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หมายเลข

ประจ าตัวสมาชิก

1 พุนพิน นาง รัตนา  คงชนะ 105 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

2 พุนพิน นาง วรรณา  กลางบน 149 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

3 พุนพิน นาง เบญจมาลย์  เนตรวงศ์ 214 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

4 พุนพิน นาง ธนภัทร  นุภักด์ิ 221 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

5 พุนพิน นาง สุปราณี  ไกรสิทธ์ิ 279 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

6 พุนพิน นาง แสงวัชรา  อุบลสุข 384 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

7 พุนพิน นาย ชาลี  ภูริวิทยาธีระ 420 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

8 พุนพิน นาง เยาวภา  ฮวบเจริญ 437 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

9 พุนพิน นาง ศุภลักษณ์  พัฒนาดิสัย 438 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

10 พุนพิน นาย สุรพันธ์  น  าเงิน 440 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

11 พุนพิน นาย นิวัตร์  โฮ้เต้กิ ม 591 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

12 พุนพิน นาง ขจรศรี  โฮ้เต้กิ ม 592 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

13 พุนพิน นาย ธีรชัย  พรหมบุตร 921 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

14 พุนพิน นาง รัญชนา  ทุมโฆสิต 929 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

15 พุนพิน น.ส. สมศรี  บัวอ่อน 1072 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

16 พุนพิน นาย เสรี  ศรีทอง 1198 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

17 พุนพิน นาง วัชรินทร์  เกตุบ ารุง 1320 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

18 พุนพิน นาย ประสิทธ์ิ  เกตุบ ารุง 1335 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

19 พุนพิน นาง กรรณิการ์  ยศเมฆ 1533 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

20 พุนพิน นาง สุนันทา  ทิพยชิต 1552 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

21 พุนพิน นาย ชัยวุฒิ  เจนจิตรศิลป์ 1556 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

22 พุนพิน นาย ธรรมรงค์  มาเจริญ 1591 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

23 พุนพิน นาง ศุภรัตน์  พรหมบุตร 1601 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

24 พุนพิน นาย ปราโมทย์  ชูกล่อม 1602 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

ท่ี อ าเภอ ช่ือ สกุล หน่วยงาน
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25 พุนพิน นาง อารีย์  ชูกล่อม 1603 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

26 พุนพิน นาง ลัญชนา  ยุวพงศ์พิพัฒน์ 1656 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

27 พุนพิน นาย ธีรภัทร  พัฒน์ยัง 1688 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

28 พุนพิน นาย สัญญา  เหลืองอ่อน 1826 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

29 พุนพิน นาง วรรณดี  ทองรัตน์ 1906 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

30 พุนพิน นาง ยุพา  ทองต าลึง 1923 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

31 พุนพิน น.ส. ธิดาวรรณ  เทพพิพิธ 1955 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

32 พุนพิน นาง นันทวรรณ  เพ็ชรฤทธ์ิ 2218 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

33 พุนพิน นาย สุวิทย์  ล้อมลิ ม 2223 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

34 พุนพิน นาย ชัยยันท์  ฤทธาภิรมย์ 2330 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

35 พุนพิน นาย ประสิทธ์ิ  ชุมศรี 2443 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

36 พุนพิน นาง เครือวัลย์  มณีนิล 2444 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

37 พุนพิน นาง สุวรรณา  ภูมิชัย 2483 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

38 พุนพิน นาง จิราวรรณ  นาคเสนา 2514 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

39 พุนพิน นาง มณี  รักษาพราหมณ์ 2516 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

40 พุนพิน นาง ชุติมา  ธนศิริรักษ์ 2587 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

41 พุนพิน นาง อ้อยทิพย์  สวัสด์ิวงศ์ 2602 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

42 พุนพิน นาย เจษฏา  สวัสด์ิวงศ์ 2603 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

43 พุนพิน นาง สุพร  บุญขาว 2615 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

44 พุนพิน นาง ชุลีพร  ธานินทร์พงศ์ 2897 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

45 พุนพิน นาย ปรีชา  ประพันธ์ 3178 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

46 พุนพิน นาย วีระ  ชอบนิทัศน์ 3193 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

47 พุนพิน นาง กาญจนา  เพิงใหญ่ 3526 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

48 พุนพิน นาย รังสี  เพิงใหญ่ 3527 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)
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49 พุนพิน นาง รัตนา  แสนสิงห์ 3542 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

50 พุนพิน นาย ประเสริฐ  แสนสิงห์ 3543 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

51 พุนพิน นาย วิโรจน์  วัฒนโสภา 3563 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

52 พุนพิน นาง วรรณดี  อินทร์จันทร์ 3595 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

53 พุนพิน นาย ฉัตรชัย  เสือเปีย 3610 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

54 พุนพิน นาง ล าดวน  เอกเพ็ชร์ 3625 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

55 พุนพิน นาย เอกมณี  ชะชิกุล 3646 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

56 พุนพิน นาย ธรรมรงค์  วงศ์อินทร์ 3647 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

57 พุนพิน นาง สุคนธ์  วงศ์อินทร์ 3648 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

58 พุนพิน นาย ประหยัด  สุขศรี 3652 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

59 พุนพิน นาย สุชาติ  ศรีชุม 3693 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

60 พุนพิน นาง อารี  เย็นสบาย 3735 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

61 พุนพิน นาย วันชัย  เย็นสบาย 3736 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

62 พุนพิน นาย ศักด์ิศิริ  วงศ์สุบรรณ 3744 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

63 พุนพิน นาง เยาวลักษณ์  สังข์รอด 3746 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

64 พุนพิน นาย สุชา  บุญขาว 3776 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.พุนพิน)

65 พุนพิน นาง อินทิรา  แสงศรี 864 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

66 พุนพิน นาย อติชาติ  ยุวพงศ์พิพัฒน์ 928 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

67 พุนพิน นาง เนาวรัตน์  เย็นแจ่ม 1372 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

68 พุนพิน นาย ประพัทธ์  ศรีหมุดกุล 1373 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

69 พุนพิน นาย สมชัย  มาเจริญ 1437 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

70 พุนพิน น.ส. วนิดา  คชนาค 1589 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

71 พุนพิน นาย เบิ ม  อุสาหะ 2284 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

72 พุนพิน นาง นวลฉวี  รัตนกุล 3132 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)
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73 พุนพิน นาง อัปสร  ชูสุวรรณ 3201 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

74 พุนพิน นาย วิญญงค์  โรจนสารัมภกิจ 3232 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

75 พุนพิน นาง อรุณี  จันทสุวรรโณ 3396 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

76 พุนพิน นาง สุจิตรา  บัวลอย 3427 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

77 พุนพิน นาย กิตติศักด์ิ  บัวลอย 3428 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

78 พุนพิน นาง อารยา  ใจงาม 3696 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

79 พุนพิน นาย วีระศักด์ิ  ใจงาม 3697 บ านาญ สพม.11 (อ.พุนพิน)

80 พุนพิน นาย วีระศักด์ิ  ศรีบุรุษ 6 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

81 พุนพิน นาย การุญ  หีตอักษร 43 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

82 พุนพิน นาง สุพรเพ็ญ  กล่อมเมือง 233 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

83 พุนพิน นาย สุนทร  กล่อมเมือง 234 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

84 พุนพิน นาย วีรพล  สังครุธ 266 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

85 พุนพิน นาง วรรณา  สังครุธ 267 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

86 พุนพิน นาง ประดับ  ยังสกุล 302 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

87 พุนพิน นาย อนุรักษ์  ยังสกุล 303 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

88 พุนพิน นาง สมจิต  จรูญรักษ์ 374 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

89 พุนพิน นาง รัตติยา  ศรีบุรุษ 615 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

90 พุนพิน นาง จินตนา  ยศเมฆ 780 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

91 พุนพิน นาง จิตรา  ลอองสุวรรณ 1871 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

92 พุนพิน นาง บุญพิทักษ์  คงแท่น 1876 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

93 พุนพิน น.ส. มณฑา  จิตรัตน์ 1897 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

94 พุนพิน นาง พันธ์วณี  นากทองแก้ว 1898 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

95 พุนพิน นาง สมทรง  เอ่ียมข า 1907 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

96 พุนพิน นาง จุไรรัตน์  สุธีรพจน์ 2103 บ านาญ อ.พุนพิน (1)
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97 พุนพิน นาง พรพิมล  ศรีแผ้ว 2184 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

98 พุนพิน นาย นิพนธ์  ศรีเทพ 2337 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

99 พุนพิน นาย สมหมาย  เดชมณี 2422 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

100 พุนพิน นาง กิ มเกี ยว  เดชมณี 2423 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

101 พุนพิน นาย สมมาตร  แสงสุวรรณ 2504 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

102 พุนพิน นาย วาโย  พรหมจันทร์ 2525 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

103 พุนพิน นาง เสาวนีย์  คงอภัย 3093 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

104 พุนพิน นาง สุพรรณี  คีรีมา 3562 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

105 พุนพิน นาย สุวิทย์  คงอภัย 3664 บ านาญ อ.พุนพิน (1)

106 พุนพิน นาง พรรณี  เหล่าดี 26 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

107 พุนพิน นาง ร าไพ  เรืองเดช 37 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

108 พุนพิน นาง จิรภา  นิสภาธร 102 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

109 พุนพิน นาย ปุณณรัตน์  ทองปลอด 179 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

110 พุนพิน นาง วิภา  จุลรัตน์ 199 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

111 พุนพิน นาย ส ารวม  พันธ์ุประทุม 213 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

112 พุนพิน นาง ธันยพร  อินทรนาค 244 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

113 พุนพิน นาง จารุณี  ดีทอง 354 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

114 พุนพิน นาง รัชนี  รอดนิตย์ 360 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

115 พุนพิน นาง ส ารวม  เครือหงส์ 436 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

116 พุนพิน นาง นงลักษณ์  แก้วมหิทธ์ิ 621 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

117 พุนพิน นาง บุญลาศ  สุทธิจ านงค์ 622 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

118 พุนพิน นาง กาญจนา  ท่วมจร 647 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

119 พุนพิน นาย ไพโรจน์  ศรีท่าซอม 648 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

120 พุนพิน นาย เชิญชัย  คชานุรักษ์ 1328 บ านาญ อ.พุนพิน (2)
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121 พุนพิน นาง จิตวรา  คชานุรักษ์ 1329 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

122 พุนพิน นาง วรรณดี  ภูริปัญญานนท์ 1896 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

123 พุนพิน นาง ประภา  ศรีสวัสด์ิ 1915 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

124 พุนพิน นาย สวัสด์ิ  ศรีสวัสด์ิ 1916 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

125 พุนพิน น.ส. ลักขณา  ธรรมนิจกุล 1930 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

126 พุนพิน น.ส. สาโรจน์  ช่ืนวิเศษ 1947 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

127 พุนพิน นาง ศรียา  คุ้มครอง 1950 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

128 พุนพิน นาย สรวม  เหล่าดี 1968 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

129 พุนพิน นาง นิภา  เนตรพุกกณะ 1974 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

130 พุนพิน นาย พนม  เหล่ากูล 2136 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

131 พุนพิน นาย พิชัย  ทองจันทร์ 2147 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

132 พุนพิน นาง อรพินท์  ชัยพรหม 2400 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

133 พุนพิน นาง วิไล  วสุนธรา 2412 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

134 พุนพิน นาง จุฑา  พฤมนตร์ 2789 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

135 พุนพิน นาย ประชิต  พฤมนตร์ 2840 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

136 พุนพิน นาย รุ่งธรรม  ภูริปัญญานนท์ 2982 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

137 พุนพิน น.ส. ปาริฉัตร  ภูริปัญญานนท์ 2983 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

138 พุนพิน นาง เสาวนีย์  ฤกษ์ดี 3180 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

139 พุนพิน น.ส. อนุศรี  ศรียาภัย 3451 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

140 พุนพิน นาง วาสนา  กลับกลาย 3535 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

141 พุนพิน นาง ศิริวรรณ  จันทร์แพง 3580 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

142 พุนพิน นาง ฟองศรี  ณ ถลาง 3733 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

143 พุนพิน นาง พิมพ์ใจ  สุญาสิทธ์ิ 3777 บ านาญ อ.พุนพิน (2)

144 พุนพิน นาย ฐานันดร์  ภักดี 246 บ านาญ อ.พุนพิน (2)(หักวันสิ นเดือน)
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145 พุนพิน นาง จันทร์เพ็ญ  เกิดสมบัติ 346 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

146 พุนพิน นาง ประคอง  เพชรมีศรี 646 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

147 พุนพิน นาง จิตรา  นาคเสนา 649 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

148 พุนพิน นาง นิตยา  มณีฉาย 823 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

149 พุนพิน นาย ไพศาล  เกิดสมบัติ 1895 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

150 พุนพิน นาย สุรินทร์  อินทร์จันทร์ 1969 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

151 พุนพิน นาง ปรีดา  ลาวัณย์วัฒนกุล 2382 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

152 พุนพิน นาย วัฒนา  ลาวัณย์วัฒนกุล 2383 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

153 พุนพิน นาย สมบูรณ์  จากถ่ิน 2410 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

154 พุนพิน นาง อรุณรัตน์  จากถ่ิน 2411 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

155 พุนพิน นาง เลขา  อันติมานนท์ 2452 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

156 พุนพิน นาย นิคม  อันติมานนท์ 2453 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

157 พุนพิน นาง สมจิตต์  แจ้งอักษร 2667 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

158 พุนพิน นาย ชวลิต  แจ้งอักษร 2676 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

159 พุนพิน นาย จตุรงค์  มณีฉาย 3083 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

160 พุนพิน นาง ประไพ  อินทร์ทิม 3174 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

161 พุนพิน นาย เสรี  คีรีมา 3561 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

162 พุนพิน นาง ประไพ  นีลวัฒนานนท์ 3781 บ านาญ อ.พุนพิน (3)

163 พุนพิน นาง ดารินา  ดารารุจา 53 บ านาญอ าเภอพุนพิน

164 พุนพิน นาง ศิริพร  อินทรก าเนิด 110 บ านาญอ าเภอพุนพิน

165 พุนพิน นาง โสภา  สังข์เรียง 439 บ านาญอ าเภอพุนพิน

166 พุนพิน นาย วิสิฏฐ์  สุขแสง 590 บ านาญอ าเภอพุนพิน

167 พุนพิน นาง ณัฐกร  วงศ์ม่ันกิจการ 614 บ านาญอ าเภอพุนพิน

168 พุนพิน นาง วิภา  สองเมือง 657 บ านาญอ าเภอพุนพิน
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169 พุนพิน นาง สงวน  อินทร์สุวรรณ 690 บ านาญอ าเภอพุนพิน

170 พุนพิน นาย รักศักด์ิ  นิจจันทร์พันธ์ศรี 736 บ านาญอ าเภอพุนพิน

171 พุนพิน นาง ลัดดาวรรณ  ปรีชา 980 บ านาญอ าเภอพุนพิน

172 พุนพิน นาย ถาวร  แสงเพชร 1130 บ านาญอ าเภอพุนพิน

173 พุนพิน นาย ค ารณ  ถนอมแก้ว 1135 บ านาญอ าเภอพุนพิน

174 พุนพิน น.ส. พวงมาลี  นาคเวียง 1152 บ านาญอ าเภอพุนพิน

175 พุนพิน นาง สาคร  เสือแก้ว 1262 บ านาญอ าเภอพุนพิน

176 พุนพิน นาง เพ็ญศรี  นวลละออง 1409 บ านาญอ าเภอพุนพิน

177 พุนพิน นาย เดโช  พุ่มพวง 1433 บ านาญอ าเภอพุนพิน

178 พุนพิน นาย วิชัย  บัวทอง 1469 บ านาญอ าเภอพุนพิน

179 พุนพิน นาง เชาวลี  ไทยทอง 1494 บ านาญอ าเภอพุนพิน

180 พุนพิน นาย ประกิจ  ไชยามาตย์ 1569 บ านาญอ าเภอพุนพิน

181 พุนพิน นาง จิราวรรณ  หีตทิม 1579 บ านาญอ าเภอพุนพิน

182 พุนพิน น.ส. วรรณดี  อักขราภรณ์ 1588 บ านาญอ าเภอพุนพิน

183 พุนพิน นาย อนันต์  ทองหัวเตย 1596 บ านาญอ าเภอพุนพิน

184 พุนพิน นาย ธรรมรักษ์  อนุจันทร์ 1640 บ านาญอ าเภอพุนพิน

185 พุนพิน นาย สุนทร  กล่ินเมฆ 1686 บ านาญอ าเภอพุนพิน

186 พุนพิน นาง ประภาศรี  น้อยลัทธี 1831 บ านาญอ าเภอพุนพิน

187 พุนพิน นาง เพ็ญศรี  สุดาวรรณศักด์ิ 1832 บ านาญอ าเภอพุนพิน

188 พุนพิน นาง ประยูรศรี  แสงเพชร 1860 บ านาญอ าเภอพุนพิน

189 พุนพิน นาง สุนารี  อริยะมณเฑียร 1999 บ านาญอ าเภอพุนพิน

190 พุนพิน นาย สิทธิพร  คงกัลป์ 2042 บ านาญอ าเภอพุนพิน

191 พุนพิน นาง อุไรวรรณ  ภักดี 2094 บ านาญอ าเภอพุนพิน

192 พุนพิน นาย สิทธิพร  ภักดี 2124 บ านาญอ าเภอพุนพิน
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193 พุนพิน นาง จุรีรัตน์  จะนู 2140 บ านาญอ าเภอพุนพิน

194 พุนพิน นาง สาคร  โกศลเวช 2160 บ านาญอ าเภอพุนพิน

195 พุนพิน นาง อารีย์  แร่สุวรรณ 2175 บ านาญอ าเภอพุนพิน

196 พุนพิน นาย พิศิษฐ์  ล้อมลิ ม 2203 บ านาญอ าเภอพุนพิน

197 พุนพิน นาง อภรณ์รัตน์  ล้อมลิ ม 2204 บ านาญอ าเภอพุนพิน

198 พุนพิน นาง สายใจ  ศรีนวมะ 2433 บ านาญอ าเภอพุนพิน

199 พุนพิน นาย สุจินต์  มณีนิล 2445 บ านาญอ าเภอพุนพิน

200 พุนพิน นาง จันทนา  ธรรมศิริไพบูลย์ 2545 บ านาญอ าเภอพุนพิน

201 พุนพิน นาง สุจารีย์  จันทร์อยู่ 2571 บ านาญอ าเภอพุนพิน

202 พุนพิน นาย ผดุงพงศ์  ศรีนวมะ 2801 บ านาญอ าเภอพุนพิน

203 พุนพิน นาย เขมชาติ  สวัสด์ิวงศ์ 2894 บ านาญอ าเภอพุนพิน

204 พุนพิน นาย วัชรินทร์  นวลวัฒน์ 2978 บ านาญอ าเภอพุนพิน

205 พุนพิน นาง วรรณี  นวลวัฒน์ 2979 บ านาญอ าเภอพุนพิน

206 พุนพิน นาย พงษ์ศักด์ิ  ทองต าลึง 3068 บ านาญอ าเภอพุนพิน

207 พุนพิน นาง อัจจิมา  โกศล 3113 บ านาญอ าเภอพุนพิน

208 พุนพิน นาย มีศักด์ิ  นวลคล้าย 3143 บ านาญอ าเภอพุนพิน

209 พุนพิน นาง นันทา  สมมะลวน 3149 บ านาญอ าเภอพุนพิน

210 พุนพิน นาย สมภพ  โกศลเวช 3185 บ านาญอ าเภอพุนพิน

211 พุนพิน นาง พัชรินทร์  โชติรุจิรานนท์ 3246 บ านาญอ าเภอพุนพิน

212 พุนพิน นาย เทพรัตน์  พรหมภักดี 3278 บ านาญอ าเภอพุนพิน

213 พุนพิน นาย ทรงศักด์ิ  พรหมภักดี 3279 บ านาญอ าเภอพุนพิน

214 พุนพิน นาง พรรัตน์  พรหมภักดี 3280 บ านาญอ าเภอพุนพิน

215 พุนพิน นาง จุฑาภรณ์  ผดุงชอบ 3393 บ านาญอ าเภอพุนพิน

216 พุนพิน นาย สมพร  ทิพย์ประชาบาล 3408 บ านาญอ าเภอพุนพิน
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217 พุนพิน นาง มยุรี  พุฒิกุลบวร 3496 บ านาญอ าเภอพุนพิน

218 พุนพิน นาย นิวัฒน์  กาญจนดิฐ 3505 บ านาญอ าเภอพุนพิน

219 พุนพิน นาย เดช  นีลวัฒนานนท์ 3547 บ านาญอ าเภอพุนพิน

220 พุนพิน น.ส. สุดถนอม  แท่นนิล 3578 บ านาญอ าเภอพุนพิน

221 พุนพิน นาย วิสิทธ์ิ  เอกเพ็ชร์ 3624 บ านาญอ าเภอพุนพิน

222 พุนพิน นาย สหัส  สมมะลวน 3702 บ านาญอ าเภอพุนพิน

223 พุนพิน นาย สาโรช  อินทรวัตร 3714 บ านาญอ าเภอพุนพิน

224 พุนพิน นาง ประทุม  มณเฑียรทอง 3722 บ านาญอ าเภอพุนพิน

225 พุนพิน นาย นิรันดร์  สังข์รอด 3747 บ านาญอ าเภอพุนพิน

226 พุนพิน นาย ประพันธ์  อภิวัฒน์วราวงศ์ 3756 บ านาญอ าเภอพุนพิน

227 พุนพิน นาง ดรุณี  อภิวัฒน์วราวงศ์ 3757 บ านาญอ าเภอพุนพิน

228 พุนพิน นาย ณรงค์  แสงศร 2021 ร.ร.เจริญเวชวิทยา

229 พุนพิน นาง วิภาวดี  วิเชียรซอย 1342 ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน

230 พุนพิน นาง วาสนา  ตุลพันธ์ 1343 ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน

231 พุนพิน น.ส. ญาณิฐา  อินทรเทพ 1786 ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน

232 พุนพิน น.ส. สมใจ  เอียดนิมิตร 1919 ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน

233 พุนพิน นาง ชัญญานุช  ธราภรณ์ 1920 ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน

234 พุนพิน นาง รัชนี  น่าชม 2828 ร.ร.ดรุโณทัยพุนพิน

235 พุนพิน น.ส. อุษา  มากอินทร์ 2366 ร.ร.น  ารอบวิทยา

236 พุนพิน นาย ทวีศักด์ิ  แซ่โค้ว 1851 ร.ร.บางเดือนสถิตย์พิทยาคม

237 พุนพิน นาง สมจิตร  ทองปรีชา 1479 ร.ร.บ้านท่าม่วง

238 พุนพิน น.ส. อุดมลักษณ์  สวัสดิสิงห์ 1594 ร.ร.บ้านทุ่งโพธ์ิ

239 พุนพิน นาย ชาตรี  แค้นคุ้ม 1280 ร.ร.บ้านไทรงาม

240 พุนพิน นาย ฉลองชัย  สิริมุรธา 1084 ร.ร.บ้านนาใหญ่
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241 พุนพิน นาง จีระพัฒน์  ขุนประดิษฐ์ 3263 ร.ร.บ้านบางประชาภิบาล

242 พุนพิน นาง อุรา  คลังวัง 1574 ร.ร.บ้านแม่แขก

243 พุนพิน นาย ปรีชา  กลางณรงค์ 82 ร.ร.บ้านยางงาม

244 พุนพิน นาง กาญจุรี  กลางณรงค์ 83 ร.ร.บ้านยางงาม

245 พุนพิน นาง วิไลวรรณ  สระแก้ว 1939 ร.ร.บ้านยางงาม

246 พุนพิน นาง วิภารัตน์  ครุฑธาโรจน์ 2379 ร.ร.บ้านยางงาม

247 พุนพิน นาย โอภาส  จรูญรักษ์ 1570 ร.ร.บ้านสหกรณ์

248 พุนพิน นาย วีระศักด์ิ  ชูบุญเรือง 1199 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

249 พุนพิน นาง อรุณี  สุทธินิยม 1377 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

250 พุนพิน นาง บุญชวน  พรหมสมบัติ 1380 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

251 พุนพิน นาย ปัญญา  อุปลา 1486 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

252 พุนพิน นาง อมรรัตน์  โสกรรณิตย์ 2308 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

253 พุนพิน นาง ญาณิกา  ซัง 2666 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

254 พุนพิน น.ส. จุฑาทิพย์  นาคเสนา 2767 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

255 พุนพิน นาง ศันสนา  ทองท่าฉาง 2822 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

256 พุนพิน นาย พิศณุ  ทองท่าฉาง 2823 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

257 พุนพิน นาง เยาวดี  ศักด์ิแก้ว 2938 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

258 พุนพิน นาย ศิริศักด์ิ  ศักด์ิแก้ว 2940 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

259 พุนพิน ว่าท่ีร.ต. ชัยณรงค์  ป่ินกาญจนไพบูลย์ 3411 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

260 พุนพิน นาง รังสิตา  ชุมชอบ 3473 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

261 พุนพิน น.ส. วนิดา  เซ่ียงฉิน 3544 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

262 พุนพิน น.ส. อุสา  บุญเกตุ 3579 ร.ร.พุนพินพิทยาคม

263 พุนพิน นาย ปรีชา  ศิริมุสิกะ 848 ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย

264 พุนพิน นาง กฤษดาพร  ชากรแก้ว 889 ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย
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265 พุนพิน นาง วิภาดา  วุฒิพงษ์ 1405 ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย

266 พุนพิน นาง ชลทิชา  โชจรูญเดช 1411 ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย

267 พุนพิน นาง อุบล  ขวัญแก้ว 1493 ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย

268 พุนพิน นาง ชนาภัทร  เพชรรัตน์ 1599 ร.ร.วัดเขาศรีวิชัย

269 พุนพิน นาย ถนัด  แก้ววัดปริง 1631 ร.ร.วัดตรณาราม

270 พุนพิน นาย ปราโมทย์  แนมสุวรรณ 1701 ร.ร.วัดตรณาราม

271 พุนพิน นาย ประยูร  ปุรินทราภิบาล 2512 ร.ร.วัดตรณาราม

272 พุนพิน นาง ฉลวย  ทิพย์ประชาบาล 3415 ร.ร.วัดตรณาราม

273 พุนพิน นาย บ าเพ็ญ  สระแก้ว 1940 ร.ร.วัดทุ่งเซียด

274 พุนพิน นาย ธิติพันธ์  เสือดาว 2016 ร.ร.วัดน  ารอบ

275 พุนพิน นาง วิมลรัตน์  สมณะ 383 ร.ร.วัดบางพลา

276 พุนพิน นาง รัชนีกร  พันธวงศ์ 2192 ร.ร.วัดบางพลา

277 พุนพิน นาง สุฑาทิพย์  สุขประสิทธิพร 1407 ร.ร.วัดบางมะเด่ือ

278 พุนพิน นาย ธรรมรัตน์  สุขประสิทธิพร 1408 ร.ร.วัดบางมะเด่ือ

279 พุนพิน นาง ปรานอม  อุ่นเรือน 1938 ร.ร.วัดประชาวงศาราม

280 พุนพิน นาง นฤมล  เยาว์มณี 1527 ร.ร.วัดรัษฎาราม

281 พุนพิน นาง รัตนา  ทองนุ้ยพราหมณ์ 2508 ร.ร.วัดรัษฎาราม

282 พุนพิน นาง วิไลวรรณ  สวัสดิพงษ์ 2513 ร.ร.วัดรัษฎาราม

283 พุนพิน นาง อัษฎาพร  เกื อด้วง 2515 ร.ร.วัดรัษฎาราม

284 พุนพิน นาย แทน  จันทร์เขียว 1128 ร.ร.วัดสระพัง

285 พุนพิน นาง สารา  กลับสมบูรณ์ 1163 ร.ร.วัดสระพัง

286 พุนพิน นาง ศิริพร  รัศมี 1562 ร.ร.วัดห้วยกรวด

287 พุนพิน นาย ฟุ้ง  ยอดเชื อ 2693 ร.ร.วัดห้วยกรวด

288 พุนพิน นาง สังวาลย์  ยอดเชื อ 2694 ร.ร.วัดห้วยกรวด
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289 พุนพิน นาง สุวันดี  ทองจันทร์ 98 ร.ร.วัดหัวเตย

290 พุนพิน นาย ชูชัย  เกตุมณี 1133 ร.ร.วัดหัวเตย

291 พุนพิน นาง เบ็ญจมาภรณ์  ภักดี 3286 ร.ร.วัดหัวเตย

292 พุนพิน นาง ระพีพรรณ  ชูบ ารุง 434 ร.ร.วัดแหลมไผ่

293 พุนพิน นาง จันทร์เพ็ญ  ภิรมย์ธนารักษ์ 435 ร.ร.วัดแหลมไผ่

294 พุนพิน นาง สไบรัตน์  สมกระษาปณ์ 3508 โรงเรียนอนุบาลบ้านครู (รุ่งธรรม)

295 พุนพิน นาง ภาวินี  เกตุแก้ว 3072 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

296 พุนพิน นาย โกศล  ซึ งสุนทร 3606 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

297 พุนพิน นาง สุทิสา  วงศ์ณศรี 1083 ลูกหนี  สพป.สฎ.2

298 พุนพิน น.ส. ปัทมาวดี  ข าน้อย 1212 ลูกหนี  สพป.สฎ.2

299 พุนพิน นาง จารี  อินทร์ชิน 1349 ลูกหนี  สพป.สฎ.2

300 พุนพิน นาง จุรารัตน์  เพชรชนะ 3249 ลูกหนี  สพป.สฎ.2

301 พุนพิน นาย เช่ียว  ศรีแสง 463 ลูกหนี บ านาญเขต 2

302 พุนพิน นาย สมบูรณ์  ย่ิงสกุล 924 ลูกหนี บ านาญเขต 2

303 พุนพิน นาย นิยม  รัตนชู 1067 ลูกหนี บ านาญเขต 2

304 พุนพิน นาย วีระ  สมัยแก้ว 1134 ลูกหนี บ านาญเขต 2

305 พุนพิน นาย สุจิน  น้อมเกตุ 1164 ลูกหนี บ านาญเขต 2

306 พุนพิน นาง มัธนา  ชุมสังข์ 1189 ลูกหนี บ านาญเขต 2

307 พุนพิน นาง ภารดี  พรหมค า 1197 ลูกหนี บ านาญเขต 2

308 พุนพิน นาง ชฎาพร  วงศ์สุบรรณ 230 ลูกหนี บ านาญหักเขต (สพป.สฎ.2)

309 พุนพิน นาย จรงค์  ปิยกาญจน์ 262 ลูกหนี บ านาญหักเขต (สพป.สฎ.2)

310 พุนพิน นาง สุคนธ์  เมืองแมน 410 ลูกหนี บ านาญหักเขต (สพป.สฎ.2)

311 พุนพิน นาง ลาวัณย์  นีลวัฒนานนท์ 411 ลูกหนี บ านาญหักเขต (สพป.สฎ.2)

312 พุนพิน นาย สุธารักษ์  สิทธิเดช 1309 ลูกหนี บ านาญหักเขต (สพป.สฎ.2)
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313 พุนพิน นาง เสาวณี  ส าลี 1395 ลูกหนี บ านาญหักเขต (สพป.สฎ.2)

314 พุนพิน นาย นเรศ  พรหมค า 1887 ลูกหนี บ านาญหักเขต (สพป.สฎ.2)

315 พุนพิน นาง นองนิตย์  รัตนประดิษฐ์ 2212 ลูกหนี บ านาญหักเขต (สพป.สฎ.2)

316 พุนพิน นาย สมนึก  พรหมหิตาธร 3559 ลูกหนี บ านาญหักเขต (สพป.สฎ.2)

317 พุนพิน น.ส. โสพิศ  ไทรฟัก 1424 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)

318 พุนพิน น.ส. อิทยา  เน่ืองน า 2529 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.พุนพิน)

319 พุนพิน น.ส. สาลินี  สงขาว 1800 สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม (หน่วยงาน)

320 พุนพิน นาง มานิตตา  ป่ินกาญจนไพบูลย์ 3412 สนง.เทศบาลเมืองท่าข้าม (หน่วยงาน)

321 พุนพิน นาย อภิชาติ  บัวทองสกุล 1019 สพป.สฎ.เขต 2

322 พุนพิน นาง กนกพัชร  ณ  นคร 2626 สพป.สฎ.เขต 2

323 พุนพิน นาง นภาเพ็ญ  ฤทธิเพชร 1789 องค์การบริหารส่วนต าบลพุนพิน

324 ไชยา นาง ลิลาวรรณ  ทองพรหม 1750 เทศบาลต าบลเวียง

325 ไชยา น.ส. โสภิตา  เพ่ิมพูล 1751 เทศบาลต าบลเวียง

326 ไชยา นาง รัตนาพร  วิชัยกุล 2082 บ านาญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

327 ไชยา นาง นพรัตน์  จ าเนียร 3218 บ านาญ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

328 ไชยา นาง ลัดดา  เทพพิมล 239 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

329 ไชยา นาย กมล  ดิษณะ 1158 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

330 ไชยา นาง ประยงค์  ทวีช่ืน 1256 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

331 ไชยา น.ส. รัชนี  เวชเตง 1352 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

332 ไชยา นาง สุปรียา  จุลกัลป์ 1465 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

333 ไชยา นาง ประไพ  เหล่ียววงศ์ภูธร 1584 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

334 ไชยา นาง เสาวนีย์  ปิตตาระโพ 1712 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

335 ไชยา นาง อ้อมทิพย์  ใสสะอาด 1827 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

336 ไชยา นาง อัญชลี  สังข์ฉิม 2613 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)
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337 ไชยา นาง นวลศรี  สุดาจันทร์ 2834 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

338 ไชยา นาง วนิดา  วัชรโศภิษฐกุล 2872 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

339 ไชยา นาย สุนัย  แสงสุวรรณ์ 3338 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

340 ไชยา นาย วิเชียร  อินทร์ทิพย์ 3572 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

341 ไชยา นาง เทวี  อินทรก าเนิด 3685 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

342 ไชยา นาย พรศักด์ิ  อ่ าใหญ่ 3737 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ไชยา)

343 ไชยา นาย ประสงค์  ศรีสุจริต 1241 บ านาญ สพม.11 (อ.ไชยา)

344 ไชยา นาง รัตนา  สังข์ประคอง 19 บ านาญ อ.ไชยา (1)

345 ไชยา นาง พีระวรรณ  ปรุงเหล็ก 104 บ านาญ อ.ไชยา (1)

346 ไชยา นาง สุปราณี  มาฆทาน 180 บ านาญ อ.ไชยา (1)

347 ไชยา นาง เพ็ญศรี  มนเนียม 181 บ านาญ อ.ไชยา (1)

348 ไชยา นาย ประยงค์  นาคน้อย 182 บ านาญ อ.ไชยา (1)

349 ไชยา นาย ช านาญ  นาคเวียง 183 บ านาญ อ.ไชยา (1)

350 ไชยา นาง ยวงศรี  นาคเวียง 184 บ านาญ อ.ไชยา (1)

351 ไชยา นาง ดวงตา  อินทรอักษร 185 บ านาญ อ.ไชยา (1)

352 ไชยา นาย ประยูร  ยังสกุล 186 บ านาญ อ.ไชยา (1)

353 ไชยา นาย สมนึก  มาฆทาน 187 บ านาญ อ.ไชยา (1)

354 ไชยา นาง โอฎฐา  นาคทองคง 188 บ านาญ อ.ไชยา (1)

355 ไชยา นาง นิตยา  คงระเร่ือย 527 บ านาญ อ.ไชยา (1)

356 ไชยา นาย มาโนชญ์  คงระเร่ือย 528 บ านาญ อ.ไชยา (1)

357 ไชยา นาย ประสิทธ์ิ  เรืองวัชรินทร์ 530 บ านาญ อ.ไชยา (1)

358 ไชยา นาย นิยม  เชื อพราหมณ์ 531 บ านาญ อ.ไชยา (1)

359 ไชยา นาย ศิริพงศ์  ศรีสวัสด์ิ 532 บ านาญ อ.ไชยา (1)

360 ไชยา นาง รุจิรา  จันทร์อุทัย 566 บ านาญ อ.ไชยา (1)
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361 ไชยา นาง สุนันทา  เหล่าเกื อ 588 บ านาญ อ.ไชยา (1)

362 ไชยา พ.อ.อ. วัฒนิคม  เหล่าเกื อ 589 บ านาญ อ.ไชยา (1)

363 ไชยา นาย นิกร  จอมพิทักษ์ 600 บ านาญ อ.ไชยา (1)

364 ไชยา นาย ชูศักด์ิ  ฮ่ันเฉียง 686 บ านาญ อ.ไชยา (1)

365 ไชยา นาย พินิจ  ปรุงเหล็ก 1188 บ านาญ อ.ไชยา (1)

366 ไชยา นาง นัยรัตน์  บดินทร์ธนวิทย์ 1468 บ านาญ อ.ไชยา (1)

367 ไชยา นาง บัวศรี  รัตนอารักขา 1489 บ านาญ อ.ไชยา (1)

368 ไชยา นาย ประพันธ์  จันทร์อุทัย 1726 บ านาญ อ.ไชยา (1)

369 ไชยา นาง วรรณี  ถึงแก้ว 1828 บ านาญ อ.ไชยา (1)

370 ไชยา นาง โพธ์ิศรี  เผือกสวัสด์ิ 1908 บ านาญ อ.ไชยา (1)

371 ไชยา นาย อมฤต  ช่วยอยู่ 2004 บ านาญ อ.ไชยา (1)

372 ไชยา นาง ยินดี  ช่วยอยู่ 2005 บ านาญ อ.ไชยา (1)

373 ไชยา นาย แช่ม  อริยพรบ ารุง 2072 บ านาญ อ.ไชยา (1)

374 ไชยา นาง สุสัญญา  เพ็งมรดก 2084 บ านาญ อ.ไชยา (1)

375 ไชยา นาย ประกิจ  การุณนราพร 2207 บ านาญ อ.ไชยา (1)

376 ไชยา นาง รัชนี  การุณนราพร 2232 บ านาญ อ.ไชยา (1)

377 ไชยา นาง พูลสุข  จุลกัลป์ 2268 บ านาญ อ.ไชยา (1)

378 ไชยา ร.ต.ต. สมบูรณ์  จุลกัลป์ 2269 บ านาญ อ.ไชยา (1)

379 ไชยา นาย ทิ ง  สังข์ประคอง 2318 บ านาญ อ.ไชยา (1)

380 ไชยา นาย อรุณ  ชูศรี 2526 บ านาญ อ.ไชยา (1)

381 ไชยา นาย นรินทร์  คชาอนันต์ 2831 บ านาญ อ.ไชยา (1)

382 ไชยา นาย สมทรง  วัชรโศภิษฐกุล 2871 บ านาญ อ.ไชยา (1)

383 ไชยา นาง อรชร  คล้ายทอง 2883 บ านาญ อ.ไชยา (1)

384 ไชยา นาย จรูญ  คล้ายทอง 2884 บ านาญ อ.ไชยา (1)
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385 ไชยา นาง ทิพวรรณ  วัฒนโสภา 3065 บ านาญ อ.ไชยา (1)

386 ไชยา นาง ศิรดา  แท่นนิลกุล 3116 บ านาญ อ.ไชยา (1)

387 ไชยา นาย วิริโย  หนูสังข์ 3331 บ านาญ อ.ไชยา (1)

388 ไชยา นาง ธศก์นันท์  ผ่องศรี 3343 บ านาญ อ.ไชยา (1)

389 ไชยา นาง ยุพิน  เพชรพริ ม 3355 บ านาญ อ.ไชยา (1)

390 ไชยา นาย วิเลิศ  จีนเจริญ 3386 บ านาญ อ.ไชยา (1)

391 ไชยา นาย สะอาด  ร่าหมาน 3437 บ านาญ อ.ไชยา (1)

392 ไชยา นาง นันทพร  ร่าหมาน 3686 บ านาญ อ.ไชยา (1)

393 ไชยา นาง ประภา  อินทจักร 3711 บ านาญ อ.ไชยา (1)

394 ไชยา นาย สมคิด  นิลเอ่ียม 29 บ านาญ อ.ไชยา (2)

395 ไชยา นาง ปรีดา  ทิพย์บรรพต 170 บ านาญ อ.ไชยา (2)

396 ไชยา นาย วิจิตร  ทิพย์บรรพต 171 บ านาญ อ.ไชยา (2)

397 ไชยา นาย วสันต์  สุดาจันทร์ 309 บ านาญ อ.ไชยา (2)

398 ไชยา นาย สมเกียรติ  ช่วยยิ ม 412 บ านาญ อ.ไชยา (2)

399 ไชยา นาง จรี  พรหมเชื อ 485 บ านาญ อ.ไชยา (2)

400 ไชยา นาย ธีระ  แก้วฟุ้ง 529 บ านาญ อ.ไชยา (2)

401 ไชยา น.ส. สุจิรา  ผ่องศรี 606 บ านาญ อ.ไชยา (2)

402 ไชยา นาง ภาวิณี  มีแสง 609 บ านาญ อ.ไชยา (2)

403 ไชยา นาย วารินทร์  เพชรศรี 1398 บ านาญ อ.ไชยา (2)

404 ไชยา นาย อุปนันท์  อักษรประเสริฐ 2172 บ านาญ อ.ไชยา (2)

405 ไชยา นาง จรัญญา  อักษรประเสริฐ 2185 บ านาญ อ.ไชยา (2)

406 ไชยา นาง ชมช่ืน  ทองปราง 2466 บ านาญ อ.ไชยา (2)

407 ไชยา นาย สมมิตร  พรหมเชื อ 2549 บ านาญ อ.ไชยา (2)

408 ไชยา นาย มนัส  สังข์ฉิม 2614 บ านาญ อ.ไชยา (2)
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409 ไชยา นาย สมบุญ  ผอมกลัด 2622 บ านาญ อ.ไชยา (2)

410 ไชยา นาง อุทัย  ผอมกลัด 2623 บ านาญ อ.ไชยา (2)

411 ไชยา นาง อ านวย  อินทจันทร์ 2970 บ านาญ อ.ไชยา (2)

412 ไชยา นาง กัญญามาศ  คงใหม่ 3115 บ านาญ อ.ไชยา (2)

413 ไชยา นาง เพียงใจ  มีชัย 3718 บ านาญ อ.ไชยา (2)

414 ไชยา นาย นิพนธ์  มีชัย 3719 บ านาญ อ.ไชยา (2)

415 ไชยา นาง อุษา  นิลเอ่ียม 28 บ านาญอ าเภอไชยา

416 ไชยา นาย พิทักษ์  ปรุงเหล็ก 103 บ านาญอ าเภอไชยา

417 ไชยา นาย อัจฉริย  มีแสง 2083 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

418 ไชยา นาง เฟ่ืองจิต  ไวทยินทร์ 474 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

419 ไชยา นาย สุรินทร์  แก้วรุ่ง 1708 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

420 ไชยา น.ส. อรพิน  สันเส็น 2012 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

421 ไชยา นาย ส ารวย  ภักดี 2233 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

422 ไชยา นาง ขนิษฐา  ไมทอง 3345 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

423 ไชยา นาย สุรศักด์ิ  อักษรสาร 1413 ร.ร.ไชยาวิทยา

424 ไชยา น.ส. ศศิธร  ทวิชสังข์ 2085 ร.ร.ไชยาวิทยา

425 ไชยา นาง ศรีสุดา  เพชรพงศ์ 2109 ร.ร.ไชยาวิทยา

426 ไชยา นาง ชุดา  คงพรศิริ 2620 ร.ร.ไชยาวิทยา

427 ไชยา นาง สัจพร  องอาจ 3215 ร.ร.ไชยาวิทยา

428 ไชยา นาง ศิริมา  แสงสุวรรณ์ 3337 ร.ร.ไชยาวิทยา

429 ไชยา นาง สุนันท์  ศรียาภัย 3339 ร.ร.ไชยาวิทยา

430 ไชยา นาย จงรักษ์  ขุนช านาญ 3340 ร.ร.ไชยาวิทยา

431 ไชยา นาง อรอุมา  สังข์งาม 2333 ร.ร.บ้านนา

432 ไชยา นาง ดวงกมล  มากชูทรัพย์ 2035 ร.ร.บ้านนาแค
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433 ไชยา นาย ไตรรงค์  หิรัญรัตน์ 3197 ร.ร.บ้านนาแค

434 ไชยา นาง ภัคณัฐ  เศษมา 2580 ร.ร.บ้านพรุยายชี

435 ไชยา นาย ธีระ  คชาอนันต์ 2896 ร.ร.บ้านพรุยายชี

436 ไชยา นาง จุฑารัตน์  ศรีชัยชนะ 607 ร.ร.บ้านลุ่มชุมแสง

437 ไชยา นาย วัฒนะ  สาลี 608 ร.ร.บ้านลุ่มชุมแสง

438 ไชยา น.ส. รุจิรา  เกตุรัตน์ 3247 ร.ร.บ้านสามสัก

439 ไชยา นาง ชูศรี  พรหมคีรี 1480 ร.ร.บ้านห้วยตาหมิง

440 ไชยา น.ส. วลัยพร  วีระวงศ์ 3463 ร.ร.บ้านห้วยพุน

441 ไชยา น.ส. วนิดา  นวลมีช่ืน 1285 ร.ร.ประถมพุทธนิคม

442 ไชยา น.ส. วรลักษณ์  ลิ มเจริญ 1286 ร.ร.ประถมพุทธนิคม

443 ไชยา น.ส. วาทินี  มุสิโก 1290 ร.ร.ประถมพุทธนิคม

444 ไชยา นาย ปรีชา  เทพนวล 1488 ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย

445 ไชยา นาง จ าเนียร  ดิษณะ 1651 ร.ร.เพชรผดุงเวียงไชย

446 ไชยา นาง มนิตา  ช่ืนพิศาล 2467 ร.ร.วัดเขาพนมแบก

447 ไชยา นาย ภัทร์ธนพงศ์  ช่ืนพิศาล 2470 ร.ร.วัดเขาพนมแบก

448 ไชยา นาง จันทิรา  มณีรัตน์ 1171 ร.ร.วัดชยาราม

449 ไชยา น.ส. วิไลภรณ์  เกสรา 631 ร.ร.วัดพระบรมธาตุไชยา

450 ไชยา นาย นพปฎล  เกสรา 632 ร.ร.วัดพระบรมธาตุไชยา

451 ไชยา นาง แสงทอง  ศรีสุจริต 1240 ร.ร.วัดสุทธาวาส

452 ไชยา นาง สายตา  แสงเดช 1833 ร.ร.วัดสุทธาวาส

453 ไชยา นาง จันทร์ญรัตน์  เทพทุ่งหลวง 1583 ร.ร.สารภีอุทิศ

454 ไชยา น.ส. ก่ิงดาว  ฤทธี 1610 ร.ร.อนุบาลพุทธนิคม

455 ไชยา นาย องอาจ  อินทกลับ 1926 ร.ร.อนุบาลพุทธนิคม

456 ไชยา นาย จิรายุ  คงอุดหนุน 878 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ
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457 ไชยา นาย จุมพฏ  ศรีประดู่ 1617 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

458 ไชยา นาง วราภรณ์  วิชัยวัชรินทร์ 2686 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

459 ไชยา นาง อุดมลักษณ์  สุทธิฤทธ์ิ 99 ลูกหนี  บ านาญ รร.กาญจนาภิเษก

460 ไชยา นาง สถิพร  ชูกุล 1186 ลูกหนี  ร.ร.ประถมพุทธนิคม

461 ไชยา นาง เสาวภา  ยังรุ่งนนท์ 1282 ลูกหนี  ร.ร.ประถมพุทธนิคม

462 ไชยา น.ส. ดารารัตน์  ไชยชะนะ 1564 ลูกหนี ปกติ (ร.ร.กาญจนาภิเษก ฯ)

463 ไชยา นาง สุวารี  บุญทรง 3419 วิทยาลัยการอาชีพไชยา

464 ไชยา นาง เฉลิมรัตน์  ไมอินทร์ 1530 องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมาก

465 ไชยา น.ส. มณฑา  รงพรหม 1531 องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมาก

466 ท่าชนะ นาง อุทัยวรรณ  สุวรรณรักษ์ 50 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

467 ท่าชนะ นาง สุนีย์  ตุงโสธานนท์ 144 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

468 ท่าชนะ นาย สมบูรณ์  ตุงโสธานนท์ 145 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

469 ท่าชนะ นาย ณรงค์  จันทรพิมล 147 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

470 ท่าชนะ นาง สอิ ง  จันทรพิมล 148 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

471 ท่าชนะ นาย ส าราญ  ศิริวัฒนปราโมทย์ 206 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

472 ท่าชนะ นาย โกสนธ์  ด้วงโยธา 207 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

473 ท่าชนะ นาย ปริญญา  อินทเจียด 676 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

474 ท่าชนะ นาง จรีพร  อินทเจียด 677 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

475 ท่าชนะ นาง นันทวัน  นุ้ยสวี 771 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

476 ท่าชนะ นาย เปลื อง  ขวัญรอด 783 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

477 ท่าชนะ นาง หนูวาสน์  พราหมณ์เอม 800 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

478 ท่าชนะ นาย สกุล  แสงจันทร์ 1520 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

479 ท่าชนะ นาง อ านวย  เทพทอง 1620 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

480 ท่าชนะ นาย วิจารณ์  จันทรัตน์ 1680 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)
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481 ท่าชนะ นาย ณรงค์  รัตนอมตกุล 2110 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

482 ท่าชนะ นาง ศุภนิตย์  ธรรมรักษา 2468 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

483 ท่าชนะ นาย นันโท  ธรรมรักษา 2469 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

484 ท่าชนะ นาย สุวิทย์  แก้วอ าไพ 2576 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

485 ท่าชนะ นาง ชไมพร  แก้วอ าไพ 2577 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

486 ท่าชนะ นาง พจนา  พรหมสรปสันน์ 2749 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

487 ท่าชนะ นาง เบญญาภา  แพ่งภิรมย์ 2798 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

488 ท่าชนะ นาย สมพนธ์  มีเหล็ก 3102 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

489 ท่าชนะ นาง อาภาสิริ  มีเหล็ก 3103 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

490 ท่าชนะ นาง ปรินันท์  จันทร์เพชรคง 3161 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

491 ท่าชนะ น.ส. สุนีย์  แสงสิทธ์ิ 3163 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

492 ท่าชนะ นาง ศิริพร  จันทร์นวล 3175 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

493 ท่าชนะ นาง บุษบา  จีนชูแก้ว 3291 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

494 ท่าชนะ นาง เพ็ญมาศ  เพชรรัตน์ 3385 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

495 ท่าชนะ นาง วาสนา  สุริยันต์ 3387 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

496 ท่าชนะ นาย สมศักด์ิ  พรหมหิตาทร 3555 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

497 ท่าชนะ นาง คมคาย  ขวัญดี 3586 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าชนะ)

498 ท่าชนะ นาย วิศิษฎ์  เมืองแมน 146 บ านาญ อ.ท่าชนะ

499 ท่าชนะ นาง เพลินจิต  ศิริวัฒนปราโมทย์ 205 บ านาญ อ.ท่าชนะ

500 ท่าชนะ นาย สันติ  ขาวจีน 225 บ านาญ อ.ท่าชนะ

501 ท่าชนะ นาง ประทีป  ขาวจีน 226 บ านาญ อ.ท่าชนะ

502 ท่าชนะ นาย จันทโชติ  ภู่ศิลป์ 363 บ านาญ อ.ท่าชนะ

503 ท่าชนะ นาง วรรณี  ภู่ศิลป์ 364 บ านาญ อ.ท่าชนะ

504 ท่าชนะ นาง ประทุม  ฉายากุล 397 บ านาญ อ.ท่าชนะ
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505 ท่าชนะ นาง ส ารวม  แท่นนาค 431 บ านาญ อ.ท่าชนะ

506 ท่าชนะ นาย วีระ  แท่นนาค 432 บ านาญ อ.ท่าชนะ

507 ท่าชนะ นาง ทัศนีย์  ชัยรัตน์ 433 บ านาญ อ.ท่าชนะ

508 ท่าชนะ นาง ภิญญา  อ่อนน้อม 442 บ านาญ อ.ท่าชนะ

509 ท่าชนะ นาย ไพโรจน์  จิตจ า 447 บ านาญ อ.ท่าชนะ

510 ท่าชนะ นาย สุชาติ  แก้วน  าเพชร 587 บ านาญ อ.ท่าชนะ

511 ท่าชนะ นาง มณฑา  รัฐวิเศษ 667 บ านาญ อ.ท่าชนะ

512 ท่าชนะ นาง อุบล  ทรัพย์สุนทร 688 บ านาญ อ.ท่าชนะ

513 ท่าชนะ นาง วันทนา  ชมโฉม 689 บ านาญ อ.ท่าชนะ

514 ท่าชนะ นาง ทรงศรี  สุวรรณรัตน์ 717 บ านาญ อ.ท่าชนะ

515 ท่าชนะ นาง นิภา  นาคเมือง 741 บ านาญ อ.ท่าชนะ

516 ท่าชนะ นาย สมศักด์ิ  จีระเจริญพงศ์ 772 บ านาญ อ.ท่าชนะ

517 ท่าชนะ นาง บุญอยู่  จีระเจริญพงศ์ 773 บ านาญ อ.ท่าชนะ

518 ท่าชนะ นาย สมบูรณ์  อ่อนน้อม 774 บ านาญ อ.ท่าชนะ

519 ท่าชนะ นาย กิตติโชค  คงอภัย 813 บ านาญ อ.ท่าชนะ

520 ท่าชนะ นาย วิศาล  แสงฉวาง 2063 บ านาญ อ.ท่าชนะ

521 ท่าชนะ นาย ปรีชา  แพ่งภิรมย์ 2799 บ านาญ อ.ท่าชนะ

522 ท่าชนะ นาง นงเยาว์  บัวหลวง 3495 บ านาญ อ.ท่าชนะ

523 ท่าชนะ น.ส. ประภาศรี  ศรีวิศาล 3557 บ านาญ อ.ท่าชนะ

524 ท่าชนะ นาง ภิญญา  อ่อนน้อม 3600 บ านาญ อ.ท่าชนะ

525 ท่าชนะ นาย มงคล  สุวรรณรักษ์ 49 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

526 ท่าชนะ นาง เจียระไน  แก้วน  าเพชร 441 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

527 ท่าชนะ นาง ทัศนีย์  จิตจ า 445 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

528 ท่าชนะ นาย วินัย  รัฐวิเศษ 668 บ านาญอ าเภอท่าชนะ
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529 ท่าชนะ นาย อดิศักด์ิ  ปราชญ์อักษร 1534 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

530 ท่าชนะ นาง อภิชญา  ปราชญ์อักษร 1535 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

531 ท่าชนะ นาย วิฑูรย์  สอนจันทร์ 2253 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

532 ท่าชนะ นาง ดวงรัตน์  บุญศรี 2254 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

533 ท่าชนะ นาย สุดจิต  ไชยพิทักษ์ 2588 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

534 ท่าชนะ นาง พรสวัสด์ิ  ไชยพิทักษ์ 2589 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

535 ท่าชนะ นาย บุญเกียรติ  พรหมสรปสันน์ 2748 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

536 ท่าชนะ นาย สมผล  จีนชูแก้ว 3047 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

537 ท่าชนะ นาง จูรีย์  โระอีน 3082 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

538 ท่าชนะ นาง กัลโสม  จุนเด็น 3090 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

539 ท่าชนะ น.ส. ชูศรี  ขจรบุญ 3124 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

540 ท่าชนะ นาง ลดาวรรณ  มีช้าง 3160 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

541 ท่าชนะ นาย ชะเอม  จันทร์นวล 3176 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

542 ท่าชนะ นาง จงกลนี  ช่วยตน 3350 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

543 ท่าชนะ นาง ลัดดา  พรหมหิตาธร 3491 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

544 ท่าชนะ นาง สาคร  นุ้ยภักดี 3536 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

545 ท่าชนะ นาง สาคร  พรหมหิตาทร 3556 บ านาญอ าเภอท่าชนะ

546 ท่าชนะ นาย วิสิฎฐ  ทุ่มทวน 1500 ร.ร.ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์

547 ท่าชนะ นาย ธีระ  จันทร์แสง 1550 ร.ร.ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์

548 ท่าชนะ นาง ละออง  จันทร์แสง 2777 ร.ร.ต.ช.ด.ราษฎร์พิทักษ์

549 ท่าชนะ น.ส. ภทพร  อินทอง 1711 ร.ร.ตลาดหนองหวาย

550 ท่าชนะ นาง โสฬส  เมืองแมน 845 ร.ร.ท่าชนะ

551 ท่าชนะ นาย เสง่ียม  พรหมศักด์ิ 3146 ร.ร.ท่าชนะ

552 ท่าชนะ นาย สวัสด์ิ  วงศ์พิทักษ์ 709 ร.ร.บ้านกลาง
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553 ท่าชนะ นาย วิชาญ  ภักดีเรือง 2810 ร.ร.บ้านกลาง

554 ท่าชนะ นาง เครือวัลย์  ฆ้องส่งเสียง 1182 ร.ร.บ้านเกาะมุกด์

555 ท่าชนะ นาย ประเสริฐ  จันทร์ทอง 3368 ร.ร.บ้านขวัญพัฒน์

556 ท่าชนะ น.ส. พรทิพย์  หาญญา 3125 ร.ร.บ้านคลองรอก

557 ท่าชนะ นาง อารีย์  ชัยศิริ 3129 ร.ร.บ้านคลองรอก

558 ท่าชนะ นาย สุริด  วาทีตรง 3217 ร.ร.บ้านคลองรอก

559 ท่าชนะ นาง กชพร  บุญทรัพย์ 3320 ร.ร.บ้านคลองสงค์

560 ท่าชนะ น.ส. ศรัญญา  วงษ์ประยูร 2336 ร.ร.บ้านควนสูง

561 ท่าชนะ นาง นงณภัทร  กร าเสน 3294 ร.ร.บ้านควนสูง

562 ท่าชนะ นาย นันทชาติ  บุญชาติ 3318 ร.ร.บ้านควนสูง

563 ท่าชนะ นาง อนุรัตน์  ทับเนียม 142 ร.ร.บ้านคันธุลี

564 ท่าชนะ นาย ทรรศน์วรรธน์  ทับเนียม 143 ร.ร.บ้านคันธุลี

565 ท่าชนะ นาง จงดี  จรัสจรูญฤทธ์ิ 150 ร.ร.บ้านคันธุลี

566 ท่าชนะ นาง สมร  เหยียบสูญ 1619 ร.ร.บ้านคันธุลี

567 ท่าชนะ น.ส. จิตราวดี  บัวเจริญ 1571 ร.ร.บ้านทุ่งเสียน

568 ท่าชนะ นาย พูลศักด์ิ  มณีสม 1614 ร.ร.บ้านปากน  าท่ากระจาย

569 ท่าชนะ น.ส. ผุสดี  ช่วยแก้ว 2007 ร.ร.บ้านอู่ตะเภา

570 ท่าชนะ นาง วัชรี  ไกรเทพ 1457 ร.ร.วัดกาฬสินธ์ุ

571 ท่าชนะ นาย จรินทร์  ชูนาวา 2624 ร.ร.วัดกาฬสินธ์ุ

572 ท่าชนะ นาง หทัยรัตน์  เผือกสวัสด์ิ 1458 ร.ร.วัดขจรบ ารุง

573 ท่าชนะ น.ส. นิภาพร  รักบ ารุง 3270 ร.ร.วัดขจรบ ารุง

574 ท่าชนะ นาง มาลี  จันทร์อุดม 627 ร.ร.วัดสังขประดิษฐ์

575 ท่าชนะ นาง วรรณี  ส าเภา 1260 ร.ร.วัดอัมพาวาส

576 ท่าชนะ นาง อัจฉรี  เป้าทอง 2730 องค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์
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577 ท่าชนะ นาย ชูศักด์ิ  ชัชวาลย์ 1699 องค์การบริหารส่วนต าบลสมอทอง

578 ท่าฉาง นาง ประทุม  รุ่งรัตน์ 2851 เทศบาลต าบลท่าฉาง

579 ท่าฉาง นาง วัจนา  นิลสดใส 217 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

580 ท่าฉาง นาง พยอม  เวชสุวรรณ 232 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

581 ท่าฉาง นาง บุญนัด  อรุโณรัตน์ 567 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

582 ท่าฉาง นาง อุบลวรรณ  จินตนพันธ์ 812 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

583 ท่าฉาง นาย ประยุทธ  จินตนพันธ์ 814 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

584 ท่าฉาง นาย ช านาญ  นิลเวช 877 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

585 ท่าฉาง นาย จเร  ทองมีเพชร 1336 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

586 ท่าฉาง นาง สมบูรณ์  กันณรงค์ 1787 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

587 ท่าฉาง นาย สุพร  ทองคลองไทร 3402 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

588 ท่าฉาง นาย พนัส  ไชยนาเคนทร์ 3407 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

589 ท่าฉาง นาง นิตยา  แก้วบัวทอง 3452 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

590 ท่าฉาง นาย เสรี  อิ ววังโส 3460 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

591 ท่าฉาง นาง ปริศนา  ทองคลองไทร 3509 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

592 ท่าฉาง นาง กานดา  พุ่มเพชร 3532 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

593 ท่าฉาง นาง นิตยา  วัฒนโสภา 3564 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

594 ท่าฉาง นาย วิรัตน์  พุ่มเพชร 3666 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

595 ท่าฉาง นาย ชาญยุทธ  ไชยวงศ์ 3700 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.ท่าฉาง)

596 ท่าฉาง นาง ราศรี  แพวิเศษ 3357 บ านาญ สพม.11 (อ.ท่าฉาง)

597 ท่าฉาง นาง ทัศนีย์  แก้วสุก 3358 บ านาญ สพม.11 (อ.ท่าฉาง)

598 ท่าฉาง นาง พวงจันทน์  บัวอ่อน 3359 บ านาญ สพม.11 (อ.ท่าฉาง)

599 ท่าฉาง นาย บัญญัติ  ทีปะปาล 355 บ านาญ อ.ท่าฉาง

600 ท่าฉาง นาง ประพิชญ์  พงศ์สุวรรณ 368 บ านาญ อ.ท่าฉาง
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601 ท่าฉาง นาย มโน  พงศ์สุวรรณ 369 บ านาญ อ.ท่าฉาง

602 ท่าฉาง นาง วิไล  ชูด าดี 370 บ านาญ อ.ท่าฉาง

603 ท่าฉาง นาย จ าเนียร  ชูด าดี 371 บ านาญ อ.ท่าฉาง

604 ท่าฉาง น.ส. สาล่ี  จันทรพิมล 459 บ านาญ อ.ท่าฉาง

605 ท่าฉาง นาง สมศรี  อินทร์จันทร์ 460 บ านาญ อ.ท่าฉาง

606 ท่าฉาง นาง จินตนา  ศักดา 483 บ านาญ อ.ท่าฉาง

607 ท่าฉาง นาย ส าเริง  ศักดา 484 บ านาญ อ.ท่าฉาง

608 ท่าฉาง นาง นิตยา  แก้วอ าดี 512 บ านาญ อ.ท่าฉาง

609 ท่าฉาง นาง งามช่ืน  ทับทิมเดิม 526 บ านาญ อ.ท่าฉาง

610 ท่าฉาง นาย ประเสริฐ  อรุโณรัตน์ 568 บ านาญ อ.ท่าฉาง

611 ท่าฉาง นาง ประภาวดี  แสงมณี 752 บ านาญ อ.ท่าฉาง

612 ท่าฉาง นาง สุเนตรา  นุ้ยสวี 753 บ านาญ อ.ท่าฉาง

613 ท่าฉาง นาย พิสัณห์  เหมาะประมาณ 754 บ านาญ อ.ท่าฉาง

614 ท่าฉาง นาง สารภี  เหมาะประมาณ 755 บ านาญ อ.ท่าฉาง

615 ท่าฉาง นาง สิริจันทร์  ทองพัฒน์ 784 บ านาญ อ.ท่าฉาง

616 ท่าฉาง นาง เยาวรี  ปล่องบรรจง 802 บ านาญ อ.ท่าฉาง

617 ท่าฉาง นาง สมศรี  สองเมือง 1990 บ านาญ อ.ท่าฉาง

618 ท่าฉาง นาย จารึก  สองเมือง 1991 บ านาญ อ.ท่าฉาง

619 ท่าฉาง นาย ไพรัช  ทับทอง 2162 บ านาญ อ.ท่าฉาง

620 ท่าฉาง น.ส. เกสร  เง่าวิจิตร 2267 บ านาญ อ.ท่าฉาง

621 ท่าฉาง น.ส. จรรยา  ทองมีเพชร 2285 บ านาญ อ.ท่าฉาง

622 ท่าฉาง นาง นันทา  ภูมิพาณิชย์ 2312 บ านาญ อ.ท่าฉาง

623 ท่าฉาง นาย อาณัติ  จันทร์อยู่ 2570 บ านาญ อ.ท่าฉาง

624 ท่าฉาง นาง อ าไพ  คงไชย 3186 บ านาญ อ.ท่าฉาง
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625 ท่าฉาง นาง จีรวรรณ  วงศ์อนันต์สิริ 3459 บ านาญ อ.ท่าฉาง

626 ท่าฉาง นาง อารยา  อินทร์ท่าฉาง 3627 บ านาญ อ.ท่าฉาง

627 ท่าฉาง นาง สุนทรา  คงมะลวน 218 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

628 ท่าฉาง นาง วันทนา  ทองสาลี 458 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

629 ท่าฉาง นาย สถิต  รักษาพราหมณ์ 517 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

630 ท่าฉาง นาง สุจิตรา  อินทร์จันทร์ 623 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

631 ท่าฉาง นาย สายัณห์  อินทร์จันทร์ 624 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

632 ท่าฉาง นาง ปทุมรัตน์  ฉัตรทอง 683 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

633 ท่าฉาง นาย นิวัติ  โสกรรณิตย์ 797 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

634 ท่าฉาง นาง เรขา  นุรักษ์ 807 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

635 ท่าฉาง นาง จรรยา  ไสสุวรรณ 808 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

636 ท่าฉาง นาง ภณิดา  พิมพ์พงษ์ 809 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

637 ท่าฉาง นาย วิชิต  ฤทธิคง 1009 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

638 ท่าฉาง นาง มาลินี  พาหะมาก 1277 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

639 ท่าฉาง นาย ปราโมทย์  โชติปาละกุล 1306 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

640 ท่าฉาง นาย สุขสกูล  พัฒน์ยัง 1345 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

641 ท่าฉาง นาง ราตรี  แก้วรักษา 1394 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

642 ท่าฉาง นาง คนึงนิจ  สุขสวัสด์ิ 1560 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

643 ท่าฉาง นาย นิคม  ส าลี 1695 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

644 ท่าฉาง นาย พิสิฏฐ์  ภูมิไชยา 1758 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

645 ท่าฉาง นาย สายัณห์  อินทรอักษร 1773 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

646 ท่าฉาง นาง วิไลวรรณ  โยงราช 1775 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

647 ท่าฉาง นาย สุชาติ  กันณรงค์ 1777 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

648 ท่าฉาง นาย โสภณ  พาหมะ 2059 บ านาญอ าเภอท่าฉาง
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649 ท่าฉาง นาง ทิพวรรณ  รักษาพราหมณ์ 2815 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

650 ท่าฉาง นาย พัชรินทร์  รักษาพราหมณ์ 2842 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

651 ท่าฉาง นาง นวลนุช  สวัสด์ิวงศ์ 2992 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

652 ท่าฉาง นาง สุนิพร  จันทร์จิรเสถียร 3029 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

653 ท่าฉาง น.ส. พิกุล  ชาญเสนาะ 3096 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

654 ท่าฉาง น.ส. สารภี  แก้วมีศรี 3138 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

655 ท่าฉาง นาง เกษณีย์  นุรักษ์ 3188 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

656 ท่าฉาง น.ส. สมใจ  นราหุตพล 3506 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

657 ท่าฉาง นาง สมใจ  ชัยศิริ 3545 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

658 ท่าฉาง นาง ลักขณา  พรหมวิเศษ 3704 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

659 ท่าฉาง นาง ลาวัณย์  ภูมิไชยา 3759 บ านาญอ าเภอท่าฉาง

660 ท่าฉาง นาง สุนี  ขุนอ าไพ 489 ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม

661 ท่าฉาง นาย เดโช  เพ่ิมพารารักษ์ 1771 ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม

662 ท่าฉาง นาง ปณีทา  อินทรอักษร 1774 ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม

663 ท่าฉาง นาง นวรัตน์  รัตนะ 1776 ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม

664 ท่าฉาง นาง ศศิธร  รัตนอรุณ 2812 ร.ร.ชุมชนวัดจันทาราม

665 ท่าฉาง นาง นิตย์ประภา  เอ้งเหมาะ 2139 ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร

666 ท่าฉาง น.ส. ขวัญใจ  กัลป์สุทธ์ิ 3360 ร.ร.ท่าฉางวิทยาคาร

667 ท่าฉาง นาง จิรดา  สุริยมาตร 1331 ร.ร.บ้านควนรา

668 ท่าฉาง นาง สิริลักษณ์  ตรียวง 890 ร.ร.บ้านท่าแซะ

669 ท่าฉาง น.ส. สุภัทสร  แก้วอ่อน 1720 ร.ร.วัดบ่อมะปริง

670 ท่าฉาง นาย สมชาย  จินตนพันธ์ 819 ร.ร.วัดบางคราม

671 ท่าฉาง นาง เสาวนีย์  อินทสมบัติ 1760 ร.ร.วัดบางคราม

672 ท่าฉาง นาย พิพัฒน์  เอ้งเหมาะ 2440 ร.ร.วัดประตูใหญ่
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673 ท่าฉาง นาย สุรศักด์ิ  เกียรตินอก 3271 ร.ร.วัดประตูใหญ่

674 ท่าฉาง นาง อรัญญา  ดุษฎี 3213 ร.ร.วัดพระพรหม

675 ท่าฉาง นาง วิลาวัลย์  แมนมิตร 231 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

676 ท่าฉาง นาย วารินทร์  ชูทิพย์ 1136 ลาออก / เกษียณรับบ าเหน็จ

677 ท่าฉาง น.ส. นันท์นภัส  เล่ืองสุนทร 2530 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ท่าฉาง) **

678 ท่าฉาง นาย ธราดล  หีตอักษร 2994 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(ท่าฉาง) **

679 ท่าฉาง นาง อัมพวัน  สุขสว่าง 1645 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง

680 ท่าฉาง น.ส. อรพินท์  พรหมเกิด 2067 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง

681 ท่าฉาง น.ส. สนิท  ฤทธิอา 2068 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง

682 ท่าฉาง นาง ระวีวรรณ  สุขประเสริฐ 2069 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง

683 ท่าฉาง นาง จิตติมา  ร่มโพธ์ิขวัญ 2070 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าฉาง

684 ท่าฉาง นาง ประยูร  สินธู 2839 องค์การบริหารส่วนต าบลปากฉลุย

685 ท่าฉาง นาง นวลฉวี  สร้อยจ าปา 3095 บ านาญ (สพฐ.)

686 คีรีรัฐนิคม นาง วรรณฤดี  โสมะเกิด 56 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม)

687 คีรีรัฐนิคม นาย วีระชัย  กลับสมบูรณ์ 1308 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม)

688 คีรีรัฐนิคม นาง บ ารุง  พิณเศรษฐ์ 2727 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม)

689 คีรีรัฐนิคม นาง จินตนา  รัตนพันธ์ 2803 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม)

690 คีรีรัฐนิคม นาย สวงค์  รัตนพันธ์ 2843 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม)

691 คีรีรัฐนิคม นาง นุชนาถ  บุญชู 3107 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม)

692 คีรีรัฐนิคม นาย ภาณุพงศ์  บุญชู 3108 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม)

693 คีรีรัฐนิคม น.ส. จ าแลง  ด าสนิท 3730 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม)

694 คีรีรัฐนิคม นาง มณฑา  ทองจันทร์ 3731 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.คีรีรัฐนิคม)

695 คีรีรัฐนิคม นาง สมร  ศรีสวัสด์ิ 790 บ านาญ อ.คีรีรัฐนิคม

696 คีรีรัฐนิคม นาย สง่า  ศรีสวัสด์ิ 791 บ านาญ อ.คีรีรัฐนิคม
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697 คีรีรัฐนิคม นาย วิจารณ์  ศรัทธาสุข 1894 บ านาญ อ.คีรีรัฐนิคม

698 คีรีรัฐนิคม นาย ประมูล  สงฤทธ์ิ 1924 บ านาญ อ.คีรีรัฐนิคม

699 คีรีรัฐนิคม นาง หนูลาภ  สงฤทธ์ิ 1925 บ านาญ อ.คีรีรัฐนิคม

700 คีรีรัฐนิคม นาง มานิดา  สังข์คร 2527 บ านาญ อ.คีรีรัฐนิคม

701 คีรีรัฐนิคม น.ส. วัฒนาพร  วิชิตเชื อ 2554 บ านาญ อ.คีรีรัฐนิคม

702 คีรีรัฐนิคม นาย ยงยุทธ  ปานดี 2627 บ านาญ อ.คีรีรัฐนิคม

703 คีรีรัฐนิคม นาง สารภี  ปานดี 2918 บ านาญ อ.คีรีรัฐนิคม

704 คีรีรัฐนิคม นาย วิชิต  ศักดา 3439 บ านาญ อ.คีรีรัฐนิคม

705 คีรีรัฐนิคม นาง ฉวีวรรณ  อินแดง 3660 บ านาญ อ.คีรีรัฐนิคม

706 คีรีรัฐนิคม นาง สุวดี  อ่อนทอง 54 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

707 คีรีรัฐนิคม นาย วิจารณ์  อ่อนทอง 55 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

708 คีรีรัฐนิคม นาย สมพร  ปาลคะเชนทร์ 359 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

709 คีรีรัฐนิคม นาย สุชาติ  ธรรมบ ารุง 922 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

710 คีรีรัฐนิคม นาย ชัยพร  ธานินทร์พงค์ 959 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

711 คีรีรัฐนิคม นาง สาคร  ธานินทร์พงศ์ 960 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

712 คีรีรัฐนิคม นาง นนทิยา  จันทรปาน 1543 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

713 คีรีรัฐนิคม นาง ธมนวรรณ  ฐากูลรัฐ 1858 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

714 คีรีรัฐนิคม น.ส. ปราณีต  เกื อด้วง 2220 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

715 คีรีรัฐนิคม นาย วิโรจน์  นาคบ ารุง 2362 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

716 คีรีรัฐนิคม นาย ประพัฒน์  พิณเศรษฐ์ 2726 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

717 คีรีรัฐนิคม นาย อดุลย์  ชูประเสริฐ 2876 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

718 คีรีรัฐนิคม นาย นิยม  ขวัญกุล 3049 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

719 คีรีรัฐนิคม นาง สุมนา  ขวัญกุล 3050 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

720 คีรีรัฐนิคม นาย สุรชัย  สุขอ่อน 3141 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม
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721 คีรีรัฐนิคม นาย ไพบูลย์  สุพิทักษ์ 3282 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

722 คีรีรัฐนิคม นาง สุวณี  สุพิทักษ์ 3283 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

723 คีรีรัฐนิคม นาง วารี  ศักดา 3440 บ านาญอ าเภอคีรีรัฐนิคม

724 คีรีรัฐนิคม นาย จิรัฏฐวัฒน์  ลอยใหม่ 883 ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม

725 คีรีรัฐนิคม นาง สุกัญญา  โชติพนัง 2201 ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม

726 คีรีรัฐนิคม นาง ศรีสุรัตน์  ละอองสุวรรณ 2214 ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม

727 คีรีรัฐนิคม น.ส. เบญญาภัค  ชัยสิทธ์ิ 2216 ร.ร.คีรีรัฐวิทยาคม

728 คีรีรัฐนิคม นาง เยาวลักษณ์  เรืองรอง 1425 ร.ร.บ้านเช่ียวหมวง

729 คีรีรัฐนิคม ว่าท่ีร.ต.หญิง ณิชาภัทร  ธิปัตย์ 1799 ร.ร.บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพท่ี91

730 คีรีรัฐนิคม นาย ธวัชชัย  เหมือนวงศ์ 1892 ร.ร.บ้านท่าขนอน

731 คีรีรัฐนิคม นาง สุริวัสสา  ไชยมงคล 1921 ร.ร.บ้านบ่อน  าผุด

732 คีรีรัฐนิคม นาย ณรงค์ฤทธ์ิ  ชนะทัพ 1464 ร.ร.บ้านบางพระ

733 คีรีรัฐนิคม นาย สิทธิพงษ์  ตรีสงค์ 2951 ร.ร.บ้านบางพระ

734 คีรีรัฐนิคม นาง อ าพรรณ  ศรัทธา 2728 ร.ร.บ้านมะเลาะ

735 คีรีรัฐนิคม นาย อติชาติ  สันติจิตโต 911 ร.ร.มหาราชบ้านแสงอรุณ

736 คีรีรัฐนิคม นาง ฆนรจณ์  สังข์เพชร 1542 ร.ร.มหาราชบ้านแสงอรุณ

737 คีรีรัฐนิคม นาง วาสนา  ส่งละออง 1636 ร.ร.มหาราชบ้านแสงอรุณ

738 คีรีรัฐนิคม นาง อุทัยวรรณ  สุวรรณรัตน์ 1170 ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ

739 คีรีรัฐนิคม นาง กชพร  ลาเลิศ 1456 ร.ร.มัธยมบ้านท าเนียบ

740 คีรีรัฐนิคม นาย ผสม  บุญพันธ์ 945 ร.ร.วัดถ  าสิงขร

741 คีรีรัฐนิคม นาง ธันยชนก  บุญพันธ์ 946 ร.ร.วัดถ  าสิงขร

742 คีรีรัฐนิคม นาย อดุลย์  ทองพัฒน์ 1292 ร.ร.วัดถ  าสิงขร

743 คีรีรัฐนิคม นาง กาญจนา  ทองนรินทร์ 1293 ร.ร.วัดถ  าสิงขร

744 คีรีรัฐนิคม นาย บัญชา  ทองนรินทร์ 1294 ร.ร.วัดถ  าสิงขร
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745 คีรีรัฐนิคม นาย ชนวน  ฤทธิเดช 2859 ร.ร.วัดถ  าสิงขร

746 คีรีรัฐนิคม นาง พรเพ็ญ  ฤทธิเดช 2860 ร.ร.วัดถ  าสิงขร

747 คีรีรัฐนิคม นาง สิริพรรณ  สาเรศ 1697 ร.ร.วัดน  าหัก

748 คีรีรัฐนิคม นาง จินตนา  โสมะเกิด 3237 ร.ร.วัดนิลาราม

749 คีรีรัฐนิคม น.ส. ภิญญดา  ศรีคิรินทร์ 2502 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(คีรีรัฐนิคม) **

750 คีรีรัฐนิคม น.ส. จิราภรณ์  วัชรปราการ 1141 ศูนย์การศึกษานอก ร.ร.(อ.คีรีรัฐนิคม)

751 คีรีรัฐนิคม นาง จินตนา  สุภลักษณ์ 1646 องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา

752 คีรีรัฐนิคม น.ส. รัตณาวดี  อังกาบ 1647 องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา

753 คีรีรัฐนิคม นาง เสาวภา  ยกย่อง 1928 องค์การบริหารส่วนต าบลกะเปา

754 บ้านตาขุน นาง ฉวีวรรณ  ชัยรัตนวงศ์ 1378 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน)

755 บ้านตาขุน นาย ณรงค์  รอดเจริญ 1700 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน)

756 บ้านตาขุน นาย วิเชียร  จุลพฤกษ์ 2054 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน)

757 บ้านตาขุน นาย วัลลภ  บานเย็น 3044 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน)

758 บ้านตาขุน นาง อรวรรณ  บานเย็น 3045 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน)

759 บ้านตาขุน นาง ทิพวรรณ  สัมพันธ์ 3056 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน)

760 บ้านตาขุน นาง บุญทิพย์  ทรงเดชะ 3166 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน)

761 บ้านตาขุน นาง เพ็ญพิศ  อินทรักษ์ 3771 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน)

762 บ้านตาขุน นาย พิสิษฐ์  สัมพันธ์ 3773 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.บ้านตาขุน)

763 บ้านตาขุน นาง อารี  พ่ึงชาติ 835 บ านาญ อ.บ้านตาขุน

764 บ้านตาขุน นาง สมใจ  ชูวารี 2304 บ านาญ อ.บ้านตาขุน

765 บ้านตาขุน นาง ปรีดา  ทวีราษฎร์ 3457 บ านาญ อ.บ้านตาขุน

766 บ้านตาขุน นาย สมศักด์ิ  ทวีราษฎร์ 3661 บ านาญ อ.บ้านตาขุน

767 บ้านตาขุน นาย สุขโข  สาเรศ 1548 บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน

768 บ้านตาขุน นาง อนงค์นารถ  ทวี 3772 บ านาญอ าเภอบ้านตาขุน
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769 บ้านตาขุน น.ส. สุภาวดี  ทองแก้ว 1970 ร.ร.บ้านเขาเทพพิทักษ์

770 บ้านตาขุน นาง กอบกุล  จินดาวงศ์ 1971 ร.ร.บ้านเขาเทพพิทักษ์

771 บ้านตาขุน นาย ปรีชา  สุขาทิพย์ 2668 ร.ร.บ้านตาขุน

772 บ้านตาขุน นาง นงเยาว์  สุขาทิพย์ 2669 ร.ร.บ้านตาขุน

773 บ้านตาขุน นาย สมคิด  จันทร์ปากสวน 792 ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา

774 บ้านตาขุน นาง ทัศนีย์  จันทร์ปากสวน 793 ร.ร.บ้านตาขุนวิทยา

775 บ้านตาขุน นาย จีรศักด์ิ  ศรีคิรินทร์ 2292 ร.ร.บ้านพัฒนา

776 บ้านตาขุน น.ส. สุกัญญา  แก้วมณี 2301 ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม

777 วิภาวดี นาง สุมาลี  กล่อมเมือง 2683 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี)

778 วิภาวดี นาง สุมาลี  ศรีชาย 2856 บ านาญ สพป.เขต 2 (อ.วิภาวดี)

779 วิภาวดี นาย ส าเริง  มีเพียร 626 บ านาญ อ.วิภาวดี

780 วิภาวดี นาย ประยุทธ  ธรรมวิโรจน์ 673 บ านาญ อ.วิภาวดี

781 วิภาวดี นาย สมหวัง  ปาลคเชนทร์ 2636 บ านาญ อ.วิภาวดี

782 วิภาวดี นาง อัมพร  ปาลคเชนทร์ 2646 บ านาญ อ.วิภาวดี

783 วิภาวดี นาย วิรัตน์  คงจ าเนียร 2654 บ านาญ อ.วิภาวดี

784 วิภาวดี นาย ส าราญ  วรรณศรี 2907 บ านาญ อ.วิภาวดี

785 วิภาวดี นาย ภลศักด์ิ  ทองพัฒน์ 281 บ านาญอ าเภอวิภาวดี

786 วิภาวดี นาย เจริญ  แก้วสุก 738 บ านาญอ าเภอวิภาวดี

787 วิภาวดี นาย เสนอ  ไทยเสน 2058 บ านาญอ าเภอวิภาวดี

788 วิภาวดี นาง พรรณี  อาวุธ 2655 บ านาญอ าเภอวิภาวดี

789 วิภาวดี นาย วินัย  กล่อมเมือง 2682 บ านาญอ าเภอวิภาวดี

790 วิภาวดี นาง ลดาวัลย์  หมกแดง 2913 บ านาญอ าเภอวิภาวดี

791 วิภาวดี นาง พิมพรรณ  สุวรรณโกศัย 2917 บ านาญอ าเภอวิภาวดี

792 วิภาวดี นาง เนตรนภาพร  ฤกษ์อุไร 2955 ร.ร.บ้านเช่ียวเฟือง
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793 วิภาวดี นาง จิราภรณ์  พรหมสวาสด์ิ 3753 ร.ร.บ้านโพธ์ิพนา

794 วิภาวดี นาย ประสิทธ์  พรหมสวาสด์ิ 3754 ร.ร.บ้านโพธ์ิพนา

795 วิภาวดี นาย สมพงษ์  ลีลาวรกุล 875 ร.ร.วัดโพธ์ิน้อย

796 วิภาวดี น.ส. กรรณิการ์  กุศลชู 2046 ร.ร.วัดโพธ์ิน้อย

797 วิภาวดี นาง ยุพเรศ  ไทยเสน 2057 ร.ร.วัดโพธ์ิน้อย

798 วิภาวดี นาง เปรมวดี  หอมช่ืน 927 ร.ร.อนุบาลชนะพร


