์ ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1527 นาย ชานนท์  ไชยสิทธ์ิ ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1528 นาย ช านาญ  อินทร์ทิม ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1529 นาง ณัฐฌา  วีระวานิช ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1530 นาย ทศพล  อุดมลาภ ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1531 นาง นพพร  สกุลพงศ์ ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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1532 นาย นิคม  ก าแพงแก้ว ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1533 นาง นิศารัตน์  สิทธิเดชไพบูลย์ ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1534 นาย บัณฑิต  สาริพัฒน์ ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1535 นาง ประชิต  ตันสูงเนิน ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1536 นาย พินัย  รัตนานุพงศ์ ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1537 นาง เพ็ญศรี  อุนาวงค์ ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1538 นาง เพลินชม  ละม้าย ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1539 นาย ร าพึง  ดิษฐ์บุตร ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1540 นาย เรืองชัย  นุชพานิช ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1541 นาง วิลาศ  บุญเกตุ ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1542 นาย สมหมาย  ระมัด ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1543 นาย สุนทร  วิชัยดิษฐ ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1544 น.ส. สุพร  ผ้ึงประสงค์ ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1545 นาย สุรัตน์  สังข์คร ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1546 นาง หัทยา ขยัน  มอร์ฮาร์ท ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1547 นาย อนุพงษ์  หม่ืนชัยยะ ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1548 นาย อรุณ  ปานดี ลาออกจากราชการ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1549 นาง เจียมใจ  หนูไกรหงษ์ สมาชิกเกษียณอายุ (ผ่อนผัน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1550 น.ส. วันเพ็ญ  คามวารี สมาชิกเกษียณอายุ (ผ่อนผัน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1551 นาย สมาน  พรหมเพศ สมาชิกเกษียณอายุ (ผ่อนผัน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1552 น.ส. รัตนา  บัวเพชร สมาชิกลาออกจากหน่วยงาน (ผ่อนผัน) ร.ร.สุราษฎร์ธานี

1 นาง ยุพเรศ  วัฒนเช้ือ บ านาญ ทต.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
2 นาย ประทีป  แป้นแก้ว บ านาญ ว.เทคนิคกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
3 นาง กนกรัตน์  นกเพชรทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
4 นาง กนกรัตน์  อินทร์จันทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
5 นาง กมลรัตน์  เพชรสุทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
6 นาย กฤษฎา  วงศ์สวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
7 นาง กฤษณวรรณ  หิรัญเรือง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
8 นาง กัลยา  นุ้ยเพชร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
9 นาง ก่ิงแก้ว  กล่ านคร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
10 นาย กิตติพัฒน์  เลิศยุทธิไกร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
11 นาย กุศล  พัฒนเพชร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
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12 นาย โกวิทย์  หีตนาคราม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
13 นาง ขนิษฐา  ด่านกุลชัย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
14 นาย คณิศ  เพชรมณี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
15 นาย ค่ิน  ผลาสิงห์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
16 นาย คุณานนต์  อินทรสมบัติ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
17 นาย จงเกิด  แซ่หงอ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
18 นาง จริยา  พรหมมณี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
19 นาย จรูญ  เมืองน้อย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
20 นาง จันทรา  จามพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
21 นาง จารุวรรณ  ชัยงาม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
22 นาย จิตณรงค์  ชัยชนะ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
23 นาง จินตนา  เพชรมณี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
24 นาง จิรัชยา  แดงเก้ือสกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
25 นาง จิรัฎฐ์ธรณ์  แก้วทองเมือง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
26 นาง จีรนันท์  จิรศิลป์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
27 นาย จีระพนธ์  รินเกล่ือน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
28 นาย จีระวัฒน์  รินเกล่ือน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
29 นาง จุรี  วิชิตแย้ม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
30 นาง ฉลวย  อยู่ประสิทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
31 นาย ชยานันต์  ศรีพรหม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
32 นาย ชอบเกียรติ  พูลสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
33 นาย ชาญ  มีเชย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
34 นาย ชาตรี  จิตรมุ่ง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
35 นาย ช านาญ  บุญชู บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
36 นาย ช านาญ  หนูจีนเส้ง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
37 นาย ช านิ  เพชรรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
38 นาง ชูศรี  นุ้ยหีต บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
39 นาย ชูศักด์ิ  ล่ันนาวา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
40 นาง ฐิติมา  ร าไพ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
41 นาย ณรงค์  ศรีทองกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
42 นาง ณัฐชา  มีชัย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
43 น.ส. ดวงแข  แก้ววิมล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม



หนา้ที ่240 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

44 นาง ดวงใจ  สุรียพรรณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
45 น.ส. ดารณี  สมพิชัย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
46 นาย ดิเรก  แจ่มสุริยา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
47 นาง เตือนใจ  บริบูรณ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
48 นาง ถนอมทรัพย์  โรจนรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
49 นาย ทนุพันธ์  หิรัญเรือง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
50 นาย ธงชัย  หิมทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
51 นาย ธ ารงค์  เพชรมณี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
52 นาง ธิดารัตน์  รินเกล่ือน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
53 นาง นงลักษณ์  ปล้ืมใจ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
54 นาง นงลักษณ์  สุขเกษม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
55 ว่าท่ีร.อ. นพรัตน์  พรหมมณี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
56 น.ส. นันทยาภรณ์  ซ้ายพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
57 นาย นิกร  ทรัพย์มี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
58 นาย นิคม  บัวแก้ว บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
59 นาง นิตยา  กอบวัฒนกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
60 นาง นิภา  ขอจิตต์เมตต์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
61 นาง นิรมล  พัฒน์คล้าย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
62 นาง นิรมล  อนุรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
63 นาง บังอร  เพชรสองเมือง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
64 นาง บ าเพ็ญ  ปานแดง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
65 นาง บุญมาก  โกละกะ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
66 นาง บุญย่ิง  นัยนารถ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
67 นาง เบญจมาศ  วงศ์พงษ์ค า บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
68 นาง เบ็ญจา  พูลสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
69 นาย ประกอบ  รินเกล่ือน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
70 นาย ประจักษ์  หนูหลิบ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
71 นาง ประดับ  พรหมพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
72 นาย ประพฤติ  สายฟ้า บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
73 นาย ประไพ  สุทธิรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
74 นาย ประมวล  ถนอม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
75 นาย ประวิทย์  เพชรรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
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76 นาย ประสิทธ์ิ  เทพเล่ือน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
77 นาย ปรีชา  พูลต้ิม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
78 นาง ปรีดา  พรหมเพชร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
79 นาง ปรีดา  ศรีรุ่งเรือง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
80 นาง ปัญจะ  เมฆเมือง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
81 นาง ปัทมา  มาลารัตน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
82 นาง ปานทิพย์  เกล้ียงเกลา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
83 นาง ปิยนาต  วิชัยดิษฐ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
84 นาง ปิยนาถ  แพคีรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
85 นาง ผานิต  รัตนมุสิก บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
86 นาย พยูน  ไชยชนะ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
87 นาง พเยาว์  เศวตเวช บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
88 นาง พรทิพย์  เพชรรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
89 นาง พรทิพย์  ชาตะสุชาติ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
90 นาย พรทิพย์  เพชรเก้ือ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
91 นาง พรเพ็ญ  สุขาภิมัณฑ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
92 นาง พรรณี  คชสิทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
93 นาง พวงรัตน์  ยวนเกิด บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
94 นาย พิทยา  สุทธินุ่น บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
95 นาย พินิต  แสงแก้ว บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
96 นาย พิมล  จันทร์สว่าง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
97 นาย พีระพร  โอมี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
98 นาย พูนศักด์ิ  นาคคร้ืน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
99 น.ส. เพ็ญศรี  ชูแดง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
100 นาย ไพฑูรย์  ปล้ืมใจ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
101 นาง ไพเราะ  ใจจ้อง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
102 นาง เฟ่ืองฟ้า  นาวารัตน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
103 นาง ภัทรียา  ศรีเมือง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
104 นาย ภานุพันธ์  บริสุทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
105 นาง ภาวนา  เทพทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
106 นาง มานิดา  สุทธินุ่น บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
107 นาย มานิต  จิตสงค์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
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108 นาย มาโนช  บุญชู บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
109 นาย มีโชค  สามัตถิยากร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
110 นาย ยงยุทธ  สุขเกษม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
111 นาย ยงยุทธ  ใจเอ้ือ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
112 นาง ยุวดี  รัตนะ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
113 นาง เยาวนิตย์  ชูเพชร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
114 นาง เยาวลักษณ์  สุทธินุ่น บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
115 นาง รัชณีย์  ทาบสุวรรณ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
116 น.ส. รัตนา  โอมี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
117 นาง รัตนา  เมฆเสน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
118 นาง รัตนาภรณ์  อุดมศรีโยธิน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
119 นาง เรณู  หีตจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
120 นาย ลออ  อินทร์จันทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
121 นาง ละม้าย  โนนใหญ่ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
122 นาง ละออง  เป็ดสุวรรณ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
123 นาง ละออง  พรหมมณี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
124 น.ส. ลัดดาวัลย์  สุทธินุ่น บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
125 นาง ลาวัลย์  พัฒนเพชร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
126 นาง วงจันทร์  วงศ์สวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
127 นาง วนิดา  เมษสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
128 นาง วรนาถ  เพชรเก้ือ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
129 นาง วรรณรัตน์  รัตนฉายา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
130 นาง วรรณี  ชุมเขียว บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
131 นาง วรรณี  ณ สมาน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
132 นาย วรุต  อนุรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
133 นาง วลัดดา  คงนิล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
134 นาย วัชรพล  พาราฤกษ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
135 นาย วัชระ  ขวัญยืน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
136 นาย วัชรินทร์  วิชัยดิษฐ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
137 นาง วันดี  พรหมเมศร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
138 นาย วัลลภ  พรหมจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
139 นาย วิชัย  สุบรรณ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
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140 นาย วิชัย  ยมกลาง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
141 นาย วิทยา  แสงทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
142 นาย วินัย  จันทร์สว่าง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
143 นาย วินัย  เมฆเสน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
144 นาง วิไล  ใจดี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
145 นาย ศรายุทธ  ปิยบรรพต บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
146 นาย ศรายุทธ  เกล้ียงเกลา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
147 นาง ศรีประพันธ์  คงเกตุ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
148 นาย ศักด์ิชัย  มังคลาจารย์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
149 นาง ศิริ  ศรีสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
150 นาง ศิริรัตน์  นพคุณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
151 น.ส. ศิริรัตน์  เพชรประภัสสร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
152 นาง ศิวนิต  แซ่เล้า บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
153 นาง ศุภรัตน์  เทพเล่ือน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
154 นาง ศุลีพร  วิชิตสังค์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
155 นาย สมใจ  ส้มแก้ว บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
156 นาย สมชาย  ธรรมธวัช บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
157 นาย สมโชค  นกเพชรทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
158 นาย สมทบ  รักเมือง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
159 นาง สมนึก  ดุลยไพรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
160 นาย สมพร  ศรีสุนทร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
161 นาย สมภพ  ด ารงนิธิกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
162 นาง สมฤดี  ชัยปิตินานนท์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
163 นาง สมศรี  อัครกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
164 นาย สมัย  อุ่นใจ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
165 นาย สหพร  หนูรอด บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
166 นาย สามารถ  ฤทธิพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
167 นาง สารภี  นุ้ยเพชร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
168 น.ส. สารี  มีเดช บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
169 นาย สิทธิพล  พรหมมณี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
170 นาง สิริเพ็ญ  ปล้ืมใจ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
171 นาง สิริลักษณ์  ยกอ่ิน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
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172 นาง สุคนธ์  หนูจีนเส้ง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
173 นาง สุจารี  แถมเงิน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
174 นาง สุจิตรา  มังคลาจารย์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
175 นาง สุจิรา  สังขรัตนบวร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
176 นาย สุเชต  ศรีกวางทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
177 นาง สุดา  น้ าเงิน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
178 น.ส. สุดาณี  ทับสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
179 นาย สุติยะ  ชูหนู บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
180 นาย สุทีป  สุวรรณมณี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
181 นาย สุเทพ  ประเสริฐ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
182 นาย สุเทพ  เมฆเมือง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
183 นาย สุเทพ  มากสุข บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
184 นาง สุธีร์  อินทร์แก้ว บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
185 นาง สุนิษา  ชูพัฒน์พงศ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
186 น.ส. สุนีย์  เวชกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
187 นาง สุปราณี  ฤทธิพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
188 นาง สุพรทิพย์  สุวรรณพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
189 น.ส. สุพรรณี  สุทธินุ่น บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
190 นาย สุพัฒ  อินแพง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
191 นาง สุภัทตรา  รินเกล่ือน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
192 นาง สุภาพ  รินเกล่ือน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
193 นาง สุภาภรณ์  สงพรหม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
194 นาง สุมาลี  อารี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
195 นาง สุมิตรา  เศวตเวช บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
196 นาย สุรเชษฐ์  ปานแดง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
197 นาย สุรพันธ์  พลดี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
198 นาย สุรินทร์  มุขดา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
199 นาง สุวณีย์  กลับพงศ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
200 นาย สุวิชา  นุ้ยเส้ง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
201 นาย เสรี  จามพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
202 นาง เสาวนิตย์  ทองกูล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
203 นาง เสาวลักษณ์  รักษานุ่น บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
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204 นาง อภิญญา  ขวัญอินทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
205 นาง อรนุช  ทิพย์สุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
206 นาง อรพรรณ  ใต้ร่มบุญ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
207 นาง อรเพ็ญ  สุทธินุ่น บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
208 นาง อรวรรณ  อินแพง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
209 นาง อรวรรณ  พรหมสอน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
210 นาง อรวรรณ  อินทร์ทองปน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
211 นาง อังสนา  ทรายแก้ว บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
212 นาง อัญชนา  ขวัญยืน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
213 นาง อัมรา  จันทร์จ ารูญ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
214 ว่าท่ีร.ต. อัมโร  รักช่วย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
215 น.ส. อาภรณ์ศรี  ศรีตังนันท์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
216 นาง อาภา  ฉ่ ามะนา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
217 นาง อ านวย  จามพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
218 นาย อุดม  รักษ์จินดา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
219 นาง อุบล  หลิมสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
220 นาง อุมาพร  รักษ์บ ารุง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
221 นาง อุมารี  ยุธิษยานุวัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
222 นาง อุรา  รักหนก บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
223 นาง อุษา  อ่ึงสกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
224 นาง อุษา  รอดนิตย์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
225 นาย เอกนรินทร์  บุญยะโพธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
226 นาย เอนก  ปัทมพงศา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
227 นาง กัลยาณี  สมจิตร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
228 นาง กานดา  โกละกะ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
229 นาง จิรา  บุญน า บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
230 นาย ฉลาด  สุขเขียว บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
231 นาย ชนะ  สมจิตร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
232 นาย ทวิช  หงษ์บิน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
233 นาย ธนากร  ปล้ืมใจ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
234 นาย ธีระ  ชัยสุวรรณ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
235 นาง นันทยา  แก้วชะฎา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
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236 นาง นิภาวรรณ  ปลอดจินดา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
237 นาย บุญเลิศ  จินตบุตร์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
238 นาย ประโชติ  จันทร์ทิพย์วารี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
239 น.ส. ประภัสสร  วิชัยดิษฐ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
240 นาง ประภารัตน์  ไชยรัตน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
241 นาย ประยุทธ์  รัตนกาญจน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
242 นาย ประยูร  ศานติเกษม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
243 นาย ประสงค์  พรหมชิต บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
244 นาง ผ่องเพ็ญ  แจ้งอักษร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
245 น.ส. พรยมล  แก้วออด บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
246 นาย พัลลภ  โภคากร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
247 นาย ภิญโญ  รินเกล่ือน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
248 นาย มนตรี  มีอุปการ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
249 น.ส. รติรัตน์  เมฆเสน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
250 นาย เริงศักด์ิ  เทพเล่ือน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
251 นาย วัชรินทร์  ไชยนาเคนทร์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
252 นาง วัลชุลี  สุวรรณโชติ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
253 นาย วาริน  จันทร์สงค์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
254 นาย วินัย  คุ้มสุวรรณ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
255 นาย ศิริพงศ์  บุญน า บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
256 นาย สมเจตน์  เจียมสกุล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
257 นาย สมร  เช่ือมกระโทก บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
258 นาง สุกิจจา  วิเชียรวัฒนา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
259 น.ส. สุมาลี  ธนวงศ์วิวัฒน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
260 นาย อนันต์  พัฒนเดช บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
261 นาง อรวรรณ  วรรณศรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
262 นาง อาจิณ  รัตนกาญจน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
263 นาย อู๊ต  ตรีอุดม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.กาญจนดิษฐ์) ร.ร.วัดกาญจนาราม
264 นาย คณิศร  แก้วกระจก บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์(หักธ.ส้ินเดือน) ร.ร.วัดกาญจนาราม
265 นาง ทัษณวรรณ  วิทิพย์รอด บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์(หักธ.ส้ินเดือน) ร.ร.วัดกาญจนาราม
266 นาง ประนอม  ศิลป์วิลาศ บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์(หักธ.ส้ินเดือน) ร.ร.วัดกาญจนาราม
267 นาง เพ็ญจันทร์  ปรีชญากุล บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์(หักธ.ส้ินเดือน) ร.ร.วัดกาญจนาราม
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268 นาง กนกพร  ชาสุวรรณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
269 นาง กมลวรรณ  สุทธินุ้ย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
270 นาง กมลวรรณ  อินทรเจ้า บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
271 นาย กลาง  รินเกล่ือน บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
272 นาง กัญญา  ชุมวรฐายี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
273 นาง กัลยา  อินทรสุวรรณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
274 นาง กัลยา  บุตรทอง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
275 นาง กัลยารัตน์  นิลเพชร บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
276 นาง กานดา  สุบรรณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
277 นาง ก่ิงแก้ว  ศรีใหม่ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
278 นาง กิจศิลป์  ฮ่ันโตน บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
279 นาย กิตติรัตน์  ดิฐกัญจน์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
280 นาง เกษร  ทรัพย์ประเสริฐ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
281 นาย เกียรติศักด์ิ  ย่ีหวัง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
282 นาย เกียรติศักด์ิ  ข ามณี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
283 นาย โกวิท  ศรีด่าน บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
284 นาง จงกลณี  ธนศิริรักษ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
285 นาย จงรัก  เสือแก้ว บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
286 นาง จรรยา  ศิริวิชัย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
287 นาย จรัล  สุรินทร์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
288 น.ส. จริยา  ชัยชนะ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
289 นาย จ าเริญ  ราชสุข บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
290 นาง จิตรลดา  วิริโยคุณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
291 นาง จิตรา  ด้วงอินทร์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
292 นาง จินดา  ขวัญละมัย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
293 นาง จินตนา  ดาวสุวรรณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
294 น.ส. จิราภรณ์  ดิษฐยานุรักษ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
295 นาง จุรีย์  ชัยคุ้ม บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
296 นาง เจตนารถ  พ่ึงรักษา บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
297 นาย เจริญ  วิเศษมณี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
298 นาง ฉลาด  คงประภา บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
299 นาย ฉัตร  นาวารัตน์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
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300 นาย เฉลิมศักด์ิ  ศรีอุไร บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
301 นาย ชนินทร์  ช้างนรินทร์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
302 นาย ชวลิต  ปิยะกาญจน์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
303 นาย ชัยชาญ  สุทธินุ่น บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
304 นาย ชัยรัตน์  ต้ิวพานิช บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
305 นาย ชาติสุคนธ์  สุขสวัสด์ิศักด์ิ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
306 นาง ชูศรี  บุญคง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
307 นาย เชวงศักด์ิ  ศิริยงค์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
308 นาย เชาวรัตน์  พัฒน์คล้าย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
309 นาง โชคดี  วอนย้ิมสกุล บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
310 นาง ฐากูร  เมืองน้อย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
311 นาย ณรงค์  ชูพัฒน์พงษ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
312 นาง ดวงพร  สกุลอ่อน บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
313 นาย เดโช  ใจดี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
314 นาง เตือนใจ  แพเพชรทอง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
315 นาย ถวัลย์ชัย  ชีวรัตน์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
316 นาย ทวี  นิลเพชร บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
317 นาย ทิม  ทิศกองราช บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
318 นาย ธนัติพงศ์  เศวตเวช บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
319 นาย ธรรมรงค์  ทองเกตุ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
320 นาย ธเรศ  ชาตะสุชาติ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
321 นาย ธีรศักด์ิ  แจ้งอักษร บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
322 น.ส. นงเยาว์  เทพเล่ือน บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
323 นาย นพพร  สุทธินุ่น บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
324 นาง นัดดา  หนูกลึง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
325 นาง นันทิยา  รัตนพันธ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
326 นาง นัยนา  ลักขณา บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
327 น.ส. นิภา  มีมุสิก บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
328 นาย นิรันดร์  ศรีแก้วณวรรณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
329 นาย นุกิจ  รอดด า บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
330 นาง เนาวรัตน์  สุทธินุ่น บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
331 น.ส. บุญรัตน์  ปานรัศมี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
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332 นาย บุญเลิศ  เรืองดิษฐ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
333 น.ส. บุปผา  ศรีวิไลย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
334 น.ส. ประนอม  ฤกษ์เกษตรนิล บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
335 นาย ประพจน์  ชาสุวรรณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
336 นาง ประยูรพงศ์  ครุฑถนอม บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
337 นาย ประสิทธ์ิ  รักษานุ่น บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
338 นาง ปราณี  ศักด์ิวรรณกานต์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
339 นาง ปราณี  เทพเล่ือน บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
340 น.ส. ปราณีต  นุ่นสังข์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
341 นาง ปรียา  พันตา บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
342 นาง ปัญจรัตน์  วิชญะกุลเศรษฐ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
343 นาง ปัทมา  ป่ินนัย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
344 นาง ปาจะรีย์  ทองเผือก บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
345 นาง ผ่องพรรณ  นวลขาว บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
346 นาง พรทิพย์  ไชยสุริวิรัตน์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
347 นาย พิเชฐ  ด าเหล่ือม บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
348 นาย พิทักษ์  ทองประสม บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
349 นาง พิมพ์พรรณ  ปาลคะเชนทร์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
350 นาง พิมพา  วัชระสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
351 นาง เพ็ญจันทร์  มีเนตร บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
352 นาง เพ็ญทิพย์  เมฆะจ ารูญ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
353 นาง ไพเราะ  พรหมจันทร์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
354 นาย ภิญโญ  นุ้ยเส้ง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
355 นาย มโน  อินทร์สุวรรณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
356 นาง มะลิวัลย์  ล่ิมศิลา บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
357 นาง มะลุลี  แซ่ภู่ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
358 นาย มาริส  ปทะวานิช บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
359 นาง มาลี  จ่าแก้ว บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
360 นาง ยินดี  นิรันดร์ภิญโญ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
361 นาย ยุทธศักด์ิ  ดาราสิชฌน์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
362 นาง ยุพิน  เพ็ชรทอง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
363 นาง เยาวเรศ  วิเศษมณี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
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364 นาง เยาวเรศ  ขนอม บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
365 นาย รังสิต  วิเชียรวัฒนา บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
366 น.ส. รัชฏาวัลย์  ด่านกุลชัย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
367 นาง รัชนี  พุ่มอินทร์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
368 นาง รัชนี  สุขสวัสด์ิศักด์ิ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
369 นาง รัตนา  เดชชนะ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
370 นาย ราชัย  ยวนเกิด บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
371 นาย ฤทัย  หลิมสุวรรณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
372 นาง ละไม  ชูมี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
373 นาง ละเอียด  บุหงอ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
374 นาง ลักษมี  โกละกะ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
375 นาง ลัดดาวัลย์  นุ้ยเมือง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
376 นาง ล าภู  สิทธิไทย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
377 น.ส. วชิรา  หนูรอต บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
378 นาง วนิดา  สุวรรณมณี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
379 นาง วนิดา  จัตญาวร บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
380 นาง วรณี  เพชรผ่อง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
381 น.ส. วรรณดี  เทพเล่ือน บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
382 นาง วรรณะ  ธรรมธวัช บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
383 นาง วรรณา  ข ามณี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
384 นาง วรรณี  จันทร์สว่าง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
385 นาง วราภรณ์  ใจดี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
386 นาย วสันต์  อรุณคง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
387 นาย วัชราภรณ์  น่ิมพิศาล บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
388 นาย วัฒนา  สกุลอ่อน บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
389 นาย วันชัย  นพคุณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
390 นาง วันทนีย์  ล่ิมวงษ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
391 นาง วัลภา  ชาตะสุชาติ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
392 น.ส. วารุณี  กฤตยานวัช บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
393 นาย วิจิตต์  เพ็ชรทอง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
394 นาย วิเชียร  วิทิพย์รอด บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
395 นาย วิฑูรย์  เพชรกลับ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
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396 นาย วินิตย์  ใจดี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
397 นาง วิมลทิพย์  ปล้ืมใจ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
398 นาง วิรยา  อินทรภิรมย์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
399 นาง วิลาวัณย์  อินทรภิรมย์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
400 นาย วิลาศ  เมืองน้อย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
401 นาง วิไล  ทองเกตุ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
402 นาย วิศานต์  เด็ดรักษ์ทิพย์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
403 นาย วิศาล  เจริญสุข บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
404 นาง ศรียา  เทพเล่ือน บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
405 น.ส. ศรีสุดา  ราชมณี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
406 น.ส. ศรีสุดา  ชูแสงศรี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
407 นาง ศิริธร  อินทร์สุวรรณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
408 นาง ศุลีพร  เพชรสงค์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
409 นาง สมใจ  จันทวงศ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
410 นาย สมชัย  มุขนาค บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
411 นาย สมชัย  ปล้ืมใจ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
412 นาย สมชาย  มโนธัม บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
413 นาย สมบูรณ์  พัฒน์คล้าย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
414 นาย สมพร  มีชัย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
415 นาย สมพล  สุวรรณโชติ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
416 นาย สมหมาย  แพเพชรทอง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
417 นาย สราวุฒิ  ครุฑถนอม บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
418 นาย สวัสด์ิ  รัตนพันธ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
419 นาย สัญญา  วิจักขณ์รัตนะ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
420 นาง สากล  ต้ิวพานิช บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
421 นาง สายใจ  สุขเกษม บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
422 นาง สายฝน  นครสุต บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
423 นาง สายวารี  สุขคง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
424 นาง สาระ  ปัทมพงศา บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
425 นาย สาเรศ  ศรีเมือง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
426 นาย ส าราญ  รักช่วย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
427 นาย สิทธิผล  ขนอม บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
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428 นาง สีระเพ็ญ  โชติพันธ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
429 นาย สุขุม  จันทร์มาก บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
430 นาง สุคนธ์  เจริญสุข บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
431 นาง สุชีพ  สุวรรณโชติ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
432 นาย สุทิน  ทวดสิญจน์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
433 นาง สุนีย์  ขันฤทธ์ิ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
434 นาง สุพัตร์  อรุณคง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
435 นาง สุภา  พฤกษ์ประมูล บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
436 นาง สุภาพ  แดงสุวรรณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
437 น.ส. สุภาพ  สุวรรณมณี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
438 นาง สุภาพ  น่ิมพิศาล บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
439 นาง สุภาพ  พรหมมาศ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
440 นาง สุภาภรณ์  นิลอนันต์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
441 นาย สุภารัตน์  แก้วโรย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
442 นาย สุเมศ  มาลารัตน์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
443 นาย สุรชัย  ทองเฝือ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
444 นาย สุรชาติ  ยุธิษยานุวัฒน์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
445 นาย สุรพันธ์  นพคุณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
446 จ.ส.ต. สุรศักด์ิ  สุทธินุ้ย บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
447 นาง สุรีพร  จันทรัมพร บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
448 นาย สุลี  เผือกเดช บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
449 นาง สุวณีย์  ชูพัฒน์พงษ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
450 นาง สุวรรณา  เพชรพรม บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
451 นาง สุวลักษณ์  หงษ์ทอง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
452 นาย สุวิทย์  สุขแก้ว บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
453 นาย เสน่ห์  อินทรสุวรรณ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
454 นาย เสรี  พรหมเมฆ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
455 นาง เสาวนีย์  สุขคุ้ม บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
456 น.ส. เสาวลักษณ์  ทองแดง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
457 นาย แสง  เพิงใหญ่ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
458 นาย โสภณ  คงนาค บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
459 นาง หทัยรัตน์  ศรีสมบัติ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
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460 นาย อนันต์  ศุภลักษณ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
461 นาย อนันต์  เศวตเวช บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
462 น.ส. อนุมัติ  นวลวัฒน์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
463 นาย อภัยพงศ์  พรหมเมศร์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
464 นาง อรชร  สุบรรณ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
465 นาง อรพิน  พรหมเลิศ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
466 นาง อรวรรณ  ทองเกตุ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
467 นาง อรุณี  รินเกล่ือน บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
468 นาย อวยชัย  บุญทัน บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
469 น.ส. อัมพรศรี  เล็กขาว บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
470 นาย อาทร  นุ้ยเมือง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
471 น.ส. อาภรณ์  วิชัยดิษฐ์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
472 นาย อารี  คงแป้น บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
473 นาย อ านาจ  อ ารุง บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
474 นาย อ าพล  เฉลิมวิทยากุล บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
475 นาง อ าภา  ข ามณี บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
476 นาย อุดม  คงเจริญ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
477 นาง อุทัยศรี  ศิริยงค์ บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
478 นาง อุบล  สงพรหม บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์ ร.ร.วัดกาญจนาราม
479 นาย จรุง  ขุนเสถียร ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดกาญจนาราม
480 นาง บุญเจือ  หนูสุข ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดกาญจนาราม
481 นาย ปรีชา  สุทธิเมือง ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดกาญจนาราม
482 นาย สุรศักด์ิ  นกเพชรทอง ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดกาญจนาราม
483 นาง อมรรัตน์  คชฤกษ์ ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดกาญจนาราม
1 นาง กนกรัตน์  ช่วงชุณห์ส่อง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
2 นาย กมล  ผลแรก บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
3 นาย กระหรีม  ตัดสายชล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
4 นาย เกรียงศักด์ิ  เพชรทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
5 นาย ค ารณ  ช่วงชุณห์ส่อง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
6 นาย จรัญ  ท าการเหมาะ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
7 นาย จ าลอง  คงสุข บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
8 นาง จุรีรัตน์  เพชรทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
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9 นาง ฉะอ้อน  วุฒิพงศ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
10 นาง ชะอ้อน  พฤกษวานิช บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
11 นาย ชาญ  กระมล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
12 นาง ถนอมศรี  เดชศรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
13 นาย ทัศนัยน์  หยู่ตุ้ง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
14 นาง ทิพย์วรรณ  นิยะกิจ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
15 นาง ทิพวรรณ  ศรีทองกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
16 น.ส. ธนวรรณ  โพธ์ิขวาง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
17 นาย นพพร  ล่ันซ้าย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
18 นาย นพพร  ชัยคุ้ม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
19 นาง นาตยา  มะยะเฉียว บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
20 นาย บุญโชติ  คงเรือง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
21 นาย ประชิต  อินพฤกษา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
22 นาง ประภาพร  ทองคง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
23 นาย ปราโมทย์  สุทธินุ่น บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
24 นาง ผุสดี  สังข์ศรีอินทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
25 นาย พนัส  วิชัยดิษฐ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
26 น.ส. พรทิพย์  ฐิตาสยะวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
27 นาย พรศักด์ิ  ทองเผือก บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
28 นาง พัชรี  สมผล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
29 นาย พิชิต  พรหมอักษร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
30 นาย พูลสวัสด์ิ  ใจเต็ม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
31 นาย มาโนช  นวลน้อย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
32 นาย เมธี  วณิชชานนท์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
33 นาย รังสฤษฎ์  พิณนุราช บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
34 นาง รัชนี  คงสุข บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
35 นาง รัตนา  เจริญธรรม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
36 นาง รัสวรรณ  เรืองศรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
37 นาง วิชชุตา  บุญดี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
38 นาย วิชัย  มาศศรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
39 นาง วินันทา  จุ้ยจุลเจิม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
40 นาย วีรนันท์  เกล้ียงข า บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
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41 นาง ศิริธร  อินพฤกษา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
42 นาย ศิรุต  สุขคุ้ม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
43 นาย สมเดช  ชูมี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
44 นาย สมบูรณ์  สังข์พันธ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
45 นาย สามารถ  แสงอรุณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
46 นาง สารภี  คงเรือง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
47 นาย ส าราญ  ศรีอภัย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
48 นาง สุจารีย์  กระมล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
49 นาง สุณี  รักเมือง  ติจันทึก บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
50 นาง สุดา  นวลน้อย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
51 นาง สุธินี  แทนโชติ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
52 นาง สุมลรัตน์  มีเมือง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
53 นาง สุมาลี  เรืองทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
54 นาย สุรชัย  จิตรโสภาส บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
55 นาย สุรินทร์  พฤกษวานิช บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
56 นาง สุลีพร  ลาดศิลป์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
57 นาง สุวารี  หยู่ตุ้ง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
58 นาย เสรี  ประสิทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
59 นาย อนันต์  ลาดศิลป์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
60 นาง อรทัย  แท้เท่ียง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
61 นาง อัมภา  ทองเผือก บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
62 นาง อาภรณ์  พิบูลย์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
63 นาง อารี  ชูมี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
64 นาง อุษา  พริกนุ่น บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
65 นาง กนกกาญจน์  จันทร์รงค์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
66 นาย ชุมพล  ไชยเพชร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
67 นาย ธนโรจน์  ก าเหนิดมณี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
68 นาย พีระพงศ์  วงศ์กองแก้ว บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ดอนสัก) ร.ร.อบจ.สฎ.1
69 นาย ภานุ  อ่ าใหญ่ บ านาญ อบจ.สฎ.1 (ดอกสักผดุงวิทย์) ส้ินเดือน ร.ร.อบจ.สฎ.1
70 นาย ขจร  ขาวเผือก บ านาญ อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1
71 นาย เจษฎาภรณ์  คนซ่ือ บ านาญ อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1
72 นาง เยาวเรศ  พิริยสถิต บ านาญ อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1
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73 นาง ศิริพร  เกิดจันทร์ บ านาญ อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1
74 นาย สมพงศ์  เพชรแก้ว บ านาญ อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ร.ร.อบจ.สฎ.1
75 นาย เกษม  สังข์ศรีอินทร์ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
76 นาย จรงค์  หนูปลอด บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
77 นาย จรัส  เดชศรี บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
78 นาง จันทร์เจริญ  รักเจริญ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
79 นาง จารี  วิชัยดิษฐ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
80 นาย จ าเริญ  รักร่ืน บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
81 นาง ชวนพิศ  ด าดุก บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
82 นาย ชัยโรจน์  เด่ียววนิช บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
83 นาย ช านาญ  พรหมทอง บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
84 นาง แช่มช่ืน  พัฒนเดช บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
85 นาง ณัฐนี  แจ่มสุริยา บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
86 นาง ดาราวรรณ  บุญก้ิม บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
87 นาย เดชะ  ศรีทองกุล บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
88 นาย ธันวา  ทับทิมทอง บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
89 นาย ธีระ  มีแสง บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
90 นาง นัยนา  วัชรานุพงศ์ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
91 นาง นิตยา  เด่ียววาณิชย์ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
92 นาง เนืองนิจ  เจริญสุข บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
93 นาย บุญมี  โอทอง บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
94 นาย ประจวบ  ด าดุก บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
95 นาง ประดับ  บัวนาค บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
96 นาง ประยงค์  สุวรรณมณี บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
97 นาย ประสิทธ์ิ  ก่ิงแก้ว บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
98 นาย ปรีดา  บุญแสง บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
99 นาง พรทิพย์  ผลแรก บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
100 นาง พรทิพย์  ไชยโย บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
101 นาย ไพศาล  บัวนาค บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
102 นาย มงคล  สนธิเมือง บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
103 นาย มานิต  สุวรรณจันทร์ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
104 นาย ยุธยา  พัฒนเดช บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
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105 นาง ละเมียด  รอดทับ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
106 นาง ลัดดา  สมรูป บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
107 นาง วราภรณ์  ปฏิบัติ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
108 นาย วันชัย  เรืองทอง บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
109 นาย วิเชียร  สมผล บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
110 นาย วิเชียร  สมรูป บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
111 นาย วิตร  วงศ์พงษ์ค า บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
112 นาย วิโรจน์  รักช่วย บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
113 นาง วิไลวรรณ  รอดด า บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
114 นาย วิเศษ  อุ่นใจ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
115 นาย วีระพัฒน์  ช่วยบ ารุง บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
116 นาง ศรีอมร  เอกจิตร บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
117 นาย ศิรชัย  โสภานิตย์ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
118 นาง สมจิต  ช่วยบ ารุง บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
119 นาย สมจิตร  ทองคง บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
120 นาย สมชาย  คุ้มรัตน์ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
121 นาย สมบูรณ์  ดอนพต บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
122 นาย สมหวัง  รักภู่ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
123 จ.อ. สมาน  ศาสนด ารง บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
124 นาย สาธิต  อินนุพัฒน์ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
125 นาย สิริศักด์ิ  นิยะกิจ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
126 นาย สุจินต์  ช่วยฤกษ์ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
127 นาย สุธี  ศรีฟ้า บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
128 นาย สุนทร  ทองศรี บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
129 นาย สุรินทร์  ชุมแดง บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
130 นาย สุวิทย์  วิชัยดิษฐ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
131 นาง เสาวณี  ทองคง บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
132 นาย อดุลย์  สุขเจริญ บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
133 นาง อรพรรณ  ขอนแก้ว บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
134 นาง อารี  ใจเต็ม บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
135 นาง อุไร  ล่ันนาวา บ านาญอ าเภอดอนสัก ร.ร.อบจ.สฎ.1
136 น.ส. เจริญศรี  พิริยะกุลประสิทธ์ิ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.อบจ.สฎ.1
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137 น.ส. ซ าซียะ  สาและ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.อบจ.สฎ.1
138 นาย ทิวากร  เพชรชู ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.อบจ.สฎ.1
139 นาย พนมกร  หีตเพ็ง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.อบจ.สฎ.1
140 น.ส. สิริยา  สุขสกล ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.อบจ.สฎ.1
141 น.ส. สุวนันท์  แซ่ล้ิม ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.อบจ.สฎ.1
142 น.ส. อลิศรา  ภมรศาสตร์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.อบจ.สฎ.1
1 นาย เข้มแข็ง  แสนภูมี บ านาญ ทน.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
2 นาง จันทร์เพ็ญ  จินตนกูล บ านาญ ทน.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
3 น.ส. จุฑารัตน์  จิตจง บ านาญ ทน.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
4 นาง นราวดี  เรืองสกุล บ านาญ ทน.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
5 นาง พรรณวดี  แสนภูมี บ านาญ ทน.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
6 นาง มะลิ  สายทอง บ านาญ ทน.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
7 นาย เย่ียมศักด์ิ  นุ่นรักษา บ านาญ ทน.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
8 นาง สมบูรณ์  ศรีแสง บ านาญ ทน.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
9 นาง อุไรวรรณ  พรหมรักษ์ บ านาญ ทน.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
10 นาย กานต์  ศรีแสง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
11 นาง จงกล  วรลักษณ์ภักดี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
12 นาย จรัญ  มะลิเผือก บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
13 นาย จอน  เรืองศรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
14 นาง จาริณี  ขนอม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
15 นาง จิราพรรณ  ดีฮกเค่ียน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
16 นาง จิราพรรณ  พุ่มช่วย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
17 นาง ชลิดา  สมวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
18 นาย ทวน  สุขศานต์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
19 นาย เทพบรรจง  พูลสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
20 นาย นพดล  โชคคณาพิทักษ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
21 นาง นัทธี  ศรีคง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
22 นาง ประจวบ  กายนิตย์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
23 นาย ประมวญ  ใจกว้าง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
24 นาย ประสิทธ์ิ  จันทร์ทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
25 นาย ประสิทธ์ิ  วาณิชย์เจริญ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
26 นาง ปรารถนา  เค้าอุทัย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
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27 นาย ปรีชา  เรืองศรี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
28 นาง ปิติพร  วงศ์รัตนโชติกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
29 นาง พรรณี  ใจเต็ม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
30 น.ส. พิทยา  ทองมาก บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
31 นาย พีระพล  สาระคง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
32 นาย ภักดี  มีเพียร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
33 นาง ภัคสุภรณ์  หว่ังประดิษฐ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
34 นาย มนตรี  มณีรัตนโสภณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
35 นาง ยุภา  เพชรรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
36 นาง รัชนี  วงษ์คงดี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
37 นาง ละไม  ส าภา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
38 นาง ลิณา  ลีฬหคุณากร บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
39 นาง วลีรักษ์  รุจิระธีพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
40 นาง วันดี  เจริญสุข บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
41 น.ส. วัลยา  สุขผล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
42 นาง วาสนา  พลายสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
43 นาง วาสนา  สุขเจริญ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
44 นาย วินัย  นาคเพชรพูล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
45 นาย วิสาร  บุญล่ี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
46 นาย วีนัส  นาคเพชรพูล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
47 นาย ศิริชัย  ทองจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
48 นาย สมบูรณ์  หิมทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
49 นาย สมปอง  กายนิตย์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
50 นาย สมศักด์ิ  สายช่วย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
51 นาย สวัสด์ิ  ทองเรือง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
52 นาง สุดาวรรณ  ศรีสันต์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
53 นาง สุภาพร  ทัตติยพงศ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
54 นาง สุภาภรณ์  เนตรประไพ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
55 นาย สุรเดช  พูลต้ิม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
56 นาง สุริวัสสา  ภักดีไทย บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
57 นาง สุวรรณรัตน์  พิณนุราช บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
58 น.ส. อมร  ศรีฟ้า บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
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59 นาง อัญชนา  นาคเพชรพูล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
60 นาง อาภรณ์  เฉิดฉ้ิม บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
61 นาง อารี  จันทร์ทอง บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
62 นาย อ าพล  เทวฤทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
63 นาง อุษา  ใจปล้ืม  ชิตรกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
64 นาง จ าเรียง  ใจกว้าง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
65 นาง จิรวรรณ  คุ้มพร้อม  ส าลีพันธ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
66 นาย โชคดี  พรหมทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
67 นาย ณรงค์  ศิริยงค์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
68 นาย ทวีป  ชูนวลศรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
69 นาย ธนิต  ดีทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
70 นาง บุญศรี  บุญมาก บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
71 น.ส. บุญสิน  ใจแผ้ว บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
72 นาย ประยงค์  ด่วนเดิน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
73 น.ส. ปวีณา  โอชารส บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
74 นาง เพียงจิตร์  สุขสม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
75 นาง ละออ  มีชัย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
76 นาง ละออง  ชูเช้ือ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
77 นาง วัชราภรณ์  ศรีสิทธิยานนท์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
78 นาย สมชาย  ลักษณะแพ่ง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
79 นาย สมพงศ์  เรืองศรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
80 นาย สุนทร  เหล่าอ้ัน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
81 นาง สุลีพร  ดีทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
82 น.ส. โสภิดา  แทนโชติ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะสมุย) ร.ร.เกาะสมุย
83 นาย ธนกฤต  ศรีสุกใส บ านาญ อ.เกาะสมุย (1) (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.เกาะสมุย
84 นาย ภิญโญ  ศรีทองกุล บ านาญ อ.เกาะสมุย (1) (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.เกาะสมุย
85 นาย ยุทธพงศ์  ภัทรคุปต์ บ านาญ อ.เกาะสมุย (1) (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.เกาะสมุย
86 นาง อนงพรรณ  ธรรมทีปกุล บ านาญ อ.เกาะสมุย (2) (หัก ธ.ส้ินเดือน) ร.ร.เกาะสมุย
87 นาง กรรณิกา  สกุลโกสิน บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
88 นาง กอบกุล  นุ่นรักษา บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
89 นาง กัลยาณี  ภูวเศรษฐาวร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
90 นาง กาญจนา  อาขารักษ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
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91 นาง ขนบวัลย์  ทองนุ้ยพราหมณ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
92 นาง เครือพันธ์  ธนศิริรักษ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
93 นาง จรรยา  ศรีช่ัน บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
94 นาย จเร  ศรีฟ้า บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
95 นาง จันดี  บุญจ านงค์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
96 นาง จันทร์เพ็ญ  วงษ์ศิริ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
97 นาง จารี  วิชัยดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
98 นาย จ าเนียร  เจริญสุข บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
99 นาง จุไร  ลัภกิตโร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
100 นาย เจริญ  ใจสว่าง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
101 นาย ฉลอง  กรรณสุวรรณ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
102 นาง ฉลาด  ปาตพรหม บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
103 นาย ฉวาง  ปานนะพงศ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
104 นาย เฉลียว  พุ่มช่วย บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
105 ว่าท่ีร.ต. ชัยศักด์ิ  ทองนวล บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
106 นาย ช านาญ  ยศกิจ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
107 นาง ช่ืนจิตร  หว่ังประดิษฐ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
108 นาย ชูพงษ์  ศรีแสง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
109 นาย เชวงศักด์ิ  ธรรมทีปกุล บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
110 นาย เชษฐาพันธ์ุ  บัวนาค บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
111 นาง ดวงพร  พ่ึงเจริญ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
112 นาง ดวงมาลย์  ล้อเส็ง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
113 นาย ถนอม  บัวนาค บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
114 นาง ถนอมศรี  สุขขารมย์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
115 นาย ถาวร  มีชัย บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
116 นาง ทับทิม  แกล้วกล้า บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
117 นาง ทัศนา  นิพิฐสกุล บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
118 นาย ธานี  ธนวนิชนาม บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
119 นาง นฤมล  เมืองพรหม บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
120 นาง นวลนภา  ชอุ่มวรรณ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
121 นาย นิคม  พูลสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
122 นาย นิพนธ์  ผลผลา บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
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123 น.ส. นิภาพร  ภู่ศิริ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
124 นาย นิมิต  ผลผลา บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
125 นาง นิยาพร  พ่ึงเจริญ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
126 นาย บรรจง  ภูวเศรษฐาวร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
127 นาง บุญทิพย์  สุขเกษม บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
128 นาย บุญเลิศ  ขาวพลศรี บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
129 นาย บุญเลิศ  ราชเดิม บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
130 นาง บุญให้  ชูแก้ว บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
131 นาง ประคอง  ศักดา บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
132 นาย ประจวบ  สุขสม บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
133 นาย ประจักษ์  ศักด์ิศรี บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
134 นาง ประทีป  พูลผล บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
135 นาย ประธาน  ช่ืนบาน บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
136 นาย ประพันธ์  เทพนวล บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
137 นาง ประพิศ  สระทองอินทร์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
138 นาย ประยูร  ชูจันทร์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
139 นาย ประยูร  ปาลคะเชนทร์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
140 นาย ประสงค์  ทองเผือ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
141 นาย ประสิทธ์ิ  อาขารักษ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
142 นาย ประเสริฐ  สามสุวรรณ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
143 นาย ประเสริฐ  ชูจันทร์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
144 นาย ปราโมทย์  ไชยแขวง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
145 นาย ปราโมทย์  พรหมรักษ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
146 น.ส. ปรีดา  คงแก้ว บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
147 นาง ปรีดา  เด่ียววานิช บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
148 นาย ปรีมล  สุขโข บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
149 นาย ผดุง  วิทยสุวรรณ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
150 นาย พงศ์ศักด์ิ  ค าแก้ว บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
151 นาง พรพิไล  สีจง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
152 นาง พรรณวดี  มีศรี บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
153 น.ส. พรรณี  ค าอินทร์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
154 นาง พรศรี  เรืองศรี บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
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155 นาง พวงเล็ก  รักษาวงศ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
156 นาง เพ็ญศิริ  มีเพียร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
157 นาง เพียงจันทร์  มีแสง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
158 นาง เพียงพร  วาณิชย์เจริญ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
159 นาง ภาวินี  ทองม่ัน บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
160 นาง มลิวรรณ์  อินทรเทพ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
161 นาย มังกร  พูลผล บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
162 นาง มารีอา  แต้วัฒนา บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
163 นาย มีชัย  สีจง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
164 น.ส. ยุพิน  วิชัยดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
165 นาง เยาวรัตน์  ด่านวิริยะกุล บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
166 นาย ระวิ  จันทรัมพร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
167 นาง รัตนา  ยศกิจ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
168 นาย โรจน์  ยืนนาน บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
169 นาง ละมุล  ศรีแสง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
170 นาง ละออ  นุกูลธรรม บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
171 นาง ละอองพันธ์  ปานนะพงศ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
172 นาง ลัดดา  รักอิสระ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
173 นาย ลิขิต  แดงสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
174 นาง ลินยู  สมหวัง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
175 นาง วนิดา  เกตุชู บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
176 นาง วรรณา  นุกูลธรรม บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
177 นาง วรรณา  บัวหลวง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
178 น.ส. วรรณี  ศรีขวัญ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
179 นาย วรรโณ  มีแสง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
180 น.ส. วันทนี  โอชารส บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
181 นาง วาสนา  ศิริพันธ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
182 นาย วิชัย  สุทธวิพร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
183 นาย วิชา  รักอิสระ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
184 นาย วิชารัตน์  ทองเรือง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
185 นาย วิโชว์  แสงศรี บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
186 นาง วิมล  สุขสม บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
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187 นาย วิโรจน์  ชีวิตนันท์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
188 นาย วีร์สภัทร์  เกตุชู บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
189 นาง แววตา  บุญเพ็ชร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
190 นาย สถิตย์  ชูศรี บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
191 นาย สมเกียรติ  ใจสม บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
192 นาย สมคิด  อินทร์น้อย บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
193 นาง สมใจ  ฉายสินสอน บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
194 นาย สมชาย  ทองเฝือ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
195 นาง สมบูรณ์  เขียวหวาน บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
196 นาง สมบูรณ์  ธระพาณิชย์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
197 นาย สมบูรณ์  บัวหลวง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
198 นาง สมมิตร  มีแสง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
199 นาง สมยา  วัชรสินธ์ุ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
200 น.ส. สอ้ิง  สามทอง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
201 นาง สอ้ิง  ขาวพลศรี บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
202 นาย สัมพันธ์  ทองม่ัน บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
203 นาย สัมพันธ์  ทองมี บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
204 นาง สากล  ศรีสุกใส บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
205 นาง สายพิณ  แพรสี บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
206 นาย ส าราญ  คงเลิศ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
207 นาง สิรินาฏ  ราชเดิม บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
208 นาง สุจิตรา  นันทเจริญพร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
209 นาง สุจินดา  โชคสถาพร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
210 นาง สุจินต์  ศรีทองกุล บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
211 นาง สุจิรา  วิชัยดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
212 นาย สุเชาว์  สายช่วย บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
213 นาง สุณี  ดอนทราย บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
214 นาง สุดนิด  ทองม่ัน บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
215 นาย สุธีร์  ศรีสิทธิยานนท์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
216 นาง สุนิตย์  ชูจันทร์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
217 น.ส. สุปัญญา  บุญมาก บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
218 นาง สุพร  ใจเย็น บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
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219 นาง สุภาวดี  ใจเต็ม บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
220 น.ส. สุมาลี  บัวนาค บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
221 นาง สุเมตตา  แก้วสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
222 นาง สุรินทร์  สามสุวรรณ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
223 นาย สุริยา  วิริยะพิทักษ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
224 นาย สุวิทย์  สุวรรณรัตน์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
225 น.ส. เสริมศิริ  กระสินธ์ุ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
226 นาง เสาวณี  มณีรัตนโสภณ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
227 นาง เสาวลักษณ์  กุลบูรพา บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
228 นาง โสณี  มีเพียร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
229 นาย โสภณ  ศรีทองกุล บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
230 นาย ไสว  แทนโชติ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
231 นาง อนงค์  วิริยะพิทักษ์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
232 นาย อนันต์  มีเพียร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
233 นาง อโน  เรืองศรี บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
234 นาง อภิญญา  ศรีคิรินทร์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
235 นาง อรัญญา  เจริญสุข บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
236 นาย อรุณ  เรืองทอง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
237 นาย อรุณ  มีเพียร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
238 นาง อรุณ  เพชรทอง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
239 นาง อรุณรัตน์  เด่ียววานิช บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
240 นาง อัศนีย์  คงเพชร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
241 นาง อาภรณ์  ยืนนาน บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
242 นาย อารมณ์  ชูจันทร์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
243 นาง อารี  มีเพียร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
244 น.ส. อารี  สายช่วย บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
245 นาย อ านวย  บุญเพ็ชร บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
246 นาง อ านวย  เวฬุการ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
247 นาง อ าไพ  บุญสุข บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
248 น.ส. อุไร  พรหมเมศร์ บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
249 นาง อุษา  สมคิด บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
250 นาย อุษา  ใจเต็ม บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
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251 นาย เอ่ียม  ศรีแสง บ านาญอ าเภอเกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
1 น.ส. กาญจนา  กาญจนรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
2 นาย จงรักษ์  สุขเจริญ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
3 นาง จรัสศรี  วัฒนปักษ์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
4 น.ส. จิรวรรณ  ไวฑูรเกียรต์ิ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
5 นาง เจษฎา  ศรีแก้ว บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
6 นาง ฉวีวรรณ  ช่วงโชติ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
7 นาง ดวงเดือน  หาญกล้า บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
8 นาย นพพล  พิริยสถิต บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
9 นาย ประยุทธ  ชมจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
10 นาย ประหยัด  เมธยะกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
11 นาย มานิจ  ศรีทองกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
12 นาย วัชรินทร์  ศรีทองกุล บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
13 นาง สมพร  วรเวทย์ชลิต บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
14 นาง เสาวภา  ตันเกียรติพงัน บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
15 นาง เสาวภาคย์  เคียร์ซาคาลลี บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
16 นาง หัทยา  รักกะเปา บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
17 น.ส. บุญจริง  ชมจันทร์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
18 นาย ศักสินธ์  ตันเกียรติพงัน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เกาะพะงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
19 นาง กรุณา  ศรีทองกุล บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
20 นาง กานดา  ชาติวุฒิ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
21 นาย กุณฑล  ศรีทองกุล บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
22 นาง ขวัญใจ  บัวนาค บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
23 นาย จงจิตต์  มีแสง บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
24 นาย จรัญ  จิรัตฐิวรุตม์กุล บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
25 นาง จรัณยา  รัตนทิฆัมพร บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
26 นาย ชนาธิป  บัวนาค บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
27 นาง ชไมพร  ชมอินทร์ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
28 นาย ชุมพล  ศรีทองกุล บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
29 นาย ณรงค์  พรหมรักษ์ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
30 นาย ดิถี  อุทุมสกุลรัตน์ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
31 นาง ถนอม  ประสงค์จินดา บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
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32 นาย ทนงศักด์ิ  หิมทอง บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
33 นาง ธาราทิพย์  ชมอินทร์ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
34 นาย บรรยงศักด์ิ  ประสงค์จินดา บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
35 นาย บุญธรรม  คงจันทร์ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
36 นาง ปฐม  หว่ังประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
37 นาย ประพันธ์  ทองหยัด บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
38 นาง ประภา  กาญจนเพ็ญ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
39 นาย ปรีชา  ศรีฟ้า บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
40 นาง ปารมี  เพชรรัตน์ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
41 น.ส. พวงทิพย์  เรืองศรี บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
42 นาง พวงพันธ์ุ  บุบผา บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
43 น.ส. พันธ์ุงาม  สุขสบาย บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
44 นาย พิจารณ์  พิริยสถิต บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
45 นาย เพ่ิมพูน  หลอมประโคน บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
46 นาย ภักดี  สืบสังข์ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
47 นาย มานพ  สังข์ทอง บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
48 นาง ยุวดี  สุขเจริญ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
49 นาง ร าภา  คงจันทร์ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
50 นาง วิมล  ทองศรี บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
51 นาง วิระยา  พิริยสถิต บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
52 นาย วีระ  ไชยเพชร บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
53 นาย เศวต  ธนวนิชนาม บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
54 นาง สงวน  ทิพย์มณี บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
55 นาง สิริพันธ์ุ  เพียรเกษตร บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
56 นาย สุรศักด์ิ  พรหมรักษ์ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
57 นาง เสาวภาค  พุทธรักษา บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
58 นาย อนันต์  วิริยะนานนท์ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
59 น.ส. อรพรรณ  ธนวนิชนาม บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
60 นาย อรุณ  ใจเต็ม บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
61 น.ส. อาภรณ์  ปิยวรศักด์ิ บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
62 นาย อุดม  ทิพย์มณี บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
63 นาย สมนึก  ศรีแก้ว ลาออกจากราชการ ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
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1 นาย กฤษนันท์  ทองจีน บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
2 นาง จรรยารักษ์  นิลเอก บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
3 นาง ชลมณี  อัครวรโชติ บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
4 นาง ดวงกมล  เรือนงาม บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
5 นาย นพพร  แท่นนิล บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
6 นาง ปรวีณ  เลิศสุข บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
7 นาง เพ็ญสินี  ชัชวาลย์ บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
8 นาง มณีรัตน์  อินทร์คง บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
9 น.ส. ศิริพร  สุวรรณวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
10 นาง สารภี  เจริญรบ บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
11 น.ส. สุภาภรณ์  ใจสุข บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
12 นาย อภิชาติ  บัวทองสกุล บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
13 นาง อรอนงค์  ชัยรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
14 น.ส. อัจฉรา  ชุมวรฐายี บ านาญ สพป.เขต 2 ร.ร.วัดตรณาราม
15 นาย กมลวัฒก์  เพชรมาเกิด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
16 นาง กรรณิกา  รักสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
17 นาง กรรณิการ์  ยศเมฆ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
18 นาย กรีฑา  ณ   เวชรินทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
19 นาง กฤษดาพร  ชากรแก้ว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
20 นาย กอบศักด์ิ  เพ็ญสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
21 นาง กัลยาณี  ทองเน้ือสุก บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
22 นาง กาญจนา  วงศ์วิริยะกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
23 นาง กาญจนา  เพิงใหญ่ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
24 นาง ขจรศรี  โฮ้เต้ก้ิม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
25 นาง เครือวัลย์  มณีนิล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
26 น.ส. จรรยา  เหล่าพราหมณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
27 นาย จรัญ  รุ่งสินอัญยาพร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
28 นาง จันดี  ศักด์ิชลพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
29 นาง จันทนา  ธรรมศิริไพบูลย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
30 นาง จันทร์จีรา  โพธ์ิเพชร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
31 นาง จารี  ปานจินดา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
32 นาง จ าเนียร  ณ  เวชรินทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
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33 นาง จ าปี  ชิตกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
34 นาง จิดาภา  บุญแน่ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
35 นาง จินตนา  สาเมือง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
36 นาง จิราพร  เก้ือด้วง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
37 นาง จิราภรณ์  หมอกม่วง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
38 นาง จิราวรรณ  นาคเสนา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
39 นาง จุรีรัตน์  จะนู บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
40 น.ส. จุไรรัตน์  วีรตระกูล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
41 นาง เจรียงพร  วัฒนานิล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
42 นาย เจษฎา  สวัสด์ิวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
43 นาง ฉลวย  ทิพย์ประชาบาล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
44 นาง ฉวีวรรณ  อินทรก าเนิด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
45 นาย ฉัตรชัย  เสือเปีย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
46 นาง ชฎาพร  ตางจงราช บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
47 นาง ช่อทิพย์  ภูเขาทอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
48 นาย ชัยยันท์  ฤทธาภิรมย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
49 นาย ชัยวุฒิ  เจนจิตรศิลป์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
50 นาย ชาญวิทย์  เวชพราหมณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
51 นาย ชาลี  ภูริวิทยาธีระ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
52 นาง ชุติมา  ธนศิริรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
53 นาง ชุลีพร  ธานินทร์พงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
54 นาง ชูชีพ  เทพพิพิธ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
55 นาย ณรงค์  แสงศร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
56 นาย ณรงค์  อินนุพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
57 นาง ดรรชนี  ชามาตย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
58 นาง ดารินา  ดารารุจา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
59 นาย ด ารงศักด์ิ  อินทร์จันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
60 นาย ทวีศักด์ิ  นุ้ยฉวี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
61 นาง ทินรัตน์  นิจจันทร์พันธ์ศรี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
62 นาย แทน  จันทร์เขียว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
63 นาย ธงชัย  ธนศิริรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
64 นาย ธนกร  อุ่นเรือน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
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65 นาง ธนภัทร  นุภักด์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
66 นาย ธนา  พรหมก าเนิด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
67 นาย ธรรมรงค์  มาเจริญ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
68 นาย ธ ารงรักษ์  ชัยสงคราม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
69 น.ส. ธิดาวรรณ  เทพพิพิธ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
70 นาย ธีรชัย  พรหมบุตร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
71 นาย ธีรภัทร  พัฒน์ยัง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
72 นาง นงเยาว์  พิณสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
73 น.ส. นพรัตน์  ตรียวง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
74 นาง นฤมล  เยาว์มณี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
75 นาง นลินพันธ์  จันทร์หนองไทร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
76 นาง น้อย  อินชนะ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
77 นาง นันทวรรณ  เพ็ชรฤทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
78 นาย นิติพัฒน์  แก้วแท้อภิพงษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
79 นาย นิพนธ์  ชัยชนะ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
80 นาย นิวัตร์  โฮ้เต้ก้ิม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
81 นาง นุชนาฏ  บุญวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
82 นาย บ าเพ็ญ  สระแก้ว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
83 นาง บุญทรง  เจริญกิตติยาภรณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
84 น.ส. บุปผา  ชนะแก้ว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
85 นาย บุพเพ  รุ่งเรือง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
86 นาง เบ็ญจมาภรณ์  ภักดี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
87 นาง เบญจมาลย์  เนตรวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
88 นาย ประเทือง  กล่ินเมฆ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
89 นาง ประภาศรี  เย็นแจ่ม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
90 นาย ประเสริฐ  แสนสิงห์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
91 นาย ประหยัด  สุขศรี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
92 นาง ปราณี  ชูบ ารุง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
93 นาย ปราโมทย์  ชูกล่อม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
94 นาย ปราโมทย์  แนมสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
95 นาย ปรีชา  ประพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
96 นาง ปาณิสรา  เทพพิทักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
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97 นาง ปิยะมาศ  ภู่พันธ์ศรี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
98 นาง ปุณยาภัทร  เพชรดุก บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
99 น.ส. ผาสุข  เถอะเจริญ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
100 นาย พงษ์ศักด์ิ  ชัยชนะ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
101 นาง พชรกมล  ศฤงคาร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
102 น.ส. พนิดา  จิตราภิรมย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
103 นาง พเยาว์  คงเหล่า บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
104 นาง พรรณี  พราหมณ์ทอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
105 นาง พัชรวัลย์  นวลละออง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
106 นาง พัชราภรณ์  ภักดี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
107 นาง พัชรินทร์  โชติรุจิรานนท์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
108 นาง พิทยาพร  ปานมี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
109 นาง พิมพ์พร  ศรีเทพ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
110 นาย พิศาล  โภคภิรมย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
111 นาย พิศิษฐ์  มณู บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
112 นาง ภิญญา  ศรีรักษา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
113 นาง มณี  รักษาพราหมณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
114 นาง มยุรา  ขวดแก้ว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
115 นาย มะแอน  เด็กหลี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
116 นาง ยุพา  ทองต าลึง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
117 นาง เยาวภา  ฮวบเจริญ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
118 นาง เยาวลักษณ์  สองเมือง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
119 นาง เยาวลักษณ์  สังข์รอด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
120 นาง ระพีพรรณ  ชูบ ารุง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
121 นาง รัญชนา  ทุมโฆสิต บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
122 นาง รัตนา  แสนสิงห์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
123 นาง รัตนา  เทือกสุบรรณ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
124 นาง รัตนา  ทองนุ้ยพราหมณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
125 นาง รัตนา  คงชนะ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
126 น.ส. เรณู  แก้วผุดผ่อง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
127 นาง ลัญชนา  ยุวพงศ์พิพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
128 นาง ลัดดา  พุ่มพวง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
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129 นาง ล าดวน  เอกเพ็ชร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
130 นาง วรรณดี  ทองรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
131 นาง วรรณดี  อินทร์จันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
132 นาง วรรณธณีย์  ค าหวาน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
133 นาง วรรณา  กลางบน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
134 นาง วรรณา  ศักดา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
135 นาง วัชรินทร์  เกตุบ ารุง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
136 นาง วันทนา  เกิดบุญช่วย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
137 นาย วันสาร  แสงมณี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
138 นาย วาด  จันทร์รอด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
139 น.ส. วิจิตรา  อุดมดิษฐเวชกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
140 นาง วิภา  จุลรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
141 นาง วิมล  ชัยชนะ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
142 นาง วิมล  รอดจิตร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
143 นาง วิมลรัตน์  สมณะ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
144 นาย วิโรจน์  วัฒนโสภา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
145 นาง วิลาวรรณ  เจริญกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
146 นาง วิไลวรรณ  สระแก้ว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
147 นาย วีระ  ชอบนิทัศน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
148 นาย วีระศักด์ิ  ศรีบุรุษ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
149 นาย ศักด์ิศิริ  วงศ์สุบรรณ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
150 นาง ศิริพร  บัวแก้ว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
151 นาง ศิริมา  แสงมณี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
152 นาง ศุภรัตน์  พรหมบุตร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
153 นาง ศุภลักษณ์  พัฒนาดิสัย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
154 นาย สง่า  ขาวมะลิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
155 นาย สง่า  มีเทพ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
156 นาย สมคิด  นาคขวัญ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
157 นาย สมชาย  เหล็กกล้า บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
158 นาง สมนึก  น้ าเงิน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
159 นาย สมบุญ  เจริญเวช บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
160 นาย สมปราชญ์  เหล็กกล้า บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
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161 นาย สมพงษ์  เหล็กกล้า บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
162 นาย สมโพช  พรหมพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
163 น.ส. สมศรี  บัวอ่อน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
164 นาง สมศรี  ชะชิกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
165 นาย สมศักด์ิ  สืบสุข บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
166 นาย สมศักด์ิ  เพชรแสง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
167 นาย สัจจา  ชิตกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
168 นาย สัญญา  เหลืองอ่อน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
169 นาย สัมพันธ์  ขันธ์พิเนตร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
170 นาง สาคร  ทองต าลึง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
171 นาย สาคร  นิลสม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
172 นาง สารพัต  กล่ินเมฆ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
173 นาง สารา  กลับสมบูรณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
174 นาง สาริณี  ธรรมบดี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
175 นาย ส ารอง  พัฒนภากรณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
176 นาง สุกัญญา  ศรทอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
177 นาง สุคนธ์  วงศ์อินทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
178 นาง สุชาดา  บุญฑริกรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
179 นาย สุชาติ  ศรีชุม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
180 นาง สุดใจ  สายใจบุญ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
181 นาย สุธรรม  สังข์เรียง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
182 นาง สุธรรมา  อนุจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
183 นาง สุนันทา  ทิพยชิต บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
184 นาง สุปราณี  ไกรสิทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
185 นาง สุปาณี  วีรกิโกศล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
186 นาย สุพจน์  นันตมาศ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
187 นาง สุพร  บุญขาว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
188 นาง สุพัต  ศรีบุญเรือง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
189 น.ส. สุเพ็ญ  กล่ินอมรสกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
190 นาง สุภาพรรณ  ไชยามาตย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
191 นาง สุภาวดี  ศรีแพรศรี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
192 นาย สุรพงศ์  คเชนทร์มาศ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
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193 นาย สุรพันธ์  น้ าเงิน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
194 นาง สุวรรณา  ภูมิชัย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
195 นาย สุวิทย์  ล้อมล้ิม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
196 นาง แสงเพ็ญ  ทวีสุข บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
197 นาง แสงวัชรา  อุบลสุข บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
198 นาง หน่ึงหทัย  มาลา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
199 นาง อนงค์  ยงเสมอ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
200 นาง อนงค์  คงกัลป์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
201 นาง อรพินท์  อินทสุภา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
202 นาง อรุณศรี  ยอดไชย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
203 นาง อ้อยทิพย์  สวัสด์ิวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
204 นาง อัญชลี  รัตนนิคม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
205 นาง อารี  เย็นสบาย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
206 นาง อารียา  ลัภนาเคนทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
207 นาย อ านาจ  ปานนุช บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
208 นาง อุดมลักษณ์  พงศ์ถนอมศักด์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
209 นาย อุดมศักด์ิ  พิทักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
210 นาย อุดมศักด์ิ  ปิยะกาญจน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
211 นาง อุทาภรณ์  อินทร์จันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
212 นาย อุทิศ  ทับทิมเดิม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
213 นาง อุบล  ขวัญแก้ว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
214 นาง อุไร  วงศ์สุบรรณ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
215 นาง อุไรวรรณ  เหล็กกล้า บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
216 นาย เอกมณี  ชะชิกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
217 น.ส. เอ้ือจิต  วัฒนกูล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
218 นาย โอภาส  จรูญรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
219 นาง จิรา  สุทธิเมฆ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
220 นาง ชูใจ  สกุลไทย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
221 นาย ทวีศักด์ิ  ซอเสียงมงคล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
222 น.ส. นงรัตน์  วงศ์ศรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
223 นาง นวลฉวี  รัตนกุล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
224 นาง เนาวรัตน์  เย็นแจ่ม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
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225 นาย เบ้ิม  อุสาหะ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
226 นาย ประพัทธ์  ศรีหมุดกุล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
227 นาย พิชัย  ยงญาติ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
228 นาย พิทยา  สังข์ประคอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
229 นาย ภาณุศักด์ิ  พรหมแช่ม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
230 นาง เรณู  ตรีอุดม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
231 น.ส. วนิดา  คชนาค บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
232 นาง วรรณา  แก้วคงทน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
233 นาย วิญญงค์  โรจนสารัมภกิจ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
234 นาย วีระศักด์ิ  ใจงาม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
235 นาง ศันสนา  ทองท่าฉาง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
236 นาง ศิริรัตน์  สุวรรณวงศ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
237 น.ส. ศุภวัลย์  ชูช่วยสุวรรณ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
238 นาย สมชัย  มาเจริญ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
239 นาย สมชาย  วิเชียรชัย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
240 นาง สุกัญญา  สังข์ประคอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
241 นาง สุจิตรา  บัวลอย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
242 นาง สุชีพ  ชิตกุล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
243 นาง สุวรรณี  ละออสุวรรณ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
244 นาย อติชาติ  ยุวพงศ์พิพัฒน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
245 นาง อรุณี  จันทสุวรรโณ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
246 นาง อัจฉรา  คงทิพย์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
247 นาง อัปสร  ชูสุวรรณ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
248 นาง อารยา  ใจงาม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
249 นาง อินทิรา  แสงศรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พุนพิน) ร.ร.วัดตรณาราม
250 นาง รอยพิมพ์  เอ่ียมสร้อง บ านาญเทศบาลเมืองท่าข้าม ร.ร.วัดตรณาราม
251 นาง อารยา  สังข์เทพ บ านาญเทศบาลเมืองท่าข้าม ร.ร.วัดตรณาราม
252 นาง กรกมล  เกษมสุข บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
253 นาง กัญญา  วรรณนุช บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
254 นาง กัญญา  กุศลชู บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
255 นาง กาญจนา  ท่วมจร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
256 นาย การุญ  หีตอักษร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
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257 นาย กิตติพล  จุ้ยจ านงค์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
258 นาง กุณฑิกา  วงศ์สุบรรณ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
259 นาง กุศล  อักษรผอบ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
260 นาย โกวิทย์  กุศลชู บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
261 นาง ขนิษฐา  แก้วมี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
262 นาย เขมชาติ  สวัสด์ิวงศ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
263 นาย ค ารณ  ถนอมแก้ว บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
264 นาง เครือรัตน์  ชาตะกูล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
265 นาย จรินทร์  วิโรจน์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
266 นาย จัตุรงค์  กิรัตน์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
267 นาง จันทนา  สุนทรวราภาส บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
268 นาง จันทร์เพ็ญ  เกิดสมบัติ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
269 นาง จารุณี  ดีทอง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
270 นาง จิตรา  ลอองสุวรรณ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
271 นาง จิตรา  นาคเสนา บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
272 นาง จิตวรา  คชานุรักษ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
273 นาง จินตนา  ยศเมฆ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
274 นาง จินตนา  คงเทพ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
275 นาง จิรภา  นิสภาธร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
276 นาง จิราภรณ์  ตรียวง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
277 นาง จิราวรรณ  หีตทิม บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
278 นาง จุฑา  พฤมนตร์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
279 นาง จุฑาภรณ์  ผดุงชอบ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
280 นาง จุไรรัตน์  สุธีรพจน์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
281 นาง เฉลิมศรี  ชูมี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
282 นาง ชวนพิศ  ทองมีเพชร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
283 นาย ชัยรัตน์  จิระพงษ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
284 นาย เชาวลิต  ต้ังเจริญ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
285 นาง เชาวลี  ไทยทอง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
286 นาย เชิญชัย  คชานุรักษ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
287 น.ส. เช้ือ  ทิพย์มณี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
288 นาง ฐปนีย์  ตันติวิธิเวท บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
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289 นาย ณรงค์กรต  นามวิชัย บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
290 นาง ณัฐกร  วงศ์ม่ันกิจการ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
291 นาง ดรุณี  อภิวัฒน์วราวงศ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
292 นาง ดวงพร  รัตตัญญู บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
293 นาย ด ารง  ผุดผ่อง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
294 นาง ดุษณี  โชติรุจิรานนท์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
295 นาย เดช  นีลวัฒนานนท์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
296 นาย เดโช  พุ่มพวง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
297 นาง เตือน  บุญชัย บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
298 นาย ถนอม  เรืองเสวียด บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
299 นาย ถาวร  แสงเพชร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
300 นาย ทวี  สิทธิสุวรรณ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
301 นาย ทวี  จุนหวิทยะ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
302 นาง ทัศนีย์  ยงญาติ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
303 นาง ทิพวรรณ  โภคภิรมย์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
304 นาย ธรรมรง  พุ่มพวง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
305 นาย ธรรมรักษ์  อนุจันทร์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
306 นาง ธันยพร  อินทรนาค บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
307 นาย ธ ารง  อินทชัย บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
308 นาง นงเยาว์  อินทชุ่ม บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
309 นาง นงลักษณ์  แก้วมหิทธ์ิ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
310 นาง นที  รักษาทรัพย์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
311 นาง นวรัตน์  อินศฤงคาร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
312 นาง นัทธิราภรณ์  ด าชะอม บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
313 นาง นันทวัน  ย้ินซ้อน บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
314 นาง นันทา  สมมะลวน บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
315 นาย นิคม  น่าชม บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
316 นาง นิตยา  มณีฉาย บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
317 นาย นิพนธ์  ศรีเทพ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
318 นาง นิภา  เนตรพุกกณะ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
319 นาย นิรันดร์  สังข์รอด บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
320 นาย นิวัฒน์  กาญจนดิฐ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม



หนา้ที ่278 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

321 น.ส. บังอร  รัตนาภรณ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
322 นาง บุญเจือ  ศรีวังแก้ว บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
323 นาย บุญชอบ  แสงบัวเผ่ือน บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
324 นาย บุญทิพย์  อักษรผอบ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
325 นาง บุญเทียบ  ตรียวง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
326 นาง บุญพิทักษ์  คงแท่น บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
327 นาง บุญยา  รอดเกตุ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
328 นาง บุญลาศ  สุทธิจ านงค์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
329 นาย ประกิจ  ไชยามาตย์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
330 นาง ประคอง  เพชรมีศรี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
331 นาย ประคุณ  ดีทอง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
332 นาง ประดับ  ยังสกุล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
333 นาย ประทีป  ศรียาภัย บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
334 นาง ประทีป  เพชรช่ืน บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
335 นาง ประทุม  มณเฑียรทอง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
336 นาง ประนอม  ยุ่ยฉิม บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
337 นาย ประพันธ์  ขุนศรี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
338 นาย ประพันธ์  อภิวัฒน์วราวงศ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
339 นาง ประไพ  แสงศุภกร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
340 น.ส. ประไพ  กล้าผจญ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
341 นาง ประไพ  นีลวัฒนานนท์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
342 นาง ประไพ  อินทร์ทิม บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
343 นาง ประภา  ศรีสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
344 นาง ประภา  มณีวัต บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
345 นาง ประภาศรี  น้อยลัทธี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
346 นาย ประมล  ลิมสกุล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
347 นาง ปราณี  หนุเจริญกุล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
348 นาย ปราโมทย์  ศรัทธา บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
349 นาย ปริญญา  เวชกุล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
350 นาง ปรีดา  ลาวัณย์วัฒนกุล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
351 นาง ปรีดา  พลภักดี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
352 นาย ปุณณรัตน์  ทองปลอด บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
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353 นาย พงษ์ศักด์ิ  ทองต าลึง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
354 นาง พจนา  นกแก้ว บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
355 นาย พนม  เหล่ากูล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
356 นาง พรทิพย์  คงค า บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
357 นาง พรพิมล  ศรีแผ้ว บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
358 นาง พรรณี  เหล่าดี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
359 นาง พรรัตน์  พรหมภักดี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
360 น.ส. พวงมาลี  นาคเวียง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
361 นาย พัชรนิธ์ิ  ชวรางกูร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
362 น.ส. พันทิพา  แซ่ตัน บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
363 นาง พันธ์วณี  นากทองแก้ว บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
364 นาย พิชัย  ทองจันทร์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
365 นาง พิมพ์ใจ  สุญาสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
366 นาย พิรุณ  คชาอนันต์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
367 นาย พิศิษฐ์  ล้อมล้ิม บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
368 นาง เพ็ญจันทร์  บุรพัฒนานนท์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
369 นาง เพ็ญศรี  สุดาวรรณศักด์ิ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
370 นาง เพ็ญศรี  นวลละออง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
371 นาย ไพฑูรย์  จรูญรักษ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
372 นาย ไพบูลย์  จินตนา บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
373 นาย ไพโรจน์  คลล้ า บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
374 นาย ไพโรจน์  ศรีท่าซอม บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
375 นาง ฟองศรี  ณ ถลาง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
376 นาย ภิญโญ  แป้นจันทร์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
377 นาง ภิรดา  มีแก้ว บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
378 น.ส. มณฑา  จิตรัตน์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
379 นาง มณฑา  ประกอบพร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
380 นาย มนตรี  ประตูใหญ่ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
381 นาง มยุรี  ถิรเบญญานุกูล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
382 น.ส. มยุรี  ปัญชะนา บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
383 นาง มยุรี  พุฒิกุลบวร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
384 น.ส. มะลิ  ทวนสุวรรณ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
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385 นาย มีศักด์ิ  นวลคล้าย บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
386 นาง ไมตรี  นันทเกษตร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
387 นาง ยาณี  ทิพย์วิเศษ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
388 นาย รักศักด์ิ  นิจจันทร์พันธ์ศรี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
389 นาย รัชชา  นองมาก บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
390 นาง รัชนี  รอดนิตย์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
391 นาง รัชนี  ศรีใหม่ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
392 นาง รัตนา  ทีปะปาล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
393 นาง ร าไพ  เรืองเดช บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
394 นาย เริงเกียรติ  นาคะพัฒนกุล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
395 น.ส. ลักขณา  ธรรมนิจกุล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
396 นาง ลัดดาวรรณ  ปรีชา บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
397 นาง เลขา  อันติมานนท์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
398 นาย เลอศักด์ิ  คงมินทอง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
399 นาย ว.สุวิทย์  มณีวัต บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
400 นาง วรรณดี  ภูริปัญญานนท์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
401 นาง วรรณา  สังครุธ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
402 นาง วรรณา  คงมินทอง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
403 นาง วรรณี  อินทเช้ือ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
404 นาง วรรณี  นวลวัฒน์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
405 นาง วรรณีย์  คชาอนันต์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
406 นาย วัชรินทร์  สร้อยจ าปา บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
407 นาย วัชรินทร์  นวลวัฒน์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
408 นาย วัฒนา  ลาวัณย์วัฒนกุล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
409 นาย วาโย  พรหมจันทร์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
410 นาง วาสนา  อุ่นเรือน บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
411 นาง วาสนา  กลับกลาย บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
412 นาย วิชัย  บัวทอง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
413 นาย วินัย  บุญแทน บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
414 นาง วิภา  สองเมือง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
415 นาง วิภา  จรูญรักษ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
416 นาง วิภาดา  สุนทรกุล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
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417 นาย วิรัช  ทองค า บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
418 น.ส. วิไล  วรรณศิริ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
419 นาง วิไล  วสุนธรา บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
420 นาย วิวัฒน์  จันทนา บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
421 นาย วิสิฏฐ์  สุขแสง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
422 นาย วิสิทธ์ิ  เอกเพ็ชร์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
423 นาย วีรพล  สังครุธ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
424 นาย วุฒิชัย  ทองกูล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
425 นาง แววตา  พรศรี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
426 นาง ศรียา  คุ้มครอง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
427 นาง ศิริพร  อินทรก าเนิด บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
428 นาง ศิริภรณ์  คงมะลวน บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
429 นาง ศิริวรรณ  จันทร์แพง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
430 นาง ศิริวรรณ  ณ นคร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
431 นาง สงวน  อินทร์สุวรรณ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
432 นาง สตรีรัตน์  ทิพย์พิมล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
433 นาย สน่ัน  บุญเรือง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
434 นาย สมเกียรติ  ย้ินซ้อน บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
435 นาย สมคิด  กษมาพันธ์ุ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
436 นาง สมจิต  จรูญรักษ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
437 นาง สมจิต  ปานเจริญ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
438 นาง สมจิตต์  แจ้งอักษร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
439 นาง สมทรง  ศรีรักษา บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
440 นาย สมบัติ  จันทรา บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
441 นาย สมบูรณ์  เจษฎาพงศ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
442 นาย สมบูรณ์  จากถ่ิน บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
443 นาง สมพร  ปานมณี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
444 นาย สมพร  ทิพย์ประชาบาล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
445 น.ส. สมเพียร  เดชมณี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
446 นาย สมมาตร  แสงสุวรรณ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
447 นาง สมศรี  คงพราหมณ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
448 น.ส. สมสุข  คงเจริญ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
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449 นาย สมหมาย  เดชมณี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
450 นาย สรวม  สินกัน บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
451 นาง สอ้ิง  อินทชาติ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
452 นาย สะอาด  เจริญกิตติยาภรณ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
453 นาง สาคร  เสือแก้ว บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
454 นาง สาคร  โกศลเวช บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
455 นาง สาคร  เหล่าพราหมณ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
456 นาง สายใจ  ศรีนวมะ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
457 น.ส. สาโรจน์  ช่ืนวิเศษ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
458 นาย สาโรช  อินทรวัตร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
459 นาง ส ารวม  กล่ินเมฆ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
460 นาง ส ารวม  เครือหงส์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
461 นาย ส ารวม  พันธ์ุประทุม บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
462 นาย สิทธิพร  คงกัลป์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
463 นาย สิน  นาคสวาท บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
464 นาง สุจรรยา  เจษฎาพงศ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
465 นาง สุจารีย์  จันทร์อยู่ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
466 นาง สุจารีย์  นิจจันพันธ์ศรี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
467 นาย สุจินต์  มณีนิล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
468 นาย สุเชาว์  ตรียวง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
469 นาย สุเทพ  แท่นมณี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
470 นาย สุนทร  กล่อมเมือง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
471 นาย สุนทร  กล่ินเมฆ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
472 น.ส. สุนาฏ  สงนรินทร์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
473 นาง สุนารี  อริยะมณเฑียร บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
474 นาง สุพรรณี  คีรีมา บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
475 นาง สุภาภรณ์  กาญจนเทพ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
476 นาง สุภาวดี  กษมาพันธ์ุ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
477 นาง สุมิตรา  เพชรผ่อง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
478 นาย สุเมธ  ภุมราเศวต บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
479 นาย สุรพล  ตรียุทธ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
480 นาย สุรินทร์  ชูมี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
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481 นาย สุรินทร์  อินทร์จันทร์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
482 นาย สุริยา  จันประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
483 นาง สุรีพร  เกิดก่อ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
484 นาง สุวรรญา  เจริญลาภ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
485 นาย สุวิช  ชูบ ารุง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
486 นาย สุวิทย์  คงอภัย บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
487 นาย เสนอ  กันสุทธ์ิ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
488 นาย เสรี  คีรีมา บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
489 นาง เสาวนีย์  คงอภัย บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
490 นาง เสาวนีย์  ฤกษ์ดี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
491 นาย โสภณ  ยศเมฆ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
492 นาย โสภณ  พรศรี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
493 นาง โสภา  สังข์เรียง บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
494 นาง โสภา  ประสมแก้ว บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
495 นาง โสภาค  ศรีฟ้า บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
496 นาย อนันต์  ทองหัวเตย บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
497 นาย อนุรักษ์  ยังสกุล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
498 น.ส. อนุศรี  ศรียาภัย บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
499 นาง อภรณ์รัตน์  ล้อมล้ิม บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
500 นาง อรพินท์  ชัยพรหม บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
501 นาย อรรถกิจ  คงแท่น บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
502 นาง อัจจิมา  โกศล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
503 นาง อาภรณ์  เย็นมาก บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
504 นาง อารี  พรหมวิเศษ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
505 นาง อารีย์  แร่สุวรรณ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
506 นาย อ านวย  พลภักดี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
507 นาง อ านวย  แก้วนุ้ย บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
508 นาย อ านาจ  ภูมิไชยา บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
509 นาง อุฑาพร  ธีระชัยวรกุล บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
510 นาย อุดมศักด์ิ  ไกรสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
511 นาง อุทัยวรรณ  กุศลชู บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
512 นาง อุบล  คงเสน่ห์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม



หนา้ที ่284 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

513 นาง อุบลรัตน์  ช่วยสุด บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
514 นาง อุไร  นิลเอก บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
515 นาง อุไรวรรณ  ภักดี บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
516 นาง อุษา  จิระพงษ์ บ านาญอ าเภอพุนพิน ร.ร.วัดตรณาราม
517 น.ส. ญาณิศา  บุญจิตร์ บ านาญอ าเภอพุนพิน(วันส้ินเดือน) ร.ร.วัดตรณาราม
518 นาง วรรณี  รัตนประยูร บ านาญอ าเภอพุนพิน(วันส้ินเดือน) ร.ร.วัดตรณาราม
519 นาง จุไรรัตน์  ศรีแสง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.วัดตรณาราม
520 น.ส. ดนิตา  สุขพรมา ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.วัดตรณาราม
521 นาง นวรัตน์  ครุฑกาศ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.วัดตรณาราม
522 นาง ยมโดย  พวงเงิน ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.วัดตรณาราม
523 น.ส. รัตติกาล  หนูคงนุ้ย ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.วัดตรณาราม
524 นาง วันดี  ศรีเพชรพูล ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.วัดตรณาราม
525 นาย วิโรจน์  ทิมบ ารุง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.วัดตรณาราม
526 นาง กาญจุรี  กลางณรงค์ ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดตรณาราม
527 นาง เบญจวรรณ  สุวรรณปาน ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดตรณาราม
528 นาง ประทุม  เหล็กกล้า ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดตรณาราม
529 นาย ประสาน  เพชรน้อย ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดตรณาราม
530 นาง ภาวินี  เกตุแก้ว ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดตรณาราม
531 นาง สมหมาย  หัตถธรรมนูญ ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดตรณาราม
532 นาย สุวัฒน์  ปานเจริญ ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดตรณาราม
1 นาง กุสุมาลย์  อินทวิเศษ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
2 นาย จรินทร์  สังข์ทอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
3 นาย จรูญ  เหล็กกล้า บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
4 นาย จเร  ทองมีเพชร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
5 นาย จามินทร์  แก้วบัวทอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
6 นาง เจียมจิต  เพชรสังข์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
7 นาย ชาญยุทธ  ไชยวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
8 นาย ช านาญ  นิลเวช บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
9 นาย เดโช  เพ่ิมพารารักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
10 นาย นิคม  ส าลี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
11 นาง นิตยา  แก้วบัวทอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
12 นาง นิตยา  วัฒนโสภา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
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13 นาย บัญชา  ชาตะกูล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
14 นาง บุญนัด  อรุโณรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
15 น.ส. ประยงค์  กล่ินเมฆ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
16 นาย ประยุทธ  จินตนพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
17 นาย เปล้ือง  มากม่ิงจวน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
18 นาย พนัส  ไชยนาเคนทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
19 นาง พยอม  เวชสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
20 นาย พยุง  ทิพย์รักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
21 นาง พรจิต  วิมล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
22 นาง พรทิพา  สิทธิกูล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
23 นาย พิพัฒน์  เอ้งเหมาะ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
24 นาย ไพฑูรย์  จันทร์แจ่มใส บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
25 นาย ภูหัสสฬาร์  อินทรทอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
26 นาง เรขา  นุรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
27 นาง วรรณศรี  เดชมณี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
28 นาย วสันไชย  เครือรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
29 นาง วัจนา  นิลสดใส บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
30 นาย วัชรพงศ์  ชุมเชิงกาญจน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
31 นาง วัชรี  ศรีช่วย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
32 นาง วาสนา  พรหมแช่ม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
33 นาย วิยุติ  แสงมณี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
34 นาย วิรัตน์  พุ่มเพชร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
35 น.ส. ศรีประไพ  เชตร์ปรีชา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
36 นาง ศศิธร  แก้วศรี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
37 นาง ศุภรพิศ  ไชยแขวง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
38 นาย สมคิด  เพชรบ ารุง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
39 นาง สมบูรณ์  กันณรงค์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
40 นาย สายัณห์  พัฒน์ชนะ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
41 นาง สุขโข  อักษรช่ืน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
42 นาย สุทัศน์  ศรีช่วย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
43 นาง สุนทรา  คงมะลวน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
44 นาง สุนี  ขุนอ าไพ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
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45 นาย สุพงศ์  คุ้มกัน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
46 นาย สุพร  ทองคลองไทร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
47 นาง สุภาพร  เครือพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
48 นาง สุภาภรณ์  ทัดทอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
49 น.ส. เสาวภา  แมนมิตร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
50 นาย อาณัติ  จันทร์อยู่ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
51 นาง กัญจนาพัต  บุญพา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
52 น.ส. ขวัญใจ  กัลป์สุทธ์ิ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
53 นาง ทัศนีย์  แก้วสุก บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
54 นาย ธนกร  ตันซ่ือ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
55 นาง นิตย์ประภา  เอ้งเหมาะ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
56 นาง พวงจันทน์  บัวอ่อน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
57 นาง ภณิดา  พิมพ์พงษ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
58 นาง มาลินี  พาหะมาก บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
59 นาง ราศรี  แพวิเศษ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
60 นาย สมชาย  เรืองรัตน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
61 นาย สมหมาย  ข าแก้ว บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
62 น.ส. สุนีวรรณ  ทองปรีชา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
63 นาง อรอุมา  พิทักษ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
64 นาง อ าภา  วรเศรษฐ์ศักด์ิ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าฉาง) ร.ร.วัดบ่อมะปริง
65 นาง ยินดี  ขวัญชุม บ านาญ อบต.ท่าเคย ร.ร.วัดบ่อมะปริง
66 นาง ระวีวรรณ  สุขประเสริฐ บ านาญ อบต.ท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
67 นาง อัมพวัน  สุขสว่าง บ านาญ อบต.ท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
68 นาง กัลยา  ศรีบุรุษ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
69 นาง เกษณีย์  นุรักษ์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
70 น.ส. เกสร  เง่าวิจิตร บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
71 นาย โกวิท  ชาติรักษา บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
72 นาย โกศล  จันทร์สว่าง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
73 นาย เขมชาติ  ตินทุกานนท์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
74 นาง คณาพร  ไกรสินธ์ุ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
75 นาง คนึงนิจ  สุขสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
76 นาง งามช่ืน  ทับทิมเดิม บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
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77 นาง จรรยา  ไสสุวรรณ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
78 น.ส. จรรยา  ทองมีเพชร บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
79 น.ส. จันทรา  โกละกะ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
80 นาย จ าเนียร  ชูด าดี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
81 น.ส. จินตนา  วงศ์อุดม บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
82 นาง จินตนา  ศักดา บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
83 นาง จีรวรรณ  วงศ์อนันต์สิริ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
84 นาย ชาญณรงค์  พิทักษ์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
85 นาง ทัศนีย์  นิลเวช บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
86 นาง ทิพวรรณ  รักษาพราหมณ์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
87 นาง ธนิตา  สุขศีล บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
88 นาง นงเยาว์  เพชรบ ารุง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
89 นาง นวลนุช  สวัสด์ิวงศ์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
90 นาง นันทา  ภูมิพาณิชย์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
91 นาย นิกูล  บัวทอง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
92 นาง นิตยา  แก้วอ าดี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
93 นาย นิพัฒน์  จันทร์ทิพย์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
94 นาย นิวัติ  โสกรรณิตย์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
95 นาง นุจรี  แก้วมีศรี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
96 นาย บัญญัติ  ทีปะปาล บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
97 นาง ปณยา  สงสมอ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
98 นาง ปทุมรัตน์  ฉัตรทอง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
99 นาง ประคอง  สมบูรณ์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
100 นาง ประจุพร  ทองค าดี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
101 นาง ประไพ  แก้วมีศรี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
102 น.ส. ประภา  ศรียาภัย บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
103 นาง ประภาวดี  แสงมณี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
104 นาย ประเสริฐ  ฉิมเรศ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
105 นาย ประเสริฐ  อรุโณรัตน์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
106 นาย ปราชญา  แก้วมีศรี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
107 นาง ปราณี  ธรรมบ ารุง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
108 นาง ปรานี  สถาพร บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
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109 นาย ปราโมทย์  โชติปาละกุล บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
110 นาย ปรีชา  สมภักดี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
111 นาง ปรียา  รักษาพราหมณ์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
112 นาง พนิดา  เดชมณี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
113 น.ส. พิกุล  ชาญเสนาะ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
114 นาย พิสัณห์  เหมาะประมาณ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
115 นาย พิสิฏฐ์  ภูมิไชยา บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
116 นาย ไพรัช  ทับทอง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
117 นาย ไพศาล  อินทวิเศษ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
118 นาย ภาณุ  ทองมีเพชร บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
119 นาย มนัส  พลภักดี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
120 นาย มโน  พงศ์สุวรรณ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
121 นาง มัลลิกา  นาคทองกุล บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
122 นาง ยวนใจ  ฤทธิคง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
123 นาง ยินดี  มีพัฒน์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
124 นาง เยาวรี  ปล่องบรรจง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
125 นาย ราเชนทร์  สังข์ทอง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
126 นาง ราตรี  แก้วรักษา บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
127 นาง เรืองศรี  รัตนอุทัยกูล บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
128 นาง ลักขณา  พรหมวิเศษ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
129 นาง ลัดดา  สังข์ทอง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
130 นาง วันทนา  ทองสาลี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
131 นาย วิชิต  ฤทธิคง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
132 นาย วิทยา  แก้วอ าดี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
133 นาย วิบูลย์  หนูจีนจิตร บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
134 นาง วิไลวรรณ  โยงราช บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
135 นาย วิศิษฎ์  คงระเร่ือย บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
136 นาย วิเศษ  นาคมิตร บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
137 นาย ศราวุธ  นาคทองกุล บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
138 นาง โศภิษฐ์  ลดารัตน์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
139 นาง สงบ  ทองมีเพชร บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
140 นาย สงัด  ธรรมบ ารุง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
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141 นาย สนชัย  จันทเวช บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
142 นาย สนอง  แมนมิตร บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
143 นาง สมใจ  ชัยศิริ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
144 น.ส. สมใจ  นราหุตพล บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
145 นาง สมศรี  อินทร์จันทร์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
146 นาง สมศรี  สองเมือง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
147 นาย สมหมาย  ศรีบุรุษ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
148 นาง สร้อย  รักษาพราหมณ์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
149 นาย สายัณห์  อินทร์จันทร์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
150 นาย สายัณห์  อินทรอักษร บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
151 น.ส. สารภี  แก้วมีศรี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
152 นาง สารภี  เหมาะประมาณ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
153 น.ส. สาล่ี  จันทรพิมล บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
154 นาย ส ารอง  ชุมเชิงกาญจน์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
155 นาย ส าเริง  ศักดา บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
156 นาง สิริจันทร์  ทองพัฒน์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
157 นาย สุขสกูล  พัฒน์ยัง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
158 นาง สุจิตรา  อินทร์จันทร์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
159 นาย สุชาติ  กันณรงค์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
160 นาง สุทิน  ชุมเชิงกาญจน์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
161 นาง สุนิพร  จันทร์จิรเสถียร บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
162 นาง สุเนตรา  นุ้ยสวี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
163 นาง สุภาภรณ์  ทองเพชร บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
164 นาง สุมาลี  พาหมะ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
165 นาง สุริยา  สุขผล บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
166 นาย โสภณ  พาหมะ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
167 นาง โสภา  เล่ืองสุนทร บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
168 นาย โสรัตน์  นาคมิตร บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
169 นาย อดุลย์  ตรียวง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
170 นาง อนงค์  กล่อมมณี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
171 นาง อรจันทร์  ขวัญทอง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
172 นาย อรุณ  จันทร์โอเอ่ียม บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
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173 นาง อารยา  อินทร์ท่าฉาง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
174 นาง อารี  เพชรช่ืน บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
175 นาง อาลัย  อินนุพัฒน์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
176 นาย อ านวย  เพชรสังวาลย์ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
177 นาง อ านวยทิพย์  แสงมณี บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
178 นาง อ าไพ  คงไชย บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
179 นาง อุทัย  อินทวิเศษ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
180 นาง อุษา  ประทุมทอง บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
181 นาย โอฬาร  อินทวิเศษ บ านาญอ าเภอท่าฉาง ร.ร.วัดบ่อมะปริง
182 นาย ชรินทร์  บัวอ่อน ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดบ่อมะปริง
183 นาย วารินทร์  ชูทิพย์ ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดบ่อมะปริง
184 นาง วิลาวัลย์  แมนมิตร ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดบ่อมะปริง
185 น.ส. สุจารีย์  กล่ินอมรสกุล ลาออกจากราชการ ร.ร.วัดบ่อมะปริง
1 นาง นพรัตน์  จ าเนียร บ านาญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
2 น.ส. สุพาพิน  หิรัญบูรณะ บ านาญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
3 น.ส. ดารารัตน์  ไชยชะนะ บ านาญ ร.ร.กาญจนาภิเษก ร.ร.ไชยาวิทยา
4 นาย ปรีชา  ช่ืนอารมณ์ บ านาญ ร.ร.กาญจนาภิเษก ร.ร.ไชยาวิทยา
5 นาง เฟ่ืองจิต  ไวทยินทร์ บ านาญ ร.ร.กาญจนาภิเษก ร.ร.ไชยาวิทยา
6 น.ส. รัญจวนศรี  ขุนไชยรักษ์ บ านาญ ร.ร.กาญจนาภิเษก ร.ร.ไชยาวิทยา
7 นาง เรวดี  ฟองมณี บ านาญ ร.ร.กาญจนาภิเษก ร.ร.ไชยาวิทยา
8 น.ส. สุจินา  นุรักษ์ บ านาญ ร.ร.กาญจนาภิเษก ร.ร.ไชยาวิทยา
9 นาง วิไลวรรณ  โซ่มาลา บ านาญ ว.การอาชีพไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
10 นาย สุรินทร์  นวลรอด บ านาญ ว.การอาชีพไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
11 นาย สุริยัน  เจริญจิต บ านาญ ว.การอาชีพไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
12 นาง กนกรัตน์  มีศิลป์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
13 นาย กมล  ดิษณะ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
14 นาง กมลทิพย์  ทองปลอด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
15 นาง กรรณิกา  ช่วยเกิด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
16 นาง กันหา  พราหมณ์น้อย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
17 นาง กาญจนา  อักษรเผือก บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
18 นาง จุฑารัตน์  ศรีชัยชนะ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
19 นาย เจริญศักด์ิ  กล่อมสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
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20 นาง ชมช่ืน  ทองปราง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
21 นาง ชูศรี  พรหมคีรี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
22 นาย โชคชัย  เมืองแมน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
23 นาย ทวี  จินาพร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
24 นาง เทวี  อินทรก าเนิด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
25 นาย ธรรมนูญ  เพชรสังวาล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
26 นาย ธีระ  คชาอนันต์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
27 นาง นงค์นภัทร  เช้ือพราหมณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
28 นาย นเรศ  พรหมค า บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
29 นาง นฤมล  รัตนา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
30 นาง นวลศรี  สุดาจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
31 น.ส. นิตาพร  บัวแช่ม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
32 นาง นิทรา  บุญยัง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
33 นาง นิภา  คชาอนันต์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
34 นาง นิภา  พินสุวรรณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
35 นาย นิยม  ภักดีพิน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
36 นาย บรรณจง  พงประยูรณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
37 นาย บัญชา  จ าปา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
38 น.ส. บุญประสงค์  คงประเสริฐ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
39 นาง บุบผา  แสงสุวรรณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
40 นาง ปทุมวัน  ธรรมรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
41 นาย ประทิน  รักษาคง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
42 นาย ประทีป  นิลทจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
43 นาง ประไพ  เหล่ียววงศ์ภูธร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
44 นาง ประมูล  ช่วยย้ิม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
45 นาง ประยงค์  ทวีช่ืน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
46 นาย ปราโมช  จุลเพชร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
47 นาย พรศักด์ิ  อ่ าใหญ่ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
48 นาง พวงรัตน์  บุญทอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
49 นาง พัชรี  คชไพร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
50 นาง พัทราพร  ทองพรหม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
51 นาง เพ็ญวดี  คนซ่ือ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
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52 นาง ภาวิณี  มีแสง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
53 นาย มนัส  ธรรมรักษา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
54 นาง มนิตา  ช่ืนพิศาล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
55 นาง มยุรี  กันทะวงค์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
56 นาย ยุทธพงศ์  หมันหลิน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
57 น.ส. รัชนี  เวชเตง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
58 นาง รัตนา  แท่นนิล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
59 นาย ราชันย์  อักษรเผือก บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
60 นาง ลัดดา  เทพพิมล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
61 นาง ลาวัณย์  นีลวัฒนานนท์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
62 นาง วนิดา  วัชรโศภิษฐกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
63 นาง วรนุช  ศรีสิทธิยานนท์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
64 นาง วรรณา  สุภาพ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
65 น.ส. วราภรณ์  สุนยพราก บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
66 น.ส. วัชรี  สังข์ประคอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
67 นาย วัฒนะ  สาลี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
68 นาง วันทนา  อินทร์แก้ว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
69 นาย วิชา  เขียนสุวรรณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
70 นาย วิชิต  ทองพรหม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
71 นาย วิชิต  ไชยสิริวนิช บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
72 นาย วิเชียร  อินทร์ทิพย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
73 นาง วิไลภรณ์  เกสรา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
74 นาง วิไลลักษณ์  ถาวรแก้ว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
75 นาย วิศณุ  เหล่าเก้ือ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
76 นาย วิศิษฐ์  สมุทรเก่า บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
77 น.ส. วีณา  หมัดหมีม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
78 นาย สมคิด  ถาวรเศรษฐ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
79 นาง สมใจ  ไชยสิริวนิช บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
80 นาง สมญาพร  รักษาคง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
81 นาง สมสุข  นาคขวัญ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
82 นาย สรรเสริญ  สาลี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
83 นาย สังเวียน  สมทรัพย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
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84 น.ส. สายชล  ยินดีรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
85 นาย สายันต์  นิลทจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
86 น.ส. สาระภี  กาญจนะภาชนะ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
87 นาย ส าเริง  มากมูล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
88 นาง สิทธินาง  ยศเมฆ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
89 นาง สุคนธ์  เมืองแมน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
90 นาง สุจินต์  คงสนอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
91 น.ส. สุจิรา  ผ่องศรี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
92 นาง สุนันทา  ธรรมรักษา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
93 นาย สุนัย  แสงสุวรรณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
94 นาง สุปรียา  จุลกัลป์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
95 นาง สุพรรณี  อ่ าใหญ่ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
96 นาย สุริยัน  เทพนวล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
97 นาง เสาวคนธ์  ช่วยอยู่ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
98 นาง เสาวนีย์  ปิตตาระโพ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
99 น.ส. เสาวลักษณ์  ใสสะอาด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
100 นาง แสงทอง  ศรีสุจริต บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
101 นาย โสภณ  พราหมณ์น้อย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
102 นาง อ้อมทิพย์  ใสสะอาด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
103 นาง อัญชลี  สังข์ฉิม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
104 นาย จงรักษ์  ขุนช านาญ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
105 นาง ช่อทิพย์  เจริญจิตต์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
106 นาย ชาติณรงค์  เอราปัถถวงศ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
107 นาย เทวัญ  มินทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
108 นาง นิรมล  เอราปัถถวงศ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
109 นาย ประสงค์  ศรีสุจริต บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
110 นาย มนตรี  คนซ่ือ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
111 นาย มนัส  ปานเจริญ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
112 นาง ราตรี  ศรีเมือง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
113 นาง ศิริมา  แสงสุวรรณ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
114 นาย สมบัติ  ไชยจันทร์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
115 นาง สาคร  ทองกล่ิน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
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116 นาย สุชาติ  ทองกล่ิน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
117 นาย สุรพล  เจริญจิตต์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
118 นาย สุรศักด์ิ  อักษรสาร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
119 นาย สุรินทร์  แก้วเหล็ก บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
120 นาย เอนก  หีตแก้ว บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ไชยา) ร.ร.ไชยาวิทยา
121 นาย กมล  รองเมือง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
122 นาย กมล  สังข์ประคอง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
123 นาง กรณิศ  กล่อมสุวรรณ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
124 นาง กรรณิกา  ใสสะอาด บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
125 นาง กล่ินสุคนธ์  มาฆทาน บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
126 นาง กัญญามาศ  คงใหม่ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
127 นาง กันทิมา  รักษาพราหมณ์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
128 นาง กัลยา  ถ่ินธานี บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
129 นาง กาญจนา  จ านงค์ทอง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
130 นาง กาญจนี  บุญพร้อม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
131 นาย แก้ว  เรืองฤทธ์ิ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
132 นาง ขัตติยา  วัสแล๊ะ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
133 นาย คารม  มีถาวร บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
134 นาย ค านึง  ทองเกล้ียง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
135 นาย ค านึง  มุนเนียม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
136 นาย จรวย  ลอยเกตุ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
137 นาง จรัญญา  อักษรประเสริฐ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
138 นาง จริยาภรณ์  เชิงสมอ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
139 นาง จรี  พรหมเช้ือ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
140 นาย จรูญ  คล้ายทอง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
141 นาย จเร  มีธรรม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
142 นาง จันทรา  สรรพขาว บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
143 นาง จารีพร  ใสสะอาด บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
144 นาง จิตรา  ศรีเกตุ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
145 นาง จิตราภรณ์  ฮ่ันเฉียง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
146 นาง จุรีย์  ดุริยานนท์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
147 นาย เจริญ  ปานเจริญ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
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148 นาง ฉลวย  จุลเพชร บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
149 ว่าท่ีร.ต. ชเนศ  อินทร์แก้ว บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
150 นาย ชม  จันทเวช บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
151 นาย ช านาญ  นาคเวียง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
152 นาง ชูศรี  เสมรอด บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
153 นาง ชูศรี  ไพรวัลย์ทิพย์กุล บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
154 นาย ชูศักด์ิ  ฮ่ันเฉียง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
155 นาย เชวงศักด์ิ  ใสสะอาด บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
156 นาย แช่ม  อริยพรบ ารุง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
157 นาย ไชยา  แท่นนิล บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
158 นาง ญาดาภา  กล่อมสุวรรณ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
159 น.ส. ฐิรณัฐ  แผ้วชนะ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
160 นาย ณรงค์  สรรพขาว บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
161 นาย ณัฐวงศ์  คล้ายทอง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
162 นาย ดนตรี  เหล็กแท้ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
163 นาง ดรุณี  ศรีบัวทอง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
164 นาง ดวงตา  อินทรอักษร บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
165 นาง ถาวร  รองเมือง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
166 นาย ทวี  เช้ือเอ่ียม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
167 นาย ทวีศักด์ิ  นาอนันต์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
168 นาง ทัศนีย์  เหล่ายัง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
169 นาย ท้ิง  สังข์ประคอง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
170 นาง ทิพวรรณ  วัฒนโสภา บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
171 นาย ธวัชชัย  ด้วงโยธา บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
172 นาง ธิดา  อรัญไสว บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
173 นาย ธีระ  แก้วฟุ้ง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
174 นาง นงนุช  หังสพฤกษ์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
175 นาย นรินทร์  คชาอนันต์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
176 นาง นันทนัธ  ห้วยนุ้ย บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
177 นาง นันทพร  ร่าหมาน บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
178 นาย นันทศักด์ิ  คงทอง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
179 นาง นันทา  จอมพิทักษ์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
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180 นาง นันทิพา  มีศักด์ิ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
181 นาง นัยรัตน์  บดินทร์ธนวิทย์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
182 นาย นิกร  จอมพิทักษ์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
183 นาง นิตยา  คงระเร่ือย บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
184 นาย นิพนธ์  มีชัย บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
185 น.ส. นิภา  เครือหงส์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
186 นาย นิยม  เช้ือพราหมณ์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
187 นาย นิยม  เพชรมณี บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
188 นาง เนาวรัตน์  สุวรรณวิหค บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
189 นาง บรรจง  คชาอนันต์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
190 นาง บัวศรี  รัตนอารักขา บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
191 นาย บ ารุง  จ านงค์ทอง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
192 นาง บุญเจือ  ชิตเพชร บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
193 นาง บุญเจือ  เวชเตง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
194 นาง บุญมาศ  เหล็กแท้ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
195 น.ส. บุญยวรรณ์  ชูขจร บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
196 น.ส. บุญย่ิง  เช้ือแดง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
197 นาย บุญยุทธ  หีตอนันต์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
198 นาง บุญเล่ือง  นิลทจันทร์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
199 น.ส. เบญจมาศ  ศรียาภัย บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
200 นาย ประกิจ  การุณนราพร บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
201 นาง ประทีป  แก้วสะอาด บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
202 นาง ประทุมวัน  จันทเวช บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
203 นาย ประพันธ์  จันทร์อุทัย บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
204 นาง ประภา  อินทจักร บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
205 นาย ประยงค์  นาคน้อย บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
206 นาย ประยูร  ยังสกุล บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
207 นาย ประสงค์  พัฒน์ระวังด่าน บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
208 นาย ประเสริฐ  ภักดีพิน บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
209 นาง ปรีดา  ทิพย์บรรพต บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
210 นาย ปวน  สิงหนาท บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
211 น.ส. ปิยภรณ์  ธาราทิศ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
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212 นาย พงษ์  นีลวัฒนานนท์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
213 นาย พงษ์สิทธ์ิ  บุญทอง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
214 น.ส. พร  นาคเวียง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
215 นาง พวงรัตน์  พลวัฒน์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
216 น.ส. พัชรินทร์  เอ่ียมปิยะ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
217 นาง พัฒน์สุดา  ทับเวช บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
218 นาย พิทยา  รองเมือง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
219 นาย พิทักษ์  ปรุงเหล็ก บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
220 นาย พินิจ  ปรุงเหล็ก บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
221 นาย พิพิธ  ศรีนาค บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
222 นาย พิมนต์  บ ารุง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
223 นาย พีระกิจ  กัลกะ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
224 นาง พีระวรรณ  ปรุงเหล็ก บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
225 นาง พูลสุข  จุลกัลป์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
226 นาง เพ็ญศรี  ด้วงโยธา บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
227 นาง เพ็ญศรี  มนเนียม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
228 นาง เพียงใจ  มีชัย บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
229 นาง โพธ์ิศรี  เผือกสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
230 นาง ภัสสิน  ปิยะกาญจน์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
231 นาง มณฑา  กัณหา บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
232 นาง มณฑา  ปานเจริญ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
233 นาย มนตรี  ค าสุวรรณ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
234 นาย มนัส  สังข์ฉิม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
235 นาย มาโนชญ์  คงระเร่ือย บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
236 นาง ยวงศรี  นาคเวียง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
237 นาง ยินดี  เรืองฤทธ์ิ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
238 นาง ยินดี  ช่วยอยู่ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
239 นาง ยุพา  เป่ียมเนตร บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
240 นาง ยุพิน  เพชรพร้ิม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
241 น.ส. ยุวดี  แซ่หลี บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
242 น.ส. รัชนี  ไตรพิทักษ์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
243 นาง รัชนี  การุณนราพร บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
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244 นาง รัตนา  สังข์ประคอง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
245 นาง รัตนา  ภักดีพิน บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
246 นาง รัตนาพร  บุญราศรี บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
247 นาย ร่ืน  เชิงสมอ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
248 นาง รุ่งทิพย์  ขวัญชู บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
249 นาง รุ่งฤดี  เมืองนิเวศน์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
250 นาง รุจิรา  จันทร์อุทัย บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
251 นาง เรณู  นวลแก้ว บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
252 นาย เรวัตร  บัวอินทร์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
253 น.ส. ละม่อม  เหมือนวงศ์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
254 นาง ละออง  แสงข า บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
255 นาง ละเอียด  ไชยแขวง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
256 นาง วนิดา  เชยชม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
257 น.ส. วรรณะ  ชูวิชัย บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
258 นาง วรรณา  รักเหล็ก บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
259 น.ส. วรรณี  ปลอดอ่อน บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
260 นาง วรรณี  ถึงแก้ว บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
261 นาย วสันต์  สุดาจันทร์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
262 นาง วันนี  แท่นนิล บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
263 นาย วารินทร์  เพชรศรี บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
264 นาง วารี  ผลพฤกษ์รัตน์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
265 นาย วิจิตร  ทิพย์บรรพต บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
266 นาย วิชัย  นกเทศ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
267 นาย วิชิต  เสือศักด์ิ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
268 นาย วิรัช  วิจิตรเนาวรัตน์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
269 นาย วิริโย  หนูสังข์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
270 นาย วิรุฬห์  ทองแช่ม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
271 นาย วิเลิศ  จีนเจริญ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
272 นาย ศรีพงศ์  ถาวรแก้ว บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
273 นาง ศิรดา  แท่นนิลกุล บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
274 นาย ศิริพงศ์  ศรีสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
275 นาง สนทยา  อักษรช่ืน บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
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276 นาย สบโชค  อยู่อ าไพ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
277 นาย สมเกียรติ  ช่วยย้ิม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
278 นาย สมคิด  นิลเอ่ียม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
279 นาย สมคิด  ชัยพรหม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
280 นาย สมชาย  ทองสร้าง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
281 นาย สมชาย  มีศักด์ิ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
282 นาย สมทรง  วัชรโศภิษฐกุล บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
283 นาย สมนึก  มาฆทาน บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
284 นาย สมบุญ  ผอมกลัด บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
285 นาง สมบูรณ์  วุฒิวงศ์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
286 นาย สมมิตร  ชิตเพชร บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
287 นาย สมศักด์ิ  ราชสงคราม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
288 นาย สวัสด์ิ  จ าเนียร บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
289 นาย สะอาด  ร่าหมาน บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
290 น.ส. สายพิณ  จีนจู บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
291 นาง สุนันทา  เหล่าเก้ือ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
292 นาง สุปราณี  มาฆทาน บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
293 นาง สุพาที  บุญรักษา บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
294 นาง สุภาภรณ์  คล้ายอุดม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
295 นาง สุมนา  ชวลิต บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
296 นาย สุวัฒน์  วัฒนปราโมทย์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
297 นาย สุวัฒน์  หิรัญกาญจน์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
298 นาง สุสัญญา  เพ็งมรดก บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
299 นาย โสฬส  ศรีวิศาล บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
300 น.ส. อนงค์  คล้ายปักษี บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
301 นาง อนุสรณ์  ชูเกตุ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
302 นาย อมฤต  ช่วยอยู่ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
303 นาย อมฤต  มีธรรม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
304 นาง อรชร  คล้ายทอง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
305 นาง อรศรี  พานิชชาติ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
306 นาย อรุณ  ชูศรี บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
307 นาย อาคม  แก้วสะอาด บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
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308 น.ส. อาภรณ์  นุ่นโชติ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
309 นาย อารมณ์  ทองปลอด บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
310 นาง อารอบ  อินทร์ทิพย์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
311 นาง อารีกานต์  ไชยแขวง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
312 นาง อ านวย  อินทจันทร์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
313 น.ส. อ าพา  รัตตโอภาส บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
314 นาย อุดม  หาญนุรักษ์ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
315 นาง อุดม  ไทยปาน บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
316 นาง อุบล  นาคน้อย บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
317 นาย อุปนันท์  อักษรประเสริฐ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
318 นาง อุรัตน์  เพชรช่ืน บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
319 นาง อุไร  เพชรศรี บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
320 น.ส. อุไร  ปานเจริญ บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
321 นาง อุษา  นิลเอ่ียม บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
322 นาง โอฎฐา  นาคทองคง บ านาญอ าเภอไชยา ร.ร.ไชยาวิทยา
323 นาย กิจทวี  เสมียนเพชร ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
324 นาง จันทกานต์  ช่วยมาก ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
325 นาง จ าเนียร  ดิษณะ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
326 น.ส. จิตตมาส  พราหมเอม ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
327 นาง จีรภิญญ์  ดวงภักดี ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
328 นาย จุมพฏ  ศรีประดู่ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
329 นาง ฉันท์ทิพ  เรืองสวัสด์ิ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
330 น.ส. ชมพูนุช  ณ ตะก่ัวทุ่ง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
331 น.ส. ณาตยา  กระวินทร์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
332 นาง ธนรรชญพร  ค าสุวรรณ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
333 น.ส. ธิดารัตน์  วรรณศรี ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
334 นาง นัทธมน  สุเมธาอักษร ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
335 นาง บุญเทอด  ลอยใหม่ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
336 นาง พรพิรุณ  ดิษฐราชา ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
337 น.ส. ยินดี  คงเลข ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
338 นาง ยุภาภรณ์  เรืองเวช ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
339 นาง รวิวรรณ  วงศ์อินทร์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
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340 น.ส. รัชนีกร  บุญมา ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
341 นาง ราตรี  แสงสังข์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
342 นาง ราตรี  ศรีสุวรรณ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
343 นาง วิลาวัณย์  นิตย์มี ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
344 น.ส. สายเพ็ญ  ช่ืนฉอด ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
345 น.ส. สุปราณี  ชูศักด์ิ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
346 นาง เสาวคนธ์  ธรรมนาวาสน์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
347 นาง อุรัตน์  นาคน้อย ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ไชยาวิทยา
348 นาง กชวรรณ  รัตนวิจิตร ลาออกจากราชการ ร.ร.ไชยาวิทยา
349 นาย จิรายุ  คงอุดหนุน ลาออกจากราชการ ร.ร.ไชยาวิทยา
350 นาง วราภรณ์  วิชัยวัชรินทร์ ลาออกจากราชการ ร.ร.ไชยาวิทยา
1 นาย โกสนธ์  ด้วงโยธา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
2 นาง ขนิษฐา  กาฬสมุทร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
3 นาง คมคาย  ขวัญดี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
4 นาง จงดี  จรัสจรูญฤทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
5 นาย จารึก  ช่วยฤกษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
6 นาย จ ารัส  เสมรอด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
7 นาง ฉวีวรรณ  ชัยศิลป์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
8 นาย โชติวุฒิ  โสภาผล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
9 นาย ณรงค์  จันทรพิมล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
10 นาย ณรงค์  รัตนอมตกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
11 นาง ดวงรัตน์  บุญศรี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
12 นาย ดุสิต  ไชยเจตน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
13 นาง เตือนใจ  พูลสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
14 นาง เตือนใจ  รัตนะวงษา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
15 นาง ทรงศรี  สุวรรณรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
16 นาง ทิพวรรณ  สิทธิวัง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
17 นาง เทวี  รัตนอมตกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
18 นาง ธนพร  รัฐธรรม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
19 นาย ธัญญา  จันทร์เพชร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
20 นาย ธีระ  จันทร์แสง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
21 นาง นงณภัทร  กร าเสน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
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22 นาง นันทวัน  นุ้ยสวี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
23 นาง นารี  สายนุ้ย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
24 นาย นิกูล  บัวทอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
25 นาง นิภา  วิชิต บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
26 น.ส. นุชรีย์  จีระเจริญพงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
27 นาย บรรจง  อินทร์คง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
28 นาง บุษบา  จีนชูแก้ว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
29 นาง เบญญาภา  แพ่งภิรมย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
30 นาย ประกิจ  อินมี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
31 นาง ปราณี  เพชรมณี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
32 นาย ปริญญา  อินทเจียด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
33 นาง ปรินันท์  จันทร์เพชรคง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
34 นาย เปล้ือง  ขวัญรอด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
35 นาง พจนา  พรหมสรปสันน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
36 น.ส. พรทิพย์  หาญญา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
37 นาง พัชนี  ศรีมังคลา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
38 นาง พิชามญช์ุ  บัวบางกรูด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
39 นาย พิทยา  เอกสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
40 นาง เพ็ญมาศ  เพชรรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
41 นาง เพ็ญศรี  สิทธิเชนทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
42 นาง เพ็ญศรี  ไพเมือง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
43 นาย มงคล  โสมแก้ว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
44 นาง ยุพิน  อินนาปา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
45 นาง ยุพิน  บัวจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
46 นาง ยุวดี  ใจม่ัน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
47 นาง ลดาวรรณ  มีช้าง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
48 นาง ละออง  จันทร์แสง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
49 นาย วรรณโน  อินทร์เน่ือง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
50 นาง วรรณา  เมืองแมน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
51 นาง วรรณี  ส าเภา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
52 นาย วานิช  สังครุธ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
53 นาง วาสนา  สุริยันต์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
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54 นาย วิจารณ์  จันทรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
55 นาย วิเชียร  แสงกลัด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
56 นาง วิมล  ชูทอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
57 นาย วิรัช  ส าเภา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
58 นาย วิรุณ  เฮ่าหนู บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
59 นาง ศิริพร  จันทร์นวล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
60 นาย ศุภโชค  ปลัดรักษา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
61 นาง ศุภนิตย์  ธรรมรักษา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
62 นาย เศียร  บุญธนาโชค บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
63 นาย สกุล  แสงจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
64 นาง สนธยา  เก้ือฉิม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
65 นาย สมนึก  พรหมหิตาธร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
66 นาย สมบัติ  เพ็ชร์รอด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
67 นาย สมพนธ์  มีเหล็ก บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
68 นาย สมพล  จีระเจริญพงษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
69 นาย สมศักด์ิ  พรหมหิตาทร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
70 นาง สายัณ  เลิศรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
71 นาย สาโรช  รักษาศักด์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
72 นาย ส าราญ  ศิริวัฒนปราโมทย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
73 นาง สุคนธ์  ศรีสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
74 นาง สุนันทา  ช่วยปลัด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
75 นาง สุนีย์  ตุงโสธานนท์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
76 น.ส. สุนีย์  แสงสิทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
77 นาย สุวิทย์  แก้วอ าไพ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
78 นาย โสภณ  จันนาป่า บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
79 นาง หนูวาสน์  พราหมณ์เอม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
80 นาย อดล  ชโลธร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
81 นาง อนุรัตน์  ทับเนียม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
82 นาย อมรินทร์  บุญพิทักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
83 นาง อรชร  ไกรราญ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
84 นาง อรวิภา  จารุจารีต บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
85 นาง อัจฉริยา  ธรรมรักษา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
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86 นาง อัมพร  น้อยแนม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
87 นาย อาชว์ไพศาล  ปภาส่งไพศาล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
88 นาง อารี  บุญนวล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
89 น.ส. อารี  บรรจงด้วง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
90 นาง อ านวย  เทพทอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
91 นาย อุดม  รัตนะวงษา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
92 นาง อุทัยวรรณ  สุวรรณรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
93 นาง อุษา  กลางนุรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
94 นาง อุษา  ส าลี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
95 นาง จุไร  บุญเลิศกุล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
96 นาย ทวีศิลป์  นาคทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
97 นาง นิตยา  มีศักด์ิ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
98 นาง พรจิตต์  กลางนุรักษ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
99 นาง วราพร  สุวรรณสมุทร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
100 นาย วิชัย  กาเตะ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
101 น.ส. วิราวรรณ  กลางนุรักษ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
102 นาย ศิริ  จุนเด็น บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
103 นาย สมศักด์ิ  ทองสมุทร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
104 นาย สายัณห์  กลางนุรักษ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
105 นาย สิงห์  พิชิตชลพันธ์ุ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
106 นาย สุจินต์  สุทธิวรางกูล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
107 นาง สุภา  พิชิตชลพันธ์ุ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
108 นาง สุมลทิพย์  บุญประสงค์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
109 นาง สุรนาถ  ปูชนียพงศกร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
110 นาย สุวิทย์  มีศักด์ิ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
111 นาง อมรศรี  ใสสะอาด บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
112 นาง อรนิตย์  อักษรสาร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
113 นาย อุดม  เท่ียงถ่ิน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ท่าชนะ) ร.ร.ท่าชนะ
114 นาง กาญจนา  จุ้ยสวี บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
115 นาย กิตติโชค  คงอภัย บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
116 นาง กุหลาบ  อักษรสม บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
117 นาง เก้ือกาญจน์  ชูสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
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118 นาง ขนิษฐา  ชาตรีทัพ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
119 นาง ขวัญใจ  บัวผิน บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
120 นาย ขันธ์ไชย  ภู่ศิลป์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
121 นาง จงกลนี  ช่วยตน บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
122 น.ส. จงกลนี  แพน้อย บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
123 นาย จรัญ  แพ่งภิรมย์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
124 นาง จันทนา  กลางนุรักษ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
125 นาง จิตประพร  แสงศรี บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
126 นาง จุไร  ขาวเอ่ียม บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
127 นาง จูรีย์  โระอีน บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
128 นาง เจียระไน  แก้วน้ าเพชร บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
129 นาง ชวนพิศ  ทองเอ้ียว บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
130 นาย ชอบ  ศรีมังคลา บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
131 นาย ชะเอม  จันทร์นวล บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
132 นาย ชิโนรส  นาคเมือง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
133 น.ส. ชูศรี  ขจรบุญ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
134 นาย ณรงค์ศักด์ิ  แป้นคล้าย บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
135 นาย ด ารงค์  หนูขาว บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
136 นาย ดุสิต  เจริญพารากุล บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
137 นาง ทัศนีย์  จิตจ า บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
138 นาง ทัศนีย์  ชัยรัตน์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
139 นาง ทิพย์นิภา  ผลาสิงห์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
140 นาย ธรรมนูญ  เพชรเนียม บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
141 นาง ธารี  โสภาผล บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
142 นาง นงเยาว์  บัวหลวง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
143 นาง นงลักษณ์  รัศมี บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
144 นาย นิพนธ์  หนูน้อย บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
145 นาง นิภา  นาคเมือง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
146 นาย บุญเกียรติ  พรหมสรปสันน์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
147 นาง บุญรวย  ช่วยปลัด บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
148 นาง บุญรวย  แซ่ด่าน บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
149 นาง บุญอยู่  จีระเจริญพงศ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
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150 นาง ประทุม  ฉายากุล บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
151 นาง ประภา  สุวรรณวงษ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
152 น.ส. ประภาศรี  ศรีวิศาล บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
153 นาย ประสิทธ์ิ  ทรัพย์สุนทร บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
154 นาย ปรีชา  แพ่งภิรมย์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
155 นาย ไผทศักด์ิ  วัชชนะ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
156 นาง พจนาภรณ์  วิเศษสมบัติ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
157 นาง พยอม  สุวรรณรักษ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
158 นาง พรสวัสด์ิ  ไชยพิทักษ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
159 นาง พวงรัตน์  รอดเม่ือ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
160 น.ส. พาที  ขุนภักดี บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
161 นาง เพลินจิต  ศิริวัฒนปราโมทย์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
162 นาง เพลินพิศ  จ านงทอง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
163 นาย โพธ์ิ  จารุจารีต บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
164 นาย ไพโรจน์  จิตจ า บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
165 นาย ไพโรจน์  นิลรัตน์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
166 นาง ภรณีย์  สุพรรณพงษ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
167 นาง ภิญญา  อ่อนน้อม บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
168 นาย มงคล  สุวรรณรักษ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
169 นาง มณฑา  รัฐวิเศษ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
170 นาง มณฑา  พุทธวันท์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
171 นาย มนัส  จันทร์มณี บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
172 นาง มัณฑนา  ภคสันต์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
173 นาง มารยาท  มุสิกะ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
174 นาง รัตนา  ภู่ศิลป์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
175 นาง รัตนาภรณ์  แก้วศรี บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
176 นาย ร่าหีม  ทิวาสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
177 นาย เรวัตร  เพชรรัตน์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
178 น.ส. ละม้าย  สุขแดง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
179 นาง ลัดดา  พรหมหิตาธร บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
180 นาง ลาภ  ทองค า บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
181 นาง วดี  บุญทวี บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
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182 นาง วนิดา  โสมเพชร บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
183 นาง วรรณี  ภู่ศิลป์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
184 นาง วันทนา  ชมโฉม บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
185 นาง วันเพ็ญ  เฮ่าหนู บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
186 นาง วารุณี  รัศมี บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
187 นาย วิฑูรย์  สอนจันทร์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
188 นาย วินัย  แซ่ด่าน บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
189 นาย วินัย  รัฐวิเศษ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
190 นาย วิรัช  จุนเด็น บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
191 นาย วิรุฬ  ลายพัฒน์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
192 นาย วิศิษฎ์  เมืองแมน บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
193 นาย วิสุทธ์ิ  จ านงทอง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
194 นาย วีรพงศ์  ช่วยบ ารุง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
195 นาย สมเกียรติ  ชูทอง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
196 นาย สมชัย  จันทร์อุ่น บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
197 นาง สมทรง  โสภาผล บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
198 นาย สมบัติ  วัติสุ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
199 นาย สมบัติ  สิทธิวัง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
200 นาย สมบูรณ์  อ่อนน้อม บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
201 นาย สมผล  จีนชูแก้ว บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
202 นาย สมศักด์ิ  จีระเจริญพงศ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
203 นาง สร้อยทอง  บุรินทร์พงษ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
204 นาย สวาท  สิทธิวัง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
205 นาย สันติ  ขาวจีน บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
206 นาง สาคร  พรหมหิตาทร บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
207 นาง ส ารวม  แท่นนาค บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
208 น.ส. สุคนธ์  สยังกูล บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
209 นาย สุชา  หนูสุข บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
210 นาง สุชาดา  ช่วยบ ารุง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
211 นาย สุชาติ  แก้วน้ าเพชร บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
212 นาง สุณี  ทองวิเศษ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
213 นาย สุดจิต  ไชยพิทักษ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
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214 น.ส. สุภาพ  พัคค์สุนทร บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
215 นาง สุภาพร  แพ่งภิรมย์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
216 นาย เสรี  รอดเม่ือ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
217 นาย อดิศักด์ิ  ปราชญ์อักษร บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
218 นาง อนันต์  ไมทอง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
219 นาย อมรรัตน์  วิชัยดิษฐ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
220 นาง อรพันธ์  สุรียพรรณ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
221 นาง อัมพร  คชสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
222 นาง อัมพร  รัศมีวิชัย บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
223 นาง อัมพร  คุ้มรักษ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
224 นาง อาภรณ์  ไตรพิทักษ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
225 นาง อารีย์  เจริญพารากุล บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
226 นาย อ านาจ  นุ้ยสวี บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
227 นาง อ าพัน  วิชัยดิษฐ์ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
228 นาย อี  เด็กหลี บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
229 นาง อุ่นเรือน  แป้นคล้าย บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
230 นาง อุบล  จันทร์ยัง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
231 นาง อุบล  ทรัพย์สุนทร บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
232 นาง อุไร  เรืองรัตนวิเศษ บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
233 นาง อุษา  พงษ์ไทย บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
234 นาย เอนก  แสงท้ิง บ านาญอ าเภอท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
235 นาง จิราพร  ทองสง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ท่าชนะ
236 น.ส. ปณัตดา  เพชรวงศ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ท่าชนะ
237 น.ส. เสาร์วดี  คชสวัสด์ิ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ท่าชนะ
238 นาย คณิษฐ์  ไชยศล ลาออกจากราชการ ร.ร.ท่าชนะ
239 นาย สมเชาว์  สิทธิเชนทร์ ลาออกจากราชการ ร.ร.ท่าชนะ
240 นาย ส านัก  ผลพฤกษ์ ลาออกจากราชการ ร.ร.ท่าชนะ
241 นาง สุภาวดี  สมภักด์ิ ลาออกจากราชการ ร.ร.ท่าชนะ
1 นาง จันทร์เพ็ญ  ศิวายพราหมณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
2 นาย ฉลอง  โตยัง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
3 นาย เดโช  ชูจอน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
4 นาง ธิพรทิพย์  มีโพธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
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5 นาย บรรยาย  ประสงค์จินดา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
6 นาง พิไลวรรณ  ศรีประดู่ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
7 นาย มนิตย์  จันทร์ฝาก บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
8 นาง ยุพเรศ  ไทยเสน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
9 นาง รุ่งระวี  ธรรมวิโรจน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
10 นาง วชิรา  อินทสมบัติ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
11 นาง สนทรี  ถ่ินหัวเตย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
12 นาย สมบูรณ์  มีโพธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
13 นาย สมพงษ์  ลีลาวรกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
14 นาง สุพรเพ็ญ  กระจ่างแจ้ง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
15 นาง สุมาลี  กล่อมเมือง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
16 นาง สุมาลี  ศรีชาย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี) ร.ร.สหกรณ์นิคม
17 นาง กัลยา  สุวรรณวงศ์ บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
18 นาย เจริญ  แก้วสุก บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
19 นาง ประภาลักษณ์  ขวัญพิชิต บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
20 นาย ประยุทธ  ธรรมวิโรจน์ บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
21 นาง พรรณี  อาวุธ บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
22 นาง พิมพรรณ  สุวรรณโกศัย บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
23 นาย โพธ์ิ  เศรษฐเดช บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
24 นาย ไพศาล  กล่ินนาค บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
25 นาย ภลศักด์ิ  ทองพัฒน์ บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
26 นาย มานิตย์  หมกแดง บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
27 นาง ลดาวัลย์  หมกแดง บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
28 นาย วินัย  กล่อมเมือง บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
29 นาย วิรัตน์  คงจ าเนียร บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
30 นาย สมหวัง  ปาลคเชนทร์ บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
31 นาย ส าเริง  มีเพียร บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
32 นาง สุนารี  สะโรจน์ บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
33 นาง สุพัฒนา  ประสงค์จินดา บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
34 นาย เสนอ  ไทยเสน บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
35 น.ส. อรวรรณ  ทีปะปาล บ านาญอ าเภอวิภาวดี ร.ร.สหกรณ์นิคม
1 นาง กนกพร  คงรักษา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
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2 นาง กรกนก  เสือแก้ว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
3 นาย กิติพัฒน์  รัศมีวีรภัทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
4 นาย โกวิท  เก้ือด้วง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
5 นาย จรัส  เก้ือด้วง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
6 นาง จริยา  มูลละออง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
7 นาง จันทร์จีรา  จินดารักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
8 นาง จันทิรา  ไทยชนะ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
9 นาง จารีย์  ทิพย์วงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
10 น.ส. จารุวรรณ  จรอนันต์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
11 นาย จ านงค์  ไทยเสน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
12 นาย จ ารัส  เทียบทัน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
13 น.ส. จ าแลง  ด าสนิท บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
14 นาง จิตนิรัตน์  ฤทธิกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
15 นาง จินตนา  รัตนพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
16 นาง ฉวีวรรณ  ทองจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
17 นาง ชวนพิศ  เก้ือด้วง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
18 นาย ชัยรัตน์  จันทรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
19 นาย ช านาญ  กระมล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
20 นาง ชิตชนก  ชุมทัพ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
21 นาย เชาวลิตร  โมรา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
22 นาย ณัชพล  พลายด้วง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
23 นาง ดวงใจ  สมเก้ือ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
24 นาง เตือนใจ  ใจซ่ือ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
25 นาย ทนงศักด์ิ  ชูประเสริฐ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
26 นาย ธงชัย  ชวนประสิทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
27 นาง นงลักษณ์  วังฉาย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
28 นาง นภาพร  นิลศิริ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
29 น.ส. นฤมล  สารสิทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
30 นาง นองนิตย์  รัตนประดิษฐ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
31 นาง นุชนาถ  บุญชู บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
32 นาง บ ารุง  พิณเศรษฐ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
33 นาง บุญช่วย  อินทร์อักษร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
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34 นาง บุญศีล  สุขปาน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
35 นาย บุญเสริม  มูลละออง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
36 น.ส. บุณยวรรณ  ฤทธิเดช บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
37 นาง บุปผา  แหลมทอง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
38 นาย ประพัฒน์  เก้ียวทัพ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
39 นาย ประเวศน์  สาริกขา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
40 นาง พรธิพา  จอมพงค์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
41 นาง พัชรินทร์  คงแย้ม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
42 นาง มณฑา  ทองจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
43 นาง ยุพิน  เอกรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
44 นาง รมเรศ  จินดารักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
45 นาง รวิวรรณ  รักกะเปา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
46 นาง รวิวรรณ  ก่อบุญ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
47 นาง เรณู  ยอดมณี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
48 นาย เรืองศักด์ิ  แพทย์อินทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
49 น.ส. ลัดดา  อ่อนหาดพอ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
50 นาง ลัดดา  ภูมิพระแสง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
51 นาย วณิช  ทองชะอม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
52 นาง วรรณฤดี  โสมะเกิด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
53 นาง วลัยภรณ์  ราชสมบัติ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
54 นาง วาสนา  อ่อนสด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
55 นาง วาสนา  ส่งละออง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
56 นาย วิรัช  สวัสดิพงษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
57 นาง วิวรรณ  ปล้องนิราศ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
58 นาย วีระชัย  กลับสมบูรณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
59 นาย สงัด  ออมสิน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
60 นาง สนธยา  เก้ือด้วง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
61 นาย สมเกียรติ  พืชผล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
62 นาย สรรเพชญ  สารสิทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
63 นาง สรินทร์  สินพรหมมาตย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
64 นาย สัมพันธ์  ทองจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
65 นาย สัมพันธ์  พืชผล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
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66 นาง สิริพรรณ  สาเรศ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
67 นาย สุเชษฐ์  คงแย้ม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
68 นาย สุทธิศักด์ิ  ฤทธิเดช บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
69 นาง สุนารี  มูรติมาศ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
70 นาง สุปรียา  แพทย์อินทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
71 นาง สุเพ็ญศรี  วิชัยดิษฐ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
72 นาง สุระเพ็ญ  เช้ือเมืองพานกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
73 นาง สุรีย์พร  แคนอินทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
74 นาง อรศรี  พืชผล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
75 นาย อรุณ  ทิพย์รอด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
76 นาง อัจฉราพร  สงฤทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
77 นาง อัมพา  ณ ถลาง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
78 นาง อัมรา  จันทรัมพร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
79 นาง อุรา  แซ่บ่าง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
80 นาง จิตราภรณ์  ใจแก้ว บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
81 นาย จุลศักด์ิ  สิริมุรธา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
82 นาย ณรงค์  บานกระจาย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
83 น.ส. เบญจมาศ  แก้วพิชัย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
84 นาย ไพโรจน์  ทองนา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
85 นาง อุทัยวรรณ  สุวรรณรัตน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.คีรีรัฐนิคม) ร.ร.บ้านท่าขนอน
86 น.ส. กานดา  กองแก้ว บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
87 นาย ครองธรรม  สมเก้ือ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
88 นาง จงใจ  วันดี บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
89 นาง จริยา  สุขสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
90 นาย จินดา  จิตจง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
91 นาง จินตนา  เจริญรักษ์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
92 นาง จิราวรรณ  ทองยวน บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
93 นาง ฉวีวรรณ  พรหมปาน บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
94 นาง ฉวีวรรณ  อินแดง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
95 นาย ชัยพร  ธานินทร์พงค์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
96 นาย ช านาญ  ศักดา บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
97 นาย เชาวลักษณ์  วิชิตเช้ือ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
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98 นาง ณัฐฐา  อานนทกูล บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
99 นาย ณัฐพงษ์  คงรักษา บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
100 นาย ทศนาถ  สุขสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
101 นาย ทศรรห์  หิรัญ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
102 นาง ธมนวรรณ  ฐากูลรัฐ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
103 นาย ธีระศักด์ิ  รักษ์วงศ์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
104 นาง นนทิยา  จันทรปาน บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
105 นาง นันทวัน  หิรัญ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
106 นาง นิตยา  ไทยสุริยัน บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
107 นาย นิพนธ์  ช่วยย้ิม บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
108 นาง นิภา  นันทคีรี บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
109 นาย นิยม  ขวัญกุล บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
110 นาย นิวัฒน์  สุขปาน บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
111 นาย เนาว์  นามตาปี บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
112 นาง เนาวภา  เด็ดรักษ์ทิพย์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
113 นาย บรรจง  อ้นเขาวงศ์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
114 นาง เบญจพร  จิตจง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
115 นาย ประกอบ  เพชระ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
116 นาย ประคอง  ไชยสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
117 นาย ประโชติ  ย่ีสุ้น บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
118 นาย ประดิษฐ์  ศรีคิรินทร์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
119 นาย ประพัฒน์  พิณเศรษฐ์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
120 นาย ประมูล  สงฤทธ์ิ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
121 นาย ประสงค์  แพ่งรักษ์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
122 นาย ประสิทธ์ิ  หนูมี บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
123 น.ส. ปราณีต  เก้ือด้วง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
124 นาย ปราโมทย์  เจริญรักษ์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
125 นาง ปรียาพร  ทองชะอม บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
126 นาง พรทิพย์  ถ่ินคีรี บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
127 นาย พิพัฒน์  ราชสมบัติ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
128 นาย พิสันต์  เด็ดรักษ์ทิพย์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
129 นาง เพ็ญศรี  ศักดา บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
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130 นาย ไพบูลย์  สุพิทักษ์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
131 นาย มนัส  แก้วใหญ่ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
132 นาง มานิดา  สังข์คร บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
133 นาง มาลา  รักกะเปา บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
134 นาย ยงยุทธ  ปานดี บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
135 นาย ยินดี  เสมียนเพชร บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
136 นาง ราตรี  ห้วยนุ้ย บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
137 นาง โรจนา  พงศ์พิทักษ์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
138 นาง วรรณา  เพชระ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
139 นาง วราภรณ์  เวชกุล บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
140 นาย วัชรินทร์  ศักดา บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
141 น.ส. วัฒนาพร  วิชิตเช้ือ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
142 นาย วันชัย  เกียรติพุฒิรักษ์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
143 นาง วารี  ศักดา บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
144 นาย วิจารณ์  ศรัทธาสุข บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
145 นาย วิจารณ์  อ่อนทอง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
146 นาย วิชิต  ศักดา บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
147 นาย วิญญา  รักกะเปา บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
148 นาย วิญญา  สุชาติ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
149 นาย วิทยา  เก้ือด้วง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
150 นาย วินัย  นุ่นช่ืน บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
151 นาย วิรัตน์  ตุกชูแสง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
152 นาย วิโรจน์  นาคบ ารุง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
153 นาย วิเวก  อินแดง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
154 นาย วิสิทธ์ิ  กาญจนบริสุทธ์ิ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
155 นาย วีระ  ห้วยนุ้ย บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
156 นาย วุฒิศักด์ิ  ชิตกุล บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
157 นาย ศุภณัฐ  นุ่นช่ืน บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
158 นาย สง่า  ศรีสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
159 นาง สมถวิล  กาญจนบริสุทธ์ิ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
160 นาย สมพร  ปาลคะเชนทร์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
161 นาย สมยศ  รักกะเปา บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
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162 นาย สมศักด์ิ  แย้มศิริ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
163 นาย สมศักด์ิ  จินดารักษ์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
164 นาย สมศักด์ิ  อินทสมบัติ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
165 นาย สวัสด์ิ  สมาน บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
166 นาย สัญญา  ด าชะอม บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
167 นาง สาคร  ธานินทร์พงศ์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
168 นาย สานิตย์  อัญชโลทัย บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
169 นาย สามารถ  เพชรทอง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
170 นาย สุจินต์  ชูประเสริฐ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
171 นาย สุชาติ  ธรรมบ ารุง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
172 น.ส. สุชีพ  นาเมือง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
173 นาย สุนทร  ใยฤทธ์ิ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
174 นาย สุพล  ปล้องนิราศ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
175 นาง สุภาพ  เพชรทอง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
176 นาง สุภาพร  ทองจันทร์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
177 นาย สุรชัย  สุขอ่อน บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
178 นาง สุวณี  สุพิทักษ์ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
179 นาย เสม  แก้วพิชัย บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
180 นาง โสภา  เจริญพร บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
181 นาง หนูลาภ  สงฤทธ์ิ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
182 นาย อดุลย์  ชูประเสริฐ บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
183 นาง อรพินท์  เก้ือด้วง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
184 นาง อุทิศ  ธรรมบ ารุง บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
185 นาง อุบล  สมาน บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม ร.ร.บ้านท่าขนอน
186 น.ส. จันจิรา  ด าอินทร์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.บ้านท่าขนอน
187 นาย วิจารณ์  เพชรคง ลาออกจากราชการ ร.ร.บ้านท่าขนอน
188 นาย อดูล  ทองสัมฤทธ์ิ ลาออกจากราชการ ร.ร.บ้านท่าขนอน
1 นาง กมลทิพย์  ใจใส่ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
2 นาง กอบกุล  จินดาวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
3 นาง จรวย  ทองอนันต์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
4 นาง จิราพร  มากจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
5 นาง ฉวีวรรณ  ชัยรัตนวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
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6 นาย ฐิติพร  สุทธิจินดาวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
7 นาง ฐิติมา  เมฆหมอก บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
8 นาย ณรงค์  รอดเจริญ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
9 นาง ทิพวรรณ  สัมพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
10 นาง ทิพวรรณ  ทองชิต บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
11 นาง แน่งน้อย  ทวีราษฎร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
12 นาง บุญทิพย์  ทรงเดชะ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
13 นาย ประยูร  รักมาก บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
14 นาง ปราณี  สอนมี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
15 นาง พยอม  เรืองชัย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
16 นาย พรรณกาญจน์  เจียวก๊ก บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
17 นาง เพ็ญพิศ  อินทรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
18 นาย รัชชา  มุสิก บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
19 นาย วัชรินทร์  สอนมี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
20 นาง วันดี  มากมณี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
21 นาย วัลลภ  บานเย็น บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
22 นาย วิเชียร  จุลพฤกษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
23 นาย วิไล  โภคัย บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
24 นาย วีระ  ชูจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
25 นาย สมชิต  อ้างหย่ิม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
26 นาย สมบูรณ์  ใจตรง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
27 นาง สุธิดา  ด่านภัทรวรวัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
28 นาย สุนทร  ด่านภัทรวรวัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
29 นาย สุนันธ์  สาริพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
30 นาง สุนีย์  มุสิก บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
31 นาย องอาจ  บุญเจริญ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
32 นาง อนงค์นารถ  ทวี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
33 นาง จงกล  รจนา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
34 นาย สัญญา  เจริญ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
35 นาย สุขโข  สาเรศ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านตาขุน) ร.ร.ตาขุน
36 นาย การุณ  เพ็งจันทร์ บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
37 นาง จงดี  สุวรรณพันธ์ บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
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38 นาง จาริพร  สายหยุด บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
39 นาง ประนอม  ทองพัฒน์ บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
40 นาง ประยงค์  สายหยุด บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
41 นาง ปรีดา  ทวีราษฎร์ บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
42 นาย ภิญญู  มากมณี บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
43 นาง ระเบียบ  วราชัย บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
44 นาย วิศิษฎ์  สิทธิกูล บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
45 นาง แววตา  ศรีแสง บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
46 นาย สมชัย  ทองจันทร์ บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
47 นาย สมศักด์ิ  ทวีราษฎร์ บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
48 นาย สมาน  สายหยุด บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
49 นาย ส าราญ  วราชัย บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
50 จ.อ. สุนทร  ทวีราษฎร์ บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
51 นาง สุพร  รอดเจริญ บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
52 นาง หอมจันทร์  แสงเงิน บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
53 นาง อารี  พ่ึงชาติ บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
54 นาง อุรัสย์  อิษฏ์ธรรม บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
55 นาง อุษา  สุขขี บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน ร.ร.ตาขุน
1 นาย กิตติศักด์ิ  พรหมวิเศษ บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนฯ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
2 นาย ขจรศักด์ิ  นาคพังกาญจน์ บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนฯ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
3 นาย จรัญ  การกรณ์ บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนฯ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
4 นาย ธ ารง  มีมาก บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนฯ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
5 นาย บุญธรรม  ล่ันซ้าย บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนฯ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
6 นาย บุญฤทธ์ิ  ส่งศรี บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนฯ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
7 นาง ปณัสยาห์  แสงสุริยาห์ บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนฯ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
8 นาง ประกายดาว  สถาพร บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนฯ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
9 นาย ภาณุพงศ์  ศรีรัตนาภรณ์ บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนฯ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
10 นาย วิโรจน์  เต็มภาชนะ บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนฯ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
11 นาย สงวน  เพชรเจริญ บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนฯ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
12 นาย อุดม  สุขแสง บ านาญ ว.เกษตรและเทคโนฯ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
13 นาง กรกนก  ยอดจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
14 นาง กาญจนา  พืชผล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
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15 นาย ก าจัด  โกมาลย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
16 นาย โกวิท  เพชรบ ารุง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
17 นาย จตุพร  พืชผล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
18 นาง จรัสศรี  วิเชียรพร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
19 นาง จันทร์เพ็ญ  มงคล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
20 นาย จันทโรจน์  ณ  พัทลุง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
21 นาง จินดา  ใจรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
22 นาง จุฑารัตน์  มีแก้ว บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
23 นาง จุฑารัตน์  โกมาลย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
24 นาย เจริญ  สืบโดด บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
25 นาง ณิชุดา  จันทร์อยู่ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
26 นาง ดาราวรรณ  อยู่ไชยา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
27 นาง ถนอมสิน  เกตจูม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
28 นาง นาตยา  ชัยสงคราม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
29 นาง นิสาวภัธ  ณ พัทลุง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
30 นาย บ าเรอ  ชัยสงคราม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
31 นาง บุญมา  ภู่วานิช บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
32 นาย ประทีป  คงไล่ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
33 นาง พจนา  วัฒนพงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
34 นาย พนิพัทธ์  บัวมณี บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
35 นาย พีระ  อินทรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
36 นาย ภาคิน  จันทบูรณ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
37 นาย ยรรยงค์  บัวจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
38 นาง ยุพิน  บุญชุม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
39 ว่าท่ีร.ต. รังสฤษฎ์  สาริพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
40 นาย รัฐวุฒิ  เด็ดรักษ์ทิพย์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
41 นาง รัตนา  วรรณวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
42 นาง ลดาวัลย์  พิทักษ์แทน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
43 นาง ลักขณา  ทิพย์เดช บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
44 นาง ลัดดา  ภัทรนรางกูร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
45 นาง ลาวรรณ  บริสุทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
46 นาย วรรณชัย  แกล้วกล้า บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
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47 นาง วรรณดี  พรหมหิตาทร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
48 นาง วรรณดี  จันทร์แสงกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
49 นาง วาสนา  บัวจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
50 นาง วิภา  ชูกล่ิน บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
51 นาย วิโรจน์  ชูบ ารุง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
52 นาง วิไล  เพชรบ ารุง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
53 นาย เศียร  บุญวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
54 นาย สนอง  มงคล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
55 นาย สมจิต  เกตจูม บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
56 นาย สมพร  ภัทรนรางกูร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
57 นาย สมศักด์ิ  ศรีรักษา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
58 นาง สมาพร  ยวนกะเปา บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
59 นาง สุเพ็ญ  ชูบ ารุง บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
60 นาง เสาวลักษณ์  คงไล่ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
61 นาย ไสว  ศรีพงค์ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
62 นาย อาภากร  จันทร์อยู่ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
63 ว่าท่ีร.ต. อ านาจ  ศรีเทพ บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
64 นาง อุดมลักษณ์  ชูเพชร บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
65 นาย เอกนัยต์  รัตนกุล บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
66 นาง ชวนพิศ  กระมุท บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พนม) ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
67 นาย กระจาย  ขุนณรงค์ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
68 นาย กวี  ใจรักษ์ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
69 นาย จบ  ดวงแก้ว บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
70 นาง จริยา  คชรินทร์ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
71 นาง จินตนา  แย้มเลม็ด บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
72 นาง จินตนาพร  ฉัตรบรรยงค์ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
73 นาย เฉลิม  เกตุพงษ์พันธ์ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
74 นาง ชรพิน  จรอักษร บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
75 นาย ณรงค์ศักด์ิ  มนตรีสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
76 นาย ถนอม  นิลวรรณ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
77 นาง ทิพย์วัลย์  แก้วสว่าง บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
78 นาง นพพร  ลาวัณย์วัฒนกุล บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
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79 นาง นันทา  สุขอุ่น บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
80 นาง นันทิยา  รัตนกุล บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
81 นาง นิรมล  สุวรรณรักโชติ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
82 นาย นิเวช  ก๊กเล่ียม บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
83 นาง ประเนอ  เจริญนพคุณ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
84 นาย ผุด  คงเกิด บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
85 นาง พรรณี  หนูจรเพชร บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
86 นาย ไพบูลย์  วิชัยดิษฐ์ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
87 นาง ภัทราภรณ์  ซังธาดา บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
88 น.ส. มณฑา  พิทักษ์แทน บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
89 นาง มะลิ  เก้ือมี บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
90 นาย มานิตย์  ลาวัณย์วัฒนกุล บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
91 นาย ย้ิน  ตันปัก บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
92 นาง ระเบียบ  ชูชาติ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
93 นาย วิกร  ปล้องอ่อน บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
94 นาย วิจิตต์  วงค์ประสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
95 นาย วินัย  จ าปี บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
96 นาย วิพากย์  วิชัยธวัช บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
97 นาย วิโรจน์  สุวรรณรักโชติ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
98 นาย วิไล  ศรีจันทร์ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
99 นาย วีรชัย  วรรณศรี บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
100 นาย วีรพันธ์  วงศ์รัตน์ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
101 นาย ศิริ  กล่อมเจริญ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
102 นาง ศุภมาศ  นิลวรรณ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
103 นาย สมใจ  ทองยวน บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
104 นาย สมบัติ  ศักดา บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
105 นาย สมพร  ทองยวน บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
106 นาย สมภพ  แสงเงิน บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
107 นาย สัญญา  ทองญวน บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
108 นาย สาโรจน์  ผลพฤกษ์รัตน์ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
109 นาย ส ารวย  ส าราญ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
110 นาย ส ารอง  จันทวี บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
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111 นาย สุจินต์  ชนะแก้ว บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
112 นาย สุชาติ  ครรชิต บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
113 นาย สุธรรม  สุขเวช บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
114 นาย สุธรรม  เก้ือมี บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
115 นาย สุเนตร  ขจร บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
116 นาย สุพจน์  นิลพัฒน์ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
117 นาง สุรีพร  ข าเขียน บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
118 นาย สุวรรณ  มงคลนิมิตร บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
119 นาง สุวรรณี  สุขเวช บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
120 นาย โสภณ  คงไล่ บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
121 นาง อมรา  เสนกุล บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
122 นาง อัมรัตน์  เซ่งล้ า บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
123 นาย อาบ  แก้วทับทิม บ านาญอ าเภอพนม ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
124 นาย เกียรติศาสตร์  อ้นเขาวงศ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
125 นาง สุพี  เมฆเสน ลาออกจากราชการ ร.ร.ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว
1 นาง กนกศรี  ใสสุชล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
2 นาย กฤษฎา  ช่วยส าเร็จ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
3 นาง เจริญสุข  บุญเลิศกุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
4 นาย ชยวรรธ  พุฒทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
5 นาย ด าเนิน  แย้มแก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
6 นาง ทรงศรี  พัฒนสิงห์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
7 นาย ทวี  คงวิจิตร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
8 นาย ธเนศ  สาประเสริฐ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
9 นาย ธัญญา  ไสยรินทร์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
10 นาย ธีระสัน  คุ้มวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
11 นาง นันทนา  ประไพวรรณ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
12 นาย นิโรจน์  กุลศิริ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
13 นาง ปนิตดา  ถ่ินท่าเรือ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
14 นาง ประนอม  ชัยยศ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
15 นาย ปรีชา  คงทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
16 นาง พรทิพย์  ทองต าลึง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
17 นาง พรรณเพ็ญ  แขดวง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
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18 นาย พีระชัย  ใจจร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
19 นาง พูนสิน  บุญเลิศกุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
20 นาง พูลศรี  เสง่ียมงาม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
21 นาง เพียงใจ  นิลพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
22 นาง เพียงโสม  ประดับ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
23 นาย ไพฑูรย์  สัญญากิจ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
24 นาย ภิญโญ  บุญเลิศกุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
25 นาย ภิรมณ์  พุฒทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
26 นาง มณฑา  ฉวาง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
27 นาง มธุรดา  ทองอินทร์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
28 น.ส. มารศรี  เทือกสุบรรณ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
29 นาง ยุภา  ทิพย์พันธ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
30 น.ส. รัชนี  พรหมภักดี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
31 นาย วงษ์สถิตย์  ปานเจริญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
32 นาย วิรุณ  ใจสมุทร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
33 นาย วุฒิชัย  ภัททิยากุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
34 นาง ศรัญญา  ค างา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
35 นาง สกุลกานต์  เรืองศักด์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
36 นาย สมเกียรต์ิ  ช านาญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
37 นาย สมคิด  สองเมือง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
38 นาย สัมฤทธ์ิ  เส้ียนแก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
39 นาง สารภี  เทือกสุบรรณ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
40 นาง สุกัญญา  ไทรทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
41 นาย สุชาติ  ทองหม่อมราม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
42 นาง สุทธิดา  สุทธิรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
43 นาย สุธรรม  นามนวล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
44 นาย สุนาวิน  ฤทธิแดง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
45 นาง สุปราณี  เพชรศรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
46 นาย สุระพล  คันทรักษา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
47 นาง สุริยา  สุขโสม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
48 นาง สุรีวรรณ  ชัยเพชร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
49 นาย สุวิทย์  ชัยเพชร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
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50 นาง สุวิมล  คุ้มวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
51 นาง โสภิต  ทิพย์พันธ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
52 นาง อภิญญา  ถ่ินท่าเรือ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
53 นาง อ าไพ  คงวิจิตร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
54 นาย เทพ  รักบ ารุง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
55 นาย พิทยา  ทองแกมแก้ว บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
56 นาง วัลภา  ทองรอด บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
57 นาย วิทยา  วงศ์วัฒนดิลก บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
58 นาย ศรีพงษ์  ถ่างก้าวหน้า บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
59 นาง ศิริพร  โพธ์ิเพชร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
60 นาง แสงจันทร์  โกละกะ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
61 นาย โสภณ  แก้วไทย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาเดิม) ร.ร.อบจ.สฎ.3
62 นาง จันทิพย์  นาคช านาญ บ านาญ อบจ.สฎ3 (บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3
63 นาง จารุวรรณ  พุฒทอง บ านาญ อบจ.สฎ3 (บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3
64 นาง บุบผา  คชรักษ์ บ านาญ อบจ.สฎ3 (บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3
65 นาง สิริญญา  ศรีรัตนาภรณ์ บ านาญ อบจ.สฎ3 (บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3
66 นาย สุรพิน  สรรพคง บ านาญ อบจ.สฎ3 (บ้านนา) ร.ร.อบจ.สฎ.3
67 นาง กรรณิกา  ศักดา บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
68 นาง กฤษณา  อาวุธ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
69 นาง กลอยใจ  ไชยบัณฑิตย์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
70 นาง กอบกุล  ชุติมันต์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
71 นาย โกษา  พรหมทอง บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
72 นาย จรัญ  ไทยทอง บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
73 นาย จรัญ  โพธ์ิเพชร บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
74 นาย จรัส  พัฒนสิงห์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
75 นาง จารุรัตน์  โพธ์ิเพชร บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
76 นาย จ านง  ทองมาก บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
77 นาย จ ารัส  ใจเอ้ือ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
78 นาง จิตรลดา  บัวสาย บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
79 นาง ดารณีย์  เหลืองอ่อน บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
80 น.ส. ตาบทอง  ชลมูสิก บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
81 นาย ทวีศักด์ิ  พัฒนสิงห์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
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82 นาง นวลศรี  พลวิชัย บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
83 นาง นัจนาถ  นิลเพชร บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
84 นาง นิตยา  คงทอง บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
85 นาง นิรา  จันทร์ภักดี บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
86 นาย นุกูล  ไทยทอง บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
87 นาย ประนอบ  จีนศรี บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
88 นาย ประมาณ  ไสยรินทร์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
89 นาง ปราณี  สองเมือง บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
90 นาย ปราโมทย์  อินทรักษ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
91 นาง ปรึกษา  หุตารมณ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
92 นาง พรวิมนต์  ถุงทอง บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
93 นาย พัฒนศักด์ิ  เพ็ชรประสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
94 นาง พูนสุข  อินทเจียด บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
95 นาง เพ็ญศรี  พัฒนสิงห์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
96 นาย มนัส  เทือกสุบรรณ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
97 นาย มานะ  ชัยชนะ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
98 นาย ยุทธนา  อินทเจียด บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
99 นาย รณกร  คุรุเวทย์วิทยะ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
100 นาง รมิตา  ซีบังเกิด บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
101 นาง ลัดดา  พิมพ์ลอย บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
102 นาง วรรณา  พรหมทอง บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
103 นาง วัฒนา  อินทรักษ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
104 นาง วันดี  รักษ์ยศ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
105 นาย วิทยา  พุฒทอง บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
106 นาย วินัย  ทิพย์พันธ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
107 นาย วินิจ  ศุภศรี บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
108 นาย วิโรจน์  โชคประสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
109 นาย ศราวุธ  อภิบาลคุรุกิจ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
110 นาง ศิริวรรณ  พลวิชัย บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
111 นาง สมทรง  อินทเจียด บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
112 นาย สมปอง  โพธ์ิเพชร บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
113 นาย สมศักด์ิ  สุขสงค์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
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114 นาง สาวิตรี  โย้จ้ิว บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
115 นาย สิทธิพงศ์  จุนหวิทยะ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
116 นาย สุจินต์  เพชรานันท์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
117 นาย สุทิน  โพธ์ิเพชร บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
118 นาย สุทิน  บัวสาย บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
119 นาง สุปรียา  ไม้แพ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
120 นาย สุรเชษฐ์  บุญมาก บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
121 นาย สุวาณิชย์  ทองปน บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
122 นาย เสมอ  เพชรแท้ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
123 นาย เสมา  กิตติยานุพงศ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
124 นาย เสรี  จันทร์ภักดี บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
125 นาย อดิศักด์ิ  ชุติมันต์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
126 นาง อนงค์  ไทยทอง บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
127 นาย อนันต์  ทองแกมแก้ว บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
128 นาย อักษร  สองเมือง บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
129 นาง อัจฉรา  กิตติยานุพงศ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
130 นาง อาภรณ์  ธีรสิงห์ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
131 นาง อุไร  เจียรพันธ์ุ บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
132 นาง อุษณีย์  สุระกา บ านาญอ าเภอบ้านนาเดิม ร.ร.อบจ.สฎ.3
133 น.ส. วาสนา  สุขโสม ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.อบจ.สฎ.3
134 นาง ศรีวภา  ศรีวิโรจน์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.อบจ.สฎ.3
135 น.ส. จตุพร  แก้วกอง ลาออกจากราชการ ร.ร.อบจ.สฎ.3
136 นาย ปรีชา  ถ่ินมะเด่ือ ลาออกจากราชการ ร.ร.อบจ.สฎ.3
137 นาย สันทัด  สุคนธจร ลาออกจากราชการ ร.ร.อบจ.สฎ.3
1 นาง กมล  นุ้ยล าพูน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
2 นาง กรองจิตร์  มติธรรม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
3 นาง กัญญา  ช่วยทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
4 นาย กัมปนาท  สังข์กรด บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
5 นาง กาญจนา  เสสิตัง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
6 นาย การุณ  ช่วยทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
7 นาย กิตติศักด์ิ  พัฒนเพชร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
8 นาย กิตติศักด์ิ  หนูด้วง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
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9 นาง ขนิษฐา  ศิวะศิลป์ชัย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
10 นาย คมชาญ  ศุทธางกูร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
11 นาย ค านวณ  คุ้มสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
12 นาย จงดี  ศรีเนียม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
13 นาย จรรยา  หนูศรีแก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
14 นาง จริยา  หริตา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
15 นาง จันทร์เพ็ญ  สุขอ่อน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
16 นาง จารีย์  ฤทธิเรือง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
17 นาง ชะโลม  สุวัฒนชน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
18 นาง ชูศรี  มิตะกา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
19 นาง ชูศรี  ชลสินธ์ุ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
20 นาย โชติ  ตรีสงค์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
21 นาย ณรงค์  ชัยบุญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
22 นาง ดวงแข  สุขเจริญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
23 นาง ดวงใจ  ทิพย์บรรณา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
24 นาง ดวงพร  กาญจนธนากุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
25 นาง ดวงพร  ทิมฤกษ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
26 นาย ดุสิต  พุทธศรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
27 นาย ไตรรงค์  แสงทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
28 นาย ทวี  อินทร์ท่าฉาง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
29 นาย ธนพงศ์  ชุมศรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
30 นาง นงลักษณ์  ยอดสุรางค์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
31 นาง นวรัตน์  มีทองใส บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
32 นาย นันทวิทย์  อินอ่อน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
33 นาง นิตยา  โพธ์ิโพ้น บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
34 น.ส. นิรชา  ประทักษ์กุลสาร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
35 นาย นุวัฒน์  มีพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
36 นาง เนาวรัตน์  มณีวรรณ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
37 นาง บุญเรียง  ชัยกูล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
38 นาง บุญศิริ  ลวนางกูร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
39 นาง ประกอบ  ลีวกุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
40 นาง ประไพ  ไชยฤทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
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41 นาง ประภา  อินทรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
42 นาย ประสิทธ์ิ  สุขไกว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
43 นาย ปรีชา  ชัยกูล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
44 นาง ปรีดา  แพะทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
45 นาง ปรีดา  เรือนไทย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
46 นาง ปิยมาภรณ์  เพ็ชรคง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
47 นาง ผกามาศ  หอมกอ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
48 นาย พรพัฒน์  สนธนวณิชย์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
49 นาย พีรยุทธ  พรหมทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
50 นาย พุทธโท  ชะอุ่ม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
51 นาง เพ็ญจิต  สุวนันทวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
52 นาย ไพศาล  ทิมช านาญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
53 นาง ภาสิรีย์  ช้องทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
54 นาย มนัส  พาลเสือ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
55 นาง มยุรีย์  นวลละออง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
56 นาง มัลลิกา  ขวัญพุฒ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
57 นาย เมธาร์  พุทธิศาวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
58 นาง ยินดี  เน่ืองเนาวรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
59 นาง ยุวดี  ศรีชาย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
60 นาย รักชาติ  เพชรหับ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
61 นาง ฤตินันท์  รอดเกล้ียง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
62 น.ส. ละออง  สุทธิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
63 นาย วงษ์ศิลป์  มากกุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
64 นาง วันทนี  แย้มแก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
65 นาง วารี  นามนวล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
66 นาย วิชัย  จรรยา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
67 นาย วิทยา  แพะทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
68 นาย วินัย  วรรณทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
69 นาย วินัย  เสสิตัง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
70 นาง วิพาภรณ์  วิชัยดิษฐ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
71 นาย วิรุฬห์  ไทยเสน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
72 นาย วีระศักด์ิ  ทองน้อย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
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73 นาย วุฒิพร  ศฤงคาร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
74 นาย ศักด์ิสิน  เสนคง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
75 นาย ศิรินทร์  วงศ์สวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
76 นาย สมเกียรติ  ชูส่งแสง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
77 นาย สมพร  รัตนบรรดาล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
78 นาย ส าราญ  ต้ังเมือง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
79 นาง สินีนาต  เล็กขาว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
80 นาง สุกัลยา  กาศสกุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
81 นาง สุขิตา  เพชรแท้ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
82 นาง สุจินต์  สุขอ่อน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
83 นาง สุชาดา  พูลไชย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
84 น.ส. สุดาวัลย์  ต้ังฐานานุศักด์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
85 นาง สุดาวัลย์  เง่ือนงาม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
86 นาย สุทัศน์  ปรีชา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
87 นาย สุทัศน์  สัมภวมานะ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
88 นาย สุธรรม  สุทธิรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
89 นาง สุพร  อินทร์แก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
90 นาง สุภาวินี  ศุทธางกูร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
91 นาง สุมลศรี  หลินมา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
92 น.ส. สุลาวรรณ  ไสยเกิด บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
93 น.ส. สุวัฒนา  หอวัฒนานันท์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
94 นาย สุวิทย์  วิเชียรวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
95 นาง สุวิสาข์  จิตต์มาตร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
96 นาย เสน่ห์  พินนุรุท บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
97 นาง โสภา  ศรีสมทรัพย์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
98 นาย อดิศักด์ิ  เจริญรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
99 นาง อนงค์  ไทยเกิด บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
100 นาง อนงลักษณ์  ไทยเกิด บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
101 นาย อนันต์  ฉีดอ่ิม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
102 นาง อมรรัตน์  เน่ืองเนาว์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
103 นาง อรพินท์  เพชรเมือง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
104 นาง อัญชลีภรณ์  วิชัยดิษฐ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
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105 นาย อาพร  ศรีชาย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
106 นาย อุปถัมป์  ฤทธิเรือง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
107 นาง อุมาพร  ศฤงคาร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
108 นาง อุษาห์  เกิดเกล้ียง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
109 นาง กาญจนา  เจริญรักษ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
110 นาย กิตติ  สมบูรณ์เก้ือ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
111 ว่าท่ีพันตรี กุศล  นาวาทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
112 นาย จเร  ลวนางกูร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
113 นาง จินตนา  บัวเผียน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
114 นาง จิระภา  สุขไกว บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
115 นาย ชเนาว์  ตรีสงค์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
116 นาย ชาติชาย  ไชยขันธ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
117 นาย ถาวร  ชัยณรงค์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
118 น.ส. ทิพวรรณ  แซ่ต้ัง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
119 นาง ทิพวัลย์  พรหมรา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
120 นาย นเรศ  อ่อนศรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
121 นาย นาคะ  นาครอด บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
122 นาย นิพล  มากบุญ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
123 น.ส. บงกช  อาศิรพจน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
124 นาย บุญศรี  หูตาชัย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
125 นาย ประสิทธ์ิ  อินทรมนตรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
126 นาย พงษ์ศักด์ิ  นาครพัฒน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
127 นาย พงษ์ศักด์ิ  บุญช่วย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
128 นาง พรรณวดี  ทวีวิทย์ชาคริยะ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
129 นาย พัฒนพงศ์  ดาวสุวรรณ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
130 นาง มันธนา  ปุณยปรัชญ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
131 น.ส. เยาวภา  สุวรรณรัตน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
132 นาง เยาวลักษณ์  ศักด์ิศรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
133 นาง รัชนี  ศิลปธีรธร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
134 ว่าท่ีร.ต. รัฐพงษ์  ถือทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
135 นาย เริงศักด์ิ  คงทอง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
136 นาง ไรหนับ  โกงเหลง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
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137 นาย วรพจน์  วิชัยดิษฐ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
138 นาย วัชรินทร์  เพชรเมือง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
139 นาย วันชัย  ช่วยไทย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
140 นาย วินัย  ด าพัฒน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
141 นาย วีระชัย  รัตนเวียงพรหม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
142 นาง ศุภฎา  เพชรานันท์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
143 นาง สดใส  ดาวสุวรรณ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
144 นาง สมใจ  ขนาบศักด์ิ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
145 นาย สมชัย  ชูช่วง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
146 นาย สมภาพ  ไชยโย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
147 นาย สันติ  สวัสดี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
148 นาย สันติ  ย้ิมปล้ืม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
149 นาย สายันต์  ศรีพงษ์พันธ์ุกุล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
150 นาง สุชาดา  สนธนวณิชย์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
151 นาย สุทนต์  มณีฉาย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
152 นาง สุภาพร  จงศิริสถิตย์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
153 นาง สุมณฑา  ชนะพล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
154 นาง สุวัธนา  เครืออินต๊ะ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
155 น.ส. หฤทัยรัตน์  เมืองนุ้ย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
156 นาย อยุธยา  อนุภักด์ิ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
157 นาง อรทัย  เฉลิมพักตร์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
158 นาย อรรถพร  พุทธารักษ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
159 นาง อุบล  ไทยเสน บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.บ้านนาสาร) ร.ร.นาสาร
160 นาง กมลทัศน์  เนียมสุวรรณ์ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
161 นาง จันทณา  ล่ิวรุ่งโรจน์ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
162 นาง จินตนา  พงศ์พิพัฒนชัย บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
163 นาง จิรนันท์  พุทธารักษ์ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
164 นาง จิราพร  บุญศิริชัย บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
165 นาง จุนิตา  รัตนประทีป บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
166 นาง ณัฎฐกาญจน์  วิชัยดิษฐ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
167 นาง ทองใบ  วัชระวรากรณ์ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
168 นาง นงนุช  ล าพูน บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
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169 นาง นงเยาว์  โสภาคย์ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
170 นาย นพรัตน์  โสตย้ิม บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
171 นาง นรา  โปอินทร์ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
172 นาง นวรัตน์  พิบูลย์ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
173 นาง บุปผา  คลล้ า บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
174 นาง มลิวัลย์  ย่ิงเภตรา บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
175 น.ส. วัชรพร  แย้มโสพิศ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
176 นาง วิไล  ทองจันทร์ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
177 นาง วิไลวรรณ  โอษฐ์เอ่ียม บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
178 นาง สุดใจ  พัฒนภักดี บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
179 นาง สุธาวดี  บุญเมือง บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
180 นาย สุริยะ  พุทธารักษ์ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
181 นาง เสาวลักษณ์  กันณรงค์ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
182 นาง อรทัย  เกิดเพชร บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
183 นาง อุไร  นามวัชระโสพิศ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
184 นาย เอกวิทย์  สุขเจริญ บ านาญหน่วยงานเทศบาลเมืองนาสาร ร.ร.นาสาร
185 นาย ส าราญ  ชัยสวัสด์ิ บ านาญอ.บ้านนาสาร (หักส้ินเดือน) ร.ร.นาสาร
186 นาย เสนอ  สุวรรณมณี บ านาญอ.บ้านนาสาร (หักส้ินเดือน) ร.ร.นาสาร
187 นาง กชพร  หนูจันทร์แก้ว บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
188 นาง กรรณิการ์  กอบวัฒนกุล บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
189 นาง กรรณิการ์  เสรีรัตนเกียรติ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
190 นาง กรรณิการ์  คงทรัพย์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
191 นาง กัญญา  ปรีชญากุล บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
192 นาง กัลยา  หว่ังประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
193 นาง กัลยา  มีเพียร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
194 นาง กานดา  กาฬรัตน์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
195 นาง กานดา  ติกขนา บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
196 นาย กิตติโชติ  จิตรามาส บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
197 นาง กุศล  ค าบ ารุง บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
198 นาย โกศล  พรหมวานิช บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
199 นาง ขวัญใจ  ขอถาวรวงศ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
200 นาย คณิต  จินต์จิโรพันธ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
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201 นาย จรวย  ชูเจริญ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
202 นาง จารุณีย์  สุวนันทวงศ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
203 นาง จิดาภา  จารุสิริชัย บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
204 นาง จิตติมา  แซ่ต้ัง บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
205 นาง จิตรา  ศุทธางกูร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
206 นาง จินดา  สุขภิมนตรี บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
207 นาง จิรพันธ์  ด้วงทองแก้ว บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
208 นาง จิรวรรณ  บัวเผียน บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
209 นาง จิราพร  ถาวรสาร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
210 นาง จิราพรรณ  ไชยขันธ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
211 นาง จิราภรณ์  ลิปิรุจิระ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
212 นาย จีระศักด์ิ  ย่ิงเภตรา บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
213 นาง จุรี  ปลอดอักษร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
214 นาง จุรีรัตน์  ทองแกมแก้ว บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
215 นาง แจ่มศรี  แก้วเจริญ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
216 นาง ฉมานาถ  อุปลา บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
217 นาย ชวนะ  ทองแกมแก้ว บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
218 นาง ชุมสุข  คงขุน บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
219 นาง เชาวลา  เกตุเหมือน บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
220 นาย โชคดี  ฉวาง บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
221 นาง โชคดี  สวัสดิสิงห์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
222 นาย ฐาวร  มลิวัลย์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
223 นาง ฐิติพร  จารุพันธุเศรษฐ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
224 น.ส. ฐิรฉัตตก์  จุลวิชิต บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
225 นาย ณรงค์  อินทรักษ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
226 นาย ณรงค์  สวนกูล บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
227 นาง ณัฐจิตรา  อุปการ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
228 นาง ดวงเดือน  บานศรี บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
229 นาง ดารณี  โสตย้ิม บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
230 นาง ดารากร  นวลได้ศรี บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
231 นาย เดชา  ชูมณี บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
232 นาย ถาวร  แก้วอ ารัตน์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
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233 นาย ทวีศักด์ิ  ใจสมุทร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
234 นาง ทัศนีย์  นรเศรษฐโกศล บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
235 นาย ธงชัย  ด้วงทองแก้ว บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
236 นาง ธนีวรรณ  คงทรัพย์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
237 นาย ธเนศร์  เลิศศาสตร์ไพศาล บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
238 นาย ธีรพล  เมืองแมน บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
239 นาง นงเยาว์  พรหมวานิช บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
240 นาง นตวรรณ  ทับเวช บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
241 นาง นวลศรี  จิตจง บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
242 นาย นอง  เพ็งพันธ์ุ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
243 นาย นิคม  แก้วเจริญ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
244 นาง นิตยาพันธ์  ปาณชู บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
245 นาย นิพนธ์  โพธ์ิเพ็ชร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
246 นาย นิพัทธ์  จิตจง บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
247 นาง นิภา  เกิดนาสาร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
248 นาง นิสนงค์  จันทร์ชัย บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
249 นาย บรรชา  หีตหนู บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
250 นาย บ ารุง  ไทยเกิด บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
251 นาง บุญชู  อุราพร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
252 นาย บุญเลิศ  คงย่ิง บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
253 นาย บุญส่ง  จันทร์ชัย บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
254 นาง บุณณดา  ญวนพันธ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
255 นาย ประพนธ์  ปลอดอักษร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
256 นาง ประไพพิมพ์  รุ่งเรืองศรี บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
257 นาง ประมวล  พิสิฐอรรถกุล บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
258 นาย ประยุทธ  ไชยฤทธ์ิ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
259 นาย ประวิช  นาคดี บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
260 นาย ประสิทธ์ิ  สุขเจริญ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
261 นาย ประเสริฐ  ประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
262 นาย ประเสริฐ  แสงสุวรรณ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
263 นาง ปราณี  ด าฉวาง บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
264 นาง ปรานี  ศรีสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
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265 นาย ปัญญา  อุปการ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
266 นาง เปล่งศรี  แก้วอารี บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
267 นาย ผล  มหันตพลานนท์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
268 นาย เผดิม  เกล้ียงเมือง บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
269 นาย พยุงศักด์ิ  เมืองแมน บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
270 นาง พรพิศ  เฉลิมพักตร์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
271 นาย พันธ์ศักด์ิ  กล่อมวิเศษ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
272 นาง พาณี  เอ่ียมแก้ว บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
273 นาย พิเชฐ  กันณรงค์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
274 นาย พิมล  คงทรัพย์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
275 นาง พูนผล  ภู่วิทยาธร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
276 น.ส. พูนศรี  ค านาม บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
277 นาง พูลศรี  ขวัญสนิท บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
278 นาง เพ็ญศรี  กล่อมวิเศษ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
279 นาง เพ็ญศิริ  ธนาวุฒิ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
280 นาย ไพโรจน์  เนียมกุล บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
281 นาง ภณาพร  เมืองแมน บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
282 นาย มงคล  นิลสดใส บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
283 นาง มณทิรา  เจนรักสุขุม บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
284 นาง มณีรัตน์  ทองแกมแก้ว บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
285 นาย มนเทียร  จิรานุกรม บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
286 น.ส. มัณฑนา  เพชรานันท์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
287 นาง ม่ิงขวัญ  พัฒนจร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
288 นาย ไมตรี  ขรัวทองเขียว บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
289 นาย รังสรรค์  ขอถาวรวงศ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
290 นาง รัชนี  วัชระวรากรณ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
291 นาง รัชนี  พินนุรุท บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
292 นาง ราศรี  รัตนเพชร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
293 นาง ร าไพ  คงย่ิง บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
294 นาย ร่ืน  เพชรช่วย บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
295 นาง รุจลักษณ์  เกล้ียงเมือง บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
296 นาง ละออง  คงขุน บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร



หนา้ที ่335 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

297 นาง ลัดดา  รักนาควน บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
298 นาง ลัดดา  มากบุญ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
299 นาง ลัดดาวัลย์  เยาว์มณี บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
300 นาง ล าดวน  วงษ์นุ่น บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
301 นาง วนิดา  กล่อมวิเศษ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
302 นาง วนิดา  มณีพงศ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
303 นาง วนิดา  พีระวัฒน์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
304 นาย วรวิทย์  นาคสุวรรณ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
305 นาย วันชัย  ไทยเกิด บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
306 นาง วันดี  วัฒนชัย บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
307 นาง วันเพ็ญ  ว่องอภิวัฒน์กุล บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
308 นาง วารณี  เนียมกุล บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
309 นาง วาสิณีย์  เพชรรัตน์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
310 นาย วิชัย  โพธ์ิโพ้น บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
311 นาย วิฑูรย์  ด ารงธรรม บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
312 นาย วิบูลย์ศักด์ิ  หว่ังประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
313 นาง วิไล  เมืองแมน บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
314 นาย วิสุทธ์ิ  เครือหงส์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
315 นาย วีรวิชญ์  ลีลาวัฒนเกียรติ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
316 นาย ศิริชัย  เน่ืองเนาว์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
317 นาง ศิริพร  ภู่เช่ียวชาญวิทย์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
318 นาง ศุภมาส  กุศลกรรมบถ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
319 นาย สนธยา  วงษ์นุ่น บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
320 นาย สมควร  กาฬรัตน์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
321 นาย สมควร  มากบุญ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
322 นาย สมคิด  บุญน า บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
323 นาย สมเจตน์  สุวนันทวงศ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
324 นาย สมชาย  ทองนุ้ยพราหมณ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
325 นาย สมบัติ  โพธ์ิโพ้น บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
326 นาย สมพงษ์  จิตต์มาตร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
327 นาย สมพร  กันภัย บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
328 นาย สมภาษณ์  อุปลา บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร



หนา้ที ่336 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

329 นาย สมมิตร  สารทิพย์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
330 นาง สมหมาย  เมืองแก้ว บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
331 นาย สมาน  พีระวัฒน์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
332 นาย สวัสด์ิ  เจนรักสุขุม บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
333 นาย สันติชัย  ดาวสุวรรณ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
334 นาย สัมฤทธ์ิ  อุราพร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
335 นาย สัมฤทธ์ิ  สุริรักษ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
336 นาย สายัณ  มีเพียร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
337 นาง สารี  จิตตารมย์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
338 นาง สารี  ดาวสุวรรณ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
339 นาย ส าราญ  ทรรพคช บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
340 นาย ส าเริง  บุญศรีนุ้ย บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
341 นาง ส าลี  เทือกสุบรรณ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
342 นาง สิรินาฏ  นวเลิศปัญญา บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
343 นาง สืบสาย  ศิริโภคพัฒน์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
344 นาง สุคนธ์  พงศ์พิพัฒนชัย บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
345 นาง สุคนธ์  ชัยชนะ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
346 นาย สุชา  ซัง บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
347 นาย สุชาติ  เพชรกลับ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
348 นาง สุดจิตร  ล้ิมสกุล บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
349 น.ส. สุธิดา  ภูริวัฒน์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
350 นาย สุพจน์  พูลไชย บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
351 นาย สุพจน์  บุญศิริชัย บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
352 นาย สุพจน์  โกสีย์รัตนาภิบาล บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
353 นาง สุภาพ  ช่วยประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
354 นาง สุมาลา  เมืองแมน บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
355 นาย สุรพล  อุปลา บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
356 นาย สุรพล  พัฒนจร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
357 นาย สุวมิตร  ลิปิรุจิระ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
358 นาย หวล  ถาวรสาร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
359 นาย อดุลย์  รัตนะรัต บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
360 นาย อภิชัย  ทองแกมแก้ว บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร



หนา้ที ่337 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

361 นาย อภิชาติ  เยาว์มณี บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
362 นาง อมรศรี  พรมทอง บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
363 นาง อรชร  นาคสุวรรณ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
364 นาย อรุณ  ศฤงคาร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
365 นาง อรุณี  สุขด้วง บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
366 นาง อัคขนิษฐ  วิเชียรวงศ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
367 นาง อัจฉรา  จิรานุกรม บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
368 นาง อารมย์  พรหมเจียม บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
369 นาง อาริยา  ชูทวด บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
370 นาง อารี  เสรีรักษ์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
371 นาง อารีย์  อภิลักษ์นุกูล บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
372 นาย อุดม  จิตตารมย์ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
373 นาย อุดม  เสนคุ้ม บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
374 น.ส. อุบล  ด่านชิโรเรศ บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
375 นาง อุบล  บุญแก้ว บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
376 นาง อุษณีย์  ทองน้อย บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
377 นาย โอภาศ  เกิดเพชร บ านาญอ าเภอบ้านนาสาร ร.ร.นาสาร
378 นาย เกตุสงค์คราม  แก้วฟุ้ง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
379 นาง จิณณพัท  เริงเรียง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
380 นาง จุไรวัลย์  ชูไทย ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
381 นาง ดวงประทีป  มีเดช ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
382 น.ส. ดารณี  สมตน ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
383 นาง พวงรัตน์  ศาสตราภัย ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
384 นาง รัตนา  วูวงศ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
385 นาง สงบ  สุจริต ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
386 นาง สาลี  วงศ์ท่าเรือ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
387 นาง สุดา  จนะศิลป์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
388 น.ส. สุภาพร  อินทรักษ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
389 นาง สุรานี  กุลศิริ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
390 นาง สุรีวรรณ  แซ่โค้ว ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
391 น.ส. สุวรรดี  ทองศิริ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
392 น.ส. หทัยรัตน์  นาครอด ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร



หนา้ที ่338 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย
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ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

393 นาง อรุณี  จินต์คณาพันธ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
394 น.ส. อุษณี  เนียมสุวรรณ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.นาสาร
395 นาง กฤษณา  แกล้วหาญ ลาออกจากราชการ ร.ร.นาสาร
396 นาย ถาวร  บุญอินทร์ ลาออกจากราชการ ร.ร.นาสาร
397 นาง ทนตวรรณ  วิชัยดิษฐ ลาออกจากราชการ ร.ร.นาสาร
398 นาย เทียม  อาสาเสนา ลาออกจากราชการ ร.ร.นาสาร
399 นาย รัชชานนท์  พรหมมาก ลาออกจากราชการ ร.ร.นาสาร
400 นาย วิศิษ  สุขเจริญ ลาออกจากราชการ ร.ร.นาสาร
401 นาย สมเกียรติ  ต๊ันจรูญศรี ลาออกจากราชการ ร.ร.นาสาร
402 นาง อารีย์  ชนะวรรณ ลาออกจากราชการ ร.ร.นาสาร
1 นาง จิราพรรณ์  เกล้ียงเกลา บ านาญ ทต.ทุ่งหลวง ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
2 นาง พิศมัย  อัครบัณฑิตสกุล บ านาญ ทต.ทุ่งหลวง ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
3 นาง เพ็ญศรี  หนูเซ่ง บ านาญ ทต.ทุ่งหลวง ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
4 นาย ประวัติ  ไทยเกิด บ านาญ ว.การอาชีพเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
5 นาย ชม  ฉิมภักดี บ านาญ สพป.เขต 3 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
6 นาย เดโช  ขวัญพุฒ บ านาญ สพป.เขต 3 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
7 นาย ทนง  ถวาย บ านาญ สพป.เขต 3 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
8 นาง นุชกานต์  เทพชโลธร บ านาญ สพป.เขต 3 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
9 นาง บุญยืน  ภัทรปรัชญากุล บ านาญ สพป.เขต 3 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
10 นาง เพ็ญศรี  แก้วสองศรี บ านาญ สพป.เขต 3 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
11 นาง ลักขณา  เชาวเลิศ บ านาญ สพป.เขต 3 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
12 นาง เลิศลักษณ์  ขอจุลซ้วน บ านาญ สพป.เขต 3 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
13 นาง เสาวณี  เพชรกาฬ บ านาญ สพป.เขต 3 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
14 นาย อ านาจ  กาฬวัจนะ บ านาญ สพป.เขต 3 ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
15 นาย กมล  เถียรวิชิต บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
16 นาง กมลชนก  สุดใจ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
17 นาง กฤษณา  ตราชู บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
18 นาง กัลยา  อินทร์เทพ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
19 นาง กาญจนา  กาญจนกีรณา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
20 นาง กาญจนา  ภู่เกิดสุข บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
21 นาง กาญจนา  รักบ ารุง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
22 นาง กีรติ  เคนนี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217



หนา้ที ่339 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

23 นาง เกษร  ชูจินดา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
24 นาย โกสินทร์  สินทวีวิวัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
25 นาง ขวัญเรือน  สิทธิฤทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
26 นาง คนึงนิตย์  บุญคง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
27 นาย ค ารณ  วงศ์สกุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
28 นาย จรัญ  ทิพย์โอสถ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
29 นาย จรินทร์  แก้วมาก บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
30 นาง จามร  บุญเกล้ียง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
31 นาย จ าลอง  ช่วยกลับ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
32 นาง จิราภรณ์  ภูมิประสิทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
33 นาง จิราภรณ์  พรหมทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
34 นาง จิราภา  บุสดี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
35 นาย ฉัตรชัย  เง่ือนงาม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
36 นาย เฉลิม  โพธ์ิทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
37 นาย ชนินทร์  หวานแก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
38 นาง ชลิกา  ช่วยบ ารุง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
39 นาย ชูศักด์ิ  ฐานิวัฒนานนท์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
40 นาย เชิดศักด์ิ  บัวคล่ี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
41 นาง ณัฐฐา  ช่วยคง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
42 นาย ตรรกพจน์  เนาวพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
43 นาย ทวินสิทธ์ิ  โนวัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
44 นาง ทัศนีย์  ระวิวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
45 นาง ธีรวัลย์  ทองถึง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
46 นาย นพรุจ  เพชรปานวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
47 นาย นิคม  พลดี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
48 นาง นิชาภา  พงศ์พิทยพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
49 นาง นิสา  กลับดี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
50 นาย บัญญัติ  ด ารักษ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
51 นาย บัญญัติ  ชูจิตร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
52 นาย ประทีป  คงจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
53 นาย ประทีป  ระวังสุข บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
54 นาย ประภาส  สิงห์ชัย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217



หนา้ที ่340 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

55 นาย ประวัติ  ภิวัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
56 นาย ประเวียง  แก้วแดง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
57 น.ส. ปราณีต  ราชานาค บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
58 นาง ปรานอม  เอกอัครบัณฑิต บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
59 นาย พรชัย  รักษาวงษ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
60 นาย พลเทพ  จินวรรณ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
61 นาง พวงศรี  ชิดเช้ือ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
62 น.ส. พัฒจรินทร์  เกิดช่วย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
63 นาย พิจิตร  มาศจร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
64 นาย พิชัย  อารีการ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
65 น.ส. พิมลพิศ  เหล่ากอ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
66 นาย พิษณุพงศ์  เชาวเหม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
67 น.ส. เพ็ญจันทร์  อินทปัญญ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
68 นาง เพ็ญศรี  ยกย่อง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
69 นาง เพาร าไพ  เวียงวีระชาติ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
70 นาย ไพบูลย์  ช่วยบ ารุง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
71 นาย ไพรัตน์  ทองถึง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
72 นาง ไพลินทร์  ภูมิประสิทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
73 นาย ภิญโญ  อุปลา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
74 น.ส. มณฑา  แก้วสว่าง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
75 นาง มณีรัตน์  ระวังสุข บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
76 นาย มโน  ไทยฤทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
77 น.ส. มะลิวัลย์  ทองอ่อน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
78 นาง มาลี  มณีโชติ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
79 นาง เยาวดี  สิงห์ชัย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
80 นาย รุจิกรณ์  ประชุม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
81 นาง วรรณีย์  ทองรอด บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
82 นาง วันทนา  รัศมิทัต บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
83 นาย วันประภาส  บุญล่ี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
84 นาย วินัย  อินทปัน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
85 น.ส. วินัย  ริวรรณ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
86 นาย วิโรจน์  ชุมชอบ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217



หนา้ที ่341 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

87 นาง วิไล  เครือรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
88 นาง วิไลศักด์ิ  แสงทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
89 นาย วิเวก  บุญน า บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
90 นาง ศรีอรุณ  ประชุม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
91 นาง ศันสนีย์  อารีการ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
92 นาง ศิตา  รอดเด็น บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
93 นาง ศิริพร  ประสิทธิกุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
94 นาง ศิริพร  ประกอบ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
95 นาง ศิริวรรณ  จินวรรณ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
96 นาย สนธิ  เพชรชนะ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
97 นาย สน่ัน  ทองส่งโสม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
98 นาย สมชาย  ยกย่อง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
99 นาย สมบัติ  นุสันรัมย์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
100 นาย สมศักด์ิ  ศักด์ิทิพยรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
101 นาย สมศักด์ิ  ถนอม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
102 นาย สมศักด์ิ  ศรีเปารยะ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
103 นาง สรรพิมล  อุปลา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
104 นาย สังวร  ไชยศร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
105 นาย สากล  เก้ือฉิม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
106 นาย สายัณต์  ชูจินดา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
107 นาง สารภี  เช้ือเจ้า บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
108 นาย สิรวิชญ์  วิริยะจีระพิพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
109 นาย สุจิตต์  เหรียญทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
110 นาง สุชณีย์  วรินทรเวช บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
111 นาย สุชาติ  สุขาพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
112 นาง สุณีรัตน์  รักษายศ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
113 นาง สุดใจ  วรรณโชติ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
114 นาง สุดาพร  สุวรรณเมฆ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
115 นาย สุทิน  มณีโชติ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
116 นาย สุเทพ  พิริพล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
117 นาย สุเทพ  สกุลน้อย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
118 นาย สุธรรม  โสตทิพย์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217



หนา้ที ่342 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

119 นาง สุธา  เกษบุรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
120 นาง สุธิดา  สกุลน้อย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
121 นาง สุนันทา  พงษ์พันธ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
122 นาง สุนิตย์  ชูช่วยสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
123 น.ส. สุพิณ  ศรศรีแก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
124 นาย สุมล  ช่วยบ ารุง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
125 นาง สุมาลี  ศรีนวล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
126 นาย สุราษฎร์  สุภาวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
127 น.ส. สุรีย์  ชัยศรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
128 นาง สุรีรัตน์  สุขอนันต์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
129 นาย แสนสุข  ชัยสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
130 นาง โสภา  ช่วงชุณห์ส่อง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
131 นาง โสภา  ทองพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
132 นาง โสภิต  โพธ์ิทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
133 นาย อดุลย์  สิงห์ชัย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
134 นาย อดุลย์  เงินศรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
135 นาง อนงค์  สุขศรีนวน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
136 นาง อนงค์นาถ  อักษรนิติตระกูล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
137 นาย อนนท์  คุตกาล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
138 นาง อรพรรณ  หงษ์ทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
139 นาย อรรณพ  อุดมพิทยาคม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
140 นาง อวยพร  ไพเราะ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
141 นาย อาคม  ช่วยบ ารุง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
142 นาง อาเณ  เชาวเหม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
143 นาง อาภรณ์  ผสม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
144 นาง อารีย์  คงท่าฉาง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
145 นาง อ านวย  บุญล่ี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
146 นาง อุทัยวรรณ  ศรีน้อย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
147 นาง อุมาพร  ศรีแผ้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
148 นาง อุไร  ริยาพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
149 นาง อุไรวรรณ  รัฐอมร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
150 นาย โอภาส  อนุจร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217



หนา้ที ่343 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

151 นาง จ านัญ  คุตกาล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
152 นาง จิราพร  เจริญผล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
153 นาย จีระ  ทองพันธ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
154 นาย เชษฐ  ส าลีพันธ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
155 นาง ฐิติมา  นาครพัฒน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
156 นาย ธรรมนูญ  ส้มเกล้ียง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
157 นาย บุญส่ง  หนูเซ่ง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
158 นาย มนตรี  พรหมมา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
159 นาย มนัส  พุ่มจุ้ย บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
160 นาย เลิศศักด์ิ  เผือกเดช บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
161 นาง วรัญญา  บุญเกล้ียง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
162 นาง วันเพ็ญ  อินทรมนตรี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
163 นาย วีระ  วัชนะ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
164 นาย สถิตย์  นิลสวัสด์ิ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
165 น.ส. สมทรง  อ าไพเมือง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
166 นาง สิริวรรณ์  ทิพย์โอสถ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
167 นาย สุพัศ  ศรีทองไหม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
168 นาง สุมา  ทองรอด บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
169 นาง อรวรรณ  วรรณโชติ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เวียงสระ) ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
170 นาย กฤษฎา  ใหม่น้อย บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
171 นาง กฤษณา  อัชฌากร บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
172 น.ส. กานดา  เบญญากุล บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
173 นาง กิตติพร  ประสงค์จินดา บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
174 นาย เกษม  ถูกต้อง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
175 นาง เกษี  บุญน า บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
176 นาย โกสิน  ธรรมรักษา บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
177 นาย ขวัญ  วีรชัยพิเชษฐ์กุล บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
178 นาง ขวัญใจ  ฟิสเชอร์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
179 นาย คุณารักษ์  วรภู บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
180 นาย จรณพงศ์  สุรกา บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
181 นาย จรินทร์  ชนะกิจก าจร บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
182 นาง จรินทิพย์  ศิริทินกร บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
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183 นาง จามร  พิกุลงาม บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
184 นาง จามรี  บุญอมร บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
185 นาง จารีย์  ชูเหลือ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
186 นาง จารึก  ภูมิประสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
187 นาง จิตรา  อุปลา บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
188 นาง จิตรา  ศรพิชัย บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
189 นาง จินตนา  พรหมเมศ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
190 นาง จิรา  พละคช บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
191 นาง จุรี  นวลสุทธ์ิ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
192 นาง ฉัตรมยุดา  ธานีรัตน์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
193 นาย เฉลิม  กิมเสาว์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
194 นาง ชวนพิศ  วุฒิชาติวานิช บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
195 นาย ช านาญ  บัวมาก บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
196 นาง ชูศรี  เพชรรัตน์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
197 นาย โชคชัย  เวียงวีระชาติ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
198 นาย เดโช  นาคทองคง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
199 นาย ถนอมพงศ์  วงศ์สวัสด์ิ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
200 นาง ทัศนีย์  ธรรมธวัช บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
201 น.ส. ทิพยวรรณ  หวานแก้ว บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
202 นาย ธรรมนูญ  รัตนบ ารุง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
203 นาย ธวัชชัย  ศรีน้อย บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
204 น.ส. ธัญลักษณ์  เบญญากุล บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
205 นาง นงนารถ  พงษ์ประดิษฐ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
206 นาง นงเยาว์  พรหมจันทร์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
207 นาง นวรัตน์  พิทักษ์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
208 นาง นวลศรี  อนุจร บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
209 น.ส. นันทนา  เบญญากุล บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
210 นาง นิตยา  เม่งช่วย บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
211 นาง นิตยา  ช่วยบ ารุง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
212 นาง นิตยา  บุญคง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
213 นาง นิตยา  แจ้งเพชร บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
214 นาย นิพนธ์  เล่าซ้ี บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
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215 นาง นิรมล  สมบูรณ์พงษ์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
216 นาย บรรเทิง  ชูเหลือ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
217 นาย บัญญัติ  ประสงค์จินดา บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
218 นาย บัญญัติ  แก้วทอง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
219 นาย บุญเล่ือง  หนูช่วย บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
220 นาง บุศราค า  สุนทระนราพันธ์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
221 นาง ประดับ  แก้วสม บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
222 นาย ประทุม  คมกล้า บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
223 นาง ประทุม  ศรีเปารยะ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
224 นาง ประไพ  กูลเก้ือ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
225 นาย ประวิทย์  บรรจงเกล้ียง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
226 นาย ประสิทธ์ิ  เมืองพร้อม บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
227 นาย ปรีชา  พิชยศึก บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
228 นาย ปรีดา  ทัพพุน บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
229 นาง ปรีดา  สมเก้ือ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
230 น.ส. ปวีณา  เบญญากุล บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
231 นาย ปัญญา  วรรณโชติ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
232 น.ส. ปิยนันท์  อัครบัณฑิตสกุล บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
233 น.ส. ผุสดี  สุวรรณ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
234 นาย พงศ์สิทธ์ิ  สิทธิฤทธ์ิ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
235 นาง พรทิพย์  สุระกา บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
236 นาง พรทิพย์  ลิกขไชย บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
237 นาง พรพิมล  ช่วยบ ารุง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
238 นาง พาสนา  วรภู บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
239 นาง พิมพมาศ  พันธ์ุอุบล บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
240 นาง พิไลวรรณ์  วุฒิสมาน บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
241 นาย พิสิทธ์ิ  ช่วยบ ารุง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
242 นาย พีระ  ทัพพุน บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
243 นาง พ่ึงพร  หวานแก้ว บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
244 นาง เพ็ญประภา  โชคประเสริฐ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
245 นาย มงคล  หนูในน้ า บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
246 น.ส. มาลี  แก้วสุกศรี บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
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247 นาง มาลี  สุวรรณรัตน์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
248 นาง เยาวพา  มีแสง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
249 นาง เยาวลักษณ์  เพชรช่วย บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
250 นาง ระวีวรรณ  สุชาตานนท์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
251 นาง รัชดา  อินทวิเศษ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
252 นาย รัตตพล  สุวรรณโชติ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
253 นาง รัตติยา  ชูช่วยสุวรรณ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
254 นาง รัตนา  ช่วยศรี บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
255 น.ส. วนิดา  ลือสวัสด์ิ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
256 นาง วนิดา  ไพพงศ์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
257 น.ส. วนิดา  วรรณโชติ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
258 นาย วรนัส  สุขศรีนวน บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
259 นาง วรรณี  วรรณโชติ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
260 นาง วรรณี  ด้วงกลัด บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
261 นาง วรรณี  ถูกต้อง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
262 นาย วัฒนา  วรรณศรี บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
263 นาย วันชัย  ต้ังฐานานุศักด์ิ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
264 นาง วันเพ็ญ  บัวแก้ว บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
265 นาง วารุณี  บุญน า บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
266 นาย วิจารณ์  ทองรอด บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
267 นาย วิชัย  พูลต้ิม บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
268 นาย วินัย  วุฒิสมาน บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
269 นาย วิวัฒน์  หนูเนตร บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
270 นาย วีระชาติ  ศิริทินกร บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
271 นาย วุฒิ  ทองร่วง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
272 นาง ศรีจุฬา  หวานแก้ว บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
273 นาง ศรีสุดา  หวานแก้ว บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
274 นาง ศิริพร  อัครบัณฑิตสกุล บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
275 นาง ศิริรัตน์  พัฒนกูล บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
276 นาย ศิวรักษ์  พันธ์น้อย บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
277 นาง ศุภลักษณ์  มีพันธ์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
278 นาย สนิท  ลิกขไชย บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
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279 นาย สมเกียรติ  วิรัตน์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
280 นาง สมจิตร  หนูสมแก้ว บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
281 นาย สมนึก  ด านิล บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
282 นาย สมบูรณ์  บัวทอง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
283 นาย สมปอง  เพชรช่วย บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
284 นาย สมพร  นกแก้ว บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
285 นาย สมพร  ปล้ืมสุทธ์ิ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
286 นาย สมพล  บุญทอง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
287 นาง สมศรี  ช่วยบ ารุง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
288 นาย สมศักด์ิ  มีแสง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
289 นาย สมหมาย  มีแสง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
290 นาย สวาท  อ่อนเกตพล บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
291 นาย สันติ  ภูมิประสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
292 นาย สันติ  ช่วยบ ารุง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
293 นาง สาคร  สุขโสม บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
294 นาย สายัณห์  ภูมิประสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
295 นาง สารภี  ระวังวงศ์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
296 นาย ส าเริง  นิลทอง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
297 นาย สินชัย  ไม้ทองงาม บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
298 นาง สุกัญญา  สุรกา บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
299 นาย สุคนธ์  ศิริพงศ์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
300 น.ส. สุดารัตน์  เพชรปานวงศ์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
301 นาง สุทิพย์  เกษเพชร บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
302 นาง สุนันทา  บุญรักษ์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
303 นาง สุนี  บุญน า บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
304 นาง สุนีรัตน์  ภูมิประสิทธ์ิ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
305 นาย สุพล  ชูทัพ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
306 นาย สุพัฒน์  กาญจนกีรณา บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
307 นาง สุเพ็ญ  ช่วยบ ารุง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
308 นาง สุภัคธีรา  ไพรวัลย์ทิพย์กุล บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
309 นาง สุรินทร์  คมกล้า บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
310 นาย สุริยา  วรประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
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311 นาง สุรีย์  วรรณโชติ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
312 นาย เสถียร  วรรณโชติ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
313 นาย เสรี  เพชระ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
314 นาย เสรี  สริกขา บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
315 นาย โสภณ  บุญทอง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
316 นาง โสภา  พูลสุด บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
317 นาย อดุลย์  ไพพงศ์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
318 นาย อดุลย์  พลพิชัย บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
319 นาย อนันต์  สุขุมทอง บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
320 นาย อนันต์  จิรักษา บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
321 นาง อัมภิยา  อานนท์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
322 นาง อาภรณ์  อุดมพิทยาคม บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
323 นาง อารีย์  เงินศรี บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
324 นาง อ านวย  พลดี บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
325 นาง อ าไพ  สนิท บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
326 นาย อุทัย  กิมเสาว์ บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
327 นาย อุรัชถ์  แจ้งเพชร บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
328 นาง อุไร  ลิกขไชย บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
329 นาง อุไรพรรณ  ชูน่ิม บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
330 นาย อุส่าห์  จันทรไพศาล บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
331 นาย เอนก  จุลเพชร บ านาญอ าเภอเวียงสระ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
332 น.ส. กาญจนา  นกแก้ว ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
333 นาง ภัทรกานต์  วรประดิษฐ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
334 นาง กนกวรรณ  โภคากรณ์ ลาออกจากราชการ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
335 น.ส. นภาธิป  เมืองแมน ลาออกจากราชการ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
336 นาย ประเวศ  อินทคีรี ลาออกจากราชการ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
337 นาย สามารถ  บุญทอง ลาออกจากราชการ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
338 นาย สุรัตน์  วรรณโชติ ลาออกจากราชการ ร.ร.บ้านหัวสะพานมิตรภาพท่ี 217
1 นาย ครวญ  อ่อนเคร็ง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
2 นาง จรรยา  พลอยเรียง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
3 นาย จรัญ  ณ นคร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
4 นาง จันทรา  สุขสบาย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
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5 นาง จิตติยา  ปิยกาญจน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
6 นาง จิตราพร  จริยพงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
7 นาง จินตวรรณ  เกิดเกล่ือน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
8 นาง จิราวรรณ  ช่ืนตา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
9 นาง จ้ิว  บัวขวัญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
10 นาง ฉลวย  รัตนวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
11 นาง ชนัดดา  อมรชาติ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
12 นาง ชนิศา  ไกรณรา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
13 นาง ชะอ้อน  รักษาวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
14 นาย ชิโนรส  ช่วยเกิด บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
15 นาง ชุติกาญจน์  ขาวบ้านนา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
16 นาย ชูศักด์ิ  พุทธศรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
17 นาย ต้อง  ทองข า บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
18 นาง ทัศนีย์  เพ็งศรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
19 นาย ธนู  เพ็ญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
20 นาย ธรรมนงค์  ด้ินทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
21 น.ส. ธิดา  เพชรอนันต์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
22 นาย ธีระชัย  ปานวงษ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
23 นาย นิพพิชฌน์  เก้ือหนุน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
24 นาย นิมิตร  ภารารักษ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
25 นาง นิยม  รัตตโอภาส บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
26 นาง นิรมล  ขุนบรรเทิง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
27 นาง แน่งน้อย  มณีรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
28 นาง บงกช  ช่างประดิษฐ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
29 นาง บ าเพ็ญ  อาวุธเพชร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
30 นาง บุญเจียม  พลมานพ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
31 นาง บุญเจือ  นามสนธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
32 นาย บุญโช  อ านวย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
33 นาย บุญมา  ไกรดิษฐ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
34 นาย บุญสม  มณีนวล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
35 นาง ประทุมศรี  คงกุลทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
36 นาย ประพิศ  คงกุลทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
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37 น.ส. ประไพวรรณ  วีระสุนทร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
38 นาย ประวัติ  สุขเจริญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
39 นาย ประสพ  ช่างประดิษฐ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
40 นาง ปราณี  พุทธศรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
41 นาง ปาจรีย์  แก้วทองเมือง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
42 นาง พรพิมพ์  วัฒนะโภคา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
43 นาง พวงรัตน์  ฉายประชีพ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
44 นาย พัฒนา  ภูการุณย์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
45 นาย พัสกร  สุขเสริม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
46 นาง พิลาส  ซุ่ยรักษา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
47 น.ส. เพ็ญศรี  เกษร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
48 นาง ภรณ์จินดา  หมายปาน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
49 นาง ภรณี  ร่วมพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
50 นาง ภัทรพร  จารุพันธุเศรษฐ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
51 นาย มนตรี  รัตนพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
52 นาง มยุรี  ไกรดิษฐ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
53 นาย มาโนช  เกิดเกล่ือน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
54 นาง มาลีวัลย์  ศรีทองสม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
55 นาง มุกดา  สุขเจริญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
56 นาย ยงยุทธ  บุญศรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
57 น.ส. รจนา  จินดาวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
58 นาง รวิวรรณ  บุญรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
59 นาง รัตนาภรณ์  เก้ือเดช บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
60 นาง ราณี  แก้วเนิน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
61 นาง รุจี  เก้ือหนุน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
62 นาง วรรณา  สังข์ทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
63 นาง วรรณา  เดชะ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
64 นาง วัชรี  ล่ิมวงศ์สวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
65 นาง วัฒนา  ลิวัญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
66 นาง วันดี  มณีนวล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
67 นาง วันทนี  พยุงพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
68 นาง วาสนา  แซ่อ้ือ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
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69 นาย วิชัย  ส่งสีอ่อน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
70 นาย วิชัย  เมฆแก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
71 นาย วิทยา  พุทธสุขา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
72 นาย วิทยา  บุญศรีนุ้ย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
73 นาย วิโรจน์  ฤทธิพรัต บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
74 นาย วิสานต์  พัฒสงค์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
75 นาย สมเกียรติ  รัตนบุษยาพร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
76 นาย สมทบ  พลายชุม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
77 นาย สมบูรณ์  ลิวัญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
78 นาง สมพร  สะอาดแก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
79 นาง สมลักษณ์  บัวหนุน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
80 นาง สารภี  บุญมณฑิรา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
81 นาง ส าลี  ชีตา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
82 นาง ส าอางค์  ศรีประเสริฐ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
83 นาง สุจิตรา  ฤทธิพรัต บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
84 นาง สุจิตรา  เกตุแก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
85 นาย สุชาติ  ทองรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
86 นาง สุชานันท์  อ านวย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
87 นาง สุณีพร  ล่ิมสายควร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
88 นาย สุธรรม  ศิริ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
89 นาย สุธรรม  เพชรช านาญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
90 นาง สุธาทิพย์  นกแก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
91 นาย สุนทร  อาวุธเพชร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
92 นาย สุภากร  นามสนธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
93 นาง สุภาพ  ลิกขะไชย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
94 นาย สุเมธ  เดชะ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
95 นาง สุลี  สุขขัตติย์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
96 นาย สุวรรณรัตน์  ช่วยย้ิม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
97 นาง สุวรรณา  ดวงสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
98 นาย สุวิทย์  วงศ์เล็ก บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
99 นาง อนงค์  ช่วยเกิด บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
100 นาย อนันต์  ทองหอม. บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
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101 นาง อรพินท์  ซังค์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
102 นาย อรรณพ  ไชยามาตย์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
103 นาย อรุณ  ทุ่มทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
104 นาง อัจฉราภรณ์  แก้วศรีนวล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
105 นาง อ าไพ  ช่วยสถิตย์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
106 นาง อุรีวรรณ  ชุมขุน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
107 นาง เอกมล  นพมาศ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
108 นาง โอษฐจรุง  เพชรช านาญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
109 นาง ทรงรัตน์  พงศ์โสภา บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
110 นาย นิยม  เสรีเวสารัตน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
111 นาย ปราโมทย์  ปูชนียพงศกร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
112 นาง พรทิพย์  ไทยเอียด บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
113 น.ส. เพชรี  ศิริวงศ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
114 นาย มนัสธิป  วัฒิธรรม บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
115 นาย วิเชียร  อ่อนสง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
116 นาง สุจิรา  สุวรรณกาญจน์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
117 นาย สุเทพ  รักเกาะรุ้ง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
118 นาย สุรชาติ  ชุมชอบ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
119 นาย สุวัฒน์  มากอินทร์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
120 นาย อ าพร  ยกย่อง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
121 นาง อุไร  โนภาศ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.พระแสง) ร.ร.บ้านย่านดินแดง
122 นาย โกวิท  เกิดเกล่ือน บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
123 นาง โกสุม  อินทปัน บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
124 นาง จริยา  ไทยเอียด บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
125 นาย จรุง  หล่อพันธ์ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
126 นาง จินดา  บุญศรี บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
127 นาย เจริญ  สังข์ด้วง บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
128 นาง ฉลวย  เพ็งศรี บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
129 น.ส. เฉลา  พิชัย บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
130 นาง ดาราวรรณ  สุทธินุ่น บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
131 นาย ทวี  ติณพันธ์ุ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
132 นาย ทวี  พรหมด้วง บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
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133 นาง ทิพย์สวรรค์  เขียวด า บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
134 นาย นิกร  ม่ังเมือง บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
135 นาย นิทัศน์  คุ้มรักษ์ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
136 นาย นิยม  สะอาดแก้ว บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
137 นาย บัญญัติ  รัตนรัตน์ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
138 นาย ประดิษฐ์  ส้มผล บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
139 นาง ผิวพรรณ  ณ สงขลา บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
140 นาง พนาเรศ  รัตนพันธ์ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
141 นาง พิกุล  เพชรชิต บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
142 นาย พิทยา  เกิดเกล่ือน บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
143 นาง เพ็ญศรี  พรหมด้วง บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
144 นาง ยุพา  เกิดเกล่ือน บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
145 นาง ลักขณา  เกิดเกล่ือน บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
146 นาง ลัดดา  พันธุ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
147 นาย วรชาติ  เพชรอนันต์ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
148 นาย วรพงษ์  สุทธินุ่น บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
149 นาง วรรณี  บัวหนุน บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
150 นาย วิจิตร  บัวขวัญ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
151 นาง วิลาศ  ติณพันธ์ุ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
152 นาย ศรีรักษ์  แซ่ล้ิม บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
153 นาย สนอง  หอมประกอบ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
154 นาย สน่ัน  คุ้มช านาญ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
155 นาย สมจิต  เพ็งศรี บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
156 นาง สมทรง  ถาวรวงศ์ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
157 นาง สมบูรณ์  เสรีเวสารัตน์ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
158 นาง สมร  กลัดทอง บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
159 นาย สมศักด์ิ  อารีย์ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
160 น.ส. สวาท  ประดู่ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
161 นาย สันติ  ล่ิมสายควร บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
162 นาย ส าเริง  บุญศรี บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
163 นาง สุกัลยา  รัตตานุกูล บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
164 นาง สุจิตรา  เพ็ญศรี บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
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165 นาง สุชาดา  หอมหวล บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
166 นาง สุชาดา  เพ็งศรี บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
167 นาง สุพจนีย์  ด้ินทอง บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
168 นาง สุมาลี  โลติกร บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
169 นาย สุวิทย์  อมรชาติ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
170 นาย สุวิทย์  อ่าวเจริญ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
171 นาย เสน่ห์  คุ้มช านาญ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
172 นาย ไสว  ทองพูน บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
173 นาง อนงค์  อารีย์ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
174 นาย อนันต์  ด้ินทอง บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
175 นาย อรุณ  ปาลรังษี บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
176 นาง อรุณศรี  หล่อพันธ์ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
177 นาง อังคณา  แก้วซัง บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
178 น.ส. อารมย์  ศรีมุข บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
179 นาง อารี  คุ้มช านาญ บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
180 นาย อุดม  ทองเอียด บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
181 นาง อุบล  กาฬสมุทร บ านาญอ าเภอพระแสง ร.ร.บ้านย่านดินแดง
182 นาย เกษม  บุญเอียด ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.บ้านย่านดินแดง
183 นาย พรเทพ  รักษาวงศ์ ลาออกจากราชการ ร.ร.บ้านย่านดินแดง
1 นาง กรุณา  อ่อนเกตพล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
2 น.ส. กาญจนา  พรหมภักดี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
3 นาง เกศรินทร์  รัตนบุรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
4 นาง ขนิษฐา  ลูกอินทร์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
5 นาง เขมิกา  ชนะพล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
6 นาง คมข า  บุญทัน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
7 นาง เครือวัลย์  พรหมสวาสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
8 นาย จรัล  วรรณศิลป์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
9 นาย จรูญ  พันอุไร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
10 นาง จินตนา  บูรณกูล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
11 นาง จินตนา  เทพไพฑูรย์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
12 นาง จีริสุดา  แดงสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
13 นาง ฉวีวรรณ  คงพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
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14 นาย ชัยณรงค์  วิถีสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
15 นาย ถาวร  ชนะพล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
16 นาย ทนง  หนูศรีแก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
17 นาง ธฤดี  ทองจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
18 นาย ธานิตย์  พลัดเมือง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
19 นาง นราณี  สุขะประดิษฐ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
20 นาย นฤทธ์ิ  บุญสิทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
21 นาง นันทวัน  อินทร์พรหม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
22 นาง นิภา  จินาผล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
23 นาย ประทวน  ไชยพจน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
24 นาย ประทีป  เพ็งศรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
25 นาง ประพฤติ  นาคเวียง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
26 นาย ประภาส  ไชยกุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
27 นาย ประเสริฐ  พัดวี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
28 นาย ปรารถนา  แมนเมือง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
29 นาง ปิยวรรณ  กระสันต์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
30 นาง ผาณิต  ศิริกุลพิพัฒน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
31 นาง ผิวพรรณ  ชมสุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
32 นาง พรธิพา  บุญสิทธ์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
33 นาง พรรณี  ศรีขวัญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
34 นาง พะงา  นาคน้อย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
35 นาย พันธ์โณ  สุขทองเส้ง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
36 นาย ภิญโญ  พรหมสวาสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
37 นาย มงคล  นาคน้อย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
38 นาง มณฑา  พันอุไร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
39 นาย มูหมัด  สวยงาม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
40 นาง ยุพเยาว์  เทือกสุบรรณ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
41 นาย รวมพล  ช่ืนเรณู บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
42 นาง ระจิตร  วิถีสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
43 นาย รังสรรณ์  เจริญรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
44 นาง รัตนา  พัฒนสิงห์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
45 นาง รัตนา  จันทร์โอเอ่ียม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
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46 นาง ลดารมย์  ภูริเจริญวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
47 นาง ล าดวน  พลวิชัย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
48 นาง ล าใย  หนูคง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
49 นาง วรรณดี  สุวรรณวงศ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
50 นาง วรรณา  ปลอดจินดา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
51 นาย วันชัย  ทองพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
52 นาง วาสนา  โพธ์ิเพชร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
53 นาย วิทยา  ปลอดจินดา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
54 นาย วิโรจน์  ชูแก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
55 นาย สมโชค  แซ่บ้าง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
56 นาย สมศักด์ิ  รัตนเพชร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
57 นาย สมหมาย  สารเทพ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
58 นาง ส่อลิหะ  สวยงาม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
59 นาง สาคร  แท่นจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
60 นาย สุชีพ  สุขรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
61 นาง สุดา  จิตตารมย์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
62 นาย สุทธิพร  เทือกสุบรรณ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
63 น.ส. สุพรรณี  ฮ่ันสกุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
64 นาง สุภา  ประสมรอด บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
65 นาง สุภาณีย์  ไชยพราหมณ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
66 นาย สุภาพ  ชัยสวัสด์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
67 นาง สุมาลี  มีเนตร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
68 นาย สุรพล  ชูช่วย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
69 นาย สุรินทร์  ชูศรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
70 นาย สุริยัน  รัตนไชย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
71 นาง เสาวณีย์  แมนเมือง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
72 นาง เสาวนีย์  หลักซุม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
73 นาย อนันต์  พรมเยาว์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
74 นาย อมรศักด์ิ  แท่นจันทร์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
75 นาย อริย์พจน์  ทองย้อย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
76 นาง อารมย์  ไชยพจน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
77 นาง อ าพร  ศุภศรี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
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78 นาง อ าพันธ์  ญาณวีรศักด์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
79 นาง อ าภา  ภูหิน บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
80 นาย อุดมพร  เอ่ียมแสง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
81 นาง อุบลรัตน์  สุวรรณมณี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
82 นาง อุส่าห์  เช่ืองช้าง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
83 น.ส. กรรณิกา  พุทธิสาวงศ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
84 นาง ทิพพา  พาหะมาก บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
85 นาย ธรรมรถ  ภิรมยาภรณ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
86 นาย ปกรณ์  ขาวเรือง บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
87 นาง รัชนี  สวนานนท์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
88 นาง ศมณีย์  จากระโนต บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
89 นาย ส ารวม  วัชรมูสิก บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
90 นาย สุภาพ  โพธ์ิเพชร บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.เคียนซา) ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
91 นาง กัลยาณี  เฮนะเกษตร บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
92 นาง กาญจนา  แซ่บ่าง บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
93 นาย ก าธร  คงมาก บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
94 นาง จันทนา  สารเทพ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
95 นาย จุศักด์ิ  นาคอาภา บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
96 นาย ชาลี  ศิลปรัศมี บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
97 นาย ช านิ  หลิมวงศ์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
98 นาย เชษฐ์  ปัญญาวุฒิ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
99 นาย ฐากูล  บุญทัน บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
100 นาย ทนงศักด์ิ  เน่ืองเยาว์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
101 นาย ทวีป  งามประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
102 นาย ธงชัย  เฮนะเกษตร บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
103 นาง นันทวัน  นาคขวัญ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
104 นาง นาฏนิยม  นาคสน่ัน บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
105 นาย เนาวรัตน์  แมนเมือง บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
106 นาย ประถม  บุญญานุพงศ์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
107 นาย ประไพ  นามวงศ์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
108 นาย ประสิทธ์ิ  มีเนตร บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
109 นาง ปัทมา  เน่ืองเยาว์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
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110 นาง ปิยวรรณ  นามวงศ์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
111 นาง พงยี  คงประชุม บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
112 นาย ภักดี  เน่ืองเยาว์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
113 นาง มลิวัลย์  พุทธิศาวงศ์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
114 นาง วนิดา  หลิมวงศ์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
115 นาง วัจนา  เฮนะเกษตร บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
116 นาง วัฒนาพร  เพชรพงศ์พันธ์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
117 นาง วันทนีย์  หมวดชนะ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
118 นาย วิโรจน์  นวลศรีทอง บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
119 นาย วีระพรรณ  นาคเวียง บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
120 น.ส. ศรินยา  ศิรลัมภามาศ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
121 นาง สมจิตต์  สายสกุลรัตน์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
122 นาง สมบูรณ์  กว้ังซ้วน บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
123 นาย สมปอง  ชูเลขา บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
124 นาย สมศักด์ิ  สกุลพงษ์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
125 นาย สามารถ  นาคขวัญ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
126 นาง สายใจ  รัตนไชย บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
127 นาง สุจิรา  ประดับ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
128 นาง สุดารัตน์  หว่ังประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
129 นาย สุทิน  หมวดชนะ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
130 นาง สุธิดา  งามประดิษฐ์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
131 นาย สุรเชษฐ์  ชูประสูตร บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
132 นาย เสถียร  คงประชุม บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
133 นาย องอาจ  ไทยเกิด บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
134 นาย โอภาส  เพชรพงศ์พันธ์ บ านาญอ าเภอเคียนซา ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
135 น.ส. จิราวัลย์  มูลประเสริฐ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
136 นาย เรืองเนตร  พุ่มนุ่ม ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
137 นาย วิโรจน์  คงพันธ์ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
138 น.ส. สุภาวดี  จันทร์ศิริ ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
139 นาง ชินานาฎ  จันทร์เกิด ลาออกจากราชการ ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
140 นาง ศรีฟ้า  ศรีแก้วแฝก ลาออกจากราชการ ร.ร.สุธรรมเจริญมิตรภาพฯ
1 นาง กัลยาณี  พรรณรา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
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2 นาย จรัญ  ศักด์ิมาศ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
3 นาย จัด  วงศ์ประยูร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
4 นาย จินดา  มงคลนิมิตร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
5 นาย ทนงศักด์ิ  วิชัยดิษฐ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
6 นาย ธรรมรัตน์  ณ สุวรรณ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
7 นาง ธัญวรัตน์  สโมทานทวี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
8 นาง นันทลักษณ์  ฉิมภักดี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
9 นาง นิภา  บัวพรหม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
10 นาง ประพันธ์  กาฬแก้ว บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
11 น.ส. ประภา  รัตนพันธ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
12 นาง ปราณี  หอมรักษ์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
13 นาย ปัญศิลป์  ปล้องใหม่ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
14 นาง พรรณีย์  นุภักด์ิ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
15 นาย ร่ม  เพ็ชรคงทอง บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
16 นาย รังสรรค์  ฉิมภักดี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
17 นาง เรวดี  ทองสินธ์ุ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
18 นาย ลิขิต  แสงระวี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
19 นาง วัฒนีย์  บุญศรีนุ้ย บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
20 นาย วิโรจน์  รองรัตน์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
21 นาย วิโรจน์  ศรีวิเศษ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
22 นาย วิวรรธน์  คงเจริญ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
23 น.ส. ศิริรัตน์  ค ารณฤทธิศร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
24 นาย สมใจ  ฉิมภักดี บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
25 นาย สมพงศ์  นงค์นวล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
26 นาย สมยศ  สโมสร บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
27 นาย สุทธิศักด์ิ  ล้ิมสุวัฒนกุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
28 นาย สุปรีย์ญา  พรรณรา บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
29 นาง หวานใจ  บุรินทร์กุล บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
30 นาง อลิศรา  นามบุศย์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
31 นาง อัฉรา  ศรีวิเศษ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
32 นาง อารีย์  พิบูลย์ บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
33 นาย โอภาส  ขวัญชุม บ านาญ สพป.เขต 3 (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
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34 นาย ไพรวัลย์  มัฎฐารักษ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
35 นาง ภณิตา  ฉิมภักดี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
36 นาย วีระ  อนุกูล บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
37 นาย สมนึก  พรหมแก้ว บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
38 นาย สัมพันธ์  ฉิมภักดี บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
39 น.ส. สุทธิมน  เสริมวิทยวงศ์ บ านาญ สพม.สฎชพ (อ.ชัยบุรี) ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
40 นาง กัลยา  มงคลนิมิตร บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
41 นาง กาญจนา  หอมประกอบ บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
42 นาง เจติยา  เจริญรัตน์ บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
43 นาย นิโรธ  นิวัตวงษ์ บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
44 นาย แนม  เพ็งเคียน บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
45 นาย บุญทอง  บุตรเรืองศักด์ิ บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
46 นาย บุญธรรม  อนุภักด์ิ บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
47 นาง มะลิวรรณ  กิจครวญ บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
48 นาง รัตติยา  ทัพเมือง บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
49 นาย วินัย  รัตนพันธ์ บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
50 นาง วิภารัตน์  ปานพรหม บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
51 นาย สมคิด  มลอุ่น บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
52 นาง สาคร  แสงระวี บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
53 นาย สานิต  วิเชียรวัฒนา บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
54 นาย สิงหล  สุวรรณรักษ์ บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
55 นาย สิทธิเชษฐ์  เพชรคล้าย บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
56 นาง สุนีย์  สุดดวง บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
57 นาง สุวดี  ไกรวัฒนพงศ์ บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
58 นาง อรัญญา  นิวัตวงษ์ บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
59 นาง อารีย์  ประดู่ บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
60 นาย อุดม  ประดู่ บ านาญอ าเภอชัยบุรี ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
61 นาง อรพิน  วอทอง ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ ร.ร.วัดสมัยสุวรรณ
1 นาง กนกพร  จันทร์แก้ว ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
2 นาง กมลมาศ  นเรนทร์ราช ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
3 นาย กฤติณ  ทิพย์มณเฑียร ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
4 นาย กิตติภูมิ  ไทรบุรี ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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5 นาย เกรียงไกร  แก้วมีศรี ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
6 นาย เกียรติศักด์ิ  มีเศษ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
7 น.ส. จริยา  เนียมมูสิก ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
8 นาย จักรพันธ์  แซ่โค้ว ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
9 น.ส. จันตนา  แซ่เจียม ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
10 นาง จิตรอนงค์  คงแก้ว ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
11 นาง จิตราวัฒน์  อภิรัฐวงศ์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
12 นาย จิรศักด์ิ  แดงเอียด ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
13 นาย จิรัฎฐ์  เนียนเถ้อ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
14 นาง จิราพร  ศรีภักดี ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
15 น.ส. จิราพรรณ  เสียงเพราะ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
16 น.ส. จุฑามาศ  วงศาโรจน์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
17 น.ส. จุฬาลักษณ์  นพพันธ์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
18 นาย เจนรวุฒิ  บรรดาศักด์ิ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
19 นาย เจริญ  ผิวนิล ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
20 นาย ชัยณรงค์  แดงหวาน ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
21 นาง ชุติมา  นามตาปี ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
22 นาง ฐิติมา  คงคากุล ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
23 นาง ณัชพัฒน์  ขจรศักด์ิสิริกุล ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
24 นาง ณัฐกานต์  ถาวโรจน์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
25 น.ส. ณัฐกานต์  พลรักษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
26 นาย ณัฐวุฒิ  พุทธบัว ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
27 น.ส. ดวงดาลัด  แสงทอง ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
28 นาย ทรงพล  คล้ายเพชร ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
29 นาย ทวิพงศ์  ศรีสุวรรณ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
30 น.ส. ทวีพร  ศักด์ิศรีวิธุราช ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
31 นาย ธนาวรรธน์  โชคสถาพร ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
32 นาง ธรชญาน์  เหมทานนท์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
33 นาย ธรรมนิตย์  ช านาญกิจ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
34 นาย ธาริต  อ่าวเจริญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
35 นาย ธีรยุทธ์  คงท่ี ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
36 นาง นภัสนันท์  เภรี ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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37 นาง นภัสนันท์  รัตนคช ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
38 นาง นัยณา  คูทอง ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
39 น.ส. นัยนชนก  เกียรติกุลพงศ์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
40 นาย นิคม  ทิศแก้ว ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
41 นาย นิพนธ์  ติลกโชติพงศ์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
42 นาง นิภา  เสนาะกล่ิน ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
43 นาย นิวุฒิ  แตงทอง ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
44 นาง นุจรี  มณีจันทร์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
45 นาง เนาวนิต  คงสุทธ์ิ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
46 นาง เนาวรัตน์  เรืองแก้ว ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
47 นาย บัญชา  เกษม ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
48 น.ส. เบญจมาศ  เหมือนเสน ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
49 นาย ปฏิพัทธ์  ใจดี ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
50 น.ส. ปนัดดา  สกุลไทย ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
51 นาย ประทีป  ศรีรุ่งเรือง ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
52 นาง ประพิมพรรณ  รจนา ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
53 นาง ปริญดา  มาเอียด ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
54 นาง ปรีดาภรณ์  แดงหวาน ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
55 น.ส. ปวีณา  แดงนาวา ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
56 น.ส. ปัณณพร  โอมี ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
57 นาง ปัทมา  ทองถึง ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
58 น.ส. ปานจิต  เพชรมีศรี ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
59 นาง พรทิพย์  ราชเสนา ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
60 น.ส. พรรณทิภา  เชิงสมอ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
61 นาย พฤติกรณ์  จะรา ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
62 นาย พิเจตส์  ประยุทธสินธ์ุ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
63 นาย พิทักสันต์  ล่ิมวงษ์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
64 น.ส. ภัทรมน  อินไหม ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
65 น.ส. ภัทราวดี  สุวรรณจันทร์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
66 นาย ภาณุมาศ  ชุมแสง ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
67 น.ส. มนันญา  บัวแก้ว ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
68 น.ส. มนัสชนก  เพ็ชรแก้ว ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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69 น.ส. เมธินี  ช่วยปลัด ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
70 น.ส. รวิกานต์  ชูช่วย ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
71 นาง รุ่งทิวา  ปันถะ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
72 นาง รุจิเรศ  ทีปะปาล ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
73 น.ส. ฤทัยชนก  แก้ววิรัตน์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
74 นาย ลือฤทธ์ิ  สุขย่ิง ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
75 นาง วนัสนันท์  ศรีสุวรรณ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
76 น.ส. วรารัตน์  เมืองแมน ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
77 น.ส. วรารัตน์  นาพิรุณ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
78 น.ส. วิไลวรรณ  ขวัญใจ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
79 น.ส. วีนา  ไหมคง ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
80 นาย ศรชัย  ไกรปราบ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
81 นาง ศรัณยา  ชุมสุข ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
82 น.ส. ศรินธร  มีเพียร ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
83 นาย ศรุต  ทิพย์รักษา ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
84 นาง ศศิประภา  หงษ์เกิด ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
85 นาย สมดี  เค่ียนบุ้น ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
86 นาย สมนึก  อุบลรัตน์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
87 น.ส. สรัญพร  สุขเวช ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
88 นาง สินีนาถ  งามสง่า ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
89 น.ส. สิริญญา  ศรัทธาสุข ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
90 นาง สิริพร  มากเกล้ียง ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
91 น.ส. สุดารัตน์  พุทธกูล ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
92 นาง สุทินา  สุธรรมานนท์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
93 น.ส. สุนทรียา  กิตติปรัชญากุล ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
94 นาง สุนีย์  เวชพราหมณ์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
95 นาง สุรีรัตน์  พัฒนถลาง ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
96 นาง สุวณี  สุวรรณพัฒน์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
97 นาย สุวรรณ  นพสวัสด์ิ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
98 นาง โสภา  อุดมพิทยาคม ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
99 น.ส. โสรยา  พัฒทวี ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
100 นาง อมรรัตน์  โสกรรณิตย์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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101 นาง อรตรี  รอดเจริญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
102 นาง อรุณรัก  กู้เกียรติกูล ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
103 น.ส. อัจราพรรณ  ล้วนมณี ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
104 นาง อิสราพร  เดชะราช ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
105 นาง อุทุมภรณ์  ชโลธร ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
106 นาง อุราพร  สุวรรณบุตร ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
107 นาง อุไร  เฟ่ืองฟู ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
108 นาย เอกพนธ์  กลับใจ ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
109 น.ส. ไอยลดา  สอนมี ร.ร.สุราษฎร์ธานี ร.ร.สุราษฎร์ธานี
1 น.ส. จรรจิรา  บัวจันทร์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
2 นาย จรูญ  ไทยเกิด ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
3 น.ส. จาระวี  อ าภาวงษ์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
4 นาง จิรารัตน์  อุณหศิริกุล ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
5 นาง จีรพร  วรรณโชติ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
6 น.ส. เจนจิรา  ทิพย์ญาณ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
7 น.ส. ชฎาธร  เกตุวิชิต ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
8 น.ส. ชฎาพร  ช่วยชู ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
9 น.ส. ชาลินี  แซ่จ้อง ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
10 น.ส. ชุติมา  สุวรรณศรี ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
11 น.ส. ณัฐนาฏ  ณ วงศ์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
12 นาย ณัฐพนธ์  ส่งแสง ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
13 นาง ดรุณี  ลาศรีทัศน์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
14 นาง ดวงกมล  นาคทุ่งเตา ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
15 น.ส. ดวงกมล  เพชรเศรษฐ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
16 นาง ทัศนีย์  ขวัญเพชร ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
17 น.ส. ทัศนียา  เพชรชู ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
18 นาย ธนกฤต  รอดกล่ิน ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
19 น.ส. ธมลวรรณ  อินทรักษ์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
20 นาย ธรรมนูญ  จันทร์แก้ว ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
21 น.ส. นันท์นภัส  ย้ิมย่อง ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
22 น.ส. นันทิยา  บุญศรีนุ้ย ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
23 น.ส. นิชธาวัลย์  วิภูษณะภัทร์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
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24 น.ส. นิตยาพร  เนตรรุ่ง ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
25 นาง บุญเกิด  ติลกโชติพงศ์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
26 นาง บุษกร  มากชิต ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
27 นาย ปฐมพงศ์  ตรียวง ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
28 นาง ปนัดดา  รัตนะ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
29 นาง ปราถนา  สมณะ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
30 น.ส. ปริตา  พืชผล ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
31 น.ส. ผกามาศ  เฟ่ืองฟู ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
32 นาง พรศิริ  อินทร์แก้ว ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
33 น.ส. พิไลวรรณ  เพชรไฝ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
34 นาง ภัทรานิษฐ์  สินอุดม ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
35 นาง มณฑาทิพย์  หยูหนู ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
36 นาย มนัส  สายแก้ว ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
37 นาง มยุรี  พรประสิทธ์ิ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
38 นาย มานพ  ถวิลวรรณ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
39 น.ส. มาลิณี  จันทร์เพ็ชรพูล ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
40 นาง ยุพยง  ใจกว้าง ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
41 นาง ยุพเยาว์  กระจ่างแจ้ง ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
42 นาง รจนา  ใจห้าว ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
43 นาง รุ้งธรรม  วิเชียรรัตน์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
44 นาง รุ่งฤดี  อ่อนสง ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
45 น.ส. ลักษณ์นารา  ทองมาก ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
46 นาง วัฒณี  พันธ์พิพัฒไพบูลย์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
47 นาง วิลาวัลย์  กัณรงค์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
48 นาย วิศรุต  สมณะ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
49 นาย วุฒิชัย  พูลสวัสด์ิ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
50 น.ส. ศศิธร  ต้ังนรกุล ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
51 นาย สมญา  แพ่งรักษ์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
52 น.ส. สมบูรณ์  จินตุลา ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
53 น.ส. สุกัญญา  วรรณศรี ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
54 น.ส. สุชาดา  เรืองด า ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
55 นาง สุชีรา  ชูแก้ว ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2



หนา้ที ่366 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

56 น.ส. สุธาสินี  ณ เวชรินทร์ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
57 นาย สุพล  จันทร์เท่ียง ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
58 นาย สุริยา  นาคใหญ่ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
59 น.ส. สุวลี  พิชิตมโน ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
60 นาง เสาวนิต  ช่วยนุกูล ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
61 ว่าท่ีร.ต. เอกชัย  ทองเจริญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
62 นาง เอกอนงค์  ทรัพย์ยืนนาน ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2
1 นาง กนกวรรณ  จันทภาโส ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
2 น.ส. กรรณิกา  หมู่ตระกูลเจริญ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
3 นาย กัญกฤษเขม  แดนท่ี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
4 นาง กัญจน์ชญาณัท  วงศ์จิระศักด์ิ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
5 น.ส. กิติมา  เพชรทรัพย์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
6 น.ส. เกศิณี  แก้ววัดปริง ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
7 น.ส. ขวัญจิต  เต็มเป่ียม ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
8 นาง คนองนิจ  มากขุนทด ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
9 นาง จรรยา  จิญกาจันทร์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
10 นาง จันทร์จิรา  พัฒนสิงห์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
11 นาง จิณห์จุฑา  อินทร์สุทธ์ิ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
12 น.ส. จิระวัฒน์  ขวัญใจ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
13 นาง จิราวดี  สินวงศ์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
14 นาง จุฑารัตน์  เค่ียนบุ้น ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
15 นาง ชญาภา  บุญล้ า ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
16 นาง ชมัยพร  จันทศรี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
17 นาย ชาตรี  ชูโลก ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
18 น.ส. ชินาภา  วงศ์พัฒนกิจ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
19 นาย เชาว์  ชัยณรงค์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
20 น.ส. ณปภัช  สวนพลอย ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
21 นาง ณัฐธิกานต์  ขาวมะลิ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
22 นาย ทวีวัฒน์  สุขแก้ว ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
23 นาย ทวีศักด์ิ  สุทธิปัญญาปกรณ์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
24 นาง ทัศนีย์  เกตุแก้ว ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
25 นาง ทิพยรัตน์  ทองสาร ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
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26 นาย ธนกฤต  แก้วทอง ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
27 นาง ธนิดา  บางรักษ์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
28 น.ส. ธฤตวัน  ญาณวีรศักด์ิ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
29 น.ส. ธัญวลัย  อติชาติ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
30 นาง ธิดาพร  ประศาสน์กุล ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
31 นาง ธิยา  ภักดี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
32 น.ส. นาฏจิรัตน์  เต็งมีศรี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
33 น.ส. น้ าเพชร  ยวนเกิด ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
34 นาง นิทยา  บุญฤทธ์ิ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
35 นาย นิพนธ์  ปรุงเหล็ก ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
36 น.ส. นิภาพร  แก้วพิชัย ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
37 นาย นิรันดร์  จันทร์น้อย ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
38 นาง นุสรา  ช่างคิด ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
39 น.ส. บุษรา  แป้นเพ็ชร์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
40 นาง ปัทมา  เสถียรพงศ์ประภา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
41 น.ส. ปานตา  สุระก าแหง ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
42 น.ส. ปิตินันท์  น้อมเกตุ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
43 นาง ปิยะนาถ  คามิ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
44 นาง ปุณยนุช  หาญธนานนท์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
45 นาง ผ่องศรี  ธานีวงศ์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
46 นาย พงศ์ภรณ์  หงษ์ทอง ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
47 น.ส. พรทิพย์  เกิดแก้ว ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
48 น.ส. พัชรกาญจน์  เพ็งพงศ์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
49 น.ส. พัชริณี  พรหมเรืองโชติ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
50 น.ส. พัชรีพร  ชุมชอบ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
51 นาง พิมผกา  จันทร์คง ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
52 นาย พิศูจน์  อาจสุข ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
53 นาย พีรพัฒน์  ด าเรือง ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
54 นาง เพียงแข  ชิตจุ้ย ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
55 นาย ไพฑูรย์  ชัยแป้น ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
56 นาย ไพศาล  ชนีมาส ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
57 นาง ภัทรพร  ช่วยชนะ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
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58 น.ส. ภัทรา  ค าดา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
59 นาย ภิษช์วิศักด์ิ  แก้วมณี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
60 นาย มนตรี  แก้วโสภาค ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
61 นาง มนพร  เหมทานนท์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
62 นาง มยุรี  แสงสุวรรณ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
63 นาง มลธิรา  ปรุงเหล็ก ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
64 นาย มานะ  พัดเค่ียม ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
65 น.ส. ระวิวรรณ  ทิพย์พันธ์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
66 น.ส. ลภัสพร  วงศ์เมฆ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
67 น.ส. ลัดดาภรณ์  ม่ิงขวัญ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
68 นาย วณัฏฐ์พงศ์  แก้วมีศรี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
69 นาง วนิดา  คงอุดหนุน ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
70 นาง วรรณวิไล  เอ่งฉ้วน ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
71 นาง วรรณา  นุ่นชูผล ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
72 นาย วรวัต  หนีละ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
73 น.ส. วรางคณา  หวานจิตต์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
74 นาย วัชรพันธ์ุ  วิสุทธ์ิสิริ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
75 นาย วีรยศ  เอกรัตน์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
76 น.ส. ศิริกัญญา  กิตติวุฒิ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
77 น.ส. ศุภลักษณ์  สุวรรณ์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
78 นาย สมบัติ  ระมัด ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
79 นาย สรัช  พูลสมบัติ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
80 น.ส. สลิลลา  ศรียาภัย ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
81 นาย สะอารอนิง  ดาโอะ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
82 นาย สายชล  สุขศรี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
83 น.ส. สาลีรัตน์  ทองขาว ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
84 นาง สุจิตตรา  คงจร ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
85 น.ส. สุดารักษ์  พงศ์อภิรักษกุล ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
86 นาง สุนิษา  ทรัพย์อุปการ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
87 น.ส. สุนิษา  ทองเพณี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
88 น.ส. สุนิสา  ศิริสุข ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
89 น.ส. สุพณิดา  อินทจันทร์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
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90 นาง สุรัสวดี  นิลกิจ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
91 น.ส. สุไลฆอ  หมัดหลง ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
92 น.ส. หฤทัย  เพชรรัตน์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
93 นาย อติโรจน์  ปพัฒน์เปรมสิริ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
94 นาง อธิตา  มีสิทธ์ิ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
95 นาย อภินันท์  ฐิติภรณ์พันธ์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
96 นาง อภิรักษ์  ลบถม ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
97 น.ส. อมรรัตน์  ทองคลองไทร ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
98 น.ส. อรอรุณ  มีเพียร ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
99 น.ส. อรอุษา  จันทร์พูล ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
100 น.ส. อัมพร  เศรษฐสวัสด์ิ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
101 นาย อาทิตย์อุทัย  อ่อนสง ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
102 นาง อาลิษา  ขุนพลช่วย ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
103 นาย อุดร  แก้ววิรัตน์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา
1 นาง กรรณิกา  คุ้มไพรี ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
2 น.ส. กัญญา  เอียดเกาะสมุย ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
3 น.ส. กาญจนา  อ่อนวัช ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
4 น.ส. จงกล  ศรีทอง ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
5 นาง จิระพร  ชูสกุล ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
6 นาง จิราพร  กระจ่างจบ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
7 นาย ชยังกูร  หนูหอม ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
8 นาย ณรงค์ศักด์ิ  อินทร์ประเสริฐ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
9 น.ส. ณัฐชา  ทองเดิม ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
10 น.ส. ทัศนีย์  แท่นจันทร์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
11 นาย นรินทร์ธิเบศร์  ศรีสุวรรณ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
12 นาง นันทรัตน์  เดชา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
13 น.ส. ปณิธิดา  มีแต้ม ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
14 น.ส. ประภัสสร  อินพฤกษา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
15 น.ส. ปารณีย์  วิบูลย์วัชรกิจ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
16 น.ส. ปาริชาต  ข้ามสาม ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
17 นาง ปิยลักษณ์  ทวีแก้ว ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
18 นาง ปุญชรัศม์ิ  ชัยบุญ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
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19 นาง พรสุดา  ภิโสรมย์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
20 นาย พฤกษา  อุยสุย ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
21 นาย พันธวัธน์  เพชรศิวานนท์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
22 น.ส. เพ็ญญา  เจริญศักด์ิ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
23 น.ส. ภัทราภรณ์  วุฒิจันทร์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
24 น.ส. วลัยพรรณ  ถาวะรัตน์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
25 น.ส. วิชุดา  จ าปาสด ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
26 นาย วีรภัทร  อินทร์เน่ือง ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
27 นาย ศตวรรษ  สุดจะเสน ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
28 นาย ศรเณศร์  ภูมา ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
29 นาย เศรษฐภัทร์  สุธาประดิษฐ์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
30 นาง สิริมา  อภิสมัย ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
31 นาย สุทัศ  สังเมียน ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
32 นาง สุธาทิพย์  หม่ืนงาม ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
33 น.ส. สุนันทา  พรหมศิลป์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
34 นาง สุพรรณวดี  ประสงค์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
35 นาง สุภัสสร  ชูประยูร ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
36 นาง อภิรดี  แนวประดับ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
37 นาง อาฏาณา  รอดเอียด ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
38 นาง อาธิตา  ฤทธิเพชร์ ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
39 นาย อุทัย  ช่วยสกุล ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2 ** ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
1 น.ส. กนกภรณ์  แสงเผือก ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
2 น.ส. กนกวรรณ  โชติรัตน์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
3 น.ส. กนตกมล  สุขศิริ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
4 นาง กรองกาญจน์  แสงเดช ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
5 นาง กัลยาพรรณ  แก้วมีศรี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
6 นาย กิตติ  วงษ์สมบูรณ์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
7 นาย กิตติพงษ์  อ่อนคง ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
8 นาง กุศล  ขุนศรี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
9 นาย เกรียงศักด์ิ  เมฆสุข ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
10 นาย โกสินทร์  จันทร์ประสิทธ์ิ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
11 นาย ครรชิต  แป้นหมึก ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
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12 น.ส. เครือวัลย์  ชูหนู ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
13 นาง จรัญญา  สอนข า ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
14 น.ส. จริยา  แก้วแดง ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
15 นาง จันทร์เพ็ญ  รักษ์วงศ์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
16 นาง จันทร์เพ็ญ  เช้ือบุญ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
17 น.ส. จาริยา  อินทร์เทพ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
18 นาง จารุณี  บุญรอด ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
19 นาง จิรารัตน์  บรรจุสุวรรณ์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
20 น.ส. ชิราวัลย์  เพชรชัย ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
21 น.ส. ณัฐธยาน์  เจริญบวรวัฒน์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
22 นาย ณัฐพงศ์  นาคน้อย ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
23 นาย ทวีศักด์ิ  อินทร์เน่ือง ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
24 น.ส. ทัชชกร  วาทีรักษ์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
25 นาง ทัศนีย์  ศรีอินทร์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
26 นาง ธวัลรัตน์  พร้ิมพราย ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
27 น.ส. ธัญรัตน์  บุตรพรหม ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
28 น.ส. ธิดารัตน์  ค าสุวรรณ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
29 นาย นพพร  เพชรลาย ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
30 น.ส. นวิยา  หม่ืนหนู ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
31 น.ส. นาตยา  สุวรรณจันทร์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
32 น.ส. นาตยา  จันทร์เพ็ญ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
33 น.ส. นาถยา  ศุภนิมิตลักขณา ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
34 นาง นิดารัตน์  ชุมศรี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
35 น.ส. นิตยา  บุญมี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
36 นาง นิภาพร  ศรีณวัฒน์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
37 นาย เนตรพันธ์ุ  พรหมมณี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
38 นาง บัวมาศ  อุบลรัตน์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
39 นาย บุญย่ิง  คล้ายเพชร ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
40 น.ส. เบญจพร  รัตนวงค์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
41 นาง ปรางค์ทิพย์  อรัญไสว ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
42 น.ส. ปาลิตา  หนูไกรหงษ์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
43 นาง ปิยดา  คล้ายเพชร ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี



หนา้ที ่372 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

44 น.ส. ปุณิกา  เปล่งฉวี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
45 น.ส. ผกามาส  ใหม่เอ่ียม ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
46 น.ส. พรเพ็ญ  ขวัญแก้ว ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
47 น.ส. พัชรี  มีแก้ว ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
48 น.ส. พิมลลักษณ์  คงแป้น ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
49 นาย ภูมิภุช  ศรเกษตริน ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
50 นาย มนตรี  แสนเฉย ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
51 น.ส. มัทนา  สรณคมน์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
52 น.ส. มาริสา  กาญจนคลอด ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
53 นาง เมธาวี  รอดเหล่ือม ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
54 นาย ยงยุทธ์  จารุรัตน์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
55 น.ส. รุ่งฤดี  บุญยัง ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
56 น.ส. ฤทัยรัตน์  ประชุมรัตน์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
57 น.ส. วรรวิษา  อภิบาลคุรุกิจ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
58 นาง วรัญญา  พันธุวงศ์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
59 น.ส. วันทนา  เก้าเอ้ียน ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
60 น.ส. วิภาวรรณ  จันทร์โอเอ่ียม ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
61 นาง วิมลมณี  นาเจริญ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
62 นาง วิลาวัลย์  ทองจิตร ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
63 น.ส. ศสิโสม  รอดเจริญ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
64 นาง ศิริพร  ตันสกุล ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
65 น.ส. ศิริรัตน์  ภูเขาทอง ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
66 น.ส. ศิริรัตน์  มะลิชู ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
67 นาย ศุภกิตต์ิ  ใจแจ้ง ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
68 นาง ศุภลักษณ์  คะเชนทร์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
69 นาง ศุภลักษณ์  บุญสอน ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
70 นาง ศุภัชชานันธ์  เภรี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
71 นาง สนธยา  ทองท่าฉาง ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
72 นาย สมชาย  กิจคาม ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
73 ว่าท่ีร.ต. สมพร  ไชยยศ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
74 นาง สรสิชา  พรหมชาติ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
75 นาย สัจจพันธ์  สุทธินุ่น ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี



หนา้ที ่373 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย
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ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

76 นาง สารภี  พงศาปาน ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
77 นาง สิริพร  สระโร ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
78 นาง สิริยากร  ภู่ทอง ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
79 นาง สุจารีย์  ทองคลอด ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
80 นาย สุทิพัฒน์  ปานแก้ว ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
81 น.ส. สุนิสา  ศรีสาคร ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
82 น.ส. สุภาพร  ฤดูดี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
83 น.ส. เสาวนีย์  ขุนประดิษฐ์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
84 น.ส. อมรรัตน์  จงอินตา ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
85 นาง อรอุมา  ผ่องศรี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
86 นาง อัญธิสา  ไหมอ่อน ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
87 นาง อัมพา  หทัยวสีวงศ์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
88 นาง อาทิตยา  ศักด์ิจันทร์ ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี
1 น.ส. ชัชชญา  ชูนุ้ย ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

2 น.ส. ชุติมา  ทองชนะ ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

3 นาง ณัฐนันท์  เครือรัตน์ ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

4 นาง ทัศนีย์  สุขเอก ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

5 น.ส. ธิดารัตน์  วัฒนะ ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

6 น.ส. นตธิดา  ชุมพงษ์ ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

7 นาง นรวีร์  จันทร์ประสิทธ์ิ ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

8 นาง นฤมล  ส่ังสอน ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

9 น.ส. นันทรัตน์  พรหมวิเศษ ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

10 นาง นารีรัตน์  อ่อนศรีทอง ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

11 นาย บุญเชาว์  ไพฑูรย์ ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

12 นาย ประยงค์  จงส าราญ ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

13 นาย ปัทฐพงษ์  สุบรรณ์ ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

14 นาง พยอม  เดชสาร ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

15 น.ส. พรศิริ  พงศ์ถนอมศักด์ิ ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

16 นาง พัชรินทร์  เทพนวล ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

17 นาง พิกุล  สังข์ทอง ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

18 น.ส. ราศรี  แป๊ะป๋อง ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

19 น.ส. ลัดดาวรรณ  ขวัญพัทลุง ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
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20 น.ส. วรกัญญา  เหล็บบุรินทร์ ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

21 นาย วัลลภ  วตะภรณ์ ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

22 นาย วิชชญะ  ฤทธิแดง ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

23 นาง วิณีนาถ  มากม่ิงจวน ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

24 นาง ศิวพร  ลีนะธรรม ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

25 นาง สุขใจ  อ่อนศรี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

1 นาย ไกรสร  สอนอินทร์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
2 น.ส. จิราพร  จันทภาโส ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
3 นาง ชฎาพร  พัฒนพลานนท์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
4 น.ส. ชมพูนุช  สินก าเนิด ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
5 นาย ชัยยุทธ  ปัทมพงศา ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
6 นาง ชุติมณฑน์  พุ่มมณี ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
7 นาง ซาฝีน๊ะ  กลางเดือน ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
8 นาง นนทยา  ธรรมธวัช ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
9 น.ส. นันทมน  สถิตเสถียร ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
10 น.ส. บุษกร  ยันเสน ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
11 นาย ประสิทธ์ิ  ยอดประเสริฐ ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
12 น.ส. พิทยาพร  กลางเบิด ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
13 น.ส. ภัทรดา  คงสุด ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
14 น.ส. ภัทรวดี  ศรีใหม่ ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
15 น.ส. มยุรี  แซ่ล้ี ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
16 น.ส. รัชดาภรณ์  สรษณะ ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
17 นาง วิจิตรา  จินตนพันธ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
18 นาง สุพรนิตย์  อนุรักษ์ล้ิมสกุล ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
19 นาง สุภาพร  ปานแดง ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
20 นาง สุภารัตน์  สุวรรณภักดี ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
21 นาย เสวก  โภคากรณ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
22 นาย อดิศักด์ิ  พรหมเจริญ ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
23 น.ส. อาภากร  สุวรรณมณี ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
24 นาย อาสาด  ขุนเศษ ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
25 นาย อิทธิฤทธ์ิ  วรรณโร ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ร.ร.กาญจนดิษฐ์
26 นาย อัจฉริยะ  น่ิงราวี ร.ร.กาญจนดิษฐ์ ** ร.ร.กาญจนดิษฐ์
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1 น.ส. กนกวรรณ  ไกรภูมิ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
2 นาย กัมพล  พินิจ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
3 น.ส. กาญจนา  นุ่นด้วง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
4 น.ส. ขวัญนรี  รินเกล่ือน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
5 น.ส. คุณากร  วาณิชย์เจริญ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
6 น.ส. จรรยา  รักษ์ดี ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
7 นาย จรัญ  พรหมสุวรรณ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
8 นาย จรุง  กัณรงค์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
9 น.ส. จิรนันท์  สนยาแหละ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
10 น.ส. จิราภา  อินทพัฒน์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
11 น.ส. จุฑามาส  ซุ่นห้วน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
12 น.ส. ชลิตา  สุวรรณนุรักษ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
13 น.ส. ช่อทิพย์  ทองมีสุข ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
14 นาย ณัฏฐพล  ใจห้าว ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
15 น.ส. ณัฐณิชา  สามเค้ียม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
16 น.ส. ณิชาภัทร  อภิบาลศักด์ิ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
17 น.ส. ดรุณี  เจริญรูป ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
18 น.ส. ดารณี  เรืองจันทร์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
19 นาย ทิฐิกร  บุญเช้ือ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
20 น.ส. ธนรรณพร  แสงสว่าง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
21 นาย ธนวัฒน์  สังข์ปลอด ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
22 น.ส. ธนิษราพร  ทองเนียม ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
23 น.ส. ธารวิมล  เดชจินดา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
24 นาง นฤมิต  มีชัย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
25 นาย นฤมินทร์  ค่านคร ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
26 น.ส. นวพร  ชูสุวรรณ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
27 นาย นันทพัทธ์  เจริญแก้วประสงค์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
28 นาย บุญเลิศ  ทองชล ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
29 นาย ปกรัฐ  ชัยสวัสด์ิ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
30 นาง ปฐมา  ชูศักด์ิ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
31 นาย ประเสริฐ  สร้อยศรี ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
32 นาย ประเสริฐพร  พัฒนศิลป์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
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33 น.ส. ปริญาพร  อุปการแก้ว ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
34 น.ส. ปริตตา  วาณิชย์ปกรณ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
35 น.ส. ปวีณา  โชติช่วง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
36 น.ส. ปัญชมญช์ุ  ไชยบุรี ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
37 นาย พรศักด์ิ  ผกากรอง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
38 นาย พีรธรรม  เพชระ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
39 น.ส. พุทธิกา  กาญจนรักษ์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
40 น.ส. ภณิดา  ด าฝ้าย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
41 น.ส. ภาริตา  พุฒนวน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
42 นาง ภาวิณี  แจ่มกระจ่าง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
43 น.ส. รัตติการณ์  ร่วมสนิท ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
44 น.ส. วริศรา  อินตาฝา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
45 น.ส. แววดาว  สุขแก้ว ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
46 นาง สัจจะ  นิลอรุณ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
47 น.ส. สุกัญญา  ทิพย์พินิจ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
48 นาง สุภาพร  สุวรรณละออง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
49 นาง สุภาภรณ์  เช่ือมกระโทก ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
50 นาง สุมาลี  ซุ้นสุวรรณ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
51 นาย สุรชัย  ลาชโรจน์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
52 นาย อนุจิตร  จันทศรี ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
53 นาง พัชรินทร์  เล่ียมแก้ว ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ** ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
54 นาย วรพล  ธานีรัตน์ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ ** ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
1 นาย กิตติพงศ์  ณ นคร ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
2 น.ส. เจนจิรา  กัลพฤกษ์ ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
3 นาง ชุตินันท์  ราชฉวาง ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
4 น.ส. ดุจกมล  จินดาวงศ์ ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
5 น.ส. ธัญญารัตน์  ทองนุ่น ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
6 นาง ประภา  ศรีทอง ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
7 น.ส. ปิยวรรณ  เพชรพรหม ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
8 น.ส. วรางคณางค์  มุลละม่อม ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
9 นาง วิภาดา  ปานแก้ว ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
10 น.ส. ศรัณยา  อินทรภิรมย์ ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
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11 ว่าท่ีร.ต.หญิง พรศรี  แก้วเกล้ียง ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา ** ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
12 น.ส. จริยา  ชุมกลัด ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
13 น.ส. จิราวรรณ  ศรีวรกร ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
14 น.ส. ชฎาทิพย์  พูนนาผล ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
15 นาง ณัฐณิชา  ปราบนคร ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
16 น.ส. นลัทพร  มีแก้ว ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
17 น.ส. นันทวดี  ใจห้าว ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
18 นาย ปิยวัฒน์  วิชัยดิษฐ ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
19 น.ส. พรพิมล  แซ่ฟุ้ง ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
20 น.ส. พัชราพรรณ  เพชรอาวุธ ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
21 นาง มนัสชนก  ทองชล ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
22 น.ส. ฤทัยรัตน์  ทองนวน ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
23 น.ส. ศุภานิช  อินตา ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
24 นาง สุชิลา  พงษ์พุ่ม ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
25 นาง สุดารัตน์  สุขเขียว ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
26 น.ส. อัสม๊ะห์  เส็นบัตร ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
27 นาย โอภาส  เก้ือสกุล ร.ร.ท่าอุแทพิทยา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
28 นาง จีรพงค์  ทองใหญ่ ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
29 นาง จุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
30 นาย ชูชัย  ไชยวิก ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
31 นาย ณฐกรณ์  ด าชะอม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
32 นาย นิพนธ์  โสภา ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
33 น.ส. นิลเนตร  ทองสุข ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
34 นาย พงศ์สนิท  ศรีปานนิล ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
35 นาง พนัสดา  วิมล ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
36 น.ส. พนิดา  ดวงศิริ ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
37 นาง พรเพ็ญ  ชูชีพ ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
38 นาย พะเนิน  ชูมณี ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
39 นาย สัญญา  จันทร์ร่ม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
40 น.ส. สุทธิลักษณ์  เก้ือด้วง ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
41 นาง สุภาพร  ชิณวงศ์ ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
42 นาง สุภาภรณ์  ขาวผ่อง ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
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43 นาย สุรศักด์ิ  วายุกุล ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
44 น.ส. รจนา  ฟ้อนร าดี ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม ** ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
1 นาง จันทนา  พรหมศิริ เทศบาลต าบลบ้านใต้ ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
2 น.ส. จิรวรรณ  หน่ายสุวรรณ เทศบาลต าบลเพชรพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
3 น.ส. ดวงพร  โชติช่วง เทศบาลต าบลเพชรพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
4 นาง เสาวภา  เมืองทอง เทศบาลต าบลเพชรพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
5 น.ส. อรพรรณ  อินทร์โสม เทศบาลต าบลเพชรพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
6 นาย กนกศักด์ิ  ช่วยย้ิม ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
7 นาง กิตติมา  เนตรพุกกณะ ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
8 นาย ฉัตรชุมพล  เสือเปีย ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
9 นาง ธัญลักษณ์  แก้วจัง ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
10 ว่าท่ีร.ต. ประทีป  เนตรพุกกณะ ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
11 นาย พิชิต  ทองนุ้ย ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
12 น.ส. พิมพ์ใจ  วงศ์วรชาติ ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
13 นาย ภาณุพงศ์  กมลจิตรุ่งเรือง ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
14 นาง ลดาวัลย์  บัวนาค ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
15 นาง วันวิสาข์  สุขภัคพงศ์ ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
16 น.ส. ศิรินทร์พิชญ์  พันธ์ุชนะ ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
17 น.ส. สุนียะ  โส๊ะสุบ ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
18 น.ส. โสรวีร์  แช่มช่ืน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
19 น.ส. อุไรวรรณ  พูลทรัพย์ ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
20 นาย วิชิต  มีพร้อม ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ** ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
21 นาย วิทยา  ทองมาก ร.ร.เกาะพะงันศึกษา ** ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
22 น.ส. ดวงกมล  ทองมาก ร.ร.นานาชาติสิริปัญญา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
23 น.ส. ธิดาภรณ์  อวยสวัสด์ิ ร.ร.นานาชาติสิริปัญญา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
24 นาย วิเจตสันต์ิ  บุญช่วย ร.ร.นานาชาติสิริปัญญา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
25 น.ส. สาวิตรี  ภิรมยาภรณ์ ร.ร.นานาชาติสิริปัญญา ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
26 นาย ฉลาด  ศรีทองกุล ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เกาะพงัน) ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
27 นาง จิตราวดี  สุขสม สนง.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
28 น.ส. จีระวรรณ์  พรหมเดช สนง.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
29 นาง จุฑามาส  ศรีแก้ว สนง.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
30 นาย เจษฎา  จันทร์ทอง สนง.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
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31 นาง ณัชมน  กามูณี สนง.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
32 น.ส. พิมพิกา  รัตนพันธ์ สนง.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
33 นาง ศิริลักษณ์  ยวนานนท์ สนง.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
34 น.ส. สวนีย์  ศรเกษตริน สนง.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
35 นาง อุมาภรณ์  บัวสมุย สนง.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน ร.ร.เกาะพะงันศึกษา
1 นาง กมลา  รักษ์วงศ์ ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
2 น.ส. กุลสิริ  ทองปาน ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
3 น.ส. ขนิดา  กุลฤทธ์ิ ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
4 นาง จิราพร  คงเพชร ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
5 น.ส. จิราภรณ์  มูลี ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
6 นาย ชาว  ทิพย์บรรพต ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
7 นาย ไชยภพ  ห้งเขียบ ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
8 น.ส. ซูกี  สีทอง ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
9 น.ส. ณัฐวดี  รามคง ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
10 น.ส. ณิชวรรณ  ราษฎร์เจริญ ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
11 นาย เตชสิทธ์ิ  ศรีสุเมธารัสม์ิ ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
12 น.ส. ทิตติยา  เฟ่ืองเกษม ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
13 นาย ธีรพล  ใจกว้าง ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
14 น.ส. นพมาศ  สุขสวัสด์ิ ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
15 นาย บัญญัติ  พูลผล ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
16 นาย ปริญญา  คานทอง ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
17 นาง พรรณศิริ  เรืองจันทร์ ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
18 นาง พัชราภรณ์  ชูนวลศรี ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
19 น.ส. พัชรินทร์  จิตติศักด์ิ ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
20 น.ส. เพ็ญศรี  จันทร์ผ่อง ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
21 น.ส. มลฤดี  ปานเปีย ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
22 น.ส. มัญชุนารถ  รักเงิน ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
23 นาง ลินทิพย์  โชคคณาพิทักษ์ ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
24 น.ส. วรรลภา  พรหมทอง ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
25 นาย วรวัจน์  สารถวิล ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
26 นาง วันเพ็ญ  เมืองเจริญ ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
27 นาย วิชาญ  รัตนกาญจน์ ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
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28 น.ส. วิสาริณี  วิชัยกุล ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
29 น.ส. ศิรภัสสร  ศรีทวีลาภสกุล ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
30 นาย ศุภวัชร  สุทธินุ่น ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
31 นาย สุทธินันท์  ศรีสุจริต ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
32 นาง สุปรีดา  ศรีฟ้า ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
33 น.ส. สุภาภรณ์  สัตถาพร ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
34 น.ส. สุมนา  ธนภาษ ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
35 นาย สุระชัย  ศรีเมือง ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
36 นาง อรัญญา  เก้ือสกุล ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
37 น.ส. อัจฉรา  รองเมือง ร.ร.เกาะสมุย ร.ร.เกาะสมุย
1 น.ส. กรกมล  กุลทอง ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
2 นาย จงรักษ์  บ ารุงวงศ์ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
3 น.ส. จันทร์จีรา  บุญปติ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
4 นาง จันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
5 นาย จิรวัฒน์  บุญสิน ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
6 น.ส. ชกาภัฎ  ทิศคงทอง ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
7 น.ส. ชมพิชาน์  คงสิบ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
8 น.ส. ชุติมา  จิตตรารมย์ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
9 น.ส. ซูไบดะห์  มะดือเร๊ะ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
10 นาย ณฐนน  ก๊งหว่ัน ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
11 น.ส. ณัฐพัชร์  ส่งเสริม ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
12 นาย ณัฐภัทร  อินทรเสนีย์ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
13 นาย เดชศรี  สุวิรัตน์ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
14 นาย ธีวรัตน์  ไชยสิทธ์ิ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
15 น.ส. นพวรรณ  แก้วโกสุม ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
16 นาง ปรมาภรณ์  ไชยเขียว ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
17 น.ส. ปัทมา  ใจช่ืน ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
18 น.ส. ปาลินี  เพชรทอง ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
19 น.ส. พัชรีวรรณ  อินทสุรัช ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
20 น.ส. พิมพ์ใจ  ทองเรือง ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
21 น.ส. พิมพ์พร  ทิมข า ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
22 น.ส. พิมลรัตน์  โสธารัตน์ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
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23 นาย ภราดร  ไชยเขียว ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
24 นาง ยุพาพร  เกิดขุมทอง ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
25 ว่าท่ีร.ต.หญิง รพีพรรณ  จันทร์คง ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
26 นาง ลักขณา  นาคสมวงษ์กุล ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
27 นาย วรัญญู  ทองถึง ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
28 น.ส. วันวิสาข์  สืบ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
29 นาง วานีดา  ทองปัสโนว์ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
30 ว่าท่ีร.ต.หญิง วิราวรรณ  ทิพย์รักษา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
31 น.ส. สุมาลี  ทองเผือก ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
32 ส.อ.หญิง อนุสา  ส่งสุริน ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
33 น.ส. อรวรรณ  วัชรถาวรศักด์ิ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
34 นาย อัครพล  ศรีฟ้า ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
35 น.ส. อัญชรีย์  มีแสง ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
36 นาง อัญวีณ์  หนูอุไร ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
37 น.ส. อาภาภรณ์  บุษบง ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
38 นาย อิศรเกษม  สีหะวงษ์ ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
39 นาย เอกภพ  ไทยทอง ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
1 น.ส. กชพร  เพชรโสม ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
2 นาง กนกวรรณ  จรูญจันทร์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
3 นาง กมลทิพย์  ทองน้อย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
4 นาง กัลยาณี  หนูทอง ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
5 น.ส. กาญติมา  นกแก้ว ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
6 นาง เกศสุนีย์  งานไพโรจน์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
7 นาง จรรยา  กุลชาติ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
8 นาย จรัส  แก้วมณี ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
9 นาง จันจิรา  แก้วบ ารุง ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
10 นาง จารุวรรณ  รักษ์รอด ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
11 น.ส. จิรพร  สังข์แก้ว ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
12 นาย จิรัฐิติภาส  อนันตศรี ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
13 นาง จิราภรณ์  มีล่อง ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
14 นาง จิราภรณ์  สมฤดี ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
15 น.ส. จุฑาทิพย์  นาคเสนา ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
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16 นาย ฉูอีบ  ยาชะรัด ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
17 ว่าท่ีร.ต. ชัยณรงค์  ป่ินกาญจนไพบูลย์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
18 นาง ชาลิสา  แก้วประเทศ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
19 นาง ญาณิกา  ซัง ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
20 นาง ญาณิศา  รัตนาพร ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
21 น.ส. ฐิตารีย์  อ่ าจับ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
22 น.ส. ฑิฆัมพร  เกตุเพชร ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
23 นาย ณัฏฐนิต  เนตรวรนันท์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
24 นาง ณัฐกานต์  ศรีเช้ือ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
25 น.ส. ณัฐพร  เพ็ชรสวัสด์ิ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
26 น.ส. ดวงพร  เพชรแสง ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
27 นาง ดวงสมร  ค าเงิน ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
28 นาย ธดา  ยกอินทร์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
29 นาง ธนภรณ์  นกสีแก้ว ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
30 นาย ธรรมรัตน์  กล่ันดวง ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
31 นาย ธ ารงรัตน์  เพชรยก ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
32 นาง ธิดาวัล  จรัลศิลป์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
33 นาย ธีรเดช  จู่ท่ิน ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
34 นาย ธีระพงศ์  ศักดา ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
35 นาง ธีราพร  เครือพัฒน์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
36 น.ส. นฤทัย  ท่าก่ัว ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
37 น.ส. นฤมล  ศรีสวัสด์ิ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
38 น.ส. นันทิกานต์  วงศ์ค าจันทร์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
39 นาง นุชนาฏ  กุลรัตนมาศ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
40 นาง เนตรนภา  ปาละแม ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
41 นาง บุญชวน  พรหมสมบัติ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
42 นาย ปวริศร  รังษี ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
43 น.ส. ปวีณา  เพ็งบูลย์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
44 นาย ปัญญา  อุปลา ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
45 นาย พงศกร  นบนอบ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
46 นาย พนมกร  ทองคลอด ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
47 น.ส. พรพิมล  ขวัญแก้ว ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
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48 นาย พิชญพงศ์  ชาตะกูล ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
49 นาง เพชรา  ทรายขาว ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
50 น.ส. ภัชรกร  โสกรรณิตย์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
51 นาย มาโนช  ทิพย์บรรพต ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
52 นาง เยาวดี  ศักด์ิแก้ว ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
53 นาง รจนา  จันทร์ช่วง ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
54 น.ส. ระพีพรรณ  ล้ิมสุวรรณ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
55 นาง รังสิตา  ชุมชอบ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
56 นาง รัตนาภรณ์  ทองอ่ิน ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
57 น.ส. รีนา  มาราสา ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
58 นาง ลดาวัลย์  ฤทธิเดช ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
59 นาง ละอองพร  อรุณส่ง ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
60 นาง ลัดดา  ชุมจุล ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
61 น.ส. วนิดา  เซ่ียงฉิน ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
62 น.ส. วรรณวิษา  พรหมหาญ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
63 นาง วรวดี  ไชยนาเคนทร์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
64 นาง วิยะดา  แก้ววิรัตน์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
65 นาง วิลาศิณีย์  พูลสมบัติ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
66 นาย วีระศักด์ิ  ชูบุญเรือง ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
67 นาง ศุภลักษณ์  พลเพชร ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
68 นาย ศุภลักษณ์  เพชรรัตน์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
69 นาย สมชาย  คามิ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
70 น.ส. สรัญญา  ชูแช่ม ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
71 น.ส. สุคนทา  คงทน ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
72 น.ส. สุทธานันท์  สุขแสง ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
73 นาย สุทธิรักษ์  แพวิเศษ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
74 นาง สุพัตรา  ล้านเพ็ชร ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
75 น.ส. สุวนันท์  พงษ์ขาวน้อย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
76 นาง สุวรรณา  สมหวัง ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
77 นาย เสรี  ตะเหลบ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
78 นาง เสาวนีย์  เฝือชัย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
79 นาง อภิสรา  สุขทา ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
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80 น.ส. อรจิรา  มีศรี ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
81 น.ส. อรอุมา  บัวลอย ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
82 นาง อร่ามศรี  ไทยเสน ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
83 นาง อรุณี  สุทธินิยม ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
84 น.ส. อรุณี  ชูนาวา ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
85 น.ส. อุมาพร  ต้อยแก้ว ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
86 น.ส. อุสา  บุญเกตุ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
87 นาง อุฬาริน  รู้พันธ์ ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
88 นาง ฮาซีรันณ์  อาแวหลง ร.ร.พุนพินพิทยาคม ร.ร.พุนพินพิทยาคม
1 น.ส. กรวรรณ  ชูแก้ว ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
2 น.ส. กิติยาพร  ถาวรวัชรกุล ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
3 นาง เจิดจันทร์  พันศิริ ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
4 นาย ธนาดล  อินทร์ชู ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
5 นาย ประยูร  แก้วมหิทธ์ิ ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
6 น.ส. พรนภา  คิดคล่อง ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
7 นาง พึงจิต  แพวิเศษ ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
8 นาย สรศักด์ิ  ชิตเช้ือ ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
9 นาย สันติ  ยอดบุตร ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
10 น.ส. สาวิตรี  เพ็ชรช านาญ ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
11 น.ส. อณัศยา  พิณเศรษฐ์ ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
12 นาย เอกชัย  จันทร์ภักดี ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา ** ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
13 นาง กรองทอง  หนูแกล้ว ร.ร.น้ ารอบวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
14 น.ส. กัณฐิกา  หนูแก้ว ร.ร.น้ ารอบวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
15 นาย ด ารง  รัตนูปกรณ์ ร.ร.น้ ารอบวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
16 น.ส. ทิพเนตร  ฮาบสุวรรณ์ ร.ร.น้ ารอบวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
17 น.ส. นิศากร  สิทธิผล ร.ร.น้ ารอบวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
18 นาย ศุภมิตร  มากจิตร ร.ร.น้ ารอบวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
19 นาย อับดุลเลาะ  ดาระเซาะ ร.ร.น้ ารอบวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
20 น.ส. อุษา  มากอินทร์ ร.ร.น้ ารอบวิทยา ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
21 นาง จิรพร  พลก าเหนิด ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
22 นาย ณัฐวุฒิ  สุกหอม ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
23 นาย ทวีศักด์ิ  แซ่โค้ว ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
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24 นาย ปฏิวัติ  เหล่าพราหมณ์ ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
25 น.ส. พรพรรณ  แก้วสุกศรี ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
26 นาง ละออง  ใกล้คีรี ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
27 น.ส. วรารัตน์  สุกก้อนทอง ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
28 น.ส. ฮาลีซา  มาสกุล ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม ร.ร.ท่าสะท้อนวิทยา
1 นาง กนกวรรณ  อักษรสม ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
2 นาย กรพล  ทิวากรพิสุทธ์ิ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
3 น.ส. กัลยาณี  ทองมณี ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
4 น.ส. จันทร์ฤดี  น้อยรักษ์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
5 นาง จารุวรรณ  ฮ่ันเฉียง ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
6 น.ส. จีรนันท์  เขียวเสน ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
7 นาง จุฑารัตน์  พัฒนภากรณ์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
8 น.ส. จุฑารัตน์  จิตซ่ือ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
9 นาง จุไรรัตน์  อุไรโรจน์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
10 น.ส. ชมพูนุท  บุญงาม ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
11 นาง ชุดา  แคแพริส ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
12 น.ส. ณัฏฐาพร  หมีเฟ่ือง ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
13 น.ส. ณัฐชนก  บุญคง ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
14 นาย ธนา  จิตรัตน์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
15 น.ส. ธมลวรรณ  นาคเสนา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
16 นาย นรสิงห์  พรหมวงศ์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
17 น.ส. นัยณีย์  ไกรนรา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
18 น.ส. นิตยา  จงจิตร ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
19 น.ส. นิธิวดี  สมพงษ์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
20 น.ส. บุษยาพร  เครือพัฒน์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
21 นาย เบญจะ  ยังสกุล ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
22 น.ส. ประไพ  ช่วยเกิด ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
23 นาย พงษ์ศักด์ิ  ย่องบุตร ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
24 นาง พเยาว์  สูนกามรัตน์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
25 น.ส. พรรณนภา  ชูจันทร์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
26 นาง พรศิริ  เรืองสันติ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
27 น.ส. พิชญาภา  ภูค าวงค์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
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28 นาง มลฤดี  พรหมพันธ์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
29 น.ส. มาริษา  พรหมเพรา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
30 น.ส. มาศสุภา  ชุมพล ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
31 น.ส. เมธณี  อินทชาติ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
32 นาง วชิรญาณ์  เพ็งมรดก ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
33 นาง วณัฎฐกานต์  ไตรเมศวร์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
34 นาง วรวรรณ  วัชรโศภิษฐกุล ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
35 น.ส. วลัยลักษ์  เกตุแก้ว ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
36 นาย วีระศักด์ิ  ปานกลาง ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
37 นาง ศรีสุดา  เพชรพงศ์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
38 น.ส. ศศิธร  ทวิชสังข์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
39 น.ส. ศิริรัตน์  บัวชู ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
40 นาย ศุภศิลป์  ไตรเมศวร์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
41 น.ส. สงกรานต์  แซ่อู้ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
42 นาย สมศักด์ิ  เวชแดง ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
43 นาง สัจพร  องอาจ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
44 นาย สัมพันธ์  ธรรมบ ารุง ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
45 น.ส. สุดารัตน์  พรหมอินทร์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
46 นาง สุนันท์  ศรียาภัย ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
47 น.ส. สุพัตรา  สุภาภรณ์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
48 น.ส. สุพัตรา  จันทร์คง ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
49 น.ส. สุภาภรณ์  แก้วเกล้ียง ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
50 นาย สุวิชช์  มุนเนียม ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
51 น.ส. เสาวรัตน์  แซ่ซ่ัว ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
52 นาย อรรถพล  พลก าจร ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
53 น.ส. อรอนงค์  บ ารุง ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
54 น.ส. อารดา  หุ้ยเล็ก ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
55 นาง อารยา  เลิศวราภรณ์พงศ์ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
56 น.ส. อาริยา  เจ๊ะยะหลี ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
57 นาย อุดม  กาวชู ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
58 น.ส. อุษา  คงทอง ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
59 นาย เอกพงษ์  สมหา ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา



หนา้ที ่387 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

60 นาย ฮาศวัน  หะยีมะ ร.ร.ไชยาวิทยา ร.ร.ไชยาวิทยา
61 นาย ธงชัย  เทพพิมล ร.ร.ไชยาวิทยา ** ร.ร.ไชยาวิทยา
1 นาย กัมปนาท  สุทธิจ านงค์ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

2 น.ส. กาญจนา  จีนชูแก้ว ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

3 นาง กิจศรา  พรหมสวาท ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

4 นาย กิตติพงค์  นุ่มนวล ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

5 น.ส. กุลจิราธรณ์  ทองสิพพัญญู ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

6 นาย เกรียงศักด์ิ  ทองนพคุณ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

7 น.ส. เกศกัญญา  กรดเกล้า ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

8 นาง ขนิษฐา  ไมทอง ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

9 นาย คเชนทร์  สายเส็น ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

10 นาง จรัญญา  ด้วงทอง ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

11 น.ส. ชณิดาภา  เวชกุล ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

12 นาย ชนันต์  สิงขรณ์ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

13 นาย เชาวลิต  วิมล ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

14 น.ส. ฐิตารีย์  ส าเภา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

15 น.ส. ทิพวัลย์  ช่อสุวรรณ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

16 นาย ธนพันธ์  เพ็งสวัสด์ิ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

17 น.ส. ธีรดา  ไชยบรรดิษฐ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

18 น.ส. นฤมล  มนจังหรีด ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

19 น.ส. นิลาวรรณ  สระศรี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

20 น.ส. บัณฑิตา  แซ่ล้ิม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

21 น.ส. ปภัสรา  นาวา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

22 น.ส. ปัทมาภรณ์  ไหมแก้ว ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

23 นาย ภัทรภูมิ  บุญเพียง ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

24 น.ส. มยุรี  จรัญรักษ์ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

25 นาง เยาวลักษณ์  ญาโน ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

26 นาง รัชนี  หนูเพ็ง ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

27 น.ส. ละออง  เช้ือบ่อคา ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

28 น.ส. ลัดดาวัลย์  ย้ิมย่อง ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

29 น.ส. วนิดา  วัฒนวิจารณ์ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

30 นาย วิทยา  จิตรจ านอง ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี



หนา้ที ่388 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

31 นาย เวียงศักด์ิ  มาเอียด ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

32 นาย ศุภวัฒน์  แย้มจรัส ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

33 นาย สมศักด์ิ  สวัสดี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

34 นาย สร้างสรรค์  คงช่วย ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

35 นาย สุนันท์  วงษ์เทเวศ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

36 น.ส. สุพรรษา  จินตบุตร ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

37 นาย สุภชัย  จันทะโสม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

38 น.ส. สุมนา  ทองนุ้ย ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

39 นาย สุรินทร์  แก้วรุ่ง ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

40 น.ส. อรพิน  สันเส็น ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

41 น.ส. อรอนงค์  เวชจันทร์ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

42 นาง อังคณา  สายใจบุญ ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

43 นาย อัมรินทร์  ศรีสว่าง ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

44 นาง อารี  อนันต์ศรี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

45 นาง อารีรัตน์  คล้ายอุดม ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

46 น.ส. อุทัยทิพย์  อินแจ้ง ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

47 นาง อุทัยวรรณ  ไชยสาร ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

1 น.ส. ขนิษฐา  ทองปรีชา ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
2 นาง นาฏยาณี  เทพนรินทร์ ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
3 นาย วานิช  อินทร์สุวรรณ ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
4 น.ส. ศิริลักษณ์  วิทยา ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
5 น.ส. ศิวรยา  วงศ์พิทักษ์ ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
6 น.ส. สุนิษา  ชูมณี ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
7 นาง อรชร  สุทธิชัยเมธี ร.ร.เขาพนมแบกศึกษา ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
8 น.ส. จิดาภา  เอียดเหลือ ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
9 นาย ณัฐพงษ์  อักษรจิตร์ ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
10 นาง ดารณี  เหรียญทอง ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
11 ว่าท่ีร.ต. ธนวัฒน์  เขียนสุวรรณ์ ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
12 นาย ปราณนต์  สุวรรณฤทธ์ิ ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
13 นาย ปิยะวัฒน์  ทองสุก ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
14 นาย ภานุวัฒน์  กระจ่างแจ้ง ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
15 น.ส. วันวิสา  ชูสม ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร



หนา้ที ่389 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
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ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

16 น.ส. โสพรรณรัตน์  ญาติพัฒน์ ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
17 น.ส. อรนุช  กังแฮ ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
18 นาง ณฐา  นรากูล ร.ร.เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
19 น.ส. ปณิธิ  เจริญรักษ์ ร.ร.เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
20 นาย ประสาน  อนันต์ศรี ร.ร.เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
21 นาง ปิยาภรณ์  เอกสุวรรณ ร.ร.เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
22 น.ส. พรรณทิพย์  ทิพย์อุ้ย ร.ร.เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
23 นาย วิวัฒน์  เรืองนรา ร.ร.เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
24 นาย สุรสิทธ์ิ  มีเดช ร.ร.เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
25 นาย อัมพร  เศษธนู ร.ร.เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
26 นาย โอม  รัตนพันธ์ ร.ร.เสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร
1 น.ส. กรรณิการ์  พรหมรอด ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
2 น.ส. กัลยาวีร์  พรหมมา ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
3 นาย กิตติพันธ์  สิรเกรียงไกร ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
4 นาง เกษสุนีย์  จันทร ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
5 น.ส. จริยา  เสถียรบุตร ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
6 น.ส. จารี  สุดจ านงค์ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
7 น.ส. จารุวรรณ  แก้วมี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
8 น.ส. จิตติมา  พิมาน ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
9 นาง จินตนา  ยังจีน ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
10 นาง จิรัฏฐ์  เก้าเอ้ียน พรหมแก้ว ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
11 น.ส. จิราวรรณ  พรหมแก้ว ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
12 น.ส. จีรนันท์  พุ่มพวง ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
13 นาง จุฬาลักษณ์  อักษรสม ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
14 นาย ฉัตรชัย  ทองหีต ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
15 น.ส. ธวัลพร  แก้วมาก ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
16 นาย นาเคนทร์  คงเมือง ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
17 นาง นิภาพร  สุพรรณพงศ์ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
18 น.ส. นูรีฮัน  ฮะแว ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
19 นาย บรรชา  ช่อสุวรรณ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
20 น.ส. เบญจวรรณ  ชัยยศ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
21 นาย ปริญ  รักษาคง ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ



หนา้ที ่390 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

22 น.ส. ปรียา  วิบูลย์พันธ์ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
23 นาง ปวีณ์กร  บัวเพชร ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
24 น.ส. มณีรัตน์  แก้วพา ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
25 น.ส. มลฤดี  ประทุมวรรณ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
26 นาย มีศักด์ิ  พูลสวัสด์ิ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
27 น.ส. เมธิตา  สินธุวงศานนท์ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
28 น.ส. ยวนยะดา  อุทาสี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
29 นาง เย็นจิตร  วงศ์พิทักษ์ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
30 นาง เยาวเรศ  เพ็ชรชู ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
31 น.ส. รัชนีกร  หมาดสตูล ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
32 น.ส. รัชนีภรณ์  จงเทพ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
33 นาง วราภรณ์  บุญเกตุ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
34 นาย วัชรพงษ์  เรืองแสง ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
35 นาย วิรัตน์  นาคน้อย ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
36 น.ส. ศุทธินี  มินทอง ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
37 นาย สมศักด์ิ  โสมปาน ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
38 นาย สราวุธ  พรหมศักด์ิ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
39 น.ส. สะใบทิพย์  ขุนอ าไพ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
40 น.ส. สุกัญญา  บ ารุงภักด์ิ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
41 น.ส. สุนิสา  นวลจันทร์ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
42 นาง โสฬส  เมืองแมน ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
43 น.ส. หน่ึงฤทัย  ชาตรี ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
44 นาง หอมหวล  สนิทธิเวทย์ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
45 น.ส. อริย์สร  ภูริอัครวณิชย์ ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
46 นาง อังจิมา  ทองจีน ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
47 นาง อาจิณ  จันนาป่า ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
48 น.ส. อุมา  นิลบวร ร.ร.ท่าชนะ ร.ร.ท่าชนะ
1 นาย การีย์  สุวรรณวงศ์ ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ร.ร.มัธยมวิภาวดี
2 นาย จรัสพงศ์  ศรีสุขใส ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ร.ร.มัธยมวิภาวดี
3 นาย ธนพล  แพศักด์ิ ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ร.ร.มัธยมวิภาวดี
4 น.ส. ธนิกานต์  รัตนเหม ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ร.ร.มัธยมวิภาวดี
5 น.ส. พรพิมล  วิมัติ ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ร.ร.มัธยมวิภาวดี
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6 นาง พัชรี  สิทธิชู ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ร.ร.มัธยมวิภาวดี
7 นาง พัสนันท์  เดชมณี ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ร.ร.มัธยมวิภาวดี
8 นาย ภาณุพงศ์  บุญจันทร์ ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ร.ร.มัธยมวิภาวดี
9 นาง วาสนา  จันทร์อยู่ ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ร.ร.มัธยมวิภาวดี
10 น.ส. ศรีเพ็ญ  ชูเรือง ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ร.ร.มัธยมวิภาวดี
11 นาย สมหวัง  ไชยทวีวงศ์ ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ร.ร.มัธยมวิภาวดี
12 นาง สุนารถ  จรูญพงศ์ ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ร.ร.มัธยมวิภาวดี
13 น.ส. อภิลักษณ์  เสมรอด ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ร.ร.มัธยมวิภาวดี
14 นาง กรรณิการ์  แก้วมณี ร.ร.ตะกุกใต้ศึกษา ** ร.ร.มัธยมวิภาวดี
15 น.ส. กอบกุล  ยังแดง ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
16 น.ส. กันยารัตน์  บัวทอง ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
17 น.ส. จุฬาวรรณ  เขียวคง ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
18 นาง ฉวีวรรณ  คงยัง ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
19 น.ส. ณัฐชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
20 นาง ณัฐธิสา  ย่ิงด านุ่น ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
21 น.ส. ดารณี  จุนเจือวงศ์ ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
22 นาย ธีระพงษ์  ร่วมพันธ์ ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
23 นาย นิพนธ์  ยอดศรี ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
24 นาย บุญเลิศ  ชุมจุล ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
25 นาย ปรเมศ  สอนแก้ว ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
26 น.ส. พิกุล  เถาถวิล ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
27 นาย พิชิตพล  ผดุงพล ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
28 น.ส. รัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
29 น.ส. ลลิษา  แก้วประสงค์ ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
30 นาย วิระศักด์ิ  จันทรธนู ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
31 น.ส. อัญชลีพร  พุกสอน ร.ร.มัธยมวิภาวดี ร.ร.มัธยมวิภาวดี
1 นาย กฤษฎา  คะตะโต ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
2 นาย จิรัฏฐวัฒน์  ลอยใหม่ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
3 น.ส. เดชวิตา  เรืองรอง ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
4 น.ส. นิตยา  นิลรัตน์ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
5 นาง นุสรา  สมเขาใหญ่ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
6 น.ส. เบญญาภัค  ชัยสิทธ์ิ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
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7 นาง ปิยนัย  กวยะปาณิก ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
8 น.ส. ปุญชรัสม์ิ  เสือดาว ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
9 น.ส. รัชนีกรณ์  วัฒนศิลกุล ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
10 นาย รัตนพงศ์  สารพงศ์ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
11 นาง วนิดา  เกิดนุ้ย ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
12 น.ส. วาสนา  ปานมา ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
13 น.ส. วาสนา  ฟองฟุ้ง ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
14 นาง ศรีสุรัตน์  ละอองสุวรรณ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
15 นาง ศิริพร  พวงแก้ว ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
16 นาง สมจิตร  เก้ือด้วง ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
17 นาง สุกัญญา  โชติพนัง ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
18 นาย สุภาสน์  ทิพย์รอด ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
19 นาง สุมาลี  มีลักษณ์ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
20 นาย อนุชา  เวชพันธ์ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
21 นาง กชพร  ลาเลิศ ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
22 นาง กรรณิกา  ด ารงค์กาญจน์ ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
23 น.ส. ดารินา  คงสง ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
24 น.ส. ธิดารัตน์  ทองสุวรรณ ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
25 ว่าท่ีร.ต.หญิง นฤมล  บัวขาว ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
26 นาย ประชัน  เภรี ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
27 นาย พีระพงศ์  ขาวนวล ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
28 นาง วัตจารี  ข าเกิด ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
29 นาย วิสัณห์  พาหะมาก ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
30 น.ส. ศิโรรัตน์  อินทร์เน่ือง ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
31 น.ส. สุวัยดา  ง๊ะสมัน ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
32 น.ส. เสาวลักษณ์  พรหมขุนทอง ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม
1 นาง กมลรัตน์  คะตะโต ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
2 น.ส. กฤติมา  แสงทองล้วน ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
3 นาง กัญจนา  สมชาติ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
4 นาง กัญญาภรณ์  การะเกตุ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
5 น.ส. ก่ิงดาว  ช่วยชนะ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
6 น.ส. ขวัญชนก  สังข์เทพ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
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7 น.ส. คณิตา  บ่วงราชบพิตร ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
8 นาง จุฬาลักษณ์  หนูหวาน ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
9 น.ส. ณิชาภัทร  หนูพรหม ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
10 นาง ธิดารัตน์  แซ่เล้ียว ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
11 นาย ธีรเทพ  มุกดา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
12 น.ส. ธีรนันท์  ปานเพชร ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
13 นาย นพดล  ศรีสุข ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
14 น.ส. นภิสา  เส็นติระ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
15 นาย นราธิป  นาเจริญ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
16 นาง นริศา  บุระชัด ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
17 น.ส. นันทญา  บรรณราช ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
18 น.ส. นุชนาฏ  พรหมทอง ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
19 นาง ประนอม  สรรพา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
20 นาย ประเสริฐ  จันทร์ทัน ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
21 น.ส. ปริฉัตร์  ธนกุลหิรัญวัชร ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
22 นาย ปริวรรต  ธงธวัช ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
23 นาย ปุณณมา  ทองดีเพ็ง ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
24 นาย พัชรพล  รัตนพันธ์ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
25 น.ส. พันทิวา  คงแย้ม ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
26 นาย พีรพงศ์  ฤทธิเพชร์ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
27 น.ส. ภัทราพร  ช่างเหล็ก ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
28 ว่าท่ีร.อ. ภูพยงค์  คงชนะ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
29 นาย โยธิน  นวลมุสิก ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
30 นาง เรณู  ผดุงฤกษ์ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
31 น.ส. วราวรรณ  พัฒน์จีน ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
32 น.ส. วรุณาทิตต์  หนูวงค์ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
33 น.ส. วิภาวรรณ  ขันพระแสง ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
34 นาย วีรยุทธ  อนุกูล ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
35 น.ส. ศันสนีย์  สว่างจันทร์ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
36 นาย สมคิด  จันทร์ปากสวน ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
37 น.ส. สมฤดี  กลับรินทร์ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
38 นาย สมศักด์ิ  บัวหนุน ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
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39 น.ส. สโรชา  ทองนุ่น ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
40 นาย สังใหม่  อินทร์วารี ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
41 น.ส. สุกัญญา  แก้วมณี ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
42 นาง สุดา  เอ้งฉ้วน ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
43 นาย สุนทร  เพชรชู ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
44 นาง สุภาพร  พัฒนรักษา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
45 นาง สุภาภรณ์  ศรีสวัสด์ิ ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
46 น.ส. อโณทัย  หนักแดง ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
47 นาง อรณ์สิริ  แก้วปลอด ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
48 น.ส. อาทิตยา  เกตุแก้ว ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
49 นาย นพดล  ทองนา ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา ** (หักธ ก่อน 3 วัน) ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
50 น.ส. กมลพัชญ์  ศรีสวัสด์ิ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
51 น.ส. จิราพร  บุญเหลือ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
52 นาย ชัยวัฒน์  ทีปะปาล ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
53 นาง บุญเรียง  จันทร์ทัน ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
54 นาย ภูมิพัฒน์  สุขอุ่น ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
55 นาย มนัสพงษ์  บุญญะ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
56 นาย สวัสด์ิ  บุญรัตน์ ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม ** ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา
1 น.ส. กนกวรรณ  ทองเกตุ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
2 น.ส. กัญญารัตน์  ชูสุวรรณ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
3 น.ส. กิตติมา  สุขศิริ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
4 นาย เกริกเกียรติ  จ านง ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
5 นาย คมพยัคฆ์  ไทยนิวัฒน์วิไล ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
6 น.ส. จันจิรา  เขียวคล้าย ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
7 นาง จารุณี  แซ่โง้ว ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
8 นาย จิรศักด์ิ  ชูทัพ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
9 นาง จุติพร  เด็ดรักษ์ทิพย์ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
10 น.ส. ณัฐิญา  คาโส ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
11 นาย เดโชว์  แก้ววิหค ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
12 นาย ธ ารงค์  อุ่นเรือน ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
13 นาย ธีระศักด์ิ  ยอดมณีย์ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
14 น.ส. ปทุมวัน  ดุษฎี ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
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15 นาง ผกา  สามารถ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
16 น.ส. พนัชฎา  เทวรรณะ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
17 นาย พลนิวัฒน์  โรจน์วิเชียรรัตน์ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
18 น.ส. พัชราภรณ์  กล่ินเกษร ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
19 นาย พีระ  เหมือดนอก ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
20 นาง มารีหยาม  อินทรวิเศษ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
21 นาย วิระศักด์ิ  รักกะเปา ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
22 น.ส. วิลาวัลย์  ปล้องนิราศ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
23 นาย ศุภชัย  เรืองเดช ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
24 น.ส. สุดารัตน์  ทองค า ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
25 น.ส. สุธาทิพย์  เพ็ชรรัตน์ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
26 นาย สุเมธ  ทองจันทร์ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
27 นาย สุรพงษ์  ลาศรีทัศน์ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
28 นาง สุรีวัลย์  วรรณรัศมี ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
29 น.ส. หทัยทิพย์  พลายด้วง ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
30 นาง อังคณา  แก้วเมือง ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
31 น.ส. อาชิรญาณ์  เกษสุวรรณ์ ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
32 น.ส. อาภาพร  เทพบรรจง ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
33 นาย อารม  รักสีทอง ร.ร.พนมศึกษา ร.ร.พนมศึกษา
34 น.ส. นวรัตน์  เช้ือพราหมณ์แพ ร.ร.พนมศึกษา ** ร.ร.พนมศึกษา
35 น.ส. เรวดี  ศรีขาว ร.ร.พนมศึกษา ** ร.ร.พนมศึกษา
1 น.ส. ขวัญหทัย  แสงมณี ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.เวียงสระ
2 น.ส. จุฑารัตน์  สุวรรณข า ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.เวียงสระ
3 นาย ชัยนุชิต  ทองจิตร ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.เวียงสระ
4 นาง นฤดี  ตุลารักษ์ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.เวียงสระ
5 น.ส. ปริศนา  ไชยบุรี ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.เวียงสระ
6 นาย พงศ์ธร  เจริญกิจ ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.เวียงสระ
7 นาง พิศลดา  แสงระวี ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.เวียงสระ
8 นาย มนตรี  ด้วงกูล ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.เวียงสระ
9 น.ส. ศิริมา  ปานแขวง ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.เวียงสระ
10 นาย สมยศ  ศรเพ็ชร ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.เวียงสระ
11 น.ส. สุชาดา  เพชรสุก ร.ร.คลองฉนวนวิทยา ร.ร.เวียงสระ
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12 นาง กชพร  เรืองรอง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
13 น.ส. กนกกานต์  วังบัว ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
14 ว่าท่ีร.ต.หญิง กนกทิพย์  สุขอนันต์ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
15 น.ส. กนกวรรณ  หมานมา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
16 นาย กฤติชัย  ราชพิบูลย์ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
17 นาง กาญจนา  แป้นเจริญ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
18 น.ส. กาญจนา  หอมรัตน์ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
19 นาย เกรียงศักด์ิ  สุวรรณเวลา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
20 นาง เกษร  ศรีรัตนสูตร ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
21 นาย เกียรติศักด์ิ  ภักดี ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
22 นาย จตุพล  โฉมยงค์ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
23 น.ส. จารุวรรณ  ฤกษ์วรรณ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
24 น.ส. จิตราภรณ์  วรรณโชติ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
25 นาง จุฑาทิพย์  สุวรรณสาม ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
26 น.ส. จุธามาศ  พริกเบ็ญจะ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
27 นาง เจษฎาภรณ์  ภักดี ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
28 นาย ซัลมาน  ชุมสาแหละ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
29 น.ส. ไซนะ  สาเมาะ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
30 น.ส. ฐิติมน  แก้วมณี ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
31 นาย ณัฏฐชัย  รักแก้ว ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
32 นาง ณัฐกานต์  อภิชาตกุล ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
33 นาง ดวงกมล  หวานแก้ว ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
34 นาย ดาราศักด์ิ  ขรัวทองเขียว ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
35 นาย ตรัยพร  เดชาพร ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
36 นาย ธงชัย  รุ่งรัตนกุลศรี ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
37 น.ส. ธนารีย์  พันธ์เศรษฐ์ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
38 น.ส. ธัญดารินทร์  กุลบุตร ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
39 นาย ธีรภัทร์  ทองช่ืน ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
40 นาง นงนุช  นนทโชติ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
41 น.ส. นริศรา  ฝอยทอง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
42 น.ส. นัจที  สุขขี ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
43 นาง นันท์นลิน  พัดวี ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
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44 น.ส. น้ าฝน  ใสหลวง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
45 นาง นิภาวัลย์  เตือนวีระเดช ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
46 นาย นิวัฒน์  หัสพันธ์ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
47 น.ส. บุญเรือน  เพอบาน ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
48 นาย ปกรณ์เกียรติ  ด้วงทองกุล ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
49 นาย ปฏิพัทธ  ศรีแสง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
50 นาง ปภาดา  บุญชนะ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
51 นาย ประเสริฐ  ปลอดรัตน์ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
52 นาย ปริญญา  จอง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
53 นาง ปิยนาฎ  เดชาพร ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
54 นาย เผด็จ  เมืองน้อย ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
55 น.ส. พรรณธิชา  บรรจง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
56 น.ส. พรวิไล  ทิพย์สุวรรณ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
57 นาย ภทรธร  แช่มวัฒนชัย ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
58 น.ส. ภัทรียา  อานนท์ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
59 น.ส. มนปริยา  ราชรักษ์ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
60 น.ส. วรรณี  แก้วศิริ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
61 น.ส. วราภรณ์  จินา ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
62 นาง วัลลภา  มีเสือ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
63 น.ส. วาสนา  บุญทอง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
64 นาง วิจิตรา  นิคมรัฐ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
65 นาย วิทยา  ชุมทอง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
66 นาง วิภา  อินทร ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
67 นาย วุฒิพงษ์  แพรกทอง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
68 น.ส. ศศิวรรณ  มุสิก ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
69 นาง ศิริรัตน์  สวัสด์ิอุบล ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
70 นาง สมทรง  วิชัยดิษฐ์ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
71 นาย สมบุญ  จิตจ านง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
72 น.ส. สลี  โรยร่วง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
73 น.ส. สวพรรณ  หนูแป้น ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
74 นาย สันติชูชัย  ช านาญ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
75 น.ส. สาธิตา  ตะนาวศรี ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
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76 นาย ส าเริง  ราชธานี ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
77 น.ส. สิเรมอร  ฤทธยานนท์ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
78 นาง สุชญา  เทือกสุบรรณ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
79 นาง สุดารัตน์  ล าล่อง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
80 นาง สุภาวรรณ  หวานแก้ว ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
81 นาย สุเมฆ  สุวรรณสาม ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
82 นาง สุริยา  บัวทอง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
83 น.ส. สุริยา  เพราเพราะ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
84 น.ส. หทัยชนก  แสงมณี ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
85 นาง อรวรรณ  ศรีโชติ ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
86 น.ส. อรสุมา  ขานทอง ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
87 นาง อรุณี  รุ่งรัตนกุลศรี ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
88 น.ส. อัญจิมา  เพชรน้อย ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
89 นาง อาทิตยา  ดวงมณี ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
90 น.ส. อารยา  แก้วทองสอน ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
91 นาง อารัญญา  บุญมาก ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
92 น.ส. อารีนา  หมัดอาด า ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
93 นาง อุทัยวรรณ  แก้วทองศร ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
94 น.ส. อุไรวรรณ  หะหมาน ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
95 นาย เอกพจน์  แก้วมณี ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
96 นาย เอนก  เพ็ชรมาก ร.ร.เวียงสระ ร.ร.เวียงสระ
97 นาง เทพสุคนธ์  พรหมพาหกุล ร.ร.เวียงสระ (หักส้ินเดือน) ร.ร.เวียงสระ
98 นาย สมชัย  วงษ์สวัสด์ิ ร.ร.เวียงสระ ** ร.ร.เวียงสระ
1 น.ส. กนกกร  ทองเดช ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร
2 นาย จุฑา  พรหมดนตรี ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร
3 น.ส. ฐิตินันท์  นพคุณ ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร
4 น.ส. อรรถยา  คงแท่น ร.ร.ควนสุบรรณวิทยา ร.ร.บ้านนาสาร
5 นาย กนกศักด์ิ  ข าคม ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
6 น.ส. กมลลักษณ์  สิริภัทรธนากูล ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
7 นาง กฤษณา  สุขสะอาด ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
8 นาง กัลยาณี  ถ่างก้าวหน้า ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
9 นาง จรรยา  ไทยทอง ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
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10 น.ส. จันทนา  ฮ่ันสกุล ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
11 น.ส. ฉันทนา  ชัยพูลเดช ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
12 นาย ชัยยุทธ  ย้ิมมาก ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
13 นาง ชุติภัค  บุญช่วย ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
14 นาย เซน  ร่มพฤกษ์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
15 น.ส. ณัฏฐิกานต์  ดีช่วย ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
16 น.ส. ดุษฎี  เหมนะ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
17 นาง ทิพวรรณ์  สนธนวณิชย์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
18 นาง นาตยา  ด าพัฒน์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
19 น.ส. นิตยา  วิบูลย์ชัยวัฒน์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
20 นาง นุตริยา  เครือหงส์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
21 นาย ปณตพร  มีแต้ม ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
22 นาย ประสิทธ์ิ  จันทร์เหมือน ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
23 นาง ปรีดา  ด าด้วงโรม ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
24 นาง ปิยะมาศ  ปราสาทิกะพันธ์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
25 นาง พจนาถ  ศิริสกุล ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
26 น.ส. พนาวรรณ  พุฒถนอม ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
27 นาย พยนต์  ไทยเกิด ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
28 น.ส. พรพิลาส  วิจิต ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
29 น.ส. เมธินี  มีดี ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
30 น.ส. รัชนี  ชูมณี ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
31 น.ส. รัฐนูญ์  จันทบูรณ์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
32 น.ส. รัตนา  ธนเกียรติวงษ์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
33 นาง วรุนันท์  บางรักษ์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
34 นาย ศรัทธา  วัฒนวงศ์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
35 นาง ศิริรัช  โสมล ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
36 นาย สมเกียรติ  จ าปีพันธ์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
37 นาย สมยศ  เอกอัครบัณฑิต ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
38 นาง สุกัญญา  คงแก้ว ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
39 น.ส. สุชาดา  เสวกสูตร ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
40 น.ส. สุชาดา  ฉิมพงษ์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
41 นาง สุพิชชา  ชนะพล ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
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42 นาง สุภาภรณ์  บุตรหมีน ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
43 น.ส. สุภาวดี  สุขอนันต์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
44 นาย สุรศักด์ิ  ปราสาทิกะพันธ์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
45 นาง เสาวลักษณ์  รัสปะ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
46 นาย โสภณ  ทองจิตร ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
47 นาง โสรญา  รอดเจริญ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
48 นาย อรรถชัย  สมมะลวน ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
49 นาย อาทิตย์  หมวดคงจันทร์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
50 น.ส. อารีย์  ยีหมาด ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
51 นาง อุบลวรรณ  หมวดคงจันทร์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
52 นาง อุรา  เชิดเพชรรัตน์ ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
53 นาง อุษา  ส่ือมโนธรรม ร.ร.บ้านนาสาร ร.ร.บ้านนาสาร
54 นาง จิราวรรณ  นาคพิน ร.ร.บ้านนาสาร(หักส้ินเดือน) ร.ร.บ้านนาสาร
1 นาง เกษราภรณ์  ทองไสย ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
2 นาย คมสันต์ิ  วัฒนาวราธร ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
3 นาง จันทนี  รักษ์ธรรม ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
4 นาง ชุติมา  ทองมีบัว ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
5 น.ส. ฏรินทร  คงมณี ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
6 นาง ฐิติวัลค์ุ  เอียดนิมิตร ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
7 นาย แดง  สูนปัน ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
8 นาย ธวัชชัย  ผลผลา ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
9 นาย ธีรพล  แก้วรักษ์ ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
10 นาง บุญญารักษ์  ท้าววิบูลย์ ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
11 นาง เบญจมาศ  หนูจันทร์แก้ว ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
12 นาย ปรัชญา  มณีอ่อน ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
13 นาง ปิยวดี  จันทบูรณ์ ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
14 นาย พรชัย  รุ่งนิลรัตน์ ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
15 นาย ไมตรี  เพ็งจันทร์ ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
16 น.ส. รุ่งนภา  สุขมิตร ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
17 นาง วรวรรณ  จันทร์เท่ียง ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
18 น.ส. วิรดา  ลัดดาวงศ์ ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
19 นาย สง่า  ทรฤทธ์ิ ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
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20 นาง สุชาดา  คงกลับ ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
21 นาง สุธาสินี  หนูนาค ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
22 นาง สุนันทา  แสงอนันต์ ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
23 น.ส. สุพัตรา  จุ้ยจ านงค์ ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
24 นาย โสภณ  หนูวุ่น ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
25 น.ส. อ่อนศรี  หนูน้อย ร.ร.พรุพีพิทยาคม ร.ร.พรุพีพิทยาคม
1 นาง กชพร  ด ารงเกียรติ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
2 น.ส. กนกอร  ฤกษ์ดี ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
3 น.ส. กนิษฐา  แซ่แจ้ง ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
4 นาง กมลทิพย์  ชูแก้ว ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
5 น.ส. กัญญารัตน์  สุทธิภักดี ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
6 นาย กิตติพงษ์  กาญจน์ส าเริง ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
7 นาง ขนิษฐา  บางเดือนกิจ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
8 นาย จิรวุฒิ  ขวัญพรม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
9 นาย ชัยฤทธ์ิ  คงแก้ว ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
10 นาง ฐิติมา  วุฒิจินดาศรี ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
11 นาย ณัฐนนท์  สงชู ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
12 น.ส. ณิชกุล  ชุ่มแก้ว ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
13 น.ส. ณิชพัฒน์  สุขนาขา ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
14 น.ส. ทัศนวรรณ  รามณรงค์ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
15 นาย ธรรมรัตน์  นิลพัฒน์ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
16 นาง ธันทิพา  อินทรก าเนิด ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
17 นาง ธิดานิจ  ศรีพรหม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
18 น.ส. ธิดารัตน์  หม่ืนสุนทร ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
19 นาย ธีรัตม์  สุขสะอาด ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
20 นาง นฤมล  จันทร์ส่ง ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
21 นาง นฤมล  เกิดช่วย ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
22 น.ส. เบ็ญจมาศ  กระบิน ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
23 นาง ปราริศรา  แสงสุวรรณ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
24 น.ส. ปิยะมาศ  ชูมณี ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
25 น.ส. ภรณ์ทิพย์  พรหมมาตร ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
26 นาย มวลชน  ชูแก้ว ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
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27 นาง ระพีพรรณ  ภู่หิรัญ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
28 น.ส. รัชนี  กลอนสม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
29 นาง ราตรี  ชูส่งแสง ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
30 น.ส. รุ่งระวี  เมฆไลย ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
31 น.ส. ลภัสรดา  เพ็ชรค า ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
32 น.ส. ลัญจกร  ทองเรือง ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
33 นาง วรรษมล  เขียวสวัสด์ิ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
34 น.ส. วริศรา  จันทร์อินทร์ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
35 นาย วันชัย  พัฒน์มาก ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
36 นาย วิษณุ  ขวัญเพชร ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
37 น.ส. ศิรินาฎ  แจ่มฟุ้ง ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
38 นาง สมนึก  สีเสียด ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
39 นาง สมนึก  นิลทัพ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
40 นาย สราวุธ  ธรฤทธ์ิ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
41 น.ส. สุนิษา  อินทรจงจิตร ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
42 นาง สุภาพร  คงคช ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
43 ว่าท่ีร.ต.หญิง สุรีย์  ทองพิมล ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
44 น.ส. เสาวณี  แก้วทองเมือง ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
45 นาง เสาวภา  อุราพร ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
46 น.ส. หัทยา  สุขศักด์ิ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
47 นาย อนุพงศ์  รัตนถิรกุล ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
48 น.ส. อรทัย  ชนะกาญจน์ ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
49 น.ส. อัญมณี  ศรีช่วย ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
50 นาย เอกราช  รักเมือง ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
51 น.ส. ฮาซานียะห์  หะยีดิง ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
52 นาย ชัยยะ  เอียดราช ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ** ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
53 นาย ศุภพล  งามทอง ร.ร.เคียนซาพิทยาคม ** ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
54 น.ส. ปภัสรา  คงจันทร์ ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
55 นาง ยูไรดา  เจ๊ะอุบง ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
56 น.ส. ลัดดาวรรณ  อุปลา ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
57 นาย สุนทร  ปานเล็ก ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
58 น.ส. สุภลักษณ์  ทองจันทร์ ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม



หนา้ที ่403 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

59 น.ส. อรชพร  มีพัฒน์ ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
60 นาย โฆษิต  สามัคคีคารมย์ ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ** ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
61 นาย ชัยยันต์  มีเดช ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ** ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
62 น.ส. นิภาพันธ์  ระวิวงศ์ ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ** ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
63 น.ส. รพีพรรณ  โพธ์ิเพชร ร.ร.บ้านเสด็จพิทยาคม ** ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
64 นาย เชษฐา  ย้ิมปล้ืม ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
65 น.ส. ธิษาเนตร  ศรีแก้วณวรรณ ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
66 น.ส. นิภาพร  บินสัน ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
67 นาง ลักษณา  แก้วสุวรรณ ร.ร.พ่วงพรมครวิทยา ร.ร.เคียนซาพิทยาคม
1 นาง กัลยา  ดิษฐอาย ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
2 นาง กาญจนา  ทิมบ ารุง ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
3 น.ส. เกษร  ชูศรี ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
4 นาย จิตติพล  ทองอ่ิน ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
5 น.ส. จินดารัตน์  คงแก้ว ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
6 น.ส. จุฬารัตน์  เทพบุรี ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
7 นาย ชญณัฐ  อินยัญญะ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
8 นาง ชฎาทิพย์  พวงงาม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
9 นาย ชวน  เก้ือทองส้ัน ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
10 น.ส. ฐิญาดา  โภชนุกูล ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
11 นาย ณธนัย  มากทอง ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
12 นาย ธรรมดล  หงษ์ทอง ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
13 นาย นพพร  คงทอง ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
14 นาย บุญฤทธ์ิ  เพชรนุ่ม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
15 นาง ปุญนิสา  สาเรศ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
16 น.ส. เปล่งศรี  ขุนรัตน์ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
17 นาง ผุสดี  สุวรรณเทียบ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
18 นาง พนารัตน์  แมนเมือง ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
19 น.ส. พัทนีย์  ชอบท ากิจ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
20 นาง พิจิตร  ประสูตรสวัสด์ิ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
21 น.ส. พิชยา  สืบสาย ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
22 น.ส. เพ็ญแข  หนูชัยแก้ว ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
23 นาง ภัททิยา  อินยัญญะ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
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24 น.ส. ภูริดา  ชนะวรรณ์ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
25 นาง มนธิรา  ช่วยเกิด ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
26 น.ส. รอสานี  หมาดมานัง ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
27 นาง รัตนา  คงแก้ว ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
28 น.ส. รินธรา  ล่ันซ้าย ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
29 น.ส. ฤทัยรัตน์  ชูขันธ์ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
30 นาง ละม่อม  พันธ์นิตย์ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
31 นาย วิทวัส  สุวรรณรัตน์ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
32 น.ส. ศรีสุดา  คงวุ่น ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
33 นาง ศิริวรรณ  สงนุ้ย ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
34 นาย สันติสุข  ศรีน้อย ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
35 นาย สาคร  สมนิล ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
36 นาง สุกัญญา  หนูคง ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
37 นาง สุจิตรา  ชัยรักษา ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
38 น.ส. สุณิสา  ไก่แก้ว ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
39 นาง สุทิษา  ณ นคร ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
40 น.ส. สุพิชชา  ณ นคร ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
41 น.ส. สุภาวดี  บ้าง ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
42 น.ส. สุมิตรา  ฮวบอ่วม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
43 ว่าท่ีร.ต. สุริยา  ขวัญช่วย ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
44 น.ส. เสาวรัตน์  โทสิทธ์ิ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
45 ว่าท่ีร.ต. อดิศักด์ิ  แมนเมือง ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
46 นาง อนุสรณ์  เทียนแก้ว ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
47 น.ส. อภิมาศ  พงศาปาน ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
48 น.ส. อรพรรณ์  การอรชัย ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
49 นาง อิศริยา  ข าปาน ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
50 น.ส. อุมาพร  ทองมาก ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
51 นาย เอกลักษณ์  รักไทรทอง ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
52 นาย สุพจน์  วงค์แก้ว ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ** ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
53 นาย สุวัฒน์  ไกรสิทธ์ิ ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม ** ร.ร.บางสวรรค์วิทยาคม
1 นาย โกมล  บัวพรหม ร.ร.ท่าชีวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
2 น.ส. คนึงนิตย์  เนียมข า ร.ร.ท่าชีวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
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3 นาย เธียร  ศิริสกุล ร.ร.ท่าชีวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
4 นาง นวนิต  วรรณศรี ร.ร.ท่าชีวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
5 นาง นิตยา  พรหมทอง ร.ร.ท่าชีวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
6 นาง วาสนา  ช้องทอง ร.ร.ท่าชีวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
7 นาง ศุภวัน  สุขใส ร.ร.ท่าชีวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
8 นาง สุนีรัตน์  เต็กสุวรรณ ร.ร.ท่าชีวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
9 นาย อุทัย  สุขใส ร.ร.ท่าชีวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
10 นาง กรรณิกา  พัฒน์ประดิษฐ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
11 นาย กวีวัฒ  พยุงศักด์ิ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
12 นาย คมกฤษ  สิงห์สุข ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
13 น.ส. จันทร์เพ็ญ  พุฒศิริ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
14 น.ส. ชนัญธิดา  ทองไสย ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
15 นาง ชะโลม  บุญเก้ือ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
16 นาย ชัยณรงค์  เรืองจันทร์ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
17 น.ส. ณฐพร  เลขะคุณ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
18 น.ส. ดวงเทพิน  ขันธ์เครือ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
19 นาง ธิดารัตน์  แก้วไทย ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
20 นาย นริศรา  คงคช ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
21 น.ส. ปาริฉัตร  รัตนพันธ์ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
22 นาง ปิยะนุช  ฉวาง ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
23 นาย พีรพงษ์  ทรรพคช ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
24 นาย มณี  ณ พัทลุง ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
25 นาง วรรณดี  ไชยสิทธ์ิ ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
26 น.ส. วารี  จันทร์แสง ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
27 น.ส. สุนันทา  ทองสุข ร.ร.บ้านนาวิทยาคม ร.ร.บ้านนาวิทยาคม
1 นาง กชมนวรรณ  พัวพันธ์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
2 น.ส. กมลวรรณ  ไข่มุกข์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
3 น.ส. กัญญาภัค  เพชรสวาท ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
4 นาง กัณฑิตา  ไชยสิทธ์ิ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
5 นาย เกียรติศักด์ิ  ชูแก้ว ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
6 นาย จตุรงค์  ชนะกุล ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
7 นาง จรรยา  งามประดิษฐ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
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8 นาง จรรยาวดี  ค าตา ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
9 นาย จักรพงศ์  กาลาสี ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
10 ว่าท่ีร.ต.หญิง จันทร์ธิรา  ดวงจันทร์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
11 น.ส. จามรี  ปานแดง ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
12 น.ส. จารุณี  บัวแย้ม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
13 นาง จุฬาลักษณ์  ศิริวงศ์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
14 น.ส. ฉวีวรรณ  แซ่เฮง ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
15 น.ส. ชนินาถ  จันทร์ประสิทธ์ิ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
16 นาย ชูชีพ  แก้วสี ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
17 น.ส. ณัฐธยาน์  สีนวลแก้ว ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
18 น.ส. ดวงพร  รักเกาะรุ้ง ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
19 น.ส. ทิพยา  คงประพันธ์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
20 นาย ธวัชชัย  สังข์เทวฤทธ์ิ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
21 นาง ธัญชิตา  ปะหินา ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
22 น.ส. ธิดา  เฉลิมพล ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
23 น.ส. นพวรรณ  สุขเนียม ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
24 นาย นภศูล  ตุลยกุล ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
25 น.ส. นฤมล  คงทอง ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
26 นาง นัยนา  สัตถาพร ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
27 น.ส. นุจรีย์  มงกุฎแก้ว ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
28 นาง เบญญาภา  ชัยยะ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
29 นาย ประสาน  ละหารเพชร ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
30 นาง ปราณี  วิริยะจีระพิพัฒน์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
31 น.ส. ปานรพี  นาคส้ัว ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
32 น.ส. ปิยนุช  ขวดทอง ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
33 น.ส. พรทิพย์  ถาวรวงศ์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
34 นาง พรทิพย์  ขาวแดง ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
35 น.ส. พัชนันท์  ทองศรีพันธ์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
36 นาง พัชรี  ทองดี ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
37 น.ส. พิชา  วรรณคง ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
38 น.ส. พิชามญช์ุ  ศรีไตรรัตน์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
39 น.ส. ภัทรวดี  สิงห์ทอง ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
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40 น.ส. มณฑา  บุญคล่อง ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
41 นาง มณฑา  รัตนรัตน์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
42 นาง มาระตี  ถวาย ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
43 นาง มาลี  ยกเล็ก ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
44 นาง ยุพาวรรณ์  ขุนไกร ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
45 น.ส. ลัดดาวัลย์  ช่วยรักษา ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
46 นาย วรกฤษณ์  พงษ์พะกิจ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
47 น.ส. วันวิสาข์  ไทยเกิด ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
48 น.ส. วิภัสสร  ชุ่มจิตร ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
49 นาย วีรพงษ์  กันทัด ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
50 นาง ศศิธร  รัตนพันธ์ุ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
51 น.ส. โศรดา  ธนากัณฑ์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
52 นาง สมใจ  ธรรมสุวรรณ์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
53 นาย สมพงษ์  ถวาย ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
54 นาง สมร  คงวัดใหม่ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
55 น.ส. สมฤทัย  บุญศรีนุ้ย ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
56 นาง สาคร  ไชยวงค์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
57 น.ส. สุภารัตน์  หนูทองแก้ว ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
58 นาง สุภิญญา  ล้ิมปรีชาชาติ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
59 นาย สุวิชา  วรรณคง ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
60 น.ส. อรวรรณ  เชาว์ไฝ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
61 น.ส. อัจฉรา  อดุลจิตร์ ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
62 นาย เอมย์  เครือหวัง ร.ร.พระแสงวิทยา ร.ร.พระแสงวิทยา
1 น.ส. ก่ิงกมล  เกล้ียงแก้ว ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
2 นาง กิตติญา  เจนจริยโกศล ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
3 นาย โกสิทธ์ิ  ขาวฤทธ์ิ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
4 น.ส. จารุรัตน์  เถนว้อง ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
5 นาง จิราภรณ์  หอมรักษ์ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
6 นาง จุฑามาศ  ปราบแทน ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
7 น.ส. ชนิภรณ์  คงมาก ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
8 นาง ชวนพิศ  เทพมณีไชย ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
9 น.ส. ชุติกาญจณ์  ส าเนียงหวาน ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา



หนา้ที ่408 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

10 นาย ฐปกรณ์  เกตแก้ว ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
11 นาย ธนภัทร  ขวัญช่วย ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
12 นาง ธรชญา  ราชบุตร ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
13 น.ส. นาถยา  ศิริทอง ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
14 น.ส. นิตยา  เพ็ชรขาว ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
15 นาย บุญค้ า  ดีสุขสาม ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
16 น.ส. ปริตตาภา  วีรพัฒนคุปต์ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
17 น.ส. ปรียาณัฐ  ข าแก้ว ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
18 นาง ปัทมา  เพชรน้ าแดง ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
19 นาง ปาริชาติ  แจวศิริ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
20 นาย พรนธี  พรหมร่วมแก้ว ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
21 นาย พิมล  รัตนพันธ์ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
22 น.ส. เพชรรัตน์  รักช้าง ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
23 น.ส. เพ็ญประภา  สงเสน ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
24 น.ส. มายุรี  นาคเป้า ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
25 น.ส. มาริษา  ทองตาล่วง ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
26 นาง ยุพิน  ทองแก้ว ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
27 นาย ราษฎร์ธานี  กิมเสาร์ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
28 นาย เรวัฒน์  ธรรมสุวรรณ์ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
29 น.ส. วรรณเพ็ญ  สุทธินุ้ย ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
30 นาง วาลิณี  สุขแก้ว ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
31 น.ส. วิรมณ  เป่ียมลาภโชติกุล ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
32 นาย วีระชัย  แดงแสละ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
33 น.ส. ศศิวิมล  รัตนวัน ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
34 น.ส. ศิรินันต์  รัตนพันธ์ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
35 น.ส. โศภิตา  สิทธิฤทธ์ิ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
36 นาย สมพร  ทองรอด ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
37 นาย สมยศ  แซ่ว้อง ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
38 น.ส. สินีนาฎ  จันทรสุข ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
39 น.ส. สุดารัตน์  วาเรศ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
40 น.ส. สุนิสา  เพ็ชรไพรวัลย์ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
41 นาย สุรเชษฐ  จงไกรจักร ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา



หนา้ที ่409 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

42 นาย อรรถชนะ  อาวะภาค ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
43 ว่าท่ีร.ต. อุดมศักด์ิ  ภิรมย์ ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
44 นาย เอกรัตน์  มีพร้อม ร.ร.ชัยบุรีพิทยา ร.ร.ชัยบุรีพิทยา
1 นาง กันทนา  จันทร์ทอง สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
2 นาง จารุวรรณ  ณ นคร สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
3 นาง จุฑามาศ  นุ้ยเมือง สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
4 นาย ฐานิสรณ์  เลขทิพย์ สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
5 น.ส. ฐิติพร  บุญษร สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
6 นาง ณัฐจารักษ์  โสมติด สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
7 น.ส. ทิพย์ธิภา  ปานราม สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
8 น.ส. นฤมล  ทองสุข สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
9 น.ส. นันทวดี  บุญจุ่น สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
10 น.ส. นิธิดา  ทองใส สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
11 นาง บุษกร  เพ็ชรพวง สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
12 นาง ปราณีต  เนตรพุกกณะ สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
13 น.ส. ปิยรัตน์  พารเพิง สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
14 นาง พจณิชา  รอดภัย สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
15 น.ส. พรพรรณ  ไตรมงคลเจริญ สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
16 น.ส. เพ็ญวดี  ชูช่วย สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
17 นาง ล ายอง  ทองเสน สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
18 นาง วัชรี  แสงอรุณ สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
19 นาย วิทยา  สริขา สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
20 นาย วีระศักด์ิ  ว่ิงชิงชัย สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
21 นาย ศักดา  ชินทัตโต สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
22 นาย สมบูรณ์  เรืองแก้ว สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
23 นาย สมศักด์ิ  เข็มขาว สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
24 นาย สัญญลักษณ์  เมืองโคตร สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
25 นาง สารภี  ณ นคร สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
26 นาย ส ารวย  ภักดี สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
27 นาง สุพรพงศ์  ชัยด ารงค์ฤทธ์ิ สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
28 นาง อรฉัตร  สุขนิตย์ สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
29 น.ส. อรุณี  เพ็ชรด าเนิน สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.



หนา้ที ่410 จาก 410

ท่ี ช่ือ สกุล สังกัด หน่วยเลือกต้ัง / เครือข่าย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากัด
บัญชีรายช่ือสมาชิก เลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ าปีบัญชี 2566

ข้อมูลสมาชิก ณ วันท่ี 5 มกราคม 2566

30 น.ส. อุรีรัช  ขันติไชย สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
31 น.ส. อุไรวรรณ  ตรีสิริเกษม สพม.สฎ.ชพ. สพม.สฎ.ชพ.
32 น.ส. จุรีรัตน์  ไกรวงศ์ สพม.สฎชพ ** สพม.สฎ.ชพ.
33 น.ส. พรทิพย์  พวงเดช สพม.สฎชพ ** สพม.สฎ.ชพ.
34 นาย รัฐเดช  คีรีรักษ์ สพม.สฎชพ ** สพม.สฎ.ชพ.


