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เรียน ทานสมาชิก 

สมาชิกทานใดตรวจสอบขอมูลแลวพบวาขอมูลไมถูกตอง กรุณาแจงเจาหนาที่สหกรณเพื่อทําการแกไข 

หรือโทร 074-582881-4 ตอ 203 ฝายวิชาการ 



ข 

จํานวนผูแทนสมาชิกและกลุมเลือกตั้ง 
 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกตั้ง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกตั้ง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

1 สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครสูงขลา จํากัด สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด (47) 2 
1-2 

2 สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 ผูอํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 6 สํานักงานศึกษาธิการภาค 6(35) 1 3-4 

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (310) 10 5-16 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(493),โรงเรียนสาธิต 17 17-35 

  
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(26)  
 

5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา(98) 3 36-39 

6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา(78) 3 40-42 

7 สถาบัน กศน.ภาคใต ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคใต สถาบัน กศน.ภาคใต(55) 2 43-44 

8 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท ผูอํานวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท วิทยาลัยประมงติณสูลานนท(74) 2 45-47 

9 สํานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา สํานักงาน กศน. จังหวัดสงขลา(294) 10 48-58 

10 วิทยาลัยสารพัดชาง สงขลา ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง สงขลา วิทยาลัยสารพัดชาง สงขลา(43) 1 59-60 

11 โรงเรียนโสตศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนโสตศึกษา(56) 2 61-63 

12 วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏรนิกร ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏรนิกร วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานฯ (58)  2 64-66 

13 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ(127) 4 67-71 

14 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา(34) 1 72-73 



ค 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกตั้ง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกตั้ง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

15 โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา ผูอํานวยการโรงเรียนสงขลาพฒันาปญญา โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา(35) 1 74-75 

16 วิทยาลัยการอาชีพนาทว ี ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทว ี วิทยาลัยการอาชีพนาทวี(63) 2 76-78 

17 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 (38) 1 79-80 

18 วิทยาลัยเทคนิคจะนะ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคจะนะ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (31) 1 81-82 

19 สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา(79) 3 83-86 

20 สนง.เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสงขลาเขต 1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 สนง.เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสงขลาเขต 1 (194) 6 87-94 

21 โรงเรียนวิเชียรชม   ผูอํานวยการโรงเรียนวิเชียรชม โรงเรียนวิเชียรชม(136)   4 95-99 

22 โรงเรียนอนุบาลสงขลา    ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา โรงเรียนอนุบาลสงขลา(138) 4 100-104 

23 โรงเรียนบานน้ํากระจาย ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ํากระจาย โรงเรียนบานน้ํากระจาย(34) 1 105-106 

24 โรงเรียนวัดเกาะถ้ํา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ํา โรงเรียนวัดเกาะถ้ํา(37) 1 107-108 

25 โรงเรียนชุมชนบานดาน    ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานดาน โรงเรียนชุมชนบานดาน(26),โรงเรียนวัดทรายขาว

(19),โรงเรียนวัดแชมอุทิศ(8),โรงเรียนวัดอางทอง(14)  

โรงเรียนวัดสามกอง(8),โรงเรียนวัดทุงหวังใน(20), 

โรงเรียนบานบออิฐ(18),โรงเรียนบานยางงาม(10), 

โรงเรียนวัดเขาแกว(2) 

4 109-114 

26 โรงเรียนวัดแหลมพอ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหลมพอ โรงเรียนวัดแหลมพอ(11),โรงเรียนอนุบาลทาสะอาน

(24),โรงเรียนบานบางดาน(20),โรงเรียนวัดทายยอ

(14),โรงเรียนบานกลาง(22),โรงเรียนบานดอนขี้เหล็ก

(21) 

4 115-119 



ง 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกต้ัง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกต้ัง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

27 โรงเรียนบานมวงงาม ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวงงาม  โรงเรียนบานมวงงาม(43)    1 120-121 

28 โรงเรียนวัดสถิตยชลธาร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสถิตยชลธาร โรงเรียนวัดสถิตยชลธาร(38) 1 122-123 

29 โรงเรียนบานเขาแดง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาแดง โรงเรียนบานเขาแดง(46) 1 124-125 

30 โรงเรียนวัดโลกา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโลกา โรงเรียนวัดโลกา(16),โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ(17),โรงเรียน

บานหัวเขา(28),โรงเรียนวัดบอปาบ(9),โรงเรียนวัดบอทรัพย

(23)  

3 126-130 

31 โรงเรียนวัดประตูเขียน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประตูเขียน โรงเรียนวัดประตูเขียน(16),โรงเรียนบานทาแคง(5),โรงเรียน

บานมวงพุม(18),โรงเรียนวัดปะโอ(11),โรงเรียนวัดบางเขียด

(14),โรงเรียนมะขามคลาน(6) 

2 131-134 

32 โรงเรียนวัดประตูไชย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประตูไชย โรงเรียนวัดประตูไชย(20),โรงเรียนวัดเลียบ(13),โรงเรียนวัด

บอสระวิทยาทาน(9),โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา(14),โรงเรียนวัด

ตาหลวงคง(26),โรงเรียนวัดดีหลวงนอก(13) 

3 135-139 

33 โรงเรียนบานขนุน ผูอํานวยการโรงเรียนบานขนุน โรงเรียนบานขนุน(18),โรงเรียนวัดปาขวาง(8),โรงเรียนวัด

ขนุน(5),โรงเรียนวัดวาส(9),โรงเรียนวัดชะแล(17),โรงเรียน

วัดหวยพุด(7),โรงเรียนวัดหนองหอย(25) 

3 140-143 

34 โรงเรียนวัดบานพราว ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานพราว โรงเรียนวัดบานพราว(8),โรงเรียนวัดบอทรายเจริญธรรม

(11),โรงเรียนบานคลองทาแตง(5),โรงเรียนวัดปาขาด

(13),โรงเรียนวัดสวางอารมณ(10),โรงเรียนบานบางไหน

(7),โรงเรียนวัดแหลมจาก(5),โรงเรียนวัดทํานบตางหน(20) 

3 144-147 

 



จ 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกตั้ง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกต้ัง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

35 โรงเรียนวัดคูขุด ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคูขุด โรงเรียนวัดคูขุด(8),โรงเรียนวัดแหลมวัง(7),โรงเรียนในเมือง

(13) , โรงเรียนบานจะทิ้ งพระ(16) , โรงเรียนวัดศรี ไชย

(7),โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ(7),โรงเรียนวัดกระดังงา

(8),โรงเรียนบานพังเภา(2),โรงเรียนวัดกลาง(16) 

3 148-152 

36 โรงเรียนวัดนางเหลา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนางเหลา โรงเรียนวัดนางเหลา(14),โรงเรียนสมเด็จเจาพะโคะ(17),โรงเรียน

วัดดีหลวง(20),โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 

(13),โรงเรียนบานชะแม(11),โรงเรียนบานทาคุระ(6),โรงเรียนวัด

สนามไชย(13),โรงเรียนวัดโคกโพธิ์(3),โรงเรียนวัดประดูหอม

(7),โรงเรียนวัดพังกก(3),โรงเรียนวัดประเจียก(12) 

4 153-158 

37 โรงเรียนวัดบอแดง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบอแดง โรงเรียนวัดบอแดง(19),โรงเรียนวัดทาหิน(17),โรงเรียนบานวัด

ใหม(13),โรงเรียนวัดผาสุกาวาส(21),โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง

(3),โรงเรียนชุมชนบานบอประดู (18),โรงเรียนวัดจันทน

(8),โรงเรียนวัดหวยลาด(8) 

3 159-163 

38 โรงเรียนบานหนาทอง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนาทอง โรงเรียนบานหนาทอง(6),โรงเรียนวัดเถรแกว(8),โรงเรียนวัดใหญ

(3),โรงเรียนวัดพังตรี(7),โรงเรียนวัดหนาเมือง(13),โรงเรียนวัด 

พังยาง(1),โรงเรียนวัดสามี(5),โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 

(14),โรงเรียนวัดแจง(4) 

2 164-167 

39 โรงเรียนชุมชนวัดสามบอ ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดสามบอ โรงเรียนชุมชนวัดสามบอ(18),โรงเรียนวัดสีหยัง(14),โรงเรียนวัด

ประดู(6),โรงเรียนวัดสน(12),โรงเรียนบานบอตรุ(19),โรงเรียนวัด

เจดียงาม(18) 

3 168-171 



ฉ 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกต้ัง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกต้ัง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

40 โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศาลาหลวงบน โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน(9),โรงเรียนทาบอนมิตรภาพที่ 90 

(11),โรงเรียนวัดปากแตระ(9),โรงเรียนวัดตะพังหมอ(7),โรงเรียน

บานรับแพรก(9),โรงเรียนบานมาบบัว(14),โรงเรียนวัดศาลา

หลวงลาง(4),โรงเรียนวัดคลองเปด(4) 

2 172-175 

41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 11 ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 11 (14),โรงเรียนวัดทุงสงวน

(6),โรงเรียนบานแมใหญ(4),โรงเรียนวัดหัวคุง(1),โรงเรียนวัด 

บางหรอด(2),โรงเรียนบานมาบหัวทิ่ง(8) 

1 176-177 

42 โรงเรียนวัดผักกูด ผูอํานวยการโรงเรียนวัดผักกูด โรงเรียนวัดผักกูด(4),โรงเรียนวัดบานใหม(6),โรงเรียนวัดจาก

(8),โรงเรียนวัดหัววัง(3),โรงเรียนบานขี้นาก(9),โรงเรียนวัด    

มหาการ(1),โรงเรียนบานมหาการ-เฉียงพง(2),โรงเรียนวัดหัวเค็ด

(4),โรงเรียนบานระโนด(27) 

2 178-181 

43 โรงเรียนวัดเกษตรชลธี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเกษตรชลธ ี โรงเรียนวัดเกษตรชลธี (14),โรงเรียนชุมชนวัดบานขาว

(9),โรงเรียนวัดหัวปา(14),โรงเรียนวัดคูวา(6),โรงเรียนบาน    

ดอนแบก(6) 

2 182-184 

44 โรงเรียนวัดแหลมบอทอ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหลมบอทอ โรงเรียนวัดแหลมบอทอ(7),โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส(12),โรงเรียน

บานรัดปูน(7),โรงเรียนวัดทุงบัว(17),โรงเรียนวัดโรง(8),โรงเรียน

บานแหลมหาด(8),โรงเรียนวัดกาหรํา(11),โรงเรียนวัดอาวบัว

(16),โรงเรียนวัดโตนดดวน(11),โรงเรียนบานโคกแหว(1) 

3 185-190 

 

 



ช 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกต้ัง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกตั้ง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

45 โรงเรียนวัดโพธาราม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโพธาราม โรงเรียนวัดโพธาราม(22),โรงเรียนวัดทุงฆอโฆสิตา

ราม(17),โรงเรียนบานควนจง(10),โรงเรียนวัดพรหม

ประดิษฐ(9),โรงเรียนวัดนาหมอม(23),โรงเรียน       

วัดเนินพิจิตร(9),โรงเรียนบานนาทองสุก(7),โรงเรียน

วัดแมเปยะ(27),โรงเรียนบานตนปริง(7),โรงเรียนวัด

ทุงโตนด(8) 

4 191-197 

46 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ผูอํานวยการสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

(134) 

4 198-202 

47 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเทพชุมนุม โรงเรียนวัดเทพชุมนุม(37) 1 203-204 

48 โรงเรียนวัดหูแร ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหูแร โรงเรียนวัดหูแร(33) 1 205-206 

49 โรงเรียนบานโปะหมอ ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปะหมอ โรงเรียนบานโปะหมอ(34) 1 207-208 

50 โรงเรียนทาจีนอุดมวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนทาจีนอุดมวิทยา โรงเรียนทาจีนอุดมวิทยา(36) 1 209-210 

51 โรงเรียนบานคลองหวะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองหวะ โรงเรียนบานคลองหวะ(40) 1 211-212 

52 โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ(36) 1 213-214 

53 โรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย โรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย(31) 1 215-216 

54 โรงเรียนวัดทุงลุงมิตรภาพที่ 198 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทุงลุงมิตรภาพที่ 198 โรงเรียนวัดทุงลุงมิตรภาพที่ 198 (22),โรงเรียน

บานไร(20),โรงเรียนบานคลองปอม(18),โรงเรียน

วัดควนเนียง(15), โรงเรียนบานทุงจัง(4),โรงเรียน

ทุงปรือพิทยาคม(19) 

3 217-221 



ซ 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกต้ัง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกตั้ง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

55 โรงเรียนวัดเขากลอย ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขากลอย โรงเรียนวัดเขากลอย(9),โรงเรียนบานทุงงาย(12),โรงเรียนบานทุงใหญ

(14),โรงเรียนวัดพรุเตาะ(10),โรงเรียนวัดทาขาม(11),โรงเรียนวัดศีรษะ

คีรี(11),โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง(19),โรงเรียนวัดทานางหอม(19),โรงเรียน

วัดแมเตย(5) 

4 222-226 

56 โรงเรียนบานทุงเลียบ ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงเลยีบ โรงเรียนบานทุงเลียบ(13),โรงเรียนวัดเจริญราษฎร(15),โรงเรียน

บานฉลุง(24),โรงเรียนบานวังพา(9),โรงเรียนบานนาแสน

(11),โรงเรียนบานทาหมอไชย(6),โรงเรียนบานหินผุด(10),โรงเรียน

บานทุงตําเสา(11),โรงเรียนรักเมืองไทย(16) 

4 227-232 

57 โรงเรียนบานเกาะหมี ผูอํานวยการโรงเรียนบานเกาะหม ี โรงเรียนบานเกาะหมี(22),โรงเรียนบานทุงน้ํา(15),โรงเรียนบานหนอง  

นายขุย(7),โรงเรียนบานทาไทร(14),โรงเรียนวัดคลองแห(15),โรงเรียน  

บานใต(20),โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ (12),โรงเรียนวัดดอน

(14),โรงเรียนบานเกาะนก(7),โรงเรียนบานควน(14),โรงเรียนวัดบางลึก(7) 

5 233-239 

58 โรงเรียนวัดทาแซ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาแซ โรงเรียนวัดทาแซ(11),โรงเรียนเสนาณรงควิทยา(19), โรงเรียนบาน

คลองเปล(11),โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 (22),โรงเรียนบาน

วังหรัง(14),โรงเรียนบานบางแฟบ(29),โรงเรียนบานบึงพิชัย

(16),โรงเรียนวัดมวงคอม(20),โรงเรียนบานหนาควนลัง(25) 

5 240-247 

59 โรงเรียนบานกําแพงเพชร ผูอํานวยการโรงเรียนบานกําแพงเพชร โรงเรียนบานกําแพงเพชร(44) 1 248-249 

 

 

 



ฌ 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกตั้ง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกต้ัง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

60 โรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย ผูอํานวยการโรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย โรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย(21),โรงเรียนวัดคูหาใน(13),โรงเรียนวัดไทร

ใหญ(8),โรงเรียนบานทุงมะขาม(7),โรงเรียนวัดเจริญภูผา(11),โรงเรียน

บานควนขัน(3) ,โรงเรียนบานกองอิฐ(3), โรงเรียนบานพรุพอ

(14),โรงเรียนวัดจังโหลน(8),โรงเรียนชุมชนบานโคกคาย(19),โรงเรียน

บานไสทอน(5) 

4 250-255 

61 โรงเรียนบานเขาพระ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขาพระ โรงเรียนบานเขาพระ(30),โรงเรียนชุมชนบานนาสีทอง(27),โรงเรียน

บานคลองกั่ว(8),โรงเรียนบานควนดินแดง(12),โรงเรียนบานนาลึก

(8),โรงเรียนบานทุงคมบาง(3),โรงเรียนบานคลองเขาลอน(8) 

3 256-260 

62 โรงเรียนบานลานควาย ผูอํานวยการโรงเรียนบานลานควาย โรงเรียนบานลานควาย(19),โรงเรียนบานทามะปราง(19),โรงเรียนบาน

เนินนิมิต(15),โรงเรียนวัดรัตนวราราม(12),โรงเรียนนิคมสรางตนเอง 

รัตภูมิ(19),โรงเรียนบานควนสะตอ(12) 

3 261-266 

63 โรงเรียนวัดทุงคา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทุงคา โรงเรียนวัดทุงคา(20),โรงเรียนบานชายคลอง(17),โรงเรียนบานมวง

(12),โรงเรียนบานควนนา(9),โรงเรียนบานคลองตอ(3),โรงเรียนบาน

ปลายละหาน(10),โรงเรียนบานหวยสมบูรณ(12),โรงเรียนบานเขารัก

เกียรติ(11),โรงเรียนบานหวยโอน(16) 

4 267-271 

64 โรงเรียนบานควนเนียง ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนเนียง โรงเรียนบานควนเนียง(38) 1 272-273 

65 โรงเรียนบานบางเหรียง ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางเหรียง โรงเรียนบานบางเหรียง(17),โรงเรียนวัดบางทิ่ง(5),โรงเรียนบาน   

คลองคลา(6),โรงเรียนบานโคกเมือง(4),โรงเรียนบานเกาะใหญ

(8),โรงเรียนบานคลองชาง(7),โรงเรียนบานเกาะน้ํารอบ(5),โรงเรียน

บานหนาควน(10) 

2 274-276 



ญ 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกต้ัง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกตั้ง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

66 โรงเรียนบานควนโส ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนโส โรงเรียนบานควนโส(17),โรงเรียนบานหวยลึก(6),โรงเรียนบานบอหวา

(7),โรงเรียนบานหัวปาบ(6),โรงเรียนบานหัวไทร(10),โรงเรียนวัดทาหยี

(4),โรงเรียนวัดปากจา(4) 

2 277-279 

67 โรงเรียนบานหนองปลิง ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองปลิง  โรงเรียนบานหนองปลิง(7),โรงเรียนวัดคงคาวดี(16),โรงเรียนบาน

กรอบ(12),โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม(6),โรงเรียนบานควนเนียงใน

(5),โรงเรียนบานยางงาม(6) 

2 280-282 

68 โรงเรียนบานโคกเมา ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกเมา โรงเรียนบานโคกเมา(33) 1 283-284 

69 โรงเรียนบานบางกล่ํา ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางกล่ํา โรงเรียนบานบางกล่ํา(11),โรงเรียนบานแมทอม(3),โรงเรียนวัดทาเมรุ

(7),โรงเรียนวัดนารังนก(18),โรงเรียนวัดบางหยี(5),โรงเรียนบาน    

ยวนยาง(8),โรงเรียนบานหนองมวง(9),โรงเรียนบานหาร(26) 

3 285-288 

70 โรงเรียนบานคลองนกกระทุง ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองนกกระทุง โร ง เรี ยนบ านคลองนกกระทุ ง (23 ) , โร ง เ รี ยนวัด เนินพิ ชั ย

(28),โรงเรียนบานดินลาน(15),โรงเรียนบานปายาง(14),โรงเรียน

บานยางงาม(10),โรงเรียนวัดทาชาง(3) 

3 289-293 

71 โรงเรียนบานหนาวัดโพธิ ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนาวัดโพธิ์ โรงเรียนบานหนาวัดโพธิ์(33) 1 294-295 

72 โรงเรียนวัดโคกเหรียง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคกเหรียง  โรงเรียนวัดโคกเหรียง(12),โรงเรียนวัดโคกมวง(10),โรงเรียนวัด

เลียบ(15),โรงเรียนบานตนสาน(15),โรงเรียนบานคลองหอยโขง

(15),โรงเรียนบานเการาง(7),โรงเรียนบานควนกบ(6),โรงเรียนบาน

โคกพะยอม(8),โรงเรียนวัดปรางแกว(14),โรงเรียนบานปลักคลา

(15),โรงเรียนวัดบางศาลา(5) 

 

4 296-302 



ฎ 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกต้ัง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกต้ัง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

73 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผูอํานวยการสนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

(111) 

4 303-306 

74 โรงเรียนบานนา ผูอํานวยการโรงเรียนบานนา โรงเรียนบานนา(59) 2 307-309 

75 โรงเรียนบานปากบางนาทับ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปากบางนาทับ โรงเรียนบานปากบางนาทับ(35) 1 310-311 

76 โรงเรียนวัดประจา ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประจา โรงเรียนวัดประจา(21),โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด

(19),โรงเรียนชุมชนบานทางควาย(23),โรงเรียนบาน

ทาคลอง(24),โรงเรียนชุมชนบานนาทับ(9),โรงเรียน

บานเขาจันทร (8),โรงเรียนชุมชนบานจะโหนง

มิตรภาพที่  222 (14) ,โรงเรี ยนบ านปากช อง

(5),โรงเรียนบานมางอน(22),โรงเรียนบานควนหัวชาง

(7),โรงเรียนวัดชองเขา(7),โรงเรียนบานปาชิ ง

(11),โรงเรียนวัดบานไร (14),โรงเรียนวัดทุงพระ

(12),โรงเรียนบานเกาะทาก(15),โรงเรียนบานนาหวา

(6),โรงเรียนบานหวาหลัง(3),โรงเรียนบานควนไมไผ

(1),โรงเรียนบานควนขี้แรด(3) 

7 312-323 

 

 

 

 



ฏ 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
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รายช่ือสมาชิก

หนา 

77 โรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน โรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน(20),โรงเรียนบานปางาม

(18),โรงเรียนบานทาหมาก(9),โรงเรียนบานสะกอม(14),โรงเรียน

บานตลิ่งชัน(21),โรงเรียนบานสุ เหรา(11),โรงเรียนบานนนท

(7),โรงเรียนบานเลียบ(7),โรงเรียนบานปากบาง(10),โรงเรียนบาน 

บอโชน(12),โรงเรียนบานชางคลอด(5),โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโม

(10),โรงเรียนบานทรายขาว(7),โรงเรียนบานสะพานหัก(17),โรงเรียน

บานแพรว(11),โรงเรียนเหมืองควนกรด(7),โรงเรียนวัดเกษมรัตน(4) 

6 324-333 

78 โรงเรียนบานน้ําเค็ม ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําเค็ม โรงเรียนบานน้ําเค็ม(13),โรงเรียนวัดนาปรือ(9),โรงเรียนบานแค

(13),โรงเรียนบานคลองแงะ(9),โรงเรียนบานคูศักดิ์สิทธิ์(8),โรงเรียน

บานคูนายสังข(17),โรงเรียนบานทุงนาเคียน(17),โรงเรียนบานทุง

ครก(3),โรงเรียนบานโหนด(9),โรงเรียนบานลางา(15),โรงเรียนบาน

โคกมา(13),โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย(7),โรงเรียนชุมชนวัดน้ําขาว(21) 

5 334-340 

79 โรงเรียนวัดคลองยอ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดคลองยอ โรงเรียนวัดคลองยอ(18),โรงเรียนบานพรุหลุมพี(12),โรงเรียนบาน

พรุตู(7),โรงเรียนบานกรงอิตํา(10),โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพ

ที่ 149 (21),โรงเรียนบานควนหมาก(15),โรงเรียนบานโคกพะยอม

(5),โรงเรียนบานวังใหญ(14),โรงเรียนบานเขานอย(8),โรงเรียนบาน

ปากบางสะกอม(12),โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์(13),โรงเรียนบาน

สวรรค(6),โรงเรียนบานแซะ(5),โรงเรียนบานมวงถ้ํา(4),โรงเรียนบาน

บอน้ําสม(7) 

5 341-349 

 



ฐ 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกตั้ง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกต้ัง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

80 โรงเรียนบานเทพา ผูอํานวยการโรงเรียนบานเทพา โรงเรียนบานเทพา(28),โรงเรียนบานพระพุทธ(20),โรงเรียนบานคลอง

ประดู(12),โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน(6),โรงเรียนบานปากอ(13),โรงเรียน

บานคลองขุด(7),โรงเรียนบานตาแปด(11),โรงเรียนบานเกาะแลหนัง

(8),โรงเรียนบานบอเตย(9),โรงเรียนบานตูหยง(16),โรงเรียนบานควน   

ตีหมุน(7),โรงเรียนบานโคกกอ(13),โรงเรียนบานปาโอน(18),โรงเรียน

บานหนองสาหราย(6),โรงเรียนบานทามวง(9) 

6 350-358 

81 โรงเรียนบานลําเปา ผูอํานวยการโรงเรียนบานลําเปา โรงเรียนบานลําเปา(16),โรงเรียนชุมชนนิคมสรางตนเองเทพา

(29),โรงเรียนบานใหม(10),โรงเรียนบานลําไพล(20),โรงเรียนบานแมที

(21),โรงเรียนลําไพลราษฎรอุทิศ(10),โรงเรียนบานควนเจดีย

(9),โรงเรียนบานทาไทร(10),โรงเรียนบานทุงโพธิ์(8),โรงเรียนวัดปริก

(11),โรงเรียนชุมชนนิคมสรางตนเองเทพา 2 (20),โรงเรียนชุมชนนิคม

สรางตนเองเทพา 3 (8),โรงเรียนบานกระอาน(17),โรงเรียนบานพรุชิง

(14),โรงเรียนบานควนหรัน(7),โรงเรียนชุมชนนิคมสรางตนเองเทพา 4 

(6),โรงเรียนบานนาจวก(10) 

7 359-370 

82 โรงเรียนบานนาทว ี ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาทว ี โรงเรียนบานนาทวี(86) 3 371-374 

83 โรงเรียนบานเคลียง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเคลียง โรงเรียนบานเคลียง(22),โรงเรียนวัดทุงขา(10),โรงเรียนบานวังบวบ

(18),โรงเรียนบานลําลอง(14),โรงเรียนบานทุงน้ําขาว(13),โรงเรียน

ชุมชนวัดปลักชะเมา(11),โรงเรียนวัดทาประดู(11),โรงเรียนบานพอบิด

(8),โรงเรียนบานวังใหญปลายรํา(10) 

4 375-380 

 



ฑ 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตัง้ 
 

หัวหนากลุมเลือกต้ัง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกต้ัง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

84 โรงเรียนบานโมย ผูอํานวยการโรงเรียนบานโมย โรงเรียนบานโมย(13),โรงเรียนบานเกา(12),โรงเรียนบานโตนนท

(12),โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม(12),โรงเรียนอายุรกิจโกศล(6),โรงเรียน

บานลําชิง(14),โรงเรียนบานนาปรั ง(19),โรงเรียนบานปาเร็ด

(19),โรงเรียนบานสม็อง(10),โรงเรียนบานคลองกวางเขาวัง(8),โรงเรียน

วัดนาหมอศรี(10) 

4 381-388 

85 โรงเรียนบานประกอบ ผูอํานวยการโรงเรียนบานประกอบ โรงเรียนบานประกอบ(12),โรงเรียนบานกะทิง(18),โรงเรียนบานสะพาน

เคียน(19),โรงเรียนทองอยูนุตกุล(12),โรงเรียนวัดวังไทร(21),โรงเรียนวัด

บานลุม(9),โรงเรียนบานพรุหวา(16),โรงเรียนชุมชนบานสะทอน

(22),โรงเรียนบานปอง(12),โรงเรียนประสิทธิ์ทวีสิน 2 (11) 

5 389-395 

86 โรงเรียนสะบายอย ผูอํานวยการโรงเรียนสะบายอย โรงเรียนสะบายอย(58) 2 396-398 

87 โรงเรียนบานคอลอมุดอ ผูอํานวยการโรงเรียนบานคอลอมุดอ โรงเรียนบานคอลอมุดอ(44) 1 399-400 

88 โรงเรียนบานทุงไพล ผูอํานวยการโรงเรียนบานทุงไพล โรงเรียนโรงเรียนบานทุงไพล(24),โรงเรียนบานทับยาง(15),โรงเรียนบาน

บาโหย(25),โรงเรียนบานคูหา(26),โรงเรียนบานทัพหลวง(11),โรงเรียน

มหิดล(14),โรงเรียนบานหวยเตา(6),โรงเรียนธรรมศาสตร-จุฬา 1 

(12),โรงเรียนบานลองควน(11),โรงเรียนบานถ้ําตลอด(14) 

5 401-407 

89 โรงเรียนชุมชนบานนากัน ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานนากัน โรงเรียนชุมชนบานนากัน(18),โรงเรียนบานสุโสะ(28),โรงเรียนบานเกา

(14),โรงเรียนบานนาจะแหน(13),โรงเรียนบานทา(19),โรงเรียนอุทยาน

อุทิศ(13),โรงเรียนบานหวยบอน(27),โรงเรียนบานนามวง(3),โรงเรียน

บานควนหรัน(16),โรงเรียนบานมุนี(10) 

 

5 408-415 



ฒ 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกต้ัง 
 

หัวหนากลุมเลือกตั้ง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกต้ัง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

90 โรงเรียนบานปลักบอ ผูอํานวยการโรงเรียนบานปลักบอ โรงเรียนบานปลักบอ(10),โรงเรียนบานฉลุง(9),โรงเรียนบานทําเนียบ

(11),โรงเรียนบานบอทอง(12),โรงเรียนบานไร(14),โรงเรียนบานโคกตก

(23),โรงเรียนบานโคกสิเหรง(14),โรงเรียนบานเมาะลาแต(25),โรงเรียนบาน

ตะเคียนทอง(7) 

4 416-422 

91 โรงเรียนชุมชนบานปาดัง ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานปาดัง โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบานปาดัง(54) 2 423-424 

92 โรงเรียนบานคลองแงะ ผูอํานวยการโรงเรียนบานคลองแงะ โรงเรียนบานคลองแงะ(53) 2 425-426 

93 โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม ผูอํานวยการโรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม(31) 1 427-428 

94 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 ผูอํานวยการโรงเรียนไทยรฐัวิทยา 80 โรงเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (23),โรงเรียนบานระตะ(15),โรงเรียนบานหัว

ถนน(9),โรงเรียนบานปริกใต(10),โรงเรียนบานตะเคียนเภา(15),โรงเรียนบาน

ปริก(20),โรงเรียนบานใหม(10),โรงเรียนบานควนเสม็ด(11),โรงเรียนวัดมวงก็อง

(7),โรงเรียนวัดเขามีเกียรติ(8),โรงเรียนบานสํานักหวา(11),โรงเรียนบานพังลา

(9),โรงเรียนบานยางเกาะ(8) 

5 429-435 

95 โรงเรียนบานมวง ผูอํานวยการโรงเรียนบานมวง โรงเรียนบานมวง(9),โรงเรียนบานทับโกบ(6),โรงเรียนวัดหวยคู(10),โรงเรียน

บานพรุเตียว(7),โรงเรียนบานสํานักขาม(11),โรงเรียนบานหน่ําฮั้ว(8),โรงเรียน

บานเกาะคาง(11),โรงเรียนบานควนตานี(13),โรงเรียนบานน้ําลัด(7) 

3 436-439 

96 โรงเรียนวัดสองพี่นอง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสองพี่นอง  โรงเรียนวัดสองพี่นอง(20),โรงเรียนบานไร (10),โรงเรียนบานทาโพธิ์

(10),โรงเรียนวัดยางทอง(14),โรงเรียนบอเกดวิจิตรวิทยา(17), โรงเรียนสมาคม

ไทยผลิตยา 2 (5),โรงเรียนสังวาลวิทย 2 (7),โรงเรียนบานทุงไมดวน 1 

(4),โรงเรียนบานทาขอย(7),โรงเรียนชาติตระการโกศล(8) 

 

3 440-444 



ณ 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกต้ัง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกตั้ง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

97 สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 16 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (51) 2 445-446 

98 โรงเรียนมหาวชิราวุธ ผูอํานวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ(212) 7 447-454 

99 โรงเรียนวรนารีเฉลิม ผูอํานวยการโรงเรียนวรนารีเฉลมิ โรงเรียนวรนารีเฉลิม(202) 7 455-462 

100 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษณิ ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (155) 5 463-468 

101 โรงเรียนสงขลาวิทยาคม ผูอํานวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม โรงเรียนสงขลาวิทยาคม(74) 2 469-471 

102 โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค ผูอํานวยการโรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค(40) 1 472-473 

103 โรงเรียนสทิงพระวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนสทิงพระวทิยา โรงเรียนสทิงพระวิทยา(67) 2 474-476 

104 โรงเรียนระโนดวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนระโนดวิทยา โรงเรียนระโนดวิทยา(60) 2 477-479 

105 โรงเรียนระโนด ผูอํานวยการโรงเรียนระโนด โรงเรียนระโนด(46) 1 480-481 

106 โรงเรียนธรรมโฆสิต ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมโฆสิต โรงเรียนธรรมโฆสิต(50) 2 482-483 

107 โรงเรียนชะแลนิมิตวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนชะแลนิมติวิทยา โรงเรียนชะแลนิมิตวิทยา(21),โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ(23) 1 484-485 

108 โรงเรียนสามบอวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนสามบอวิทยา โรงเรียนสามบอวิทยา(25),โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

(15),โรงเรียนคลองแดนวิทยา(15),โรงเรียนกระแสสินธุ

วิทยา(13) 

2 486-488 

109 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ผูอํานวยการโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย(211) 7 489-496 

110 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย2 ผูอํานวยการโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย2 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2 (110)  4 497-500 

 

 



ด 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกต้ัง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกตั้ง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

111 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา ผูอํานวยการโรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกนัยา โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา(157) 5 501-506 

112 โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค ผูอํานวยการโรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค(147) 5 507-512 

113 โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม ผูอํานวยการโรงเรียนหาดใหญพิทยาคม โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม (41) 1 513-514 

114 โรงเรียนพะตงประธานครีีวัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน(73) 2 515-517 

115 โรงเรียนรัตภูมิวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา โรงเรียนรัตภูมิวิทยา(73) 2 518-520 

116 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2 สงขลา ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2 สงขลา โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2 สงขลา(55) 2 521-522 

117 โรงเรียนควนเนียงวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนควนเนียงวิทยา โรงเรียนควนเนียงวิทยา(68) 2 523-525 

118 โรงเรียนคูเตาวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนคูเตาวิทยา โรงเรียนโรงเรียนคูเตาวิทยา(16),โรงเรียนบางกล่ําวิทยา(15) 1 526-527 

119 โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรพิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรพิทยา โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรพิทยา(22),โรงเรียน

รัตนพลวิทยา(15),โรงเรียนปากจาวิทยา(13) 

2 528-530 

120 โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ผูอํานวยการโรงเรียนนาทวีวิทยาคม โรงเรียนนาทวีวิทยาคม(77) 2 531-533 

121 โรงเรียนเทพา ผูอํานวยการโรงเรียนเทพา โรงเรียนเทพา(49) 2 534-535 

122 โรงเรียนสะบายอยวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนสะบายอยวิทยา โรงเรียนสะบายอยวิทยา(41) 1 536-537 

123 โรงเรียนสะเดา”ขรรคชัยกัมพลานนทอนุสรณ” ผูอํานวยการโรงเรียนสะเดา"ขรรคชัย กัมพลานนท อนุสรณ"  โรงเรียนสะเดา"ขรรคชัย กัมพลานนท อนุสรณ" (99) 3 538-541 

124 โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ ผูอํานวยการโรงเรียนจะนะชนปูถัมภ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ(30),โรงเรียนจะนะวิทยา

(23),โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม(14),โรงเรียนไมแกน

ประชาอุทิศ(9) 

2 542-545 
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125 โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ ผูอํานวยการโรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ(28),โรงเรียนทับชาง

วิทยาคม(26),โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา(18) 

2 546-548 

126 โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ผูอํานวยการโรงเรียนกอบกุลวิทยาคม โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม(29),โรงเรียนปาดังติณ    

สูลานนท(18) 

2 549-550 

127 โรงเรียนกลับเพชรศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียนกลับเพชรศึกษา โรงเรียนกลับเพชรศึกษา(38) 1 551-552 

128 โรงเรียนแจงวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนแจงวิทยา โรงเรียนแจงวิทยา(119) 4 553-557 

129 โรงเรียนหวังดี ผูอํานวยการโรงเรียนหวังด ี โรงเรียนหวังด(ี39) 1 558-559 

130 วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ผูอํานวยการวทิยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา(39) 1 560-561 

131 วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยสีงขลา(80) 3 562-564 

132 โรงเรียนจุลสมัย ผูอํานวยการโรงเรียนจุลสมัย โรงเรียนจุลสมัย(68) 2 565-567 

133 โรงเรียนวชิรานุกูล ผูอํานวยการโรงเรียนวชิรานุกูล โรงเรียนวชิรานุกูล(38) 1 568-569 

134 วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา   ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา   วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา(35) 1 570-571 

135 โรงเรียนธิดานุเคราะห ผูอํานวยการโรงเรียนธิดานุเคราะห โรงเรียนธิดานุเคราะห(92) 3 572-575 

136 โรงเรียนศรีนครมลูนิธ ิ ผูอํานวยการโรงเรียนศรีนครมลูนิธ ิ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ(101) 3 576-579 

137 โรงเรียนพลวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนพลวิทยา โรงเรียนพลวิทยา(114) 4 580-584 

138 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ(80) 3 585-587 

139 โรงเรียนสองแสงวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนสองแสงวิทยา โรงเรียนสองแสงวิทยา(53) 2 588-589 
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140 โรงเรียนกอบกาญจนศึกษามูลนิธ ิ ผูอํานวยการโรงเรียนกอบกาญจนศึกษามูลนิธิ โรงเรียนกอบกาญจนศึกษามูลนิธิ(45) 1 590-591 

141 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน ผูอํานวยการโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน(76) 2 592-594 

142 โรงเรียนทวีรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนทวีรัตน โรงเรียนทวีรัตน(47) 2 595-596 

143 วิทยาลัยเทคโนโลยีสองแสงพณิชยการ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยสีองแสงพณิชยการ วิทยาลัยเทคโนโลยสีองแสงพณิชยการ(37) 1 597-598 

144 โรงเรียนแสงทองวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา โรงเรียนแสงทองวิทยา(106) 3 599-602 

145 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการหาดใหญ วิทยาลัยเทคโนโลยพีณิชยการหาดใหญ(93) 3 603-606 

146 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธ ิ ผูอํานวยการโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ(119) 4 607-611 

147 โรงเรียนกิตติวิทยบานพร ุ ผูอํานวยการโรงเรียนกิตติวิทยบานพร ุ โรงเรียนกิตติวิทยบานพร(ุ41) 1 612-613 

148 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา ผูอํานวยการโรงเรียนคุณธรรมวิทยา โรงเรียนคุณธรรมวิทยา(47) 2 614-615 

149 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย(54) 2 616-617 

150 โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร ผูอํานวยการโรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร(71) 2 618-620 

151 โรงเรียนศรีสวางวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสวางวงศ โรงเรียนศรีสวางวงศ(44) 1 621-622 

152 โรงเรียนสุวรรณวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนสุวรรณวงศ โรงเรียนสุวรรณวงศ(115) 4 623-627 

153 โรงเรียนสวัสดิ์บวร ผูอํานวยการโรงเรียนสวัสดิ์บวร  โรงเรียนสวัสดิ์บวร(37) 1 628-629 

154 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ(37) 1 630-631 

155 โรงเรียนกฤษณาวิทยา   ผูอํานวยการโรงเรียนกฤษณาวิทยา   โรงเรียนกฤษณาวิทยา(36)  1 632-633 

156 โรงเรียนเสนพงศ   ผูอํานวยการโรงเรียนเสนพงศ   โรงเรียนเสนพงศ(37) 1 634-635 
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157 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ผูอํานวยการโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธ ิ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ(37) 1 636-637 

158 โรงเรียนศิริพงศวิทยา 

 

ผูอํานวยการโรงเรียนศิริพงศวิทยา 

 

โรงเรียนศิริพงศวิทยา(20),โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ(11),โรงเรียน  

สุมิตรา(7),โรงเรียนชัยมงคลวิทย (11),โรงเรียนดาวนายรอย

(9),โรงเรียนสมองคอมพิวเตอร(3),โรงเรียนเวชศาสตรแผนไทย

(5),โรงเรียนพณิชยการสงขลา(1),โรงเรียนอนุบาลสายพิณ

(1),โรงเรียนอูลูมุดดีน(2),โรงเรียนบํารุงศาสน(6),โรงเรียนบัวหลวง

(4),โรงเรียนศอลาหุดดีน(1),โรงเรียนประชาบํารุงวิทย(4),โรงเรียน

พรหมเจริญวิทยา(19) 

3 638-642 

159 โรงเรียนสมพงศวิทยาจะทิ้งพระ ผูอํานวยการโรงเรียนสมพงศวิทยาจะทิ้งพระ โรงเรียนสมพงศวิทยาจะทิ้งพระ(23),โรงเรียนศรีวิทยา(17) 1 643-644 

160 โรงเรียนกิติคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนกิติคุณ โรงเรียนกิติคุณ(17),โรงเรียนราษฎรบํารุง(16),โรงเรียนราษฎรนิยม

วิทยา(10) 

1 645-646 

161 โรงเรียนทิพรัตนวิทยาคาร ผูอํานวยการโรงเรียนทิพรัตนวิทยาคาร 

 

โรงเรียนทิพรัตนวิทยาคาร(11),โรงเรียนชาตรีวิทยา(10),โรงเรียน 

วิริยะเธียรวิทยา(3),โรงเรียนเทพอํานวย(1),โรงเรียนอักษรศิริ

(11),โรงเรียนกิติวิทย (24),โรงเรียนเจริญรัตนศึกษาวัฒนา

(22),โรงเรียนศรีปญญานุรักษ(8) 

3 647-650 

162 โรงเรียนวรพัฒน ผูอํานวยการโรงเรียนวรพัฒน 

 

โรงเรียนวรพัฒน(30),โรงเรียนสมัยศึกษา(24),โรงเรียนอนุบาลวลัยพร

(9),โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ(28),โรงเรียนจิราพร(1),โรงเรียนอนุบาล

กุลจินต(4),โรงเรียนธํารงวัฒนาฯ(4) 

3 651-655 

163 โรงเรียนพัฒนศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียนพัฒนศึกษา โรงเรียนพัฒนศึกษา(22),โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย(11)  

 

1 656-657 
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164 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธ ิ ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธ ิ โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ(9),โรงเรียนสงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

(2),โรงเรียนเจริญศึกษา(1),โรงเรียนดารุลมะฮดียะห(7),โรงเรียนสยาม

ชัยการดนตรี(2),โรงเรียนอนุบาลกาญจนวนิช(1),โรงเรียนดรุณศึกษา

(3),โรงเรียนหาดใหญอํานวยวิทย(18),โรงเรียนหาดใหญอํานวยวิทย 

บริหารธุรกิจ(2) 

1 658-660 

165 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ(28),วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ

(15),วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลภาคใต(11),วิทยาลัยเทคโนโลยี

หาดใหญบริหารธุรกิจสากล(15),วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช(3) 

2 661-664 

166 โรงเรียนสุทธริักษ ผูอํานวยการโรงเรียนสุทธิรักษ โรงเรียนสุทธิรักษ(16),โรงเรียนศาสนบํารุง(20),โรงเรียนสันติวิทย

(22),โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา(9),โรงเรียนดีนูลอิสลาม

(11),โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ(9),โรงเรียนกีญามุดดีน(1),โรงเรียน

บุสตานุดดีน(4) 

3 665-668 

167 โรงเรียนสายชล ผูอํานวยการโรงเรียนสายชล โรง เรี ยนสายชล(15 ) , โ รง เรี ยนศรีนครินทร วิ ทยานุ เคราะห

(10),โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนา(5),โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน

(9),โรงเรียนรุงภิญโญ(16),โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมเทพา(11) 

2 669-671 

168 โรงเรียนวงศวิทย ผูอํานวยการโรงเรียนวงศวิทย โรงเรียนวงศวิทย(19),โรงเรียนแกวบุตร-คูสกุล(15),โรงเรียนพัฒนา

ศาสตรมูลนิธิ(13),โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา(29),โรงเรียนดารุลมูญา 

ฮีดีนวิทยา(2) 

3 672-675 
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ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกตั้ง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกต้ัง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

169 โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) (33) 1 676-677 

170 โรงเรียนเทศบาล 2 (ออนอุทิศ) ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (ออนอุทิศ) โรงเรียนเทศบาล 2 (ออนอุทิศ) (38) 1 678-679 

171 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง)       ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) (43) 1 680-681 

172 โรงเรียนเทศบาล 4 (บานแหลมทราย) ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 4 (บานแหลมทราย) โรงเรียนเทศบาล 4 (บานแหลมทราย) (48) 2 682-683 

173 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) (65) 2 684-686 

174 สํานักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา สํานักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา (92) 3 687-690 

175 โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (96) 3 391-394 

176 โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) (63) 2 395-697 

177 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) (46) 1 698-699 

178 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) ผูอํานวยกาโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)ร โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) (49) 2 700-701 

179 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) (32) 1 702-703 

180 สํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ ผูอํานวยการสํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ สํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ (101) 3 704-707 

181 โรงเรียนเทศบาล 1 (บานสะเดา) ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (บานสะเดา) โรงเรียนเทศบาล 1 (บานสะเดา) (63) 2 708-710 

182 กองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเดา ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเดา กองการเทศบาลเมืองสะเดา(9),โรงเรียนเทศบาล 2 (บาน

สะเดา)(23),โรงเรียนเทศบาล 3 (บานสะเดา) (11),โรงเรียน

เทศบาลตําบลปาดังเบซาร(9) 

2 711-713 

 

 



บ 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกตั้ง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกตั้ง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

183 โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝน) ผูอํานวยการโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝน) โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝน) (14),กองการศึกษา

เทศบาลเมืองคลองแห(7),กองการศึกษาเทศบาลเมือง       

คอหงส(10),กองการศึกษาเทศบาลเมืองควนลัง(9),โรงเรียน

เทศบาล 1 (ชุมชนอุดมทอง) (17),กองการศึกษาเทศบาล

ตําบลพะตง(3),กองการศึกษาเทศบาลเมืองบานพรุ(1),    

กองการศึกษาเทศบาลเมืองกําแพงเพชร(1),กองการศึกษา

เทศบาลตําบลทาชาง(1) 

2 714-717 

184 กองการศึกษาเทศบาลเมืองสิงหนคร ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองสิงหนคร กองการศึกษาเทศบาลเมืองสิงหนคร(12),กองการศึกษา

อบต.บอดาน(1),กองการศึกษาเทศบาลตําบลสทิงพระ

(2),กองการศึกษาอบต.วัดจันทร (2),กองการศึกษา

เทศบาลตําบลปากแตระ(2),กองการศึกษาเทศบาลตําบล

กระแสสินธุ (1),กองการศึกษาอบต.เกาะใหญ (1),         

กองการศึกษาอบต.บอแดง(1),กองการศึกษาอบต.บาน

ใหม(1),กองการศึกษาอบต.คูขุด(3),กองการศึกษาอบต.

สนามชัย(1),กองการศึกษาอบต.คลองรี(1),กองการศึกษา

เทศบาลตําบลบอตรุ(1),กองการศึกษาอบต.วัดขนุน(2) 

1 718-720 

 

 
 



ป 

ที ่ ชื่อกลุมเลือกตั้ง 
 

หัวหนากลุมเลือกตั้ง หนวยงานสมาชิกในกลุมเลอืกต้ัง 
จํานวนผูแทน

สมาชิก 
รายช่ือสมาชิก

หนา 

185 สํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา สํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา(25),สํานักงาน สกสค.

จังหวัดสงขลา(6),กองการศึกษาเทศบาลเมืองเขารูปชาง

(7),โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเขาแกว) (1),กองการศึกษา

เทศบาลตําบลน้ํานอย(7),กองการศึกษาเทศบาลตําบล

พะวง(5),กองการศึกษาอบต.ทุงหวัง(2) 

2 721-723 

186 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา วิทยาลัยชุมชนสงขลา(15),โรงเรียนราชประชานุเคราะห 

43 (11),กองการศึกษาอบต.แค(1),กองการศึกษาอบต.   

น้ําขาว(1),กองการศึกษาอบต.จะโหนง(3),กองการศึกษา

อบต.ทับชาง(3),กองการศึกษาอบต.ฉาง(1),กอง

การศึกษาเทศบาลตําบลนาทับ(4),กองการศึกษาอบต.

สะทอน(1),กองการศึกษาอบต.เกาะสะบา(2),โรงเรียน

เทศบาลตําบลนาทวี(4) 

1 724-726 

187 ศูนยสงเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคใต ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต(10),วิทยาลัย

การอาชีพสมเด็จเจาพะโคะ(20),วิทยาลัยเทคโนโลยีและ

การจัดการสิงหนคร(7) 

1 727-728 

รวม 495  



1 
 

กลุมเลือกตั้ง สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02943 นางเครือวัลย เอกจิตต 

2 02944 นาง นพธีรา ขุนชํานาญ 

3 02946 นาง พรรณนิภา จันทรศิริ 

4 02948 นาง กัษมา เทพญา 

5 02950 นาง ดรุณี ชาติพงศ 

6 02951 นาง ดุษฎี ตั้นซาย 

7 02956 นาง วัชรี สุวรรณมณี 

8 02959 นาง จริญญา ปาณะศรี 

9 02960 นายโรจน แสงฤดู 

10 02968 นาย นุกูล มากชวย 

11 02969 นาง ปราณี คงตุก 

12 05622 นาย วรงค นาคแกว 

13 07734 นาย ประพาส อุไรกุล 

14 07742 นาง สายสมร ณ พัทลุง 

15 08374 นายสฤษดิ์ มินทระ 

16 10930 นาย นิกร ยางทอง 

17 11950 นาง ปารัช เซียหวน 

18 11951 นาง จุรีรัตน หนูสวัสดิ์ 

19 12016 นาง กอบรัตน สังขแกว 

20 12221 นางสาว พรรณปพร นะมาเสถียร 

21 13186 นางสาว ธัญพัฒน สมสุข 

22 13647 นาย เฉลิมพล สุทธิสวาง 

23 16420 นาย กษธน ชีวรุงโรจน 

24 18125 นาย ธเนษฐศักดิ์ เพชรรัตน 

25 18557 นาย จักราช บุญโร 

26 20825 นางสาว สภาวดี สิวะถาวร 

27 21617 นางสาว สุนิสา คงตุก 



2 

สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูสงขลา จํากัด (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 21937 นาง อรพรรณ ประดิษฐ 

29 22833 นาย อนิรุทธ ธรรมชูโต 

30 22945 นาง สุภาวดี เพียรเจริญ 

31 23641 นาย เอกรัตน ธรรมสโร 

32 25062 นาย พรศักด์ิ ภัตศรี 

33 25285 นางสาว อรณัฐชา ออนแกว 

34 26018 นาย ภาณุพงศ บุญเพ็ชรทอง 

35 27384 นางสาว รัชนีวรรณ สุวรรณรัตน 

36 02910 นางปรานอม บัวคง 

37 03020 นายถวิล นวลบุญ 

38 06133 นางนอม ศรียา 

39 08231 นางสมจิตร อุยยะพัฒน 

40 08891 นายหมันโสด เภอโสะ 

41 08915 นางกุลฤดี วิมิตตะนันทกุล 

42 09723 นายนิตย เรืองรอง 

43 14258 นางนิตยา ดวงเอี่ยม 

44 16442 นายกฤษฎา ตันติพงศ 

45 16938 น.ส.พัชนี บุญรัศมี 

46 22884 นางสาวพิมลรัตน สุขขวัญ 

47 23184 นางสาวรัชกร จันทวงศ 

  

  

  

  

  

  

  

  



3 

กลุมเลือกตั้ง สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01320 นาง กุลชญา วัฒนกุล 

2 02706 นาย ถวิล หนูสง 

3 02727 นาย ประไพ โชติธรรม 

4 06421 นาย สุเทพ ศรีสุวรรณ 

5 06424 นาง ผุสดี รัตนภิรมย 

6 06429 นายวิโรจน เพียรเจริญ 

7 06445 นาย กอบเกียรติ หลอซึ้ง 

8 06454 นาย ศุภมิตร ธัมมิกะกุล 

9 06455 นาย อาคม รอดเนียม 

10 06458 นายไพโรจน รัตนภิรมย 

11 06464 นาย บุญธรรม ธรรมการ 

12 06465 นาง ณัฏฐวีภรณ ทิพยวาศรี 

13 07627 นายปรีชา ไชยานุกิจ 

14 07629 นาย นิลสิต ศรีนวลดี 

15 07630 นายเจริญ ไชยถาวร 

16 08407 นาย อรัญ พันธุยอด 

17 09322 นาง จิราภรณ เอมวัฒน 

18 09450 นาง พัชรมัย แกวบรรจง 

19 10316 น.ส. วิลาวรรณ โปบุญสง 

20 10535 นายประเสริฐ สังขเกษม 

21 11605 นาย จรูญ ปานประดิษฐ 

22 16268 นาย ณชดล เจริญกุล 

23 16712 นาง นลินทิพย สุวรรณโณ 

24 17298 นาย อุทัย บุญศิริ 

25 17347 นาย พัฒนา ชมเชย 

26 17605 นาง เพ็ญศรี มณีรัตน 

27 18180 นาย เสถียร รุกขพันธ 



4 

สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 19667 นาย วิรัช จิตจันทร 

29 21819 นาย สิทธิวุฒิ บุญสราง 

30 22230 นาย สุรพล รัตนไชย 

31 22311 นางสาว ปยะวรรณ มากหอม 

32 22646 นางสาว ปยะมาศ บุญเลิศ 

33 22810 นาย ธนา โสพิกุลพงศ 

34 25461 นางสาว วรรณี อมตเวทย 

35 25486 นางสาว ดวิษา สังคหะ 

 



5 

กลุมเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

1 02370 นาย วิสุทธิ์ พงศพฤกษธาตุ 

2 03097 นาย ชวง บุญราศรี 

3 03108 นาย เชย จันทรเลิศ 

4 03111 นาย เกียรติคุณ สิทธิชัย 

5 03120 นาย มนตรี อําพันสุข 

6 03125 นาง ประภาภรณ วัฒนเจริญ 

7 03126 นาย วันชัย ชองดารากุล 

8 03127 น.ส. สมศรี ชนะสิทธิ์ 

9 03130 นาย เสรี ภิรมยกาญจน 

10 03132 นายแดง ทองชุม 

11 03137 นายหวล มณี 

12 03138 นาย เปรม ปลองแกว 

13 03139 นาง จินตนา พรหมโสภา 

14 03140 น.ส. พวงมณี อนันตพงศ 

15 03142 นาง ขัตติยา มลิวรรณ 

16 03143 นาง ดลนพร อุตะปะละ 

17 03144 นาย ชลอ สุวลักษณ 

18 03145 นายพัฒน ทองชวย 

19 03146 นาย ปฐม นิลปกษ 

20 03147 นาย พิชิต แกวแจง 

21 03150 นาย อุทัย หุยยอง 

22 03151 น.ส. สุกิจจา ลรรพรัตน 

23 03153 นายสมพงศ เกียรติเลขา 

24 03156 นางจิตติมา สุทัศน ณ อยุธยา 

25 03157 นาย กิติศักดิ์ จิตตวิบูลย 

26 03162 นายสุวรรณ ทิพยกุล 

27 03167 นายวันชัย เส็นสุวรรโณ 



6 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

28 03169 นาง อัญชลี สุวรรณะ 

29 03170 นาง ภาวนา มากมุข 

30 03176 นาง วีราวรรณ มารังกูร 

31 03181 นาย ไพบูลย หนูประกอบ 

32 03185 นาง บุญเรียบ พันธุวิชัย 

33 03194 นาย สมบูรณ หุยยอง 

34 03197 นาง สุมล สังขวาส ี

35 03199 นาย อาภรณ ชวยแกว 

36 03201 นาย สมพันธ อําพาวัน 

37 03202 นาง พิจิตรา ทิมกุล 

38 03207 นาย อภิวัน สมบูรณดํารงกุล 

39 03210 นาย เลิศทิวัส ยอดล้ํา 

40 03212 น.ส. รัตนา พัฒโน 

41 03218 นาย สําราญ ขวัญยืน 

42 03221 นาง จิราพร ศรีสายะ 

43 03225 นาย ศิริชัย ดรุมาศ 

44 03226 นาย กฤษณพงค สังขวาส ี

45 03227 นาย สมพร สุวรรณะ 

46 03228 นางวัลภา ปลองแกว 

47 03230 นางอาภรณ ดําริหอนันต 

48 03232 น.ส. บุษบรรณณ เหลี่ยวรุงเรือง 

49 03235 นาง อัจฉรา รัตนมา 

50 03239 นาย ประคอง โมลีโต 

51 03245 นาง แฉลม ชูแกว 

52 03247 นาย สันติพงศ ตั้งธรรมกุล 

53 03485 นาย จํานงค เพชรประกอบ 

54 07704 นาย พันธเทพ มารังกูร 

55 07889 นาย ยงยุธ สุจิโต 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

56 08011 นาย ทศพร จันทรกระจาง 

57 08068 นาย บูชา เหน็บบัว 

58 08260 นาง สุวรรณี วิหะรัตน 

59 08346 นาง ดวงฤดี สุวรรณรัตน 

60 08460 นาย ณชพร รัตนาภรณ 

61 08461 นาง ถนอมศรี เจนวิถีสุข 

62 08714 นาย สังเวียน บุญนากร 

63 08951 นาย เฉลิม ศิริรักษ 

64 09063 นาง ไพเราะ อวะภาค 

65 09098 นาง สุรียรัตน ชูแกว 

66 09279 น.ส. วรรณา ทิววัฒนปกรณ 

67 09622 น.ส. รุจา ทิพยวารี 

68 09638 นาง สุรีย ไพโรจน 

69 09639 นาย อุดม นพรัตน 

70 09924 นางเชาวนีย สุวรรณคีรี 

71 10065 นาง สิริพร เลิศวิทยาวิวัฒน 

72 10392 นาง ภัทราภรณ แกวกนิษฐารักษ 

73 10642 นาง อมรรัตน พันธุทอง 

74 10756 นายมอญ ยอดมุนี 

75 10981 นาย มนัส อนุศิริ 

76 10995 นาย ฉลอง อุไรรัตน 

77 11005 นาย ณรงค สุนทรอภิรักษ 

78 11011 นาง ทรรศนีย คีรีศรี 

79 11428 นาง อารีรัตน ศรีวิไล 

80 11649 น.ส. ธยา ภิรมย 

81 11782 นาง เพ็ญศรี พิทักษธรรม 

82 11913 นาย มนู จิตรสิงห 

83 12277 นาง พลอยกนก ขุนชํานาญ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

84 12395 นาย สุเทพ ชูกลิ่น 

85 12447 นาย สถาพร ขุนเพชร 

86 12449 นาย พิชิต โชติชุติ 

87 12487 นาย สมใจ หมื่นจร 

88 12492 นาย ปรีชา ชัยกูล 

89 12603 นาย จํานงค รุณปกษ 

90 12767 นาย ขจรศักดิ์ พงศธนา 

91 13621 นาย ยงยุทธ หนูเนียม 

92 13623 นาย สุรพงษ ถาวโรจน 

93 13651 นาง นงนาฎ ระวังวงศ 

94 13652 น.ส. ปยะพร มูลทองชุน 

95 13887 นาย จารุวัฒน เจริญจิต 

96 13888 นาย ปยะ ประสงคจันทร 

97 13908 นาง พิกุล แกวแจง 

98 14201 นาย จตุพร ใจดํารงค 

99 14211 น.ส. วรรณนีย แกวแจง 

100 14262 นาย นิทัศน ถูกตอง 

101 14278 นาย ลิขิต วรรณพงศ 

102 14288 นาย อนันต หนูการุโณ 

103 14534 นาย เรวัตร เจยาคม 

104 14710 นาง ณิชา ประสงคจันทร 

105 14740 นาย กิตติ พิมเสน 

106 14871 นาย อัมพร บุญราม 

107 14951 นาง รุงลาวัลย ชูสวัสดิ์ 

108 15047 นาย ไพจิต พันธุทอง 

109 15464 นาง จันทนา อําพันสุข 

110 15562 นาย คมสัน พัฒนภักด ี

111 16137 นาย เสนอ สะอาด 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

112 16138 นาย วิชาญ เพชรมณี 

113 16139 นาย เจริญชัย ฮวดอุปต 

114 16301 นาง สุวภัทร อําพันสุขโข 

115 16376 นาย ชาญดํารง ณ นคร 

116 16780 นาย บรรเจิด โปฏกรัตน 

117 17340 นาย ธีรวุฒิ ศรีมณี 

118 17411 นางสมพร รุณปกษ 

119 17615 นางสาว นิตยา รุณปกษ 

120 17616 น.ส. ระวิวรรณ รุณปกษ 

121 17617 น.ส. ธัญญรัตน รุณปกษ 

122 17720 นาย นันทชัย ชูศิลป 

123 18346 นาย ประชิต พรหมสุวรรณ 

124 18421 นาย บุญ มานะศิริ 

125 18582 นาย นิตย รัตนมณี 

126 18583 นายอบ บุญรังษี 

127 18584 นาย สมพล รัตนมณี 

128 18775 นาง ยุพาภรณ อุไรรัตน 

129 18830 นาง ธันยาภรณ ดําจุติ 

130 18831 นาง ปรีชญา ชุมศรี 

131 19076 นาง อันธิกา ทิพยจํานงค 

132 19285 นาย วิชัย ประยูร 

133 19959 นาย ซูไฮดี สนิ 

134 20559 นาง มุกดา สุขสวัสดิ์ 

135 20750 นาย พิเชษฐ พรหมใหม 

136 20943 นางสาว วรสุดา ขวัญสุวรรณ 

137 21098 นาย พิทักษ บุญนุน 

138 21189 นาย สุรพล ชูสวัสดิ์ 

139 21345 นาย สิทธิพร บุญญานุวัตร 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

140 21541 นาง ดจุญาดา ไชยจิตต 

141 21859 นางสาว กมลพร วรรณชาติ 

142 22182 นาง พัชรินทร บุญนุน 

143 22408 นาย อรุณรักษ ตันพานิช 

144 22506 นางเปรมสินี อุนแกว 

145 22538 นาง เยาวลักษณ รัตนโอภา 

146 22554 นาย ภาณุมาศ สุยบางดํา 

147 22566 นาย สิทธิโชค อุนแกว 

148 22647 นางสาว พณิตา คชกูล 

149 22648 นาง วันดี นวนสรอย 

150 22729 นาย ธนะวิทย ทองวิเชียร 

151 22784 นาง ดรุณี ลีนิน 

152 22797 นาย อเนก ไทยกุล 

153 22798 นางสาว ดุสิดา สุนทราภรณ 

154 22880 นางสาว วรรธนพร ชีววุฒิพงศ 

155 23081 นาง ดาวดล จันทรประทิน 

156 23206 นาย สุทัศน พรหมเมศร 

157 23378 นางสาว ณัฐวดี เทวมิตร 

158 23379 นาง สมใจ เกตุแกว 

159 23406 นาย พิชิต เพ็งสุวรรณ 

160 23407 นางสาว ฤทัยรัตน สุวรรณเรืองศรี 

161 23474 นาย ชาคริต สุทธิพันธ 

162 23475 นาย เอกจักร อินทรัตน 

163 23682 นางสาว อุมาภรณ กรีโส 

164 23683 นางสาว กิตติยา กิตติประภานันท 

165 23801 นาย ณรงค สุกแกว 

166 23802 นาย ปรีชา หอมจันทร 

167 23803 นาย ชนิด จิตจันทร 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

168 24081 นางสาว จุฑามาศ ลักษณะกิจ 

169 24145 นาง สฤญธรณ พูลสวัสดิ์ 

170 24146 นาย มงคล ลีนิน 

171 24191 นาง ธารารัตน อะฆะนัง 

172 24212 นาย สุจินดา แซฮั้น 

173 24403 นาย ณัฐพล แกวทอง 

174 24493 นางสาว สลักจิตร อมรทรัพย 

175 24596 นาย นวัทตกร อุมาศิลป 

176 24597 นาง ตะวัน ตนยะแหละ 

177 24676 นาย สัญญา ผาสุข 

178 24728 นางสาว อภิฤดี อนันตพันธ 

179 24755 นางสาว สรอยสิน แกวหนู 

180 24824 นาง นงเยาว อินทสโร 

181 24868 นางรติมา แกวอัมพร 

182 24869 นาง รัชดา เพ็ชรชระ 

183 24984 นาย ชาติชาย ชางแก 

184 24986 นางสาว วีรวรรณ อําภา 

185 24992 นาย ไฟซอล หมานอีน 

186 24998 นาง กนกพรรณ คงแกว 

187 25001 นางสาว ธัญญลักษณ ตรงจิตต 

188 25013 นาง พรกนก อินทศิริ 

189 25068 นาย ชัยนันท ปญญาวุทโส 

190 25113 นางสาว สุรีรัตน สุวรรณพันธ 

191 25142 นาย ศุภชัย ศรีขวัญแกว 

192 25143 นาย เอกพงษ คงฉาง 

193 25148 นางสาว จุไรรัตน เพชรนอย 

194 25197 นางสาว จาริณี แกวประสิทธิ์ 

195 25230 นาย วสันต จีนธาดา 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

196 25270 นาย วันประชา นวนสรอย 

197 25308 นางสาว กฤษณาพร นวลสระ 

198 25322 นาย นราธร สังขประเสริฐ 

199 25336 นาง ผกามาส มาลาทอง 

200 25401 นางสาว อุทัยทิพย บุญนา 

201 25440 นาง ฉัตรดาว ไชยหลอ 

202 25449 นางสาว จิราพร เทพวารินทร 

203 25480 นาง เยาวพา ณ นคร 

204 25587 นาย อรุณ ลูกจันทร 

205 25588 นาย สมมาตร สวัสดิ์ 

206 25682 นาย สืบพงศ กุษดี 

207 25683 นาย ทีปกร นฤมาณนลินี 

208 26022 นาง วิยะดา ยืนตระกูล 

209 26044 นางสาว วิลาวัณย คชกาญจน 

210 26045 นางสาว สิวิกา นิอิสมัย 

211 26062 นางสาว กาญจนพัฐ กลับทับลัง 

212 26088 นาง กัลยา พัลวัน 

213 26125 นาง วิชชุลฎา ถาวโรจน 

214 26159 นาง ปาลิตา เอกอุรุ 

215 26160 นางสาว นลินรัตน คลังธารชูสิน 

216 26161 นางสาว ธันยพร อริยะเศรณี 

217 26186 นาง วิไลพร ฟุงเกียรติไพบูลย 

218 26192 นางสาว น้ําเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ 

219 26193 นาย โฆษิต รัตนบุรินทร 

220 26197 นาย พงษเทพ แซลิ้ม 

221 26205 นาย ศิวดล นวลนภดล 

222 26256 นาย ชวัลกฤช รอดเนียม 

223 26275 นาย กิติศักดิ์ วัฒนกุล 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

224 26281 นางสาวศิริขวัญ ศิริวงศ 

225 26293 นาง พรวดี เพ็งสุวรรณ 

226 26334 นางสาว ภาวนา พุมไสว 

227 26349 นาง พิมพจรัส บุญเลิศ 

228 26408 นางสาว จริยา จันทวงศ 

229 26488 นาย สมเกียรติ อินทรักษ 

230 26496 นางสาว สุนิสา วัชระโชติพิมาย 

231 26499 นางสาว จิราภรณ ตันติพงศอาภา 

232 26503 นาง มัณฑนา อินทยอด 

233 26507 นางสาว รติมาส วิบูลกิจ 

234 26510 นาง กรศิรักษ สุวรรณรัตน 

235 26544 นางสาว รื่นฤทัย รอดสุวรรณ 

236 26622 นางสาว กาญจนา ทองตีบ 

237 26628 นาย ชลัช สัตยารักษ 

238 26646 นางสาว บุญญา วุทธชูศิลป 

239 26724 นาย ศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน 

240 26725 นาย สมคิด ลีลาชนะชัยพงษ 

241 26751 นางสาว เอกญา แววภักดี 

242 26775 นาย พันธยศ วรเชฐวราวัตร 

243 26962 นางสาว ปวีณา หีมชูด 

244 26972 นางสาว มุทิตา แกวนาแค 

245 26976 นางสาว ปุนยภัช นิยมเดชา 

246 26993 นาง ปฏิมากร จันทรพริ้ม 

247 27005 นาย ไชยยะ ธนพัฒนศิริ 

248 27006 นาย อนุกูล นันทพุธ 

249 27018 นางสาว ศุภวรรณ ตันตสุทธิกุล 

250 27019 นางสาว สาลินี ทิพยเพ็ง 

251 27023 นาง ธมลชนก คงขวัญ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

252 27025 นาง สุพัตรา เพ็งเกลี้ยง 

253 27041 นางสาว บุสรินทร คูนิอาจ 

254 27094 นาย ถาวร เกื้อสกูล 

255 27182 นาง ราตรี สุยบางดํา 

256 27201 นาย พรชัย เพชรสงคราม 

257 27205 นาง อํามรรัตน คงกะโชติ 

258 27223 นาง นันทนภัส โอภาโส 

259 27249 นางสาว จุฬาลักษณ โรจนานุกูล 

260 27262 นาง พรโพยม วรเชฐวราวัตร 

261 27263 นาย จินดา สามัคคี 

262 27267 นาง พัชรินทร ฆังฆะ 

263 27294 นาย อัฏฐชัย ถาวรสุวรรณ 

264 27302 วาที่ ร.ต.หญิง สุพรรณี ศรีปาน 

265 27303 นางสาว พัชรี ทองชวย 

266 27304 นาย รอมฎอน บูระพา 

267 27307 วาที่ ร.ต.หญิง จุฑาฎา เทพวรรณ 

268 27308 นางสาว ดนยรัตน คัคโนภาส 

269 27313 นางสาว วรรษวดี แกวประพันธ 

270 27328 วาที่พ.ต. จักรกฤษณ จุฑาทิพรัตน 

271 27393 นาย ทักษสุริยา หมาดสะ 

272 27394 นาง ปยนุช ศรีพรมทอง 

273 27406 นางสาว วันเพ็ญ จิตตพงศ 

274 27429 นาย สาโรจน มีพวกมาก 

275 27444 นางสาว สโรชา เรืองกาญจน 

276 27500 นางสาว เพ็ญพักตร แกลวทนงค 

277 27508 นางสาว กิติตธัญญา ติ้นไลเดชาวัฒน 

278 27509 นางสาว พัชรี เถาวถวิล 

279 27545 นาย จักรี ถาวรบรรจบ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

280 27557 นาย พิษณุ อนุชาญ 

281 27577 นาง พิมพอักษร แกวภักดี 

282 27578 นาง เปมิกา เมืองคํา 

283 27584 นาย ธีรพงษ ฉิมเพชร 

284 27585 นางสาว จุฑามาศ ประดิษฐสาร 

285 27586 นาง พัชร ี ทิพยประชา 

286 27588 นาย ภราดร เรืองกูล 

287 27631 นาย อารีย เตะหละ 

288 27632 นางสาว สุภาวดี มากอน 

289 27634 นาย พิเชฐ สุวรรณโณ 

290 27641 นางสาว เกศินี บัวสังข 

291 27680 นางสาว จีราวรรณ จิตรวิจารณ 

292 27695 นาง อภัสรา ฮวดอุปต 

293 27696 นาง นพรัตน สถิตวรรธนะ 

294 27697 นาย ตอยศ เจริญ 

295 27729 นาย พงศศักดิ์ ศุขมณี 

296 27751 นาย ชาตรี หอมเขียว 

297 27755 นางสาว ปรัศนีย กายพันธ 

298 27757 นาง ชิดชนก หมาดหมาน 

299 27791 นาย วิมล บุญรอด 

300 27825 นาย สายัณ ละอองโชค 

301 27920 นางสาว ณปภัช สมานวงศ 

302 27921 นาย จักรพงษ จิตตจํานงค 

303 27923 นาย จักรกฤษฎ แกวประเสริฐ 

304 27999 นาย จตุพร จิรันดร 

305 28083 นาง ณัฐสุดา นิลโกสีย 

306 28098 นางสาว ณปภัช ชายพรม 

307 28117 นางสาว กชภัส แกววรบรรณ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

308 28121 นางสาว สมพร มณีโชติ 

309 28173 นางสาว นลพรรณ ขันติกุลานนท 

310 28174 นางสาว จุฑามาศ จันโททัย 
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กลุมเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

1 01407 นาง ดวงจิต แกวอุบล 

2 02329 น.ส. ณิศรา ปรีชานนท 

3 06477 นายแมน ธนาวุฒิ 

4 06482 นายเจริญ หนูดํา 

5 06483 นายชม วุฒิพันธุ 

6 06489 นายพุม สุวรรณรัตน 

7 06494 นาง ชมนาด แลด 

8 06498 นาย สัญญา ศรีสุวรรณ 

9 06502 นาย จําแลง แสงจันทร 

10 06505 นาย กิตติ ตันไทย 

11 06506 น.ส. วันดี หนูสงค 

12 06515 นาง วารุณี วงศวิเชียร 

13 06516 นายผาด ซูสุวรรณ 

14 06518 นาย ประเสริฐ ตันสกุล 

15 06520 นายวินัย รัตนประพันธ 

16 06523 น.ส. จุนีย ลิ่มสุวรรณ 

17 06525 นาย โชคชัย พรอมมูล 

18 06527 น.ส. สมสวาท เจริญฤทธิ์ 

19 06530 นาย มนูญ พงศมณี 

20 06531 น.ส. เพียงใจ ผลโภค 

21 06532 นายวิทยา ไกรวิมล 

22 06533 นาย แนม บุญญาสะอาด 

23 06538 นาย วาสน รัตนพงศ 

24 06543 น.ส. ทัศนีย ตันตาปกูล 

25 06545 นาย ชูศักดิ์ แสงมุกดา 

26 06556 นาง วาสนา จันทรัตน 

27 06558 นาย ประสิทธิ์ แสงมาก 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

28 06560 น.ส. อํานวย รุณปกษ 

29 06561 นาย ชวฤทธิ์ ทองเพ็ชรจันทร 

30 06563 น.ส. เสาวนีย จันทรเจิดศักดิ์ 

31 06569 นาง สุจิตรา เทพไชย 

32 06572 นาง ปทมาพร ชเลิศเพ็ชร 

33 06574 น.ส. เพียงแข พงษศิริบัญญัติ 

34 06580 น.ส.เพลิน ฉัตรจินดา 

35 06585 นาง สุพยอม นาจันทร 

36 06588 นาย จิต เพชรมณี 

37 06589 นาง รจนา ศรีใส 

38 06591 นาง สุธีรา เผือกผอง 

39 06592 นาง เติมทิพย ทองพุก 

40 06595 นาย นิมล รัตนพงศ 

41 06598 นาย สอาด ทองออน 

42 06603 น.ส. ศิริลักษณ กานตพิชาน 

43 06605 น.ส. วันเพ็ญ อินทรอักษร 

44 06607 น.ส.มานัส รุณปกษ 

45 06611 นาง สุชา ไอยราพงศ 

46 06614 นาง อารี วากะมะ 

47 07777 นาย ประธาน จินตสกุล 

48 07921 นาย พิพัฒน ลิมปนะพิทยาธร 

49 08004 นายพุฒิพงศ บุญมาศ 

50 08150 นางสุนิสภ เมืองวงษ 

51 08254 นาง ยุพดี ธรรมชาติ 

52 08375 นาง สุมา ทิพยธารา 

53 08418 นาง เอื้อนจิตร สัมมา 

54 08524 น.ส. ลัดดา เหมทานนท 

55 08581 นาง สุเพ็ญ ดวงทอง 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

56 08717 นาย สมาน อรามวงศ 

57 08907 นาย เตือน พรหมเมศ 

58 08908 นาง ฉัตรวิไล ลั่นคีรี 

59 08909 นาย วิชิต สังขรัตน 

60 09011 น.ส. อุไรวรรณ รัตนพงศ 

61 09012 น.ส. กําไลทอง รัตนจํานงค 

62 09054 นาย อาคม หนูประพันธ 

63 09102 นาย เฉลียว อนันตพงศ 

64 09151 นาย สุนิตย แปนนาบอน 

65 09263 นาง นิตยา จิตรักษธรรม 

66 09321 น.ส. เสถียร ศรีรัตน 

67 09482 นางนงนุช แอวสกุลทอง 

68 09567 นายดนตะเหล็บ เกศสุริยง 

69 10141 นาย สนธยา พลศร ี

70 10159 นาง เจริญศรี ตรีนอยวา 

71 10160 นาย ไพบูลย ตรีนอยวา 

72 10216 น.ส. ฤดีดาว ศุปการ 

73 10218 น.ส. ศิริรักษ จวงทอง 

74 10333 น.ส. พวงเล็ก วรกุล 

75 10335 นาย จํารัส นาคบํารุง 

76 10419 นาง เพียร ซายขวัญ 

77 10478 นาย ไชยยุทธ ชีวยะ 

78 10658 นาย เสรี เรืองดิษฐ 

79 10680 นาง วนิดา สะหะกะโร 

80 10681 นางจริญญา บุญแกว 

81 10682 นาง ปราณี ซูสุวรรณ 

82 10684 น.ส. จินตนา สนธิสุทธิ์ 

83 10685 นาง เบญจพร ดวงนิล 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

84 11021 น.ส.ดวงฤดี เฉลิมชัยพันธุ 

85 11038 นาง ราตรี ศรีสุวรรณ 

86 11465 นาง ปยมาศ ศิริศุภนนท 

87 11508 นาย โอภาส อิสโม 

88 11533 นายนิคม นิลรัตน 

89 11543 นางธนียา ทองรกั 

90 11590 นาย สุรพล มนัสเสรี 

91 11756 น.ส. สาคร บุญเลิศ 

92 11757 นาย ภิญโญ ชางสาน 

93 11888 นาย ครวญ บัวคีรี 

94 11889 นาย ชนะ นิลรัตน 

95 12006 นางสาว นงลักษณ คงรักษ 

96 12101 นาง ณิชาภัทร บุญรัตน 

97 12152 นาย ณรงค กาญจนะ 

98 12383 นาย วรงค ฤกษรุจิพิมล 

99 12503 นาง รัตนา กอเกียรติศิริกุล 

100 12523 นาย นิรัตน จรจิตร 

101 12726 นาย สมศักด์ิ ภควัตชัย 

102 12871 นาง สุพิศ ศิริรัตน 

103 12935 นาย อดุลย หวังจิ 

104 12936 น.ส. พรรณี ผุดเกตุ 

105 12944 น.ส. รัชนี อาคาสุวรรณ 

106 12989 น.ส. รัศมิด์าว สุขมาตย 

107 13250 นาง ประคอง เพียรเจริญ 

108 13251 นาย ศุภกร หนูสม 

109 13252 น.ส. กมลวรรณ นิลจู 

110 13379 นาย ศรีคํา บัวโรย 

111 13380 นาย พุฒิธร ตุกเตียน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

112 13535 น.ส. ยุพิน ณ รัตนา 

113 13664 นาย พิเชษฐ จันทวี 

114 13691 นาง ออยทิพย พลศร ี

115 14097 นาง ณิศา มาชู 

116 14165 นาย อํานาจ ทองขาว 

117 14185 นาง ทวีสิน นาวารัตน 

118 14186 นาง พิกุล สมจิตต 

119 14290 นาย เอกฤกษ พุมนก 

120 14383 นาง พิไลพร คงเรือง 

121 14603 นาง อังคณา ธรรมสัจการ 

122 14890 น.ส. เพลิน จันทวงศ 

123 14965 นาง ฐากูร ชูจร 

124 14966 นาย ประภาส ขวัญประดับ 

125 15011 น.ส. ปณฑิตา โชติชวง 

126 15106 นาง รัชนี ออนแกว 

127 15107 นาง อุษณีย พัฒโน ภัทรปติกุล 

128 15109 นาง ยุพิน ทองหลอ 

129 15179 นาย ไพศาล คงเรือง 

130 15181 นาง จารุวรรณ คําแกว 

131 15207 นาย ศรัณย รักษาพราหมณ 

132 15214 น.ส. ศศลักษณ สงนวล 

133 15324 นาง จําเปน สังขมุสิกานนท 

134 15520 นาง นงนภัสส มากชูชิต 

135 15521 นาง อรุณี กาญจนสุวรรณ 

136 15589 น.ส. วรรณดี หนูหลง 

137 15744 นาง ธันยา สุคนธ 

138 15908 นาง เฉลิมศรี อรรจนกุล 

139 16062 นาง ภัชลี สุดเอ้ือม 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

140 16140 นาย นกูล โสตถิพันธุ 

141 16141 นาง นัยนา ยีหมะ 

142 16142 นาง พรพิมล คงอินทร 

143 16144 นาง อริยา กัณฑลักษณ 

144 16145 นาง สุกานดา จันทวี 

145 16146 น.ส. จันทนา วรรณกูล 

146 16147 นาง ศรีสมร ศรีเบญจพลางกูร 

147 16148 น.ส. ชิตาภรณ ทองชอุม 

148 16150 น.ส. ภัทรพร ภักดีฉนวน 

149 16257 นาง อุบล สุวรรณวงศ 

150 16258 นาย สนอง สุวรรณวงศ 

151 16455 นาง สายฝน ไชยศรี 

152 16589 นาง ขวัญกมล ขุนพิทักษ 

153 16828 นาง เสาวภา คุปตภากร 

154 16829 นาย สมบูรณ คุปตภากร 

155 17442 นาง ลําดวน เกษตรสุนทร 

156 17458 นาง กัลยา แมนมินทร 

157 17459 นาง เพ็ญศิริ ตันไทย 

158 17460 นาง จิตรนาถ แสงมุกดา 

159 17492 นาง ณฐมน เสมือนคิด 

160 17565 นาง สบาย ตันไทย 

161 17787 น.ส. สุชีวรรณ ยอยรูรอบ 

162 17791 นาง สิริชนก อินทะสุวรรณ 

163 17792 นาง พวงนอย สุวรรณเจริญ 

164 17793 นาย ชรินทร อินทะสุวรรณ 

165 17836 นาง วรรณี ธรรมโชติ 

166 17938 นายเถกิง พันธเถกิงอมร 

167 18154 นาง วิมล เทพนวล 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

168 18895 นาย สธน เสนาสวัสดิ์ 

169 18902 นาง ปราณีต ชาตะรัตน 

170 18951 นาย ทวี บํารุงศักด์ิ 

171 18985 นาง นภสร สุวรรณโณ 

172 19110 นาย สัมภาษณ แกวอาภรณ 

173 19112 นาง สมเชื้อ มหาราชเสนา 

174 19123 นาง วริษฐา ตันติพงศ 

175 19270 นาย สมศักด์ิ แกวพลอย 

176 19400 นาง ยาใจ โรจนวงศชัย 

177 19401 นาย ทวีรัตน นวลชวย 

178 19484 นาง อุไร แฉลม 

179 19522 นาง พรรณี ไชยโย 

180 19528 น.ส. จิราภรณ ไวยาถาวร 

181 19542 นาง ปนัดดา ศิริพานิช 

182 19670 นาย ธภัทร ชัยชูโชค 

183 19844 ดร. ประภาพร ยางประยงค 

184 19845 นาง ศิริวรรณ กาหลง 

185 19846 นาง ชนกพร ประทุมทอง 

186 19847 น.ส. มีพร หาญชัยสุขสกุล 

187 19848 นาย วิโรจน วัฒนาวิทวัส 

188 19849 นาย อิสระ ทองสามสี 

189 19850 นาง ทัศนีย ประธาน 

190 19851 นาง เปรมใจ เอื้ออังกูร 

191 19852 น.ส. มานี เตื้อสกุล 

192 19854 นาย พลพัฒน รวมเจริญ 

193 19856 น.ส. อวิกา ศิริรัตนากร 

194 19857 นาง จินภา นราคร 

195 19858 น.ส. ยุพดี อินทสร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

196 19859 น.ส. ชุติมา จันทรจิตร 

197 19861 นาง พิศมัย ผลพฤกษไพร 

198 19862 นาง ศราณี เวศยาสิรินทร 

199 19863 น.ส.ภัทรวดี องคสกุล 

200 19864 นาง เสริมศรี ฤทธาภิรมย 

201 19867 น.ส. ปรีดา เบ็ญคาร 

202 19869 นาง จิราวรรณ นาคสีทอง 

203 19870 นาย มงคล เทพรัตน 

204 19871 นาย ประเวศ กอเกียรติศิริกุล 

205 19873 นาง สวางจิต พงศศรีวัฒน 

206 20084 น.ส. มัทนะ ฉัตรจินดา 

207 20085 นางจินดารัตน แกวเกต 

208 20129 น.ส. เสาวนิตย ชอบบุญ 

209 20161 นาง ปริยา ทิพยจันทร 

210 20163 นางสาว อารุณี ดิษโสภา 

211 20164 น.ส. วนิชา บุญสราง 

212 20171 นาย วิสิฐ เหมสนิท 

213 20201 นาย เสรี ชะนะ 

214 20253 นาง นฤมล อัศวเกศมณี 

215 20348 น.ส. จิราภรณ กวดขัน 

216 20374 น.ส. ณัฐรินทร แซจุง 

217 20430 นางสาว จิรภา คงเขียว 

218 20635 นางสาว วาสนา มูสา 

219 20661 นางสาว ภวิกา บุณยพิพัฒน 

220 20797 นาย กลุยุทธ บุญเซง 

221 20842 นางสาว เอมอร อาวสกุล 

222 20964 นาย กําจร กาญจนถาวร 

223 21206 นาย นาถนเรศ อาคาสุวรรณ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

224 21354 นาง สมจิต ปาละพัน 

225 21355 นางสาว ณาญรัตน ภูมิธรรมรัตน 

226 21356 นาง ทนตวรรณ ปานมา 

227 21382 นาง มะลิ ประดิษฐแสง 

228 21450 นาย ไพโรจน ดวงวิเศษ 

229 21453 นาง มาศภินันท พันธพิพัฒไพบูลย 

230 21454 นาง สายใจ เพชรคงทอง 

231 21455 นาย สุระพรรณ จุลสุวรรณ 

232 21456 นางสาว รวิสรา ศรีชัย 

233 21457 นาย แสนศักดิ์ ศิริพานิช 

234 21458 นาย ฉลอง อาคาสุวรรณ 

235 21459 นาย ชัยสิทธิ์ บุญรังศรี 

236 21460 นาง จารุวรรณ เพชรรักษ 

237 21461 นาง กนกวรรณ เซงเข็ม 

238 21462 นาง ปาริชาติ จันทรศรีบุตร 

239 21463 นางสาว วันวิสาข ทองสง 

240 21464 นางสาว อสมาภรณ มณีวงศ 

241 21466 นาง เสวียน ชุมละออง 

242 21467 นาง สมลัคน ศรีสุวรรณ 

243 21469 นาย บูฆอรี ยีหมะ 

244 21470 นาย กันตภณ มะหาหมัด 

245 21523 นาง ดวงใจ ขุนแผว 

246 21524 นางสาว ธนัญญา ยินเจริญ 

247 21580 นาย ศุภฤกษ เวศยาสิรินทร 

248 21771 นาย ธนพงศ พันธุทอง 

249 21772 นาง อรนุช สุขอนันต 

250 21773 นาง วิภาพรรณ คงเย็น 

251 21774 นาย วีรชัย มัฏฐารักษ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

252 21775 นาง ศรีวรรณ ขําตรี 

253 21776 นาง ธิติมา พานิชย 

254 21777 นาย ไชยา เกษารัตน 

255 21778 นาย วิรัตน บุญเลิศ 

256 21779 นางสาว มุจลินทร ผลกลา 

257 21782 นางสาว จุไรศิริ ชูรักษ 

258 21786 นาย วรพล หนูนุน 

259 21906 นาย อภิสิทธิ์ ทองสง 

260 21908 นาง วรรณญา สาแหละ 

261 21996 นาย ศุภสิน ปวันวัชรากร 

262 22054 นาย อนุมัติ เดชนะ 

263 22079 นาย วิชาญ เพ็ชรทอง 

264 22258 นางสาว จุฑารัตน ดุกหลิ่ม 

265 22259 นางสาว วิมล จูสวัสดิ์ 

266 22273 นางสาว วรธนา เจริญสกุลวงศ 

267 22276 นางสาว สุจิรา วิจิตร 

268 22277 นางสาว เกศสุพร มากสาขา 

269 22307 นางสาว วงศแข ภัทรนิตย 

270 22356 นาง นพรัตน วงศหิรัญเดชา 

271 22391 นางสาว สุวรรณี พรหมศิริ 

272 22569 นาย ศรัณย ชูคดี 

273 22685 นาง สุจินต แกวเกิด 

274 22686 นางสาว สายสิริ ไชยชนะ 

275 22687 นางสาว เพ็ญนภา จันทรแดง 

276 22688 นางสาว ภักดิ์ศานณัฎฐ หอยสกุล 

277 22690 นางสาว อารยา สุขสม 

278 22743 นางสาว สุนีย อนุชาญ 

279 22753 นางสาว นุชษรา พึ่งวิริยะ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

280 22754 นาย มานพ ออนแกว 

281 22756 นาง ลัคณา ออนชะนิด 

282 22763 นางสาว ผดุงขวัญ คมขํา 

283 22764 นาง จุฑามาศ วิหะรัญ 

284 22774 นางสาว ศิรฉัตร ทิพยศรี 

285 22809 นาง รรินา มุกดา 

286 22811 นางสาว ธธิรา ศิริพันธ 

287 22814 นาย สานิตย ฤทธิเดช 

288 22815 นาย ธีรพล บัวทอง 

289 22816 นางสาว ศรัณยา เฮงสวัสดิ ์

290 22996 นาย ชาญยุทธ ฟองสุวรรณ 

291 23004 นางสาว จาริณี แซวอง 

292 23005 นางสาว พิมใจ พรหมสุวรรณ 

293 23009 นางสาว ปยะนันท นวลหนูปลอง 

294 23200 นาย อิบรอฮิม ยี่สุนทรง 

295 23202 นาง กรุณา แดงสุวรรณ 

296 23258 นาย เอกรินทร วาโย 

297 23259 นางสาว เกสรา โกศิลญวงศ 

298 23392 นาง ธัญญาภรณ รักษทอง 

299 23393 นาง สุภานัน ปาตังตะโร 

300 23394 นางสาว นันทวดี ดิสวัสด์ิ 

301 23460 นาย อติพล อนุกูล 

302 23504 นางสาว จันทรจิรา วงศประไพโรจน 

303 23518 นาง มณีนุช รองพล 

304 23519 นางสาว วิมลวรรณ มีบุญ 

305 23531 นางสาว วชิราภรณ ขุนจันทร 

306 23596 นางสาว สลิลา วงศกระจาง 

307 23654 นางสาว กัญญรัตน ปนแกว 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

308 23655 นางสาว อมรรัตน ชุมทอง 

309 23748 นาย บรรจง ทองสราง 

310 23751 นางสาว วรวรรณ สุขใส 

311 23805 นางสาว รุงรังสิมา สัตยาไชย 

312 23869 นาง สุรัตนา เพ็ญจํารัส 

313 23870 นางสาว ศศิกัญญา ยกยอง 

314 23883 นาง จําเนียน สืบแสง 

315 23957 นาย มนตรี เดนดวง 

316 24158 นางสาว ชนางลักษณ ขุนทอง 

317 24211 นางสาว ศศิธร ธรรมรัต 

318 24297 นาย ธนัย ตันวานิช 

319 24352 นางสาว นฤกานดา หนูแหลม 

320 24364 นาย ศักดิ์ชาย คงนคร 

321 24437 นางสาว กฤติยา ชูสงค 

322 24448 นางสาว กมลทิพย นิคมรัตน 

323 24478 นาย ปารยพิรัชย จันเทศ 

324 24553 นาย วัฒนา เดชนะ 

325 24554 นางสาว สมจิต โชติรัตน 

326 24556 นางสาว นงเยาว มูลติชัย 

327 24588 นาง สุภาพ วุฒิพันธุ 

328 24652 นางสาว โสภิดา ขาวหนูนา 

329 24654 นางสาว ธันยรดา บุญชวย 

330 24655 นาง สุภาภรณ มณี 

331 24706 นางสาว ระเบียบ สุวรรณเพ็ชร 

332 24729 นาง สิริกานต ฉั่วประเสริฐ 

333 24760 นาง เยาวรัตน อมรปติเจริญ 

334 24778 นางสาว นัยนา สืบสาย 

335 24855 นางสาว จุฑามาศ แกวศรี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

336 24856 นางสาว สุภาพร ขุนทอง 

337 24872 นาย ชาญวิทย จันทรอินทร 

338 24891 นาง สิตานัน แกวเกาะสะบา 

339 24892 นาง จิรวรรณ โปเกลี้ยง 

340 24893 นาง อรุณี ติเอียดยอ 

341 25004 นาย สุวิทย เพ็งทิพยนาง 

342 25031 นางสาว พรฤดี ศรีรุจี 

343 25049 นาง สโรชา บริสุทธิ์ 

344 25056 นางสาว นันทนภัส ปานเล็ก 

345 25100 นางสาว พัชราวดี อักษรพิมพ 

346 25125 นางสาว เพ็ญพักตร นภากุล 

347 25127 นาง พวงเพ็ญ สุวรรณ 

348 25132 นาย กอบศักดิ์ ณ นคร 

349 25175 นาย สัญญา เผาพืชพันธุ 

350 25326 นาย ญาณพัฒน ชูชื่น 

351 25396 นางสาว ภูริดา ทองไทย 

352 25425 นางสาว ภัทริยา สังขนอย 

353 25427 นาย จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ 

354 25430 นาง นุชจรินทร เพชรเกลี้ยง 

355 25432 นาง สายใจ วัฒนเสน 

356 25434 นาย เทพกร ณ สงขลา 

357 25435 นางสาว ปวีณา ดิกิจ 

358 25441 นาย ปริญญา ทับเที่ยง 

359 25448 นาง นลินี อินทมะโน 

360 25457 นาย ปราการ หังสวนัส 

361 25596 นาย วรสันต ถาวรประเสริฐ 

362 25659 นางสาว สิริกันยา โชติชวง 

363 25705 นางสาว สารภี จุลแกว 



30 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

364 25706 นางสาว ฉวีวรรณ แกวฤดี 

365 25707 นางสาว วราภรณ นุนเหวา 

366 25754 นางสาว กรณิภา ศรีวรเดชไพศาล 

367 25755 นางสาว วิศรุตา ทองแกมแกว 

368 25756 นางสาว บุณิกา จันทรเกตุ 

369 25804 นาง ปทุมพร ชโนวรรณ 

370 25836 นางสาว ยินดี ออนศรีแกว 

371 25906 นางสาว ขวัญพร ศุทธวิโรจน 

372 25909 นาย พลากร นัคราบัณฑิต 

373 25955 นางสาว นิศากร วิทจิตสมบูรณ 

374 25968 นางสาว อรพรรณ พุธทว ี

375 26069 นาย ชยุต อินทรพรหม 

376 26095 นาย ทนงศักดิ์ ธนูทอง 

377 26098 นางสาว อรสา แนมใส 

378 26122 นางสาว ธวัลยา คงบัว 

379 26182 นางสาว วนัฐฐา ธัญญะอุดร 

380 26184 นางสาว สมหมาย โชติรัตน 

381 26187 นาง ตวนนูรีซันน สุริยะ 

382 26195 นางสาว ศศิธร วิศพันธุ 

383 26196 นาย รัชวิช มุสิการุณ 

384 26279 นางสาว สุธาสินี ขุนเพ็ชร 

385 26299 นาย ชํานาญ พูลสวัสดิ์ 

386 26306 นางสาว พัชรนันท รัตนบุรี 

387 26309 นางสาว จุฬารัตน จุลภักด์ิ 

388 26330 นาง คันธมาทน กาญจนภูม ิ

389 26389 นางสาว นัดดา โปดํา 

390 26458 นางสาว ศุจิรัตน สรประสิทธิ์ 

391 26512 นาย วชิรพันธ จันทรพาณิชย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

392 26528 นาง กมลทิพย สมบูรณพงษ 

393 26534 นางสาว ศรัญญา โรจนวงศชัย 

394 26535 นางสาว สมศรี หวันชิตนาย 

395 26539 วาที่ ร.ต.หญิง ขวัญดาว ปนทองพันธุ 

396 26557 นางสาว กรรณิการ เกศสุริยง 

397 26564 นางสาว ปยธิดา บุญสนอง 

398 26569 นาง ธิดารัตน รัตนสําเนียง 

399 26570 นาง สุวรรณี บากา 

400 26571 นาย ทวิช เนียมละออง 

401 26574 นาย ลัญฉกร นิลทรัตน 

402 26640 นางสาว มลธิชา รัญเพ็ชร 

403 26644 นางสาว จันติมา จันทรเอียด 

404 26647 นางสาว เกวลิน ชัยณรงค 

405 26656 นางสาว วาสนา ขวัญทองยิ้ม 

406 26660 นาง สุจารี ณ สงขลา 

407 26683 นาย โสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช 

408 26722 นาย ภูวเดช อินทเรือง 

409 26736 นางสาว จุไรรัตน ทองบุญชู 

410 26773 นางสาว พิราสินี ชัยคุณทวีโชติ 

411 26794 นาย ฮาเสส หนูวงศ 

412 26811 นาย ศดานนท วัตตธรรม 

413 26812 นางสาว อมรรัตน จิรันดร 

414 26824 นางสาว นารีภรณ ศรีจริต 

415 26829 นางสาว จริยา หนูตีด 

416 26836 นางสาว อังคณา อุทัยรัตน 

417 26839 นางสาว วิภาพรรณ นําอุทิศ 

418 26840 นางสาว กมลทิพย กาลพันธ 

419 26848 นาย ชัยยุทธ มีงาม 



32 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

420 26851 นาย ศุภชัย ชัยณรงค 

421 26855 นาย กีรกิต จิตสมบูรณ 

422 26874 นางสาว นวรัตน สีตะพงษ 

423 26875 นาย ศราวุฒิ ชูโลก 

424 26883 นาย พงศธร จันทรัตน 

425 26894 นางสาว รติมา เทียนไชย 

426 26903 นางสาว ณิชภัทร ชัยวรากรณ 

427 26957 นางสาว ฑิตฐิตา สินรักษา 

428 26961 นางสาว ดินาถ หลําสุบ 

429 26963 นางสาว ชุตินธร รุณปกษ 

430 26966 นางสาว ภาวิดา ตุลาธน 

431 26969 นางสาว ฤทัยทิพ อโนมุณี 

432 27007 นางสาว ลัดดา เองเถี้ยว 

433 27021 นาย วีระชัย แสงฉาย 

434 27027 นางสาว ปญานันท อนรรฆธนะกุล 

435 27028 นางสาว ศิริวรรณ อนุสาย 

436 27034 นางสาว สิราภรณ มูเก็ม 

437 27088 นางสาว ปฐมา แกวงาม 

438 27109 นาง ทัศนียา คัญทะชา 

439 27119 นาย สิทธิโชค กบิลพัตร 

440 27191 นางสาว ฤทัยพร สุวรรณมณี 

441 27193 นาง บุศรา ชะนะ 

442 27194 นาง สุกัญญา หอมจันทร 

443 27212 นางสาว รุจินันท ชมภูฆัง 

444 27218 นาง ทิพยภาพร ดํากําเหนิด 

445 27220 นาง วรรณี กองพิธี 

446 27221 นางสาว ฐิติกานต นิราศหอง 

447 27266 นาย วันฉัตร จารุวรรณโน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

448 27289 นาง จารึก คงขวัญ 

449 27300 นาง หทัยรัตน ศรีชัยชนะ 

450 27310 นางสาว ผจงจิต พิจิตบรรจง 

451 27315 นาย ยุธณา แดงนุย 

452 27345 นาย อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหนอง 

453 27351 วาที่ ร.ต.หญิง นารีรัตน รัตนสุวรรณ 

454 27372 นาง อัจฉรา เพิ่ม 

455 27404 นางสาว สุณิสา ชิณนะพงศ 

456 27413 นางสาว อริสรา ไชยมะโณ 

457 27423 นางสาว นันทยา ศรีวารินทร 

458 27432 นางสาว สุทธินี ชวยมณี 

459 27439 นาย เพชร รองพล 

460 27440 นาย กําพล เฉลียวพงศ 

461 27449 นาย วสันต ยอดศรี 

462 27451 นาย ฐาปนวัฒน สุขปาละ 

463 27455 นางสาว ลักขณา ดําชู 

464 27460 นางสาว สุปราณี ชอบแตง 

465 27478 นาง ครรภพัชร วองอนุกูล 

466 27485 นางสาว ศิริวรรณ ลักษณะวงศ 

467 27486 นางสาว ยุวดี เพ็ชรสงคราม 

468 27493 นางสาว ณทรัตนจุฑา ไชยสวัสด์ิ 

469 27510 นาย ภาณุกร ภูริปญญานนท 

470 27542 นาย ปริญญา พานิชย 

471 27609 นางสาว ผกามาศ ไพโรจน 

472 27610 นาย สรัช ดอกบัวแกว 

473 27617 นาย เทพกร พิทยาภินันท 

474 27639 นาง รุจิราพรรณ คงชวย 

475 27679 นางสาว หทัยกาญจน คงรักษ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

476 27682 นาง กันตธมน สุขกระจาง 

477 27683 นาย ธนะรัตน รัตนกูล 

478 27690 นาย ฐปนพัฒน ปรัชญาเมธีธรรม 

479 27819 นาย สมศักด์ิ เหลาะเหม 

480 27848 นาย กฤษณวรา รัตนโอภาส 

481 27849 นาย สรายุทธ กูลเกื้อ 

482 27882 นาง มาริษา เอกมณี 

483 27939 นาง อมรรัตน ชูชื่น 

484 27958 นางสาว ทิพยพาพร ถาวรสุข 

485 28065 นางสาว นันทิกา ดนหมาน 

486 28114 นางสาว ศุภรวินท ปรุงเสริม 

487 28130 นาง นวรัตน สังขทอง 

488 28152 นางสาว กนกกร ศิริสุข 

489 28153 นาง วารุณี นวลนภดล 

490 28171 นางสาว ปภาดา ปญญาวราภรณ 

491 28211 นาย นกูล ขุนแผน 

492 28225 นาง รอบีอะ ขุนทหาร 

493 28236 นาย รุสดี สุหลง 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

1 23664 นางสาว พัชรี แกวอาภรณ 

2 25925 นาง ศิรินาถ กาญจนะ 

3 25926 นางสาว เสาวภาณี สุคันธกาญจน 

4 25928 นาง ดวงพร วิทยนันท 

5 25931 นาง เพ็ญศรี ประทุม 

6 25936 นางสาว อรอนงค ไชยแกว 

7 25937 นาย ณัฐพันธ วรกุล 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

8 25938 นาง เมตตา จันทรอน 

9 25957 นาง หฤทัย หวังจิ 

10 25964 นาง พนิดา ชางประเสริฐ 

11 25971 วาที่ ร.ต.หญิง วาสนา ตุนสุวรรณ 

12 25972 นาง บงกช ชูประพันธ 

13 25977 นางสาว วิไลวรรณ ถิ่นจะนะ 

14 25986 นาง อรัญญา นวนเจริญ 

15 27290 นางยุพดี เกิดแสงสุริยงค 

16 27291 นางสาวเสาวลักษณ นวลแกว 

17 27292 นาย พิเชษฐ คงชํานาญ 

18 27301 นางสาว เกณิกา สังขบัว 

19 27666 นาง นัยนา สายสะโร 

20 27667 นางสาว จุฑามาศ รองพล 

21 27669 นางสาว ปริยา ศิริพานิช 

22 27670 นาง ณัฏฐณิชา สังขศิลปเลิศ 

23 27671 นาง รมหละ บินอะหลี 

24 27721 นางสาว ศิริญญา ผองใส 

25 27722 นางสาวเพ็ญสุดา ขันทอง 

26 27724 นาย หรอโสน ดนเขียว 
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กลุมเลือกตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02297 นาง สมพร เกียรติเลขา 

2 02302 นายสํารอง กองสวัสดิ์ 

3 02305 นางเยาวลักษณ ภักดีฉนวน 

4 02311 น.ส. อัครวรา พรหมเสนะ 

5 02312 นาง ตนาพร แตมแกว 

6 02314 นายพนม วรรณวิไล 

7 02315 นาย จํานงค โคยสัตยา 

8 02316 นายอุดร เจริญมาศ 

9 02319 นางทองทิพย เอกรัตน 

10 02324 นาง ละมอม ทองเจือ 

11 02325 นางชูลี มุตตาหารัช 

12 02330 นางพรณี รัตนกานตะดิลก 

13 08144 นายประเทือง จุลเอียด 

14 08145 นายอัมพร ประกอบการ 

15 08205 นาง ไพลิน ภูมิศิริไพบูลย 

16 08488 นาย ทนงพร ชอวิเชียร 

17 08569 นาง พรรณประไพ เบญจสุขสวัสดิ์ 

18 08728 นางสุวิชาดา โพธิ์แกว 

19 09155 น.ส. รจิต สมจิตต 

20 09183 นาง ราศิณี ชวยพันธุ 

21 09264 นาง สมมาส เสงกิ่ง 

22 09305 นาย โสวิทย อมตพันธ 

23 09695 นาย สมพร เรืองประทุม 

24 09696 นาง วัชรี แดงสกิจ 

25 09697 นาง สมสณา วุฒิจินดาศรี 

26 09825 น.ส. รัชนี การะนัด 

27 09836 นาง บุณสงค คงศรี 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 09985 นางเยาวนิตย พรหมพัฒน 

29 10861 นาย เฉลิม ภักดี 

30 10862 นายสมพงษ สําเภาสงฆ 

31 11412 นาง อาภรณ วองวีรกิจ 

32 11463 นาง ชลลดา ชลหิรัญ 

33 11760 นาง อําภา โคยสัตยา 

34 11761 นาง ชื่นจิต รักษวงศ 

35 11796 นาง สมศิริ นคราวงศ 

36 11980 นางสาว ขันสวาท หินเธาว 

37 12162 นาง สุวรรณา วรกุล 

38 12318 นาง สุรีวดี อินสุวรรโณ 

39 12373 น.ส. ดาราทิพย ระกําทอง 

40 13256 นาง ณัฐนันทน ชุมแกว 

41 13584 นาง พรรณรัตน รอดคลาย 

42 14095 นาง สรัญญา สิทธิโชติพงศ 

43 14161 นาง พรพรรณ โชติพนัง 

44 14219 นาง จินตนาถ จุลเอียด 

45 14449 นาง สมหญิง ศรีพิมาน 

46 14450 นาง จิราภรณ พันธุอําไพ 

47 14616 นางณัฐชา นพคุณ 

48 14808 นาง เสาวนีย บัวเผียน 

49 14891 นางพิมพทอง สุวรรณ 

50 15171 นาง พวงรัตน แววภักดี 

51 15220 นาย อาซีด หมีคง 

52 15573 นายธีรโชติเอ่ียมธเนศ อนุกูล 

53 17412 นาง ลดาพร โฆษะโก 

54 17606 นาง อรอนงค ศิลปสาย 

55 17864 นาง ยุพิน กิติโกระ 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 17915 น.ส. รัชดา เสพมงคลเลิศ 

57 18084 น.ส. ชุติมณฑท พงศพิสิฐสันต 

58 18186 นาง กฤษณา คุณเอนก 

59 18351 นาง นุชจรินทร คํามี 

60 18352 นาย เพลิน คํามี 

61 18777 นาย สุรสินธุ มากเชื้อ 

62 19120 น.ส. แดง มากสาขา 

63 19358 นาย ธานี ศรีทอง 

64 20153 นาย ถาวร วงศาริยะ 

65 20309 นาย ลอม สุขโสภา 

66 20466 นาย สุรักษ ประสมศรี 

67 20472 นาง ศิรินาถ อรุโณทัย 

68 20473 นาง นิภาดา ศรีคะนอง 

69 20565 นางสาว ชุตินันท อีลอง 

70 20619 นาย ธนิก นาคพันธุ 

71 20733 นาง พรพิมล ขุนบํารุง 

72 21911 นางสุวรรณี สหกโร 

73 21928 นางสาว เพ็ญศร ี บริสุทธิ์ 

74 21929 นาง พีฤดา กาญจนะไพโรจน 

75 22213 นาง นิพา ศิลปศาสตร 

76 23196 นาง พรพิมล เศรษฐวงค 

77 23689 นางสาวจุฑามาศ จินนุกูล 

78 23725 นาง เมธาวดี มณีนิล 

79 23786 นาย พศวีร ภูริมงคลธนัตถ 

80 23931 นาง ทรงศรี สิทธิชัย 

81 24096 นาง สุวิมล สุวรรณรัศมี 

82 24224 นายอากรณ ดิษฐคลาย 

83 24233 นาง อมรรัตน ออนทอง 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 24375 นาง เตือนตา แสงมณี 

85 25163 นางสาว จรีรัตน ปานแกว 

86 25314 นาย นฤพล หนูทอง 

87 25341 นาย ศราวุฒิ นาสิทธิ์ 

88 25342 นาย สราวุธ จินดาเพ็ชร 

89 25387 นางสาว จันทรจิรา ธนะนิมิตร 

90 26198 นาย บัญชา พุทธวาศรี 

91 26201 นางสาว สิริพร พูลเกิด 

92 26392 นาง ไมตรี ทิพาพงศ 

93 26516 นาง อมรรัตน จันวัฒนะ 

94 26523 นางสาว พิมวิวรรณ โสรัสสะ 

95 27568 นางสาว ดารินา เคี่ยมเคา 

96 27762 นางสาว อูมีฟากีรา เซ็ง 

97 27913 นาย อิสมะแอ หลําหละ 

98 27984 นาง สุมนา เตชะนิยม 
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กลุมเลือกตั้ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03285 นายจรัญ รอดผล 

2 03287 นายอดุลย ขันติกาโร 

3 03290 นางเพ็ญศิริ ชะโณวรรณะ 

4 03291 นาง มรรษมน ปรีชาฉลาด 

5 03298 นายออม คําสุข 

6 03303 นายสุดปราโมทย กันตะปติ 

7 03306 นาง กรรณิการ สุขเกื้อ 

8 03310 นาย ถาวร ศรีตังนันท 

9 03314 นายสุรินทร ขวัญเกื้อ 

10 03318 นาง จําเนียร วงศประไพโรจน 

11 03324 นาย สถิตย โลหะ 

12 03326 นาย อาคม สุขเกื้อ 

13 03330 นาง ยุพาวรรณ จินดารัตน 

14 03342 นาย ณัฐพงษ สาระวิโรจน 

15 03348 นายโยธิน เกษตรสมบูรณ 

16 03351 นาย นรินทร วงคประไพโรจน 

17 03358 นาย อมฤต สุชาตานนท 

18 03362 นาย นุกูล อินทมโน 

19 03363 นาย ธีระ สุวรรณพานิช 

20 03365 นาย ฉลอง ปุยชุมพล 

21 03367 นางลดาวัลย เพ็ชรเทพ 

22 03370 นาย สุพจน มณีโชติ 

23 03371 นาย เศียร ณ รังษี 

24 03372 นาง พยงค นวลไดศรี 

25 03374 นางสมผล เทพวัน 

26 07632 น.ส. สมถวิล วงมาเจริญสิน 

27 07735 นายวีรวัชร จารุรัชตธํารง 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 08199 นายสุทิน ปราบณรงค 

29 09251 นางคนึงนุช รอดผล 

30 09315 นาย สิรศาสตร พรหมโลก 

31 09433 นาง สุกัญญา หมัดอาดัม 

32 10047 นาง เสาดะ สาเมาะ 

33 10059 นาย ปรีชา พรามณีโชติ 

34 10061 นาย สมปอง จินดารัตน 

35 10753 นาย ปรีชา ทองมาก 

36 10775 นาง กุณฑิกา บริเพ็ชร 

37 11938 นางสุนทรี เทพอรัญ 

38 11939 นาง พิมพร เรืองวิเศษ 

39 11940 นายปรัชญา พานิช 

40 12666 นาง จิราภร มลิวัลย 

41 12801 นายคณิต นวลนิล 

42 12908 นาย เสถียน จันทะมณี 

43 12951 นาง จันทิมา อุปถัมภ 

44 13459 นางแฉลม ศรีนวลเอียด 

45 13610 นาย วิโรจน จันทรแกว 

46 13699 นาย บัณฑิต ทิพยเดช 

47 13771 นาง ภัคราพร ขาวทอง 

48 13794 นาง มัญฑิตา สุชาตานนท 

49 13991 นาย โสภณ ชุมแกว 

50 14173 นาง รัญญา เพ็งจันทร 

51 14329 นาง เตือนใจ ขาวเรือง 

52 14374 นาง กันยา รัศมี 

53 15224 น.ส. สุดา อรามเรือง 

54 15325 นาง ศรธนวรรณ จิระพันธุ 

55 16151 นาง กนิษฐา สัมมุขา 
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 16377 นายสุภาพ เถ็กประสิทธิ์ 

57 16830 นาย วิรัตน ชัยภักดี 

58 17131 นายคํารพ หนูวัน 

59 18528 นายธีระสิทธิ์ แสงขํา 

60 19710 นาง เรณู ชนะผล 

61 20080 นาง พิมพวดี สุวรรณพงษ ี

62 20329 นาย สุพิศ เพ็ชราการ 

63 20954 นาย บุญแสง เหมหีม 

64 21101 นาย ชัชวิทย บุญดิเรก 

65 21113 นาย อะหมีด หีมมะหมัด 

66 21126 นางสาว ชุติมา เล็กบางพงศ 

67 21448 นาย สมโภช รัตติ 

68 21685 นาง กอดีเยาะ ใจหาว 

69 21716 นาง สมจิตร ชัยภักดี 

70 22599 นาย สุทธิศักดิ์ เวชสาร 

71 22771 นาย เชฎฐกมล พันเยาว 

72 23458 นาย ศิริศักด์ิ ใจหาว 

73 23546 นาง ทัศนีพร ศรีวัฒนะ 

74 23627 นาย ประสงค ชูวิจิตร 

75 23673 นาย ทวีป แปนจันทร 

76 23811 นาย ราเมศ ชูสิงห 

77 27779 นางสาว ศิรินภา เพ็ชรเทพ 

78 27914 นางสาว ณัฎฐพัชร ออนประเสริฐ 
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กลุมเลือกตั้ง สถาบัน กศน.ภาคใต 

สถาบัน กศน.ภาคใต 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00010 นาง เอื้อพร เขมากรณ 

2 00012 นาง จุฑาทิพย ถาวรประสิทธิ์ 

3 00013 นายประมวล รัตนวงศ 

4 00014 นายวงศ ออนแกว 

5 00017 นาย โกมาศ รอดขาว 

6 00019 นายวินิจ ลิ่มวชิรโชติ 

7 00020 นางสรอยศรี หนูเนียม 

8 00022 นาย คนึง กาญจนบุษย 

9 00023 นายพงศสันต ขันติบัณฑิต 

10 00026 นายปรีชา แกวฤดี 

11 00030 นาย ประพัทธ พูลภิญโญ 

12 00034 นาย ทวิช ปริศวงศ 

13 00036 น.ส.บุญศรี ฉุยโรจนธรรม 

14 00045 นายแนว โสตถิพันธุ 

15 00050 นางสุนาถ เพ็ญศิร ิ

16 00052 นาย สังขวร อํานวย 

17 00056 นายประเสริฐ ขุนพรรณราย 

18 00057 นาง สมหมาย นิลปกษ 

19 00058 นาย สุนันท นิลปกษ 

20 00061 นาง ศรีสด สาครรัตน 

21 00066 นายเขือน เสือคํา 

22 00067 นาย นิพนธ สิทธิสัย 

23 00071 นายสุชาติ ชวยคง 

24 00072 นายโกมล ทองหลอ 

25 00073 นาย สุวิทย รัตนมุสิทธิ์ 

26 00081 นายณรงค จันทรชวย 

27 00083 นายอํานวย ประสิทธิ์พรม 
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สถาบัน กศน.ภาคใต (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 00086 นางสมพร ชวยเนียม 

29 00093 นาง นัฏยา ชูประดิษฐ 

30 00096 นาย ประดิษฐ เองเถี้ยว 

31 00099 น.ส. อุไร ทองออน 

32 00100 นายมนูญ มีแกว 

33 00104 นายถ้ัน แพเพชร 

34 00105 นายอุทิต วิเศษสาธร 

35 00107 นาย สมยศ ถาวรสุข 

36 00108 นาง อรอนงค จันทรมณี 

37 08376 นายสมใจ ทองเรือง 

38 08556 นาย อรัญ คงนวลใย 

39 09070 นาย ไพฑูรย ศิริรักษ 

40 09649 น.ส. อินทิรา มณีคุณ 

41 09651 นาง อมลมณี เอียดเพชร 

42 09652 นาย ชัยยันต มณีสอาด 

43 10145 จ.ส.อ. หญิงจรยิา เวียสุวรรณ 

44 10146 นายรอบ รักษาพราหมณ 

45 10464 นายศิรินาม เมงชวย 

46 11024 นาย วินัย ทองนิลภักดิ์ 

47 13911 นาย อภิชาต ไพชํานาญ 

48 16713 นายพนม ศรีราม 

49 17944 นาง วิไล ยินดี 

50 18606 นาง มยุรี สุวรรณเจริญ 

51 19052 นาย จรูญ ถาวรประสิทธิ์ 

52 19935 น.ส. พรทิพย ชาตะรัตน 

53 21247 นาย สุรเชษฐ สุนทรากร 

54 22939 นาง ออมทรัพย ชูสวัสดิ์ 

55 27474 นางสาว พัชรี ไชยโรจน 
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กลุมเลือกตั้ง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03250 นายณัฐวุฒิ สฤทธิบูรณ 

2 03252 นาย ไมตรี บุญสนอง 

3 03257 นายมนัส แสงโชติ 

4 03258 นาง สุภาพ มณีสวาง 

5 03261 น.ส.จรรยา แสงวรรณลอย 

6 03264 นาง ดุษฎี สังวาลย 

7 03266 นายดํารงพล ตูลารักษ 

8 03267 นาย จําลอง มังคละมณี 

9 03272 นายเจน มิ่งแกว 

10 03274 นาย โอฬาร อุบล 

11 03277 น.ส.อรษา คงชื่น 

12 03279 นาง บุบผา มังคละมณี 

13 03305 นาย สุเทพ สังวาลย 

14 03333 นางอมรรัตน หนูสังข 

15 07739 นาย สมบัติ นรสิงห 

16 07773 นางลิขิต ปรียาวงศากุล 

17 07818 น.ส. วัลภา ชีวาภิสัณห 

18 07965 นางปราณี สุวรรณเวหา 

19 08008 นาง นิภาภัทร กาฬสิงห 

20 08992 นาย ชูศักดิ์ ทองแกมแกว 

21 09009 นาง จริยา ศรีเพ็ชร 

22 09010 นาง อุบลรัตน เกียรติไพบูลย 

23 09166 น.ส. จรินทร สิทธิโชค 

24 09611 นาง อังสนา หะยีหะเต็ง 

25 09842 นาย สุชาติ นวลละออง 

26 09956 นาย ฉัตรชัย ซายเกลี้ยง 

27 10052 นาย จักรพงษ จันทรเพท 
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วิทยาลัยประมงติณสูลานนท (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 10053 นาย หมัด พัดหินลอย 

29 10060 นายเสนอ เพงบุญ 

30 10415 นาง กรวิกา ศรีวัฒนวรัญู 

31 10540 นาง ภัทรมน นุนกําเนิด 

32 11455 นาง มณฑารพ ลิ่มวชิรโชติ 

33 12076 นาย สงัด หลุยพันธ 

34 12658 นาย สุรินทร จินดารักษ 

35 12792 นาง พชรภัทร สุธารักษ 

36 12862 นางจิราภรณ โสตถิพันธุ 

37 13263 นาย สมบูรณ พรหมแกว 

38 13810 นาง ประทีป รัดด้ี 

39 13967 นาย ประยูร เฉิดฉิ้ม 

40 14071 นาง ทัศชาวรรณ ธรรมเจริญ 

41 14254 นาย ณรงคศักด์ิ ปณวรรณ 

42 14314 นาย ธาฎา ศิณโส 

43 14909 นาง สุปราณีย ธัญญรัตน 

44 14995 นาง ปุญภา ไชยบัญดิษฐ 

45 15657 นาย วีระ กาฬสิงห 

46 15658 นาย อุดม ลิ่มจันทร 

47 15659 นาย เจะหวัง หมัดอุสัน 

48 16067 นายปรีชา ปรียาวงศากุล 

49 16081 นาง มณฑาทิพย จันทรนิยม 

50 17042 นาย สันติธรรม เทพฉิม 

51 17352 นาง มลฤดี พิชัยยุทธ 

52 17471 นางกาญจนา สุทธิ 

53 17643 นาย ประทีป สองแกว 

54 17974 นาง ผานิต มณีสวางวงศ 

55 18165 นาง อวยพร ปณวรรณ 
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วิทยาลัยประมงติณสูลานนท (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 19357 นาย กรีฑา ดิษโสภา 

57 21613 นาง เยาวมาลย ดิษโสภา 

58 22149 นาง เยาวดี รุงเรือง 

59 22288 นางสาว ปยรัตน เพชรรัตน 

60 22497 นาย พิมาน เหลาะเหม 

61 22812 นายวุฒิพงษ วงศสุวรรณ 

62 23360 นางสาว วันเพ็ญ สิตะพงศ 

63 23791 นาง พัชริดา ขําขจร 

64 23864 นางสาว อัจฉริยา เชื้อชวยชู 

65 24118 นางสาว เอมอร สวางพงศ 

66 25475 นางสาวดุษฎี ตันหัน 

67 25481 นาย สมชาติ ชูมาก 

68 26871 นาง รัฐกานต เชื้อแหลม 

69 26872 นางสาว ธนกร หวยหอง 

70 26873 นางสาว ฉลวยรัตน หนูสงค 

71 27425 นาย พยุทน นิยม 

72 27805 นาง ยุพา จุทอง 

73 28044 นาย วิชัย นิยมเดชา 

74 28194 นาย เสริมศักดิ์ นิลวิลัย 
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กลุมเลือกตั้ง กศน. จังหวัดสงขลา 

กศน. จังหวัดสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00018 นายมงคล คิ้วนาง 

2 00027 นาย พัตร สุวรรณรัตน 

3 00064 นาย เกษม รุจิเรข 

4 00091 นาย โกบ ยามาเจริญ 

5 00098 นายวิเชียร ปาลานุพันธ 

6 00106 นาย วิเชียร ประดับการ 

7 01221 นาย นูญ สายออง 

8 02741 นาง หทัย วัฒนพันธุ 

9 02751 นายสมโมท สหกโร 

10 02756 นาง สมจิต คาระวี 

11 02757 นาง ปราณี บุญราศรี 

12 07763 นายสุทิน จันทรศรีบุตร 

13 08074 นาย ประดิษฐ ศิวิไล 

14 08920 นาย นิพันธ สุขโข 

15 09163 นาย เจริญ สุวรรณวงศ 

16 09503 นางภรณี สมิทธิ 

17 10046 นาย วิทูร บัวลอย 

18 10512 นาย สุเชษ มากชูชิต 

19 10513 นาย ขิ้ม กันตาโพธิ์ 

20 10520 นาย สหชัย กลัดเกลา 

21 11113 นาง อํามร พันธนียะ 

22 11114 นางอารี เจริญพร 

23 12409 นาย อโนทัย นวลละออง 

24 12825 นาง จุรี สังขภิญโญ 

25 13189 นาง อัจฉรา จุลวรรณโณ 

26 13762 นาง บุญเอิบ ธีระพันธ 

27 13995 นาง ประไพ ณ รังษี 
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กศน. จังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 14109 นาย พลอย ขวัญเพ็ชร 

29 14351 นาย ชํานาญ จุทอง 

30 14815 นาย อรรถวุฒิ ขุนแกว 

31 14950 นาง วาสนา จันทรบุตร 

32 15150 น.ส. สมจิตต หลุมเพ็ด 

33 15282 นาย ประมุข สายออง 

34 15398 นาย พงษศักด์ิ ศรีเวชนันต 

35 15466 นาย ประดิษฐ จันทรสุวรรณ 

36 15585 นาย กมล แดงงาม 

37 15776 นาย สุเทพ จินดาวรรณ 

38 15831 นาย สมนึก หนูเนียม 

39 15840 น.ส. อังสิยาภรณ อุนจิตต 

40 16105 นาง ธีรนุช รุจิเรข 

41 16106 นาย มนตรี ไขมุกข 

42 16418 นาง อุไรวรรณ สินไชย 

43 16494 นาง บุปผาชาติ เรืองกูล 

44 16495 นาง อํามร แกวศรี 

45 16583 นาง จีรวรรณ หนูแกว 

46 16825 นาง อุทัยวรรณ บํารุงชาติ 

47 16848 นาง โอทนี เกียรติทวี 

48 16883 นางวิบูลผล พรอมมูล 

49 17353 นาย เสถียร ทวีรัตน 

50 17691 นาง รุงเรือง จอมศรี 

51 17747 นาย อุดร พงศพิบูลเกียรติ 

52 18227 นาย วิมล วัฒนา 

53 18619 นาย วิเชียร โชติชวง 

54 18900 นาง สุพัตรา บุญสนิท 

55 18947 นาง ถนอมพร อารมณเย็น 
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กศน. จังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 19481 นาง สุนิตย ไชยถาวร 

57 20572 นาย ไพโรจน คเชนทองสุวรรณ 

58 20585 นาง วัชรินทร ทองสาย 

59 21007 นาย สนิท ตั้นซาย 

60 21564 นาย พิมลศักดิ์ สุขประเสริฐ 

61 21645 นาง โชติรส นิยมเดชา 

62 21646 นาง สุนี วิชัย 

63 21647 นาง ขอซียะ หมะหวี 

64 21648 นาง จารุวรรณ นกแกว 

65 21649 นาง นันทิภาคย เรืองเขียว 

66 21650 นาง อุทัยทิพย บุญชุม 

67 21651 นาง ปราณี จันแกว 

68 21652 นาง พรทิพย ราชสุวรรณ 

69 21653 นาย ศราวุฒิ บุตรแสง 

70 21655 นาย ธนวัฒน วัฒนา 

71 21662 นาง ศรัญญา นิยมไทย 

72 21663 นาง ลัดดาวรรณ บุตรแสง 

73 21731 นางสาว วันทนา ชิตมณี 

74 21732 นาง สุมลรัตน บุญสวาง 

75 21892 นางสาว กัญญา คงประมูล 

76 21893 นางสาว ระเบียบ พรหมบริรักษ 

77 21894 นาง อรอนงค ทองชวย 

78 21897 นาย นิโรจน เขาแกว 

79 21921 นาง วิไลลักษณ หมัดชะบูรณ 

80 21922 นางสาว ฉันฐกานต ทองจันทร 

81 22004 นาย วีระศักดิ์ สายชวย 

82 22075 นาย ศิริพงค บัวแดง 

83 22134 นางสาว สุภาพ สุวรรณพาหุ 
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กศน. จังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 22136 นางสาว กนกวรรณ หมัดสนิ 

85 22137 นางสาว จารุวรรณ พาหุรัตน 

86 22138 นางสาว พรปวีณ ทองคํา 

87 22139 นางสาว สุพรรณี ขวัญออน 

88 22140 นาง เกศินี จุณรัตน 

89 22141 นาง ลัดดารัตน พรุเพชรแกว 

90 22142 นาย จํารัส พรุเพชรแกว 

91 22146 นางสาว เบญจมาศ ชูขํา 

92 22154 นายมนตรี กาญจนโรจน 

93 22155 นาย มนตรี จันวดี 

94 22184 นาง โสเพ็ญ ยอยอัด 

95 22192 นาง ธนวรพรรณ นิลลศรี 

96 22197 นางสาว สิริมา ลาเมาะ 

97 22205 นาง กมลชนก จอมทอง 

98 22206 นาง รัตนากรณ สุวรรณศรี 

99 22207 นางสาว รจนา ดูอามัน 

100 22208 นางสาว ณิชากร หมัดราหมาน 

101 22209 นางสาว สุปราณี แซลิ่ม 

102 22210 นาง จารุภัทร โพธิวงษ 

103 22214 นาง วิยดา หวันปะรัตน 

104 22215 นาง สุจินดา เย็บและ 

105 22274 นาง ณิชภัทร เปยเซง 

106 22708 นาย พรชัย ทองคง 

107 22857 นางสาว สุภาพร แกวเจริญ 

108 23023 นาง กลิ่นผกา พุฒคง 

109 23024 นางสาว วิลาวันย มากจันทร 

110 23039 นาย อดุลย เห็นดีน 

111 23048 นาง รัตนา สายออง 
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กศน. จังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

112 23149 นางสาว นุจรี หัสแหละ 

113 23170 นาง จตุพร สุวรรณลอยลอง 

114 23177 นาง สุทิศา วีเงิน 

115 23179 นาง กุลชญา กุลถิรวงศ 

116 23203 นาย คํานึง ศัทโธ 

117 23315 นางสาวเบญจรัตน จันติ 

118 23316 นางสาว สาปยะห ทองดอเลาะ 

119 23317 นาย โนรา มะแซ 

120 23332 นาง อรรณธิยา เลาะสมาน 

121 23333 นาง นิภาพร ชายเพ็ชรแกว 

122 23334 นางสาว อามีเนาะ หัดกาเจ 

123 23344 นาง ณัฐนรี ไพละออ 

124 23347 นางสาว สุนันทา สอขามิ 

125 23348 นางสาว กูราฟดา สาแลหมัน 

126 23377 นางสาว ดารารัตน รอดผล 

127 23380 นาย ณัฐวุฒิ จันทจิต 

128 23381 นาง ดวงเนตร จิตตพิทักษ 

129 23382 นางสาว กาญจนา จุลนวล 

130 23419 นาย อํานวย หมัดเลขา 

131 23441 นาง จันทิมา เพ็งแกว 

132 23461 นาย คณาธิป บุญญารัตน 

133 23534 นาง ซิตีฮะหวา หวันมาแซะ 

134 23568 นางสาว ธัญญลักษณ ขจรสกุลวงศ 

135 23569 นาง จิรฐา เสนแกวปรมัท 

136 23571 นางสาว รัตนา ขวัญทองออน 

137 23572 นางสาว สมใจ เสระหมาน 

138 23573 นางสาว เบญจรัตน ศรียะพันธุ 

139 23574 นางสาว ณัฐฐิรา ถาวรกาญจนวริศ 
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กศน. จังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

140 23575 นางสาว ปรางดาว จันมุณ ี

141 23576 นางสาว อารีรัตน อนุสาร 

142 23577 นางสาว สุวรรณา บริเพชร 

143 23578 นางสาว ตากาญจน มีนุน 

144 23579 นาง ปาณิสรา จรูญรัตน 

145 23580 นางสาว กันติชา ดําอําไพ 

146 23581 นาย กิตติศักด์ิ คงยก 

147 23584 นางสาว สุรภา ชินสกุลเจริญ 

148 23585 นางสาว นภัทร สุขราษฎรกนก 

149 23590 นางสาว นฤวรรณ ตันติพันธุไชย 

150 23610 นาง บุญเรือน ดามทอง 

151 23615 นางสาว วรรัตน กลิ่นสุวรรณ 

152 23653 นางสาว สุดารัตน จันทฤทธิ์ 

153 23739 นาง ลําพึง สุวรรณชาตรี 

154 23740 นาง จิระวัลย สาครจิตร 

155 23741 นางสาว สุภมาส ยอดเจริญ 

156 23742 นาง ดารณี วรรณโณ 

157 23743 นางสาว จุฑารัตน ลมุล 

158 23744 นาง เครือวรรณ ออนเจริญ 

159 23863 นาย สยาม จันแกว 

160 23865 นางสาว สุมณฑา ชวยแทน 

161 23866 นางสาว อุสาห ขวดใส 

162 23867 นาง สุธาสินี นิจพันธ 

163 23868 นาย ปรีชา หนูเปยม 

164 23879 นางสาว สุธาทิพย นวลนิ่ม 

165 23911 นาย ประพันธ เพชรประดับ 

166 23939 นาง ประจวบสุข ซุนสุวรรณ 

167 24008 นาง มนทกานต พูลสวัสดิ์ 
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กศน. จังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

168 24009 นาย วสันต์ิ หมาดโหรม 

169 24050 นาง ลักษมณ ไทยรัตน 

170 24051 นาง เพียงจันทร สันหนู 

171 24172 นาง ภัทรพร ศัทโธ 

172 24198 นาง นิติยา อักษรวงศ 

173 24199 นาย สามารถ รัตนบุบผา 

174 24200 นาง วาสนา ไชยแกว 

175 24201 นาง ศรีวิไล พรหมดวง 

176 24202 นาง วิชซุตา คงมัยลิก 

177 24216 วาที่ ร.ต.หญิง อภิญญา สวัสดิรักษา 

178 24230 นาง นุรีซัน อาแว 

179 24235 นาย กิตติพัศ จันทรเอียด 

180 24246 นางสาว กานดา นวลละออง 

181 24404 นาง สุภัทรา ออนคง 

182 24405 นางสาว จินตนา กาลสงค 

183 24434 นางสาว วรรณภา วงษนอย 

184 24435 นาง วรรณา จินดาเพชร 

185 24439 นางสาว ธราทิพย สามงามทอง 

186 24443 นางสาว ญดา อินคโณ 

187 24454 นาย พุทธพร รัตนอุไร 

188 24455 นางสาว สิริมนต สุนทราภรณ 

189 24459 นาย ดุสิต ศิริรักษ 

190 24468 นาย ชอบ สุวรรณชาตรี 

191 24469 นาง สุนีย แสนพิพัฒน 

192 24475 นางสาว จิตประภา ทองแกมแกว 

193 24487 นางสาว นูรียะ ยหีรัน 

194 24495 นาย ประชิต ใจสมุทร 

195 24518 นางสาว จาริยา ศิริปาชะนะ 
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กศน. จังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

196 24519 นางสาว ธัญญพัณณ แกวพรหม 

197 24521 นางสาว อะเดี้ย หนุนอนันต 

198 24523 นาย วิโรจน ยุโซะ 

199 24525 นาย อาหลี โจทยสนั 

200 24526 นาย มะรอพี หมะเด็น 

201 24527 นาย ยัฟรี หมันเส็น 

202 24537 นาง อรอนง พุทธปาน 

203 24563 นาง สุวณีย สะกว ี

204 24569 นาง เสาวนีย ใจโต 

205 24570 นาง ธัญมน วิชัยดิษฐ 

206 24572 นางสาว ภัทรมน วรพงศพัฒนา 

207 24573 นางสาว ปาณิศา อินทสะโร 

208 24574 นาย สมเกียรต์ิ รัตนพงศ 

209 24578 นาย ปณิธาน เฟองโกศล 

210 24583 นางสาว วาสนา คงทอง 

211 24584 นางสาว สงวน ศรีทองไหม 

212 24629 นางสาว สุมลฑา ปนทอง 

213 24630 นาง ปุณยนุช สุวรรณรักษา 

214 24631 นาย สญชัย กาญจนเพ็ญ 

215 24632 นาง ทัศนีย บัวคีรี 

216 24633 นาย ธานินทร สุวรรณศรี 

217 24668 นาง กาญจนา สิงหาด 

218 24715 นาย อุดม บุญมี 

219 24718 นาง ฐิติรัตน เกตุแกว 

220 24722 นาง โสภาพร จันทรเสง 

221 24742 นาย ไพฑูรย บุญราศรี 

222 24748 นางสาว สุภาวดี เยี่ยมยิ่ง 

223 24770 นาง สุภา รัตฉวี 
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กศน. จังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

224 24772 นางสาว วราภรณ ขุนกาญ 

225 24773 นาง นิติกานต จงประสานเกียรติ 

226 24787 นางสาว พรปรีณัน เขมากรณ 

227 24788 นางสาว อภิวันท จันทองแกว 

228 24792 นางสาว สาลีนา สูนสละ 

229 24796 นาง อุทัยวรรณ ทองโอ 

230 24801 นางสาว วรรณภา เพ็ชรจูด 

231 24859 นางสาว อภิญญา แกวโสธร 

232 24874 นาย อนันต นิลพงษ 

233 24905 นางสาว กัลยา สรีแมง 

234 24996 นาย พานิช ศรีสุข 

235 25046 นาย ปริญญา ศรีสุก 

236 25136 นางอาแอเสาะ หลีจําเริญ 

237 25157 นางสาว สุทธิพร ศสีธร 

238 25162 นาง ปราณี เซงยิ่น 

239 25172 นาย ดนลาเตะ อิแอ 

240 25281 นางสาว ปยะรัตน จันทรเพชร 

241 25282 นางสาว จุฑารัตน เจริญการ 

242 25453 นาย วิชาญชัย ขามโคง 

243 25560 นางสาว วิไลลักษณ ยอดเพ็ชร 

244 25578 นาย วีระยุทธ วัฒนะชัย 

245 25699 นาย ธรรมรัตน ชุมคง 

246 25777 นางสาว กฤษิญา ปรีชานุรักษ 

247 25784 นางสาว เยาวลักษณ วีระชาติ 

248 25830 นางสาว วันเพ็ญ ชวยนุกูล 

249 25915 นาง สุพัตรา ณ วาโย 

250 25916 นางสาว สมพร ชุมชื่น 

251 25983 นางสาว มนฤทัย นวลละออง 
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กศน. จังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

252 25984 นาย สถิรภัทร ลิ่มเซง 

253 26041 นาง ถาวร คูนิอาจ 

254 26051 นาง นงนุช ดํามาก 

255 26052 นางสาว พัชณี กังแฮ 

256 26056 นาง ปราณี สิกขะโต 

257 26057 นางสาว บุษยมาศ สิทธิศักดิ์ 

258 26113 นางสาว วารียา อัคราเดชานนท 

259 26147 นางสาว หับเสาะ บินเด็น 

260 26152 นาย สิทธิศักดิ์ โตะเส็น 

261 26208 นาย ชาญฤทธิ์ คงมัยลิก 

262 26251 นาง ถนอม ผลทวี 

263 26307 นาง เบญจพร ภัยชํานาญ 

264 26308 นางสาว ชญานิษฐ บุพโก 

265 26316 นางสาว ศิริกัญญา อุดม 

266 26317 นางสาว ศุภวรรณ ประสิทธิ์ 

267 26318 นางสาว ซูรียะห บาโฮะ 

268 26319 นางสาว ปทมา แกวนุย 

269 26481 นาง ยุพา ทองชูชวย 

270 26482 นาย นิคม ศรีวะปะ 

271 26483 นาย โชคคลอง ชวยเพชร 

272 26497 นาย สุวรรณ ออนรักษ 

273 26498 นาย พรพล พุทธวิโร 

274 26502 นางสาว ธนวรรณ รัตนสุวรรณ 

275 26504 นาย ยะโกบ ละแม 

276 26506 นาง มณฑาทิพย สุขรักษ 

277 26508 นาย ซุลกัรนัย หลีจําเริญ 

278 26581 นาง กัลยา ศิริรักษ 

279 26584 นางสาว สุภิศรา บุญชวย 
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กศน. จังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

280 26661 นาย กามาลุดดีน ราชชํารอง 

281 26776 นาง ดาริยา มะแซ 

282 26853 นาง โสรญา รัตนะโน 

283 26983 นาย คณิน ทองเอียด 

284 27216 นางสาว เอมอร อารมณ 

285 27217 นาง ปภาดา ขาวทอง 

286 27318 นางสาว บุหลัน คงสุวรรณ 

287 27694 นาย ชวัลวิทย ไชยทัณย 

288 27743 นางสาว เสาวรส มุเส็มสะเดา 

289 27797 นางสาวฉลองบุญ หวานดี 

290 27823 นางสาว นิชนันท ชุมปถัมภ 

291 27880 นางสาว มะลิวรรณ โอกาศ 

292 27903 นางสาว ณัฐทินี ศรประสิทธิ์ 

293 27927 นางสาว นิศา เหมือนวุน 

294 28104 นางสาว นิตยา จิตภักดี 
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กลุมเลือกตั้ง วิทยาลัยสารพัดชาง สงขลา 

วิทยาลัยสารพัดชาง สงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02525 นายประสิทธ อุบลพันย 

2 02915 นาง กรองเกต บุญสม 

3 02916 นายธรรมธร ดูงาม 

4 02921 น.ส. จิราวรรณ วรรณธนัง 

5 02939 น.ส. กัลยา มะหะหมัด 

6 07986 น.ส.อนงค สุวรรณวิจิตร 

7 08946 นายสมมิตร พรหมสถิตย 

8 09369 นาย พิทักษ แกวกระจาง 

9 09372 นาย สิปปภาส นิลพานิช 

10 10532 นายสมทรง กิจบรรณ 

11 10560 นาย อาชาน ไชยรักษ 

12 11448 นาง สุรางค เกษตรสมบูรณ 

13 12156 นาง อุมา บุญสมสุข 

14 12274 นาย เกรียงศักดิ์ สุภากาญจน 

15 13203 นาง ศรีเพ็ญ เดชนะ 

16 13666 นาย กิจจา ปุณทะมุณี 

17 14286 นาง ละออศรี อุยกูล 

18 14427 นาย ภิรมย นาคสีทอง 

19 14708 น.ส. ประกาย บุตตะมาศ 

20 14733 น.ส. นิคม เกิดทิพย 

21 15321 น.ส. ลัดดา ชะโนวรรณ 

22 15735 น.ส. วันทนีย ทองคําจันทร 

23 15841 นาย ประสงค คุยหลํา 

24 15843 นาง มีพร กาญจนเพ็ญ 

25 15950 นางทิพยมาศ โหอวยชัย 

26 15951 นางเสาวลักษณ เฮอรรอน 

27 16135 ร.อ. นาฏ ศิริอักษร 
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วิทยาลัยสารพัดชาง สงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 17304 นายธนิต บูรณกุล 

29 17354 นาย ประเสริฐ สิริจิราวัชร 

30 17561 นาย จํารูญ วงศกระจาง 

31 19915 นาง พรหมพสร จันทรทอง 

32 20858 นาย วัฒนศักดิ์ สัญจร 

33 22053 นาง ศะศิเพ็ญ โรจนาคม 

34 22089 นาง พรศรี รัตนประดิษฐ 

35 22832 นาง วาสนา ศิลปกรรมพิเศษ 

36 22998 นาง พรฤดี ไพชํานาญ 

37 24866 นาง นงเยาว เศรษฐพงศ 

38 24867 นาง สายสุรีย พันเยาว 

39 25406 นาย อรรถพล ดือเระ 

40 25485 นาย พิชัย มุสิกพงศ 

41 25871 นาย พัฒนธรณ ภัทรศรีสโรจน 

42 27673 นางสาว เหมวดี มีใหม 

43 27689 นาย ณกร แซหลี 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนโสตศึกษา 

โรงเรียนโสตศึกษา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03027 นายสมชาย หิรัญสาลี 

2 03028 นายกวี ไหมชุม 

3 03030 นายจําลอง คําพุทธ 

4 03031 นางสุภะณี ธนพัฒนศิริ 

5 03034 นาง รัชนีวรรณ ภักดีบุรี 

6 03035 นาง ละออง ทองแดง 

7 03037 น.ส.เสาวนีย หนูชัยแกว 

8 03038 นางเหม ไหมชุม 

9 03041 นางเจิม คําพุทธ 

10 03042 นาง วัสกาญจน สุดเอ้ือม 

11 03045 นาง พงษละดา คงศิลป 

12 03046 นาย เหิม มณีมั่งคั่ง 

13 03053 นาง สุนีย จันทสระ 

14 03054 นาง สุธาสินี มณีโชติ 

15 03055 นาย ภิญโญ พรหมศาสตร 

16 03057 นางฉลวย สังขพันธ 

17 03058 นาง จําเนียร เสริมศิลป 

18 03061 นายพิน สีลาย 

19 07779 นาย นิติเทพ ตัญญะ 

20 09017 นางจิตรา เฉลิมเผา 

21 09835 นาง จิราภรณ มณีวรรณ 

22 10546 นาย ภิญโญ วารีกุล 

23 10548 น.ส. นิตยา ลิ้มไกรสรรณ 

24 10559 นาย สมคิด โชโต 

25 11163 น.ส. ผุสดี เพ็ชรทอง 
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โรงเรียนโสตศึกษา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

26 12550 นาง กิตติกา คงชู 

27 12855 นาง ชุติกาญจน ธีรวงศดิลกธร 

28 15468 นาง แววตา อาสะกะละ 

29 15823 น.ส. อุไร กาญจนเพ็ญ 

30 15844 นาย นิรุตติ์ คงชู 

31 15989 นายโสภณ อนันตโสภาจิตร 

32 16097 นาย สุเทพ มณีโชติ 

33 16255 นาง ปรียา มณีมั่งคั่ง 

34 16256 นาง ณฐพรรณ พรมแสง 

35 16345 นาง จุรีรัตน เสนีย 

36 16652 นาย ผดุง พรมแสง 

37 17000 นางสุนันทา หิรัญสาลี 

38 17037 นางสาว สมพร หวังสุข 

39 17038 น.ส. พรวิภา ขวัญพรหม 

40 17547 น.ส. ชุติมา ภัทราดูลย 

41 18517 น.ส. ปาริชาต จิตตกําแหง 

42 18518 นาง เบญจมาภรณ เพ็ชรบูลณ 

43 18696 นาง เพ็ญศรี นิสโร 

44 18817 นาย วินัย ถานะยาโน 

45 18818 น.ส. ศจี อนันตโสภาจิตร 

46 18908 นาง อรอัชฌา ถานะยาโน 

47 21069 นาง จินตนา ตัญญะ 

48 21346 นาย ทศพร บุญมณี 

49 21381 นาง แพรวพรรณ ประพฤติ 

50 21880 วาที่ ร.ต.หญิง วิจิตรา ยุพยงค 

51 22095 นางสาว อุษา แซจั่น 
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โรงเรียนโสตศึกษา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

52 22325 นาง วิไลรัตน สุวรรณ 

53 22360 นางภาสินี ปลอดแกนทอง 

54 25462 นาง เนาวรัตน กันธะรส 

55 25464 นางสาว นิธินันท สุธีรศักดิ์ 

56 26917 วาที่ร.ต. ศรัณยู ทิพยโสธร 

 

 

 



64 

กลุมเลือกตั้ง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 

วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02931 นาง วนิดา แยมทิม 

2 03065 นาง สุภาภรณ ลอยแกว 

3 03067 นางสมบุญ กมลศรี 

4 03068 นาง กุลนิษฐ เชื้อแหลม 

5 03070 นางมาตร ทองขาว 

6 03076 นาย อราม ไชยสุวรรณ 

7 03077 นาง กลั่นทิพย ไสเพี้ย 

8 03078 นาย จรูญ ไสเพี้ย 

9 03083 นาง ผองศรี จตุทอง 

10 03084 นาง วไลพร ทวิสุวรรณ 

11 03085 นายนพ กุมบุรี 

12 03087 นางอรวี ลัพกิตโร 

13 03088 นาง นงเยาว ตรีรณยุทธพิชัย 

14 07984 นาย ประสิทธิ์ กมลศรี 

15 08614 นางสาว กุลอากร อ่ํามงคล 

16 08804 นาย สุรชัย แยมทิม 

17 09819 นาง จุไรรัตน ทองบัว 

18 09837 นาย บรรลือศักดิ์ คะเนสม 

19 10276 นางไลลา เบ็ญฮาวัน 

20 10558 นาง อรอุมา รัตนคํา 

21 10699 นาย อุดม พรหมชาติ 

22 10700 นาย ปรีชา ศรีวิลัย 

23 10839 นาย ภัทระ พนัสอําพล 

24 10895 นาย กระจาง แกวรัตนะ 

25 11112 นาง วารุณี ผการัตน 
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วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

26 11577 นายพยงค พนภัย 

27 11844 นาง รัตนา นิชรานนท 

28 12104 นาย ธนา หยีหลาหนี 

29 12431 นาย อํานวย ลาพินี 

30 12624 นาย สาคร รอดประดิษฐ 

31 13904 นาง จารุวรรณ มากชิต 

32 13905 นาย ธีรชัย มากชิต 

33 13906 นาย สุริยา ทองมาก 

34 14029 นาง วรรณิภา สมวาที 

35 14437 นางสุนันทา ฟกทอง 

36 14964 นาย อํานาจ มณี 

37 15322 นายสุรินทร สมวาที 

38 15845 นายประมวล รัตนมณี 

39 16653 นาย ฤดี รักษวงศ 

40 17303 นาย สุทัศน อิสโม 

41 17912 น.ส. ปรียา ทองวงศ 

42 17913 นาง รพีพันธ วารีกุล 

43 17993 นาง กอบพร ศรีทิพยราษฏร 

44 19423 นาย เอกชัย มณี 

45 19519 นาง วราภรณ นิลอนันต 

46 19562 นางสรณี โยธารักษ 

47 22070 นาง สุพัตรา ทองธรรมชาติ 

48 22376 นาย สัญญา ขยายวงศ 

49 22411 นาย พุทธิพงศ อุยยะพัฒน 

50 23722 นาง ดาวใจ ฤทธิเดช 

51 24690 นายสุนันท เพชรมณี 
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วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎรนิกร (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

52 25133 นาง อนงคนาถ เจริญศรี 

53 25288 นางสาว เบญจวรรณ สังขทอง 

54 25717 นางสาว พนิตกานต แกวโกมล 

55 25861 นาย อดินันต สะแต 

56 26522 นาย อัคคกิตต์ิ แกวดํา 

57 26607 นาง สุภา ขวัญนุย 

58 27283 นาง สุเพ็ญทิพย เก็บไว 

 
 

 



67 

กลุมเลือกตั้ง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02298 นายวิจิตร สังขวัตร 

2 02339 นางรัชนี อนุราช 

3 02345 นางปราณี เกตุสุริยงค 

4 02346 นายประวิทย โชติการ 

5 02352 น.ส.จุรี สังขชาติ 

6 02353 นาง รุจาพร ภควัตชัย 

7 02354 นาย อาทิตย พรหมพิทักษ 

8 02357 นาย อํานวย หอมขาว 

9 02360 นาง กัลยา กันทัต 

10 02377 นาง นงเยาว แสนเสนาะ 

11 02378 นาย ประสิทธิ์ ผลามิโช 

12 08148 นายสุเวช เธียรเงิน 

13 08829 นาย ประสิทธิ์ สุวรรณการณ 

14 08886 นาย สุเทพ เกียรติธิวัฒน 

15 09016 นาง สุดารัตน นวลเพชร 

16 09022 นาง พรทิพย สุวรรโณ 

17 09266 นาย นัน เชื้อพราหมณ 

18 09267 นาย สุรพล ชุมเปย 

19 09612 นาย ชัยโรจน อังกูร 

20 10019 นาย ประถม สมพงศ 

21 10124 น.ส. วิญญา สินศุภเศวต 

22 10189 นาย สมพร เพชรตีบ 

23 10662 นาง พรทิพย รัตนพันธ 

24 10702 นาย สินชัย รัศมีอักษรสกุล 

25 10822 นาย สุวัฒน ทองสุข 

 
 

 



68 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

26 10832 นาย ไพโรจน ธิติชัย 

27 10835 นาย พิทักษ เกียรตินันทน 

28 10884 นาย ธนา นิชรานนท 

29 10885 นายจําลอง แกวชูเสน 

30 11323 นาย ราวี ดวงไพรี 

31 11539 นาย สถิต สังขทอง 

32 11745 นาย ประพันธ มูสิกพันธ 

33 11751 นาย ศรีวิชัย อักษรถึง 

34 11955 นายสมเกียรติ ศรีพจนารถ 

35 12043 นาย กัมพล ชาญเชิงพานิช 

36 12509 น.ส. อนัญญา เรืองเพ็ง 

37 12768 นาย วินัย เชื้อพราหมณ 

38 12769 นายแชน ประยูรชาติ 

39 12819 นาย ชวลิตร หนูเกื้อ 

40 12835 นาย หมัดอาหมีน ยุโสป 

41 13077 นาย โกเศศ รัตนะ 

42 13170 นาง จงศิริ เรืองทองเมือง 

43 13276 นาย สมพงษ นนทพันธ 

44 13413 นาย เจริญ สะตะพันธ 

45 13606 นายทวี จันทวงศ 

46 13752 นาย ศราวุฒิ มีจันทร 

47 13785 นาย นิพนธ บุญสกันต 

48 13786 นาย วิโชติ วองวีรกิจ 

49 13909 นาย นิธิศ สมทรัพย 

50 14182 นาง พันธวดี นิลวิลัย 

51 14223 นาย สถิตพันธ ชวยเนียม 

 
 

 



69 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

52 14225 นาย บรรลือศักดิ์ นันทะพักษ 

53 14327 นาง พัชรีย สงพะโยม 

54 14451 นาย นพรัตน คลายนิมิตร 

55 14806 นาย สุธรรม นาถประดิษฐ 

56 14872 นายชัยวัฒน พงศสุวรรณ 

57 14885 นาย วิวัฒน จิตนวล 

58 14954 นาง กฤติญดา ยอดแกว 

59 14967 น.ส. นงลักษณ ภัศระ 

60 15026 นางนฤมล วรรธนเศรณี 

61 15027 นาย นิสิต รัตนพันธ 

62 15110 นาง สุดี งามเฉลียว 

63 15524 นาง กณิศา แสงศรี 

64 15590 น.ส. วลัยลักษณ ชาญชญานนท 

65 15897 นาง ศศิวิมล ศุกลรัตน 

66 16107 นาย สถิตย ชฏากรณ 

67 16108 นาย สมมาตร คงดํา 

68 16259 นาย สุพจน สังขชาติ 

69 16295 นายประสิทธิ์ แกวนพรัตน 

70 16302 นาย ณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา 

71 16303 นาย คะนอง แสงศรี 

72 16430 นาย พัลลภ มานพ 

73 16431 นาย ณัฐพร ชอบหวาน 

74 16496 นาย ไพยุทธ มีชู 

75 16590 นาย อนันต พงศประยูร 

76 16591 นาย สุทิน ชาตะรัตน 

77 16823 นาย ศิลป เสงวั่น 
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วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

78 16896 นาย นงค เชื้อพราหมณ 

79 17058 นายสมชาย วัฒนานันทวงศ 

80 17173 นาย กฤษณะ ชูจร 

81 17308 นางซะบิดะ เบ็ญหมัด 

82 17555 นาง อําพา กาญจนถาวร 

83 17707 นาย วิชาญ พลคง 

84 17831 นาง สุวลี จิตนวล 

85 17843 นาย ภิรมย ขวัญปาน 

86 18085 นายเขต กองวิมาน 

87 18282 นาย ชินชาต ณ พัทลุง 

88 18949 นาย คณิต ตันวิพัฒน 

89 19355 นาย นพดล วิทยะพงศ 

90 19534 นาย อรุณ สุวรรณสุนทร 

91 19618 นาง ดวงรัตน รัศมีอักษรสกุล 

92 20205 นาง จิระพร จันทภาโส 

93 21188 นาย ประยุทธิ์ แดงขาว 

94 21378 นาย ทนงศักดิ์ ทองไชย 

95 21433 นาย ปุรินทร เสงคุย 

96 21565 นางสาว แสงเดือน ศิริสงคราม 

97 22019 นาย กิตธิเดช เศรษฐวงศ 

98 22107 นาย สมศักด์ิ รอดนุน 

99 22482 นาย สมรักษ สุขปานประดิษฐ 

100 22785 นาง ยินดี สมาธิ 

101 22786 นาง รัชนา เกียรติธิวัฒน 

102 22898 นาง พรรษกร คงนุย 

103 23414 นาย ธานี วงศพวก 
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วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

104 23415 นาย มนูญ แกวนุย 

105 23548 นาย วุฒิ จริงจิตต 

106 23639 นาย วสุชากร แกวไฝ 

107 23720 นาย วิทวัช พานชาตรี 

108 24107 นาย สมพงค จตุทอง 

109 24119 นาย อภิชา หนูพันธ 

110 25077 นาย สุคนธ ประพฤติตรง 

111 25106 นาง มณีทิพย เทพวรรณ 

112 25482 นาง สุภัสสรณ คงสี 

113 25630 นาง สุดารัตน คณะนา 

114 25767 นาย พงศธร รัตนประทีป 

115 25768 นายชริน รัตฉวี 

116 26220 นาย ฬ.เลอพงษ สุพงษ 

117 26231 นาง สุเรวดี บุญพันธ 

118 26436 นาย ธงชัย เธียรประสิทธิ์ 

119 26852 นางสินีนาถ รัตนมณี 

120 26981 นาง สมพิศ ยองตีบ 

121 26989 นาง สิริพันธ พรหมราช 

122 27055 วาที่ร.ต. ไกรพิชญ สงเดช 

123 27227 นาง ปทมาสน ใจเพ็ชร 

124 27286 นาย สุทิน เทพสวน 

125 27926 นาย สมยศ โกรัมย 

126 28016 นาย ธนพล ขุนเชื้อ 

127 28212 นาย วรเทพ หลงขาว 
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กลุมเลือกตั้ง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00504 นางสุคนธ เจริญกุล 

2 01319 นาง เพ็ญศรี รัตนโชติ 

3 01886 นาง สุจิตรา พิระพงศ 

4 02279 นาง ดวงพร อุทัยสุริ 

5 02693 นาง อุมาพร พรหมจรรย 

6 02700 นาง ธารินี เสนะกูล 

7 04267 นาง จารีย เสนประดิษฐ 

8 04279 นาง พิกุล จันทรเพท 

9 08527 นาง วรรณรัตน งานสม 

10 09320 นาง วรรณี นวลแกว 

11 11445 นาง เลขา สุวรรณชาตรี 

12 11898 นาง คนึงนิตย คุณมี 

13 12346 น.ส. สุพิทย มัชรินทร 

14 13601 นาง เจือทิพย อารมณ 

15 14187 นาย นึก เพ็ชรสมบูรณ 

16 14297 นาย เศรษฐพงศ ดําคง 

17 14735 น.ส. ประไพ สุทธิมิตร 

18 14866 น.ส. ศศิรกร พงศนุรักษ 

19 15320 นาง ประนอม บุญเลิศ 

20 15990 นาง พาขวัญ สิงหเทพ 

21 16024 นาง ประทีป กิ้มเส็ม 

22 16491 นาย กิตตพงษ แกวยอดทอง 

23 16581 นาง วันดี เจริญศรี 

24 16651 นาง พรเพ็ญ สุขจันทร 

25 16886 นาง อินทิรา แกวขาว 
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สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

26 17293 นาย ทรงราชย สุวลักษณ 

27 17294 นาง จตุพร ชูชื่น 

28 17477 นางสาว สุนีย ดุษฎีพิทักษ 

29 19766 น.ส. สุภาพร เกตุสุริยงค 

30 22526 นายธีรชิต บวรนันทิวัฒน 

31 22527 นาง วนิดา พึ่งสุข 

32 22528 นาง ณฐมน บุญสราง 

33 27045 นาง นิภาพร สมรรคจันทร 

34 27569 นาย สรายุทธ สุระตโก 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา 

โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03039 นาง ศรีจิตต ขวัญแกว 

2 03040 นาย สิกขวัฒฑ ขวัญแกว 

3 10883 นาย มงคลฤกษ ผลสิริ 

4 11512 นาย วิน พุฒทว ี

5 12066 นาง เดือนวดี เสนชู 

6 13221 นาง มัณฑิตา ธนาธรธนิน 

7 15435 นาง โกสุม วรรณเมธี 

8 15463 นาง ถวิล คงสุวรรณ 

9 15580 นาย ชํานาญ โกมาด 

10 16113 นาง สันติยา ชวยหนู 

11 16299 นาง อรอนงค ผดุงอรรถ 

12 17170 น.ส.ยินดี พรหมจรรย 

13 17710 นายกฤษฎา แกวประดับ 

14 17813 นาง สุมาลี มเหสักขกุล 

15 18012 นาง สุรี ไฝไทย 

16 18013 นาง อัมภา พุฒทว ี

17 18014 น.ส. สุคนธ ชูนอย 

18 18323 น.ส. สุมิตตา เสียงดัง 

19 18825 นาง วิไล แกวสม 

20 20144 นาง สมพร ยามาเจริญ 

21 20566 นางกณิษฐา โยมทรัพย 

22 20615 นาง ผดุงศรี พสุนธราธรรม 

23 21423 นาง ทิพยรัตน ไชยภักดี 

24 22443 นาง วรางคณา เจริญภักดี 

25 24084 นาง นภาพร คงสอน 
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โรงเรียนสงขลาพัฒนาปญญา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

26 24561 นางสาว ชุติมา ปราบณรงค 

27 24746 นางสาว ชัชฎาพร กาสุวรรณ 

28 25382 นางสาว รัตนา สมบัติยานุชิต 

29 26826 นาย เกรียงไกร แจมสุริยา 

30 26952 นางสาว สุชาดา สุรักษา 

31 27387 นาง โสภา วิมุกติวรรณ 

32 27388 นาง พรรณพิไล มานะทวี 

33 27590 นางสาว วันวิสา พลหมอ 

34 27928 นาง วันวิสาห พวงงาม 

35 28155 นางสาว ณัฐพร ศรีลิโก 
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กลุมเลือกตั้ง วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 08675 น.ส.สุนันทา แซตัน 

2 09895 นางอวยพร วีระชาญชัย 

3 13213 นาง วรรณา อุทัยสุริ 

4 15319 นาง สุมาลี รักโข 

5 16425 นาย ธนะรัชต จุลรัตน 

6 17451 นาย ประชิด พลฑา 

7 17998 น.ส. สุรีรัตน บุญชด 

8 18225 น.ส.วรพนิต เจริญพร 

9 19158 น.ส.ทิพยวิมล ชุมวงศ 

10 19211 นาง บุญทรง พลฑา 

11 21181 นายโกวิท เสรีรักษ 

12 21885 นาย ปรีชา แสงทอง 

13 21886 นาย สุวัฒน เจริญวรรณ 

14 22193 นาย สุชาติ พรหมราช 

15 22194 นาย จารึก จินดา 

16 22195 นาย สิทธิพงษ ศิริสกุล 

17 22196 นาย ชัด หนูทอง 

18 22204 นาย ชยานนท ธรรมรัตน 

19 22220 นาย กนกศักดิ์ มณี 

20 22222 นาย ถาวร ชูขาว 

21 22223 นาย ปราโมชย ยอดสุวรรณ 

22 22225 นาย อาณัติ หัดดูหมัด 

23 22287 นาย อาทิตย ปนทองพันธุ 

24 22864 นางสาว สุวิกา สุทธิ 

25 22865 นาย ธํารง เทพรัตน 
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วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

26 22866 นาย ณรงคศักด์ิ โอฬาริ 

27 22896 นางสาวสุพรรษา ศรีใหม 

28 22897 นางสาว บุปผา เอียดยอด 

29 22899 นาง สุจิตรา จีระรัตน 

30 22900 นางสาว จินตนา ทองวิเชียร 

31 22901 นางละอองดาว เสนะพันธุ 

32 22927 นาย สราวุฒิ คงสุข 

33 22928 นาย เมธี ศรีโยธา 

34 22929 นางสาว เนตรนภา พรมทองบุญ 

35 23037 นางสาว สุกัญญา เส็นหลํา 

36 23038 นาย อนุชิต สาเระและ 

37 23051 นาย หรอหมาน นกแอนหมาน 

38 23052 นางสาว ตันติมา ดุหลํายะแม 

39 23071 นาง เจรจิตร จุลรัตน 

40 23481 นางสาว จิราภรณ ณะหนู 

41 23963 นาย ธีระชัย บุญโสดา 

42 23964 นาย พงษศักด์ิ ราชสุวรรณ 

43 24058 นาย ทวนทอง การุณ 

44 24485 นางสาว อุบลรัตน สุระกําแหง 

45 24726 นาง ศิริวรรณ สุกแกว 

46 24727 นาย ภิรมย อินทสุวรรณ 

47 25231 นางสาว นิภาวัลย สุวรรณรัตน 

48 25349 นางสาวนัฏสินี ขวัญศรี 

49 25350 นาย เฉลิมเกียรติ์ ชูสุวรรณ 

50 25491 นาง อุทัยวรรณ ทองขะโชค 

51 25492 นาง กรรณิการ แกวบานตรุด 
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วิทยาลัยการอาชีพนาทวี (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

52 25493 นาง ภาวดี มากพงศ 

53 25499 นางสาว จุรีรัตน สารดิษฐ 

54 26440 นาง สุทธภา เฟองฟูขจร 

55 27170 นางสาว กิตฏิการ ชวยหนู 

56 27173 นาง ปทมา นวลศรี 

57 27175 นางสาว ดิศรารัตน สาชะสะโรจน 

58 27176 นางสาว พิริศาร แดงไชย 

59 27195 นางสาว สุทธิรักษ แกวชุมศิลป 

60 27241 นาย ประสาน แซหลี 

61 27640 นาง สุภาพร ธรรมรัตน 

62 27852 นาย กนก จิตตณรงค 

63 27932 นาย โกวิทย นวลศรี 
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กลุมเลือกตั้ง ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 15588 น.ส. มาศพร แกลวทนง 

2 19470 นาง ศิริวรรณ ถ้ําเสือ 

3 20655 นางมยุรี พานชัย 

4 21336 นางสาว สัณฆสินี ทองเจือเพชร 

5 22005 นางสาว ระวิวรรณ แซหลี 

6 22331 นาง ปยวรรณ วารีกุล 

7 22350 นาย นนทวัฒน มารักษา 

8 22450 นาง ณัฏฐฎาพร เพชรัตนมุณี 

9 22451 นาง พัฒนนรี อุนตรีจันทร 

10 22457 นางสาว ลัลลลลิล มะอิง 

11 23736 นาย ประยุทธ ไพโรจนบวร 

12 23830 นาย พัทพล เพ็ชรสุวรรณ 

13 23831 นางสาว ศุภวรรณ พุทธสุภะ 

14 23912 นาย ศุภวุฒิ ทองเจือเพชร 

15 24082 นาง ณัฐมน สาระเจริญ 

16 24083 นางสาว อาริญา เกิดชู 

17 24086 นางสาว จุไรวรรณ สุวรรณมณี 

18 24087 นายอาทิตย รอดแกว 

19 24088 นาง ชุติมา มารักษา 

20 24180 นางสาว ลลิดา ศรีมหาไชย 

21 24204 นาย กิตติพงษ บิลหรอหีม 

22 24206 นาง สิริพร หลีสุวรรณ 

23 24227 นาง จารุวรรณ จันทชาติ 

24 24228 นาง สุจารี ถาวรจิตต 

25 24301 นาย สาธิต วารีกุล 
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ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

26 24531 นางธีมาพร ทองเจือเพชร 

27 24873 นาง อนงค ไชยสวัสด์ิ 

28 24914 นาง อรทัย จันทโกศล 

29 25973 นางสาว ศศิวิมล เจริญวิริยะภาพ 

30 25975 นาง เสาวภา ทองมีชู 

31 27237 นาย จีระพงศ เพียรเจริญ 

32 27428 นางสาว พิไลวรรณ ธรรมเพ็ชร 

33 27953 นางสาว คัมพิรา โอชาพันธุ 

34 27987 นางสาว สุมณฑา บิลเดช 

35 27988 นาย พิศาล เพ็ชรสุวรรณ 

36 28017 นางสาว ประทีป เลงนอย 

37 28202 นางสาว ถนอมศรี แซฮั่น 

38 28207 นาง ชลิตา ไชยทอง 

 
 

 



81 

กลุมเลือกตั้ง วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

วิทยาลัยเทคนิคจะนะ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03311 นาย สมคิด เพ็ชรเทพ 

2 06467 นายกระจาง พูลศิลป 

3 13585 นายสุรินทร คงยัง 

4 15919 นายสาธิต คงหัด 

5 19706 นาย จรุงศักดิ์ ศรีมาลา 

6 20316 นาง นภาพร โกศักศรี 

7 21252 นาย สุวัฒน ขุนทอง 

8 23850 นายสุรชัย จันทรนุน 

9 23876 นาย วัชระ สงวนอาสน 

10 23878 นางสาว ธนิดา เลขานุกิจ 

11 23881 นาย สมจิตร รัสวรรณโณ 

12 23909 นาย ธนภัทร พานิช 

13 24095 นาย สุวิทย เชยบัวแกว 

14 24163 นาย กอบศักดิ์ ดิษโสภา 

15 24164 นาง สุกิจจา จันทศรี 

16 24165 นาง สมพร ไชยบุญแกว 

17 24173 นาย ชาญศิลป พรุเพชรแกว 

18 24174 นาย สุภาพ สุขศรี 

19 24176 นาย ธวัชชัย รัตนนิมิตร 

20 24177 นาย ประยูร เพชรสุวรรณ 

21 24218 นาย พิงพันธ ทองปญจะ 

22 24355 นาย ศราวุธ ชุมภูราช 

23 24356 นางสาว จตุพร ยอดศรี 

24 24564 นาย บุญสง การสุวรรณ 

25 25149 นาย ปวัตน หนูบังเกิด 
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วิทยาลัยเทคนิคจะนะ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

26 25279 นายวิเชฐ สองแกว 

27 25875 นาย ธเนศ บุญแท 

28 26115 นาย ธารารัตน สันตรัตติ 

29 26212 นาย สอแหละ เจะแอ 

30 26240 นาย วีระวงศ วงศหลอ 

31 27702 นาง สิริภัทร บัวแดง 
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กลุมเลือกตั้ง สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 12965 นาง นันทาวดี หวุนจันทร 

2 17698 นาย ชูสิน วรเดช 

3 18175 น.ส. เพ็ญพิชชา กายรัตน 

4 18474 นาง วิไล ศิริยา 

5 19390 น.ส. ดารารัตน สองเจริญกุล 

6 19616 นางสาว ณฐกา บัวก่ิง 

7 19788 น.ส. โยษิตา โอทาตพงษ 

8 20538 นาง วนิดา ชายไฝ 

9 21262 นางสาว ษรัวา มูเก็ม 

10 22400 นายสุไหล ออนนวล 

11 22401 นาย จํารัส อนันทบริพงค 

12 22403 นาย ฤทธิรงค หลัดจันทร 

13 22404 นาย สุเมธ เอียดเกลี้ยง 

14 22417 นาง นิชาภา มณีรัตน 

15 22418 นางสาว ศมพรัตว เจะบาว 

16 22433 นางสาว อรทัย เหมืองจา 

17 22434 นางสาวพรพรรณ จันทะโชติ 

18 22435 นางสาว ชฎาวรรณ สุวรรณโรจน 

19 22436 นาย วินัย อิสโร 

20 22437 นางสาวจิตพิสุทธิ์ จันทรมณี 

21 22442 นางสาว รสจณา สะแลแม 

22 22449 นางสาว อรวรรณ เจะสนิ 

23 22454 นางสาว สุนิตา หมัดอะดั้ม 

24 22483 นางสาว นพดารา พึ่งกุศล 

25 22488 นาย อบัดุลรอซาก จิงู 
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สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

26 22632 นางสาว ฉารีดะ ขะเดหรี 

27 23509 นาย มูฮําหมัด สะแลแม 

28 23536 นางสาว ชัชรินทร สุขเวทย 

29 23618 นางสาว ทัศนีย ดารา 

30 23619 นาย มานะ นามรัตน 

31 23658 นาย พีรพล เตชะพันธุ 

32 23659 นางสาว ภัคธีมา ใบหวัง 

33 23709 นางสาว สุมา หัดขะเจ 

34 23711 นาย วรเดช พรอมมูล 

35 23768 นาง วรปภา เกื้อชาติ 

36 24143 นางสาว เจะรอมือละ บือโต 

37 24237 นางสาว นูรยานิง อาฆง 

38 24238 นางสาว สุวรรณี ละแม 

39 24270 นาง ลิตา บินเซ็น 

40 24306 นาง ฮาลีมะห เพ็งโอ 

41 24307 นาง ฝาริดะ บินอาสัน 

42 24446 นางสาว ศิริกุล แสงแกว 

43 24580 นางสาว อนิสรา สุขแกวมณี 

44 24610 นาง ผาดีหละ แหมะตํา 

45 24709 นาง หนูกลิ้น บุญหอ 

46 24756 นางสาวจุรีรัตน ไมตรีกุล 

47 24758 นาง นูรีดา หนิเร 

48 24793 นางสาว อาอีฉะ เบ็ญหมาน 

49 24846 นาง ศิริวรรณ แหยะเจริญ 

50 24864 นาง รอฝอะ กามา 

51 25016 นาง ปยธิดา สุวรรณอังกูร 
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สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

52 25052 นางสาว รุสณีญา มูเก็ม 

53 25054 นางสาว นาดียา หมิเถาะ 

54 25273 นางสาว จิราพร อุนนวล 

55 25307 นางสาว วราภรณ สันหละ 

56 25348 นางสาว รอหานา ตาเยะ 

57 25351 นางสาว ซีฝะ หลานุย 

58 25366 นาง กัญญาภัสร แหละกุม 

59 25370 นาง อันวารี กอและ 

60 25505 นางสาว อัลฮุสนา เจะดอเลาะ 

61 25641 นางสาว สุกัญญา มีบุญ 

62 25761 นางสาว คอลีเยาะ โตะฮิเล 

63 25947 นางสาว บาดดรี โตะตาหยง 

64 26055 นาง มะลิวัลย บินสะเหาะ 

65 26549 นางสาว ฮาลีเมาะ ดือราแม 

66 26576 นาง รุสนา หวังสนิ 

67 26813 นางสาว สะกุไร ไชยหล ี

68 26814 นางสาว นูรฟาฎีละห เลาะหามะ 

69 27038 นาง คอรีเยาะ หมันหลี 

70 27042 นาย อับดุลการิม ลาดอ 

71 27123 นางสาว สารีนา สอเด 

72 27126 นาง สูไรดา ดะบู 

73 27146 นางสาว กาญจนี ทองเลี่ยมนาค 

74 27323 นาง มาดินา ดอเลาะ 

75 27362 นาง สารีฝะ เบ็นแหละแหนะ 

76 27462 นางสาว รอชีดะห สะมะบ ู

77 27730 นางสาว ฉารีตะ บิลหมัด 
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สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

78 27767 นางสาว ธัญรัตน ศรีสงค 

79 27773 นาย ดาวุฒิ กันดูวงศ 
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กลุมเลือกตั้ง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00479 นางเลขา มาศมินทรไชยนรา 

2 00492 นายศุภชัย ศุภวิจิตรกุล 

3 01075 นาง อุทัย แมฮะ 

4 01235 นายอโน นวลประดิษฐ 

5 01318 นางอุบล ธรรมานนท 

6 01798 นาย คําณวน เตชะพันธ 

7 01865 นายณรงค พิสุทธิชาติ 

8 01872 นางภรณกัญญ จินตนา 

9 02431 นายเลอพงศ เทพไชย 

10 02690 นายเอ้ือน ทองแดง 

11 02692 นางโสภา กาญจนเพ็ญ 

12 02695 นางฉวีวรรณ สุวรรณจันสิงห 

13 02701 นางจินดา จันทรักษ 

14 02705 นายเสถียร มณีโรจน 

15 02717 นาง อมร ศศานนท 

16 02725 นาย สมพงษ สุวรรณชาตรี 

17 02810 น.ส.วันวดี จิราจินต 

18 02811 น.ส.นิธิมา เขมากรณ 

19 02812 นางวัลลภา รักจุล 

20 02813 นายชีพ สายธะโร 

21 02814 นางพรรณี คัคโนภาส 

22 02819 นายวิโรจน สังขแกว 

23 02820 นายเสริม นิลพันธุ 

24 02821 นางอุบล ชมประสพ 

25 02824 นายปรีดา สุวรรณมณี 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

26 02827 นายนิคม ยอดมณี 

27 02829 นายพิภพ เสนีย 

28 02830 นางสรวงสมร พิทักษประชากิจ 

29 02835 นาย อัมพล นิตยโชติ 

30 02845 น.ส.วไล สฤทธิบูรณ 

31 02855 นางละเอียด นิ่มมะโน 

32 02858 นาง จีรวรรณ ทะสดวก 

33 02863 นาย วิระ นวลทอง 

34 02869 นายบรรยง จันทรจิตร 

35 02870 นาย สมมาตร แกวไกร 

36 03383 นาย ประสิทธิ์ หนูประกอบ 

37 03384 นางทักษภรณ ดวงขวัญ 

38 03386 นายบัญญัติ ไชยแกว 

39 03605 นายสมชาย แกวภิบาล 

40 04823 นางกมลทิพย จันทรัตน 

41 05837 น.ส.เมธินี จันทมุณี 

42 05949 นายครื้น คณะทอง 

43 06136 นาง นิภา นิตยโชติ 

44 06193 นายประดิษฐ ไชยกาฬ 

45 06195 นายไพฑูรย เพ็ชรรัตน 

46 06197 นางจําป ชัยชูลี 

47 06439 นางเฟองฟา กัลยาศิริ 

48 06450 น.ส.วันเพ็ญ อัตตสัมพันธ 

49 06469 นายไพโรจน พูลยรัตน 

50 07185 นายสุภร ราชรักษ 

51 07324 นายบุญชวย คงลําธาร 

 
 

 



89 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

52 07492 นายประเสริฐ นิลสุวรรณ 

53 07497 นายอราม แกวฉิมพลี 

54 07748 นาย สามารถ บุญทอง 

55 08159 น.ส.พวงเพ็ญ ถาวรวิสิทธ 

56 08543 นางอรอนงค อินจุย 

57 08617 น.ส. วณิชชา ชอดอก 

58 08914 นาง จิรา พลศร ี

59 09045 นางญาณี ลวนประเสริฐ 

60 09146 นายเชวง เพชรพันธ 

61 09161 นาง อัจจิมา ซายสุวรรณ 

62 09331 น.ส. สมจิตร กําเหนิดผล 

63 09420 นาง ดนยวรรณ ขุนปราบ 

64 09526 นายณรงคศักดิ์ สมรักษ 

65 09665 นาย จตุรวิทยา สุขะปณะ 

66 09671 นาง สุพิศ แกวแสงทอง 

67 09944 นายผอง คงมนต 

68 09964 นายไพศาล แกวบุญจันทร 

69 09974 นางอุบล คงทอง 

70 10484 นาง หนูริยะ หลีหวัง 

71 10630 นาง สิรภัทร ปนทองพันธุ 

72 11214 นางจิราภรณ กปลกาญจน 

73 11893 นาง ประเทือง บุญเมือง 

74 11943 นาง สุคนธา สุวรรณรักษ 

75 12291 นางวรรณดี พึ่งกุศล 

76 12374 นาย ชนะ ณ สงขลา 

77 12400 น.ส. ยุพาภรณ สังขดวง 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

78 12491 นาง บุญธรรม ทองคํา 

79 12770 น.ส. ศิริพร นิลรัตน 

80 12849 นางอุบล คงตุก 

81 12856 น.ส. ทักษพร ชวยนุกูล 

82 12886 นายวิญญา สัญญพันธ 

83 12888 น.ส. จตุพร จันทรเรือง 

84 13115 นาย จารึก สุขแดง 

85 13341 นาง อํามรา แกวไกร 

86 13526 นายผจง เกื้อสกุล 

87 13626 นาง อังศุมาลิน เกษรา 

88 13832 นายจิระ เรืองคลาย 

89 14108 น.ส. ละมาย พูลสวัสดิ์ 

90 14224 นาย จิระเดช อรุโณทัยสกุล 

91 14241 นาง พัทยา จันทา 

92 14441 นาย สุทิพย พูลสวัสดิ์ 

93 14446 นางสุนีย สงพะโยม 

94 14527 นายเฉลิม มนตรี 

95 14821 นายกฤษณณท กิมาคม 

96 15024 นาย ยงยุทธ จันทรัตน 

97 15025 นาง กฤติกา อรุณรัตน 

98 15131 นาง ประไพ ชูหลอง 

99 15156 นายลาภ เกื้อมา 

100 15219 นาง วรางคณา เพ็ชรสุวรรณ 

101 15269 นาง สิริพร สุวรรณพิบูลย 

102 15471 นางอุบล บุญศิริ 

103 15479 นายโสภณ ธานีรัตน 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

104 15519 นาย อนันต มุณี 

105 15584 น.ส. กิตติมา บุญวรรณโณ 

106 15606 นายอรชุน ลิ่มเสรีตระกูล 

107 15651 นายเจริญ ขุนเสถียร 

108 15763 นาย สัญญา ตั้งชู 

109 15875 นาย จรัญ แสนนาใต 

110 15916 น.ส. มาหรัน สุขพันธ 

111 16026 นายมนัส รังสิโยภาส 

112 16130 นางอุดมสิน แปนพุม 

113 16287 นาย ทวี รอดเจริญ 

114 16360 นาง ปยวรรณ ยอดเพชร 

115 16472 น.ส. พยอม ศรีสมัย 

116 16536 นาง สุพิศ สงอุน 

117 16537 นาง ลดาวรรณ ภาโอภาส 

118 16578 นายปกรณ วิจิตรเวชการ 

119 16649 นาง ฐิดายุ สรรพสิน 

120 16722 ร.อ. ฐาณิชญาณ คุณวัลลี 

121 17020 นาง สมพร วงศโชติ 

122 17021 น.ส. ลาสินี เทพพิมพา 

123 17128 นางอําไพ มิ่งแกว 

124 17297 นาง พัทธนันท ปนแกว 

125 17447 นาง พัทยา ตั้งพงศกิจเจริญ 

126 17448 นาง ประไพ เพชรสกุล 

127 17546 น.ส. ธิดารัตน เตโช 

128 17557 น.ส.สุจินดา จันทวรรณ 

129 17609 นายสมนึก เขียวหอม 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

130 17713 นาง อําไพ สืบเซง 

131 17837 นายนนทวัตน โชโต 

132 17870 นาง สุภา จังศิริวัฒนา 

133 17882 นายสกล อินธนู 

134 17886 นาง จํานง นาคปาน 

135 17936 น.ส. ขนิษฐ สุวรรณคีรี 

136 18401 น.ส. เรณู อินแกว 

137 19666 น.ส. กาญจนา ศึกหาญ 

138 19702 นางสารภี สิริมุนินท 

139 20220 นางจงจิตร เกิดเสง 

140 20230 นางอัมพรรัชญ สุวรรณมาศ 

141 20387 นางสุชาดา รัตนหิรัญ 

142 20574 นายสมภพ ศรีเก้ือ 

143 20584 นางปริศนา สมบัติแกว 

144 20760 นาง กาญจนา เกื้อกูล 

145 21255 นางสาว พิมภา กําเหนิดผล 

146 21703 นาง กมลทิพย ภักดี 

147 21711 นาง ยินดี โภชนุกูล 

148 22444 นางศิรินทร ศรีชูทอง 

149 22719 นาง สมจิตร ซายเกลี้ยง 

150 24048 นาง รัตนา วิจิตรเวชการ 

151 24222 นาย ณัฐวัตร รัตกี 

152 24918 นาง พวงจิต วงศชวย 

153 25139 นาง ระเบียบ สังขพันธ 

154 25154 นางสาว เสาวลักษณ สงคราม 

155 25360 นาง แนงนอย ไหมออน 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

156 25361 นาง สุคนธา ทองบุญเรือง 

157 27061 นาย วุฒิพงศ ชนะ 

158 27982 นาย ธันวา ลิ่มสถาพร 

159 00404 นางถนอม สุขเกื้อ 

160 01789 นายปราโมช ถาวรยุติธรรม 

161 01879 นายอิศรา กิตินัย 

162 01887 นายพงษสนิท รัตนพงศ 

163 02465 น.ส.สาธินี คงเพ็ชร 

164 03446 น.ส.อารี ชวยแกว 

165 04736 นายธงธน โภคินศิรกุล 

166 04831 นายบุญมาก เทพฉิม 

167 04854 นายวิระ วัฒิวรรณผล 

168 05106 นางประยงค วีระธรรมโม 

169 05741 นางพันธทิพย เหมพานนท 

170 07392 นายดํารงค แกวสวัสดิ์ 

171 07471 นายพิเชษฐ เชื้อชวยชู 

172 08747 นางรัญจวน เลิศเมือง 

173 09591 นายสงบ สุรักษา 

174 09653 นางเอื้อมดาว เสถียรรังสฤษฎ 

175 09775 นางประทุม รักชุมคง 

176 10423 นายจํารูญ ทองอําไพ 

177 10748 นางละออง เทพนุย 

178 10763 นางอรพินท หมะหมัด 

179 10870 นายสนั่น กาลรักษ 

180 12005 นายชนะ ฟองมณี 

181 12063 นางวิไล ดุลยพัชร 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

182 12706 นางสุพร แกวมณี 

183 12762 นางสุคนธ เสารจักรวาลย 

184 13317 นางณัฐปภา จันเสน 

185 13593 นางนิ่ม รัตนสุวรรณ 

186 14905 นายนพ พันธนียะ 

187 15667 นางสุกัลยา พกแดง 

188 15725 นายทวีศักดิ์ หงษทอง 

189 16051 นายไกรฤกษ พูลยรัตน 

190 16161 นางสุภาวดี สิทธิธรรมเวช 

191 18129 นางจิรภา นัคราบัณฑิตย 

192 19348 นายวินิจ ลักษณะจันทร 

193 20182 นางสมจิตร สมสังข 

194 27044 นางสมบูรณ ทองจินดา 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวิเชียรชม 

โรงเรียนวิเชียรชม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00005 นายทินกร สังขขาว 

2 01204 นาง จงกลนี คงทอง 

3 01494 น.ส. ยุพิน จันทรโชติ 

4 01520 นาง สมใจ กาญจนรัตน 

5 01539 นาง พัชร ี เกิดทิพย 

6 02501 นางพิระวรรณ ประพฤติ 

7 02861 นางอุทัย โครธาสุวรรณ 

8 03708 นาง สายนภา โภชนา 

9 04718 นาง ประทุม ขันติกุลานนท 

10 04726 นาย สุนันท ยิ่งยง 

11 05423 นางฟองทิพย มัควัลย 

12 05630 นาง ชุติมา แกวพันธ 

13 05731 นางละออง ธรรมทินนะ 

14 05777 นายวิสุทธ สุวรรณรัตน 

15 05813 นาง สายทอง สีนวล 

16 05991 นายสุภาพ ชุมยวง 

17 06062 นางมลิวัลย จันทสุวรรณ 

18 06094 นางวิภาสิริ สุวรรณเพชร 

19 06639 น.ส.สุดา ลําภากร 

20 06643 นางรวยรื่น เสรีรัตน 

21 06645 นางวรรณเพ็ญ ตันติวิเศษ 

22 06651 นางอัมพร มงคลสวัสด์ิ 

23 06653 นางวรรณภา มุสิกปกษ 

24 06661 นางสุจิตรา สุวรรณ 

25 06662 นางวัฒนา วัฒนพฤษ 

26 06663 นางพรศรี สนทนา 

27 06664 นางปราณี นพสุวรรณ 
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โรงเรียนวิเชียรชม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 06666 นางกัญญาณี สงวนเผา 

29 06667 นางสโรชรัตน พุทธชาติ 

30 06668 นางอัญชลี มณีโชติ 

31 06669 นางสงวน กุลสุนทร 

32 06670 นางวรรณา เกราะเพ็ชร 

33 06671 นางถนอมศรี ไชยานุกิจ 

34 06672 นายสุทิน โชติ 

35 06673 นางเกษสุดา โชติพานิช 

36 06675 นายเฉลิมพล มงคลสวัสด์ิ 

37 06677 นางจําเนียร วงศงามหิรัญ 

38 06681 นางจันทรแรม วุฒิภูมิ 

39 06682 นางถาวร เจริญสนิ 

40 06685 นางวิวัฒนา ดีย่ิง 

41 06686 นางฉันทนา ณ นคร 

42 06689 นางวารีนันท บุญแท 

43 06695 นายอนนท ศิริพันธุ 

44 06701 นางอภิญา ศรีนวลดี 

45 07615 นาย สุวิทย ชัยเสนะ 

46 07841 นายนิพนธ มุสิกพงศ 

47 07904 นาย สวัสดิ์ สมมาตร 

48 07967 นางสุมาล ี ศรสีุวรรณ 

49 08226 นางสะอาดศรี แกวศรี 

50 08484 นาง วิลาวัณย สาลีสังข 

51 08533 นาง นัชชา ชัยมณี 

52 08790 นายไพโรจน ชัยณรงค 

53 09178 นาย สมปอง ยอดมณี 

54 09258 นายธรรมนูญ เลี่ยมสุวรรณ 

55 09394 นางโสภา จันทรโชติ 
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โรงเรียนวิเชียรชม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 09451 นางอมร ณ พัทลุง 

57 09738 นายเจริญ บุญชู 

58 09967 นาง สิริรัตน อมตเวทย 

59 09977 นางจินตนา พนภัย 

60 10000 นายถาวร หอมจันทร 

61 10013 นาง สุภาภรณ โกศัยกานนท 

62 10153 นางชูศรี มีแสง 

63 10162 นาง อุมามาศ เอียดประพาล 

64 10192 นาง ศิริกาญจน ไสน 

65 10205 นายประมุข แสงฉาย 

66 10313 นางเพ็ญพรรณ แผวศรี 

67 10931 นายพิสุทธ วิจิตรสงวน 

68 11504 นางจิตติมา ศรีเก้ือ 

69 11953 นางกิติยารัตน สุขกระจาง 

70 12019 นางสงบ คงปญญา 

71 12176 นาง สมศรี สินธโร 

72 12642 นาง จริยา สังขพันธ 

73 12771 น.ส. นิตยา กาญจนามัย 

74 12776 นายสวัสดิ์ หมื่นพวงศ 

75 12783 นางกาญจนา ดําคง 

76 12907 นาง ผองพรรณ ธรรมขันธ 

77 12977 นางอรพิน สิทธิผล 

78 12998 นาง ยุวดี รองเดช 

79 13219 นาย อรุณ บุญเรือง 

80 13637 นาง สุคนธา คงเอียง 

81 13735 นายโกเมท พันธุกุมุท 

82 13941 นาง ดวงแข พูนธนาคม 

83 14319 นาย ไพบูลย จินดาวงค 
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โรงเรียนวิเชียรชม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 14411 นาง สิดาพร แสงสวาง 

85 14537 นาย วิเชียร แกวมูณี 

86 14833 น.ส. สุขสมจินตน ผลบุญ 

87 15038 นาง อรวรรณ เชาวบวร 

88 15230 นาง สุภาวดี สุระกําแหง 

89 15729 นาง จันทิรา นนทิกาล 

90 16423 นาง วิภา นกแกว 

91 17551 นาง กาญจนา พุมคชา 

92 17894 นางปาณิสรา แกวเจริญ 

93 17939 นาย ณรงค ดีย่ิง 

94 17997 นาง สุดารัตน กรรไพเราะ 

95 18017 นาง สิริลักษณ เนคะมัชชะ 

96 18063 นาย สันติ อนิทรไพบูลย 

97 18068 นาง สุชาวดี กวีพันธ 

98 18121 นาง ผกามาส คงส ี

99 18245 นางรัตนาภรณ อุปการัตน 

100 18304 น.ส.ประนอม เกษรพันธุ 

101 18968 นาย กอบชัยกิจ ออนสุวรรณ 

102 19198 นาง เบญจพร คงอินทร 

103 19404 นาง นงลักษณ สัมภาวนะ 

104 19831 น.ส. ดลพร แรกสกุล 

105 19965 นางเบญจวรรณ อินริสพงศ 

106 20040 น.ส. ใกลรุง สําเภาทอง 

107 20150 นาง จตุพร พูลคํา 

108 20618 นาง สุดารัตน สุกใส 

109 22097 นาย พิชัย คุรุตาประภา 

110 22664 นาง ยินดี หนูจันทร 

111 23172 นาง ปริญญาพร เมืองรักษ 
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โรงเรียนวิเชียรชม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

112 23223 นาง สุปรีดา กิมาคม 

113 23230 นางสาว อารมย มีศรีสุข 

114 23239 นาง ไสว สุวรรณโณ 

115 23601 นางสาว นารี เรืองทอง 

116 23624 นาง มณฑา คําสุข 

117 23638 นาง รัชนี เหล็มเจริญ 

118 23969 นาง ทิวา คงเปย 

119 24197 นาง ทรงศรี ศรลอย 

120 24390 นาง อังคลักษณ พละไชย 

121 24391 นาง กนกวรรณ สมบัติยานุชิต 

122 24644 นาง ฐิติยา บุญศิริ 

123 25030 นาย สมาน สุโนคบุตร 

124 25189 นางจารุณี พงศพิบูลเกียรติ 

125 25658 นางสาว ณัฐกฤตา ขวัญแกว 

126 26475 นาง พนิดา ปยะรัตน 

127 26804 นาง วนิดา วิชานนท 

128 27327 นางกฤษณา วรรณจิตต 

129 27335 นาง สุนิสาห สุกสี 

130 27378 นาง นิรมล ทองนอย 

131 27417 นาง สุมณฑา ทายุโก 

132 27546 นาง ศรีอุบล สมประกอบ 

133 27966 นาง สุนงนาถ ธาระบุญ 

134 28077 นาง คํานึง เดนดวง 

135 28096 นาย กิตติกร อัครกันทรากร 

136 28191 นาง ธมลวรรณ โชติระโส 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนอนุบาลสงขลา 

โรงเรียนอนุบาลสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00392 นาง พัชรียา ธานีรัตน 

2 01023 นาง สุจิตรา กั่วพานิช 

3 01361 นาง นงเยาว รัตนะ 

4 01586 นางศรีสมบูรณ คงศรี 

5 01780 นาง สุนทรี ชูนาคา 

6 02488 นางพรรณราย จันทวงศวิไล 

7 02492 นาง บงกชธร วุฒิธิติธาดา 

8 02493 นางสุวิมล นนทสุวรรณ 

9 02494 นางยินดี สุวรรณลอยลอง 

10 02496 นางสมจิตร ยกฉวี 

11 02497 นางถาวร พัฒนชนม 

12 02498 นางสมจิต สุขขํา 

13 02499 นางจริยา สุริยา 

14 02503 นางเกษิณี พรหมวิจิตร 

15 02504 นายประเสริฐ อุปถัมภ 

16 02507 นางศีลมัย แสงแกว 

17 02508 นางสมใจ สังขทอง 

18 02511 นางอัจฉรา จรูญรัตน 

19 02512 นางระวิ แกวคํา 

20 02516 นางจินตนา รัตนโชติ 

21 02517 นางอุบล ปญญวรรณศิริ 

22 02519 นางนงเยาว สัญญพันธ 

23 02520 นาง นวมน บุญชวย 

24 02524 นาง วราภรณ สัจจนกุล 

25 02527 นางดวงพร สุขวงศ 

26 02529 นางกัลยา คงจินดามุนี 

27 02530 นางชื่นสุข คชไกร 
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โรงเรียนอนุบาลสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 02531 นางวรรณา เสียงหอม 

29 02534 นางสุมน ศิริไพศาล 

30 02536 นางกัลยา เที่ยงธรรม 

31 02539 นาง สยมพร ปริญญาศิริ 

32 02540 นางจันทิมา กาญจนบุษย 

33 02862 นายเธียรพงศ ไลกสิกรรม 

34 03843 นาง ละมัย ทองฤกษ 

35 03849 นาย บัณฑิต ยองลั่น 

36 03892 นาง อารีย บรรจงรัตน 

37 04652 นาง วลัยศรี ศรีระษา 

38 05686 นางปรีดา พวงจิตร 

39 05740 นายสุธรรม ทองมาก 

40 05768 นายสมานจิต สาลี 

41 05796 นางลมัย สาลี 

42 05964 นาง จุรีวรรณ บิลยะพันธ 

43 06157 นางจารีย ไลกสิกรรม 

44 06676 นางจุไรรัตน กิมาคม 

45 07950 นาง อัศนีย คุณากรเสถียร 

46 07996 นาง โชตินภา สุขศรีสังข 

47 08048 นางดวงเดือน กาลสงค 

48 08105 นาง เสริมศรี โสมพะโยม 

49 08239 นางสุจินดา สังขทอง 

50 08426 นาง นิภา ขวัญแกว 

51 08428 นางนันทนา ธุระพัฒน 

52 08481 นาง เตือนใจ หนูแกว 

53 08577 น.ส.พยวง ปริศวงศ 

54 08781 นางเพ็ญศรี ขวัญมณี 

55 08789 นาง เฉลียว อินทศรี 
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โรงเรียนอนุบาลสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 09049 นาง กนกพร บุญญะบุญญา 

57 09284 นางเสาวนิตย ศรีวิไลย 

58 09515 นาง วัชรียา หงสเจริญกุล 

59 09599 นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม 

60 09659 นาง สินีนาถ มูสิกะเจริญ 

61 09779 นาย อนุรักษ รมสกุล 

62 09853 นางบุญเหิม เจิมขวัญ 

63 09938 นางอุนใจ อําไพ 

64 10135 นาง จณัญญา จันทรพัฒน 

65 10782 น.ส.วรรณา จันทรชู 

66 10783 นางนิภา วิเศษสาธร 

67 10784 นางอํานวยพร เวทยประสิทธิ์ 

68 10826 นางประภาพร เพชรศร ี

69 11192 นางราศรี เขมแข็ง 

70 11514 นาง เกษวรินทร ไชยแกว 

71 11531 นางเสาวคนธ ไชยแกว 

72 11561 นาง ศิราวรรณ นวลประดิษฐ 

73 11622 นางเจษฎา ขุนเสถียร 

74 12091 นางนัยนา พันธุรัตน 

75 12139 นาง เพลินพิศ สุวรรณเดโช 

76 12284 นาง ยุพดี วัตตธรรม 

77 12451 นาย อาคม อรุณรัตน 

78 13054 นาง เสาวณี บุญหลง 

79 13167 นาง ศลิษา มานะศิริ 

80 13362 นาง บุญลอม ธรรมโชติ 

81 14000 นางเสาวนิต ราชรักษ 

82 14260 น.ส. ชุติกาญจน สะตะพันธ 

83 14521 นางสมทรง บูรณกุล 
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โรงเรียนอนุบาลสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 14538 นางอุบล วัฒนา 

85 14539 นางพนิดา สุวรรณชาตรี 

86 15056 นางนิตยา ศิริจริยานนท 

87 15605 นาง พิมพา ธนโชคโภคิน 

88 15756 นายสมพร จันทรเกตุ 

89 15833 นาย ประดิษฐ ระสิตานนท 

90 15988 นาง วิลาวัณย ศรีระสันต 

91 16079 นาง พรทิพย เพ็ชรจํารัส 

92 16088 นาง บรรจง สุวรรณมณี 

93 16102 นาง อรัญญา วิจารณบูรณ 

94 16123 นาง ปรียาพร นุยสุข 

95 16180 นาง สุณี สุวรรณขํา 

96 16765 นางสาว ณัชชา บัวอนันต 

97 16844 นาย ศิลปชัย ผลกลา 

98 16973 นาง สิริมา อาจณรงค 

99 17052 นาง ยินดี หงษภักดี 

100 17328 นาง สุภาภรณ มาลยารม 

101 17432 นาง นรศิา มีมงคล 

102 17446 นาง จรินทร ศรีมณี 

103 17690 นาง อมรทิพย เตชะวิทย 

104 17922 นาง สมถวิล อัครกันทรากร 

105 18072 นาง เตือนใจ รัตนพันธ 

106 18099 นาง ขวัญฤทัย ชางสาร 

107 18119 นาง อรพินท ระสิตานนท 

108 19001 นางนภาพร เทพชวย 

109 19321 นางเยาวดี นิตยโชติ 

110 19629 นาง ทุติยาภรณ อนุสาย 

111 19828 นาง วจิรา วุฒิพันธุ 



104 

โรงเรียนอนุบาลสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

112 19877 นาย เชาวลิต หนูนิล 

113 20016 นาย สมศักด์ิ ศรีสวัสดิ์ 

114 20026 นาง เยาวะเรศ สมณะกิจ 

115 20100 นาง เยาวนา สิทธิเชนทร 

116 20200 นางชูจิต ศรียะพันธุ 

117 20452 นาง สุณิสา สวางชูลอย 

118 20453 นางเทียนทิรา ลาภสนิท 

119 21055 นาง สุนันต พิทักษวงศ 

120 21112 นาง เสาวภา สุวรรณโณ 

121 21689 นาง มรกต ฉัตรจินดา 

122 21760 นางสาว นรินทรทิพย เสนรุย 

123 22112 นาง สมพร รัตนะ 

124 22368 นาง มนทิพย พูลพิพัฒน 

125 22477 นางสาว ดวงพร สุทธิสวาง 

126 22683 นาง สมพร วงศฤคเวช 

127 22699 นาย วิฑูรย รามณี 

128 22840 นาง พรรณี สุวรรณทวี 

129 23412 นางจุฑามาศ พันธุรัตน 

130 23820 นาง ชุลีพร แสงสุริยันต 

131 23935 นาง สุภัสสร มณีพงศ 

132 24106 นาย สัมภาษณ คงสีพันธ 

133 24175 นางสาว พิศเพลิน คิดถูก 

134 24803 นาง รจนา เทพกร 

135 24976 นาง ทิพวรรณ สารพร 

136 25625 นาย วิชิต สกนธวุฒิ 

137 26394 นาง อรวรรณ ชนะ 

138 26654 นาง จุฑารัตน วัฒนธีรางกูร 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานน้ํากระจาย 

โรงเรียนบานน้ํากระจาย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00901 นางอัญชลี พงษไทย 

2 02851 น.ส.นงลักษณ นาคะเสนีย 

3 03616 นางนันทิตา แสงแกว 

4 03727 นางหัทยา เสาวภาค 

5 04839 นางบุบผาชาติ พรอมมูล 

6 05655 นางวรรณี เกตุแกว 

7 05661 นางพัชรี เทพทวี 

8 05669 นางนงนุช มณีสุรัตน 

9 05673 นางไพลิน สายกิ้มซวน 

10 05675 นางญาณีนาถ หวังสวาสดิ์ 

11 05678 นาง โสมน ชวยจวน 

12 05939 นาง ศิริวรรณ เหมบุปผกะ 

13 06165 นายอุเทน นัคราบัณฑิต 

14 07917 นาง ไพลิน สิงหวงศ 

15 07962 นาง อลิศา ดีลิ่น 

16 07997 นางกัลยา อุบล 

17 08954 นางวิไลวรรณ คงบัว 

18 09858 นาง เพลินจิต พงษธัญญะวิริยา 

19 10611 นาย เคียง นกแกว 

20 10612 นายเสถียร พรหมรินทร 

21 11335 นาง ศิริพร สุระวิโรจน 

22 11596 นาย ประทีป เพ็ชรจํารัส 

23 12022 นาง ลลิตา เสถียรรังสฤษดิ์ 

24 14697 นาง ภัทราพร พรรคเสือ 

25 17001 น.ส. ศุภกร เลิศเมือง 

26 17464 นาง สุดใจ เมฆนิล 

27 17782 นาย นนทพิภัทร สุวรรณมณี 
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โรงเรียนบานน้ํากระจาย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 17924 นาง บรรจง คําเจริญ 

29 17945 นางจินดา เยี่ยมยกกุล 

30 19002 นางอังคณา ศานติชาติศกัดิ์ 

31 19124 นาง พงศทิพย เรืองแกว 

32 20017 นางสิริมาศ ไชยมนตรี 

33 20694 นางอัมพา ผลกลา 

34 22598 นาง วนิชชา เพ็ชรจรูญ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดเกาะถ้ํา 

โรงเรียนวัดเกาะถ้ํา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04795 นาง สิริบดี บรรจงรัตน 

2 05721 นางกรองกานต อุตมะมุณีย 

3 05728 นางจําเนียร สอนประภา 

4 05735 นางดารา สวัสดิ์ทวี 

5 05892 นางวีณา เกษตรตละ 

6 05922 นาง อุทุมพร สุวรรณรัตน 

7 05943 นางอไุร สงวนพรหม 

8 07056 นางมยุรี สินธูระหัฐ 

9 07364 นาง ประนอม ทองแดง 

10 08109 นางกรรณิการ ออนแกว 

11 08405 นาง นฤมล ธีรภาพพงศ 

12 08425 นางฉลวย พงษประไพ 

13 08922 นาง ภิญญดา สีตะพงษ 

14 09136 นางอุไร ธรรมเจริญ 

15 09556 นางปราณี ฤทธิรณ 

16 10018 น.ส.พิทยา ภัทรกุลพงษ 

17 10193 นาง กัลยา ทัฬหะวาสน 

18 10678 นายอาวุธ มหาสวัสดิ์ 

19 11037 นาง ศิริพร สุคนธ 

20 12645 นางชวนชื่น รังษี 

21 12846 นาง จิราภรณ โสมพะยอม 

22 12901 นางแฉลม อาภรณพิโมกข 

23 13174 นาย สุนันท จันทอง 

24 13840 นาง มยุรี สังขรัตน 

25 14478 นายทวี มากชูชิต 

26 15280 นาง ทัศนีย นาคพันธุ 

27 15475 นาง กานตชนก สุดแกว 



108 

โรงเรียนวัดเกาะถ้ํา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 16126 นางสุภาภรณ ยอดแกว 

29 17362 นาย สุเวคิน บุญฤทธิ์ 

30 18172 นาง วราภรณ เจริญยิ่ง 

31 18506 นางจุไร ปานดํารงค 

32 19354 นาง พรเพ็ญ ไตรเวทย 

33 19734 นาง สุมาลี อดทน 

34 20027 นาย สุวิทย สมณะกิจ 

35 23647 นาง จิตติลักษณ มุสิเกษม 

36 26089 นาง ดวงนภา สุวรรณพิมล 

37 28182 นาย สมชาย สารสําเร็จ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนชุมชนบานดาน 

โรงเรียนชุมชนบานดาน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05784 นางพยอม โขสูงเนิน 

2 05788 นายมาโนช ปุรัษกาญจน 

3 05790 นางชื่นกมล สมบัติยานุชิต 

4 05791 นางจารี ถาวรสุข 

5 05792 นางจํารัส อนะสุวรรณ 

6 05793 นายการัณย พรอนุวงศ 

7 05804 นายระวิ มหาสวัสดิ์ 

8 05826 นางคลาย รักษดี 

9 05940 นางกมลทิพย เชื้อมงคล 

10 06700 นายฉุด อนันต 

11 07182 น.ส. พัสตราภรณ อุไรกุล 

12 11385 นางเรณุมาศ หวังพัฒนกุลชัย 

13 11442 นายจํานงค ทองทราย 

14 11856 นาย ถาวร บรรจงรัตน 

15 12853 นาง จิราพร แพเพชร 

16 13685 นาย เสรี ศิวติณฑุโก 

17 15032 นาย ดนปะตะ หีมชูด 

18 16624 นาง จุฑาทิพย บุณยะศิวะ 

19 17726 นางรัตนา เขียวหอม 

20 17959 นาง เครือวัลย โชติ 

21 18016 นาง ชิดชนก พรายบัว 

22 19504 นาง รุจิราพร สุวรรณชาตรี 

23 21057 นาย ผิน สายชนะพันธ 

24 21304 นางสาว เครือวัลย ทองคํา 

25 22649 นาง อรวรา ทิพยดนตรี 

26 23701 นางอรอุมา เจริญผล 
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โรงเรียนวัดทรายขาว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01678 นางสายทอง ไชยชนะ 

2 01727 นายวิเชียร รัตนกาญจน 

3 03860 นางธนภรณ อนวัชธรรม 

4 05776 นางสุนันท สุวรรณรัตน 

5 05778 นางนวลนอย มหาสวัสดิ์ 

6 05779 นายเริ่ม ไชยบัณทิตย 

7 05782 นางอมร ชัยณรงค 

8 07740 นาง ประไพพร ศรียา 

9 07961 นายสิงห รัตนกาญจน 

10 08039 นางอําไพ อภิลาภพันธุ 

11 08788 นายรุงโรจน ไชยเจริญ 

12 11223 นายประกิต เสนหานุกูล 

13 15970 นาง ยุรินท เหมอารัญ 

14 18783 นางเบญจมาพร มีสัจจานนท 

15 19535 น.ส. โชติกา สะอาดจันทร 

16 20380 นาง จริยาวดี พรหมรักษ 

17 22767 นาง ยุภา โกสุพรรณ 

18 23094 นาง วรรณี สุกใส 

19 25236 นาง รํายวน พรหมสุวรรณ 
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โรงเรียนวัดแชมอุทิศ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05709 นางสมถวิล รักษวงศ 

2 05712 นายไพรัช ลอยแกว 

3 05841 นางกุณฑลี ทองดี 

4 10767 นายเสวต อักโขสุวรรณ 

5 12024 นาง สุจิตรา จันทรอุดม 

6 16565 นาง สุพิศ ทองมณี 

7 17954 นาย สมพร โชติธรรม 

8 23731 นาง รัตติยา ประสานสงฆ 

โรงเรียนวัดอางทอง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04868 นาง เครือรัตน ฤทธิเดช 

2 05759 น.ส.กัลยา บุญชุบ 

3 05760 นางกัญญา คงประดิษฐ 

4 05764 นางพิศสุมา สุขสุวรรณ 

5 05774 นางเอี่ยม บัวทอง 

6 08212 นายนิตย พงศพฤกษ 

7 08900 นางยุพิน ศรีอดุลยพันธ 

8 10768 นางประทีป เพ็ชรสุวรรณ 

9 10968 นางวัชรี เรืองประทุม 

10 12692 นางพนอม แสงเดช 

11 15675 นางวัชรี อภัยรัตน 

12 15953 นาย เจริญ สุขะบุญพันธ 

13 17387 นาง กาญจนา เจริญกุล 

14 17421 นาย สวาท จันทรวฒันะ 
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โรงเรียนวัดสามกอง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10356 นาย โอภาส สังขรัตน 

2 13455 น.ส. ละออ พงศสวาง 

3 19098 นาง สุธีวรรณ แกวมณี 

4 19466 นาง จิราพร นวลศิลป 

5 05753 นางเพลินจิต ทองนิ่ม 

6 05756 นางอนงค เชาวบวร 

7 05823 นายสุคนธ อาภรณพิโมกข 

8 06060 นางทิพยวดี เพ็ชรรัตน 

โรงเรียนวัดทุงหวังใน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04756 นายอดล สุวรรณโณ 

2 05799 นางพรรณ ี ไชยสาล ี

3 05800 นางอุทุมพร มุสิกาญจน 

4 05801 น.ส.ศรีชื่น ลรรพรัตน 

5 05802 นางนภัสกร พันธพงค 

6 05824 นางจิตราวดี สินไชย 

7 07858 นายพนม นะวัฒกุล 

8 07960 นายเอิบ จุฬามณี 

9 09184 นาง สุนาถ สายกิ้มซวน 

10 09405 น.ส. สุจิตรา ลรรพรัตน 

11 10771 น.ส.พรรณี จุติสงขลา 

12 11239 นาง สิริมนต สุนทะโก 

13 11530 นางพิมพา แกวตาทิพย 

14 13190 นาง กนกวรรณ นาคราช 

15 15643 นาง ศรีพร สุวรรณโณ 

16 18261 นาง เพ็ญศรี คงพันธุ 

17 18415 นาย ประเสริฐ เพชรฤทธิ์ 
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โรงเรียนวัดทุงหวังใน (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

18 18563 นาย สมศักด์ิ สาโรจน 

19 25728 นาง ปญา ประชุมทอง 

20 27186 น.ส.ธิดารัตน จรจะนะ 

โรงเรียนบานบออิฐ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01639 นายไพจิตร นวลเจริญ 

2 03875 นาง อัมพร ธีระกุล 

3 05808 นาง นุฏจร ี วงศประชุม 

4 05810 นางลัดดา พูลภิญโญ 

5 05970 นาง วรรณา ศักดาณรงค 

6 07713 นางเฟองฟา ทิพยมโนสิงห 

7 09480 นางมนทรัตน หลุมเพ็ต 

8 10929 นายสานิตย วงศสวัสด์ิ 

9 12519 นาง ประภาภรณ ดําชวย 

10 14156 นาง อันนเกตุ ภิบาล 

11 15859 นางวารุณี ธรรมพันธุ 

12 17422 นายอุเส็น หมันหีม 

13 18593 นาง จิณณาภักด์ิ มักคุน 

14 18918 นาง มณี สุวรรณรัตน 

15 19559 นาง สุภาวดี จันทรัตน 

16 20957 นางสุพร ทองทราย 

17 25727 นางเจริญสุข เหมือนเพชร 

18 26213 นายกฤษฎา กาเด็น 
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โรงเรียนบานยางงาม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01362 นายพิเชฎฐ นางาม 

2 05819 นางประจวบ วิริยะจันทร 

3 05820 นาง สมใจ ชํานาญธุระกิจ 

4 05822 นางอารี ประสมสุข 

5 05941 นางสุภา วิริยกิจโกศล 

6 09260 นางยินดี ทองปาน 

7 10645 นายสมพงศ พูลสุข 

8 16868 นาง ศิริวรรณ ถิระผลิกะ 

9 19541 น.ส. สยุมพร สุวิภาค 

10 19575 นางอารีย คีรีลักษณ 

วัดเขาแกว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05724 นางประทีป แกวคีรี 

2 05723 นายพร จันทรจะนะ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดแหลมพอ 

โรงเรียนวัดแหลมพอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01779 นางลัดดา สังขศิริ 

2 05683 นายสมใจ อุบล 

3 05690 นางวรรณนิจ ศรีสวาง 

4 06915 นาง สมพร เรืองคลาย 

5 08875 นางสมหมาย พงศพฤกษ 

6 09236 นางนันทา ไชยกาฬ 

7 10539 นายสมศักด์ิ พัศระ 

8 10679 นางประไพ มหาสวัสดิ์ 

9 15997 นาย อํานวย คงทอง 

10 19962 นาง ลดาวัลย คงทอง 

11 23313 นาง ผุสชา บรรจงดวง 

โรงเรียนอนุบาลทาสะอาน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01007 นาง สนธยา โพธิ์ขาว 

2 01161 นาง นันทา จันทรชูศรี 

3 03890 นางบุญญา กันตะพัฒนะ 

4 05717 นางอนงคจิต สืบกระพันธ 

5 05816 นาย กําจัด แสงแกว 

6 06087 นางธนสร ตั้งสุวรรณวัย 

7 06699 นาย ประเคียง แกวเกลี้ยง 

8 10163 นาง สายทิพย มาระเสนา 

9 13774 นาย ชํานาญ สังฆวิจิตต 

10 14847 นาง รัชนี ทิพยมณ ี

11 15151 นาง อารี ขุนศรี 

12 15300 นายผดุง สุวพนาวิวัฒน 

13 15769 น.ส.สุนีย ภูวญาณพงศ 
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โรงเรียนอนุบาลทาสะอาน (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

14 17592 นาง จุรียรัตน สังขรัตน 

15 17923 นายไพศาล คงจินดามุณี 

16 21040 นาย ประพัชน ยอดเพชร 

17 22358 นาง เสาวณีย แกวพิบูลย 

18 22698 นาง สมศรี แกวมั่น 

19 23330 นาง กัญวรา อุดมรัตน 

20 24552 นาง สิษฏธิณี เกื้อรอด 

21 25280 นางโรฮานา แวววรรณจิตต 

22 25901 นาง จิรัชญา สุขบูรณ 

23 26157 นางสาว ยุวราวรรณ ญาณวาโร 

24 27922 นาย พิสุทธิ์ ผองศรี 

โรงเรียนบานบางดาน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03510 นางสุคนธ แถมเงิน 

2 05297 นายมณี บัวก่ิง 

3 05663 นางพวงนอย ชีวยะ 

4 05743 นางพนิดา ประดิษฐสาร 

5 05744 นางฉวี นิลลัวน 

6 05747 นางวรรณดี พงศมณี 

7 05749 นาง จิระภรณ ปาณูปกรณ 

8 05750 นางกุลนิษฐ อุไรกุล 

9 05771 นายอาบ เสาวคนธ 

10 05795 นางประภาศรี อรรถฉายะกุล 

11 06130 นายโชคชัย ชูสิงห 

12 07718 นายโอภาส หนูชูแกว 

13 07787 นาง วรรณดี นันทีเขต 

14 10112 น.ส.อภิรดี ปาณะศรี 
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โรงเรียนบานบางดาน (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

15 13028 นาง พรรณี อองสิน 

16 14615 นาง หนูพิส จิรานุกรม 

17 15648 นาง พวงหยก สองศรี 

18 16344 นาย ณัฐบัตร กองกิตตไพศาล 

19 21190 นางศิริพร สุภาไชยกิจ 

20 22132 นาง ฐาปพร เสนหา 

โรงเรียนวัดทายยอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01367 นาง จิราภรณ ขวัญพรหม 

2 05687 นางสมใจ พันละมาย 

3 05692 นางฉลวย ใหมวัด 

4 09946 นาย สุพัฒ แสงจันทร 

5 10780 นายนิวาส เสาวคนธ 

6 11076 นางจําเนียร เกตุทับทิม 

7 13831 นายขนิษฐ ศรีสวาง 

8 18297 นายพินิจ สุธาประดิษฐ 

9 18423 นางทัศนีย สุธาประดิษฐ 

10 23322 นางปยวรรณ ชินวร 

11 23632 นาง กรุณา พูลสวัสดิ์ 

12 24619 นายธนรัชต ศิริยอด 

13 24687 นางสาว บุปผา อัญชลีกุล 

14 27024 นาง พนอจิต จันทรรัตน 
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โรงเรียนบานกลาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01536 นางอุบล โสธะโร 

2 03614 นาง จําเนียร อุตมะมุณีย 

3 05274 นายสมมาศ บุญทองใหม 

4 05656 นายมนต อุตมะมุณีย 

5 05662 นางสุพร นัคราบัณฑิต 

6 05781 นายโอภาส บุญโร 

7 07337 นางสุภาพร ชมโคกกรวด 

8 07958 นาง เตือนใจ เหลาสุวรรณ 

9 09281 นายวรเทพ แกวประดิษฐ 

10 09418 น.ส.โสภา กําธรสุรสิริ 

11 12651 นางจุรี จิตประพันธ 

12 13739 นาง ฐิติญา เนียมคง 

13 16693 นาง เกศินี เขมะศิริ 

14 17941 นาง จริยา ภัยรัตน 

15 17950 น.ส. มัณฑนา คณิช 

16 18508 นาย วรวรรธน ขนอม 

17 19577 น.ส. อภิญญา คงสุวรรณ 

18 19966 น.ส. สุประวีณ การานุสนธิ์ 

19 19967 นาง สุมาลี วรรณเสน 

20 21710 นาง อุไรวรรณ ประนอม 

21 24068 น.ส.มีนา บิลหลี 

22 24182 น.ส.นูรี่หยะ เบ็ญหมัด 
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โรงเรียนบานดอนขี้เหล็ก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01663 นาง พรพิมล พรหมสุทธิ์ 

2 02816 นาง จิระภร ชัยวรากรณ 

3 04855 นางจําเนียร สุวรรณโณ 

4 05665 นายจรัส เตชะพันธุ 

5 05695 นาง ปริศนา ขุนพรรณราย 

6 05697 นางปรีดี ทองชวย 

7 05705 นางนงลักษณ ศิริพันธ 

8 05707 นางอุทัย แกวสิยา 

9 05973 นายจักรชัย เอียดเพชร 

10 06083 นายผดุงศักดิ์ นาคะวิโรจน 

11 06678 นางธนัท เชื้อชาติ 

12 07849 นาง จงกล ทวีศรี 

13 08812 นาย นพรัตน วัฒนกุล 

14 09390 นาง จินดา บริรักษ 

15 10166 น.ส. อุทัยวรรณ สุวรรณรัตน 

16 12641 นางโชคดี กาญจนสมิทธิ์ 

17 15397 นาง กิจจา วัฒนกุล 

18 19193 น.ส. สายพร เพ็ชรรัตนมุณี 

19 20111 น.ส. รุงดล นฤนาทมโนรม 

20 20295 นาง ภีรภาพ จันทรจะนะ 

21 21683 นาย อนันต ลองแดง 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานมวงงาม 

โรงเรียนบานมวงงาม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03633 นายสุทิน ใหมวัด 

2 04754 นางสมผล วัฒิวรรณผล 

3 04861 นายสมพงค จิตรักธรรม 

4 05863 นายเอ้ือน โพชนุกูล 

5 05927 นายวิจักษณ จันทรคลาย 

6 05929 นางรัชดา อินธนู 

7 05933 นางสมพร เล็กอาราม 

8 05935 นาย สมมนัส สินธโร 

9 05936 นางสมศรี วีรสาร 

10 05938 นางเบญจวรรณ อากัปกริยา 

11 05945 น.ส.เสาวรี พสุนธราธรรม 

12 05946 นาย ประณีต เสนหา 

13 05947 นางอังกาบ สงแกว 

14 05948 นาง สุมาลี เมธีลักษณ 

15 05955 นางนิภาดา ศรีจรัส 

16 05977 นาย สัมฤทธิ์ ศรีทอง 

17 06178 นางปริ่มอณงค ชูดวง 

18 09634 นาง ละออง สุวรรณ 

19 11362 นางศรัญญา ชวยเอี่ยม 

20 11441 นาย กําธร คณะแนม 

21 12381 นาง อุดมศรี ศรีนวล 

22 12453 นาง อําพันธ เปาทอง 

23 13193 นางสุนันท สอนคง 

24 13408 นาง โสพิศ ยอศิลป 

25 14507 นาง ยุพา แสงสุณีนิวัฒน 

26 14594 นาง ปราณี ทองมณี 

27 16639 นาง กาญจนา มะอักษร 
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โรงเรียนบานมวงงาม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 16979 นางปราณี ดวงภักดี 

29 16980 นาย สมพงศ จันทรสุย 

30 17253 นาง ดารารัตน เพชรมณี 

31 17405 นายสมปอง ขุนเพชร 

32 19490 น.ส. อาภรณ ศรีขวัญ 

33 19650 นาง สุดา ศรีวิไลรัตน 

34 22200 นาง กนกพร ไพทัน 

35 22758 นาง พัชร ี บุญราศรี 

36 25306 นางสาว ปรีดา หวังเด 

37 25365 นางอาภรณ เจะมุสา 

38 25537 นายหลอฝน ตําภู 

39 25640 นาง วรรณี ขุนไกร 

40 25979 นาย มนู ซุนสุวรรณ 

41 26442 นาง คณัสนันท ชูขํา 

42 26698 นาง ศรันรัตน ศรประสิทธิ์ 

43 28051 นาง สรารัตน จุลนวล 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดสถิตยชลธาร 

โรงเรียนวัดสถิตยชลธาร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01524 นายชัยยุทธ ทองสันตติ์ 

2 03649 น.ส. ฐานิตา อวนเสง 

3 05234 นายอํานวย นุมนวม 

4 06064 นายศิริ แซมมณี 

5 06077 นายสมจิตร สานุกูล 

6 06078 นางกมลรัตน สะอาดแกว 

7 06081 นายครื้น ไชยสุวรรณ 

8 06088 นางเจียมจิต รัตนโชติ 

9 06090 น.ส. มัณฑนา โชติอัมมร 

10 06091 น.ส.สุนีย มากเอียด 

11 06092 นายสาโรช แกวคํา 

12 06098 นางนิภา วัฒนพรหม 

13 06101 น.ส.สาธิยา แหละหลีหมีน 

14 06143 นายวิรัตน โชติระโส 

15 07869 นายพนัส ปานคง 

16 07954 นางปยวรรณ อรมุต 

17 08123 นายประสิทธิ์ ใสสะอาด 

18 08817 นาง ผกาวดี สมาหารพันธุ 

19 10344 น.ส.จงจิตต เกษรพันธุ 

20 10804 นาย ปรีชา ศรีพิบูลย 

21 12288 นาง ศินันทธรา จันธํารงค 

22 12731 นาง มยุรี ชวยละแม 

23 12799 นาง กัญจนพร ยอดมุณี 

24 13856 น.ส. ปรียา หมัดอาหลี 

25 14352 นาย จารึก ทองฤกษ 

26 14492 นางปรีดา เวชภัณฑ 

27 15039 นาง อําไพวรรณ อุปถัมภ 
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โรงเรียนวัดสถิตยชลธาร (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 15120 นาย สัญญา สุวรรณละเอียด 

29 15123 นาง วรลักษณ ทองรักศรี 

30 15314 นาง นีรนุช กองกิตตไพศาล 

31 15340 นางประพิศ ศรีแสงจันทร 

32 15914 นางกาญจนาภรณ หนูประกอบ 

33 19090 นาง จุรี สุนทะโก 

34 19673 นาง สุภาพ แสงทอง 

35 20864 นาง อรุณศรี ทองน้ําเพ็ญ 

36 23255 นาง นาฎนภา กิมาคม 

37 24102 นางสาว ทรรศนธร โปบุญสง 

38 27941 นาย ภาคภูมิ โชติธรรม 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานเขาแดง 

โรงเรียนบานเขาแดง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00349 นางรัชมล วิชัยดิษฐ 

2 01561 นายชนภัทร มณี 

3 02833 นายสนิท พันละมาย 

4 03559 นางนันทิยา จิลละธาน 

5 03575 นางวรรณี นิลโชวาท 

6 04667 นายพิศล อรรถานุรักษ 

7 04856 นางกนกวรรณ เอียดชู 

8 06100 นายบุญ สุราตะโก 

9 06108 นางพวงเล็ก ดํารงคฤทธิ์ 

10 06109 นางไพณ ี หอบูรณสิน 

11 06110 นายปรีชา วิจิตรจินดา 

12 06111 นางทิพมาศ บุญฤทธิ์ 

13 06115 นางอมร ฟองสุวรรณ 

14 06117 นางเสรี กรรณกานนท 

15 06118 นางประทีป ศศานนท 

16 06119 นางระเบียบ ปนสุวรรณ 

17 06120 นางยินดี แทนมณี 

18 06121 นางอรทัย ชนาเกียรติ 

19 06125 นางกาญจนนท สุราตะโก 

20 06920 นาง ลมัย โมลิโต 

21 08127 นางฉวีวรรณ เรณุมาศ 

22 08160 นาย ประภาศ พิระพงศ 

23 08464 นาง ละเอียด รักษากาญจนสิน 

24 09667 นางพัฒนา เจริญวัฒนา 

25 09849 นางสมมาศ อุไรวงค 

26 10749 นางอารี บุญชู 

27 11079 น.ส.วราภรณ สุวรรณโณ 
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โรงเรียนบานเขาแดง (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 11178 นางอัมมร รัตนะ 

29 11321 น.ส.เฉลิม แสงอรุณ 

30 11408 นางสมดี เขียวไปรเวช 

31 11654 นางพัชรินทร แกวคง 

32 12027 นางวรรณา แดงยอด 

33 14084 นาง ปราณี ลักษณะ 

34 14317 นายสุทิน ทองออน 

35 17346 นาง เมธิญา กาญจนรัตน 

36 17658 นาย ยุธยา ทิพยดนตรี 

37 19361 นาง อารี นวลสําลี 

38 19478 น.ส. วันเพ็ญ บินหมาน 

39 19576 นางสมหมาย สารประสงค 

40 19590 นาง จินตนา ซุนซิ่ม 

41 21205 นาง ชุติมา พงศทิพยพนัส 

42 21309 นาง จําเนียร ปานทองคํา 

43 21691 นางสาว เจรจา ติระพัฒน 

44 22235 นาง วาสนา หวังสวาสดิ์ 

45 23246 นาย ยิ่งยศ แดงอราม 

46 23945 นาง เพ็ญศรี แกวเปนทอง 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดโลกา 

โรงเรียนวัดโลกา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03382 นายกานนต นพวงศ 

2 06181 นางประมูล วิริยกุลโอภาศ 

3 06182 นางจารีย ศรีใส 

4 06184 นางจิรีย ใสสะอาด 

5 06185 นางสมศรี ฮั่นศิริ 

6 11384 นายสมพล ศึกหาญ 

7 11771 นางอัญชุลี อาคาสุวรรณ 

8 11772 นางจําแลง ทุมรักษ 

9 13332 นาง อุไรวรรณ เลิศศักดิ์วานิช 

10 13567 นาย บรรจง สุวรรณมณี 

11 16104 นาง วิไล บรรดาศักด์ิ 

12 16664 นาง สุภารัตน พรหมปาน 

13 19331 น.ส. พตจรี สุวรรณรัตน 

14 19842 น.ส. บุญณี ฉุนประดับ 

15 24042 นางสาว โศภิษฐ โรจนรักษ 

16 27862 นางสาว สรยา ทองรมย 
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โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03565 นายเพียร ลองเซง 

2 05903 นายรวย นนทพันธ 

3 06150 นายวินิต ทุมรักษ 

4 06151 นางสมบูรณ บูรณะ 

5 06152 นาง ปญจมา ปานประดิษฐ 

6 06155 นายอํานวย อินธนู 

7 06161 นางศรีลาวรรณ คมกฤส 

8 09240 นาย ประยูร ไชยแกว 

9 09845 น.ส. วรนาถ ไพโรจนภักดิ์ 

10 12571 นายสมชาติ วิรยิกุลโอภาศ 

11 13056 นาง สุจิน ศรีพิบูลย 

12 13803 นาย วิรัชน ประสานสงค 

13 17114 นางศิริกานต สมหมาย 

14 18976 นาง พิมพพันธ กัณณิกจุลา 

15 19498 นาง ธนัญญา ธรรมชาติ 

16 23958 นาง อมรรัตน หมื่นแกว 

17 26345 นางสาว สุธีรา จินเดหวา 
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โรงเรียนบานหัวเขา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03739 นางเชาวมาศ กาญจนไพโรจน 

2 05752 นางวลัยพร คงบานควน 

3 05975 นาง สมหมาย ขุมทอง 

4 06132 นางสุกัญญา นิลรัตน 

5 06138 นางฉวีวรรณ ทองผอง 

6 06144 นางดวงแข ทุงสะโร 

7 06148 นายจรัญ แสงแกว 

8 07868 นางสมศรี มุสิกพงศ 

9 08408 นางกมลวรรณ เหมสุวรรณ 

10 09857 นางปราณีต จาระวรรณ 

11 09879 นาย อาทร เนคะมัชชะ 

12 10561 นายอุทัย มะโน 

13 11046 นาง โสภิณ ชูเมือง 

14 11855 นางศิริพร สุนทรมาศ 

15 11857 นาง ปนแกว บริสุทธิ์ 

16 11858 นายชัยรัตน แกวกาธร 

17 14151 นาย วาทิน แกวเปนทอง 

18 14701 นางสาว ทายาต สุวรรณมณี 

19 15668 นางอริยา โชติการ 

20 15669 นางทิพวรรณ ราชพงศ 

21 18634 นาง เนตรชนก คงทน 

22 19925 นาง อัจจิมา อินทรดํา 

23 21253 นางสาว อาซีซะ คงคาลิหมีน 

24 21330 นาง วาสนา ตรีแกว 

25 23540 นาย ธีระยุทธ ราชนานนท 

26 23656 นาง ศิรินันท มากคํา 

27 24112 นางสาว นภาพร กาตระกาที 

28 26004 นาง นริสา ปนคุม 
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โรงเรียนวัดบอปาบ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03993 นาย สุวิทย สุวรรณคม 

2 06176 นาง อารี ปริศวงศ 

3 08126 นาย สมคิด ศรีพิมาน 

4 08874 นางวิไล แสงแกว 

5 11180 นายเสถียร วรรณโร 

6 11438 นางวรรณา โรจนจินตกานต 

7 16865 นาง สุธิลักษณ พนภัยพาล 

8 17247 นายไพจิตร โชติกิจภิวาทย 

9 17259 นางสุวภา นิลพันธุ 

โรงเรียนวัดบอทรัพย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03631 นาง พินฐชา ปนทองพันธ 

2 05907 นางอัมพวรรณ ทรัพยเจริญ 

3 05952 นายพงศพันธุ ทินนิมิตร 

4 06002 นางสุนีย สานุกูล 

5 06164 นางลํายอง กอตระกูล 

6 06167 นางสิริพร ศรีโพธิ์ทอง 

7 06169 นายถวิล ตราโชติ 

8 06172 นางอุบล แซมมณี 

9 06173 นางสลิลทิพย วรสารนันท 

10 07957 นาง อารียา คงคาลิหมีน 

11 08860 นาง กุลจิรา การะเกษร 

12 09300 นางเสงี่ยม สุวพนาวิวัฒน 

13 09715 นางอํานวย แสงเสนห 

14 09856 นางจงด ี ชูขาว 

15 13760 น.ส. นิมิตร เพชรคง 

16 13946 นาย สุภัทร พระธาต ุ
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โรงเรียนวัดบอทรัพย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

17 15870 นาง สุมาลี พรอมมูล 

18 18359 นาง สารภี รองสวัสดิ์ 

19 20223 นาย สมศักด์ิ จันทรนวล 

20 22031 นาง กัญญา ดวงไฟ 

21 22375 นาง นิศา ปานสี 

22 22534 นาง ฉลวย ฉุนประดับ 

23 24346 น.ส.ปารณีย เกื้อกูล 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดประตูเขียน 

โรงเรียนวัดประตูเขียน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03953 นายสมเพียร ดวงสุวรรณ 

2 06191 นางปราณีต นิลรัตน 

3 06192 นางดวงจิตต ศรีรัตน 

4 08316 นาง จรรยา วรรณเวช 

5 10031 น.ส.จุรีวรรณ คําสุวรรณ 

6 10034 นาย วิเชียร กําเนิดกลับ 

7 10746 นางกัญจนา ถาวรวิสิทธิ์ 

8 14271 นาง ณัฏฐิกาญจน อนันถาวร 

9 16471 นาง อรพินท หนูฟอง 

10 16568 นาง พวงรัตน เรืองดิษฐ 

11 16569 นางวณี จันทรโชติ 

12 17279 นายสามารถ เนียมคง 

13 19467 นาย ไพรัช เดชสโร 

14 21020 นาง จินตนา ใหมชู 

15 22516 นาง กาญจนา ศิริสกุล 

16 25291 นาง ศรีริยา ขวัญลอม 

โรงเรียนบานทาแคง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11316 นาย อํามร จิรานุกรม 

2 16630 นาง ปริยฉัตร สุขเกษม 

3 22650 นางสาว พลอยมรกต นาคธรรมวัฒน 

4 22681 นาง คมคาย ฉุนประดับ 

5 25174 นาง วิลาพร ทองพันธชู 
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โรงเรียนบานมวงพุม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05968 นางภัทรานิษฐ ทองคํา 

2 05969 นาง มารศรี ปกษา 

3 07964 นางผะอบ สนิทมัจโร 

4 08742 นาง สายจิตต ไกรษร 

5 10325 นางชุตินทร กลับดี 

6 10948 นายอําพล รอดผล 

7 11211 นาง นงเยาว คงจันทร 

8 16461 นายทวีสิน รักทรัพย 

9 16981 นางพิมพรรณ นุธรรมโชติ 

10 17768 นาง วราลี ซุนซิ่ม 

11 17880 น.ส. สุจิตตรา แกวตะรัตน 

12 17952 นาง พวงทิพย จํานง 

13 22519 นาย พิศัลย ดิษฐสุวรรณ 

14 23250 นาง ธัชสิน ี อนันตประเสริฐ 

15 24897 นาง วรรณดี สิทธิพันธ 

16 24903 นางสาว ฮัฟเสาะ หลีกันชะ 

17 26606 นาย ภาณุพงศ จรูญสกุลวงศ 

18 28001 นาย วิษณุ จันทะสะเร 
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โรงเรียนวัดปะโอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01261 นาง อุษา ธรรมกิรติ ประทุมวรรณ 

2 05983 นาง วิมลมาศ พันธุชนะ 

3 16715 น.ส. สุมนต นนทพันธ 

4 19573 น.ส. วาทินี กาญจนะ 

5 20755 นาง สุวรรณี หีมเดช 

6 21811 นางสาว อมรรัตน เรืองแกว 

7 21878 นาย ไพฑูรย ทองมณี 

8 22366 นาง ประภา แกวผอม 

9 22821 นาง กรรณิกา เขียวจันทร 

10 23098 นาง รุจิรา วงศพรัด 

11 26798 นางวีรยา คงเพชรศักดิ์ 

โรงเรียนวัดบางเขียด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02949 นาย ประโลม อุไรกุล 

2 05918 นายเฉลิม นวลแกว 

3 05958 นายนอง เพชรรัตน 

4 05992 นายมนูญ ศิริพงศ 

5 09423 นาง ปรีชา แสงจันทร 

6 10779 นายมร แสงประทีป 

7 11137 นาง วิริยา คณะแนม 

8 13510 นาย สุชาติ ดิสโร 

9 17003 นาง ศรีไพ เทพทอง 

10 17324 น.ส. ณัฐธิดา ขวัญทอง 

11 17693 นาง นัฐภรณ จันทโฆษ 

12 18268 นาง ทิพรัตน โชติธรรม 

13 22615 นาย ภาดล โภชนสาลี 

14 23421 นาง มนฑา วิจิตรโสภา 
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โรงเรียนมะขามคลาน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01366 นางสมใจ พุทธว ี

2 05962 นายพนม นิลรัตน 

3 05967 นายสุเมธ ศรีรัตน 

4 16867 นาง ฉวีวรรณ เอกดิลก 

5 17326 นายอาภรณ ขาวนวล 

6 20651 นาง จันทิพา สุวรรณโณ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดประตูไชย 

โรงเรียนวัดประตูไชย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04892 นาย ชาตรี หอมจันทร 

2 06049 นางระพีพรรณ ศรีแกวแฝก 

3 06050 นางยินดี อัตตะ 

4 06053 นางสมจบ ฉุนประดับ 

5 07999 นาง อรุณศรี สงเคราะห 

6 09096 น.ส.ยุพิน แสงประดับ 

7 09712 นางสมบูรณ จิตตละออง 

8 09714 นางเรไร จิระสุนทร 

9 10111 นางสายสวาท เสาวคนธ 

10 10113 นางกมลวรรณ อุเทนพันธ 

11 10744 นายสุทธิ บุญกําเนิด 

12 10745 นางอารมณ สีตะพงศ 

13 11078 นางวิมล นันทเสน 

14 12082 นาง จิตติมา ดําสงแสง 

15 15896 นาง วนิดา ออนเจริญ 

16 16019 นางจินตนา ยันตรกิจ 

17 17903 นาง ฐปนัตว หนูสุคนธ 

18 23787 นางสาว ทิพยเกษร อาคาสุวรรณ 

19 25908 นาง มารียะฮ จิเหลา 

20 27332 นาง ศจีมาศ สุวรรณขํา 
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โรงเรียนวัดเลียบอําเภอสิงหนคร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05154 นายนครินทร ชาทอง 

2 05984 นาย วิระ สวางจิต 

3 06041 นายสม พรหมอินทร 

4 06183 นายขจร ปริศวงศ 

5 07170 นาง กฤษณา ไซรสุวรรณ 

6 09186 นาง เพียงแข พัทคัน 

7 09661 นางสุนีย เพ็ชรแสง 

8 09662 นายเลี่ยม ฉัตรนภดล 

9 11773 นายคลอง จิตตละออง 

10 16231 นาย ธวัชชัย ขันติกุลานนท 

11 16671 นายเจริญ มณีนวล 

12 19430 น.ส. พจนา จิระกาล 

13 22863 นางสาว ปภาวี จันทรแดง 

โรงเรียนวัดบอสระวิทยาทาน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01019 นางอุบลวรรณ ราชสิห 

2 01647 นายประยูร ฉุนประดับ 

3 05976 นายไพศาล ประสพสุข 

4 06034 นาย วอน ลัดดาวงศ 

5 10764 น.ส.ฉลวย ชิตวัฒน 

6 15726 นาง อุไร เสนแดง 

7 19356 น.ส. สุชาดา จันทะโน 

8 21016 นาย สุณพล สิทธิรัตน 

9 23478 นาง วัสพร ทองลอง 
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โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06044 นางจรรยา ชูสาย 

2 06684 นางพรผจง พาศิริ 

3 11933 นายสุดจิต แถมเงิน 

4 12664 นางเพ็ญพรรณ โชติชูชวง 

5 15195 นาง อัญนุช สุวรรณมณี 

6 15720 นาง สุภาพร ทิพยวารี 

7 16869 นางมณฑา ผลผลา 

8 17642 น.ส.ประนอง พันธนิล 

9 19022 นางประยูร แสงประทีป 

10 19023 น.ส. วรรณา แกวมณี 

11 19080 นาง สุภาภรณ ชูเปย 

12 20956 นาง อรวรรณ กาฬจันโท 

13 25045 นาง สุประวีณ ขุนสวัสดิ์ 

14 25980 นาง สุวรรณี สุวรรณเรืองศรี 

 



138 

โรงเรียนวัดตาหลวงคง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04620 นางจงจินต มิลําเอียง 

2 05854 นายวินิจ อิสระ 

3 05996 นายพล ทองหนู 

4 05997 นาง เฉลิม สันติสุขวงศ 

5 06054 นายวิศิษถ หนูสุคนธ 

6 06057 นายเผียน จุลวรรณโณ 

7 06068 นายชะเอม แสงจันทร 

8 06069 นางระเบียบ สองเมืองสุข 

9 06072 นางระวิวรรณ สองแกว 

10 06076 นางจงจิต ทองสันตติ์ 

11 06103 นายบัญชา ขุนศรีเจริญ 

12 07428 นายพิศ ศรียาเทพ 

13 09850 นางเสริมสุข ถาวรสุวรรณ 

14 09852 นางระเบียบ เสนาะกรรณ 

15 09854 นางเสาวพรรณ ดอกบัวแกว 

16 09855 นายเจริญ สุวรรณโณ 

17 09855 นายเจริญ สุวรรณโณ 

18 10310 น.ส. พฤษสดี ธุระพัฒน 

19 10740 นายเอ้ิน ดิสระ 

20 15638 นาง พรรณี บุญพันธ 

21 17325 นาย บุญสงค แสวงผล 

22 18763 น.ส. เจิดจรรย พรหมอินทร 

23 20014 นาง แฉลม เต็มรัตน 

24 24720 นายมงคล สุวรรณเจริญ 

25 24723 นาย สุรชัย ธรรมชาติ 

26 27333 นางมะลิ สุวรรณขํา 
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โรงเรียนวัดดีหลวงนอก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05872 นายวรินทร ภูติกโชติ 

2 05873 นางสองแสง วิชชุรังษ ี

3 05874 นางเปรมฤดี โชโต 

4 05897 นายอรุณ วิเศษสินธุ 

5 06031 นายอํานวย ดวงภักดี 

6 09311 นาย เดโช กลอมเกลี้ยง 

7 11075 นางปณิตา ธนพิทักษ 

8 11183 นางอมรา ชัยศรี 

9 11254 นางปรารถนา กัณฐตุริต 

10 11486 นาง โสภา สุขทอง 

11 21236 นาง สุภาณี นิลวัตร 

12 24447 นาง วิยดา ธีระกุล 

13 26752 นาง ปราณี ประทุมมณ ี
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานขนุน 

โรงเรียนบานขนุน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03908 นายเสริม จุลนวล 

2 04885 นาง ละเอียด วรรณเพ็ชร 

3 05890 นางแผวจิต วิชัยโย 

4 05894 นางอํานวย สานุกูล 

5 08687 น.ส.เยาวดี สนิทมัจจะโร 

6 15721 น.ส. วันเพ็ญ ตามพะปณณะ 

7 16414 นาง ประไพ วงศกระจาง 

8 16415 นาง สุจิรา เพ็ชรทอง 

9 17780 นางสาว ปริศนา ผลยฤทธิ์ 

10 18598 น.ส. พรเพ็ญ กิ้มเอา 

11 19497 นาง จารุวรรณ แยมอวม 

12 19701 นาง ปราณี แสงจันทรศิริ 

13 19765 นาง กรรณิการ ชอมณี 

14 20035 นาง เจะหยะ บินเตล็บ 

15 22822 นางสาว วันทนา ปาลานุพันธ 

16 23299 นาย สมพงศ พละไชย 

17 25150 นายอะดํา เมืองเลง 

18 25750 นางสมจิตต ปุนทะมุณี 
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โรงเรียนวัดปาขวาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01151 น.ส. อารมย สังขสุวรรณ 

2 05920 นายระวิ แสงศรีคํา 

3 05925 นางกุศล ศรีเมือง 

4 12553 น.ส. สุทธิรักษ เยาเฉื้อง 

5 15891 นาง ประโลม หุยยอง 

6 19569 นาย ประจวบ ไหมออน 

7 20136 น.ส.นพรัตน เรืองแกว 

8 23956 นางสาว เทียนหอม ระสิตานนท 

โรงเรียนวัดขนุน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05882 นางกัลยา ธรรมการ 

2 17641 นาง ประณีต สุขแกว 

3 19653 น.ส. บุณฑริก จันทรพัฒน 

4 20539 นาง จริยา ดิสโร 

5 21014 นาย นิวัฒน เตชะพันธุ 

โรงเรียนวัดวาส 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03694 นาย สมพร ปาลรังษี 

2 05932 นาง สมใจ ปาลรังษี 

3 09495 นางอาภรณ พรหมอินทร 

4 12249 นายสุจินต สุวรรณ 

5 15998 นายวุฒิชัย ยั่งยืน 

6 21767 นาง ปฏิมา รัตนฉวี 

7 21838 นาย ปรีชา สรรพพันธ 

8 22283 นาง จิตติมา บิลไมล 

9 27013 นางสาว ขวัญฤทัย สุขะปุณพันธ 
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โรงเรียนวัดชะแล 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00914 นายเกษม เหลาทอง 

2 04641 นายสมจิต กาญจนไพโรจน 

3 06000 น.ส.สมศรี อภิญญพานิชย 

4 06170 นายณรงค ทองเอียด 

5 10949 นางอมร รอดผล 

6 11651 นาย สุธรรม แทนสุวรรณ 

7 12312 นางวิจิตรา สุจริต 

8 14281 นางวันทนา ศรีมณี 

9 15569 น.ส.ชยานันท กาญจนคีรีธํารง 

10 18032 นาง ยุพิน วิสมิตนันท 

11 18033 นาง เกยูร ปรีชาติวงศ 

12 20920 นาง กรกช ขวัญแกว 

13 21398 นาง ดวงพร พูนมน 

14 21643 นาง จุฑาทิพย สกุลเพ็ชร 

15 24598 นาย พรศักด์ิ ทองบรรดิษฐ 

16 25823 นาง โรจณา พุมเลง 

17 27389 นางสาว สุมาลี อินทะนะ 

โรงเรียนวัดหวยพุด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03566 นาง ยวนใจ สุวรรณหงษ 

2 05848 นายวิจิตร อาคาสุวรรณ 

3 05870 นายไกรวิทย สุจิตภัทร 

4 05891 นาง วรรณี จันทรัตน 

5 18155 นาง วิมลทิพย หนูเลี่ยม 

6 18408 นาง นัชชาวีร แสงจันทร 

7 26466 นาง สายเพ็ญ สมพงศ 
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โรงเรียนวัดหนองหอย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01365 นางสมบูรณ คลายแกว 

2 03706 นายจํานงค สุวรรณขํา 

3 05864 นายสุธินันท นนทพันธ 

4 05867 นางอํานวย กาพยเกิด 

5 05917 นางศรีเจริญ หนูเกื้อ 

6 05995 น.ส.ณิชกุล ศรีวิโรจน 

7 05999 นางณัฎฐิมา เสนหา 

8 06135 นางนัยนปพร ลอสกุล 

9 07968 น.ส.สมบัติ สังขภิญโญ 

10 08047 นางวัลลีย มณีฉันท 

11 08465 นายหวล คงทอง 

12 09936 นางปราณี แกวมโน 

13 11478 น.ส. ธีรภัทร พัฒนพิสิฐพงศ 

14 13043 นายวารินทร รอดเจริญ 

15 14485 นาง สุทินาท ถาวรสุวรรณ 

16 15122 นางอารีย ภักดีคง 

17 15544 นางอนงค เทพไชย 

18 15650 นาง ประไภย ไชยสวัสด์ิ 

19 17679 น.ส. สําลี ดําทองสุก 

20 19505 นาย เนตร นิลโกษี 

21 21131 นาง ศิริรัตน นิลโกษี 

22 21373 นาง จริน จิตตบรรจง 

23 24696 นาง เพ็ญณี หิรัญสาลี 

24 25479 นาง ธนิกานต ดิษฐสุวรรณ 

25 27232 นางสาว วรรณรัตน สุวรรณภูมิ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดบานพราว 

โรงเรียนวัดบานพราว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06124 นาง ถาวร โสพิกุล 

2 10736 น.ส.จรัสศรี รัตนถาวร 

3 12180 นาย ธงชัย โชติชวง 

4 14407 นาง ศุจีรัตน ตุละธน 

5 20875 นาง สุณี สุวรรณบัณฑิตย 

6 22323 นางสาว สุพัตรา คงหลี 

7 25029 นาง เกศสรินทร จิตจันทร 

8 26341 นาง สุชาดา เภาเส็น 

โรงเรียนวัดบอทรายเจริญธรรม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04679 นาย ผอง จันโท 

2 05985 นายจําเนียร สุทธิโพธ 

3 05986 นาย บุญลือ เกตทองสง 

4 05988 นางชะออน สุจิตภัทร 

5 05989 น.ส. เพ็ญณี สิทธิพันธ 

6 21780 นาง ศรีสุดา สุกกรี 

7 23093 นาง สุภานัน รักแปน 

8 23539 นายสมคิด สานุกูล 

9 23657 นาง อารีย ชนกชนีกุล 

10 24060 นาย สมนึก สกุลเพ็ชร 

11 27093 นาย ฉัตรปกรณ กําเหนิดผล 
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โรงเรียนบานคลองทาแตง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 14832 นาย สรวิชญ อินทรจงจิตร 

2 17327 นาง ยินดี นุยเนียม 

3 21009 นางสาว สิริณ ยินเจริญ 

4 23131 นางสาว สุจิตรา จันทสุกระ 

5 24702 นาง กุสุมา สายสลํา 

โรงเรียนวัดปาขาด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00339 นางกรรณิกา บุญเพ็ชร 

2 01499 นางเทียบฤทัย รัตนกาญจน 

3 06019 น.ส.พรทิพย คชตุง 

4 07799 นางนฤมล วัฒนพฤกษ 

5 12214 นาง ศรัณยา บุญชู 

6 12476 นาย จริญ ออนเจริญ 

7 13246 นาย ประสิทธิ สงฆจิน 

8 15670 นางปลื้ม กาญจนะ 

9 17749 นาย วิเชียร ปานสวัสดิ์ 

10 18516 น.ส. ปาริชาติ รัตนภูมิ 

11 19572 นาง วาสนา นิลสุวรรณ 

12 20298 นาง เพ็ญศรี บัวทอง 

13 27324 นางสาว ทัศนีย จันทรเพ็ง 
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โรงเรียนวัดสวางอารมณ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06014 นาย ลพ สุขมี 

2 16771 นาง กันยา แสวงผล 

3 16807 นาง วรรณา พันธเหมือน 

4 16864 นาง กมลวรรณ รอดทองออน 

5 17528 นายอรุณ สนตอน 

6 20197 น.ส. วราภรณ สุวรรณโณ 

7 22282 นาง อารยา ออนแกว 

8 22353 นาง อัญยุดา สุดใจ 

9 22388 นาย วิชาญ นะมาเส 

10 23208 นาง จิราพร ปญญาวุทธิ์ 

โรงเรียนบานบางไหน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00910 นางสมใจ สังขศิลปเลิศ 

2 14418 นาง นันทอุรา ชางแก 

3 17767 นาย เอกชัย ซังชาสิทธิ์ 

4 20213 นาง จรัญญา ไชยมอม 

5 21428 นาย สมหมาย สุขมี 

6 26518 นาง ณิชาภัทร กาญจนพันธุ 

7 28142 นางสาว ปราณี ไชยภักดี 

โรงเรียนวัดแหลมจาก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04665 วาที่ ร.ท. ธนายุทธ มณีชวง 

2 07788 นายสุธรรม อัมโร 

3 10298 นาง รัชฎาพร หนูเสน 

4 13100 นาย ศักดิ์พันธุ สุขะปุณพันธ 

5 17689 นาย มาโนช มุณีแนม 
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โรงเรียนวัดทํานบตางหน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01671 นายยุทธนา จันทวงศ 

2 06008 นายสถิตย อุตมะมุณีย 

3 06063 นายวิเชียร จันทสุวรรณ 

4 08103 นาง บุญนาค ขุนสีแกว 

5 08466 นางอุบล คงทอง 

6 09042 นางณัฐณี จิตโสภา 

7 10735 นางพัสตราภรณ นวลนาค 

8 11135 นางคันธรส สถิตสมบูรณ 

9 12703 นายบุญเลิศ กมลเจริญ 

10 13956 นายนันทนภัส แกวประไพ 

11 14279 นาง สมจิตร แกวคํา 

12 19216 นาง อนงค ทองจินดา 

13 20358 น.ส. ปยมาศ แสงฟุง 

14 21887 นาง สุชาดา สงนุย 

15 22530 นาง จุลี มากกําเนิด 

16 22533 นาง ณิชกานตกมล จันทรธํารงค 

17 22592 นาง สุดารัตน โชติมณี 

18 23134 นาง ฐิติรัตน จุลวรรณโณ 

19 27167 นาย บุญรัตน ดํามาก 

20 28106 นางสาว มลวี คูเจริญ 



148 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดคูขุด 

โรงเรียนวัดคูขุด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03658 นางหวันมิดะ หมื่นเมือง 

2 03660 นางสุลีพร ทองศรี 

3 03667 นาง ธนวรรณ ชาลิผล 

4 07821 นาง ชุมพร ชุมทอง 

5 09746 นางศิโรรัตน แสงศรีคํา 

6 17156 น.ส. จรัสศรี ทิพยมณี 

7 19482 น.ส. ธนกร พงศกระพันธุ 

8 22993 นาง คนึงนิตย รัตนอุไร 

โรงเรียนวัดแหลมวัง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03635 นาง เยาวนาฏ บุญกําเหนิด 

2 03636 นายเชาวภาส แกวชะนะ 

3 03638 นาง นิรตา บิลละเตะ 

4 03677 นาง สุมน ศรีแกว 

5 17955 นาง อนงค มะสัน 

6 19634 น.ส. นิตติญา ธรรมดี 

7 19733 นาง กัญญา แสงจันทร 
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โรงเรียนในเมือง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03590 นางสมจิต รัตนสําเนียง 

2 03680 นางชุลี อินทรัตน 

3 07408 นาย บรรฑิต คงพันธุ 

4 07725 นางเขมรา รัตนอุไร 

5 08285 นางอนงค จันทรโชติ 

6 09954 นาย ปรีชา สวางภิภพ 

7 15996 นางวานิช ไชยคง 

8 16711 น.ส. นาฏญา มวงสุด 

9 16977 นาง จิราภรณ ไชยมณี 

10 20942 นาง ภรรณีย แกวพะวงค 

11 22370 นาง ประภา สายชุมพันธ 

12 23207 นาง รัศมี สิทธิชัย 

13 25338 นางสาว ปฐมาภรณ สานุกูล 

โรงเรียนบานจะท้ิงพระ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 09132 นางพรรณี มาศปน 

2 13329 นางกฤตวร อินทรชูติ 

3 13330 นางโสภา อุไรรัตน 

4 14479 นาย สวัสดี ปราบพาลา 

5 15624 นางอารี คงเหมือน 

6 17951 นางถนอม สุวรรณโชติ 

7 18466 นางนิตยา อัตตะ 

8 18467 นาง วงจันทร ค้ําชู 

9 18468 นาง วิจิตรา จันทนลักษณ 

10 18469 นายกันตินันท วัชระวรพงศ 

11 18566 นาย อภิสิทธิ์ ศิริมุสิกะ 

12 19341 นายธรรมโรจน แกวประดิษฐ 
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โรงเรียนบานจะท้ิงพระ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

13 21227 นาง วิษากร โชติชวง 

14 24820 นางอําพร ปลอดทอง 

15 25219 นางสาว กัญญา สุวรรณมณี 

16 27826 นาง หรรษา สังขพันธุ 

โรงเรียนวัดศรีไชย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02112 นายสมพงษ ทองหอม 

2 03545 นายดํารง วัฒนกุล 

3 03546 นาง ไทรประพร แกวชะนะ 

4 03549 นาย วัฒนา สวางภิภพ 

5 10525 นางพิไลวรรณ เจริญกุล 

6 12595 นาย สมบูรณ ไหมชุม 

7 21168 นางมลธิรา ปลื้มใจ 

โรงเรียนวัดธรรมประดิษฐ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03673 นาย ธีระพงศ ศรีแกว 

2 08870 นายสุดี ชาลิผล 

3 11794 นางปราณี วัฒนกุล 

4 12807 นายวรภัทร วัฒนกุล 

5 16291 น.ส. สมมาตร กิมาคม 

6 18288 นาย กรีมล พูลสวัสดิ์ 

7 26825 นาง ประทุมทิพย ชวยแกว 
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โรงเรียนวัดกระดังงา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03500 นางพรรณี ศรีนวลขาว 

2 03641 นาง ฟองจันทร คงพันธุ 

3 08002 นาง สุดี อณสุวรรณ 

4 08979 นางมาลินี พันธทิมดวง 

5 09542 นาง มณฑา ชุมทอง 

6 10288 น.ส. อุไรวรรณ จินดาวงศ 

7 14166 นาง สิริพันธุ ทีสุกะ 

8 26248 นาง ชนิกานต ชูจินดา 

โรงเรียนบานพังเภา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 18705 นางเอมอร ศรียะพันธุ 

2 23452 นาย ธราเดช มหปุญญานนท 

โรงเรียนวัดกลาง  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03498 นางสุริยา พรอมมูล 

2 03503 นางปยะมาศ สุวรรณคีรี 

3 03629 นายวิจิตร ศรีนวลขาว 

4 08799 นางเพ็ญศรี ทองชุม 

5 08800 นายประวิทย ธรรมเจริญ 

6 08904 นาง ระลึก ทับทวี 

7 09329 นาง อารีย ปาลิโภชน 

8 09619 นายอุดม แกนทอง 

9 10590 นางรพีพรรณ พงษกาญจน 

10 10668 นางประชิตร นิลมาท 

11 11880 นาง วิมล แกวศรี 

12 18087 นาง พรเพ็ญ บุญสงค 
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โรงเรียนวัดกลาง (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

13 18328 นาง จิดาภา วงศสุวรรณ 

14 19767 น.ส. กาญจนา พัฒนพงศ 

15 22371 นาย ปริญญา สายชุมพันธ 

16 26560 นาง วีรนุช ขุนไชย 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดนางเหลา 

โรงเรียนวัดนางเหลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03607 นายธนวุฒิ เทพเดชา 

2 03617 นาย พิจิตร จินดาราม 

3 06033 นางภัสปภัสภ ลัดดาวงษธนวัชร 

4 07886 นายสุทัศน พุดซอน 

5 09618 นายเคลือบ ดวงดี 

6 09750 นางประไพศรี ธรรมเจริญ 

7 11475 นาง พราภรณ พันธุมณี 

8 15899 นาง จรรยา ชูจิต 

9 15968 นาย ไพสิทธิ์ ทรัพยมณ ี

10 17365 นางแนงนอย พรหมออน 

11 17400 นาง ราตรี ถนอมทรัพยสิน 

12 18284 นาง สุนิสา ณ ทอง 

13 22038 นางสาว วราภรณ นวลสงค 

14 27957 นาย มนัส บุตรรักษ 

โรงเรียนสมเด็จเจาพะโคะ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03609 นายสุรินทร แกวขาว 

2 09033 น.ส.วรรณา คงเจริญ 

3 09953 นาย พิพัฒน อุบลสุวรรณ 

4 10591 นางพลิตา ชางสาน 

5 10731 นาง วณี เทพสุริวงศ 

6 11055 น.ส. สมนฤมล เพ็ชรมณี 

7 13245 นาง อัจฉรา เอียดบุญ 

8 13299 นายประวิทย เอียดบุญ 

9 13399 นาง จุฑามาศ อุไร 

10 14703 นาง รัตนาพร พิจิตร 
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โรงเรียนสมเด็จเจาพะโคะ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

11 15392 นางพวงเล็ก คงทอง 

12 17639 นางพิกุล ชูแกว 

13 17794 นาง จุไร บุญชวย 

14 20749 นางสาว ชนินนาถ แกวดีเลิศ 

15 21847 นางสาว นิสากร ทองคณารักษ 

16 23794 นางสาว สุภัคตรา รัตนรังษี 

17 24545 นาง อังสุธร ไชยชาญยุทธ 

โรงเรียนวัดดีหลวง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03619 นายนิพัฒน บริสุทธิ์ 

2 13944 นาง ประนอม ฉายกลิ่น 

3 13958 นางสาว สุวิมล จันทรรัตน 

4 15534 นายบูรณ นัคเร 

5 17002 นาง วรรณา สุวรรณขํา 

6 17527 นาง จุฑารัตน ผลิฟา 

7 17668 นางธนาภรณ มามวลทรัพย 

8 19684 นางอําไพ พงศไพบูลย 

9 19693 นางจินต แกวสุวรรณ 

10 20383 นาง แพรว จันแดง 

11 21422 นาง สมรัตน กาญจนวงศ 

12 22143 นางสาว รัชณี อินทสระ 

13 22202 นาง ศศิวิมล แสงอรุณ 

14 22656 นาง กรรณิการ ศรีกอเกื้อ 

15 23211 นาง สาธิตา สังขพันธ 

16 24741 นาง สมใจ วาจาสุจริต 

17 25224 นาง จุไล นัคเร 

18 27033 นาย พิศณุ โกมล 
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โรงเรียนวัดดีหลวง (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

19 27275 นางสาว ศิริยา รามแกว 

20 27879 นาง กันยารัตน ยังมีสุข 

โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่ 220 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01041 นางพรรณี สุวรรณวงศ 

2 03570 นางเอก คงมนต 

3 05482 นายคณิต สุวรรณมาลา 

4 07948 นายอุทัย คงมนต 

5 13501 น.ส. กัลยา แกวโสภาค 

6 15949 นายทวี คงอินทร 

7 16460 นาง บุปผา ชูชีพ 

8 17662 นาย ไตรรัตน ยุทธโกศา 

9 19347 น.ส. ภิรมร อินธนู 

10 19604 นาง ศิรภัสสร ยอดระบํา 

11 21987 นางสาว ปทมา ทิพยวารี 

12 25800 นาย ชัชวาล ศรีวโร 

13 27244 นาง สุเพ็ญญา ชวดุรงค 

โรงเรียนบานชะแม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03511 นางประยูร คชคีรี 

2 12818 นางจําเนียร สวัสดิรักษา 

3 14861 นาง สุพรรณี คิ้วนาง 

4 16057 นางกิตติ์ธัญญา พูลสวัสดิ์ 

5 18289 นาง ธนัชธร จันทรสวาท 

6 18764 น.ส.ศิริ ชูศรี 

7 19330 นางอํานวย จุทอง 
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โรงเรียนบานชะแม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

8 19333 นางวราภรณ แกวประดิษฐ 

9 20855 นางสาว สมถวิล อดทน 

10 21725 นางสาว อมรรัตน ไกรสุข 

11 27900 นาง ดิศราภรณ ยอดสุวรรณ 

โรงเรียนบานทาคุระ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 15434 นาย สุวิทย แกวสุวรรณ 

2 16516 นาย อํานาจ ปนทองพันธุ 

3 17195 นาง วรรณพร ปนทองพันธุ 

4 20403 นาง กัลยา ไชยานุพัทธกุล 

5 23268 นาง วรรธนัญ พูนยิ้ม 

6 25184 นางสาวชุติมา ทองคณารักษ 
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โรงเรียนวัดสนามไชย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03519 นางพรทิพย จุทอง 

2 03524 นางกานดา อินทรทอง 

3 03711 นางศรีนุย ไพศาล 

4 10585 นายจําเริญ จุทอง 

5 10816 นาย ประภาส ทองประหวั่น 

6 11944 นาย สมใจ ฤทธิเดช 

7 12416 นาง บุญเรือน เกยุรินทร 

8 12498 นาย สมพร สุขอนันต 

9 15155 นายจรูญ คิ้วนาง 

10 16058 นายจรินทร รัตนโอภา 

11 17748 นาย ประสาน แสงจันทร 

12 22203 นางสาว ภัทรณวดี ประนอม 

13 26942 นาง พรทิพย สุกใส 

โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03626 นาง พรทิพย แกวประดิษฐ 

2 25007 นาง สุพิษ สะขะโร 

3 25008 นาง กัญญา สิงหแกว 
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โรงเรียนวัดประดูหอม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07800 นางดารา รัตนอุไร 

2 09538 นายพิมนต รัตนมณี 

3 11779 นางเอื้อนจิตร รัตนมณี 

4 16389 นาง สุมล สังขพันธุ 

5 16390 นาง อนงค ชูชีพ 

6 18569 นาง ปาริชาต อินทรัตน 

7 22463 นางสาว กมลวรรณ ศรีสุวรรณ 

โรงเรียนวัดพังกก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03513 นาง สอิ้ง ทองประหวั่น 

2 03515 นางสาว อริสรา แกวภิบาล 

3 19584 นาย ปราโมทย รัตตโอภาส 

โรงเรียนวัดประเจียก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03571 นายอนงค วงศชวย 

2 10524 นายเจริญ นิลมาท 

3 10817 นายนิรันดร อินทรทอง 

4 11823 น.ส. จําลอง เพชรรัตน 

5 12073 นางสาว นวพร กลิ่นหวล 

6 15046 นาย อุดม แกวสะโร 

7 16635 นาง นฤมล ชูชีพ 

8 16971 นาย ประจวบ นาคมรกฏ 

9 17772 น.ส. ภัทราวรรณ ทองอยู 

10 22239 นาย จําเริญ แกวสวัสดิ์ 

11 27885 นาง จําเนียร ถนัดอักษร 

12 27933 นาง ปานนุช เรืองโรจน 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดบอแดง 

โรงเรียนวัดบอแดง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01443 นางปยวรรณ ทับลังก 

2 03613 นางชาลินี ลองเซง 

3 03645 นายกมล อนุดิษฐ 

4 03651 นาง ภิญญา ไชยชนะ 

5 06950 นายโกวิท รัตนคํา 

6 14218 นาง สมร สังขแกว 

7 15825 นาย สุธน ชูไพร 

8 15907 นาง ฉวีวรรณ ซุนสุวรรณ 

9 16636 นายบุญลือ จันทรมาส 

10 17201 นาง กัญทิมา ทองเต็ม 

11 18306 นาง สุภา แกวบริสุทธิ์ 

12 18336 นาง อุบลรัตน ฤทธิ์เดช 

13 19499 นาง สุภาภรณ ผอมนะ 

14 21827 นาง จุไรรัตน หนูมิตร 

15 22021 นางสาว สุภี นวลชื่น 

16 22046 นาง ธีระภา ธรรมราช 

17 23213 นาง มันทนา แสงชวง 

18 23214 นาย สมพงค แกวละเอียด 

19 09131 นางวไลพร หนูเรือง 

โรงเรียนวัดทาหิน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07803 นาย สมใจ วรกรรณ 

2 09626 นาง นุชรี พิทักษธรรม 

3 09627 นาง ประไพ สุขมี 

4 10437 นายมนตรี ดิสวัสด์ิ 

5 10465 น.ส. ละเอียด สงศร ี
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โรงเรียนวัดทาหิน (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

6 12508 นาง สุนีย นวลสกูล 

7 13343 น.ส. จิตรา โภชนกิจ 

8 14810 นาง สมใจ ขาวสนิท 

9 18104 น.ส. เบ็ญจพร ชูหมุน 

10 18357 นาย สุพจน ขาวอินทร 

11 18762 น.ส. กัญญาชิต ชูแสงจันทร 

12 18807 นาย ทรงเกียรติ แกวศรี 

13 22234 นางสาว พิมลรัตน จันทระ 

14 22742 นาง จริยา หาญณรงค 

15 24138 นาง นิตญา ละมายพันธ 

16 24974 นาย กมลชัย ทองสีดํา 

17 27710 นาย วรวุธ เชาวพอง 

โรงเรียนบานวัดใหม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03592 นาย ประกอบ บุญยะตุลานนท 

2 03594 นางวัลลี เลี่ยนวงศ 

3 03695 นาย ประสงค โชติชวง 

4 07947 นาง นภาพรรณ นิ่มตรง 

5 13236 นาย ยงยุทธ สวัสดิรักษา 

6 15644 นาง สมมิต พวงสอน 

7 15994 นางยุพิน เพ็งจํารัส 

8 16055 นาย จรูญ ศรีนวล 

9 16970 นาง มาลี ไชยชนะ 

10 17316 นางดวงแข ศรีนวลขาว 

11 19463 นาง ฐาวิณี กาญจนา 

12 22955 นาง วันดี ชิตเชี่ยว 

13 23449 นางสาว จรัสศรี นุธรรมโชติ 
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โรงเรียนวัดผาสุกาวาส 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03525 นางจินดา อุโฆษผล 

2 03527 นางกัญญา เชี่ยวชาญ 

3 03528 นายอุดม ฉุนประดับ 

4 03530 นายชวง ปานแกว 

5 03531 นางถวิล คงเอียง 

6 03646 นาย นิคม ศรีนวล 

7 03972 นาง ผะอบ เดชทองจันทร 

8 08474 น.ส.บุญรอด สิงหนะ 

9 10991 นางนงเยาว แสงราวี 

10 11136 นาย นพพร เดชทองจันทร 

11 11263 นางศรียา ฉัตรนภดล 

12 14221 นางกัลยา พลฤทธิ ์

13 16029 นางวรรณี ศิริมุสิกะ 

14 16030 นาง ปนัดดา โครธาสุวรรณ 

15 19049 นาง ฐิชาคร เปรมใจชน 

16 19084 นางพรทิพย ไกรวงศ 

17 22637 นางสาว อักษร รุงเรือง 

18 23561 นางสาว จารี แสงอรุณ 

19 23954 นางสาว ดวงพร ขุนธนูศิลป 

20 24266 นาง สมทรง วุฒินันท 

21 27583 นาง สุพรรษา ธรรมเจริญ 

โรงเรียนวัดโพธิ์กลาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 15917 นาย วิชิต ซุนสุวรรณ 

2 17911 นาง อารยา อนันตพันธ 

3 19540 น.ส. วัชรี หนูสงค 
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โรงเรียนชุมชนบานบอประดู 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01883 น.ส. อารมณ ชูโชติ 

2 03647 นาย ชนิตย คณะทอง 

3 03685 นายฉลอง พิรุณละออง 

4 03688 นางประโลม ทุมโฆสิต 

5 03691 นางยุพิน ธรรมเจริญ 

6 03696 นายเอกชัย อํามาตย 

7 03701 นางละเอียด มากมี 

8 03703 นางละเอียด อํามาตย 

9 08106 นางเอื้อน นิลมาท 

10 09957 น.ส.สุนิตย สุวรรณมณี 

11 10727 นาง ประทุม รักทรัพย 

12 14102 น.ส. ขจีพรรณ จันทระ 

13 15437 นาง ปาลีวรรณ สิทธิการ 

14 18967 นาง สุพัตรา ศรีออน 

15 22386 นาง ชุลี ซุนสุวรรณ 

16 22943 นาง ธะนิตย นวลละออง 

17 23212 นางสาว สงวนศิลป สังขพันธ 

18 28076 นาง กาญดา โชติธรรม 
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โรงเรียนวัดจันทน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03541 นายวุฒิพงษ บุญสนอง 

2 03542 นางอรทัย จิตประพันธ 

3 09417 นายพรเพชร วรพงศพัฒนา 

4 18787 นาง นิตยา จันทรแกว 

5 19226 นางชวนพิศ สุวรรณสะอาด 

6 26533 นางนราภรณ เธียรรัตนดลเดชา 

7 27056 นางสาว ฒุลิกา แสงสุวรรณ 

8 27565 นาง ชัญญญาณ ศรีพิเชียร 

โรงเรียนวัดหวยลาด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06056 นางสมบูรณ จันทรศรีบุตร 

2 10743 น.ส.จริยา สุนทะโก 

3 12559 นางปรีดา ดิสวัสด์ิ 

4 15097 นาง อัมพา ชุมศรีเมฆ 

5 19580 นาง สมเพียร สุวรรณหงษ 

6 23795 นาย บรรเทิง ขวัญหวาน 

7 27713 นาง ละมาย ยิ้มยอง 

8 27714 นาง สุภาพ ประดับแสง 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานหนาทอง 

โรงเรียนบานหนาทอง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04738 นาง ประทุม หนูแท 

2 18984 นาง พรรณี สังขสุวรรณ 

3 21490 นาย ไมตรี ขุททกพันธุ 

4 23165 นาง จิราภรณ จันทรหอม 

5 26300 นาย สุวิทย ชวยเทพ 

6 27785 นางสาว กุลภัสสรณ เทพทอง 

โรงเรียนวัดเถรแกว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04615 น.ส.ลํายอง ภูมิวณิชกิจ 

2 09379 นาง สุคนธ ละอองรัตน 

3 11115 นางสุวดี เจริญรัตน 

4 11116 นาง อุไรวรรณ บุญศรี 

5 15243 นาย ประกอบ บุญรอด 

6 16557 นาง จุไรรัตน พรอมมูล 

7 17126 นาง อรพิน มณีชวง 

8 20878 นางสาว จุไรรัตน สมบูรณมาก 

โรงเรียนวัดใหญ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03886 นาง มยุรา ไพโรจนบวร 

2 04639 นายจําเริญ วาจาสจุริต 

3 16294 นางเพิ่มสุข เลี่ยมช ู
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โรงเรียนวัดพังตรี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 09773 นาง สุริรัตน อธิปญญา 

2 10722 นาย สวัสดิ์ อาษาสุจริต 

3 21808 นาง วิลาส มณีชวง 

4 22723 นางสาว ปราณี ชวยหนู 

5 26026 นาย ปญญา สุขโข 

6 26027 นาง วรรณี สุขโข 

7 28200 นาง ลัดดาวัลย สุวรรณชาติ 

โรงเรียนวัดหนาเมือง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04757 นายอํานวย มากกําเนิด 

2 04758 นายจิต คงกูล 

3 04760 นางดรุณี จันทรเรือง 

4 04763 นาย สมพงค เทพสุริวงค 

5 04764 นายพวงพัชร พุดแกว 

6 04934 นางอาภรณ ขุททกพันธุ 

7 10090 นาง อุไร เจิมขวัญ 

8 14656 นางนงเยาว มณีพรหม 

9 21292 นางสํารวย ชํานิธุระการ 

10 21989 นางสาว สุภาภรณ คิ้วนาง 

11 22657 นาง บุญญา เพชรจํารัส 

12 22980 นาง ซิตีฮาหยาด หวังเด 

13 23171 นาง ลียานา ดูหละ 

โรงเรียนวัดพังยาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04799 นาย ไสว ศรีเกตุ 
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โรงเรียนวัดสามี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04888 นางจริยาภรณ สุวรรณ 

2 12335 นาง ละมุล ไกรดิษฐ 

3 15380 นาง ศุภลักษณ ศรีวิเชียร 

4 18616 นาย อุดม สังขคง 

5 19477 นาง พวงทิพย วงศสุวรรณ 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04709 นางอังศุมาลิน หงษทอง 

2 04881 นาย สวัสดิ์ ดวงชวย 

3 04906 นาง วรรณี ดวงชวย 

4 07382 นายเฉลิมฤทธิ์ จิตบรรจง 

5 10724 นาง ดวงพร สวางจันทร 

6 11342 นาย ทวนทนง มากศรี 

7 15680 นายอรรถพล สังขคง 

8 19579 นาย สุเทพ สุวรรณหงษ 

9 22607 นางสาว จิราพร บํารุงรัตน 

10 26601 นางสาว ปญชลักษณ ใสธร 

11 27672 นาง บรรณพร นงรัตน 

12 27740 นาง นิรมล พรหมยา 

13 27786 นางสาว สุขิตา สุวรรณนัง 

14 28185 นาง เฉลิมศรี ปาณะศรี 
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โรงเรยีนวัดแจง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04697 นายจรูญ สุวรรณ 

2 16856 นายปรีชา เลื่อนลอย 

3 20069 นาง ดวงกมล ขุนนุย 

4 27646 นางสาว ณัฐิดา อะตะราใจ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนชุมชนวัดสามบอ 

โรงเรียนชุมชนวัดสามบอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04662 นางจรินทร สุจริตธุระการ 

2 04815 นาง รจนา บุษบงค 

3 04820 นางวิจิตร พันธุคง 

4 04825 นาย สมชาติ ทองแปน 

5 05156 นางอุทัย กิ้มสวัสดิ์ 

6 07681 นาง บุญสนอง อุบล 

7 08115 นาง สงวน โกศลสุรัตน 

8 08236 นางอารี สุจริตธุระการ 

9 08354 นางเฉลิมศรี โมสิโก 

10 09077 นางบุญชิดา พรุเพชรแกว 

11 11636 น.ส. ภิรมย บุญเจริญ 

12 11700 นางสุคนธ ศรีสวาง 

13 12051 นางอัมมร ชูชื่น 

14 12679 นาง ชุติมา ทองชวย 

15 12910 นาย สัมฤทธิ์ จันทรแกว 

16 15532 นางอังคณา โภชนกิจ 

17 16078 นาง พยอม สมบูรณมาก 

18 18596 นาง พวงเพ็ญ สังขคง 
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โรงเรียนวัดสีหยัง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04768 นายปรีชา จันทรเรือง 

2 04783 นางอุไร สุวรรณชนะ 

3 04792 นาง ประคอง บุญรอด 

4 04801 นายสุทธิ์ประพันธ พูลภักด ี

5 04802 นางนบนอบ จิตสมบูรณ 

6 04803 นางกัลยาณี พูลยรัตน 

7 04808 นายประเสริฐ โภชนกิจ 

8 04809 นางสมศรี มีสัจจานนท 

9 04811 น.ส. สมหมาย ธนะพิทักษ 

10 04812 นางสุคนธรัตน สังขคง 

11 04918 นาง นงลักษณ แกวเอียด 

12 08723 นาง ชุติมา พูลยรัตน 

13 17994 นาง ลักษมณ ชางสาน 

14 27782 นาย โอภาส บุญรอง 

โรงเรียนวัดประดู 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04765 นายประถม สุวรรณชนะ 

2 04806 นาง สุภรณ ชางขุด 

3 04860 นาง สุดา ภิญโญ 

4 08563 นางพรเพ็ญ รัตนพงศ 

5 14511 นางสาว วิไลวรรณ ตรีโชติ 

6 22662 นาง บุบผา ทองแทง 
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โรงเรียนวัดสน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04649 น.ส.อุทัย วิจิตรฐะพันธ 

2 04651 นางอมรา รสิตานนท 

3 04707 นาย ณทัต พรุเพชรแกว 

4 10963 นายปรีชา บรรจงรัตน 

5 12953 นายสมหวัง ไชยสวัสด์ิ 

6 13629 นาย ประทีป ชูเชิด 

7 15480 นายจรูญ แสงแกว 

8 15625 นางบุญเหิม สุคนธร 

9 15626 นางระยอง สุคนธรส 

10 16766 นาย สุทธิ ไชยานุพัทธกุล 

11 19645 น.ส. อารี หนูรักษ 

12 28112 นางสาว ศิรินทรพร มุสิกะพงศ 

โรงเรียนบานบอตรุ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03521 นายคนอง ชางขุด 

2 04777 นางบุบผา จินตสุทธิศักด์ิ 

3 04782 นาย ปราโมช ชุมภูแสง 

4 04787 นาง สนิตย พุดซอน 

5 07369 นาย อุดม สมบูรณมาก 

6 08724 นาง สุภาพ เกตุมุณี 

7 09220 นายสาธร เจิมขวัญ 

8 09416 น.ส.อารีย บรรจงรัตน 

9 12786 นางอนงค วิจิตตเจริญวัฒนา 

10 12788 นาง ปรานอม อิสสระ 

11 13790 นาง สุภรณ ยอดรัตน 

12 16325 นาง พิชยญา ชุมภูทอง 

13 16481 นาง รพีพร เลื่อนลอย 
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โรงเรียนบานบอตรุ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

14 16482 นางอรอุมา เกษตรสมบูรณ 

15 17727 นาง ยินดี แกวกระบัตร 

16 18281 นายชํานาญ เจริญวัฒนา 

17 20530 นางดุสิดา จิตโสภา 

18 27092 นาย ณรงค เพชรรัตน 

19 27561 นางสาว วราภรณ ชูโชติ 

โรงเรียนวัดเจดียงาม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04874 นางบุญถนอม ภิญโญ 

2 04876 นางสุพิศ สังขคง 

3 09395 นางกัญญา ทองแดง 

4 09396 นางเฉลิมขวัญ ดวงดี 

5 11599 นางวิไล นิ่มหนู 

6 12620 นายพิสูจน จิตสมบูรณ 

7 14935 นาง พรศรี รัตนบรรเลง 

8 15535 นาง ถวิล วรขันธ 

9 16696 นางประภา ทองแปน 

10 19651 นาง อุบล สุวรรณมณี 

11 21031 นาย ดํารงคเกียรติ ทัพชัย 

12 21522 นางสาว จตุพร อินทรคีรี 

13 22322 นางสาว วิไลลักษณ พรหมมนตรี 

14 23225 นายพีรศักด์ิ พวงสอน 

15 23301 นางสาว ณัฐวดี อินทรคีรี 

16 23622 นาง กัญจนกนก ตุกชูแสง 

17 26783 นาย สุธรรม คําสุวรรณ 

18 28103 นาย โอฬาร มาแดง 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 

โรงเรียนวัดศาลาหลวงบน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04648 นาย อนันต ชูชื่น 

2 04670 นางอรุณ ภัทณ ี

3 04845 นางบุญธรรม โททอง 

4 09774 นางอุไรวรรณ รอดรักษ 

5 16371 นาง เบญจพร วิภูพงศไพศาล 

6 19713 นาง โสภา ไกรมุย 

7 20918 นาง บุบผา ริมหนองเรือ 

8 22931 นางสาว เยาวพา ยังชวย 

9 22932 นาง ชฎาภรณ วิรุณพันธ 

โรงเรียนทาบอนมิตรภาพที ่90 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 09149 นาง ธัญวรินทร โทธรัตน 

2 10872 นางวลัย ดวงโภชน 

3 11051 น.ส. ผกาวดี ปญญวรรณศิริ 

4 11061 น.ส.อมรรัตน ถาวรวิสิทธิ์ 

5 11345 นายไสว ดวงโภชน 

6 12127 นาย ลิขิต ชูแกว 

7 16368 นาย สุนันต ธีระบัญชร 

8 16518 น.ส.อําพน แสงดี 

9 20081 น.ส. มะลิ ศรีสุข 

10 26470 นาย มานะ ตาเดอิน 

11 27132 นางสาว นริศรา บุญจันทร 
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โรงเรียนวัดปากแตระ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11054 นาง ละออง ชุมภูแสง 

2 11268 นาย จรัญ สังขดวง 

3 14087 นาย กมล อุนสอน 

4 16694 น.ส. สุทธิดา วัชรอดิศัย 

5 17709 นาง ยุพา หมุนศรี 

6 18269 นาง อาภาภรณ จันทรรงค 

7 18402 นาง อนงค ปานคง 

8 27547 นาง เยาว กิ้มถอง 

9 28215 นาย พัฒนวัตร มณีมัย 

โรงเรียนวัดตะพังหมอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04715 นางรวมพร โชติมณี 

2 04904 นางแจมจรัส แกวพิจิตร 

3 05551 นาย กฤษณ แสงฤดู 

4 12710 นาย สวัสดิ์ คงเอียง 

5 14647 นาง ศรีวพร เนาวสินธ 

6 19378 นางศิริพรรณ ขุนแกว 

7 22094 นาง สุธาสินี ชูเชิด 
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โรงเรียนบานรับแพรก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11082 นาย บุญธรรม ชูหลอง 

2 13569 นายประสิทธิภาพ ปานทอง 

3 16172 นาง สุณีพร หนูเขง 

4 16816 น.ส. สุพรรณี ทิพยมนตรี 

5 17317 นาง จําป ฆังคะสุวรรณ 

6 17703 นางประภา กาญจนธาร 

7 17704 นางละออ บุญชู 

8 19603 นาง พรเพ็ญ หัตถา 

9 22236 นาง กัลยา หนูคง 

โรงเรียนบานมาบบัว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04769 นางกานดา ทิพยจันทร 

2 04774 นาง ณัฐธิดา โชติมณี 

3 09447 นาย พิภพ ศรีออน 

4 12411 นาง สุวิภา สุขธร 

5 14525 นาง ละมัย นามสุข 

6 16881 นาย ไชยฤทธิ ์ เชาวแกว 

7 19062 น.ส. ฉลวย ทองเกลี้ยง 

8 21484 นาง นารี ทองฉิม 

9 22768 นาง สายใจ นิลพงศ 

10 22770 นาย พงคศักดิ์ สุวรรณขํา 

11 23642 นาง วันวิสาข จันทะภาโส 

12 25954 วาที่ ร.ต.หญิง สิริรัตน นกแกว 

13 26675 นาย สมบูรณ ทองกรด 

14 27246 นาง วรรณวิสา นิยมเดชา 
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โรงเรียนวัดศาลาหลวงลาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04925 นางสุภาวดี มาศิริ 

2 07882 นาง วรรณี ศรีออน 

3 15906 นาง วิมล สังขแกว 

4 26312 นายนพดล สุขพันธุ 

โรงเรียนวัดคลองเปด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03880 นางสุมล อุปถัมภ 

2 15381 นาง วรินทรา ยุระพันธุ 

3 19235 นาง อมรรัตน วงศพระจันทร 

4 26684 นางสาว มณีรัตน มณีโชติ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนราชประชานุเคราะห 11 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 11 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04746 น.ส. พรศรี ชางสาร 

2 04895 นาง วรรณี มีชัย 

3 09633 น.ส. สมร กาลรักษ 

4 09635 นางโสภา ชลสาคร 

5 15140 นาง จิราภรณ จันทรแกว 

6 16853 นาย อากรณ บุญศิริ 

7 17481 นายฉลอง พวงพ ี

8 18210 นาง พเยาว อนุเชษฐรักษ 

9 18353 นาง วันดี ดวงฉีด 

10 18499 นาง เครือวรรณ อินศรีไกร 

11 23003 นาง นิตธิญา ศรีราช 

12 25034 นางสาว จินดา จันทรมาลี 

13 25035 นาย เรวัช ดวงฉีด 

14 26431 นาย พนม บุญฤทธิ์ 

โรงเรียนวัดทุงสงวน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 15730 นาง อารี โรจนเกษตร 

2 18103 น.ส. วรรณา ทัพชัย 

3 20589 นางมณทิพย สุขใส 

4 25329 นาง จันจิรา เพ็ชรสงคราม 

5 26744 นางสาว ออนศรี ทรงเดชะ 

6 27945 นางสาว รัตนานุกูล ปจฉิมศิริ 
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โรงเรียนบานแมใหญ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04927 นายสมพร สุวรรณโณ 

2 11341 นางวราภรณ สุวรรณโณ 

3 15628 นาย บุญยืน บุญศิริ 

4 20643 นาง อรทัย อินแกว 

โรงเรียนวัดหัวคุง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04677 นายสมศักด์ิ จาริคุณ 

โรงเรียนวัดบางหรอด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11594 นาง ธนิตา ยวนแหล 

2 25606 นางสาว ณภัทร สายชวย 

โรงเรียนบานมาบหัวทีง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04647 นายบพิตร เดชทองจันทร 

2 11366 นาง นภาพร ทองนุน 

3 16757 นาง จิรวรรณ ขําดํา 

4 23442 นาย กิติ นิคมจิตต 

5 23447 นางสาว อุไรรัตน แสงสุวรรณ 

6 25176 นาง ดนูวดี สุขสวาง 

7 25177 นางสาว สุธาสินี มุณีศรี 

8 25628 นาง บุญญา เทพพรหม 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดผักกูด 

โรงเรียนวัดผักกูด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04915 นาย ประยูร สังขคง 

2 04917 นาย อํานวย ชมเชย 

3 14196 นาย สุพจน สุขธร 

4 18607 นาง ธันยมัย สังขคง 

โรงเรียนวัดบานใหม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04838 นายวิรัตน พงศไพบูลย 

2 09540 นางปราณี แสงจันทร 

3 10867 นายประเทือง ไพจิตร 

4 14991 นาย ไพฑูรย เทียบทอง 

5 15678 นาง วิลาศ ปาณะศรี 

6 19715 น.ส. ฟอง คงทอง 

โรงเรียนวัดจาก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03765 นาย สุริยา อักษรชื่น 

2 04701 นางลําดวน เดชทองจันทร 

3 04728 น.ส. ประเทือง ใสละมาย 

4 10088 นางจุไรรัตน บุญมี 

5 14990 นาง สุมลฑา เทียบทอง 

6 17812 นายเสง สีจันทร 

7 21783 นาง ศศิประภา รัตนมาลา 

8 25066 นายวิภาคย สุบรรพวงศ 
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โรงเรียนวัดหัววัง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11365 น.ส. พยวง จันทรโชติ 

2 21250 นางสาว ลําใย ไชยสาล ี

3 23307 นาย อนุภาพ ดวงไข 

โรงเรียนบานขี้นาก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04606 นายจารึก วัฒนกุล 

2 04609 นายกําพล จันทรัตน 

3 14142 นางละเอียด มณีโชติ 

4 14242 นาย โอรัก ผอมนะ 

5 20667 นางสาว อรวรรณ สัจจาวงศวณิชย 

6 21681 นาง สุนีย สุวรรณพนัง 

7 21934 นาย สมปอง เซงอั้น 

8 23953 นางสาว รุงนภา บุศดีวงศ 

9 25194 นางสาว วิชุดา ไชยศรี 

โรงเรียนวัดมหาการ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04878 นาง สุมิตตา ชวงชู 

โรงเรียนบานมหาการ-เฉียงพง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04656 น.ส. ละมล เตาหิม 

2 04909 นางภัฏพร ศรีกฤษณ 
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โรงเรียนวัดหัวเค็ด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07710 นางเบญจพร แกวนพรัตน 

2 16855 นาง บังอร เรืองนุน 

3 21585 นาง วรรณี วองไว 

4 26333 นาย อภิรัฐ จันทรักษ 

โรงเรียนบานระโนด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04654 นาง สมศรี อนัตพงศ 

2 04655 นาง พรศรี โสเจยยะ 

3 04762 นางละเอียด ขุนสีแกว 

4 07396 นาย ทวีสิน แกวทอง 

5 08501 นาย ชนพัทธ ชูเขียว 

6 08502 นาง บุญศรี ไพจิตร 

7 09075 นายนรินทร จินดารักษ 

8 09397 นาย สงัด รามวงศ 

9 09765 นางพิมล ชางสาน 

10 11697 นาง สุดี วรรณจาโร 

11 13014 นาง สุนันทา ทองดวง 

12 15481 นายสิปปนนท ปนสุวรรณ 

13 16467 นาง มุกดา คงยก 

14 17737 นางวิไล ปานซาย 

15 17869 นาง พุมพวง สังขพงศ 

16 18148 นาง เกษศินี อินทุเศรษฐ 

17 18690 นาง ขวัญเรือน ชวยนุกูล 

18 19439 นาง พิชญญา เนคะมัชชะ 

19 19627 น.ส. ณัชญสุนันท หมุนศรี 

20 19646 นาง สุดา เรืองศรี 

21 19704 นาย ดําเนิน ทองยอด 
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โรงเรียนบานระโนด (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

22 21096 นาง สุภาพร ศรีนวลขาว 

23 22930 นาย ผดุงศักดิ์ ชุมอินทร 

24 22941 นาง ประเทียบ มณีออน 

25 26951 นางสาว ดวงกมล แกวเกลี้ยง 

26 27533 นาย สุภสร คงอินทร 

27 28184 นาย สุชาติ ปาณะศรี 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดเกษตรชลธ ี

โรงเรียนวัดเกษตรชลธี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04684 นายเจือ ตุกชูแสง 

2 04688 นายสุทิน ยอดแกว 

3 04691 นาง จรรยาณี พูลภักด ี

4 04696 นางละเอียด ตุกชูแสง 

5 04698 นางสมหวัง จินดารักษ 

6 08663 นางยุพิน สุวรรณมณี 

7 08664 นายไพโรจน สุวรรณมณี 

8 10636 นาย สุพรรณ กาฬศิริ 

9 11339 นาง ขวัญตา ขุททกพันธุ 

10 11789 นาย บรรจง รัตนชาติ 

11 11908 นาย อนันต ศิรินุพงศ 

12 13284 นาย นิพนธ จันทรเจริญ 

13 14390 นาง เกษร ขุนราช 

14 21839 นาย ธีระ รัตนมาลา 

โรงเรียนชุมชนวัดบานขาว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10638 นางศุภาภรณ กาฬศิริ 

2 12618 นายปรีชา ดีเอียด 

3 16249 นาง อุนใจ เสนเกื้อ 

4 23439 นาย สนั่น เสิงขุนทด 

5 23583 นาง อวยพร ดําชู 

6 23587 นางพิลาสลักษณ ชื่นจิต 

7 25087 นางสาว เสาวภา พิณนุกูล 

8 26344 นาง จิรพรรณ กาวชู 

9 26360 นาง กุลภัสสรณ มวงแดง 
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โรงเรียนวัดหัวปา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01483 นาย จรูญ สังขดวง 

2 04731 นาย วัฒนา ดําแดง 

3 04902 นายนิกร ทองบัว 

4 14074 นาง พูนศรี ขวัญแกว 

5 14900 นาง สุทธิมา รัตนะ 

6 15948 นาง อําพันธ เกลี้ยงแกว 

7 16173 นายสมพงศ สังขดวง 

8 16972 วาที่ ร.อ. ศักดา หอมขาว 

9 17026 นาง ละเมียด ศิริรักภักดี 

10 17407 นาย ไพบูลย สังขแกว 

11 19770 นาย วจิัย บัวแดง 

12 26947 นางสาว ภาวิดา นิลเอสงค 

13 27134 นาง อโนทัย แกนบุญ 

14 27910 นาง เกสร จันทรนาค 

โรงเรียนวัดคูวา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04850 น.ส. สุคนธ หนูแกว 

2 04852 นางอุไร เพงพิศ 

3 04853 นายปาน เพงพิศ 

4 09148 นาง ปรานี ออนประเสริฐ 

5 24565 นาย สมใจ ศิริรักภักดี 

6 25033 นางสาว วิไล หวาหลํา 
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โรงเรียนบานดอนแบก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04897 นายสมัคร เทพทวี 

2 04898 นาง กชพร โกศลธนภัค 

3 07179 นาย ปราโมทย โรจนเกษตร 

4 09083 นาง นิยะดา ใชฮวดเจริญ 

5 25141 นางสาว ชุฏิกาญจน มายาสัน 

6 26862 นาง ดาปนีย ยศอาลัย 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดแหลมบอทอ 

โรงเรียนวัดแหลมบอทอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07371 นาย พิทักษ ตุกชูแสง 

2 07374 นางกาญจนา สุวรรณมณี 

3 07376 นาย บุญเหม ดิสระ 

4 08406 นาย สุวรรณ พุฒคง 

5 12145 นาง จุรีรัตน นิระภัย 

6 20673 นาง สุดิ้น นาควารี 

7 21245 นางสุทธดา กิ้มเสง 
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โรงเรียนชุมชนวัดเชิงแส 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05748 นางศุลีพร ปนทองพันธ 

2 07341 นางพยอม เรณูมาศ 

3 07342 นางนวนิตย ชัยเชื้อ 

4 07353 นางกรองกิจ ชุมทอง 

5 07363 น.ส.จุไรรัตน ไตรเวทย 

6 07674 นาง เปญญาภรณ อินทรัตน 

7 11942 นายบุญเสริม เนติชัย 

8 12711 นาย วิรัตน หาแกว 

9 12880 นาง เอกลักษณ บุญเอียด 

10 19632 นาง เปรมฤดี จันทสงค 

11 22606 นางสาว สุมนตทิพย ธรรมชาติ 

12 26426 นางสาว ปติณญา ลอยลิบ 

โรงเรียนบานรัดปูน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07332 นาง จรัสศรี จุลนวล 

2 07334 นาง ประภา คงวัดใหม 

3 08854 นาง ประภา ตุกชูแสง 

4 12564 นาง เฉลิมวรรณ หาแกว 

5 16393 นาง ภัทรานิษฐ สวยงาม 

6 19445 นาง เจียมจิตร แกวเจริญ 

7 26714 นาย พงศักดิ์ ทองชวย 
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โรงเรียนวัดทุงบัว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07326 นายบัญญัติ สุวรรณรักษา 

2 07343 นายเชื้อ ชัยเชื้อ 

3 07355 นาย สมจิต บุญตามชู 

4 07357 นาง มลิวัลย สุวรรณมณี 

5 07360 นาง พินฤดี รัตนคช 

6 07367 นางสมจิต จันทิกาแกว 

7 07401 นาง ผกาพรรณ ไชยวงศ 

8 07421 นาย ถาวร พุฒคง 

9 07874 นางสุนีย ภิรมยศาสตรกุล 

10 09718 นางดวงพร เกื้อหนุน 

11 10149 นาง จุฑาทิพย พุฒคง 

12 11567 น.ส.ศุลีพร วิริยะสมบัติ 

13 13521 นางปราณี บัวจันทร 

14 13522 นาย เคียง เทพบุตร 

15 13523 นายนิพนธ เพ็ญมาศ 

16 17345 นาง จิรนา ยี่ซาย 

17 20788 นาง อรรนฉพร แกวทอง 

โรงเรียนวัดโรง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07373 นายจิต แกวพิจิตร 

2 07384 นาย วิเศษ ชุมยอย 

3 07388 นาง อาภรณ หนูทอง 

4 07390 นาย สมพงศ หนูแท 

5 07394 นาง ชาลี รัตนชูศรี 

6 14686 นางจําลอง เนติชัย 

7 17863 นาย วิสุทธิ ชุมยอย 

8 25391 นายสุรพงษ ยุตบุษยจารุ 
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โรงเรียนบานแหลมหาด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07400 นาย ไมตรี ศรีมันตะ 

2 08981 นางเจริญ ขุนราช 

3 08983 นาง วิจิตต ศรีมันตะ 

4 11291 นาง ธัญญชนก นิลรัตน 

5 17671 นาย โชค หอมบุตร 

6 17862 นาง เกษมสุข หอมบุตร 

7 17978 น.ส. ประไพ แสงแกว 

8 22260 นาง วรรณา ชางเหล็ก 

โรงเรียนวัดกาหรํา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07387 นาง จํานงค ทองสีดํา 

2 07403 นางกัลยา ชูแสง 

3 07404 นางนิภา สุวรรณรักษา 

4 07413 นายสวน มั่งม ี

5 07415 นาง พนอศรี บุญตามชู 

6 09097 นางวาณี พวงมณี 

7 12778 นายอวบ ทองสีดํา 

8 14786 นาง กัลยา คํามณี 

9 15310 น.ส. เผือน ชวยจันทร 

10 15762 นายครื้น พวงมณี 

11 19547 นาย ทินกร มากจันทร 
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โรงเรียนวัดอาวบัว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 08494 นายไพศาล สาโรจน 

2 10490 นาง พรเพ็ญ จันทรัตน 

3 11290 นาง สายอํามร ดิสระ 

4 11905 นาง ธนวรรณ สุวรรณวงศ 

5 16764 นาย เดชา จันทิกาแกว 

6 17833 นาย ประเสริฐ ศิริรักษ 

7 18330 นาง มณทิรา ไฝทอง 

8 18413 นาย อรุณ ไฝทอง 

9 20076 นายนิกร แสงทอง 

10 20786 นาย ประมูล อักษรวงศ 

11 20787 นาง เฉลิมทอง อักษรวงศ 

12 23028 นาง จําป รัตนวงศ 

13 24624 นาง อัมพร คงประมูล 

14 26028 นาย มนัส ศิริพร 

15 26531 นาง ดุษฎี ตติยาภรณ 

16 27148 นางสาว สุชาดา ปาณะศรี 
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โรงเรียนวัดโตนดดวน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06680 นางบุญปลูก ศรีสุวรรณ 

2 07368 นาย สมหมาย จันทิกาแกว 

3 07389 นาย สุนทร ไชยวงศ 

4 07416 นาง สุภาพร แกววงศ 

5 07436 นายลิ่ม คงชู 

6 07439 นาง จริญญา แกวทอง 

7 08980 นาง กุศล รัตนพันธ 

8 17300 นาง จรินทร ชุมยอย 

9 17665 นาง จินดา จันทรเพ็ญ 

10 19843 นาง สุพรรณิการ ขุนสะทัง 

11 26361 นางสาว นาตยา นิชลานนท 

โรงเรียนบานโคกแหว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 20077 นาง บุญยงค เพชรสงคราม 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดโพธาราม 

โรงเรียนวัดโพธาราม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07089 น.ส.ผลธรรม หนูคง 

2 07453 นายเพียร เพชรสกุล 

3 07508 นายสวาง รัญเพชร 

4 07524 นางเรณู รัญเพชร 

5 07526 นางอภิรดี ผิวดี 

6 07527 นางบําเพ็ญ บัวนอย 

7 07528 นางเมธีณี เมธากุล 

8 10243 นายปรีชา ปานเมือง 

9 10278 นาย เสถียร จิตภักดี 

10 13971 นางอรวรรณ รูปสูง 

11 13977 นายการุณ เพ็ชรมณี 

12 14707 นาง อรไท สีสวนแกว 

13 16198 น.ส. นิตย ประสมพงศ 

14 16566 นาง สุชีรา หนูสวัสดิ์ 

15 16626 นายธวัช นวลนิล 

16 17694 นาง ผองศลิป มิ่งยอด 

17 19291 น.ส. อัมพร คงเจริญเมือง 

18 19649 นางสุคนธ ยอดสกูล 

19 21300 นาย สุริยัน จัตุธรรม 

20 22246 นาง วาสนา ยะถาวร 

21 26582 นางสาว จุฬารัตน ธัมโร 

22 26779 นาง ธนพร นันตธนะ 
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โรงเรียนวัดทุงฆอโฆสิตาราม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00226 นายไชยยา ศรีบุญเรือง 

2 07448 นางระรวย คําแหง 

3 07449 นางทัศนีย สีดําออน 

4 07451 นางเกศอร อาคาสุวรรณ 

5 07452 นางผองศรี มณีนวล 

6 07454 นางอนงค วรรณสุวรรณ 

7 07455 นายอรรถ ศรีมะคะ 

8 07476 นายผล จันทรชูโต 

9 07486 นางศุภานนั สังขวรรโณ 

10 07505 นาง อุไร ชาติดํา 

11 08251 นาย เกษม พรมเพชร 

12 09374 นาย ณรงค สังขวรรโณ 

13 13573 นาง สายพิน เพ็ชรสกูล 

14 14009 น.ส. วิชชุดา กุฬานุวัฒน 

15 15683 นางบุญธรรม ธรรมศาสตร 

16 15909 นางรัมภา ศรีมะคะ 

17 21229 นาย ภูมินทร ทองคงแกว 
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โรงเรียนบานควนจง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07151 นาง เสนห รัตนถาวร 

2 07457 นางภัทร ี พานิช 

3 07462 นาย ธนา ธรรมเสน 

4 07464 นายชัยวัฒน รัตนพงศ 

5 08521 นาง พวงรัตน ศรีสวัสดิ์ 

6 13480 นาง สุนทรี ธรรมเสน 

7 19803 นาง ชวิศา อินทเรือง 

8 23045 นาง พรทิพย เหมวิเชียร 

9 23732 นาง จุฑามาศ พันธุผล 

10 26325 นาย บรรจง สุวรรณศรี 

โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07467 นาง กนกภรณ เพชรสกุล 

2 07468 นางอรพินท อินนุกูล 

3 07531 นายประกอบ ประทุมวรรณ 

4 07532 นางลักษณา แกวชื่น 

5 08059 นายหอม นวลใย 

6 08861 นาง ประลอม สังขวรรโณ 

7 16396 นางเกษร เฮงสงา 

8 19071 นาง สุปราณี ณ สุวรรณ 

9 22638 นาง ฉลวย พรหมดวง 
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โรงเรียนวัดนาหมอม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01501 นางสายใจ ชะนะถาวร 

2 07122 นายนิคม เมฆศิริวรรณ 

3 07474 นางบุญลอม คงสีพันธ 

4 07475 นางวรรณี เพชรพิศาล 

5 07478 นายสวัสดิ์ แกวชื่น 

6 07481 นายปน สกูลหรัง 

7 07498 นายบรรจง ชอบแตง 

8 07503 นางณัฏฐา แกวกระจาง 

9 07523 นายบุญลอม สุวรรณรัตน 

10 07535 นาง กาญจนา บัวชื่น 

11 09196 นางจิตรา สมนวน 

12 09211 นาง เยาวนา อินคีรี 

13 12406 นางสุนิจ เพ็ชรชระ 

14 13202 นายวุฒิพงศ ณ สุวรรณ 

15 13701 นาย ชํานาญ ชัยกุล 

16 13942 นาง จําเนียร พีระประสมพงศ 

17 17904 นาย สมศักด์ิ เลิศสําราญชัย 

18 17956 นาง กนกวรรณ เลิศสําราญชัย 

19 20757 นาย ควง มุกสง 

20 22180 นาง นงลักษณ แกวประดิษฐ 

21 23937 นาง เมตตา ดวงภักดี 

22 23951 นาย สีฟด หวังสุข 

23 27905 นาง ศิริพร ทวีเสง 
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โรงเรียนวัดเนินพิจิตร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07485 นางสมใจ จันชูโต 

2 07487 นางวิไล สุขสะโร 

3 07488 นายสาโรจน สังขวรรโณ 

4 07489 นาง สืบสาย เทพไชย 

5 07491 นายเปรม แกวสองสี 

6 07502 นาง ริ่น รัญเพชร 

7 07970 นาง ศรีวดี สกูลหรัง 

8 08250 นายอวน ไชยถาวร 

9 14658 นาย ทวน พรหมสุวรรณ 

โรงเรียนบานนาทองสุก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05216 นาง ลออ อรัญเขต 

2 07506 นางทิพาพร เมฆศิริวรรณ 

3 07522 นางเล็ก ศรีสวัสดิ์ 

4 09962 นาง นฤมล มิตรชัย 

5 13640 นาย จรูญ อินเอก 

6 15308 นาง ระเบียบ จันทกูล 

7 15339 นายพนม จุสะปาโล 

โรงเรียนวัดแมเปยะ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00778 นางวัฒณีย ธีราพรหมเพชร 

2 05549 นาง ดารุณี สงดวง 

3 07207 นาย พีรพร สงดวง 

4 07479 นางเนตรอร นันตธนะ 

5 07482 นาย ชวน บัวชื่น 

6 07513 นางกานดา โชติวิไล 
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โรงเรียนวัดแมเปยะ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

7 07519 นายประพันธ หอเพชร 

8 07529 นางลมัย กูลเกื้อ 

9 09079 นาย วัชรินทร ภักดีรุจีรัตน 

10 09392 นาง สุนีย นุยเลิศ 

11 09583 น.ส. สวลี พรหมรักษ 

12 09972 นางสุจรีย ปญจาระ 

13 11473 นายสุชาติ ขุนเพ็ชร 

14 12530 นาง ลดาวัลย เพ็ชรเรือนทอง 

15 14906 นาง ปรารถนา ปญโญ 

16 15149 นาง นฑีทิพย ตันตระรุงโรจน 

17 15876 นางวรรณธนา อานนท 

18 16416 นาย โสภณ ชนะถาวร 

19 18755 นาง มณี หอเพชร 

20 19073 นางวิมล อินทรัตน 

21 19266 นาย สมใจ ชูกระชั้น 

22 20881 นาง สมใจ ขวัญทองยิ้ม 

23 22761 นาย ณัฐพงศ ศรีจันทร 

24 25069 นาย ประชิด สุวรรณบุตร 

25 28000 นาย พันธุด ี แซมานิ 

26 28011 นางสาว ไลลา เจะสวาง 

27 28013 นางสาว บาสีเราะ มะเซ็ง 
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โรงเรียนบานตนปริง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07533 นายมนัส มณีนวล 

2 07534 นายวิสิทธิ์ สมทอง 

3 10044 นาย ณัฐพงศ พรมรักษ 

4 11921 นาง ประคอง จันทรกุบ 

5 21150 นาย สุพรรัตน มานพศิลป 

6 22829 นาง ลักขณา เสริมสุข 

7 28141 นาง อรุณี สมทอง 

โรงเรียนวัดทุงโตนด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07441 นางมณ ี พลันสังเกตุ 

2 07445 น.ส.วิไล หลอตระกลู 

3 10040 นางภุช พัฒนสุขพันธุ 

4 10042 นางปราณี เพชรสกุล 

5 10043 นายไกรสร พัฒนสุขพันธุ 

6 20630 นาง เสาวลักษณ สวัสดิ์ทวี 

7 22238 นายฉัตรชัย จันทโท 

8 23884 นาง รัตนา ทองสุข 
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กลุมเลือกตั้ง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00233 นายชีพ โลหะประเสริฐ 

2 00788 นายพิภพ ชูพรหม 

3 00812 นาย นิพนธ พรหมเมศร 

4 01048 นาง วาสนา นวลละออง 

5 01055 นายนิพนธ ธรรมชาติ 

6 02137 น.ส. ชนิสา คชาทอง 

7 02543 นายนิรันดร รักประยูร 

8 02548 นายมนัส มุสิกะศิริ 

9 02871 นายอรุณ ศิริพันธุ 

10 04011 นายสุวิทย สิริกิจ 

11 04270 นางเสงี่ยม นิลพรหม 

12 04277 นางวรรณี จิตตชวย 

13 05377 นาย อ่ํา นนทะสร 

14 05608 นางละมาย ศิริสกุล 

15 05613 นางสวณี จิตมานะ 

16 05615 นาง เพ็ญวดี บุญรอด 

17 05618 นายนิยม แสนทอง 

18 05619 นายขนิษฐ ผลเจริญ 

19 05840 นายรมเพชร นิลลวน 

20 07293 นาย ประยุทธ จิตปาโล 

21 07297 นาง พรรณพัชร สุวรรณรัตน 

22 07639 นาย นิพล พุฒคง 

23 08194 นางละไม ดิษฐสุวรรณ 

24 08282 นายประเจอะ สุมังคโล 

25 08300 นาย ประกอบ มณีโรจน 

26 08301 นางสุจิตรา ชูแสง 

27 08457 นายภิญโญ ไชยสุข 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 08588 นาย ไพโรจน เพชรคง 

29 08597 นาง สมศรี อุคะหา 

30 08733 นาง รัตนา ไกรทอง 

31 08823 นายยุทธ บุญรัศมี 

32 08937 นายคณาศักด์ิ บุญเกิด 

33 09058 นายปญญา คงทน 

34 09114 นางคนึงนิจ ธรรมมัควัน 

35 09162 น.ส. ปริณาห แกวฉิมพลี 

36 09174 น.ส. วรรณี สาริกะพันธ 

37 09923 นายชอบ เพชรบุญวรรโณ 

38 09927 นาง เพียรเพ็ญ ภูอิสริยะกุล 

39 09973 น.ส. วิมลลักษณ ชีววิจิตรกุล 

40 10080 นายสมนึก มีแสง 

41 10264 น.ส.ศศิกาญจน รัตนศรี 

42 10362 นาง ธัญรดี มุณีกุล 

43 10380 นาง ขนิษฐา กาฬกาญจน 

44 10517 นาง พิมพพันธ เฮงประดิษฐ 

45 10521 นาย ศุภวัฒน อวะภาค 

46 10673 นายพลชัย ดนิเด็ม 

47 10886 นายจํานงค แสงอําไพ 

48 11070 นาง วรรณา ชัยอมรกิจ 

49 11080 นาง ชุติมา สุนันทเกษม 

50 11179 นายวิรุณ เสนรุย 

51 11284 นาย สุรเนตร ไพรัตน 

52 11451 น.ส. วรณัน กาญจนศรี 

53 11461 น.ส. ศรีพิมพ จิตภักดี 

54 11699 นาง ปุณญทัศ มโนปลื้ม 

55 11750 นาง พรจิตร จันทสุวรรณ 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 11842 น.ส. ชนิศา ธรรมวาโร 

57 12021 นส. อัญชิษฐา ทาตะภิรมย 

58 12106 นาง ธนัญญาณ เกตุแกว 

59 12267 นาง เพียงพิชญ สังขคีรี 

60 12302 นาง เพ็ญศรี เนาวศิลป 

61 12401 น.ส. นุชาดา คงสะอาด 

62 12591 นาง ศิวาภรณ นาครัตน 

63 12708 นาย ประจิม บุญรังษี 

64 12761 นายพิเภก นิลไพรัช 

65 12838 นาง วิรภา วิลัยรัตน 

66 12906 นาง กริษฐา บุญทัศโร 

67 13027 น.ส. ภิรญา สันตะรัตติวงศ 

68 13053 น.ส. ศศิมน ยางทอง 

69 13089 นาง พรณภัสร บุญเลิศ 

70 13145 นาง ศมนรพรรษ นิลดี 

71 13150 นาง ภิญพัชร ศรีอริยฤทธิ์ 

72 13196 นาง เพ็ญศรี สองออง 

73 13198 น.ส. ณัฐธภา ชูเย็น 

74 13594 น.ส. ณิชาภา สวางรัตน 

75 13935 นาง ศศิธร ณรงคฤทธิ์ 

76 14158 นาง เรณู หนูอุไร 

77 14256 นายภคพล จันทรสวาง 

78 14914 นาย สุธรรม คงสะอาด 

79 15093 นางอภิสรา มีนิ่ม 

80 15250 นายจิตตมงคล พงศจรัส 

81 15281 นาง สมบูรณ หนูสังข 

82 15622 นาย ธนธรณ มีบุญ 

83 15920 นาย วีระ ฤทธิ์เทวา 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 16085 นายทรงพล ขวัญชื่น 

85 16253 นาง สิริอร ออนแกว 

86 16359 นาย พิรม บุญญคง 

87 16413 นายมนูญ อัมพรพงศ 

88 17449 นาย ธวัชชัย ขวัญทองยิ้ม 

89 17734 น.ส. ศิริเพ็ญ เพชรรัตน 

90 17770 นาง สุจารี ศรีสัมพุทธ 

91 18134 นายภักด์ิ ขวัญเชื้อ 

92 18181 นาง อิงอร จันทกาญจน 

93 18829 นาง บังอร ทะไวยทอง 

94 20021 นาย อาหมัด เบ็ญอาหลี 

95 20320 นาง พนาวรรณ กฤตยานิตย 

96 20571 นาง รัสรินทร อัมพรพงศ 

97 20573 นาง สุวรรณี กองสุวรรณคีรี 

98 20597 นางสาวผองศรี แกวคง 

99 21035 นาง จิตรา แกวบุตร 

100 21176 นาง ดารณี บุญสุย 

101 21231 นาง อําไพพัณณี บุญศรี 

102 21246 นาง วรีวรรณ สุวรรณชาตรี 

103 22135 นาง นันทภัค พันดร 

104 22465 นางสาว วินิจ ชัยหาญ 

105 22575 นายวัลชัย สุวรรณชาตรี 

106 22948 นาย ประพันธ บัวรักษ 

107 23276 นาย อรรถวุฒิ ชุมวงค 

108 23437 นาง พัชรินทร ไชยบุตร 

109 23553 นางสาว นวรัตน นิ่มดํา 

110 23810 นางนิศากร ทองคํา 

111 23907 นาย วิสุทธิ์ ชูมัง 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

112 24530 วาที่ร.ต. อนุชาติ จูวัตร 

113 24775 นาย ปราโมทย พรหมสุทธิ์ 

114 24936 นายทวี จันทรัตน 

115 26076 นาย ปราโมทย สงสิงห 

116 26948 นาย ธรรมชาติ ทองแดง 

117 26988 นางนงลักษณ ยอยเสริฐสุด 

118 27541 นาย พิษณุ ธรรมรัตน 

119 00558 น.ส.ปณิตตรา ไกรสวัสดิ์ 

120 05284 นางพริษฐากาญ บํารุงเมือง 

121 08284 นางรัตนา พรหมมงคลกุล 

122 08738 นางอุดมลักษณ โชติแกว 

123 08949 นายเกียรติคุณ พรหมเทพ 

124 09578 นางนิภาพรรณ พรหมเทพ 

125 10462 นางสมจิต พิมลไทย 

126 12367 นางณภัทร มุกดาวิจิตร 

127 12885 นางอารมณ แกวละเอียด 

128 13864 นางณัฐนิช ชาทอง 

129 14116 น.ส.สุภา ประวัติ 

130 15350 นางไพภัค วิทยาธีรรัตน 

131 15807 นางธนนันญ อาริลด ยาค็อบเซน 

132 15821 น.ส.นันทวัน หอเพชร 

133 16045 นางปทมา อรรถานุรักษ 

134 27774 วาที่ร.ต.วินัย ไชยถาวร 
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กลุมเลือกตั้งโรงเรียนวัดเทพชุมนมุ 

โรงเรียนวัดเทพชุมนุม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00980 นาง สุปราณี ชวยดี 

2 05012 นางพวงทอง ชวยบุญ 

3 05013 นางอรพินท จันทรจิตร 

4 05014 นางจิรวรรณ พงศนาคะพิทักษ 

5 05246 นายพิชัย ธรรมโชติ 

6 05320 นาย สนิท จินดาวงศ 

7 05354 นายโสพล รัตนมณี 

8 05366 นายเฉลิม รักษวงค 

9 07009 นาง จําเรียง คงแกวดวง 

10 07853 นาย ชอบ ดําอําภัย 

11 08667 นางลดาศรี พฤกษพัฒนพงศ 

12 08741 นายถาวร ยินเจริญ 

13 08962 นาง จารีย ศรีสุวรรณ 

14 10133 นางสมมาตร ชอบแตง 

15 10254 นางอารีย แกวสนิท 

16 11002 นาย ธนานันต รักษวงศ 

17 11128 นาง อารีย รัตนมุณี 

18 11261 น.ส.สุนันท แซแต 

19 11274 นาง สมจิต เรืองกูล 

20 12147 นาง สายพิน ทองวงศ 

21 12154 นางกานตรวย เมืองสง 

22 12573 นางอนันต ผลเจริญ 

23 12574 น.ส.ศรีประไพ พุทธาวรากูร 

24 13955 นาง กาญดาร สงดวง 

25 15019 นางฤดี ลมุล 

26 15053 นางสาว จีรรัตน ออนจันทร 

27 15814 นาง จิราภรณ ชัยกลิ่น 
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โรงเรียนวัดเทพชุมนุม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 16465 นางรักใจ จันทรสวาง 

29 16901 นายสุนันท ถาวรจิตร 

30 16902 นางเฉลา ตั้นสุวรรณ 

31 18637 นาง จุฑารัตน บุญราศรี 

32 18638 นาง อรทัย แกวบุตร 

33 19462 น.ส. สุณี เทพศรี 

34 20183 นาง นงนุช จินดาโชติ 

35 20846 นางสาว ผการักษ จรุงแกว 

36 20890 นาง พัชร ี วรรัตนานุรักษ 

37 24255 นาง จิราภรณ สินธุพาชี 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดหูแร 

โรงเรียนวัดหูแร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01026 นาง โสภา นวลมุล 

2 05064 น.ส.กัลยา คันธชา 

3 05074 นางสมจิต ยอดแกว 

4 05147 นางสุดใจ เพชรรัตน 

5 05269 นางปราณีต ประกอบกิจ 

6 05389 นางสมหมาย พงศพัสสะระ 

7 05537 นางระเบียบ ชิตมณี 

8 05595 นาย จรัญ ทศกูล 

9 07802 นางรัตนา ชิตมณี 

10 08541 นางวรรณดี สุทธินุน 

11 10696 นางอํานวย ทองสองยอด 

12 10697 นางเจริญศรี ประทุมสังข 

13 11378 นาย สวาง นิลรัตน 

14 12857 นาง พินนภา สกุลเพชรแดง 

15 13860 นายชูศิลป โครธาสุวรรณ 

16 15169 นาย อโน นัครามนตรี 

17 16069 นาง ฐาณิชญาณ ดวงสุวรรณ 

18 17650 นาย นิพัฒน เกษรพันธุ 

19 17917 นาง วาสนา สุวรรณรักษา 

20 18067 นาง ยุพเรศ หนูฉง 

21 18074 นาง กุหลาบ ศักดิ์เจริญผล 

22 18608 นาง บุษราคัม พุทธชาติ 

23 19496 นาย บพิตร อินทรัตน 

24 19550 นาง เบญจมาศ พงศวิทยารักษ 

25 19924 นาง สุธัญญา สุวรรณบุตร 

26 21603 นางสาว สิริกร ปาชนะวงค 

27 22481 นาง อําภัย จันทพัฒน 
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โรงเรียนวัดหูแร (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 23049 นาง มะลิวัลย อนุสาร 

29 23877 นาง อรนุช บัวรักษ 

30 24987 นาง เยาวภา โกศัยพัฒน 

31 25612 นาย มิตร ศิริธรรม 

32 25985 นาง พรรณพิศ จันทสุวรรณ 

33 27814 นางยุวรัตน ชัยมณี 

 



207 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานโปะหมอ 

โรงเรียนบานโปะหมอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00214 นาง รจนา คํามณี 

2 00423 นางมณ ี กอเกียรติยากุล 

3 01004 นาง ศิริอร ขวัญแกว 

4 04914 นางเกษร เกิดทิพย 

5 05344 นายจําลอง อุไรกุล 

6 05348 นายจําเนียร นาคจันทร 

7 05349 นางพิมพา ไทยเจริญ 

8 05351 นางสุภา สมกาย 

9 05352 นาง ประทีป สหะวิริยะ 

10 05356 นายไสว ศรีสุทธิ์ 

11 05358 นายพิเชษฐ อุยกูล 

12 05364 นางปริศนา รัตนะ 

13 05448 น.ส. สุธิดา คชรัตน 

14 05572 นาง สุนี มูเก็ม 

15 06937 นายพงศศักด์ิ พรเจริญวิโรจน 

16 06954 นางมยุรี พรเจริญวิโรจน 

17 07003 นาง บุญทอง เกษรพันธุ 

18 07895 นางพงษพรรณ กิติพันธ 

19 08856 นางกัลยา เพชรพิมพพันธุ 

20 10494 นาง ดวงใจ รักษวงศ 

21 12680 นาง สมจิต ทองจันทร 

22 14723 นางจุรีรัตน แกวสมวงศ 

23 15044 นาง สาคร แกวประชุม 

24 17961 น.ส. กมลทิพย หิรัญสาย 

25 17982 นาย ณัชพล นิลสุพรรณ 

26 17987 นาง นันทฤพร ทองศรี 

27 18130 นางอุไร อินทะสะระ 
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โรงเรียนบานโปะหมอ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 18131 นาง บุญเรือง ถาวรวิสิทธิ์ 

29 19549 นาง บุญญา สูคง 

30 20847 นาง สุดใจ แกวอุทัย 

31 21147 นาง ฉวีวรรณ ศรีพงษ 

32 22582 นาง ปรีดา คงนวล 

33 23404 นาง สุภสิริ สีหมัด 

34 28238 นาง ดรุณี สาและ 

 



209 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนทาจีนอุดมวิทยา 

โรงเรียนทาจีนอุดมวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00751 นาย มนัส แกวชนะ 

2 04741 นายอุดร คําสังข 

3 05111 นางพันทิพา จันทมณีโชติ 

4 05205 นายพินิจ พงศประยูร 

5 05365 นาง ฉลวย อวะภาค 

6 05371 นางจรีย เดชโสภา 

7 05372 นายณรงค ทองวิไล 

8 05373 นางถนอม เชื้อแหลม 

9 05374 นายโดม เชื้อแหลม 

10 05561 นายตรีทศ อรัญเขต 

11 05565 นาง ธมนวรรณ วงษสกุล 

12 08060 นางมาลี อวะภาค 

13 08062 นางเยื้อน บัวบุศ 

14 08328 นายสุนทร ทองสาย 

15 09524 นาย ปราโมทย บุญญโส 

16 09732 นาง อําไพ คําแสน 

17 10071 นาย วัชรินทร อาคาสุวรรณ 

18 10498 วาที่ร.ต.วิชัย พัฒนายุกูล 

19 11398 นาย วุฒินันต ไชยภักดี 

20 11716 นางพรทิพย นนทพุทธ 

21 12032 นางอุลี นวลแกว 

22 12149 นางประพิศ เสาวคนธ 

23 12246 นางสุจิตรา พงศประยูร 

24 12247 นางกาญจนา บัวคีรี 

25 12285 นาง สมจิตร อวะภาค 

26 12909 นาง อุทัยพรรณ ถาวโรฤทธิ์ 

27 13482 นาง พัชน ี บุญรักสงค 
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โรงเรียนทาจีนอุดมวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 13498 นางกาญจนา จันทวงศวิไล 

29 14344 นายเขต ไชยแกว 

30 15647 นาย สมปอง ชูวิลัย 

31 16619 นาง สาริพร ชวยแทน 

32 17796 นาง นฤมล สิทธิพงษ 

33 18258 นางสายใจ พวงแกว 

34 19464 นาง สมจิต อรุณพันธ 

35 21981 นาง มาลินี ศิริอักษร 

36 27691 นาย อมรเทพ สุพงษ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานคลองหวะ 

โรงเรียนบานคลองหวะ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00929 นางสายใจ เรืองผล 

2 03776 นาง สุภาพ เหมทานนท 

3 05398 นายเกษม ชุมแกว 

4 05417 นางกาญจนา รักแกว 

5 05418 นางสุปรีดา บัวทอง 

6 05421 น.ส.วีณา ปรีเปรมจินดา 

7 05425 นางเยาวลักษณ แกวสนิท 

8 05426 นางอารีย ฤทธิกาญจน 

9 05429 นางขนิษฐา กลิ่นจันทร 

10 05430 นางสุรัสวดี ดิสระมุณี 

11 05432 นางปราณี จันทลักขณา 

12 05445 นาย พุฒิพงศ แกวหวังสกูล 

13 05464 นางพรนภัสส ศรีตมะกุล 

14 05550 นาง นันทวดี เส็นหละ 

15 07620 นายโอภาศ เขมะวนิช 

16 09865 นาง สุนันท ทองญวน 

17 09917 นายสุภาพ สุขเกษม 

18 10041 นายเสนอ แนนแผน 

19 11312 นางจินดา สุภากาญจน 

20 11569 นาง อมรรัตน ประทุมชาติภักดี 

21 11639 นาย สมจบ เสียงออน 

22 14514 นางประดับ วงศวิวัฒน 

23 14863 นางณิชชา โกไศยกานนท 

24 16338 น.ส. สมพิศ กีรติโสภณ 

25 16408 นาง ศิริสรณ เอกะโรหิต 

26 16540 นางสุนันทา บุญเลิศ 

27 16541 นางรัตนา พิพัฒนเพ็ญ 



212 

โรงเรียนบานคลองหวะ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 16542 นางวิมลรัตน เมธาคุณ 

29 16544 นางราตรี บํารุงกรณ 

30 16623 นาง โสพินญา สุวรรณ 

31 17305 นาง เสาวลักษณ สุวรรณรัตน 

32 18390 นาง ฐิติกมณฑ จันทโกศล 

33 19373 นาง วันดี มากสังข 

34 19544 นาง สุนันทา คลายมณี 

35 19600 นาย เธียรวิชญ สงเสริมศร ี

36 20066 นาย จีระศักดิ์ ติยวรพันธุ 

37 20952 นาง สุชานันท สายเสมา 

38 21124 นางจารุวรรณ คงมณี 

39 22480 นางสาว ณัฐชยา ระสิตานนท 

40 22988 นาง สมทรง บุญแท 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 

โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00241 นางอังสนา วงศพิเชษฐ 

2 00783 นางกชามาศ อรุณรัตน 

3 01244 นางปวริศา แกวอักษร 

4 02628 นางสมจิตต ทองปาน 

5 05160 นายสุเทพ ธรรมมัควัน 

6 05180 นางนอย จิระนคร 

7 05208 นายครื้น บุญสง 

8 05244 นางวรรณา ทองเกลี้ยง 

9 05369 นางชุติมา ณ ระนอง 

10 05579 นายจรัญ แทนบุญ 

11 05580 น.ส.สุธิมา รัตรสาร 

12 05584 น.ส.จินดา สุขใส 

13 07504 นายประสิทธิ์ เจนชล 

14 09051 นางมาลี ปลอดทอง 

15 09143 นางสุดใจ จันทรศรีคง 

16 09516 นาง กุศล กิมติน 

17 10389 น.ส.ปุญญา กบิลโชติ 

18 10751 น.ส.ละมัย แกวอักษร 

19 11297 น.ส. ภาวิณี อัมโร 

20 11397 นางสมใจ สุวรรณรัศมี 

21 11405 นาง จิรพรรณ ขาวตระกูล 

22 13597 นางกัลยา จันทรสวัสดิ์ 

23 14718 นาง สรัญญา เพชรชุม 

24 15813 นางพะนา จันทรเกิด 

25 15967 นาง สุภาภรณ แกนทอง 

26 16087 นาง สุภาวดี ดวงจันทร 

27 16876 นาง กันติชา สงคราม 
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โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 18714 นาง อุไรรัศมิ ์ พรหมเดช 

29 22514 นาง สุกัญญา นาดํา 

30 22994 นาย ปฏิวัติ แกวคงศรี 

31 23122 นางอรุณ คูณทรัพย 

32 24030 นางเพ็ญศรี ประคองจิตร 

33 24381 นาง บุศรินทร เกื้อกาญจน 

34 26968 นาง นภากร วิหะกะรัตน 

35 27382 นาง ปยมาศ ภูเพชร 

36 27392 นาง นัยนา ทวีสุวรรณศักดิ์ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย 

โรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00190 นาง กัลยา แสงทอง 

2 00923 นาง สมพร หลุยยะพันธ 

3 02564 นายสธุน แกวบุตร 

4 02620 น.ส.โสภา โสภิญนนท 

5 04843 นายกมล ภิญโญ 

6 05018 นางกุศล สังคหะ 

7 05022 นางประภา กาเหย็ม 

8 05025 นายนิ่ม บัวคีรี 

9 05370 นายสวัสดิ์ ยอดมุณี 

10 07646 นางจิราภรณ อุบลมณี 

11 08825 น.ส.อุทุมพร สังคหะ 

12 09362 นาง สมรัตน มินทระ 

13 09760 นาง สมจัย เย็นใจ 

14 10260 นาง บุญให สุวรรณธนะ 

15 11153 นางละออ ศรีสุวรรณ 

16 11171 นาย ฉลอง พลากุล 

17 11579 นายวัน บัวเทพ 

18 14113 นางสุจินต ทองโอเอี่ยม 

19 14624 นาย สุบิน ขวัญเดช 

20 15076 นาง พรทิพย สุวรรณสิงห 

21 15811 นางพรดา เจริญแสง 

22 16395 นาง อรุโณทัย สรอยสุนทร 

23 17910 นาย ธงชัย เพ็ชรขาว 

24 18613 นางวราภรณ สุวรรณจาง 

25 19471 นาย สุริยา รักเลิศ 

26 19840 นาย วิโรจน จรสิทธิ์ 

27 23387 นาง ภัควรินทร กําธรภัทรานันท 
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โรงเรียนชุมชนบานน้ํานอย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 23388 นาง อัมพร ทองยอด 

29 23389 นาง ฉวีวรรณ ปาโต 

30 23390 นางสาว อาภรณ ทองสลับลวน 

31 25613 นาง อรุณรัตน ออนจันทร 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดทุงลุงมิตรภาพที่ 198 

โรงเรียนวัดทุงลุงมิตรภาพที ่198 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03704 นางวีรัตน นิพัฒนกุล 

2 05165 นางกาญดา สุวรรณสวาง 

3 05168 นางสมทรง ดวงดี 

4 05169 นางนงเยาว วัชระมุตินานนท 

5 05170 นายสุนทร มณีโชติ 

6 05173 นางนวลศรี เพ็งธนังค 

7 05177 นางพรเพ็ญ สิริสันติพงษ 

8 05178 นางอัมพร ศุกลรัตน 

9 05187 นางวัลลี ไชยศิริ 

10 05188 นางวรรณี จันทวดีทิพย 

11 05189 นางชลัย ทินกรสูติบุตร 

12 05193 นางนันทกาญจน แกวไกรไทย 

13 05271 นายอํานวย เจริญศรี 

14 05379 นางประคอง เพ็ชรรัตน 

15 05645 นายสุภาพ ฟตประยูร 

16 10842 นาง ยินดี สุขเอียด 

17 15311 นาย ชวลิต คงคาเนรมิตร 

18 16903 นางขนิษฐา คงแกว 

19 21890 นาง ยศวดี เอิบกมล 

20 21992 นาง ยมลพร ธรรมเดช 

21 23936 นางสาว สมพิศ สุขสวาง 

22 25378 นาง นงลักษณ ศรีนวลกลา 
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โรงเรียนบานไร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05648 นายธีระ ไทยเจริญ 

2 05654 นางสมพร อดิษสร 

3 08125 นาย ประพัฒน หนูหลอ 

4 09499 นาย ประเสริฐ จันทรแกว 

5 09584 นาง ชนาฎา แกวชนะ 

6 12501 นาง รัตนา คงปาน 

7 12502 นางละออ สิริกิจ 

8 12842 นาง สุภาพ หอเพ็ชร 

9 13107 นางปรียดา สุวรรณชาตรี 

10 14619 นาง บุปผา ไชยเวทย 

11 15264 นาง เสงี่ยม ขาวทอง 

12 15359 นาง วิภารัตน พิบูลย 

13 15594 นายสมศักด์ิ ศรีสุวรรณชนะ 

14 15595 นาง นงคราญ บริรักษ 

15 15620 นาง ทักษิณา สุขเอียด 

16 16381 นางเฉลิมศรี อินทรวงศ 

17 18945 นางชูศรี พงศประยูร 

18 20953 นาง ศิริจินต จิตสุขุมมงคล 

19 27219 นางสาว ประภาศรี ทองชูดํา 

20 28190 นางสาว อรอุมา ทองมาก 
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โรงเรียนบานคลองปอม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00344 นางมาดี มณีเลิศ 

2 04913 นายจํารัส เกิดทิพย 

3 05402 นางจิตราภรณ หิรัญสาลี 

4 05403 นายผดุง อัครพงศพันธุ 

5 05543 นาง จิตรตรา ชุมสุวรรณ 

6 08629 นาง ประไพ มีมุสิก 

7 09358 นางปราณี รัตนโนดม 

8 12146 นางชุลี อัครพงศพันธุ 

9 12999 นาง นงคนุช ราชรองวังนุชิต 

10 13979 นายเสถียร อินทรัตน 

11 15879 นาย บุญเลิศ ราชรองวังนุชิต 

12 16662 นาย ชาติชาย ศิริเดช 

13 17132 นายจรูญ เสนะกูล 

14 17463 นางนิตยา สุวาลักษณ 

15 19425 นาง โสภรณ หนอสกูล 

16 21106 นาย ธณกร นพสุวรรณ 

17 21508 นาง นภาภรณ ณะมณี 

18 25805 นาง ศิรลิักษณ แกวทอง 
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โรงเรียนวัดควนเนียง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03852 นาง รัชนี บัวคีรี 

2 05051 นางสวน เถกประสิทธิ์ 

3 05052 นายวัน ทองนพคุณ 

4 05053 นางสุนันทา ทองนพคุณ 

5 05054 นายพัน มากวิจิตร 

6 05055 นายสุวิทย บุระชัด 

7 05058 นางสวาง วีระธรรมโม 

8 05060 นายฟอง ศรประสิทธิ์ 

9 11718 นางสุจินต มากวิจิตร 

10 13534 นางประกอบ รัตนวิไล 

11 15477 นาย เอกศักด์ิ ดวงภักดี 

12 19483 นาง จรวย เพ็งครุฑ 

13 20355 น.ส. รังสิมา รุงเรือง 

14 22676 นาง ศุภมาส พูลเพ็ชร 

15 23135 นาง นภาพร เพ็ชรศิลป 

โรงเรียนบานทุงจัง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05546 นางฉลวย อินทรอุดม 

2 20627 นาย เสวียง มูลติไชย 

3 22762 นางสุวรรณา บุญหลง 

4 23812 นาง ศรีรัตนา พรหมศิลา 
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โรงเรียนทุงปรือพิทยาคม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04752 นาง รีนา ภูมิระวิ 

2 05279 นางเบญจมาศ รัตนพิมล 

3 05281 นางรจนันท เจริญศรี 

4 05453 นายธงชัย กิมาคม 

5 05454 นายธิติพงศ ทองเอื้อพันธุ 

6 05455 น.ส.สงวน แซส้ํา 

7 08511 นางรัญดวน คงศรี 

8 10256 นางณิฏญา หวังสวาสดิ์ 

9 13417 นาง พิทยา ขุนกิจ 

10 20284 นาง อุไรวรรณ เหลาจิตร 

11 21008 น.ส.ถิรดา พันธทอง 

12 22082 นาย ณรงค รัตนมาลา 

13 22830 นาง ประเจิน ไชยมาลีอุปถัมภ 

14 23895 นาย พนัสพงษ ผลออน 

15 26591 นาง สายใจ คงปนัง 

16 27057 นางสาว พรวิภา ปานแกว 

17 27576 นางสาว สุดาพร เพชรรัตน 

18 28089 นาย สายัญ มูเก็ม 

19 28170 นาย ชวนัท บุญญะสุวรรณ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดเขากลอย 

โรงเรียนวัดเขากลอย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01449 นาง ประสานทอง จันทมณี 

2 05034 นาย เปรม หนูสันทัด 

3 05639 นางสมใจ ธรรมเขต 

4 05643 นางประโลม แกวฉิมพล ี

5 13253 น.ส.สมเชื้อ เวชสุวรรณ 

6 17391 นาง ฉายาลักษณ วุฒิพันธุ 

7 21851 นางสาว ศศิกาญจน แผผล 

8 22525 นาง นงเยาว อิ่มนวล 

9 24016 นาย นรินทร อิ่มนวล 

โรงเรียนบานทุงงาย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00835 นาย นิพนธ ระสิตานนท 

2 03796 นาง บุพผา เจียมสวัสดิ์ 

3 04636 นางจรุง จันทรพริ้ม 

4 05270 นางปราณี เสงนนท 

5 15442 นาง วัลลีย จันทรศรี 

6 16228 นาง จงดี บุญเกิด 

7 17368 นาย โยธิน เพ็ชรสลับศรี 

8 18565 นาง สุดารัตน เกาซวน 

9 19239 นาย ชุเนห แกวศรีวงศกร 

10 19472 นาง ชมจิตร รักเลิศ 

11 23445 นายชลัท ทองวงศ 

12 26337 นาง ปรีดา หนอเพ็ง 
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โรงเรียนบานทุงใหญ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00200 นาย ประเสริฐ แสงทอง 

2 05302 นางสุณีย สังขชาติ 

3 05304 นางเตือนใจ สังคม 

4 08234 นายพง อนุสาร 

5 08668 นางสมพร ศิริพันธุ 

6 08669 นางประทีป ทองสงแสง 

7 08706 นาย ทวีศักดิ์ ปรีชาติวงศ 

8 09437 นาง สิริลักษณ ถาวรชัย 

9 11712 นางประดับ ผุดเอียด 

10 12089 นาง ทิพยวิภา ชุมมณี 

11 14031 น.ส. อรษา เตชะพันธุ 

12 17826 นาง อํานวย มณีโชติ 

13 22515 นาง เพ็ญศรี โสเจยยะ 

14 26290 นาง ณัฐณิช ศิริรัตน 

โรงเรียนวัดพรุเตาะ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01440 นาง ธิราภรณ แดงกระจาง 

2 05076 นางชะออน อาวะภาค 

3 05077 นางบุญชื่น เพชรสุวรรณ 

4 05078 นางวนิดา เจริญมาศ 

5 05081 นายอาทิตย ธรรมรัตนพฤกษ 

6 05082 นางสมคิด มุสิกะศิริ 

7 05084 นางมนัส แกวจินดา 

8 07091 นาง พีรฉัตร หมวกใสเพ็ชร 

9 08330 นางจํารัส จันทรโชติ 

10 20692 นาง อารมณ กันยะต๊ิบ 
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โรงเรียนวัดทาขาม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05206 นายจรัส เฉลิมวงศ 

2 05210 นายบุญเจริญ กะลาสี 

3 05576 นาง วันเพ็ญ ศรีโยม 

4 05972 นางสมพิศ ฉันทอุไร 

5 11658 นาง สุชาดา ผลบุญ 

6 12296 นายจารึก มาลากูล 

7 12957 นาง อรุณี ศรีสุวรรณ 

8 13195 นางมยุรี ทองดีเลิศ 

9 15173 นาย ประเทือง ภัยรัตน 

10 15815 นางกระบวน เพช็รโน 

11 18262 นาย ถาวร สุขสวางผล 

โรงเรียนวัดศีรษะคีรี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05293 นางพูลศรี นพรัตน 

2 05294 น.ส.จินตนา ตรงชาติ 

3 05299 น.ส. สุรีวรรณ ชโนวรรณ 

4 05300 น.ส.ประภา หนอสกุล 

5 07147 นาง ปาริชาติ สุขโข 

6 08097 นาย จักรพงษ พรหมสุทธิ์ 

7 09691 นางสมพิศ ชะโนวรรณะ 

8 15112 นางปราณี มหาราชเสนา 

9 17444 นางพวงรัตน บูรพัฒน 

10 17445 นางอุทัย พุทธิระ 

11 17608 นาย พิภรณ มาสินธุ 
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โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03535 นางลออ จันทมณีโชติ 

2 05225 นางอิงอร ไชยบูรณ 

3 05226 นายนิทัศน อุไรรัตน 

4 05229 นายเทียบ อาวะภาค 

5 05230 นายสมพงษ สังขชาติ 

6 05235 นายประเทือง กะลาสี 

7 05542 นายสวัสดิ์ ปานงาม 

8 10493 นาย ถนอม ราชสงค 

9 11588 นาย สมศักด์ิ แกวสุขผอง 

10 11800 นางชนิดา มูเก็ม 

11 13641 นาย อัมพร ผดุงศักดิ์ 

12 22496 นางจํารวย เพชรตีบ 

13 22522 นาง สิริพร ไชยเกตุ 

14 22660 นาง กาญจณี ศรีสุข 

15 22783 น.ส.ภาภาอร รวมทิพย 

16 23782 นาง สกาวรัตน ชูมัง 

17 27120 นาง อัจฉรา กุลวงษ 

18 27121 นางสาว เนตรชนก ธรรมจินโณ 

19 27122 นางสาว สุภา เทพมณี 
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โรงเรียนวัดทานางหอม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02874 นายไพ แสงสวาง 

2 05085 นางละเมียด บุญยอด 

3 05086 นายพวง อวะภาค 

4 05088 นายนิพนธ นนทะสร 

5 05089 นาง วารี วงศคํา 

6 05090 นาง มนชไม สุวรรณรัตน 

7 05091 นายนิยม ชะโนวรรณะ 

8 05092 นางผองแผว ยอดมุณี 

9 07781 นายกมล จีนนุกูล 

10 08064 นางธมนต ชาติถาวร 

11 09965 นาง จุฑาพร แกวบุญจันทร 

12 10037 นาง สุดใจ ปนเพชร 

13 10573 นายรักพล บุญนุน 

14 11717 นางจุฬาพร สงวนวงศ 

15 13683 นายจัด อองสิน 

16 16093 นางจิรภัทร บัวอนนท 

17 22029 นางสาว อารีย รักษเกลี้ยง 

18 23001 นาง ขนิษฐา จันทรศรี 

19 24029 นาง พัชรีย คีรีโชติ 

โรงเรียนวัดแมเตย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00970 นายอนนท โพธิพงศา 

2 05108 นาย สุเทพ ทอดทิ้ง 

3 05109 น.ส.ศศิประภา แซพู 

4 11169 นางประคอง บุญชวย 

5 23244 นาย นิวล ธรรมจินโณ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานทุงเลียบ 

โรงเรียนบานทุงเลียบ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02677 นางศรีจิตร จุลรัตน 

2 05124 นาย สมควร พุทธวิโร 

3 05361 นางสุวดี สุทธิสังข 

4 05443 นายไชยสมัค อบุลสุวรรณ 

5 07809 นายวินิจ สาระวิโรจน 

6 10497 นาย นันท คงชู 

7 10603 นางนวลศรี ทิพยทิฆัมพร 

8 11784 นาง กมลรัตน กัลยาสิริ 

9 14037 นาง นภัทร ภวังสวัสดิ์ 

10 15812 นาง เสาวนิตย จันทรากุล 

11 17905 นาง อัมพา รัตนบุรี 

12 21713 นาง ปยะดา เทพรัตน 

13 28119 นาง ทัศนีย ไอสุวรรณ 

โรงเรียนวัดเจริญราษฏร (ไรออย) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00996 นาง ยุพา ชิตมณี 

2 01002 นาย กระเสียง ศรประดิษฐ 

3 01044 นางอุบลวรรณ แกวหวังสกูล 

4 02600 นายสมนึก แซคิว 

5 05098 นางวิมล มุสิกะ 

6 05103 นายจรูญ ณรงคฤทธิ์ 

7 05149 นางสุภาพร พานิช 

8 05150 นางเพ็ญนภา สุวรรณชาตรี 

9 05151 นางเครือวัลย ออนเกตุพล 

10 07641 นางจินดา จันทสโร 

11 09209 นาง ดารา มีสุขศรี 
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โรงเรียนวัดเจริญราษฏร (ไรออย) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

12 11886 นาง สุพัตรา วันทอง 

13 14725 นาย ไพจิตร จิตตโสภณ 

14 16023 นาง จุไร สุขศาล 

15 22654 นาง ทวนทอง ฤทธิ์เทวา 

โรงเรียนบานฉลุง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01492 นางโรฮานา หลีหมะ 

2 02654 นาย วิชัย พรหมรักษ 

3 05236 นางฉลวย ประทุมศรี 

4 05237 นางละมอม ชะตารัตน 

5 05252 นางนันทิยา สรกุล 

6 05253 นางอําไพ มุณีแนม 

7 05428 นายพิรุณ พรหมจรรย 

8 05444 นายสมปรารถ ทองศรี 

9 10131 นางศศิพิมพ อับดุลกานัน 

10 11394 นาง ภิญโญวดี ชิตมณี 

11 11497 นาง สุภาพร สุวรรณวณิช 

12 12718 นาง ฐิดากาญจน นาวาพันธ 

13 14916 นาง ปรีดา วุนคง 

14 15425 นาง พเยาว อังกสิทธิ์ 

15 15816 นางอัญชลี เจริญพิทักษ 

16 16152 นางวิไล เวชศิริ 

17 16522 นาง สุกันยา นุขุนครู 

18 17350 นาย ปรีชา วุฒิพันธุ 

19 17355 นายวัชรพล ศตะรัต 

20 20440 นาง จิตตรัตน ออนยะลา 

21 21555 นาง ศิริญญา สุริยะวงศ 
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โรงเรียนบานฉลุง (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

22 23035 นาง ปริศนา ศรีทองชวย 

23 24170 นาง สุไหวบะ ฤทธิเดช 

24 25994 นาง บุษราภรณ สังขพันธ 

โรงเรียนบานวังพา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05446 นายสมศักด์ิ คงทอง 

2 11633 นาง สิรินญา แกวประดิษฐ 

3 17473 นาง โสภิตา แพงกุล 

4 17988 น.ส. ยุพา บุญวรรณโณ 

5 19352 นาง ระเบียบ ทวีศรี 

6 20754 นางสาว จรรยพร ชอดอกไม 

7 20869 นางกนกวรรณ หนูอุไร 

8 27820 นางสาว โชติรส บุญวรรณโณ 

9 28120 นางสาว มัซตูรา มะดีเยาะ 

 



230 

โรงเรียนบานนาแสน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00718 นายบุญชวย ไชยสมิด 

2 05257 นางกาญจนา แสงทอง 

3 05260 นาง อัมพัน ทองศรี 

4 08972 นางสมหญิง สุมา 

5 09993 นาง สุกัลยา เมืองแมน 

6 12465 นาง อํานวยพร มัจฉาวานิช 

7 13507 นางนวลอนงค วิชัยขทัคะ 

8 14387 นาง นิยดา ดินเด็ม 

9 14696 นางจรรยา ทองจูด 

10 15727 นางอุดมภรณ อินทรแกว 

11 18710 น.ส. ศุจิรัตน ไชยบูรณ 

โรงเรียนบานทาหมอไชย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01275 นาย สิชาติ ธรรักประยูร 

2 03654 นาย จิตพิทักษ มะเลโลหิต 

3 09725 นาย พิมล รัตนพันธ 

4 11224 นายคลอง หลุมเพ็ต 

5 15261 น.ส. ศุภผล ศีลบุตร 

6 21873 นาง สุดารัตน หมัดศิริ 
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โรงเรียนบานหินผุด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00406 นางปราณี เทพไพฑูรย 

2 01369 นางสุวนิตย สุขมาตย 

3 05533 นาง สมสุข ปลอดภัย 

4 05534 นาง สมร ธรรมโชติ 

5 05535 นางถนอมพร พรหมเพชร 

6 05538 นาง ประภาภัค พันธนียะ 

7 08280 นางชอลัดดา เอกพันธ 

8 11000 นาง ธีรภัทร จันทะสะเร 

9 21278 นางสาว ปราณี วรรณสะโร 

10 24724 นาย อากร ธานีรัตน 

โรงเรียนบานทุงตําเสา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00938 นาง สุนีย กาพยเกิด 

2 05283 นางเกื้อกูล ลิ่มอุสันโน 

3 07621 นางรัชนี เขมะวนิช 

4 08544 นาง ศิริรัตน ทองสงโสม 

5 09081 นาย จรัส มีสุขศรี 

6 09228 นายชนินทรฐิภัทร โกศัยกานนท 

7 10132 นาย เทพนิยม รัตนโชเต 

8 13917 นายเชาวลิต ทองจูด 

9 19581 นาย อนุชิต พูลภักด ี

10 22509 นางสาว กมลา สายทอง 

11 22700 นาย จันทแสน วงศชนะ 
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โรงเรียนรักเมืองไทย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05594 นายสุภาพ บุญลอย 

2 08796 นายดิษฐ นายสู 

3 09564 นางกานดา จันทวงศ 

4 11196 นายวินิจ พุทธวิโร 

5 12720 นางปราณี มนูธรรม 

6 13015 นาย สุชาติ นวลเจริญ 

7 13310 นาง ละออง จันทราช 

8 13396 นางบําเพ็ญ ชิ่นชวย 

9 19631 น.ส.นารี ลัภบุญ 

10 19968 นาง บังอร ประกอบพุม 

11 20020 น.ส. สํารวย รัตตนะ 

12 23277 นาง จิรนันท ชูพันธ 

13 25893 นายมนัส ถีราวุฒิ 

14 26339 นาง สมหมาย ใจคํา 

15 27340 นาง รชฏพร พงษทอง 

16 27804 นางสาว ประดับ แกวกูล 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานเกาะหมี 

โรงเรียนบานเกาะหมี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00906 นายมะโน ไชยเพชร 

2 02580 นาง พจมาน คงศรีแกว 

3 02589 นายนิเวศน สีโยม 

4 05087 นายประยูร รมเย็น 

5 05196 นาง ปาริชาติ หวานขัน 

6 05197 นางจรวย เกาะแกว 

7 05198 นางโมลี พิสุทธิพันธุ 

8 05199 นางพรนุกูล จันทนะวรรณ 

9 05202 นางวิมลศรี สุวรรณรัตน 

10 05203 นาง ฉออน คงมี 

11 05306 นางปราณี เจริญมาก 

12 07643 นางลักขณา สุหราย 

13 12233 นาง บุญรวม เจษฎารมย 

14 15137 นายสุรวิชญ เทพเดชา 

15 17230 นาง พีระพรรณ สายสะอิด 

16 17746 นางวิไลพร เมืองจันทร 

17 18966 นาง มริสา เพ็ชรขาว 

18 19279 นางวิลาศ เอมเอก 

19 19326 นาย หวันลาริ เห็นชอบ 

20 20981 นางสาว ปณิดา กุลนิล 

21 21708 นาย วิโรจน ผองสุวรรณ 

22 22684 นาง ณัฐวศา บุญชวย 
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โรงเรียนบานทุงน้ํา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01156 นาง วิมล กันยาเทพ 

2 05309 นายเลิศ ศรีโยม 

3 05322 นายสันดร สังขแกว 

4 05334 นาย พรนิพล ไลสาม 

5 05335 นางบุญเรือน เสนหานุกูล 

6 05336 นายประคอง ลัภบุญ 

7 05337 นาง ปยนาถ ชูแกว 

8 05342 นาง จันทิมา อินทัสโร 

9 05343 นายไพโรจน พัฒนพงศ 

10 05611 นางสุมณีย สิริปุณประเสริฐ 

11 09928 นาง โสภี ไลสาม 

12 10983 นางสงวน พูลสวัสดิ์ 

13 14388 นาง เพ็ญศรี ทองอนันต 

14 18347 นาง สิริพิมล พิพัฒนวระกุล 

15 18983 นาย อานัส สินเบญจพงศ 

โรงเรียนบานหนองนายขุย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05488 นายธวัชชัย ชูลิวรรณฬ ี

2 05490 นางวันตรี สังขแกว 

3 06949 น.ส. สมพิศ โคพิชัย 

4 12426 นางจารี ทองประหวั่น 

5 14020 นาง ชุลีรัตน ธรรมเจริญ 

6 17526 น.ส. สุทีป ชวยเหลือ 

7 21552 นางศรัณยรัชต หมวดเอียด 
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โรงเรียนบานทาไทร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05114 นางบุญตา แสงทอง 

2 05324 นางอาภรณ เขียวแกร 

3 05326 นางทิวาภรณ ชูลิวรรณฬ ี

4 05327 นางบุญเสริม ชูพูล 

5 05328 นางอรวรรณ อินทวงศ 

6 05329 นายมัย ยอดแกว 

7 05331 นาง ผองศรี สุวรรณโชติ 

8 05340 นายเสริญ สาสุธรรม 

9 09227 นาง บุญญา สุขทาน 

10 09354 นาย อภิชาติ จินณรัตน 

11 12903 นาย สุพร พรหมสุวรรณ 

12 14908 นาง เพ็ญศรี ศึกหาญ 

13 17928 นายจรัล พรหมดวง 

14 27273 นายเอกชาติ วรรณสกล 

โรงเรียนวัดคลองแห 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00733 นาย วันชาติ อุทัยรัตน 

2 05095 นาย มะโน อินทมะโน 

3 05333 นายวิโรจน เสาวพงศ 

4 05339 นาย ปอน จันทะโก 

5 05341 นางธัญภรณ มหาสวัสดิ์ 

6 08058 น.ส.ผนิตย ผลาวนิตย 

7 08270 นาง วิรมล แกวจันทร 

8 08762 นาง อุไร อินทานนท 

9 15474 นางอัจจิมา ชัยสวัสดิ์ 

10 16644 น.ส.สุนีย นวลนุน 

11 18513 นาง นงคราญ จินตศิริพิพัฒน 
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โรงเรียนวัดคลองแห (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

12 19437 นาง เตือนใจ สิกะพันธ 

13 20388 นาง นงเยาว สังขสร 

14 22272 นาย สมยศ สะรุโณ 

15 25166 นาง อลิสลา พงศพรหม 

โรงเรียนบานใต 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00740 นายพิชัย วรรณสกล 

2 00763 นาย ประภาส ฉิมแกว 

3 05313 นาย พนม วชัระ 

4 05314 นางรําไพ ทองสาย 

5 05494 นางสิรินธรทิพย ภักษา 

6 05905 นางวรรณา คงบางปอ 

7 07896 นางอมรรัตน ดําโชติ 

8 08152 นางสมศรี ชูศรี 

9 10142 นายเปลี่ยน ธรรมเดช 

10 11108 นาง โฉมจิตร พรหมรักษ 

11 11715 นางบุษกร สุวารักษ 

12 12354 นาง เพลินพิศ ลิ่มวรกุล 

13 13261 น.ส. เสาดะ หมัดบินเฮด 

14 14543 นาง เสงี่ยม นิลวิสุทธิ์ 

15 15193 นาง กรกนก สมนาค 

16 15871 น.ส. สุนี โสพิกุล 

17 16422 นาง ลดาวัลลิ์ ดํารงนุกูล 

18 18708 นาง สุจิตรา ศรีสมบัติ 

19 21151 นาง ศิริธนัญญา อาแด 

20 26082 นาง เวณิกา จันทรอินทร 
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โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00750 นางยินดี แสงสอง 

2 00844 นายจารึก ดวงเล็ก 

3 05317 นางสุนีย สุวัฒนกุล 

4 05318 น.ส.สุนิศา หวังสุข 

5 05321 นายชาติชาย ธรรมชูโชติ 

6 05325 นายพินิจ สังขกุล 

7 05338 นางจําเนียร ลิ่มเซง 

8 07027 นางพิศวง พรหมเกลี้ยง 

9 08288 นาง สมจิตร แกวสุริยา 

10 19217 นาย ประเวศ ศรีสุวรรณ 

11 20049 นาง บุรฉัตร ดํานะกาฬ 

12 24401 น.ส.อังคนารัตน แสงอรุณ 
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โรงเรียนวัดดอน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05047 นายเสถียร ลิ่มเซง 

2 05048 นายเปลื้อง สุขสวัสดิ์ 

3 05386 นางมะลิ ศรีสุวรรณ 

4 05641 นายสุเทพ แสงสุวรรณ 

5 09589 นางฐิตินาถ ลิ่มสุวรรณ 

6 10443 นาง พรศรี พลากุล 

7 11369 นาย อุทัย เถาถวิล 

8 11396 นาย สมบูรณ คงดํา 

9 11884 นาย สมพร รุณปกษ 

10 14038 น.ส. สุจิตรา เทพศิริ 

11 15448 นาง วันทมาลัย ทองญวน 

12 15449 นาย วิลาศ ทองญวน 

13 18075 นาง สุเมตตา ดําสงแสง 

14 20186 นางสมพร เกลี้ยงเกิด 

โรงเรียนบานเกาะนก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05547 นางอาภรณ จันทะโก 

2 11001 นายธรรมนูญ สังขปาโณ 

3 11156 นาง ประไพวรรณ ชอบงาม 

4 12837 นางสะอาด เกษตรสุนทร 

5 16728 นาย สมพงศ ศึกหาญ 

6 19930 นาย สุทัศน อัมโร 

7 20447 นาง ประพา ดํามินทร 
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โรงเรียนบานควน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05217 นาง ประไพ รุงเรือง 

2 05219 น.ส.เฉลิม จันทรฉาย 

3 05275 นายสมเกียรติ พรหมรักษ 

4 07105 นางสมใจ จันทรตน 

5 09721 นาย พันธ สังขปาโณ 

6 10528 นายพงศกรณ แกววงกต 

7 12454 นาง ทรัพยมณี ลิ่นเลื่อน 

8 18079 นาง อรอินทุ ทองบุญชู 

9 20578 นางสารส สุทธินุน 

10 21233 นาง กานดา ชายเกตุ 

11 23271 นางสาว สุภาพร แกวบุบผา 

12 23396 นางสาว อรพินท สายพรม 

13 23833 นาง พิศมัย ชวยชูกูล 

14 23976 นายยะฝาด บิลสัน 

โรงเรียนวัดบางลึก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00163 นาย สุทัศน วงศคํา 

2 05239 นางพธีรา อัมพสุวรรณ 

3 05492 นายอําพล เจริญศิลป 

4 09587 นายกมล มหาสวัสดิ์ 

5 09777 นาง กัลยา คงอินทร 

6 11226 นาง สุณิสา นกแกว 

7 12990 นาย สุริน จุลนวล 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดทาแซ 

โรงเรียนวัดทาแซ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05146 นายสมพร จันทรเกิด 

2 11042 นาย สมพร ศรีวรรณ 

3 11787 นาง เสาวคนธ มีบุญ 

4 15716 นาง ศิริพร พรมนุน 

5 19040 นาย ธรณัส ทองชูชวย 

6 19243 นาง กิติมา สังขทอง 

7 19493 นาง พิชญสิณี พีรยาพงศ 

8 20345 นางพวงนอย ขจรสุวรรณ 

9 22232 นางสาว ดวงเดือน เยี่ยมคํานวน 

10 23625 นาง สาวิตรี บุญคง 

11 25694 นาย มนัส นวลแยม 

โรงเรียนเสนาณรงควิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05597 นายประเสริฐ ศรีทองใส 

2 05599 นาง สมใจ ขวัญแกว 

3 05601 นางสายหยุด อุทธยาวงศ 

4 05602 นาง ปราณี ประภามณฑล 

5 05603 น.ส.อุบลรัตน ไฝทอง 

6 05607 นาง ยุพดี ธีระวร 

7 06940 นางวิลาวรรณ ทองนิลพันธ 

8 10324 นายดรุษ จันทรพัฒน 

9 11234 นาง สารี จุนณศักดิ์ศรี 

10 12125 นางประทุม สุทธิพงศ 

11 13833 นายธิพงศ สุทธิพงศ 

12 14516 นายสมมิต จันทรหนู 

13 14865 นางอรุณวดี สังขทอง 
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โรงเรียนเสนาณรงควิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

14 17774 นาง สุภาภรณ ระสิตานนท 

15 17781 นายเชษฐา ชุมทอง 

16 20078 นาง พิศพร บุญตามชวย 

17 23210 นาง มยุรี เพชรรอด 

18 23291 นางสมใจ ภูภิรมย 

19 23383 นาย โสภณ ยายมาก 

โรงเรียนบานคลองเปล 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05461 นางทรงกลด จีนนุกูล 

2 05462 นางชนานาถ อนุรภักด์ิ 

3 05469 นางอัมมร มาละวรรณโณ 

4 05471 นางกาญจนา เกตตะพันธ 

5 07067 นาง จุไรลักษณ บรรจงสุทธิ์ 

6 08098 น.ส.เยาวนา มูลติชัย 

7 10854 นาย สวัสดิ์ คงเมฆ 

8 11822 นางพิชารัตน เบ็ญจพันธุทวี 

9 12155 นาง พรรณภทัร สุขศาล 

10 17125 นาง กาญจนาพร พานิช 

11 20389 นาย เริงฤทธิ์ สังขสร 
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โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00755 นาง อุบล ศรประสิทธิ์ 

2 05083 นางวิไล บุญราศรี 

3 05152 นายละมาย แกวสนิท 

4 05632 นางธนมนย ชูแกว 

5 05635 นางวิมล สุวรรณโน 

6 05636 นางประไพ ขาวหนูนา 

7 05638 นางเฉลิมขวัญ มุสิกชาติ 

8 07988 นางสินีนาฎ อุสาหะ 

9 08158 นาง สุวรรณี เพ็ชรจํารัส 

10 09208 นาย นิทัศน มีสุขศรี 

11 09487 นาง จิตรา ธรฤทธิ์ 

12 09719 นางอารมณ เวศสุวรรณ 

13 09815 นาง ประคิ่น โพธิพงศา 

14 10428 นางสุมาล ี แสงกระจาง 

15 10625 น.ส. วัชราภรณ จุลนวล 

16 13537 นาง สุคนธ ณ สงขลา 

17 15724 นายอนุวัตร ประสานสงฆ 

18 17229 น.ส. บุญพา สิทธิกุล 

19 19582 นาง ประภา พูลภักด ี

20 19707 นาย อุดร โลหะรัตน 

21 20796 นาง เบญจมาศ ณรงคกูล 

22 23588 นาง ละออง ธรรักประยูร 
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โรงเรียนบานวังหรัง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01950 นางอุบล วรรณเพชร 

2 02662 นาง เอมอร แกวบุตร 

3 05434 นางเชาว เก็มเบ็นหมาด 

4 05435 น.ส.เรณู ชนะไพริน 

5 05437 นางประนอม เพชรพันธ 

6 05439 นางนภัสสร ทองสันตติ์ 

7 06930 นายปน ปลอดทอง 

8 08392 น.ส. อารยา ศศานนท 

9 09817 นาง อุบล หลุมเพ็ต 

10 14669 นาง อวยพร โชติวานิช 

11 17005 นาย สุมาศ นวลจันทร 

12 21901 นางสาว ประภา หัศรังษี 

13 21980 นาง สุภาพร วาสแสดง 

14 24242 นาย กิตติเมศร ทองแจน 

โรงเรียนบานบางแฟบ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00881 นายโชติ รัตนศรี 

2 05504 นางเรณู สุจวิพันธุ 

3 05507 นางนิยะดา สันหมุด 

4 05511 นางจงพิศ แผผล 

5 05514 นางวนิดา มันทรานนท 

6 05517 นางประพิมพ มีสัจจานนท 

7 05539 นายประเสริฐ ราชพิทักษ 

8 08989 นาง สมคิด บุณยะศิวะ 

9 09115 นางพรรณี เอียดแกว 

10 09359 นางสมจิต หมื่นสุวรรณ 

11 09728 นางเหมกัณหา พงษสวัสด์ิ 
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โรงเรียนบานบางแฟบ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

12 09994 นางอัมพร คลายศรี 

13 10341 นาง วิภาษณีย กาญจนศิลานนท 

14 11028 นาง พวงจันทร ดวงศิริ 

15 11030 นาง สุนีย เสมวรนนท 

16 12232 นาย สันติ หลําเบ็นสะ 

17 13376 นายเสริม สหะวิริยะ 

18 14513 นาง ดรุณี ยองลั่น 

19 14649 นาง นงคนุช ขาวศรี 

20 15128 นาง สาดิหยะ โสบผอม 

21 15969 นาย ปริญญา มูเก็ม 

22 17825 น.ส. รวิสรา อินทาสิทธิ์ 

23 21033 นาง ผุสดี สกุลรัตน 

24 21034 นาง สุรินทร ตันสกุล 

25 22113 นาง สมศรี ชูพิทักษธรรม 

26 22508 นายทวี อนทอง 

27 22990 นาง สุนันทา อนันติโย 

28 23752 นาย กรวิก หลําเบ็ญสะ 

29 23944 นาง ดวงกมล จินดารัตน 

โรงเรียนบานบึงพิชัย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01005 น.ส.สาธิกา สุวรรณสิงห 

2 01243 นายพบ ประทุมทอง 

3 05264 นางวันเพ็ญ สุวรรณมาลา 

4 05497 นาง ประไพ วงษวิจารณ 

5 05552 นางประมูล เพ็ญบุญ 

6 05553 นางฉลวย แกวณรงค 

7 05554 นายประเสริฐ มณีรัตน 
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โรงเรียนบานบึงพชิัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

8 05558 นางสารภี จันทรงาม 

9 05575 นายอารมภ ทองปาน 

10 09887 นายประเสริฐ ศิริชัย 

11 13389 นายเจริญ ศรีจริต 

12 17356 นาง ปรียา บาลทิพย 

13 21905 นางพรลภัส หอมอุทัย 

14 22389 นาง ชญานิษฐ เพชรรัตนมุณี 

15 25036 นาง สมใจ แกวนอย 

16 26133 นาง สมร สุวรรณเคหะ 

โรงเรียนวัดมวงคอม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00737 นาง บังอร อารัญพิพัฒน 

2 00999 นายเสถียร แกวหวังสกูล 

3 05112 นางสุจินต โครธาสุวรรณ 

4 05115 นายโกวิทย ชลสุวรรณ 

5 05116 นายพนม วงศชนะ 

6 05117 นายสุวิทย สุวรรณการณ 

7 05121 นาง รมณีย หนูอุไร 

8 05128 นางยุพิณ จริยเพียรพันธุ 

9 05129 นางจินตนา ชุมเพชร 

10 05213 นาง จุฑามาศ สุขเกษม 

11 05593 นายพิเชษฐ จันทพัฒน 

12 10284 นางกชพร ทองชูพชรพล 

13 10941 นาง วิจิตรา เพชรคง 

14 11225 นางยินดี ธรรมเพชร 

15 15016 น.ส. โสรัตยา ฆังวาร ี

16 15065 นาย สมพร พัลวรรณ 
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โรงเรียนวัดมวงคอม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

17 18559 น.ส. ณิชชา ผลยะฤทธิ์ 

18 19319 นาง สุภาณ ี แกวเพ็ง 

19 19625 นาย นิพัธย ทวีศรี 

20 26946 นาย ประยูร แกวทวี 

โรงเรียนบานหนาควนลัง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00944 นาง เบ็ญจา อินทรวงศ 

2 01263 น.ส. อาภรณ มากสังข 

3 05065 นายคนอง แกววิเศษ 

4 05242 นาง จินตนา บุญรัตน 

5 05387 นายอุทัย สุจวิพันธุ 

6 05393 นางวรรณี บุญเลิศ 

7 05394 นางสุภลักษณ รักษวงศ 

8 05399 นางสุชาดา ชาทอง 

9 05525 นาง พรเพ็ญ พัฒนพงศ 

10 09514 นาย สมนึก สุวรรณะ 

11 10853 นาง ถาวร ไชยมะโณ 

12 11915 นาง เรวดี เชาวนาสัย 

13 12677 นาง รุงรัตน ชูมณ ี

14 12773 นาง สุนีย บุญรังษี 

15 13913 นางนุกูล จันทะโร 

16 14332 นางอารีย ผองใส 

17 15154 นาง อําภา นาคะวัจนะ 

18 17661 นาง โสภา ธิวงค 

19 19206 นาง สุวรรณา ทองอราม 

20 19427 น.ส. สุนทรี รัตนโชเต 

21 22987 นาง นันทา กิมิเส 
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โรงเรียนบานหนาควนลัง (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

22 24121 นาง ศิริลักษณ เหล็มหมาด 

23 25274 นาง ยามีละ ยาชะรัด 

24 25383 นาง ประไมพร จันทรัตน 

25 26400 นาย บัณฑิต เสวีพงศ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานกําแพงเพชร 

โรงเรียนบานกําแพงเพชร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00709 นางวนิดา วงศจันทร 

2 00711 นางดุษณี สรอยสุวรรณ 

3 00716 นางนันทพร ขุนแกว 

4 00723 นางบําเพ็ญ ทัศนียาภรณ 

5 00725 นางจริยา นพรัตน 

6 00726 นางอุไร วรรณกูล 

7 00727 นางอําไพ นนทพันธ 

8 00728 นางสุปรีญา นพรัตน 

9 00730 นางขนิษฐา ปลอดโปรง 

10 00731 นางอารี บุญม ี

11 00832 นายสุรินทร กลิ่นขจร 

12 00849 นาย คํานึง ศรีสุวรรณ 

13 00933 นาง กุญชชญา ลิ่มมณีธร 

14 01212 นายวิพัฒน ภัควนิตย 

15 01982 นาง บุณยทิวา สุวรรณรัตน 

16 08162 นายพล พุทธโร 

17 09436 นายไพบูลย พันธนียะ 

18 09513 นาง มณฑาทิพย พรามณีโชติ 

19 09822 นางฉะออน สุมังคโล 

20 10427 นายพะยวง แกวมี 

21 12239 นางแฉลม อินทจันทร 

22 13525 นางวันดี เกยุรินทร 

23 13998 นายประสิทธิ์ อินทจันทร 

24 16022 นาง ภาวินี แกวดี 

25 16094 นาง ภาวนา สรเสณี 

26 16968 นาง ฐาณิชญาณ มาคะมาโน 

27 17745 นางจิราพร รัตนแกว 
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โรงเรียนบานกําแพงเพชร (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 18393 นาง ชื่นสุมน จิตรนาวี 

29 18700 นายชลิต อินทจันทร 

30 19079 นาง มะลิ นุวรรณ 

31 19552 น.ส. บุญเนือง แกวเพชร 

32 19714 นาง ธาราทิพย วิไลรัตน 

33 21759 นาง พิลัดดา แกวณรงค 

34 21791 นางสาว พรทิพย รักงาม 

35 21933 นาง ยุพิน แสงยอ 

36 22076 นางสาว สมาพร พิกุล 

37 22147 นางสาว ปยณิชา ชูรักษ 

38 23095 นาง จุฑารัตน สินนภาพรพงศ 

39 23432 นาย ชารีฟ บิลหมุด 

40 24392 นาง วิริยา ชลไพศาล 

41 25303 นาย ทศพล สินนภาพรพงศ 

42 25515 นาง นิภา สุขมา 

43 27159 นาย ทวีศักดิ์ ศิริมุสิกะ 

44 28140 นาง เต็มศิริ บุญชูชวย 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย 

โรงเรียนสํานักสงฆศรีวิชัย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00851 นายนึก ชายแกว 

2 00856 นายพิศิษฎ วรรณจาโร 

3 00857 นางพิตรพร บุญชัด 

4 00860 นางลําดวน ทัศนพินิจ 

5 00988 นาย สมบูรณ ขุนไพชิต 

6 00998 นาง เสาวรัตน สุขมาตย 

7 09435 นางอารมณ ขาวทอง 

8 12087 นาง วัลยา คงหนู 

9 15782 นาง จิรวรรณ ขุนเพชร 

10 16719 นาง กนกวรรณ พันณชิต 

11 18276 นาย ศักดา วัฒนคีรี 

12 19945 น.ส. อรัญญา หลงแกว 

13 21990 นางเอมรินทร ชุมแกว 

14 22791 นาง วัชรี คําไสยสาตร 

15 22792 นางสาว อาภรณ จันทะภาโส 

16 24110 นาง มยุรี ณ  นุวงศ 

17 25057 นาย บุญฤทธิ์ ถวิลวรรณ 

18 25294 นางสาว กมลทิพย จูดจันทร 

19 26134 นางสาว สุพร ขุนอักเขต 

20 26270 นาง ชนนิกานต ศักดิ์ศฤงคาร 

21 26805 นาย นิพนธ แทนขวัญ 
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โรงเรียนวัดคูหาใน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00821 นางอารี ชางสาน 

2 00826 นาง อารีรัตน มีบุญ 

3 00827 น.ส.ประไพ ขุนทิพย 

4 00829 นายเสนอ ทศกูล 

5 00831 นางแฉลม ศรีสุวรรณ 

6 05470 นาง เจียมจิตต ฉิมแกว 

7 08421 นาย สาธิต อินทจันทร 

8 12467 นาย เฉลิมชัย รัตนไชย 

9 12468 นาย เกษมศักดิ์ เรืองเพชร 

10 13797 นางอําไพ กลิ่นขจร 

11 14642 นาย อัฏฐพล อินชะนะ 

12 15568 นาย อมรินทร ขุนทองเพชร 

13 17909 นาง อํามร ณ  พิบูลย 

โรงเรียนวัดไทรใหญ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00870 นาย สุเทพ เซงลาย 

2 00898 นายจตุรวิทย ชวยบํารุง 

3 00899 นางเอมอร ทองแกว 

4 00900 นาง บุญญา สุวรรณโณ 

5 00903 นาง สุชีลา แสนพิพัฒน 

6 00908 นาง สมนึก ดํารงดุลทัศน 

7 01514 นาง นิรมล แจมจันทา 

8 09250 นาย สมพงษ บัวสม 
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โรงเรียนบานทุงมะขาม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00765 นาง ปทมาวดี เพ็งแกว 

2 00766 นายพงษศักด์ิ ศิริเสถียร 

3 00768 น.ส. สุดา นิยมเดชา 

4 08242 นางบุญญาพร ทองตะเภา 

5 13275 นายอรุณ ลือเกียรติคุณ 

6 17522 น.ส. กรรณิการ ชวยดํา 

7 17986 น.ส. บุญสิตา ศรีนพรัตน 

โรงเรียนวัดเจริญภูผา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00771 นายวินิตย เพ็งแกว 

2 00775 นาง เบญจวรรณ จุลพันธ 

3 00780 นางมาลา อรุโณทัย 

4 00781 นายเฉลิมศักด์ิ วงศจันทร 

5 07673 นาง แสงระพี สุวรรณกูฏ 

6 12174 นาย วิฑูร ชวยแทน 

7 13547 นายจิตต แกวรัตนะ 

8 14401 นาง วิมลรัตน จันทะสระ 

9 15857 นาย เวศ จันทะสระ 

10 18919 นาง จารุวรรณ เกิดสมกาล 

11 24014 นาย ประภาส ชุมแกว 

โรงเรียนบานควนขัน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00813 นายพัฒนพงษ วงศจันทร 

2 10076 นาย วีระศักดิ์ รัตนเกษร 

3 25385 นางสาว มะลิ ปนกาญจน 
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โรงเรียนบานกองอิฐ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00846 นางขนิษฐา พรายอินทร 

2 15371 นายจํารูญ บุญสอาด 

3 16095 นาง วรรณ ทองเอียด 

โรงเรียนบานพรุพอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00866 นายสอง ชูปลอด 

2 00867 นาง พรทิพย สังขชาติ 

3 00868 นาย ระวิ ทองศรีจันทร 

4 00873 นายเฉลียว หมวดจันทร 

5 09296 นาง สวาสดิ์ รวมสุข 

6 10277 นาย อุดมศักดิ์ รวมสุข 

7 14056 นายพิชิต วิบูลยกาญจน 

8 14784 นาย สุชาติ สูตแกว 

9 18603 นาง ศุภรัตน ศิริมุสิกะ 

10 18969 นาง เครือวัลย วัฒนคีรี 

11 19630 นาง ฟองนภา จันทรแดง 

12 23822 นาง สุปราณี กาญจนะ 

13 25293 นางสาว นูไวเราะห เกนุย 

14 26137 นาง จามรี นาคทิม 
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โรงเรียนวัดจังโหลน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00837 นาย ผล คงพูน 

2 00859 น.ส.ปราณี จันทศรี 

3 05596 นาง สุดาพร สกูลวงษ 

4 10565 นายเจริญ สรเสณี 

5 13572 นาย สวิส จินดายอย 

6 16759 นาง พรรณี แกวสุวรรณ 

7 16760 นาง อุไร หมัดอาด้ํา 

8 20437 นาง นิภรณ พรหมดํา 

โรงเรียนชุมชนบานโคกคาย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00810 นางยินดี บุญช ู

2 00811 นายปรีชา ขุนชิตร 

3 00814 นายโชติ ศักดิ์ศรี 

4 00815 นาง สมนึก ดวงจันทร 

5 00818 นาย นุกูล สกูลวงษ 

6 08575 นายประสิทธิ์ ทองนุม 

7 10993 น.ส.สุรางค สมวิวัฒนกุล 

8 11043 นางวรรณดี อิสระทะ 

9 11793 นาง สงวน แกวสวัสดิ์ 

10 11919 นาง สุภา ทองมาก 

11 12234 นาง พิมพพร อิสระทะ 

12 12236 น.ส. จิระพันธ ตันประสงค 

13 13175 นางบุญคุม พรหมทอง 

14 14195 นาง วารี แกวเรือง 

15 15834 นาง สิรินพรรณ ไชยโยธา 

16 18358 นาง ฐิติพร ฉิมยินดี 

17 19272 นาง ปริณดา จันทขวัญ 
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โรงเรียนชุมชนบานโคกคาย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

18 21869 นาย ธีระพล ดิสวัสด์ิ 

19 27703 นาย แนว ศิริมุสิกะ 

โรงเรียนบานไสทอน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00896 นาง สุคนธ มีแกว 

2 08929 นายถาวร สุขมาตย 

3 17908 นาย มนตชัย อารีกิจ 

4 22030 นาง ทัตชญา รักษากิจ 

5 27282 นาง วันทนี จรรีปรัตน 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานเขาพระ 

โรงเรียนบานเขาพระ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00760 นาย บุญยืน ภูมิวณิชกิจ 

2 00920 นางสังเวียน รักษวงศ 

3 00936 นาง อารี ไหมฉิม 

4 00942 นางมริยม ฟกสัน 

5 00943 นางสงวน จันทรสุวรรณ 

6 00946 นางนภศูล พงศจินต 

7 00947 นายจํานง นวลทอง 

8 00948 นางจงรัก มีบุญ 

9 00951 นายสัจจา อินทจันทร 

10 01049 นางวรรณา รัตะนิยะ 

11 08422 นายนพ มีบุญ 

12 09814 นางมะลิณี ขุนทอง 

13 12987 นายสมภพ ปรียานนท 

14 14265 นาย สถิตย หวังรัตน 

15 14752 นาง สิรินารถ กังแฮ 

16 17302 นาง สายใหม บุหมัน 

17 18862 นาย สัญลักษณ แสงสวาง 

18 19154 น.ส. กะละโสม มาดยูสุข 

19 19922 นาง วิไลวรรณ มณีรักษ 

20 20668 นาง ปาหนัน บิลหมุด 

21 21333 นางสาว ฝารีดะห บินลาเตะ 

22 21843 นาง ปยาภรณ ปานกําเหนิด 

23 21845 นาง สุนิตา เพชรโร 

24 22666 นางมารีหยาม เวชกะ 

25 23934 นางสาว กันญาพร สังขทอง 

26 25402 นาง สุภาภรณ หัสมัด 

27 25841 นางสาว วนิดา โตะหีม 
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โรงเรียนบานเขาพระ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 26061 วาที่ ร.ต.หญิง ชารี เติมแตม 

29 26679 นาง ปาริชาต ชัยกูล 

30 26715 นางสุวรรณา บินหมัด 

โรงเรียนชุมชนบานนาสีทอง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00806 นายประจวบ แกวสุวรรณ 

2 00915 นาย รินทร สุวรรณมณี 

3 00916 นางประไพ มนตรี 

4 00917 นางอารีย หาสิตะพันธ 

5 00918 นาง ปราณี กาฬวงศ 

6 00919 นาง สวาท อินทจันทร 

7 00922 นางจําเปลี่ยน บุญศาสตร 

8 00927 นาง จํานงค วุนซิ้ว 

9 00932 น.ส.ลดาวัลย สุนทราภรณ 

10 00968 นางอํานวยพร รัตนภูม ี

11 00985 นางสุมณฑา เจริญกุล 

12 00987 นางฉันทนา ภูมิวณิชกิจ 

13 01236 นาย กฤตภาส บุญศาสตร 

14 02382 นางดวงพร มนตรี 

15 14304 น.ส. สิงควรรณ ขุนเพชร 

16 15015 นางโสรตี แกวพิชัย 

17 15858 นาง ภิญญฎา ธนบัตร 

18 16808 นาง ภาวนา เกิดแสงสุริยงค 

19 17892 นาง นริศรา เสงคุย 

20 18570 นางฎัชวรรณ ชุมทอง 

21 19289 นาย สุทินย นุวรรณ 

22 20819 นาง ไมตรี ไชยกาฬ 
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โรงเรียนชุมชนบานนาสีทอง (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

23 20987 นาย ศตพร เหมทานนท 

24 22020 นาง พรรณา ยังรักษ 

25 26434 นาง รอกีบะ หัสนีย 

26 27645 นาง บุศราวดี หนูเสือ 

27 28197 นางสาว วิลัยพร ขุนนะ 

โรงเรียนบานคลองกั่ว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00954 น.ส.สุเพ็ญ ผองขาว 

2 00959 นางสมศรี มักคุน 

3 01527 นาย นําโชค จันทิกาแกว 

4 10552 นาย สมพร เพ็ชรบุญ 

5 14528 น.ส. ยามานีย แซะอาหลี 

6 15396 นางอุบล วงศเลิศศักดิ์ 

7 17286 นาง พยอม ระดาฤทธิ์ 

8 27230 นางสาว สุนิษา หลีหีม 

โรงเรียนบานควนดินแดง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00770 นายนุกูล ทองศรีจันทร 

2 08696 นายวิจิตร รัตนภูม ี

3 12839 นาง ดวงใจ ทัศโน 

4 12920 นาง อารมณ กองวงคจันทร 

5 16692 นาง วิภาพร กาฬสินธ 

6 16850 นาง สุคนธ สุวรรณมณี 

7 19203 นาย ไพโรจน ธรรมวาโร 

8 21846 นาง บุญโชค แลวดวยบุญ 

9 23121 นาง บุญญาพร จอกถม 
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โรงเรียนบานควนดินแดง (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

10 24665 นายวิระฉัตร หนูพุม 

11 27752 นางสาว นารีรัตน ทองหอม 

12 27756 นาย อินยาสะ หมันเส็น 

โรงเรียนบานนาลึก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00926 นาย สุทิพย พวงพ ี

2 00975 นายจรัส ปนสุข 

3 00976 นาง อํานวย จันทรงามจรัส 

4 02193 นาง นฤดี จันทิกาแกว 

5 09139 นาง วันเพ็ญ ภัยชํานาญ 

6 13562 นางปุณยภัสร เปยมนพฉัตร 

7 15621 นาย พงศกร พุทธังกุโร 

8 22344 นาง ปาริฉัตร ปานพรหม 

โรงเรียนบานทุงคมบาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04755 นาง กฤติมา ซายหนู 

2 08163 นาง ผุสดี มโนรัตนสกุล 

3 24069 นาย เสรี บุญรัศมี 
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โรงเรียนบานคลองเขาลอน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00969 นาย ชลินทร ปนสุข 

2 00971 นาง เสงี่ยม มีสุขศรี 

3 00972 นาย สมใจ มีสุขศรี 

4 07167 นาย สมพร ทองแกมแกว 

5 09066 นาย จรัญ ชวยประสม 

6 16994 นาย สมพร มิ่งรัตนา 

7 18953 นายสมมาตย อาแด 

8 23913 นายปรีชา แกวพิชัย 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานลานควาย 

โรงเรียนบานลานควาย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00721 นาง ศิริพร พาหุมันโต 

2 00759 นายพนัส แกวสวาง 

3 00762 นาย ดาโหด เส็นหมาน 

4 01056 นายสินธุ ทัศนียาภรณ 

5 07654 นาง ประไพ อัตนะ 

6 08044 นางปรีดา วงศสุคนธ 

7 12490 นายสุนิต ลิ่มสุวรรณ 

8 14934 นาง ศรีสุดา กิมิเส 

9 15242 นาง สาวิกา พยุงเกียรติคุณ 

10 15394 นาง ระดา สังขไพฑูรย 

11 19237 น.ส. เสาวคนธ เมืองสุข 

12 20179 นาง เบญจวรรณ มะรุท 

13 20185 นาง สมใจ พันนังศรี 

14 20207 นางสมศรี เลิศสุรวัฒน 

15 22303 นาง สุวรรณา เมืองแกว 

16 22663 นางสาว สอาดะ หะยีหมัด 

17 22707 นางสาว วิศนี อินทรปาน 

18 22826 นางสาว ขนิษฐา ขําแข 

19 23143 นางสาว นิคัมพร ไชยมณี 
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โรงเรียนบานทามะปราง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00736 นาง ปญสชา อัตนะ 

2 00746 นาย ถวิล เทพกูล 

3 05119 นายนิคม สุวรรณชาตรี 

4 14933 นาง มูนา แวววรรณจิตร 

5 18392 นาง ลัดดาวรรณ หวันลาโสะ 

6 19926 นาง รุสนา เหระเบ็ญหมาด 

7 19952 วาที่ ร.ต.หญิงนงนุช จิระแพทย 

8 20312 นายปราโมทย ถาวรานุรักษ 

9 21994 นายเล็ก หนูสงค 

10 21995 นายอนุวัฒน ชาญอาวุธ 

11 22244 น.ส.มยุรี เบ็ญละเตะ 

12 22423 นางมารียา หมุดยะฝา 

13 24168 นาง กมลชนก บาสนุง 

14 24171 นาย อารซีมาด เหมจํา 

15 24945 นายสมนึก วิไลลักษณ 

16 24946 นาง พรทิพย วิไลลักษณ 

17 26931 นาง สุนิสา บินสมัน 

18 27985 นางสาว ศิริวรรณ เหลาแกว 

19 28015 นางสาว อภิชญา เหมมาน 
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โรงเรียนบานเนินนิมิต 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 12337 นาง ปฏิมา ชิตณรงค 

2 14664 น.ส. นิกัญธญาน อัครนิธิกรณ 

3 15618 นางกนกนาถ เหลาสิงห 

4 15619 น.ส. รัชนี ทองเงา 

5 16013 น.ส. ธิดา บุญมากปาน 

6 16014 น.ส. จิตรา ศิณโส 

7 16101 นาง สุพิศ บุญศิริ 

8 16824 น.ส. อนัญญา ดวงสุวรรณ 

9 18887 นาย พิชิต สุวรรณโณ 

10 19236 นาย วิระ แกวอําพร 

11 21840 นาย อดิศักดิ์ คชสงคราม 

12 23340 นาง มะลิวรรณ ปุตตาพัด 

13 23646 นางสาว วัลลี คงฉิม 

14 26739 นางสาว รุจรัก สุขเกษม 

15 26950 นางสาว นิพัทธรา ฉิมม ี
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โรงเรียนวัดรัตนวราราม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00793 นางเกษร พรหมเทพ 

2 01061 นางสุดใจ รัตนเลิศ 

3 09758 นาง ประภา บุญศิริ 

4 11870 นางสุนีย สัจจากุล 

5 13392 นายเกษม สมกอบกิจ 

6 19353 น.ส.ประภากร ยกรัตน 

7 21531 นาง สุปาณี สุวรรณโณ 

8 21631 นาง นันทวัน คงยอด 

9 21654 นาง อมาวสี สินดํา 

10 22470 นาย สมพร ทองศรีจันทร 

11 23012 นางสาว วัชรินทร คงศรี 

12 28088 นางสาว จิราภรณ พิมพคง 
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โรงเรียนนิคมสรางตนเองรัตภูมิ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00961 นาย สายันต อําภาพรอม 

2 00995 นางอรุณ วงศพิเชษฐ 

3 01001 นาง นิจธิอร สุขใส 

4 01011 นาง สุกาญจน สีพุฒ 

5 11664 นางรัตนาวรรณ อรามเรือง 

6 13959 นายมณี แดงนอย 

7 15487 นาง ชุลีกร ซิ่วหวน 

8 16015 นางจงด ี คชรัตน 

9 17151 นาง สมทรง ชุมวงศ 

10 17523 นาง จิราพร ทองนวลเลิศ 

11 21874 นางสาว อัญชลีรัตน ธนูศร 

12 22805 นาง วาสนา พรหมคลาย 

13 22861 นาย ณัฐพงศ บุญเลิศ 

14 23034 นาย จรูญ โรมจุรี 

15 23036 นางสาว มลฑา บิลหมัด 

16 23245 นาย จรัสพร ลางคุลเกษตริน 

17 27458 นาย วัลลภ นวลต้ิง 

18 27611 นาง ศิริวัลย ดาเดะ 

19 27613 นางสาว สุกัญญา บุญพรัด 
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โรงเรียนบานควนสะตอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00983 นาง วลัยลักษณ เดชกุบ 

2 00989 นายสุธรรม ไหมฉิม 

3 01015 นายสมพร มิ่งแกว 

4 01024 นายอะสัน สะไหน 

5 01125 นาง เบญจวรรณ บุญทอง 

6 10393 นางสุรดา หมาดนุย 

7 15539 นาง รัชนี คงสม 

8 17482 นางวรรณี มิ่งรัตนา 

9 17838 นาย ธีรชาติ ชูโสต 

10 23914 นาง วิไลวรรณ กายพันธ 

11 24015 นาย ประมวล ชวยดํา 

12 26343 นาง ดวงเดือน ชุมมะ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดทุงคา 

โรงเรียนวัดทุงคา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00732 นายรวบศักด์ิ ขุนเอียด 

2 00805 นาย ภาณุพงศ ไตรทิพยานนท 

3 00861 นาง วีดา ภูกัน 

4 00925 นางสมศรี อินทจันทร 

5 08244 นาง สมประดี วิจะสิกะ 

6 09039 นาง สมพร วิจะสิกะ 

7 11871 นาง วรรณี สุขมาตย 

8 13519 นางสมจิตร ปานนุกูล 

9 17039 นาง โสภา กาญจนะพันธ 

10 17783 นาย สมพร สูตรแกว 

11 18702 น.ส. วิมล บุญเจริญ 

12 19003 นายสมพร ปานนุกูล 

13 20070 น.ส.อัณณญาลักษณ ภูมิพันธ 

14 20777 นาย ประดับ ออนทอง 

15 22677 นางสาว นิตยา พงศพัสสะระ 

16 23044 นาง อัญชลี ขุนทอง 

17 23533 นาย บุญลาภ กาญจนะ 

18 23955 นางสาว ออย ชูหมุน 

19 27276 นาย สมพงษ นันทโย 

20 27843 นางสาว ฮาฟซา อาแว 

โรงเรียนบานชายคลอง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00784 นาง ศศิมา พฤทธิ์ชูพล 

2 00789 นายผอง สุวิทยารัตน 

3 00790 นางปราณี สุวิทยารัตน 

4 00819 นางกัลยา รานวล 
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โรงเรียนบานชายคลอง (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

5 00935 นายเชิดชู กาฬวงศ 

6 01033 นาง สุทธญาณ คลายแกว 

7 03355 นายศรีวิทย ชลไพศาล 

8 05071 นาง กัญจนฐนภัทร ดําเกิงเกียรติ 

9 09138 นางสุภาวดี ธรรมชาติ 

10 09147 นาย คมจักร กันยาเทพ 

11 09913 นาง ฟอง เพ็ชรบุญ 

12 13283 นายเลื่อง ชุมชวย 

13 13706 นาง ไพริน ขุนเพชร 

14 16969 นาง รัตตินาถ เนียมคง 

15 20911 น.ส.กาญจนา วสุลีวรรณ 

16 23304 นาง จริญญา จันทรจะนะ 

17 28097 นางสาว ซาฟนะห เหมโคกนอย 

โรงเรียนบานมวงอําเภอรัตภูมิ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00875 นาย ประพิศ บุระชัด 

2 02849 นางอารี อักษรกลุ 

3 03496 นางรองวดี วงศสุวรรณ 

4 08439 นาง กรองชฎา เพ็ชรแกว 

5 08697 นาง สมนึก จันทบุรี 

6 12244 นาง จํานงค วงศสุวรรณ 

7 12607 นาย ประพันธ ทองขวัญ 

8 15066 นาง วันทนีย ตันวิพัฒน 

9 15102 นาย อนุพงศ สุวรรณเวหา 

10 19578 น.ส. นงลักษณ วัฒนคีรี 

11 20500 นางสัจจา วิเชียรรัตน 

12 21784 นาง ปรีดา คชสงคราม 
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โรงเรียนบานควนนา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00159 นายบัญชา ปราบณรงค 

2 09137 นายกระจาง สุวรรณชาตรี 

3 11347 นางสุดา ฆังคะสุวรรณ 

4 11619 นาง ชฏาพรรณ วรจินต 

5 19220 วาที่ ร.อ. ธีรพล พรหมรักษ 

6 23148 นาง นริศรา สิงหเกลี้ยง 

7 25668 นาง จุไรภรณ จันทรจิตตะการ 

8 25670 นาย กิตติศักด์ิ จันทรจิตตะการ 

9 26974 นาง ธัญชนก ยอดสวัสดิ์ 

โรงเรียนบานคลองตอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01013 นาย บุญเลิศ ชัยกูล 

2 14618 นาย มิตร บิลโสะ 

3 26124 นาง จุรี ดําออน 

โรงเรียนบานปลายละหาน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00795 นายวีระ คงตุก 

2 00799 นาย สุพล พันธนียะ 

3 00885 น.ส. จรรยา ปราบณรงค 

4 10267 นาย สุคม ชุมละออ 

5 16096 นาง อํานวย พันธนียะ 

6 16227 นายปริญญา ขุนทองเพชร 

7 20229 นาง โสภณ ละงู 

8 22793 นางสาว มะเรียม หลีหมาด 

9 23375 นางสาว พิมพสุจ ี นวลขวัญ 

10 26245 นางลักขณา สุขสําราญ 
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โรงเรียนบานหวยสมบูรณ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00883 นายเชื้อ ขาวทอง 

2 00887 นายประทาน อิสระทะ 

3 00888 นางถวิล หนูวงศ 

4 03773 นาง อุบลรัตน นลิโกศล 

5 08620 นาง ปราณี รัตนไชย 

6 10937 นายสมบัติ ยังรอด 

7 15192 นาง ยุภา บุญพันธ 

8 18126 นางพิณญา แกวประดิษฐ 

9 25424 นางสาว พรบงกช แซตั้น 

10 26565 นาย จํารัส เกตุมาก 

11 27086 วาที่ ร.ต.หญิง พนิดา ราชยอด 

12 27087 นางสาว สุดารัตน สุรภาพ 

โรงเรียนบานเขารักเกียรติ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00785 น.ส.มาลี จันทรโชติ 

2 01030 นางกัลยาณี มณีโรจน 

3 01034 นางอรณดี จิรภัทระวง 

4 01037 นาง อรุณ กาญจนมุณี 

5 08482 นางจินตนา ภาคแกว 

6 08572 นางมาลี จันทโชติ 

7 16549 นาย สมพงศ ทองศรีจันทร 

8 20415 นางสาว จริยา หมัดอะด้ํา 

9 21294 นาย พิษณุ ชายเกตุ 

10 21935 นาง วิชุตา เหมหีม 

11 27457 นางสาว ศรัญญา สุวรรณเวหา 
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โรงเรียนบานหวยโอน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00924 นาง ซีดา เบ็ญสลามัน 

2 01017 นายขนบ แสงกระจาง 

3 01018 นางประนอม อนงค 

4 01021 นางธนาพร พงศเจริญ 

5 01027 นางสวาท จุลนวล 

6 09248 นาง เพ็ญศรี ปลอดทอง 

7 09389 นายเฉลิม แสงสุวรรณ 

8 09978 นางสุภรณ มิ่งแกว 

9 11126 นายเบบ โอฐภิบาล 

10 11293 นาย หวาฮะ อาสดละ 

11 11653 นางจิรารัตน จิระรัตนสมบูรณ 

12 14301 นาง ฝาหรีดะ หมัดหมัน 

13 21153 นาง อาภรณ ซุนหั้ว 

14 21157 นาง มาเรียม อนันตัง 

15 22760 นาง บุญศรี เหมหีม 

16 27163 นาง วาทินี สวางรัตน 
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กลุมเลือกตั้งโรงเรียนบานควนเนียง 

โรงเรียนบานควนเนียง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00715 นายปรีชา เพชรรงค 

2 01111 นางสมบุญ ชวยบํารุง 

3 01114 นายเฉลิม ศรีจันทรงาม 

4 01117 น.ส.ปราณี จิรายุพงศ 

5 01118 นางสุภาพ สิริบริบูรณวงศ 

6 01121 นางสุพร มุสิกะศิริ 

7 01170 นาย สวาง จันทฤทธิ์ 

8 01203 นาง นัชชา สัญชนะ 

9 01254 นาง สมศรี ตัมพะปณณะ 

10 03911 นาย ชัยณรงค บัวเพชร 

11 08181 น.ส. ธนิศราพัชร ทุมพร 

12 09525 นางอําไพ หมื่นแจง 

13 10050 นางภิญโญ ชูหมวกโชติ 

14 12001 นางธนพร ศิริเสถียร 

15 15783 นาง ผิวพรรณ เดชนครินทร 

16 16027 นาง กฤษณา สีดํา 

17 16229 นายพงษศักด์ิ หมื่นแจง 

18 16721 น.ส. ประภาพร ชอมณี 

19 17970 นาย อํานวย สุวรรณมณี 

20 17981 นาง รสิตา พงษจีน 

21 18400 นาง อํานวย ปานเจิม 

22 20351 น.ส.คํานูญ นวลละออง 

23 20932 นาง รัชนีพร ทองทุม 

24 21427 นาง รินทรลภัส วิไลรัตน 

25 22456 นาง ณัฐนรี ทองชูชวย 

26 23314 นาง รัติกา แซดาน 

27 23339 นาง สุพัตรษา เจริญดี 
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โรงเรียนบานควนเนียง (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 24044 นาง อรภาณี ผอมภักดิ์ 

29 24833 นาง ศิริขวัญ คงจินดามณี 

30 25222 นาย กิตติ สุขธานีกุล 

31 26249 นาง สุจินดา ยามาเจริญ 

32 26841 นาง ดวงกมล จันทรทอง 

33 27161 นาง ปราณี สุขหอม 

34 27519 นาง อัมพร อรัญ 

35 28052 นางสาว ปทิตตา ติวงค 

36 28053 นางสาว จงจิตต เพชรมุณ ี

37 28057 นาง ปทุมมา ดํามาก 

38 28058 นางสาว บุษราภรณ แสงมณี 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานบางเหรียง 

โรงเรียนบานบางเหรียง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01146 นายประเทือง รัตนมุณี 

2 01148 นางบุหงา กัลยาศิริ 

3 01149 นาง สงบ พะสริ 

4 01150 นาง จิยาลักษณ ศรีประสม 

5 01153 นาง นันทนา บุญมะโน 

6 01155 นายประยูร สงแสงออน 

7 01169 นาย สมปอง หนูเทพ 

8 01239 นายยุทธพงษ ยางทอง 

9 06923 นาง กชพรรณ กุลนิล 

10 11229 นาง บุญฑริกา สุขแกว 

11 14732 นาง นงเยาว จันทศรี 

12 21768 วาที่ ร.ต.หญิง พวงเพชร สายสุด 

13 21936 นาง พรทิพา สุวรรณรัตน 

14 22658 นางสาว รสสุนีย ศรีประสม 

15 24502 นาย สมศักด์ิ แกวพะวงค 

16 25753 นาย พิพัฒน จันทโร 

17 27766 นางสาว ภูษณิศา คงส ี

โรงเรียนวัดบางทีง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01186 นายโสภณ จีรัตน 

2 01225 นาง ประไพ ไพรสุวรรณ 

3 01226 นาง ชุลี จิตราวงค 

4 12455 น.ส. ลัดดา แซตั้ง 

5 24471 นาย สุรินทร ชนะดัสกร 
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โรงเรียนบานคลองคลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 09438 นาง ละออง ดิสสระ 

2 15103 นาง เกวลี แกวหอทอง 

3 15486 นายใจ บุญมะโน 

4 20581 นาย สนิท อุไรวงศ 

5 21491 นาย วินัย พันธนิล 

6 27162 นาย ถนัด สุขหอม 

โรงเรียนบานโคกเมือง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 09294 นาย จรัญ ไชยมิตร 

2 09415 นาง ยินดี ศรีเบญจพล 

3 11719 นางสุคนธา สินนภาพรพงศ 

4 22701 นางสาว สมใจ โสพิกุล 

โรงเรียนบานเกาะใหญ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01264 นาง บุปผา เอกกะยอ 

2 01265 น.ส.สุภาพร คํามณี 

3 08880 นายโลม ทองแกมแกว 

4 09048 นางชอรณ ลองพิชัย 

5 14239 นาง ประณีต เหมือนทิพย 

6 16406 นาง จุรีรัตน กวักแกว 

7 19500 น.ส. ศิริพร สุวรรณการณ 

8 25853 นาง เยาวพา นุมคง 
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โรงเรียนบานคลองชาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01133 นายลั่น มุณีแนม 

2 01228 นาย พวง นวลละออง 

3 01233 นาย ยศ อิสรโชติ 

4 04463 นาย พิชัย สุขทาน 

5 10806 นาง นิลประภา เทพชวย 

6 14819 นาง นึก มาศวิวัฒน 

7 21669 นาง วรรณวิไล บัวทอง 

โรงเรียนบานเกาะน้ํารอบ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01183 นายสมพร ลัพกิตโร 

2 03760 นายนิพล จรลักษณ 

3 16001 นาง โอภาส สุขโข 

4 16532 นาย ปกาศิต มนตรี 

5 24944 นาง จริยา ศรีประสม 

โรงเรียนบานหนาควน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00445 นางชนัญญา มุสิกสระ 

2 01142 นายใกล ขวัญเกลี้ยง 

3 01222 นายจรัส ลิ่มเฮา 

4 07124 นาง วิมาลา ณ วาโย 

5 09297 นาย ฤาเดช เจี่ยงยี่ 

6 10195 นางอุไร รัตนมุณี 

7 16250 นาง จุไรรัตน ทองแกมแกว 

8 19360 นาง กันยารัตน โกมล 

9 24090 นางสาว สิรินดา หมัดอะดํา 

10 27158 นาง สุภารัตน โกศิลญวงศ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานควนโส 

โรงเรียนบานควนโส 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01134 นาย นพพร จันทวงศ 

2 01250 นายเสง อักษรศิริ 

3 01251 น.ส.จิระวัฒน จันทรเพ็ญ 

4 01255 นายสงวน ศรีรัตน 

5 01256 นาง ประทุม ศรีรัตน 

6 01258 นาง จินตนา มากแกว 

7 01259 นายณรงค ลองพิชัย 

8 01269 นายละเมียด จันทภาโส 

9 07823 นาง อํานวย ยันตะสิริ 

10 08537 นายอรุณ ยันตะสิริ 

11 08573 น.ส. จําเนียร สุวรรณมณี 

12 10567 นาย วิชัย วงศราชสีห 

13 10568 นายวิรัช บัวบาน 

14 11058 นายบุญเลิศ แกวรัตน 

15 12496 นางนียาพร ไชยถาวร 

16 19359 น.ส. สุจิรา คําแกว 

17 26793 นาง สุภาลักษ ทิมบํารุง 

โรงเรียนบานหวยลึก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01272 นาย อํานาจ เพ็งจํารัส 

2 01273 นาง รัศมิกา สินธุระหัส 

3 09878 น.ส. นวพร จุทอง 

4 10856 นาง อุทัยวรรณ ภิรมย 

5 16116 นาง อาจินต บุญศรี 

6 27599 นาง โสภิดา สุราตะโก 
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โรงเรียนบานบอหวา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00839 นายปาฏิหาริย บุญรัตน 

2 01106 นาย ถาวร สุวรรณพฤกษ 

3 01217 นายเอียด แกวณรงค 

4 01223 นาย โชติ เทพโอสถ 

5 01224 นาง อรไท วุฒิโชติวรกิจ 

6 08859 นาง โสภิดา คงสุจริต 

7 22959 นางสาว สุวภัทร ดํานิล 

โรงเรียนบานหัวปาบ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01177 นาง ยดาเรศ เลงกูล 

2 12721 นางพัชราภรณ เกตุแกว 

3 17024 นาง อาภรณ มะโร 

4 17684 นาย สุนทร สํากําปง 

5 26354 นาง อารีรัตน จรูญสกุลวงศ 

6 27169 นาง วราภรณ ชวยแกว 
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โรงเรียนบานหัวไทร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01277 นาย บุญลือ นะชาตรี 

2 03757 นางลดารัตน อักษรชื่น 

3 07899 นาย นิตย ศรีวุน 

4 10718 นาย จักรพันธ กระบูรภูรี 

5 11678 นาง ดาริน จิตพรหม 

6 12310 นาย สําราญ หีมสุวรรณ 

7 12668 นางจันทิกา เพ็งผอง 

8 15922 นาง อภิญญา ทองรักษ 

9 17470 นาย ประสาร จิตพรหม 

10 21656 นางนัศริน สามาย 

โรงเรียนวัดทาหยี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11322 นางประคอง ทองคํา 

2 15382 นายมานพ ศรีประสม 

3 24436 นางสาว ดีนา บินตะสอน 

4 27418 นาย วิสูตร หนูอุไร 

โรงเรียนวัดปากจา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01238 นาย บรรจบ หนูทอง 

2 18145 นาง นงลักษณ พรหมรัตน 

3 21584 นาง วรรณี แกวชูศรี 

4 27271 นางสาว ชฎาพร เสนเผือก 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานหนองปลิง 

โรงเรียนบานหนองปลิง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 16531 นาง ฉออน ไชยถาวร 

2 20394 นาง สุกัญญา สุขมิ่ง 

3 21041 นาง อุบล ศรีทัยแกว 

4 21758 นาง ละเอียด พรหมอักษร 

5 22061 นาง สมหมาย บุญขวัญ 

6 22251 นาง รัตยา ศรีวะปะ 

7 22558 นาย ฉลอง ดําชิด 

โรงเรียนวัดคงคาวดี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01198 นางหฤทัย สังขสวัสดิ์ 

2 01199 นาย ไสว หนูนคง 

3 01252 นายสมชาย สังขสวัสดิ์ 

4 11575 นาง กมัยธร จันทวงศ 

5 11721 นาง ปาริชาติ จันทรนวล 

6 13272 นาง สุมาพร โกมล 

7 14164 นางอํานวย ทองเกิด 

8 15541 นางอลิน ศรีรัตนสุวรรโณ 

9 16100 นาง อรทัย สุวรรณมณี 

10 17257 นาย วิคิด สุวรรณกิจ 

11 17258 นาง กตพร สุวรรณกิจ 

12 17323 น.ส. รุงทอปด ศรีทองมา 

13 17921 นาย บัญญัติ บุษบงก 

14 20877 นาง วิลาวัณย แกวทอง 

15 20959 นาง ปราณี ลือเกยีรติคุณ 

16 26901 น.ส.เสาดะ หลีสันมะหมัด 
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โรงเรียนบานกรอบ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01171 นาย สม ชุมชาติ 

2 01172 นางชุลี แกวรัตน 

3 01175 นาง สมเพียร ชุมชาติ 

4 01237 นาง อาทิชา แสงเสนห 

5 06015 นายชลิต สุขแดง 

6 07187 นาย ณรงค สามแกว 

7 08692 นาย พิณ คงขวัญ 

8 17888 นางบารนี เพ็งผอง 

9 19115 นาย บุญธรรม แกวดี 

10 19458 นายสมพร เพ็ชรรัตนมุณี 

11 24037 นาง อภิญญา นพสุวรรณ 

12 24433 นางสาว ทักษิณา โยมเมือง 

    
โรงเรียนวัดโพธิธรรมาราม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01209 นางมาลี สุจริตธุระการ 

2 01210 นาง ชะออน นาคะมุขดาพันธ 

3 01248 นายประพันธ กรอบเพชร 

4 10637 นายถาวร แกวสุขศรี 

5 16407 นาย สินชัย มากมณี 

6 17920 นาง อุไร มณีเกิด 
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โรงเรียนบานควนเนียงใน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 12779 นาง เสาวณีย บุญการ 

2 14096 นาง องศา ฉันทจิต 

3 18799 นางสุภมาศ ชูชื่น 

4 21265 นาย วิจิตร ปานแกว 

5 24120 นาง เพ็ญศรี ศรีระสรรค 

โรงเรียนบานยางงามอําเภอควนเนียง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01136 นาง วัลภา หนูนคง 

2 01137 นางรัชนีกร มุณีแนม 

3 08837 นาย ประเมษฐ มุณีแนม 

4 16034 นางผะอบ ขุนเอียด 

5 17711 นายสมศักด์ิ มณีโชติ 

6 19290 นาง ศศิญา ใจรักษา 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานโคกเมา 

โรงเรียนบานโคกเมา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02575 นาง วิลาวัณย วิมิตตะนันทกุล 

2 02594 นายจิตร เจริญดี 

3 02595 นางรัตนา เจริญดี 

4 02596 นางรัชนี ไวยะโร 

5 02597 นางจิตตานันทิ์ ศรียะพันธ 

6 02604 นางชวนพิศ ชูทอง 

7 02606 นาง จรวย สุทธิชาติ 

8 02609 นางทิพยา สุวรรณมณี 

9 02645 น.ส.มาเหรียม บินมะหะหมัด 

10 02660 นางอัมพร มาตยากูร 

11 02680 นายสวัสดิ์ ศรีระสันต 

12 07926 นาย วิทยา นิลสุวรรณ 

13 08214 นาง สิรินาฎ ยาอีด 

14 09145 นาย ภูมิพงศ สุรินราช 

15 09727 นายอํานาจ โชติธนะวัฒน 

16 12090 นาย ทวีศักดิ์ สุวรรณศรี 

17 12093 นาง ศรียา สหะกะโร 

18 12338 นาง อารียา ดําแสงสวัสดิ์ 

19 14001 นาง วัลยลี แกวมณี 

20 14490 นาง ดรรชนี ศรีไสย 

21 14591 นาง วิมล สุขมาตย 

22 15022 นางมยุรี ลีวิเชียรโชติ 

23 16486 นางนรีกานต อาดํา 

24 18493 น.ส. ศุทธิดา ทองชอุม 

25 19059 นาง วรินดา บิลสมัค 

26 21332 นาง อามินะ สาดีน 

27 24679 นางชลิดา เพ็ชรสุริยา 
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โรงเรียนบานโคกเมา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 25253 นาง สุภัค เบ็ญนุย 

29 25913 นาง ตวนนูรอักมัร เส็มหมาด 

30 26127 นาง วรรณา หมูห่ําหมัด 

31 26525 นาง กมลวัลย แกวนนท 

32 28002 นางสาว ปรียา คงแกว 

33 28074 นางสาว วิภาวดี ธนามิตต 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานบางกล่ํา 

โรงเรียนบานบางกล่ํา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02550 นาง อารีย รุกขพันธ 

2 02562 น.ส. อารมย สุขชาญ 

3 02569 นางสุวิมล จุลการณ 

4 02615 นาง พรรณี กุลนิล 

5 09402 นายทวีพร รติกร 

6 10130 นาย สุมาตร หงษมณ ี

7 12579 นาย สวาง วงคสุวรรณ 

8 12956 นายระวิ พรหมทอง 

9 15175 นาง อัจฉรา สกุลชาญณรงค 

10 16439 นาง วิมลรัตน ชูนุย 

11 24248 นาง เนาวรัตน พัสระ 

โรงเรียนบานแมทอม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11644 นาง ศรีประไพ ดวงสุวรรณ 

2 17110 นายสมศักด์ิ เทพอรัญ 

3 17111 นาย ไพศาล แกวกุลนิล 

โรงเรียนวัดทาเมรุ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01194 นางประไพ คงสกูล 

2 02566 นาง สุวรรณ รัตนภูม ิ

3 02568 นายจําแลง บัวทอง 

4 02571 นายบุญสม โกมลตรี 

5 11686 นาย ขจร จัตยาวรรณ 

6 15781 นาย มงคล คชรัตน 

7 19929 นาย ธนา ทองคโชค 
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โรงเรียนวัดนารังนก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02583 นายเจริญ แสงจันทร 

2 02587 นาง ยุพา นอยเสม 

3 02592 นางเกษมสุข โชติรัตน 

4 02603 นาง มาริหยาม มากจังหวัด 

5 09023 นาง นิภา ผิวทอง 

6 09403 นายอัมพล อุไรรัตน 

7 11661 นาง พรทิพย แสงเหมือนคง 

8 13443 นายนรชิต ทิพยอักษร 

9 14731 นางพรรณศรี บิลหรอหีม 

10 16012 นาง นงลักษณ อินทมณี 

11 17968 นายพรชัย ผิวทอง 

12 20360 นาง สมจิตร บุตรราษฎร 

13 22485 นาง กวีวรรณ ทองดํา 

14 22486 นางยินดี บุญทอง 

15 22498 นาง นันทวรรณ พันธเพชร 

16 24111 นาง ปาริสุทธิ์ พรหมรักษ 

17 25117 นาง ชฏิน ี แกวมาก 

18 28082 นางสาว จิราวรรณ บุรุษราษฎร 

โรงเรียนวัดบางหยี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02611 น.ส. นิภา เพชรมุณ ี

2 02612 นายประทิน รัตนภูม ิ

3 02613 นาง มาลี สุจิตโต 

4 02617 นางอาภรณ แตงเทศ 

5 25820 นาง พินิตย แกวทอง 
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โรงเรียนบานยวนยาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02616 นาย ธวัชชัย สุจิตโต 

2 02632 น.ส. กาญจนา กุณทะโก 

3 02634 น.ส.ชรินทร ศรีประสม 

4 08553 นายณรงค นฤมาณนลินี 

5 08985 นาง อรอนงค เกษตรสมบูรณ 

6 09205 นาย คิรินท สุขสวัสดิ์ 

7 15427 นาง อารีย หนูสวัสดิ์ 

8 17979 นาง สายใจ บุญเลิศ 

โรงเรียนบานหนองมวง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01268 นายประสงค เสนปาน 

2 02574 นายชูชาติ แตงเทศ 

3 03954 น.ส.พร เอกกะยอ 

4 08934 นาย สมนึก บุญชูมณี 

5 09119 นาย จําลอง ผิวทอง 

6 10049 นาง กัลยา เพชรสลับแกว 

7 11685 นาง ประดับ ตันจะโข 

8 23885 น.ส.จุฑาทิพย ทองชวย 

9 27783 นาง เพียงใจ สุขศรีสังข 
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โรงเรียนบานหาร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00865 นาง เบญจพร ทองโอ 

2 00893 นายสิน กมลศรี 

3 02546 นายประเสริฐ พรหมรักษ 

4 02614 นาง ปุณยวีร โชติธนะวัฒน 

5 02618 นางวิรียา ออนรักษ 

6 02663 นายมนูญ สุวรรณชาตรี 

7 02671 นาง พัชน ี จันทมาศ 

8 02673 นายวิชัยญะ สอนคง 

9 02674 นาย ชัยยุทธ สมประดี 

10 02675 นางณิชชา ธรรมโชติธนัง 

11 09844 นางสมพิศ จันทฤทธิ์ 

12 10329 นาง จันทรธณา สมประดี 

13 11440 นาย ภิรมย สุขสวัสดิ์ 

14 12000 นางสาว ประสม พรหมจรรย 

15 12398 นาย หะรินทร อุไร 

16 16862 นาง วีนา สุวรรณชาตรี 

17 20583 นาง ธัญลักษณ บรรจงดัด 

18 20662 นาง สุจารี ดวงเล็ก 

19 22067 นาง ฉลวย นุชประหาร 

20 22777 นาง สุยินดี ใจสมุทร 

21 22999 นาย ธีระพล อรามเรือง 

22 24379 นายสุรพล สังขทองจีน 

23 25470 นาง อารี ซาเหล็ม 

24 26990 นางสาว โสพิศ เหล็มหมาด 

25 27800 นาย เกรียงไกร ดวงพาพล 

26 28213 นาย ถาวร ปุตตาพัฒน 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานคลองนกกระทุง 

โรงเรียนบานคลองนกกระทุง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02621 นายฑรรธร ไชยศิริ 

2 02622 นางเสาวภา ฟองศรี 

3 02627 น.ส.พรพรรณ บุญมี 

4 02629 นางนันทิดา พัฒโน 

5 02630 นาย ประดับ คชเสนี 

6 02631 นาง อรนุช สิทธิพงษ 

7 02659 นางนฤมล จันจุฬา 

8 02683 นายธีระศักด์ิ ปรีดาศักดิ์ 

9 05574 นายสมเจตน เย็นศิริ 

10 07812 นาง กรรณิการ มัชฌิมาภิโร 

11 14348 น.ส. นิพัทธ อุไรรัตน 

12 16110 นาง สุธิดา หลีขาว 

13 16364 นาง นุชรี สุนทรวิจิตร 

14 16533 นางพัสตราภรณ อินทรพัฒน 

15 19111 นาย สมสุข เพชรกาญจน 

16 19338 นาย เอกชัย กังวาลเกียรติ 

17 21988 นาย เกษม ตะลุง 

18 22622 นาง วิมลฉวี หนอพันธุ 

19 24550 นาง วราภรณ เพชรกาญจน 

20 27047 นาง วรลักษณาวลัย ยงสืบชาติ 

21 27067 นางสาว ญาซีเราะ หมัดอะดั้ม 

22 27842 นางสาว จริยา ศรีวิชัย 

23 27962 นาง พิรดา คําเจริญ 
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โรงเรียนวัดเนินพิชัย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00366 นาง ถวิล วรรณธิวา 

2 02549 นาง อุบลรัตน อุยสกุล 

3 02560 นาง ฉวีวรรณ ธรดุษฎี 

4 02572 นาย สมพร แกวเสถียร 

5 02636 นางวันรวย ดวงดี 

6 02637 นายมณี ออนเกตุพล 

7 02638 นางรจิต ตั้งใจมั่น 

8 02641 นางจินดา สุขกา 

9 02642 นางชาลี ธรรมวาโร 

10 02646 นาง รัชนีกร บุณยเกียรติ 

11 09843 นายเกรียงไกร บุญวรรณโณ 

12 09846 นางวิลาศ วะรติยู 

13 11689 นางจันทิรา เลื่อนราม 

14 11987 นาง ปทมวรรณ เพชรประสมกูล 

15 12177 นายเศกสรรค ขจรสุวรรณ 

16 12477 นาง ละมุน ทองวิเศษ 

17 12590 นาง อุทัยวรรณ แสงอําไพ 

18 12844 นาย ไพโรจน นวลบุญ 

19 13062 นางนงพงา พรอมมลู 

20 13088 นาง สุภาพ พุฒชู 

21 16363 นายกุล สุนทรวิจิตร 

22 17999 นาง สุรีรัตน พุทธวิโร 

23 19546 นาง กนกวรรณ เหมมัน 

24 19556 นาย วิชา ณ สงขลา 

25 21048 นาง นัฐชยา สรอยสังขหวาน 

26 23141 นาง จารีย ทองคโชค 

27 25389 นาง จงจิตร กาญจนเทพ 

28 26676 นาย เจษฎารัฐ ประกอบกิจ 
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โรงเรียนบานดินลาน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01276 นาย ชาญชัย เพชรสลับแกว 

2 02565 นาง สุภา พรหมรักษ 

3 02610 นางประนอม ปรีดาศักดิ์ 

4 02651 นางศรีเรือน พัทรชนม 

5 02656 น.ส. กัญญา จันทรชาติ 

6 08704 นาย แสวง สุขใส 

7 09120 นาง ยุวดี ถวิลรมย 

8 09277 นายประสิทธิ์ พรหมรักษ 

9 09752 นางสมบัติ ศิริทศ 

10 09909 นาง วิมล ณ พัทลุง 

11 13914 นาย ภิรมย มีประดิษฐ 

12 14879 นายเพริญ ตันจะโข 

13 19429 นาง ระพ ี กังวาลเกียรติ 

14 19436 นาง อัจติพัชร ศรีสุวรรณ 

15 21633 นางสาว สมใจ รัตนมณี 
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โรงเรียนบานปายาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02657 น.ส.ยาใจ สุวรรณรัตน 

2 02658 นายสมศักด์ิ สุวรรณโชติ 

3 07789 นาง สุนิตย โกมลตรี 

4 09121 นาย จรัญ ศรีต้ังวงศ 

5 10424 นาง ประยรู สุขใส 

6 11603 นาย ภานุวัฒน ไชยสวัสด์ิ 

7 14690 นาง จิราพร อินทรัตน 

8 14734 นาย ประสิทธิ์ เพ็ชราการ 

9 19240 นาง นวล จันทรพา 

10 19574 น.ส. ระเบียบ แสงวิจิตร 

11 19683 นาง ชนิตา ทองเครือ 

12 22568 นางรุงฤดี ผึ้งภักด ี

13 23550 นาง สมพงศ โพธิพงศา 

14 25178 นาง พิชชา เพ็งอุบล 

โรงเรียนบานยางงามอําเภอบางกล่ํา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02559 นางปราณี ทองแกมแกว 

2 10944 นางสุนีย ชุมฉิม 

3 14081 นาย วิจิต อินทรัตน 

4 15170 นาง จิตรา เพชรกาญจน 

5 16710 นาย บุญชัด สุวรรณคง 

6 18659 นางนุชนาฏ วนไชยยศ 

7 18684 นาง จรินทร ขาวนวล 

8 24608 นางสาว อรุณวดี อุนชู 

9 24609 นาย อาทร โกมล 

10 25179 นาง เบ็ญจวรรณ จันทสุวรรณ 
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โรงเรียนวัดทาชาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02577 นางสมบูรณ แกวอุบล 

2 08921 นาง สิริพร ประสานสงฆ 

3 13318 น.ส. อรุณ สุทธิชาติ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานหนาวัดโพธิ์ 

โรงเรียนบานหนาวัดโพธิ์ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00738 นายวิศิษฐ ไมสัน 

2 05031 นาง กิตติมา ชวยวงศ 

3 05032 นางจรุงศรี อัมรักเลิศ 

4 05185 นางนงเพ็ญ ศรีน่ิม 

5 05531 นายพยูร แกวอาภรณ 

6 05563 นายเอก ขวัญพรหม 

7 05564 นาย สมควร ขวัญรัตน 

8 05569 นายเสียงฟา สุวรรณสาม 

9 08545 นาง ผองศรี เกื้อกูล 

10 09597 นาง สุเพ็ญศรี ปรชัญาวาทิน 

11 10978 นาง โยทภา อินสุวรรณ 

12 11836 นางกาหลง ไชยศร 

13 14475 นาง สุบัณท ยดยอย 

14 15127 นาย ประสิทธิ์ พงศประยูร 

15 16772 นาง ปรัชญณรัตน ศรีสุวรรณ 

16 16813 นาง นาถลดา กองเดชาฤทธิ์ 

17 17786 นาง กัญจนชญา คงศรี 

18 18454 นาง พิมพใจ จันวดี 

19 18622 นาง รวงทิพย รองสวัสดิ์ 

20 19571 นาง กาญจนา แสงชวง 

21 20761 นางสาว ดวงอรุณ จันทรสวาง 

22 20845 นาง ผองอําไพ ชูมณ ี

23 20848 นายวัชรพล ทองขจร 

24 21795 นาง ธนญดา แกวธรรมโร 

25 22357 นางสาว นุชนารถ สหวิริยะสิน 

26 22499 นาย ทรงพล อารมณเยน็ 

27 22587 นาง วณิชนันทน ศรีสุข 



295 

โรงเรียนบานหนาวัดโพธิ์ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 22984 นาง ผองภักด์ิ จันทรภาพ 

29 23563 นาย อุทัย ปลอดภัย 

30 23604 นาง เขมญดา ขจรธีรกูล 

31 23700 นางพิมพิมลรัตน นวนสี 

32 24147 นาง มณีกานต เขียวศิริ 

33 24730 นางสาว ภรณนภัส วรเดช 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดโคกเหรียง 

โรงเรียนวัดโคกเหรียง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05184 นางนันทา ภูเพชร 

2 05499 นาง สมพิศ คุณสงค 

3 05500 นางประคอง ชวยเมฆ 

4 08624 นายสิทธิชัย ดวงทอง 

5 11259 นางจิราดา นวลถวิล 

6 13481 น.ส.สุกัลยา นิลรัตน 

7 15317 นาง รวิสรา สุวรรณ 

8 16645 นางนาถลดา เทิดภูมิวรากร 

9 21449 นาง วิลาวรรณ แกนจันทร 

10 21680 นาย สาโรจน อัมพรพงศ 

11 23063 นางสาว ปทมา อัจนากิตติ 

12 26743 นางสาว วราพร พรมแกวพันธ 

โรงเรียนวัดโคกมวง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04445 นางพวงเพ็ญ วงษสถิตย 

2 05104 นางยุพา แกวจํารัส 

3 05289 นาง นิจกานต นวลแกว 

4 17930 นาง อัมมรรัตน สุวรรณรัตน 

5 17931 นาง สุนิสา ศรประสิทธิ์ 

6 18159 น.ส. จิราพิชญ ขวัญพรหม 

7 19116 นาง จงใจ หนูเอียง 

8 25685 น.ส.ธนารัตน นอมหัตถ 

9 26577 นาง ณิชากานต รอดระกํา 

10 28166 นางสาว สุพัตรา จินดา 
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โรงเรียนวัดเลียบอําเภอคลองหอยโขง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05028 น.ส.วิชญารัตน พรหมจรรย 

2 05153 นายบุญลาภ ณรงคกูล 

3 05159 นายปรีชา จันทรเจริญ 

4 09722 นางภิญญดา อภิพฤกษาชาติ 

5 09920 นางจรวยพร รักประยูร 

6 10602 นาย ประยูร จันทวีรัตน 

7 15860 นาง วรรณี คภะสุวรรณ 

8 16477 นาง จําเนียร ธรรมวาโร 

9 17261 นายนิสิต รักประยูร 

10 18270 นาง มยุรี ธรรมรักษา 

11 18414 นาย วรวิช ศรีระสันต 

12 18514 นาง สมศรี แกวเพ็ชร 

13 20907 นางสาว ณิชชาวีร แกนจันทร 

14 21293 นาง เกษร คงชะนะ 

15 26985 นาง ดาเรศ จิตรัตน 
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โรงเรียนบานตนสาน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05519 นายพิเชต สุวรรณระดา 

2 05521 นางพรพรรณ ทองขะโชค 

3 05522 นางลัดดา กองสวัสดิ์ 

4 05523 นายชวน แกวอุไทย 

5 05524 นางปรีดา แกวประดับ 

6 05526 นางสวาท ไตรแกว 

7 05527 นาง อุไร ขวัญรัตน 

8 05528 นาง ปราณี เฉลิมบุญ 

9 05529 นาง มัทนา อินทนิล 

10 13953 นาย สุชาติ ขวัญกลับ 

11 14614 นาง สุปราณี สาลีฉันท 

12 16672 นาง ฉลวย สุวรรณรัตน 

13 17344 นาง สวัลยา ชูเชิด 

14 24113 นาง วรรณี ทองศิลป 

15 24257 นาง นิภาพร แกวอัมภรณ 
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โรงเรียนบานคลองหอยโขง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05474 นางวรรณา ทองขะโชค 

2 05475 นางจําเนียรสุข ชวยเมฆ 

3 05477 นางเยาวพา ดํานิล 

4 05479 นายนิรันดร แกวพิบูลย 

5 05483 นางทัศนี อารมณรัตน 

6 11371 นาง กาญจนา มณีรัศยากร 

7 12575 นาง อําภร เสียงออน 

8 12678 น.ส. ไพจิตร หยดยอย 

9 14476 นายกัมพณ เภาทอง 

10 14565 นาง สิริมา รัตนโกสม 

11 17929 นาง วิไลรัตน หยดยอย 

12 18394 นาย ธัชชนันท จันทโกศล 

13 19253 น.ส. อาภรณ ปานณรงค 

14 19327 นาย ดํารงค สายแกว 

15 23265 นาง จีราวดี สิริรัตนจิตต 

โรงเรียนบานเการาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 09176 นายปราโมทย ชวยเมฆ 

2 10215 นาง ทัศนี บุญยง 

3 10502 นายภิรมณ ทองขะโชค 

4 11835 นายสมศักด์ิ ไชยศร 

5 14106 นาง กมลวรรณ สุวรรณคีรี 

6 14959 นาง ประทุมทิพย กัณฐตุริต 

7 26916 นาง งามเนตร ศรียะรัตน 
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โรงเรียนบานควนกบ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 13060 นาง กัญญา ขุนโหร 

2 16131 นายขนิษฐ หยดยอย 

3 19529 นายดํารงค วงษชนะ 

4 21158 นาง จันทรจิรา บุญสูตร 

5 21268 นาง กรรณิการ บางโรย 

6 25059 นาง สุนันทา ชุมเอียด 

โรงเรียนบานโคกพยอมอําเภอคลองหอยโขง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05382 นางปรานอม แกวอาภรณ 

2 05383 นายโกมล เพ็ชรรัตน 

3 08925 นางสริญญา คงวัฒน 

4 12211 นาง ณัชชา บุญสิริธนา 

5 13000 นาง ทัศนีย สวางวรรณ 

6 17969 นาง กัญญา บํารุงพฤกษ 

7 20891 นาง นิตยา จันทวดี 

8 28101 นางสาว ปทมพร สุวรรณจํารูญ 
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โรงเรียนวัดปรางแกว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05142 นายแผว ประกอบการ 

2 05378 นางวรรณี ธรรมจิณโณ 

3 05485 นายวิศิษฎ พุทธแกว 

4 08061 นางมณี มณีดุลย 

5 08557 นาย ทนงศักดิ์ ไชยณรงค 

6 09361 นายมงคล ผุดผอง 

7 11466 นายสมิง สินธุรัตน 

8 12036 นาง อรพินทร บุญกําเหนิด 

9 16673 นาย ไพสิฐ กองสวัสดิ์ 

10 17320 นาย สุภัทร อินประดับ 

11 18059 นางพิไลพรรณ ธรรมโชโต 

12 19431 นาง วนิษา ผุดผอง 

13 23554 นาง สมนึก อินประดับ 

14 27269 วาที่ร.ต. สุกิจ บุญกําเหนิด 

โรงเรียนบานปลักคลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00880 นาง มาลี แกวโสตร 

2 05131 นางอรวรรณ ณรงคฤทธิ์ 

3 05132 นายคเชนทร แกวปฐมวัน 

4 05133 นาง ขัตติยา ประกอบการ 

5 05134 นาง กชพรรณ ศรีอรุณพรรณรา 

6 05137 นายวิจิตร สิงหหน ู

7 05138 นางสมเจตน สอนจิต 

8 05139 นางอมรรัตน สุวรรณกาญจน 

9 05140 นางชะฎา สินสงวน 

10 05141 นาง วีนา ขวัญชัย 

11 11907 นายปรีชา บุญฤทธิ์ 
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โรงเรียนบานปลักคลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

12 14643 นาง นาวดี บุญสง 

13 14812 นาย อนันต แกวสุวรรณ 

14 15882 นาง สุทญา วงศสิริพงศ 

15 19703 นาย สุนทร อินทเรือง 

โรงเรียนวัดบางศาลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05143 นาย ประพาส รัตนพันธ 

2 05368 นางบุญพา สุขพงษ 

3 18048 นาง นพภาพร บุญญะสุวรรณ 

4 19911 นางพนิดา แสงแกว 

5 26590 นาง ปทมา สังขไพฑูรย 
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กลุมเลือกตั้ง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00112 นายบุญทิพย มุงหวัง 

2 00121 นายสมชาย สันติยานนท 

3 00122 นาย วิรัตน อินทสระ 

4 00517 นาง สุรีย พูลทอง 

5 01576 นาย อุทัย แกนทอง 

6 01697 นางสโรชา ประพฤติ 

7 01731 นาง รัชนี ณ ชาตรี 

8 02278 นาง นันทา คําทอง 

9 02846 นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ 

10 02846 นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ 

11 03996 นายมนสั มณีออน 

12 04000 นาง อัมพร ศิริบุญโญ 

13 04003 นาย เทียน ตันติวิริยภาพ 

14 07859 นายจรัญ ชีวทรรศน 

15 08371 นาง อัปสรรัชย สุวรรณคีรี 

16 08967 นาย สุโก ขะมิมะ 

17 09391 นาง พัชรนันท สีแกวน้ําใส 

18 09489 น.ส. อนงค ไหมพรม 

19 09511 นาง รัตนา ซุนจาย 

20 09535 นางสอฝหยะ สายสะอิด 

21 09733 นายปราณีต จุลนวล 

22 10104 นาย สุธิเชษฐ พฤกษวานิช 

23 10378 นายปยพันธ ชวยบํารุง 

24 10422 นายสุภาพ สุวรรณบัณฑิต 

25 11057 น.ส. นลัทปวัน แกวพรหม 

26 11143 น.ส. พรรณปพร ชูชีพ 

27 11221 น.ส. วารี แซเจียว 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 11666 นาง เยาวรัช ปรีดาพันธุ 

29 11791 นาง สาวิตรี มโนวรณ 

30 11918 น.ส. อุทุมพร สิงหพล 

31 12132 นาย สมพร ชูชาลี 

32 12292 นาง ปุณปศมาธน อวะภาค นิวตัน 

33 12672 นายเกษม นําอุทิศ 

34 12716 น.ส. ศุภิสรา สุชาติ 

35 13048 นาง กาญจนา ชนะชนม 

36 14105 น.ส. ปรีดา แสงชวง 

37 14200 นาง ลดานาท เขมนาทนนท 

38 14361 น.ส. มณฑา ไชยถาวร 

39 14412 นาย จรัญ ชูศรี 

40 14639 นายสุพัตร เตชะโต 

41 15229 นายพวง ชัยสวัสดิ์ 

42 15273 น.ส. ปยะรัตน กอก็ศรี 

43 15294 นางสุทธาทร พูลสวัสดิ์ 

44 15295 นาย จรัญ หวันหะ 

45 15691 นาย สมศักด์ิ นิตยคําพร 

46 16488 นาง วาสนา ขลิกโท 

47 16647 นาง คนึงนิจ ขวัญชาย 

48 16686 น.ส. ธัญพร ศรีมณี 

49 17957 น.ส.หับเสาะ หะยีเด 

50 18975 นาง คําพรทิพย ปรัชญาวาที 

51 20219 นาง จันทรา คืนตัก 

52 20222 น.ส. กนิษฐา อภัยรัตน 

53 20404 นาย ธีรนนท หนูเขียว 

54 20575 นางสาว กาญจนจิตต คงขํา 

55 20823 นาย ประภาส นวลแกว 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 20828 นางสาว รัชนี พรหมมา 

57 21050 นายเสริมสุข สุวรรณกิจ 

58 21050 นายเสริมสุข สุวรรณกิจ 

59 21094 นางสาว ชญาทัศน รัตมะโน 

60 21148 นางสาว ศศิธร มากสร 

61 21210 นางสาว ภรภัทร จันทสะโร 

62 21305 นาง สุวิชญา ระบุญถิ่น 

63 21306 นาง นุสรา เพ็ชรมีคา 

64 21444 นาง กันตกนิษฐ นุยสีรุง 

65 21717 นางสาว สุชาดา ชุมแสง 

66 22600 นางละมาย เจริญผล 

67 22746 นาย ปราโมทย แกวมณีโชติ 

68 22769 นาย สุวรรณ ขวัญแกว 

69 23015 นาย อุทัย กาญจนะ 

70 23636 นายธนภัทร ชนะวรรณโณ 

71 25009 นางสาว อภิรดี เกลี้ยงเกิด 

72 25074 นางสาว มยุรี แซจอง 

73 25374 นาย สุปกรณ ทิพยเสนา 

74 25686 นางสาว ฮัสลีนา แมละมัย 

75 25687 นางสาว สุภาวดี เสารทองจันทร 

76 25850 นาง สุดารัตน นิลวิสุทธิ์ 

77 26234 นาย ประสิทธิ์ หนูกุง 

78 28218 นาย วัชรพล นนทิการ 

79 00165 น.ส.เชาวนี บุญแกว 

80 00569 นายสุรชัย โชติมณี 

81 01599 นางวัฒนี มุสิกเกษม 

82 01654 นางมุกดา เพ็ชรสุวรรณ 

83 01683 นายถวิล รัตนะ 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 01820 นางชมพู คงไสย 

85 01889 นางอําไพ ฉิมประเสริฐ 

86 02072 นายไพโรจน เพชรอินทอง 

87 02082 นางสุมาล ี จันทรัตน 

88 02088 นางจรรยา ทองพรหม 

89 02291 นายสุนิล ชูโชติ 

90 05716 นางพรพรรณ สุคันธพันธุ 

91 05982 นางประภา ปญญวรรณศิริ 

92 06896 นายอนิรุทธิ์ หมุดหวัน 

93 06966 นายสนิท ทองสีสัน 

94 07085 นายเลี่ยม เมืองใสสันต 

95 07126 นางภิญญา ยอยเสริฐสุด 

96 07148 นายมงคล อัครวิบูลย 

97 07263 นางเพ็ญพยอม พงศประยูร 

98 08960 นายวิจิตร เพชรบูรณ 

99 09656 นางพยอม แกวบริสุทธิ์ 

100 10144 นางละออ แกวศรี 

101 10152 นางเสริม ธรรมรัตน 

102 10863 นายวิชิต พวงพ ี

103 12058 นางรุจิรา บุหงา 

104 12673 นางบุปผา อุทัยพันธ 

105 12811 นายศักด์ิศิริ พาหุจินดา 

106 12884 นางเฉลิมศรี เพชรมณี 

107 13148 นางจิตรา สงศร ี

108 13479 นางวรปราณี แสงดี 

109 14809 นางอุดมการณ ดีสกูล 

110 16118 นางรําพรรณ นิลแสง 

111 24551 นายสมใจ ธรรมเดชศักดิ์ 
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กลุมเลือกตัง้ โรงเรียนบานนา 

โรงเรียนบานนา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01397 นางนิภา จําเนียร 

2 01399 นาง ละไมย กิตติวรุณโรจน 

3 01405 นาง บุณยวีร ณ พัทลุง 

4 01409 นางบุญฉาย ทองขุนดํา 

5 01410 นางศุลีพร ระสิตานนท 

6 01413 นางจํานง ใจโต 

7 01490 นางพัชรี กาญจนวงศ 

8 01509 นาง ดวงพร โชติรัตน 

9 01580 นาย ณรงค แกวเพชร 

10 01714 นางสุดสวาท นวลนภดล 

11 01743 นายนิตย ขวัญทองยิ้ม 

12 02834 นางดวงเดือน ชาตะรัตน 

13 10081 นางดรุณี เพชรรัตน 

14 10765 นางแฉลม นําอุทิศ 

15 11092 นาง ธนพร มุกสง 

16 11422 นาย อุทิศ เพชรรัตน 

17 11808 นายเคลื่อน รูปสูง 

18 11989 นาง ภิญญดา บิลหมัด 

19 12240 นาย ธํารงค มณีนวล 

20 12412 นาง ศุลีพร ชนะโชติ 

21 14026 นางศรีสุดา อินทรพันธ 

22 14075 นาง สําเนียง ชวยประสม 

23 14381 นาย สุชาติ ออนรักษ 

24 14937 นาง ดวงเดือน ผลกลา 

25 14939 นาง สุพรรณี หนิแสะ 

26 15297 นาง ลัดดา กิจนุรักษ 

27 15536 นางยุพิน ชูวัน 
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โรงเรียนบานนา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 15630 นางพึงพิศ ไพตรีจิตต 

29 16036 นาง พูนสุข สุวรรณรัตน 

30 16326 น.ส. รุจิรา ศีลบุตร 

31 16327 นาง สุมณฑา บุญเรือง 

32 17198 นาง อุทัยวรรณ เหลาทอง 

33 17199 นาง ลดา ประกอบพันธุ 

34 17251 นางอําภา คชคีรีเดชไกร 

35 17889 นาง ทรงสมร สุธรรมวรวิทย 

36 18133 นาง รัตนาภรณ พิศคํา 

37 18925 นาง อรวรรณ พุทธมนตทักษิณ 

38 19934 นาง วัลลา ชุมแกว 

39 20119 น.ส. ศศินา ยศดํา 

40 20628 นางปริศนา สวางพงศ 

41 20973 นาย สน ทองนุย 

42 22474 นาย โชค บุญเรือง 

43 22589 นาง เสาวรส เพิ่มพูล 

44 22608 นาง เพ็ญแข จําปา 

45 22673 นาง บุญรินทร คําทองแกว 

46 22744 นาย โอฬาร เสริมสุทธิ์ 

47 22973 นาง บุปผา คงจันทร 

48 23284 นางสาวอามีนะห เละดุวี 

49 23329 นางสาว วัศราภรณ ผอมแกว 

50 23423 นาง จีราภรณ ศรีสุวรรณ 

51 24188 นาย มูฮําหมัด หมะประสิทธิ์ 

52 24376 นางสาว สุไรดะ หลําเก็ม 

53 24620 นางสาว อุไร สุวรรณบัณดิษฐ 

54 24675 นาง กอซียะ ผอมเขียว 

55 25331 นางหรอดะ แดงหลี 
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โรงเรียนบานนา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 25827 นางสาวอุษา ถิ่นเกาะแกว 

57 26486 นาง อังสนา แสงจันทรศิริ 

58 26572 นาง พิรานันท เหร็ม 

59 28004 นางสาว ฉนันทนภัส มากทองนอย 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานปากบางนาทับ 

โรงเรียนบานปากบางนาทับ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01364 นายประเสริฐ จอมฉางหวาง 

2 01451 น.ส. จอมขวัญ สุวรรณมณี 

3 01583 นายบุญชอบ วงศสุริยะ 

4 01615 นาย สุกิจ มะลิผล 

5 01623 นาง จินตนา ศรีไชย 

6 01709 นายสมพร ขุนจร 

7 01750 นาย ทวี หิรัญสาลี 

8 01775 นาง อารีญาภรณ เกื้อเดช 

9 01777 นาง ธนพร เรืองศรี 

10 01781 นายวินัย อภัยรัตน 

11 01782 นาง อัจฉรา พืชพันธ 

12 07141 นาง ระยอง หวัดเพ็ชร 

13 07723 นายมานพ ทองแดง 

14 08594 นาย เปลื้อง จิตภักดี 

15 09242 นาย สมบัติ หลีเจริญ 

16 09778 นางพชร รุจิลาภ 

17 09782 นาง พรศรี กฤษณพันธุ 

18 11471 นายวินัย กาญจนันท 

19 11662 นาง จันทรฉาย สุขการณ 

20 11845 นาง บุญเรือน จันทขัมมา 

21 12803 นาง จุฑารัตน ตันติวิเชียร 

22 13511 นาง อินทิรา อุไรกุล 

23 14210 นาย สมพิศ จันทรักษ 

24 14406 นาย กําชัย ผองผุด 

25 14408 นาย เพิ่มศักด์ิ รัตนคันทรง 

26 15753 นางอําภา สังขทองจีน 

27 18039 นาง สมถวิล รมสกุล 



311 

โรงเรียนบานปากบางนาทับ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 19700 นาย สุภัทรชัย อนุสาย 

29 20988 นางโสภิดา ทรงเดชะ 

30 21566 นาง บําเพ็ญ จันทรัตน 

31 21567 นางกมลชนก โหดนวล 

32 21577 นายสาธิต สาหนิ 

33 24371 นายสรรเสริญ สาหัส 

34 26858 นาย วิโชติ สุขวรรณโณ 

35 27060 นาง พยอม สุขวรรณโณ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดประจา 

โรงเรียนวัดประจา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01466 นายพงศกร หิมจันทร 

2 01742 นางสุณี ขวัญทองยิ้ม 

3 01747 นาย ณัฐนันท ติ้นไล 

4 01753 นาง ปราณี ศรีชวย 

5 05825 นายคํานึง สุวรรณรัตน 

6 05919 นางฐาณิชย คงไทย 

7 08834 นาย นิรัฐ ดวงปาน 

8 09788 นาง วรินทรธร ชูสง 

9 12715 นาย ปรีชา เมืองละออง 

10 15293 นายประสิทธิ์ สุทธิสังข 

11 16200 นาง อารีรัตน เพ็ชรนก 

12 18156 นาง ณัฐวดี ณะมณี 

13 19009 นาง ไกรวัลย รัตนะ 

14 19548 นาง พรรณี พรุเพชรแกว 

15 19588 นาย ธีระ เสนหาภูวิศ 

16 20693 นาง ศุภลักษณ ศรีทองคํา 

17 20703 นาง สมพร ดิสระ 

18 22537 นาง บูรณี ขวัญทองชุม 

19 24370 วาที่ ร.ต.หญิง อรุณ ทองมาก 

20 26326 นาง หทัยรัตน ขุนบุญจันทร 

21 28139 นาง เยาวนภาลักษณ สกนธวุฒิ 
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โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01537 นางพริ้ม พืชมงคล 

2 01543 น.ส.นอมจิต เกื้อสกุล 

3 01547 นายเฉลิม อุดม 

4 08112 น.ส.อุไรศรี จันทรักษ 

5 10007 นาง สมจิตร ประทุมมณ ี

6 11382 นาง สุจิตรา ยอดมณี 

7 13736 นาง อุษา ซุนหอง 

8 14017 นาย กระจาง ศิริกาศ 

9 14144 นาง นิตยา ปาลรัตน 

10 15956 นาง เอื้ออารีย บุญแกว 

11 16251 นาง อารีย มาเอียด 

12 19131 นายสมกิจ บุญแกว 

13 19132 นาง กอบกิต แกวอรุณ 

14 19133 นาย วนิช จิตรานนท 

15 19150 นาง สมพร ขุนเกลี้ยง 

16 20969 นาง นิตย รอดชู 

17 21640 นาง นิตยา สําคัญจิตร 

18 21665 นาง กลอยใจ เพ็ชรสกุล 

19 21740 นาย สุพล บทจร 
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โรงเรียนชุมชนบานทางควาย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01379 นายถอง ทองชนะ 

2 01382 นางกลอยใจ วงศสุริยะ 

3 01384 น.ส.สุทิน แซอิ้ว 

4 01386 นายประเสริฐ ประสมสุข 

5 01387 นายชนนท นิลลวน 

6 01392 นางพรทิพย แสงรัตน 

7 01482 นางบุญยอง แกววิชิต 

8 01535 นายจรันทร มูลจันทร 

9 01542 นายอุทัย อินทศรี 

10 08033 นายสุชาติ รักษวงศ 

11 09601 นาย ประสงค ภูมิพัทธ 

12 09931 นายมนูญ ศรีสุธาสินี 

13 10450 นางวรรณี พูลสุข 

14 10451 นาย สุนทร แกววิชิต 

15 10595 นาง นาถฤดี รําจวน 

16 13063 น.ส.ยินดี แสงอรุณ 

17 15143 นาง อิงอร บุญเพ็ง 

18 18768 นางโชติมา ศักดิ์เพชร 

19 20113 นางสาวมลิวรรณ ศักดิ์ศฤงคาร 

20 20852 นาง อนุตตร เพชรรัตน 

21 20990 นาง บุญโชค บิลสมัน 

22 21837 นาง ปรีดา นวลแกว 

23 23543 นาง สุวรรณา คงเต็ม 
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โรงเรียนบานทาคลอง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01700 นางธิดา หมดมลทิน 

2 01783 นาง ประไพ ขุนจร 

3 03909 นาย จรูญ ทองแท 

4 05993 นายธนู ทองมี 

5 08167 นาง วาสนา หวัดเพ็ชร 

6 08609 น.ส. จีราวรรณ เจริญ 

7 09602 นาย เกษม ยีแหลหมัน 

8 09780 นาง บัดรียะร เยะหมัน 

9 10803 นางจงด ี ตีระพันธ 

10 11091 นาง อุไร หลีเจริญ 

11 11368 นาง อาภรณ จุลอดุง 

12 12003 นาง วิไลวรรณ ขนาบศักดิ์ 

13 12402 นายอภัยพงศ บุญศิริ 

14 12902 นาง เกศราภรณ สายกิ้มซวน 

15 14409 นาง ปติยา บุญสราง 

16 14665 นาง ชนิดา มณี 

17 15633 นาง เบญจวรรณ เนื่องแกว 

18 18577 นาง ณัฐญา ชนะภัย 

19 19342 นายสุทิน รมสกุล 

20 20228 นาง นฤมล ไชยรัตน 

21 21061 นางจิราภรณ พิชิตแสนยากร 

22 25762 นาง ธิดา ทองทรัพย 

23 26733 นาง วาสนา ทุมมากรณ 

24 28133 นาง สุมลนาต จําจด 
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โรงเรียนชุมชนบานนาทับ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01669 นาง จุรีรัตน ปาลรัตน 

2 01674 นาง สุภาวดี กิมาคม 

3 01706 นาย สมจิตร อุทัยรัตน 

4 01726 นางพรเพ็ญ เอกจิตต 

5 13237 นางวิไล จุติยนต 

6 13938 นางสุณี คงประดิษฐ 

7 14702 น.ส. ชะออน วงษเอียด 

8 20218 นาง ทิพเยาว พิพิทธภัณฑ 

9 27097 นางสาว ภรณสุดา เจริญทรัพยยิ่ง 

โรงเรียนบานเขาจันทร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01568 นาย ประเด็น ทองกอ 

2 01741 นายวิโรจน หนูคง 

3 05951 นายสุนิตย ชวยประกอบ 

4 07598 นาง สมปอง ใจแกลว 

5 21302 นาง บัณฑิยา ทองไชย 

6 23450 นาง ฮับเสาะ หมาดทิ้ง 

7 24367 นายทวีชัย อินทรทอง 

8 26017 นาง สาปเยาะ อะหวัง 
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โรงเรียนชุมชนบานจะโหนงมิตรภาพที่ 222 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01550 นายชรัต หนูนวล 

2 01729 นางธนินี หอมหวาน 

3 01730 นายไพบูลย พืชมงคล 

4 01734 นางเสงี่ยม ศิริวรรณโณ 

5 01736 นางสําลี ชัยกิจ 

6 01739 นาง กฤษณา พันธชนะ 

7 01740 นางอัจฉรา ประสิทธิ์พรม 

8 07905 นายพนม แสงพายัพ 

9 09061 นาง บังอร จันทรเพ็ญ 

10 15318 น.ส. ณัฐกานต พิทักษฉนวน 

11 16620 นายเลข ไชยบุญแกว 

12 17562 นาง สุภรณ ผุดผอง 

13 18349 นาง นยนัญญ ณ  นคร 

14 18952 นางสาว สุกัลยา ทองชวย 

โรงเรียนบานปากชอง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01633 นาง มุทิตา พูลสวัสดิ์ 

2 19129 นายเสริม ฤทธิ์สุวรรณ 

3 19213 นาย เจะละ บิลหรอหีม 

4 21342 นาง สุมาลี รอดสงค 

5 21492 นาง กติกา ภูมิพัทธ 
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โรงเรียนบานมางอน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01703 นายอดิเรก เยะหมัน 

2 01704 นายสุชล ปาลรัตน 

3 01707 นายอรรคพงษ ปมไพบูลย 

4 01708 นายสมควร บุญเพ็ญ 

5 01794 นาย อุดม คงยะฤทธิ์ 

6 01871 นายบุญเลิศ แสงสีดํา 

7 07785 นายสุธา พิบูลยผล 

8 07903 นาง สุมนมาศ จุลพิภพ 

9 08897 นางวิภารัตน สาณะเสน 

10 13011 นาง สุรัต ไชยรัตน 

11 13801 นาย สวิน แหละหมัด 

12 14938 นาง พิศมัย คงศรี 

13 16527 น.ส. จาริยา ยีแหลหมัน 

14 16528 นาง ปราณี สุวรรณโรจน 

15 17736 นาย ภาณุ ชีพประสพ 

16 19292 นาง วิไลวรรณ พันนุกิจ 

17 19485 นาย สําราญ สุวรรณโรจน 

18 21723 นาง สิรินดา เกิดศิริ 

19 21951 นาง ดรุณี สวางรุงเรือง 

20 24325 นางขวัญใจ เรืองสุข 

21 24326 นางยารอดะ กิ่งเกาะยาว 

22 24327 นางสาวชุติมา ทองจืด 
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โรงเรียนบานควนหัวชาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01548 นาง ยุพิน เซงเถี้ยน 

2 01564 นาย สวัสดิ์ เซงเถี้ยน 

3 01735 นายเสรี จันทรเพ็ญ 

4 08784 นาย อภิชาติ มากรักษ 

5 14022 นาง ประดับ ทองเจือเพชร 

6 17025 นาง สายพร ชํานิธุระการ 

7 17043 นาง แฉลม คชคีรีเดชไกร 

โรงเรียนวัดชองเขา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01471 นาย ไพบูลย เพ็ชรชระ 

2 01675 นาย สุวัฒน จันทพันธ 

3 08831 นาง สมร ศรีแกวทอง 

4 08833 นาง สุดใจ ใหมคง 

5 11670 นาย กระจาง แกวอรุณ 

6 14855 นาง พรพรรณ พิรุณ 

7 17788 นาง ชื่นใจ เจะหมะ 
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โรงเรียนบานปาชิง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01505 นางยุพิน เตโช 

2 01601 นาย ณรงค พรหมดวง 

3 01786 นางเขมรินทร ศรีสุธาสินี 

4 07906 นายเฉลิม ชัยกิจ 

5 08993 นางศิริพร คงทอง 

6 11154 นางจิตปราณี ศรีสุธาสินี 

7 14949 น.ส. นวลวดี สุวรรณกูฎ 

8 16525 นาง คมขํา แกวออน 

9 17250 นาง เสาวคนธ บุญแกว 

10 18988 นาย อาคม เสนากัสป 

11 22732 นาง กานดา สุจินโณ 

โรงเรียนวัดบานไร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01388 นางนงนอย คําแกว 

2 01713 นายเคลา เฑียรฆโรจน 

3 01718 นาง สมพร มากบุญศรี 

4 01719 นาง สุจิตรา อิศโร 

5 09444 นายมนูญ ชุมมิ่ง 

6 09781 นาง คนึงนิตย บุญยอด 

7 09833 นาง เบญจพร แกวฤทธิ์ 

8 13591 นายพิเชฐ หมะแมง 

9 13881 นาง มุกดา พรุเพชรแกว 

10 14666 นาง พนิดา อองยุทธศาสตร 

11 15057 นาย ศิวะวุธ ชุมมิ่ง 

12 15135 นาง อาภาภรณ มณีคง 

13 15559 นาง บรรจง สุทธิสวาง 

14 19077 นายสมชาติ ปานเพชร 
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โรงเรียนวัดทุงพระ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01447 นาย วุฒิชัย บํารุงหนูไหม 

2 01618 นาง อํานวย คงเติม 

3 01622 นายบุญชิต บุญยอด 

4 06951 นางวันดี ใจโต 

5 08400 นาง วันนา วงศประชุม 

6 10098 นาย ศิริ นวลหนู 

7 10314 นาง จิรา รักปลอด 

8 10449 นายสุชล มียิ้ม 

9 10628 นาย ชูชาติ หนูสุก 

10 16340 น.ส. ชินวรรณ สุวรรณรัตน 

11 17942 นาง สุณีย บํารุงหนูไหม 

12 27960 นางกอดาหนะ ดือราซอกือแล 
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โรงเรียนบานเกาะทาก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01555 นายจรัญ ขวัญทองยิ้ม 

2 01577 นายเชิ่ม นิลสุวรรณ 

3 08168 นายก้ัน คงทอง 

4 09189 นาย เกษม บูหัส 

5 09756 นาง เพ็ญศิริ ไชยชนะ 

6 11218 นางรําพึง อิ่มมณีรัตน 

7 15893 นางวาณี หนูสงวน 

8 17367 นาย เมธี จันอิ 

9 17890 นาง วิจิตรา แกวสุข 

10 21243 นาง สุดารัตน โภชนุกูล 

11 22365 นางสาว นพวรรณ จรูญสอน 

12 22421 นาง มาลีณีย หลําเหมาะ 

13 24310 นางอํามอน ขุนทอง 

14 24312 นางอาอีชะ หวันอะหลี 

15 25747 นาง ปวีณา ตาเฮร 

โรงเรียนบานนาหวา (นิคมอุทิศ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01602 นาย สมโชค พูลสวัสดิ์ 

2 12732 นางจุรี แกวพุมชวง 

3 15553 นายบุญเลิศ แกวมโน 

4 16526 นาย อบรม บุญแกว 

5 22954 นาย สมศักด์ิ ไชยสุวรรณ 

6 23373 นาง เชียงวรรณ หลายประดิษฐ 
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โรงเรียนบานหวาหลัง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01560 นายตระกูล บุญยง 

2 21785 นาง สมจินต บุญเรือง 

3 26561 นาง อําภา เวชสารศรี 

โรงเรียนบานควนไมไผ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10395 นาย ชม ออนแกว 

โรงเรียนบานควนขี้แรด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01448 นาย กุศล ทองมาก 

2 19633 นางสาว กวิสรา มั่นคงบิลหมัด 

3 26123 นาย สัญญา ศรีคงทอง 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน 

โรงเรียนชุมชนบานสะพานไมแกน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01473 นาย บรรชา ขวัญจันทร 

2 08170 นางมณฑทิพา ชนะผล 

3 17022 นาย มานิต มะลิสง 

4 17023 นาง กมลพร มะลิสง 

5 17202 นายวีรวัฒน สติมั่น 

6 17390 นายชิโน อาญาพิทักษ 

7 17553 นาง สมฤทัย นัครามนตรี 

8 17656 นาย อุดร วรรณจันทร 

9 18178 นาง ปยวรรณ รัตนพันธ 

10 19122 นาง ฐิมลรัตน เส็นเหล็ม 

11 19486 นาย สุชาติ ทองยอด 

12 19635 นาง ประจิม ราชแกว 

13 19647 นาย นภดล นวลนภดล 

14 20206 นาง ฉออน ทองแจม 

15 20859 นาง บุญเชื้อ แกวเพ็ชร 

16 22478 นาง พเยาว จันทรเพชรศรี 

17 22494 นาง สุนันท บุญเรืองรุง 

18 23891 นาง อุไร หัสราม 

19 25463 นาง รอเหวียน ดอหละ 

20 25881 นาย นาวาวี เจะอุมา 
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โรงเรียนบานปางาม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01728 นายสุนนท รัตนกิจ 

2 11231 นาง จรรยา สินนอย 

3 15316 น.ส.สงบ เมฆาอภิรักษ 

4 16357 นาย สันทัด ปกษิณศิริ 

5 16492 นาย สวัสดิ์ คงประดิษฐ 

6 16521 นาง มนัสวาสดิ์ หนูสอน 

7 16993 นาย อรรณพ เนียมคง 

8 18780 นาย วิสุทธิ์ แกวทอง 

9 18828 นาง วิไลวรรณ และหวัง 

10 20098 นางลภัสรดา จุลรักษ 

11 21046 นางสาวกัญญารัตน กาลสงค 

12 21881 นาย อาวุธ ขุนบญุจันทร 

13 22601 นาง เยาวนิตย บุษยะชีวิน 

14 22860 นาย อับดุลมายีส บูหวัง 

15 24097 นายสมบัติ สุพัฒนกุล 

16 24628 นาง อัสนายาตี นุยสมัน 

17 25067 นางสาว ลดารชา วิชญปรีดากร 

18 27089 นาง นิภา ชวยเหมาะ 
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โรงเรียนบานทาหมาก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01763 นายประภาส ทองพรม 

2 01764 นางอุบลรัตน สุวรรณรัตน 

3 07136 นาย ศุภชัย ดวงแกว 

4 10624 นายสุทัศน จันสุวรรณ 

5 20451 นาย สุวัชร ชูสุวรรณ 

6 22319 นางสาว กัญญารัตน แกวคง 

7 28100 นายเอกภาพ มุทะจันทร 

8 28165 นางสาวฟาตีเมาะ สามะ 

9 28183 นางสาวปรียาวรรณ สุวรรณนอย 

โรงเรียนบานสะกอม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01408 นางสมจิต ศีลบุตร 

2 01431 นางทิวา ตําวะสา 

3 01437 น.ส.ณิชากร วันหะรับ 

4 01475 นาย สามารถ จันทลิกา 

5 03562 นางวันดี ไชยชาญยุทธ 

6 07860 น.ส. สุนีย ถีราวุฒิ 

7 08360 นาง อารีย จันทรคลาย 

8 10173 นางพิศวง นรางคกุล 

9 10291 นางจําเนียร รัตนโนชา 

10 10857 นายกรีฑา ยกรัตน 

11 15202 นาง จํานงค ราชแกว 

12 16858 นาย ยะเบต หมัดสา 

13 17657 นาง มานิดา กรดเต็ม 

14 22475 นาง อาซีซะ บากา 
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โรงเรียนบานตลิ่งชัน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01636 นางพรเพ็ญ ขวัญทองยิ้ม 

2 10176 นายทวีป แกวยอด 

3 19130 นาย พจนาถ มากรักษ 

4 19225 นาง ปาจารีย รัตนสุวรรณ 

5 20968 นาง สุทธิชา เพิ่มบุญ 

6 21045 นาง สายใจ ทองสุข 

7 21810 นาย สนอง ชูมาปาน 

8 21825 นาง ยุวดี อนันทบริพงค 

9 22043 นาง สารภี ออนรอด 

10 22044 นายอายุทธ สะอุ 

11 22781 นายประยูร พัฒนกิจ 

12 22875 นางผาณิต ชีวนิชพันธ 

13 23398 นาง กัลยาณี ไชยรัตน 

14 23399 นางสุนันทา ใบหมะ 

15 23400 นางชวนพิศ วงศเทพ 

16 23401 นางสาวนองนุต มณี 

17 24098 นางอมรทิพย สุพัฒนกุล 

18 24351 นางปานจิต เฑียรกาญจน 

19 24442 นายนาเศรษฐ หมัดหมาน 

20 26817 นายเปรมชัย เมืองทอง 

21 27581 นาง หามีดะ ชํานาญวารี 
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โรงเรียนบานสุเหรา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01489 นาง ชอทิพย ชาติชนะ 

2 01497 นางสุขใจ สุทธิสวาง 

3 01687 นาง สุดา พงษพันธ 

4 01691 นางประทีป ศิริสกุล 

5 09606 นาง อรพรรณ แกวกับทอง 

6 10980 นางรัตนาวดี โพธิเหาะ 

7 18120 นาง อรสา เพชรนวล 

8 19149 น.ส. สุชาดา หมันหลี 

9 19987 นางสาว พิชญาภา เหมือนหนู 

10 25298 นางสาวชลิดา ชูเชิด 

11 25556 นาง อุทัย เศษสุวรรณ 

โรงเรียนบานนนท 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01530 นายเอกราช อินทรัตน 

2 08171 นายไสว ถาวรสุข 

3 09231 นาย มนตรี ธรรมโร 

4 15946 นาย สมคิด ชนะชัย 

5 21841 นาง อํามริสา นิติธรรมตระกูล 

6 21964 นาง เนตรชนก กัญจนกาญจน 

7 22487 นาย สักการียา บินรัตแกว 
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โรงเรียนบานเลียบ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 08436 นาง ธีรนาถ สุขธรณ 

2 09177 นางอิงอร ประจวบสุข 

3 09935 นาง นงคราญ วัชรวรานนท 

4 14045 นางลดาวัลย กุลนิล 

5 19698 นางสาวลี ลิ่มวัน 

6 20046 นาย ปรีชา สุขธรณ 

7 22152 นางสุธีรา ชนะศรีภูมิ 

โรงเรียนบานปากบาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01629 น.ส.นิศากร ตีระพันธ 

2 01634 นางเสาวภา เกื้อนุย 

3 08938 นางนงคนุช อรรถานุรักษ 

4 17525 นาง ชุติกาญจน หวั่นหวย 

5 17830 นาง อําไพ ชวยมณี 

6 18453 นางปราณี แซปุย 

7 21826 นาย วิวัฒน หัสถประดิษฐ 

8 23496 นางสาวหลิตา สาอิสาหัด 

9 27750 นางสาว อมรทิพย พรหมไชย 

10 27930 นาง อัชณา ชูมาปาน 



330 

โรงเรียนบานบอโชน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01668 นางมณี ชนะชัย 

2 01672 นายสมปอง ทองขุนดํา 

3 09233 นาง ธนพร มณี 

4 10099 นาย อํานวย บุญเพ็ง 

5 13566 นาย สิทธิพงษ เหมเหาะ 

6 24288 นายณัฐวุฒิ หวาหลํา 

7 24898 นาง จริยา หวาหลํา 

8 25071 นาง ซีตีฮาหยาด การดี 

9 25158 นาย สาคร ไชยรัตน 

10 25159 นาย ประสิทธิ์ กองอินทร 

11 25168 นาย วาศิล ใบสะเมาะ 

12 27010 นาง มยุรี หวังหลํา 

โรงเรียนบานชางคลอด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10082 นายพนัส จุลิวัลลี 

2 13880 นาง สุดารัตน ตรีตรง 

3 16177 นาย อนันต ขวัญจันทร 

4 17200 นางสมหมาย ชายะพันธุ 

5 24861 นาง รุงนภา คงประดิษฐ 
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โรงเรียนกระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01465 นาง สุมาลี ศรีไชย 

2 01469 นาง อารีย ทองเสง 

3 01665 นายประพันธ พันธทอง 

4 15690 นาง พิจารนิ เหมือนคิด 

5 21361 นาง จริยา จันทรสวาง 

6 21366 นางบุปผา จันทรสุข 

7 21437 นายสาโรจน ยีสะอุ 

8 23416 นาง จิตติญา มะสุวรรณ 

9 24432 นาง เจษฎาพร สาแหละ 

10 24641 นางสาว ฝาอิซะ มะหน ุ

โรงเรียนบานทรายขาว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 09757 นาย วริัตน ไชยชนะ 

2 10016 นายเหิม จีระกาญจน 

3 23886 นาง อุสาห โยมศรีเคน 

4 23929 นาง อารี จิตรสุริวงศ 

5 24671 นาย ยูโสบ หลําเก็ม 

6 24750 นาง รุจิรา หลีแสะ 

7 26939 นาง สุดา หลําหละ 



332 

โรงเรียนบานสะพานหัก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01420 นางอารี ชวงรัตน 

2 02085 นาง ธนวรรณ รัฐฐานะ 

3 07204 นาง ภาวิณี แกวผนึก 

4 09507 นางเครือวัลย คงเย็น 

5 10289 นางสมจิต เจริญศรี 

6 13410 นางจิรฐา แกวเพชร 

7 16324 นาง พรรณนภา สังขแกว 

8 16519 นาง สัยหนับ เสนานิคม 

9 16682 นาง สุจิตรา หนูเกื้อ 

10 16859 นาง สุนีย อินทอง 

11 23713 นางสาวรัชนก บูเอียด 

12 24187 นางสาว กันนภัค เพชรรัตน 

13 24753 นาง ซอนดา หัสบู 

14 27144 นางทิพวรรณ ฤทธิ์โต 

15 27321 นางนาฝอะ มูเก็ม 

16 27627 นางสาว อารียา หมะสัน 

17 28084 นางสาว สารินี ปานสัน 
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โรงเรียนบานแพรว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11809 นางธัญธร วองอนุกูล 

2 14955 นาย เสถียร จันพลโท 

3 15921 นาย มนัส คงจันทร 

4 16354 นาง วรรณวิภา ศรีพรมทอง 

5 16355 นาง จินตจิตรา สังราชกิจ 

6 16356 นาง ชะอวด สังขทอง 

7 19638 นาง ระบาย ศรีชวย 

8 21586 นางอัสมา สูหลง 

9 21588 นาย นิพนธ ชุมมิ่ง 

10 23499 นางรัญจวน ธรรมเดชศักดิ์ 

11 25116 นางฮาสานะ เจะน ิ

โรงเรียนเหมืองควนกรด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01518 น.ส. อมรา ลีละประถม 

2 01521 นางกัณลยา แซซู 

3 08750 นายฟน เจริญศรี 

4 13586 นายเกษม แซซู 

5 15632 นาง ศศิธร หิรัญสาลี 

6 26410 นาง ฟารีสะ อะหวัง 

7 28115 นางแอนนา แกวกูล 

โรงเรียนวัดเกษมรัตน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 14405 น.ส. แฉลม ไชยแกว 

2 15366 นาย อานนท จันทกูล 

3 15692 นาย สมพงศ เกื้อกอยอด 

4 19345 นายสมเดช ยีรามัน 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานน้ําเค็ม 

โรงเรียนบานน้ําเค็ม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01458 นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณรัตน 

2 01477 นายประโชค ชุมอินทร 

3 01479 นายประดิษฐ รอดชู 

4 09785 นาง วรรณา ศิวะทัต 

5 09832 นาง จงพิศ พันธพงค 

6 12047 นาย ชัชชัย ศรัยทอง 

7 15955 นาง อุษา โชติรัตน 

8 17429 นาย สมพนิตย ไชยรัตน 

9 20612 นาง ศรีเรือน สีสวนแกว 

10 20966 นาง ฮารีมะ ยีดอเหลาะ 

11 22605 นาง กาญจนาภรณ มะโนเรศ 

12 23300 นาง จิรวัสส ไชยสุวรรณ 

13 24777 นาย สุทัศน จันทรัตน 

โรงเรียนวัดนาปรือ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 20728 นายวินิจ ขวัญทองชุม 

2 17550 นาย ชัด แทนหนู 

3 16998 นางสุดา ขวัญทองชุม 

4 15271 น.ส. นวพร หนูแกว 

5 14942 นาง นันทนภัสร ไชยสุวรรณ 

6 11219 นางสุนีย จันทรแกว 

7 03971 นาง เนตรชนก ขวัญทองยิ้ม 

8 01569 นายกลาย เกษรังษ 

9 01558 นาย นิยม เอียดศรีไชย 
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โรงเรียนบานแค 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01450 นาง เอกจิตรา จันทรจิตจริงใจ 

2 01593 นายประเสริฐ สังขวิสุทธิ์ 

3 01664 นายฉาย ชายะพันธุ 

4 03579 นางนิรมล เอกอัครวิจิตร 

5 13398 นางศุภวรรณ คงทอง 

6 15731 นาง ศิริพร กาญจนรัตน 

7 16523 นางกนกวรรณ เจริญกุล 

8 17556 นาง หยาดอรุณ หมันเหม 

9 17940 นาง สุภาพ เอียดเพชร 

10 19503 นาย สิทธิพร ชูสกุลชาติ 

11 22602 นาง วลัยภร ดําดัด 

12 23451 นาง วรรณดี สาหีม 

13 25186 นางสาว นิภาพร มะโนเรศ 

โรงเรียนบานคลองแงะอําเภอจะนะ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01416 นายไพศิลป แกวมหากาฬ 

2 01526 นางฤทัยวรรณ ยกถาวร 

3 10452 นายญาน ชายพรม 

4 14570 นาง โชคดี แกวขวัญ 

5 15002 น.ส. ชมพู โอแกว 

6 15164 น.ส. เฉลิม ถิ่นจะนะ 

7 19626 นาง ละเมียด ศรีทรง 

8 20421 นางสาว สุพรรณี บัวทอง 

9 25548 นาย หิรัญย จันทรหงษ 
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โรงเรียนบานคูศักดิ์สิทธิ์ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01446 นาง ฉลวย นะวัฒกุล 

2 01661 นางกระจางจิต กาญจนรัตน 

3 01666 นางอุสาห นิลวานิช 

4 16470 นาง ธิติมา เผือกสม 

5 18088 น.ส. จําเนียร อินทโร 

6 20822 นาง จิตรา ชวยบํารุง 

7 23327 นางสาวปยาภรณ ทองรักษ 

8 25050 นางสาว กัญชนา ยามา 

โรงเรียนบานคูนายสังข 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10455 นายอารยะ เทพศรี 

2 10456 นายวิจารณ แกวศรี 

3 10898 นางอภิญญา แกวสุข 

4 13047 นาย ธีรวัฒน บุญทอง 

5 13505 นายโชค รอดคง 

6 14803 นาง กาญจนา เจษฎาปติภัทร 

7 15446 นางรุจี เทพศรี 

8 15768 นาง ปทมา สุวรรณขํา 

9 16524 นาง พเยาว แกวศรี 

10 17427 นาง ปลื้มจิตร เจริญสิน 

11 18525 นาง พนารัตน เสนเกตุ 

12 20146 นางมะลิ แกวเพชร 

13 22766 นาย จรูญ ปณฑโก 

14 24117 นาง สุไหวนะ ชูเพชร 

15 24751 นาย นคร เจริญทรัพยยิ่ง 

16 24754 นาย อดินันท หัสบู 

17 27022 นาย สุวิชา ประกอบพันธุ 
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โรงเรียนบานทุงนาเคียน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01374 นายประสิทธิ์ หนูทองสุข 

2 01605 นายจาบ คงทอง 

3 01690 นางวรรณา แกวมหากาฬ 

4 01996 นาง ละออ สังขวิสุทธิ์ 

5 10453 นาง อรพร แกวศรี 

6 10615 นางวรันธร จันทร 

7 11201 นางขนิษฐ แกวมหากาฬ 

8 11202 นายสุนันท ชุมมิ่ง 

9 12729 นาง วานิต สุวรรณนอย 

10 15265 นาง วิไลวรรณ มณีคง 

11 16810 นาง ดุษฎี ปณฑโก 

12 17558 นายชม หนูสุก 

13 18515 นาย มนูญ ศรีพรมทอง 

14 19709 นางนัยนา นิคมศิลป 

15 19921 นาย เจริญ แกวบุญ 

16 20644 นาง นุชณีย หีมหวัง 

17 22837 นาง มานิตา เศรษฐพันธ 

โรงเรียนบานทุงครก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11736 นาย อุดม ทองเพชรจันทร 

2 16708 นาย สมจิตร บุญญเพ็ชร 

3 25017 นาย เดชา พินิจทรัพย 
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โรงเรียนบานโหนด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01756 นาย สุรพงษ สุขยามผล 

2 01770 นางสุนีย แกวย่ี 

3 12248 น.ส. ใสหนะ ตาเฮร 

4 18157 นาง พิมล จันทรทอง 

5 19297 น.ส. วิไลวรรณ เมืองละออง 

6 21047 นาย บรรจบ คงจันทร 

7 24393 นางสาว สมใจ วิชัยโย 

8 26194 นางสาว กัญญา ระสิตานนท 

9 26217 นางสาว สุใบบะ ขะเดหรี 

โรงเรียนบานลางา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01372 นายจรัญ คชคีรีเดชไกร 

2 01681 นายอุทัย คําแกว 

3 01765 นายชัยโรจน ชางสาร 

4 07103 นายลภ วรรณเสน 

5 08111 นาง หทัยทิพย กาญจนะ 

6 09244 น.ส. มณฑาทิพย ศิริสกุล 

7 16638 น.ส. รัชนี สุวรรณรัตน 

8 16646 นาง วรรนิภา คลายแกว 

9 20971 นาง ชุษณี นางาม 

10 21561 นางสาวธัญชนก อาจวิชัย 

11 22531 นาง อุบล ตุลยนิษก 

12 23112 นางสาว จุฑารัตน เมืองละออง 

13 24071 นางชวนพิศ นิยมเดชา 

14 25690 นาย มูหัมหมัด เซ็นมุลิ 

15 26760 นางสาวกาญจนา ไพจิตร 
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โรงเรียนบานโคกมา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00464 นายจิรวัฒน บิลหมัด 

2 01455 นายเจือ แกวทอง 

3 01587 น.ส. สมปอง เพ็ชรศร ี

4 01589 นางอัมพร ตรีวรรณไชย 

5 03846 น.ส.สุตี หลีเจริญ 

6 09232 นายวรพจน มณี 

7 09834 นาง พวงรัตน ฤกขะวุฒิกุล 

8 10014 นาย สมพงศ หนูเพ็ชร 

9 14010 นายถาวร วัดฑะทอง 

10 18666 นาง อุษา จุลิวรรณลีย 

11 19763 นายวาด ทองไชย 

12 20821 นาย กิติวัฒน ภัทรพงศพันธ 

13 22086 นาง พรพรรณ ถาวร 

โรงเรียนวัดขุนตัดหวาย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11947 นางสายใจ วงศเทพ 

2 11949 นางจําเนียร เพชรไชย 

3 15874 นาง อรุณรัตน โสพิกุล 

4 25887 นางสาว ปรมาพร ขุนสุวรรณ 

5 26583 นาง วนิดา สันหมะ 

6 27798 นาง นิชาภา แหละหิ้น 

7 28123 นายชาฟอี หัดหมัน 
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โรงเรียนชุมชนวัดน้ําขาว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01417 นางบุษยรัตน ศรีทอง 

2 01419 นางธนิษฐา ธารานุวัฒน 

3 01421 นางขวัญใจ พันธทอง 

4 01423 น.ส.ประทุม หมวดเพ็ง 

5 01425 นาง วิไลลักษณ ทองเพชรจันทร 

6 01426 นายคิด ทองศรีนวล 

7 01428 นางสมฉลวย ศรีมณี 

8 01525 นาง สมจิตร ยอดดํา 

9 01594 นาย ประพันธ รองแกว 

10 01610 นายศิลป พันธุรัตน 

11 01936 นายจํารัส เทพมณี 

12 07164 นาย ทวีป โสพิกุล 

13 08815 นายเวียง หนูมาก 

14 09934 นายเทิดกุล แกวศรีทอง 

15 10571 น.ส. ละออง ขวัญเพ็ชร 

16 15204 นาง จันทนา ชุมสังข 

17 15665 นายสนิท ชัวชมเกตุ 

18 16365 นาง นิจพร รอดคง 

19 19251 นาง มณฑา บูหัส 

20 21562 นางสาวสุพรรษา ทองยอด 

21 23342 นาย ธีรวัฒน ตลุยนิษก 



341 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดคลองยอ 

โรงเรียนวัดคลองยอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01484 นาย ณัฐวุฒิ เกื้อกอยอด 

2 11392 นาย บรรหาร แสงงาม 

3 12117 นางสาว จันทรัสม ไหมจาย 

4 12422 นางจิตวิไล สงชู 

5 15635 น.ส. พิชญาพร เกื้อกอบุญ 

6 16394 นาง ฉวีวรรณ บุญธรรม 

7 18627 นางบัวพัน เดชะพันธ 

8 18733 นายนิยม ศรีกอเกื้อ 

9 19773 นาง จันจิรา แกวรุงเรือง 

10 20116 นางจินตนา เกื้อกอยอด 

11 20224 นาง จินตนา ทองคํา 

12 20870 นางสาว สุวิมล ทองคําหอม 

13 24695 นางสาว พิชา เซงลาย 

14 24852 วาที่ ร.ต.หญิง ฐิตินันท ขุนรอด 

15 24876 นายยศกร หมวกดํา 

16 25620 นาย พงศธร นุยสมัน 

17 26404 นาย บาสิทธิ์ ยะลา 

18 27717 นาง วรารัตน ศรีวัชรวงศ 
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โรงเรียนบานพรุหลุมพี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07174 นาย ธราเทพ แกวเกาะสะบา 

2 07912 นายวงศสกูล อาญาพิทักษ 

3 08702 นาย ประเสริฐ วิจิตร 

4 10851 นาง รุงระวี อาญาพิทักษ 

5 14311 น.ส. ปารณีย อาญาพิทักษ 

6 18122 นาง ฉลองรัตน วรรณจันทร 

7 20198 นายอะแซ เจะโสะ 

8 21072 นาย สุจินต แสงประสิทธิ์ 

9 21690 นาง ปาริฉัตร จันทสุวรรณโณ 

10 23129 นางสาว นูรีหยะ จันทรุงโรจน 

11 24359 นางสุไรยา สนิ 

12 25622 นาง อารี ติเอียดยอ 

โรงเรียนบานพรุตู 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07101 นาง นิภา โชคอรรคนิต 

2 07102 นายวิโยชน โชคอรรคนิต 

3 12533 นาย ประเสริฐ ชูนุย 

4 19587 นาย ชวน แกวเกาะสะบา 

5 24072 นาง นิจิตร สุโนคบุตร 

6 24323 นาง ทิชากร สังฆรัตน 

7 24634 นางสาวพิมพชยา หมวกใสเพ็ชร 
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โรงเรียนบานกรงอิตํา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 08786 นาย บุญสง วัชรวรานนท 

2 13943 นาย เอนก หนูดุก 

3 16863 นาง พยอม อาญาพิทักษ 

4 21380 นางอาอิเซาะ ซาหีมซา 

5 22661 นาย จุฑา ทองตราชู 

6 22895 นาย สวาท โระศรี 

7 23240 นางสาว กุลระวี แกวกระจาง 

8 24951 นาง นัฐลดา เรืองปาน 

9 25879 นายอารีย สมานอารี 

10 26151 นางสาวสุพรรณี นุมหยู 
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โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05715 นาง จินตนา ตันติวิริยภาพ 

2 07115 นายธํารงค อาญาพิทักษ 

3 07117 นาย ชม ทองสุข 

4 07120 นายธีระ อาญาพิทักษ 

5 07123 นาย ชนะ วรรณจันทร 

6 07125 นาย สมพร ยอยเสริฐสุด 

7 07127 นายเฉลิม แกวเกาะสะบา 

8 07135 นาง ดรุณี เสนาจิตต 

9 08528 นางสะโอด ประสิทธิ์พรม 

10 09943 นายกอง แกวเกาะสะบา 

11 11370 นาง สมพิศ คงเวช 

12 12107 นาง มลิวรรณ บุญจริง 

13 12420 นาง นงเยาว อั้วจันทึก 

14 12421 นาง มินา อาญาพิทักษ 

15 14807 นาย อัมพร บุญธรรม 

16 19421 นาง อาภรณ จันเพ็ชรสี 

17 20162 นาย มารุต ภิรมย 

18 21478 นางนัฐสิมา ดาเหล็น 

19 24254 นางสาว ฐิฏิมาศ คงไดสิทธิ์ 

20 24324 นางอรชร แกวมาก 

21 24743 นางสาว พรลภัส คงสม 
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โรงเรียนบานควนหมาก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07060 นายเยี่ยม มะโนมะยา 

2 07106 นายกมลา ศรีเจริญ 

3 07107 นายอรุณ แกวทองราช 

4 07110 นาย วันชัย แนมใส 

5 07672 นาง อราม แสงปอม 

6 08031 นาย ธนัญชัย เกื้อกอออน 

7 14359 นาง ปลื้มใจ แสงเจริญ 

8 17594 น.ส.ธนภัทร ธรรมพันธุ 

9 19140 น.ส. สมจิตร เกื้อกอออน 

10 21476 นาย นิกร พรมสู 

11 22580 นาง อรุณี เพชรกาศ 

12 23674 นางสาวศิริรัตน หนอศรี 

13 24253 นาง เยาวดี ทองไฝ 

14 27151 นาง สุพรรษา เกตุรัตน 

15 27330 นาง เกษราภรณ พิทยาวิรุฬห 

โรงเรียนบานโคกพยอมอําเภอเทพา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07134 นาง อัมพันธ สรประสิทธิ์ 

2 09919 นาย แทน จันทรักเขต 

3 21496 นางปารยนภัส แสงสุวรรณ 

4 23501 นาย อาราฟต หัดหนิ 

5 24250 นาง เนตรนภา ถาวรสุวรรณ 
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โรงเรียนบานวังใหญ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07086 นาง นิพาท สุวรรณมณี 

2 07096 นาง ฤดี สัญศรีเมือง 

3 07114 นายจวน ทองคณารักษ 

4 13546 นางพูลสุข บุญราศรี 

5 16114 นาง ประจวบ แกวทองราช 

6 16473 นางเล็ก ยกกระบัตร 

7 19312 นาง ศิริ คงแกว 

8 22110 นาย ภักดี แกวเจริญ 

9 23040 นาง นฤมล หัสบดี 

10 24547 นางสาว พนิดา ศรีเสง 

11 24883 นาง ชัชชญา นอยผา 

12 26403 นางวิลาวรรณ บุญธรรม 

13 26429 นาย ธม บุญธรรม 

14 27014 นางสาว ฝาตีหมะ หัสหมัด 

โรงเรียนบานเขานอย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07166 นาย ไพศาล พนาศรัณย 

2 08646 นาย ถนัด ศักดิ์แสงโสภา 

3 24055 นาง รุซัยนีย ดุนี 

4 24167 นายไกรสร เจะโสะ 

5 24195 นายอดุล มะสมาน 

6 27274 นาง ตวงรัตน มกดาหาร 

7 27959 นาง ฟาอีซะ อาแซดอยิ 

8 28227 นาย มุฮัมมัด หมัดหมัน 
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โรงเรียนบานปากบางสะกอม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07130 นายใจ เกื้อขํา 

2 07161 นางยุวรี เอียดหัด 

3 10582 นายยา ซาหีมซา 

4 15049 นาง ปาณิศา หลังชาย 

5 16168 น.ส. พลอยฝน จิวัฒนาชวลิตกุล 

6 19805 นางสาว นันทนภัส กิรติกรนันท 

7 20861 นาง แวฬารตีฟส หมีนยะลา 

8 22173 นาย ศักรินทร ยาเลาะ 

9 24039 นางสาวสุภารัตน กาเส็ม 

10 24128 นายวัฒนชัย สาลี 

11 27225 นาง ปติมา สันนะกิจ 

12 27326 นาย อนุชา พุมเสน 

โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 08820 นาย ประดิษฐ แกวเกาะสะบา 

2 14354 นาย ธนพล มะโนเรศ 

3 17765 นาง ภัทราวดี ราชรองวังนุชิต 

4 19583 นาง จันเพ็ญ คงศรี 

5 20305 นาง ศรินทิพย ทะสะระ 

6 20511 นางสาว กุไรฟะฮ รับประยูร 

7 20645 นาง เสาวรส พิลากรณ 

8 20866 นาย จันทโรจน กี้ต๊ิก 

9 20996 นางสาวปณสุกาญจน ณัฐฐาพรวรากุล 

10 24054 นางสาว ปยาณี สุทธิกาญจน 

11 24342 นายไพรัตน สุวรรณโก 

12 25084 นางสาวอาภรณ ชูการ 

13 26944 นางสาว ปริยาภา สุขขี 
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โรงเรียนบานสวรรค 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07131 นางยุวนิจ เกื้อขํา 

2 20718 นาง ศรีสุดา ขวัญเกื้อ 

3 21806 นางสาว สุวิดา ไชยสวัสด์ิ 

4 22639 นายระวี สนิ 

5 22642 นางฮาสานะ สาหัส 

6 23497 นาง ฮาซานะ หัดหนิ 

โรงเรียนบานแซะ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07139 นายลิขิต ยอยเสริฐสุด 

2 07173 นาย บุญเลิศ พรมสูง 

3 12834 นางลัดดา เทพสุวรรณ 

4 24397 นางสาว เสาดะ สันเจริญ 

5 24411 นางสาวสายกมล พัทบุรี 

โรงเรียนบานมวงถํ้า 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 21762 นางสาว อมรรัตน ยอดสุดเอื้อม 

2 22153 นาง มะลิน ี หนูมาก 

3 25880 นางสาววนิดา ติเอียดยอ 

4 27712 นางสาว อนันตญา นอยสําลี 
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โรงเรียนบานบอน้ําสม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 08440 นาง ประยูร บุญจริง 

2 10006 นาย นิคม หนูทอง 

3 19589 นาง ธีรมาส สุวรรณชาติ 

4 20972 นาง สารุณีย สังขเจริญ 

5 22256 นางสาว ฮาลีมะ หวันเตะ 

6 24771 นางสาว อรวรรณ เจะแว 

7 25344 นาย จิระเดช มะ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานเทพา 

โรงเรียนบานเทพา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06880 นางจรวย เพชรแกว 

2 06881 นาย อรุณ คานยู 

3 06886 นางวิไล ประณุทนรพาล 

4 06890 นางกนกวรรณ อนุสสรางคกูล 

5 07169 นายบรรเจิด สรประสิทธิ์ 

6 08632 นาง นงลักษณ หะยีหวัง 

7 08822 นางกฤติยา ประสาทเขตตการ 

8 12727 นางปราณี ออนนุม 

9 13496 นางวรรณา สิทธิโชคสถาพร 

10 13552 นางจีรวรรณ หมุดหวัน 

11 13869 นาย ประสิทธิ์ มะเดื่อ 

12 15368 นางจาริพา ศรีมณี 

13 15640 นาง รุงทิพย สุวรรณรัตน 

14 15764 นาง มรรยาท มณีนวล 

15 16392 นาง อมรรัตน สวนจันทร 

16 16995 น.ส. ยุพิน สุขะบุญพันธ 

17 17223 นาย สมพร แกวซัง 

18 18391 นาง นิตย จันทรนวล 

19 19114 น.ส. ผาสุข แกวพรหม 

20 20862 นาย เทพ มากชูชิต 

21 20992 นาง ปณิตา แกวจังหวัด 

22 21006 นาง จารุวรรณ นาบุญ 

23 21836 นาง วรรณา พระไพร ี

24 24251 นางสาว เนาวรัตน รามัญเซะ 

25 24275 นาง นิตยา ชูอาษา 

26 24473 นาย ทรงยศ ราญฎร 

27 26150 นาง พัทธนันท เดชาวุฒิกุล 
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โรงเรียนบานเทพา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 27582 นางอารี สีสุวรรณ 

โรงเรียนบานพระพุทธ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06897 น.ส.พรทิพย สุขพิพัฒน 

2 06903 น.ส. ดารัตน หมานมาด 

3 06904 นาง สมสมร นิภิรมย 

4 06906 นาง จินตกานต นิธิเจริญวงศ 

5 07137 นาย ชัชวาล จันทรจิตร 

6 12808 นาย เจษฎา บูเอียด 

7 14227 นาง ปราณี แกวซัง 

8 14308 นาง สนา นายดิง 

9 15248 นาง เครือวรรณ คําสังข 

10 15637 นาย อนันต บุญพันธ 

11 21925 นางสาว อุไร เส็มหยง 

12 22405 นางพิมพชยา ฐานุพงศมณี 

13 23105 นายอภิชาติ หมานมาด 

14 23309 นายอิสมะแอ เหมหมัด 

15 23310 นางสาวรานีย ศรีสวัสดิ์ 

16 23965 นางสาว รอปอะ หลีสุหลง 

17 24851 นางสาวชริษา ประสิทธิสร 

18 25591 นาย สมพร ชูอาษา 

19 26423 นาง วิไล ตระกูลกลกิจ 

20 27700 นางสาว นภัสกร สุภาพงษ 
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โรงเรียนบานคลองประดู 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06894 น.ส.รัชนี อนุสสรางคกูล 

2 16666 นาง พรรณพา พุมเสน 

3 16891 นาง จันทรเพ็ญ ดําคง 

4 22003 นาย วุฒิพงค เดชสุข 

5 24295 นางสาววันดี บอเตย 

6 24296 นายรอยะ สามะ 

7 24305 นายเจริญ เตะหมัดหมะ 

8 25042 นางสุภาวดี รอเซ็ง 

9 26432 นางนิตยา เรืองนอย 

10 27059 นางสาว ศันสนีย อิหม่ําเหม 

11 28068 นาง ยุวดี ราษฎรมณี 

12 28147 นาย ประเดิม โบพรหม 

โรงเรียนวัดเทพาไพโรจน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06879 นายจรัญ หนูเสือ 

2 07677 นายพณวรรธน พงศประยูร 

3 23215 นาง วันวิสา พรหมสุวรรณ 

4 24074 นาง สุภาพร เชาวแพทย 

5 25041 นางสาวหวันโสภา มีเถาะ 

6 26703 นางสาว สุพรรณี ดาโอะ 
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โรงเรียนบานปากอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06917 นางสุภา โคตรเศรษฐี 

2 06918 นางอําไพ โชติมณี 

3 06921 นางประพิศ ฉิมศิริ 

4 06924 นายธวัชชัย นิภิรมย 

5 06925 นายจิรพจน บุญมี 

6 07029 น.ส. เพียงเพ็ญ สุขพิพัฒน 

7 08744 นาย นิเวช ธรรมศิริ 

8 08896 นาง สุกัลยา รัตนไชย 

9 12636 นาง นาฏยา หวันสนิ 

10 16687 นาง ริมสิน พนมอุปการ 

11 20863 นาง พิรุฬหลักษณ หมอมทา 

12 22342 นายจิรวุฒิ เจะหวัง 

13 26856 นาย อาทิตย หมันละ 

โรงเรียนบานคลองขุด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01003 นาย วรศักดิ์ กาเทพ 

2 06893 นาย พฤทธิพร สงแสง 

3 07199 นายชาญชัย โชติมณี 

4 07208 นาย เจริญ เมฆฉาย 

5 07221 นาย นเรศน หมานหมีน 

6 15645 นาง ประทีป เมฆฉาย 

7 23185 นาย อดินันท หมานหมีน 
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โรงเรียนบานตาแปด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07206 นาย วิวัฒน สุวรรณมณี 

2 15642 นางโสภี อินกะโผะ 

3 21237 นางสาว รอมเลาะ จาโรจนยา 

4 21632 นางกิ่งกาญจน ศิริเสถียร 

5 23074 นายเชาวฤทธิ์ คงเรือง 

6 23075 นายสมชาย มณีโชติ 

7 23076 นายชาญยุทธ แกวมโน 

8 23825 นายวีระศักดิ์ เดเระมะ 

9 25450 นายฮาโหรน หมานหมีน 

10 26934 นาย วีรศักดิ์ เดเระมะ 

11 26938 นายสุริยะ บุญประสิทธิ์ 

โรงเรียนบานเกาะแลหนัง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 14617 นาง ภัทรียา หะยีหวัง 

2 20994 นาย อุสมาน ดือราโอะ 

3 20995 นายมนตรี หมานสนิท 

4 20998 นายอับดุลเลาะ วาจ ิ

5 22853 นางสาว สุกัญญา เหล็มสะ 

6 26053 นาง อามีนา งูหลี 

7 26128 นาย หะหมะ ยุโสะ 

8 26596 นาง บุตรสดี หะมะ 
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โรงเรยีนบานบอเตย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06926 นาง เกศนีย บุตรรักษ 

2 07196 นาง วนิดา เปาะแม 

3 13431 นางสมจินตนา พรมทุงคอ 

4 14360 น.ส. มัญทนา ปูเตะ 

5 18150 นาง จินตนา เจะดือเระ 

6 21610 นาง ระเบียบ สะหีมซา 

7 23128 นางสาวสุขนิจ เส็มหมาด 

8 23130 นายรูสลัม บอเตย 

9 27461 นางวันเพ็ญ บอเตย 

โรงเรียนบานตุหยง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07192 นายเรวัฒน ยูนุ 

2 09528 นาง ดวงใจ ศรีสมปอง 

3 11144 นายอุสมาน สาและ 

4 12555 นาย ธีระยุทธ สะมะแอ 

5 13055 นาง ชลธิชา ฤทธิศักดิ์ 

6 15540 นาง มัณฑนา ออนทอง 

7 23893 นาย บุญนํา หมีนยะลา 

8 24268 นางสุณี สะเล็มดอ 

9 24269 นางกันยา หลีสุหลง 

10 24546 นาง ฐาปนี มะลี 

11 24645 นาย ไพศาล มูณี 

12 24647 นายปวี หมุดหวัน 

13 25553 นางสาวฮาซือหนะ กอมอนิง 

14 26936 นางสาวอรดา หมีนเหล็บ 

15 26986 นาง เขมวันต สําเภาทอง 

16 27867 นางสาว สาวิณี พรหมเกิด 
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โรงเรียนบานควนตีหมุน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 23828 นาง อรสา เพ็ชรฆาต 

2 23829 นางสาวอะมาเลีย มูณี 

3 24452 นาย ลิขิต สนิ 

4 26933 นายอิสมาแอ มูละ 

5 27915 นางสาว รับขวัญ สะตือบา 

6 27916 นาง ทัศนีย ตาเละ 

7 28070 นางสาว เสาวลักษณ หัสการดี 

โรงเรียนบานโคกกอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06967 นายวิชัย สุวรรณรัตน 

2 07184 นายจิต จันทรทองโชติ 

3 07190 นางมณี ทองแดง 

4 07212 นายวัฒนา มณีนวล 

5 15096 นาง พวงนอย เหลาประชาวิทย 

6 16284 นางสุมณฑา สุขมวง 

7 21286 นาย โกศล ปุนทะมุณี 

8 22268 นางสาว พรรณวดี นวลทอง 

9 23248 นางสาว เกษราภรณ แกวของแกว 

10 24460 นาย อับดุล อีซอ 

11 24768 นางสาว สารินันท อูมาสะ 

12 25297 นางสาวอาภัสรา อาญาพิทักษ 

13 28111 นาย ทิชาชงค แกวนพรัตน 
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โรงเรียนบานปาโอน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06909 น.ส. ยุภารัตน รามันเซะ 

2 06914 นาง จิราพร หมาดบากา 

3 06929 นาง ลลนา อิแอ 

4 11665 นางภิษณีวรรณ ทัศโน 

5 13106 นางลัดดา อักษรทอง 

6 14585 นาง จรินทิพย คงคต 

7 18356 นาย ธรรมนูญ ไหวพริบ 

8 19280 นางอรุณรัสม นิลรัตน 

9 19827 น.ส. นวลนอย ทองขาว 

10 21204 นาง ปรียาภรณ จันทรละเอียด 

11 23152 นาง สุวรรณี หัดสาหมัด 

12 23249 นาง พราวภร จันทรของชุม 

13 23274 นางใสนับ ลาบูรี 

14 23311 นางสาวภัตมา แหลหมัน 

15 23323 นายเปาซี โจทยสัน 

16 24203 นางวรรณี สูสมแกว 

17 24264 นางสาว อังสนา สีตะพงศ 

18 28063 นางสาว ดาราวรรณ นุมพุม 

โรงเรียนบานหนองสาหราย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07004 นาง วันเพ็ญ จันทนุพงศ 

2 09527 นาย พนม สุกหอม 

3 24923 นางวนิษา ชูโชติ 

4 25090 นาง สุทธิสา พุทธซอน 

5 26513 นาย โสภณ ชูชวย 

6 27456 นาง นงเยาว สงทับ 
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โรงเรียนบานทามวง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07022 น.ส.สุนันท ติยะ 

2 07198 นาย ประดิษฐ อุดมเศรษฐ 

3 07682 นาง กอรีเยาะ หรีมสกุล 

4 08453 นาง อามีเนาะ สะมะแอ 

5 08634 นาง สุระไอนี อุมา 

6 11663 นาย หมัด มะสะ 

7 22121 นาง อาทิตยา เดอะ 

8 24065 นางสาว สุภาภรณ หลี 

9 24299 นางสาว กฤษณา พัชน ี
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานลําเปา 

โรงเรียนบานลําเปา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03888 นาง สุนีย   พันทวี 

2 07081 นาย มานะ โตะขา 

3 12417 นาย ทวี สีชมภู 

4 13879 นาย เวค ถิ่นเรืองสิน 

5 15641 นางเฉลิมศรี ยอดไกร 

6 20103 นางนภาภัส ลอยทอง 

7 21558 นาง ชุติกาญจน รุงเรือง 

8 21560 นางสมใจ สองสง 

9 22255 นาย ปรเมศวร ธนูศร 

10 22995 นาย นิพิฐพนธ ทัพพชัยศิริ 

11 23974 นางสาว มนธิรา แสนบัลลังกเพชร 

12 24092 นางสาว พัฎชร ี สุขจรุง 

13 24093 นางสาวมาลี เหมหมัด 

14 24331 นางสาว ศิริลาวัลย ศันสนะวิศิษฏ 

15 24462 นายอัฎวัฒน หมาดเส็น 

16 24779 นาย ธวัชชัย นุยสีรุง 

โรงเรียนชุมชนนิคมสรางตนเองเทพา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03811 นาง สมพิศ ไชยพยัญ 

2 06942 นางปราณี รัตนคํา 

3 06945 นางลดาวัลย ชํานิธุระการ 

4 06947 นางละเอียด ศักดิ์กุญชร 

5 06952 นาง ไมตรีจิต ศรีไตรรัตน 

6 06971 นาง กรุณา พรอมญาติ 

7 06991 นาย ฉลอง ศรีไตรรัตน 

8 07616 นางลักษณา หมิดทองคํา 
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โรงเรียนชุมชนนคิมสรางตนเองเทพา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

9 08516 นาย เฉลียว ทองรอยชั่ง 

10 09868 นาย สุพจน พรอมญาติ 

11 09975 นาง ศรีประภา พรหมออน 

12 10008 นาง เสงี่ยม กฤตสัมพันธ 

13 10191 นายชวงชัย พีระพัฒน 

14 12418 น.ส. ปลายรุง พุทสมสู 

15 12719 นางยุวนันท กลิ่นเลขา 

16 14958 นางสาว กุศล สะหะคะโร 

17 15873 นาง รัตนา เกื้อขํา 

18 16625 น.ส. วราทิพย บุญศรี 

19 18236 นาย สมัคร ออนปลอด 

20 18277 น.ส. จําเนียน เอียดแกว 

21 19142 นาง สุวพัชร แสงอรุณ 

22 20352 น.ส. พรศรี วงศไกร 

23 20879 นาย จําเริญ งามเลิศ 

24 20993 นาง วันดี วุฒิประดิษฐ 

25 21896 นาง วาณีย มาชาตรี 

26 24499 นางหทัยกาญจน พิรุณ 

27 24895 นางสาว จันทรจิรา จันหมะกสิต 

28 26143 นาง วิไลวรรณ กิตติคุณ 

29 27035 นางมาซิเราะ ซา 
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โรงเรียนบานใหมอําเภอเทพา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00461 นาย โสภณ บัวผัน 

2 03623 นางอารมย อนันตเสนา 

3 07088 นายวิทยา คณะทอง 

4 09862 นาง ศิวพร ไชยทอง 

5 20422 นาง ระเบียบ เจาะเอาะ 

6 21005 นางสาว อนิสรา จิตรประวัติ 

7 22532 นาง สุวรรณา คงมณี 

8 24581 นายอัดนันท สิริเตะ 

9 24640 นาง อามีเนาะ ขําเจริญ 

10 26563 นางสาว สูรี ขะเดหรี 

โรงเรียนบานลําไพล 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06910 นายพิศุทธิ์ เหนี่ยวทอง 

2 07011 นางสมหมาย ศรีสรเพชร 

3 07012 นางดุษศรี หนูรอด 

4 07013 นางประดับ จันทรทิตย 

5 07014 นางสุดจิต เพชรรัตน 

6 07015 นางวิไล สกุลสอน 

7 07030 นางปราณี บางพระ 

8 07077 นางสุชาวดี ชาตะวิทยากูล 

9 10972 นาง เพ็ญพรรณ เต็มตระกูล 

10 11372 นางชวันรัตน วรนิธิศพัฒน 

11 12079 นาย ธีรสิทธิ ์ เคียนทอง 

12 16564 นาง สุดสวาท คณะทอง 

13 20517 นาย ประพงศ ธรรมทินโณ 

14 21891 นาง ดาราภรณ คงสีแกว 

15 22102 นาย สมประสงค คงสีแกว 
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โรงเรียนบานลําไพล (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

16 22641 นาย สุนทร พรมเรืองโชติ 

17 23029 นาง เยาวเรศ กอเกื้อ 

18 24983 นาง จสุพร ทองหนูรุง 

19 24994 นางเตือนใจ คําตัน 

20 26206 นาย หามะ สาและ 
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โรงเรียนบานแมที 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06898 นายมารูดิง อิแอ 

2 06985 นางเสาวนีย บุญมี 

3 07019 นาย สุรพัศ รัตนไชย 

4 07024 นาง กูรูหานี ขวัญเพชร 

5 07074 นายณฤทธิ์ เต็มตระกูล 

6 07197 นาง วิมลมาศ เดชาวุฒิกุล 

7 08191 นาง นิตยา เรืองแกว 

8 16115 นาง แกวใจ แสงอรุณ 

9 19368 น.ส. สาธุ รัตนพันธ 

10 19377 น.ส. ผกาพรรณ ภุชงคสินธ 

11 23335 นางสุกัลยา หัดสหมัด 

12 23336 นางสาว สุมาลี เห็ดหัด 

13 23337 นาง วณิชชา นินวน 

14 23733 นาง ละมาย ชวยรักษ 

15 23825 นายสุริยัน เดเระมะ 

16 23917 นางรัตนา เลรักมาน 

17 24063 นาย ไพศาล เกื้อขะเหร็ม 

18 24338 นางสาว มลธารัตน ชูอินทร 

19 26108 นายอับดนเราะหมาน เดเระมะ 

20 26742 นาง ซานีตา เจะจาโรจน 

21 28169 นาย นพวริทธิ์ ศุภสินนันทภัทร 
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โรงเรียนลําไพลราษฎรอุทิศ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07032 นางกฤษณา ศิริกุล 

2 07033 นาง ยุพา ทองนวลจันทร 

3 07038 นางสุวณี ดํามาก 

4 07041 นางรัตนาวดี เติมเคียน 

5 08589 นายเนือบ เพชรรัตน 

6 08651 นาง ราตรี เนาวรัตน 

7 18047 นาง ภิญโญ จิตตรัตน 

8 23919 นายแสบ หนูแจม 

9 24033 นาง อภิสรา เนื่องสุวรรณ 

10 25876 นาง สุนิษา โชติชูคง 

โรงเรียนบานควนเจดีย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00913 นางอารีย ประดิษฐ 

2 07049 นาง ขรินทรทิพย กาญจนเทพ 

3 07064 นาย สวัสดิ์ ธระจิตสม 

4 09446 นาง จรุวรรณ วรรณพฤกษ 

5 13350 นายชํานาญ วาจาสุจริต 

6 14064 นาง กิจจา จันทภาโส 

7 15263 นาย ประสิน อนันตประเสริฐ 

8 16714 นาย วิทยา จิตตรัตน 

9 22517 นาย วิลาศ แกวทิพมณี 
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โรงเรียนบานทาไทรอําเภอเทพา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07050 นางฉะออน ไชยขวัญ 

2 07051 นาง สุนีย ทองใบเพ็ชร 

3 07058 นาย เที่ยง อินทองชุม 

4 07872 นาง ปยะรัตน แกวรงค 

5 11391 นาย สมศักด์ิ พาลโรง 

6 14118 นาง นงเยาว ยอดแกว 

7 14357 นาย ยุทธนา วงษงาม 

8 16178 นาย ราเชนทร นวลมังสอ 

9 16328 นาง พรเพ็ญ แกวเกาะสะบา 

10 19219 นาง สมจิตร มุณีศรี 

โรงเรียนบานทุงโพธิ์ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07069 นางลําใย ขุนปราบ 

2 12118 นาย นิพนธ บุญมาก 

3 13877 นาง นาถชิดา ภิญโญธนภัทร 

4 18315 น.ส. กนกวรรณ สุระสังวาลย 

5 23882 นางนุชจรีย เพ็ชรจรูญ 

6 23920 นางสาวเรวดี ชูลิวรรฬ ี

7 24244 นางสาวณัฐปภัสร ธนวรดิษย 

8 26214 นางสาว นิภาพร ทองไดหนู 
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โรงเรียนวัดปริก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 05194 นายสวุัฒน ผองใส 

2 07059 นางกัลยา มะโนมะยา 

3 07061 นางละมาย ดอกขัน 

4 07062 นางวรรณา ศิริ 

5 07063 นางวันทนีย แซมเพชร 

6 07065 นางวนิดา ทองพูน 

7 13751 นาย พันณรงค พวงสุวรรณ 

8 13885 นาย วิมล จีนหมวกดํา 

9 14488 นาง ดรุณี กุลศิริ 

10 21475 นาง ชัชฎา พรมสู 

11 26664 นาย สัมพันธ ทองรมย 

โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา 2 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06941 นายสํารวม สังขไข 

2 06995 นางอารยา สุวรรณสุโข 

3 06997 นาง สมเสริญ สังขไข 

4 06998 นายวิรัตน สุวรรณสุโข 

5 06999 นาง ผอื้น ชาติวัฒนา 

6 07008 นางอรนุช ปนทองพันธ 

7 07037 นาย ไสว หมื่นเพชร 

8 08566 นาง วรรณี ราชแกว 

9 11123 นาง ฐิตินันท สิทธิสุทธิ์ 

10 21002 นาง สุณีย รัตนโชติ 

11 22157 นายธนุพงศ พงศสวัสด์ิ 

12 22877 นางสาวสมใจ พุทธซอน 

13 22883 นางสาว ฐายวดี สังขอน 

14 24064 นาง สุธีรา หนูคลาย 
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โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา 2 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

15 24414 นางอรทัย นิธิธนพัฒน 

16 24415 นาง วัชราภรณ กาญจนเพ็ญ 

17 24528 นางสาว สุภารัตน อัคคะเมธี 

18 24789 นางสาว สุริยะ อนันทบริพงค 

19 27226 นางสาว วลัยเพ็ญ ไฝเสน 

20 27707 นาง สายจิตร หมื่นสะชุม 

โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา 3 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06981 น.ส. สุจิตรา แกวไดขุน 

2 12997 นาย บดินทร ไชยพยัญ 

3 19398 นายดนเราะหมาน หวันหมุ 

4 20965 นาง นฤมล สงเสริมสุข 

5 24368 นางสาว จุรีรัตน ตันพิเศษ 

6 24394 นาง ปาริชาติ ชูสุวรรณ 

7 24484 นายประกอบ เตะยอ 

8 27331 นางสาวญะมีละฮ หีมบวช 

 



368 

โรงเรียนบานกระอาน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10825 นาง อาสะหนะ มิน 

2 15278 นาง กมลลักษณ นนทะสร 

3 20117 นาง วนิดา ทองบุญลอม 

4 22229 นางสาว เรืองรัตน ปดชัยยัง 

5 22636 นางสาว ซาลูมา ไชยยอด 

6 22643 นางสาว กัลยาณี แลหาด 

7 23417 นาง พัชรินทร ลาโมะ 

8 24023 นางสาวรอฮานี เปาะมา 

9 24024 นางสมจิต ออนแกว 

10 24056 นายอิศเรส สูโรโรจน 

11 24127 นายซุลกีฟลี ลาเตะ 

12 24219 นางสาวชลิตา บูดาเล็ง 

13 24535 นางสาว ชมัยพร ทอนทอง 

14 24922 นาง ฟานาซีเราะห เลาะโสะ 

15 25301 นางสาว อนุธิดา รักวงษ 

16 27538 นาง นาตยา ไชยกูล 

17 27715 นาย ไพซอน หนิเร 



369 

โรงเรียนบานพรุชิง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06964 นาย ชัยณรงค เล็งเจริญ 

2 07205 นาย อนันต คําจันทร 

3 09810 นายรอแม หีมงอย 

4 14586 นาง ฮาสเมาะ แวดอเลาะ 

5 14856 นายรัฐพงศ คงมี 

6 15499 นาย สุรินทร ไชยทอง 

7 18389 นายอนุสรณ นินวน 

8 18909 นางชนิดา พูลสวัสดิ์ 

9 23127 นางอารีวรรณ เซงถาวร 

10 23915 นาง บุญเรือน ไชยหน ู

11 24749 นางสาว ศิริรัตน ศสีธร 

12 24854 นาย กนกศักดิ์ คงประดิษฐ 

13 26627 นายปูกอรี กาแบ 

14 27029 นาย ศุภวัทน อิหม่ําเหม 

โรงเรียนบานควนหรันอําเภอเทพา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03786 นายยอม ประเพชร 

2 06987 นางวรรณา สุขสวัสดิ์ 

3 23715 นาง สุพรรณี อายิ 

4 24653 นายเกรียงไกร ขะเดหัส 

5 25773 นาย กอเดร สาแลหมัน 

6 26438 นายฮานูวา ยุโสะ 

7 26500 นาย นิรันดร เหล็มโสะ 
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โรงเรียนนิคมสรางตนเองเทพา 4 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04660 นาย บุญเริง จันทนุพงศ 

2 06974 นางฉลวย ไชยมณี 

3 06984 นางพรทิพย รัตนแกว 

4 09104 นาย สมพงษ มงคลรัตนา 

5 09106 นางอุไร พุทธโชติ 

6 19113 นาง พิณฑา สุขศรีทอง 

โรงเรียนบานนาจวก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 06953 นาง ณริน แกวมณี 

2 06959 นาย คนึง แกวมณี 

3 19461 นาง กัญญา เภาประดิษฐ 

4 21587 วาที่ร.ต. อภิชาติ สุวรรณรัตน 

5 23192 นาย วีรศักดิ์ กฤษณาพันธ 

6 23993 นางสาว พนิดา ยะนายเดิม 

7 24637 นางหับเสาะ ยะซิง 

8 25160 นางเปาซียะห สาเระ 

9 25445 นาง สะรียะ เสมอภพ 

10 27857 นาง สุวิมล หีมงอย 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานนาทวี 

โรงเรียนบานนาทวี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01680 นายเพ็ญ เพ็ชรอินทอง 

2 01895 นางอารีย รัตนะ 

3 01905 นางลัดดา สุขสุวรรณ 

4 01911 นายโฆษิต เสนะพันธุ 

5 01912 นางสมจิต เสนะพันธุ 

6 01966 นางเตือนใจ ยกถาวร 

7 01983 นาง ไมตรี เอียดยอด 

8 01999 นางปลื้มสุรางค โทวิทยะพันธุ 

9 02013 น.ส.จิตฤทัย ทองเพ็ชร 

10 02014 นาง พูนศรี แกวสุก 

11 02018 นางนงเยาว ปยะกาญจน 

12 02075 นางวันเพ็ญ เสนะพันธุ 

13 02094 นางสิริบุญ อินทกูล 

14 02113 นางประภา ชัวชมเกตุ 

15 02182 นาย ถวัลย แกวขาว 

16 02197 นางสครานิตย ชัยบุญ 

17 03764 นางรัตนา ทองหนู 

18 03884 นาง วรรณาพร สุขเวทย 

19 07176 นาง จิตรา คชพลายุกต 

20 08610 นายจรูญ เทพศิริ 

21 09445 นาย สมชัย ออนแกว 

22 09955 นางสายรุง แกวทัศน 

23 10021 นาง พงษจันทร ปานพรหม 

24 10413 นาง จรรยาณี คงสวาง 

25 11071 นาง จินตนา เหรียญไกร 

26 11129 นาย สมชาย ยอดเมฆ 

27 11558 นางนิตยา จันทรธํารงค 
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โรงเรียนบานนาทวี (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 11759 นาย อาคม สุประทุม 

29 12037 นาง สุธาสินี มากละมาย 

30 12735 นางเจียรนัย ชวงรัตน 

31 12790 นางศุภวรรณ ชายะพันธุ 

32 13644 นางวรรณี คงอนุวัฒน 

33 13961 นางละมาย ชิณพงศ 

34 14213 นาง เจนติมา พรหมทอง 

35 14372 นาง กลิ่นกมล เพ็ชรแกว 

36 14413 นาง สุคนธ ชูศรี 

37 14592 นาง จารีย โปจีน 

38 14724 นาง นรีกานต แกวศรี 

39 14902 นาย ธีระศักด์ิ อรามเรือง 

40 15483 นาง ปยะวรรณ ตั่นหุย 

41 15809 นาง สุนิตย พรมทองบุญ 

42 15905 นาง ครองสิน เสาวนียพิทักษ 

43 16243 นาง สมกิจ เพ็ชรสุวรรณ 

44 16559 นาย เฝด ดูละ 

45 16561 นาง สมญา ดูละ 

46 16997 นาง อุมาวัลย ออนคลาย 

47 17252 นางสุลีพร อินทรพันธ 

48 18000 นาง สหัทยา ภูริภักดีสนอง 

49 18163 นายเอกกร เพ็งหมาน 

50 19230 นาง ดวงพร เนียมคง 

51 19263 นาง ปรีดา ศรีถกล 

52 19434 น.ส. เสาวนีย คงยุนุย 

53 19592 นาง สาธิดา เพชรยอย 

54 20533 นาง พิรญาณ เสนะพันธุ 

55 20592 นางสาว แนงนอย ทองปลอด 
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โรงเรียนบานนาทวี (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 21264 นาง ปราณีต อินทรัตน 

57 21267 นาง ดวงพร นนทกาญจน 

58 21814 นางสาว อารมณ วิศพันธุ 

59 22049 นางสาว วิพาภรณ ฉัตรวิริยะโยธิน 

60 22065 นาง อารีย จันทรทอง 

61 22096 นาง ปฏิมา เรืองอราม 

62 22546 นาง ดารารัตน ดาวเรือง 

63 22550 นางสาว สายชล เหมเดโช 

64 22621 นาย อุดมรัตน พรมภักด ี

65 22631 นางสาว วาสนา เทพยจาย 

66 22633 นาง ประวิศา แกวขาว 

67 22734 นาย ศักดา วงศอิดริสกุล 

68 23157 นาง สุนีย แกวไฝ 

69 23472 นางสาว สรวรรณ บัวจันทร 

70 24101 นาย อาบูบากาศ ผอมเขียว 

71 24281 นางกฤตพร สุวรรณรัตน 

72 24286 นาย พงคศักดิ์ แกวเพ็ชร 

73 24416 นางสาวสุพัตรา มณีรัตน 

74 24541 นาง อารี แกววิจิตร 

75 24840 นาง สุพรรณิการ ทับถม 

76 25814 นาย นิภาส ยอสม 

77 25865 นายวีรวัฒน ทองจินดา 

78 25896 นางสาว กาญจนา ชนะชัย 

79 25976 นาย เขมภัทร พรหมกัณฑ 

80 26276 นาง ชุติมา เพชรหนู 

81 26277 นาง วิไลลักษณ เกษมไชยานันท 

82 26705 นาง นัฐติยา ทวีวัฒนา 

83 27374 นางสาว นิชาภา เชื้อขํา 
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โรงเรยีนบานนาทวี (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 27731 นางปทมา แดงแกว 

85 27845 นางสาวอรวรรณ เทพศิริ 

86 27877 นางสาวณัฐญา นิลรัตน 

 



375 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานเคลียง 

โรงเรียนบานเคลียง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01522 นายประเสริฐ มงคลศิริ 

2 01989 นางฤดี จันทสระ 

3 01991 นายครื้น คลายศรี 

4 01994 นางณัฐกานต วิเชียรมาศ 

5 02087 นางมะลิ พิพัฒนสุริยะ 

6 02139 นางธิดารัตน ปองกงลาด 

7 09047 นาย คมสัน อุยสกุล 

8 13772 นาย ไพรัตน สุขมาก 

9 14573 นาย วิเชียร ปลื้มใจ 

10 17285 นาง ณิชนันทน ชูชื่น 

11 18761 นาย วิชิต พรหมทอง 

12 19739 นาง อนงค แดงแกว 

13 21395 นาง พรนภัส คงสีพันธ 

14 21397 นาง นงเยาว กลับวงศา 

15 22130 นาง เกสร หมวดเพชร 

16 22131 นาง เพ็ญนภา กฤษฎาวงศ 

17 22504 นาง นิภาภรณ ซื้อจาง 

18 23279 นาง ณัฐณิชา คําพุท 

19 25286 นาง สุภาวดี จันทรัตน 

20 25631 นาง อรุณ เพ็งโฉม 

21 25781 นาง กาญจนา จิตนุกูล 

22 28091 นางสาวปาณิสรา อินทรคีรี 
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โรงเรียนวัดทุงขา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01969 นางปรานี คงเพชร 

2 02073 นายประดับ แกวศรี 

3 03772 นาย ถนอม ณะนวล 

4 09798 นางปรีญา จันทรสมพงษ 

5 10576 นาย พล ทองไฝ 

6 14272 น.ส. เฉลิม รัตนแกว 

7 19335 นาง กัลยา เพ็งเซะ 

8 19554 นาง พิศุทธ จันทรศรี 

9 19644 นาง ผุสดี จินดามณี 

10 23494 นาง ประภาพร ฐานะพันธุ 

โรงเรียนบานวังบวบ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00332 นางเยาวนารี หลําหลี 

2 01990 นาย สุพัฒน พงศมณี 

3 02080 นายสําเนา ชัยรัตน 

4 02086 นายภิญโญ เพ็ชรรัตน 

5 02134 นาง วสิยา เทพศรี 

6 02166 น.ส.อาภรณ เสียงเสนาะ 

7 03916 นาง สุดคนึง ทองศรีนวล 

8 10578 นางจินตนา เพ็ชรรัตน 

9 11470 นาง จินดาวรรณ โรจชะยะ 

10 11623 นาง สุปรียา ปยะกาญจน 

11 12252 นาย สุเทพ เหมมัน 

12 14320 นาง อุษา ศิริเมฆ 

13 20522 นางสาว นงนุช แดงเย็น 

14 20695 นาง นงลักษณ มากนวล 

15 21263 นาง ปรีดา พงศมณี 
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โรงเรียนบานวังบวบ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

16 24028 นางพวงพิศ ทองสง 

17 24372 นางสาวสุทธิดา สุวรรณรัตน 

18 24937 นาง พรทิพย บัวทอง 

โรงเรียนบานลําลอง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01929 นายแดง ยีบะ 

2 02195 นายชลิต แกวหนู 

3 02198 นาง ชุติกาญจ มณีโรจน 

4 12536 นาย วีรพจน พันธุทว ี

5 13939 นาง ประจบ รักษวงศ 

6 17612 นาง จิตติรัตน เพ็ชรแกว 

7 18006 นาง ยุวรีย สุขสวัสดิ์ 

8 20521 นาง กมลทิพย แกวเจริญ 

9 22010 นางสาว นาถลดา สุสานนท 

10 22583 นาย อับดุลฮาหมัด โสะหนาย 

11 25245 นายสะมะแอ สาและ 

12 25246 นาง ปทมา สาและ 

13 27314 นาย กอสาลี นุยสมัน 

14 28168 นาย พรประเสริฐ ชาลีผล 



378 

โรงเรียนบานทุงน้ําขาว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01885 นาง ณัฐวดี พอนุย 

2 02032 นางอาภรณ พรหมเพชร 

3 02033 นางสุเพ็ญศรี พอนุย 

4 02077 นาง นิตยา เอียดคง 

5 08369 นาง เนาวรัตน มันทะติ 

6 12403 นาง บงกช วุนนอย 

7 13401 นางอัจฉรา ทองเกลี้ยง 

8 15054 นาย วรวุธ โขมพัตร 

9 15903 นาง จินตนา จันทรัตน 

10 16560 นาง ละมัย ปลื้มใจ 

11 20418 นาง กัญหา อุนเวสสกุล 

12 22048 นาย เศรษฐพล เร็มเสม 

13 23367 นายธนวิชย จันมณี 

โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01533 นางเหมือนใจ แกวบุญชู 

2 01925 นางวณี ชื่นเจริญ 

3 01926 นางอุไร ยอดแกว 

4 02026 นายศราวุธ ชูเพ็ชร 

5 07026 นาง มณฑา เร็มเสม 

6 11155 นาย ปราถนา สุพรรณศิริ 

7 12873 นาง ปราณี โขมพัตร 

8 14483 นาง ดารา สิทธิเดชากุล 

9 19551 นางสาว กมลชนก นิลสุวรรณ 

10 25170 นาง อตินุช โชติกรณ 

11 25313 นางสาว กาญดา แกวทอง 
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โรงเรียนวัดทาประดู 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02007 นายพิพัฒน เจนรักสุขุม 

2 02008 นางนิรมล ยีบะ 

3 02192 นาง วราภรณ ศรีขวัญ 

4 14373 นาย วิโรจน มันทะติ 

5 15445 นาง รัชดา แดงเหมือน 

6 15634 นางทัศนีย เทพศรี 

7 18355 นาง สุขะมุกข เรืองออน 

8 25058 นางสาว จิระนันท ละอองนวล 

9 25089 นาย วิสิทธิ์ ไขมุกด 

10 25446 นางสาเหราะ หลงขาว 

11 26064 นาง กาญจนา ยอดชัย 

โรงเรียนบานพอบิด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01903 นาง วรรณา อุยสกุล 

2 01943 นายสมพงษ กิตติสาโร 

3 08032 นายสุวัฒน ถาวร 

4 08220 นายเนื่อม พรมประดิษฐ 

5 10475 นาย ประสาร แดงแกว 

6 12475 นางสาวปทิตตามน สุวรรณเรืองศรี 

7 15904 นาง เนาวรัตน ปนแกว 

8 24316 นาย สาธิต แกวศรี 



380 

โรงเรียนบานวังใหญปลายรํา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01659 นายสนิท สุขสุวรรณ 

2 02011 นางชมพู กูสมานเกียรติ 

3 02012 นางระเบียบ มงคลศิริ 

4 02016 นางสุรีย แกวหนู 

5 02194 นายสนิท ศรีรัตน 

6 08935 นายประมวล สุสานนท 

7 10577 นายสมชาย คงสวาง 

8 19311 นาง อุนเรือน ศิริพรประสิทธิ์ 

9 27104 นาง พิมพวนา พรหมสุวรรณ 

10 27869 นางสาว สานุรี หลํายี 

 



381 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานโมย 

โรงเรียนบานโมย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01985 นางอรุณ สังขนอย 

2 01988 นายไพโรจน บูสอ 

3 02042 นาย ปยทรรศน อินทกูล 

4 11624 น.ส. ธัญญาภรณ รอดคง 

5 13168 นาย อุดม จันทรนวล 

6 14270 นาง สมนึก เทพธัญญ 

7 15356 นาง รานี อินทภูมิ 

8 16080 นาง สารภี แกวบุญ 

9 17430 นาง หรอกี่หยะ หมูเก็ม 

10 17559 นาง วรรณา หนูสุก 

11 18005 นาง คณิตา มีสุวรรณ 

12 22293 นาง ศิริวรรณ จิตรอักษร 

13 22567 นางสาววิลัดดา คงยุนุย 

 



382 

โรงเรียนบานเกาอําเภอนาทวี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01976 นายทรงศักด์ิ หอมอุทัย 

2 02068 นาง ทิพยวรรณ แกวเพชร 

3 02109 นาย ธวัช พรหมอินทร 

4 03815 นางเสาวนีย ปรางทอง 

5 07108 นาง พินญา จันมณี 

6 08712 นาย วีระศักดิ์ แดงแกว 

7 10028 นาย ศิริพงษ เพชรมณี 

8 13628 นาย พนมกร พาหุมันโต 

9 23175 นางสาว อารีย ศรีทวีวัฒน 

10 23176 นางรอกีเยาะ สาหมันเอียด 

11 26870 นางสุจิตรา จันทรธํารงค 

12 27375 นางเอมอร อรามเรือง 

โรงเรียนบานโตนนท 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01978 นายประสิทธิ์ ปยะกาญจน 

2 02171 นายกิตติ สุสานนท 

3 09793 นาง วรรณา สุดตะนก 

4 15338 นางรัตนา สุสานนท 

5 15835 นาง กอบขวัญ แดงบํารุง 

6 18687 นาง กานตพิชชา สุวรรณโชติ 

7 19553 น.ส. อํานวยพร ชาลิผล 

8 22245 นาง สุภาพ ทองจินดา 

9 24315 นางสาว ผะอบ ปานเมือง 

10 26079 นาง อภิชยภาฑิ์ พรหมกัณฑ 

11 27079 นางสาววิลาสินี ทองผสมแกว 

12 28116 นาย ชนินทร สาโรจน 



383 

โรงเรียนวัดลําพดจินดาราม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02057 นางกัลยาณี คงมี 

2 02067 นายวินัย แกวเพชร 

3 02167 นาง สุวรรณา สารพันธ 

4 02191 นาง ณัฐวรา ผะอบทอง 

5 10375 นางเกษร แกวสมบูรณ 

6 11786 นาย อุทัย เพชรหนู 

7 12713 นาย ถาวร รักชุม 

8 15211 นายปานเลิศ ณ แกว 

9 16746 น.ส. สายพร พรหมเอียด 

10 17224 นาย โกวิท สุนทรมาศ 

11 20507 นาย คมสันต ไชยศรี 

12 26393 นางสาวฟารีดา หลวงหนิ 

โรงเรียนอายุรกิจโกศล 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02186 นาย บุญแตม วิมลทรง 

2 02187 นางจรรยา อินทรสุวรรณ 

3 07839 นายบุญเลิศ ศรีสุวรรณ 

4 10105 นาง ลําเจียก เอียดคง 

5 17049 นาย ธีศิษฎ คงจันทร 

6 18813 นาง กัญญา ไชยสุวรรณ 



384 

โรงเรียนบานลําชิง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 08793 นางพรรณฤมล จินดาเพ็ชร 

2 10616 นางฉลวย จิตมณี 

3 10617 นายอํานวย จิตมณี 

4 11310 นาง ฉะออน เมืองตัง 

5 12347 นาง โชตนา แกวทัศน 

6 12535 นายแปลก แกวทัศน 

7 13568 นางฉัตรชณา พฤกษวานิช 

8 16768 นางกาญจนา สุนทรมาศ 

9 17222 น.ส. จุฑารัตน ปริศวงศ 

10 17640 นาย นิยม ไกรสนาม 

11 19585 นาง อุไร ทองไสย 

12 21940 นาง จําเรียง ทองหนัก 

13 25599 นางสาว สาลูมะ เอียดแอ 

14 27058 นาง กุมารี หนูกุง 

โรงเรียนบานนาปรัง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02063 นาย นิตย สุวรรณรัตน 

2 02070 นาง เสงี่ยม พัวพันธ 

3 02141 นาง พิมพา แกวทอง 

4 02143 น.ส. สมจิต เพชรทอง 

5 02146 นาง จินดา สงวนศิลป 

6 02147 นาง สุพรรณา สงวนศิลป 

7 02148 นายนงค ยอดสุวรรณ 

8 08636 นางปรียา ชอวิเชียร 

9 12092 นาง ปราโมทย รําจวนจร 

10 16637 นาง สุนันทา พรหมณี 

11 16805 นาง ภิรมย สายกิ้มซวน 



385 

โรงเรียนบานนาปรัง (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

12 16860 นาง จินตนา ไชยสุขัง 

13 16975 นาง จอมใจ คงจันทร 

14 20075 นาง ดารุณีย ขวัญแกว 

15 20115 นาง ปยะรัตย หนูสวัสดิ์ 

16 21765 นาย เชาวลิต ยอดสุวรรณ 

17 22982 นางสาว ฐิติชญา แยมใจดี 

18 23136 นาย สุรเชษฎ แกวกลิ่น 

19 24847 นายวิสูตร ไชยสุริยา 

 



386 

โรงเรียนบานปาเร็ด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02020 นางสุมาลี อัครพงษ 

2 02022 นาง เย็นฤดี ขวัญจันทร 

3 02025 นางฉลอง หอมอุทัย 

4 02069 นาง นิจสิน ชุมแกว 

5 02076 นายสมนึก ศรีขวัญ 

6 15865 นาย คลอง สุดตะนก 

7 19283 นาย เกรียงศักดิ์ แกวบุญ 

8 22032 นาย ดนรอซัค เหลาะเระ 

9 22264 นางสุชาดา เจนสัญญายุทธ 

10 22265 นาง นูรีหยะ ยีสะอุ 

11 22266 นาง ธนิสสรา ยีเอาะ 

12 22384 นาย มะสะดี ยีเอาะ 

13 22640 นาง กรองกานต จันทรนก 

14 22942 นาง สุภัตรา ชัยเต็ม 

15 23973 นางศิริพร สวัสดี 

16 24144 นาย ปฐมพงศ สังขสร 

17 24162 นาง รุงนภา ไชยถาวร 

18 25305 นางสาว ธัญญาภรณ แดงแกว 

19 28046 นาง ประคอง ชุมแสง 



387 

โรงเรียนบานสม็อง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01946 นายสุชล เอียดคง 

2 07855 นาย พงศพันธ สุวรรณชาติสกุล 

3 09502 นาย สมใจ ธรรมโชโต 

4 21401 นายอับดุลเลาะ สาฮะ 

5 21405 นายเกษม หวังแดง 

6 21435 นาง ลมุล ยอดเมฆ 

7 21605 นางสุมิตรา ศรีทันต 

8 22407 นางสาวสุรินทรธร จันเสน 

9 23156 นาง กุลนที กลั่นสุวรรณ 

10 24752 นางสาว ฝาตีเหมาะ ทองตํา 

โรงเรียนบานคลองกวางเขาวัง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02111 นายกระจาง ไชยสุขัง 

2 09210 นาง ศิริรัตน ประทีปเกาะ 

3 20476 นาง อมรรัตน ทองแกว 

4 22012 นาย สมโชค ศิริประภา 

5 22597 นางสาว สุภาพร ยอดเพชร 

6 24579 นางสาว ปทมา ไชยลักษณ 

7 25122 นาย ไวย สองแกว 

8 27878 นายไกรสรณ จันแกนแกว 



388 

โรงเรียนวัดนาหมอศรี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02114 นางไกรลอ ชุมมิ่ง 

2 02118 นาย บุญศิริ จันทร 

3 02122 นางชะเอม ศรีบุญยืน 

4 03853 นาย วิลาศ ชินนาพันธ 

5 08768 นาย ประดิษฐ เยี่ยมยกกุล 

6 09156 นายมนตรี จันทร 

7 09886 นายสมปอง เอียดเอก 

8 10438 นาย บีดีน มะหลีเฝน 

9 16976 นาง ดวงกมล ศรีเทพ 

10 20127 นาง สมจิต จุลรัตน 

 



389 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานประกอบ 

โรงเรียนบานประกอบ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02157 นาง บุษกร ขวัญทอง 

2 02158 นายเขียน อโนทิพย 

3 02164 นางอนงค มโนวิเชียร 

4 13659 นาย มิตร จันสวาง 

5 13937 นาย วีระพันธุ พันธุทว ี

6 22211 นาง ภาวนา ปวนชมภู 

7 24166 นาย พันธุ ขวัญทอง 

8 24273 นาง สายใจ จันทรสุขโข 

9 24280 นางสาว เนตรยา วรรณทอง 

10 24282 นาง สมจิตร แกวยอด 

11 24721 นาง นุสรา จินเดหวา 

12 24786 นางสาว ปญานุช หวังจิ 

โรงเรียนบานกะทิง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01932 นางเพียงจิตต บัวทอง 

2 01934 นาง ประคอง อุทัยสุริ 

3 01939 นาย สนั่น เลงซุน 

4 02163 นาง ศลิษา ยอดนุย 

5 03851 วาที่ร.ต. ประสิทธิ์ คงธรรม 

6 08690 นาง สุนีย ภาษินทรัตน 

7 09885 นาง นวพร ศิริรัตน 

8 12388 นาง สุวรรณี เที่ยงตรง 

9 13861 นาง สมสวน ชุมวาส 

10 14785 นาง วันเพ็ญ เสนาธิบดี 

11 19495 นางพัชนี เพ็งหมาน 

12 21328 นางสาว เดือนเพ็ญ ทองไฝ 



390 

โรงเรียนบานกะทิง (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

13 21477 นาง ซีดะ อินทรสาร 

14 22659 นาง สายเนตร โอฬาริ 

15 22968 นางณธษา มณีรัตน 

16 24500 นาง ปรีดาภรณ ปานบัว 

17 24501 นางจารุณี ชุมหนู 

18 26746 นางสาว นาวียะ เหล็มดี 

โรงเรียนบานสะพานเคียน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01972 นายจรูญ รัตนะ 

2 02099 นางอุไรรัตน ชัยสวัสดิ์ 

3 02105 นายอวยสิทธ ศิริรัตน 

4 06986 นาง ลําไย รุงเรือง 

5 12025 นาย สามารถ ยอดชู 

6 13097 นาง ละออ ชุมชื่น 

7 13188 นาย ปรีชา กาญจนเพ็ญ 

8 14414 นาง ประคอง จันคง 

9 14575 นาง ภารุจี ศรีสุวรรณ 

10 15055 นาง เสาวนีย ชูเสน 

11 15372 นาง สิริยา หนูสีคง 

12 17549 นาย ประเวช มีสุวรรณ 

13 19593 นาย สมพร คลังธาร 

14 19595 น.ส. สุวรรณี ชุมชวย 

15 21396 นาง ทัศนัย ติ้งมุข 

16 22541 นายสมศักด์ิ แดงแกว 

17 23972 นางสาว กัสมา ยีตะหวี 

18 25905 นาง มาริษา หมัดหนิ 

19 26869 นาง รุงฤดี ชัยเชื้อ 



391 

โรงเรียนทองอยูนุตกูล 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02181 นายธงชัย แกวพรหม 

2 11235 น.ส.ละเอียด นิลสุวรรณ 

3 11972 นาย สุทิน รักปลอด 

4 19561 นาย จุมพล นิลรัตน 

5 19636 นาง ปราณี ฐิติกิตติ์ 

6 20839 นาง วิยะดา นิลสกุล 

7 21218 นางรจนา จิตตะปาโล 

8 22072 นาง ศิรินาฎ ทองไฝ 

9 24208 นาง พรรณี ตุลยกุล 

10 24209 นาง นุสรา พรมทอง 

11 26016 นางสาว จิรัชยา ขันทอง 

12 26020 นางสาว กมลรัตน เสนะพันธุ 

โรงเรียนวัดวังไทร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02129 นาย วิชัย ทองคํา 

2 02132 นายธาตรี เที่ยงตรง 

3 02136 นาย ฐากูร สังเพ็ชร 

4 02153 นายมนูญ อัครพงษ 

5 02160 นาย ประภาส ยอดนุย 

6 07941 นาง จารุภรณ เลงสีสัน 

7 08813 นาง อรุณ เที่ยงตรง 

8 10855 นาย ประจิม ทองสุข 

9 14903 นาย ประภาส คงฉิม 

10 15067 นาย สัจจานนท ชุมวาส 

11 16112 นาย มโนธรรม ศิริรัตน 

12 16884 นาง ศรีสุดา สุขสุวรรณ 

13 20114 นายทนง เหมรัตน 



392 

โรงเรียนวัดวังไทร (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ - สกุล 

14 22336 นายณัฐวุธ ชูชวย 

15 22364 นาง เสาวนีย ทวีเมือง 

16 22501 นาง นภาพรรณ คงเอียด 

17 23328 นางวราภรณ สถานสม 

18 25299 นางปนัดดา โนมิตร 

19 26297 นางสาว ลสิตา สมสุข 

20 26412 นาง อารี ใจเพ็ชร 

21 26413 นาง อมร พรหมแกว 

โรงเรียนวัดบานลุม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07918 นาย เจริญศักดิ์ สาชะสะโรจน 

2 08814 นางยินดี หนูมาก 

3 12023 นาย จํานงค ขวัญแกว 

4 16288 นาย กมล จันแกว 

5 20114 นางปทมา เหมรัตน 

6 21084 นาง สนองรัก เพชรประกอบ 

7 21303 นาย จํานันท สิงประจิม 

8 21406 นาง ดรุณี รุงรอด 

9 27719 นาง วรัญญา ไชยวงค 



393 

โรงเรียนบานพรุหวา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02165 นายจรัส วิศพันธุ 

2 02177 นาย จรัส แกวสุก 

3 14576 นาง ดาริหยะ มันแอ 

4 22709 นางสาวพรรณิสา แกวทอง 

5 22967 นางสาวจิรัชยา อินทรชวย 

6 23153 นางสาว โสรญา มุเสะ 

7 23154 นางบุศยา ฤทธิ์โต 

8 24122 นางสาว สุธิดา ดําแกว 

9 24839 นางสาวอุไรวรรณ แกวเพ็ชร 

10 24841 นางสาว จุฑามาศ ภักดี 

11 25710 นาง พัชรินทร ทองไฝ 

12 25877 นาย สมศักด์ิ พรมชาย 

13 26131 นาย เถกิงศักดิ์ ชะนะทอง 

14 26594 นาง พจณีย อาแว 

15 26930 นาย ธีรศักดิ์ แกวบุญ 

16 27651 นาง อะมิเนาะ วาโดะ 

โรงเรียนชุมชนบานสะทอน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01944 นาง ศินาภรณ นวลทอง 

2 01960 นางนารี กลิ่นสุวรรณ 

3 01961 นายบุญเจือ เสนะพันธุ 

4 01970 นางสมนึก ถาวรสุวรรณ 

5 02103 นายประสิทธิ์ วิศพันธุ 

6 02131 นางอุบล กาญจนะแกว 

7 02179 นายพูนพล มโนวิเชียร 

8 02277 น.ส.อรุณมาศ ประทุมมณ ี

9 03882 นาง อธิษฐาน ยอดเอียด 
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โรงเรียนชุมชนบานสะทอน (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

10 09198 นาย พยุงศักดิ์ พรมเพ็ชร 

11 11262 นาง สุวินัย ขวัญแกว 

12 11560 นาย สมมาต เอียดเกลี้ยง 

13 14602 นาง กฤษณา กมลเจริญ 

14 14901 นาง เบญจมาศ วงษสุวรรณ 

15 15451 นาง บุญญา ฉิมหนู 

16 17676 นางตรีรัตน ทองไฝ 

17 18523 นาง เรณู จงไพบูลย 

18 19494 นาง จินตนา คลังธาร 

19 23305 นายนิยม พิมลไทย 

20 24474 นาย วินัย รัตนเสถียร 

21 25190 นาง กุสุมา เมียนแกว 

22 27135 นาง สุรัสสา ทองฉาย 

โรงเรียนบานปอง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01973 นาย สุชาติ ติ้งมุข 

2 02150 นางชูศรี ใหมเพชร 

3 02151 นาย อภิรมย พรหมเทพ 

4 07943 ส.อ. จําแลง ขวัญทอง 

5 11072 นายเจน เที่ยงตรง 

6 11073 นาย จรูญ คงนุย 

7 11273 นาย ประพันธ ประทีปเกาะ 

8 19866 นาย ประยูร เอียดปราบ 

9 22269 นางจิราพร ศรีแกว 

10 22270 นางสาว เกศิณี สืบเหม 

11 23155 นางสาว ปราณี แกวประสม 

12 27770 นาง เมษยา รังศิลป 
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โรงเรยีนประสิทธิ์ทวีสิน 2 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02174 นาย อาจิณ สุวรรณชนะ 

2 12587 นาง ชนัญญา วรรณทอง 

3 13123 นาย ธวีรวุทธ จันทรน้ําหอม 

4 14574 นาง เสริมศรี เลงซุน 

5 15866 นาย ทวี วรรณทอง 

6 15867 นาง สุณีย เลงซุน 

7 15868 นาย สําราญ แสงจันทร 

8 16339 นาย สุกิจ ปานเกลี้ยง 

9 25561 นางสาว มัณฑนา คงเอียด 

10 26809 นางสาว รมณีย รมแกว 

11 27803 นาง ยุพยงค คงสวัสดิ์ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนสะบายอย 

โรงเรียนสะบายอย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00717 นาง พัชราภรณ บุญเพชรทอง 

2 03715 น.ส. ระเบียบ สถานต้ิน 

3 03719 นางเฉลิมศรี สนธิกุล 

4 03723 นางอรุณี ดามัน 

5 03725 นาง อรพิน ญานุปติศักด์ิ 

6 03730 นางประทุม สุขศรี 

7 03736 นาง จรินาฎ ศรเกลี้ยง 

8 03737 นาง จําเนียร กําเนิดแกว 

9 03781 นายอํานวย ชูมาปาน 

10 03785 นาง เพ็ญแข ชูมาปาน 

11 03889 นาย โชคชัย สุขพงษ 

12 04009 นางเอื้อมพร ไทยสมบูรณ 

13 07235 นาง บุษกร ออนประชู 

14 08434 นายพินิจ แกวเกาะสะบา 

15 09000 นายเจริญชาติ พนมอุปการ 

16 09448 นาง อารมย เพ็ชรสง 

17 09947 นาง จิตราพร ผอมนะ 

18 11674 นาง สุดาวดี แฟบกระโทก 

19 13357 นาง สุพิชญนันท ไชยพยันต 

20 14415 นาย สุเมธ พนิตมนตรี 

21 15869 นาง จตุพร เอียดยอดทอง 

22 18810 นาง นิศากร คุณากรนิติธร 

23 20145 นางประทุม เพชรทรรศนะ 

24 20595 นาง กรกช สืบพงศ 

25 21049 นายถาวุตต พัตทะกุล 

26 21217 นางสาว นริศรา แกนชัย 

27 21415 นาย มะนันท คอแนเลาะ 
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โรงเรียนสะบายอย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 21670 นาง รสจิราพร สิงหนราพัฒน 

29 21895 นางสาวดารารัตน ไชยพยันต 

30 21948 นางสาว สุภาภรณ ศรีรักษ 

31 21949 นายสุกรี เจะเงาะ 

32 21958 นาง ชมัยพร แกวละเอียด 

33 21961 นางสาว ศศิธร แกวมี 

34 22320 นางสาว สุกัญญา เมฆนิติ 

35 22625 นาง นิตยา อินทรชุมนุม 

36 22852 นาง เยาวลักษณ ผองถวิล 

37 22924 นาง นราธกานต ศรีทวีวัฒน 

38 23123 นางปฐมพร ชาตะรักษ 

39 23263 นาง พรลภัสส แซวุน 

40 23370 นาง ณัฐกานต ชูชวย อ๋ิวสกุล 

41 23670 นางอมรรัตน ชูมาปาน 

42 23672 นางจุรีรัตน รองสวัสดิ์ 

43 23766 นางสาว ฐาสินีภัค คงเพ็ชรศรี 

44 25018 นางสาวมารินี หลีตอสัน 

45 25140 นายอณิวัฒิ แกวเปนทอง 

46 25255 นาง เสาวลักษณ รักชาง 

47 26211 นางสาวอามีเนาะ เหมาะอะ 

48 27156 นางสาว มารศรี บัวชุม 

49 27198 นางสาวดรุณี สันบวนบู 

50 27265 นางพัชรี หลงงัน 

51 27268 นางสาว เสาวนีย ถิ่นกาแม็ง 

52 27971 นางสาว ขอบฟา ยีดามิ 

53 03789 นางโสภาพันธ กุณฑโร 

54 03714 นางนราภร สินธุรงค 

55 03717 นางบุญเจือ สวาสดิ์ธรรม 
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โรงเรียนสะบายอย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 03718 นายโนวาศ ไทยสมบูรณ 

57 25075 นาย ถาวุตต พัตทะกุล 

58 27828 นาง คอดิเยาะ อาแว 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานคอลอมุดอ 

โรงเรียนบานคอลอมุดอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01516 นายลิขิต หนูแกว 

2 03733 นาย เสริม สายกิ้มซวน 

3 03827 นาย สมคิด ไฝสุข 

4 03856 นายวิโรจน แกวของแกว 

5 03859 นาง ซําซียะ อุมาจิ 

6 03867 นาย ไพศาล โดยหมะ 

7 11139 นาย วีระชาติ อะตะราใจ 

8 17479 นาย ดลเดช บิลยะหีม 

9 20052 นาย รุสดี แวนาแว 

10 20765 นาย วัชรพงศ ไฝสุข 

11 21407 นางสาว โสรัยยา กะเส็มมิ 

12 21611 นาย ยะยา ยุทธิปูน 

13 21682 นางสาว จิรวดี จันทรเสง 

14 21712 นางยูวัยรียะห หงะเจะแอ 

15 21924 นางนูราณี ฮาบู 

16 21926 นางสาว อุษณีย เสือดี 

17 21954 นาย สุภัท สุวรรณมณี 

18 21976 นางสาว ดวงจิต ทองคํา 

19 21982 นาง ซอฝยะฮ จาปารัต 

20 22059 นางรอฮานี แมเราะ 

21 23025 นางซูรีนา ไพรพฤกษ 

22 23712 นางสาววีรยา อาแว 

23 23716 นางภันทิลา ยอดสคุณ 

24 23887 นางสาวซากียะ ดาเระสาและ 

25 23888 นาง นัยนา สยามพล 

26 24091 นางสาว ศิริกาญจน ชวยจันทร 

27 24100 นาย ปญกร สุวรรณมณี 
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โรงเรียนบานคอลอมุดอ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 24287 นายนรเชษฐ เพชรหัวบัว 

29 24304 นาย วิรัตน มณีโชติ 

30 24353 นาย อาซิ รานีสะ 

31 24357 นายนิอัมรี ยาเด็ง 

32 24667 นาย ภาสกร ยีสัน 

33 24694 นางสาว นัสรียะฮ อะลีหะ 

34 25126 นาง พิมพตะวัน ทองแจง 

35 25736 นาง วนิดา บุญมณี 

36 26230 นาย สาธิต ขุนดํา 

37 26959 นาง องัคณา หะยี 

38 27082 นางสาว รอกีเยาะ กาเดร 

39 27117 นางสุใบดะ ยอยเหาะ 

40 27197 นางสาวปริศนา สุขแกว 

41 27452 นายดลยารีด เลาะ 

42 28230 นายขจรยุทธ มาประสม 

43 24763 นาง รอฮานี แมเราะ 

44 25043 นาง ตือเราะ หนิเร 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานทุงไพล 

โรงเรียนบานทุงไพล 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03929 นางนพวรรณ เสริมสุข 

2 03931 นาง จรรยา ยอดไกร 

3 03932 นาง จินดา หนูแกว 

4 03933 นาย ชิล ยอดพรหมทอง 

5 03935 นาย สุวรรณ ไชยทวีชัย 

6 03936 นาง สุพรรณี ณ เขาแดง 

7 03960 นาง รัถยา ยอดพรหมทอง 

8 03977 นาย ระดม ยอดบุญ 

9 07914 นายสมปอง สุวรรณเวศ 

10 09512 นาย เฉลิม คงภักดี 

11 09754 นาย ไวพจน จิตมณี 

12 09762 น.ส. สุนทรี ปยภิรมย 

13 16017 นาง จารุวรรณ ติ้งประโม 

14 20334 นางสาวสมศรี หมาดหมีน 

15 21960 นาง สุภาพร บุญรัตน 

16 23181 นาง พจนา เขาแดง 

17 23721 นายปรีชา พืชนุกูล 

18 24453 นาง ธนัญชนก ศรีทวีวัฒน 

19 25111 นางสาวอุไรวรรณ ตันติวุฒิ 

20 25899 นางสมนึก ปานแกว 

21 27133 นางสาว จิราทิพย คลายศรี 

22 27732 นาง อุบลรัตน ชวยประสม 

23 03964 นายวัลลภ ติ้งประโม 

24 24646 นาย สมศักด์ิ เนื่องสุวรรณ 
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โรงเรียนบานทับยาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03969 นายวิศิษฏ ยอดไกร 

2 07054 นาย ทศพร พงคสุวรรณ 

3 08649 นาย ผิน บุญกอบแกว 

4 21432 นางสาว พัชลี หาณรงค 

5 23723 นางสาวชนัญชิดา พืชนุกูล 

6 24073 นางลัดดา นวลจริง 

7 24516 นางสาว นิตยา แสงมณี 

8 24842 นางสาว พรรณหทัย เคลาดี 

9 24962 นาง นิรมล ชัยยศ 

10 25021 นายปยะ ดอแนเลาะ 

11 25237 นางสาว เกษรา คงยอด 

12 25393 นาง จามรี เฒาแกว 

13 26904 นางกานตสิรี กมลเจริญ 

14 27765 นางสาว ชนิดาภา สุขแกว 

15 23402 นางสาวปุณยนุช อุตะมะมุณี 
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โรงเรียนบานบาโหย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03919 นาย นิรัตน คงยอด 

2 03973 นายวิรุณ โจถาวร 

3 11820 นาง สุชีพ พรมแกวพันธ 

4 20353 นาง สุวดี เมฆสุวรรณ 

5 20354 นาย โอภาส เมฆสุวรรณ 

6 20401 นางสาว สุชาดา ไชยวรรณ 

7 21404 นางสาว พจนา บุญสนอง 

8 23781 นายซัมซูรี ใบเย็มหมะ 

9 23894 นาย พิชิต ศรีมณี 

10 24189 นายอนุรัตน ขวัญมา 

11 24491 นาง เพ็ญลัก ศิริฤกษ 

12 25199 วาที่ ร.ต.หญิง จุฑาทิพย ตันติฉายากุล 

13 25283 นาย ณรงคศักด์ิ เพ็ชรรักษ 

14 26645 นาง จารุวรรณ ปดดํา 

15 26673 นาย ศุภฤกษ หงอสกุล 

16 27200 นางสาวรูสนา เดสุหลง 

17 27325 นางสาว วานิสา แซเอี้ยว 

18 27746 นางสาว รดา ศรีสุข 

19 27860 นาย ปยพงษ คงภักดี 

20 27909 นาง ศิวนันท สุสานนท 

21 28012 นายกิตติ จิตตรัตน 

22 28132 นางณูรีซัน มะรง 

23 24319 นายประวิทย จิตหลัง 

24 26649 นางปทติมา รักไทรทอง 

25 26881 นาง นันทาพร พันธมาศ 
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โรงเรียนบานคูหา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03946 นายสาโรช คงแกวพรหม 

2 03947 นาง กิ่งเล็ก ศิริสวัสดิ์ 

3 03948 นางจรรยา สังขสมบูรณ 

4 03950 นางละมาย ตันโลหะกุล 

5 03951 วาที่ ร.อ. สุจินต กําเนิดผล 

6 03961 นางจิรพรรณ ชินพิเศษ 

7 03963 นาย ฉลอง ออนขวัญ 

8 03989 นายเดช ไชยขวัญ 

9 08438 นาง ฉลอง ชาปาน 

10 09949 นาย อุบรรณ หวานวงศ 

11 12805 นาง ละเมียด โอชะโร 

12 13165 นาง อาชีพ ศรีทวีป 

13 15631 นาย ประทีป เนาวรัตน 

14 16103 นายสุรชาติ พุดประกอบ 

15 17205 นาง ชวนพิศ โชติกรณ 

16 18266 นาง พิศมัย พงคสุวรรณ 

17 19768 นาง จุรีรัตน ทองคํา 

18 21861 นางสาว สุนิดา เทพสง 

19 24963 นางทรงศรี ฝาชัยภูมิ 

20 25138 นาง ธัญลักษณ ชูบัวทอง 

21 25857 นางสาว เสาวรส ชูมนต 

22 26558 นาง อรุณศรี อินทรัตน 

23 27777 นาง จีราพร หนูรักษ 

24 10161 นายสวาง ไชยสองสี 

25 03940 นางเสนหา ชูเพ็ง 

26 17204 นายวีระ ศรีทวีป 
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โรงเรียนบานทัพหลวง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 14853 นาง ไมตรี สายเสมา 

2 20149 นาย อุดม นุนสวัสดิ์ 

3 20639 นาง สุริยาพร นวลทอง 

4 20818 นาง กิ่งแกว ไชยสองสี 

5 22150 นาย ศราวุธ สุวรรณวรบุญ 

6 22151 นางสาว จิรรัตน จันทวงศ 

7 22252 นางวราภรณ คลังธารณ 

8 22362 นายพงษเทพ นิลสุพรรณ 

9 22363 นางอุไรรัตน ชูมี 

10 22543 นางสาวจงลักษณ ชุมเพ็ชร 

11 23418 นางสาวกาญวิมล จันทรเพชร 

โรงเรียนมหิดล 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03984 นายวาศน จันทรออน 

2 03985 นาง รวย ชวยสกุล 

3 03988 นาย จรูญ แกวประดับ 

4 07854 นางผกาวรรณ เล็กอาราม 

5 09288 นาย เจริญ สุวรรณโณ 

6 12289 นาย ชนัญ เพชรประกอบ 

7 12396 นาง นงนุช แสงแกว 

8 19419 นาง วิจิตรา จันทรเขียว 

9 22447 นายขจรศักดิ์ จันทรสองแกว 

10 26084 นางสาว ปราณี มณีประวัติ 

11 26517 นาง เกษสุดา สนนอย 

12 27150 นาง พิสมัย หลัดเกลี้ยง 

13 03983 นายนฤชัย ทองสองขวัญ 

14 28122 นาง อําภา บุษบา 



406 

โรงเรียนบานหวยเตา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04344 นางเย็นแข แกวชนะ 

2 15679 นาย บูรพา ดําแสงสวัสดิ์ 

3 19920 นาง รจนา บัวทอง 

4 21120 นางสาว มยุรี มุสิกโร 

5 24196 นายวิระวัฒน แสงนิล 

6 27073 นางสาว อรกัญญา มากสาขา 

โรงเรียนธรรมศาสตร - จุฬา  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 21026 นายจํานาญ มิตรศิลลา 

2 21049 นายเรืองยศ พัตทะกุล 

3 21078 นางสาวนอริยะ สะอะ 

4 21363 นาง สมศรี ประกอบศรี 

5 21365 นางสอรีปะ โอะหมาน 

6 22545 นางสาว ยุไหว ขุนเจริญ 

7 23476 นาย ทนง เฝอแกว 

8 23671 นางอุทัยวรรณ สโมทานทวี 

9 24613 นาง นูรีมา ดอเลาะ 

10 24878 นางสาว กัญญลักษณ ชาตรี 

11 27772 นาย มะเปาซ ี เพ็ชรแลมัน 

12 03912 นายหะหมะ สุหลงเส็น 
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โรงเรียนบานลองควน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03962 นายธนาศักดิ์ ไชยขวัญ 

2 09330 นางอุรวรา แซกี่ 

3 12281 นาย เอกชัย พงศสุวรรณ 

4 12358 นาง บําเพ็ญ อะตะราใจ 

5 16563 นาง ยิ่น เต็มสั้น 

6 22218 นางมนทกานต ชูเลิศ 

7 22219 นางสาวรสรินทร อะตะราใจ 

8 24953 นาย ยุทธ มุสิกะชนะ 

9 27272 นาง วาสนา ชํานาญกิจ 

10 27859 นายจํานงค ปานสมทรง 

11 28201 นางสาว รอฮานา หะยีดอเลาะ 

โรงเรียนบานถ้ําตลอด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03922 นาง ทิพาพร อภิจิตตดํารง 

2 03978 นาง สุทิน ขวัญเพชร 

3 03979 นาง เกษร ชูเลขา 

4 03980 นาย สามารถ วงศกระจาง 

5 07911 นาย วอน จันทรออน 

6 14128 นาย นันสิน สีสมออน 

7 14305 นาย กีรติ กองการณ 

8 14306 นาง วรรณี จํานงค 

9 17321 นาง สมนึก ไฝทอง 

10 17822 นาย อุทัย บุญเพชรทอง 

11 23137 นายประจวบ ชายไฝ 

12 24764 นางสาวสุรัสวดี ออนขวัญ 

13 03974 นายคลอย เสริมสุข 

14 03975 นายสัญชัย เฝอแกว 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนชุมชนบานนากัน 

โรงเรียนชุมชนบานนากัน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03826 นาย วิรัตน รัตนะ 

2 03831 นาง ศรินญา พูลสวัสดิ์ 

3 03832 นาง วิไลลักษณ ทิพยเสนา 

4 03836 นางภาณี สุวรรณะ 

5 03842 นาง อมรพรรณ สุวรรณโณ 

6 03897 นาง วรรณา แกวกับทอง 

7 08885 นาย สุรพงษ วุฒิผล 

8 09188 นาง ประภา ไชยหมอม 

9 09289 นาง ลําดวน ยอดทองทอง 

10 10442 นาย ปาน ขวัญเชื้อ 

11 12889 นาย เอิบ ยอดทองทอง 

12 12952 นายสนิท พันธุมณี 

13 17919 นาง อุไร เพ็งลาย 

14 19438 น.ส. ละออ แซตอ 

15 24398 นางสาว ธนัญกรณ ชุมรักษ 

16 25723 นาย วริทธิ์สิน ไชยอัษฎาพร 

17 03830 นางกมลา มณีออน 

18 03837 นางอรวรรณ นวลเจริญ 
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โรงเรียนบานสุโสะ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 17388 นาย ทิวา สายกิ้มซวน 

2 20005 น.ส. ชุลีพร นกเขียว 

3 21595 นางกาญจนา บัวเพ็ชร 

4 21596 นายกิติคุณ นิคมรัตน 

5 21599 นางสาวนูรา ลังแร 

6 21600 นางนูรี มะยีดี 

7 21601 นายนูเซ็น ดีสะธรรม 

8 21606 นางสาวมนัสดา เจะมะสอง 

9 21607 นางกาญจนพันธ เพชรมณี 

10 21824 นาง สุธาสินี ดงัแกวสี 

11 22294 นายมะกอเส็ม ดิสะธรรม 

12 22570 นาย อรรถพร ทองคํา 

13 23921 นายอับดุลกานี กาเดร 

14 23922 นางสาววนิพร ไฝสุข 

15 24612 นางสาวแวเสาะห มาหิงตะ 

16 24614 นางพนัสดา เจะหนุม 

17 24651 นางสาว สุไรยา อุมาสะ 

18 24911 นาง เพียงฤทัย แกวมีศรี 

19 25708 นาย ทวี สมหวัง 

20 26109 นาย ธิปไตย เดชอดิศัย 

21 26119 นางสาว อาอีฉะ มะแซ 

22 26460 นางสาว สีตีกอรีเยาะ เจะแต 

23 26701 นางบุษรา แกวโรจน 

24 26943 นางสาว ฮายาตี โสะปนแอ 

25 27840 นางสาว ชยุดา สีขาว 

26 27963 นางสาว วริศรา หวุนกับหมัด 

27 28010 นางสาว สุมาลี จิตมั่น 

28 03899 นายลิขิต แกวกับทอง 
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โรงเรียนบานเกาอําเภอสะบายอย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03816 นายสังเวียน ธุระชาติ 

2 03818 นายวางสิทธิ์ ชนีนาส 

3 03828 นาย วุฒิพงศ รัตนะ 

4 09355 นาง วิไล ไฝสุข 

5 12415 นาย พิชิต ทิตยพรมทอง 

6 12738 นางสุภาภรณ จุลจันทร 

7 13848 นาง ประไพ มณีรัตน 

8 14112 นาง วรรณี สีหะไตรย 

9 14582 นาง เทียบ ปานทอง 

10 23730 นางวราภรณ สุขนุน 

11 25674 นางสาว อาดินา หนีสะเก็ม 

12 26398 นางสุภาวดี ปรีชา 

13 27725 นาง อังศุธร ธุระชาติ 

14 04006 นายเพชร บุญทองทอง 
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โรงเรียนบานนาจะแหน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03895 นาง ชื่นใจ เทพมณีไชย 

2 03987 นายเศกศรา ไชยศรี 

3 07218 นาง ทิพวรรณ หมะมุสอ 

4 11035 นาง จรวยพร บรรจงรัตน 

5 24276 นายมนสั จันทรแกว 

6 24277 นางอรพินท ขินจากพรรดิ์ 

7 24349 นายอดุลย มาหะมะ 

8 24350 นางฮามีดะ เจะแต 

9 25878 นาย สุทธา เลาะปนสา 

10 27091 นางสาว สารีนา มะนอสะ 

11 27771 นางสาว นุสนานิง หะยีสะแม 

12 27780 นางสาว มัสตูรอ หะยีโดะ 

13 27781 นางสาวยามีละ นิทั้งสาม 

โรงเรียนบานทา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03729 นาย จรุง   มณีออน 

2 03795 นาง เฉลียว บุญแกวขวัญ 

3 03829 นางแผวกมล ไชยอัษฎาพร 

4 03848 นางภาณุมาศ สาโรจน 

5 10824 นาง บุญเรือน บุญเพ็ชรทอง 

6 14157 นางดวงใจ ทองชุม 

7 15538 นาย สุรศักดิ์ สอสม 

8 20118 นาง วรีวรรณ เมืองเกษมรัตน 

9 21058 นาง พิมพิศา วงษขจรเลิศเมธา 

10 21073 นาย ยุทธนา สมสมาน 

11 21074 นางจิรวรรณ ทิตยพรมทอง 

12 21075 นางเจะมาสีเดาะ อิยุโสะ 
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โรงเรียนบานทา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

13 22745 นางสาว สายชล ยอสมเพ็ชร 

14 23900 นางสาว ไลลา สาเหาะ 

15 23926 นายอารมณ พรหมทองนวล 

16 25144 นางวิจิตรา เขียวหลี 

17 25423 นางนูรีย ขุนดํา 

18 25468 นาง อําพรสุข พรมขาวทอง 

19 28148 นาง ฮายาตี สามะ 

โรงเรียนอุทยานอุทิศ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 08650 นาย อับดุลรอฮีม จะปะกียา 

2 10003 นาย สุวินัย หมินเจะเกะ 

3 14685 นางวันดี ยอสมเพ็ชร 

4 21080 นายวราธร แกวกุล 

5 21081 นายราวี สูสัน 

6 21348 นาง แวรอสียะ มูดอ 

7 22556 นางสาววรรณี ยีสัน 

8 23789 นาง วนิดา หมอขวัญ 

9 23897 นายมะแอ หะ 

10 26940 นาง ปวีณา เต็มขาว 

11 27815 นางเจะนิง มะแอ 

12 28085 นางสาว มยุรี โสะหัด 

13 03822 นายนิพนธ นาคแกว 
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โรงเรียนบานหวยบอน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03817 นายพิลาภ เพ็งลาย 

2 03824 นาย นพวาสน บุญเพ็ชรทอง 

3 03825 นายพิทยา ไชยอัษฎาพร 

4 03845 นายสําราญ สาโรจน 

5 03847 นายโสภณ นวลเจริญ 

6 08435 นางสมใจ พรหมปลอด 

7 12558 นาย มรุต พรหมปลอด 

8 13957 นาง หนิมาริยะ นิแมเราะ 

9 14578 นาง อวยพร ทองทวี 

10 14579 นาย ถาวร มณีรัตน 

11 14580 นาง ยุพา ทองคงแกว 

12 14583 นาย สุนทร ไชยขวัญ 

13 21079 นางสาว วาสนา ยงมะเกะ 

14 21349 นางสาวพารีดะห แวเตะ 

15 21364 นาย สุริยา โอะหมาน 

16 22133 นาย ไพโรจน หนูสีแกว 

17 24358 นาง วรรณนภา ทองเปนไชย 

18 24759 นางสาว นูรียะดา โอะหลํา 

19 24795 นายรณชัย หมินเจะเกะ 

20 24977 นางสาว รัตชลีพร พิทักษมณีบุญ 

21 25483 นาง ณัฐนี หงะเจะแอ 

22 26298 นางสาว ระวิพรรณ โตะอีสอ 

23 26655 นาย พิเชต คงยุนุย 

24 26955 นางสาว พิชาวดี เหมศิริ 

25 08437 นางรุจิรา แสนเงิน 

26 07708 นายกุศล พรหมปลอด 

27 03833 นายปลื้ม ไชยอัษฎาพร 
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โรงเรียนบานนามวง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 22001 นาย กติติพงษ พันธุมณี 

2 23237 นางสาว อรอุมา อินทสโร 

3 25477 นาง ศรัยฉัตร มงคลศิริ 

โรงเรียนบานควนหรันอําเภอสะบายอย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03855 นายจรัญ ออนขวัญเพชร 

2 13710 นาย วิเชียร สีสีแกว 

3 14645 นาง มีนะ บุญฤทธิ์ 

4 15017 นาง คอเยาะ จันทรสงค 

5 21090 นาย ยะโกะ สาแลหมัน 

6 21183 นางสาว รอบียะ นันแน 

7 21518 นางสาว กัญหา ปยะเขตต 

8 21706 นางสาวมาริสา หมัดโสะ 

9 21707 นายทนง มิตทะจันทร 

10 22057 นางณาตยา ตัดสายชล 

11 22058 นางสาวคอดีเยาะ ขเดมัน 

12 22432 นางสาว ธนิยา หมันตะเหย็บ 

13 24636 นางสาว ฮาวอรี หะมะ 

14 25051 นาง สุณี ตีมันยา 

15 27841 นาง จันทิรา เกิดชอง 

16 27031 นาย ฮาซัน ปุเตะ 
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โรงเรียนบานมุนี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03863 นาย อับดุลเราะมาน เลาะสุหลง 

2 07071 นายโอกาส เพชรรัตน 

3 11036 นาย อับดุลซอมะ มันยะ 

4 14581 นาย ลอบ จองแควน 

5 22749 นางสาว ปยอร เอียดดํา 

6 23681 นายชัยดิษฐ เจริญศิริ 

7 23857 นางสิริกาญจน พรมพุม 

8 24765 นายสมาน เลาะและ 

9 26416 นางสาว จีรวรรณ เมาะเหล็ม 

10 26493 นางสาว มารียะห หมีนเหล็บ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานปลักบอ 

โรงเรียนบานปลักบอ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03784 นาย สมจิตต พนมอุปการ 

2 09287 นาง บุญประภา ณะนวล 

3 11677 นางวรรณิดา มณีออน 

4 13993 นาง พิมล ถิ่นเรืองสิน 

5 14282 นางอัญชนา ภุมราเศวต 

6 16035 นาย ณรงคศักด์ิ สารวงค 

7 23899 นางสาว จารุวรรณ จําเนียรสุข 

8 24585 นาย อับดลกอเด มะเดาะ 

9 27870 นาง ฮาซีเราะห หะยีหวัง 

10 03778 นายเอกชัย มณีออน 
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โรงเรียนบานฉลุงอําเภอสะบายอย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 08517 นายมะแอ มะยีดี 

2 14577 นาง จารุณี ประกอบพุม 

3 17673 นาย ประเสริฐ ไชยพยันต 

4 21269 นางสาวปารมี รัตนะ 

5 21983 นาง มาเรียม กองบก 

6 23182 นางสาว นุรหานา พันธฉายา 

7 24278 นาง เดนดวง สุขศรีแวว 

8 27214 นายสาคร แกวเพ็ชร 

9 27141 นาย ดลซอหมัด มุทะจันทร 

โรงเรียนบานทําเนียบ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03738 นายฐานิจ ฤทธิเดช 

2 03740 นาย พิรุณ เจริญศรี 

3 03742 นาง วรรณา เจริญศรี 

4 03743 นาง เชาวนี ชูมาปาน 

5 03838 นาง มัทนา กามาแลบา 

6 12305 นาง นฤมล สุดสายเนตร 

7 16337 น.ส. เพ็ญศรี สุขสวัสดิ์ 

8 22247 นางสาวปาหนัน ลิประพันธ 

9 23224 นาง วิมล จรูญสอน 

10 23669 นางปองหทัย ดํานุม 

11 24348 นางพัชรินทร นิวาสวุฒิกิจ 
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โรงเรียนบานบอทอง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00360 นาง อุริน สังขะโร 

2 03787 นาย สมพล คงมา 

3 03788 นาง เรณู คงมา 

4 03858 นาง สุนีย แกวของแกว 

5 11313 นาง บรรดิษ อาญาพิทักษ 

6 11314 นาย อุทัย อาญาพิทักษ 

7 14936 น.ส. ปวีณา จิตจริงใจ 

8 22148 นาง ณาตยา สุวรรณโณ 

9 25019 นางซอฮีฮะห สุหลงก ุ

10 27349 นางสาวจุฬารัตน สุวรรณโรจน 

11 27947 นาง สากียะห กาซอ 

12 27965 นายระบิล เลาะเส็น 
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โรงเรียนบานไรอําเภอสะบายอย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03747 นาย เอกพันธุ จีรกาญจน 

2 03751 น.ส. จีรนันท ตังศรีเทศ 

3 03752 นาง ประคอง วัชรดิลก 

4 03794 นาย อนุชา กามาแลบา 

5 03905 นาย ประสานติ์ จีรกาญจน 

6 08752 นาย อับดุลเราะมัน เจะมะสอง 

7 14273 นาง ละออ ยอสมเพ็ชร 

8 16233 นายสนิท พรหมขาวทอง 

9 16861 นาง ชํานิ สุจริต 

10 21442 นาง สุจินต แพงเมือง 

11 22361 นาง นฤมล บุญสง 

12 22878 นางสาววิรัชฎา เนาวภา 

13 23861 นางณัฐนรีย แกวขวัญ 

14 13599 นางดวงใจ มัธยมพงศ 

โรงเรียนบานโคกตก 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03758 นายยะยา หมันไดเจะ 

2 03808 นายกมล สุวรรณโชติ 

3 03896 นายคํารณ เทพมณีไชย 

4 03924 นาย สุเมธ หนูเล็ก 

5 07155 นางกาญจนา แกวประพันธ 

6 11899 นายสัญญา และบากา 

7 14356 นาง อรวรรณ คงเพ็ชร 

8 21569 นาง อามีเนาะ และบากา 

9 22289 นาง คอรียะ มะมิง 

10 22290 นางสาว นูลัยลา เลาะและ 

11 22291 นางสาวไลลา จิสา 
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โรงเรียนบานโคกตก (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

12 22292 นางสาว ปตมา กายียุ 

13 23089 นาย หมะนาวี หมะอิ 

14 23927 นาย มะซารี มะซะ 

15 24374 นาง แวอีเสาะ ใบเย็มหมะ 

16 24919 นางสาว สุดา อาแว 

17 25244 นางสาว จิรนันท สาแต 

18 25892 นาย พิจิตร รักษาวงศ 

19 26210 นางสาว ตวนฮัมดียะห ไซอุเซ็ง 

20 26748 นางสาว พรทิพย ดําเปนไฝ 

21 26893 นาย มานัส สาหีม 

22 27053 นาย วรินทร พุฒทว ี

23 27099 นาง ฝารีดะ อะหวัง 
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โรงเรียนบานโคกสิเหรง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02155 นายทรงวุฒิ ปมไพบูลย 

2 03768 นาง อรสา ลาเตะ 

3 03770 นางประนอม บัวผัน 

4 11292 นาย เจะดอเลาะ เลาะยี 

5 17593 นาง พาบีเบาะ ทุยเลาะ 

6 17680 นาง นิสรีน มะดิเยาะ 

7 19769 นาง ละมาย เงินนาค 

8 20051 นาง จิราภรณ สุขแกว 

9 20097 นาง สชาสิริ ศรีคงอยู 

10 21698 นาง มนตพิรุณ เสือกลับ 

11 22317 นางสาว พนารัตน ฤทธิกาญจน 

12 23896 นางฮามีดะ ขะเดไดหวัง 

13 24463 นาย ดิเรก หมาเหร็ม 

14 27768 นาง สมใจ ภักดรีุจีรัตน 

โรงเรียนบานเมาะลาแต 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03877 นางไพเพ็ญ บรรจงรัตน 

2 03883 นางจารียะ หมันไดเจะ 

3 04004 นาย บุญเลิศ ภักดีรุจีรัตน 

4 08399 นาง สมนึก ชายะพันธ 

5 09607 นาง เสาวภา สุวรรณรักษ 

6 11631 นายพล ชูมาปาน 

7 14862 นาง เรวดี ธรรมทินโณ 

8 19586 นาย ปติ เนาวรัตน 

9 20423 นางสาว ณัฐติญา โยงนิ 

10 20527 นาง ไลลา เกือเจ 

11 21060 นายธวัชชัย พรหมเทพ 
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โรงเรียนบานเมาะลาแต (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

12 21402 นางสาว สุกัญยา จิตรภูษา 

13 21413 นางสาว ตรีนุช อุมาศิลป 

14 21970 นางสาว อสุนี ทองสุข 

15 22560 นางสาว ลําเยาว บุตรดินจา 

16 23150 นางจําเนียร สโมทานทวี 

17 23448 นาย คิรีวัฒน แซซู 

18 24267 นาง ฮัซนะ หาญณรงค 

19 26941 นายอานันททกร ศรีประสม 

20 27136 นายมูฮัมมะ หลีหะ 

21 27403 นาง ณัฐธิดา โชโต 

22 28229 นางสาวธนิษฐา ทองวิไล 

23 25895 นางสุนันทา หมาดสา 

24 03876 นางดวงภรณ มณีออน 

25 03885 นายสงวน ศรีเงินถม 

โรงเรียนบานตะเคียนทอง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03958 นายพิน บัวผัน 

2 08518 นาง ณัฐกานต สุวรรณเวศ 

3 14307 นาง ประภาพรรณ กุลลาย 

4 15247 นาย ชูชาติ บัวแดง 

5 22253 นางสาว มลทิรา แดงเปนเดิม 

6 24875 นางสาว วนิดา แกววิชิต 

7 28151 นางสาว ฐานียา พรหมพัฒน 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนชุมชนบานปาดัง 

โรงเรียนชุมชนบานปาดัง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00170 นางนิรมล เทพไพฑูรย 

2 00180 นายจรูญ นอยผา 

3 00181 นายโสรัจ นิลพันธุ 

4 00183 นางอุษา ถาวรภักดี 

5 00184 นายบุญเลิศ ศึกหาญ 

6 00185 นางสุภาพร เทพนวล 

7 00186 น.ส.จารี เทียนทอง 

8 00188 นายไพโรจน อนันตพันธุ 

9 00189 น.ส.สกุลรัตน ตันธนา 

10 00191 นางพวงศรี ชิณวงศ 

11 00192 นางกานดา ชัยชนะ 

12 00193 นางวรรโณ ชื่นจิต 

13 00194 นาย ชิบ คํามณี 

14 00195 นางนิศรา พงศจรัส 

15 00199 น.ส.สุรนุช กีรติวานิชย 

16 00201 น.ส.สุนีย ชวนะรักษ 

17 00203 นายกัญญ กอรัตนวิทยา 

18 00204 นางลิจฉว ี สวาง 

19 00205 นางวารุณี รัตนะ 

20 00209 นาง โศภิตา หมาดนุย 

21 00210 นางหทัยทิพย อารยคุปต 

22 00213 นาง สัมมะนา แกวบุตร 

23 00216 น.ส.เตือนใจ บูรพัฒน 

24 00355 นายประวิช จงเปาหยิน 

25 00377 น.ส. สมศรี สหะกะโร 

26 00389 นาง สุนีย บุรีรักษ 

27 02547 นาย ถนอม สุขคํา 
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โรงเรียนชุมชนบานปาดัง (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 03790 นางจรูญกลิ่น พิศาล 

29 07665 นางมณฑนา สารวรางกูร 

30 08291 นางสาว รัชนี ภูพัชรกุล 

31 10194 นาง นันทิตา ศรีจันทรงาม 

32 10843 นาง กาญจนา ราชฤทธิ์ 

33 11634 น.ส. ทิพวัลย นิลสุวรรณ 

34 11643 น.ส. จงดี สังขสุวรรณ 

35 12394 นาง บุษยมาศ งามเจริญกุล 

36 13847 นาง พรรณี ชวยแทน 

37 13893 นาง ลิมปเลขา ไชยสาล ี

38 14345 นาง วรนุช แกวสุข 

39 14346 นาง จํารัส บุญชูมณี 

40 14566 นาง กัลยา บุญธรรม 

41 15855 นางพิมพภัทรา ศุภสินนันทภัทร 

42 16774 นาย สุรินทร ทองบุญ 

43 17614 นาง แกวตา ทองบุญ 

44 18942 นาย คลายเทพ นนทพุทธ 

45 20337 นาง สุชาดา ออนสันต 

46 20759 นาง นุชนาถ โสตโยม 

47 20976 นาง ฉวีวรรณ วรรณวิล 

48 22248 นางสาว นับ บริกล 

49 22261 นาง ฮานาณ อิศภาคย 

50 22603 นาย ชยนต ยมนัตถุ 

51 22604 นาง รัตนา ยมนัตถุ 

52 24067 นาง อรพร เกื้อสกุล 

53 25967 นาย ฐานุสรณ ยอดวิจิตร 

54 26982 นางสาว อาสานะ วงษใหญ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) 

โรงเรียนบานคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00240 นางวันเพ็ญ สุขเกษม 

2 00242 นางกระจางจิต อุไรกุล 

3 00243 นางประคอง จันทรจิตจริงใจ 

4 00244 นางศิริพรรณ เตื้อสกุล 

5 00245 นางยุวดี วุธรา 

6 00247 นางมาลิกา จุลนวล 

7 00250 นายชลอ สุวรรณรัตน 

8 00252 นายกองศักดิ์ กุลวงศ 

9 00258 นายสุรศักดิ์ ภูเจนจบ 

10 00259 นางภิญโญ มณีโชติ 

11 00262 นางกาญจนา แดงมณี 

12 00266 นายสุนทร รักษวงศ 

13 00267 นางสุธีรา ไชยโยธา 

14 00273 นางยุพาภักร รัตนสินธุ 

15 00321 นาง สมพร พรหมสถิตย 

16 00441 นางนงเยาว ศิริสมบัติ 

17 00878 นาง จิรฐา แซคง 

18 01662 นายบุญเลิศ สงอักษร 

19 05670 นางวรรณา สังคจิตต 

20 05680 นางสุนันท มหาสุวรรณ 

21 06932 นาย สอด แสงแกว 

22 09439 นางจํารัส ปานเพชร 

23 09443 นาง มยุรี บิลหรีม 

24 10186 นางวันเพ็ญ กุลวงศ 

25 10346 นาง นงลักษณ จงรักวงศ 

26 10436 นาย ปราโมศ อิสโร 

27 11726 นางจิตติรัตน ณ ตะกั่วทุง 
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โรงเรียนบานคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 12131 วาที่ร.ต.จรัส ศรีประพันธ 

29 12283 นายชาลี จันทรจิตจริงใจ 

30 14299 นาย ประพรรณ เครือแกว 

31 14641 นายศุภวงศ แกนทอง 

32 14682 นาง ณัฐฐิกา เทพสุริวงค 

33 15395 นาง ภาวนา สุวรรณพาหุ 

34 15614 นาง ชมพูนท คงพรหม 

35 16362 นาง อัจฉรา โลหะกิจไพบูลย 

36 17167 นาย ไกรรินทร ตะจิโรจน 

37 17465 นาง วรรณาภรณ ศตะรัต 

38 17973 นาง สุภาพ เชาวนาสัย 

39 18283 นาง กาญจนา รัตนจํานงค 

40 18548 นาง ชนากานต ราชพิทักษ 

41 20093 น.ส. สาวิตรี แกวจินดา 

42 20535 นาง อุบล ทองเสนอ 

43 20708 นาง กรกนก หมานเส็น 

44 20986 นางอุไร อักโขสุวรรณ 

45 21400 นาย สมโชค ถาวรนุรักษ 

46 22778 นาง วิสา พันธุรัตน 

47 22876 นางสาว นันทนา ทองขํา 

48 23151 นางสาว สิริณัฏฐา ปญญาชนะกิจ 

49 23361 นาง เพ็ญณี เมฆเสน 

50 23552 นาย ภัทยา พิชญาวัตร 

51 25262 นางสาว จุรีพร ชัยสิงห 

52 25724 นาง อิงควัฒน เพชรขัน 

53 26170 นาย ปยวรรฒ แสงทอง 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00217 นายสมมิตร ชื่นจิต 

2 00329 นาง พรพิศ ศรีทอง 

3 00453 นายสมศักด์ิ อินชัย 

4 00463 นาย นพรัตน ชุติจิรัฐิติกาล 

5 08715 นาย วิชัย ใบหมุด 

6 08842 นาง บุษกร หละโสะ 

7 10283 นายไสว จันทรแกว 

8 12890 นาง กมลาศน ศรประสิทธิ์ 

9 13800 นาย ทิรเทศ พรมสะอาด 

10 14400 นาย วิชัย ไชยธาดา 

11 14563 นาง กชกร พลันสังเกตุ 

12 18757 นาง วนิดา ปดบุญทัน 

13 19530 น.ส. กนกพร ตรีรัญเพชร 

14 20089 นาง กนกกาญจน ทัยศรี 

15 21953 นาง สุจิตรา เระเบ็นหมุด 

16 21972 นางสาวนิภาพร มากละมาย 

17 22949 นาง พิทยา อนันต 

18 23027 นาย ฐิติวัฏฏ กล่ําจีน 

19 23738 นาง พนิดา รัตนนอย 

20 23755 นาง บุปผา ศิริพร 

21 23767 นางสาวดรุณี โพธิ์เจริญ 

22 24674 นางสาว วันดี แสงแกว 

23 24719 นาง เกษสุดา ฉิมลองดํา 

24 24844 นางสาวบิลันธนา เพ็ชเต็ม 

25 26068 นางสาว ดุษณีย วณิชชานนท 

26 26449 นางสาว วิภาดา สังขแกว 

27 26605 นาง นิตยา โรจนหัสดิน 
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โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 26712 นางสาวพนิดา จอมพิพัฒพงศ 

29 27050 นางสาว นิษณา สงกา 

30 28049 นาย จิระพันธ เพ็ชรสวัสดิ์ 

31 28136 นางสาว ลดานที จินดานิมิตร 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริง เพ็ชร ไพศาล) 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริง เพ็ชร ไพศาล) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00291 นายสุทิน บุญสะกันต 

2 00292 นางพิศมัย ศรีทวีป 

3 00293 นายผัน กาญจนแกว 

4 00295 นายถาวร รัตนวิสุทธิ์ 

5 00296 นางเฉลา จันทวงศ 

6 00297 นางฉลวย ศรีนวล 

7 00299 นายอาทร กาญจนแกว 

8 00300 นายบํารุง แกวมุณี 

9 00353 นายสุทิน จิตประพันธ 

10 08311 นางดวงกมล จองเกียรติ์ 

11 10860 นาง วิภาพร ศรีเนตร 

12 11138 นาย ไพโรจน สังหาญ 

13 12072 นาง อวยพร สุวรรณโณ 

14 14137 นายอนุรักษ ศรพรหม 

15 14143 นาย มาณพ แกวเกื้อ 

16 14343 นาง ตรีนุช คงคาเนรมิตร 

17 14899 น.ส. อามีนะ สารีกามา 

18 15309 นาง สุพรรณี ณรงคกูล 

19 22495 นางสาว ฟารีดา หะยีหมัด 

20 22879 นายอับดุลอาซีร หลีกันชะ 

21 24274 นาง ยุภาพร แกวเกาะสะบา 

22 25296 นาง นิภาวัลย กาเหย็ม 

23 26905 นาย อุสมาน วาสารี 
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โรงเรียนบานระตะ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00232 นายปลื้ม กําเนิดทอง 

2 00234 นาง สุภาพ ณ แฉลม 

3 00235 นางวิจิตรา ทองรักษา 

4 00236 นายชัยณรงค ลิ่มมณีรัตน 

5 00237 น.ส. สุณี เมฆธรรม 

6 00313 นาย เชาว แซลิ่ม 

7 09363 นางทัศนีย รัตนะ 

8 09809 นาย บุญชุม มาลา 

9 13548 นาง นงนุช สวัสดี 

10 16009 นาย อําไพ ดําพลับ 

11 16720 นาง กรองกมล คณาวิทยา 

12 20001 นาย ชัยวุฒิ หมาดนุย 

13 20502 นาง จงจิตร จันทรคํา 

14 22776 นาง มณีนุช ทองเหลือง 

15 25226 นาง ภรณวิรัตน อภินันตชัย 

โรงเรียนบานหัวถนน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00384 นายวิชัย เทพนวล 

2 11106 นายสุพจน แสงจันทร 

3 18069 นาง น้ําทิพย มวงปลอด 

4 20204 นาง นิธิกาญจน ชาตโร 

5 21240 นางสาว ธารี กอเด็ม 

6 21764 นาง สุดา ไตรสกุล 

7 22081 นางสาว พรทิพย หนูทอง 

8 25572 นางสาว กัญธดา ไชยบัน 

9 25576 นายสุชาติ ชโลธรทักษิณ 
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โรงเรียนบานปริกใต (นําราษฎรสามัคคี) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00397 นางอุทัย สกูลหรั่ง 

2 00399 นางยุพเรศ ภูเผาพันธ 

3 00409 นาง กนกวรรณ เหย็บหมัด 

4 00430 นางสุคนธ ปจฉิมศิริ 

5 00449 นาง กลอยใจ เบ็ญโสะ 

6 08590 นาง สุนิตย แสงแกว 

7 09002 นาง ชนิดา พงษยี่หลา 

8 14518 นาง อารมณ พรหมออน 

9 14932 นาย ดลเลาะ สันหรีม 

10 18124 นาง นัตตรีเซีย เตะหมาน 

โรงเรียนบานตะเคียนเภา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00290 นาย สุชาติ สุริยันยงค 

2 00411 นาง พัชรินทร สงกา 

3 00413 นางเรืองทิพย เกตวงศ 

4 00450 นางรัตนา คีรีก้ิน 

5 00467 นายสมาน หมัดเลียด 

6 10063 นางสาโรช สายธะโร 

7 11532 นาง โฉมฉลวย จินากลึง 

8 14162 นาย นิวน สิทธิศักดิ์ 

9 14347 นาย สุนัย พุทธกูล 

10 15241 นาย พิศักด์ิ มาลินี 

11 22060 นาง นาตยา แกวฉิมพลี 

12 25263 นาง สุวิมล ยาอีด 

13 26425 นาง ดรุณี วาสารี 

14 27723 นางสาว ปาวีณา หลับจันทร 

15 27931 นาง ศรัญญา พีรภิรมยรัตน 
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โรงเรียนบานปริก (กุกองวทิยาคาร) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00424 นางอรวรรณ ถาวรพันธ 

2 00425 นางรัตติยา จันทลักขณา 

3 00426 นางศิริขวัญ อนันตพันธ 

4 00427 นางเพ็ญใจ คลายศรี 

5 00429 นางยดารัตน มิสา 

6 00436 นางวาณี อัตมณีย 

7 00446 นายเคียง กรอบเพชร 

8 00552 น.ส.ประจวบ สหะกะโร 

9 09328 นางบุญญา ประทุมวัลย 

10 09873 นาง อนงค ทวีกาญจน 

11 14059 นาง ศุภลักษณ เขมาภิระโต 

12 14564 นาย ธงไชย อนันตพรรค 

13 16515 นางชะอุม สุนทรอภิรักษ 

14 16866 นาง สุจิรา ศรสีุวรรณ 

15 18995 นาง สุคล สิมณ ี

16 23227 นายประยูร ศรีวรรณ 

17 23262 นางสาว จุฬาภรณ เพ็งรัก 

18 24311 นางรอปอะ โตะหีม 

19 27160 นางสาว กิสดา มินรัตแกว 

20 28107 นาง ลัดดา ศรีสุวรรณ 

โรงเรียนบานใหมอําเภอสะเดา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00309 นายรัฐฉัตร ดวงดี 

2 00444 นาง พจนา อําไพ 

3 08840 นาง เกษร สุวรรณชาตรี 

4 09796 นายโกศล จันทรเสน 

5 11238 นาย สงคราม พรหมสถิตย 
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โรงเรียนบานใหมอําเภอสะเดา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

6 15249 นาง อําพร ชวยชม 

7 15478 นาง กานดา เหมแกว 

8 17450 น.ส. พรพรรณ ประทุมวัลย 

9 22885 นางอนงคนาฎ ไขมุกด 

10 23961 นาย สุบิล ศรีทองสุข 

โรงเรียนบานควนเสม็ด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00231 นายจํานงค รัตนะ 

2 00456 นาย กิตติเชษฐ เพ็ชรมี 

3 07722 นาย ยงยุทธ อําไพ 

4 08510 นางดวงใจ ดาวกริด 

5 12212 นาง ปริยานุช พรหมรวมแกว 

6 12972 นาง นัยนา กาญจนเพ็ญ 

7 14429 นาย พิชาชาญ สังขแกว 

8 17613 น.ส. มณี ซุนซิ่ม 

9 21248 นางสาว ยุพา คงกระพันธ 

10 22573 นางสาว สรินยา มุเส็มสะเดา 

11 25404 นาย ณรงค หรับจันทร 
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โรงเรียนวัดมวงก็อง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00303 นางสมใจ เทพหนู 

2 00304 นายสุขทวี พันธการ 

3 00310 นายอนุชิต คณาวุฒิ 

4 12561 นาง ฉันทนา จิตตเลขา 

5 15424 นาย ธีระวัฒน ใจดี 

6 22584 นาง ศศิสุดา แกวเอียด 

7 27068 นางสาว สุภา กําเหนิดทอง 

โรงเรยีนวัดเขามีเกียรติ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00279 น.ส.ดารุณีย ศรพรหม 

2 00280 นาง กาญจนา ดําแกว 

3 00282 นายอนันต กาญจนเพ็ญ 

4 19224 นาง เพ็ญศรี มลิพันธ 

5 20061 นาย กระจาง ธรรมรักษา 

6 22512 นางสาว จารุณี ทองเพ็ชร 

7 23462 นาง วาสนา เครือยศ 

8 28054 นางสาว อารีดา นุยเด็น 

  
โรงเรียนบานสํานักหวา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00284 นาง พร บุญรัตน 

2 00285 น.ส. นารถสุดา สุวรรณรัตน 

3 00286 นางจันทพร นพศรี 

4 00289 นางเสงี่ยม นวลศรี 

5 05651 นายนิรันดร ชินวราพัฒน 

6 14061 นาง สุรี พวงสอน 

7 14339 น.ส. ถนอมวรรณ ทองเสนอ 
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โรงเรียนบานสํานักหวา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

8 17488 นาง ผกากรอง นนทพุทธ 

9 20420 นาย ณรงค คงชะนะ 

10 20983 นาง สุพรรณี นพศรี 

11 27956 นาง รุชดา มิหัด 

โรงเรียนบานพังลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00223 นางรัศมี คงจอก 

2 00224 นางขนิษฐา ละอองมณี 

3 00396 นายสุเมธ สงกา 

4 00402 นางอนงค สิงหหน ู

5 10623 นางปยา จัตยาวรรณ 

6 13936 นาง อารียรัตน รุงทอง 

7 16770 นาง สมพร วัฒนกุล 

8 19426 นาง มลิวัลย พูนมน 

9 26665 นางสาว รัชนี เลาะเหม 

โรงเรียนบานยางเกาะ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00115 นาง สุพรรณี มหาพรหม 

2 07458 นายสมหมาย วังสะปราบ 

3 12681 นาง ณัฐติตา เสนะกูล 

4 16769 นาง สุณีย แสงจันทร 

5 19841 นาง แคทลียา บิลมะหนุด 

6 22571 นางสาว ฉันทพิชญา ชัยชนะสงคราม 

7 25688 นางสาวสรินญา เบ็ญโสะ 

8 25778 นางสาว จํานงค พรหมจรรย 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนบานมวงอําเภอสะเดา 

โรงเรียนบานมวงอําเภอสะเดา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00327 นาย วีรพันธ หลังเศษ 

2 00356 นาง ละออง อินทมะโน 

3 13750 นาง นงนุช เมืองเอียด 

4 14341 นาง นัชรินทรดา แอเดียว 

5 16242 นาง สุภาวดี จงไกรจักร 

6 16417 นาย สมศักด์ิ แกวบุตร 

7 17696 นาง นิศานาถ นุนชูคัน 

8 22828 นางสาว รุงรัตน เทิดชนะกุล 

9 23241 นางสาว พรทิพย เจนทะเล 

โรงเรียนบานทับโกบ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 12270 นาย วร จันสุรีวงค 

2 15685 นายวินิจ มณีนวล 

3 21867 นางสาว อุมาพร คังฆะมณี 

4 24382 นาง ฐิตา ตัญจะโร 

5 25407 นาย รุสราญ อะหลี 

6 27950 นาง ปลันธนา รมสุข 

โรงเรียนวัดหวยคู 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00363 นางมาลี จิตประพันธ 

2 00365 นางธารา ถาวรจิต 

3 03917 นาง อังคณา กําเหนิดผล 

4 10147 นาย ละออ ชะโณวรรณะ 

5 10794 นาง อมรา แกวบุตร 

6 11004 นาย วิมล สุวรรณศรี 
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โรงเรียนวัดหวยคู (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

7 14302 นาย สุภาพ ทองนอย 

8 21029 นาย พีระพัฒน เพชรกาญจน 

9 24734 นางสาวฑิษฐาณุรี ลิหก 

10 26953 นางพัชรินทร แกวประถม 

โรงเรียนบานพรุเตียว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00375 นาง อําไพ สังหาญ 

2 01557 นาย สุภาพ แกวไดปาน 

3 14024 นาง จันทรา วีระวรรณโณ 

4 17764 นาง สมิตา แซหลี 

5 18313 นาง สุนีย จอนใจ 

6 22217 นาง ศิริกร เอียดแอ 

7 27560 นางสาว พรชนก วงศแกว 

โรงเรียนบานสํานักขาม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00326 นายเชลงศักดิ์ แกวสัตยา 

2 00338 นางกัญญา คงแกว 

3 00340 น.ส.ดรุณี สมานเดชา 

4 00342 นางวิยะดา กาแบ 

5 00343 นายสนอง เทพยา 

6 00405 นายประเสริฐ รวมบัว 

7 00465 น.ส.ลัดดา รอดคํา 

8 15335 นาง ประไพ แกวไดปาน 

9 24877 นาง ไพรัตน ศิลปภูศักด์ิ 

10 27130 นาง ศิราณี ชอบงาม 

11 27580 นางสาว อาภรณ เพชรรัตน 
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โรงเรียนบานหน่ําฮั้ว 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00378 นางประไพ ณ สงขลา 

2 00379 นางจนานันท โชติชุติพันธุ 

3 00382 นางสุมล สืบชนะ 

4 11067 วาที่ ร.ท. วุฒิพร วิทยาพันธประชา 

5 14398 นาง ปยะตา ทองประสิทธิ์ 

6 18972 น.ส. ศิริลักษณ ราชสุวรรณ 

7 19699 นาง ศิรินทรพร สุขพงษ 

8 22586 นาง สุวรรณี วรรณวิล 

โรงเรียนบานเกาะคาง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00372 นาง เจะหนะ อะหลี 

2 00373 นางสุปราณี ทองพูล 

3 14298 นาง ฐิตินันท รัตนพันธ 

4 17798 นาง วิมล ขวัญทองยิ้ม 

5 18954 นาง พรนภา อมรมณี 

6 20872 นาง ละออง เพ็ชรเล็ก 

7 21239 นาย อารมณ จันทคาม 

8 24735 นางสาวสุคนธทรี ฤทธิรงค 

9 24736 นางสาว วรวรรณ เจยาคมณ 

10 24737 นางสาว จินตหรา แหละกุบ 

11 25519 นายนิทัศน พรหมศรียา 

โรงเรียนบานควนตานี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00458 นาย อภิชาติ ทิ้งแหละ 

2 18643 น.ส. ณัษนิช ชูแกว 

3 21030 นางอริสราภรณ เพชรกาญจน 
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โรงเรียนบานควนตานี (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

4 21211 นาย สุธน บางโรย 

5 21270 นางสาวบุญชีพ สุวรรณทวี 

6 21277 นายศราวุธ เจะมะสอง 

7 24046 นายอนุชิต จิตนุกูล 

8 24515 นาย อิมรอน หมินเยาะ 

9 25088 นาง ดวงเดือน อุสมาน 

10 25131 นาง วาสนา เพ็ชรสวัสดิ์ 

11 25739 นางสาว อุมารินทร อุดหลี 

12 26568 นางสาว ธนัญญา โตะเตะ 

13 27096 นาง นวเกษ หวันละเบะ 

โรงเรียนบานน้ําลัด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00347 นางรัตนา เหมหมาด 

2 00348 นางอุรา สุวรรณคีรี 

3 00350 นาง อัจฉรา หลังเศษ 

4 19227 นาง สุภา ทองเจริญ 

5 27037 นาย อภิพงษ ทองเจริญ 

6 28186 นางสาวจิราณัฏฐ ธรรมสุวรรณ 

7 28187 นางสาว อาดีหยะ มีทอง 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวัดสองพี่นอง 

โรงเรียนวัดสองพี่นอง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00173 นายสมพงศ ชูประจง 

2 00306 นายธวัช บุรีรักษ 

3 00315 นายอานนท นพศรี 

4 00317 นางผุสดี แสงแกว 

5 00318 นางสุวิมล ออนจีน 

6 00319 นาง สมนึก หมาดหลี 

7 00323 นาง วันดี ศรียะโอะ 

8 00324 น.ส.รัชนิกร ปญญวรรณศิริ 

9 07775 นาง วิไลวรรณ สุวรรณกาญจน 

10 10038 นาย สุเจต บุญโสภา 

11 10461 นาง ริยา กาเหย็ม 

12 11184 นาง อารี พุฒพงษ 

13 11499 นาง เพ็ญศิริ สุวรรณโณ 

14 11819 นาง พรลภัส แตมทอง 

15 14316 นาง อัมพร กาฬสินธุ 

16 15687 นาง ภิญโญ ลักษณะอัมพร 

17 16010 นางนลิน จันทรจุฬา 

18 16011 นายประยูร แสงแกว 

19 21559 นาง ศิริพร วกกุม 

20 27083 นาง กนกทิพย อนันตพรรค 

  

  

  

  

  

  



441 

โรงเรียนบานไร (ตระเวนชายแดนอนุสรณ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 13940 นาย วรรษา สุริยันยงค 

2 14338 นาย วรพจน รัตนมณี 

3 16885 นาง กัญญา ภคสันต 

4 20055 นางรัชนี สายเพ็ชร 

5 21257 นางสาว พอใจ จันทรเขียว 

6 21788 นางสาว มารียา คงแกว 

7 22991 นาง สุชาดา ขวัญทองยิ้ม 

8 23043 นายธวัช มะโนเพ็ชร 

9 23054 นางเรวดี ราชฤทธิ์ 

10 24559 นาง ทิพยมาศ ไฝเพ็ชร 

 

โรงเรียนบานทาโพธิ์ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00158 นาง อรุณศรี เพ็ชรทอง 

2 00314 นาง สุจินต สุริยันยงค 

3 04759 นาง ระรวย อิสโร 

4 09440 นางพยุงศรี แกวมรกฏ 

5 09442 นาง สุณี สุขเอียด 

6 11723 นายอนันต ยอดแกว 

7 11724 นายอนุชา กาเหย็ม 

8 15018 นาง ฉวีวรรณ ปรียวาณิชย 

9 23078 นางสาว อภิญญา สุรินราช 

10 25335 นางสาวนิศากานต สุนทรอภิรักษ 
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โรงเรียนวัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00128 นางมาลี ทองเหลือง 

2 00133 นาง สุคล ผิวสรอย 

3 00135 นางอรทัย สังฆกิจ 

4 00175 นายภิรมย ทองเหลือง 

5 01749 นาง สิริมาศ ทองเหลือง 

6 12562 นางสมบูรณ หนูสันโดด 

7 12563 นางสุณีย แทนนิล 

8 14851 นาง สุกัญญา โตะเส็น 

9 15688 นาย สมควร จันทรวงษ 

10 19097 นาง ขนิษฐา มูสา 

11 19223 นาง อนงค จันทรเขียว 

12 19502 นาย สนั่น ขวัญทองยิ้ม 

13 20831 นายจุมพล แจงศิริ 

14 27202 นาย วิรัต โตะเส็น 

โรงเรียนบอเกดวิจิตรวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00137 นางละไม พิรุณละออง 

2 00150 นางพิมพรรณ เพชรบูรณ 

3 00156 นายชัยวุฒิ พิรุณละออง 

4 07916 น.ส. เพ็ญ บริสุทธิ์ 

5 10311 นาย ดุรงค จันวดี 

6 13400 น.ส. สมพร คงคําขวัญ 

7 18278 นาง เฉลิมศรี ศรีสุวรรณ 

8 19065 นาย สุนันท นุนชูคัน 

9 19610 นายสุพร สุขเกษม 

10 20053 นางสาวอุไรวรรณ รักษเพ็ชร 

11 23275 นางสาวพรทิพย คงเกิด 
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โรงเรียนบอเกดวิจิตรวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

12 23281 นางสาวพรทิพย รัสสะวรรณโณ 

13 24252 นาง กัลยา เส็น 

14 24813 นางสาว สมสมร ภิรมยรักษ 

15 25595 นาง สายฝน โประเทพ 

16 25856 นางสาว จันจิรา ทองชวย 

17 27555 นางสาว วรัญญา เธียรเงิน 

โรงเรียนสมาคมไทยผลิตยา 2 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 12739 นาย สะมะแอ อูนดํา 

2 14174 นาง ณัฏฐนิช เลาะปนสา 

3 21261 นาง อังคนา ออนทอง 

4 24377 นาง จารุวรรณ แสงเกตุ 

5 24790 นาย มุหําหมัด แหละหละ 

โรงเรียนสังวาลยวิท 2 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 13549 นาย ดลระหมาน จิตรตรง 

2 14349 นาง อุษา มูเก็ม 

3 24031 นาง ศุภร เพ็ชรแกว 

4 26782 นาง ณัฐนันท แหละกุบ 

5 26788 นางซิตีฟาติมะห เจะลง 

6 27937 นาง ธัญสิริ หมอเตะ 

7 27938 นางสาว อาเสาะ สาแหม 
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โรงเรียนบานทุงไมดวน 1 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00166 นาง ปราณี หยีหลาหนี 

2 12130 นาย ประลอง อุตตะมะมุณีย 

3 18218 นาย สุไหลหมาน หมูห่ําหมัด 

4 24137 นายไพรินทร หวังเบ็ญหมูด 

โรงเรียนบานทาขอย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00147 นายสุจินต จันทวงศ 

2 00161 นางพยอม อินทสระ 

3 00168 นายองอาจ สุทธิเทพธํารง 

4 08683 น.ส. ระรวย จันทวงศ 

5 19514 นาย สมบูรณ ทองเหลือง 

6 25198 นาง ไซหนับ เบ็ญหีม 

7 25691 นางสาว บุญศรี ฉิ้มลองดํา 

โรงเรียนชาติตระการโกศล 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00127 นางสายใจ รัตนพันธ 

2 00129 นางสุนิตย ชูประจง 

3 00174 นางสวาท เจริญรูป 

4 00178 นาง สายใจ ศรีประพันธ 

5 13096 นาง ปรีดาพร บุญโสภา 

6 17246 นาง พรทิพย สองภักดี 

7 25571 นายชัยวัฒน อินทรสุวรรณ 

8 27624 นาย สุรเดช แสงจันทร 
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กลุมเลือกตั้ง สพม.สงขลาที่ 16  

สพม.สงขลาที่ 16  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02848 นางประมูล ศังกรนิติ 

2 03004 นาย ศวิษฐ ศรีสง 

3 05000 นายธนเสฏฐ รัตนาชัยโรจน 

4 06417 นางเนียน สิทธิวัง 

5 06430 นางอุษา เหมตะศิลป 

6 06433 นางเสาวนีย ประทีปทอง 

7 06466 วาที่ร.ต.ธีระศักด์ิ ลิมปนดุษฎี 

8 06471 นายสําเริง เฉลิมเผา 

9 10103 นาง น้ําฝน ยกยองสกุล 

10 10785 นาย อุดม พันธุรัตน 

11 10787 นาย อดุลย จันทรเจริญ 

12 12791 น.ส.มาดี บุญสงค 

13 12829 นาย วีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ 

14 13101 นาง กนิษฐา แสงแวว 

15 13124 นาง ณกัญญา แกวประเสริฐ 

16 13638 นาง เกศรา ศรีกาญจน 

17 13783 นาย วันไชย บิลภัทร 

18 13876 นายอรัญ กั่วพานิช 

19 14124 ร.ต.ท.หญิง สุภาภรณ พงศพานิช 

20 14867 นาย ศลใจ วิบูลกิจ 

21 15174 วาที่ร.ต.จรงค สําเภา 

22 15684 นาง กาญจนา อักษรนิตย 

23 15689 นาง อรสร สุวรรณพูล 

24 15918 นาง กิ่งกอย อรุโณทัยสกุล 

25 16804 น.ส. ณัทธชา คงสง 

26 17351 น.ส. อาภาพรรณ เกษรพันธุ 

27 17478 นาย ชาญชัย ปาณูปกรณ 
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สพม.สงขลาที่ 16  (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 17545 นาง รวยริน จันทรนวล 

29 17958 น.ส. วรรณี รัตนเลิศ 

30 17960 นาง วรพรรณ สุวรรณนิมิตร 

31 18164 นาง วรรณา กลับนวล 

32 18364 นาง พิสษฐณัฐฐา แฮรริ่ง 

33 18458 น.ส. ณัตถญา บัวงาม 

34 20648 นางสาว ประจวบ พุทธวาศรี 

35 20652 นาง บุบผา หมัดอาด้ํา 

36 21187 นางสาธุ แกวทอง 

37 21200 นาง จรรญาบุตร ออนจันแกว 

38 21369 นายสมมาศ ณ จรูญ 

39 23600 นายสุเดน เครือแกว 

40 24247 นาง ธนชพร ตั้งธรรมกุล 

41 24850 นาย ชยวัฒน ภูขะโร 

42 24942 นาย อธิพงศ คงยะฤทธิ์ 

43 25080 นาง ถวิล เพชรสุวรรณ 

44 25130 นาง อัจฉรา ชวยนุกูล 

45 25137 นาง อําไพ จันทรบุญลาภ 

46 25842 นางสาว ลัดดาวรรณ บุญรัตน 

47 26054 นางสาว ปุณญภาภัทร เกษตรสุนทร 

48 26927 นางสาว จิราวัส นินทะผล 

49 27391 นาง อรสา แตงออน 

50 27741 นาย พิษณุ อุนอก 

51 27835 นาง จิตรา ซุนซิ่ม 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00642 นายรังษี สุวรรณพรรค 

2 01323 นาง นฤวรรณ ขวัญมานิจ 

3 01797 นาง เบ็ญจา คงทอง 

4 01853 นาย สุทิน ณ สุวรรณ 

5 01859 นาง มาณี เฟองระยา 

6 02242 นาง สมปอง ฟองมณี 

7 02383 นายชะวล จินาภาค 

8 02385 นางคําแข กาญสุวรรณ 

9 02391 นางอารี หนูเนียม 

10 02393 นางพจนีย สังขศิลปเลิศ 

11 02394 นายวิริย เตชะโต 

12 02397 นายเกษม จันทมณีโชติ 

13 02400 นายกมล ดําคง 

14 02401 นางโฉม เหล็บบุรินทร 

15 02402 นายไพฑูรย สังขศิลปเลิศ 

16 02404 นาย เจริญ เอียดทอง 

17 02405 นายไพเราะ ศิริยา 

18 02408 นายยวน กาญสุวรรณ 

19 02412 นางจินดา รัตนะ 

20 2414 นาง อัมมร พืชมงคล 

21 02415 นาย คํารบ รูปสูง 

22 02420 น.ส.ละออง ทองทวี 

23 02421 นางอารี โภชนา 

24 02422 นางธนวรรณ ดนตรีรส 

25 02423 นายเหลือ ตันติวิเศษ 

26 02424 นายนิพนธ รัตนะ 

27 02426 นายบรรจง รางฮก 
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โรงเรียนมหาวชิราวุธ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 2439 นาง ภานี แจงอักษร 

29 02439 นางภาน ี แจงอักษร 

30 02450 นาง เพ็ญประภา แปลกบูรณะพงศ 

31 02451 นาง สุปรานี วงศมณฑา 

32 02453 นาง ธนวรรณ ธานีวัฒนกูล 

33 02454 น.ส.ผุสดี ศิริไพศาล 

34 02458 นางกุลชลี อิศรกุล 

35 02463 นางเพ็ญประภา นวลสุวรรณ 

36 02467 นาง อรศิริ รัตนวงศ 

37 02468 นาย ดนตรี แกวมาก 

38 02470 น.ส. อภินันท พฤกษะศรี 

39 02471 นาง จิระภา ดําแกว 

40 02472 นางนวลศรี หังสพฤกษ 

41 02478 นางโสพิศ รัตนสุภา 

42 02480 นายประสพ พุทธชาติ 

43 02736 นางเกื้อกูล ทิพยเสถียร 

44 02780 นายสัญญา ณ พิบูลย 

45 02801 นาย ประเทือง สวัสดิรักษา 

46 03415 นาง กันตชญา สุขสวาง 

47 03460 นาย ประสาสน แกนกระจาง 

48 04932 น.ส. นันทกา ปริศวงศ 

49 04979 นาง นิจวรีย โกศิลญวงศ 

50 06200 นาง จุฑารัตน บุญญานุวัตร 

51 06221 นาง ปนประภา พืชมงคล 

52 06271 นาง พรศรี เหมพัฒน 

53 06279 นาง วิไล ไชยออนแกว 

54 06793 นาง เรณู ทองหลอ 

55 06808 นาง ดวงใจ ยืนยง 
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โรงเรียนมหาวชิราวุธ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 06824 นาง รําไพ สุขุม 

57 06826 นาง ศรีสุดา สุวรรณมณี 

58 06843 นางอรพรรณ พิริยสิงห 

59 07246 นาย จรัญ ศรีทวีวัฒน 

60 07261 นาง จิราวรรณ พงษสวัสด์ิ 

61 07289 นายวิโรจน ลองเซง 

62 07402 นายนิพนธ ลองเซง 

63 07762 นายสุธรรม ชวยเอี่ยม 

64 07873 นางสาว จรรยา จันทะโฆษ 

65 08134 นาย สนั่น เสนหา 

66 08396 นางโสภา สุขมี 

67 08397 นายอํานวย สุขมี 

68 08505 นาย สุวัฒน ศิลปศาสตร 

69 08506 วาที่ร.ต.นุกูล ไชยบุรี 

70 08509 น.ส.อุไรวรรณ วิศวะกุล 

71 08635 นางผกาพรรณ สังขมณี 

72 08653 นาง จุรี จันตุด 

73 08770 นายยุ แจงศุภผล 

74 08771 นาย ไพโรจน หนูคําสวน 

75 09091 นางจุรี เรืองเริงกุลฤทธิ์ 

76 09092 นายสมคิด เรืองเริงกุลฤทธิ์ 

77 09225 นาง เสาวนีย ปริศวงศ 

78 09256 นาย สําราญ คงสวัสดิ์ 

79 09473 นาง อัจฉรา รัตนจรณะ 

80 09734 นางนงเยาว แสงมณี 

81 09859 นาง ทัศนีย ลักขณา 

82 10096 นาย อนุศักด์ิ สิงคมาศ 

83 10107 นางเลขา วาสประสงค 
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โรงเรียนมหาวชิราวุธ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 10143 นางระเบียบ เรืองหนู 

85 10172 นาย วีระเดช เงารังษี 

86 10363 นาง ราณี ประสิทธากรณ 

87 10387 นาย ล้ํา ทองปาหมาก 

88 10543 นาย เสนอ ใหมจุย 

89 10997 น.ส. ประไพ จุทอง 

90 11104 น.ส. สุพร หนูประสงค 

91 11420 นายสิทธิชัย จันทรสุข 

92 11492 วาที่ ร.อ. ไพรินทร ธีระกุล 

93 11900 นาย เอิบ รูปสูง 

94 12123 นาง อภิระดี แสงสุริยันต 

95 12256 น.ส. พรจันทร โทมณี 

96 12460 น.ส.อุไรวรรณ บุญญาพานิช 

97 12782 นาย กิจจา ชูเชิด 

98 13280 นางดวงเดือน รังสิโยกฤษฏ 

99 13346 นาง ลํายอง ขุมทอง 

100 13347 นาย ณรงค ขุมทอง 

101 13662 นาย จักรินทร ทะสะระ 

102 13997 นางประไพ ดานสกุล 

103 14149 น.ส. สมจิต ผอมเซง 

104 14266 นาง นฤมล ชวยคง 

105 14313 นาง กฤติยาณี ทะสะระ 

106 14321 น.ส. ปรีดา จันทจิตต 

107 14322 นาง เครือวัลย มานะชํานิ 

108 14330 นาย ปราโมทย เต็มศรี 

109 14331 นาง วรรณศรี สุจารีย 

110 14811 นาง สมบูรณ มุณีแนม 

111 14883 นาง ศิริณัฎฐ สวัสดิศักด์ิ 
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โรงเรียนมหาวชิราวุธ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

112 15029 นายวินัย รองสวัสดิ์ 

113 15178 นางสิกขวัณณ ดิษฐจนพงศพร 

114 15210 นายทวี ชีวะเสรีชล 

115 15215 นาง อาภา บุญปถัมภ 

116 15312 นาง ทิพยา พรหมวิจิต 

117 15652 นาง นงลักษณ ธนแกน 

118 15697 นาง เยาวดี แสงสุวรรณ 

119 15713 นาง สุนัยนา ดวงประเสริฐ 

120 15723 นาง คณารักษ รอดผล 

121 15954 นาง เพ็ญศิริ จันทร 

122 16331 น.ส. สุดา มณีนิล 

123 16475 นาย ประสิทธิ์ พิศคํา 

124 16500 นาง ประไพ จิรานุกรม 

125 16727 นางจิราภาพร พันธุเลง 

126 16897 นางกฤตวรรณ เจริญ 

127 16898 นายจิตตะเสน เจริญ 

128 17059 นางชฎารัตน คัคโนภาส 

129 17154 นาย ประเสริฐศักดิ์ สังขพันธ 

130 17206 นาย ชํานาญ ณะนวล 

131 17220 นาง วัจนา ศรีสุวรรณ 

132 17431 นาง เปรมจิต กลอมสุข 

133 17529 นาง สุจรรยา ศรีเพ็ชรใส 

134 17871 นาง อรุณกานต มาสินทพันธุ 

135 17916 นาย ไพโรจน แดงนอย 

136 18112 นาง มลทิพย พงศอินทร 

137 18206 นาง กุลางกูร สุทธิลักษณ 

138 18251 น.ส. ชุติมา ศิริวงศ 

139 18558 น.ส. อุทัยวรรณ มูลศิริ 
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โรงเรียนมหาวชิราวุธ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

140 18735 นาง นาถนารี ชนะผล 

141 18944 นาย บรรจบ พิสุทธิพันธุ 

142 18986 นาย ธนวุฒิ สุตระ 

143 19037 น.ส. จารินี แกวมรกฎ 

144 19060 นาง ชื่นจิต อุทัยเลิศ 

145 19069 นาง ไพรวรรณ สุวรรณประสม 

146 19081 นาย สันติ ดําแกว 

147 19119 นาง รุงฤดี พุมพวง 

148 19975 นาง พัชร ี สวัสดีรักษา 

149 19999 น.ส. เฉลา สุวรรณมณี 

150 20274 น.ส.อําไพพิศ วรโสพรรณ 

151 20508 นางสาว สลิตา สังขวิชัย 

152 20637 นางสาว อุษา รัตรสาร 

153 20730 นาง มนทิรา เหลาทอง 

154 21064 นาง เรณู ชุมจันทร 

155 21066 นางจุไร สังขขาว 

156 21077 นาง ฐิติพร ชัยดวง 

157 21122 นาย วองไว สุขศรี 

158 22018 นางสาว วารุณี คงจินดามุณี 

159 22045 นาง วชิดา สหสุวรรณ 

160 22302 นาง สุดารัตน คเชนทองสุวรรณ 

161 22387 นางสาว จันทิมา จันทรแกว 

162 22772 นาง สํารวม แกวคง 

163 22819 นาย เฉลิมพล นิลพงศ 

164 22867 นาง อรพันธ ทองคงแกว 

165 22871 นางณัฐธิดา ขาวหนูนา 

166 22935 นางสาว นภสร เสาวคนธ 

167 22956 นาง สุนิษา กัณฑแกว 
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โรงเรียนมหาวชิราวุธ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

168 23069 นางสาว รัชดา สุขพันธุ 

169 23633 วาที่พ.ต. ประสิทธิ์ เพ็ชรจรูญ 

170 23734 นาง วรรณา พูนแกว 

171 23966 นาง สุนันท นวลประดิษฐ 

172 24010 นาง วิภาดา พิบูลยผล 

173 24011 นาง คนึงนิจ ลานแดง 

174 24012 นาง บุณยนุช ธีระกุล 

175 24340 นาง วรพรรณ ไกรทอง 

176 24343 นาง เวนิสสา คงกอบสม 

177 24488 นาย วิษณุเทพ จันทศรี 

178 24666 นาย อดุลย ไกรรักษ 

179 24700 นางสาว เจิดจรรย ธรรมเจริญ 

180 24701 นาง จันทรศิริ พัฒนอมร 

181 24817 นาย มิลินทร อินทวงศ 

182 25185 นาง วรรณพร เชื่อมาก 

183 25339 นางสาว อมรรัตน วิจิตรเวชการ 

184 25593 นาง เลอธิลักษณ ชาญวิวัฒนา 

185 25633 นางสาว ธัญลักษณ ธรรมเจริญ 

186 25927 นางสาว วัลลภา จอมสุริยะ 

187 26060 นาย ซุกรี สามาน 

188 26081 นางสาว วรุณยุพา วิโนทพรรษ 

189 26254 วาที่ ร.ต.หญิง ขนิษฐา ชาตรี 

190 26291 นางสาว ผกามาส แซกั้ง 

191 26296 นาย โสภณ หมื่นพล 

192 26322 นาย สุพจน หนูนุน 

193 26331 นาง อารีย ถังมณี 

194 26342 นาง บุปผาทิพย คชาสุวรรณ 

195 26347 นางสาว พิชนันท สังขมา 



454 

โรงเรียนมหาวชิราวุธ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

196 26477 นางสาว สุปาวีณ จุทอง 

197 26546 นางสาว วิลาวัณย ไชยเสนะ 

198 26919 นาย สราวุธ ใหมรักษ 

199 26937 นาง อําภา ศรีอาราม 

200 27116 นางสาว สิริมนต ประดับ 

201 27152 นาย พงศพัศ ตันจะโข 

202 27563 นาง ภัทรณิชา สรรเสริญ 

203 27760 นางสาว ธนวรรณ สัตถาผล 

204 27763 นาง อุสิชา มณีแสง 

205 27789 นาย ธนากร บุญพันธ 

206 27856 นาย พัทธพงศ ขุนสุยหนู 

207 27994 นาย ปรีชา ประทุมทอง 

208 28075 นาง ศศิธร พงศธไนศวรรย 

209 28079 นาง ชิรานี รบเรือง 

210 28156 นางสาว ยศวดี ทองจิบ 

211 28157 นางสาว วิภา กุกามา 

212 28188 นาง กัลปดวงภร จะมุสิกพันธุ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

โรงเรียนวรนารีเฉลิม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00531 นาง สายหยุด ดําแกว 

2 01841 นาย สมชาย รัตนะ 

3 02832 นางอวยพร พันธชวย 

4 03456 นายสําเริง เต็งรัง 

5 04940 นาย เติม พกแดง 

6 05001 นาย ชอบ สังขศิลปเลิศ 

7 06202 นาย พีรพล บุญญานุวัตร 

8 06207 นาย นิตย อินทรัตน 

9 06217 นาง จินณสุภางค หนูเกตุ 

10 06219 นาย พินิจ อินอุทัย 

11 06240 นาย ธีรยุทธ บุญมณี 

12 06246 นาง นิรมล ยุระพันธ 

13 06263 นายชัยยุทธ ยุระพันธุ 

14 06272 นาง ปพิชญา แมนชีพ 

15 06280 นาย อรุณโชติ ชนะโชติ 

16 06306 นางทัศนียา วิวราวรณ 

17 06397 นางนิรมล ทิวาโรจน 

18 06410 นางบุปผา มณีพรหม 

19 06704 นางกัลยา ไชยศร 

20 06707 นางสมทรง ยาวงษ 

21 06710 นายสมชาย เพ็ญศิร ิ

22 06712 นายธีระพงศ จุยมณี 

23 06713 วาที่ร.ต.สุนทร ยืนยง 

24 06714 นางทัศพร ผะดุง 

25 06719 นาง อรทัย ไชยภาค 

26 06720 น.ส.รัตนา สงวนนาม 

27 06723 นายประสิทธิ์ ไอยราพงศ 
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โรงเรียนวรนารีเฉลิม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 06729 นางสุรางค พูลยรัตน 

29 06731 นางศรีอาภรณ ทองดวง 

30 06733 นางลัดดาวัลย ตรีรานุรัตน 

31 06737 นายสุวรรณ ผองศรี 

32 06739 นายวีระวัฒน เรืองหนู 

33 06740 นางนลินรัตน นิธิจันทรโชติ 

34 06748 น.ส.เบ็ญจวรรณ ฤทธิรงค 

35 06752 นายอุทัย ชนะพล 

36 06758 น.ส.สายหยุด คงยะฤทธิ์ 

37 06760 นางเรวดี ทิพยสุคนธ 

38 06761 นายนิโรจน หนูอ่ิม 

39 06762 นางวาณี บุญแท 

40 06764 นางอัมพร แสงแกว 

41 06770 นายชีพ พุณรัตน 

42 06776 นาง รวินันท ปกดอกไม 

43 06800 นางวรรณพร ผองศรี 

44 06845 นาง สายฝน ฟูเกียรติสุทธิ์ 

45 07256 นาย อุทิต พงษสวัสด์ิ 

46 07316 นาย พานิช ผอมภักดี 

47 07625 น.ส.สุมาลี วีรสาร 

48 07759 น.ส.ถมยา บุญมณี 

49 07838 นายเรืองเกียรติ สุทธินันทโชติ 

50 08114 นายศักดา กาพยเกิด 

51 08463 นาย สถิตยพงศ เพ็งสถิตย 

52 08485 นางสาวยุพิน คงพล 

53 08486 นาง สุจินตนา แกวดวงแข 

54 08731 นาง ธิดารัตน ตุลวรรธนะ 

55 08928 น.ส. มารศรี สนทนา 
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โรงเรียนวรนารีเฉลิม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 09034 นางทัศนีย สายสิงหทอง 

57 09043 นายคลอย สนิทมัจโร 

58 09044 นายดํารงค คงสะอาด 

59 09059 นางอรุณวรรณ   

60 09060 นางเพียงใจ จินตสกุล 

61 09082 นาง คนึงนิจ รัตนกูล 

62 09160 นางกาญจนา จังคุณากร 

63 09346 นาง จุฑามาศ หอมจันทร 

64 09551 นางสํารวย สุวรรณบุบผา 

65 09553 น.ส. กาญจนา โชติรัตน 

66 09632 นาง สุพรรณี บุญสนอง 

67 10095 นาง ศิชล สิงคมาศ 

68 10321 นาง อนงค ศิริคะรินทร 

69 10514 นาง เฉลิมศรี ศิวติณฑุโก 

70 10534 นาย การณุย สุวรรณรักษา 

71 10536 นายจิระพัฒน มูสิกะเจริญ 

72 10598 นาง สายใจ โสภาริพันธุ 

73 10760 นางถนอม รางฮก 

74 11018 นางจิตรี วันดีมี 

75 11029 นาง ธีรารัตน ทินนิมิตร 

76 11536 นางปยา มูสิกะเจริญ 

77 11537 นาง อารีย รัตนพิทักษ 

78 11544 นาง สุขศรี เตโช 

79 11680 นาง สุดาวดี สมบัติยานุชิต 

80 12026 นาย วันชัย อัครพงศธร 

81 12293 นางพวงศรี ชวยสงฆ 

82 12433 นางพวงเพ็ญ กลั่นสุวรรณ 

83 12434 นายเปรม จองเดิน 
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โรงเรียนวรนารีเฉลิม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 12598 นางอรณี ลิ่มวชิรานันต 

85 12759 นาย อาภรณ พงศประยูร 

86 13049 นางวิไลลักษณ เรืองประทุม 

87 13233 นายเจริญ ธารณามัย 

88 13234 น.ส.ศรีสุดา วุฒิวรวนิชย 

89 13262 นาง รัตนา บุญทอง 

90 13368 นางลักษรัตน สัญญาโณ 

91 13470 น.ส.มณฑา เชื่อวิทยา 

92 13604 นาย ศุภร วงศสุวรรณ 

93 13611 นาย สมคดิ จันทรนวล 

94 13890 นาง ดวงตา มูสิกะชนะ 

95 13896 น.ส. นุชนาถ เพ็ชรพวง 

96 14263 นายชุมพล รอดเพชร 

97 14841 นางภาณี คงยะฤทธิ์ 

98 14873 นาย ยงยุทธ จั่นตระกูล 

99 14886 นาย สมยศ หมื่นรันต 

100 14893 นาง สุนี ลิมปนดุษฎี 

101 15130 นาง จิระพร ชูชื่น 

102 15208 นาย สมชาย บุรีศรี 

103 15253 นาง ธัญญวดี เสพมงคลเลิศ 

104 15283 นาง ละมาย ชูสุวรรณ 

105 15461 นางนิตยา วิริโยธิน 

106 15525 นางสุพัตรา นัครา 

107 15526 นาง กาญจนา พรมประถม 

108 15592 นางพนิตตา อัครพงศธร 

109 15653 นางลดาวัลย เมืองศรี 

110 15734 น.ส.สุวณา อมรพิศาลมิตร 

111 16004 นาย ปรุง สุวลักษณ 
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โรงเรียนวรนารีเฉลิม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

112 16032 น.ส. สุนันทา ดนัยสร 

113 16033 นายขนบ พันธุโกวิท 

114 16169 นาง มลทิพ โชติรัตน 

115 16290 นางกนนจรรย สําเภา 

116 16554 น.ส. สายพิน จุลมาศ 

117 16592 นางอําไพ ใจรักษ 

118 16725 นาง สุดใจ บํารุงวงศ 

119 16777 นาง ปรีดา ชวยปู 

120 16899 นายเสริมศักด์ิ บุญสนอง 

121 17155 นาย จรัญ มิ่งแกว 

122 17161 นาง สุฐิยา เพชรวงษ 

123 17485 นาง ละออง สุขศรี 

124 17548 น.ส.รัชนี รัตนเลิศ 

125 17566 นายประยทุธ ภูมิวิชชุเวช 

126 17567 นางวิภาสินี เพ็ชรพันธ 

127 17725 นาย ไพโรจน ทวีสุขกาญจน 

128 17742 นาง ทิพวลักษณ สุขะบุญพันธ 

129 17785 นาง อิงอร ธรรมประพัทธ 

130 18213 นาง วิภาภรณ ถนอมศักดิ์ 

131 18285 นาย วรวิทย ศิริกุล 

132 18287 นาง สุภาพร แกวสะโร 

133 18461 นาง จุฑามาศ ธมานิมิตร 

134 18694 นาง วันเพ็ญ ภูเพชร 

135 18703 นายวินิจ ซุนสุวรรณ 

136 19134 นาง พูนสุข เพ็งสถิตย 

137 19139 น.ส. ศิริพร รัชชู 

138 19428 นาง กาญจนา ดําเกลี้ยง 

139 19449 นาย ศรากร มาตมูลตรี 



460 

โรงเรียนวรนารีเฉลิม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

140 19711 นาง โกมล รัตนบุรี 

141 19981 นาย อโณทัย พกแดง 

142 19995 นายวินิจ นาควิเชียร 

143 20048 นาง สุภัททา สิทธิชัย 

144 20308 นาย จํารัส ฟองมณี 

145 20518 นางนภาพร สงผอม 

146 20604 นาง กัลยาณี สุดทองคง 

147 20622 วาที่ร.ต. สิรภพ จิวานิจ 

148 20912 นางสาว พัฒตราพร สงสุรินทร 

149 21119 นางสาว ขนิษฐา สุวรรณมณี 

150 21339 นางสาวสุพิศ กัลยะเวทย 

151 21350 นางสาว วรรณา บินดุสะ 

152 21403 นางจรัสศรี หวังแดง 

153 21425 นางสาว พิไลลักษณ สวางแสง 

154 21756 นางสาว จุฑาทิพย มหาพรหมประเสริฐ 

155 21914 นาย นภดล ภูริมงคล 

156 21985 นาง ปรารถนา พลศร ี

157 22093 นาง ยุวรัตน อินทรัตน 

158 22099 นางสาว จิตรนาถ ปานแกว 

159 22117 นาง วารินทร รัตนจามิตร 

160 22181 นาง จรัสศรี หวังแดง 

161 22231 นาย เลอชัย พูลพิพัฒน 

162 22237 นาง สุพรรณี สารสําเร็จ 

163 22327 นาง ชนิตา งามภักดี 

164 22334 นาง พิมพรรณ จันทา 

165 22335 นางพรรณี มุสิกรักษ 

166 22377 นาง ศศิธร ธรรมปาโล 

167 22430 นาง สุภาพร ปกษิณศิริ 



461 

โรงเรียนวรนารีเฉลิม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

168 22518 นาง เดือนฉาย สุวรรณมุสิก 

169 22561 นางสาว วรรณดี สันโห 

170 22655 นาง สุมาลี ซุนสุวรรณ 

171 23033 นางสาว เชาวเรศ ตันติโสภณวนิช 

172 23072 นางนิตยา ภูมิวิชชุเวช 

173 23341 นาง สุวรรณา เจริญกิจ 

174 23345 นาง พรพรรณ วิไลมงคลดี 

175 23453 นางสาว ธัญญาภรณ หมื่นเมือง 

176 23464 นาง จราภรณ เกื้อเดช 

177 23495 นาง แนงนอย ขวัญสังข 

178 23544 นางธนานันต ภัศระ 

179 23549 นาง ศรีวรรณ คูนิอาจ 

180 23631 นาง ศุภลักษณ นิลรัตน 

181 23708 นางสาว วลีรัตน สุขาพันธุ 

182 23808 นางสาว พวงรัตน อดุลย 

183 23855 นาง ชณิฐา เหมบัณฑิต 

184 24053 นางสาว ยาริณี จะเรเสะ 

185 24461 นาย สุรศักดิ์ นกเพชร 

186 25026 นาง กาญจนา ทิพยมณี 

187 25240 นาย วิจิตร พุมพวง 

188 25415 นาง จําเนียร กาญจนอารี 

189 25873 นางสาว สาวิตรี บูละ 

190 26320 นาย วิชิต หนูผุด 

191 26430 นาง นิตยา ธรรมฉัตรภาณี 

192 26514 นางสาว ฐิติมา ขวัญดี 

193 26542 นางสาว อรวรรณ แกวหนูนวล 

194 26543 นางสาว มารียะ แอหลัง 

195 26548 นางสาว ชุลีพร สุวรรณทวี 



462 

โรงเรียนวรนารีเฉลิม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

196 26586 นางสาว ศิริพร ไชยศรี 

197 26763 นาย กิตติพงค เลิศคารม 

198 26846 นางสาว ฐิติชญา เลิศจํารัสพงศ 

199 26865 นาง บุณยนุช สิทธิโชค 

200 26987 นางสาว ปราณี ทองรมย 

201 27046 นางสาว บงกชรวี รัตนวงศ 

202 27911 นาง สุดาวรรณ มณีโชติ 

 



463 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00567 นางอัธยา ยอดสะคุณ 

2 01796 นางกุลภัสสร เพชรฤทธิ์ 

3 01805 นายไพบูลย ตันตสุทธิกุล 

4 01835 นาง อาภรณ หงษทอง 

5 02763 นายบุญมา ยิ่งคํานุน 

6 02766 นาย สําราญ เพ็ชรชระ 

7 02770 นายอรุณ จีนธาดา 

8 02774 นางวิมล วัฒนกุล 

9 02777 นาง สุนันทนาถ จารีย 

10 02778 นาง สุนีย ธรรมหิเวศน 

11 02779 นายวรุตม บัวอนนท 

12 02784 นางสุพัฒน ฉายศิริพันธ 

13 02785 นาง สุนันทา สพโชค 

14 02788 นางอารยา ทองสุวรรณ 

15 02791 นายสมโมทย แกวขาว 

16 02795 นาย ไพบูลย เมงชวย 

17 02797 น.ส. อาภรณ กิ้มเอา 

18 02798 นาย สมแสน โครธาสุวรรณ 

19 02802 นางปุญญาพร อัครวิเนค 

20 02803 นางเสริมสุข ทิพยมณี 

21 02805 นายสมบูรณ สังขคง 

22 02974 นาย ปฐม บูรณะ 

23 03398 นางสวาง เต็งรัง 

24 03455 นาย สุรพล ธนแกน 

25 03464 นางประจวบ ชูโรจน 

26 03472 นายสาธิต สิทธิสาร 

27 04048 นาง นภาภรณ ปนทอง 



464 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 04295 นาง ฐานิดา สุวรรณโชติ 

29 04980 นาย จิรพัฒน ชวยนุม 

30 06213 นายทวี วัฒนพันธ 

31 07281 นายสมมาตร คงแกวดวง 

32 07321 นาย สมพร เอียดประพาล 

33 07618 นาย สากล สืบวงศ 

34 07980 นาง ศิริพรรณ รักรวม 

35 08071 น.ส.มุกดา เสาวภาคย 

36 08133 นาง ชนมชนก ชูสวัสดิ์ 

37 08178 นาย จรัส ปนทอง 

38 08185 นาง จรัสศรี ตันจะโร 

39 08411 น.ส. กาญจนา กาญจนเพ็ญ 

40 09575 นาย อดุลย สีหมัด 

41 09580 นาง เอื้อมนภา ปานศรีเสง 

42 09763 นาง มณฑา พันธุชนะ 

43 09840 นางชนมน อินทรศิริ 

44 09907 น.ส.ประภาศรี หมะสะอะ 

45 10057 นางกังสดาล สงนวล 

46 10125 นาย สมชาย สุขการณ 

47 10206 นาย ประพันธ จันทะสะเร 

48 10233 นาง อารม ชาตะวิทยากูล 

49 10463 นาง พิมพาพร ยอดมณี 

50 10537 นางอรนุช ไชยเจริญ 

51 10739 นาย ฐิติวัฒน โสภาริพันธุ 

52 10789 นาย มนูญ สุวรรณ 

53 10791 น.ส.กุลอําไพ ศิริคติธรรม 

54 10927 นางระพีพรรณ ทองคําชู 

55 11147 น.ส. ใจดี ดิษโสภา 



465 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 11190 นาง อนงค ณะนวล 

57 11194 นางชลีลักษณ ชาญปราณีต 

58 11195 น.ส. เสาวลักษณ พินธุวงศ 

59 11507 นางเพ็ญศิริ ปานรังศรี 

60 11747 นาง สุพรรณี ศิริกุล 

61 12122 นาง ลักขณา ชํานิธุระการ 

62 12175 น.ส. อัจฉรีย ชาติพันธุ 

63 12253 นางอําไพ ปยะพัฒนา 

64 12511 นางผองศรี พิทยาภา 

65 12515 นาง ปทมาพร ชูชวย 

66 12633 นาง ภาวิมล ศรีทองสุข 

67 12634 นางสุภารัตน กลับเพ็ชร 

68 13059 นางยินดี คําชุม 

69 13105 นาง นงเยาว มนตประสาธน 

70 13230 นายอราม รองเดช 

71 13372 นาง พนิดา รุจิรยศ 

72 13663 นาย สุเทพ จารุวรรณโน 

73 13792 นาย สาโรช มัชรินทร 

74 13899 นางสุวนีย ตอพรหม 

75 13902 นางพรทิพย ธรรมเจริญ 

76 14119 นาง พงษนิภา สืบวงศ 

77 14440 นางเอิบจิตต วงศชูศักดิ์ 

78 14520 นาย วิสุทธิ์ เพียรเจริญ 

79 14533 น.ส. เบญจมาศ จันทรจิระ 

80 14691 นาง สุดา กิจเกตุ 

81 14721 นาง มนุญญา ทรงเดชะ 

82 14805 นางสุภาวดี ชวยชู 

83 14830 น.ส. สายโสภา ทองสาย 



466 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 14889 นาง เฉลา รัตนะ 

85 14921 น.ส. จารี ทองชนะ 

86 14988 นาง สุกัญญา เทพรินทร 

87 15148 นาง ธัญลักษณ คูนิอาจ 

88 15270 นาง สุพักตร ทองเรือง 

89 15301 นาย จําลอง ฉุนประดับ 

90 15367 นาย ศรัณย สุนทรสิงห 

91 15399 นาง มารศรี ชาญกล 

92 15514 นาย ประวิตร ศรีสุวรรณ 

93 15577 น.ส. พัทธนันท แกวนพรัตน 

94 15772 น.ส. สุอังคณา บัลลพวานิช 

95 16202 นาง นงคราญ ขันติกุลานนท 

96 16391 นาย สมศักด์ิ ศรีลาย 

97 16424 นางมณียา ศรีวิไลรัตน 

98 16670 นาย สุวิทย แกวชื่น 

99 16683 น.ส. รพินทนิภา ขุนทอง 

100 17440 น.ส. วรรณา ซุนซิ่ม 

101 17534 น.ส. วโรชา ขวัญเทียน 

102 17601 นาย ประเสริฐ จันทรคง 

103 17663 น.ส. นงเยาว บุญสุข 

104 17714 นาย พงศศักดิ์ นนทิกาล 

105 17771 นางสาว ตรีชฎา ใหมวัด 

106 17872 นาง ดวงจันทร เดชรักษา 

107 17918 นาง อัจฉรา คงศิริ 

108 18108 นาง วารี ผอมภักดี 

109 18308 นาง พัชรีภรณ สิริสงกรานต 

110 18553 นาย อภิเดช งามไตรไร 

111 18749 นาย กัมพล สังขรัตน 



467 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

112 18899 นาง วไลลักษณ จารุวรรณโน 

113 19068 นาง ภัสราพร บุญศิริ 

114 19125 นาย สมชาย ยอดมุณี 

115 19313 นาย สุลาภ บัวชื่น 

116 19367 นางสาว วิไล สิตะพงศ 

117 19602 นายสมโชค คงศิริ 

118 20063 นาย วัฒนา ถนอมศักดิ์ 

119 20448 นาง จริยา ปรางสุวรรณ 

120 20606 นาง ประทุม บุญญราศรี 

121 20676 นางสาว สมทรง คงจินดามุณี 

122 21082 นางวัชรี สองศรี 

123 21083 นาง กนกกร ศรีวรรณ 

124 21123 นาง จารุณี รักวิจิตร 

125 21426 นาย ณัทพล ศักดิรัตน 

126 21644 นาย วิศวเนตร เจริญสุข 

127 21739 นางสาว กวิยา พรอมมูล 

128 21944 นาง ปราณิสา สวัสดี 

129 22074 นางสาว ชุฏิมา อินทรจันทร 

130 22300 นาง เกวลิน ไชยสวัสด์ิ 

131 22820 วาที่ ร.ท. ประภาศ คุปตกาญจนากุล 

132 23073 นาง อโนรัตน หวานสนิท 

133 23120 นางทัศณีย ชัยมณี 

134 23160 นางอาภา วรรณตุง 

135 23566 นาย สุทัศน เลงนอย 

136 24345 นาย เสรี วรสิทธิกร 

137 24560 นางสาว เบญญาภา ภักดี 

138 24587 นาง วัชรีย กิจธิคณุ 

139 24615 นางสาว ตาณวี สุวรรณมาลา 



468 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

140 25195 นาง ชุติมา ศิริประภา 

141 25257 นาง ณัฐติกานต ขําทิพย 

142 25327 นางสาว รวิกานต อีชะโรจน 

143 25390 นางสาว วรรณา สุวรรณมณี 

144 25693 นางสาวประนอม โขมพัฒน 

145 25748 นางสาว สมใจ พิทักษธรรม 

146 26139 นางสาว รัตนา ไพโรจนภักดิ์ 

147 27090 นางสาว สุวิรากร คําเจริญ 

148 27155 นาง สุจินต แกวประสิทธิ์ 

149 27257 นาง ชญาภา สังขทอง 

150 27466 นาย ศักดิ์ชัย นวนทวม 

151 27526 นาย นุสรณ ดุริยาฤทัย 

152 27527 นาง ทิวาพร อังศุกาญจนกุล 

153 27884 นาย เมธี บุญปลอด 

154 28178 นาง จุฑารัตน วรสิทธิกร 

155 28195 นางสาว บุญทิพย สังขสุวรรณ 



469 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01063 นายอภิญญา ภูเพชร 

2 02241 นายวิโรจน ฟองมณี 

3 06209 นายประดิษฐ สุขุม 

4 06253 นางสมจิตต เทพยา 

5 06779 นางบุญเรือน จินาภาค 

6 06784 นายผัน จันทระ 

7 06787 นางธันยนันท รัตนาชัยโรจน 

8 06788 นางรัตนา เฉลิมพงศ 

9 06790 นาย หิ้ม สุวรรณมณี 

10 06791 นายมานิต พานิชย 

11 06792 นางดรุณี พรหมเจริญ 

12 06794 นางกรกฏ รัตนวงศ 

13 06795 นาย สุชาติ ชูชวงโชติ 

14 06798 นางสุมณฑา จันทรศรีบุตร 

15 06818 น.ส.พรทิพย เกียรติคีรี 

16 06820 นายสุรธัช คังฆะสุวรรณ 

17 06827 นาง วิไลพร พรหมเรือง 

18 06839 นางพรรณี เสนุภัย 

19 06852 นาง วิภาศิณี สนิทมัจโร 

20 06855 นาง อารี พุทธสุภะ 

21 06856 นางณิชชาภัทร พัฒภูม ิ

22 06858 นายประพิชญ นิลพันธุ 

23 06864 นาง รัชดาภรณ แกวมณี 

24 06867 นาง จตุพร ผุดเกตุ 

25 06873 นางธัญวัลย จันทรโชติ 

26 06875 นายเศวต ทองคําชู 

27 07691 นายเวช คุยปรัง 
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โรงเรียนสงขลาวิทยาคม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 07883 นาง ศุภวรรณ ทองปอง 

29 09235 นางอุบล บูรณกุล 

30 09711 นางสุคนธ สุวรรณบัณฑิต 

31 10127 นายธนทัศน สุขมี 

32 10343 นางจามรี ดิลกวรพงศ 

33 10962 นาง อัจฉรินทร พันฤทธิ์ดํา 

34 11545 นาง อุไร เลิศศักดิ์วานิช 

35 11941 นาง กชกร สุวรรณมณี 

36 12138 นางสาว อุทุมพร รัตนมณี 

37 12204 นาย สุภาพ ยะพงศ 

38 12459 นาง จุฑาภรณ สิทธิรัตน 

39 13308 นาง พรศรี ณ สุวรรณ 

40 13434 นาง จริญญา มณีนิล 

41 14386 น.ส. ยุภาภรณ โพชะเรือง 

42 15138 นาง สารภี ศิริวงศ 

43 15326 นางสาว ปราณี สินเสนห 

44 15387 น.ส. นงเยาว งามไตรไร 

45 15436 นาง สุชีพ เสริมสุทธิ์ 

46 15472 นาง สุภาพ โกศล 

47 16109 นาง คมกาญจน ดาวเรือง 

48 17228 นายอํานวย สงนวล 

49 17995 นาง ธัญณี สันตะการ 

50 18235 นาง ฤกษดี จันทรพัติ 

51 18680 นาง เพ็ญจวรรณ ธรรมรงค 

52 18715 นาง บุญศิริ ขุนศรีเจริญ 

53 18765 นายกวี จันทระ 

54 19349 นาง กระแส โอทอง 

55 20008 นายวรงค แกวคํา 
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โรงเรียนสงขลาวิทยาคม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 21334 นางสาว ศุภลักษณ ณ พัทลุง 

57 21642 นางสาวอาภรณ เมงอําพัน 

58 21794 นาง จารึก ตรีวัย 

59 22520 นาง รัฐวรรณ พังประไพ 

60 23218 นางสาว นิตยา พรหมเรือง 

61 23368 นาง กรพรรณ ศรีสวัสดิ์ 

62 24262 นาย ทวิช ดิสโร 

63 24265 นาง สุดารัตน นิลพงศ 

64 24383 นาย วชิระ ภูเพชร 

65 24481 นาย อมรศักด์ิ อุไรวงศ 

66 24717 นาง อรนันท สวนจันทร 

67 24956 นาง พิกุล เหลาะเหม 

68 25002 นาง อารี สารดิษฐ 

69 25112 นางสาว อาริยา นอยกูด 

70 25241 นางสาว เพ็ญศิร ิ นิตยสุพรรณ 

71 26093 นาง อังคณา โฆษิตธาตรี ชูจันทร 

72 27422 นางราตรี ประสิทธิ์พรม 

73 28087 นางสาว สุภาพร เตียวสกุล 

74 28113 นางสาว ปรีดา สารีกามา 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค 

โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01863 นายธีระ ออนเจริญ 

2 03463 นายบุญเกิด รัตนแสง 

3 06215 นางทิมพร เรืองศิริเดช 

4 06222 นายปราโมทย ขับกลอมสง 

5 06225 นายนิรัตน สุกใส 

6 06227 นาง วันทา ออนเจริญ 

7 06234 นายเกรียงศักดิ์ จันทรัตน 

8 06236 นางถนอม สิทธิโชติพงศ 

9 06243 นางเสาวณีย พิทักษกรราษฏร 

10 06244 นางกัลยา เสือดํา 

11 06247 นางสุภผล นวนจันทร 

12 06248 นายดํารง สังขทองจีน 

13 06256 นายสวาท ไชยออนแกว 

14 06258 นาง ถนอม พินิจสกุล 

15 06260 นายปฐมพงศ คํานวนจิต 

16 06261 นางเจียมจิตร อุทัยรัตน 

17 06264 นายประพจน พันธุรัตน 

18 06267 นางนลินี ไกรวิมล 

19 06275 นายเจริญ ใจโต 

20 06276 นางพวงพรรณ อินทรัตน 

21 06277 นาง วรรณา ลิมะพันธุ 

22 06282 น.ส.อุดมพร ชีววุฒิพงศ 

23 06284 น.ส.วิไลย ไชยรัตน 

24 06778 นางอิงควัฒน รามวงศ 

25 08652 นายสนิท ชาตะรัตน 

26 09050 นางวัฒนาพร เพชรรัตน 

27 09461 นายชุมพล แกวตาทิพย 
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โรงเรียนเกาะแตวพิทยาสรรค (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 09474 นายชํานาญ อําไพ 

29 10730 นายวรเจษฏ รัตนจรณะ 

30 10758 นายสาญัน วงคเฉลิม 

31 10786 นาย อลงกรณ ปานเจริญ 

32 10788 นายสอง นิตรจลานนท 

33 12653 นาง จารุวรรณ โพธิวิจิตร 

34 13947 นาย สําราญ แกวมณีรัตน 

35 14727 นางยุพเยาว คงธรรม 

36 19070 นายสมคิด พิบูลยผล 

37 23728 นายอํานวย รัตนชล 

38 23780 นางดารณี ชาจิตตะ 

39 23851 นาย กมล แสงอราม 

40 24638 นางสาวนิภาพร หลีเจริญ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

โรงเรียนสทิงพระวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03396 นาง ชฎีมาศ เรืองหนู 

2 03409 น.ส. กาญจนา ชุมทอง 

3 03423 นายไพโรจน จิตตรัตน 

4 03425 น.ส.ธนพร จิตเลขา 

5 03429 นาง สลิลทิพย นัครามนตรี 

6 03430 นางอนงค แกววิจิตต 

7 03452 นายมาโนชญ นวลสุวรรณ 

8 06201 นาย ภิญโญ เรืองสุข 

9 08107 นาง บุญยืน โพชนุกูล 

10 08287 นางปราณีต วงศกระพันธุ 

11 08414 น.ส. วิภารัตน ทองขวิด 

12 08872 นายระเบียบ คงทอง 

13 09035 นายประดิษฐ ตรามีคุณ 

14 09491 นายอารมณ จิตภักดี 

15 09620 น.ส. วรรณี ยิ้มหิ้น 

16 09621 น.ส.ชวนพิศ คําเจริญ 

17 10091 นายสิรินทร ชุมวงศ 

18 10097 นายสมศักด์ิ แสงราวี 

19 10482 นายธนู วิเศษสิงห 

20 11521 นาง ธิดา สุขทร 

21 12209 นาง อาภรณ มณีกรณ 

22 12513 นาง สุดารัตน มุสิกะ 

23 12514 น.ส.พจนา สุทธิธรรม 

24 12864 นาย อภิเชษฐ ปรางสุวรรณ 

25 12983 น.ส. มัญชุภา เพ็ชรรัตน 

26 13133 นาง สินีนาฏ วงศหลอ 

27 13720 นาง วรรณี ปรางสุวรรณ 
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โรงเรียนสทิงพระวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 14181 นาย ณธสรณ สังขพันธุ 

29 14276 นาง ประภาศรี วิเศษสิงห 

30 14277 น.ส.ชะออน ธรรมกิรติ 

31 14423 น.ส. รจนา ชูทอง 

32 14510 นาย ชัยบัญชา ชินลาภา 

33 14818 น.ส. สุดา พันธุรัตน 

34 15343 นาย ภูมิจิตต แสงสุวรรณ 

35 15344 นาง ผาณิต มุสิกะ 

36 15490 นาง ภัชรา วงศพัทธยากร 

37 15491 นางกิตติพร โชติธรรมโม 

38 15492 นายกําพล โชติธรรมโม 

39 15493 นาง เสงี่ยม แกวมโน 

40 15674 นาย เจริญ อินทรัตน 

41 16237 นาย สามารถ แกวสุวรรณ 

42 16333 นาง กชกร ทองแกวเจริญ 

43 16464 น.ส. สมพิศ จันสุวรรณโณ 

44 17292 นาง พรทิพย รัชนีย 

45 17596 นาย ไชยา รัชนีย 

46 18091 นาง วรษุา นพสุวรรณ 

47 18407 นาง จิราพร เอมโอ 

48 18679 น.ส. วิจิตรตา รุกขสุคนธ 

49 19038 นาย ไกรนรา กลอมสุข 

50 19284 นาย ธีรวุฒิ สุวรรณสะอาด 

51 19909 นาย ประเสริฐ ผองใส 

52 20082 น.ส. บังอร อินทรหนู 

53 20660 นายสุทิน ชวยวงศ 

54 20817 นาย สุนทร บุตถาวร 

55 21673 นาง รุงทิวา กิมาคม 
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โรงเรียนสทิงพระวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 22066 นางสาว สุคนธ กําเหนิดดี 

57 22116 นาง ทิชา เจริญสิน 

58 23195 นาย เจริญชัย มานะพัฒนพงศ 

59 23356 นาง รัตนา ทองดวง 

60 23410 นาง สุณี เตชะพันธ 

61 23648 นางสาว นฤมล ขุนไกร 

62 23793 นาง สวรส วิรัชนะ 

63 25005 นางสาว ตรีเนตร พรหมศิลา 

64 25070 นางสาว พรรณี คชไกร 

65 25634 นาย ทศพล เพ็ชรภิมล 

66 26168 นาย นิยม ศรียะพันธุ 

67 26935 นางสาว อรพรรณ ติ้วสุย 
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กลุมเลือกตั้งโรงเรียนระโนดวิทยา 

โรงเรียนระโนดวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04973 นาย สาธิต คงบัว 

2 07262 น.ส.สมคิด ชูจิต 

3 08565 นาย เสกสม ณ พัทลุง 

4 10058 นายเฉลิม ขุนพิทักษ 

5 10307 นาง นิภาภรณ จุลนพ 

6 10725 นายเนาวรัตน จุลนพ 

7 10726 นาย บัณฑิต สุขจันทร 

8 11165 นางจิรรัชช ปานสุวรรณ 

9 11168 นายชินวัชร รณรงค 

10 12210 นาง ลํายอง ธนะพิทักษ 

11 13725 นาง ธิดา คงเอียง 

12 14025 นาง ธลิตา ศิรินุพงศ 

13 15142 น.ส.ศุภากร ตูเฮี่ยน 

14 15432 นาง วนิดา เหลืองจินดา 

15 15802 นาย สงขลา เจริญรัตน 

16 15862 นายสุเทพ ชูสุวรรณ 

17 16462 นางสาว กัญญา สุขขัง 

18 17667 นาง สุจิณ พงศไพบูลย 

19 19643 นายธวัช ศรีไสยเพชร 

20 19949 นาง สมจิต ศรีสุชาติ 

21 19951 นาย กฤตวิทย ทวีสุข 

22 20598 นาย ไพสิฐ โอทอง 

23 20657 นาง โสพิศ ศุภคณุกิตติ 

24 20689 นาง วันเพ็ญ เพชรสงคราม 

25 20719 นาย กระจาง บุญยัง 

26 21056 นาง อุบล เจือสนิท 

27 21341 นางสาว พิชานัน รักทรัพย 
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โรงเรียนระโนดวิทยา(ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 21637 นาย ธาดา สวัสดิกานนท 

29 21638 นาง จารุ สวัสดิกานนท 

30 21639 นาย วิโรจน รัตนรุง 

31 22241 นาง นภาพร ชัยเชื้อ 

32 22466 นางสาว กาญจนา ปนทอง 

33 22593 นางสาว พิมพวรรณ ลิ่มสถาพร 

34 22720 นางสาว นลักษ คลังสี 

35 22843 นางสาว สุพิศ ปานรังษี 

36 22975 นาง สุภาณ ี ทองขาว 

37 22976 นางสาว ภิญญา ลองเซง 

38 23178 นางสาว ศรีสุดา โมสิโก 

39 23256 นางจําเริญ เปยคง 

40 23463 นาย วิชัยวุฒิ บุญชวย 

41 23507 นาย กุศล ฮวดเส็ง 

42 23513 นาง สุนีย อุปถัมภ 

43 23692 นาง ดวงฤทัย นวลทอง 

44 23775 นาง จารุภรณ วัฒนกุล 

45 23932 นางสาว สุติมา พรหมเมศร 

46 23941 นาง จุไรรัตน คําลือ 

47 24133 นางสาว บุญพา ชูชื่น 

48 24245 นายสุรินทร ทองขาว 

49 24298 นาย สุระชล ออนอุระ 

50 24360 นาย สมพงศ คงเอียง 

51 24418 นางสาว โสภา แกวไฟ 

52 25234 นาง สันติยา ทองนอย 

53 25594 นาง นิภา พลอินทร 

54 26037 นาย เชฎฐ เพ็งหนู 

55 26129 นาย ณรงคเดช โกมลเมฆ 
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โรงเรียนระโนดวิทยา(ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 26218 นาง ทิพยา ณ พัทลุง 

57 27659 นางสาว อังคณา แกวหนู 

58 27660 นาง สิริมา ทองมี 

59 27684 นาย บดินทรภัทร เดี่ยววาณิชย 

60 28150 วาที่ ร.ต.หญิง จิราวรรณ หนูฤทธิ์ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนระโนด 

โรงเรียนระโนด 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00215 นางเจียมจิต นิลพันธุ 

2 00697 นายชําลอง เสวีพงศ 

3 02666 นาย วิรัช ทองแกมแกว 

4 04929 นายเลี่ยง เทพทอง 

5 04931 น.ส.เพ็ญจิต แกวอนุรักษ 

6 04936 นางณัทลี ปานทอง 

7 04941 นาย เจนจบ ณ พัทลุง 

8 04945 นายสมเกียรติ ชิตเชี่ยว 

9 04982 นายพงศกร เจตะประเสริฐ 

10 09025 นายสมบูรณ ชูโชติ 

11 10234 นาง ปรียาภรณ รักษศรีทอง 

12 13789 นาย วสวัตติ์ ภุมรินทร 

13 15244 นาง สุภาณ ี คงประมูล 

14 15530 นาง อรทัย คงสุวรรณ 

15 15531 นาง เนติมา ทองศรีแกว 

16 15757 นาง สิรภัทร ศิริเรศ 

17 15758 นาง บุญตา คะหะวงศ 

18 15962 นาง กาญจนาภรณ อุปถัมภ 

19 17374 นาง ณิชมน ศรีณะกิจจา 

20 17590 นาง นิรมล ภุมรินทร 

21 18504 นาย บรรหาร คะหะวงศ 

22 18767 นาง บุปผา ออนอุระ 

23 18923 นาง เปมิกา ถานิสโร 

24 19960 นาง สายสมร ศิริพันธุ 

25 19971 นาง ฉลวย พีรฉัตรปกรณ 

26 19972 น.ส. สมยิน เพชรรัตน 

27 20315 น.ส. สุกัลญา ขุนธน 
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โรงเรียนระโนด (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ - สกุล 

28 20588 นางสาว สมพร จันทสุริยา 

29 20922 นางสาว ชดาภรณ กาเลี่ยง 

30 21133 นายมาโนช โสเจยยะ 

31 22069 นาง รัตนันต สมพงศ 

32 22186 นางสาว ผกาทิพย ยันตะสิริ 

33 22316 นางสาว นันทนา หนูชวย 

34 22616 นาย นิพนธ มณีปรีชา 

35 22731 นางสาว รัตนา สําเนาการ 

36 22887 นาง เพลินจิต ไชยสาล ี

37 22888 นางสาว สาริณี คงนุน 

38 23468 นาย เรืองพจน สังขหนุน 

39 23520 นางสาว ขนิษฐา ศรีจันทรงาม 

40 24896 นาย วัชระ ดีเอียด 

41 25182 นางสาว ชนินาถ คงเกลี้ยง 

42 26085 นางสาว สมพร ชวยแทน 

43 26353 นางสาว ประไพ สุวรรณโณ 

44 26642 นาย เกษม เพ็งมาก 

45 26857 นาย นพดล หมิดทองคํา 

46 27749 นางสาว สมจินต มุสิกรังศรี 



482 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนธรรมโฆสิต 

โรงเรียนธรรมโฆสิต 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07538 นายชัยกรวัฒน เสมาธรรมจักร 

2 07541 นายเกียรติศักดิ์บัณฑิต ชูเชิด 

3 07564 นายเสริม แกวสด 

4 07565 นางสาวศิริพรรณ มลีอังศุกุล 

5 07570 นาย บุญเลิศ แซลอง 

6 07571 นายกันตพงษ เอี่ยมเศวตกําจร 

7 07573 นาง ปรุงทิพย ปานเมือง 

8 07584 นางสุพร แกวมงคล 

9 07591 นาย ทวี พีระประสมพงศ 

10 07592 น.ส.เจียมจิตร โพธิ์ปลั่ง 

11 07593 นางวัลเลอ ณ บางไทร 

12 07596 นางเฉลิม หนูสันโดด 

13 08189 นาย ณรงค ฉลาด 

14 08305 นาย บุญเสริศ เจียมสวัสดิ์ 

15 08339 นาง อํานวย จุฬามณี 

16 08344 นาง สายไหม อินอุทัย 

17 09078 นาง จารุภัทร ศรีนุน 

18 09585 นาย เหิม มณีนวล 

19 10134 นาง ปณิดา เจริญ 

20 10247 นายนิยม ลิ่มสุวรรณ 

21 10719 นายเพ็ชรแกว เพ็ชรสวัสดิ์ 

22 10720 นายเกษม ไหมพรม 

23 11013 นาย อรรณพ แกวพิบูลย 

24 12144 นาง อมรา อัมราทร 

25 12593 นาง ศรีสุคนธ หนอศรี 

26 13351 นางกรรณิการ อนิแกว 

27 14057 นาง มณฑา วรรณสุวรรณ 
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โรงเรียนธรรมโฆสิต (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 14060 นาง ณัฐนันท เครือเพียกุล 

29 14068 นาย จารึก รัศมี 

30 14588 นาง ละออง แกวกระชูติ 

31 15061 นาง อุไรวรรณ กองสวัสดิ์ 

32 15646 นาย อรุณ วงษพานิช 

33 15747 นางนงนุช เอียดหมุน 

34 15749 นาง มนัสสินันท ศรีประพันธ 

35 15750 นาย กรอม ศรีประพันธ 

36 16044 นาง รัตนา เชื้อแกว 

37 16996 นาย เปรมเวช กิจนุรักษ 

38 17254 นางปรารถนา ฉวาง 

39 17256 นางภัทรนันท สีคง 

40 18034 นาย สําเริง อุทกูล 

41 18035 นาย ประสาร สังขแกว 

42 18439 นาย อดุลยชัย เครือเพียกุล 

43 18440 นางสมจิตต ขุนเพ็ชร 

44 18950 นายวัลลภ หนูสันโดด 

45 20723 นาย ทรงฤทธิ์ พลอยนิลเพชร 

46 20979 วาที่ร.ต. โกศล สุวรรณมณี 

47 23484 นาง รัตนาวรรณ ไหมพรม 

48 23910 นาย ชัยพฤกษ จันทองพูน 

49 25044 นาง ปรียา วรรณโร 

50 26634 นาย ทวีพล ผลบุญ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนชะแลนิมิตวิทยา 

โรงเรียนชะแลนิมิตวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00639 นาง สมจิต พัฒนอิ้ว 

2 04035 นายสุชล ชูเพ็ง 

3 04998 นาย อําพร แกวมโน 

4 06203 นาย ฉลอง เสียงแจว 

5 06204 นาย สมปอง สวางพงศ 

6 06208 นายชัยยุทธ ปฏิภาค 

7 08046 นาย ทวีศักดิ์ นวลประดิษฐ 

8 10801 นางอนงค ประพฤติ 

9 11161 นาย สถิตย ฆังคะสุวรรณ 

10 11355 นายสุรชา จงจิรัฐา 

11 13227 นายเจริญ ธรรมอิสระ 

12 13228 นาง อุไรวรรณ อุทัย 

13 13229 นาย สมคิด ทองมาก 

14 14019 นายครรชิต บัวงาม 

15 15775 นาย อนันต ผุดเกตุ 

16 16046 นาง วาณี หลีแจ 

17 18676 นาง อุมาพร พงศประยูร 

18 18718 นาง สุดใจ สังขรัตน 

19 18824 นาง บุตสรินทร วงควิลาส 

20 26348 นางสาว ซัมซี่ยะ เหลหมิง 

21 26973 นาย ปรินทร ศรีวิไล 
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โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00489 นายสุรพล แกวรัตนศรี 

2 03474 นายชวย สมัครพงศ 

3 03476 นางพรรณี พรหมออน 

4 03480 นาย เจริญ ปนทอง 

5 03481 นาง พวงแกว วรเดช 

6 03487 นายอนันต บุญชวย 

7 04981 นาย มนูญ เทพทวี 

8 04999 น.ส. มุกดา ธรรมเจริญ 

9 09960 นางเพลิน ซุนสุวรรณ 

10 10542 นาง อภิญญา ไชยวรรณ 

11 12610 นายชูชีพ เพ็ชรสุวรรณ 

12 16091 วาที่ร.ต. ศุภชัย พูนผล 

13 16170 นาง อุบล วัชรพลางกูร 

14 16248 นาง พวงเพชร สุขธร 

15 16289 นาง นิรมล ปยวาทการ 

16 17552 นาย เอกพล ดํารงจิรธนากร 

17 17702 นาง ประภา มากชูชิต 

18 18624 นาง กรรณิการ ชัยธรรมโชค 

19 19288 นาย ปรีชา เสียงดัง 

20 21950 นาง รัตนา แซหลี 

21 21977 นาย สถาพร สักโก 

22 24571 นาง ปทมา สุวรรณรัตน 

23 24670 นางสาว อิสราภรณ นอยผา 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนสามบอวิทยา 

โรงเรียนสามบอวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04954 นาง สุดี พายุหิน 

2 04955 นางสุภาภรณ ศุภเวช 

3 04960 นางวิไล กูลเกื้อ 

4 04963 นาย พีรณัฐ จันทร 

5 04969 นาย จรูญ แกวเจริญ 

6 04972 นางรัตนาภรณ ไชยสวัสด์ิ 

7 08759 นายธํารงศักด์ิ ศิริรักภักดี 

8 09195 นาง อุบลวรรณ จิตบรรจง 

9 10211 น.ส. อาภรณ สมบูรณมาก 

10 12306 นาง บุญญา เครือหงส 

11 12307 น.ส. พรทิพย ศรีจําเริญ 

12 13428 นาง รจนา แสงสุข 

13 14070 นาย อนันท ทองมณี 

14 14804 นางสาว ทิพวัลย สัจจาพันธุ 

15 15099 นาง ฉันทนา สังขนอย 

16 15433 นาง จิณณญาดา ชูศิริ 

17 16089 นายสุพัฒน มีสัจจานนท 

18 16171 น.ส. ศิริพร ธรรมชาติ 

19 16553 นาย วิชาญ ดํามะนิลศรี 

20 19695 นาง ศินีนาถ จันดี 

21 21340 นางสาว อุบลรัตน ชูศรี 

22 22199 นาย เชาวลิต ทองศรแีกว 

23 23108 นางสาว ศรียา คุณสุทธิ์ 

24 24627 นาง มณฑิรา โชติชวง 

25 28158 นาง ณัฐติกาญจน สมัครพงศ 
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โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04976 นางณัฐรักษ ชุมแดง 

2 04985 นาย มงคล ไชยสุวรรณ 

3 04986 นางธนพร เจตะประเสริฐ 

4 11484 นาง ประไพ เรืองฤทธิ์ 

5 12083 น.ส. วนิดา ไหมพรม 

6 12197 นาย บํารุงศักด์ิ ออนประเสริฐ 

7 13758 นาย โสภณ นิ่มมา 

8 14402 นาง ปานเลขา นิ่มมา 

9 20642 นาย จรูญ ศรีกอเกื้อ 

10 22773 นาง กฤษณา ทองกรด 

11 22844 นาย บรรจง สุขขวด 

12 24396 นาย สุวิมล จันทรรงค 

13 25099 นาย วิทวัช จันสุรีวงค 

14 25476 นาย วิรัช ชูสิน 

15 27559 นาง เหมือนฝน เกื้อหนุน 

โรงเรียนคลองแดนวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02294 นาย ไพศาล แกวขวัญศรี 

2 09398 นางกัลยา กุนทอง 

3 12299 นาง พิชญาภรณ ขุนจันทร 

4 14480 นาย จิระศักดิ์ จันทรโชติ 

5 22068 นาย จักรพันธ สกุลจีน 

6 22542 นาง สมหมาย ประกิตสันธนะ 

7 23014 นางสาว ปยนุช ปลอดเทพ 

8 23267 นาย นิพล แกวเวหา 

9 23558 นาง ปาริกา อรุณพันธุ 

10 24626 นาง นุจรี ทองเปนไชย 
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โรงเรียนคลองแดนวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

11 25590 นาย เอกราช ทองเปนไชย 

12 25930 นางสาว มานิดา โมสิโก 

13 27412 นาย เกษม ลาวนุย 

14 27892 นางสาว กษมา คีรีรักษ 

15 28244 นางสาว กุลธิดา หลังเสด 

โรงเรียนกระแสสินธุวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07302 นาย บุญวัฒน จวนสวาง 

2 07317 นาง ยุพิน ชูเรืองสุข 

3 11520 นาง สงวนศรี เกลาจีน 

4 13478 นาง ประนอม ประยูร 

5 18107 นาง จุรีภรณ นอยเสงี่ยม 

6 18110 นาง อัจฉราภรณ ศรีไสยเพชร 

7 18111 นาง สมใจ สุวรรณวงศ 

8 18113 นาย ไพศาล คงสุวรรณ 

9 18571 นายจริญ บัวผุด 

10 21865 นางสาว อรพิน เรืองศรี 

11 22077 นางสาว กาญจนา เจียรติ้ว 

12 22827 นาง อมร จันทนุรัตน 

13 25405 นาง แฉลม ศรีสุวรรณ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00553 น.ส. มาลีวรรณ สุขโข 

2 00679 นาย สฐา วุนสน 

3 00701 นาย สมเกียรติ ปลอดอักษร 

4 00707 นาง อมรรัตน มีสุขศรี 

5 04951 นาง วิภาวรรณ ทองเกลี้ยง 

6 06293 นางเอมอร แกวมณี 

7 06298 นายมงคล พรหมพัฒน 

8 06299 นายอนันต วงศพิเชษฐ 

9 06307 วาที่ร.ต.ชนะ ชมเชย 

10 06312 นางระวิวรรณ ดวงมะลิ 

11 06313 น.ส.ระวิ เพียรเจริญ 

12 06323 นางเยาวณี บุญวรรณโน 

13 06334 นาย วศิน การีรัตน 

14 06342 นายสมบูรณ อุนภิรมย 

15 06353 นาย รวิพล ไชยบุญ 

16 06354 นางศุภฌา ทวีรัตน 

17 06356 นางจันทนา มีเจริญ 

18 06358 นาง ชนิดาภา ผองแผว 

19 06363 นางปกใจ จูเซงเจริญ 

20 06368 นางนงลักษณ มากชู 

21 06376 นายกิตติศักดิ์ ไชยบุญ 

22 06377 นางธิติมา พืชมงคล 

23 06383 น.ส. พิชญา อินทรไชโย 

24 06391 นางจุฑามาศ ชูเชิด 

25 06400 น.ส.สุวิมล กิตติศิริ 

26 06408 นาย สายัณห ทองชางเหล็ก 

27 07267 นาง ประคุณ แสนสุด 
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โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 07668 นาง ประคอง บิลหรอหีม 

29 07686 นาย วิรัตน หนูขาว 

30 07761 นาง ปุณยวีร เจริญศิลาวาทย 

31 08007 นาง มยุรี วุฒิสิทธิ์ 

32 08334 นางจรัสศรี ฤกขะวุฒิกุล 

33 08447 นาย ณรงค แปนเกลีย้ง 

34 08450 นาง วรรณจรรย พัชรวิริยานนท 

35 08621 นางสาวอฑิภา เกษมบุญญาพร 

36 09308 นางปราณี ณ สงขลา 

37 09568 นาง อุษา ทองหยู 

38 09803 นาง สมบัติ เหมทานนท 

39 10657 นาย ปรีดา โพธิโสดา 

40 10698 นายไสว เกตสุริยงค 

41 11207 นางวิจิตรา สุนทรนนท 

42 11255 นายคณิต ขจิตวิวัฒน 

43 11432 นาง สมนึก พงษาวดาร 

44 11468 นาง วิชยา วิทยานิธิดิลก 

45 11519 นางสุธา วิทยา 

46 11556 นาง เบญจา ปานดํารง 

47 11682 นางเบญจรัตน กองกาญจนะ 

48 11954 นาง พิญญพัชร รัตนสุวรรณ 

49 12077 นาง มาลัย ลักษณะถาวร 

50 12352 นาย ยิ้มสําราญ ยิ้วศรีคล 

51 12359 น.ส.สุภักดิ์ อังสุภานิช 

52 12493 นาง ณัฐชยา ฐานีสร 

53 12652 นาง กิรณา ศรีไสว 

54 12996 นาง มนัสพันธน อาจาริยะ 

55 13112 นาง ศิริพร จินดาราม 
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โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 13265 นาย นุกูล ทองรักษา 

57 13359 นาย สมมาส ตุงแกว 

58 13445 น.ส. อุไรวรรณ บัวคีรี 

59 13475 นาง อัญชลี สุทธิสวาง 

60 13495 นางจรรยา พันธุเถกิงอมร 

61 13788 นาง กานดา อานนท 

62 13932 นาง ปณัตษวัลย บุญขวัญ 

63 14216 นาย พันธ สุวรรณนึก 

64 14217 นาย พิหาญชัย รักรอด 

65 14229 นาง อาทิตยา พันธชนะ 

66 14257 นาย อนาวิน สงศร ี

67 14312 นาง วิไลวรรณ เนินพรหม 

68 14442 นาง พจนา สถาพร 

69 14506 นาย สุวัฒน โรจนสุวรรณ 

70 14519 น.ส. กานตพิชชา บุญรังศรี 

71 14609 นาง แอนนา สุขสังวาลย 

72 14846 น.ส. สุภาณี หมอเตะ 

73 14969 นาง วรรณา ศรีนอย 

74 14999 นาย สันธนะ ชนะศรี 

75 15063 นายประเสริฐ เหลาสมบูรณ 

76 15121 นาง ปนิตา ลือขจร 

77 15217 นาง พิมพมาส รังสรรคสฤษดิ์ 

78 15370 นาง นัสชา อนุภาพ 

79 15575 นาง จุฬาลักษณ ยางทอง 

80 15671 นาง อรวรรณ ชนะศรี 

81 16090 นาง นิภา พลอยนิลเพชร 

82 16206 นาง จินดา หมัดอาด้ํา 

83 16269 นาง กัลยา จันทศรี 



492 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 16298 นาง ชญานันท อรัญดร 

85 16366 นาง อทิตยา ศรีวิรัตน 

86 16375 นาง ศรีริพร ธรรมรักษ 

87 16650 น.ส. มยุรี เพ็ชรมาลัย 

88 16726 นาย ปานมนัฎ เหลาจันทร 

89 17366 นาง วัชนี ทองไทย 

90 17483 นาง รัตนาภรณ พรหมเพชร 

91 17530 นาง พอตา สิงหเกลี้ยง 

92 17739 นาง ชูศิลป ทรัพยเลิศทวี 

93 17795 นาย เอกศักด์ิ ศิริวงศ 

94 18143 นาง วิลาวัลย พวงพ ี

95 18264 นาย นิพัท ขันไชย 

96 18331 นางสุพร โชติศศิธร 

97 18409 น.ส. บุปผาพันธุ ปุบผะโก 

98 18581 นาง ถวิล สาสุธรรม 

99 18597 นาง วันวิสาข โรจนสุวรรณ 

100 18610 นาย นิพนธ ศรียะโอะ 

101 18688 น.ส. ณัฐยา ทิพรัตน 

102 18758 นาย ประยงค มานะพงศ 

103 18770 นาง สุดา วงศจารุสถิตย 

104 18779 นาง อารมย มาละวรรณโณ 

105 19418 น.ส. ปณิตา พิชญาวัตร 

106 19432 นาย สมหมาย จันทรงาม 

107 19440 นาย สมุทร สุวรรณชาตรี 

108 19443 นาง วิภารัตน ไชยทอง 

109 19444 น.ส. ศิริพร พิทักษจินดา 

110 19642 นาง จีรนันท บุญยอด 

111 19717 นาง สุภาพ สิทธิศักดิ์ 
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โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

112 20064 นางพยูร นุนสุข 

113 20385 นาง ชาดา สุวรรณรัตน 

114 20544 นาง หลิน เลาแกวหนู 

115 20653 นาง จุติมา เกื้อกูล 

116 20696 นาย วิทยา รักษวงศ 

117 20739 นาง กอบกาญจน เพชรบางโกระ 

118 20945 นาง แกวมี ชีวชัชวาล 

119 20948 นาย สุทธิชัย ชีวชัชวาล 

120 20985 นาย อณุ ไชยสุวรรณ 

121 21590 นาย ปนนท สิทธิสาร 

122 21744 นาง จันทรเพ็ญ บุญรัศมี 

123 21803 นาง เบญจวรรณ ปงเอี้ยน 

124 21816 นางสาว รัมภา ตั้งโรจนะกุล 

125 22392 นาง อรอุมา กัณหเวก 

126 22585 นาง สุภา อุนเรือน 

127 22672 นาง สุดารัตน อินทรคง 

128 22722 นาย อนุชิต อักษรทอง 

129 22855 นาง ธณัชชา จันทกาญจน 

130 23055 นาย บรรดิษฐ จันทรผุด 

131 23056 นางสาว มาเรียม วัทนาด 

132 23364 นางสาว สุมาลี หลิมเฮงฮะ 

133 23467 นาง สมหมาย พงศเศรษฐกุล 

134 23502 นางสาว รติธรณ ใจหาว 

135 23503 นาง ไวยุดะ เหตุเหลาะ 

136 23933 นางสาว ศุภณัฐกานต ดํามณี 

137 23962 นาย ประกิจ ทองรักษ 

138 24108 นาง ชนิภา นวลวิลัย 

139 24183 นาย สมเกียรติ ยังจีน 
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โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

140 24185 นาย โชคชัย แจวิจารณ 

141 24186 นางสาว สุธิดา รัตนมณี 

142 24314 นาง จิรา เซงสีสง 

143 24334 นาง ยุพลักษณ พรหมมณี 

144 24335 นางสาว ศุภลักษณ แกวบุตร 

145 24337 นางสาว อมรรัตน พรหมจรรย 

146 24409 นาง ณูสนี หะยียูโซะ 

147 24438 นางสาว สุวรรณา เพชรแกว 

148 24494 นาย ศรายุธ ธารเนตร 

149 24774 นาย สวัสดิ์ สุขบูรณ 

150 24776 นาย มนูญ อานนท 

151 24882 นางสาว สุนันทธิษา อังโชติพันธ 

152 24900 นาย อานนท ชูดํา 

153 25015 นาย จิรศักดิ์ สุวรรณนัง 

154 25563 นางสาว นิสรา และตี 

155 26241 นาย ปุญญพัฒน ชัยสุข 

156 26552 นางสาว อรทัย ประทุมชาติภักดี 

157 26553 นางสาว ธนาวดี นันตธนะ 

158 26731 นาย สวัสดิ์ ทองหยู 

159 26732 นางสาว ปริตา ศรีเตง 

160 26745 นาง จิตรลดา ไชยดิษฐ 

161 26843 นางสาว รภัทรธรณ จะรา 

162 26932 นางสาว จารี ไชยหมาน 

163 27145 นางสาว นันทภัทร แกวสุวรรณ 

164 27157 นาง อินทิรา ศรีรัตนโชติ 

165 27222 นางสาว พิชญาภร หนูอุไร 

166 27260 นาง ชวนพิศ เผือกนอย 

167 27426 นาง เสาวนีย หวังสวา 
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โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

168 27448 นาง ชมพูนุช อุทัยรัตน 

169 27726 นาง สุนันทา สุวรรณะ 

170 27799 นางสาว ดวงฤทัย ไชยจารีย 

171 27883 นาย พสงค แรงสิงห 

บํานาญ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04289 วาที่ร.ต. สุวัฒน ชัยณรงค 

2 06305 นาย ประกิจ สรกุล 

3 06309 นาย ทวีศักดิ์ บัวทอง 

4 06322 นาย ดารา ทองทวี 

5 06330 นาย กัมปนาท ยอดมณี 

6 06335 นาย อุทิศ อนุภาพ 

7 06339 นาย ณัฐปคัลภ สังขทอง 

8 06348 นาง เพ็ญพรรณ ศิริวัฒนะ 

9 06351 นาย นิกร ไชยโยธา 

10 06387 นาง สาสนีย หนูสุคนธ 

11 06398 นาง ฉฏาภา จันทรขจร 

12 06414 นาย ชา ชัยเชื้อ 

13 08395 นาง พรชนก สองแสง 

14 08638 นาย ศราวุธ ชายโอฬาร 

15 08718 นาง สิริรัตน จันทรักษ 

16 09123 น.ส. ชนันทินี บุญนวล 

17 09241 นาง เพ็ญจันทร ศรีระสันต 

18 09558 นาง จิตรา นวลเทศ 

19 09581 นาย ทศพล ยอดศรี 

20 11023 นาย สัมพันธ รัตนะ 

21 11320 นาย จุมพล พรหมศรี 
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บํานาญ ร.ร.หาดใหญวิทยาลัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

22 11458 นาย ชํานิ งามภักดี 

23 11518 นาง นวรัตน แกววงกต 

24 11813 นาง สุธี คุมกุมาร 

25 14864 นาง ยุวดี มีเงิน 

26 14925 นาง ธัญญลักษณ จิรสุขประเสริฐ 

27 15184 นาง สุรียพร ฤทธิ์เทวา 

28 15759 นาย สุรพร ศัสตราพฤกษ 

29 15765 นาง ละออ ณ จรูญ 

30 16271 นาง เกษรา ภักดีฉนวน 

31 16348 น.ส. จินตนา จินากุล 

32 16689 นาย ประธาน ธนพัฒนศิริ 

33 17461 นางปรานอม พงศอรุณ 

34 19451 นาง เพ็ญ รัตนะ 

35 20013 นาง นันทวรรณ กรุณกิจ 

36 20609 นาย รณชัย สุขสง 

37 20816 นาง มธุรดา รัตนโอภาส 

38 21318 นาง ดวงพร ศรีเจริญ 

39 23843 นาย วันชัย เชาวศิลป 

40 24333 นาย พินทุ ขันธาโรจน 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย2 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย2 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02214 นาง อกนิษฐ เกื้อกูล 

2 04049 นาง ทัศนีย ผองแผว 

3 04948 น.ส. พิชญสินี มากชู 

4 06352 นาย ทรงศักดิ์ มารยาตร 

5 07294 นาง วรางคณา ธรรมโชติ 

6 07622 นายถวิล แกวสมบูรณ 

7 08694 นาย วิสัย เกื้อกูล 

8 09387 นาย นิพัท บุญโชติ 

9 10418 น.ส. ผาสุขสันต ไหมทิพย 

10 11020 นาง จุไรวรรณ จิตตสุวรรณ 

11 11060 นางยุพวรรณ เสรฐวรกิจ 

12 11081 นาย กิตติพันธ บุษบา 

13 12242 นางสาว วรวรรณ ตันสกุล 

14 12435 นาง จงจิตร พรหมจรรย 

15 12441 นาง สุวิมล เพชรสิงห 

16 12474 นาง เบญจมาศ นาคหลง 

17 12657 น.ส. ชาลี คงเคว็จ 

18 12932 นาง วนิดา ออนดี 

19 13518 นาง ปรีดา อรัญดร 

20 14042 นาง พัชร ี เจริญสุข 

21 14292 วาที่ร.ต. สมนึก อรามเรือง 

22 14834 นาง อรุณ สุขศิริ 

23 15176 นาง ทัศนีย มวงรัตน 

24 15378 จ.ส.ท. วรพงศ ฉิมกูล 

25 15400 นางศุทธา หนอสกุลคม 

26 15582 นาง ยุกหลั่น แสงหวา 

27 15830 นาง รัตนา ชนะศรี 
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โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย2 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 16208 นาง พัชน ี พินิจสถิร 

29 16497 น.ส. วันเพ็ญ รัตนพันธ 

30 16498 นาง พุมพร สงสุข 

31 16499 นายประสิทธิ์ เสรฐวรกิจ 

32 16501 นาง ศริิบงกช หนูดี 

33 16502 นาง วรรธณา พีรธัญภากุล 

34 16574 นาง อุบล บุญโชติ 

35 16655 นาย พิสิษฐ ภูวญาณพงศ 

36 16767 นาง สุมณฑา บุณยเกียรติ 

37 17029 นาง โสภา ไชยรัตน 

38 17045 นาง จันทรเพ็ญ เหมือนยอด 

39 17046 นายพิษณุ ไชยรัตน 

40 17348 น.ส. รัตนา เสงสุข 

41 17452 น.ส. อุบลพรรณ สุวรรณเกลา 

42 17455 นาง รุจิรา วุฒิศักดานนท 

43 17484 นาง อํามอญ รองสวัสดิ์ 

44 17486 นาย ชํานาญ รองสวัสดิ์ 

45 17586 นางกัลยา กิตยวัฒน 

46 17712 น.ส. นิศากร ทองสังข 

47 17738 นาย ทวีป ผลเกลี้ยง 

48 17740 นาง จันทนา บัณฑิตยนพรัตน 

49 17935 นาง ปณณวิชญ ศรีระนํา 

50 17990 นาง จุไรทิพย กมลยะบุตร 

51 18109 นาง จินตนา พูลสวัสดิ์ 

52 18205 นาย ศักดา ผองแผว 

53 18207 นาย ธวัช เคลาดี 

54 18309 นาง สุปรรณา สุริยอนันตกุล 

55 18769 นาง แววสุดา หนูอุไร 
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โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย2 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 18811 นาย พันธตรี จิรัฐิติวิวรรธน 

57 19557 นาย นเรศ หิ้นนุกูล 

58 19567 น.ส. รุงรัตน สุขศรี 

59 19599 นาง เพ็ญพิศ แกวงาม 

60 19624 นาย ประดิษฐ แกวงาม 

61 20350 นาง ปราณี พีระประสมพงศ 

62 20400 นาย นิกร แสงชวง 

63 20605 นางสาว ขนิษฐา แกวสุข 

64 20963 นาย วชิรวิทย สุวรรณ 

65 20977 นาย บุญสราง เปรมยกยอง 

66 21011 นาง ณัฐชา คงเพชร 

67 21260 นาง อภิชาดา บุญดํา 

68 21308 นาย นวพล สังขแกว 

69 21324 นาง ถนอมทรัพย นูนนอย 

70 21612 นาย สมบูรณ ไชยมาลีอุปถัมภ 

71 21745 นาง มนชยา ขําออน 

72 21746 นาง อารี นาดมา 

73 21852 นาง ปยะนันท ปราบโรค 

74 22667 นาย อุดม จินดารัตน 

75 22669 นาง สุปราณี รัตนพรหม 

76 23139 นาง อุมา บุญเรือง 

77 23142 นาย นพฤทธิ์ อัมโร 

78 23166 นาง เสงี่ยม บุบผะโก 

79 23297 นาง ลฎาภา ธรรมโชโต 

80 23714 นางสาว หยก พนภัย 

81 23889 นาง ศลักษณภร พลอยวงศ 

82 24533 นาง พิชามญชุ ชวยหนู 

83 24539 นาง น้ําออย จันทรขาว 



500 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย2 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 24725 นางสาว ปราณี กอเกื้อ 

85 24890 นาง เยาวมาศ ดินลานสกูล 

86 24899 นาง กรรณิกา อัมภรัตน 

87 24902 นาง นวรัตน แกวยอดทอง 

88 24972 นางสาว ธนพร ไพรพิสุทธิ ์

89 24982 นาง ธีรวรรณ อินทะจันทร 

90 25023 นาง จุฑารัตน หิ้นนุกูล 

91 25118 นาย ธงชัย ศักดิ์สุวรรณ 

92 25165 นาง เรวดีศิริ ออนรักษ 

93 25171 นาง ภารดี แกวจํารัส 

94 25183 นางสาว อมรรัตน รัตนบุญโชติ 

95 25208 นาง ทิพวรรณ ขวัญกลับ 

96 25247 วาที่ ร.อ. วีรฉัตร โสเจยยะ 

97 25290 นาง ณิชกานต สุสานนท 

98 25466 นาง นพีภัสร ตั้งปณิธานวัฒน 

99 25478 นาย คงศักดิ์ ขําออน 

100 25636 นางสาว สุมล เดชศิริ 

101 25698 นางสาว ยุวลี เฉลิม 

102 26086 นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง 

103 26252 นางสาว กาญจนา แสงอรุณ 

104 26589 นาย ดนูวัส ทิพยนอย 

105 26831 นาย เอกศักด์ิ ปลอดออน 

106 27287 นาย ณัฐสิทธิ์ เหลาสุวรรณ 

107 27612 นาย นพดล สังฆรัตน 

108 27616 นาย สิทธิศักดิ์ ศรีสังข 

109 27788 นางสาว ประไพ ยกแกว 

110 28093 นาย บุญสง คงเอก 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00480 นายเสกสรรค โกสุมพันธ 

2 00526 นาง อวยพร ธีรโรจนวงศ 

3 00533 นาง สาคร นันทะชิน 

4 00540 นางแนงนอย แกวรัตนศรี 

5 00543 นาย อาทิตย จิตตสํารวย 

6 00645 นายระวุฒิ กฤษณะพันธุ 

7 01064 นางนันทนา วัชระ 

8 01083 นายสุทัศน คงสกูล 

9 01848 นาย วิชัย กลิ่นนาวี 

10 01855 น.ส.พันธุวิชา อุปถัมภ 

11 02264 นาง ปาจรีย สุขละเอียด 

12 02686 นาย ธเรศ นรากุลพิสัย 

13 02807 นาง สมพิศ รุณปกษ 

14 02972 นางเรณู เกื้อสังข 

15 02981 นาย พิธน สิทธิพันธ 

16 02983 นาง สายฝน กุลนิล 

17 02986 นาง สุดใจ จิตปาโล 

18 03002 นาง ณัฐวิภา บุญชูชีพ 

19 04291 นางอัสนี ชัยณรงค 

20 04311 น.ส.เกษร พรหมดวง 

21 04316 นางสตหรรษมน อมาตยกุล 

22 04327 นาง กอบกุล เพชรสังข 

23 04465 นาง ศิริพร ทองขาว 

24 04466 นางละออง กอเจริญวัฒน 

25 07553 นายธาดา อรรถานุรักษ 

26 07559 นาย แดง ไชยมุณี 

27 07688 นาง พรรณี นวลนุน 



502 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 08027 นางวารี พงศอรุณ 

29 08077 นายวิริยะ หนูขาว 

30 08333 นางปนัดดา ธานีรัตน 

31 08431 นางจิตสาวดี ฉายศิริพันธ 

32 08497 นาง สุนิสา นรากุลพิสัย 

33 08603 นาง กุญชชญา ไชยชนะ 

34 08857 นาย กอศักด์ิ ศรีนอย 

35 09326 นาย ธานี ทองขาว 

36 09471 นาง เพ็ญศรี ศรีมณีรัตน 

37 09925 นายธีรวัฒน ดุลยคุปต 

38 09998 นาง สุธรรมา เจริญวัฒน 

39 10272 นาย ชาติชัย เลิศวิบูลยลักษณ 

40 10273 นายอาวุธ ธานีรัตน 

41 10597 นางสุธารัตน เลิศบวร 

42 10689 นางณฐาพรรณ ตันติวิชช 

43 11733 นางสุปราณี อาแว 

44 11988 นาง สุวรรณี หวังศุภดิลก 

45 12044 นาง วลัยพรรณ สฤษฎพงศทีรฆ 

46 12048 น.ส. ลมาย สิงหโกมล 

47 12049 นาง วรรณเพ็ญ จงรักษศาสตร 

48 12173 นาง สุจิตรา คงมี 

49 12366 นาง ระเบียบ อนันตพงศ 

50 12368 นาง วรรณพร ศกุนตะฤทธิ์ 

51 12966 นางหัทยา สุขะปุณพันธุ 

52 12967 นาง สมพิศ สุวรรณพงษ 

53 12968 นาง บุญศรี มุกดารัศมี 

54 12969 น.ส. มาลินี วิริยะสมบัติ 

55 13032 น.ส. สุวดี บุญราศรี 



503 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 13033 นาง จันทิมา ดวงแกว 

57 13151 นาง วัชนี ใจแกว 

58 13163 นายสราวุธ สันนะกิจ 

59 13164 นางเหมลักษณ วงศวานิช 

60 13257 นาย ทวีศักดิ์ ตันจะโข 

61 13273 นาง นวมนตณ มากมี 

62 13281 นาย ธีรศักดิ์ ชนะสกุล 

63 13437 นาง ถนอม จันทรโชติกุล 

64 13476 นาง ฐิติญาณ ยืนนาน 

65 13503 นาง ตวงมนต สังขชาติ 

66 13681 น.ส. มณีรัตน ถาพลพันธุ 

67 13707 น.ส.สุนทรี ประมวลโกศลยุต 

68 13949 นาย สัมพันธ จันทนา 

69 13950 นาง สุนันท จันทนา 

70 14077 น.ส. รุจิกร ชาวนา 

71 14126 นาย จรูญ เจริญมหาดไทย 

72 14522 นาง สุวรส ไพรัตน 

73 14620 น.ส. รุจาภา อุทัยรัตน 

74 14657 นาง ยุวนิต พงศประยูร 

75 14705 นายประเสริฐ คงมี 

76 14795 นาย ธีระศักด์ิ ธรรมเพชร 

77 14796 น.ส.วิปภา อังสกูล 

78 14831 นาย ธรรมนูญ สังขนอย 

79 14884 นาง นฤมล บัวตูม 

80 15167 นาง วิรัตน เสรีประเสริฐ 

81 15303 นาง ฐิตินันท แสงใส 

82 15663 นาง สุนันทา ประมวลสุข 

83 15878 นาย ไสวย สวางวรรณ 



504 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 15966 นาง ลักฆณา อินทะโชติ 

85 16020 น.ส. ดวงแข ชุมพล 

86 16119 นางเยาวลักษณ สิทธิพันธ 

87 16120 นาง ชลหทัย มณีโชติ 

88 16121 นางผิวพรรณ โกมลตรี 

89 16285 น.ส. อนงค ลิมานุวัฒน 

90 16322 นาง อัญชนีย แสงขาว 

91 16367 นาย ไพโรจน อนุสาร 

92 16429 นาง จารุวรรณ สุวรรณพฤกษ 

93 16479 นาง กัญญาภัค ไชยแกว 

94 16681 นาง วิภาดา ปยะชาติ 

95 17027 น.ส. วีรยา แกวคํา 

96 17044 นางกฤษณา สวัสดิ์รักษา 

97 17398 นาย รอง นิลสุวรรณ 

98 17861 นางชวศิริ อินทนูจิตร 

99 17907 วาที่ร.ต. นันโท ออนเจริญ 

100 17965 นางณชกานต เสาวนา 

101 17966 นาง ตรึงใจ สุขบูรณ 

102 17967 น.ส. เรวดี ชโลธรสุทธ ิ

103 18038 นาง จินตนา ทองไทย 

104 18228 นายอุทิศ คงอนุวัฒน 

105 18552 นางอุไร แกวโชติ 

106 18737 นาง รุงรัตน เกิดแสงสุริยงค 

107 18815 น.ส. ศิริพร โชติวรรณกุล 

108 18921 นาง นิภา จิตตภักดี 

109 18929 น.ส. รุงนิภาภัส ธนนิมิตร 

110 19101 นาง ปนหทัย พงษประพันธ 

111 20621 นาง เพ็ญศิริ พลัดบุญทอง 



505 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

112 20766 นาง ลาวัลย ธรรมพานิชย 

113 20974 นาง สมศรี สุขแกว 

114 21104 นาง สุภา ทรงอาวุธ 

115 21105 นาง วรุณี ชาติประสิทธิ์ 

116 21129 นายธนันต ฤทธิ์เทวา 

117 21130 นางสาว รุจิดา สุขใส 

118 21337 นาง นิภา เซงเข็ม 

119 21494 นางสาว พัตราภรณ ทีปรักษพันธุ 

120 21688 นาง สมร บริสุทธิ์ 

121 21868 นาง สิรีรัศมิ์ อมรพิทยากุล 

122 21913 นาย ศุภโชค พุทธิสารวิมล 

123 21997 นาง วรสนา ทองเอม 

124 22039 นาง สมร ฌอสกุล 

125 22212 นางสาว อุบล กลิ่นหอม 

126 22581 นาง ประไพ สุวรรณชนะ 

127 22841 นางสาวอรปภา ธีรกุลรักษ 

128 23603 นาย ราเมศย จันทรัศมีภัทรา 

129 23860 นาง ประนอม สังขคีรี 

130 24126 นาง สุพัธยา เพิ่มพูล 

131 24731 นาง พรประภา เชื้อชาญพล 

132 25073 นางสาว ปณิดา สุริยะจันทร 

133 25120 นาย รุสลัน เจะอารง 

134 25243 นาง ศะศิภากาญจน แกวพิลา 

135 25821 นางสาว ภัทรวดี สุวรรณหอม 

136 25867 นางสาว พัชราภรณ อินทรัตน 

137 25965 นางสาว วรงคกร นิลตีบ 

138 25966 นาย สันติ เจริญวัฒนะ 

139 26077 นาย จิรวัฒน จันทรทิพย 



506 

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณฯ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

140 26377 นาง นรารัตน บูหัส 

141 26505 นาง อรทัย คงเหมือน 

142 26526 นางสาว มุทิตา สุวรรณกิจ 

143 26693 นาย ศรัณยู สามเมือง 

144 26797 วาที่ ร.ต.หญิง นฤมล พิทยาธรรมทิตย 

145 26912 นาย อุกฤษฏ ธานีรัตน 

146 27069 นางสาว สมจิต ทองหยัด 

147 27168 นาง วราพร ธานีรัตน 

148 27469 นาง มยุพร ชัยภัทรรังสิมา 

149 27491 นางสาว กาญจนา ตะบองเพ็ชร 

150 27993 นาย ธนกฤต สุวรรณชาตรี 

151 28050 นางสาว รัชนีกร ศรีชุมจันทร 

152 28062 นางสาว วาสิฏฐี ชูโชติ 

153 28067 นางสาว กิสษณี ทวีผล 

154 28149 นาง ณัฐกฤตา จาริยะ 

155 28159 นางสาว รุงนภา ณะโมรา 

156 28160 นาย ศักนรินทร หมาดโหยด 

157 28161 นางสาว ใหมสุรีย สวาหลัง 



507 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 

โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00483 นางกมลรัตน สังขะกูล 

2 00664 นายชนวุฒิ จันทพัฒน 

3 00672 นาง สุทธิลักษณ วัฒนกุล 

4 01074 นาย พนม ทองเสน 

5 02720 นายวัลลภ วิริยะสมบัติ 

6 02973 นายถาวร ชิตวงศ 

7 02975 นางยุพิน ชูโชติ 

8 02978 นางอารีย บูรณะ 

9 02982 นางแอว นิลสุวรรณ 

10 02987 นางลัดดา ตุลยพงศรักษ 

11 02989 นางพิมพวดี วุนสน 

12 03000 น.ส. จันทนา ชลสุวรรณ 

13 03003 นายณสหธน บุญชูชีพ 

14 03005 นางเชาวนี คําสอาด 

15 03014 นายเผือน ดวงทอง 

16 03023 นาย ปรีชา กระจางแผว 

17 03025 นางนอบนอม อุยยก 

18 04992 นายศุภณัฐ เพชรรัตน 

19 06817 นาย อําพล เพ็ชรจํารัส 

20 07577 นายโอภาส เอื้อชูจิตต 

21 07667 นาย เจะหมัน บิลหรอหีม 

22 08430 นาง วไลวรรณ ไพศาล 

23 08826 นายถาวร นวลเทศ 

24 08827 นางราวรรณ แกวไพฑูรย 

25 09080 นายสมศักด์ิ วรรธนะเศรษฐ 

26 09536 นาง ธารทิพย บุญประเสริฐ 

27 09971 นางราตรี มณีโลกย 



508 

โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 10114 นางเพ็ญเพ็ชร วิไลศิลป 

29 10115 นายสาโรช วงศวัชรินทร 

30 10554 นาง อนงค หยูทอง 

31 10701 นางธัญญลักษณ สินสืบผล 

32 11045 นาย นิติพล มุณีกุล 

33 11529 นาง ภริตพร อุนะพํานัก 

34 11731 นายสรชาติ กุลนิล 

35 12085 นาง เสาวนีย ลิ่มไทย 

36 12512 นาง วันเต็ม นวลถวิล 

37 12993 นาง อัมภา มณีโรจน 

38 12995 นาย เดโช บัวทอง 

39 13449 นายเสถียร บัวขวัญ 

40 13488 น.ส. เฉลิมศรี หนอแกว 

41 13811 นาย วิวัฒน คงเหมือน 

42 14159 นาย ชุติพนธ เทพี 

43 14194 นาย สถิตย สมมาตร 

44 14215 นาง ธนัญญา อารมฤทธิ์ 

45 14303 วาที่ร.ต. รําไพพรรณ พงศาการณ 

46 14505 นาง นิกรณ อินทฤทธิ์ 

47 14512 นาย ถนอมศักดิ์ กิติเศวตจิต 

48 14912 นางจาริณี โชคไพศาล 

49 14940 นาย วิษณุ สาแกว 

50 15003 นาง ทรงพรรณ เที่ยงธรรม 

51 15547 นาย รณกร โชชัยพันธวงค 

52 15599 นาง จันทนา ศรีประยูร 

53 15615 นาง นพคุณ จันทรโชติ 

54 15616 นาง ขวัญตา รัตรสาร 

55 15778 นาง เสาวรัตน เอี่ยมตระกูล 



509 

โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 15826 นางกฤษณา วิริยะสมบัติ 

57 15992 นาง วาสนา พูลศร ี

58 15993 นาง วรรณรัฐ ฤทธิ์เทวา 

59 16028 นายสมบูรณ กลิ่นจันทร 

60 16874 นาง ธิติกาญจน อธิพัฒนเตชิน 

61 17403 นางมิ่งขวัญ หมัดอะหิน 

62 17538 นาง จุฑาทิพย ชัยบัณฑิต 

63 17647 นาง เอื้อนจิต วรรธนะเศรษฐ 

64 17773 นาง อังคณา หิ้นนุกูล 

65 17834 นาง ณัฐพร ผลเกลี้ยง 

66 18255 น.ส. อํานวยพร จันทรชม 

67 18551 นายนพดล แกวโชติ 

68 18835 นางปรีดา นวลเพ็ง 

69 18836 นางอําพร อุยกูล 

70 18939 นางปรีณา แสงแกว 

71 19245 นางนงนาฏ รัตนมณี 

72 19246 นาง ปรียา ทองกรด 

73 19247 นาง วรัทยา สุวัฒนะ 

74 19753 นาย ยุทธนา ชมเชย 

75 20112 นาย อารี บุญธรรมโม 

76 20270 นาง เมทินี มณีโชติ 

77 20461 นางสาว ภฤศญา เสนาบุณยกร 

78 20769 นางกัณญภัทร จินดาโชติ 

79 20792 นางสาว ณัฏฐณิชา ทองรอด 

80 21015 นางวิภา ทองไสย 

81 21043 นางสาว ปรีดา ขุนเพชร 

82 21266 นางสาว เนตรทราย คงอนุวัฒน 

83 21317 วาที่ร.ต. เกษม จุติสงขลา 



510 

โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 21344 นางสาว ณภัทร จะระแอ 

85 21445 นาง รุงกานต สังขถาวร 

86 21489 นาย อมร เฉลิมศรี 

87 21751 นางคนธรจ สงาเยี่ยม 

88 21752 นางบุญสม ศิวาโมกข 

89 21986 นาง เพ็ญญา มูเก็ม 

90 22144 นาย สุรชัย แซคู 

91 22535 นาง พัชร ี ดวงสุทธิ์ 

92 22555 นาง ประไพ นกนอย 

93 22579 นาย สวัสดิ์ สายแกว 

94 22692 นาง พัชรินทร จันทรงาม 

95 22710 นางสาว นิสา ชอบกิจ 

96 22747 นาง พันธณี เซงฉิม 

97 22799 นาง สุภาภัค พรหมสุวรรณ 

98 22813 นาง เพ็ญพิชชา สังขะชาติ 

99 22958 นาง เพ็ญศรี กลิ่นจันทร 

100 23070 นางสาว รัตนา กลาศักดา 

101 23090 นาย ธีระพันธ จุลแกว 

102 23325 นางสาว สิรินุช บุญชวย 

103 23409 นาย อรรถพล เกิดทพิย 

104 23456 นาย กรีเมธ ชูชวย 

105 23485 นาง พิมพสุภา ค้ําชู 

106 23527 นาง กุลนันทน แกวเคารพ 

107 23532 นางสาว แพรวศรี แกวมูณี 

108 23567 นาง เดือนเพ็ญ ดุษฎีอภิชน 

109 23582 นาย สหรัฐ บัวทอง 

110 23597 นางวิไล สุคันธพันธ 

111 23602 นาง สิริเพ็ญ จันทรัศมีภัทรา 



511 

โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

112 23612 นางสาว ยินดี ปานรุง 

113 23827 นาง เพลินตา พินิจสุวรรณ 

114 23992 นาย รณภบ สําเภาทอง 

115 24156 นางจิราพัชร วิริยะสมบัติ 

116 24157 นางหนูจิต ชวยยก 

117 24430 นางสาว อรอุมา รอดผล 

118 24589 นางสาว สุภาพร ยุทธโกศา 

119 24683 นางสาว จีรภา มณีรัตน 

120 24738 นางสาว ธันยรดา เนติ 

121 24791 นางสุนีรัตน พรหโมปกรณ 

122 24794 นาย วิพรรณ ขาวนวล 

123 24925 นาง ละออ ทองมาก 

124 24950 นาย ภาสกร ฉิมศิริ 

125 25352 นางสาว สิโรตม บุญเลิศ 

126 25472 นาง ชไมพร อรามวิทย 

127 25565 นางสาว ฉันทนา พรหมรักษ 

128 25643 นางสาว กมลชนก ศรีวรรณ 

129 25822 นาย เดโช ไพรแกว 

130 25953 นาง ชัชนิตย กิ่งแกว 

131 26024 นาง วิภา แสงทอง 

132 26099 นางสาว วัชรี หิดาวรรณ 

133 26328 นาง วาสนา อินทวงศ 

134 26444 นาย จรัล ไพฤทธิ ์

135 26484 นาง อรสา อุเหยะ 

136 26648 นางสาว จุฑาทิพย เงินแยม 

137 26882 นาง อุสเราะฮ หะยีหมัด 

138 27095 นาง เดนดาว สืบชนะ 

139 27098 นางสาว อมรรัตน แซหงวน 



512 

โรงเรียนหาดใหญรัฐประชาสรรค (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

140 27164 นางสาว ณฐมน เมงชวย 

141 27354 นาย ตรีศิลป รองเดช 

142 27618 นางสาว ศิวนาถ จินตวาณิชกร 

143 27806 นาง สิติอะหยาด หมีดเส็น 

144 27824 นาย ชาญชัย แซกวย 

145 28095 นาย บุญสนิท ยิ่งกุลมงคล 

146 28131 นาง อุไรวรรณ สุขทาน 

147 28203 นาย เด็จ ศรีทอง 

 



513 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม 

โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03408 นางอรุณี เทพนิมิตร 

2 04443 นางนทัย สุภากาญจน 

3 07537 นายมานพ แกวสนิท 

4 08336 นางเยาวภาส เสมสุขกร ี

5 09332 นาย ประวิทย หีมอะดัม 

6 09550 นาง จินตนา สุวรรณสิงห 

7 10248 นางพรทิพย จันทโรจวงศ 

8 10947 นายอรัญ นุยปลอด 

9 11331 น.ส.ประสพสุข หวังสุข 

10 11781 น.ส.สุธัญญา พงศสุธีนิเวศ 

11 12012 นาง ศรีประภา ขุมทอง 

12 12205 นายมานพ จันทรักษ 

13 12992 นาง อรวรรณ สะตะพันธ 

14 14267 นาง วรรณา ไชยภักดี 

15 14737 นาง จรัสศรี จันทรทอง 

16 14738 น.ส. แพว ชัยกิจ 

17 14800 นายนิกร ญาณวุฒโท 

18 14849 นาง เพ็ญณภัท ธรรมโชติ 

19 15262 นาง อํานวย สายพรม 

20 15518 น.ส. รัชนี ขันทกะพันธ 

21 15837 น.ส. วิลาวัลย แกวสิ้นสุด 

22 15846 นาง บังอร เพ็งรักษ 

23 16584 นาง จงดี ไทยตรง 

24 16675 นาย สมบุญ ผองผุด 

25 17040 นาย อนุกูล สายพรม 

26 17306 นาง เสาวภา สินยัง 

27 17441 นาง อาจินต บุญสราง 



514 

โรงเรียนหาดใหญพิทยาคม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 18827 นาง นิตยา ผลดี 

29 19020 นาง กฤษณา ทรัพยศิริ 

30 19075 นางเอมอร โชติชูชวง 

31 19118 นาง สุกัญญา สาครินทร 

32 19910 นาย วชิรพัฒน จิวานิจ 

33 20322 นาย บรรทม ละมายพันธุ 

34 21556 นาย มนิตย สินยัง 

35 22267 นาง ปรียา หนูดาษ 

36 23261 นาง ปนัดดา พอดี 

37 24710 นาง นงลักษณ แกวสุวรรณ 

38 24941 นาง บุญศรี บุญสกัณฑ 

39 24975 นางสาว รศนา กิตติวัฒน 

40 26926 นาย ชาคร ไชยทอง 

41 27924 นาง เปรมยุดา แจงเพียร 

 



515 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน 

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00509 นายคนิต พุทธกูล 

2 00521 นางปราณี สุวรรณสมนึก 

3 02211 นาย ประทุม เกื้อกูล 

4 02971 นายโกศล เกื้อสังข 

5 04292 นาง วาลี แกวอาภรณ 

6 04293 นาง รัชนีกูล ชนะวรรณโณ 

7 04296 นายผาด สุนทรไพโรจน 

8 04298 นายจรัญ มณีเลิศ 

9 04302 นาง วรรณา เอี่ยมเศวต 

10 04307 นาง กันยารัตน ปฐมนุพงศ 

11 04309 นาย ประคอง ชัยกูล 

12 04313 นาย หิรัญ เพชรรัตน 

13 04314 นาง วีณา กลับอําไพ 

14 04315 นาง นทสรวง โพธิพงศา 

15 04319 นางสุมนา ลิ่มทอง 

16 04324 นายอํานวย กลับกลาย 

17 04328 นาง พัชร ี โขมพัฒน 

18 04330 นาง สุนี ไพชํานาญ 

19 07249 น.ส. ประกอบ จินดาดํา 

20 07876 นาง ดรุณี นุราช 

21 07934 นาง จํานรรจ ศรประสิทธิ์ 

22 08089 นาย สมปอง แกวนิล 

23 08261 นาง จินตนา รัตโนดม 

24 08379 นาย ชํานาญ พินกลับ 

25 09126 นาง จันทิรา การีรัตน 

26 09173 นาง ปฐวี พินกลับ 

27 10282 นาง สิริมา ชัยกูล 



516 

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 10878 นาง วิรภรณ กลาหาญ 

29 11148 นาง ชุลี บุญมาศ 

30 11977 นาง นงลักษณ ภูวญาณพงศ 

31 12111 นาง สุวภา ละอองจิตต 

32 12793 นาย สุนทร คนธารักษ 

33 13244 น.ส. อําไพ มุสิกะไชย 

34 13693 นางพรทิพย ธรรมา 

35 13697 นาง จิราภรณ พันธอุบล 

36 13770 น.ส. จงกลน ี เองชวน 

37 13799 นาย ไพฑูรย พิทักษปทมกร 

38 15124 นายวิลาพ อุทัยรัตน 

39 16061 นาง พิมพผกา อนุสาร 

40 16084 นาง อรัญญา คนธารักษ 

41 16434 นาง ธิดา นิลประยูร 

42 16567 นาย ดิเรก อินทรทองชวย 

43 17031 นาง ณิชาภา หนูคง 

44 17984 นาง นัฐสุดา กิจรักษา 

45 18061 นาง สุไรหยา หลีสันมะหมัด 

46 18273 นาย ปรีชา ศรีสมัย 

47 18424 นาง ฉัตราภรณ ธรรมรักษา 

48 18425 น.ส. สุภารัตน ชโนทาหรณ 

49 18426 น.ส. พิมพร บุญนะรัตน 

50 18460 นาย ศักดา ยุทธโกศา 

51 18560 นาง โสพิศ นวนดํา 

52 19623 น.ส. นฤมล ยงกําลัง 

53 20946 นาย ชํานาญ พฤกษเมธากุล 

54 21686 นางสาว พัทธิชานนท อวะภาค 

55 22129 นาง สารภี เพชรสุวรรณ 



517 

โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 22471 นาง ประคอง ทองรมย 

57 22472 นาง รัชนีกร เจษฎารุงโรจน 

58 22665 นางสาว โสรยา ชุมประมาณ 

59 22947 นาง ณัฐชยา ภูริปญญานนท 

60 22983 นาย กังวาน ไตรสกุล 

61 23145 นาง ธัญญารักษ ไตรสกุล 

62 23146 นาง อําพร กั๋งเซง 

63 23769 นาง วิมล ชอชู 

64 24076 นางสาว อัจฉรา ไฝมณี 

65 24077 นางสาว ขวัญสุดา ขันแกว 

66 24365 นางยุพเยาว วารีกุล 

67 25119 นางสาว กัลยา ทองแกว 

68 25557 นาง นูรลี โสะขาว 

69 25615 นาง สาลินี เย็นใจ 

70 26910 นาง ประภาพร อุไรรัตน 

71 27110 นาง มีนา โตะแอ 

72 27742 นางสาว วิวรรธนชา บุญละเอียด 

73 27834 นาย สมวุฒิ กุลพุทธสาร 



518 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00632 น.ส.อุบล มั่งม ี

2 00634 นายเสถียร สุวรรณมณี 

3 00637 นายมนูญ ขุนแกว 

4 00640 นายประเสริฐ พรหมเพชร 

5 00643 นางจําเปน ไชยมณี 

6 00646 นางไพศร ี ชิตณรงค 

7 00652 นาย นิรันดร วิจะสิกะ 

8 00654 นาย เลิศ ปานลาย 

9 00660 นาย นิโรจน สุวรรณนาคม 

10 00661 นาง สุณีย พรหมพิทักษ 

11 00670 นายอินทรศักด์ิ ปยะชาติ 

12 00674 นายเดชา พรหมรักษ 

13 00677 นายแนม หนูโยม 

14 00691 นาย สมพร นวลศรี 

15 00694 นายจิระ บุญรัตน 

16 00704 นางประไพ เพชรพิมพพันธุ 

17 04304 นางอิศรารัตน เสมอวงศ 

18 07794 นาย อรุณ มีสุขศรี 

19 07891 นางนัฐพัจน ไตรภูมิวรพงศ 

20 07892 นางดรุณี ลาบีอี 

21 08045 นาง วิลาวรรณ เมืองทัง 

22 08735 นาย ชาญชัย วิจะสิกะ 

23 09037 นาย สมชาย วิศิษฐเสถียร 

24 09199 นาง สุขุมาลย ชิตานนท 

25 09224 นาง อรวรรณ พานิช 

26 09245 นายขนบ ชิตณรงค 

27 09247 นายสถาพร สุขมาตย 



519 

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 09586 นาง มะลิ ลิ่มมณีธร 

29 09706 นาง ยูถิกา ลางคุลเกษตริน 

30 09847 นาง นุศรา ศีระดิษพงค 

31 10210 นายสุทิน กิ้มหิ้น 

32 10620 นาง อํานวยพร จีนฉาย 

33 11317 น.ส. กุลญาดา บุญเจริญเดโช 

34 11788 นาง สุดโสภา วงษชนะ 

35 12030 นาง ยินดี ผลทอง 

36 12094 นางบุญเจือ ภัทรพงศพันธ 

37 12241 นาง สุภาณี วิจะสิกะ 

38 12527 นาย บุญณพงศ บุญมณฑิรา 

39 12528 นาย นิตินาม สีพุฒ 

40 12898 นายไพโรจน เจนสุนทรระวี 

41 12950 น.ส. หัสญา ชุมประยูร 

42 12961 นาย วิรัตน ดําแปน 

43 15357 นาย กิตติ์ภูมิ คงศรี 

44 15496 นางชมชนก สุวรรณมณี 

45 17330 นาง วาณี ระสุวรรณ 

46 17434 นาง สารภี เทพคงคา 

47 17604 นางฉันท วงษชนะ 

48 18060 นาง บัวทิพย เอี่ยมศิริ 

49 19064 นาง สุพรรณี เจริญมาก 

50 19296 นาง ทัศนภร สมพงค 

51 19543 น.ส. เสาวนิตย อินทรแกว 

52 20654 นางสาว วรรณเพ็ญ วงศสุคนธ 

53 20929 นางสาว จินดา รัศมี 

54 21870 นาง วิมล พรมโพธิ์ 

55 22035 นางสาว อุชาณีย พูลขวัญ 



520 

โรงเรียนรัตภูมิวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 23068 นางสมฤทัย ชูทิพย 

57 23492 นางสาว กาญจนา แกวมูณี 

58 23493 นาง ดุสิดา ไชยสวัสด์ิ 

59 23764 นางสาว รัตนา สุนสระบุตร 

60 23765 นางสาว ปรีดา ปลองออน 

61 24155 นางวัลลี สนธิกุล 

62 24697 นางสาว รุงนภา มุสิกะวงศ 

63 24711 นาง ทองทิพย มนตรี 

64 25064 นางสาว นิยม แกวณรงค 

65 25629 นาย สัญญา แซจิ๋ว 

66 26685 นาง วิไลรัตน บูระเพชร 

67 26807 นาย กิตติศักด์ิ ปลองนิราศ 

68 27040 นาง จิราณี สุวรรณมณี 

69 27165 นาย ทวี แซจิว 

70 27329 นาย ประเสริฐ พราหมณโต 

71 27776 นาง ปราณี นิลวงศ 

72 27918 นาย อนุสรณ สมบัติดี 

73 28221 นาย ไกรฤกษ วิฬาสุวรรณ 



521 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2 สงขลา 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2 สงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00668 น.ส. ลดาวัลย กาญจนะ 

2 07253 นายมานพ คงยะฤทธิ์ 

3 11795 นาย อธิศ เพ็งแกว 

4 12377 นาง ภัคนลิน ทองศรีจันทร 

5 12489 นาง ชุติมา มั่งทองคํา 

6 12833 นายฉลองรัฐ พงศอรุณ 

7 13103 นาย ประจิตร สุวรรณรัตน 

8 13149 น.ส. โศภิษฐา คงชื่น 

9 13223 นาง กัลยารัตน อิสระทะ 

10 13384 นาย ประจักร ขุนเพชร 

11 13516 นาง สุภาพรรณ สุวรรณโณ 

12 13769 นาง จินตนา สุขอน 

13 14613 นาง นิภา บุญทอง 

14 14987 นาง พวงเกสร ณ รังษี 

15 16323 น.ส. พิไรพร นวลนุน 

16 16698 น.ส. อุไร สันหมาน 

17 16779 นาย พนมยงค นวลพรหม 

18 17375 นาง ศุลีมาศ บุญชัด 

19 17490 นาง สวาท กระจายศรี 

20 18093 น.ส. นงพร สวางศรี 

21 18410 นาย ทรงยศ เพชรกาญจน 

22 18463 นาง ประคอง ประดับจันทร 

23 18665 นาย มานพ จุลิวรรณลีย 

24 18706 น.ส. ไตรรัตน ศรีระสันต 

25 18729 นาง ณวลนอย บัวเงิน 

26 18747 น.ส. สุวิมล ยีหมัดอาหลี 

27 18974 นาง ลดาวัลย มะเดื่อ 



522 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2 สงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 19694 นาย สายัณห รักชุม 

29 20004 นาง ลภัสรดา พฤกษพงศ 

30 20715 นาง กัลยา เรืองณรงค 

31 20904 นาง อุชญา สังแสตมป 

32 21238 นาย กันตพงศ สีบัว 

33 22682 นาย อุศมาน หลีสันมะหมัด 

34 23324 นาย เที่ยงทอง ไชยสวัสด์ิ 

35 23688 นาง ยาวี เฉิดฉิ้ม 

36 23753 นาย อนันต หวันอาหลี 

37 24806 นาย วุฒิพงษ อําภัยฤทธิ์ 

38 24807 นาง จิราตรี บุญยอด 

39 25082 นาง ปตุพร ธรรมโร 

40 25188 นางสาว มูหนะ หลาหลี 

41 25287 นางสาว ดวงเพ็ญ เมียนแกว 

42 25456 นาย รอหมาด หมันดี 

43 25458 นาย อํานวย เพชรนุม 

44 25459 นาย วรวุฒิ พูลพิพัฒน 

45 25999 นางสาว ตรีทิพย อัครพงศ 

46 26827 นาง พิมล เถาถวิล 

47 26835 นางสาว รัตนตยา พิบูลยผล 

48 26859 นางสาว พาฝน บูรณธรรม 

49 26864 นางสาว ขนิษฐา บุญเตโช 

50 27503 นาง วีนัส ฆังคะมะโน 

51 27506 นาย ทศพร ชิตมณี 

52 27507 นาง สุรีพร ชิตมณี 

53 27720 นาง ซารียา จิสวัสดิ์ 

54 28003 นาย สุรัตน เจนจิตภักดีเดชา 

55 28081 นาง ศิริยา นาฑี 



523 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนควนเนียงวิทยา 

โรงเรียนควนเนียงวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01068 นายสมเพียร ทองกุล 

2 01069 นาง วลัย ธนานุสนธิ์ 

3 01070 นาง อฑิภา รังสิปภากิจ 

4 01077 นาย สําเนียง รักภักดี 

5 01084 นาย มานพ วรรณกูล 

6 01092 น.ส.ธารี ไชยแกว 

7 01094 นายปรีชา เสมพิพัฒน 

8 01096 นาง รัชนี จันทนะ 

9 01097 นายสมศักด์ิ เพชรพรหมศร 

10 01100 นายธนภัทร จันทนะ 

11 01103 นาง กฤษณา รักภักดี 

12 01105 นาง วรรณา เสนาวรรณ 

13 01181 นายพิชิต ศรีรัตน 

14 04016 นายชําเลือง เสวีพงศ 

15 06369 นายบัญชา ทิวทัศน 

16 07608 น.ส. สายชล ทองมี 

17 08026 นาง สุณีษา ชูติระกะ 

18 08182 นางนงลักษณ รัตนดากุล 

19 08184 น.ส. วรรณา คีรีธาร 

20 08187 นาย ครวน ชุมสุวรรณ 

21 08722 นาย สมมาตร อุตพรณ 

22 08764 นาง วิไล เหมือนจันทร 

23 10066 นาย บุญเอก ยอดสังข 

24 10473 นายประเสริฐ ขันติสุวรรณ 

25 10976 นายสวัสดิ์ สุวรรณรัตน 

26 11095 นาง จุรี คงฤทธิ์ 

27 11182 นาย ประคอง ประทุมวรรณ 



524 

โรงเรียนควนเนียงวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 12333 นายฉอง จันทสระ 

29 13009 นายทวีศักดิ์ วนไชยยศ 

30 13327 นาย ประเสริฐ จันทรภาพ 

31 14428 นาย วีระ เสนาวรรณ 

32 14859 นาง วรรณา พันธศรี 

33 14881 นาง ศิริกัญญา จันทรโชติ 

34 15092 นาง ละมัย อินทรจันทร 

35 15134 นาง พิม เครือกอน 

36 15206 นาย ตุย จันทรังษี 

37 15209 นาย ประเวช ทองนพคุณ 

38 15488 นาง ราตรี จันทศรี 

39 16132 นางอรปภา ชัยเพ็ชร 

40 16134 นาง สุวิมล โกศลสุรัตน 

41 16718 นาย ปรีชา พันธศรี 

42 16873 นาย อนันต แกวอัมพร 

43 16982 น.ส. เสริมศรี ศรีรัตน 

44 18169 นาง สุรจิตร บัวเพชร 

45 18411 นางสาว กตัญชลี ทองเจือเพชร 

46 18574 น.ส. ลัดดา ฆังคะมะโน 

47 18922 นาง ประนอม กอเกื้อ 

48 19375 นาง ลัดดา จุลเสวต 

49 19376 น.ส. วัชรี ปริยศิลา 

50 19980 นาย มนตรี ธรรมธาดา 

51 20090 นาง ประทุม บัวเพชร 

52 21525 นาง กุลสนา เอียดบุญ 

53 21589 นาง มนัชยา ชูมณ ี

54 22576 นางสาว จุรีรัตน ติ้นสั้น 

55 22780 นาง รุงญาดา ศรธรรมกุล 



525 

โรงเรียนควนเนียงวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 23251 นาย สาโรจน คงฤทธิ์ 

57 23443 นาง ชลธิชา ธรฤทธิ์ 

58 24229 นาย ชินพงศ จุลบุตร 

59 25626 นางสาว สุฌาณนธี ไชยเหมวงศ 

60 25725 นาย สุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด 

61 25779 นางสาว ชวินดา ชูวงค 

62 25780 นางสาว ศิริ สุวรรณปาน 

63 25904 นางสาว ไสว ไชยสาล ี

64 26025 นาง สุทธิกา คงพูน 

65 26511 นางสาว วนิดา วงคราชสีห 

66 27235 นางสาว รัตมณี พิบูลย 

67 27312 นาย อนุพันธ เขตบุญพรอม 

68 27764 นางสาว ศยามล จัลวรรณา 

 



526 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนคูเตาวิทยา 

โรงเรียนคูเตาวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10250 นางเกษร จันทฤทธิ์ 

2 10481 น.ส. ปราณี ดําสองสี 

3 12438 นายสมศักด์ิ เบญจสุขสวัสดิ์ 

4 12472 นาง วัชรี จันทชาติ 

5 13636 นายนิพนธ ฉิมม ี

6 14199 นาย สวาง ณรงครัตน 

7 14971 นาย อนุวัฒน รัตนมณี 

8 14972 นาย หิรญั เถาถวิล 

9 15223 นาย สายัณห นารถกลับ 

10 15596 นาง วัชรี มีประดิษฐ 

11 15848 นายประชา เมืองจันทร 

12 16060 นาย ฉา อําไพ 

13 18580 นางละออ บัวขวัญ 

14 18625 นาย โชคชัย ชัยธรรมโชค 

15 19041 นาย เถกิง สุวรรณสิงห 

16 26688 นางสาว ชุติมา กองศิริวงศ 

โรงเรียนบางกล่ําวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02689 นาง พิชสญาภรณ เพ็ชรสุวรรณ 

2 04340 นาง นิรัตน สุขสวัสดิ์ 

3 08041 นายอุทัย ลือขจร 

4 08600 นาย สาคร ศรีทวีป 

5 09520 นาย เอิบ ทองตราชู 

6 09521 นายวีระ วรรณชาติ 

7 09522 นาง กรรณิการ แกวชนะ 

8 10650 นาย เริงพร พงศพิทักษ 



527 

โรงเรียนบางกล่ําวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

9 10942 นาง ดรุณี ถาวรนุกิจกุล 

10 12382 นาย มานพ บุญฤทธิ์ 

11 12577 นาย ไพโรจน สุวรรณรัตน 

12 13110 นาง อารีย อินสุวรรโณ 

13 13240 นาง สุมาลี บัวศรี 

14 14280 นาง สุวณี กาหาวงศ 

15 21641 นาง แชมชอย ใยขันธ 

 



528 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรพิทยา 

โรงเรียนหาดใหญเจริญราษฎรพิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 07306 นาง วรวรรณ พุทธศุกร 

2 09172 นาง มนัสรี ศิริเทพวัฒนา 

3 13116 นาง รักษิณาภรณ เพชรรัตน 

4 14443 นาง กาญจนาวรรณ แกวโชติ 

5 15828 น.ส. สุนี เหล็บบินหละ 

6 16133 นาย วินิจ เสงเสน 

7 16577 นาง วันดี ชัยปาน 

8 16587 น.ส. อมรรัตน แกวเกลี้ยง 

9 17030 นาย ประโสบ เวชกะ 

10 17171 นาง สมพร แกวสด 

11 18704 นาง อุไรวัลย วรจินต 

12 18833 นาง สุภาพ สังขสงฆ 

13 20028 น.ส. ศรีวิไล ยลสุริยันวงศ 

14 20392 นาง จุรีรัตน มูลติไชย 

15 20579 นาย สิโรตม เกิดทิพย 

16 22410 นาง จีรนลย สังขแกว 

17 22453 นาง พฤษกรณ วรรณภัณฑพินิจ 

18 22693 นาง สลักจิต วงคจันทร 

19 22730 นาย รอเก็ม ทวีโสะ 

20 23273 นาง อาภร ทินนิมิตร 

21 23946 นายดรุณศักด์ิ วิริยะสมบัติ 

22 27196 นาง นัทยา บุญปราบ 



529 

โรงเรียนรัตนพลวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04333 นาย ประภาส โขมพัฒน 

2 04464 นาย ประเสริม ไพชํานาญ 

3 07657 นายพีระ นพรัตน 

4 08091 นายสําเริง สุขสวัสดิ์ 

5 08092 นาย นิคม คงศรี 

6 08324 นาย นอม แกนจันทร 

7 12264 นาย ธวัชชัย ชีชาง 

8 13918 นาย อํานาจ ไหมพรม 

9 14700 นาง รัตนา แกวประดิษฐ 

10 15597 นาย ธิติ รามแกว 

11 17357 นายไกรฤกษ มงคลสินธุ 

12 18961 นาง สุภวรรณ ทองคโชค 

13 23369 นาง ธิดา บุญญานุวัตร 

14 24429 นาง นุชนารถ ศิริพรหม 

15 27355 นาย เสรี อินทรคง 

โรงเรียนปากจาวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 09414 นาย ศักดินันท เหมมัน 

2 12419 นาง ผาด เตชะนิยม 

3 14426 นายกิตติ ยะติวัฒน 

4 18161 น.ส. อาทร รักสายฤทธิ ์

5 18168 นาย สงวน บัวเพชร 

6 19063 น.ส. อาพร สุวรรณประไพ 

7 19244 นาง นันธชา โชติระโส 

8 25220 นาย รัฐเขต ณ นคร 

9 25395 นางสาว วิมล วงษใหญ 

10 25429 นาง จรรยา หนพูุม 



530 

โรงเรียนปากจาวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

11 25952 นาง ธาดา ปานแกว 

12 27131 นาย กิบลี ใบเต 

13 28048 นาย คมกฤช นิลวิจิตร 

 



531 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00487 นายประสิทธิ์ จันทรัตน 

2 01682 นายวิมล จําปา 

3 01811 นางผการัตน แกวขาว 

4 01947 น.ส.จันทิมา เจนรักสุขุม 

5 02206 นาง ชะเอก คงเอียด 

6 02207 นางอนงค ลําพูน 

7 02208 นายสมชาย ชัยบุญ 

8 02216 นาง อุบล สุชลสถิตย 

9 02218 นายนิกร สงวนศิลป 

10 02219 นายพิพัฒน สิงหหน ู

11 02227 นายประสิทธิ์ มุสิกเกษม 

12 02228 นายลิขิต เทพศรี 

13 02229 นายวรชาติ สุชลสถิตย 

14 02234 นาง พรทิพย เทพมณี 

15 02238 นาย นิทัศน รัตนะ 

16 02239 นาง พรเพ็ญ รัตนะ 

17 02265 น.ส. วีณา พาศิริ 

18 02266 นาย จิรพันธุ สุขปาละ 

19 02267 นาย พยุง จันทรัตน 

20 02268 นางอรุณี คลอยอรุณ 

21 02269 นาง ชวนพิศ เฉลิมวัย 

22 02286 นาย อดุลย เด็นจิ 

23 02287 นายอนุชิต เสนะพันธุ 

24 03442 นางละออง รัตนชล 

25 04028 นาย ฉลอง คชพลายุกต 

26 06838 นาง สุชิรา ศรียะพันธุ 

27 07295 นางนิตยศรี จันทร 



532 

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 07707 นาย วิสิทธิ์ ทองนอก 

29 09952 นายสมมิต เพ็ชรภักดี 

30 10332 นางวิชชุตา หอมอุทัย 

31 10940 นาย สืบศักดิ์ กาญจนา 

32 11062 นาย วิรัตน แกวรัตน 

33 12350 นาง วาสนา แกวยวน 

34 13838 นาย อาทิตย มะลิแกว 

35 14494 นาง จําลักษณ นอยกูด 

36 14904 นาย สุพจน เรืองแกว 

37 14944 นาง ทิพวดี นิลรัตน 

38 15163 นายถาวร สุวรรณรัตน 

39 15655 นาง ถนอม เพชรมณ ี

40 15911 นาง ยุพา ชาลีผล 

41 15913 นางพนิดา จันทรัตน 

42 16052 นาง สมฤดี เรืองแกว 

43 16181 นาง นวลนอย บุญฤทธิ์ 

44 16743 น.ส. มุจลินท คณะทอง 

45 16872 นายพงษ แกวทัศน 

46 17877 นายสุพจน ลําพูน 

47 18179 นาง บุปผา พรหมหมวก 

48 18214 นาง จารีย ยอดราช 

49 18215 นาย สมชาย กิ้มเจริญ 

50 18239 นาง สาลี เสียมใหม 

51 18897 นาย วสิน พรหมทอง 

52 19420 นาย สําราญ บุญเพ็ง 

53 20307 นาง สุวิมล จันทรขาว 

54 20375 นาย โอภาส ไชยรัตน 

55 20469 นาย ประภาส เพชรรัตน 



533 

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 20528 นางสาว นันทิยา หลีดํา 

57 21000 นาง อาริญา วงศมา 

58 21013 นางสาว ภานุมาศ นิคมรัตน 

59 21321 นาง วันทนา กอบบุญ 

60 21347 นาย สุชาติ แกนเพชร 

61 21594 นางสาว สารภี ศิริอนันทพัฒน 

62 23737 นาย ไพรัช ศิริเมฆ 

63 24207 นางสาว อรพิน เพชรมณ ี

64 24386 นาง มะลิวัน เพ็ชรทอง 

65 24441 นางสาว ยาลิตา เตะหมัดมะ 

66 24901 นางสาว อาซีซะ มะดีเระ 

67 24958 นาง ศศิพัชร ศรีขวัญ 

68 24959 นาง วรรณทนา จิตพันธุ 

69 24960 นางสาว อภัสรา ชูหิรัญ 

70 26092 นาย เรวัตร นรนวล 

71 26158 นาย สามารถ สาหีม 

72 26179 นาง กิติยา แสวงรัฐ 

73 26235 นาย อุเทน นวลศรี 

74 27115 นางสาว นิภาพร กาหมาแลหมัน 

75 27483 นาง วราภรณ ดุริยาฤทัย 

76 27602 นางสาว อุมาวดี เส็นอุมา 

77 28179 นางสาว สุภาพร แซหลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



534 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนเทพา 

โรงเรียนเทพา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03441 นาง ชุติมณฑน คําสะระ 

2 07241 นาง จํารวย ทองสินธุ 

3 07245 นางจินตนา ปริศวงศ 

4 07250 นางเอมอร ณ เทพา 

5 07251 นายณรงค แกวเกาะสะบา 

6 07255 นายสืบสกล เจริญชล 

7 07264 นายวินัย พรหมสมปาน 

8 07270 นาง ประจวบ เหนี่ยวทอง 

9 07283 นาย สุภาพ ณ เทพา 

10 08452 นายเกียรติพร บุญศิริ 

11 09154 นางประภาพร แกวเกาะสะบา 

12 11906 นาย ทนงศักดิ์ ทองสินธุ 

13 12552 น.ส. ประดับ แกวเกาะสะบา 

14 12601 นาย โสภณ เพชรสุวรรณ 

15 13035 นาย ศุภชัย แกวเกาะสะบา 

16 13441 นายสมปอง หนูสังข 

17 14021 น.ส.สมจิตต ปงธิกุล 

18 15296 นาย อานนท บูเอียด 

19 16999 น.ส. เกศวิไล หนูปลอด 

20 18564 นาง ปราณี ชูมณ ี

21 18994 นาง ธัญลักษณ บางัสสาเระ 

22 19672 นาย มงคล ทองเปนไชย 

23 20225 น.ส. วรนุช อินทรศรีสุข 

24 20390 นาย ไพรัช อุไร 

25 20391 นาง นุศรา อุไร 

26 20999 นาง อาสีซะ มาลินี 

27 21001 นาง นฤมล ศรีทวีวัฒน 



535 

โรงเรียนเทพา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 21054 นาย เกษม รัตนโชติ 

29 21416 นาง ศุทธิษา หมัดสุสัน 

30 21436 นาง จิราภรณ เกื้อเสง 

31 22071 นาง สุดรัก พัฒนพงศ 

32 22397 นาง จิตตพิร จันทรัตน 

33 23433 นางสาว สาสนะ บาเหม 

34 24132 นางพัชรี แกวมุสิก 

35 24136 นาง ยามีละ สองเมือง 

36 24149 นาง ไหมเสาะ สามาน 

37 24150 นางสาว ตอฮาเราะห ลาบุรี 

38 24151 นางสาว วราภรณ ยกรัตน 

39 24339 นาง สาธนี ประดินิธิ์ 

40 24440 นางสาว ไพรินทร แกวคง 

41 24858 นาย ชัยณรงค สวนจันทร 

42 25223 นาง กิติมา สละจิต 

43 25614 นาย ธนายุ ขุนนุย 

44 25709 นาง สุกัลญา ธนามิตต 

45 26224 นางสาว อัฟนาน อัลมุสตอฟา 

46 26588 นาง อารยา บุตรงาม 

47 27539 นาย มรุต หมานเตะ 

48 27833 นาง จิราพร จุลพันธ 

49 28217 นาย ไชยวัฒน นวลเจริญ 



536 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนสะบายอยวิทยา 

โรงเรียนสะบายอยวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04015 นางประจวบ บุญแกวขวัญ 

2 04021 นาง นพภาพร ศรีสุข 

3 04022 นาง บัวศรี สุกไกร 

4 04029 น.ส.วันทนีย สวาสด์ิธรรม 

5 04032 นาง ไพรพักตร สารวงค 

6 04037 นางจิตรา ศรีเงินถม 

7 04039 นาย ยุทธนา สุกไกร 

8 04045 น.ส.กฤชมล รัตนบรรณกร 

9 04053 นาย ชัยยันต ศรีสุข 

10 04054 นาง สุนทรีพร ผองแผว 

11 05282 นายเฉลิม รักษกุล 

12 08173 นางแฉลม พงศนิรันดร 

13 08383 นาย ทวี ผองแผว 

14 08384 นาย สิทธิ์ ชุมพร 

15 09880 นาง อนงคพร มณีออน 

16 10734 วาที่ ร.ท. ทวิทย ออนพรม 

17 11361 นายสมใจ เพ็งสม 

18 11423 นาง อัญชิสา บุญทอง 

19 12136 นายอนุวัตร ยอสมเพชร 

20 12170 นางสาว นิตยา บุญสง 

21 12273 นางอาภรณ แกวเกาะสะบา 

22 12866 นาย วิชัย แกววิเชียร 

23 13154 นาง รุงญาดา เตชะสุขิตกุล 

24 13660 นาง สุพัฒชา อินทันแกว 

25 14044 นาย ดลธร เตชะสุขิตกุล 

26 14325 ส.อ. นิวัตร มณีโชติ 

27 14421 น.ส. สุภาภรณ อุมาศิลป 



537 

โรงเรียนสะบายอยวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 14837 น.ส. อาภรณ เอี่ยมตระกูล 

29 14943 นาง ชิษณุช ชาตะพล 

30 16627 นายชิต เต็มสั้น 

31 18041 นางมาลี แกวอุไทย 

32 19051 น.ส. แสเราะ ดามันดะ 

33 20310 น.ส. พาตีตะ เลาะสุหลง 

34 20647 นาง เรวดี แกววิชิต 

35 21283 นาย ชินวัฒน ณ พัทลุง 

36 22402 นาง อาซีซะ หมันหลี 

37 22595 นางสาว พิชญสินี แกววิชิต 

38 25121 นางสาว อนรรฆวรรณ ขวัญเจริญ 

39 26435 นาย พิพัฒน ทองคํา 

40 28198 นาย สมัย ชํานาญกิจ 

41 28235 นาง ปภัชญา ศิริพันธ 

 



538 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนสะเดา"ขรรคชัย กัมพลานนท อนุสรณ" 

โรงเรียนสะเดา"ขรรคชัย กัมพลานนท อนุสรณ" 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00522 นางสมพิศ ศักดิ์ยโศ 

2 00524 น.ส.ญาณี ยิ้มมงคล 

3 00525 ร.ต.ยะมิน เส็นยีหีม 

4 00527 นายนคริทร มณีรัตนาศักดิ์ 

5 00529 นายมานพ นํา 

6 00530 นายประจักษ ศักดิ์ยโศ 

7 00539 นางขัตติยา สันหวัง 

8 00541 นายบุญลาภ ถาวรภักดี 

9 00544 นางวชิรา นวลเจริญ 

10 00545 น.ส.เพ็ญศรี วชิรพิเชฐ 

11 00549 นางประภา สิริกรวิวรรธน 

12 00551 นายพึงใจ สิทธิฤทธิ์ 

13 00556 นาง ปุณิกา รวมบัว 

14 00559 น.ส.พิกุลชาติ สงสมพันธ 

15 00561 นางพรรณี ยิ้มขาว 

16 00563 นายนัทธจินต พัชรวิริยานนท 

17 00565 นางเบ็ญจมาศ สิทธิฤทธิ์ 

18 00572 นาย วิญญา คชเสนี 

19 04017 นายพนม ศิริบุญโญ 

20 07662 นางบุญยืน พรอมมูล 

21 07663 นายสมศักด์ิ พรอมมูล 

22 07671 น.ส. โสภิต ยุทธโกษา 

23 08847 น.ส.วิไลรัตน ออนเปยม 

24 08850 นางสุจิตรา เจริญ 

25 08851 นาง รัชนี วนาพิทักษวงศ 

26 08852 น.ส. จรวยพร ประชุมวรรณ 

27 08890 น.ส. ประพิมพ ตฤตียปุตรานนท 



539 

โรงเรียนสะเดา"ขรรคชัย กัมพลานนท อนุสรณ" (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 08961 นางมาลี จงเปาหยิน 

29 09531 นาง สุหริ ชูโตชนะ 

30 10294 น.ส.กนกพร ดิลกอุดมชัย 

31 10660 นาง รุงรําไพ ยีตํา 

32 10661 นาย วินิต ยีตํา 

33 10821 นาง กฤษณา จันทนะ 

34 11019 น.ส. สุมาลี แซจู 

35 11090 นาย สุชาติ กาเหย็ม 

36 11131 นาย สุจริต จิตตภักดี 

37 11616 นายสนาน วารีกุล 

38 11617 นาง นอย ใสแวว 

39 11785 นาง สิรสิรี กาเหย็ม 

40 11826 นาย วีนัส บุญฤทธิ์ 

41 11914 นาง รอมีอะ หวันเตะ 

42 12271 นาง วิภารัตน เอี่ยววัฒนา 

43 12319 นาง สปน ยศดํา 

44 13132 นาง อารม พรหมรักษ 

45 13886 นาง มุกดา เบ็ญหมัด 

46 14067 นาง สุภาวดี คงแกว 

47 14120 นาง อัญชนา ทองมาก 

48 14121 นาง จิราภรณ ศิรินวล 

49 14122 นาย ดํารงค สิงหรัตน 

50 14342 นาง อภิญญา หรับจัน 

51 14788 นาง จินตนา ตฤตียปุตรานนท 

52 14836 นาง ละเอียด อินทวังโส 

53 15062 น.ส. อรวรรณ สุนทรโรจน 

54 15822 นาง สมบูรณ ปุยเจริญ 

55 16184 นาย โอภาส เอี่ยววัฒนา 



540 

โรงเรียนสะเดา"ขรรคชัย กัมพลานนท อนุสรณ" (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 16400 น.ส.สุชาดา ธรรมปาโล 

57 18229 น.ส. ณัฐนันท บุญชูชวย 

58 18234 นาง บุศยรินทร คลายมณี 

59 18366 นาง สมใจ สินสโมสร 

60 18554 นาย บุญมา กัติยัง 

61 18555 นาง บุปผา กัติยัง 

62 18754 นาง เนตรณพิศ สุวรรณโรจน 

63 18759 นาง เพชรา รัตนมุสิทธิ์ 

64 19970 วาที่ ร.ต.หญิง วิภาวดี สุวรรณรัตน 

65 20947 นาง อนันดา ไชยกุล 

66 20949 นาง กัลยา วรกุลชัยวัฒน 

67 20982 นายอดิศักดิ์ เลิศนิลกาญจน 

68 21018 นางสาว นันทนกาญจน เหมือนแปน 

69 21019 นาง จิราภรณ พรมสะอาด 

70 21108 นาง บุญมา ภูแดง 

71 21109 นาย โชคดี ภูแดง 

72 21184 นาง เสาวณี สุวลักษณ 

73 21191 นางสาวเพ็ญวดี เหมบุปผกะ 

74 22412 นางสาว เสาวนีย พงษลมิานนท 

75 22413 นางสาว วรรณา บางเสน 

76 22415 นางดวงพร ประชุมวรรณ 

77 23132 นางสาว พัฒิยา เพชราภินันท 

78 23147 นางสาว พินันทา วงศจินดา 

79 24294 นาง อทิรัตน ยอดพงษา 

80 24395 นางสาว สุมดี บุญประกอบ 

81 24428 นางสาว กนกพร คลายดวง 

82 24693 นางสาว มนทิรา อุปถัมภ 

83 24943 นาง บงกช เธียรพิทยามาศ 



541 

โรงเรียนสะเดา"ขรรคชัย กัมพลานนท อนุสรณ" (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 25525 นาย อรรถกร ปถมกุล 

85 25540 นาง นิตยา จันทรชนะ 

86 26417 นางสาว สุภาภรณ พิทักษสุข 

87 26456 นางสาว อิสรา สังขรัตน 

88 26599 นางสาว มะลิวัลย ดลภาวิจิต 

89 26600 นางสาว สุนิษา ชายใหม 

90 26697 นางสาว ปยะมัส พรหมทอง 

91 27100 นาง เสาวนีย สีทอง 

92 27177 นางสาว จุฑารัตน พูลฉันทกรณ 

93 27311 นางสาว ฮูดา หมูดเส็ม 

94 27322 นาง เตือนใจ มุสิการุณ 

95 27589 นาย ศรันต วาแต 

96 27619 นาย สุริยันต จันโสด 

97 27912 นาย ไพชะนะ แกวมณี 

98 28124 นาย ชาญวิทย บุญหอ 

99 28193 นาย กอเกียรติ วิริยะสมบัติ 

 



542 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01812 นางวิไลวรรณ รัตนเสถียร 

2 01818 นางรัชดาพร ชูเพ็ชร 

3 09180 นาง ทับทิม ศรีชวย 

4 11637 นาง จิราวดี ชูเกิด 

5 12442 นาง จารุวัฒน แสงนวล 

6 12443 นาย บรรจง หนูสอน 

7 13894 นาง อาณัติ สุขสุสร 

8 14066 นาง สุบะ มาลินี 

9 14240 นายเจริญ อินนุกูล 

10 14404 น.ส. สายทิพย มียิ้ม 

11 14709 นาง พูลสิน ถิ่นจะนะ 

12 14722 นาง นิยมาส ปานเพชร 

13 15203 นาง ประทีป ชูสกุลชาติ 

14 18568 นาง ถนอม ไชยเพศ 

15 19518 นาง อัญชลี แคยิหวา 

16 20646 นาย ศิรวัชร แสงนวล 

17 21516 นางสาว มลธิรา พยูนการ 

18 22028 นาง แววตา คงยก 

19 22652 นาย อับดลเลาะ เสะน ี

20 23022 นาย มงคล จันทรทอง 

21 23772 นางสาว ภฤศพร ผลไกรเพชร 

22 23773 นาย สําราญ หมื่นสระชุม 

23 23853 นาง นันทรัตน หลีเส็น 

24 23854 นาง อัจจิมา เครือวัลย 

25 23991 นาง อรพรรณ สวนจันทร 

26 24078 นาง บุตรี จันทลิกา 

27 24079 นาง หนึ่งฤทัย สุวรรณะ 



543 

โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 26409 นางสาว หนึ่งฤทัย รักไชย 

29 26816 นางสาว มารีนา ตาเดอิน 

30 27562 นาง ปยรัตน ทองเต็ม 

โรงเรียนจะนะวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01801 นางเบญจวรรณ พิสุทธิชาติ 

2 01821 นายยง เพชรรัตน 

3 01827 นางสมทรง จันทรัตน 

4 01830 นางสุภาวดี เตชะภัทรกุล 

5 01846 นาง นพพร เตชะภัทรกุล 

6 01851 นาย วิชิต ประยูรชวย 

7 01856 นาง รัตนา กลิ่นวาระ 

8 01857 นาง มาลิสา มณีวงศ 

9 01860 นาง สุชีพ หลีประเสริฐ 

10 01868 นาง จิราภรณ ดวงปาน 

11 01869 นางกัลยา ทิพยมณ ี

12 10085 นาย สาโรจน เนตรสวาง 

13 12278 นาย เนตร บุญเลิศ 

14 16175 นาง จีรวรรณ จันทรจิตร 

15 17122 นาง ฐิวิชญา มีชูวรพงศ 

16 17248 นายสุชิน เจ็ดวรรณะ 

17 18177 นาง รัตติกร ดะเหลม็ 

18 18238 นายวฤหัส หวาหลํา 

19 18713 นาง อาภาภรณ ประยูรชวย 

20 21012 นาง อสณีย สมจิตร 

21 21424 นาย ปฏิญญา เบญญาวุฒิกร 

22 26340 นางสาว ดวงฤดี แซจิว 
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โรงเรียนจะนะวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

23 27587 นาง สุภัค บุญเรืองรุง 

โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10967 นาย พิเชษฐ บําบัดทุกข 

2 11159 นาง ปราณี แกวทอง 

3 13763 นาง นิตชรา ชฎากรณ 

4 13767 นาย กมล พรมทอง 

5 14835 นาง อาภรณ แกววิชิต 

6 15147 น.ส. ชนากานต พืชพันธ 

7 19295 นาง พนิดา วิทยะพงศ 

8 20547 นาง สมหมาย เพ็งแกว 

9 20548 นาง สุพีชา แกวเพชร 

10 20553 นาง ประนม ชาติดํา 

11 20967 นาง ทวีพร หนูสวัสดิ์ 

12 20970 นาง อุษา หนูเอียด 

13 26120 นาง จินตนา อังคณานุเคราะห 

14 27106 นางสาว จันทนา ทองมาก 

โรงเรียนไมแกนประชาอุทิศ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01867 นาง มยุรี วงศเบี้ยสัจจ 

2 08035 นางพรรณทิพย ชนะผล 

3 13267 นาย ปริศดา สุวรรณรัตน 

4 18806 นาง เพชรรัตน เพ็ชรมณ ี

5 20015 นาย สุริยา สัมภาวนะ 

6 23842 นาย วิรศักดิ์ ปุสวิโร 

7 25447 นางสุใหวเราะ ไชยยอด 
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โรงเรียนไมแกนประชาอุทิศ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

8 25791 นางสาว สุมาลี ธรรมรัตน 

9 25792 นาง สุณิสา บัวขาว 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 

โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01829 น.ส. เพ็ญ อรุณศรี 

2 07279 นาย มานพ พันสุภัค 

3 07282 นาง ศิริณาฐ คงชวย 

4 07285 นาง อารียา เจริญชล 

5 09533 นางจําเนียร ปุญญโสพรรณ 

6 12894 นาย ปรีชา เพ็ชรจรูญ 

7 14058 นาย เฉลิม ถิ่นแกว 

8 14416 นาย มนูญ ขวัญชูด 

9 14801 นาง จริยา แกวทอง 

10 15766 นาง ไพบูลย เพ็ชรจรูญ 

11 15767 น.ส. สุวรรณา ศรีวัชรวงศ 

12 15912 นาย สายัณร ชาลีผล 

13 18455 นาง งามจิต กฤษณาพันธ 

14 18456 นาย สมนึก กฤษณาพันธ 

15 18730 นาง เดือนเพ็ญ สุขราษฎร 

16 18997 นาง จิรนาถ เคียนทอง 

17 19137 นาย ปรีชา กุลดํารงวิวัฒน 

18 19138 นาง มณฑา กุลดํารงวิวัฒน 

19 20246 นาง วรรณมาศ มณีรัตน 

20 21182 นาย ษมาวีร บุญรอด 

21 21969 นาง เพ็ญภิลักษณ รักษนาเวศ 

22 22562 นางสาว อุษณีย ศรีเจริญ 

23 23283 นางสาว จิราพร จันทรตน 

24 27593 นางสาวขนิษฐา ยะดี 

25 27594 นาง ฤทัยรัตน แจมม ี

26 27595 นางสาว อาแอเสาะ เจะมะ 

27 28214 นางสาว นพพร แกวพิบูลย 
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โรงเรียนเทพพิทยาภาณุมาศ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 28219 วาที่ ร.ต.หญิง จิราพร สุขแสวง 

โรงเรียนทับชางวิทยาคม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01810 นางศิรประภา ขวัญทอง 

2 01816 นาง นิพพา สุขปาละ 

3 02296 นางเกษิริน กิ้มเจริญ 

4 04018 นาย จิรพงศ กําเนิดแกว 

5 07296 นาง ภาวนา แกวสุข 

6 08766 นาง จุฑารัตน บัวใหม 

7 10196 นายพน ใหมเพ็ชร 

8 12764 นาง อาทิตา แตมแชม 

9 13491 นาง สุมาล ไชยรัตน 

10 13728 นาง สมจิตร พูลสวัสดิ์ 

11 14012 นาง วชิรา มุสิกพงษ 

12 14364 น.ส. มนทิพย นกแกว 

13 14915 นาย สินชัย ฐิติกิตติ์ 

14 15388 นาง อัมพวัน เที่ยงตรง 

15 17823 นายปรีชา ศรีสุวรรณ 

16 17868 นาง ประภาพรรณ พรหมมณี 

17 17884 นาง ผกามาส ศรีผล 

18 20734 นาง สาธนี ใหมเพ็ชร 

19 20930 นางสาว กุณฑี แกวสุข 

20 21438 นายอรุณ เด็นจิ 

21 21521 นาย อุดม หมัดอาด้ํา 

22 23422 นาง สุรภ ี เด็นจิ 

23 24129 นางสาว จิรวรรณ เดชเกิด 

24 25022 นาง วิลาวรรณ ศรีสังข 
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โรงเรียนทับชางวิทยาคม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

25 25439 นาย อานัส เกษา 

26 27986 นางสาว วิไลลักษณ ปานทอง 

โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04034 นายจําเริญ แสนสาร 

2 11510 นาย นิพงษ เพชรบุร ี

3 11565 นาย อดุลย มณีออน 

4 13095 นาย นิคม คําสุข 

5 13444 นาง เบญจมาภรณ เพ็ชรประกอบ 

6 15272 น.ส. ชนกานต ขุนแกลว 

7 15342 นาย จิต นุนศรี 

8 18462 นาง ผะอบ สุวรรณรัตน 

9 21704 นางสาว ศิริลักษณ เชื้อศรีชัย 

10 23133 นางสาว จิระวดี แกวคงอิน 

11 25392 นางสาว กรองกาญจน ชูทอง 

12 25451 นาง เยาวลักษณ บุญกอเกื้อ 

13 25452 นางสาว จิตตรา เหมหลง 

14 26439 นาง กรรณิกา รัตนะพงค 

15 26562 นาย ดุสิต เพ็ชรประกอบ 

16 26580 นาย ปรีชา บัวสมบัว 

17 26771 นางสาว สุวรรณี ยอดเทพ 

18 27769 นาง ซอฟะ ฮะมะ 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00325 นายอนุชิต แซเอา 

2 00501 นางสุจิตตรา ศุภวิจิตรกุล 

3 00507 นาย ประสิทธิ์ สงนวล 

4 00512 นายสุทัศน ยะหวา 

5 00514 นาย เพิ่ม สุริยันยงค 

6 07277 นาย สุชาติ ชาติวัฒนา 

7 09801 นาง วันเพ็ญ สุวรรณพรรค 

8 09804 นางออย แยมยิ้ม 

9 09910 นายวิโรจน สังฆกิจ 

10 10101 นายชิบ มัควัลย 

11 10249 นาย อาลี หวังแอ 

12 12018 นางลัฐิกา พิบูลย 

13 12760 นาง นิตยา สงนวล 

14 13661 น.ส. สาริณี หมัดอะดัม 

15 14083 นายผจญ เพิ่มพูนผล 

16 14085 นาง ตรีทิพ เพิ่มพูนผล 

17 15042 นาย สุริยา หมูเก็ม 

18 16002 นาง ศิริวรรณ แกวทอง 

19 17531 น.ส. เรณู ยานนาวา 

20 17595 นาง ดัชนี จิตตภักดี 

21 17648 น.ส. นันทินี จูนิพัทธ 

22 18049 นางกิติมา บุญสกันต 

23 20582 วาที่พ.ต.ทรงพล เรืองศิริเดช 

24 21882 นาง บุสริน ขุนชนะ 

25 25498 นาง กัญญา บิลอะหลี 

26 25797 นาย อันศอรี เจริญวงศ 

27 26636 วาที่ร.ต. วรวุฒิ เหมเด็น 
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โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 26690 นางสาว อัจฉราลักษณ ดุกสุขแกว 

29 27496 นางสาว มลิวัลย ดอกเตย 

โรงเรียนปาดังติณสูลานนท 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00482 นายมนัส แกวบุตร 

2 00486 นางพรรวดี วิเชียรรัตน 

3 10790 นาย นิทัศน รัตนะ 

4 11271 นาง มนชนก ทองศรี 

5 12057 นายจรินทร ยิ้มขาว 

6 12059 นางสุกัญญา แกวประชุม 

7 12446 นาง สมจิตร สาหลํา 

8 13412 นาง จันทนา เลิศนิลกาญจน 

9 16182 นาง ลัคนา ผดุงโภชน 

10 18809 น.ส. กมลวรรณ ธาราเวลา 

11 18842 น.ส. ชลธิชา สุดเอ้ือม 

12 19613 นาง รจนา ตันติวิเชียร 

13 20978 นาย สถาพร คงพันธุ 

14 21192 นาง บุญรักษา แกวประกอบ 

15 21193 นาง สุนัยนราห เพียรกิจ 

16 21242 นาย ประเสริฐ มูสา 

17 27829 นาง อรพรรณ ชูโชติ 

18 27891 นางสาว อนรรฆมณี พรมเพชร 



551 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01293 นาย ธนากร วราหะกิจ 

2 09086 นาง อาภรณ บุญทิพย 

3 10236 นาง เพ็ญธนา ดํารงคดีราษฏร 

4 10656 นาง ปภาภัทร ภูเพ็ชร 

5 12817 นาง แนงนอย อัมพรพงศ 

6 13570 นาง เกศนี คงขาว 

7 14631 นาง ปยะรัตน จิ๋วเจริญ 

8 16038 นาง สายสุนี จันทรสุวรรณ 

9 16063 น.ส. บุญพา นิลเพ็ชร 

10 16066 นาง ชลธิชา เพ็ชรรัตน 

11 16615 นาง กัลยกร กิมาคม 

12 16755 น.ส. แนงนอย พินทอง 

13 17191 นาง พัฑฒิตา เขียวจีน 

14 17193 นาง อัญชลี รื่นระวัฒน 

15 18382 นาง เนาวรัตน สุขประเสริฐ 

16 20003 น.ส. สิรินดา เจียรบุตร 

17 20094 นาง วาณี รูปธรรม 

18 20899 นาง สุรีรัตน จันทรสุขปลั่ง 

19 20900 นาง ยินดี เวหาลอย 

20 20901 นาง อารม สุจริตธุระการ 

21 20913 นาง จันทรา ซังชาสิทธิ์ 

22 20915 นาง วรวลัญช ณ  วิภาส 

23 20935 นาง ปริณดา ณ ถลาง 

24 21904 นาย ธนพงศ วราหะกิจ 

25 21918 นางสาว จันจิรา แสงแกว 

26 21919 นางสาว จตุพร เมืองทอง 

27 22111 นาง เสาวลักษณ ทองขาว 
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โรงเรียนกลับเพชรศึกษา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 22807 นาย ธนภัทร วราหะกิจ 

29 24142 นาง วันทนีย อุตมะมุณีย 

30 24985 นาง พรณัชชา แสงด ี

31 25027 นางสาว อรวรรณ ศรีไชย 

32 25097 นาย รณรงค แวววรรณจิตร 

33 25642 นาง เบญจวรรณ แดงคง 

34 26920 นางสาว อาทิตา หวังดี 

35 27495 นาง ศิริลักษณ ทองเจริญ 

36 27636 นางสาว ศรัญญา แซหลี 

37 27761 นาง พรศิริ สุวรรณรัตน 

38 27906 นางสาว วิลาวรรณ เกื้อเดช 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนแจงวิทยา 

โรงเรียนแจงวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01295 นาง วันดี ปานนาค 

2 01297 นาย เจริญ จันเนียม 

3 01306 นาง มารศรี ชวยเนียม 

4 01307 นางปราณี เพชรบุญวรรโณ 

5 01313 นาง วันดี บัวก่ิง 

6 01316 นาย ไพฑูรย พรหมสถิตย 

7 09015 นาง นาตยา สอาดจันทร 

8 09159 นาย สมพงษ ชวยเนียม 

9 09337 นาง นิชาภา ยิ้มหิ้น 

10 09339 นาง ชื่นกลิ่น เวชโช 

11 09344 นาง อัญชนา วัฒนธรรม 

12 09345 น.ส. สุธิดา นิ่มมา 

13 09347 นาย นิรันดร ไพโรจน 

14 09647 นาง ปริศนา โอทอง 

15 10240 นาง อรทัย โคพิชัย 

16 10654 นาง อัจฉราพร ปยะชาติ 

17 10663 นาง ดรุณี เทพญา 

18 11175 นาย สมบูรณ ศรีระสันต 

19 11176 นาง หรรษา นิลละออง 

20 11350 น.ส. ผาณิต ประพัฒน 

21 11489 นาง จรรยวรรธน ทองศรีรักษ 

22 11494 นาง อาภรณ เสสสระ 

23 11930 นาง อําพร หลีหมัด 

24 11936 นาง บุปผาพรรณ ดวงสุวรรณ 

25 11937 นาย นวิัฒน พรหมดวง 

26 12342 นาง กชนิภา ศรีสลับ 

27 12570 นาง ผาณิตา เกตุแกว 
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โรงเรียนแจงวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 12960 นาย สุนทร อับดุลลี 

29 13146 นาง ชัชรีย เข็มจรัส 

30 13289 นาง ณภัทร คงแกวเคลื่อน 

31 13746 นางศิริพร ใสสอาด 

32 13844 นาง ดวงอมร โปตะวัฒน 

33 14101 นาง ทิพยสุคนธ จันทวรรณ 

34 14500 นาง บุณสิตา สันติภาณุมาศ 

35 14502 น.ส. นิจกานต นิ่มมา 

36 14633 นาง ชญานี อินทรจันทร 

37 14952 นาง อรอุมา ทองดี 

38 14984 นาง วาริน ไชยพูล 

39 14985 น.ส.เตือนจิต เศรษสระ 

40 15000 น.ส. สุรียพร อารมณเย็น 

41 15231 น.ส. สุนิสา อนันตกุล 

42 15233 น.ส. เสริมสุข ฟองประพันธ 

43 15235 นาย สมชัย ชนะวรรโณ 

44 15236 นางเบญจาภรณ ปนแกว 

45 15237 นาง อุไร แกวภราดัย 

46 15238 น.ส. พิมพประไพ ธรรมชาติ 

47 15239 นาง วีณา ฉายรุง 

48 15240 นาง กัญญา คลายมณี 

49 15290 นาง สุชญา หัสไทรทอง 

50 15291 นาง อุบล ยูงทอง 

51 15705 นาง สาโรจน จันทรพล 

52 15728 นาง ณัฏฐรี รัตนคันทรง 

53 15898 น.ส. รัตนา บิลหยา 

54 16225 นาย ศักรภพน วงศสีแกว 

55 16350 นาง อุษา ปนแกว 



555 

โรงเรียนแจงวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

58 16514 น.ส. ศรีสุข เพ็ญแกว 

59 16660 น.ส.สุธาทิพย สันติภาณุมาศ 

60 16936 นางสาว ทัศนีย บุญราศรีจิโรจ 

61 16958 น.ส. ภูษิต เสนหา 

62 17104 นางณัฐนพิน สุนทะโก 

63 17194 น.ส. พัชรี คชเสนีย 

64 17602 นาง ชนิดา บริรักษ 

65 17809 น.ส.พัชรี หูเขียว 

66 18247 น.ส. ธิดารัตน จันเนียม 

67 18955 น.ส.อารีรัตน แกวมณี 

68 19126 นาย วิรัติ หนูแกว 

69 19323 น.ส. ณัฏฐนิช ปยะวงศ 

70 19325 นาง ศิริวรรณ บุญรอด 

71 19362 นาง ขวัญฤทัย นะมาเส 

72 19784 นาง กีรภัคร บุญญามณี 

73 19835 นาย ธริศร เทียบปาน 

74 19948 นาย วิรัตน พรหมสมบัติ 

75 20120 นางกิรณา อินเลี่ยม 

76 20478 นาง บุบผา อินทรชิต 

77 20924 นางสาว วศินา จันทรบัณดิษฐ 

78 20925 นางสาว เสาวลักษณ แสงมณี 

79 21377 นาย จินดา ทองรักษ 

80 21664 นางสาว นาถตญา ประดับจันทร 

81 21889 นางปยะนาตย บิลสมล 

82 22399 นางสาว จีรนันท เขียวมาก 

83 22505 นาย เอกชัย สุขขี 

84 22611 นางสาว กนิษฐา จิตแปน 

85 22969 นาย ธนวัฒน สังราชกิจ 



556 

โรงเรียนแจงวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

88 23698 นางสาว สุนิสา พวงแกว 

89 23699 นางสาว ขนิษฐา จันทสุวรรณโณ 

90 23726 นางสาว ชลลดา ชางแก 

91 24003 นาง พีรดา ชูผล 

92 24005 นาง ปยะนุช วรสีหะ 

93 24635 นาง อาภรณ พิทธิยะกุล 

94 24716 นาย สุทัศน เพ็ชรสังข 

95 25076 นาย ธีระพล กันหาอุดม 

96 25078 นาย วิชาญ แกลวทนงค 

97 25203 นางสาวอรษา หนูเสง 

98 25204 นางสาว ภัทรกา คําระหงษ 

99 25205 นาง พาขวัญ อุทัยรังษี 

100 25225 นางสาวอัครวรา สุวรรณจินดา 

101 25227 นางสาว หทัยทิพย ชูพรหม 

102 26289 นาง สุทธิชา แกวมณี 

103 26292 นางสาว วันวิสา รัตนะ 

104 26367 นางสาว มัญชริน ดําชวย 

105 26370 นางสาว สุพัตรา เสนเนียม 

106 26704 นางสาว ลาสินี ขุนณรงค 

107 26994 นาง สาวิตรี เพชรรัตน 

108 26995 นาย ภาคภูมิ เพชรรัตน 

109 27015 นาย จิรศักดิ์ เรืองสวัสดิ์ 

110 27016 นาง นิชรา รักประยูร 

111 27017 นางสาว สิรินาฎ หาญณรงค 

112 27070 นาย กรีฑา เพชรวงษ 

113 27080 นางสาว สุกัญญา คงหนู 

114 27178 นางสาว เพ็ญพิชชา คงประพันธ 

115 27179 นางสาว นิโรบล อุปถัมภวารี 



557 

โรงเรียนแจงวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

118 27853 นาย ชัยวัฒน สอนคง 

119 27929 นาง อุษา ชูเกลี้ยง 

 



558 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนหวังดี 

โรงเรียนหวังดี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 08660 นาง อุมา เดชสงค 

2 10956 นาง จันทรเพ็ญ สนธิ์ศิริ 

3 11280 นาง สมพิศ รอดรมย 

4 11282 นางจุรีรัตน อินทะกนก 

5 11330 นางสาว ประไพ บุญไพจิตร 

6 11330 น.ส.ประไพ บุญไพจิตร 

7 13286 น.ส. ผกาทิพย โคยสัตยา 

8 13287 น.ส.ถนอม สุวรรณสงเคราะห 

9 13290 นาง ธนาพร ลองแกว 

10 13508 น.ส. วิรมย อากะโรภาษ 

11 13793 นางวัลลา เพ็ชรยิ่ง 

12 14555 นาง อัจจิรา ปนทองพัน 

13 14714 นาง อัจจิมา มาศนิยม 

14 15704 นาง ชนากานต บุญศรี 

15 15710 นาง วิลาสินี ฤกษรุจิพิมล 

16 15902 นาง สุคนธ ใจบํารุง 

17 15932 นาง พรรณี หนูชัยแกว 

18 16111 นาง สุนันท ทองญวน 

19 16317 นาง ชวนพิศ เทพญา 

20 16319 นาง พิมพา แซตั่น 

21 16412 น.ส. สมใจ เพชรนิล 

22 16513 นาย สุทธิพงศ ขุนชิตร 

23 16677 นาง มลฑา ฆังรัตนะ 

24 16678 นางดลนภัส ชยกฤตานนท 

25 16965 นางวราพร ทัพภะ 

26 18139 นาง ละมาย จันทะ 

27 18805 นาง รัตนา พันธทอง 



559 

โรงเรียนหวังดี (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 18903 นางนิจจารีย นวลละออง 

29 20940 นางสาวสุภาภรณ สุวัฒโน 

30 20950 นางสาว มยุรี อุสมาน 

31 22782 นางสาว สุพัตรา จิตตะปาโล 

32 23189 นาง ซีสะ หมีคง 

33 23190 นางสาว นงคราญ ปรางสุวรรณ 

34 23366 นาย จักรพงษ เทพยา 

35 25316 นาง ปริศนา ขวัญทอง 

36 25320 นาง สดุดี จิตรนิรัตน 

37 26566 นาง จิรโสภา ชื่นนคร 

38 27181 นาย เจริญวิทย ชูเชิด 

39 27592 นางสาว วัลภา มะตาเฮ 

 



560 

กลุมเลือกตั้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 15928 นาง นพรัตน สุวรรณโณ 

2 15929 นางประดับพร อุกฤษฏอัสดร 

3 15930 น.ส.ลัดดาวัลย ชุมทอง 

4 15933 น.ส.เสมอจิตต เหมปราการ 

5 15935 นางมณฑา คงมาก 

6 15941 นาง สุจินต จันคง 

7 15944 นางพรประเสริฐ ไชยสุวรรณ 

8 16654 นาย ธนานันทน อนันตพันธ 

9 17243 น.ส. สนิท แกนเพ็ชร 

10 17283 นาง เพ็ญพรรณ ทองเจือเพชร 

11 17423 นางสาวชญานี แกววิเชียร 

12 17424 นางศุภรักษ ภูริภัทรพันธุ 

13 17777 น.ส.อัญชลี สุทธิมนัส 

14 17842 นาง ธนิตา ขาวทอง 

15 18267 นางวรรนิภา กจิถาวร 

16 18540 นางประไพ คงรัตน 

17 20599 นางวิไล ธนนิมิต 

18 20608 นางปราณี เพ็ชรลมุล 

19 21383 นางเสาวลักษณ กาญจนเพ็ญ 

20 22409 นาง มินา เลิศเมธานนท 

21 22425 นางสาว พรธนา ชวยต้ัง 

22 22426 นายศิรา ทองสีดํา 

23 22978 นางสาว สวลี จุลนิล 

24 23477 นางสาว นวภรณ แซตั้ง 

25 23479 นางสาวเจิดจันทน ทองไชย 

26 23486 นาง จุฑามณี ยามาเจริญ 

27 23487 นาย จิรวัจน ผาสุขสวัสดิ์ 



561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 23844 นางสาวนิชยา ขุนดํา 

29 23845 นางสาวพัชราวรรณ สวัสดี 

30 23999 นางสาวศศิธร บุตรา 

31 24712 นางสาวอรอนงค วีระธรรมโม 

32 24714 นางสาวจันทิมา แกวมรกต 

33 24880 นางสาวสายสมร กุลสุนทร 

34 25319 นาง จันทรา พรหมจันทร 

35 25321 นางสาวกาญจนา งามขํา 

36 25584 นาง สิริพร สุวรรณมณี 

37 25585 นางสาว เยาวเรศ อนันต 

38 27463 นางนุสรา ปยะศาสตร 

39 27728 วาที่ ร.ท. เฉลิมพล บุญฉายา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



562 

กลุมเลือกตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10908 นายประภาส อุยกูล 

2 10912 นาย วรงค สุวรรณรัตน 

3 11945 นาง วรรณี หองโสภา 

4 12744 น.ส. สุภารัตน เตือนวีระเดช 

5 12745 นาง เพ็ญศรี หนูชัยแกว 

6 12828 น.ส. วิสสุตา พัวพัน 

7 12939 วาที่ร.ต.หญิงภัทรมณี คงสมคิด 

8 12962 นายวิเชียร วงศวิญู 

9 13120 นาง ปญชนิตต วิชานนท 

10 13177 นาย จํานงค กุณฑโร 

11 13181 นาย วิโรจน พูลภักด ี

12 13354 นายอภิรักษ ปรีชา 

13 13609 น.ส. ระสิตา ละมายพันธุ 

14 13670 นางณฐมา ธรรมกิรติ 

15 13671 นาย สุทัศน จิตจํา 

16 14063 นาง จินตนา รักขา 

17 14496 นางจุราภรณ แสงแกว 

18 14497 น.ส.รสคนธ ประทุมนพรัตน 

19 14498 นาย ปรีดี ชูชื่น 

20 14601 นาง มนทกานต แมงทับ 

21 14679 นาง เนาวรัตน พรหมสุวรรณ 

22 14947 นาง สาลี เนินพรหม 

23 14948 นาง พรรณี สอิ้งทอง 

24 15004 นาง ราตรี นิ่มหนู 

25 15009 นาย จิตวสันต เทพจิตต 

26 15125 นาง กัญญรัตน หอมจันทร 

27 15166 นาย กาญจน เพียรเจริญ 



563 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 15196 นาง ภิรมยา สังขดวง 

29 15197 นาง กานตสิรี ฟาราจ 

30 15198 นาง นงคนุช จันทรพวงทอง 

31 15201 นาง จิณหจุฑา รัตนสุวรรณ 

32 15304 นาง ประกอบ เซงยิ้ม 

33 15509 นาง นาวินี พุทธรักษ 

34 15548 นาย กิตติพล หนูโยม 

35 15666 นายเจริญ กาญจนพันธ 

36 15889 นาย บุญเกต คุมครองเล็ก 

37 15890 นาย วิรัตน เทพรักษ 

38 15963 นางสาว รมิภา สุพัฒนกุล 

39 16351 นางพรศรี มหารงค 

40 16401 นาง สุภาวดี จินดาศักดิ์ 

41 16404 นายชาย รักสมัย 

42 16879 นาย สมศักด์ิ ขุนสีแกว 

43 17262 นาย กําพล ศรีสุข 

44 17332 นาย ธีระพล แสงระว ี

45 17333 นาง อรทัย จิตจํา 

46 17435 น.ส. วรรณี ธรรมชาติ 

47 17674 นาย ธานี มณีรัตน 

48 17675 นายอุทิศ สุขะปุณพันธ 

49 18136 น.ส. วันวิสา พรหมอักษร 

50 18578 น.ส. ประภาพรรณ แกวสิยา 

51 18636 นาย ประสิทธิ์ นัครามนตรี 

52 19403 นายจํารูญ เฟนเนอร 

53 19405 นาย อํานวย หนอแดง 

54 19406 นาย สันติ คชกาญจน 

55 19719 นาย ประเวส สุขแกว 



564 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 19720 นาย หรอหมาน โตะสอ 

57 19813 นายสหัส ยอดหวิด 

58 19823 น.ส. บุศรา ทองวิเชียร 

59 20318 นางเพ็ญทิพย ชัยกาญจนกิจ 

60 20384 นาย พิศาล นิยมยาตรา 

61 20541 นาย สมเกียรติ ธรรมรัตน 

62 20542 นางสาว รัชนี แกวเจริญ 

63 20543 นาย อภิรักษ รัตนชู 

64 20603 นางสมพร รามสมภพ 

65 20791 นายกิตติศักดิ์ เพชรประดับ 

66 21198 นาย เสฎฐวุฒิ ชูตระกูลวานิชย 

67 21284 นางพรทิพย อิศโร 

68 21285 นายอนุชา ขุนแกว 

69 22788 นาย วรวุฒิ ศรีสุวรรณ 

70 22789 นาย หาญณรงค นิลวรรณ 

71 23349 นางสาว เพ็ญแข กองสวัสดิ์ 

72 23729 นาง ชนิศา หอวัฒนานันท 

73 23852 นาย สันติ ดาวเรือง 

74 24361 นายธรรมปณต จิตตพันธ 

75 25419 นาง จิราพร จิตปาโล 

76 26323 นาย ประยุทธ สุวรรณทวี 

77 26925 นางสาว นงลักษณ เอี่ยมสําอาง 

78 27125 นาย สุรพงศ มุสิกวงศ 

79 27261 นาย คัลลอง รอดเอียด 

80 27601 นาง ศรัญญา สุวรรณมณี 



565 

กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนจุลสมัย 

โรงเรียนจุลสมัย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01334 นาง ชยลักษณ จันทนินทร 

2 01342 นาย พชร มิ่งแกว 

3 01346 นาย จํารัส คงหวัง 

4 01347 นาง เยาวนารถ โชติรัตน 

5 01350 นาง อรุณศรี สายชนะพันธ 

6 01351 นาย สําราญ สมัครพงศ 

7 01352 นาย สินธนา สังขขาว 

8 01355 นาง มาลี คงหวัง 

9 08867 นางอักษราภรณ มิ่งสุข 

10 09642 น.ส. วิมล สังขพันธ 

11 09646 นาง ฐิติมา เมธีลักษณ 

12 10225 นาง นิฤมล สุขาทอน 

13 10230 นาง ยุพิน ปรีชา 

14 10627 นาง ลลิดา กําเหนิดผล 

15 10814 นาง สุนีย รองสวัสดิ์ 

16 10846 นาง จุรีรัตน อุทัยรัตน 

17 10881 นางราตรี ซวนตั้น 

18 10882 นาง มณฑิชา นางาม 

19 11006 นาง ชอุม สุวรรณโณ 

20 11068 นาง นภัทรพร ไชยมิตร 

21 11635 นาง วันเพ็ญ คณาวุฒิ 

22 11702 นาง ศิวาพร สุวรรณบัณฑิตย 

23 11829 น.ส. นิรันย รัตนโชติ 

24 13302 นาง สุพิศ แจมศรี 

25 13304 นาง ปทมา ภูเตศวร 

26 13305 นาง สวางจิตต สวยสุวรรณ 

27 13306 นาง ประพร จํารัส 
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โรงเรียนจุลสมัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 13312 นาง วรรณลี เทพจิตร 

29 13313 น.ส. พรรณี เกษตรสกุล 

30 14098 น.ส. ศรีอนงค เหมพัฒน 

31 14099 น.ส. วรัญญา จิตตะนัง 

32 14103 นาง กนกนภัส วัฒนไกรกูล 

33 14104 น.ส. ทิพวัลย อุปมล 

34 14634 นาง สุนิชา สุวรรณชาตรี 

35 14930 นาย วิภาดร นิลเพชร 

36 15351 นาง นฤมล ภูขะโร 

37 15607 นาง ดารา จันทรพงศ 

38 16241 นาง ปาริชาติ หนอสกูล 

39 16845 นาง ปรียา ธรรมขุนนุย 

40 16846 นาง อารีย จันทรแกว 

41 16847 นาง ภิรมย สังขกุล 

42 16961 นาง กุลิสรา รักสนิท 

43 16962 นาง อุไรพรรณ กานุวงศ 

44 16963 นาย ภูวนัย เหมือนวุน 

45 19045 นาง ปาลินี สถาวิวัฒน 

46 19191 นาง กัลยา หาสิตะพันธ 

47 19199 นาง พวงนอย อเปสริยาโย 

48 19758 น.ส. ทัศนีย สุดขาว 

49 19759 นาง วีณา เจียมสกุล 

50 20593 นาง ปยดา พูลทัศน 

51 20594 นาง สุชาดา มีศักด์ิ 

52 20860 นาง สราภรณ บุญศิลป 

53 21023 นาง ผกามาศ วัฒนชัยกุลวัฒน 

54 21032 นาง ชไมพร จันทัสโร 

55 21500 นางสาว กุลภัสสร จันทนินทร 
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โรงเรียนจุลสมัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 22340 นาง เพ็ญศรี เพ็ชรชําลิ 

57 25256 นาง ดวงใจ รัตนคุณ 

58 25358 นาง พัชรินทร อุบลจินดา 

59 25359 นางสาว นวลสินี สุวรรณโณ 

60 25369 นางสาว สุภา จันทรสงแสง 

61 25371 นางสาว สุกานดา รักษทอง 

62 25372 นางสาวสิรดา ลั่นคีรี 

63 26271 นางสาว อุบล ภูมี 

64 26547 นางสาว รุจิเรจ เหมรัญ 

65 26922 นาง ชนัญชิดา ตรีรัตนภรณ 

66 27591 นางสาว สุขฤดี ประยูรชวย 

67 28231 นาง สุคนธา ไชยหาญ 

68 28232 นาย ชานนท หลีเหร็ม 
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กลุมเลือกตั้ง โรงเรียนวชิรานุกูล 

โรงเรียนวชิรานุกูล 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02410 นาง อุนเรือน สุนทรัตน 

2 03092 นาง ประภาพร สุนทรัตน 

3 11243 น.ส. เพ็ญศรี พรหมรักษ 

4 12650 นางสาว วรณัน วิชิตวงศกร 

5 13883 ดร. ดนุพล สุนทรัตน 

6 14877 นายเจตนิพัทธ ชูชวย 

7 18022 นาง จารึก ประพิณพศ 

8 18025 นาง ลัดดา สุวรรณบุบผา 

9 18027 นาง อรุณ คุมชุม 

10 18535 น.ส. สุภรณ อักษรธรรม 

11 18536 น.ส. อําไพ ลุขะรัง 

12 20509 นาง จันทนี จิตละเอียด 

13 20510 นาง ปรัญญา กลีบทรัพย 

14 20563 นางกนกรพี ตนคํา 

15 20795 นางวรดา โกไศยกานนท 

16 20880 นายจารุวัฒน สุขมี 

17 21419 นาย ชาตรี ทักษินายนต 

18 22703 นายยุรศักดิ์ นพวงศ 

19 22906 นายวิทยา พรหมแกว 

20 23168 วาที่ ร.ต.หญิง อุทัยวรรณ ทองวิไล 

21 23483 นางสาว ดวงเดือน ศรีอินทร 

22 23514 นาย ศรายุ คงประดิษฐ 

23 23662 นางสาว เสาวนีย อินทรจักร 

24 23756 นางนันทรัตน หนูกุง 

25 23779 นาย สุรโชค นวลขาว 

26 24336 นางสาววันเพ็ญ ตันรังสรรค 

27 24732 นางสาวปาณิสรา บุญแกว 
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โรงเรียนวชิรานุกูล (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 25096 นาง ณัฐริณีย แวววรรณจิตร 

29 25549 นางสาว ปยนุช ศรีใหม 

30 25550 วาที่ร.ต. พัชร ี ชูชาลี 

31 25737 วาที่ร.ต.จิราวรรณ ตรีสิงห 

32 25775 นางสาว สาวิตรี จันทรจิตจริงใจ 

33 25833 นาย พัทรพงศ นิลตีบ 

34 25835 นายอรรถพล เมืองทอง 

35 25838 นางสาววารุณี ธรรมรัตน 

36 26880 นางสาว สุชาดา หอมหวาน 

37 27081 นาย ณัฐวุฒิ ณ แฉลม 

38 27718 นางสาว กูซูฮัยดา หมั่นยิ่ง 

 



570 

กลุมเลือกตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 09700 น.ส. กาญจนา สุนทรัตน 

2 09701 นาย สุทัศน สุนทรัตน 

3 13581 นาง ชลอลักษณ ปมไพบูลย 

4 14998 นาง ทัสสิมนต สุนทรัตน ลูเคน 

5 15715 นาย จุติเทพ สุนทรัตน 

6 16127 นาง อติกานต สุนทรัตน 

7 17165 นางสาว ชัญญานุช ละออกอ 

8 17226 นาง วิภารัตน ภาสะเตมีย 

9 18023 นาง เกษณี หนูนวล 

10 18024 นาง บุญศิริ แสวงเงิน 

11 19801 นาง ชะรี พรหมสมบัติ 

12 20272 นาง วราทิพย สระแกว 

13 20302 นาง พนาวัลณ แกนเพชร 

14 20513 นาง สุปรียา ปลอดทอง 

15 20514 นาง ธิติมา สนิท 

16 20562 นาง เสียงแข สะกว ี

17 20713 นางสาว สถาพร คิญชกวัฒน 

18 20714 นางสาว ดุษิดา แกวทอง 

19 21296 นาย เอกพล ศรีสุวรรณ 

20 21297 นางสาวรติมา หวังกา 

21 21298 นางสาว กาญจนา เหลื่อมแกว 

22 21420 นาย ประเสริฐ เสือสิงห 

23 22047 นาง วิภา ไชยรักษ 

24 23371 นางสาว ปยนันท กั่วพานิช 

25 23376 นางสาว ธัญดา อริยนันทกุล 

26 23832 นาง จุไรรัตน แซโคว 

27 24329 นางสาวสุวิชา สิงหครุฑ 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 25295 นางสาว ซารีฟะห หมุนนุย 

29 25317 นางสาว วาสนา ชูสวัสดิ์ 

30 25733 นางสาว วิลาวัลย ศรีสันนา 

31 25848 นายสิปปกร ทวีมาตย 

32 26450 นางสาว อาภาภรณ ดําแกว 

33 26451 นางสาว เกศณี กําลังเกื้อ 

34 26452 นางสาว จุไรรัตน เทพนุย 

35 27264 นางสาว สุชยา บินหมัด 

 



572 

กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนธิดานุเคราะห  

 โรงเรียนธิดานุเคราะห  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11959 นาง อนุชลี ปรางนอย 

2 12921 น.ส. ยุพิน วุนดี 

3 15604 นาง มาริน สําเภาทอง 

4 17574 นาง รัตนา สัตยวินิจ 

5 17575 นาง จินตนา วงศศราวิทย 

6 17576 นางสาว พจนารถ สําเภาสงฆ 

7 17577 น.ส. ศรัณยา ศรัณยบัณฑิต 

8 17579 นาง พวงรัตน เชื้อแกว 

9 17580 นาง ณิชกานต จันทรเพท 

10 17581 น.ส. เพ็ญศรี กิมิฬาร 

11 17583 น.ส. ละมอม แชมชอย 

12 17584 นาง เบ็ญจมาตร จิตปาโล 

13 17629 นาง ศุภมาส เลิศวิทยาวิวัฒน 

14 17630 นาง ตองหทัย เกื้อกอบุญ 

15 17631 นาง กฤษณา สวางจิต 

16 17632 นาง รจณีย มุกดา 

17 17634 นางสาว ณัฎฐชญานิศ อักษรชู 

18 17672 น.ส. กัลยาณี หทัยพิทักษ 

19 17686 นาง กาญจนา สุภากาญจน 

20 17687 นาง มานิตย แกวจันทร 

21 17778 นาง นัฏธิกานต สิทธิรักษ 

22 18070 นาง ราตรี นวลละออง 

23 18092 น.ส. ตริตราภรณ สุวรรณมณี 

24 18226 นาง สาวิตรี โกมาสังข 

25 18290 นาง จุฑามาศ พรหมเจริญ 

26 18344 นาง รชยา ฤทธิอาภรณกุล 

27 18348 นาง ออยอัฉรา บัวแกว 
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 โรงเรียนธิดานุเคราะห (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 18403 นาง ศิริรักษ สุวรรณนิตย 

29 18663 นาง สุชฎา จันทขวัญ 

30 18812 นางวรรณา ดาเระหมีน 

31 18848 นางสาว ศรีตะลา กาญจนดิลก 

32 19047 น.ส. สิริภัสสร สถาพรพิบูลย 

33 19183 น.ส. จารุวรรณ วิริยะสมบัติ 

34 19184 นาง ดวงดาว อนันทกาญจน 

35 19185 น.ส. อังคณา กาญจนะ 

36 19186 น.ส. เสาวลักษณ สังขศิริ 

37 20039 น.ส. เมธินี ตั้งพงศเสถียร 

38 20147 นาง กิจตณา มาตแมนเหมือน 

39 20157 น.ส. ธีรพร รัตนกุล 

40 20158 นาง จันทรเพ็ญ อุณากัณฑพร 

41 20346 น.ส. วราพร ชูบุญลาภ 

42 20525 นาง ชุติมา แซเจียง 

43 20557 นางสาว วัชราภรณ ชินผา 

44 20558 นางสาวโสภาวดี เจนจรัสชีวกุล 

45 20601 นางสาว จรรยารักษ ธนวัฒนกุลจิรา 

46 20663 นางสาว สมจิต ศรีชุมจันทร 

47 20664 นาง พรประไพ แกวชนะ 

48 20665 นางสายัน แกวเสถียร 

49 20774 นาง สมใจ บุญศรี 

50 20776 นางสาว อุบล จันทะโร 

51 20884 นางสาวจุฑาภรณ ทิพยมณ ี

52 21215 นางสาวสุธารัตน จรณโยธิน 

53 21750 นางสาวประนัสดา ไหวพริบ 

54 22352 นาง ธาริณี ยืนตระกูล 

55 22438 นาง นิลรัตน ขันเงิน 
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 โรงเรียนธิดานุเคราะห (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 22439 นาง ธันยาภรณ ชนะดัสกร 

57 22491 นาง เสาวคนธ ถาวรจิตร 

58 22492 นาง จรรยา พลสงคราม 

59 22713 นางสาวประภาพร แสงแกว 

60 22714 นางสาว ราตรี อินทรัตน 

61 22715 นางสาว กัณหา คงทอง 

62 22718 นางสาว อภิญญา จรูญศิริเสถียร 

63 22721 นาง สมศรี ฤทธิ์มงคล 

64 22727 นาง ศิริรัตน โรจนพิทยากุล 

65 22728 นางสาว พรนภา เงินเจริญ 

66 22735 นาง มาลี จารุพงศา 

67 23362 นาง นิจจารีย นาทะประจักษ 

68 23515 นางสาว ปยะพร ไชยบุญ 

69 23516 นางสาว พนิดา วงศเลิศประดิษฐ 

70 23517 นาง รพีพรรณ แพทยพงศ 

71 23904 นางสาว ภาณี สุวรรณรักษา 

72 24099 นาง สุทธิกานต อุตพรณ 

73 24225 นาง เตือนจิต วิกรเมศกุล 

74 24226 นางสาว อชิรญา พัฒธร 

75 25210 นาง ธิดารัตน ภวัตพุฒิพงษ 

76 25211 นางดวงฤดี สิทธิศักดิ์ 

77 25213 นางสาวพวงจิตตรี สิงหมณี 

78 25569 นางสาว หงสลดา ขุนสีแกว 

79 26163 นางสาว อามีดะ กาเซ็ง 

80 26454 นางสาว ศุภนารี ไทรงาม 

81 26455 นางสาว ชนกเนตร สงสุรินทร 

82 26774 นาง สมพร เวชกิจ 

83 27459 นางสาว พรพรรณ รัตนวงศ 
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 โรงเรียนธิดานุเคราะห (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 27464 นางสาว เกร็ดแกว คันฉอง 

85 27465 นาง ลัดดา เจริญแสง 

86 27467 นางสาว ดารูณี หมีนแดง 

87 27614 นาย พรชัย เจริญฟูประเสริฐ 

88 27846 นางสาว อภิรดี โกศัยกานนท 

89 27847 นางสาว สิริพร ศุภรทวี 

90 28006 นางสาว จุไรรัตน จันทรมิตร 

91 28007 นางสาว สุดารัตน ชูทิพย 

92 28233 นางสาว วรรณิกา โกศลกาญจน 
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กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  

 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 08267 นาง สุพิศ กะฐินหอม 

2 08273 นางลิกุล รัตนพิทยาภรณ 

3 10708 นาง นฤภร พิณกลับ 

4 10920 นายสวัสดิ์ ศรประสิทธิ์ 

5 11248 นาง สุนิสา ณ ภิบาล 

6 11608 น.ส. สุดารัตน จงสูวิวัฒนวงศ 

7 12755 นาง อรชร จันทรวงศ 

8 13854 นาง ภัทรนิษฐ จารุธนกุล 

9 14459 น.ส. ละออ เตชวันโต 

10 14741 น.ส. รัตนาวดี เกศแกว 

11 14742 นาง ชวนชม ปวีณขจรวงศ 

12 14743 น.ส.นวรัตน อักโขมี 

13 14746 นาง วัลลภา จันทรัตน 

14 14749 นาง วชิราภรณ จึงสมศักด์ิ 

15 14750 นาง ฐิติมา สังฆะโร 

16 14754 นางจันทรจิรา บัวสาย 

17 14755 น.ส. นราพร อุทัยหอม 

18 14757 นาย สุชิน ฉันทโชติ 

19 14759 นาง วัลลา ธรรมรงรักษ 

20 14760 นางอรุณณี สระสม 

21 14762 นาง ประไพ เพ็ชรยอด 

22 14764 นาง ชฎารัตน ทองประสม 

23 14767 นางอัมพร ศรีธรรมกุล 

24 14772 นาง จินดา วัชรสมพร 

25 14775 นางสาว อํามร ซายขวัญ 

26 14776 นาง ศิริพร เพชรรัตน 

27 14779 นาง พิเจต แกวหนูนา 



577 

 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 14783 นางสาว ณัฐฉรียา พลากร 

29 15255 น.ส. วารุณี ซุนสุวรรณ 

30 15384 น.ส.รมณีย จินดาดํา 

31 15806 น.ส. ชนัญชิดา โพธิ์บูลย 

32 15808 นางจินตนา สาครินทร 

33 15971 นาง อุไร ชวยกูล 

34 16158 นางชนิกา ภูประยูร 

35 16191 น.ส. วิพา รัตนมณี 

36 16195 นาง สุพร คชสาร 

37 16570 นาง อุทุมพร มหารงค 

38 16684 นาง โสภา สุวรรณวงศ 

39 16745 น.ส. วิราวัลย ประทุมวัลย 

40 16989 น.ส. ทศพร โชติชูชวง 

41 16992 นางลักษณา ชุมประทีป 

42 17041 นาง วิภาวดี ไชยสมิต 

43 17334 นาง สุภัทรา เพชรชนะ 

44 17335 น.ส. ณัฐวดี จันสมดี 

45 17502 นาง นิศารัตน ไหมสุข 

46 19750 นาง เอี่ยมศิริ ธานี 

47 19751 นายมานพ จันทรกาญจน 

48 21110 นางสาว เบญจกุล ศรีจําเริญ 

49 21143 นางสาว วรรณดี แกลวทนงค 

50 21185 นาง ภิรมย เวหะ 

51 21214 นาง เนตรนภา อัมโร 

52 21258 นางสาว สมทรง จันทรวิโรจน 

53 22613 นาง กิติยา นิลโชวาท 

54 22617 นาง ภัสสร นอยแกว 

55 22618 นาง กฤติยา อุเทนะพันธุ 



578 

 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 22619 นาง เรวดี สัญชาติ 

57 22620 นาง ตะรุณณี ศรประสิทธิ์ 

58 22705 นาง สุรีรัตน หลงสมัน 

59 22910 นาง ชัญรัสสร ไชยศรณปรมะ 

60 23100 นางสาว วันดี บุญเผือก 

61 23557 นางสาว เสาวลักษณ แซตั่น 

62 23719 นางมณีรัตน พรหมสถิต 

63 24825 นางสาว สุภัชชา รัตนชล 

64 24885 นาย ประดิษฐ ไชยมุณี 

65 24887 นาย ศรีระพันธ วงษสนิท 

66 25315 นางกาญจนา กาญจนามัย 

67 25506 นาย สุวิทย คําทา 

68 25508 นาย สมชาย สรอยมีมาก 

69 25509 นาย ทิน แกวลายทอง 

70 25518 นาง สุธิดา รําเพย 

71 25521 นาย วรฤทธิ์ เพ็ญนอย 

72 25534 นาย วิมล บุญศรี 

73 25765 นางสาว รัศมี แซตง 

74 26188 นางสาว รุงฤดี ทีปรักษพันธ 

75 26189 นาง จิตรวรรณ ศรีรัตน 

76 26190 นาง กมลเมตต นะเริงหาญ 

77 26215 นาง มณีรัตน ศิริแสง 

78 26244 นาง จีรภิญญา ชุมช ู

79 26246 นางสาว นงคราญ แสงสวาง 

80 26263 นาง สุมดี แกนบุญ 

81 26310 เด็กชาย กณิกนนัต บุญรอด 

82 26336 นางสาว จิราภรณ ใจพาวัง 

83 26532 นาง ลูกเกตุ ประเสริฐศรี 



579 

 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 26550 นางสาว ปยวรรณ ชัยสุข 

85 26555 นางสาว ศวรรยา รัตนวิบูลย 

86 26617 นาง ภฤดา ปญจเพชร 

87 26623 นาย ไพโรจน ศิริรัตน 

88 26625 นาง ลักษมี ศิริรัตน 

89 26626 นางสาว ปวริศา ไสลรัตน 

90 26631 นาย ธนากร วองวชิราพาณิชย 

91 26633 นางสาว โสภา เสาะแม 

92 26637 นาง ปาริชาต อมรพจนนิมมาน 

93 26638 นางสาว วิกานดา สุขสะปาน 

94 26832 นางสาว ลัดดาวัลย หงสเจริญกุล 

95 26877 นางสาว นิตยา เจตนากุล 

96 26889 นางสาว มนัณญา ชอบงาม 

97 26924 นาง ปภาดา สุวรรณมณี 

98 27114 นางสาว ผกายรุง เพ็ชรรัตน 

99 27185 นางสาว จิราพร อรุณรังษี 

100 27348 นางสาว สณี เสงสุย 

101 27876 นาง วิภารัตน จันทรประดิษฐ 



580 

กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนพลวิทยา  

 โรงเรียนพลวิทยา  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04332 นางวรรณี เศรษรินทร 

2 08672 นางกาญจนา คงยัง 

3 08677 นางประณีต สิงหโกมล 

4 09893 นาง สุณา พรหมดวง 

5 12186 น.ส. บุญรัตน แกวศรี 

6 12187 นาง สมัญญา ไชยภักดี 

7 12188 น.ส.เกศณีย สุริวงศ 

8 12190 นางกันยา พรหมมณี 

9 12192 นางถนอมศรี พูลสวัสดิ์ 

10 12219 น.ส. จรรยา สูตรวรรณ 

11 12225 นาง ศันสนีย ดิสระ 

12 12327 นาง วิชชุลดา ขุนทอง 

13 13620 นาย ประสิทธิ์ เพชรหวน 

14 14130 นาง กัลยา ทองพูน 

15 14177 นางสมบูรณ ศรีสุข 

16 14392 นาง พัชร ี รัดแกว 

17 14630 นางอภิญญา อดทน 

18 15070 นาง ชินรัตน แกวถาวร 

19 15071 น.ส.สุพร สายออง 

20 15073 นาง จิราภรณ ทับสระ 

21 15075 นาง ทัศนี แสงวันลอย 

22 15077 นาง เอมพิธา จิตตเสนา 

23 15079 น.ส.วันดี บุญรังษี 

24 15081 นาง ศรีสุดา ชมเชย 

25 15084 น.ส.อุษณา ดินกามีน 

26 15086 นาง รุงฤดี เกื้อสุข 

27 15330 นาง จุฑาทิพย แทนสุวรรณ 



581 

 โรงเรียนพลวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 15791 นาง บุญสิตา แกวมูณี 

29 15793 นางอาภา จันธํารงค 

30 16154 นางจงด ี ลองฉวน 

31 16156 นางอัญชิสา ปาโต 

32 16435 น.ส.รชยา หมวดสิงห 

33 17115 นาง สุรีรัตน พงศเวช 

34 17119 นางพวงศรี แกวผอม 

35 17208 นาง ตรีชฏา ธรรมโชติ 

36 17209 นาง อมราภรณ เอียดอน 

37 17210 น.ส.ราตรี แกวกุลนิล 

38 17211 น.ส.วิริสา แกวมูณี 

39 17215 น.ส. สุจิตรา ธนะปาละ 

40 17267 น.ส.สุพิชฌาย สรรพรัตน 

41 17269 นาง อัญชุลี ทองเอียง 

42 17380 น.ส. ยุพดี เทพชุม 

43 17539 นายชาลี ดวงเอียด 

44 17682 นาง บุญเกื้อ โยมศิลป 

45 17716 นาง เกื้อกูล หงษมณ ี

46 17801 นางพวงรัตน สุวรรณเลื่อน 

47 17873 นางจินตนา บัวอนนท 

48 17874 นาง พรทิพย เจริญมาศ 

49 18046 นางสาว วันดี สหะกะโร 

50 18222 นาง สาริศา ลวนเสง 

51 18322 น.ส.สุกัญญา แสงอรุณ 

52 18395 น.ส. อรุณพร เลื่อนลอย 

53 18485 นาง ธนาพร กิ้มชง 

54 18489 นาง สุภาวดี แกวกระจาง 

55 18579 นางสุรีย พัตจาลจุล 



582 

 โรงเรียนพลวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 18588 นาย บุญเรียน เกื้อสุข 

57 18589 นาย ขจร ขุนรักษ 

58 18591 นาย วิเชียร แปนนอย 

59 18615 น.ส. ศิรดา แสงจันทร 

60 18644 นาง อนงค สีลาย 

61 18645 นางสาว ชะออย แกวประดิษฐ 

62 18646 นาง มณฑา ประทุมชาติภักดี 

63 18678 น.ส.สุทธิญาภรณ ปานกําเนิด 

64 18685 น.ส. วรรณทิพย เกื้อสุข 

65 18732 น.ส. ชุติมา สุวรรณโมสิ 

66 18855 นายสาทร ดําสี 

67 18914 น.ส.น้ําฝน อินดู 

68 18915 น.ส.อําภา ประถม 

69 18957 นาง กาญจนา อินทฤทธิ์ 

70 18970 น.ส.ถวิล ขุนภิบาล 

71 18971 น.ส. อาริญา ดํายัง 

72 18979 น.ส.สุนทรี จันทวดีทิพย 

73 19082 นางทัศนีย บรรเจิดเลิศ 

74 19088 นางอังคนา หนูนุน 

75 19156 น.ส. อนิตยสรา ชุมแกว 

76 19231 น.ส. ดวงใจ จันทรศิริวิชัย 

77 19459 น.ส. วาสนา บวรเจริญ 

78 19474 น.ส. เกศสรินทร นวนนุน 

79 20727 นาย พิทักษ ออนหวาน 

80 21473 นาย เจษฎา สีเมือง 

81 21479 นางสาว ภัทรณิชาพิมพ ชาญกาญจน 

82 21487 นางสาว ถนอม พลพงศ 

83 21495 นายอภินันท ภักดีรุจีรัตน 



583 

 โรงเรียนพลวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 21553 นาง สมจิต เทพรักษ 

85 21666 นางวราภรณ ยุทธศรี 

86 21671 นาย ปฐมพงษ ภักดี 

87 22105 นางสาว ปานจิต ดิษสระ 

88 22856 นาง กรขวัญกัญจน วัฒนกิจรุงโรจน 

89 23675 นาง ยุพิน ออนหวาน 

90 23813 นางสาว พนิตชนัน จันทรลําภู 

91 25047 นางสาวปยะนุช พันธคีรี 

92 25123 นาย กิตติพล พชระวาจา 

93 25124 นางสาว ปยะรัตน ไชยสมบัติ 

94 25215 นาย ปราณีต คงพันธุ 

95 25340 นางสาว ฑารัตน ยองเสง 

96 25601 นางสาว สนาสิริ แสงขํา 

97 25602 นางสาว เสาวรจน ประยูรชวย 

98 25914 นาง พชรพรรณ อรุณพันธ 

99 26094 นางสาวนารีรัตน ลัสมาน 

100 26495 นายภูริทัต พรหมสมบัติ 

101 26537 นางสาว ศรีสุดา อนุรักษ 

102 26540 นางสาว ภารดี ปรีชา 

103 26541 นางสาวรอฉะ ศรียาน 

104 26643 นาย วรวิทย เลิศคารม 

105 26699 นางสาว เกศริน ทองศรีนวล 

106 26709 นางสาว นุจรินทร แกวกาญจน 

107 26720 นาง ณัฐจิรา ฉัตรรัตนเวช 

108 26971 นายพรชัย ชวยดวง 

109 27854 นางสาว สุภารัตน ยี่แปน 

110 27855 นางสาว อันธิกา เสียงเครือ 

111 27934 นางสาว สุดารัตน กาญจนสุวรรณ 



584 

 โรงเรียนพลวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

112 27935 นางสาว ภัทรา หนาเหตุ 

113 28094 นางสาว กัญญา พูลแกว 

114 28175 นางสาว สุภางคพงษ แซเฮง 

 



585 

กลุมเลือกตั้ง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10634 นาย สุภาพ จันทราช 

2 14895 วาที่ ร.ต.หญิงแทนกานต ศิลปวิสุทธิ์ 

3 15088 นางโชติกา แซเตียว 

4 15116 น.ส. สุวภัทร เกิดสอน 

5 15132 น.ส. ศิริมนตร ยรรยงพิทยกุล 

6 15190 นาง สายฝน บุญปลอง 

7 15287 นาย สุพจน จันทราช 

8 15333 นาง ณัฎฐณิชา คลายแกว 

9 15411 นาง สุดารัตน จันทราช 

10 15412 น.ส. ปทมา หนูเอก 

11 15414 น.ส. จรัลพร ฉันทภากร 

12 15785 นาง จีระวรรณ ถาวรจิต 

13 15786 น.ส. วรารัตน พานิชกุล 

14 15819 น.ส. สถาพร พลสวัสดิ์ 

15 15820 น.ส. จารี หนูสิทธิ์ 

16 16153 นาย วิวัฒน สุวรรณ 

17 16160 นาง จันทิรา ภูวมโนนาถ 

18 16214 นาง ปราณี กลับศรี 

19 16215 น.ส. จินตภัทร เอี่ยมอํ่า 

20 16276 นาย แสนสุรศักดิ์ ทีปรักษพันธ 

21 16277 นางพิชญา สุวรรณโน 

22 16280 น.ส. นงนภัส แซยิ้ว 

23 16343 น.ส. สมจิตต ขุนล่ํา 

24 16384 นาง ศิริพร สุขสะอาด 

25 16385 น.ส. อังคณีย แซหลี 

26 16436 นาง สุณัฏฐธิดา รักษวงศ 

27 16437 นางสุคนธทร ชายพรม 



586 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 16605 นาย อนันตศิษฏ สายตรง 

29 16606 นางสุดารัตน เหลาวิริยะสุนทร 

30 16659 นาย เฉลิม ภูวมโนนาถ 

31 17010 นาง ชญาภา บุญชวย 

32 17271 นาย อภัย นาคเกตุ 

33 17272 น.ส. พรนภัสส ชนะสิทธิ์ 

34 17273 นางสาวชญานิษฐ รัตนภิรมย 

35 17275 น.ส. สปะ หนิมุสา 

36 17276 น.ส. วรรณา สุวรรณศรี 

37 17277 นาง พิชชาอร สุวรรณรัตน 

38 17541 นาย วัชรพงษ ใบอิสสระ 

39 17636 น.ส. อรอุมา ชวยต้ัง 

40 17644 นาย ธีระวัฒน แหละหมัด 

41 17803 นาง จันทรเพ็ญ ศิริเสถียร 

42 17805 นางสาว ชัชชญาภัค แซโฮว 

43 17806 น.ส. อันธิฌา ชูสิงหแค 

44 18212 นาย สุทธิพร จันทราช 

45 18640 นาง สาวิตรี คงเทพ 

46 18962 นาย สมภพ จันทราช 

47 18963 น.ส. พัชรี ประสมพงศ 

48 19657 นาง กรชภา ไชยบัญดิษฐ 

49 19687 นาย ธีรเดช แกวคง 

50 19688 นาง ศิตา ทองชุมนุม 

51 19689 น.ส.ปริยากร รัตนพันธ 

52 20025 นาย จตุพร รัตนปฏิมากร 

53 20359 นาย ศักครินทร ปนทองพันธ 

54 20735 นายอภิรักษ พันธุพณาสกุล 

55 20800 นางสาวณัชสญา อุไรรัตน 



587 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 20803 นาง ขวัญฤดี จุลกูล 

57 21414 นาง ภัทรสุดา ปนทองพันธ 

58 21860 นาง รัชนู เพ็งศร ี

59 23290 นาย สนั่น สังขไพฑูรย 

60 25650 นางสาว วมิล พรมจรรย 

61 25651 นางสาว เรวดี ชวยเรือง 

62 25652 นาย นิเรศ เอียดมา 

63 25669 นางสาว อรัญญา ลิ่มสุวรรณโชติ 

64 25677 นางสาว รัตนาภรณ ทองพรม 

65 25680 นางสาว สมปรารถนา อุบลเพ็ง 

66 25681 นาง ธัญญลักษณ แสงสะโน 

67 25684 นาง เฉลิมขวัญ แกวคง 

68 26223 นางสาวธนาพร ไตรนาครัตนกุล 

69 26461 นางสาว วิลาวัณย จันทศรี 

70 26462 นาย ตะวัน กั่วพานิช 

71 26463 นางสาว จิราภรณ ทองออน 

72 26472 นางสาว นภวรรณ นาวประจุล 

73 26527 วาที่ ร.ต.หญิง สุภัค โปซิ่ว 

74 26958 นางสาว เกศยากร พุมมาก 

75 26960 นาย คามิน สุวรรณพงษ ี

76 26964 นาย ทรงกลด ฉ่ําเนตร 

77 27431 นาง จันทรทิพย ชัยรักษ 

78 27969 นาง เกตนภา ภักดีบุรี 

79 27970 นางสาว ญาณินี รัตติโชติ 

80 27974 นางสาว จารุวรรณ สมานพิทักษวงค 
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กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนสองแสงวิทยา  

 โรงเรียนสองแสงวิทยา  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 13779 น.ส. จรินทรทิพย เรืองเจริญ 

2 15415 นาง อวยพร พิมพธนประทีป 

3 15454 นาง อภิรัตน สุขเอียด 

4 16311 นาง กัญญรัตน นวลแกว 

5 16312 นาง ชุติมา จรัสกร 

6 16314 นาง ธสชา พัศระ 

7 16315 นาง วิรอร วงศธนัญ 

8 16610 นาง ประโลม คงแกว 

9 16611 น.ส. เขมจิรา นวลแกว 

10 16699 นาง ขนิษฐา สุวรรณโรจน 

11 16700 นาง ฉลวย ทองโอ 

12 16795 นางหทัยรัตน ลิ่มอรุณวงศ 

13 16796 นาง กอบแกว บุญเพชร 

14 16797 น.ส.ภรณี ตันสกุล 

15 16812 นาง มณฑา ธรรมชาติ 

16 16839 นาง ประภาพรรณ หวังปญญา 

17 16840 น.ส. อารี สุขศรี 

18 16842 นาง จุไรรัตน ลอยจิ้ว 

19 16843 นาง จิราพร ชวงรัตน 

20 16940 น.ส.สิริกร อัณณธนโชติ 

21 16941 นาง วรรณา จันทกูล 

22 16942 นาง ศุจิการ พุทธแกว 

23 16947 นาง ยุภาภร ริมดุสิต 

24 16949 น.ส. ณัฐรดา ศิริรักษ 

25 17183 นาง ประคอง กาญจนสาวิตรี 

26 17185 น.ส. จินตนา สิงหราชัย 

27 17186 นาง อุไร บุระชัด 



589 

 โรงเรียนสองแสงวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 17474 น.ส. อะมิหนะ เหรียนนุย 

29 17818 นาง บุญศรี พรหมรักษ 

30 17819 นางสาริกา ทองดวง 

31 19159 น.ส. นารีรัตน ชวยธรรมกิจ 

32 19169 นาง มะลิวัลย เกื้อสกุล 

33 19209 นางดวงสุรีย นาคนอย 

34 19396 น.ส. ปรียานุช หละโสะ 

35 19402 น.ส. นริศรา ภูริธนาสวัสด์ิ 

36 20167 นาง กิจรัตน โชติชวง 

37 20373 นาย สุภาพ หนอสกูล 

38 20467 นาย บุญทรง ผุดผอง 

39 20836 นางสาว สิริลักษณ หละหมูด 

40 20837 นางสาววรรณภา ดําเทวา 

41 21741 นาย สมพร ตั้งศิริรักษสกุล 

42 22704 นาง กฤษณา รุงเรือง 

43 23735 นางสาว ตรีทิพ ชูชวย 

44 24193 นาย วีรยุทธ อณุศาล 

45 24863 นางสาว ธญานิษฐ คุณธะราช 

46 24865 นางสาว ดลฤดี เกตุรุง 

47 24889 นางสาว ฝนทอง โศภิษฐิกุล 

48 25495 นางสาว ฟารีนัส ชอบหีม 

49 25496 นางสาว อาริยา สุวรรณาคม 

50 25497 นางสาว ธนิตา ทองยอด 

51 25517 นางสาวเอราวัณ มีทอง 

52 25536 นางสาว มณีทิพย หนูอุไร 

53 26551 นาย พิพัฒน กลายกลับ 
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กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนกอบกาญจนศึกษามูลนิธิ  

 โรงเรียนกอบกาญจนศึกษามูลนิธิ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04350 นาง อาภาพรรณ อุยยามะพันธุ 

2 04355 นาง สุพัตรา ถาวรจิตร 

3 11414 นาง ประทีป ระบิลคดี 

4 11415 นาง นลินี พรอมสมบูรณ 

5 11416 นางสถิต แดงแกว 

6 11610 น.ส. พัฒนา มณีคง 

7 11875 นาง พเยาว ไชยชนะ 

8 12540 นาง ราตรี อักษรคง 

9 12542 นาง ศิรภัค เวชวิสัย 

10 12683 นาง เพ็ญแข พยมพฤกษ 

11 12686 นาง ณัชฎา ทองชางเหล็ก 

12 13142 น.ส. พรพิมล ระสิตานนท 

13 13152 นาง บุศรา ชัยวิวัฒนพงศ 

14 13464 นาง ชุติมา หิตะพงศ 

15 14824 นาง สุจิตรา สังเมียน 

16 14926 นาง กนกวรรณ ศรีเฉลิม 

17 14928 นาย จรูญ ฤทธิภักดี 

18 14929 นาย สุชาติ วีระพงษ 

19 15188 นาง นงลักษณ พิทักษธรรม 

20 15740 นาย จิรกิตต ฤทธิ์เทวา 

21 15742 นาง พรรณี ทองออน 

22 15743 นาย เอกพงษ สุวรรณวงศ 

23 16075 นาย ฉัตรชยั ออนรัศมี 

24 16594 นาง สาลีทิพย ยะนาย 

25 16703 นาง มลิวัลย คงทอง 

26 16832 น.ส. สุภารัตน ทวีวงศ 

27 17011 นาง ภัทรมล บุญนิธิ 
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 โรงเรียนกอบกาญจนศึกษามูลนิธิ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 17012 นาง อําพันธ สวัสดิ์ทวี 

29 17013 นาง พัชร ี รักษวงศ 

30 17174 นาง ดวงเดช ถาวรจิตร 

31 17175 น.ส. ญาณิศา สุวรรณชาตรี 

32 18530 นาง ศิรินธร รัตนพันธ 

33 18531 นาง รัตนา ประทุมรังษี 

34 19136 นาง วิไลทิพย ทองเอื้อ 

35 20560 นาง นฤนารถ ออนรัศมี 

36 20561 นาง บุณฑริก หนูนวล 

37 20674 นาง สมพร ชุมแสง 

38 21443 นางสาวปยนันท เรืองศาสตร 

39 22164 นาง เยาวเรศ คําแหง 

40 23138 นาง เอื้อมพร พิบูลยผล 

41 23163 นางสาว ธันยพร พรหมเดช 

42 24210 นาง วิลาวัลย ศรีกระจาง 

43 27408 นางสาว รัตนา รัตนพันธ 

44 27409 นางสาว นาถสุภา หนูคง 

45 27410 นาง อิศราภรณ สุทธิหิรัญพงศ 
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กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน  

 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04334 นาย สมปอง ชํานาญเมือง 

2 07694 นายประกอบ เกื้อกูล 

3 11097 น.ส.จิตสุภา ชะโณวรรณะ 

4 11098 นาง กุลฉัตร ชํานาญเมือง 

5 11498 นาง กานดา อินทมณี 

6 13046 นาย วงษศา ประดิษฐศร 

7 13209 นาง สุวรรณี คีรี 

8 13364 นาย อานันท วิสมิตะนันทน 

9 13420 นาง นิดา สุทธกรณ 

10 13421 น.ส. เธียรมณ ี จันทมณี 

11 13435 นาง อัญชลี พวงสุวรรณ 

12 13436 นาง อุบล สุขะนันท 

13 14236 นาง มณฑา แสงสุวรรณ 

14 14237 นาย พิพัตน เสนาพิทักษกุล 

15 15113 นาย ประสิทธ ขวัญแกว 

16 15528 นาง สุพิศ มอกมา 

17 15601 นาง ดุจดาว ธนบัตร 

18 15789 นางรัตนา ชนะวรรโณ 

19 15959 นายเจริญ เฟองฟา 

20 15986 น.ส. ชนิตสิรี โยกทรัพย 

21 16602 นางสาวภิริญาภรณ เจริญโรจนปรีชา 

22 16706 น.ส. รัศมิ์ภัชสรณ ซายสุย 

23 16935 น.ส. ปยาภรณ ศรีจันทร 

24 16937 น.ส. รําไพพรรณ จันทรอินทร 

25 17009 นาง พิศดาพร เคลาดี 

26 17133 นาย สมพงศ สุวรรณเลื่อน 

27 17134 นาย อํานาจ หนูมี 
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 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 17138 น.ส. กานตพิชญดา สิทธิชัย 

29 17139 นาง จิณหนิภา พรหมสกุล 

30 17568 น.ส. พิศมัย จิตรพันธุ 

31 17599 นาง แพรวเพชร เครือนาคพันธ 

32 17600 นาง ศกุนตลา พรหมมาณพ 

33 17699 นาย นุกรณ ลิ่มอรุณวงศ 

34 18302 นาง สรินรัตน จิตประพันธ 

35 18484 นาง กมลทิพย เนียมรินทร 

36 18784 นาง กัญจนณัฏฐ อินจันทรศรี 

37 18785 นาง อัญชิษฐา แซเซียว 

38 18786 นาย เสรี อทินโณ 

39 18928 น.ส. รุจิรา บุญวงศ 

40 19155 นาย ชลิต แกนเจริญ 

41 19161 นาง จินดา สุขสีเสน 

42 19906 น.ส. ณฤดี เศวตพันธิกุล 

43 19936 น.ส. ปยรัตน เหมือนเล็ก 

44 20210 นส. ถิระนันท พัฒโน 

45 20211 นาย ทวียศ ใหมทุม 

46 20217 นายมนตรี(ปมรวัฒน) ยี่สุน 

47 20485 นางสาว ดวงตา พวงสุวรรณ 

48 20487 นาย ณัฐวุฒิ พรายบัว 

49 20680 นางสาว มลฤดี พวงจันทร 

50 22295 นาง มนิดา สวยรูป 

51 22298 นางสาว ขวัญชนก ศิริธรรม 

52 22337 นางสาว สาวิตรี วงศชนะ 

53 22724 นางสาว อุทุมพร บํารุงวงศ 

54 22725 นางสาว ณัฏฐณิชา หลวงพูล 

55 23397 นางสาว นวรัณ นาโควงษ 
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 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 23408 นางสาว สุมณฑา เบ็ญอาหลี 

57 23640 นาย ธนากร ธนบัตร 

58 23649 นางสาว จิราภรณ เพ็ชรรัตน 

59 23977 นางสาว พรนภัส บัวทอง 

60 24684 นาง วรรณดี วิมลรัตน 

61 25201 นางสาว รุจิรา พาหุรัตน 

62 25202 นางสาว ดวงกมล แกวฉิมพลี 

63 25206 นาย จิรภัทร รอดเสียงล้ํา 

64 25465 นาง พัชร ี อัมโร 

65 25567 นางสาว จิราภรณ นวลละออง 

66 25568 นางสาว เบญจวรรณ ดานลี 

67 25570 นาย นรพล อภิบูลสุวรรณ 

68 25573 นาง นรมน สุขสงกลาง 

69 25574 นางสาว สุรางคนา มาลาวงศ 

70 25575 นางสาว กรรณิกา ลิมานุวัฒน 

71 26363 นาง ศรสุดา พุมพวง 

72 26878 นางสาว สิริประภา เลิศสุรวัฒน 

73 26886 นางสาว สรอยทิพย นวลไสย 

74 27537 นาง ปทมา สองประสม 

75 28222 นาย สมาน แจะแต 

76 28223 นางสาว เสาวลักษณ เกตุแกว 
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กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนทวีรัตน  

 โรงเรียนทวีรัตน  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 17062 นาง ประหยัด พุฒดํา 

2 17063 น.ส. สมใจ คงนวล 

3 17064 น.ส. จุรีวรรณ เพ็ชรสุวรรณ 

4 17065 นาง อําพร อินทรแปน 

5 17066 นาง ศุภรานันท หนอแกว 

6 17068 นาง จุไรรัตน ผิวเหลือง 

7 17070 นาง มยุรีย ยิ่งถาวร 

8 17072 นาง สุมาลี กูลเกื้อ 

9 17073 นาง ชูศรี ออนแกว 

10 17503 นาง สุธานิธิ สรรพศาสตร 

11 17504 น.ส. พรทิพย กิมาคม 

12 17505 นาง โพธิ์งาม ทรงเจริญ 

13 17506 นาง แฉลม ปานเมือง 

14 17507 นาง จันทิมา อองเซง 

15 17508 นาง อําภรณ จันทเลิศ 

16 17510 น.ส. สุภา ไชยเสน 

17 17721 น.ส. ปทุม มณีนวล 

18 17723 นาง ขวัญตา เจนพิชัย 

19 18028 น.ส. จิตตินิภา นวลมิ่ง 

20 18029 นาง ประภาสิริ ตันสกุล 

21 18030 นาง นิรมล เลิศล้ําไตรภพ 

22 18343 นางสาว สํารวย รัตนพันธ 

23 18345 นาง วรรณดี ดําอําภัย 

24 19533 นาง จํารูญศรี สุวรรณมณี 

25 20139 น.ส. ประภัสสร มุสิกวงค 

26 20141 น.ส.วไลพร ทองคํา 

27 21279 นาง อารีย เพชรสละ 
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 โรงเรียนทวีรัตน (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 22158 นางสาว สิตานันท ซิ้วเฉี้ยง 

29 22160 นางสาว นิสากร บุญพิภพ 

30 22161 นาง พิไลพร ชินธนไพศาล 

31 22787 นาง โสภิตา หงษมณี 

32 22874 นาย ประจวบ อุตมะมุณีย 

33 23247 นาง กิ่งกมล เบ็ญจพันธ 

34 23270 นาง ลาวัลย แกวลายทอง 

35 23880 นาย วรวุฒิ ทองเจริญ 

36 24140 นายสมชาย บินมุสา 

37 24220 นางสาวสุรัชฎา ศรีพิทักษ 

38 24221 นางสาว สุคนธ เพ็ชรพงศ 

39 24271 นาง สุดา รัตนบูรณ 

40 24313 นาง อุทัย บุญยัง 

41 24907 นาง นงนาถ สีมวง 

42 25103 นาง ดุษณี สองนาม 

43 25104 นางสาว วิสาขา อุเทนะพันธุ 

44 25105 นาง สีตพัณณ สงวิสุทธิ์ 

45 25929 นาย ธนิตพงศ แกวเคารพ 

46 26921 นาง รุจิรา รัตนบุรี 

47 27253 นางสาว ปนอนงค มณีโชติ 
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กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนสองแสงพณิชยการ  

 โรงเรียนสองแสงพณิชยการ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 13920 น.ส. ประนอม นิสโร 

2 15136 นางสาวนริสา พิสุทธิพันธุ 

3 16729 น.ส.ปลื้มใจ ไพจิตร 

4 16732 น.ส. กาญจนา มีเผาะ 

5 16733 นาง ผลดี แกวปฐมวัน 

6 16734 นาง จักรวิดา เหล็กนิ่ม 

7 16737 นาง วิริยะ หนูคลาย 

8 16738 น.ส. ศิริวรรณ สื่อรุงเรือง 

9 16747 น.ส. พัชรี มานะ 

10 16748 น.ส.อุไร สุวรรณรัตน 

11 16750 นางละมอม หนูคลาย 

12 16751 นางศิริวรรณ สีโยม 

13 16753 นางสาว อุบลรัตน เรืองรัตนไกร 

14 16786 นางปรียา เสริมศิลป 

15 16787 นาง อรุณรัตน รัตนภูมิ 

16 16788 นาง วันดี เหลืองอักษร 

17 16943 น.ส. สุมลฑา สุขเอียด 

18 16948 นาง จิตติวรรณ จิตสุวรรณ 

19 16955 นางจิราพร ชิตวงศ 

20 17101 นาง รัตนา หนูคง 

21 17127 นาง วรรณี วิเชียรรักษ 

22 17163 นาย พล ฟองฟก 

23 17855 นาย แสนพิศิฐ นฤภัย 

24 17962 นางผกาพรรณ สุวรรณรักษา 

25 17964 นาง ศสิธาพร สุขสวัสดิ์ 

26 18572 น.ส. พรรณทิพา รักขิตพินิจดุลย 

27 19387 น.ส. เพียงใจ ชิตมณี 
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 โรงเรียนสองแสงพณิชยการ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 20317 นางเสาวดี บุปผะโพธิ์ 

29 21275 นาย สวัสดิ์ ชิวนันทกาญจน 

30 21957 นางสาว อรอุมา จํารูญ 

31 22858 นางสาว เรวดี แกวอุทัย 

32 22859 นางสาวอรอนงค สังขสินชัย 

33 23020 นาง นิตยา ธนชิตชัยกุล 

34 25107 นางสาว พวงพิศ จันวัฒนา 

35 25503 นาง ประทุมทิพย ธรรมสุรีย 

36 26140 นาย อรรฆรัตน วีระธรรมโม 

37 26148 นาย สมชาย นิภานันท 
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กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนแสงทองวิทยา  

 โรงเรียนแสงทองวิทยา  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04460 นาง จีราภรณ ทองไดคลาย 

2 07635 นาย สิริพงษ เมฆไพศาลศิลป 

3 07877 นาง สุกัญญา บัวสวัสวดิ์ 

4 07878 นาง จําเนียร วิจิตรฐะพันธุ 

5 09742 นาย ณัฐกิจ เพชรรัตน 

6 09744 นาย ศุภวัช สัญญวงศ 

7 09904 น.ส. กนกรัตน มณีเนตร 

8 10349 นาย สิทธิโชค เพชรเอียง 

9 11413 นาง กุสุมา แซเจีย 

10 11705 นาง วิมลรัตน หอเพ็ชร 

11 11707 นาง ปราณี ทิพยสุข 

12 12054 นาง สุดใจ พูนพัฒนสุข 

13 12055 นาง ประกาย แสงสวาง 

14 13527 นาง สวนีย ปรางยิ้ม 

15 13530 นาย สวาสดิ์ จูสวัสดิ์ 

16 13555 นาย รณกร พิณีรัตน 

17 13556 น.ส. กาญจนา รัตโณภาส 

18 13982 นาย คิด ทองไดคลาย 

19 14627 นาง กัลยา ชาคโรทัย 

20 15089 น.ส. สุชาภักด์ิ ทิพมาลี 

21 15503 นาง ปรัตถกร ปรัตถจริยา 

22 15504 นาง จันทรเพ็ญ ดวงมณี 

23 15505 นาง ภควรรณ จัตยาวรรณ 

24 15795 น.ส. รายาฎา มาศมินทรไชยนรา 

25 15850 นาย กฤษณะพงศ คงอินทร 

26 16071 น.ส. หรรษกานต บัวแกว 

27 16073 นาง อารียา อติวิทยาภรณ 
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 โรงเรียนแสงทองวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 16074 น.ส. ประดับ ผลทวี 

29 16222 น.ส. ชิดชม รัตนบุรี 

30 16306 นาง ประไพ จูสวัสดิ์ 

31 16506 น.ส. อาภากร เมงชวย 

32 16511 นาย ทินกร วินนาเพชร 

33 16600 นาง กัลยกชกร ปานเจริญ 

34 16603 นาง วณัฐตา ไชยกิจ 

35 16604 น.ส. วรรณลา กาหยี 

36 16632 นาง อุทัยวรรณ จุลเกิด 

37 16634 นาง มลิวัลย ปาลสุข 

38 16789 นาง กันยา รักสนิท 

39 16790 นาง ณัชชา แสงประทีป 

40 16791 นาย พิศาล แสงประทีป 

41 16837 นางสาว กรกช ณ สงขลา 

42 16933 นาย วสุพล คงดี 

43 17179 น.ส. สายสุดา อัมโร 

44 17182 นาย ศิริชัย อากะโรภาษ 

45 17513 น.ส. ไหมทอง บัวคีรี 

46 17516 น.ส. อรพุทธ กวินกาจกุล 

47 17518 นาง พรศรี เลิศวิทยาวิวัฒน 

48 17573 นาง นริสา อินทรกรด 

49 17688 นาง กมลรัตน ตั้งใจจริง 

50 18003 นาง จารุวรรณ ฉายแกว 

51 18004 นาย ประเสริฐ ฉายแกว 

52 18146 นาง ภิญญาพัชญ ดิษโสภา 

53 18147 นาย ลิขิต ดิษโสภา 

54 18241 นาง เสาวภา จิตตพงศ 

55 18429 น.ส. ขนิษฐา รัตนมณี 
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 โรงเรียนแสงทองวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 18605 นาง สุกานดา เพ็ชรมงคล 

57 18844 นาง รัชนีพร กาลวงศ 

58 18866 นาง สุพร พงศพิทักษ 

59 19085 นาย พักตรสวรรค บุญรอดจุย 

60 19086 นายศุภรัตน อนุชาญ 

61 19393 นาง นนฐกร แกนเจริญ 

62 20232 นางสาว เสาวคนธ สุทธมุสิก 

63 20233 นาง พัชรนิ ธรรมชาติ 

64 20235 นาง ณัฐปภัสร แกวพรหม 

65 20236 นาย ดิลก ลีวิเชียรโชติ 

66 20237 นาง วิไลวรรณ นาคเกิด 

67 20296 นาย พรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน 

68 20297 นางณัฏฐจิรัญญา เฉลิมสุขเจริญ 

69 20299 น.ส. หรรษรัศมิ์ ลีปรีวราโรจน 

70 20300 น.ส. คีตาลักษณ บรุีศรี 

71 20304 นาง นิตยา พุทธทว ี

72 20336 นาง เพ็ญประกาย รุงชาติสถาพร 

73 20465 นายชัชชัย กิจนีซี 

74 20492 นาย ภัทรพล สิริมุสิกะ 

75 20493 นาย รุงทิวา ประกอบบุญ 

76 20768 นาง กัลยาณี ปยะกาญจน 

77 21499 นางสาว ธารารัตน นันทสินธุ 

78 21563 นาง เมตตา กรมรินทร 

79 22868 นางสาว รูสียะ แวดอเลาะ 

80 22869 นางสาว ฉันทนา เฉลิมพรชัยวงศ 

81 22919 นาย กิตติวัฒน อิทธิพุฒิ 

82 23385 วาที่พ.ต. วส ุ คุรุเสถียรพร 

83 23386 นาย สมชาย เฉลิมสุขเจริญ 
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 โรงเรียนแสงทองวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 23434 นางสาว เพ็ญนภา กลิ้วกลาย 

85 23435 นาง ฉวีวรรณ จันทรละออง 

86 23480 นายเจตวีร อภิรักษชัยพร 

87 24472 นาย สุรพล สัตยวินิจ 

88 25079 นางสาว ณัฐวรรณ ผลทวี 

89 25098 วาที่ร.ต. สินณุวัต ชนะภัย 

90 25128 นาง กัลยา นวลนุน 

91 25135 นาง พิมพพจ ี เดนประกายเพชร 

92 25265 นาง สิริลักษณ คหวิริยะโกศล 

93 25275 นางสาว อรพรรณ เจริญสุข 

94 26146 นางสาว อภิสมัย เอื้อศรีวัฒนากุล 

95 27396 นางสาว รัชวรรณ สมพงค 

96 27397 นางสาว สุรียพร หวังพันธุขจร 

97 27398 นางสาว มารียา เจริญวงศ 

98 27399 นาย กวิน วิจิตรกานตวงศ 

99 27400 นางสาว พิจิตรา ทองพิจิตร 

100 27871 นางสาว ภรทิรา พวงสอน 

101 27872 นางสาว ลักขณา ขาวนุย 

102 27873 นางสาว สราลี สาเหาะ 

103 28192 นางสาว ลลิตตา สุกใส 

104 28220 นาย สาธร คําคง 

105 28224 นางสาว ธนาภรณ ประสุธรรม 

106 28226 นางสาว ณัฐธิดา แกวลองลอย 
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กลุมเลือกตั้ง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04346 นางศิวพร จุลวรรณา 

2 06344 นาง ศิริพร สาระวิโรจน 

3 13715 นาง ภัคนิจ จุยมา 

4 14049 นาง กนกวรรณ มีชู 

5 15186 นาง ธัญพร นวลนุน 

6 15187 นาง วารี ทิพรัตน 

7 15361 นาย พัฒนา อินทรทอง 

8 15409 น.ส. สุดใจ เคียนทอง 

9 15736 นาย กมล ศรีสุวรรณ 

10 16490 วาที่ร.ต. จรินทร ธรรมรักษ 

11 16833 นาง กวิสรา ฉันทยาวรกุล 

12 17076 น.ส.ชุตินันท โลกิตติกุล 

13 17077 นาง หนับเสาะ แหละตี 

14 17081 นาง ปอมเพชร โตประเสริฐ 

15 17180 นางกลอมจิต มณีโชติ 

16 17231 วาที่ ร.ต.หญิง อรัญญา จันทสุวรรณ 

17 17233 นาง สุชาดา หมัดตะทวี 

18 17511 น.ส.ใบดะเหราะ หมัดอะหิน 

19 17570 นาง อารมณ ไพสมบูรณ 

20 17571 นาง ปราณี สุขะปุณพันธ 

21 17572 นาง ฐานิตา ดวงศรีทอง 

22 17620 นาง กนกอร พินิจอภิรักษ 

23 17623 น.ส. โชติมา พรหมพัฒน 

24 17625 นางปณิดา มณีรัตน 

25 17626 น.ส. อิสรีย ขุนเพ็ชร 

26 17635 นาย สมคิด เพชรสุวรรณ 

27 17844 นาย กั่น เกิดแสงสุริยงค 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 18141 นาย กิตติโภค สาระวิโรจน 

29 18201 น.ส. ชนิดา บัวก่ิง 

30 18202 น.ส.ปรารถนา มุณีกุล 

31 18926 นาง นันทนภัส ดวงอินทร 

32 18931 นางเมทิน ี ไชยจรัส 

33 18991 นาง อัจฉราภรณ หมิดปน 

34 19178 นาง อํานวย หนูพริก 

35 19179 นางสาว สุภาพร เอียดทอง 

36 19248 นาง จีรภรณ ทองวงศ 

37 19250 นาง รัชนีวรรณ มณีสุวรรณ 

38 19298 นาง เพ็ญประไพ เกิดทิพย 

39 19369 นาง อลิสา พูลแกว 

40 19372 น.ส. ขนิษฐา ชูรัตน 

41 19415 นาง มีนา สุขสุวรรณ 

42 19453 นาง หนึ่งฤทัย นวลมิ่ง 

43 19731 นาง เตือนใจ สาสุธรรม 

44 20029 น.ส. เสาวรีย ลัทธพงศพิพัฒน 

45 20031 นาย เทอดพงศ มัจฉาวานิช 

46 20071 น.ส. ประเสริฐศิลป วอทอง 

47 20072 น.ส. ยุวดี ชัยสงคราม 

48 20268 นาง ไมตรี โสพิกุล 

49 21125 นาย ขจร ชูพันธ 

50 21127 นาย สุเทพ ทองเพ็งจันทร 

51 21128 นางฉัตรชนก ชัยมนตรี 

52 21135 นาย ยรรยง ศตะรัตน 

53 21136 นาง มารียะ ศรีคงคา 

54 21140 นางสาว นิตยา สุขศรี 

55 21222 นางสาววนิดา หมัดสุริยะ 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 21224 นาง อุมารี สุขเกษม 

57 21313 นาง บุณเณจจ ศิริมหาชัย 

58 22165 นางสาว ศลิษา บิลสัน 

59 22166 นาย วิชัย ขวัญชวย 

60 22167 นาย มะยุ มะเย็ง 

61 22536 นางสาวละออง ชูแกว 

62 22644 นางสาวนิภาพร คงบัน 

63 23216 นางสาว ธิดารัตน จันทรแกว 

64 23217 นางพิมวรรณ ยินไธสง 

65 23219 นาง นรุซาฮีลา ดุลยเสรี 

66 23220 นางสาว จีรนาฎ ปานจันทร 

67 23821 นางสาว รุจิรา ขุนจันทร 

68 24231 นาง อัญจนา ธีรธาดากุล 

69 24232 นาง ฉันทนา คีรินทร 

70 25083 นางสาว อมรรัตน รอดสวัสดิ์ 

71 25580 นาง พวงเพชร สันเบ็นสบ 

72 25703 นางสาว สวภัทร อิศดุลย 

73 25732 นางสาวศรุตยา ชนะสินธุ 

74 25945 นาย พรศักด์ิ มั่นคง 

75 25956 นางสาว ปญจมา ไชยรัตน 

76 26075 นาง นิชานันท ณ นคร 

77 26154 นางสาว ดัชนี อินทรธนู 

78 26155 นางสาว รัตติยา พรหมสุวรรณ 

79 26156 นางสาว ชลันฎา ออนประชู 

80 26585 นาง นิภาพร มะนอสะ 

81 27084 นาย อภิเจษฎ ปานเจี้ยง 

82 27085 นางสาว ศิริภา แกวเจริญ 

83 27137 นางสาว ดวงหทัย ทองสาย 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 27199 นางสาว เกศแกว ทองเรือง 

85 27528 นาย กฤตพล ณ พัทลุง 

86 27530 นางสาว ทิชานันท เชื้อพราหมณ 

87 27543 นางสาว วรางคณา รายา 

88 27544 นาย ปณณธร จิธพนธุ 

89 27556 นางสาว อัคราวดี เทพรัตน 

90 27745 นาง วลัยพร ลิ่มบุญญรัตน 

91 27954 นาง สุภาพร คชวรรณ 

92 28060 นางสาว โชษิตา เดนพุทธ 

93 28228 นาย สมชาย ชอบหวาน 
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กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ  

 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 16607 นาย เมธี เกิดแสงสุริยงค 

2 16739 นาง อรทัย กําบังภัย 

3 17118 นาง นาดียะ หมุดประเสริฐ 

4 17144 นาง นงลักษณ ลักษณะอัมพร 

5 17214 นาง มลชนก ทนงาน 

6 17729 นาย บุญเที่ยง เจริญลาภ 

7 17732 นาย เจษฏา สินสโมสร 

8 17733 นาย สมชาย ขุนดําริ 

9 17779 นาง นิกูล พรหมพัฒน 

10 17866 นาง เฉลิมศรี ไพบูลยสมบัติ 

11 17867 นาง ประพันธ เทพศรี 

12 17875 วาที่ร.ต. พัฒนา ออนคง 

13 18037 นางประพาพรรณ ตรีรัตน 

14 18100 นาง ศิริวรรณ โกศล 

15 18101 นาย สมยศ มหัทธโนบล 

16 18102 นาง จารุณี ประภา 

17 18365 นาย พิเชษฐ ชูดํา 

18 18370 น.ส. รุงทิพย ชนะภัย 

19 18371 น.ส. รัตนา อดุลยฐานานุศักดิ์ 

20 18372 น.ส. สุดา กลับกลาย 

21 18373 นาง ปยรัตน โอภาศย 

22 18375 นาย เกชา รัตนพรหม 

23 18378 นาง รัชฎาภรณ ออนแกว 

24 18381 น.ส. อัญชลี แกวสกูล 

25 18445 น.ส. อุมาพร บัวก่ิง 

26 18449 น.ส. ขนิษฐา ชูสุวรรณ 

27 18450 นาง ราตรี ไพโรจน 



608 

 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 18512 นาง ปนคนางค ลานแดง 

29 18595 นาย รุงโรจน สุวรรณโณ 

30 18669 นาง เวณิกา จิตคง 

31 18671 นาง อังคณา เชิดชู 

32 18672 นาง จันทรเพ็ญ หวังปญญา 

33 18674 นาง วาทินี หนูคายทอง 

34 18675 นาง กฤตติกา รัตนโกสม 

35 18864 นาง ภัทรสิริ เพชรรัตน 

36 18870 นาย จตุพล รัตนานุกูล 

37 18910 นาง นภา คงจันทร 

38 19089 น.ส. จรัสศรี วุฒิจินดาศรี 

39 19315 นางสารี จิตตารมย 

40 19317 น.ส. มาลี ชัยวิเชียรกาญจน 

41 19395 น.ส.จิรฐา จิวศรีลา 

42 19450 นาง นิตยา สุขชาญ 

43 19507 น.ส. เจือทิพย รัตนพันธ 

44 19509 นาง วิจิตรา เรือนแกว 

45 19510 นาง พรทิพย ชวยดี 

46 19512 นาง สมคิด พันธุรัตน 

47 19660 นาง พรอุมา นวลวิลัย 

48 19969 นาง รตวรรณ นพภาแกว 

49 20328 นาง ณัฐพร นพรัตนไพสิฐ 

50 20370 นาง จุฑารัตน รัตนานุกูล 

51 20376 นาง กมลวรรณ ชวลิตวรานนท 

52 20377 นาง จารุดา และสุบ 

53 20407 นาง ศศิธร ไตรสุวรรณ 

54 20704 นาง แกวตา รักษวงศ 

55 20707 นาง นิทยา ไพชํานาญ 



609 

 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 20781 นางสาว มะลิวรรณ ยองตีบ 

57 20810 นางสาวอรจรีย สังขทอง 

58 20811 นางสาว ตติยา แสงจันทร 

59 20813 นาย พันธวริศ จิตประพันธ 

60 20896 นาย อุเทน พานิช 

61 20937 นางสาว กมลชนก จันทกูล 

62 20938 นางสาว แสงอรุณ โพธิ์คํา 

63 20958 นาง วาสนา ชูมณี 

64 21323 นาง ศิริรัตน สัตยซื่อ 

65 21327 นางสาว พรลภัส เสียงหลอ 

66 21439 นาย ไกรวุฒิ ดวงแกว 

67 21511 นางสาว พรรวี ซุนสุวรรณ 

68 21547 นาง กฤชญา หิรัญเรือง 

69 21574 นางดวงกมล อุบล 

70 21668 นายเกษมสุข ลอองศรี 

71 21968 นายจรูญ ไชยสวัสด์ิ 

72 22329 นาย ภูสิทธิ์ เติมประยูร 

73 22795 นาง รัชนี สังขพันธ 

74 22881 นางสาว วิลุดา ทองลอง 

75 22974 นาง สุภาวดี บินโสะ 

76 22977 นาง วิยะดา รองสวัสดิ์ 

77 23091 นาง เนตรนภางค ถาวร 

78 23092 นางสาว เยาวลักษณ แซชิว 

79 23970 นางสาว จุฑารัตน พรหมแกว 

80 23975 นาย บุรินทร โตะสัน 

81 23987 นางสาว นิตยา มุสิกรังศรี 

82 23994 นางสาว สุพัตรา นันทะสําราญ 

83 24007 นาย จรัล กุลอุปฮาด 



610 

 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 24293 นางสาว พิลาสิน ี กิจทาย 

85 24317 นางสาวกาญจนา คงชนะ 

86 24318 วาที่ ร.ต.หญิงสายใจ ชูฤทธิ์ 

87 24424 วาที่ ร.ต.หญิง กนกวรรณ สุขแกว 

88 24425 นางสาว อุรสา ทรัพยบัว 

89 24705 นาง ชนานิศ รักษาชนม 

90 24848 นางสาว สายฝน นันตธนะ 

91 25597 นางสาว วรรณวิไล ผุดผอง 

92 25598 นาง จีราวรรณ บุญคุม 

93 25851 นางสาว ชยานุช เที่ยวแสวง 

94 25852 นางสาวทิพวรรณ ชอบทํากิจ 

95 25855 นาย มะแว หมัดหยํา 

96 25866 นางสาวรัตติกาล ดิษพัฒน 

97 26383 นาย วีรพงศ ไชยสาล ี

98 26384 นางสาว วิสสุตา บําเพิงกาญน 

99 26390 นางสาว ณัฐพร ขุนเศรษฐ 

100 26707 นายสนั่น ประทุมทอง 

101 26708 นางสาว สิริกร อุทุมพร 

102 26766 นาง ณัฎฐา บิลสัน 

103 26769 นางสาว มณฑาทิพย อินวรรณะ 

104 26820 นาง ดลฤดี โรจนะรัตน 

105 26830 นางสาว กัลยกร พลไทย 

106 26837 นางสาว ทวิชา สังขบริสุทธิ์ 

107 26847 นางสาว วิภาดา นิลวรรณ 

108 26888 นาย การุณ ณ บางชาง 

109 26954 นางสาว เสาวภา เจริญขวัญ 

110 27252 นางสาว ปุณยาพร วงศพุทธรักษา 

111 27438 นางสาว ธารารัตน ถาวรพันธ 



611 

 โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

112 27453 นาย มนตรี รัตนจิตตภิญโญ 

113 27487 นางสาว นิตยา แกวแจมจันทร 

114 27488 นางสาว มยุรี แดงบัวทอง 

115 27502 นางสาว ภาวิไล โปสูงเนิน 

116 27505 นางสาว เรวดี นิลวรรณ 

117 27881 นาย กลาณรงค ชูเรือง 

118 27990 นางสาว อนุธิดา กลิ่นพิทักษ 

119 28216 นาย วุฒิไกร สงเกตุ 

 



612 

กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนกิตติวิทยบานพรุ  

 โรงเรียนกิตติวิทยบานพรุ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 18860 นางอาภาภรณ สมบูรณ 

2 18865 น.ส. ธนนันท ชาญกาญจน 

3 18867 นาย ฐิติกร เหตุทอง 

4 18871 นาง มณี จิตตานุภาพ 

5 18873 น.ส. สุภาวดี อรุณจิตต 

6 18874 นาง นิสากร โชติมณี 

7 18875 นางอรใจ รามสูต 

8 19819 นาง กนิษฐา จอดนอก 

9 19820 นาง สมลักษณ คงดี 

10 19822 นาง ชูใจ ปานแปนนอย 

11 19829 นาง พรรณี ไกรเสม 

12 19830 นาง กัลญา หมัดสาและอาเหล็ม 

13 20327 น.ส. ธัญรัตน สุวรรณชาตรี 

14 20555 นาง กัญญา จุลแกว 

15 20556 นาง ชลอ พรหมเจริญ 

16 20564 นาง สุภัตตรา ขุนริทธ 

17 21228 นางสาว จุรี ธรรมรัตน 

18 21430 นางสาวพชรพร ยางทอง 

19 21431 นางสาว วาสนา เดชรัตน 

20 21520 นาง อรุณี มงคล 

21 21592 นางสาว รัตนพร บัวงาม 

22 21730 นางสาว เบญจวรรณ อารมรัตน 

23 22794 นางสาว ไพรินทร แซอวง 

24 22796 นาง ปรีญา สุขสกุล 

25 23030 นางสาว ธัญญา ยมแกว 

26 23059 นาง กรภัทร รักชุม 

27 24677 นาง ณาตยา เกตุแกวมรกต 



613 

 โรงเรียนกิตติวิทยบานพรุ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 24783 นาง ระเบียบ รัษฎาเพ็ชร 

29 24978 นางสาว อุไรพร ปานศรีสวัสดิ์ 

30 25523 นาง สุปราณี ชุมทอง 

31 25731 นาง วราภรณ แกวอุทัย 

32 26070 นางสาว สุภาพร สุวรรณชาติ 

33 26071 นางเกศกมล ยอดหวิด 

34 26072 นางสาว นาฏชนก จิตรมั่นธรรม 

35 26073 วาที่ ร.ต.หญิง ปริชาติ ทองปราง 

36 26074 นางสาว จันฑิรา ชีทอง 

37 26169 นาย กันตภณ อักษรคง 

38 26734 นาย สิทธินันท สุวรรณชาติ 

39 26735 นาย ปยะพงษ ทองชวย 

40 27822 นาย จตุพร บุญทิพย 

41 27839 นาง เพ็ญศรี ปทมเมธิน 

 



614 

กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนคุณธรรมวิทยา  

 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 08671 น.ส. วลัยภรณ หนูรัตน 

2 12684 น.ส. ชิวารัตน แซลั่ง 

3 15228 นาง พรศิริ รุกขพันธ 

4 17120 นาง สิหยะ เสนาทิพย 

5 17218 นาง สุกัญญา ทองจันทร 

6 18877 น.ส. วิมล อิสสระสุขยิ่งยง 

7 21067 นางสาว วิมล เตชะวรรณโต 

8 21481 นาง บุปผา จิตรเกลี้ยง 

9 21513 นางสาว สิริยา แกวบุตร 

10 21699 นาง จิราภรณ คงสี 

11 21700 นางสาว ปยะรัตน ยานะวิมุติ 

12 21701 นางสาว ศิริพร จันทรมงคล 

13 22106 นางสาว อนิตา หงษมณี 

14 22960 นางสาว มาลิน พันธระ 

15 22961 นาง นัฏกร ลัดดาวงศ 

16 22970 นางสาว จิรารัตน ไหมสวัสดิ์ 

17 22971 นางสาว มยุเรศ ชีวพิสุทธิ์สกุล 

18 22972 นางสาลี เถาถวิล 

19 22986 นางสาว สุดารัตน เพ็งแกว 

20 23346 นาง เพราพิลาส นิสสระ 

21 23411 นางสาว สุรัชฎาภรณ ขาวชุม 

22 23995 นาง ดวงใจ เจริญสุข 

23 23996 นาง เนตรนภา อิสโร 

24 23997 นางสาววิภาพรรณ เจี่ยศิริสกุล 

25 23998 นางสาว วลัญชอร อรุณรักษรัตนะ 

26 24135 นาย สมคิด มณีรัตน 

27 25489 นาย ถรายุท เพชรรัตน 



615 

 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 25771 นางสาวสุมารินทร พุทธสะโร 

29 26350 นางสาวสุทิศา พวงสอน 

30 26352 นางสาว อุบลรัตน สุขพันธ 

31 26355 นางสาว คนิตา แกวประดิษฐ 

32 26356 นางสาว คณีรัตน พู-นจันทร 

33 26357 นางสาว กัญจณา ภักดี 

34 26358 นางสาว นฤมล เหย็มโหนง 

35 26418 นางสาว พรวลัย นุชเกษม 

36 26556 นางสาว ญานฐิตา เพทาย 

37 26772 นาง บังอร จันวดี 

38 26789 นางสาว จีรนัน ขวัญทอง 

39 26790 นางสาว ระวีวรรณ เรนภักดี 

40 27077 นาง รุสมีนี ดือรอแม 

41 27411 นางสาวปรียมน ภักดีรุจีรัตน 

42 27414 นาง มะดินี ฤทธิ์เทวา 

43 27424 นางสาว สุไรยา หมัดบินเฮด 

44 27597 นาง กิติมา บัณฑิตวิศาล 

45 27598 นาง สุทธิมา สุวรรณมณี 

46 27964 นางสาว วราภรณ ขวัญสกุล 

47 28055 นาง สุภัชชา มีเสน 



616 

กลุมเลือกตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย 

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11874 นาง เพยีงสวาท ทองแกมแกว 

2 16909 นาย สุพจน จันทรจิตร 

3 16911 นางสาว ลดาวัลย จันทรมณี 

4 16916 นาง สุรีย จํานงนิจ 

5 16920 นาง อุไร สุวรรณโณ 

6 16925 นาง รัตนาภรณ ปานแกว 

7 16929 นาง พิมพชนก ณ พัทลุง 

8 16930 นาง สุพัตรา บุญยฤทธิ์ 

9 16953 นางสุวิมล เพ็ชรอินทอง 

10 17397 นาง สุจิตรา จันทรัตน 

11 18140 นางพรเพ็ญ อํานวยกิจ 

12 18211 น.ส.ทัศวรรณ ทองเสง 

13 18249 นาง บุปผา ทองสาย 

14 18397 นางนครทิพย แสงประดับ 

15 18398 นางนัยนา เครือแกว 

16 18657 นางจิตรลดา พันธุพณาสกุล 

17 18662 น.ส.นราธร สงศร ี

18 18681 นาง ปริยานุช เพ็ชรประดิษฐ 

19 18743 นาง พรนิต ศิริเดช 

20 19053 น.ส.สุนิท หนูกุง 

21 19187 น.ส. วัชรี กรีธาสันต 

22 19379 นาง พัชร ี ทิพยรัตน 

23 19762 น.ส.ราศรีจันทรเพ็ญ มังคะลา 

24 19912 น.ส. ธนัชชา บินดุเหล็ม 

25 20457 นาง ศจีมาศ หมะอุ 

26 21410 นางสาว วัชรี ศิริรังษี 

27 21411 นางสาว จรัสศรี ภูมี 



617 

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญอํานวยวิทย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 22124 นาง เกยูร จําปาเทศ 

29 22169 นาง สุกัญญา สวางนิพันธ 

30 22170 นาง อาพร มณีนิล 

31 22171 นางสาวสุพรรณี จันทรักษ 

32 23084 นางสาว ผุษดีรัตน คูณตาแสง 

33 23085 นางสาว โสภา เพ็ชรสังข 

34 23308 นายสุข ยาตรา 

35 23599 นางสาว อจลา ดํารงฤทธิ์ 

36 24450 นางสาว แพรวพรรณ แคลวอาวุธ 

37 24451 นางสาว ณัฐพร ศรีสุวรรณ 

38 25554 นางสาวอรวัลย จันทรออน 

39 25704 นางสาววราภรณ กิตติวิสทุธิ์ 

40 25812 นางกันตกมล สองสี 

41 26029 นาง ศิริวรรณ ตันกูล 

42 26030 นางสาว อําภา ออนทอง 

43 26031 นางสาวศศิวิมล กาญจนะ 

44 26032 นางวิลาวรรณ ออนยัง 

45 26036 นางสาวรุงทิวา แกวไฝ 

46 26464 นางสาว ธิดา คูมณี 

47 26778 นางสาว วิยะดา แกนเพชร 

48 26868 นายธีระยุทธ มากมูล 

49 27074 นาง แสงแข ไชยชนะ 

50 27075 นาง จุรีรัตน กรอบเพชร 

51 27579 นางสาว รุงมณี พันธุพฤกษชาติ 

52 27747 นางสาว กาญจนา บุสโร 

53 27793 นาง จุลินทิพย เจนสุนทรระวี 

54 28086 นางสาว วรรณนภา วิเชียรรัตน 
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กลุมเลือกตั้ง  โรงเรยีนสหศาสตรวิทยาคาร  

 โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04434 นาง สุรัชตชยา อินทฤทธิ์ 

2 10209 น.ส.ปณิธาน หมัดหมัน 

3 10348 นาย ปกรณ อินทฤทธิ์ 

4 10352 น.ส. ฐะปะนีย ถวนถวิล 

5 10486 นาง พรรณี สาสุธรรม 

6 12694 นาย ไสว บุญทอง 

7 12753 นาง ณัฐพร แกวพิบูลย 

8 13588 นาง ประเทือง จันทรมณี 

9 14470 นางกัญชพร ยอดแกว 

10 15401 นาย นิพัฒน วาระเพียง 

11 15404 นาง เรวดี วาระเพียง 

12 15405 นาย ชูศักดิ์ ซายหนู 

13 15406 น.ส. เหมือนฝน อินทฤทธิ์ 

14 15800 น.ส. ทฤตมน ธรรมนรภัทร 

15 17499 นาง นอย ปาลรัตน 

16 17649 นางลําดวน แทนสง 

17 18096 น.ส. พิทยา ไชยภักดี 

18 18097 นาง โสรัตน บุญสนิท 

19 18883 น.ส.อาจิน ทองบุญ 

20 18885 นาง สรอยเกษ นาคเผือก 

21 18889 นาย อภิญญา สิทธิพันธ 

22 19880 นาง วาสนา ศิริวรรณ 

23 20175 นาง สุณีย หมัดเจริญ 

24 20190 น.ส. นิภาพร พูลศักดิ์ 

25 20214 นาง พาวดี เทพสําเริง 

26 20281 นาง เครือวัลย คชศิริ 

27 20282 นางราตรี เชื้อพราหมณ 
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 โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 20303 นาง โศรยา พงศภราดร 

29 20503 นางสาว อารีย คงฆะ 

30 20529 นางสาว ปรารถนา สมจิต 

31 20532 นาง อมรวรรณ ชูเกลี้ยง 

32 20798 นาง ชลธิชา ศุกยะเลิศ 

33 21545 นางสาว ภัสสราลักษณ อินทฤทธิ์ 

34 21876 นาย ปรัชวิญณ ศิริวรรณ 

35 21915 นาง จริยา รองสวัสดิ์ 

36 22989 นาง พรนิภา สวัสดีรักษา 

37 23771 นาง กานดา ธนนิมิตร 

38 23774 นาง สุธิตา อมาตยกุล 

39 23835 นางสาว ปวีณา ศิริกุล 

40 23836 นางสาว ชลาธร แกวหลา 

41 23837 นางสาว ปรีดา ฮุยเคียน 

42 24904 นาง ปาหนัน จันทรเมือง 

43 24910 นางสาว วรรณรีย ณ พัทลุง 

44 24968 นางสาว ปราณีย สมัครหานาย 

45 24970 นางสาว รุงฤดี นิยมเดชา 

46 24971 นาง อังคณา พนมวัลย 

47 25038 นางกัลยา ปาตังคะโร 

48 25040 นางสาว ชรินรัชต ประสบสุข 

49 25207 นาง กัลยา เพชรบูรณ 

50 25214 นายไชยา จันทรฉาย 

51 25216 นาย พรชัย ผอมสวัสดิ์ 

52 25442 นาย ภามรัฐ อินทฤทธิ์ 

53 25512 นางสาว สุพรรษา เมืองแกว 

54 25752 นางสาว ปนัดดา พิมพภักดี 

55 25942 นาย เวท ไชยวรรณ 
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 โรงเรียนสหศาสตรวิทยาคาร (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 26178 นาง จิราพร ฤทธิ์แกว 

57 26259 นาง สุรพร สุวรรณรัชนี 

58 26266 นางสาว วัชรี คงเอียง 

59 26267 นางสาว ณชาภัก เจริญชีพ 

60 27189 นางสาว สุกัญญา เวทยา 

61 27190 นางสาว รุงนภา พูลผล 

62 27192 นาง ลิดา หมาดมานัง 

63 27254 นางสาว กัญจนา วรรณเพชร 

64 27350 นางสาว กนกพร ไชยถาวร 

65 27352 นาง อโนทัย เกตุดวง 

66 27353 นางสาว สุนารี บุญยอดศรี 

67 27402 นาย เอกศักด์ิ สังขกุล 

68 27735 นางสาว ยวุดี พรหมมา 

69 27796 นาง วิชิตา เบ็ญเด็มอะหลี 

70 27844 นาย สุนทร แกวเสถียร 

71 27925 นาย ธนัตถ กาญจนะแกว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



621 

กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนศรีสวางวงศ  

 โรงเรียนศรีสวางวงศ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04368 นาง พยอม สารานนท 

2 04369 นาง สุวรรณา สุขะพันธ 

3 04374 นาง วราภรณ อินทะสะโร 

4 08380 นาย ยงยุทธ แกวบพิตร 

5 09896 น.ส. มณีรัตน ชีวธนากรณกุล 

6 09897 น.ส. อรศิริ ออนเปยม 

7 09899 นาง ภาวดี ไตรพจน 

8 14472 นาง อําพร ไชยบุบผา 

9 16307 นาง รวยริน ชาลิผล 

10 16487 นาย วิวัฒนไชย สุนทรวิภาต 

11 18384 นาง มนสิชา ศิริรักษ 

12 18721 นางกันยกรณ ดารามิตร 

13 18722 นาง นาถลดา เดชะปญญวัต 

14 18723 น.ส. ศุภนุช พยับประพันธ 

15 18724 นาย ณรงค ลอมลิ้ม 

16 18725 นาง ธัญชนก ศิริสงคราม 

17 18739 น.ส. กาญจนา ยังนอย 

18 18840 น.ส. จรรจิรา เส็นหละ 

19 20686 นาง สมนึก มุณีแนม 

20 20724 นางกิ่งแกว ทุกะคะพันธ 

21 20725 นางปาจรีย ขวัญดี 

22 20726 นาง สายใจ รัตนสันตยากุล 

23 20782 นาง กมล วัฒนพรหม 

24 21930 นาง พัฒนวดี ศรีสวัสดิ์ 

25 21932 นางสาว นันทิยา เสียงเพราะ 

26 21962 นางสาว จุฑาทพิย รัตนทอง 

27 22920 นางสาว กุลนิดาภร ลัภกิตโร 
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 โรงเรียนศรีสวางวงศ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 24036 นางสาว ปาจรีย แจมจันทร 

29 24557 นางสาว นภเกตน นามแกว 

30 24799 นางสาว สายฝน ขุนศักดิ์ 

31 24800 นาง เรณู เพชรสุวรรณ 

32 25024 นางสาว ทพิวรรณ ศรีสุวรรณ 

33 25025 นาง จิราวรรณ ทองชู 

34 25259 นาง วิภานี พงศทิพยพนัส 

35 25260 นางกรรณิกา แกวอัมพร 

36 25261 นางสาว สุณิษา ชูมิ่ง 

37 25269 นางสาวเอกลักษณ คงมนต 

38 25272 นาง วิไลพร ชูโสด 

39 25616 นางสาวอารยา คงนิล 

40 25617 นางสาว สมหญิง ดําแกว 

41 25618 นางสาว ณัฐริกา ศรีรุจี 

42 25846 นาย สหภาพ โยกทรัพย 

43 26815 นายเอกพล หาญณรงค 

44 27215 นางสาว นันทนา ทุยอน 
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กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนสุวรรณวงศ  

 โรงเรียนสุวรรณวงศ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11962 นาง จิรภา เหมรัญ 

2 12316 นาง ศิริพร วัฒนสิทธิ์ 

3 18433 นาย ฤทธิรงค เสนาจิตร 

4 18437 นาง สุปราณีย บุญโยดม 

5 18538 น.ส. ปยมาศ สิทธิชัย 

6 18541 นาง วลัยพร เชี่ยวชาญ 

7 18542 นาย ชวลิต ชุมอินทร 

8 18543 น.ส. จิราณี มากจุย 

9 18546 น.ส. กัลยา รัตนแกวมุณี 

10 18547 น.ส. กิ่งอร สิทธิสาร 

11 18567 นาง นงครัก เสนาจิตร 

12 18782 นาง จําเนียร ขุนภิบาล 

13 18878 น.ส. นฤภัค วรกรกิตติการ 

14 19006 นางดารากูล มณีแจมใส 

15 19008 นาย เหรียญชัย เหรียญขํา 

16 19143 นาง อมรรักษ ชวาลวงศ 

17 19145 นางนิภาพร แซคู 

18 19146 นาง พัฒนา ชวยกูล 

19 19364 น.ส.กาญจนา อุทกูล 

20 19607 นาง ปญชดา ลอมลิ้ม 

21 19918 น.ส. พรพิไล ขุนเพ็ชร 

22 19954 น.ส.อุบล สวัสดิรักษา 

23 19956 น.ส. สุรีรัตน สรอยสินธ 

24 19957 นางเสาวนีย ศรประดิษฐ 

25 19958 นาง อรอุมา อุทัยรังษี 

26 20499 นาย ศุภฤกษ แซเชา 

27 20550 นางสาวรณิษฐา แซเลา 
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 โรงเรียนสุวรรณวงศ  (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 20691 นางสาว เบญจมาศ หวังหลี 

29 20701 นางมัลลิกา มานะกุล 

30 20709 นางสาวพัชรินทร พรมทอง 

31 20710 นาง ปยนุช ชูชาย 

32 20711 นาง งามตา รัตนศรี 

33 20745 นาง อมรรัตน อินทศร 

34 20889 นาง จีราภรณ ทองชู 

35 20905 นางสาวนันทิพัทธ จันทรพูล 

36 20906 นางสาว ขนิษฐา แซลิ่ม 

37 20919 นาง นุสรา ไชยภักดี 

38 20934 นาง นุสรา พูลสวัสดิ์ 

39 21694 นาง จุฑาพร ชูสุวรรณ 

40 21695 นางสาว อัจฉราภรณ สุคะโต 

41 21696 นางสาวพัชราพร สังขแกว 

42 21697 นางสาวภัชชนก ชูชวยสุวรรณ 

43 21743 นาง ยุเพียร หนูเอียด 

44 21747 นางสาว มารีนา สายสลํา 

45 21748 นาย พีรวิชญ ศรีสวัสดิ์ 

46 21822 นาง นูรียา หมัดบินเฮด 

47 21823 นาง สุจิตรา แกวมณี 

48 22007 นาง ยุราภรณ เพ็ชรมณี 

49 22736 นาง กันยกร ดีกาญจนกล 

50 22737 นางสาว วาสนา มากมา 

51 22748 นาง สุวรรณา อชิรเสนา 

52 22801 นางสาวปริศนา พุทธสุภะ 

53 22803 นาง พรรณจิรา เบ็ญจมาลา 

54 22804 นาง นุริดา บวชเหตุ 

55 22911 นางสาว จตุพร หฤทัยบริรักษ 
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 โรงเรียนสุวรรณวงศ  (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 22912 นาย ชนินทร สุวรรณวงศ 

57 22913 นาง ชญาณิศา แกวบุตร 

58 22914 นางนวกชมณ ชอบกิจ 

59 22925 นาง ณัฐวดี ชูรักษ 

60 23018 นางสาว กิตติมา วรรณศรีจันทร 

61 23286 นาง ทยาตา กสิกรเมธากุล 

62 23469 นางสาว สุโรชา ศรีสวัสดิ์ 

63 23470 นางนงนุช จันทภาโส 

64 23490 นาง สุนันท พุทธโคตร 

65 23521 นางสาว ประภาพร พรหมทา 

66 23528 นางสาวสุมิตตา ดินลานสกูล 

67 23545 นางสาว นริศรา ตันติรัตนพงศ 

68 24034 นางสาว นิสารัตน ฉายลิ่ม 

69 24035 นาง วิภา สหวรพันธุ 

70 24223 นาง ไพริน นิลสุวรรณ 

71 24320 นางสาวกัตติกา กรดดํา 

72 24406 นาง สายใจ อินณรงค 

73 24408 นางสาว กนกวรรณ ศรีไชย 

74 24590 นาง ศิริพร จันทสุริวงค 

75 24591 นางสาว สิริลักษณ หยูทองคํา 

76 24592 นางสาว จารุวรรณ สรประสิทธิ 

77 24593 นาย เอกลักษณ กฤษสุริยา 

78 24594 นาง ชมพูนุท ไขสง 

79 24595 นาง นาฏระฎา ชูมิ่ง 

80 24616 นาง สุดารัตน เพงพิศ 

81 24617 นาง ฐิตารีย โอภาช 

82 24618 นาง สุวรรณา อัมพร 

83 24623 นาง อุบลรัตน จันชูโต 
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 โรงเรียนสุวรรณวงศ  (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 24762 นาง ศิริพร พานิชย 

85 25101 นาง ผิวพรรณ ตันยะกุล 

86 25102 นาง ภาวิณี อุยปยะกุล 

87 25258 นางสาว อัจฉราภรณ แสงตะวัน 

88 25278 นางสาว ชุติมดีุ หนูแกว 

89 25408 นางสาวกรกนก อินทราช 

90 25535 นาย ธรรมรัตน ทองไชย 

91 25959 นางสาว อภิรพร อนันตรัตนกุล 

92 25960 นางสาวสมฤดี อินทองมาก 

93 26258 นางสาว ฐิติรัตน รัตนพันธ 

94 26264 นาย ปริวัตร ศรีพิลาป 

95 26265 นาง ผาณิต แกวพิบูลย 

96 26272 นางสาว เนตรนภา หยูมาก 

97 26273 นางสาว นิตยา อินทนิล 

98 26278 นาง ศิริรัตน เทพคุม 

99 26282 วาที่ ร.ต.หญิง วิมล จันทรทิพย 

100 26283 นาง เพชรี ทองพูล 

101 26284 นางสาว อุมา สิงหมณี 

102 26285 นางสาว ญาณี ศรีนุรจน 

103 26286 นางสาว สุชญา ชัชวาลย 

104 26288 นางสาว นุชนารถ หนูอินทร 

105 26702 นางสาวอรุณกมล บรรดาลทรง 

106 26719 นางสาว อรลักษณ ตันโลหะกุล 

107 26730 นางสาว วราภรณ แกววิจิตร 

108 26761 นางสาว ณฐชยมน หีมยิ 

109 27174 นางสาว มีนา บิลแหละ 

110 27647 นางสาว ธารน้ําริน แกวเจริญ 

111 27648 นางสาว วิภาวี เลิศล้ําไตรภพ 
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 โรงเรียนสุวรรณวงศ  (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

112 27685 นางสาว สุดารัตน สักขจง 

113 27686 นางสาว กิตติยา หมัดเล 

114 28180 นางสาว ศรัณญา ปานเพชร 

115 28181 นางสาว วนิสา ทองปลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



628 

กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนสวัสดิ์บวร  

 โรงเรียนสวัสดิ์บวร  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 20199 น.ส.กานดา อินทรบวร 

2 20432 นายจิรวัฒน เจริญดี 

3 20773 นาง ชอผกา ศรีชวย 

4 21790 นาง อําไพ ฤทธิ์เทวา 

5 21792 นางสาว ณัฏฐณิชา แกวรัตนะ 

6 21796 นางสาว สุกานดา ยูงทอง 

7 21797 นาง เยาวเรศ เขมภูษิต 

8 21798 นาง เกศรา ฤทธิ์เทวา 

9 21799 นางสาว สุดาพร สิมมา 

10 21800 นางสาว วราภรณ จันทรสังข 

11 21801 นางสาว ณัฐสิมา กลาแข็ง 

12 21831 นาง ชฎาพร ประสวนศรี 

13 21833 นางสาวนาตยา ไชยกิจ 

14 21875 นางสาว วรรณดี จะรา 

15 23118 นาย สุบิน พุดแกว 

16 23119 นาย นิธิศ ไหมวัด 

17 23242 นางสาวยุพาพักตร แกวงาม 

18 23243 นางสาว สุมล เหล็บเลิศ 

19 23923 นางสาวจิราพร เพ็งจํารัส 

20 23924 นางสาวจิตราพร จุลวรรณโณ 

21 24272 นางสาวกุลธิดา จรรยาวงษ 

22 24279 นาย ไกรศรี ประสวนศรี 

23 24980 นาง นาฏยา โอฬารี่ 

24 25759 นางสาว บุญประเสริฐ วงษแปลง 

25 25760 นาง ปริญญา ไพเราะ 

26 25763 นาง ออมอรุณ สวัสดิรักษา 

27 25766 นางสาว ดวงเดือน ทองแกมแกว 
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 โรงเรียนสวัสดิ์บวร (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 26166 นางสาว เสาวลักษณ ไพรเจริญวรกุล 

29 26167 นางสาว วราภรณ ลักษณะอัมพร 

30 26302 นางสาวสุดารัตน แกวหนู 

31 26692 นางสาวอรอุมา แทนแกว 

32 27072 นาง สุกัญญา วั่นลี 

33 27078 นาง ศลิษา สวางรัตน 

34 27183 นาง ดัชนีย ฉันทจิตต 

35 27184 นางสาว ปฏิญญา พิจารณาธรรม 

36 27484 นางสาว ธิติมา พงศพิรุฬหชาติ 

37 28164 นางสาว เบญจวรรณ อนันตพันธ 
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กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ  

 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 14612 นางสุรีรัตน รักศิลป 

2 20239 นาง ณัฐภัท เหมทานนท 

3 20240 นาง ธัญณิชา แกวอินทร 

4 20245 นาง วิไลลักษณ พรหมสุวรรณ 

5 20247 นาง ดวงฤดี ฝายเส็ม 

6 20675 นางสาว ชุติมา หลังปูเตะ 

7 21068 นาง ดวงดาว คําหอมกุล 

8 21117 นางสาว วรรณดี แกวมณี 

9 21813 นาง สุพิชชา ลีพิทยพิชฌานันท 

10 22050 นาง พัชรี อินทะเล 

11 22051 นางสาว เบญจกันย แซคิว 

12 22808 นาง ณัฐธิดา บัวทอง 

13 23293 นางสาว หวันวิสา มูณี 

14 23295 นางสาว พัทธิดา หนูสอน 

15 23436 นางสาว มาลัยวรรณ จินดารัตน 

16 23440 นางสาว ลักษณพร สุขเพ็ง 

17 23617 นาง นิชกานต เมืองแกว 

18 23770 นางสาว สุธารัตน จันทรเกต 

19 23874 นางสาว ณิชรัตน ดําราษฎรจิรสิน 

20 23875 นางสาว ชลธิชา วงศเทพ 

21 23903 นางสาวมณฑา ลิ่มสกุล 

22 24292 นางสาว อัจฉรา สุวลักษณ 

23 24321 วาที่ ร.ต.หญิง วรรณฤดี ขุนฤทธิ์ 

24 25032 นางสาว จันทิรา ฤทธิจักร 

25 25072 นาง สุภาภรณ หมื่นแกว 

26 25510 นางสาว ยารอดะ สมนึก 

27 25656 นางสาว กัญญาพัชร อรุณรัตนบัณฑิต 



631 

 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 25657 นางสาว จินตนา ชุมทอง 

29 25660 นางสาว นวินดา จิตติ 

30 25661 นางสาว พนิดา ชนะวรรโณ 

31 25663 นางสาว ชนิดา วงศฉิ้ม 

32 27369 นางสาว โยลันสดา สุนทร 

33 27370 นาง ทัดชา พรายบัว 

34 27371 นาย วีระยุทธ อนชดชาย 

35 27875 นาย ไพโรจน ชูชวย 

36 27961 นางสาว ดวงเนตร แสงเขียว 

37 28118 นางสาว วิภาวดี เสนเอี่ยม 
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กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนกฤษณาวิทยา  

 โรงเรียนกฤษณาวิทยา  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00579 น.ส. กิ่งแกว ฉั่วสกุล 

2 00584 นาง มนสิตา สันติการัณย 

3 00585 น.ส. ลักขณา รัตนจํานงค 

4 08844 น.ส. สุภรัตน ตึ้งโลเจริญวงศ 

5 10990 นาง วันเพ็ญ ไพโรจน 

6 13390 นางอรทัย มณีนวล 

7 14595 น.ส. สุทธิดา เพชรศร ี

8 15428 น.ส. เนาวดีย ชายสงค 

9 17533 นาง มาณวิกา ศรีสุริยะ 

10 18773 นาง สุภาณ ี กาญจนถาวร 

11 18802 นางกมลทิพย ทองเอก 

12 19674 น.ส. ศรีสุดา ยุทธโกศา 

13 19675 นาง กัณหา นราวิชญนิติธร 

14 20291 นางพัชรี หมุนนุย 

15 20292 น.ส.จิราพร นวลปาน 

16 20293 นาง อนุสรา อุมา 

17 20834 นางสาว จิดาภา จิตจํา 

18 20835 นาง นิรมล แสงสะนุ 

19 20910 นาง สมบูรณ ชูชวย 

20 21528 นางวันดี พูลทอง 

21 21535 นางสาว เจตยา ลีละพันธุ 

22 21538 นาง กาญจนา รติพรพันธุ 

23 21550 นางสาว อภิรดี ชอบงาม 

24 21551 นางชุติภา แกวเรียง 

25 21554 นายทวีชัย ถนอมลิขิตวงศ 

26 24656 นาย อดุลย หมานหมิด 

27 24657 นาง กรแกว หมานหมิด 
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 โรงเรียนกฤษณาวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 24658 นางสาว วาริน จารุธรรม 

29 25012 นางสาว เวฬุรีย ไมหายหอม 

30 25108 นาย อนันต ไวโรจนพันธุ 

31 25801 นางสาว ระเบียบ ปญญาณีย 

32 26048 นางสาว ฉลอม ธรรมสุวรรณ 

33 27256 นางสาว สุภาพร แซลี่ 

34 27347 นาง เนาวรัตน แสงจันทร 

35 27851 นาย อดิศักดิ์ ศรีสุริยะ 

36 28176 นาย ธวัช สงเจริญ 
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กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนเสนพงศ  

 โรงเรียนเสนพงศ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 09094 น.ส. กัญรินทร เอกภัทรคุณานนท 

2 10158 นางสุนี บุญนวล 

3 12517 น.ส. อมรรัตน ปานขาว 

4 13061 นาง ศิริเพ็ญ สุวรรณโณ 

5 15440 นาง วันรวี หิมวงศ 

6 15973 นาง มยุรีย คงชีพ 

7 15975 น.ส. นิตยา เบ็ญเหล็บ 

8 15977 นาย ปราการณ สูสุข 

9 16245 นาง รวีวรรณ ภูวัชรวรานนท 

10 16398 นาง อําภา แกวกูล 

11 16983 น.ส. สรีนา สิทธิโชค 

12 16984 นางยุพา เสาะสุวรรณ 

13 17975 น.ส. อมรรัตน วิไลรัตน 

14 17976 นาย ตฤณกร เสนพงศ 

15 18311 น.ส. กสิณทิพย หมัดโสะ 

16 18314 นาง อมร ศิริสวัสดิ์ 

17 18316 นาย นพดล แกวอักษร 

18 18727 น.ส. สุนี สันสน 

19 18734 นาง วาสนา สุทธิสะโร 

20 18744 นาง จริยา สิงหงาม 

21 19416 นาย ชาติซาย เตชะโต 

22 20414 นาง อาภรศรี คลังจันทร 

23 20893 นางสาว รักชนก ฟกสัน 

24 20895 นางสาว อมร รัตนแกวมณี 

25 21532 นาย เจริญ รักแกว 

26 21539 นาง ลัดดา วสุโรจน 

27 21540 นางสาว จีรรัตน ทองแกว 



635 

 โรงเรียนเสนพงศ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 21575 นาย เฉลิมพล นวลวิลัย 

29 21579 นางสาวมัติกา สาธร 

30 22243 นางสาว สุดารัตน เลือดสะเดา 

31 23287 นางสาว จินทะนา บุญเมือง 

32 25544 นางสาว บุพผกา ไชยเทพ 

33 25605 นางสาว ภัคภณิญา ชาวสวน 

34 27128 นางสาว เสาวณี นิลกําจร 

35 27129 วาที่ ร.ต.หญิง พราวตา ตรีสุวรรณ 

36 27233 นางสาว วิมล แสงศรี 

37 27270 นาย วรกร อินทวัฒนวงษา 
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กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ(สะบายอย)  

 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ(สะบายอย)  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 24422 นางสาว นิเมาะ อาบูถัดสา 

2 24423 นาง รอฆายะ กายียุ 

3 24426 นางสาว รุสนะห ดอเส็ง 

4 24427 นางสาว ยารอซะ กายียุ 

5 24456 นาย ปะกรูรอซ ิ ปเตะ 

6 24457 นาย ดอเลาะ มะนอสะ 

7 24464 นางสาว สาปูรอ อาเซ็งมาแบ 

8 24465 นาง อารยา มะดาเร็ด 

9 24466 นางสาว สาลิณา เมาะสาแม 

10 24503 นาง วานีทา โดยหมะ 

11 24504 นาย อดุลย โดยหมะ 

12 24505 นาย หวังดอเลาะ กายียุ 

13 24507 นาย มะซอบรี เบ็ญเจะอุมา 

14 24508 นาย อับดลเราะมัน เบ็ญเจะอุมา 

15 24509 นาย มะรูดิง โดยหมะ 

16 24510 นาง นุรอีสกิม โดยหมะ 

17 24512 นาย อิสมะแอ ลาใบราเส็ม 

18 24532 นาย สะมะแอ มะรอซ ี

19 24575 นางสาว อัยดา ลาเตะ 

20 24576 นาง อภิรดา โดยหมะ 

21 25786 นางสาว รอสละ บือซา 

22 26639 นางสาว สุไรดา ดือราโอะ 

23 26658 นางสาว สุรัยยา ดอเลาะ 

24 26659 นาง พาซียะ อาบูถัดสา 

25 26666 นางสาว ฮูสนา รอดิง 

26 26667 นาง ซูฮัยลา เบ็ญบาราเห็ม 

27 26669 นางสาว ฮาสานะห ตาเห 
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 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ(สะบายอย)  (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 26670 นาย กูมูฮําหมัดรุซดี ตวนเด็ง 

29 26674 นาย มะซาเหะ ซิเดะ 

30 27316 นางสาว ขอลีเยาะ ตอลอ 

31 27317 นาง นูรีดา หลงมุสอ 

32 27319 นางสาว รอฮานี หมัดเระ 

33 27320 นางสาว สูไฮลา มะเด็ง 

34 27531 นางสาว รอบียะ ดอเลาะ 

35 27532 นางสาว ซูรีฮัน มะลูโมะ 

36 27889 นางสาว ลัญชนา ใบหวังอะ 

37 27890 นางสาว ซากีเราะ อะลีหะ 
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กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนศิริพงศวิทยา 

โรงเรียนศิริพงศวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10728 น.ส. ชําเรือง พัทรชนม 

2 10868 นาย บุญเจือ ทองประหวั่น 

3 18031 นางดวงใจ ชอลําเจียก 

4 18118 นาง วาธิณี สมจิตต 

5 18845 น.ส.ศิริพร สุขธร 

6 19725 น.ส. จอมขวัญ กัญญากรณ 

7 19726 นาง อวยพร นฤพงศ 

8 19757 นางสาวมลิวรรณ มะโน 

9 20363 นาง พรรณี พันกาแด 

10 21542 นางชุฬาภา ศุภสินธุ 

11 21544 นางสาวธิดารัตน แกวประดิษฐ 

12 21548 นางสาว อุษณี ขุนจันทร 

13 21755 นางสาว กมลพรรณ ทองคํา 

14 22557 นางสาว ธิดารัตน ศักดิ์วงษ 

15 22565 นาง สกุนฑี ธุระพัฒน 

16 22612 นาง ศิรินภา บุญสนอง 

17 23718 นางสาว วิชุตา กาญจนะประโชติ 

18 26641 นางสาว เกตสิรา แซกอง 

19 27113 นางสาว สุมณฑา มณีพรหม 

20 27801 นาง เจษฎา วุฒิภูมิ 

 
โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 18716 นาง วีณา คงทอง 

2 19106 นาง สุจิน บุญสง 

3 19107 น.ส. ชฎา แสงพงศชวาล 

4 19384 นาง ปรีดา ชาติวัฒนา 
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โรงเรยีนสงขลาวิทยามูลนิธิ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

5 22627 นางสาว บรรจงสิน พวงศร 

6 22630 นาง สนิท สมัครพงศ 

7 23838 นาง ยุพยงค วิจิตรเวชการ 

8 23840 นางสาว สมฤดี ขวัญเกื้อ 

9 24190 นาง กัญญา เสือสุวรรณ 

10 24400 นาง สุวดี ชายแกว 

11 24444 นายกฤษฎา ศรีเชียงพิมพ 

 
โรงเรียนสุมิตรา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01326 น.ส.ฉะออน กาลสงค 

2 10953 น.ส.ธนภร จันทอุไร 

3 14474 นาง จินตนา พุฒทว ี

4 15925 นาง กาญจนา เวชกะ 

5 18600 น.ส.นวพร โสพิกุล 

6 19887 นาง สุนี เสือสิงห 

7 21709 นางสาวรัตนา กลิ่นเขียว 

 
โรงเรียนชัยมงคลวิทย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 08863 นาย ชอบ บุญชวย 

2 17103 น.ส. วราภรณ รัตนคันทรง 

3 19800 นาง นงนภัส อํานวยสุข 

4 20772 นาง กาญจนา แสงโพลง 

5 21171 นาง อรอนงค ขวัญชื่น 

6 23526 นาง อิ่งออยอัฐฎา สุวรรณมณี 

7 24879 นางสาว ดวงฤดี ศิริพันธุ 

8 24955 นาง บุญทิพย สังขทอง 
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โรงเรียนชัยมงคลวิทย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

9 25610 นาย กฤษฎา สุวรรณโณ 

10 25676 นายวิชิต เอียดจงดี 

11 27991 นาง คนึงนุช ศรีสุธาสินี 

 
โรงเรียนดาวนายรอย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 16458 นาง สุธิดา เสียงดัง 

2 21483 นางสาว นัฐริยา พรหมเพชร 

3 27445 วาที่ร.ต. ณัฐพงศ คงไชย 

4 27450 นางสาว พบฉัตร วุฒิโสภณ 

5 27550 นางสาว ฟาริดา อุมาจิ 

6 27551 นางสาว อุรารัตน เพชรบูรณ 

7 27552 นาย อดิศักดิ์ หลีหาด 

8 27553 นาย สุวิทย พรมเรืองโชติ 

9 27554 นาย ธเนศ เพ็ชรเทพ 

 
โรงเรียนสมองคอมพิวเตอร 

1 15699 นายจํานงค ยอดมุณี 

2 17933 น.ส.รัสยากร ขวัญเอียด 

3 18711 น.ส.ปริศนา สมบูรณ 

โรงเรียนเวชศาสตรแผนไทย 

1 17896 นายประดิษฐศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ 

2 17897 น.ส.นิภา นุยดี 

3 17898 นายณัฐวัตร อองไพบูลย 

4 17900 น.ส.กฤตภัค แสงวันลอย 

5 17901 นางสาวสิริรัช ขุทกะพันธุ 
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โรงเรียนพณิชยการสงขลา 

1 11964 นางเดือน เวชสาร 

 
โรงเรียนอนุบาลสายพิณ 

1 04392 นางจารึก มูสิกอุปถัมภ 

 
โรงเรียนอูลูมุดดีน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 20779 นางสาว สุวรรณา ติ้งหวัง 

2 25864 นางสาว อารีรัตน สันเจริญ 

 
โรงเรียนบํารุงศาสน 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 22226 นางสาว ศิริพร กาหลง 

2 23901 นางสาว อาอิฉะฮ บิลระหีม 

3 23902 นางสาว ฮายาตี ดือราแม 

4 26737 นาย จาตุรนต กาหลง 

5 26928 นาย อีซา บิลโตะแหละ 

6 26929 นาย ศุภชัย ฮารีบิน 

 
โรงเรียนโรงเรียนบัวหลวง(สิงหนคร) 

1 10409 นายคณิต รองสวัสดิ์ 

2 22695 นางจันทิมา สุวรรณรัตน 

3 23849 นางจิราพิชญ โกมลเมฆ 

4 23226 นางอํานวย พรหมอินทร 

 
โรงเรียนโรงเรียนศอลาหุดดีน(สิงหนคร) 

1 23890 นางรอฉีดะ สารินทร 
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โรงเรียนประชาบํารุงวิทย(นาหมอม) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 23083 นางสาว ณัฐภสุรีย แกวขวัญทอง 

2 23124 นาง จุรี เสนาทิพย 

3 23125 นาง จินตนา แกวคง 

4 23126 นาย เฉลิมพันธ รองสวัสดิ์ 

 
โรงเรียนพรหมเจริญวิทยา(นาหมอม) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 23693 นางสาว เยาวลักษณ ทองวิไล 

2 23694 นาง นิตยา เฟองวุฒิ 

3 23695 นางสาว ดวงนภา เพ็ชรมณี 

4 23706 นาง รุงนภา เพชรรัตน 

5 23707 นางสาว อัมภาพร แกวประดิษฐ 

6 23745 นาง บังอร เพ็ชรขาว 

7 23746 นาง เรืองรอง รัตนปฐม 

8 23747 นาง ศันสนีย อินทชัย 

9 23816 นาย พิศาล ทองแกว 

10 23817 นางสาว พารีดะ ดูสง 

11 23818 นาง นิอร แกวพิจิตร 

12 23819 นาง อารียา ประสมพงค 

13 23847 นางสาว อังคณา ชิณศรี 

14 23848 นางสาว ประภาพร ขุนเพ็ชร 

15 24290 นาย จิตกร ดิษโสภา 

16 24603 นาง มณีวรรณ แกวมณี 

17 24604 นางสาว อุษา แกวมนิส 

18 24605 นาง อุราพร หยูทองอินทร 

19 27998 นางสาว สมวลี หัสราม 
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กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนสมพงศวิทยาจะทิ้งพระ 

โรงเรียนสมพงศวิทยาจะท้ิงพระ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 20490 นาง ดวงศิริ โภชนุกูล 

2 20495 นางสาว สมมาศ คําทอง 

3 20497 นางสาว จุฬานาถ รัตนพงศ 

4 21164 นาง ศิริวัลย ทองพงค 

5 21167 นาง สิวินีย อนุดิเรก 

6 21319 นางปทิตตา ธรรมเจริญ 

7 21320 นาง นงคเยาว รัตนสําเนียง 

8 22250 นาง ประภา บุญนะ 

9 22839 นาย รัชตา ธรรมเจริญ 

10 23107 นาง สกุลนันท ประทุมวัลย 

11 23685 นาง มณดารา แกวหมุน 

12 23686 นายกฤษณ จันทสุวรรณ 

13 23687 นางสาว ชลธิชา แกวดีเลิศ 

14 24123 นาง หัสยา ธรรมเจริญ 

15 24124 นาง แววตา ยิ้มหิ้น 

16 24139 นาย วิชัย ละมายพันธ 

17 25487 นาย ทวีวุฒิ สังขทอง 

18 25577 นางสาว ลดาวัลย รัศมี 

19 25664 นาง สุชาวดี นกแกว 

20 25665 นาง ณัฐชริยา หลีกันชะ 

21 25829 นางสาว ดวงพร สงวนเขียว 

22 26049 นาย เมธาวี ประสมศรี 

23 26713 นางสาว ศวิตา กันทะจันทร 
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โรงเรียนศรีวิทยา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 17848 นาง อาภร หวานหวิน 

2 17849 น.ส. สุมาลี จันทรโร 

3 17851 นางอนงค บุญคง 

4 20193 นาง เนตรนภา อัตตะ 

5 20194 นาง จินดา ยุทธโกศา 

6 20196 นางบําเพ็ญ ชาภิมล 

7 20850 นาง นิตยา เมงหย ู

8 20854 นางสาว อรนงค กาลวงศ 

9 20885 นางสาว สุนีย พูลสวัสดิ์ 

10 21534 นาง บุรพร ประทุมวัลย 

11 21537 นาง กาญจนา ประทุมวัลย 

12 21570 นาง จรี พะยัติ 

13 21571 นาง สาลี ซังเรือง 

14 23106 นาย เนติพัฒน ประทุมวัลย 

15 26896 นางสาว ไพเราะ สุวรรณนิตย 

16 26898 นางสาว จิรวรรณ แกวสุริยา 

17 26900 นางสาว สิริขวัญ กรดมณี 
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กลุมเลือกตั้ง  โรงเรียนกิติคุณ 

โรงเรียนกิติคุณ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 03491 นาย อนุรัตน เกษตรสุนทร 

2 16609 นาง ญาณิศา ศรีไสยเพชร 

3 21220 นางสาว กมล ศรจอน 

4 21877 นาย อัชรา รามแกว 

5 23086 นางสาว กัญญาณัฐ แกวกอเอียด 

6 23087 นางสาว จิราภรณ ผดุง 

7 23088 นาง อารี ดวงจักร 

8 23109 นาง ภณิดา หลักชุม 

9 23110 นาง ศรีสุดา โลหะประเสริฐ 

10 23111 นาง นฤมล ไกรวิมล 

11 23174 นาง กรกนก กิติคุณ 

12 23856 นาย อับดุลเลาะ อาแว 

13 24125 นาง จุรีรัตน โวหาญ 

14 24419 นางสาว วิภาวดี เมืองใหม 

15 24659 นาง พรทิพย ไชยแกว 

16 24660 นางสาว กรรณิการ อกนิษฐกุล 

17 27149 นางสาว เบญจพร ดูดวง 

 
โรงเรียนราษฎรบํารุง 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 20364 นาย นักรบ ศิริพันธุ 

2 20365 น.ส. ศรัณยรัตน ศิริพันธุ 

3 20367 นาง สมศรี เกื้อขํา 

4 20381 นาง สุพิศ เทพศรี 

5 20382 นาย พณิชพงศ สุจวิพันธ 

6 20386 นาง ปลอบจิตต รัตนชาติ 

7 20871 นาย วิชัย โชติมณี 
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โรงเรียนราษฎรบํารุง (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

8 21146 นางสาว เมตตา มั่งม ี

9 26371 นาง ประภัสสร จีนใหม 

10 26372 นางสาว เนรัญชรา ลําใย 

11 26373 นาง พรทิพย สุวรรณมณี 

12 26378 นางสาว อุราณี คงเขียว 

13 26379 นาง ปวีณา ลอยลิบ 

14 26380 นางสาว นุชร ี ทิพยมนตรี 

15 26381 นาง วราภรณ มีสาย 

16 26382 นางสาว กาญจนา พุดแกว 

 
โรงเรียนราษฎรนิยมวิทยา(ระโนด) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 22201 นาย ธวัชชัย สีสวาท 

2 23425 นางสาว สุกัญญา ตําภู 

3 23427 นางสาว สุไรยา นิยมเดชา 

4 23428 นางสาว สุภาภรณ ตําภู 

5 23429 นางสาว สุคนธ บุญแกว 

6 25403 นาย ศักดิ์ชัย นิยมเดชา 

7 25589 นางสาว ปาหนัน นิยมเดชา 

8 27203 นาย ดนัย นิยมเดชา 

9 27204 นาย นิวัตร นิยมเดชา 

10 27224 นาย สาโรจน ตําภู 
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กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนทิพรัตนวิทยาคาร  

 โรงเรียนทิพรัตนวิทยาคาร  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 12329 นาง พะเยาว มณีรัตน 

2 12481 นาย วิรัช จันทรเกิด 

3 12483 นาง กนกวรรณ ศรีประยูร 

4 13963 นาง รัชธิรา หนูนิล 

5 14974 นาง จุไรรัตน จันทรเกิด 

6 14979 นาง วลี จินดาวงศ 

7 14983 นางรจนา เศษแอ 

8 16217 นางณัฐภัทรชนก บุญญามณี 

9 16219 น.ส.ณัฐวรรณ เจริญวรรณ 

10 19100 น.ส. อังคณา บุญศิริ 

11 24045 นาย สุภชัย โวหาร 

 
 โรงเรียนชาตรีวิทยา  

ที ่ รหัสสมาชกิ ชื่อ - สกุล 

1 14249 นาง เสาวภา พลนิล 

2 14250 นาง พัชร ี พานิช 

3 19033 น.ส. ลมัย มณีนิล 

4 19039 นาง ปรียา อิทธิญาโณ 

5 23067 นางสาว รุจนี เองฉวน 

6 23776 นางสาว ฮาบีบะ อนุเปโถ 

7 25559 นาย พงษธร วศินวงศ 

8 25730 นาย สุรสิทธิ์ วงศแกว 

9 26545 นางสาว ถนอมศรี บุญมรกต 

10 27499 นางสาว ขนิษฐา หนุนอนันต 
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โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 17810 นาง ศกุลตรัตน เทพยากุล 

2 21809 นาง บุษบา พันธุเรือง 

3 23535 นาง ปยะดา เกื้องิ้ว 

 
 โรงเรียนเทพอํานวยหาดใหญ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 26467 นาง ปยะนันท วิศณุยานนท 

 
 โรงเรียนอักษรศิริ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04408 นาง สุจินต บุญทิม 

2 16781 นาง สุคนธ เกศแกว 

3 17520 นาย นาวี เกศแกว 

4 26611 นาย ยุทธนา ดาลัย 

5 26613 นางสาว สุพรรณี ดีเบา 

6 26615 นางสาวลลิตภัทร เตโช 

7 26759 นาง ถวิล เลี่ยนเหา 

8 27356 นางสาว พัชรี สมบัติวงศ 

9 27661 นางสาว โชติกา พัชกานตกุณ 

10 27917 นางสาว นวรัตน กรุงไกรจักร 

11 27919 นาย วีรยุทธ มุกดา 

 
 โรงเรียนกิตติวิทย  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11437 นาง สุนิสา รัตนวิจิตร 

2 13356 นาง วารุณี บูรณะ 

3 13531 นาง อุษา สัมพันธ 

4 18794 นาง ลัดดาวรรณ คชวงศ 
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 โรงเรียนกิตติวิทย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

5 19905 นาง ชุติญา เกษมทวีสุข 

6 20551 นาง พิมลศรี โอทอง 

7 20552 นาง นวธิดา เรืองสม 

8 21116 นาง สุวันลี คลี่บํารุง 

9 21118 นาย อภิรักษ เพ็งคลิ้ง 

10 21733 นาง ธันยรดา จันทโร 

11 21804 นาง นุชรี สุทธิ์นวล 

12 21805 นางสาว พิมพพิมล แกวบุญจันทร 

13 22324 นาง เพ็ญ หัสจํานงค 

14 22890 นาง จิรา เคียนทอง 

15 22902 นาง ฤทัยชนก แกวจันทร 

16 22904 นาง ปยวรรณ ชูแกว 

17 23592 นางสาว ศรีวรรณ มลิแกว 

18 23593 นางสาว น้ําทิพย พรมการ 

19 23613 นางสาว สุวิมล ประทุมทอง 

20 23614 นางสาว ประนอม คงนวล 

21 24243 นางสาวรุจิรา ศิริวัฒน 

22 25735 นางสาว ธัญชนก แสงมะณี 

23 28167 วาที่ ร.ต.หญิง มณีนุช เชื้อพราหมณ 

24 28172 นาย รณกฤต เพ็ชรสุวรรณ 

 
 โรงเรียนเจริญรัตนศึกษาวัฒนา  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 19196 นาง นวลนอย ชูหนูขาว 

2 19996 น.ส. วิรัตน แกวสวาง 

3 22936 นาง เพ็ญประภา เหลาทอง 

4 22937 นางสาวสุธาทิพย ทิพยมนตรี 

5 22938 วาที่ ร.ต.หญิง สุดาภรณ ปานแกว 
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 โรงเรียนเจริญรัตนศึกษาวัฒนา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

6 23186 นางสาว จุฑารัตน พะมณี 

7 23252 นางสาวอารียา ชูศรี 

8 23254 นาง ฝนทิพย เทพรักทอง 

9 23595 นางสาวกัญญาภัค ขุนเพ็ชร 

10 24309 นางสาว วัชรีย แกวมัน 

11 24871 นาย อนุวัช แกวสวาง 

12 24967 นางสาว อมรรัตน ทองเอม 

13 25081 นางสาว อรุณี กายฤทธิ์ 

14 25254 นางสาว มลธิชา สุขขวัญ 

15 26396 วาที่ ร.ต.หญิง อภิญญา บุญชวย 

16 26397 นาง นิดา แกวสวาง 

17 26501 นางสาว อาภรณ แกวมี 

18 26785 นางสาว พิชชาภา สมเกลี้ยง 

19 26786 นางสาวพัชรี สุวรรณมาลา 

20 27674 นาย พัทรพงศ เจริญวรรณ 

21 27678 นางสาว วริทธิยา จตุนาม 

22 27808 นางสาว เสาวณีย สุขขวัญ 

 
 โรงเรียนศรีปญญานุรักษ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 24797 นาง ยุบล ศรีนวลดี 

2 24798 นางสาว วไลลักษณ แกวคํา 

3 25758 นางสาว การระเกต เพชรชี 

4 26457 นาง สายบัว สุวรรณจุล 

5 26630 นางสาว จุฑารัตน ทองออน 

6 27373 นางสาว วันดี อุดหลี 

7 27948 นาย กัมปนาท ศรีปาน 

8 27949 นางสาว ศศินภา สุทธิวิญู 
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กลุมเลือกตั้ง    โรงเรียนวรพัฒน  

 โรงเรียนวรพัฒน  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 13817 น.ส. อารีระ บินละ 

2 13821 นาง ปรารถนา หนูประดับ 

3 13822 นาย ถวิล ชูกําเนิด 

4 13983 นาง สุดจิต วอลส 

5 15090 นาง เสาวณีย พัฒโณ 

6 16799 น.ส. ฐิตามร ขุนจันทร 

7 18259 นาง พัฒน มาศนิยม 

8 18790 น.ส. ชนกชนม ผูประสิทธิ์ 

9 18792 นาง ประไพพิศ ศรใีหม 

10 18793 น.ส. เจะอัน วังละ 

11 18795 น.ส. วรลักษณ ชูกําเนิด 

12 19937 นาง สุภาพร สุวัฒนกุล 

13 19939 นาง อารมย พรหมอินจันทร 

14 19940 นาง สุเพ็ญ รักขนาม 

15 19941 นาง อารมณ ชัยวร 

16 19942 นาง ปรีดา หวังนุรักษ 

17 23016 นางสาว จารุณี สุดใจ 

18 23019 นาง รัตนา กายรัตน 

19 23021 นางสาว ขนิฐา หนูเมียน 

20 23031 นางสาวรัชนี มุงวัฒนกุล 

21 23042 วาที่ร.ต.ทวี ทองมี 

22 24020 นาย บุญฤทธิ์ เดชาวงศ 

23 24021 นางสาว เสาวลักษณ ธนสาร 

24 24089 วาที่ ร.ต.หญิง วรกมล เองฉวน 

25 24241 นางสาว ณัฏฐวดี สวนกุล 

26 24483 นาย รวิศักดิ์ ศิริแสงเพ็ชร 

27 26164 นางสาว ธาวิณี ชีวรัตนพร 
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 โรงเรียนวรพัฒน (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 26165 นาง ขวัญชนก พุฒซอน 

29 27206 นาง ทิพยวรรณ สุขราช 

30 27207 นายฟารีส ยา 

 
 โรงเรียนสมัยศึกษา  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10633 นาย ณรงคศักด์ิ สุริยะโชติ 

2 11881 นาง นองนุช นิโฆรธรานนท 

3 20269 นางจิรา รังษีสวาง 

4 20286 น.ส. ธารารัตน หีดเดช 

5 20287 นาง กาญจนา อาลีมามะ 

6 20288 น.ส. รักษิตณา ทองพราว 

7 20289 น.ส. จิระวรรณ ชัยวิทยาวุฒิ 

8 21036 นาง อนงค เทพชุม 

9 21037 นางอําไพวรรณ รัตนนุพงศ 

10 21480 นางสุภาพร ขุนสูงศักดิ์ 

11 22548 นางสาว จิตรา มูโดด 

12 23229 นาย สาธิต กาญจนมณี 

13 23238 นาง ภิญญดา พุฒิเนตร 

14 25310 นางสาว สุปราณี หวันชิตนาย 

15 25311 นาง สมจินต แกวรัตน 

16 25421 นางสาวสุชาดา สุรัตน 

17 25488 นางสาว สุภาพร ทองทิพย 

18 25738 นาง เบญจพร วาทีกานท 

19 25741 นางสาว นุชาดา เหมมันต 

20 25743 นางสาว พวงผกา บุญตะรังค 

21 25776 นาง มัณชิตาพร ศรีศักด์ิ 

22 26386 นาง ประภากร สุริยะโชติ 
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 โรงเรียนสมัยศึกษา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

23 27794 นางสาว ธัญลักษณ เภามี 

24 27795 นาย ชวิน สุรภักดี 

 
 โรงเรียนอนุบาลวลัยพร  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 16778 นายนริศ ธนานุสนธิ์ 

2 22626 นาง วชรพร กติยา 

3 23011 นางสาว จรรยา จันทรปาน 

4 23606 นายภาณุกรณ กติยา 

5 23607 นางสาว วณิชยา ธนานุสนธิ์ 

6 23609 นางสาว โรสมะ มะเย็ง 

7 23758 นางสาว อังคริสา พรหมสุวรรณ 

8 25356 นางสาว วันเพ็ญ นกนอย 

9 25357 นาย ธีรพงษ ปวเรศวิทยาฬาร 

 
 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 18076 น.ส. คณางคณิช สาริปา 

2 18077 นาง บุปผา บัวแกว 

3 18078 น.ส. เรณู ณ สงขลา 

4 18080 นาง วัสสวดี รักเลิศ 

5 18081 นางสาว อารีย ฉวนกลิ่น 

6 18167 น.ส. พิมพณารา ชัยฐณวัฒน 

7 19016 น.ส. จันทรเพ็ญ บุปผา 

8 19019 น.ส. กชามาส นนทพันธ 

9 19102 นาง ลดาวรรณ ดําโอ 

10 19189 นาง อรอนงค ธนพัฒนศิริ 

11 20338 นาย จตุพล ศรีทองแกว 



654 

 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

12 20339 นายประเสริฐ สุขมาก 

13 20341 นาง กฤษฎา รัตนภิรมย 

14 20342 น.ส. อารมย จุลนิล 

15 20344 นาง จิรฐา สุวรรณธนเดช 

16 20794 นาง สายใจ แซลิ่ม 

17 20902 นาง นิธินันท ไซรสุวรรณ 

18 20917 นาย เดชา สาระเจริญ 

19 21502 นาง วนิดา จันทวี 

20 21503 นาง เครือมาส จันทรัตน 

21 22015 นาง สุภารัตน สิทธิพันธ 

22 22016 นางสาว สุภาภรณ สุขขวัญ 

23 22017 นางสาว ฮัสลินดา ศิริเตะ 

24 24006 นางสาว ทิพรัตน แซเบ 

25 24027 นาย ศุภมิตร บุญเลิศ 

26 24070 นาง สุภัสสรานันท สาระเจริญ 

27 27716 นาง อุตตมา คุมเค่ียม 

28 27955 นางสาว วิชชุตา แซเจียง 

 
 โรงเรียนจิราพร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 27753 นายวรุตม เสริมศรี 

        

 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 15419 นาง กัลยา อารมฤทธิ์ 

2 15421 น.ส. ระนอง สุวรรณทอง 

3 15422 นาง กรรณิกา กุลจินต 

4 19539 นาย โชคชัย ใจฐิติวิทย 
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โรงเรียนธํารงวัฒนาฯ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 13285 นาง พรรณี วัฒนายากร 

2 16210 นาย ภิยวัฒน วัฒนายากร 

3 16212 นาย ภิยโย วัฒนายากร 

4 25347 นางสาว วันวิสาข หลี้ยา 
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กลุมเลือกตั้ง    โรงเรียนพัฒนศึกษา  

 โรงเรียนพัฒนศึกษา  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04099 นาย เกียรติ เจริญวิริยะภาพ 

2 05626 นาง เยื้อน เจริญวิริยภาพ 

3 11928 นายสาธร ธรรมโชติ 

4 12191 นาง วรรณี จารุมณี 

5 12565 นาง หิรัญญา สวัสดี 

6 12567 นาง ธนุภรณ ทองใหญ 

7 13744 น.ส. วันดี ดํามาก 

8 14982 นางเกษสิณีจ มณี 

9 15226 น.ส. อาไลย บุญวงค 

10 15328 นาย พรประสิทธิ์ ทองใหญ 

11 15501 นายมนตรี รักษวงศ 

12 16595 น.ส. สินีนาฏ แกวมณี 

13 16597 นาง วรรณี กิติสาธร 

14 18057 น.ส. มณสุนงศจ ี ณัฐพลศิระกุล 

15 18839 น.ส.เนตรนภา วรรณจันทร 

16 19947 น.ส.ประภาศรี พันธุสุวรรณ 

17 21351 นาง โสภิต พรหมอินทร 

18 22547 นาง กาญจนา มีปด 

19 22981 นาง มินตรา ทองคํา 

20 25252 นางสาว ชุติกาญจน เผือกนอย 

21 25302 วาที่ ร.ต.หญิง สาธิยา หนูเสน 

22 25582 นางสาว อุมา เหมมันต 

 
 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10916 นาง ชนิดา ศรีสวัสดิ์ 

2 13778 นาง ประภาพร สังคีร ี
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 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

3 16913 นาง อภิญญา คงกิตติ 

4 16923 น.ส. สุภาน ี สุวรรณรุงเรือง 

5 16924 นาง อภิสมัย ฮกเกี่ยน 

6 17589 นาย ไกรษร วงศพรัด 

7 26063 นางสาวอภิรดี ไตรวิชชปญญา 

8 26180 นางสาวสุภัชชา พสุโร 

9 26777 นายพลกฤต พูนจันทร 

10 26834 นาง สุพรรษา แซชาง 

11 27504 นาย อภิชาติ สุทธิโพธิ ์
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กลุมเลือกตั้ง    โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ  

 โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 24362 นาง พัชร ี ดาโตะ 

2 24662 นาย กอเส็ม เก็มเหล็ม 

3 25268 นาง ปทติยา หวังอาลี 

4 25271 นาย อนุชา หะยีหมัด 

5 25433 นางสาว ฉิม หัศหรอ 

6 25884 นางสาว อยูวรรณ หะยีหมัด 

7 26424 นาง รัชฎาภรณ ยีมะหมัด 

8 26780 นาง สุไรยา มูเก็ม 

9 27494 นาง บุหงา บิลหรีม 

 
 โรงเรียนสงเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ 

1 13987 นางสมจิตร พิกรมสุข 

2 25235 นางสิรินญา ยีบิลละ 

 
 โรงเรียนเจริญศึกษา  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 27366 นาง สายใจ แกวสาเหระ 

 
 โรงเรียนดารุลมะฮดียะห  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 24908 นางสาวอารีย หวันมาแซะ 

2 24915 นางสาว สุไหวดา หมัดอะดัม 

3 24916 นางสาวนุจรี หวันระโสะ 

4 24920 นางสาวสุนิสา ซุนสั้น 

5 25654 นางสาว ดรุณี รุงสวีสดิ์ 

6 25655 นางสาว รุจิเรจ อาสะกะละ 

7 25696 นางสาว โสมสุดา หวังจิตร 
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 โรงเรียนสยามชัยการดนตร ี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 12096 นาย ทวีวิทย แซโงว 

2 14072 นาง สุบิน แสงไทย 

 
 โรงเรียนอนุบาลกาญจนวนิช  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04394 นาง สุนันทา สุขจิตต 

 
 โรงเรียนดรุณศึกษา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10511 นายฉลอง ผดุง 

2 15334 นางณัฐวัลย แกวสมทอง 

3 18978 น.ส.อรชุมา ลิ่มไตรรัตน 

 
โรงเรียนหาดใหญอํานวยวิทย 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04393 นายเสถียร แกวมโน 

2 04397 นางพรทินีย ดิสระมุณี 

3 04399 นายจินดา พัฒนา 

4 04402 นางจารุวรรณ รัตนมณี 

5 04407 นางหทัยพัชร พุทธวิโร 

6 10399 นางนวรัตน รักสนิท 

7 13554 นางเยาวนารถ ลิ่มเซง 

8 13557 นายทวีศักดิ์ จันทรอินทร 

9 13776 นางรัสศิมา พันหวัง 

10 13815 นางศุนธนีย แซซิว 

11 14677 นางพัชนี บินกาญจน 

12 15225 นายกฤษดา ไชยประภา 

13 15453 นางกมลวรรณ สุกแดง 
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โรงเรียนหาดใหญอํานวยวิทย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

14 16782 นายธวัชชัย บินกาญจน 

15 17006 นางเลขา ชูเกลี้ยง 

16 17496 นางณัฐธันยา ลิ้มกิจประเสริฐ 

17 18427 น.ส.อวยพร ฉุนเขา 

18 20154 นางชุติมา มณีนอย 

 
โรงเรียนหาดใหญอํานวยวิทยบริหารธุรกิจ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 19054 นางสนา สังฆรักษ 

2 20434 นางดุสิดา ศิริพันธ 
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กลุมเลือกตั้ง    วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ  

 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 10911 นายสมพร ขุนเพชร 

2 12831 นาย สัมพันธ บุรีศรี 

3 15852 นาย เฉลิม ชูจันทร 

4 17074 น.ส. เบญจมาพร จันทรศรีบุตร 

5 19795 นาง ละออ โปนุย 

6 20174 นายสุพิศ ลองเซง 

7 20841 นายคมกฤช จันทรฉาย 

8 21226 นาย มูฮัมหมัด คารี 

9 21359 นางสาว ฤทัยรัตน ละอองรัตน 

10 21392 นาย นิพล คงผอม 

11 21393 นาย กุศล ธรรมโชโต 

12 21998 นางอรัญญา ชัยเนตร 

13 22333 นาง จุฑารัตน นิคมไพบูลย 

14 22347 นางสาวสถาพร จันทฤทธิ์ 

15 22552 นาย วิศิษฎ ทองศรี 

16 22889 นางสาว รัตนา คงเอียง 

17 22892 นางสาว พนิดา ฤทธิ์แกว 

18 23505 นางสาว นิตยา สงศร ี

19 24283 นางสาวดวงเดือน พรหมดวง 

20 24862 นายยุทธพงษ กิ่งแกว 

21 25400 นาย ปญญา บิลหมัด 

22 25607 นายนภดล ศรีพรม 

23 25998 นาย บุญเนตร หองตรง 

24 27297 นาย เจนณรงค บัวขาว 

25 27298 นางสาว กิ่งกาญจน สุวรรณบุญโณ 

26 27299 นาย นัฐดลย แกวหนู 

27 27492 นาย คมกฤช ชัยสวัสดิ์ 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 27629 นาย พงษพิพัฒ พิชญกานต 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 14713 นาย ชัยยศ หิรัณยวัลก 

2 16836 นางมัณฑิตา เซี่ยงจง 

3 17762 นางอารี ยอดนวล 

4 19308 นาย วันชัย พิเชฐบวรกุล 

5 22119 นางสาว รัตนา แกวสีดํา 

6 23598 นายจักรพันธ ออนเอกสิทธิ์ 

7 24387 นางสาว ยุวดี รุงสวาง 

8 24470 นาย ธนวัฒน พรหมจินดา 

9 24643 นาง นาริวัฒน พรหมจินดา 

10 25528 นางสาวทิพยราตรี พรหมแกว 

11 25529 นางสาว สุจิตรา เรืองยิ่ง 

12 25541 นางสาว ศวรรยา โอรามหลง 

13 27011 นายอดิศักดิ์ หลงสมัน 

14 27012 นายยรรยง สุขมี 

15 27407 นาย พิพัฒน ศรีบุญแกว 
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 วิทยาลัยเทคโนโลยีชางกลภาคใต  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 17085 นาย นิรัตน กาฬพันธุ 

2 17090 นายสุชาติ เนียมละออง 

3 17093 นาย บุญเลิศ ชีวะอิสระกุล 

4 17095 นาย สาโรจน สุกเกษม 

5 18294 น.ส.สุมนทิพย ขุนเพชร 

6 25794 นางสาว ธัญญาพร หมื่นเมือง 

7 25795 นางสาวกัญจนา คชศิริ 

8 25796 นาย ตะวัน ไชยเทพ 

9 27103 วาที่ ร.ต.หญิง อรพิน จันทศิริ 

10 27558 นาย วิทยากรณ แยมอิ้ม 

11 28090 นางสาว ปภสร พูลจันทร 

 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญบริหารธุรกิจสากล 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 17098 นางเล็ก วิจิตรไพโรจน 

2 17189 นางปรีดา แกวประกอบ 

3 17946 น.ส.ใบทอง วิมานจตุรงค 

4 18044 น.ส.อาษา เพ็ชรสกุล 

5 18292 นายชัยวัฒน แกวซาย 

6 18526 นางกฤติยา วัชรดีกุล 

7 18788 น.ส.มะลิวัลย กาพยเกิด 

8 18789 นางวนิจ หยดยอย 

9 19307 นางสิรินทิพย จันทรกาญจน 

10 19309 นางเสาวลักษณ เกษมุล 

11 25397 นางสาวจิราภรณ หนูเอียด 

12 25398 นางสาวอธิดา เชียะคง 

13 25399 นายอนุชิต มณีสวาง 

14 26023 นางทิพวรรณ พัฒโน 
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วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญบริหารธุรกิจสากล (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

15 26632 นางอําไพวรรณ ดิษฐจนพงศพร 

 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินสมโภช 

1 25932 นางนฤมล สุขเนาวรัตน 

2 25933 นางวันดี เรืองรอง 

3 25940 นางสาวพิชญากร ชูมณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



665 

กลุมเลือกตั้ง    โรงเรียนสุทธิรักษ  

 โรงเรียนสุทธิรักษ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 01891 นาย วิสุทธิ์ สุทธิสวาง 

2 08356 นาง ธัญลักษณ สุทธิสวาง 

3 09441 นาย ชัยณรงค สุทธิสวาง 

4 16575 นาง มยุรี สุทธิสวาง 

5 18958 นาง สุพิชญา ทองแจม 

6 18959 นาง สุดชาดา บุญแกว 

7 18960 นางภควรรณ เกื้อสกูล 

8 21287 นางไลนา หมัดเล็ม 

9 21288 นางสาว ณฐกานต ขวัญแกว 

10 21290 นาย บัญชา ชัยรัตน 

11 21291 นาง ประภัสสร คงรักษ 

12 21979 นาง สุปราณี พันธร ิ

13 23233 นาง ปรางทิพย ปานเมือง 

14 23235 นาง แกวมณี มณี 

15 23236 นาง ขวัญนภา ศรีนุย 

16 24540 นาย ภัทรนนฑ สุทธิสวาง 

 
 โรงเรียนศาสนบํารุง(จะนะ)  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 21028 นางสาว สวรรณญา หมัดบู 

2 21714 นาง อาลียา กากะบุตร 

3 22862 นางสาว หนาดติญา ไชยหล ี

4 23057 นางสาวจิตรา มณีวิทย 

5 23060 นางสาว ปยนาฏ ยีระมัน 

6 24080 นาย หมะสุกร ี โอะขะหรี 

7 26490 นาง สารีปะ สาริเสะ 

8 26494 นางสาว อาซีซะ เหย็บบวช 
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 โรงเรียนศาสนบํารุง(จะนะ)  (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

9 26587 นางสาว สุชาดา บูยูโสะ 

10 26821 นาง รุสไฮดา หัดกาเจ 

11 26822 นางสาว ฝาอีซะ ราหีม 

12 26828 นาย มูฮัมมัดสอและ มะสะ 

13 26891 นางสาว ปริศนา บุญราศรี 

14 26892 นาง ซะเราะ บินหะยีคอเนาะ 

15 27604 นางสาว นูรียะ กาแต 

16 27606 นางสาว อามีหดะ เซ็ง 

17 27607 นาย อิสมะแอ เจะกอมะ 

18 27827 นางสาว ระเบียบ อีหวี 

19 28014 นางสาว ตอฮีเราะ ดอเลาะ 

20 28234 นาย เกียรติศักดิ์ กากะบุตร 

 
 โรงเรียนสันติวิทย(จะนะ)  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 22915 นางสาว สาลีฝะ เตะหยอ 

2 22916 นางสาว มารีหยะ สีหัด 

3 22918 นางสาว ญาไวนีย บอเตย 

4 22923 นาย จิตรกร คานิยอ 

5 22963 นาย ลุดตะฟ อาลีมามะ 

6 22965 นาย มังโสด หมะเตะ 

7 24490 นางสาวอาพีดา เปาะมะ 

8 24496 นาง ประโลมจิต หมะเตะ 

9 24513 นางสาว จันจิรา เหล็มเส็น 

10 24514 นางสาว ยะมิละ หนิเร 

11 24524 นาย สัญญา เส็มยามา 

12 24661 นางสาว หับเสาะ ปานเส็น 

13 25014 นางสาว จุฑามาศ คานิยอ 
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 โรงเรียนสันติวิทย(จะนะ)  (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

14 25151 นายเกษม สมาน 

15 25152 นางสาว ฮูดา หมัดหมัน 

16 25153 นาง รอบียะ หมะเตะ 

17 25155 นาย กามารุสดิ้น หมะเตะ 

18 25555 นาย อับดุลเลาะ สะมะแอ 

19 26261 นางสาว สีตีหนูด มะโซะ 

20 26327 นาง สาริฮะ เกโสะ 

21 28008 นางสาว จิรนันท ตะเห 

22 28009 นางสาว มะลิวัลย เจริญชล 

 
 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิสงขลา(จะนะ)  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25053 นาย อุสมาน โตะมิง 

2 25055 นาย ยูไมยิล หมานหวัง 

3 25552 นาย อนันต สาแม 

4 26202 นาย ฮารน โตะอาแว 

5 26203 นางสาว คอลีดะห ดิง 

6 26204 นางสาว ฮาลีเมาะ อาแว 

7 26480 นาย อบัดุลอาซิซ โตะมิง 

8 27138 นางสาว เจะแย เจะบากา 

9 28064 นาย อัมรัน เจะอาแว 

 
 โรงเรียนดีนูลอิสลาม  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25500 นาย อาหมัดรุชดี หีมพินิจ 

2 25502 นาย สัญญา สอเหร็ม 

3 25530 นายคีแกน หลีเหลด 

4 25531 นาง รูฮานา เสมอภพ 
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 โรงเรียนดีนูลอิสลาม (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

5 25532 นาง อารีนา นุยเสริฐศรี 

6 25533 นาย เกียรติศักดิ์ รักษากิจ 

7 25538 นางสาว สาปตา หัดชุมพร 

8 25539 นางสาว อามีนา หมิแสะ 

9 26221 นาย มูซักกีด หีมพินิจ 

10 27210 นาง นวาล อาลี หีมพินิจ 

11 27211 นาย ยะโกบ เสมอภพ 

 
 โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 21978 นางสาว กันยา ชุมฝา 

2 26997 นาย อดุล สูหมัน 

3 26999 นางสาว อามีเนาะ หวังเหล็ง 

4 27000 นางสาว ฟารีดะ คาเร็ง 

5 27001 นางสาว สุพรรณิกา เจะดุหมัน 

6 27002 นาง ชารีฝะ หมัดลิหมีน 

7 27003 นาย รอโฉน บินดุเหล็ม 

8 27030 นางสาว วันดี หมานระเด็น 

9 27036 นาย อซิซ สาเมาะ 

 
 โรงเรียนกีญามุดดีน (อําเภอจะนะ) 

1 23079 นางสาวสะปูรอ เหมตํา 

 
 โรงเรียนบุสตานุดดีน (อําเภอจะนะ) 

1 20537 นางสาวพวงรัตน ตุลยนิษก 

2 20607 นางสิรีธร ทองบัวแกว 

3 21497 นางสาววิลาวัลย อาหมาด 

4 21498 นางสาวดวงสมร พะหัด 
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กลุมเลือกตั้ง    โรงเรียนสายชล  

 โรงเรียนสายชล  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02281 นาง สายชล คิดดี 

2 10197 นาง ประภัสสร ทองดียิ่ง 

3 10199 นาง ดวงนภา ยี่โชติชวง 

4 10200 นาย ศักดิเทพ ทองดียิ่ง 

5 13057 นาง จิณณรัตน กฤตยาเรืองกิตติ์ 

6 14650 น.ส. วรรณวิภา คิดดี 

7 20470 นางสาวทัศสุณีย เซงเถี้ยน 

8 20520 นางมณีพร ทองวิไล 

9 22263 นาง เฉลียว มะลิแกว 

10 24849 นางสาว อัญชลี หนูสีแกว 

11 25229 นางสาว สมจิตร แกวคง 

12 25831 นาย สมชาติ คงเขียว 

13 27172 นางสาว นูริยา ฝาสีน 

14 27209 นาย อิบรอฮีม สาเฮาะ 

15 27596 นางสาว ศิริพร สงผัด 

 
 โรงเรียนศรีนครินทรวิทยานุเคราะห  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 17750 น.ส.สมนึก ทองแกว 

2 17752 นาง สุมาลี เทพยา 

3 17753 นาง จุฑารัตน คงเพ็ชร 

4 19615 นาง ศันสนีย ปูรณัน 

5 19620 นาย ธนินทร ปูรณัน 

6 25217 นางสาว ยารอนะ มุสา 

7 25266 นายปยะ ปรงแกว 

8 25362 นางสาว ภัณฑิรา ณ สงขลา 

9 26975 นางสาว วรินทรลดา คงเนียม 
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 โรงเรียนศรีนครินทรวิทยานุเคราะห (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

10 27490 นางสาว นราวดี จันทรศรี 

 
 โรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาฯ(นาทวี)  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 22275 นายสุพจน จีระรัตน 

2 22278 นางสาว อรนุช แกวมณี 

3 22279 นางเจนเนตร แกวคํา 

4 27258 นางสาว ศศิธร เจริญศรี 

5 27608 นาย เฉลิมรัตน ยอดศรี 

 
 โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน(อ.นาทวี)  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25410 นาง ฟาฏิมะฮ สาเระและ 

2 25411 นาง กรรณิกา โตะสา 

3 25412 นาง สุภารัตน นั่นแน 

4 25414 วาที่ ร.ต.หญิง นันทิมา ขะเดหรี 

5 25420 นางสาว ไลลา มุสิริ 

6 25422 นาง กาญจนา โสะหนาย 

7 25436 นางสาว ศิริญญา สีสมาน 

8 28128 นาง อากีดะฮ เกษมสันติ์ 

9 28154 นางสาว คอลีฟะฮ หมิดเส็น 

 
 โรงเรียนรุงภิญโญ(สะบายอย)  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 22711 นางสุภา ทองสุกใส 

2 24961 นางสาว นงคนุช มรรคคงคา 

3 24989 นางสาว สุนิศา อะตะราใจ 

4 24991 นาง วิไล จันทนวล 
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 โรงเรียนรุงภิญโญ(สะบายอย)  (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

5 25367 นางสาว อุไรพร คงชุม 

6 25368 นาง สุปราณี สุขพรหม 

7 25546 นางสาว นิสากร และมุสอ 

8 25547 นางสาว มาซูรอ มีซา 

9 25586 นางสาว สุพัตรา สุวรรณรัตน 

10 25644 นายเชี่ยวชาญ ไพรพฤกษ 

11 25886 นางสาว กมลทิพย แกวนพรัตน 

12 25969 นางสาว วันเพ็ญ หนูปลอด 

13 25970 นางสาว วิวรรณทิพย มณีสม 

14 26476 นางสาว สาวิณี ใบเย็มหมะ 

15 26489 นางสาว มัยซีเตาะ ดะโอลา 

16 27102 นาย กิตติพงศ บุญกอเกื้อ 

 
 โรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา(เทพา)  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 21177 นางสาวิตรี พิงหวัง 

2 21504 นางสาวหัสนีซา สุรพล 

3 24648 นาง ภัชร ี อิแอ 

4 24649 นางสาว สุนิสา มะสูยู 

5 24650 นางสาว ปาวีณา มานอุมานุกูล 

6 24769 นางสาว สุไวบะ บัตรหมะ 

7 25646 นางสาว ฟารีดา สือแม 

8 25647 นาง สมใจ หลงมิหนา 

9 25785 นางสาวรอสือหมะ มะลี 

10 25961 นาย รีดูวัน อาแซ 

11 25962 นาย รอแม เจะโสะ 
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กลุมเลือกตั้ง    โรงเรียนวงศวิทย(สะเดา)  

 โรงเรียนวงศวิทย(สะเดา)  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 23979 นาง มาลี ชุมภูทอง 

2 23980 นาง รัตนา ไชยพุทธ 

3 23981 นาง โสภิส จิตตภักดี 

4 23982 นาง ฉวีวรรณ แซลิ่ม 

5 23983 นางสาว วัชรีวรรณ ศรีสุวรรณ 

6 23985 นางอรุณรัตน ไชยสุริยา 

7 23988 นางสาว มีนา เส็นดํา 

8 23989 นาง อุไรวรรณ รัตนมุสิทธิ์ 

9 24032 นาย โกมล หมัดหระ 

10 24040 นางอังคนา ตะเพาพงษ 

11 24041 นางกมลวรรณ หนูสังข 

12 26415 นาง ไพจิต หนูอุไร 

13 27295 นางสาว ฆนาลัยร ทองเคลา 

14 27296 นางสาวนริน จีนเพชร 

15 27447 นางสาว พิมพร จันสุวรรณ 

16 27951 นาง จิราพร ยางทอง 

17 27952 นางสาว ปยะนุช หนูนวล 

18 28177 นางสาว อนิษรา ศรีบุญ 

19 28189 นาง ละไม สัตยซื่อ 

 
 โรงเรียนแกวบุตร-คูสกุล  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 13713 นาง วรรณี ทวีกายุจันทร 

2 17369 นาง อํานวย เอี่ยมสอาด 

3 20332 นางสาว ปลันทนา แกวมณีโชติ 

4 21971 นาง พรนิพา แกวบุตร 

5 21973 นางสาว ประภาวี จุลพล 



673 

 โรงเรียนแกวบุตร-คูสกุล (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

6 23096 นางสาว สุภาวดี หวานวงศ 

7 23113 นางสาว กรวิกา จูดจันทร 

8 23971 นาย ธนกฤต จันทวาส 

9 24152 นาย ปยนนท แกวบุตร 

10 24153 นาง ณัฏฐกา คําสุพรม 

11 24154 นาย วรจักร คําสุพรม 

12 24881 นายไพรัตน รามวงค 

13 25787 นางสาว สาลีพร ระคนจันทร 

14 26668 นางสาว วรัญญาภรณ สิริพงศนรากุล 

15 26823 นาย อาหมัด ก็เด็ม 

 
 โรงเรียนพัฒนาศาสตรมูลนิธิ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 17370 นาง หทัย จายออง 

2 18174 น.ส. วิจิตรา มิสา 

3 18176 นาง วิลาสิณี อุทธลี 

4 21898 นางสาว วรรณา มากาศ 

5 21952 นางสาว มัสนา บากา 

6 26311 นางสาว ชญานุช หมัดเลียด 

7 26313 นางสาวตวนฮัสมานี ตวนแว 

8 26314 นางสาว ทิฟฟาน ี มุเส็มสะเดา 

9 26402 นางสาว ซารีนา สาแม 

10 27305 นาง สุริยา หมัดสมัน 

11 27306 นาย สุนันท เส็นบัตร 

12 27548 นางสาว รัตนา ระหมาน 

13 27549 นาง อาอีฉะ บินอาสัน 
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โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 24784 นาง ซารีฟะห หมีนพันธ 

2 24785 นางสาว สุมาลี สารบัญ 

3 25443 นางสาว สีตีซูใบดะห สายวารี 

4 25444 นาย สุวิทย มูเก็ม 

5 25455 นาง สรินณา บิลหีม 

6 25671 นาง กาญจนา หลําหวัง 

7 25672 นาง ยาหรอหนะ หรีมสกุล 

8 25673 นาง สุดจิตร หมัดเลียด 

9 25678 นาง ไซหนับ ภูมิกรานต 

10 25679 นาย รมหลี หมูดงาม 

11 25700 นางสาว วัชราภรณ บูส ู

12 25701 นางสาว อุไรวรรณ หมันหมาด 

13 25770 นางสาว อามีเนาะ สาแม 

14 25772 นาง กอรีอะ หัดเหม 

15 25987 นาง ลัดดา หมานเส็น 

16 25988 นาง อรวรรณ หวังสวา 

17 25989 นางสาว นูรเยียนา สาแม 

18 25990 นางสาว มายือนะห สามะตายา 

19 25991 นางสาว ซาลีนา ยีหามะ 

20 26038 นางสาว สุกัญญา สุระกําแหง 

21 26039 นางสาว ปารีนา บุญมาศ 

22 26040 นาง ศิริมา อับดุลอารี 

23 26612 นางสาว อุษณีย ปญจพรอุดมลาภ 

24 26716 นาง สุณิสา สือแม็ง 

25 26717 นางสาว ซีสะ มะประสิทธิ์ 

26 26723 นาง นงเยาว หีมหมะ 

27 26849 นางสาว อรอุมา ชอบหวาน 

28 26850 นางสาว ซัลมา เหมเยะ 
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โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

29 27908 นางสาว ปณิตา ชอบหวาน 

 
โรงเรียนดารุลมูญาฮีดีนวิทยา   

1 24707 นาง ฮาลีหมะ เซะ 

2 26791 นางสาวนูรฮายาตี เจะโกะ 
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กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04534 นาง ภักดี จันทรัตน 

2 08057 นาง นารีรัตน วิชัยยุทธ 

3 10973 นาง บุศรา เทพยา 

4 11837 นายสมนึก ละอองพันธุ 

5 12086 นาย จรัส ผอมเสง 

6 13371 นาง ศรีเรือน เพ็งอุบล 

7 14729 นาง อมรา สภาพันธ 

8 15745 นาย สมเกียรติ หิรัญสาลี 

9 17288 นาง กนกพร ชูขํา 

10 18007 นาง กนกกาญจน แซตั่น 

11 18008 นาย ธราดล มิลําเอียง 

12 18231 น.ส. ทิพวรรณ รัตนชูศรี 

13 18363 นาง อารีย ทองบวั 

14 19013 นาย กนกศักดิ์ แสงศรีคํา 

15 19014 นาย สําเนียง แกวจรัส 

16 19299 นาง จารุวรรณ มิลําเอียง 

17 19302 น.ส. นัยนา เดชพิชัย 

18 19755 นางสาว พัชรพร ทองคํา 

19 20625 นางสาว ขนิษฐา รักษเกลี้ยง 

20 20883 นาย อนันต รักนิ่ม 

21 21052 นาง ปราณี จันวัฒนะ 

22 21201 นาง ดารุณี กะลาสี 

23 21533 นาง เอริสา ชูบุรี 

24 21912 นางสาว ปรีดาพร ธรรมรัตน 

25 22473 นาย สมศักด์ิ บุญรัตน 

26 23167 นาง บุปผา นันตะวงศ 

27 23197 นาง อนุชนา สิริพร 



677 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 23209 นาง วิไล ทองสุวรรณ 

29 23846 นาง ศุทธินี ประสงคสําเร็จ 

30 25145 นาง วิมล นุสคง 

31 25542 นางสาว เยาวลักษณ บุญแกว 

32 27888 นางสาว จุฑามาศ รอดจันทร 

33 28066 นาง สุภัคจิรา ศักดิ์นําชัย 
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กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนเทศบาล 2 (ออนอุทิศ) 

โรงเรียนเทศบาล 2 (ออนอุทิศ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04491 น.ส. ธีรา ไกรนรา 

2 04498 นาง อุบล มูลศิริ 

3 04523 นาง ฐิตาภา โขยวั่นเซง 

4 04527 นางมาดี ติระพัฒน 

5 04552 นางสาว จงกล มณีพงค 

6 04584 นาง อุบล นันทวงศ 

7 07727 นาง ธนาวดี สังขแกว 

8 10879 นาง สุคนธ พรอมมูล 

9 11286 นาง สุกัญญา นัคเร 

10 11288 นาง ดวงเดือน บัวทอง 

11 12627 นาง วราภรณ สังสง 

12 14248 นาง วาสนา ประทุมชาติภักดี 

13 14558 นาย จําเริญ ณ สุวรรณ 

14 14858 นาง พิมพใจ ธนะนิมิตร 

15 15037 นาย เอก ผดุง 

16 16618 นาง กนกวรรณ เขมะศิริ 

17 17284 นาง นิตยา สุวรรณมณี 

18 17637 นาง เพ็ญ ยี่ซาย 

19 18011 นาย สมศักด์ิ หนูมิตร 

20 18065 นาง สุดสวาท ทะนนท 

21 18144 นาง วิภา ซุนสุวรรณ 

22 18196 นาย อมรินทร มัชฌิมาภิโร 

23 19005 นาง ลัดดา สองสวาง 

24 19685 น.ส. พรพรรณ กิติคุณ 

25 19796 น.ส. อรุณี พรอมมูล 

26 19806 นาย มนตชัย จันทรธํารงค 

27 19812 นาง พบยศ วุฒิโสภณ 
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โรงเรียนเทศบาล 2 (ออนอุทิศ) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 21022 นางสาว สุนิตย ชื่นเจริญ 

29 21734 นางสาว สุชัญญา คงเจริญ 

30 22759 นาง จินตนา พรหมแกว 

31 23065 นาง กรุณา รักษทอง 

32 23555 นาง สุนิษา เรืองรองกิติ 

33 23823 นาย สมศักด์ิ สงแกว 

34 24548 นาง พรทิพย พงษพราหมณ 

35 25917 นาย วิศรุต เทวมิตร 

36 25924 นางสาว มาริยา ฝาและ 

37 26621 นางสาว ภมรพรรณ ทองตราชู 

38 27754 นางสาว คณิตตา ระดมกิจ 
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กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 

โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04499 นาง สุวดี ชูรัตน 

2 04522 นาง อรกฤต สุทธิภูล 

3 04539 นาง ราตรี แพงกุล 

4 04544 นาง วชิรญาณ แจมเพ็ชรรัตน 

5 08478 นาง มาลี เทพศิริ 

6 08748 นาย สมปอง มากรักษ 

7 12102 นางจันทรเพ็ญ พรอนุวงศ 

8 13066 นาย ถาวร ออนคง 

9 13187 นาง จิดาภา เพชรแกว 

10 13649 นาง มธุริน พุฒนอย 

11 14560 นาง ยุคนธ ศรประสิทธิ์ 

12 15611 นาง กาญจนา สุริยกัณฑ 

13 15612 นาง นิรัตน มากสวัสดิ์ 

14 17315 นางศิริรักษ เกษสุริยงค 

15 17456 นาง อัญจนา หนูประกอบ 

16 17554 นาง อภินันท หอมบุตร 

17 18198 นาง จินดาภรณ พันธุรัตน 

18 18940 นาง กาญจนา มณีรัตน 

19 18941 นาย ชัยยุทธ พิรุณ 

20 19256 น.ส. ขวัญตา สุขพงษ 

21 19258 นาง ปราณี สุวลักษณ 

22 19259 นาง วารุณี มณีนวล 

23 19260 นาย วรเดช รุลปกษ 

24 19261 นาย ณัฐกานต เตชะวรรณโต 

25 19446 นาย ณัฐพงศ มณีนวล 

26 19525 นาย ธวัช สิงหโต 

27 20188 นาง กาญจนา รุลปกษ 
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โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดศาลาหัวยาง) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 20458 นาง ณัฐณิชา เพชรทองบุญ 

29 20681 นาง บุญสุข พลอยวิเลิศ 

30 20682 นางสาว รัชตา เดชชนินทร 

31 20683 นาง ศรินทร ดวงชวย 

32 20717 นาง กาญจนา สุวรรณละเอียด 

33 21276 นาง สุคนธ นวลกุล 

34 21325 นาง ขวัญดี เทอดวงศวรกุล 

35 21367 นาย ปลายฟา จันทรัตน 

36 22551 นางสาว จรรยวรรณ พุทธมณี 

37 23053 นาย สําเนาว รักษทอง 

38 23420 นาย ประภาส ชูสิงแค 

39 25840 นางสาว สมร สุดสุข 

40 27338 นาง ฉวีวรรณ โอชะโร 

41 27380 นางสาว จิรารตัน มุสิกะ 

42 27831 นาย ธวัช อินทรัตน 

43 28102 นางสาว วิภูษา สังขศิลปชัย 
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กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนเทศบาล 4 (บานแหลมทราย) 

โรงเรียนเทศบาล 4 (บานแหลมทราย) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04148 นาง กณภัทร ปยะฤทธิ์ 

2 04558 นาง ลําดับ วงศชวย 

3 04595 นาย ธงชัย โขยวั่นเซง 

4 04596 นาง ศุภลักษณ ภักดี 

5 08056 นาย สิทธิพงศ สุริยะโวหาร 

6 08631 นาย ณรงค รามณรงค 

7 08656 นาง วรรณเพ็ญ แกวทอง 

8 08806 นาง จุฬารัตน แซซิ่น 

9 09571 นาง อนงค เพ็ชรมณ ี

10 10351 นาง สมพิกุล กาฬพันธุ 

11 11173 นาย ชยันต ชูรัตน 

12 13931 นาย ประสาน กิติโกฬะ 

13 14207 นาง สุกัญญา ทองจันทร 

14 14913 นาย กรกช เฉิดฉิ้ม 

15 15508 นาง พรรษา เวศโกศล 

16 15755 นาง มธุรสฌรี พรอมมูล 

17 15987 นาง สารภี สุวรรณจาง 

18 16048 นาง ศิรินิภา ไสยวงศ 

19 16459 น.ส. ธัญญลักษณ สมใจ 

20 17487 น.ส. ลัดดาวัลย วิจิตรจินดา 

21 17651 นาย เหม ประสานสงฆ 

22 17735 นาย สุชาติ เฮาหนู 

23 17841 นาย เศวต ศรประสิทธิ์ 

24 18237 นาง นิสา ศรีอินทร 

25 19028 นาง สุภาพ สุวรรณโณ 

26 19029 น.ส. สุทธิ ธมานิมิตร 

27 19208 นาง พรเพ็ญ ณ สงขลา 
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โรงเรียนเทศบาล 4 (บานแหลมทราย) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 19637 นาง สุภรณ พิบูลยผล 

29 19875 นาง ธิราพร กราพันธ 

30 19882 นาง นัสฐาพร โรหิโตปการ 

31 19883 นาง กนกวลี วรรณโร 

32 19885 นาง อาภรณ แซเฮง 

33 19886 น.ส. อาภาภรณ ชวยต้ัง 

34 19904 นาย โชติ อิสสุริยะ 

35 19943 นาย พินิจ บุญชวย 

36 19977 นาย ปกรณ พิบูลยผล 

37 19978 นาง ณฐกช ทามประเสริฐ 

38 19979 นาย ขวัญ ชาทอง 

39 20716 นาง อารมณ ยกรัตน 

40 20882 นาย มานพ ขุนทอง 

41 20936 นาง ฉัตรเกลา งามพีระพงศ 

42 21154 นาง สรัสวดี ปานสวัสดิ์ 

43 22346 นาง รุจิรัตน เลาสัตย 

44 23438 นาย มนิต เพชรสุวรรณ 

45 25604 นาย สาธิต กัณฑลักษณ 

46 26765 นาง สุรางค หมันหมาด 

47 26787 นางสาว เทพนารี เจริญศรี 

48 28127 นางสาว อารีย จันทรัตน 

 

 

 

 

 

 

 



684 

กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04550 นาง อุทิศ ประยูรทรัพย 

2 09280 นาง บําเพ็ญ ขวัญเพ็ชร 

3 13513 นาง สุมณฑา เอมเอก 

4 13536 นาย วิวัฒน เชื้อแหลม 

5 14715 วาที่ ร.อ. บุญเสริม หัดประสม 

6 14716 นาง พนิดา หัดประสม 

7 15141 นาย สิทธิชัย แกวคํา 

8 15191 นาย ศักดิ์ดา เอมเอก 

9 17291 นาย สัมภาศ เจริญคง 

10 17839 นาย วิชิต มิลําเอียง 

11 17840 นาย วิโรจน วงคสุวรรณ 

12 18193 นาง พิชญา เพชรสุวรรณ 

13 18194 นาง พิณญา นวลแกว 

14 19007 นาย จิรายุส รักคง 

15 19303 นาง วันดี จุลนันโท 

16 19339 น.ส. วรารัตน ปนทองพันธุ 

17 19816 น.ส. นงคนุช ศิริสมบัติ 

18 19902 นาย กฤตภาส วงศวาทยากร 

19 20010 นาย สุริยันต ดําแปน 

20 20012 วาที่ร.ต. มโนทย ชูพรหม 

21 20672 นาง พรทิพย นวลแกว 

22 20732 นางสาว สาวบน เด็นหมัด 

23 20997 นาง สุชาดา ณ สงขลา 

24 21322 นาย ทศพล ชาญวิวัฒนา 

25 22062 นางสาว กาญจนา เทพรัตน 

26 22122 นาง เมธิน ี จินเดหวา 

27 22126 นาง สวการย ชูแสง 



685 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 22427 นางสาว ปทมา ชุมอินทร 

29 22490 นาย ปฐมพงศ ไชยภักดี 

30 22503 นาง อัจฉรัชญา ดําริหอนันต 

31 22549 นางสาว รินตณพัต ดาเลง 

32 23292 นาง ทิพวรรณ ลิ่มแกว 

33 23403 นาย ธรรมรงค จองเจริญผล 

34 23446 นาง อาภรณ มณีรัตน 

35 23511 นางสาว ชนาธิป มณีโชติ 

36 23512 นางสาว วรรณา มณี 

37 23529 นางสาว สัจจะ สวนจันทร 

38 23547 นาย เวียง ไชยสวัสด์ิ 

39 23702 นางสาว วรรณา สุวรรณพงษ 

40 23704 นางสาวพิชชาภา แตะแอ 

41 23940 นางสาว ศศิธร ลองชุม 

42 23942 นาย ธีธัช เอียดดี 

43 24380 นาง สนธยา สงศร ี

44 24413 นางสาว จารุวรรณ อรุณลิ่มสวัสดิ์ 

45 24420 นางสาว อัมพิกา คณานุรักษ 

46 25063 นางสาว ทองขาร พอใจ 

47 25192 นางสาว มลฤดี เพ็ชรสุวรรณ 

48 26091 นางสาว อําพร สุวรรณมณี 

49 26301 นาย ยาหรีน ฮัจชา 

50 26329 นาย บุญธรรม ทับทิมออน 

51 26468 นางสาว กุลนิดา จันทรคง 

52 26567 นาย ยมนา วงศมณี 

53 26635 นาง ฝารีดา มะยีหมูด 

54 26677 นาง สิริพรรณ มูลบุญ 

55 27043 นาง ละไม พฤกษวานิช 



686 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวปอมนอก) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 27143 นางสาว นราภรณ คงเหมือน 

57 27171 นางสาว จันทิมันตุ เปนสุข 

58 27228 นาย นรบดี สุวรรณโมสิ ศุภมัสดุวรกุล 

59 27427 นางสาว สมฤดี ดุกหลิ่ม 

60 27498 นางสาว เนตรนภา ฤกษพิบูลย 

61 27650 นาย นัสรณ ยีแหลหมัน 

62 27886 นาง ธสชา บุญกาญจน 

63 27989 นาย ชนกพล เพชรยศ 

64 28099 นาง จิรารักษ ชนกสุนันทพล 

65 28243 นางสาว กวินปทม สังขศิลปชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



687 

กลุมเลือกตั้ง  สํานักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา 

สํานักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04480 นาง โอภา บณุยะมาน 

2 04482 นาง เบญจา สัมพันธรัตน 

3 04485 นาง สมพิศ ทองจํานงค 

4 04486 นาง ยาใจ กาญจนนิลบูรณ 

5 04488 น.ส. ยุพา ไกรวงค 

6 04493 นางกานดา อนุกูล 

7 04496 นาง อุบล ศรีสุวรรณวิเชียร 

8 04501 นาง สมสนิท วัฒนธรรม 

9 04502 นาง เพ็ญศรี วารีกุล 

10 04516 นาง ปานจิตต เลขะกุล 

11 04517 นาง มะล ิ สุวรรณรัตน 

12 04519 นาย ใจ แสงจันทร 

13 04521 นาง เถลิงศรี ปรีชา 

14 04525 น.ส. โชจิดาภา ทับเที่ยง 

15 04528 นาย อํานวย หวังสุข 

16 04540 นาง ภาวนา ขวดใส 

17 04541 นาย นิคม แกวมณี 

18 04542 นาง เฉลิมศรี เพ็ชรยิ่ง 

19 04551 นาง จรีพร แกวสมทอง 

20 04554 นาง บุบผา ดวงภักดี 

21 04561 นาง อัจฉราภรณ สันติธรรม 

22 04563 นาง ชาลี มากหอม 

23 04573 นาง อุนเรือน จันเนียม 

24 04576 นาง สุจินต ตันธนา 

25 04578 นาง ประคอง นิลวรรณ 

26 04579 นาง คณิศร ตะนุสะ 

27 04587 นาง นงลักษณ เลขานุกิจ 



688 

สํานักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 04590 นาง นพพร เหมือนพิทักษ 

29 04592 นาง รําไพ นาคะวิโรจน 

30 04593 นาง ทรงศรี ประสาทเขตตการ 

31 04600 น.ส. พรศรี พลพิบูลย 

32 07764 นาง นงนุช ยางทอง 

33 07766 นาง จินดา ยอดรัก 

34 07870 นาง จุรีย จันทคาร 

35 08055 นาง จําเนียร เพชรรัตน 

36 08217 นาง เฉลิมศรี วงศเลิศประดิษฐ 

37 08479 นาง เพ็ญศรี จารุมณี 

38 08593 นาง ปญจมาศ เดชะ 

39 09084 นาย ทวี เดชะ 

40 09468 นาง ถวิล ถาวรวีย 

41 09573 นาง วนิดา บุญสม 

42 09827 นาง ธนภรณ คงสอน 

43 10029 นาง ระพีพรรณ มาตยากร 

44 10279 น.ส. วรารัตน นันทวราพิทักษ 

45 10280 น.ส. ราตรี ถนัดอักษร 

46 10896 นาง อมรา บุญสนอง 

47 11203 นาย เสวี ทองเจริญ 

48 11831 นาง บุญศรี รัตนแสง 

49 11834 นาง ขวัญจิต โภชนุกูล 

50 12614 นาย ประสิทธิ์ แพงกุล 

51 12626 นาง ประพิศ อนันตกุล 

52 12912 นางสาว พัทธนันท สะหะกะโร 

53 13067 นาย สําราญ ประทุมวัลย 

54 13363 นาย สราวุธ ตันธนา 

55 13732 นาง ดวงกมล จันทนะ 



689 

สํานักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 13867 นาง สุปราณี ประหารภาพ 

57 14793 นาง พรรณี สุขสม 

58 15036 นาง ภัคพิไล จิรานุกรม 

59 16318 นาง สุจินต หนูปาน 

60 16642 นางสุวภา จิ้วตระกูล 

61 16661 นาง กฤติยา ประพันธ 

62 16665 นาง จินตนา ผลยฤทธิ์ 

63 17245 นาย วิสุทธิ์ ชูสุวรรณ 

64 17876 นาง วันแรม หังสวนัส 

65 18521 นาง อุไรรัตน สาสุธรรม 

66 18556 น.ส. นันทนภัส วงศสวัสด์ิ 

67 18756 นายโชคดี ทาวสาย 

68 18822 นาง ประกอบ ไชยมณี 

69 18906 นาง วราภรณ ทิพยวัลย 

70 19004 นาง กัญจนา ศิริพฤกษ 

71 19192 นาง ปาณิศา อินทรใหม 

72 19524 น.ส. ธนนันท เสนหานุกูล 

73 19781 นาง ฐิตาภา สุวรรณวงศ 

74 20331 นาง วาสนา ดิสระ 

75 20631 นาง เพ็ญประภา บัณฑิต 

76 20632 นาง อิสราภาพ คเชนทองสุวรรณ 

77 20633 นาง วาริ นิยมวรรณ 

78 21593 นาง รุจิสา ขุนแกว 

79 22524 นาย โกเมศร พรหมแกว 

80 23586 นาง จิราภรณ กาญจนพิมาย 

81 23809 นาง ตวงพร วิจิตรพันธ 

82 25248 นาง ภัณทิรา มวงจันทร 

83 25249 นางสาว ภคพร สงแกว 



690 

สํานักการศึกษาเทศบาลนครสงขลา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 25250 นาง กมลวรรณ โสตถิยาภัย 

85 25638 นาง ชุรี เจริญพันธ 

86 25828 นางสาว สายพิน แกวกลิ่น 

87 25882 นางสาว ฉันทยา บุญคงทอง 

88 25883 วาที่ ร.ต.หญิง นลพรรณ นาคเปา 

89 25888 นางสาว ณัฐชยา ไชยณะรง 

90 25921 นาง แพรวพันธ แกวมนูญ 

91 26346 นาย นพพร สุทัศน ณ อยุธยา 

92 26593 นาง วัชจิรา ชูสิน 

 



691 

กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00621 นาง พรกช เอียดอุย 

2 04162 น.ส. จันทิมา ไฉไลบุญสนอง 

3 04200 นาง สอฝหยะ หมัดอะดั้ม 

4 04201 นาง รัตนา นิคมรัตน 

5 04208 นาง สุจิรา ธรรมชีวทัศน 

6 04229 นาย ชูศักดิ์ หิรัญวิริยะ 

7 04251 นาย วิจิตร สารานพกุล 

8 07910 นาย วีรศักดิ์ นิลพฤกษ 

9 08442 นาง ผจงจินต แกวเกาะสะบา 

10 08607 นาง รัตนา จันทรชวยนา 

11 08777 นาง ยินดี จุลนวล 

12 09129 นาง วราภรณ ถูกตอง 

13 09409 นาย เจริญ ขุมทอง 

14 09740 นาย ธรรมนูญ แซตั้ง 

15 10364 น.ส. เกศมัย เลขะวิระกุล 

16 10918 นาง รัชดาพร ศรประสิทธิ์ 

17 12798 น.ส. ปททุมมี สิทธิ 

18 15145 น.ส. เสาวนีย จิรศิริไพศาล 

19 15385 นาง ไอยเรศ เหลาแกว 

20 15847 นาง ชุติมา ทองผอง 

21 16379 น.ส. สุภร สมประดี 

22 16656 นาง สุนันทา ธรรมโชติ 

23 17413 นาง อํานวย แกวสุขผอง 

24 17789 นาง เกสราพรรณ บุญชวย 

25 18082 นาง กานตสิรี ภูกัน 

26 18106 น.ส. นารีรัตน ภูกัน 

27 18188 นาง อริศรา ทองมุณี 



692 

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 18189 นาง กัญธิรา มาสชรัตน 

29 18191 นาง ธัญญารัตน เรืองดิษฐ 

30 18192 นาง ธัญลักษณ มณีโชติ 

31 18576 วาที่ ร.อ. สุวิทย พรหมหมวก 

32 18612 น.ส. วนิดา ตันสกุล 

33 19336 นาย มนิต นิลโมจน 

34 19545 นาย นิรันดร พูลแกว 

35 19598 นาง อัญรินทร คุมเค่ียม 

36 19708 นาง กิ่งนุสสรา แกวกระชูติ 

37 19732 นาง ศศิธร ระเบียบพล 

38 19775 น.ส. ชญาภา บุญชูวงศ 

39 19776 น.ส. ดวงเดือน ไชยพูล 

40 19779 นาง ธวัลพร อรัญดร 

41 19879 นาง วนิดา วัชรมานะกุล 

42 20023 นาย นันทวัฒน อาดสะอาด 

43 20024 นาย อํานาจ อุทัยรังษี 

44 20273 นาง จริญญา เหมมณี 

45 20587 นาย กันณพงศ เดชนวล 

46 20671 นาง นูรัยนา หรีมโตะสัน 

47 20740 นาง วิจิตรา สมทรัพย 

48 20770 นางสาว นวลฉวี ออนสง 

49 21244 นาง นาทยา ธรรมทัศธนกุล 

50 21510 นางสาว ปทมาพร กาญจนไพบูลย 

51 21546 นาย เขมทัต ทองเพียง 

52 21636 นาง กฤติกา จันทรประดับ 

53 22326 นาง รินทรรดี พิทักษ 

54 22367 นาง พัชรินทร นิรันดรพุฒ 

55 22835 นาง อัสมา ยะหรี่ 



693 

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 22905 นาง วีณา สุรัจกุลวัฒนา 

57 22951 นาง ยุวภา เครือเนตร 

58 23194 นางสาว ลัดดาพร บุญศิริ 

59 23760 นาย อําพล นิรันดรพุฒ 

60 23905 นาย เรวัต รัตตะโน 

61 23906 นางสาว จารินี มณีแสง 

62 24611 นาย สุชาติ สุวรรณมณี 

63 24621 นางสาว สิริมา แทนบุญ 

64 24673 นางสาว สุวรรณี รักษเกลีย้ง 

65 24957 นาง ปญจสุทธิ์ เดชนวล 

66 25086 นาง ชุติมา สมรรคจันทร 

67 25328 นาง กฤตัชญา กองสวัสดิ์ 

68 25721 นางสาว เยาวภา ศิริประภา 

69 25832 นาย วุฒิศักดิ์ เกิดเกตุ 

70 25911 นาย โชคอุทิศ พวงคง 

71 25912 นาย สุนทร อินทรสมบัติ 

72 25943 นาย เจะอุเส็น เหมมัน 

73 25949 นางสาว ชุติมา แกวคําแสง 

74 25950 นาง กิรณา เกียรติตระกูล 

75 25951 นาง นันทนลิน เพชรรักษ 

76 26262 นางสาว ชมพูนุช พฤษศรี 

77 26303 นางสาว มาวดี นวลมิ่ง 

78 26304 นางสาว มัณฑนา เจริญกุล 

79 26650 นางสาว สูใบดะ ทิ้งผอม 

80 26651 นาง สุนีรัตน หมัดอะดัม 

81 26754 นาง บุษรา อารียาภรณ 

82 26768 นางสาว ลัดดา สารานพคุณ 

83 27039 นางสาว สาลามะฮ เหมมันต 



694 

โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 27748 นาง ภรณทิพย สุขใส 

85 27817 นาง ประภาวดี สารานพกุล 

86 27818 นางสาว วันดี มะหมัด 

87 27975 นางสาว เสาวรัตน จุลมณี 

88 28056 นาง ดาราทิพย รัตนะ 

89 28059 นาย นายพรชัย ผิวทองงาม 

90 28162 นาง วรรณา พรหมเพชร 

91 28163 นาง อรนุช สุวรรณรัตน 

92 28210 นาย นวนิต วงศพรรณ 

93 04222 นาง พรรณี สมพงศ 

94 10270 นางมะลิ มณีสวางวงศ 

95 04084 นายสนอง จาวัง 

96 04108 นายสํารอง ธรรมรักษา 
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กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) 

โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04079 นายอัมพร เสาวคนธ 

2 04113 นาย กอเรน บินโสะ 

3 04164 นาง มณีมัย ฐิตวัฒนกุล 

4 04167 นายสัณหชาย นิลวรรณ 

5 04172 นายชอบ ชุมทอง 

6 04185 นาง บุณฑริกา แสงสุวรรณ 

7 08013 น.ส. ดวงสมร อักษรเกิด 

8 08015 นาง เสาวนีย บุญศรีรัตน 

9 09675 นาง กาญจนา นวลแกว 

10 09683 นาง สุณีย จันทรชิต 

11 09685 นาง จิรัชยา ธรรมรัตน 

12 09686 นางธนพร อรนพ 

13 09687 นาง พนิดา สวัสดิโภชา 

14 11121 นาย พิชัย ประยูรชวย 

15 11258 นาย วิบูลย สหะวิริยะ 

16 11892 นาง ธนวรรณ ฤทธิ์เทวา 

17 12797 นาง วิไล ขุนทิพย 

18 13453 นาง ระวีวรรณ นุรักษ 

19 14542 นาง จิตติมา พรหมพัฒน 

20 15327 นาง ปรีดา ชวยสุข 

21 15443 นาง นัดดา เทพรินทร 

22 15551 นาง ภัทรพร ขยันกิจ 

23 16432 นาย ดนัย วิริโย 

24 16508 น.ส. ศุภราภรณ ปางนิติคณากร 

25 17619 นาง ลารีย ชื่นจิตต 

26 17627 น.ส. พัชราภรณ เรืองศรี 

27 18050 น.ส. สุรินทร ทิมบึงพราว 



696 

โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 18051 นาย โชติ นิลมณี 

29 18052 นาง ศิรินาถ ศิริโชติ 

30 18053 นาง โสภิดา ภูเลิศตระกูล 

31 18054 น.ส. จิรนุช ศรีประภัสสร 

32 18127 นาง วาสนา ผาสุข 

33 18187 นางวิภาดา วงศชวย 

34 18698 นาง สุทธิรัตน คลองรั้ว 

35 19152 น.ส. ไพรินทร เรืองศาสตร 

36 19153 น.ส. สุคนธทิพย พันธรักษ 

37 19171 น.ส. นริสรา ทองนุม 

38 19172 นาย เอกศักด์ิ คลองรั้ว 

39 19176 น.ส. ชญาทัศน เสมสุขกร ี

40 19294 นาย สมคดิ ชาติดํา 

41 19394 นาง ประนุช ลีธนันชัย 

42 19454 น.ส. ฮะนิล บุญญา 

43 19455 น.ส. จิรารัก จันทรคงหอม 

44 19558 นาย กิตติ พูลแกว 

45 19722 นาง สายชุลี ลํานวน 

46 19728 นาง เกสร แกวประชุม 

47 19730 นาย เฉลิมพล ทิมบํารุง 

48 19740 นาง กาญจนา ปรางครัตนศิลา 

49 19754 นาง แสงประทีป เทพหลา 

50 19908 นาง สุธิดา แวหะยี 

51 20170 นาง ฟารีดาร ชางขุด 

52 20192 นาง วาสนา อินทสโร 

53 20568 นางสาว อรศิริ สืบสังข 

54 21429 นางสาว ปาลิดา ชูหลอง 

55 23104 นาย นิพนธ ธนพัฒนศิริ 
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โรงเรียนเทศบาล 2 (บานหาดใหญ) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 23391 นาย ฉลองชัย แกวประสิทธิ์ 

57 24025 นาง นุชรินทร วองวชิราพาณิชย 

58 25409 นาย จําลอง สองเมือง 

59 26401 นางสาว ศิริวรรณ มูเก็ม 

60 26445 นางสาว กาญจนา สัจจาพันธุ 

61 26471 นาง ภารดี กาญจนารักษ 

62 26890 นาย ชวกร จันทรทอง 

63 27062 นาง กนกรัตน ไหมพรม 

 



698 

กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) 

โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04087 นางเพียร สิทธิชัย 

2 04150 นาง อัญชลี พัฒนพงศ 

3 04175 นาง สุรีย อักษรถึง 

4 04250 นาย สมชาย แกวมณี 

5 09546 นายธานี ชุมวรเดช 

6 09548 นาย ณรงค ธรรมโชเต 

7 09680 นาง จีรภัค พรหมวิกร 

8 10421 นาง กาญจนา จันทวาศ 

9 11289 น.ส. ปยดา ธนะนิมติร 

10 13512 น.ส. โศจิมาศ จุลวุฒิพงศ 

11 14541 น.ส. อมรรัต หิรัญพันธุ 

12 15473 นาง วิจิตรา บุญศิริ 

13 16419 นาง ศันสุณีพร นิยมวาส 

14 18195 น.ส. อภิรดี สินจรูญศักดิ์ 

15 18419 นาย วุฒิพงษ แพทยพงศ 

16 19264 น.ส. พัชรินทร ชุมชาติ 

17 19265 นาง พัชร ี สุนทรากร 

18 19275 นาง จินตนา แกวสุวรรณ 

19 19282 นาย วินัยพงษ คําแหง 

20 19517 นาง ปยาภรณ ไชยภักดี 

21 19716 นาง กุลธิดา อุไรรัตน 

22 19785 นาง จิราวรรณ ไชยมณี 

23 19786 นาง ปรางทิพย อินทุเศรษฐ 

24 19809 น.ส. นรวรรณ ชนะศรี 

25 19810 นาง สนทิยา สุชาติ 

26 19826 นาย วิโรจน พรมประถม 

27 19834 นาง จุไรพร สุรัตนสิงห 
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โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 20152 น.ส. จงศิร ิ อนุกูล 

29 20321 นาง เรขา ละมายพันธุ 

30 20393 นางสาว รัล นุชประหาร 

31 20669 นางสาว ภานิณี ขุนเพ็ชร 

32 20738 นางสาว วสนันท หมวดเอียด 

33 22063 นาง ราตรี อินทจันทร 

34 22101 นาง หทัยรัตน อิทธเบญญาภา 

35 23231 นาง นภาพร ทองนวล 

36 23232 นาง ณัทชยา ชาทอง 

37 24001 นาง วิลารัตน พงศพาณิชย 

38 24002 นาง นวพร แกวมณี 

39 24606 นาง สุคนธ สุพรรณพงศ 

40 24607 นาย เกษม สุวรรณเลขา 

41 25484 นางสาว ชัชวลัย ขุนทอง 

42 25507 นาย อิทธิพล เพ็ญสวัสดิ์ 

43 25716 นางสาว วาที ทรัพยมาก 

44 26232 นาย ณธรรศ พิบูลยพงศ 

45 26681 นาง ปนอนงค ชุมละออ 

46 27874 นาย วินัย จันทรประดิษฐ 
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กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนทิพรัตนวิทยาคาร  

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04081 นาย วัชรินทร ธรรมพันธ 

2 04156 นาย จรงค สุวรรณทัต 

3 04168 นาง นาฏอนงค จันทรเพลา 

4 08608 นาง ลัดดา ทักษิณาวงศสกุล 

5 10468 นาย ยงยุทธ ชวยวงศ 

6 10469 นาย กิตติ สังขศิริ 

7 10690 นาย เสงี่ยม พุทธจันทร 

8 10715 นาย ณรงค ชาติดํา 

9 10716 นาง ธนัฐดา ศักดิ์ถาพร 

10 11257 นาง กรรนิกร สหะวิริยะ 

11 11642 นาง ชุลีพร เขมะธีรรัตน 

12 11728 นาง มยุรี สวาทะสุข 

13 11769 นาง สมศรี พัทโร 

14 12958 นาง สุมา อิสระโชติ 

15 13452 นาง ปทุมภรณ ณรงคกูล 

16 13578 นาง ตปนีย จันทรพุม 

17 15094 นาง นิรมล รักษนิลวงศ 

18 16226 นางสาว ชนมนิภา แสงเมือง 

19 16658 นาง สุพร ศรีเมือง 

20 17715 นาง ปราณี ออนคง 

21 17790 นาง บุญญา ทองแท 

22 18495 นาง ชุมกมล ทองคง 

23 19092 น.ส. สุทัศนา นาคะพรหม 

24 19094 น.ส. จารุวรรณ เพชรยอย 

25 19095 นาง ปอมเพชร โชติสังข 

26 19096 นาย อํานวย ศรีสวัสดิ์ 

27 19609 นาย วีระวัฒน เพ็ชรศร ี



701 

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 19798 นาย จิรันดร กลับกลาย 

29 19888 นาง สุทิศา ชาติดํา 

30 20059 นาง อรุณ ไพยรัตน 

31 20060 นาง จิดาภา อินทรสมบัติ 

32 20128 น.ส. กรกวรรษ สังเมียร 

33 20172 น.ส. อุบลรัตน ชัยศิริ 

34 20263 นาง มัทนา ชมเชย 

35 20275 นาง เกศสรินทร เทพบุรี 

36 20412 นางสาว ไอยคุปต กิ่งกลอม 

37 20436 นางสาว ฉวีวรรณ ฉิมเรศ 

38 20484 นาย มนตรี หอพัฒนาวุฒิวงศ 

39 20659 นาง นวลมณี ไตรภูม ิ

40 20804 นางสาว เสาวรี เพชรจํารัส 

41 20805 นาง สุดารัตน มูเก็ม 

42 20806 นางสาว เพ็ญนภา ไพชํานาญ 

43 21088 นาง เลื่อน แทนบุญ 

44 23594 นาย ประวัติ ใจตรง 

45 23605 นางสาว สุดารัตน อินทรมุณี 

46 24698 นางสาว วันเพ็ญ ทวยหาญ 

47 24969 นาง อรวรรณ สุวรรณดี 

48 26833 นางสาว ปยทิพย ธรฤทธิ์ 

49 26867 นางสาว สุมล สาแหละ 



702 

กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04077 น.ส. สุพิศ จํานงค 

2 04163 นาง จุฑามาศ ธรรมศาสตร 

3 04193 นาง บุญเรือน ฤทธิรงค 

4 04240 นาง อนงค แกวมณี 

5 04249 นาง สุพัตรา ศักดิ์ถาพร 

6 11754 นาย ดลยเหลาะ เหล็มหมาด 

7 13863 นาง ยวุดี สุขปานประดิษฐ 

8 13892 น.ส. สมบูรณ วนไชยยศ 

9 16047 นาง กรวรรณ นวลละออง 

10 17719 นาง ปรีญา ศรีบุญแกว 

11 18333 น.ส. พิมพประภา นิลโกสีย 

12 18502 น.ส. โฉมศรี ศักดิ์ยิ่งยง 

13 19304 น.ส. วันวิสาข เทพรักษ 

14 19417 นาง ณิชาภัทร หนูเมือง 

15 19692 นาย สุรินทร ชํานาญคง 

16 19724 นาง นราทิพย มากจันทร 

17 19923 นาง วิระภา ศรีสุวรรณ 

18 20349 นาย ประทีป ประทุมทอง 

19 20411 นาง ณัฐธิดา กรดกางกั้น 

20 20731 นางสาว กมลวดี จางบัว 

21 21311 นาง เจษราภรณ สองเมือง 

22 21362 นาง มลฤดี เทพพูลผล 

23 21446 นางสาว มณฑกานต นวนสินธุ 

24 22348 นาย องอาจ อารมณฤทธิ์ 

25 22479 นาย เฉลียว หลงขาว 

26 22818 นาง กรกมล แทนมณี 

27 22834 นาง จุไรรัตน รัฐภูมิภักด์ิ 



703 

โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหาดใหญ) (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 23191 นาง นงคราญ ศิริรังษี 

29 25129 นาง วรรทนา นวลขวัญ 

30 25702 นางสาว กนกพร ลีลาสําราญ 

31 25944 นาย สิทธิกุล ศิรินุพงศ 

32 27140 นาง สุพัตรา นวลบุญ 

 



704 

กลุมเลือกตั้ง   สํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ 

สํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04060 น.ส.ภิรมยา ปุญญโสพรรณ 

2 04068 นาง ลําใย เจริญวงษ 

3 04071 นาย สมโภช กิตโร 

4 04073 นาง อัมพร เทพสาสนกุล 

5 04075 นาง ประทุมทิพย สงแสงออน 

6 04078 นาย ประสิทธิ์ สุวรรณขาว 

7 04089 นาง ชะออน สุคนธพันธุ 

8 04090 นาง บุญชื่น เจริญกุล 

9 04091 นาง ภวดี ภูชัยศิริ 

10 04093 นาง มาลี กลับกลาย 

11 04095 น.ส. ประนอม โสพิกุล 

12 04096 นาง ยุพดี สุขศรีวรรณ 

13 04098 นาย สมเพียร ดิษฐสุวรรณ 

14 04100 นาง กุลวรา หลีศิริตระกูล 

15 04102 นาย วิโชติ กิตโร 

16 04105 น.ส. สมพร วอแสวง 

17 04111 นาง สิริกุล แสนสุขกะโต 

18 04114 นาง ชะอุม ชะโนวรรณะ 

19 04119 นาง พรประกาย รัตนประเสริฐ 

20 04122 นาย ประจวบ ทองแกวยวน 

21 04123 นาย คลอง ศรีวิรัตน 

22 04124 นาง ศิโรรัตน อินทรคีรี 

23 04126 นาง จิรา กิตโร 

24 04130 นาง ภาวิณี ดํารงฤทธิ์ 

25 04135 นาย สุชิต แซเฮง 

26 04139 นาย ประชิต รัตนโชเต 

27 04140 นาง ประไพพรรณ หนูอุไร 



705 

สํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 04141 นาง สมหมาย จันทรัตน 

29 04147 นาย ประดิษฐ พงศพัฒนะพฤทธิ์ 

30 04153 นาง สุมณฑา รัตนะ 

31 04155 นาง เรณู พิสุทธพันธ 

32 04161 นาง ระพ ี บุญเลิศ 

33 04170 นาง ดรุณศรี สําอางศรี 

34 04171 นาย จรงค ขวัญชื่น 

35 04184 นาง พรรณศานติ ไกรวงค 

36 04199 นาง นัชสรณ เสงสุย 

37 04209 นาง สุรัสวดี เรืองเริงกุลฤทธิ์ 

38 04210 นาย กําธร ยะติวัฒน 

39 04213 นาง หทัยรัตน ศรีสุวรรณวิเชียร 

40 04214 นาง นิจนภา รัตนรัต 

41 04221 นาง ปญจชลี วิทยาพันธประชา 

42 04224 น.ส. ประกายรัตน อมาตยวิศว 

43 04225 น.ส. บุญญรัตน อมาตยวิศว 

44 04231 นาง วิชชาพร นวลอุไร 

45 04234 นาย คุณภัทร รัตนะ 

46 04238 นาง สุรีรัตน อินทรพุม 

47 04239 นาง กุสุมา เจริญศรี 

48 04245 นาง นิ่มนวล ศิริเสถียร 

49 04256 นาง เหมวรรณ วิสมิตะนันทน 

50 04262 นาง ปราณี วงศสาคร 

51 04263 นาง อารี บินชิก 

52 07731 น.ส. ปราณี พยัคฆศิษฎ 

53 07944 น.ส. สโนร ปญจรัตน 

54 08304 นาง สุภาณ ี สวาทะสุข 

55 08855 นาย นอย มุชล ี
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สํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 08957 นาง บุปผา จันทโณ 

57 09019 นาง ณัจยา บุญรัตน 

58 09273 นาง จิตรา แซเฮง 

59 09469 นาง พิศวาส บุญรัตน 

60 09679 นาง อัญญานี บัวเผื่อน 

61 09739 นาย จบ แสงหิรัญ 

62 10301 นาง สุวดี สุขสวัสดิ์ 

63 10713 นาย ศราวุธ แผเผื่อ 

64 10714 นาง ผองศรี รวมสุข 

65 10799 น.ส. ขวัญตา ชูกําเหนิด 

66 10820 นาย เฉวียง ขวัญพรหม 

67 13454 นาง พิไลวรรณ มงคลการ 

68 14015 นาง อุไรวรรณ ปานประสงค 

69 14315 นาง พิกุล จตุรงค 

70 14371 นาง ดุษฎี อุนภิรมย 

71 14623 นาง ชไมพร สุริยกัณฑ 

72 14850 น.ส. ศรกมล รอดประดิษฐ 

73 15144 นาง พนิดา ยอดราช 

74 15881 นาง กัลยา ขวัญเพ็ชร 

75 16304 นาง ผองพรรณ ทวีรัตน 

76 16380 นาย อนุกร บุญตามชวย 

77 16593 นาย ประสาท คุณะดิลก 

78 17718 นาง สิดารัศม นุมดี 

79 17971 นาย ธีระศักด์ิ กาลสงค 

80 17972 นาย มงคล สําเภาทอง 

81 18055 นาย บรรจบ ศรีรักษ 

82 18089 นาย สุพรรณ แกวชูชื่น 

83 18185 นาง ขนิษฐา พลเพชร 
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สํานักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

84 18417 นาย ประชิด จุลวุฒิพงศ 

85 19691 นาย สิรภพ กาฬสุวรรณ 

86 20944 นางสาว กิตติยา สุวรรณสิงห 

87 21107 นาง สิรินพร พูลสวัสดิ์ 

88 21486 นาง สุนิตยา บุญญะยูวะ 

89 21515 นาย ธนวรรธน ยิ่งเฮง 

90 22127 นาย เกียรติศักดิ์ สัมพนัธชิต 

91 22521 นางสาว สุทัศนนันท เนียมรัตน 

92 22559 นาย ชินวัฒก มาสชรัตน 

93 23047 นาย พัฒน ตันสกุล 

94 23117 นาง สมศรี สุรภักดี 

95 23858 นาง พรเพ็ญ พรหมรักษ 

96 23859 นาง พิไลพรรณ บัวทอง 

97 23967 นาย เกริก ยอดนวล 

98 24017 นาย สุรเชษฏ สุวรรณ 

99 24018 นาง กิติมา กระจางสุต 

100 24019 นาง พรเพ็ญ พิตรพิบูลยพันธุ 

101 26602 นาง วชิรา สงวนธิ 
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กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนเทศบาล 1  สะเดา 

โรงเรียนเทศบาล 1  สะเดา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00588 นาง สุรัตนา ธรรมรัตนพฤกษ 

2 00594 นาง สมพร เกียรติโมฬี 

3 00595 นาง มยุรี ไชยสุวรรณ 

4 00598 นาง สุวรรณรี รักษาแกว 

5 00601 นาย ราชินทร จินตรัตน 

6 00609 น.ส. วีรนุช บุญทวี 

7 00617 นาง สุขสิน เรืองกูล 

8 04144 นาง ยินดี บรรดาศักด์ิ 

9 08294 น.ส. สุลักษณ สันติพฤทธิ์ 

10 08295 นาย เกษม มุเส็มสะเดา 

11 08297 นาง สงขลา พิษฐานพร 

12 11065 นาย วิโรจน ทองชะนะ 

13 11326 นาง อารินี เพ็ชรเอียด 

14 11328 นาง ถนอมจิต คงคาศรี 

15 11356 นาง เพียงพิส โสพิกุล 

16 11357 นาง พรรณิดา ทองแกว 

17 12172 นาย สุทธิชัย ปยดิลก 

18 13457 น.ส. แกวตา สิงหรัตน 

19 14180 นาง ปรียา นวลหอม 

20 14653 นาง สุทิพย เกษรักษ 

21 14654 นาง ยองใย เตชะโต 

22 15391 นาง สุกัญญา บัวผุด 

23 15431 นาย นิพนธ มณีโชติ 

24 16149 นาง กัญญา ธรรมโม 

25 17221 นาง รัตนา รัตนานุภาพ 

26 17433 นาง พรรณอร คงวัดใหม 

27 17926 นาย ภานุวัฒน เหล็มขุน 
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โรงเรียนเทศบาล 1  สะเดา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

28 17927 นาง ปริพันธุ เหมือนหนู 

29 18441 นางสาว อุศริษาห สุขคํา 

30 18585 นาง อัจฉรา ทองชะนะ 

31 18816 นาย เจริญ แทนบุญ 

32 19012 นาง ไหมละโฉม หละสัน 

33 19025 นาง สรัญญา หมีดเส็น 

34 19026 น.ส. กาญจนา หมัดสนิ 

35 19027 นาง ศศมนต ปนสวัสดิ์ 

36 19221 นาง ดารารัตน หนูอุไร 

37 19234 นาง กุลรัตน ชองรําไพ 

38 19605 นาง นิภาภัทร แยมยิ้ม 

39 19679 นาง อาภรณ ไชยทองแกว 

40 19898 น.ส. ลาวัณย กิติโชติ 

41 19899 นาง โสพิน วิรัชสนนท 

42 21230 นาง ธัญลักษณ เทียบประสิทธิ์ 

43 22037 นางสาว ศิริพร ศิริกาญจนโรจน 

44 22393 นาย วีระศักดิ์ ฐานมั่น 

45 22398 นาง เกศินี พุฒสีแกว 

46 23205 นาง จุไรพร สองศรี 

47 23318 นาง ประไพ หีมมะหมัด 

48 23319 นาง ฮาบีบะ สามัญ 

49 23320 นาง อนงนุช ฉุนประดับ 

50 23321 นางสาว มาเรียม ลูกสะเดา 

51 23413 นางสาว ปนอนงค คงเติม 

52 23541 นาง ปาณิธิดา รัตนจันทร 

53 23542 นางสาว อัจฉรีย ศรีประพันธ 

54 23676 นาง กนกวรรณ พันคํา 

55 23677 นาง สุรียพร สุขจันทร 
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โรงเรียนเทศบาล 1  สะเดา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

56 23761 นายจําลอง ปานมา 

57 25060 นางสาว สุดารัตน สุวรรณะ 

58 26374 นาง จงกลณี ศรีสวัสดิ์ 

59 26405 นาง ศศิพร ทองเสง 

60 26407 นาง สุปราณี หนูเสน 

61 26485 นาง นุชรีย ฤทธิผล 

62 27972 นาง ธมลวรรณ ใหมเพชร 

63 27973 นางสาว มนัสนันท หมาดนุย 
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กลุมเลือกตั้ง   กองการศึกษาเทศบาลเมืองสะเดา 

กองการศึกษาเทศบาลเมอืงสะเดา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00476 นาง มาลา คงชัย 

2 00597 นาง นงนุช เฟองโกศล 

3 00600 นาง พรรณา กลิ่นมณี 

4 00610 นาง ปยลักษณ ลิมปดาพันธ 

5 00614 นาง อมร ประทุมสุวรรณ 

6 00619 นาง ศรีนวล ไชยเวทย 

7 00628 นาง สุมล ไชยชนะ 

8 11404 นาย เกษมสุข อินทวีโรจน 

9 23430 นาง พรรณี จั่น 

โรงเรียนเทศบาล 2  สะเดา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00602 นาง สุวิภา อีตัน 

2 00606 น.ส. เครือผกา สุริยกัณฑ 

3 00626 นาง อารี ทองแกว 

4 09799 นาง เพ็ญศรี แกวทอง 

5 12665 นาง อรุณศรี เกื้ออรุณ 

6 13520 นาย อํามร ผองศรี 

7 13648 นาย ภพ คงชะนะ 

8 14065 นาย เหวียง ผองศรี 

9 14791 นาย วิชัย ดิษสุวรรณ 

10 14794 น.ส. มนสิชา เส็นขาว 

11 15465 นาง ภาสินี สุวรรณรักษา 

12 18896 นาง ประณีต จูดเกลี้ยง 

13 19743 นาง อภิญญา ดิษสุวรรณ 

14 19817 นาย กุศล ประยูรชวย 

15 19891 นาง วิธัญญา ไชยเทพ 
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โรงเรียนเทศบาล 2  สะเดา (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

16 19892 นาง อรสุทธา ฐิโตประการ 

17 20034 นาง นารี ไชยเทพ 

18 21149 นาง สุไบดะ เหล็มโสะ 

19 21529 นาง บุญพา จารนัย 

20 22985 นาง ดุษฎี ปาณศรี 

21 24249 นาง วิศิษฎสิริ บุญพลอย 

22 25849 นาง เดือนเพ็ญ กุลวงษ 

23 25872 นางสาว พัณณชิตา จงศรีวัฒนพร 

โรงเรียนเทศบาล 3 สะเดา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 00625 นาย ปรีชา วิเศษสินธุ 

2 04177 นาย ชันษา สุวรรณโณ 

3 16579 นาง เยาวเรศ หมัดโสะ 

4 17372 นาง อรอนงค อารยะสุวรรณ 

5 19901 น.ส.วาสนา ดําหมี 

6 19931 น.ส. ภาวิณี สอต้ัง 

7 19932 นาง จุรีภรณ เสงอิ่ม 

8 19933 นาง เสาวณีย เหล็มขุน 

9 20892 นางสาว ฟารีดา หละโสะ 

10 22540 นางสาว ซารีญา หมอเตะ 

11 23762 นาย จรูญ ทองเทียบ 

โรงเรียนเทศบาลปาดังเบซาร  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04247 น.ส. ณภัทร วิทยาทันต 

2 13714 น.ส. เพ็ญ แทนจันทร 

3 23668 นางสาว ปารณีย บาระมี 
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โรงเรียนเทศบาลปาดังเบซาร (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

4 23678 นาง จุฬาลักษณ ขาวดํา 

5 24258 นางสาว อัจฉราวดี จันทรประทีป 

6 24378 นางสาว ณัฐธิชา ขอนสัก 

7 25490 นาง สาวิตรี แกวเอก 

8 26884 นางสาว สุภัท พรหมแกว 

9 27379 นาง วรัญญา เฟองฟูขจร 

 



714 

กลุมเลือกตั้ง   โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝน) 

โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝน) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 14376 นาง ฐิติกาญจน คํานึงคณุากร 

2 17701 นาง กัญญนัชชา พลากร 

3 18418 น.ส. กชมล ประจักษมณี 

4 22345 นาง ยุพิน นารีหวานดี 

5 24341 นาย ปาณัสม ปะดุกา 

6 24568 วาที่ร.ต. ศตวรรษ ปาตังคะโร 

7 26173 นาง เกวลินญาณ ราชรักษ 

8 26478 นางสาว กัญญาภัค ปานอินทร 

9 26479 นาง ฑริตา เมืองจนัทบุรี 

10 26738 นาง ศราภรณ หนูแกว 

11 26902 นาย สุวิทย หมัดยุโสะ 

12 27251 นาง ธัญลักษณ รัตตะโน 

13 28125 นาง เปรมจิตร จันทร 

14 28138 นางสาว ผุสดี เกษสุภา 

กองการศึกษาเทศบาลเมอืงคลองแห  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 11768 นาง นันทนภัส ยิ่งเฮง 

2 22354 นางสาว จุมพิตา ขุนดํา 

3 22359 นางสาว ชุติมา บิญรัตน 

4 25624 นาย บรรหาญ จิตหวัง 

5 26034 นางสาว สมศรี แสงเกตุ 

6 26035 นางสาว อัจฉรี โอมณี 

7 26199 นาง จรรยา แกวนุย 
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กองการศึกษาเทศบาลเมอืงคอหงส  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 24369 นางสาว กุลธรา กมลพันธ 

2 26110 นาง พนิดา สมพงษ 

3 26111 นางสาว ใจแกว เพิ่มสุข 

4 26465 นาง ทิพวรรณ แกวแสงออน 

5 26573 นาง ประโมท งามไตรไร 

6 26575 นาง ดลภัส โพธิพงศา 

7 27032 นางสาว จุไล แกวนอย 

8 27111 นาง เตือนใจ แกวมณีโชติ 

9 28196 นาง สาธิต ศรีเฉลิม 

10 28199 นางสาว กฤติกา พรหมจรรย 

กองการศึกษาเทศบาลเมอืงควนลัง  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 15390 นาย เหม หมัดอาหวา 

2 26578 นางสาว สุดา และตี 

3 26726 นาง วนิดา พรอมมูล 

4 26727 นาง พัชน ี แซอึ้ง 

5 26729 นางสาว จินดาวรรณ เพอแสละ 

6 27642 นางสาว หยาด หลําเบ็ญสะ 

7 27643 นาง เจนจิรา หมัดศรี 

8 27644 นาง สุคนธา บิลหรอหีม 

9 28237 นาง สุวรรณี มูเก็ม 

โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนอุดมทอง)  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 15302 นาง ฉลวย พันเลิศอมร 

2 16841 นาง ศรัญญา สืบวงศพฤกษ 

3 17149 นาง สุภาณี สุมา 
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โรงเรียนเทศบาล 1 (ชุมชนอุดมทอง)  (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

4 18444 นางธันยชนก สัตเพ็ญ 

5 20254 นาง ลัดดา จิรสิริสุข 

6 20255 น.ส. ปรีดา ศรีโยม 

7 20256 นาง วันดี สังขวิชัย 

8 20257 นาง สุภิญญา เงินพรหม 

9 20258 น.ส. สําเนียง เอียดเปรียว 

10 20259 น.ส. สรอยสุดา ศรีสุวรรณ 

11 21441 นาง ดวงแข แซลิ่ม 

12 21943 นางสาว อังคณา เบ็ญโสะ 

13 24194 นาย โทประวิทย ทองเสนอ 

14 26364 นาง ศิริญาย เลียบคง 

15 26365 นางสาว วรรษนันท ยานะวิมุติ 

16 26366 นาง สุรีรัตน สุวลักษณ 

17 26368 นางสาว สมพร เพ็งวัฒนะ 

กองการศึกษาเทศบาลตําบลพะตง  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 21256 นาง สุภาวดี รัตฉวี 

2 25384 นาง นงเยาว สุขกิ้ม 

3 28129 นางสาว ดาวฤทัย เพ็ชรเสน 

กองการศึกษาเทศบาลเมอืงบานพรุ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 19712 นาย นิยม บุญวงศ 

กองการศึกษาเทศบาลเมอืงกําแพงเพชร(รัตภูมิ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 14840 นางบัญจรัตน ศรีษะสมุทร 
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กองการศึกษาเทศบาลตําบลทาชาง  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 26842 นาง เพ็ญนภา นันทวชิรปราณี 
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กลุมเลือกตั้ง   กองการศึกษาเทศบาลเมืองสิงหนคร  

กองการศึกษาเทศบาลเมอืงสิงหนคร  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25837 นาง เมตตรามิล อนุกูล 

2 27124 นางสาว รมณียา ณ สงขลา 

3 27127 นาง เพ็ญทิวา ดีดาษ 

4 27213 นางสาว สุกัญญา สุวรรณโณ 

5 27255 นางสาว วรรวิสา นพรัตน 

6 27293 นางสาว พจนา เทพรัตน 

7 27309 นาย สมเกียรติ ดิสโร 

8 27430 นาง สุกัญญา เหาะวิหค 

9 27434 นางสาว อาอีซะห ฝะสกุล 

10 27435 นางสาว เฉลิมศรี สุวรรณภูมิ 

11 27436 นาง อรอุมา กระดี่ 

12 27437 นางสาว สุดสุดา ทองจินดา 

กองการศึกษาอบต.บอดาน  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25504 นางสาว สุกัญญา เทพรัตน 

กองการศึกษาเทศบาลตําบลสทิงพระ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25494 นางสาว ลลฤดี ปยะพันธุ 

2 27759 นางสาว จรรยาภรณ สุขใส 

กองการศึกษาอบต.วัดจันทร  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25649 นางสาว อภิรดี ซุนสุวรรณ 

2 25653 นางสาว สายสุดา ชนะพล 
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กองการศึกษาเทศบาลตําบลปากแตระ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25639 นางสาว สุภาพ หนูเปยม 

2 26033 นาง ปรีดา เพ็งระวะ 

กองการศึกษาเทศบาลตําบลกระแสสินธุ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25843 นาง สุพาพร ออยปก 

กองการศึกษาอบต.เกาะใหญ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25746 นาง พัณณิตา สุภาแสน 

กองการศึกษาอบต.บอแดง  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25744 นาง จุฬารัตน ชูแกว 

กองการศึกษาอบต.บานใหม  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25978 นาง ขจีวรรณ รงคทอง 

กองการศึกษาอบต.คูขุด  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 26096 นางสาว ศุภวรรณ แสนทองแกว 

2 27692 นาง โชติรส ไชยแกว 

3 27693 นาง ศิริวรรณ หนูสง 
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กองการศึกษาอบต.สนามชัย  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 26487 นางสาว จินตนา ขักขะโร 

กองการศึกษาอบต.คลองร ี 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 27758 นาง ชนกานต ยองหิ้น 

กองการศึกษาเทศบาลตําบลบอตรุ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 26294 นางสาวศิริประภา จอมสุริยะ 

กองการศึกษาอบต.วัดขนุน  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25918 นางสาวกมลวรรณ ราชสีห 

2 25919 นาย สุรชัย ผลบุญ 
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กลุมเลือกตั้ง   สํานักงานศิลปากรท่ี 13 สงขลา 

สํานักงานศิลปากรท่ี 13 สงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02883 นายวรรณยุทธ ณวิภาส 

2 02890 นาย เชาวลิตร สุวรรณรัตน 

3 06759 นางอารมณ ศศิธร 

4 08613 นาย พิชัย ธรรมรัตน 

5 09655 นายประเสริฐ ผุดผอง 

6 10774 นาง มณี คงปาน 

7 11237 นายชนานพ ขํารักษา 

8 11864 นาย นิรันดร สุยสุทธิ์ 

9 13755 นาย เกียรติชัย สุทธิโชติ 

10 13841 นาย โชติชัย มวงหีต 

11 13871 นาง สุปราณี นิลตีป 

12 14179 นาย สมศักด์ิ จันทโฆษ 

13 14444 นาง ศิริพร สังขหิรัญ 

14 14499 นาง ศรีแพรพันธ รอดเจริญ 

15 14530 นาง พัชรินทร ลั้งแทกุล 

16 14622 นาย บุญชอบ เรืองนุย 

17 14868 น.ส. ศุภกาญจน บุญพิไชย 

18 14869 นาย สมชาย หอมจันทร 

19 14870 น.ส. บุบผา ชูชาติ 

20 14961 นาง เบญจมาภรณ ใสละมาย 

21 16252 น.ส. อนงค หนูแปน 

22 17227 นาง วราภรณ วสุนธรารัตน 

23 18533 นาง ดวงแข บุญศิริ 

24 22090 นาย ธีราธร ชมเชย 

25 23013 นาง พรรณี ศรีคะนอง 
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รายชื่อสมาชิกสํานักงาน สกสค.จังหวัดสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 09467 นาง ปารณีย ปนทะรัตน 

2 20758 นางสาว พรเพ็ญ บุญญามณี 

3 21661 นาง เงาแข กิมาคม 

4 22185 นางสาว ชุติมา รัชนีย 

5 26132 นาย คนึง ยอยเสริฐสุด 

6 26385 นาง เสาวภา ขมประเสริฐ 

กองการศึกษาเทศบาลเมอืงเขารูปชาง  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 18010 นาย จรัส มากสวัสดิ์ 

2 21440 นาง ฐิติมา แสงจันทร 

3 25608 นางศิริรัตน จันทรคง 

4 25920 นาง ปราณีต ประสมสุข 

5 26721 นาง สายสุรีย สุชลพานิช 

6 27784 นาง กิตติรัตน พฤกษอุดม 

7 27992 นาง เบญจรัตน พูลสุข 

โรงเรียนเทศบาล 1 (บานเขาแกว)  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25242 นาง วันดี สันลิหมีน 

กองการศึกษาเทศบาลตําบลน้ํานอย  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25788 นางสาว สิรภัทร ศรีโยม 

2 25789 นาง ปทุม เสงนนท 

3 25790 นาง ชนิสรา สงเคราะห 

4 25798 นาง อาทิตยา ชาติประสิทธิ์ 

5 25844 นาง วิศรุตา สุวรรณบัณฑิต 
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กองการศึกษาเทศบาลตําบลน้ํานอย (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

6 25845 นางสาว สุภางคพร พุทธนุกูล 

7 25854 นางสาว ศิริลักษณ จิมเจริญ 

กองการศึกษาเทศบาลตําบลพะวง  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25522 นาง นงลักษณ ศรีชยาภิวัฒน 

2 25524 นาง ปยะมาศ เพ็ชรัตน 

3 25526 นาย สิทธิพร ฉายรุง 

4 26808 นาง สุมารี ทองออน 

5 27940 นาง สุชาวดี มุณีสิทธิ์ 

กองการศึกษาอบต.ทุงหวัง  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25782 นาง จุฬาลักษณ ยอดเจริญ 

2 25783 นาง ฉลวย โถแพ 
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กลุมเลือกตั้ง   รายชื่อสมาชิกวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

รายชื่อสมาชิกวิทยาลัยชุมชนสงขลา 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล  

1 02806 นายนิยม ชูชื่น 

2 18021 น.ส. ภาวดี ฉัตรจินดา 

3 19044 นาง รําภู คงเพ็ชร 

4 20203 นาง ปาริชาต ชูสุวรรณ 

5 22934 นาง ชนัญชิดา เพชรมณ ี

6 24921 นางสาว พรเพ็ญ ประกอบกิจ 

7 25388 นาง สุธี เทพสุริวงค 

8 25566 นางสาว ศจีมาศ พูลทรัพย 

9 25815 นางสาว ศุภมาส อยูอริยะ 

10 25874 นาย วีระพจน กิมาคม 

11 27995 นาง ขวัญใจ แกวเกาะสะบา 

12 27996 นางสาว ศิริวรรณ ทองเพ็ชร 

13 27997 นาง ฟาธียาห ชูเชิด 

14 28061 น.ส. อิศรา มาลาวัยจันทร 

15 28078 นางสาว กฤษณวรรณ เสวีพงศ 

รายชื่อสมาชิกโรงเรียนราชประชานุเคราะห 43 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 09421 นายประสิทธิ์ ปานพรหม 

2 17234 นาง นิภาภรณ กงทง 

3 20250 นาย สุนทร มะลิแกว 

4 24300 นาง จรินทิพย จันทร 

5 24302 นาย สมชาย สุวรรณรัตน 

6 24303 นาง พิชญาภัค หนุดหละ 

7 24373 นาง สายฝน ขุนพิทักษ 

8 24766 นางสาว วรรณวลัย ปานพรม 

9 24767 นางสาว สิริพร นพภาแกว 
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รายชื่อสมาชิกโรงเรียนราชประชานุเคราะห 43 (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

10 25713 นาย สุรินทร เพ็ชรนิล 

11 26579 นางสาว วราพร เตะหมาน 

กองการศึกษาอบต.แค  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25834 นาง จุไรรัตน แกวสุข 

กองการศึกษาอบต.น้ําขาว  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25891 นาง สุรียพร ชัยศรี 

กองการศึกษาอบต.จะโหนง  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 21999 นางสาว จิณัฏฐิตา เอกวุช 

2 26067 นาง สุรัสดา พรหมวิจิตร 

3 26149 นาง กัญญา ซุนหั้ว 

กองการศึกษาอบต.ทับชาง  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 26105 นาง ฑิตวรรณ นวนแดง 

2 26107 นางสาว สุภารัตน การุณ 

3 26117 นาง เสาวลักษณ ขวัญแกว 

กองการศึกษาอบต.ฉาง  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 26428 นางสาว วรรณา สุวรรณะ 
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กองการศึกษาเทศบาลตําบลนาทับ  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25520 นาง สุพิดา มูสิกิ้ม 

2 26844 นาง สุวรรณี หัดคง 

3 27733 นางสาว วิยะดา นิแว 

4 27734 นาง นันตพร จันทรักษ 

กองการศึกษาอบต.สะทอน  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25619 นาง สิริพรรณ เพชรประกอบ 

กองการศึกษาอบต.เกาะสะบา  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 25354 นางสาว ภัทรญา สรประสิทธิ์ 

2 25859 นาง กนกวรรณ สุวรรณจันทร 

โรงเรียนเทศบาลตําบลนาทวี  

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 04008 นาย สมนึก ยอดเอียด 

2 08446 นาง สมพร ไชยสวนแกว 

3 19305 น.ส. อรวรรณ ศรีพรมทอง 

4 22190 นาง พิกุล จันทรมณี 
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กลุมเลือกตั้ง   รายชื่อสมาชิกศูนยนิเทศอาชีวศึกษาภาคใต 

รายชื่อสมาชิกศูนยนิเทศอาชีวศึกษาภาคใต 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 09167 นาย ประวิทย ผลามิโช 

2 09168 นาง นันทกา วุฒิ 

3 10632 นาง ปรียา ตันวิพัฒน 

4 13575 นาย เชตุพร จันทรเพชร 

5 16049 นาย สุทิน ปานเมือง 

6 16588 นาง พัชร ี พัศระ 

7 18465 นาง สีตีอาลีมะ เสนียวงค 

8 13829 นายเผก สิทธิพันธ 

9 14114 นายโสภณ ทองโอเอี่ยม 

10 15682 น.ส.นงนาฎ ตันติเสวี 

รายชื่อสมาชิก วก.สมเด็จเจาพะโคะ 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 02372 นายประจวบ จันทภาโส 

2 15771 นาย จรัล ผลกลา 

3 15829 นาย ธิติ สังขรัตน 

4 15832 วาที่ ร.อ. บุญรัตน บุญชวย 

5 20515 นาย อรุณ แกวชูเสน 

6 22228 นาง มลิวรรณ รอดชุม 

7 23008 นาย จํารัส อินทสโร 

8 23679 นาง นงคราญ ชางสาน 

9 24467 นาย ภานุ สะมะบุบ 

10 25603 นาย เอกชัย แกวขวัญ 

11 25799 นาง รพีพรรณ ศรีวโร 

12 25868 นาย ศุภกร เพ็ชรรัตน 

13 25869 นาย นฤชัย ชมภูนุช 

14 25870 นาย อนันต บุญนอย 
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รายชื่อสมาชิก วก.สมเด็จเจาพะโคะ (ตอ) 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

15 26050 นาง อุไร เพ็ชรรัตน 

16 26536 นาย เชษฐา ทองเนื้อแข็ง 

17 26965 นาง วรรณา ไชยหลอ 

18 26967 นาย ไพโรจน เซงเอียง 

19 26978 นาย มานพ กาญจนา 

20 27229 นาง กาญจนา อินทสโร 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร 

ที ่ รหัสสมาชิก ชื่อ - สกุล 

1 23523 นางสาว ไพรญา สุทธิโภชน 

2 24888 นาย นิทัศน ประสมศรี 

3 24966 นางสาว กานจเนศ ปรางจัน 

4 25156 นางสาว นุชนาถ ขวัญเซง 

5 27288 นาย ปกรณ มณีสิทธิ์ 

6 27850 นาง อารีย โภชะ 

7 27907 นางสาว อาทิตวรรณ ตวนศิริ 
 


