
                      รายช่ือสมาชิกสมาคมฯ รายกลุ่มอ าเภอ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

               กลุ่มท่ี 1 : อ.เมืองฯ , อ.กาญจนดิษฐ์ , อ.ดอนสัก , อ.เกาะสมุย , อ.เกาะพะงัน 

หมายเลข
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1 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ณรงค์  หนูกุล 453 ช้ันสูญ(ถึงแก่กรรม)

2 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ณัฐจรี  ไชยวงศ์ 476 ช้ันสูญ(ถึงแก่กรรม)

3 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วัลภา  สังขารักษ์ 728 ช้ันสูญ(ถึงแก่กรรม)

4 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มนตรี  อินทพัฒน์ 733 ช้ันสูญ(ถึงแก่กรรม)

5 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บุญครอง  ล่ิมสกุล 1132 ช้ันสูญ(ถึงแก่กรรม)

6 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย โสภณ  ทองสีนุช 1232 ช้ันสูญ(ถึงแก่กรรม)

7 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อดิศักด์ิ  ลักษณะกุล 1368 ช้ันสูญ(ถึงแก่กรรม)

8 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บรรจบ  สุทธิรักษ์ 2097 ช้ันสูญ(ถึงแก่กรรม)

9 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ราตรี  คงศรีลัง 2219 ช้ันสูญ(ถึงแก่กรรม)

10 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง โรจนา  แก้วอ าไพ 2479 ช้ันสูญ(ถึงแก่กรรม)

11 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประทีป  พุทธิพงษ์ 2645 ช้ันสูญ(ถึงแก่กรรม)

12 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย นรินทร  คงศรีลัง 3058 ช้ันสูญ(ถึงแก่กรรม)

13 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เพียงโสม  สมบัติ 3059 ช้ันสูญ(ถึงแก่กรรม)

14 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ณัฎฐ์กฤตา  เล่ียมทอง 2210 เทศบาลต าบลวัดประดู่

15 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ยินดี  ปานช่วย 1753 บ านาญ ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์

16 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อนันต์  อุดม 1179 บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี

17 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ชาญณรงค์  ผดุงชอบ 3392 บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี

18 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จินตนา  ด้วงค าจันทร์ 3449 บ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี

19 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วินัย  เทนสิทธ์ิ 2864 บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง)

20 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อดิศักด์ิ  ฟุ้งเฟ่ือง 3587 บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง)

21 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุธิดา  ฟุ้งเฟ่ือง 3591 บ านาญ ว.เทคนิค(เมือง)

22 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นพรัตน์  สุวรรณรัตน์ 2713 บ านาญ ว.อาชีวศึกษา

23 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ฉัจชิสา  เพชรหนองชุม 2714 บ านาญ ว.อาชีวศึกษา

24 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ฤดี  เพชรมณี 2911 บ านาญ ว.อาชีวศึกษา

ท่ี อ าเภอ ช่ือ สกุล หน่วยงาน
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25 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กรรณิการ์  ปานนุช 2641 บ านาญ ศธจ.สฎ.

26 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เอกพร  สืบสังข์ 2351 บ านาญ สนง.พระพุทธศาสนา

27 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อุสดมภ์  สืบสังข์ 2352 บ านาญ สนง.พระพุทธศาสนา

28 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิลาศ  ศรีสุข 565 บ านาญ สพป.เขต 1

29 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ไพจิตร  รักษาสรณ์ 1749 บ านาญ สพป.เขต 1

30 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศิริพร  หนูช่วย 3321 บ านาญ สพป.เขต 1

31 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ทัศนีย์  รุ่งเรือง 3436 บ านาญ สพป.เขต 1

32 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประพันธ์  ชาญสมุทร 11 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

33 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิชาญ  พรหมมาศ 12 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

34 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กันยา  เอ่ียมส าอางค์ 20 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

35 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กมลวรรณ  อุดมวิทย์ 34 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

36 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิลาวัณย์  วิรัตน์ 108 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

37 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บุญส่ง  วิรัตน์ 109 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

38 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ณัฐญา  วังสว่าง 306 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

39 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นิตยา  นวลละออง 319 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

40 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปราณี  นาคใหญ่ 325 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

41 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุทัศน์  แดงชนะ 328 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

42 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มนัส  แดงชนะ 330 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

43 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ทักษดา  ศรีวิศาล 338 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

44 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุพจน์  บุญลอย 339 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

45 เมืองสุราษฎร์ธานี จ.อ. สมาน  หนูช่วย 452 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

46 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธีรพงษ์  อินทชาติ 475 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

47 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย กมล  ฤทธิกลับ 586 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

48 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ถาวร  สุวรรณโณ 603 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)
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49 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อนันต์  สุวรรณโณ 604 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

50 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สมบูรณ์  ขอสวัสด์ิ 620 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

51 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นิยดา  ชุ่มมี 684 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

52 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จามรี  ขจรธีรสกุล 692 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

53 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เปรมบุญ  โพธ์ิเพชร 710 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

54 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุพล  เผือกผ่อง 758 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

55 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประโลม  เผือกผ่อง 759 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

56 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย จ ารัส  เค้าอุทัย 913 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

57 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ทิฆัมพร  บุราคร 957 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

58 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธีรศักด์ิ  สุวรรณโชติ 1010 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

59 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ธนิกานต์  กาฬวัจนะ 1022 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

60 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุชาติ  ราชแป้น 1129 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

61 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เกศรา  ทิมธรรม 1247 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

62 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง น้อมจิต  พันธ์ุรักษาณรงค์ 1313 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

63 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ดนัย  เหล่ียมคุณ 1314 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

64 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วัชนี  เพลงสันเทียะ 1439 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

65 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วนิชา  ศรีสุวรรณ 1495 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

66 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กมลยา  เค้าอุทัย 1810 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

67 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อุบลรัตน์  ภูมิชัย 1904 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

68 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อุทิศ  ภูมิชัย 1905 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

69 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วีณา  รุ่งฟ้า 1956 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

70 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง มาลินี  เจนจิตรศิลป์ 2047 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

71 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย นิคม  โพธ์ิเพชร 2062 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

72 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ถนอมศรี  โพธ์ิเพชร 2073 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)
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73 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุริยา  อ่อนทองหลาง 2263 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

74 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สมใจ  เพชรกลับ 2369 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

75 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วัชรพล  เพชรกลับ 2370 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

76 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง รัชฎาวรรณ  แก้วพิมล 2438 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

77 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ทองใบ  ชุมศรี 2442 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

78 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุนัย  ตรียุทธ 2447 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

79 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จันทร์ทิพย์  สังข์ทอง 2540 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

80 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย นิวัติ  ทวยเจริญ 2696 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

81 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อารีญา  พูลผล 2802 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

82 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ส าเริง  วัชรบัณฑูร 2846 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

83 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จริวรรณ  วัชรบัณฑูร 2847 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

84 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ยุพา  นิลเอก 2848 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

85 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ไพศาล  นิลเอก 2849 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

86 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย จรัญ  จันทร์เกิด 2858 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

87 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เยาวภา  ฉิมวารี 2890 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

88 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ฉกาจ  เห่งเส็ง 2939 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

89 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุวดี  ช านาญเนตร 2990 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

90 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปรียาพร  บุญปลอด 3017 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

91 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ถนอมศรี  รักษ์หนู 3061 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

92 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พรศักด์ิ  คงฤทธ์ิ 3189 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

93 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บุญยืน  จันทร์แสง 3304 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

94 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุภาพ  ดวงมุสิก 3332 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

95 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นาฏยา  ไชยนาเคนทร์ 3394 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

96 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พงษ์ศักด์ิ  พลวิชัย 3435 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)
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97 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ราศรี  วิเศษสรพงศ์ 3470 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

98 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมยศ  แก้วนิรัตน์ 3479 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

99 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เบญจวรรณ  รอดเกิด 3516 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

100 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พิไลลัคน์  เพชรสุข 3541 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

101 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เยาวรัตน์  ศิลป์พูลเกิด 3594 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

102 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จริยา  ซ้ึงสุนทร 3607 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

103 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พงษ์เกียรติ  วรเชฐวราวัตร์ 3621 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

104 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย นิพนธ์  อินทร์ท่าฉาง 3626 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

105 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมหมาย  จันทร์แจ่ม 3634 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

106 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศศิธร  สุขศรี 3637 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

107 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นิลุบล  เห่งเส็ง 3690 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

108 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิศิษฐ์  วิเศษสรพงศ์ 3705 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

109 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สมจิตต์  ทิพย์บุญทอง 3742 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

110 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อธิตยา  ศรีสังข์ 3762 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

111 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ถนอม  ศรีวิเชียร์ 3764 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เมืองฯ)

112 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กาญจนา  จรรีปรัตน์ 2237 บ านาญ สพม.11

113 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เลขา  งามประดิษฐ์ 406 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

114 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พยุงศักด์ิ  อุ่นก าเนิด 937 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

115 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พิพิศ  แสงกุล 968 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

116 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุพิศ  เหล่าอุบล 997 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

117 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อดุลย์  เหล่าอุบล 998 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

118 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมยศ  ย่ีหวา 1169 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

119 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ทนง  ศรีมหาวโร 1215 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

120 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เสง่ียม  ใจซ่ือ 1224 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)
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121 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปนัดดา  ศรีอดุลย์พันธ์ 1513 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

122 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง รุ่งภัทร  ประกอบศุขราษฎร์ 1812 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

123 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บรรจง  นิคมประเสริฐ 1992 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

124 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุพัตรา  สันติสถาวร 2020 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

125 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุวรรณ์  สุ่มอ่ิม 2202 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

126 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย รัตถยุทธ  บุญชูช่วย 2296 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

127 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง แอนนา  เทพเล่ือน 2338 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

128 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พิชิต  เจริญศรี 2596 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

129 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง คนึงนิจ  เทนสิทธ์ิ 2865 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

130 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุรภี  บุญสุวรรณ 2874 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

131 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เพ็ญศรี  ศรีมหาวโร 3006 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

132 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปทุมรัตน์  บุญเนียม 3060 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

133 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จุฬาลักษณ์  จันจรัสศรี 3152 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

134 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เสริมสิริ  ชูประจง 3153 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

135 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมบัติ  ชูประจง 3191 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

136 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประภาส  ทองมาก 3403 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

137 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จ าเนียร  กาญจนดิฐ 3504 บ านาญ สพม.11 (อ.เมืองฯ)

138 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ชวลิต  สมรักษ์ 4 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

139 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ส าเนียง  สมรักษ์ 60 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

140 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธรรมรัตน์  ธรรมศิริไพบูลย์ 176 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

141 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ณัฐจรี  นกเทศ 200 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

142 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กัญญา  บุญเรือง 237 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

143 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมหวัง  บุญเรือง 238 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

144 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บุญทิพย์  โชติกล่อม 250 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)
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145 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ไพศาล  กล่อมเอ่ียม 253 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

146 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สมบูรณ์  พัฒนศิริ 336 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

147 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุริยา  พัฒนศิริ 337 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

148 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ขวัญเรือน  พงษ์พานิช 387 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

149 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิทยา  พงษ์พานิช 388 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

150 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ลัดดาวัลย์  ทัศนปรีชา 395 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

151 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สัมฤทธ์ิ  บุญทวีวัฒน์ 418 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

152 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เสง่ียม  นวลคล้าย 487 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

153 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อุไรวรรณ  วารีสุวรรณ 585 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

154 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุวณี  จินโต 602 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

155 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุเพ็ญ  เพชรเรียง 1958 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

156 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. จันทร์เพ็ญ  โล่ห์วิสุทธ์ิ 1980 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

157 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เรณู  หวังมุทิตากุล 2148 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

158 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อรุณ  แสงจันทร์ 2165 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

159 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เพียงพร  สมสุวรรณ 2299 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

160 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประสิทธ์ิ  พรหมข า 2435 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

161 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ทวี  สุดจิตร 2586 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

162 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ชุติมา  สาระคง 2640 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

163 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อารี  เพ็งมาก 2750 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

164 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิชิต  เพ็งมาก 2751 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

165 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วรรณะ  วงศ์สวัสด์ิ 2837 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

166 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุจรรยา  วงศ์สวัสด์ิ 2838 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

167 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เชิดวงศ์  พงษ์พานิช 3048 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

168 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เบญจวรรณ  นิลเวศน์ 3147 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)
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169 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ทวีป  ค าหวาน 3574 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

170 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อ าพัน  ค าหวาน 3592 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

171 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. เสาวณี  พุ่มแสง 3619 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

172 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุรีย์  สมสุวรรณ 3669 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

173 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ดนตรี  แผ่นมณี 3673 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

174 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ละออ  แผ่นมณี 3674 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

175 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ชูใจ  ศึกษากิจ 3683 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

176 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บุญทรัพย์  ทองพันธ์ 3684 บ านาญ อ.เมืองฯ(1)

177 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ดวงแข  กระสินธ์ุ 10 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

178 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ร าไพ  เก้ือสกุล 119 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

179 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิรัตน์  จิตรพิบูลย์ 120 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

180 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศิริพรรณ  แสงประดิษฐ์ 125 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

181 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เทียมศักด์ิ  พิริยสถิต 347 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

182 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิรัช  สัมภวมานะ 375 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

183 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จารีย์  สัมภวมานะ 376 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

184 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ผกามาศ  เถกิงเกียรติกุล 391 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

185 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อดุลย์  พัฒนเดช 448 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

186 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มานิตย์  สุภัทรประทีป 535 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

187 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สามารถ  ทวีสิน 664 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

188 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เลขา  แซ่เหล้า 711 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

189 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง หทัยกาญจน์  ช่วยย้ิม 716 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

190 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พะเยาว์  สันตานนท์ 762 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

191 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ถวิล  สันตานนท์ 787 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

192 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประสิทธ์ิ  คชโกศัย 1204 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)



                      รายช่ือสมาชิกสมาคมฯ รายกลุ่มอ าเภอ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

               กลุ่มท่ี 1 : อ.เมืองฯ , อ.กาญจนดิษฐ์ , อ.ดอนสัก , อ.เกาะสมุย , อ.เกาะพะงัน 

หมายเลข

ประจ าตัวสมาชิก
ท่ี อ าเภอ ช่ือ สกุล หน่วยงาน

193 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พรทิพย์  ปรียากร 1872 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

194 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สกุล  ปรียากร 1873 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

195 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิไล  ฤทธิภักดี 1987 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

196 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เพียงพรรณ  ศิริกิจพุทธิศักด์ิ 2386 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

197 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง รสสุคนธ์  พรหมข า 2436 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

198 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วีระ  กระสินธ์ุ 2567 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

199 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุวรรณี  ละออสุวรรณ 2575 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

200 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย โอชา  แก้วศรีช่วง 2631 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

201 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง โมฬี  แก้วศรีช่วง 2632 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

202 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศิวาลัย  นงค์นวล 3076 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

203 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประกิจ  จันทร์แสง 3469 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

204 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นฤมล  สมณะ 3620 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

205 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นวลวรรณ  อัครสาระธีระ 3680 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

206 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อ าพรพรรณ  กล่อมแดง 3682 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

207 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กัลยา  บรรจงช่วย 3783 บ านาญ อ.เมืองฯ(2)

208 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ณรงค์  นาคใหญ่ 326 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

209 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิทยา  เพชรสว่าง 367 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

210 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง มัชรา  แสงจันทร์ 707 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

211 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สดศรี  ทวีวิทย์ชาครียะ 799 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

212 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นันทิยา  ศรีประดิษฐ์ 1014 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

213 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ภักดี  ศรีประดิษฐ์ 1015 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

214 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ละมุล  ด้วงทองแก้ว 1949 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

215 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สวรรค์  ด้วงทองแก้ว 1951 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

216 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อภินันท์  พาหะมาก 2015 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)
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217 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จงกลวรรณ  สารภักด์ิ 2126 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

218 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นงนุช  จาวิสูตร 2241 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

219 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อวยพร  เดชอุดม 2242 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

220 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง รัชนี  วรรณวาสน์ 2288 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

221 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมพงศ์  วรรณวาสน์ 2289 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

222 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ศัยยาสิทธ์ิ  สมสุวรรณ 2300 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

223 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จันทนา  เสถียรพงศ์ประภา 2378 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

224 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อุดมพร  ประพันธ์ 2562 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

225 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เล็ก  ประพันธ์ 2563 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

226 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จรวยศรี  เจริญจิต 2833 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

227 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. จารี  สวโรจน์ 2923 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

228 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศิริกาญจนา  สวัสด์ิลออ 3098 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

229 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เอ้ือพร  ศรีพร 3155 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

230 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ถวิลวรรณ์  หงษ์บิน 3365 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

231 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ทวีศักด์ิ  หงษ์บิน 3366 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

232 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ณภาภัช  ปฎิฐพร 3424 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

233 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จีรภา  เวชพิศ 3471 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

234 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ศยามล  อินทสอน 3593 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

235 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย แผ้ว  รุจิระนันทบุตร 3672 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

236 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุกัลยา  สถาวรนันท์ 3699 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

237 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุชาติ  จิรานันท์ 3713 บ านาญ อ.เมืองฯ(3)

238 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อัญจิรา  เพชรรักษ์ 58 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

239 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นงเยาว์  มณีโชติ 92 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

240 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธารา  มณีโชติ 93 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)
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241 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ศักดา  เด่ียววนิช 115 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

242 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ฉลวย  เด่ียววนิช 116 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

243 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปรานีต  กิมเสาว์ 135 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

244 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุภาพ  ศรียาภัย 140 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

245 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นิภา  สุวรรณบุตร 251 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

246 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เดชาวุธ  วัฒนา 372 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

247 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประไพศรี  พงศ์ถนอมศักด์ิ 468 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

248 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย กิติพร  พงศ์ถนอมศักด์ิ 469 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

249 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ถนอมวรรณ  ชนะทัพ 470 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

250 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิลาวัณย์  แท่นนิล 503 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

251 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธนิต  สาเมือง 619 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

252 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มานพ  สุวรรณบุตร 640 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

253 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ส าราญ  เทพทอง 670 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

254 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เพ็ญพักตร์  ฉายสง่า 682 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

255 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บุราเพ็ญ  พุทธิชีวิน 761 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

256 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เพ็ญแข  คงเจริญ 764 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

257 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ยงยุทธ  คงเจริญ 765 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

258 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บันลือ  เจริญลาภ 794 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

259 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประมวล  ดีทองอ่อน 805 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

260 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ยรรยง  แก้วมีศรี 1952 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

261 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย จ าแลง  ดีทองอ่อน 1995 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

262 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประคองศรี  สอนสง 2182 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

263 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย โวหาร  สอนสง 2183 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

264 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง มณฑนรรห์  สุวรรณรัตน์ 2355 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)
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265 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. โสภา  หนูช่วย 2500 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

266 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เพ็ญศรี  สุขเขียว 2684 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

267 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บัญชา  สุขเขียว 2685 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

268 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย นิยม  เจริญจิต 2832 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

269 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อุไรวรรณ  ฮ่อบุตร 3144 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

270 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วินัย  ฮ่อบุตร 3145 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

271 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บุญย่ิง  พรหมฤทธ์ิ 3159 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

272 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิญญาณ์  เจริญลาภ 3196 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

273 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธนไชย  สุขเขียว 3268 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

274 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เรณู  ศิวายพราหมณ์ 3351 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

275 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ยุวดี  พรหมย้อย 3442 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

276 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มงคล  พรหมย้อย 3443 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

277 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สมบูรณ์  มีเผือก 3445 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

278 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พิพิธ  ทองจันทร์ 3481 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

279 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธาดา  สัจจพงศ์พันธ์ุ 3583 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

280 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จงดี  ไกรวงศ์ 3656 บ านาญ อ.เมืองฯ(4)

281 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย นพดล  ชนะทัพ 471 บ านาญ อ.เมืองฯ(5)ราชภัฎ,ท.,สอ.,อบจ.

282 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อัจฉรา  สุนทรปกรณ์กิจ 1989 บ านาญ อ.เมืองฯ(5)ราชภัฎ,ท.,สอ.,อบจ.

283 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จุรีย์  แสงแก้ว 2079 บ านาญ อ.เมืองฯ(5)ราชภัฎ,ท.,สอ.,อบจ.

284 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุธน  ช่วยเกิด 2345 บ านาญ อ.เมืองฯ(5)ราชภัฎ,ท.,สอ.,อบจ.

285 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง รัชชณีย์  ช่วยเกิด 2346 บ านาญ อ.เมืองฯ(5)ราชภัฎ,ท.,สอ.,อบจ.

286 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บ ารุง  สุวรรณรัตน์ 2446 บ านาญ อ.เมืองฯ(5)ราชภัฎ,ท.,สอ.,อบจ.

287 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมเกียรติ  ตันสกุล 2539 บ านาญ อ.เมืองฯ(5)ราชภัฎ,ท.,สอ.,อบจ.

288 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นันทพร  วิกรมโรจนานันท์ 2634 บ านาญ อ.เมืองฯ(5)ราชภัฎ,ท.,สอ.,อบจ.
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289 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิศิษฎ์  วิกรมโรจนานันท์ 2635 บ านาญ อ.เมืองฯ(5)ราชภัฎ,ท.,สอ.,อบจ.

290 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เอ้ือพร  ล่ิมสกุล 3628 บ านาญ อ.เมืองฯ(5)ราชภัฎ,ท.,สอ.,อบจ.

291 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมชาย  อาวุธ 156 บ านาญ อบจ.สฏ.

292 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พูลสุข  ไสยรินทร์ 242 บ านาญ อบจ.สฏ.

293 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พิรฎา  เทือกสุบรรณ 562 บ านาญ อบจ.สฏ.

294 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ไพศาล  หนูช่วย 739 บ านาญ อบจ.สฏ.

295 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปราณี  หนูช่วย 740 บ านาญ อบจ.สฏ.

296 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปุณณภา  เผ่าตระการ 1281 บ านาญ อบจ.สฏ.

297 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จีรนิจ  สุทิน 1287 บ านาญ อบจ.สฏ.

298 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วราภรณ์  ค าคง 1890 บ านาญ อบจ.สฏ.

299 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมนึก  ค าคง 2017 บ านาญ อบจ.สฏ.

300 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ชัยวัฒน์  แก้วบัวทอง 2137 บ านาญ อบจ.สฏ.

301 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปราณี  แก้วบัวทอง 2138 บ านาญ อบจ.สฏ.

302 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ปรีชา  บุญสุวรรณ 2873 บ านาญ อบจ.สฏ.

303 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธีรวัฒน์  รัตนกุล 3187 บ านาญ อบจ.สฏ.

304 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จินตวีร์  โรยทองค า 2688 บ านาญทน.สุราษฎร์ธานี(หักธ.ส้ินเดือน)

305 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อภัย  เทพญา 38 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

306 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง มารศรี  เทพญา 52 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

307 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นงเยาว์  ทองมาก 679 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

308 เมืองสุราษฎร์ธานี พ.ต.ท. วิรัตน์  ทองมาก 680 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

309 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประพิศ  โอทอง 714 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

310 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วนิดา  โกละกะ 745 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

311 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ฐิติ  โกละกะ 746 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

312 เมืองสุราษฎร์ธานี พ.ท. ชิต  พรหมเดช 747 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
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313 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จินตนา  พรหมเดช 748 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

314 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วีระชัย  กรวยทองกุล 844 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

315 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง คูณสุข  ฉายสง่า 990 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

316 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. น้ าเพชร  รอดแก้ว 1003 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

317 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุทญ์ธาวีม์  มากชู 1041 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

318 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อดิศักด์ิ  สัมฤทธ์ิ 1167 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

319 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิจิตรา  จรูญสนองกิจ 1334 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

320 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พิศิษฏ์  เนียมกุล 1361 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

321 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ยุพิน  ไกรเกตุ 1816 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

322 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ไพศาล  วารีวะนิช 2186 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

323 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อารี  พัฒนแช่ม 2609 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

324 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ค านึง  หิรัญรัศมี 2611 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

325 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุเวช  รุ่งแดง 2783 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

326 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วนิดา  รุ่งแดง 2784 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

327 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุจิตรา  แพวิเศษ 2869 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

328 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วทัญญู  เทพญา 2959 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

329 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อรปภา  ฐานะกาญจน์ 3057 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

330 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุรัตนา  รัตนานุพงศ์ 3062 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

331 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ภัสรัสนันท์  เทพเจริญ 3117 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

332 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วรรณี  นนทวิโรฒ 3487 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

333 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประไพ  พลศร 3554 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

334 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อ าพล  พลศร 3558 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

335 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นันทรัตน์  สุขเกษม 3570 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

336 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ศักดา  รัตนมุสิก 3581 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
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337 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย นันธนชัย  เทพเจริญ 3590 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

338 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เฉลียว  อัครพงศธร 3623 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

339 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พูลศรี  ทองพัฒน์ 3629 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

340 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุรชัย  คิวเจริญ 3630 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

341 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จงดี  คิวเจริญ 3631 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

342 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุรีวรรณ  เขตอนันต์ 3632 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

343 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เกษม  เขตอนันต์ 3633 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

344 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พรทิพย์  ปลอดภัย 3668 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

345 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พรทิพย์  เปรมประสงค์ 3717 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

346 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ถิรวรรณ  กองชาวนา 3723 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

347 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ดิเรก  กองชาวนา 3724 บ านาญเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

348 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ณรงค์  พุทธิชีวิน 763 บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ

349 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พจนีย์  สุวัฒนานุกร 996 บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ

350 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กัญญา  จันทร์ทอง 999 บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ

351 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ดวงรัตน์  ปัทมเรขา 1348 บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ

352 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย โอภาส  อ่อนทองหลาง 2286 บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ

353 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พวงรัตน์  พวงเดช 2538 บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ

354 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ทรงศักด์ิ  ล้ิมสุรัตน์ 2999 บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ

355 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เสรี  ด้วงค าจันทร์ 3448 บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ

356 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ชลลดา  เล่ือมใสสุข 3726 บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ

357 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ทรงศักด์ิ  เล่ือมใสสุข 3784 บ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ

358 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กลอยใจ  อักษรชู 15 บ านาญอ าเภอเมือง

359 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พรรณี  คุ้มไทย 31 บ านาญอ าเภอเมือง

360 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย กมล  คุ้มไทย 32 บ านาญอ าเภอเมือง
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361 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. นงเยาว์  เพ็งบุญ 33 บ านาญอ าเภอเมือง

362 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จริยา  ศรียาภัย 139 บ านาญอ าเภอเมือง

363 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วรรณี  เพชรกลับ 162 บ านาญอ าเภอเมือง

364 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พเยาว์  เวชพราหมณ์ 190 บ านาญอ าเภอเมือง

365 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กาญจนา  สงนุ้ย 240 บ านาญอ าเภอเมือง

366 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ยวงพร  กล่อมเอ่ียม 254 บ านาญอ าเภอเมือง

367 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ชุลี  คุ้มรัตน์ 300 บ านาญอ าเภอเมือง

368 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. นุกูล  ชัยรัตนะ 324 บ านาญอ าเภอเมือง

369 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุพิชชา  โกศล 327 บ านาญอ าเภอเมือง

370 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อรวรรณ  กองมณี 329 บ านาญอ าเภอเมือง

371 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สน่ัน  นิลสวัสด์ิ 331 บ านาญอ าเภอเมือง

372 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พิณัฏฐา  ศรีสิทธิยานนท์ 334 บ านาญอ าเภอเมือง

373 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ดรุณรัตน์  ทองนุ่ม 335 บ านาญอ าเภอเมือง

374 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สิริชัย  วงศ์พัฒนกิจ 343 บ านาญอ าเภอเมือง

375 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จิราพร  ชีระกาญจน์ 365 บ านาญอ าเภอเมือง

376 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ส าราญ  สมณะ 382 บ านาญอ าเภอเมือง

377 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จุฑา  เกตกินทะ 405 บ านาญอ าเภอเมือง

378 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อภิญญา  เผือกสวัสด์ิ 407 บ านาญอ าเภอเมือง

379 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อ านวย  นาคเพชรพูล 428 บ านาญอ าเภอเมือง

380 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิมล  นาคเพชรพูล 429 บ านาญอ าเภอเมือง

381 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กรรณิการ์  พัฒนเดช 449 บ านาญอ าเภอเมือง

382 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ณัชพล  เกตกินทะ 455 บ านาญอ าเภอเมือง

383 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ไมตรี  เผือกสวัสด์ิ 457 บ านาญอ าเภอเมือง

384 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมศักด์ิ  สงนุ้ย 480 บ านาญอ าเภอเมือง
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385 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วันทนี  เหมทานนท์ 481 บ านาญอ าเภอเมือง

386 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ดีรพร  ซุ่นสกุล 507 บ านาญอ าเภอเมือง

387 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พูลศรี  สุภัทรประทีป 534 บ านาญอ าเภอเมือง

388 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พรทิพย์  ปาลคะเชนทร์ 557 บ านาญอ าเภอเมือง

389 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิลาวัณย์  แดงก่อเก้ือ 597 บ านาญอ าเภอเมือง

390 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บรรจง  แดงก่อเก้ือ 598 บ านาญอ าเภอเมือง

391 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประนัย  สมเศรษฐ์ 601 บ านาญอ าเภอเมือง

392 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อาภา  สาเมือง 618 บ านาญอ าเภอเมือง

393 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พรสุข  ชูทอง 681 บ านาญอ าเภอเมือง

394 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สายชล  ขจรธีรสกุล 693 บ านาญอ าเภอเมือง

395 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มณีโชติ  แพเรือง 718 บ านาญอ าเภอเมือง

396 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สดศรี  พรศิริเมฆินทร์ 760 บ านาญอ าเภอเมือง

397 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุชาติ  ทวยเจริญ 781 บ านาญอ าเภอเมือง

398 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อุบลรัตน์  ทวยเจริญ 782 บ านาญอ าเภอเมือง

399 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ไพฑูรย์  พรศิริเมฆินทร์ 798 บ านาญอ าเภอเมือง

400 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ไพรัตน์  เพชรทอง 824 บ านาญอ าเภอเมือง

401 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นันทนา  บุญอ่ิม 983 บ านาญอ าเภอเมือง

402 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประสาน  บ้วนเพชร 987 บ านาญอ าเภอเมือง

403 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อ าพน  เหล่าพราหมณ์ 989 บ านาญอ าเภอเมือง

404 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สิทธิเดช  วิเชียรชัย 1024 บ านาญอ าเภอเมือง

405 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ปภพ  ค ารณฤทธิศร 1026 บ านาญอ าเภอเมือง

406 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ทรงวิทย์  เกิดก่อ 1065 บ านาญอ าเภอเมือง

407 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิวัฒน์  อักษรชู 1068 บ านาญอ าเภอเมือง

408 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย กมลศักด์ิ  ไชยมุสิก 1113 บ านาญอ าเภอเมือง
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409 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ส ารวม  วัชรมูสิก 1126 บ านาญอ าเภอเมือง

410 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ณิชพัณณ์  ศักด์ิโช 1140 บ านาญอ าเภอเมือง

411 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ชูชัย  บุญชู 1142 บ านาญอ าเภอเมือง

412 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เจริญ  จีระพงศ์ 1147 บ านาญอ าเภอเมือง

413 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อนงค์นิตย์  นวมเศวตร์ 1178 บ านาญอ าเภอเมือง

414 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย จรัล  คัมภีร์ภัทร 1227 บ านาญอ าเภอเมือง

415 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. วรรณดี  จันทร์ภักดี 1268 บ านาญอ าเภอเมือง

416 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มนูญ  สาขะมุติ 1273 บ านาญอ าเภอเมือง

417 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พึงพิศ  สาขะมุติ 1274 บ านาญอ าเภอเมือง

418 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง มานิดา  บ้วนเพชร 1275 บ านาญอ าเภอเมือง

419 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมหมาย  เมตตาจิต 1381 บ านาญอ าเภอเมือง

420 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ทัศนีย์  หวานสนิท 1410 บ านาญอ าเภอเมือง

421 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ธรรมประภาส  เรืองทอง 1441 บ านาญอ าเภอเมือง

422 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ภัทริน  รอดเจริญ 1492 บ านาญอ าเภอเมือง

423 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พรชัย  ปลอดจินดา 1517 บ านาญอ าเภอเมือง

424 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ทฤษฎี  ปลอดจินดา 1518 บ านาญอ าเภอเมือง

425 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุมนา  ภู่ไพบูลย์ 1554 บ านาญอ าเภอเมือง

426 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วรรณภา  พงศ์พุทธางกูร 1626 บ านาญอ าเภอเมือง

427 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุกัญญา  ชูทอง 1762 บ านาญอ าเภอเมือง

428 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมนึก  เกตุแสง 1788 บ านาญอ าเภอเมือง

429 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมโภชน์  เจ๊ะยะหลี 1953 บ านาญอ าเภอเมือง

430 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุภักด์ิ  มุขดาร์ 1973 บ านาญอ าเภอเมือง

431 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมชาย  คงเทพ 1986 บ านาญอ าเภอเมือง

432 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วีรยา  นิตย์มี 2051 บ านาญอ าเภอเมือง
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433 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พวงรัชต์  คงเหล่า 2077 บ านาญอ าเภอเมือง

434 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุวิช  การพร้อม 2092 บ านาญอ าเภอเมือง

435 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เสาวรัตน์  การพร้อม 2093 บ านาญอ าเภอเมือง

436 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วัลย์เพียร  จานทอง 2225 บ านาญอ าเภอเมือง

437 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พัชรา  วีระเผ่า 2236 บ านาญอ าเภอเมือง

438 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กฤษณา  วีระสุนทร 2270 บ านาญอ าเภอเมือง

439 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. เพ็ญพรรณ  เกตุสุวรรณ 2293 บ านาญอ าเภอเมือง

440 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อรพรรณ  สมบัติไทย 2309 บ านาญอ าเภอเมือง

441 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. พิมณริยา  วัชรนาถ 2311 บ านาญอ าเภอเมือง

442 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุมิตรา  ชนะทัพ 2314 บ านาญอ าเภอเมือง

443 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ดุษฎี  สมตน 2350 บ านาญอ าเภอเมือง

444 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ยุพิน  ปานดี 2428 บ านาญอ าเภอเมือง

445 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ดวงจันทร์  ขาวนวน 2429 บ านาญอ าเภอเมือง

446 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุวนัย  ทองสุข 2449 บ านาญอ าเภอเมือง

447 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พรรัตน์  ราชฉวาง 2463 บ านาญอ าเภอเมือง

448 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุชา  ราชฉวาง 2464 บ านาญอ าเภอเมือง

449 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ฉวีวรรณ  นุ้ยบ้านด่าน 2565 บ านาญอ าเภอเมือง

450 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ศศิธร  โรจนวีระ 2566 บ านาญอ าเภอเมือง

451 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิเชียร  ปาลโมกข์ 2663 บ านาญอ าเภอเมือง

452 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พรเพ็ญ  ทวยเจริญ 2697 บ านาญอ าเภอเมือง

453 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ชุลีรัตน์  เจริญศรี 2742 บ านาญอ าเภอเมือง

454 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ธัญญลักษณ์  หนูนิล 2760 บ านาญอ าเภอเมือง

455 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เอนก  หนูนิล 2761 บ านาญอ าเภอเมือง

456 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. เพ็ญประภา  ตันติเวชวงศ์ 2770 บ านาญอ าเภอเมือง
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457 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กอบกุล  โภคภิรมย์ 2797 บ านาญอ าเภอเมือง

458 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วีระศักด์ิ  วีระเผ่า 2809 บ านาญอ าเภอเมือง

459 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศรีสุรัตน์  ศรียาภัย 2825 บ านาญอ าเภอเมือง

460 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บุญเก้ือ  กากแก้ว 2841 บ านาญอ าเภอเมือง

461 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ส าลี  อุทัชมาศ 2854 บ านาญอ าเภอเมือง

462 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สิริชัย  อุทัชมาศ 2855 บ านาญอ าเภอเมือง

463 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. มณฑา  หม่ืนชนะ 2900 บ านาญอ าเภอเมือง

464 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุณี  โรจนเมธีสกุล 2906 บ านาญอ าเภอเมือง

465 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อารี  กุลพร้อม 2934 บ านาญอ าเภอเมือง

466 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ณรงค์  จาวิสูตร 3051 บ านาญอ าเภอเมือง

467 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อภัยรัตน์  ทิพย์พินิจ 3101 บ านาญอ าเภอเมือง

468 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง น่ิมนวล  จงทอง 3104 บ านาญอ าเภอเมือง

469 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธรรมรัตน์  ทิพย์บุญทอง 3105 บ านาญอ าเภอเมือง

470 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สายพรรณ  ธรรมจารุวัฒน์ 3121 บ านาญอ าเภอเมือง

471 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นัยนา  ศักดา 3135 บ านาญอ าเภอเมือง

472 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ทัศนีย์  จิรานันท์ 3139 บ านาญอ าเภอเมือง

473 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปราณีต  ประพันธ์ 3179 บ านาญอ าเภอเมือง

474 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จินตนา  สุพันทวี 3183 บ านาญอ าเภอเมือง

475 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศศิธร  คู่ควร 3277 บ านาญอ าเภอเมือง

476 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เนติพันธ์  หีตจันทร์ 3328 บ านาญอ าเภอเมือง

477 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อุไรวรรณ  วชิรเชาวพงศ์ 3336 บ านาญอ าเภอเมือง

478 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศิรินาฏ  เพชรรัตน์ 3347 บ านาญอ าเภอเมือง

479 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง คนึงนิจ  อันติมานนท์ 3348 บ านาญอ าเภอเมือง

480 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วันทนีย์  ก่อสกุล 3349 บ านาญอ าเภอเมือง
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481 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เยาวมิตร  พาโอภาส 3373 บ านาญอ าเภอเมือง

482 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิริยะ  อนุพงศ์ 3418 บ านาญอ าเภอเมือง

483 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย จักรกฤตย์  แสวงจิตต์ 3425 บ านาญอ าเภอเมือง

484 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สิริลักษณ์  ช่วยสงค์ 3431 บ านาญอ าเภอเมือง

485 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศิริ  กาพย์เกิด 3432 บ านาญอ าเภอเมือง

486 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประชา  โชติรัตน์ 3444 บ านาญอ าเภอเมือง

487 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิวัฒน์  รอดเกิด 3515 บ านาญอ าเภอเมือง

488 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สน่ัน  นิลสวัสด์ิ 3548 บ านาญอ าเภอเมือง

489 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ไพรัตน์  ภูวร 3571 บ านาญอ าเภอเมือง

490 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ชุมศรี  เสือเปีย 3609 บ านาญอ าเภอเมือง

491 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย โสพิน  พรหมปาน 3615 บ านาญอ าเภอเมือง

492 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมศักด์ิ  นุ้ยมัย 3616 บ านาญอ าเภอเมือง

493 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง มะลิ  นุ้ยมัย 3617 บ านาญอ าเภอเมือง

494 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จงกล  ศรีชู 3618 บ านาญอ าเภอเมือง

495 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นวลน้อย  บรรจงเกล้ียง 3651 บ านาญอ าเภอเมือง

496 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เสาวลักษณ์  หนูรอด 3670 บ านาญอ าเภอเมือง

497 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ณรงค์  หนูรอด 3671 บ านาญอ าเภอเมือง

498 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุรพล  เพชรชนะ 3679 บ านาญอ าเภอเมือง

499 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ทวี  ทองปลูก 3681 บ านาญอ าเภอเมือง

500 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิมลรัตน์  ชูฉิม 3692 บ านาญอ าเภอเมือง

501 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิเชียร  ชูฉิม 3698 บ านาญอ าเภอเมือง

502 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วันเพ็ญ  ขวัญพุฒ 3701 บ านาญอ าเภอเมือง

503 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมคิด  ขวัญพุฒ 3703 บ านาญอ าเภอเมือง

504 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อิงอร  จิตร์เลขา 3708 บ านาญอ าเภอเมือง
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505 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิสิทธ์ิ  จิตร์เลขา 3709 บ านาญอ าเภอเมือง

506 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประเสริฐ  วงศ์สุบรรณ 3710 บ านาญอ าเภอเมือง

507 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จรุงพร  ลิมปนารมณ์ 3725 บ านาญอ าเภอเมือง

508 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุรชัย  แพเพชรทอง 3729 บ านาญอ าเภอเมือง

509 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิชิต  ทองค างาม 3738 บ านาญอ าเภอเมือง

510 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จ าปี  ทองค างาม 3739 บ านาญอ าเภอเมือง

511 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย โชติพันธ์  มากศิริ 3752 บ านาญอ าเภอเมือง

512 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุภาภรณ์  ก่อวนิช 3755 บ านาญอ าเภอเมือง

513 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จันทนี  สุขขัง 3768 บ านาญอ าเภอเมือง

514 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บัญญัติ  สุขขัง 3769 บ านาญอ าเภอเมือง

515 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สมจิตร  กลับวิเศษ 3770 บ านาญอ าเภอเมือง

516 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ชันษา  พลายชุม 3774 บ านาญอ าเภอเมือง

517 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมหมาย  พลายชุม 3775 บ านาญอ าเภอเมือง

518 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ศรัณย์  รอดเจริญ 3782 บ านาญอ าเภอเมือง

519 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เพ็ญศรี  พรหมอักษร 836 บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน)

520 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มานพ  ห่อเพชร 1404 บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน)

521 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุวรรณี  ณ. พัทลุง 2458 บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน)

522 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุวรรณลา  ฉิมเรศ 2919 บ านาญอ าเภอเมือง (หัก ธ.ส้ินเดือน)

523 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. จรัสศรี  ถ่ินพังงา 3761 บ าเหน็จบ านาญพ้นสภาพ

524 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สงบ  สิงสันจิตร 1563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

525 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศันสนีย์  ชูเช้ือ 3118 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

526 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พงษ์ชาย  ชูเช้ือ 3119 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

527 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นุชนันต์  สัจจาเฉลียว 3123 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

528 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ฐาณิตา  อินทร์ด า 3466 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
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529 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บัวแก้ว  ไหมเครือแก้ว 3649 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

530 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุกัญญา  ไหมเครือแก้ว 3659 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

531 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศรีภัคนิชญ์  วิจิตร์พงศา 362 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

532 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุจิตรา  เทียนแพ 702 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

533 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มาณพ  เทียนแพ 703 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

534 เมืองสุราษฎร์ธานี ว่าท่ีร.ต. ทวีศักด์ิ  ยศถา 713 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

535 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เกรียงไกร  แก้วมีศรี 1363 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

536 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธีรศักด์ิ  ทองม่ันคง 1367 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

537 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อรรถกฤต  แป้นเช้ือ 1528 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

538 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย กะวิลาศ  สุวประพันธ์ 1772 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

539 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. นิตยา  ผลพูลเกิด 1864 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

540 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พัชรี  พงษ์รามัญ 3378 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

541 เมืองสุราษฎร์ธานี น.อ. เฉลียว  พงษ์รามัญ 3379 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

542 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธนวัฒน์  บุญทรง 3420 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

543 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ม่ิงขวัญ  ดวงแข 3421 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

544 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ชุมพล  ศรีสังข์ 3763 ย้ายไปต่างจังหวัด (ประสงค์เป็นสมาชิก)

545 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. รัตตินันท์  อัตตสัมพันธ์ 1145 ย้ายภายในจังหวัด (รอปรับปรุง)

546 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย กิติยา  แก้วผุดผ่อง 2290 ย้ายภายในจังหวัด (รอปรับปรุง)

547 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมศักด์ิ  รักเมือง 3066 ย้ายภายในจังหวัด (รอปรับปรุง)

548 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย คัมภีรนาท  นวนหนู 2307 ร.ร.กีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

549 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิไลภรณ์  ฮะทะโชติ 1541 ร.ร.ตวงวิชช์พัฒนา

550 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สิตนันท์  เอกจินดา 1804 ร.ร.ตวงวิชช์พัฒนา

551 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. วิไลลักษณ์  สังค ามี 2144 ร.ร.ตวงวิชช์พัฒนา

552 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. พรรชล  แสงเวช 3241 ร.ร.ตวงวิชช์พัฒนา
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553 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประสิทธ์ิ  เสวกวัง 1108 ร.ร.เทพมิตรศึกษา

554 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อนันต์  อินทร์จันทร์ 1585 ร.ร.เทพมิตรศึกษา

555 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง รัชดาพร  โสมขันเงิน 1823 ร.ร.เทพมิตรศึกษา

556 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บุญญา  ย้อยยางทอง 2315 ร.ร.เทพมิตรศึกษา

557 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เดชา  ไทยมานิตย์ 3281 ร.ร.เทพมิตรศึกษา

558 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อ้อยใจ  พัฒนเจริญ 3601 ร.ร.เทพมิตรศึกษา

559 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ร่ืนฤดี  สัมฤทธ์ิ 1002 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

560 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย กิตติ  ลีวิริยะพันธ์ุ 1643 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

561 เมืองสุราษฎร์ธานี ว่าท่ีร.ต.หญิง ขวัญกมล  ม่วงศรี 1676 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

562 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ณภัทรชนก  สุทธิชยาพิพัฒน์ 1678 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

563 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ภาณุวัฒน์  จรูญรักษ์ 1693 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

564 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ณรงค์ฤทธ์ิ  พรัดเมือง 1694 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

565 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมพร  ณ  พัทลุง 1719 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

566 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พิชญรัตน์  เรืองศรี 2169 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

567 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บุญยืน  รัตนบุรี 2171 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

568 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เจริญ  ขุนปักษี 2187 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

569 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประภาพร  ขุนปักษี 2188 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

570 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง รติมา  เจียวก๊ก 2283 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

571 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ณิชาภัทร  เอียดเกล้ียง 2335 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

572 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ชฎารัตน์  พิศภักด์ิ 2605 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

573 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วนิดา  รอดเจริญ 3063 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

574 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สามารถ  พิศภักด์ิ 3290 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

575 เมืองสุราษฎร์ธานี ว่าท่ีพันตรี สมชาย  ทองพิทักษ์ 3322 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

576 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. นิภา  จันทรักษ์ 3748 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
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577 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมสุข  วุฒิโภค 3749 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

578 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมโชค  สุทธินุ้ย 3779 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

579 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุดารัตน์  สุทธินุ้ย 3780 ร.ร.เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

580 เมืองสุราษฎร์ธานี นางสาว ณัฐภัค  สัมฤทธ์ิ 897 ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)

581 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เบ็ญจวรรณ  กางกรณ์ 1004 ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)

582 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กนกพร  จิญกาญจน์ 722 ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

583 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จรุวรรณ  ช่วยรักษา 834 ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

584 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กรรณิกา  มีสิทธ์ิ 977 ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

585 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย นพพรรณ  จิญกาญจน์ 1288 ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

586 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปิยพรรณ  วรินทรเวช 1524 ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

587 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เตือนใจ  เหล่าพราหมณ์ 1706 ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

588 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. รัตนา  บัวเพชร 1111 ร.ร.เทศบาล 5

589 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุนทรี  เจษฎาเมธานนท์ 1421 ร.ร.เทศบาล 5

590 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย จ านงค์  เจษฎาเมธานนท์ 1422 ร.ร.เทศบาล 5

591 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อมรรัตน์  อินทวงศ์ 1878 ร.ร.เทศบาล 5

592 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อรอุมา  เนาวพันธ์ 3243 ร.ร.เทศบาล 5

593 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุรพล  พันธ์ุทอง 3622 ร.ร.เทศบาล 5

594 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. สิริมา  งามศุภกร 3657 ร.ร.เทศบาล 5

595 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุภาพร  งามศุภกร 3658 ร.ร.เทศบาล 5

596 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จิตราพร  แสงแก้ว 3689 ร.ร.เทศบาล 5

597 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นงนุช  ดีทองอ่อน 3765 ร.ร.เทศบาล 5

598 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปรีดา  โสภา 3766 ร.ร.เทศบาล 5

599 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เจษฎา  โสภา 3767 ร.ร.เทศบาล 5

600 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. อรอนงค์  รุ่งเรือง 1365 ร.ร.ธิดาแม่พระ
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601 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. วันทนา  เก้ือหนุน 1369 ร.ร.ธิดาแม่พระ

602 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เสาวภา  เหล็กเจริญ 1587 ร.ร.ธิดาแม่พระ

603 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ผกาพันธ์ุ  ใจสมบูรณ์ 2521 ร.ร.ธิดาแม่พระ

604 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สัญญา  ใจสมบูรณ์ 2522 ร.ร.ธิดาแม่พระ

605 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ธมลวรรณ  ชาวเหนือ 3353 ร.ร.ธิดาแม่พระ

606 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สมาน  ชาวเหนือ 3354 ร.ร.ธิดาแม่พระ

607 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อนุวัฒน์  ฟองแก้ว 3371 ร.ร.ธิดาแม่พระ

608 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุกานดา  ขันใส 3467 ร.ร.ธิดาแม่พระ

609 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธรรม  เล่ืองสุนทร 965 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง

610 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปุณิกา  วงศ์วานิช 1092 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง

611 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ทิพย์วรรณ  อมรมณีทิพย์ 2712 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง

612 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปิยะนารถ  เกตุแก้ว 2774 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง

613 เมืองสุราษฎร์ธานี พ.อ. สุรินทร์  เกตุแก้ว 2775 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง

614 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อรัญญา  อินทปัน 2808 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง

615 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สมคิด  ชูหนู 3483 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง

616 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วรรณริษา  ศิริยงค์ 3577 ร.ร.นิคมสร้างตนเอง

617 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วราพร  โนจ๊ะ 930 ร.ร.บ้านคลองสุข

618 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ฐิติรัตน์  อุทัยรัตน์ 2523 ร.ร.บ้านคลองสุข

619 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ตุ้ม  กลับขัน 3476 ร.ร.บ้านควนยูง

620 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ส าอางค์  จินตนพันธ์ 818 ร.ร.บ้านซอย 2

621 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย กฤษณะ  นิคมประศาสน์ 2033 ร.ร.บ้านทอนหญ้าปล้อง

622 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มโนช  ฮ่ันสกุล 2936 ร.ร.บ้านท่าเพชร

623 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ชญาภา  ศรีทอง 712 ร.ร.บ้านโพหวาย

624 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วีระพงค์  ไชยามาตย์ 822 ร.ร.บ้านโพหวาย
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625 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เกตุนภา  เรืองเดช 2361 ร.ร.บ้านโพหวาย

626 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. กรรณิการ์  ทองจันทร์ 3002 ร.ร.บ้านโพหวาย

627 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ศินีนาถ  แซ่ต้ัง 2272 ร.ร.บ้านสันติสุข

628 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิมลศรี  คุ้มพยันต์ 2844 ร.ร.บ้านสันติสุข

629 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ฐิติวัลค์ุ  เอียดนิมิตร 1515 ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

630 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บุญเชาว์  ไพฑูรย์ 2323 ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

631 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปุณณภัสสร์  สุขเจริญ 3114 ร.ร.มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี

632 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. สีสุดา  เมฆเสน 634 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

633 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ชลอ  พรหมก าเนิด 678 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

634 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สิรวิชญ์  เมฆเสน 743 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

635 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พรทิพย์  ข าอนันต์ 1012 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

636 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วัลภา  ศรีเจริญ 1069 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

637 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จิตรา  ไชยจันดี 1731 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

638 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จิราพร  พรหมชิต 1732 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

639 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วรรณวิมล  สุขเมือง 1848 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

640 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง รพีพัฒน์  เพ่ิมพารารักษ์ 2053 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

641 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นัยนา  ร าไพ 2100 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

642 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สนุก  เพชรคุ้ม 2912 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

643 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เฉลา  เพชรคุ้ม 2916 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

644 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จันทนา  ร่างใหญ่ 2921 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

645 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เสาวลี  พัฒนรักษ์ 2926 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

646 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วันธนา  อนุกูล 2930 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

647 เมืองสุราษฎร์ธานี ด.ต. อนันท์  อนุกูล 2931 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

648 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย นิพนธ์  พัฒนรักษ์ 2941 ร.ร.มานิตานุเคราะห์
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649 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุรพงษ์  ไชยจันดี 2943 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

650 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กันยา  ศรีสิริ 3039 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

651 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บุญมานพ  จันทร์สงฆ์ 3052 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

652 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประภา  จันทร์สงฆ์ 3053 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

653 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เจริญกิจ  จันทร์ตรี 3200 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

654 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย นิพนธ์  บุระชัด 3205 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

655 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อรอินทร์  ศรีพุ่ม 3301 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

656 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ตระการศักด์ิ  จูจันทร์ 3302 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

657 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง หนูเย่ียม  นาคทองแก้ว 3363 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

658 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นพวรรณ  วงศ์ไพสิฐพิศาล 3364 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

659 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประเสริฐ  ศรีสิริ 3453 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

660 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมบูรณ์  สุขแสน 3456 ร.ร.มานิตานุเคราะห์

661 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มนตรี  แสนเฉย 863 ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี

662 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ทวีศักด์ิ  อินทร์เน่ือง 871 ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี

663 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย จ าลอง  พร้ิงจ ารัส 954 ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี

664 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วัชโรดม  วีแก้ว 955 ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี

665 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ธวัลรัตน์  พร้ิมพราย 1050 ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี

666 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พิชามญช์ุ  ตันติวิวัทน์ 1127 ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี

667 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ศุภกิตต์ิ  ใจแจ้ง 1337 ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี

668 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปรางทิพย์  อรัญไสว 1735 ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี

669 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธีระพงศ์  จันทร์เพชร 1778 ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี

670 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วราวุธ  รัตนานุพงศ์ 3064 ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี

671 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จารุณี  บุญรอด 3260 ร.ร.เมืองสุราษฎร์ธานี

672 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. จิตติมา  เล่ือนเพชร 1193 ร.ร.ยุวศึกษา
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673 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สนทยา  สิทธาพิทักษ์พงศ์ 1841 ร.ร.ยุวศึกษา

674 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุพรรัตน์  บุญญาปฎิภา 2441 ร.ร.วัดกลางใหม่

675 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง รัชนี  รัตนพันธ์ 332 ร.ร.วัดนทีคมเขต

676 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. สุวิดา  นิติไชย 1269 ร.ร.วัดบางใบไม้

677 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จงกล  มะอนันต์ 1270 ร.ร.วัดบางใบไม้

678 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. สุธัญญา  ยมพุก 1302 ร.ร.วัดบางใบไม้

679 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง คมคาย  พิสุทธิโกศล 2117 ร.ร.วัดบางใบไม้

680 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมชาย  พิสุทธิโกศล 2118 ร.ร.วัดบางใบไม้

681 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นภาพร  ศรีทองกุล 2550 ร.ร.วัดบางใบไม้

682 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง รัษฏา  วิชัยดิษฐ 2553 ร.ร.วัดบางใบไม้

683 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มังกร  สฤษดิสุข 3410 ร.ร.วัดบางใบไม้

684 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สถาพร  วรรณะ 3416 ร.ร.วัดบุญบันเทิง

685 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จุรีรัตน์  ไชยวรรณ 2736 ร.ร.วัดประสิทธาราม

686 เมืองสุราษฎร์ธานี พ.ต.ท. สุนิตย์  ไชยหาญ 75 ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต

687 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อุบลวรรณ  ไทยนุกูล 2845 ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต

688 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง มนฤทัย  แพศักด์ิ 3272 ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต

689 เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ท. สุวินัย  แพศักด์ิ 3273 ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต

690 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประเทือง  วีระสมบูรณ์ 3285 ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต

691 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง มุกดา  หนูเล็ก 3352 ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต

692 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จิรานันต์  แก้วมีศรี 3604 ร.ร.วัดโพธ์ินิมิต

693 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สาธิต  สร้างสกุล 1483 ร.ร.วัดสมหวัง

694 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. พวงรัตน์  จันทร์เอียด 2542 ร.ร.วัดสมหวัง

695 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุพัสตรา  ผลินสุคนธ์ 1432 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

696 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จุรีรัตน์  ชูขันธ์ 1736 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
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697 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วรรณดี  ปานดี 1754 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

698 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประจวบ  ปานดี 1755 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

699 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุธาทิพย์  ด ารงเกียรติ 3219 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

700 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บุญชู  แก้วค า 3265 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี

701 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย นพรัตน์  ขวัญทอง 51 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี **

702 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อารีย์  ชนะพล 1844 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี **

703 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เผด็จ  ขวัญทอง 3530 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี **

704 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กอบกุล  ขวัญทอง 3531 ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี **

705 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศุภมาศ  หอยสกุล 895 ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้

706 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุนทร  พุ่มจันทร์ 1666 ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้

707 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วินัย  เรืองศรี 1734 ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้

708 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ชนิดาภา  บัวศรี 1737 ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้

709 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ซัลมา  เสลาคุณ 1742 ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้

710 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สนอง  เสลาคุณ 1743 ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้

711 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สายใจ  คงช่ืน 1744 ร.ร.สอนคนตาบอดภาคใต้

712 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ชนัญชิดา  ทิพย์ญาณ 2954 ร.ร.สัมพันธศึกษา

713 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จิราพร  ศรีภักดี 981 ร.ร.สุราษฎร์ธานี

714 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อุไร  เฟ่ืองฟู 1265 ร.ร.สุราษฎร์ธานี

715 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จิตรอนงค์  คงแก้ว 1759 ร.ร.สุราษฎร์ธานี

716 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมเกียรติ  จรูญรักษ์ 2026 ร.ร.สุราษฎร์ธานี

717 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เจริญ  ผิวนิล 3235 ร.ร.สุราษฎร์ธานี

718 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วนัสนันท์  ศรีสุวรรณ 3464 ร.ร.สุราษฎร์ธานี

719 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง มลิวัลย์  อุดมพันธ์ 3641 ร.ร.สุราษฎร์ธานี

720 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ภาทิพ  ศรีสุทธ์ิ 3642 ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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721 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พงษ์ศักด์ิ  ทวีสุข 1768 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2

722 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุริยา  นาคใหญ่ 1780 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2

723 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุชีรา  ชูแก้ว 2354 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2

724 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมญา  แพ่งรักษ์ 3069 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2

725 เมืองสุราษฎร์ธานี ว่าท่ีร.ต. เอกชัย  ทองเจริญ 3212 ร.ร.สุราษฎร์ธานี  2

726 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เอนก  นวลมังลอ 94 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

727 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุวลี  ประเสริฐ 409 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

728 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย กัลยา  แผ้วชนะ 569 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

729 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ผ่องศรี  ธานีวงศ์ 593 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

730 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สมร  เผือกเดช 616 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

731 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประทักษ์  ทิพย์ชิต 826 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

732 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จันทร์จิรา  พัฒนสิงห์ 1148 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

733 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เชาว์  ชัยณรงค์ 1162 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

734 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อุบลรัตน์  สุขนาวา 1779 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

735 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วรรณา  นุ่นชูผล 1783 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

736 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จุฑารัตน์  เค่ียนบุ้น 1882 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

737 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประยงค์  สัจจพงศ์พันธ์ุ 2431 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

738 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กนกวรรณ  จันทภาโส 2604 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

739 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุดารัตน์  ศิริวัฒนะสกุล 3244 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

740 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ขจิตร  พัดเค่ียม 3409 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

741 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุรีย์พร  ยุติธรรม 3643 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา

742 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อ าภา  ต้ังฐานานุศักด์ิ 1709 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2

743 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ปาริชาต  ข้ามสาม 3381 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2

744 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สกูล  จันทสุวรรโณ 3395 ร.ร.สุราษฎร์พิทยา 2
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745 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุวิทย์  ขุนพรหม 963 ร.ร.อนุบาลกุลบุตร

746 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย รัชพล  เนียมกุล 2437 ร.ร.อนุบาลกุลบุตร

747 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จันทมณี  เนียมกุล 2465 ร.ร.อนุบาลกุลบุตร

748 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. รัชนีวรรณ  ปราบพล 2503 ร.ร.อนุบาลกุลบุตร

749 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ณัฐขนิษฐ  เหล็กสิงห์ 3655 ร.ร.อนุบาลกุลบุตร

750 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เสริมศักด์ิ  ศรีวิเชียร 112 ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี

751 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ช่ืนฤดี  ทองศรี 197 ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี

752 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ศุภกิจ  บุญเลิศกุล 831 ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี

753 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. สุดาวรรณ  แพกุล 2334 ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี

754 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กรองแก้ว  ทิพย์วงศ์ 2402 ร.ร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี

755 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมคิด  ทิพย์เพ็ง 894 รอย้ายรอโอน

756 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ยาใจ  วิชัยดิษฐ์ 1150 รอย้ายรอโอน

757 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จิตติมา  อนุมาตร 1202 รอย้ายรอโอน

758 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศุภลักษณ์  วิเศษโชค 1496 รอย้ายรอโอน

759 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อาภรณ์  พัวพันธ์ 1748 รอย้ายรอโอน

760 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุรศักด์ิ  ทิพย์โสธร 2303 รอย้ายรอโอน

761 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุนิษา  ศรีเปาระยะ 2531 รอย้ายรอโอน

762 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เฉลิม  ศรีเปาระยะ 2532 รอย้ายรอโอน

763 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จุรีพร  ทวนทอง 3206 รอย้ายรอโอน

764 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปาลิดา  ช านาญอักษร 3258 รอย้ายรอโอน

765 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วัฒนา  รัตนานุพงศ์ 25 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

766 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วันทนี  เก้ือกล่ิน 172 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

767 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จรัสศรี  อินทร์ฤกษ์ 482 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

768 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประทิน  เผือกเดช 513 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ
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769 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ลาวัลย์  บุญทรง 628 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

770 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. นิติมา  สิงห์ปลอด 715 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

771 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วรส  เรืองนุ้ย 830 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

772 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มนตรี  นิเวศน์ 838 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

773 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ส้มป่อย  ทิพย์ญาณ 873 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

774 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. หัทยา  ขยัน 923 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

775 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พิสิษฐ์  พร้ิมพราย 1051 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

776 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บัณฑิต  สาริพัฒน์ 1322 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

777 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วรรณะ  บุญชาติ 1559 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

778 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เกียรติศักด์ิ  เพชรหับ 1675 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

779 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ไพศรี  คงกัลป์ 1847 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

780 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เสาวณีย์  บุญยะเดช 2179 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

781 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ส าเริง  คงกัลป์ 2229 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

782 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ร าพึง  ดิษฐ์บุตร 2341 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

783 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อุษา  ดิษฐ์บุตร 2342 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

784 เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ต.ต. นรินทร  อินทร์ฤกษ์ 2416 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

785 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อรุณ  ปานดี 2430 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

786 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เรืองชัย  นุชพานิช 2574 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

787 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุภาพันธ์  สุขสม 2755 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

788 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประชิต  ตันสูงเนิน 2889 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

789 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วนิดา  สวัสด์ิวงศ์ 2895 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

790 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุชาติ  บุญชาติ 2928 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

791 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุภา  อินทรักษ์ 3040 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

792 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อรษา  ใจซ่ือ 3055 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ
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793 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ชัยสักก์  ทองรักษ์ 3305 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

794 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จันทร  พุทธช่ืน 3325 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

795 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บรรลือ  พุทธช่ืน 3326 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

796 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. กมลพร  สกุลพงศ์ 3522 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

797 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. วไลพรรณ  สกุลพงศ์ 3523 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

798 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปรีดา  ละออสุวรรณ 3608 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

799 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมเกียรติ  ต๊ันจรูญศรี 3758 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

800 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิมลรัตน์  โพธ์ิประดิษฐ์ 1042 ลูกหน้ี (ร.ร.เทศบาล 1)

801 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อุทัย  เมืองพรหม 3310 ลูกหน้ี (ร.ร.เทศบาล 1)

802 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ชุติมา  ไชยช านิ 2405 ลูกหน้ี (ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.**)

803 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พิมพ์พร  ธวัชชัยยะ 106 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

804 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พัชราภรณ์  ภักดี 245 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

805 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ส ารวย  สวัสด์ิวรรณ 277 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

806 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มนตรี  วังสว่าง 307 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

807 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุชัญญา  แสงจันทร์ 617 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

808 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย นิวัฒน์  เวฬุการ 730 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

809 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. วาสนา  เศรษฐภักดี 898 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

810 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เพ็ญศรี  นกวิเชียร 919 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

811 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วันดี  แวววรรณจิต 1184 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

812 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปิยะภาณี  เอกวานิช 1730 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

813 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ณัฐชนัญ  สิงห์ทอง 1757 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

814 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิไลลักษณ์  ธรรมบ ารุง 1785 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

815 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จันดี  ศักด์ิชลพันธ์ 1870 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

816 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประเวียง  แก้วแดง 2043 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)
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817 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุนีย์  เรืองศรี 2142 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

818 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประเวช  เอกวานิช 2942 ลูกหน้ี (หักส้ินเดือน)

819 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ศุภชัย  ถ้ าจันทร์ 1172 ลูกหน้ี บ านาญ กศน.

820 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ยกเอก  นิลทอง 1692 ลูกหน้ี ร.ร.เทศบาล 3 (ตลาดล่าง)

821 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. สานิตย์  ขาวน่ิม 1056 ลูกหน้ี ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

822 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กรรณิกา  สุวประพันธ์ 1112 ลูกหน้ี ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

823 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อาคม  เชิงสมอ 1259 ลูกหน้ี ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

824 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ษมาภรณ์  หอมฤทธ์ิ 2000 ลูกหน้ี ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

825 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นฤมล  แย้มศรี 2902 ลูกหน้ี วท.สฎ.

826 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บรรจง  เจริญสุข 62 ลูกหน้ี(ม.ราชภัฎฯ)

827 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นัฎจรี  เจริญสุข 64 ลูกหน้ี(ม.ราชภัฎฯ)

828 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง น้ าอ้อย  มิตรกุล 84 ลูกหน้ี(ม.ราชภัฎฯ)

829 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. นันทิยา  สุขวิสุทธ์ิ 1539 ลูกหน้ี(ม.ราชภัฎฯ)

830 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อภินันท์  เพชรศรี 351 ลูกหน้ี(หักธ.ก่อน3วันท าการ)

831 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เทิดไท  ธรรมธวัช 1213 ลูกหน้ี(หักธ.ก่อน3วันท าการ)

832 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ณัฐติกานต์  ชุมถาวร 1536 ลูกหน้ี(หักธ.ก่อน3วันท าการ)

833 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เทียรชัย  นาคกลัด 1537 ลูกหน้ี(หักธ.ก่อน3วันท าการ)

834 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุดใจ  ภูมิไชยา 1723 ลูกหน้ี(หักธ.ก่อน3วันท าการ)

835 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เอมอร  จันทร์ย้อย 2415 ลูกหน้ี(หักธ.ก่อน3วันท าการ)

836 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย รณชัย  ปุษสะเทวะ 770 ลูกหน้ีบ านาญ เทศบาลนครสฎ.

837 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิยดา  คุ้มจ่ัน 964 ลูกหน้ีบ านาญ เทศบาลนครสฎ.

838 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. พิมพ์พิมล  สวัสดิเวทิน 1679 ลูกหน้ีบ านาญ เทศบาลนครสฎ.

839 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กาญจนา  ปุษสะเทวะ 2061 ลูกหน้ีบ านาญ เทศบาลนครสฎ.

840 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ฐิฏณิษฏ์ฐา  บุณยรัตน์ 891 ลูกหน้ีบ านาญ ร.ร.สุราษฎร์ธานี
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841 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พัลลภ  โภคากร 1047 ลูกหน้ีบ านาญเขต 1

842 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อารมย์  วงษ์ศรีจันทร์ 1795 ลูกหน้ีบ านาญเขต 1

843 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สานนท์  เนตรประไพ 3405 ลูกหน้ีบ านาญเขต 1

844 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อังสนา  ทรายแก้ว 68 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

845 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บรรจง  ศรีใย 96 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

846 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จรูญพร  ศรีใย 97 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

847 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วรวรรณ  ศรีทอง 721 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

848 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สมศรี  ชูพิน 742 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

849 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ช านาญ  หนูจีนเส้ง 840 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

850 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พีระพล  สาระคง 905 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

851 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ก้องเกียรติ  เตมียะทัต 973 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

852 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ปัญโญ  ทิมธรรม 1054 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

853 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จีรนันท์  จิรศิลป์ 1073 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

854 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กาญจนา  สิงห์สา 1139 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

855 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ฉันทิศร์  คงผ่อง 1151 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

856 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ฉลอง  ฉิมพิมล 1253 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

857 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ถาวร  แซ่เล่ียว 1353 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

858 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ชัยยุทธ์  ทองปลอด 1615 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

859 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สมบุญ  บุญแก้ว 2248 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

860 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บุญเลียบ  บุญร่ม 2398 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพป.สฎ.1)

861 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ทรงพล  วัฒนประดิษฐ์ 719 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพม.11)

862 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อรพรรณ  วัฒนประดิษฐ์ 720 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพม.11)

863 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. สุนีวรรณ  ทองปรีชา 943 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพม.11)

864 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อ าภา  วรเศรษฐศักด์ิ 944 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพม.11)
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865 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ศุภวัลย์  ชูช่วยสุวรรณ 1149 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพม.11)

866 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สนธยา  ชูสุวรรณ 2397 ลูกหน้ีบ านาญหักเขต (สพม.11)

867 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย จรูญศักด์ิ  เอกเพชร 175 ลูกหน้ีปกติ

868 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศรีอุทัย  ส้ัววงษ์ 903 ลูกหน้ีปกติ

869 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วันสาด  ศรีสุวรรณ 1057 ลูกหน้ีปกติ

870 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปณิตา  คูณขุนทด 1086 ลูกหน้ีปกติ

871 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บุญน า  บางเหรียง 1344 ลูกหน้ีปกติ

872 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. สุชาดา  บ ารุงสุข 1611 ลูกหน้ีปกติ

873 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บรรพต  ชาดง 1937 ลูกหน้ีปกติ

874 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. กัญญามาศ  นาคบ ารุง 2244 ลูกหน้ีปกติ

875 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ลัดดา  เวชพิทักษ์ 902 ลูกหน้ีปกติ(ร.ร.เทพมิตรศึกษา)

876 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ธัญญาภรณ์  พูนชัย 1190 ลูกหน้ีปกติ(ร.ร.ธิดาแม่พระ)

877 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ธัญญลักษณ์  พัฒนจร 1577 ลูกหน้ีปกติ(ร.ร.ธิดาแม่พระ)

878 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อารีย์  แก้วประสิทธ์ิ 1936 ลูกหน้ีปกติ(ลาออกจากร.ร.เอกชน)

879 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย โชติ  ทองพรหมดี 1484 ลูกหน้ีปกติ(สพม.11)

880 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิรัช  ชัยยศ 444 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

881 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ภิญญา  ชัยยศ 446 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

882 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมปอง  กายนิตย์ 551 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

883 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เสนอ  ชูมี 584 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

884 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย มานิต  แพเพชรทอง 599 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

885 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วินัย  นาคเพชรพูล 723 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

886 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เฉลียว  ภู่ไพบูลย์ 785 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

887 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จรุง  ศรีบุญเรือง 804 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

888 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เริงศักด์ิ  คงทอง 876 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)
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889 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุมา  ทองรอด 899 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

890 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธนา  พรหมก าเนิด 951 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

891 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ยุวดี  รัตนะ 1061 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

892 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วันทนีย์  ศรีใหม่ 1085 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

893 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ชาญ  กระมล 1252 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

894 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ไพศาล  แนบนิรมิตร 1318 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

895 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กาญนิดา  ชนะกุล 1375 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

896 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธรรมนูญ  เพชรสังวาล 1423 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

897 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ทัศนีย์  เพลงสันเทียะ 1438 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

898 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ภูมิจิต  ชาติรักษา 1561 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

899 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุชาติ  ดมลักษณ์ 1629 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

900 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ทัศนีย์  กูรแก้ว 2064 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

901 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธวัชชัย  ด้วงทองแก้ว 2134 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

902 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ธนพรรษ  โภคากร 2150 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

903 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิโรจน์  โภคากร 2151 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

904 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ฐมพงษ์  ชนะกุล 3054 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.ก่อน5วันท าการ)

905 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. วารุณี  ทัศนา 3221 ลูกหน้ีปกติ(หักธ.วันท าการส้ินเดือน)

906 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุนันทา  นวลสุทธ์ิ 1609 ลูกหน้ีปกติ(หักบัญชีสอ.)

907 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ดวงฤดี  เสนเรือง 3252 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

908 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุดาพร  จันทรศิริ 3413 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

909 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุริยา  ทองนพคุณ 3472 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

910 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เลอศักด์ิ  พงศ์โสภา 3517 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

911 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ทัศนีย์  พงศ์โสภา 3518 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

912 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อันธิกา  ชูณรงค์ 2569 วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์
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913 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ศรศิลป์  บุญอ่ิม 982 วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

914 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปรานอม  ทองค า 2391 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

915 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง กรรณิกา  นาคเสนา 2393 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

916 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิเชียรรัตน์  นาคเสนา 2394 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

917 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วาสนา  วิเชียร 2715 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

918 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง มาลี  ว่องเกษฎา 2901 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

919 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. จันทิมา  ช่วยพิทักษ์ 3533 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

920 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ธิติ  เบญจพรกุลนิจ 3534 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

921 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมจิต  แข่งขัน 3599 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

922 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อนัตชัย  เกตุแก้ว 2406 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(เมือง ฯ) **

923 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิเลิศ  ไชยสิทธ์ิ 1339 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.เมือง ฯ)

924 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศศิธร  ไชยฤทธ์ิ 2374 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ฯ

925 เมืองสุราษฎร์ธานี ด.ต. ธีระ  ไชยฤทธ์ิ 2375 สนง.วัฒนธรรมจังหวัด ฯ

926 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เรณู  สุชีวพลานนท์ 1106 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

927 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. พรรณา  พรหมวิเชียร 1922 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

928 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ณฐกร  รักษ์ธรรม 949 สพป.สฎ.เขต 1

929 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. เพ็ญรัตน์  สุทธิรักษ์ 1616 สพป.สฎ.เขต 1

930 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมัย  ชิวชูกุล 1080 สพม.เขต11

931 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สัญญลักษณ์  เมืองโคตร 1366 สพม.เขต11

932 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ศิริพร  ไกรสิทธ์ิ 2006 สพม.เขต11

933 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. อารี  ชนะสงคราม 3224 สพม.เขต11

934 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. พรรณประภา  เรืองเดช 36 สมาชิกสมทบ

935 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อุดมศักด์ิ  หุ้ยหลี 356 สมาชิกสมทบ

936 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ภิญญา  ภูริวิทยาธีระ 419 สมาชิกสมทบ
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937 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ลีนา  จินต์จิโรพันธ์ 563 สมาชิกสมทบ

938 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สันตสิริ  จันทรา 579 สมาชิกสมทบ

939 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ชนิดาภา  ภระตะศิลปิน 629 สมาชิกสมทบ

940 เมืองสุราษฎร์ธานี จ.ส.อ. นิคม  บุญทรง 630 สมาชิกสมทบ

941 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุเทพ  ขวัญละมัย 828 สมาชิกสมทบ

942 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประทีป  นิภัสตรา 1029 สมาชิกสมทบ

943 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นงศรี  ไผ่ชู 1035 สมาชิกสมทบ

944 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประดับ  เจริญศรีทองกุล 1122 สมาชิกสมทบ

945 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ปิยาภรณ์  ภู่วัฒนา 1652 สมาชิกสมทบ

946 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บรรเทา  บุญเมือง 1658 สมาชิกสมทบ

947 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุนทร  พิลัยหล้า 1738 สมาชิกสมทบ

948 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วีรพล  สุระการุณย์ 1756 สมาชิกสมทบ

949 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จิราพร  เพชรหับ 1850 สมาชิกสมทบ

950 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เลียบ  เมืองราช 1862 สมาชิกสมทบ

951 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง แอ้ม  กว้ังซ้วน 1891 สมาชิกสมทบ

952 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุเทพ  สวัสด์ิวรรณ 1927 สมาชิกสมทบ

953 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เห้ือน  เวฬุการ 1931 สมาชิกสมทบ

954 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ส่อง  แซ่วุ้น 1934 สมาชิกสมทบ

955 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ภัทราภรณ์  ณ  พัทลุง 2050 สมาชิกสมทบ

956 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นุกูล  เพชรกลับ 2130 สมาชิกสมทบ

957 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ด า  สุทธิรักษ์ 2133 สมาชิกสมทบ

958 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เท้ือน  จิตสงค์ 2205 สมาชิกสมทบ

959 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ละออ  วงศ์สกุล 2226 สมาชิกสมทบ

960 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย จงดี  ศรีแผ้ว 2234 สมาชิกสมทบ



                      รายช่ือสมาชิกสมาคมฯ รายกลุ่มอ าเภอ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

               กลุ่มท่ี 1 : อ.เมืองฯ , อ.กาญจนดิษฐ์ , อ.ดอนสัก , อ.เกาะสมุย , อ.เกาะพะงัน 

หมายเลข

ประจ าตัวสมาชิก
ท่ี อ าเภอ ช่ือ สกุล หน่วยงาน

961 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จินดา  แซ่หลี 2339 สมาชิกสมทบ

962 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ผ่องผิว  จุลพงค์ 2356 สมาชิกสมทบ

963 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมัคร  องค์สวัสด์ิ 2360 สมาชิกสมทบ

964 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สาคร  จรัญรักษ์ 2363 สมาชิกสมทบ

965 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง มาลา  ชินศิริภากรณ์ 2376 สมาชิกสมทบ

966 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. สายทอง  มาศรี 2384 สมาชิกสมทบ

967 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิลาศ  เสวกจันทร์ 2399 สมาชิกสมทบ

968 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เต้ียว  ศิริโภคพัฒน์ 2408 สมาชิกสมทบ

969 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ย้ิน  ศิริโภคพัฒน์ 2409 สมาชิกสมทบ

970 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เย้ียน  จินตนพันธ์ 2419 สมาชิกสมทบ

971 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พงศ์แก้ว  โสกรรณิตย์ 2420 สมาชิกสมทบ

972 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วิไล  เขียวจันทร์ 2424 สมาชิกสมทบ

973 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง หวาน  คงวิจิตร 2459 สมาชิกสมทบ

974 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ถนอม  คงวิจิตร 2460 สมาชิกสมทบ

975 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อาภรณ์  ไสยรินทร์ 2461 สมาชิกสมทบ

976 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย แหยง  เพชรชิต 2477 สมาชิกสมทบ

977 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิรัตน์  สมตน 2484 สมาชิกสมทบ

978 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประภาศรี  แสงสุวรรณ 2505 สมาชิกสมทบ

979 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บุญเจือ  นิเวศน์ 2536 สมาชิกสมทบ

980 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ศุภลักษณ์  ข ามณี 2557 สมาชิกสมทบ

981 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมโชค  ชูณรงค์ 2568 สมาชิกสมทบ

982 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประจวบ  เพชรวิชิต 2584 สมาชิกสมทบ

983 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุขสันต์  เพชรวิชิต 2585 สมาชิกสมทบ

984 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เสง่ียม  วุฒิจันทร์ 2601 สมาชิกสมทบ
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985 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เชาวลิต  รอดนิตย์ 2606 สมาชิกสมทบ

986 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จันทนา  วิรัตน์ 2616 สมาชิกสมทบ

987 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย แจ้ม  พุทธศรี 2628 สมาชิกสมทบ

988 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เค้ียม  เสสิตัง 2629 สมาชิกสมทบ

989 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นอบ  เล็กขาว 2633 สมาชิกสมทบ

990 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เลียบ  วิรัตน์ 2649 สมาชิกสมทบ

991 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ลัด  วิรัตน์ 2650 สมาชิกสมทบ

992 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ช้อย  ชินวงค์ 2651 สมาชิกสมทบ

993 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ละออง  ชูช่วยสุวรรณ 2652 สมาชิกสมทบ

994 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ทวีเดช  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 2657 สมาชิกสมทบ

995 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บุญรอง  เพชรมีศรี 2658 สมาชิกสมทบ

996 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บุญรอด  นวลละออง 2661 สมาชิกสมทบ

997 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นวลฉวี  นวลละออง 2662 สมาชิกสมทบ

998 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย โยน  น้ ามัน 2664 สมาชิกสมทบ

999 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นวล  น้ ามัน 2665 สมาชิกสมทบ

1000 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สมจิตร  เซ่ียงฉิน 2677 สมาชิกสมทบ

1001 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย จ านงค์  ฉีดอ่ิม 2690 สมาชิกสมทบ

1002 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เขียน  ฉีดอ่ิม 2691 สมาชิกสมทบ

1003 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ลาภ  สุปันตี 2692 สมาชิกสมทบ

1004 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นาค  หนูคาบแก้ว 2700 สมาชิกสมทบ

1005 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ขอม  ศรีบุรุษ 2701 สมาชิกสมทบ

1006 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สนิท  สงพราหมณ์ 2702 สมาชิกสมทบ

1007 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จีบ  สงพราหมณ์ 2703 สมาชิกสมทบ

1008 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประทีป  เพ่ิมพารารักษ์ 2704 สมาชิกสมทบ



                      รายช่ือสมาชิกสมาคมฯ รายกลุ่มอ าเภอ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

               กลุ่มท่ี 1 : อ.เมืองฯ , อ.กาญจนดิษฐ์ , อ.ดอนสัก , อ.เกาะสมุย , อ.เกาะพะงัน 

หมายเลข

ประจ าตัวสมาชิก
ท่ี อ าเภอ ช่ือ สกุล หน่วยงาน

1009 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วีระ  เล็กประสิทธ์ิ 2706 สมาชิกสมทบ

1010 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุดารัตน์  เล็กประสิทธ์ิ 2707 สมาชิกสมทบ

1011 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ประณีต  อินทสุวรรณ 2709 สมาชิกสมทบ

1012 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง บุญชา  รัตนด ารงค์ 2710 สมาชิกสมทบ

1013 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย นพ  รัตนด ารงค์ 2711 สมาชิกสมทบ

1014 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ช่วย  ละออย้อย 2719 สมาชิกสมทบ

1015 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ละออง  แก้วเรือง 2724 สมาชิกสมทบ

1016 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุรสิงห์  สมบัติไทย 2729 สมาชิกสมทบ

1017 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เมือย  อินทร์ท่าฉาง 2731 สมาชิกสมทบ

1018 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ก้ิมต้ัง  สุทธิรักษ์ 2732 สมาชิกสมทบ

1019 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นอบ  อินทร์ท่าฉาง 2733 สมาชิกสมทบ

1020 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมนึก  สุทธิรักษ์ 2734 สมาชิกสมทบ

1021 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ใจ  เหล่าพราหมณ์ 2737 สมาชิกสมทบ

1022 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง พิมพ์  พูลมาก 2740 สมาชิกสมทบ

1023 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นวล  จันทร์นุ้ย 2741 สมาชิกสมทบ

1024 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุธรรม  สุขคง 2756 สมาชิกสมทบ

1025 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง น้าว  ด้ินทอง 2757 สมาชิกสมทบ

1026 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อ านวย  นวลเศรษฐ 2762 สมาชิกสมทบ

1027 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อนงค์  อุดมพิทยาคม 2765 สมาชิกสมทบ

1028 เมืองสุราษฎร์ธานี ร.ต.ต. ธวัชชัย  พรหมมาศ 2769 สมาชิกสมทบ

1029 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เจริญ  เพชรวงศ์ 2776 สมาชิกสมทบ

1030 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สมบูรณ์  ทองไสยพร 2780 สมาชิกสมทบ

1031 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เผียน  ทองไสยพร 2781 สมาชิกสมทบ

1032 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วัฒน์  เก้ือเดช 2794 สมาชิกสมทบ
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1033 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จรรยา  จันทร์ทิพย์วารี 2795 สมาชิกสมทบ

1034 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อัชรพรรค  โภคภิรมย์ 2796 สมาชิกสมทบ

1035 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ปราณี  ขวัญแก้ว 2811 สมาชิกสมทบ

1036 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมภพ  ฉายสง่า 2816 สมาชิกสมทบ

1037 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เล็ก  ชัยบุญ 2830 สมาชิกสมทบ

1038 เมืองสุราษฎร์ธานี พ.ต. ประสงค์  ทิพย์ญาณ 2875 สมาชิกสมทบ

1039 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อนุชิต  อุดมพิทยาคม 2878 สมาชิกสมทบ

1040 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ละม้าย  ไทยทอง 2922 สมาชิกสมทบ

1041 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. มานิตา  ขวัญพุฒ 2929 สมาชิกสมทบ

1042 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย เสรี  พูลผล 2949 สมาชิกสมทบ

1043 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย แจ่มภพ  สารภักด์ิ 2950 สมาชิกสมทบ

1044 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ชุติมา  รักใหม่ 2963 สมาชิกสมทบ

1045 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เครือวรรณ  แย้มเนตร 2975 สมาชิกสมทบ

1046 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิทวัส  พวงจันทร์หอม 2998 สมาชิกสมทบ

1047 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สิทธิพันธ์  จันทร์ทอง 3033 สมาชิกสมทบ

1048 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อรรณพ  พงศ์พุทธางกูร 3071 สมาชิกสมทบ

1049 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ศรีพัชริณทร์  ศรียาภัย 3077 สมาชิกสมทบ

1050 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. ศรีวลักษณ์  ศรียาภัย 3078 สมาชิกสมทบ

1051 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. สยมกร  เพชรรักษ์ 3092 สมาชิกสมทบ

1052 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ปรัชญา  ศรีพร 3156 สมาชิกสมทบ

1053 เมืองสุราษฎร์ธานี จ.อ. สุชีพ  ไมทอง 3346 สมาชิกสมทบ

1054 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิชยานนท์  ธรรมศิริไพบูลย์ 3372 สมาชิกสมทบ

1055 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. นราติรา  คุ้มไทย 3384 สมาชิกสมทบ

1056 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จิตรา  กุลศิริ 3477 สมาชิกสมทบ
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1057 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. กัญณมน  ฉัตรพิชชาธร 3507 สมาชิกสมทบ

1058 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สุชาติ  จันทร์เพ็ญ 3510 สมาชิกสมทบ

1059 เมืองสุราษฎร์ธานี ด.ต. นิพจน์  ดีช่วย 3525 สมาชิกสมทบ

1060 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จรรธร  รัตนมุสิก 3582 สมาชิกสมทบ

1061 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย พงศ์ชนะ  วรรณวาสน์ 3605 สมาชิกสมทบ

1062 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุภาพร  ศรีจันทร์ 3611 สมาชิกสมทบ

1063 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ประทีป  บัวแก้ว 3613 สมาชิกสมทบ

1064 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย สมนึก  ไผ่ชู 3645 สมาชิกสมทบ

1065 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วีระ  วงศ์อินทร์ 3721 สมาชิกสมทบ

1066 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง อารมณ์  กล่ินนาค 625 สมาชิกเสียชีวิต (รอรับปันผล)

1067 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จวบใจ  พิทักษ์แทน 2231 สมาชิกเสียชีวิต (รอรับปันผล)

1068 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย จีรวัฒน์  จันทร์เทพ 1218 สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน)

1069 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จันทร์เพ็ญ  จันทร์เทพ 1219 สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน)

1070 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ณัฐนันท์  ปรีชากาญจนดิษฐ์ 1356 สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน)

1071 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง วริศรา  พวงพันธ์ 1838 สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน)

1072 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. อุมารินทร์  ทิพย์เดช 1943 สมาชิกโอนไปสหกรณ์อ่ืน (เกิน 90 วัน)

1073 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นิตยา  หุ้ยหลี 2 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด

1074 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เนตรนภิส  กว้ังซ้วน 311 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด

1075 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ทัศนีย์  นิภัสตรา 377 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด

1076 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย ชวลิต  เรืองศรี 942 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด

1077 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. วัชรี  เวฬุการ 1006 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด

1078 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง ตติยา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 1705 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด

1079 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย อรุณ  ต้ันจัด 312 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด(หักส้ินเดือน)

1080 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย วิทยา  เหง่าหลี 1440 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด(หักส้ินเดือน)
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1081 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง นันทวัน  ต้ันจัด 3038 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด(หักส้ินเดือน)

1082 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุนีย์  เหง่าหลี 3785 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด(หักส้ินเดือน)

1083 เมืองสุราษฎร์ธานี นาย บุญเห้ียง  เหง่าหลี 3786 สอ.ครูสุราษฎร์ธานี  จ ากัด(หักส้ินเดือน)

1084 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จันทนา  สุขเมือง 1153 ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี

1085 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง จิระวรรณ  บุญปลอด 1244 ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี

1086 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สุธัญญา  ศุภฉายากุล 1790 ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี

1087 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง สิริกาญจน์  ทองส่งโสม 2152 ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี

1088 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง เบญญาภา  มณีโชติ 3614 ส านักการศึกษา ท.นครสุราษฎร์ธานี

1089 เมืองสุราษฎร์ธานี น.ส. กัลยกร  บุญน า 1448 อบจ.สฎ.2(บ้านดอนเกล้ียง)

1090 เมืองสุราษฎร์ธานี นาง มณีดา  ชูแก้ว 3778 อบจ.สฎ.กองการศึกษา

1091 เมืองสุราษฎร์ธานี 1 นาย ไสว  แก้วมณี 1119 ลูกหน้ี (ร.ร.ดรุโณทัย)

1092 เมืองสุราษฎร์ธานี 1 นาย เกียรติศักด์ิ  แก้วมีศรี 1183 ลูกหน้ี กศน.

1093 กาญจนดิษฐ์ นาย ดิเรก  แจ่มสุริยา 5 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1094 กาญจนดิษฐ์ นาย มานิต  จิตสงค์ 7 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1095 กาญจนดิษฐ์ นาง ธิดารัตน์  รินเกล่ือน 39 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1096 กาญจนดิษฐ์ นาง มานิดา  สุทธินุ่น 42 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1097 กาญจนดิษฐ์ นาง อรวรรณ  อินแพง 72 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1098 กาญจนดิษฐ์ นาง วรรณรัตน์  รัตนฉายา 80 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1099 กาญจนดิษฐ์ นาย นิวัฒน์  รัตนฉายา 81 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1100 กาญจนดิษฐ์ นาง พเยาว์  เศวตเวช 159 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1101 กาญจนดิษฐ์ นาย วัฒนา  เศวตเวช 160 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1102 กาญจนดิษฐ์ นาง สุดา  น้ าเงิน 161 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1103 กาญจนดิษฐ์ นาย จ าลอง  รักษ์บ ารุง 192 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1104 กาญจนดิษฐ์ นาง อุมาพร  รักษ์บ ารุง 193 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)
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1105 กาญจนดิษฐ์ นาง พิมพ์วิมล  จิตสงค์ 211 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1106 กาญจนดิษฐ์ นาย บุญสม  ชูเชิด 227 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1107 กาญจนดิษฐ์ นาง วรรณงาม  ชูเชิด 228 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1108 กาญจนดิษฐ์ น.ส. นันทยาภรณ์  ซ้ายพัฒน์ 256 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1109 กาญจนดิษฐ์ นาย ค่ิน  ผลาสิงห์ 259 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1110 กาญจนดิษฐ์ นาย ประมวล  ถนอม 264 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1111 กาญจนดิษฐ์ นาง สุมิตรา  เศวตเวช 271 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1112 กาญจนดิษฐ์ นาง สุวณีย์  กลับพงศ์ 358 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1113 กาญจนดิษฐ์ นาย ประกอบ  รินเกล่ือน 373 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1114 กาญจนดิษฐ์ นาง เฟ่ืองฟ้า  นาวารัตน์ 427 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1115 กาญจนดิษฐ์ นาย กิตติพัฒน์  เลิศยุทธิไกร 491 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1116 กาญจนดิษฐ์ นาย พิทยา  สุทธินุ่น 508 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1117 กาญจนดิษฐ์ นาง ปัญจะ  เมฆเมือง 635 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1118 กาญจนดิษฐ์ นาง วันดี  พรหมเมศร์ 637 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1119 กาญจนดิษฐ์ นาง สุปราณี  ฤทธิพัฒน์ 641 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1120 กาญจนดิษฐ์ นาง เยาวลักษณ์  สุทธินุ่น 652 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1121 กาญจนดิษฐ์ นาย สุเทพ  ประเสริฐ 986 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1122 กาญจนดิษฐ์ นาง ศิวนิต  แซ่เล้า 1044 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1123 กาญจนดิษฐ์ นาง กาญจนา  ประเสริฐ 1159 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1124 กาญจนดิษฐ์ นาง จิรัชยา  แดงเก้ือสกุล 1176 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1125 กาญจนดิษฐ์ นาย พูนศักด์ิ  นาคคร้ืน 1200 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1126 กาญจนดิษฐ์ นาง ละออง  พรหมมณี 1203 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1127 กาญจนดิษฐ์ ว่าท่ีร.อ. นพรัตน์  พรหมมณี 1205 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1128 กาญจนดิษฐ์ นาย ชาญ  มีเชย 1206 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)
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1129 กาญจนดิษฐ์ นาย นิกร  ทรัพย์มี 1303 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1130 กาญจนดิษฐ์ นาง อัมรา  จันทร์จ ารูญ 1391 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1131 กาญจนดิษฐ์ นาย สุรเชษฐ์  ปานแดง 1501 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1132 กาญจนดิษฐ์ นาง เบ็ญจา  พูลสุวรรณ 1628 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1133 กาญจนดิษฐ์ นาง อรนุช  ทิพย์สุวรรณ 1962 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1134 กาญจนดิษฐ์ นาย ชาครีย์  ทิพย์สุวรรณ 1963 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1135 กาญจนดิษฐ์ นาย จีระวัฒน์  รินเกล่ือน 2240 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1136 กาญจนดิษฐ์ นาง จารุวรรณ  ชัยงาม 2249 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1137 กาญจนดิษฐ์ นาง รัตนา  เมฆเสน 2251 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1138 กาญจนดิษฐ์ นาย กรัณย์  แดงเก้ือสกุล 2252 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1139 กาญจนดิษฐ์ นาง ผานิต  รัตนมุสิก 2256 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1140 กาญจนดิษฐ์ นาง จิรัฎฐ์ธรณ์  แก้วทองเมือง 2317 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1141 กาญจนดิษฐ์ นาง ปราณีต  น้อมเกตุ 2324 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1142 กาญจนดิษฐ์ นาง ดวงใจ  สุรียพรรณ 2325 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1143 กาญจนดิษฐ์ นาย วินัย  เมฆเสน 2327 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1144 กาญจนดิษฐ์ นาย ศรายุทธ  ศิรินทรารักษ์ 2358 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1145 กาญจนดิษฐ์ นาย พรศักด์ิ  เสียงเพราะ 2380 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1146 กาญจนดิษฐ์ นาย สุทีป  สุวรรณมณี 2387 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1147 กาญจนดิษฐ์ นาง ก่ิงแก้ว  รัตนทองอินทร์ 2524 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1148 กาญจนดิษฐ์ นาย วิชัย  สุบรรณ์ 2552 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1149 กาญจนดิษฐ์ นาง อุษา  อ่ึงสกุล 2747 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1150 กาญจนดิษฐ์ นาย บุญรักษ์  อ่ึงสกุล 2790 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1151 กาญจนดิษฐ์ น.ส. สารี  มีเดช 2893 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1152 กาญจนดิษฐ์ นาง ขนิษฐา  ด่านกุลชัย 2967 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)
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1153 กาญจนดิษฐ์ นาง สาคร  ทรัพย์มี 3005 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1154 กาญจนดิษฐ์ นาง อภิญญา  ขวัญอินทร์ 3323 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1155 กาญจนดิษฐ์ นาง กาญจนา  สุวรรณมณี 3458 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1156 กาญจนดิษฐ์ นาย คณิศ  เพชรมณี 3596 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1157 กาญจนดิษฐ์ นาง ณัฐชา  มีชัย 3740 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1158 กาญจนดิษฐ์ นาง จิรา  บุญน า 366 บ านาญ สพม.11 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1159 กาญจนดิษฐ์ นาย ประโชติ  จันทร์ทิพย์วารี 925 บ านาญ สพม.11 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1160 กาญจนดิษฐ์ นาย ประสงค์  พรหมชิต 1058 บ านาญ สพม.11 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1161 กาญจนดิษฐ์ นาย ชนะ  สมจิตร 1187 บ านาญ สพม.11 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1162 กาญจนดิษฐ์ นาง สุกิจจา  วิเชียรวัฒนา 3035 บ านาญ สพม.11 (อ.กาญจนดิษฐ์)

1163 กาญจนดิษฐ์ นาย กิตติรัตน์  ดิฐกัญจน์ 59 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1164 กาญจนดิษฐ์ นาย ณรงค์  ชูพัฒน์พงษ์ 90 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1165 กาญจนดิษฐ์ นาย วิฑูรย์  เพชรกลับ 174 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1166 กาญจนดิษฐ์ นาง วนิดา  จัตญาวร 224 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1167 กาญจนดิษฐ์ นาย วัฒนา  สกุลอ่อน 492 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1168 กาญจนดิษฐ์ นาย อุดม  รักษ์จินดา 596 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1169 กาญจนดิษฐ์ นาง วัลภา  ชาตะสุชาติ 642 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1170 กาญจนดิษฐ์ นาย ธเรศ  ชาตะสุชาติ 643 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1171 กาญจนดิษฐ์ นาง ศิริรัตน์  นพคุณ 644 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1172 กาญจนดิษฐ์ นาย วันชัย  นพคุณ 645 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1173 กาญจนดิษฐ์ นาง จินดา  ขวัญละมัย 1509 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1174 กาญจนดิษฐ์ นาง ก่ิงแก้ว  ศรีใหม่ 1959 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1175 กาญจนดิษฐ์ นาย อ าพล  เฉลิมวิทยากุล 1998 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1176 กาญจนดิษฐ์ นาย พิมล  จันทร์สว่าง 2088 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)
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1177 กาญจนดิษฐ์ นาย อุดม  คงเจริญ 2128 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1178 กาญจนดิษฐ์ นาง วรรณี  จันทร์สว่าง 2131 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1179 กาญจนดิษฐ์ นาย ทวี  นิลเพชร 2454 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1180 กาญจนดิษฐ์ นาง กัลยารัตน์  นิลเพชร 2455 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1181 กาญจนดิษฐ์ นาย สมชัย  มุขนาค 2499 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1182 กาญจนดิษฐ์ นาง สากล  ต้ิวพานิช 2517 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1183 กาญจนดิษฐ์ นาย ชัยรัตน์  ต้ิวพานิช 2518 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1184 กาญจนดิษฐ์ นาย ยุทธศักด์ิ  ดาราสิชฌน์ 2544 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1185 กาญจนดิษฐ์ นาง ศรีประภา  ดาราสิชฌน์ 2547 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1186 กาญจนดิษฐ์ นาย มีโชค  สามัตถิยากร 2559 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1187 กาญจนดิษฐ์ นาย สมบูรณ์  พัฒน์คล้าย 2607 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1188 กาญจนดิษฐ์ นาย อาทร  นุ้ยเมือง 3027 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1189 กาญจนดิษฐ์ นาย สิทธิผล  ขนอม 3492 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1190 กาญจนดิษฐ์ นาง เยาวเรศ  ขนอม 3493 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (1)

1191 กาญจนดิษฐ์ นาย ชวลิต  ปิยะกาญจน์ 3 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1192 กาญจนดิษฐ์ นาย ธนัติพงศ์  เศวตเวช 78 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1193 กาญจนดิษฐ์ นาย สราวุฒิ  ครุฑถนอม 89 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1194 กาญจนดิษฐ์ นาง สุภาพ  พรหมมาศ 260 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1195 กาญจนดิษฐ์ นาง อ าภา  ข ามณี 261 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1196 กาญจนดิษฐ์ นาย อ านาจ  อ ารุง 270 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1197 กาญจนดิษฐ์ นาง ปัญจรัตน์  วิชญะกุลเศรษฐ์ 301 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1198 กาญจนดิษฐ์ นาง ล าภู  สิทธิไทย 378 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1199 กาญจนดิษฐ์ นาง ลักษมี  โกละกะ 379 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1200 กาญจนดิษฐ์ นาย สมโชค  โกละกะ 380 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)
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1201 กาญจนดิษฐ์ นาย ฉัตร  นาวารัตน์ 426 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1202 กาญจนดิษฐ์ นาง ปรีดา  อ ารุง 594 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1203 กาญจนดิษฐ์ นาง วรรณะ  ธรรมธวัช 653 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1204 กาญจนดิษฐ์ นาง ปราณี  ศักด์ิวรรณกานต์ 696 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1205 กาญจนดิษฐ์ นาง กฤษณวรรณ  หิรัญเรือง 768 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1206 กาญจนดิษฐ์ นาย สุทธิรัตน์  หิรัญเรือง 776 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1207 กาญจนดิษฐ์ นาย นพเดช  ภู่ไพบูลย์ 786 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1208 กาญจนดิษฐ์ นาง ฉลาด  คงประภา 978 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1209 กาญจนดิษฐ์ นาย สุขุม  จันทร์มาก 2002 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1210 กาญจนดิษฐ์ นาย มาโนชญ์  ต้ิวพานิช 2003 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1211 กาญจนดิษฐ์ นาง เจตนารถ  พ่ึงรักษา 2032 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1212 กาญจนดิษฐ์ นาง สายวารี  สุขคง 2322 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1213 กาญจนดิษฐ์ นาย นุกิจ  รอดด า 2520 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1214 กาญจนดิษฐ์ นาง สุธีร์  อินทร์แก้ว 2870 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1215 กาญจนดิษฐ์ นาย สมเชาวน์  อินทร์แก้ว 2892 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1216 กาญจนดิษฐ์ จ.ส.ต. สุรศักด์ิ  สุทธินุ้ย 2898 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1217 กาญจนดิษฐ์ นาง กมลวรรณ  สุทธินุ้ย 2899 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1218 กาญจนดิษฐ์ นาง ยุพดี  จันทร์มาก 2972 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1219 กาญจนดิษฐ์ นาย วัชราภรณ์  น่ิมพิศาล 3169 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1220 กาญจนดิษฐ์ นาง มาลี  จ่าแก้ว 3173 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1221 กาญจนดิษฐ์ น.ส. วรรณดี  เทพเล่ือน 3406 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์ (2)

1222 กาญจนดิษฐ์ นาง ประนอม  ศิลป์วิลาศ 953 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์(หักธ.ส้ินเดือน)

1223 กาญจนดิษฐ์ นาง ทัษณวรรณ  วิทิพย์รอด 2078 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์(หักธ.ส้ินเดือน)

1224 กาญจนดิษฐ์ นาง เพ็ญจันทร์  ปรีชญากุล 2582 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์(หักธ.ส้ินเดือน)
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1225 กาญจนดิษฐ์ นาย วิสุทธ์ิ  วิทิพย์รอด 3398 บ านาญ อ.กาญจนดิษฐ์(หักธ.ส้ินเดือน)

1226 กาญจนดิษฐ์ น.ส. จิราภรณ์  ดิษฐยานุรักษ์ 16 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1227 กาญจนดิษฐ์ น.ส. ประนอม  ฤกษ์เกษตรนิล 17 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1228 กาญจนดิษฐ์ นาง ประยูรพงศ์  ครุฑถนอม 41 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1229 กาญจนดิษฐ์ น.ส. วชิรา  หนูรอต 45 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1230 กาญจนดิษฐ์ นาง เตือนใจ  แพเพชรทอง 69 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1231 กาญจนดิษฐ์ น.ส. อัมพรศรี  เล็กขาว 70 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1232 กาญจนดิษฐ์ นาง กัลยา  บุตรทอง 71 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1233 กาญจนดิษฐ์ นาง สุวณีย์  ชูพัฒน์พงษ์ 88 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1234 กาญจนดิษฐ์ นาง กมลรัตน์  เพชรสุทธ์ิ 138 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1235 กาญจนดิษฐ์ นาย ชมชาญ  เพชรสุทธ์ิ 158 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1236 กาญจนดิษฐ์ น.ส. จริยา  ชัยชนะ 196 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1237 กาญจนดิษฐ์ นาง สุนีย์  ขันฤทธ์ิ 255 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1238 กาญจนดิษฐ์ นาง สุคนธ์  เจริญสุข 352 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1239 กาญจนดิษฐ์ นาย วิศาล  เจริญสุข 353 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1240 กาญจนดิษฐ์ นาง ศิริธร  อินทร์สุวรรณ 381 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1241 กาญจนดิษฐ์ นาย วิทยา  แสงทอง 416 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1242 กาญจนดิษฐ์ นาง ดวงพร  สกุลอ่อน 493 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1243 กาญจนดิษฐ์ นาง เพ็ญจันทร์  มีเนตร 495 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1244 กาญจนดิษฐ์ นาง โชคดี  วอนย้ิมสกุล 496 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1245 กาญจนดิษฐ์ นาย สมหมาย  แพเพชรทอง 605 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1246 กาญจนดิษฐ์ นาย สุเทพ  เมฆเมือง 636 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1247 กาญจนดิษฐ์ นาย อภัยพงศ์  พรหมเมศร์ 660 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1248 กาญจนดิษฐ์ นาง ภัทรียา  ศรีเมือง 661 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์
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1249 กาญจนดิษฐ์ นาย สาเรศ  ศรีเมือง 662 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1250 กาญจนดิษฐ์ นาย เชาวน์  ลักขณา 665 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1251 กาญจนดิษฐ์ นาง นัยนา  ลักขณา 666 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1252 กาญจนดิษฐ์ นาง นันทิยา  รัตนพันธ์ 749 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1253 กาญจนดิษฐ์ นาย สวัสด์ิ  รัตนพันธ์ 750 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1254 กาญจนดิษฐ์ นาง ปัทมา  ป่ินนัย 788 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1255 กาญจนดิษฐ์ นาง ชูศรี  บุญคง 811 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1256 กาญจนดิษฐ์ นาย อิทธิพล  บุญคง 815 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1257 กาญจนดิษฐ์ นาง ปราณี  เพชรทอง 825 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1258 กาญจนดิษฐ์ นาง พิมพ์พรรณ  ปาลคะเชนทร์ 893 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1259 กาญจนดิษฐ์ น.ส. ศรีสุดา  ราชมณี 917 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1260 กาญจนดิษฐ์ นาย สมหมาย  ชุมเขียว 961 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1261 กาญจนดิษฐ์ นาง วรรณี  ชุมเขียว 962 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1262 กาญจนดิษฐ์ นาย อวยชัย  บุญทัน 971 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1263 กาญจนดิษฐ์ นาย สุเมศ  มาลารัตน์ 1104 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1264 กาญจนดิษฐ์ นาย รังสิต  วิเชียรวัฒนา 1168 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1265 กาญจนดิษฐ์ นาย สมพร  มีชัย 1351 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1266 กาญจนดิษฐ์ นาง สายใจ  สุขเกษม 1392 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1267 กาญจนดิษฐ์ นาย ราชัย  ยวนเกิด 1466 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1268 กาญจนดิษฐ์ นาย สมพล  สุวรรณโชติ 1633 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1269 กาญจนดิษฐ์ นาง กานดา  สุบรรณ 1957 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1270 กาญจนดิษฐ์ นาง ทิพยา  บุญทอง 1979 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1271 กาญจนดิษฐ์ ด.ต. ณัฐพล  วอนย้ิมสกุล 2104 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1272 กาญจนดิษฐ์ นาย วิสูตร  มีเนตร 2105 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์
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1273 กาญจนดิษฐ์ น.ส. เยาวรัตน์  ดิษฐยานุรักษ์ 2111 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1274 กาญจนดิษฐ์ นาง สุพัตร์  อรุณคง 2313 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1275 กาญจนดิษฐ์ นาง มะลิวัลย์  ล่ิมศิลา 2388 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1276 กาญจนดิษฐ์ นาย สุรพล  ล่ิมศิลา 2432 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1277 กาญจนดิษฐ์ นาง ปราณี  เทพเล่ือน 2475 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1278 กาญจนดิษฐ์ นาย ศักดา  ศรีรุ่งเรือง 2485 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1279 กาญจนดิษฐ์ นาง ละไม  ชูมี 2493 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1280 กาญจนดิษฐ์ นาย สามารถ  ชูมี 2494 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1281 กาญจนดิษฐ์ นาง ปรียา  พันตา 2535 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1282 กาญจนดิษฐ์ นาย ฤทัย  หลิมสุวรรณ 2541 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1283 กาญจนดิษฐ์ นาง อุบล  หลิมสุวรรณ 2543 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1284 กาญจนดิษฐ์ นาง อรชร  สุบรรณ์ 2551 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1285 กาญจนดิษฐ์ นาง สาระ  ปัทมพงศา 2745 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1286 กาญจนดิษฐ์ นาย เอนก  ปัทมพงศา 2746 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1287 กาญจนดิษฐ์ นาย มาริส  ปทะวานิช 3015 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1288 กาญจนดิษฐ์ นาง แววตา  ปทะวานิช 3016 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1289 กาญจนดิษฐ์ นาง ลัดดาวัลย์  นุ้ยเมือง 3028 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1290 กาญจนดิษฐ์ น.ส. รัชฏาวัลย์  ด่านกุลชัย 3079 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1291 กาญจนดิษฐ์ นาง สุภาพ  น่ิมพิศาล 3170 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1292 กาญจนดิษฐ์ นาง เพ็ญทิพย์  เมฆะจ ารูญ 3333 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1293 กาญจนดิษฐ์ นาง วราภรณ์  ใจดี 3454 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1294 กาญจนดิษฐ์ นาย เดโช  ใจดี 3455 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1295 กาญจนดิษฐ์ นาง อุทัยศรี  ศิริยงค์ 3519 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1296 กาญจนดิษฐ์ นาย เชวงศักด์ิ  ศิริยงค์ 3520 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์
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1297 กาญจนดิษฐ์ นาย สุภารัตน์  แก้วโรย 3734 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1298 กาญจนดิษฐ์ นาง อรุณี  รินเกล่ือน 3743 บ านาญอ าเภอกาญจนดิษฐ์

1299 กาญจนดิษฐ์ นาย ธนภัทร  ปลอดจินดา 443 ร.ร.กาญจนดิษฐ์

1300 กาญจนดิษฐ์ นาง กัลยาณี  สมจิตร 1326 ร.ร.กาญจนดิษฐ์

1301 กาญจนดิษฐ์ นาง สุพรนิตย์  อนุรักษ์ล้ิมสกุล 3248 ร.ร.กาญจนดิษฐ์

1302 กาญจนดิษฐ์ นาย ประเสริฐพร  พัฒนศิลป์ 1048 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ

1303 กาญจนดิษฐ์ นาง สัจจะ  นิลอรุณ 1059 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ

1304 กาญจนดิษฐ์ นาง ปุญชรัศม์ิ  ชัยบุญ 3319 ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา

1305 กาญจนดิษฐ์ ว่าท่ีร.ต.หญิง พรศรี  แก้วเกล้ียง 2266 ร.ร.ท่าเฟืองวิทยา **

1306 กาญจนดิษฐ์ น.ส. ชฎาทิพย์  พูนนาผล 1359 ร.ร.ท่าอุแทพิทยา

1307 กาญจนดิษฐ์ นาย อดุลย์  ธรรมเจริญ 157 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

1308 กาญจนดิษฐ์ นาง ยุพดี  มีแก้ว 341 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

1309 กาญจนดิษฐ์ ว่าท่ีร.ต. ประทีป  มีแก้ว 342 ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)

1310 กาญจนดิษฐ์ น.ส. สุธิศา  ศรีกลับ 3230 ร.ร.บ้านกงหนิง

1311 กาญจนดิษฐ์ นาง นิรมล  พัฒน์คล้าย 691 ร.ร.บ้านก าสนราษฎร์อุทิศ

1312 กาญจนดิษฐ์ นาย วิชิต  ยะพงศ์ 1036 ร.ร.บ้านก าสนราษฎร์อุทิศ

1313 กาญจนดิษฐ์ นาย สุริยา  จันทร์สงค์ 1321 ร.ร.บ้านคลองนามิตรภาพท่ี 201

1314 กาญจนดิษฐ์ นาย มงคล  บัวอ่อน 2250 ร.ร.บ้านควนนิมิต

1315 กาญจนดิษฐ์ นาง วิไล  ใจดี 3164 ร.ร.บ้านควนนิมิต

1316 กาญจนดิษฐ์ ร.ต.ท. ประยุทธ  ใจดี 3165 ร.ร.บ้านควนนิมิต

1317 กาญจนดิษฐ์ นาง สินาภา  ธรรมภัทรกุล 2381 ร.ร.บ้านคีรีรอบ

1318 กาญจนดิษฐ์ นาย จิตณรงค์  ชัยชนะ 581 ร.ร.บ้านดอนหลวง

1319 กาญจนดิษฐ์ นาง เบญจมาศ  วงศ์พงษ์ค า 2792 ร.ร.บ้านดอนหลวง

1320 กาญจนดิษฐ์ นาย จรุง  ขุนเสถียร 2944 ร.ร.บ้านดอนหลวง
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1321 กาญจนดิษฐ์ นาง สุภาพร  ขุนเสถียร 3046 ร.ร.บ้านดอนหลวง

1322 กาญจนดิษฐ์ นาง ชฎาพร  สุพรรณพงศ์ 2451 ร.ร.บ้านทับท้อน

1323 กาญจนดิษฐ์ นาย พิทักษ์  สุพรรณพงศ์ 2925 ร.ร.บ้านทับท้อน

1324 กาญจนดิษฐ์ นาง จุไรรัตน์  รอดภัย 280 ร.ร.บ้านบางส าโรง

1325 กาญจนดิษฐ์ นาง ศิริวรรณ  เร่ิมฤกษ์ 1074 ร.ร.บ้านบางส าโรง

1326 กาญจนดิษฐ์ นาย กฤษทนง  เร่ิมฤกษ์ 2887 ร.ร.บ้านบางส าโรง

1327 กาญจนดิษฐ์ นาง ประไพ  ใจหาญ 2947 ร.ร.บ้านบางส าโรง

1328 กาญจนดิษฐ์ นาย อารมณ์  ใจหาญ 2948 ร.ร.บ้านบางส าโรง

1329 กาญจนดิษฐ์ นาง สุนันทา  สมพันธ์ 2885 ร.ร.บ้านปากกะแดะ

1330 กาญจนดิษฐ์ นาย วันโชค  สมพันธ์ 2886 ร.ร.บ้านปากกะแดะ

1331 กาญจนดิษฐ์ นาง พิลาวรรณ  ชัยรัตน์ 2945 ร.ร.บ้านปากกะแดะ

1332 กาญจนดิษฐ์ นาย ศักย์ระพี  ชัยรัตน์ 2946 ร.ร.บ้านปากกะแดะ

1333 กาญจนดิษฐ์ นาง อรพรรณ  ใต้ร่มบุญ 3008 ร.ร.บ้านปากกะแดะ

1334 กาญจนดิษฐ์ นาง อุรา  รักหนก 2488 ร.ร.บ้านม่วงลีบ

1335 กาญจนดิษฐ์ นาง ขนิษฐา  ทองปลอด 3003 ร.ร.บ้านม่วงลีบ

1336 กาญจนดิษฐ์ นาย นพพร  ทองปลอด 3004 ร.ร.บ้านม่วงลีบ

1337 กาญจนดิษฐ์ นาง ปิยะรัตน์  ไทยพัฒน์ 867 ร.ร.บ้านแม่โมกข์

1338 กาญจนดิษฐ์ นาง สุภาพ  รินเกล่ือน 2471 ร.ร.บ้านแม่โมกข์

1339 กาญจนดิษฐ์ นาง ฉลวย  อยู่ประสิทธ์ิ 744 ร.ร.บ้านวังหวาย

1340 กาญจนดิษฐ์ นาย สิรวิชญ์  ทองปรีชา 1945 ร.ร.บ้านไสขาม

1341 กาญจนดิษฐ์ นาย ทวีศักด์ิ  บุญล้ า 2018 ร.ร.บ้านไสขาม

1342 กาญจนดิษฐ์ นาง อรเพ็ญ  สุทธินุ่น 494 ร.ร.บ้านไสตอ

1343 กาญจนดิษฐ์ นาง อาภรณ์  จิตสงค์ 497 ร.ร.บ้านไสตอ

1344 กาญจนดิษฐ์ นาย สุทธิรักษ์  จิตสงค์ 1994 ร.ร.บ้านไสตอ
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1345 กาญจนดิษฐ์ นาง ปรีดา  ศรีรุ่งเรือง 2807 ร.ร.บ้านไสตอ

1346 กาญจนดิษฐ์ นาง รัตนาภรณ์  อุดมศรีโยธิน 674 ร.ร.บ้านห้วยด่าน

1347 กาญจนดิษฐ์ น.ส. สุรีพร  บุญรอด 1913 ร.ร.บ้านห้วยโศก

1348 กาญจนดิษฐ์ นาย สมพร  ศรีสุนทร 1984 ร.ร.บ้านห้วยโศก

1349 กาญจนดิษฐ์ นาง สุจิตรา  ศรีสุนทร 1985 ร.ร.บ้านห้วยโศก

1350 กาญจนดิษฐ์ นาง เรณู  หีตจันทร์ 3327 ร.ร.บ้านห้วยโศก

1351 กาญจนดิษฐ์ นาง นวลทิพา  ชูช่วย 3329 ร.ร.บ้านห้วยโศก

1352 กาญจนดิษฐ์ นาง มาดี  กุลมาตย์ 866 ร.ร.บ้านหัวหมากล่าง

1353 กาญจนดิษฐ์ นาง นิตยา  กอบวัฒนกุล 1099 ร.ร.วัดกงตาก

1354 กาญจนดิษฐ์ ร.ต.ต. วิสุทธ์ิ  กอบวัฒนกุล 1100 ร.ร.วัดกงตาก

1355 กาญจนดิษฐ์ นาง โสภนา  จันทร์เจริญ 40 ร.ร.วัดกาญจนาราม

1356 กาญจนดิษฐ์ นาย ช านิ  เพชรรักษ์ 121 ร.ร.วัดกาญจนาราม

1357 กาญจนดิษฐ์ น.ส. มยุรี  รัตนกาญจน์ 265 ร.ร.วัดกาญจนาราม

1358 กาญจนดิษฐ์ นาย พีระพร  โอมี 1037 ร.ร.วัดกาญจนาราม

1359 กาญจนดิษฐ์ น.ส. ศิริรัตน์  เพชรประภัสสร 1545 ร.ร.วัดกาญจนาราม

1360 กาญจนดิษฐ์ นาย ณรงค์  ศรีทองกุล 1813 ร.ร.วัดกาญจนาราม

1361 กาญจนดิษฐ์ น.ส. เอมอร  แคล้วคลาด 2353 ร.ร.วัดกาญจนาราม

1362 กาญจนดิษฐ์ น.ส. พรทิพา  หนูจุ้ย 2457 ร.ร.วัดกาญจนาราม

1363 กาญจนดิษฐ์ นาง เด่นนภา  แก้วสีทอง 2656 ร.ร.วัดกาญจนาราม

1364 กาญจนดิษฐ์ นาย พรสวัสด์ิ  แก้วสีทอง 3317 ร.ร.วัดกาญจนาราม

1365 กาญจนดิษฐ์ นาย พีระยศ  แท่นจันทร์ 2132 ร.ร.วัดเขานางเภา

1366 กาญจนดิษฐ์ นาง สุนิษา  ชูพัฒน์พงศ์ 658 ร.ร.วัดคงคาล้อม

1367 กาญจนดิษฐ์ นาย มาโนช  ชูพัฒน์พงศ์ 659 ร.ร.วัดคงคาล้อม

1368 กาญจนดิษฐ์ นาง พรรณี  คชสิทธ์ิ 2434 ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
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1369 กาญจนดิษฐ์ นาง สุคนธ์  หนูจีนเส้ง 3216 ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

1370 กาญจนดิษฐ์ นาง ศรีประพันธ์  คงเกตุ 3653 ร.ร.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

1371 กาญจนดิษฐ์ น.ส. กรวีร์  ฉิมนวล 1852 ร.ร.วัดนิกรประสาท

1372 กาญจนดิษฐ์ น.ส. รัตนา  โอมี 2806 ร.ร.วัดนิกรประสาท

1373 กาญจนดิษฐ์ นาย นิคม  บัวแก้ว 198 ร.ร.วัดประสพ

1374 กาญจนดิษฐ์ นาง จุธากร  ชูพิน 1160 ร.ร.วัดประสพ

1375 กาญจนดิษฐ์ นาง วิมล  เสถียรคุณ 95 ร.ร.วัดพุฒ

1376 กาญจนดิษฐ์ ว่าท่ีร.ต. ประสงค์  รอดด า 2456 ร.ร.วัดพุฒ

1377 กาญจนดิษฐ์ นาง ปัทมา  มาลารัตน์ 1105 ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์

1378 กาญจนดิษฐ์ นาง ดุษฎี  ขอประเสริฐ 1107 ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์

1379 กาญจนดิษฐ์ น.ส. สาคร  สุทธิรักษ์ 2987 ร.ร.วัดวชิรประดิษฐ์

1380 กาญจนดิษฐ์ นาย สุติยะ  ชูหนู 1498 ร.ร.วัดวังไทร

1381 กาญจนดิษฐ์ นาย ทิวา  วงศ์สวัสด์ิ 1717 ร.ร.วัดวังไทร

1382 กาญจนดิษฐ์ นาง วัฒนาพร  แจ่มสุริยา 67 ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์

1383 กาญจนดิษฐ์ นาง อรวรรณ  อินทร์ทองปน 1005 ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์

1384 กาญจนดิษฐ์ นาง ปนัดดา  เรืองเกิด 2074 ร.ร.วัดแสงประดิษฐ์

1385 กาญจนดิษฐ์ นาง ราตรี  เสนามิตร 695 ร.ร.อนุบาลพัชรพร

1386 กาญจนดิษฐ์ นาง บุญเจือ  หนูสุข 2001 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

1387 กาญจนดิษฐ์ นาย จ าลอง  หนูสุข 2009 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

1388 กาญจนดิษฐ์ น.ส. ปิยะนุช  เผือกเดช 1532 ลูกหน้ี (อบต.ท่าทองใหม่)

1389 กาญจนดิษฐ์ นาง ธนพร  ล้ิมสกุล 842 สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์

1390 กาญจนดิษฐ์ นาง รุ่งรัตน์  บุญฤทธ์ิ 843 สนง.เทศบาลต าบลกาญจนดิษฐ์

1391 กาญจนดิษฐ์ นาง สุดจารีย์  ซุ้นหิรัญ 1797 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง

1392 กาญจนดิษฐ์ น.ส. สุทธินี  เขมะเพชร 2095 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทอง
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1393 ดอนสัก นาง ผุสดี  สังข์ศรีอินทร์ 8 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก)

1394 ดอนสัก นาย เมธี  วณิชชานนท์ 314 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก)

1395 ดอนสัก น.ส. พรทิพย์  ฐิตาสยะวงศ์ 316 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก)

1396 ดอนสัก นาย กมล  ผลแรก 473 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก)

1397 ดอนสัก นาง อารี  ชูมี 583 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก)

1398 ดอนสัก นาย พิชิต  พรหมอักษร 1312 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก)

1399 ดอนสัก นาง รัตนา  เจริญธรรม 1806 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก)

1400 ดอนสัก นาง สุดา  นวลน้อย 2578 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก)

1401 ดอนสัก นาย มาโนช  นวลน้อย 2579 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก)

1402 ดอนสัก นาง ทิพวรรณ  ศรีทองกุล 2805 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก)

1403 ดอนสัก น.ส. ธนวรรณ  โพธ์ิขวาง 3262 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก)

1404 ดอนสัก นาย รังสฤษฎ์  พิณนุราช 3468 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.ดอนสัก)

1405 ดอนสัก นาย พีระพงศ์  วงศ์กองแก้ว 168 บ านาญ สพม.11 (อ.ดอนสัก)

1406 ดอนสัก นาง กอบสุข  วงศ์กองแก้ว 169 บ านาญ สพม.11 (อ.ดอนสัก)

1407 ดอนสัก นาง เมตตา  ไชยเพชร 385 บ านาญ สพม.11 (อ.ดอนสัก)

1408 ดอนสัก นาย ชุมพล  ไชยเพชร 386 บ านาญ สพม.11 (อ.ดอนสัก)

1409 ดอนสัก นาง วันดี  ศรีฟ้า 235 บ านาญ อ.ดอนสัก

1410 ดอนสัก นาย สุธี  ศรีฟ้า 236 บ านาญ อ.ดอนสัก

1411 ดอนสัก นาง เนืองนิจ  เจริญสุข 671 บ านาญ อ.ดอนสัก

1412 ดอนสัก นาง จันทร์เจริญ  รักเจริญ 672 บ านาญ อ.ดอนสัก

1413 ดอนสัก นาย ปรีดา  บุญแสง 697 บ านาญ อ.ดอนสัก

1414 ดอนสัก นาย วิเชียร  สมรูป 1461 บ านาญ อ.ดอนสัก

1415 ดอนสัก นาย สุวิทย์  วิชัยดิษฐ 1914 บ านาญ อ.ดอนสัก

1416 ดอนสัก นาย สมบูรณ์  ดอนพต 2090 บ านาญ อ.ดอนสัก
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1417 ดอนสัก นาง ฉลวย  ดอนพต 2091 บ านาญ อ.ดอนสัก

1418 ดอนสัก นาย เดชะ  ศรีทองกุล 2804 บ านาญ อ.ดอนสัก

1419 ดอนสัก นาย วิเศษ  อุ่นใจ 3100 บ านาญ อ.ดอนสัก

1420 ดอนสัก นาง อุไร  ล่ันนาวา 3148 บ านาญ อ.ดอนสัก

1421 ดอนสัก นาย ชัยโรจน์  เด่ียววนิช 3513 บ านาญ อ.ดอนสัก

1422 ดอนสัก นาย มงคล  สนธิเมือง 3750 บ านาญ อ.ดอนสัก

1423 ดอนสัก นาย เกษม  สังข์ศรีอินทร์ 9 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1424 ดอนสัก ด.ต. วิวัฒน์  เอกจิตร 123 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1425 ดอนสัก นาง ศรีอมร  เอกจิตร 124 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1426 ดอนสัก นาง ลัดดา  สมรูป 153 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1427 ดอนสัก นาง วิไลวรรณ  รอดด า 154 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1428 ดอนสัก นาย สมชาย  คุ้มรัตน์ 299 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1429 ดอนสัก นาง แช่มช่ืน  พัฒนเดช 313 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1430 ดอนสัก นาง วราภรณ์  ปฏิบัติ 315 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1431 ดอนสัก นาง ชวนพิศ  ด าดุก 317 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1432 ดอนสัก นาย ประจวบ  ด าดุก 318 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1433 ดอนสัก นาย ธันวา  ทับทิมทอง 392 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1434 ดอนสัก นาง วรรณจรีย์  ทับทิมทอง 393 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1435 ดอนสัก นาง พรทิพย์  ผลแรก 472 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1436 ดอนสัก นาย สุจินต์  ช่วยฤกษ์ 1229 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1437 ดอนสัก นาง จารี  วิชัยดิษฐ 1289 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1438 ดอนสัก นาย ยุธยา  พัฒนเดช 1459 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1439 ดอนสัก นาย จรงค์  หนูปลอด 1546 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1440 ดอนสัก นาย บุญมี  โอทอง 1641 บ านาญอ าเภอดอนสัก
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1441 ดอนสัก นาย วิตร  วงศ์พงษ์ค า 2791 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1442 ดอนสัก นาย สุนทร  ทองศรี 3275 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1443 ดอนสัก นาง เสาวณี  ทองคง 3569 บ านาญอ าเภอดอนสัก

1444 ดอนสัก นาย ชลนาถ  นาวี 972 ร.ร.บ้านคลองคราม

1445 ดอนสัก นาย ธาดา  โพธ์ิขวาง 974 ร.ร.บ้านคอกช้าง

1446 ดอนสัก นาง ไพสนธ์ิ  โพธ์ิขวาง 975 ร.ร.บ้านคอกช้าง

1447 ดอนสัก น.ส. หทัยภัทร  คงแป้น 3126 ร.ร.บ้านคอกช้าง

1448 ดอนสัก นาย พิมาย  คงแป้น 3127 ร.ร.บ้านคอกช้าง

1449 ดอนสัก นาง เฉลียว  คงแป้น 3128 ร.ร.บ้านคอกช้าง

1450 ดอนสัก นาง เพชรรัตน์  ภู่พัสกร 3130 ร.ร.บ้านคอกช้าง

1451 ดอนสัก นาง ปิยนุช  เพ็ชรชะนะ 3131 ร.ร.บ้านคอกช้าง

1452 ดอนสัก นาย ไทยรงค์  กองสุข 882 ร.ร.บ้านดอนเสาธง

1453 ดอนสัก นาง จารีพร  รอดสุข 1944 ร.ร.บ้านดินแดงสามัคคี

1454 ดอนสัก นาง สุภาพร  หลงกูนัน 2227 ร.ร.บ้านน้ าฉา

1455 ดอนสัก นาย วรพจน์  บัวจันทร์ 2533 ร.ร.บ้านน้ าฉา

1456 ดอนสัก นาง จริยา  นุชพานิช 2608 ร.ร.บ้านน้ าฉา

1457 ดอนสัก นาย ณัฐพล  ขันแข็ง 3274 ร.ร.บ้านห้วยเสียด

1458 ดอนสัก นาง สุณี  รักเมือง ติจันทึก 1691 ร.ร.บ้านใหม่สามัคคี

1459 ดอนสัก นาง กนกกาญจน์  จันทร์รงค์ 1885 ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม

1460 ดอนสัก นาง กัญญาภรณ์  ยูงทอง 2321 ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม

1461 ดอนสัก นาง สุวรรณ์  เพชรมณี 3020 ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม

1462 ดอนสัก น.ส. ธัญญ์พิชชา  จันทร์เสถียร 3210 ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม

1463 ดอนสัก นาง จุไรวรรณ  เอ่ียมสามโคก 3287 ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม

1464 ดอนสัก นาย กฤษณะ  เอ่ียมสามโคก 3288 ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม
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1465 ดอนสัก นาง จีรพงค์  ทองใหญ่ 3296 ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม

1466 ดอนสัก นาง อุสาห์  นรินรัตน์ 3414 ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม

1467 ดอนสัก นาง พงัน  ใจรังษี 3514 ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม

1468 ดอนสัก นาย เจริญ  วิมล 3521 ร.ร.ปากแพรกวิทยาคม

1469 ดอนสัก นาย เกียรติศักด์ิ  หมานพัฒน์ 3597 ร.ร.วัดนอก

1470 ดอนสัก นาง รัชนี  หมานพัฒน์ 3598 ร.ร.วัดนอก

1471 ดอนสัก นาย โสวัฒน์  เส้งประถม 1741 ร.ร.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9

1472 ดอนสัก นาย พนมกร  หีตเพ็ง 1605 ร.ร.อนุบาลชุลีกร

1473 ดอนสัก นาง ปราณี  จ๋ิวประดิษฐกุล 1689 องค์การบริหารส่วนต าบลชลคราม

1474 ดอนสัก นาย ภานุ  อ่ าใหญ่ 956 อบจ.สฎ.1 (ดอนสักผดุงวิทย์) ส้ินเดือน

1475 ดอนสัก นาง พรศิริ  แซ่ว่อง 1625 อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)

1476 ดอนสัก นาย หนูเตรียม  เรืองวงษ์ 3099 อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)

1477 ดอนสัก ว่าท่ีร.ต. หรินทร์รัตน์  มะลิทิพย์ 3228 อบจ.สฎ.1(ดอนสักผดุงวิทย์)

1478 เกาะสมุย นาง จันทร์เพ็ญ  จินตนกูล 1621 บ านาญ ทน.เกาะสมุย

1479 เกาะสมุย นาง สุวรรณรัตน์  พิณนุราช 132 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย)

1480 เกาะสมุย นาง ประจวบ  กายนิตย์ 550 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย)

1481 เกาะสมุย นาง วันดี  เจริญสุข 700 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย)

1482 เกาะสมุย น.ส. อมร  ศรีฟ้า 2497 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย)

1483 เกาะสมุย นาง วาสนา  พลายสุวรรณ 3391 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย)

1484 เกาะสมุย นาย ศิริชัย  ทองจันทร์ 3400 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะสมุย)

1485 เกาะสมุย นาย สมชาย  ลักษณะแพ่ง 1173 บ านาญ สพม.11 (อ.เกาะสมุย)

1486 เกาะสมุย นาง บุญศรี  บุญมาก 1174 บ านาญ สพม.11 (อ.เกาะสมุย)

1487 เกาะสมุย นาย โชคดี  พรหมทอง 1175 บ านาญ สพม.11 (อ.เกาะสมุย)

1488 เกาะสมุย นาย สมพงศ์  เรืองศรี 3094 บ านาญ สพม.11 (อ.เกาะสมุย)
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1489 เกาะสมุย นาง วัชราภรณ์  ศรีสิทธิยานนท์ 3382 บ านาญ สพม.11 (อ.เกาะสมุย)

1490 เกาะสมุย นาง ละออ  มีชัย 3389 บ านาญ สพม.11 (อ.เกาะสมุย)

1491 เกาะสมุย นาย อนันต์  มีเพียร 133 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1492 เกาะสมุย นาง กัลยา  ใจรังษี 404 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1493 เกาะสมุย นาง สมบูรณ์  ธระพาณิชย์ 518 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1494 เกาะสมุย นาย สุวิทย์  สุวรรณรัตน์ 536 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1495 เกาะสมุย นาง วิภา  สุวรรณรัตน์ 537 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1496 เกาะสมุย นาง สากล  ศรีสุกใส 538 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1497 เกาะสมุย นาง สีน  ชีวิตนันท์ 540 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1498 เกาะสมุย นาย วิโรจน์  ชีวิตนันท์ 541 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1499 เกาะสมุย นาง ละอ้อย  ผลผลา 542 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1500 เกาะสมุย นาย จเร  ศรีฟ้า 543 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1501 เกาะสมุย นาย เศวต  ศรีฟ้า 544 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1502 เกาะสมุย นาง วราภรณ์  ศรีฟ้า 545 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1503 เกาะสมุย นาย ฉวาง  ปานนะพงศ์ 546 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1504 เกาะสมุย นาง ละอองพันธ์  ปานนะพงศ์ 547 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1505 เกาะสมุย นาง อรุณรัตน์  เด่ียววานิช 548 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1506 เกาะสมุย นาง สมบูรณ์  เขียวหวาน 549 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1507 เกาะสมุย นาง ประทีป  พูลผล 553 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1508 เกาะสมุย นาง อโน  เรืองศรี 555 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1509 เกาะสมุย นาย กวี  เรืองศรี 556 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1510 เกาะสมุย นาย สมบูรณ์  บัวหลวง 651 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1511 เกาะสมุย นาง วรรณา  บัวหลวง 654 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1512 เกาะสมุย นาง สายพิณ  แพรสี 699 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)
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1513 เกาะสมุย นาย จ าเนียร  เจริญสุข 701 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1514 เกาะสมุย นาง พรรณี  ใจเต็ม 731 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1515 เกาะสมุย นาย อุษา  ใจเต็ม 732 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1516 เกาะสมุย นาย เจริญ  ใจสว่าง 947 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1517 เกาะสมุย นาง สมใจ  ฉายสินสอน 2036 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1518 เกาะสมุย นาย พิมล  สัมพันธนานนท์ 2180 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1519 เกาะสมุย นาง ชูศรี  สัมพันธนานนท์ 2181 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1520 เกาะสมุย นาง แววตา  บุญเพ็ชร 2492 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1521 เกาะสมุย นาย อ านวย  บุญเพ็ชร 2495 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1522 เกาะสมุย นาง พรสวรรค์  บุญสิน 3300 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1523 เกาะสมุย นาย สุธีร์  ศรีสิทธิยานนท์ 3380 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1524 เกาะสมุย นาย ถาวร  มีชัย 3388 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1525 เกาะสมุย นาง นวลศรี  มีเพียร 3390 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1526 เกาะสมุย นาง นฤมล  เมืองพรหม 3399 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1527 เกาะสมุย นาย ประมวญ  ใจกว้าง 3401 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1)

1528 เกาะสมุย นาย ธนกฤต  ศรีสุกใส 539 บ านาญ อ.เกาะสมุย (1) (หัก ธ.ส้ินเดือน)

1529 เกาะสมุย นาง ชลิดา  สมวงศ์ 509 บ านาญ อ.เกาะสมุย (2)

1530 เกาะสมุย นาย เชวงศักด์ิ  ธรรมทีปกุล 511 บ านาญ อ.เกาะสมุย (2)

1531 เกาะสมุย นาง จรรยา  ศรีช่ัน 552 บ านาญ อ.เกาะสมุย (2)

1532 เกาะสมุย นาง สุจินต์  ศรีทองกุล 756 บ านาญ อ.เกาะสมุย (2)

1533 เกาะสมุย นาย ภิญโญ  ศรีทองกุล 757 บ านาญ อ.เกาะสมุย (2)

1534 เกาะสมุย นาย สุชาติ  สุขสม 2107 บ านาญ อ.เกาะสมุย (2)

1535 เกาะสมุย นาย ประสงค์  ทองเผือ 3707 บ านาญ อ.เกาะสมุย (2)

1536 เกาะสมุย นาย วีร์สภัทร์  เกตุชู 3760 บ านาญ อ.เกาะสมุย (2)
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1537 เกาะสมุย นาง อนงพรรณ  ธรรมทีปกุล 510 บ านาญ อ.เกาะสมุย (2) (หัก ธ.ส้ินเดือน)

1538 เกาะสมุย นาย สถิตย์  ชูศรี 131 บ านาญอ าเภอเกาะสมุย

1539 เกาะสมุย นาย ประยูร  ปาลคะเชนทร์ 892 บ านาญอ าเภอเกาะสมุย

1540 เกาะสมุย นาย มีชัย  สีจง 1549 บ านาญอ าเภอเกาะสมุย

1541 เกาะสมุย นาง วัฒนา  สมหวัง 2862 บ านาญอ าเภอเกาะสมุย

1542 เกาะสมุย นาย กิติศักด์ิ  สมหวัง 2863 บ านาญอ าเภอเกาะสมุย

1543 เกาะสมุย นาย บุญเลิศ  ราชเดิม 2879 บ านาญอ าเภอเกาะสมุย

1544 เกาะสมุย นาง ดวงมาลย์  ล้อเส็ง 3009 บ านาญอ าเภอเกาะสมุย

1545 เกาะสมุย นาง อภิญญา  ศรีคิรินทร์ 3023 บ านาญอ าเภอเกาะสมุย

1546 เกาะสมุย น.ส. วัลยา  สุขผล 3032 บ านาญอ าเภอเกาะสมุย

1547 เกาะสมุย นาย สัมพันธ์  ทองมี 3423 บ านาญอ าเภอเกาะสมุย

1548 เกาะสมุย นาง พรพิไล  สีจง 3430 บ านาญอ าเภอเกาะสมุย

1549 เกาะสมุย พ.ต.ท. อภิศักด์ิ  สกุลโกสิน 3446 บ านาญอ าเภอเกาะสมุย

1550 เกาะสมุย นาง ประนอม  ชูศรี 3687 บ านาญอ าเภอเกาะสมุย

1551 เกาะสมุย นาง จริยา  วิชชุรังษี 2472 ร.ร.การกุศลวัดละไม

1552 เกาะสมุย นาง ชมัยพร  วงศ์กองแก้ว 2473 ร.ร.การกุศลวัดละไม

1553 เกาะสมุย น.ส. ดวงใจ  เรืองหวาน 2474 ร.ร.การกุศลวัดละไม

1554 เกาะสมุย นาย ฉัตรชัย  เพชรด้วง 3251 ร.ร.การกุศลวัดละไม

1555 เกาะสมุย นาง อรัญญา  เก้ือสกุล 1181 ร.ร.เกาะสมุย

1556 เกาะสมุย น.ส. สาลีรัตน์  ทองขาว 2153 ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา

1557 เกาะสมุย นาง เพียงแข  ชิตจุ้ย 2320 ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา

1558 เกาะสมุย นาย ภาณุวัฒน์  คงเจาะ 2349 ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา

1559 เกาะสมุย น.ส. ปาลินี  เพชรทอง 3233 ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา

1560 เกาะสมุย นาง ยุพาพร  เกิดขุมทอง 3234 ร.ร.ทีปราษฎร์พิทยา
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1561 เกาะสมุย นาย สมพร  ภูมิไชยา 3528 ร.ร.นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย

1562 เกาะสมุย นาง สัจจา  ภูมิไชยา 3529 ร.ร.นานาชาติบริติชปัญญาดี สมุย

1563 เกาะสมุย นาง นิตยา  สาระคง 904 ร.ร.บ้านเกาะพลวย

1564 เกาะสมุย นาย วิสาร  บุญล่ี 3644 ร.ร.บ้านดอนธูป

1565 เกาะสมุย นาย อภิชาติ  นวลฤกษ์ 2049 ร.ร.บ้านบางรักษ์

1566 เกาะสมุย นาย เตชสิทธ์ิ  ศรีสุเมธารัสม์ิ 884 ร.ร.บ้านหน้าค่าย

1567 เกาะสมุย นาย เทพบรรจง  พูลสวัสด์ิ 1214 ร.ร.วัดกลาง

1568 เกาะสมุย นาง รุ่งกานต์  ทองปาน 988 ร.ร.วัดแจ้ง

1569 เกาะสมุย นาง จุฑารัตน์  เรืองไชย 1747 ร.ร.วัดแจ้ง

1570 เกาะสมุย นาง สุริวัสสา  ภักดีไทย 2496 ร.ร.วัดแจ้ง

1571 เกาะสมุย นาง สวาท  มีเพียร 134 ร.ร.วัดประเดิม

1572 เกาะสมุย น.ส. นิภาวรรณ  ขวัญเมือง 2417 สนง.ท.เกาะสมุย(ท.1 วัดละไม)

1573 เกาะสมุย นาง สิริพร  วงษ์คงดี 2560 สนง.เทศบาลเกาะสมุย

1574 เกาะสมุย นาย พรชัย  วงษ์คงดี 2561 สนง.เทศบาลเกาะสมุย

1575 เกาะสมุย น.ส. รัศมีนวลี  ทีปกรสุเมธา 2564 สนง.เทศบาลเกาะสมุย

1576 เกาะสมุย น.ส. ศิริกัญญา  อุปการัตน์ 2813 สนง.เทศบาลเกาะสมุย

1577 เกาะสมุย น.ส. ดวงเดือน  โกยดุลย์ 1809 สพป.พังงา

1578 เกาะพะงัน นาง เสาวภาคย์  เคียร์ซาคาลลี 2065 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน)

1579 เกาะพะงัน นาย วัชรินทร์  ศรีทองกุล 3267 บ านาญ สพป.เขต 1 (อ.เกาะพะงัน)

1580 เกาะพะงัน นาง วิระยา  พิริยสถิต 516 บ านาญ อ.เกาะพะงัน

1581 เกาะพะงัน นาง พิจารณ์  พิริยสถิต 524 บ านาญ อ.เกาะพะงัน

1582 เกาะพะงัน นาย ณรงค์  พรหมรักษ์ 525 บ านาญ อ.เกาะพะงัน

1583 เกาะพะงัน นาง วิมล  ทองศรี 2066 บ านาญ อ.เกาะพะงัน

1584 เกาะพะงัน นาย จรัญ  จิรัตฐิวรุตม์กุล 3434 บ านาญ อ.เกาะพะงัน
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1585 เกาะพะงัน นาย ทรนงค์  หว่ังประดิษฐ์ 3688 บ านาญ อ.เกาะพะงัน

1586 เกาะพะงัน นาย ชุมพล  ศรีทองกุล 1721 บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน

1587 เกาะพะงัน นาง พวงพันธ์ุ  บุบผา 2224 บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน

1588 เกาะพะงัน นาย บรรยงศักด์ิ  ประสงค์จินดา 3662 บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน

1589 เกาะพะงัน นาง ถนอม  ประสงค์จินดา 3663 บ านาญอ าเภอเกาะพะงัน

1590 เกาะพะงัน นาง หัทยา  รักกะเปา 3136 ร.ร.บ้านมะเด่ือหวาน

1591 เกาะพะงัน นาย พีรดนย์  รักกะเปา 3137 ร.ร.บ้านมะเด่ือหวาน

1592 เกาะพะงัน น.ส. ประวิง  ดอนนกลาย 1472 ร.ร.วัดสมัยคงคา

1593 เกาะพะงัน นาง จันทรสิริ  วัฒนปักษ์ 2170 ลูกหน้ี ทต.เกาะพะงัน

1594 เกาะพะงัน น.ส. จีระวรรณ์  พรหมเดช 2958 สนง.เทศบาลต าบลเกาะพะงัน


