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รายชื�อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที� 70  ประจําปีบัญชีสิ�นสุดวันที�  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที�  10 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.00-14.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด



จังหวัด หน่วยจังหวัด    ที�ลงคะแนนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัด 655                    44 44 611 

หน่วยเมือง    ที�ลงคะแนนที�  1   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66  (บ้านนาเนียน) เมือง1 436                    32 404 

หน่วยเมือง    ที�ลงคะแนนที�  2  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66  (บ้านนาเนียน) เมือง2 438                    35 403 

หน่วยเมือง    ที�ลงคะแนนที�  3  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด เมือง3 502                    71 431 

หน่วยเมือง    ที�ลงคะแนนที�  4  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด เมือง4 502                    69 433 

ทุ่งตะโก หน่วยทุ่งตะโก    ที�ลงคะแนนโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม ทุ่งตะโก 333                    4 4                         329 

หน่วยหลังสวน  ที�ลงคะแนนที� 1 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน หลังสวน1 502                    14 488 

หน่วยหลังสวน  ที�ลงคะแนนที�  2  โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน หลังสวน2 490                    5 485 

หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษา   ที�ลงคะแนนที�  1  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา มัธยมศึกษา1 399                    18 381 

หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษา   ที�ลงคะแนนที�  2  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา มัธยมศึกษา2 423                    46 377 

หน่วยโรงเรียนมัธยมศึกษา   ที�ลงคะแนนที�  3  โรงเรียนสวนศรีวิทยา มัธยมศึกษา3 578                    26 552 

หน่วยสวี    ที�ลงคะแนนที�  1  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ�) สว1ี 383                    5 378 

หน่วยสวี    ที�ลงคะแนนที�  2  โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ�) สว2ี 410                    12 398 

ละแม หน่วยละแม   ที�ลงคะแนนโรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม ละแม 277                    4 4                         273 

พะโต๊ะ หน่วยพะโต๊ะ   ที�ลงคะแนนโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ พะโต๊ะ 181                    3 3                         178 

ปะทิว หน่วยปะทิว    ที�ลงคะแนนโรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บํารุง) ปะทิว 558                    36 36 522 

หน่วยท่าแซะ    ที�ลงคะแนนที�   1  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ท่าแซะ1 471                    10 461 

หน่วยท่าแซะ    ที�ลงคะแนนที�   2  โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ ท่าแซะ2 469                    18 451 

8,007                 452 452 7,555 รวม

หน่วย ที�ลงคะแนน/สถานที� ที�ลงคะแนน จํานวน(คน)

90                      

17                      

28                      

เมือง

หลังสวน

มัธยมศึกษา

สวี

ท่าแซะ

สรรหาล่วงหน้า สรรหาทั�วไป(คน)
รวมสรรหา

ล่วงหน้า(คน)

207                    

19                      



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

1 14772 นาง พรภัค  ขับสรา 01010 เทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา)  จังหวัด 49

2 11411 นาย ประจบ  หนูภิบาล 01011 บํานาญเทศบาลเมือง จังหวัด 82

3 16719 นางสาว ขวัญใจ  เชื�อชะเอม 01030 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จังหวัด 133

4 16723 นางสาว จุฑามาส  คงวารี 01030 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร จังหวัด 134

5 11405 นางสาว กัณนิกา  เข็มตรง 01031 บํานาญ สนง.วัฒนธรรมฯ จังหวัด 142

6 05895 นาย สําเนียง  แสนทวีสุข 01051 บํานาญ กศน. จังหวัด 174

7 10553 นาง ฤทัย  เพชรสุวรรณ 01080 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร จังหวัด 197

8 11333 นาย ธเนศพล  สุขสด 01080 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร จังหวัด 204

9 11444 นาย อมรินทร์  หัตถกิจ 01080 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร จังหวัด 205

10 16731 นางสาว รังสิมาภรณ์  หนูน้อย 01080 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพร จังหวัด 217

11 04839 นาง จันทรา  คลอดเพ็ง 01090 บํานาญ สถาบันการพลฯ ว.ชุมพร จังหวัด 237

12 05948 นาย ถาวร  เหล็กเพชร 01090 บํานาญ สถาบันการพลฯ ว.ชุมพร จังหวัด 243

13 06202 นาย วรรณชัย  ไกรพิมาย 01090 บํานาญ สถาบันการพลฯ ว.ชุมพร จังหวัด 246

14 08197 นาย วัชชิรา  ศักดิ�สนิท 01090 บํานาญ สถาบันการพลฯ ว.ชุมพร จังหวัด 253

15 07182 นาง สุมาลี  ธรรมวุฒิ 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 376

16 08859 นาย ฐานะวัฒน์  เบญจรัส 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 377

17 10369 นางสาว สุจิตรา  กาลเพชร 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 378

18 11507 นาง ปิยวรรณ  เรืองหนู 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 379

19 12578 นางสาว ศิริรัตน์  รอดไทย 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 380 1

รายชื�อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที� 70  ประจําปีบัญชีสิ�นสุดวันที�  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที�  10 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.00-14.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด

หน่วยจังหวัด



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

หน่วยจังหวัด

20 12724 นาง ศรีประภา  เงินเจือ 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 381

21 12782 นาย ปิยเดช  พูลสวัสดิ� 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 382

22 13108 นาย เกรียงศักดิ�  พันธ์ธร 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 383

23 13172 นางสาว อุมาพร  พ้นภัย 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 384

24 14776 นางสาว รุ่งนภา  แก้วน้อย 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 385

25 14978 นางสาว พิมพ์ชนก  เตี�ยวหู 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 386

26 15134 นางสาว เจษฎา  กลิ�นอ่อน 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 387

27 15672 นางสาว ชนันภรณ์  ครรชิต 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 389

28 15989 นาง มณฑา  ตรีทอง 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 390

29 16017 นางสาว รังสิมา  ช่วยสถิตย์ 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 391

30 16225 นางสาว สุนทรี  อาจณรงค์ 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 393

31 16264 นางสาว สุพิศสา  รัตนสุข 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 394

32 16737 นาย สถาพร  ราชมณี 01110 สอ.ชุมพร จํากัด จังหวัด 395

33 11509 นาย พรไชย  วิสาโรจน์ 01111 สอ.ชุมพร จํากัด  หักบัญชีธนาคาร จังหวัด 402

34 14301 นางสาว เกศกนก  เรืองจันทร์ 01115 สฌก.สอ.ครูชุมพร จังหวัด 405

35 15380 นางสาว สาวิตรี  รงคีรี 01115 สฌก.สอ.ครูชุมพร จังหวัด 406

36 16215 นางสาว สุพัตรา  เถาเล็ก 01115 สฌก.สอ.ครูชุมพร จังหวัด 407

37 10815 นาง มุกดา  ชวลิตานนท์ 01150 สํานักงานโบราณคดี จังหวัด 450

38 11378 นาย จาตุรนต์  พงศาปาน 01170 จังหวัดหักผ่านบัญชี จังหวัด 491

39 11503 นาย สุวิทย์  เสวรันต์ 01200 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จังหวัด 538

40 06146 นาง เยาวดี  ปราชญ์นครเขตต์ 01202 บํานาญ ว.อาชีวศึกษาชุมพร จังหวัด 581

41 06814 นาย อุดม  สิทธิเกษร 01202 บํานาญ ว.อาชีวศึกษาชุมพร จังหวัด 582 2



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

หน่วยจังหวัด

42 07307 นาง สุภาณี  สิทธิเกษร 01202 บํานาญ ว.อาชีวศึกษาชุมพร จังหวัด 583

43 08832 นาง จุรีย์  ศศิสนธ์ 01202 บํานาญ ว.อาชีวศึกษาชุมพร จังหวัด 594

44 12497 นางสาว นวลอนงค์  อุชุภาพ 01202 บํานาญ ว.อาชีวศึกษาชุมพร จังหวัด 611

3



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

1 10371 นาง อังคณา  สังข์มรรทร 01110 สอ.ชุมพร จํากัด ท่าแซะ1 1

2 13112 นาย ชูศักดิ�  ชนะแดง 01110 สอ.ชุมพร จํากัด ท่าแซะ1 2

3 15262 นาย ปุณณรัตน์  ศรีบุญยะแก้ว 01110 สอ.ชุมพร จํากัด ท่าแซะ1 3

4 16751 นางสาว สุวรรณา  ศรีสมัย 01110 สอ.ชุมพร จํากัด ท่าแซะ1 5

5 12025 นาง ธนกาญจน์  จันทร์พุ่ม 06190  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 77  ท่าแซะ1 127

6 15313 นางสาว ศิริทิพย์  ขวัญสมคิด 06330  ร.ร.บ้านดอนเคี�ยม ท่าแซะ1 208

7 16167 นาย สุรศักดิ�  สินณรงค์ 06330  ร.ร.บ้านดอนเคี�ยม ท่าแซะ1 210

8 11142 นางสาว นวลจันทร์  เตียววนากูล 06410  ร.ร.บ้านคันธทรัพย์  ท่าแซะ1 251

9 14096 นางสาว ภัชณภา  มหาแก้ว 06480  ร.ร.บ้านหาดใน ท่าแซะ1 322

10 13078 นางสาว วสุรัตน์  พรมมุณี 06530  ร.ร.บ้านท่าลานทอง ท่าแซะ1 364

11 02414 นาย วันชัย  จันทร์ณรงค์ 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 20

12 03100 นาง พวงสร้อย  สร้างเกตุ 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 36

13 03411 นาง สุนทรี  จันทร์ณรงค์ 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 50

14 03622 นาย ชูศักดิ�  ขําอ้วม 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 56

15 03937 นาง จีรนาถ  อุ้ยนอง 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 68

16 04958 นาง อุทิศ  ขําอ้วม 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 94

17 04975 นาง นาฏยา  เปรมวิจิตร 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 98

18 06598 นาง เบญจมาศ  แย้มแสง 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 153

19 06623 นาย ปัฐพงษ์  คงเพ็ชรศรี 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 154 1

รายชื�อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที� 70  ประจําปีบัญชีสิ�นสุดวันที�  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที�  10 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.00-14.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด

หน่วยท่าแซะ



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

หน่วยท่าแซะ

20 06650 นาง กฤษณา  วงศ์ประเสริฐ 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 155

21 07669 นาย นิมิตร  คงนิมิตร 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 201

22 08179 นาง อิงอร  บุญฤทธิ� 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 241

23 08645 นางสาว มีนา  นาคสังข์ 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 264

24 10218 นาง ศรัญญา  ทองแช่ม 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 302

25 10279 นาง ชวนพิศ  พิณวานิช 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 305

26 10280 นาย ชลิต  พิณวานิช 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 306

27 10929 นาง จํารูญ  เพชรสังกฤต 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 327

28 16528 นางสาว วรรณา  ลิ�มสถารัตน์ 06550  บํานาญ สปอ.ท่าแซะ ท่าแซะ2 380

2



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

1 03557 นาย ทวีทรัพย์  ภู่สุรัตน์ 03202 บํานาญ อทุ่งตะโก ทุ่งตะโก 98

2 09056 นาย วิจักษณ์  สวัสดิ�วงศ์ 03202 บํานาญ อทุ่งตะโก ทุ่งตะโก 149

3 12311 นาง สุจินต์  สวัสดิ�วงศ์ 03202 บํานาญ อทุ่งตะโก ทุ่งตะโก 188

4 11318 นาง สมสุข  ประเสริฐสกุล 03242 บํานาญว.เกษตรฯ ทุ่งตะโก 271

1

รายชื�อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที� 70  ประจําปีบัญชีสิ�นสุดวันที�  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที�  10 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.00-14.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด

หน่วยทุ่งตะโก



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

1 15351 นาย โสภณ  จุลพุม 04020  ร.ร.วัดบางแหวน ปะทิว 15

2 15842 นางสาว นพวรรณ  คําเพ็ญ 04020  ร.ร.วัดบางแหวน ปะทิว 16

3 16058 นางสาว ฉัตธิยา  ศรีสมทรง 04020  ร.ร.วัดบางแหวน ปะทิว 17

4 13012 นางสาว วรุณกาญจน์  น้อยผล 04080  ร.ร.ชุมชนมาบอํามฤต ปะทิว 36

5 13888 นางสาว เสาวณีย์  ลิ�มเลิศวาที 04080  ร.ร.ชุมชนมาบอํามฤต ปะทิว 43

6 13408 นางสาว ฐิศิณาภรณ์  ภมรสูตร 04100  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 76  ปะทิว 70

7 15463 นางสาว นุชรี  สมกําลัง 04100  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 76  ปะทิว 73

8 12393 นาง นัทฐา  รุกเขตต์ 04120  ร.ร.บ้านห้วยรากไม้  ปะทิว 76

9 15272 นาย เทิดศักดิ�  ทรงศิริ 04120  ร.ร.บ้านห้วยรากไม้  ปะทิว 79

10 16795 นางสาว วาสนา  เถือนธรรม 04120  ร.ร.บ้านห้วยรากไม้  ปะทิว 82

11 14956 นาง นฤมล  สุขภาพ 04170  ร.ร.บ้านบางจาก ปะทิว 108

12 14292 นาย เอกชัย  รัตนพงศ์ 04180  ร.ร.บ้านชุมโค ปะทิว 119

13 12922 นาง เนตรชนก  พรมทอง 04190  ร.ร.บ้านหินกบ ปะทิว 121

14 13356 นางสาว ธนภรณ์  นวลลําภู 04190  ร.ร.บ้านหินกบ ปะทิว 122

15 14896 นางสาว อินท์รวี  นิลวิเชียร 04220  ร.ร.อนุบาลปะทิว ปะทิว 135

16 15916 นาย สุทธรัตน์  อินทรัตน์ 04220  ร.ร.อนุบาลปะทิว ปะทิว 140

17 16108 นางสาว ปทุมมา  ใจสวย 04220  ร.ร.อนุบาลปะทิว ปะทิว 142

18 16732 นางสาว เดือนฉาย  นิราศคํา 04220  ร.ร.อนุบาลปะทิว ปะทิว 147

19 16332 นาย ชีวิน  ฮุ่นศิริ 04250  ร.ร.ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ ปะทิว 169 1

รายชื�อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที� 70  ประจําปีบัญชีสิ�นสุดวันที�  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที�  10 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.00-14.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด

หน่วยปะทิว



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

หน่วยปะทิว

20 12968 นาง ศรีสุดา  เหมทานนท์ 04260  ร.ร.สหกรณ์ประชานุกูล ปะทิว 179

21 13265 นางสาว จรรจิรา  ขันชุลี 04260  ร.ร.สหกรณ์ประชานุกูล ปะทิว 180

22 14564 นาง ปัทมา  บํารุงสุข 04260  ร.ร.สหกรณ์ประชานุกูล ปะทิว 183

23 14642 นาง วรพรรณ  สุวพิศ สุขสารต์ 04260  ร.ร.สหกรณ์ประชานุกูล ปะทิว 185

24 16372 นางสาว รัตเอม  วันทา 04260  ร.ร.สหกรณ์ประชานุกูล ปะทิว 189

25 12070 นาย สิงหล  กลิ�นน้อย 04270  ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 78  ปะทิว 196

26 11724 นางสาว สุขุมาภรณ์  ชุ่มปลั�ง 04280  ร.ร.อนุบาลบ้านเนินสําลี ปะทิว 205

27 05754 นาง อุษา  ประดิษฐ์เจริญ 04370 บํานาญ สปอ.ปะทิว  ปะทิว 305

28 07151 นาง มาลี  พัฒคายน 04370 บํานาญ สปอ.ปะทิว  ปะทิว 337

29 07520 นาง ลักษณา  สายัณห์ 04370 บํานาญ สปอ.ปะทิว  ปะทิว 342

30 08606 นาง อุไรวรรณ  ครองทรัพย์ 04370 บํานาญ สปอ.ปะทิว  ปะทิว 385

31 09002 นางสาว สารภี  นาพิรุณ 04370 บํานาญ สปอ.ปะทิว  ปะทิว 394

32 09454 นาย วินัย  ศรีสุวรรณ 04370 บํานาญ สปอ.ปะทิว  ปะทิว 402

33 14646 นางสาว ชญานิศ  วงศ์แก้ว 04380 อ.ปะทิวหักผ่านบ/ช ปะทิว 465

34 15211 นางสาว สุนันท์  บุญจํานงค์ 04430 เทศบาลตําบลชุมโค ปะทิว 489

35 12012 นาง พรรณทิพา  กําลังใบ 14060 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฯ ปะทิว 538

36 12821 นาง ธิดาพร  จิตรภิรมย์ 14060 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฯ ปะทิว 546

2



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

1 10192 นาย พนมพร  ศิริพันธุ์ 08080  ร.ร.บ้านปังหวาน  พะโต๊ะ 39

2 16192 นางสาว จินตนา  นาควิเชียร 08100  ร.ร.บ้านโหมงฯ พะโต๊ะ 59

3 08895 นาง เรณู  ปราบเขต 08152  บํานาญ สปอ.พะโต๊ะ พะโต๊ะ 123

1

รายชื�อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที� 70  ประจําปีบัญชีสิ�นสุดวันที�  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที�  10 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.00-14.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด

หน่วยพะโต๊ะ



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

1 10320 นาย มนตรี  สุขศรีแก้ว 01060  โรงเรียนศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา1 9

2 11519 นาง จันจิรา  สุขศรีแก้ว 01060  โรงเรียนศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา1 13

3 09142 นาง รัตนา  เลขพลการ 01070 ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา1 127

4 12963 นาง เรืองสิริ  คงแก้ว 10020 ร.ร.ปากนํ�าชุมพรวิทยา(มัธยม) มัธยมศึกษา1 237

5 15061 นาย ปฐมฤกษ์  เผือกผุด 10020 ร.ร.ปากนํ�าชุมพรวิทยา(มัธยม) มัธยมศึกษา1 238

6 15108 นาง ลักขณาภรณ์  พรายสิน 10020 ร.ร.ปากนํ�าชุมพรวิทยา(มัธยม) มัธยมศึกษา1 239

7 16174 นาย นัทธพงศ์  แพนดี 10020 ร.ร.ปากนํ�าชุมพรวิทยา(มัธยม) มัธยมศึกษา1 244

8 16688 นางสาว สาวิตรี  โชดก 10020 ร.ร.ปากนํ�าชุมพรวิทยา(มัธยม) มัธยมศึกษา1 247

9 10258 นาย จารึก  ลือชัย 10021 ลูกจ้างร.ร.ปากนํ�าชุมพรวิทยา(มัธยม) มัธยมศึกษา1 248

10 10259 นางสาว นงนภา  ใยบัวทอง 10040 ร.ร.ศรียาภัย 2(มัธยม) มัธยมศึกษา1 252

11 11610 นาง นงเยาว์  จินดานาค 10040 ร.ร.ศรียาภัย 2(มัธยม) มัธยมศึกษา1 257

12 11832 ว่าที� ร.ต. ปริญญา  พงศ์กาสอ 10040 ร.ร.ศรียาภัย 2(มัธยม) มัธยมศึกษา1 258

13 11669 นาง มุกดา  ด่านสุวรรณเมฆ (ภักดีพันธ์) 13010 ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก(มัธยม) มัธยมศึกษา1 280

14 15808 นาง ทวารัตน์  เกลื�อนเมือง 13010 ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก(มัธยม) มัธยมศึกษา1 292

15 16328 นางสาว นันทิยา  ยวงงาม 13010 ร.ร.ท่าแซะรัชดาภิเษก(มัธยม) มัธยมศึกษา1 301

16 11293 นาย อัฐพงศ์  โพธิ�น้อย 13020 ร.ร.ท่าข้ามวิทยา(มัธยม) มัธยมศึกษา1 314

17 12901 นาย ศุภชัย  ตักชะเลง 13020 ร.ร.ท่าข้ามวิทยา(มัธยม) มัธยมศึกษา1 317

18 08858 นาง ภัสธิตา  อํานวยวิทยากุล 14010 ร.ร.มาบอํามฤตวิทยา(มัธยม) มัธยมศึกษา1 339

19 02955 นาย ทิวา  สังวรกาญจน์ 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 7 1

รายชื�อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที� 70  ประจําปีบัญชีสิ�นสุดวันที�  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที�  10 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.00-14.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด

หน่วยมัธยมศึกษา



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

หน่วยมัธยมศึกษา

20 03642 นาง อุทัยวรรณ  พงศ์อร่าม 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 15

21 04811 นาย ณการชัย  เผือกเนียร 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 35

22 05151 นางสาว กลิ�นขจร  เทพกุล 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 39

23 05526 นาย ชัยเจริญ  ฮุ่นศิริ 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 41

24 06407 นาย สมเกียรติ  ล่องวิไล 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 53

25 06628 นาง วริศรารัตน์  แสงแก้วพะเนาว์ 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 58

26 06720 นาง สมบุญ  ชุมแสง 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 63

27 06864 นาย สุรพล  เหมตระเวน 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 65

28 08188 นาง อารี  หอมละออ 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 90

29 08501 นาย ไพศาล  จินดาพรหม 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 101

30 08593 นาง นฤมล  แก้วสวี 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 109

31 09394 นาย วราห์  ชุมแสง 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 119

32 10474 นาง กัญญ์ภา  พิณวานิช 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 135

33 12322 นาย ธรณิศ  วัฒนไชย 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 147

34 13288 นาย ศุภสิน  สิงหราชัย 01062 บํานาญ ร.ร.ศรียาภัย(มัธยม) มัธยมศึกษา2 155

35 03854 นาง นลินรัตน์  เผือกเนียร 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 172

36 04890 นาย สุทัศน์  วิเศษสมบัติ 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 187

37 05034 นาง สุพัตรา  บัวสุวรรณ์ 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 190

38 06170 นาง จินดา  สุทธารัตน์ 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 198

39 06773 นาง วันทนี  บุญหมั�น 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 210

40 06902 นางสาว จามจุรี  บุญเอี�ยม 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 211

41 07374 นาย วินัย  กรานมูล 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 212 2
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42 08191 นาง เพ็ญวัน  นาคสุวรรณ 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 226

43 08281 นางสาว อรวรรณ  พลรักษ์เขต 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 230

44 08582 นาง แม้นมาศ  สุดสวาสดิ� 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 236

45 09069 นาง ฉวีรัตน์  วัฒนไชย 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 238

46 09806 นาย สมใจ  สันติยานนท์ 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 240

47 10138 นาง อิงค์เกตน์  เทพกุล 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 241

48 10429 นางสาว ลักขณา  ชนะพล 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 245

49 10575 นาง ทัศนา  สิงหะการ 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 248

50 11902 นาง ดวงพร  สมบัตินา 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 258

51 12523 นาง สุดสวาท  ศุภรักษ์สิริ 01072 บํานาญ ร.ร. สอาดฯ(มัธยม) มัธยมศึกษา2 262

52 06666 นาย พิมพ์  เพชรวรรณ 10090 บํานาญมัธยม อ.เมือง มัธยมศึกษา2 289

53 08254 นาง พรรณวดี  ฮุ่นศิริ 10090 บํานาญมัธยม อ.เมือง มัธยมศึกษา2 299

54 10435 นาง สารภี  ขันแข็ง 10090 บํานาญมัธยม อ.เมือง มัธยมศึกษา2 310

55 10872 นาง สุภัทรา  พุกกะณะสุต 10090 บํานาญมัธยม อ.เมือง มัธยมศึกษา2 313

56 11439 นาง พิมพ์ใจ  วิรัชวิบูลย์กิจ 10090 บํานาญมัธยม อ.เมือง มัธยมศึกษา2 318

57 11549 นางสาว ทัศนียา  มณีรัตน์ประเสริฐ 10090 บํานาญมัธยม อ.เมือง มัธยมศึกษา2 319

58 11742 นาย ดํารงค์  สิงหะการ 10090 บํานาญมัธยม อ.เมือง มัธยมศึกษา2 321

59 13897 นาง อาภากร  ศรีสุพรรณ 10090 บํานาญมัธยม อ.เมือง มัธยมศึกษา2 327

60 02125 นาย ศักดา  สร้างเกตุ 13090 บํานาญมัธยม อ.ท่าแซะ มัธยมศึกษา2 329

61 05262 นาย ณรงค์  พงศ์อร่าม 13090 บํานาญมัธยม อ.ท่าแซะ มัธยมศึกษา2 342

62 08074 นาย มานพ  ชุมวรฐายี 13090 บํานาญมัธยม อ.ท่าแซะ มัธยมศึกษา2 361

63 08113 นาง ชะตาพร  คงเพ็ชรศรี 13090 บํานาญมัธยม อ.ท่าแซะ มัธยมศึกษา2 362 3
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64 11588 นางสาว บุญยัง  พ้นภัย 13090 บํานาญมัธยม อ.ท่าแซะ มัธยมศึกษา2 384

65 04619 นาง สายพิณ  มณีบางกา 03300 บํานาญมัธยม อ.ทุ่งตะโก มัธยมศึกษา3 32

66 05403 นางสาว สุนันทา  ขวัญรักษา 03300 บํานาญมัธยม อ.ทุ่งตะโก มัธยมศึกษา3 34

67 04093 นาง อารีรัตน์  รัตนะ 07482 บํานาญ สศจ.เขต2(มัธยม) มัธยมศึกษา3 55

68 10396 นาย สนธยา  บรรดา 07482 บํานาญ สศจ.เขต2(มัธยม) มัธยมศึกษา3 146

69 07060 นาย ภูมิสถิตย์  ดวงฤทธิ� 11020 ร.ร.สวนศรีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 195

70 13053 นาย กฤษฎา  กาลสงค์ 11020 ร.ร.สวนศรีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 216

71 15573 นางสาว จิรนันท์  ยอดวงกอง 11020 ร.ร.สวนศรีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 249

72 16126 ว่าที� ร.ต.หญิง กนิษฐา  ไหมแก้ว 11020 ร.ร.สวนศรีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 260

73 16770 นางสาว ธัญสินี  สังขาชาติ 11050 ร.ร.เมืองหลังสวน(มัธยม) มัธยมศึกษา3 321

74 13565 นาย กําพล  ชุ่มจันทร์ 12030 ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 353

75 13762 นาง ปุณภัช  ไพบูลย์ 12030 ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 355

76 13837 นางสาว สมใจ  ช่วงสม 12030 ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 356

77 14076 นาย คฑาวุธ  บัวดิษ 12030 ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 358

78 14990 นาง กัญฐนาถ  นาคศิริ 12030 ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 365

79 15187 นางสาว มัทนียา  พยัฆวรรณ 12030 ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 367

80 15438 นางสาว สุพรรณี  ตระหง่าน 12030 ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 369

81 15938 นาง ภัสติญา  มานะมโนรถ 12030 ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 376

82 16084 นางสาว ปิยมาภรณ์  รักษ์รอด 12030 ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 385

83 16178 นางสาว กิตติยากร  เสนาการ 12030 ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 389

84 16399 นาย บุญพิทักษ์  รสสุคนธ์ 12030 ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 393

85 16419 นางสาว วรัญญา  แดงสนิท 12030 ร.ร.สวีวิทยา(มัธยม)  มัธยมศึกษา3 394 4
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86 14664 นางสาว วิภาพร  ชั�งสัจจา 12050 ร.ร.ด่านสวีวิทยา(มัธยม) มัธยมศึกษา3 422

87 04679 นาย สมพร  รัตนเทพี 12080 บํานาญมัธยม อ.สวี มัธยมศึกษา3 448

88 07526 นาง คนึงนิจ  ยุวพันธ์ 12080 บํานาญมัธยม อ.สวี มัธยมศึกษา3 467

89 07703 นาย สมศักดิ�  นิลเขาปีบ 12080 บํานาญมัธยม อ.สวี มัธยมศึกษา3 471

90 11764 นาย ฉัตรชัย  ยุวพันธ์ 12080 บํานาญมัธยม อ.สวี มัธยมศึกษา3 503

5
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1 10188 นาง วาสนา  ศรีวิจิตร 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 7

2 10355 นาง ปาริฉัตร  บุญนะรากร 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 8

3 10915 นาง สุภณี  แก้ววิจิตร 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 11

4 10974 นาง ไมตรี  เจียมรจนานนท์ 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 12

5 12615 นาง นุสรา  วิเชียรรัตน์ 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 22

6 13271 นาย เลอศักดิ�  เกียงสุภา 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 27

7 13809 นาง พิริศา  นาคหาญ 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 36

8 13831 นางสาว เกษร  พืชนุกูล 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 37

9 14602 นางสาว ลักษิกา  เจริญสุข 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 48

10 14865 นาย ประสิทธิ�  เกลี�ยงสงค์ 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 51

11 15516 นาง รณพร  อุ้ยนอง 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 52

12 15827 นางสาว ภาวดี  ช่วยดํารงค์ 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 54

13 16173 นางสาว ฐาทิยา  ส่งกลิ�น 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 63

14 16584 นาง รัตนันท์  จันทะดี 02190  ร.ร.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร เมือง1 73 เปลี�ยนนามสกุล เป็น แพรักษา

15 13558 นาง อรทัย  เอมห้อง 02280  ร.ร.เมืองชุมพรฯ  เมือง1 100

16 13559 นาง ยุพา  พราหมณ์สงฆ์ 02280  ร.ร.เมืองชุมพรฯ  เมือง1 101

17 14156 นาง ณัฎฐกานต์  จังคสุต 02280  ร.ร.เมืองชุมพรฯ  เมือง1 105

18 16728 นาย ชุติวัต  วงษ์สมุทร 02280  ร.ร.เมืองชุมพรฯ  เมือง1 112

19 11123 นางสาว วัลย์นภัสร์  นวลละออง 02300  ร.ร.วัดวังไผ่ เมือง1 121 1

รายชื�อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที� 70  ประจําปีบัญชีสิ�นสุดวันที�  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที�  10 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.00-14.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด

หน่วยเมือง
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20 13463 นาย วรชัย  โกฏวิเชียร 02330  ร.ร.วัดน้อมถวาย  เมือง1 135

21 15398 นาง พิสุทธินี  ยอดดี 02330  ร.ร.วัดน้อมถวาย  เมือง1 140

22 12131 นางสาว จารุนันท์  พุทธิพงษ์ 02721 อ.เมืองหักผ่านบ/ช เมือง1 195

23 13973 นางสาว นลินดา  ไชยถาวร 02721 อ.เมืองหักผ่านบ/ช เมือง1 211

24 09489 นาง นาตยา  พงษ์ศิริกุล 02730  ร.ร.อนุบาลชุมพร  เมือง1 234

25 12742 นางสาว นฤมล  กิจนิยม 02730  ร.ร.อนุบาลชุมพร  เมือง1 249

26 12877 นาง จีรวรรณ  ช่วยอินทร์ 02730  ร.ร.อนุบาลชุมพร  เมือง1 252

27 13997 นาย ศรายุทธ  อัจกลับ 02730  ร.ร.อนุบาลชุมพร  เมือง1 261

28 14334 นางสาว ปัญจพร  ยงสุนิจ 02730  ร.ร.อนุบาลชุมพร  เมือง1 266

29 15421 นางสาว วาริธร  สงวนนาม 02730  ร.ร.อนุบาลชุมพร  เมือง1 275

30 15423 นางสาว รุวัยดา  ปานแดง 02730  ร.ร.อนุบาลชุมพร  เมือง1 276

31 15826 นางสาว กฤติลักษณ์  ชุมแสง 02730  ร.ร.อนุบาลชุมพร  เมือง1 283

32 16219 นางสาว เกตุวดี  หนูทวี 02730  ร.ร.อนุบาลชุมพร  เมือง1 284

33 09388 นาย วิโรจน์  พงษ์ศิริกุล 02010  ร.ร.บ้านปากนํ�า เมือง2 2

34 10461 นาย วิทยา  คํารัตน์ 02010  ร.ร.บ้านปากนํ�า เมือง2 4

35 10722 นาง กรรณิการ์  กาญจนประทุม 02010  ร.ร.บ้านปากนํ�า เมือง2 5

36 11890 นาง วิจิตรา  หนูคง 02010  ร.ร.บ้านปากนํ�า เมือง2 9

37 16322 นางสาว รัติยาภรณ์  พรมเนตร 02010  ร.ร.บ้านปากนํ�า เมือง2 16

38 16695 นาย ธนากร  ชมเชย 02010  ร.ร.บ้านปากนํ�า เมือง2 18

39 16696 นางสาว จันทนิภา  หนูอิ�ม 02010  ร.ร.บ้านปากนํ�า เมือง2 19

40 13213 นางสาว ลัดดาวรรณ  เนตรทองคํา 02130  ร.ร.วัดดอนทรายแก้ว  เมือง2 93

41 10141 นาง กนกพรรณ  บุญธรรม 02160  ร.ร.บ้านดอนไทรงาม เมือง2 102 2
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42 13509 นาง สุมณฑา  โกศลเมธี 02160  ร.ร.บ้านดอนไทรงาม เมือง2 105

43 13885 นางสาว พัทธยา  เทศขํา 02160  ร.ร.บ้านดอนไทรงาม เมือง2 107

44 14731 นาง ดวงพร  สุขสวัสดิ� 02160  ร.ร.บ้านดอนไทรงาม เมือง2 108

45 15983 นางสาว ทองตรา  ระเบียบโอษฐ์ 02160  ร.ร.บ้านดอนไทรงาม เมือง2 110

46 16279 นางสาว วราภรณ์  มิ�งโมฬี 02160  ร.ร.บ้านดอนไทรงาม เมือง2 111

47 16280 นางสาว พรทิพย์  แสงแก้ว 02160  ร.ร.บ้านดอนไทรงาม เมือง2 112

48 16297 นางสาว ศิวาพร  ใผครบุรี 02160  ร.ร.บ้านดอนไทรงาม เมือง2 113

49 09406 นางสาว ทรงศรี  ภักดีวิสัย 02460  ร.ร.ชุมชนวัดหาดพันไกร  เมือง2 154

50 10194 นาย จรัล  เพชรดี 02460  ร.ร.ชุมชนวัดหาดพันไกร  เมือง2 157

51 09479 นาง ประภาพร  สุดสวาท 02650  ร.ร.บ้านเขาบ่อ เมือง2 215

52 09716 นาย สามารถ  สุดสวาท 02660  ร.ร.ชุมชนบ้านถํ�าสิงห์  เมือง2 230

53 08307 นาย ดิเรก  ชูคากร 02800 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาเขต 1 เมือง2 279

54 08390 นาย สุนันท์  สนานพร 02800 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาเขต 1 เมือง2 280

55 08442 นาง กาญจนา  พัดพา 02800 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาเขต 1 เมือง2 281

56 09235 นาง พิชา  บุญสินธ์ 02800 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาเขต 1 เมือง2 289

57 10422 นาย ศักดิ�สิทธิ�  แร่ทอง 02800 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาเขต 1 เมือง2 298

58 10818 นาง ศิรมณี  วีรภัทรธาดา 02800 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาเขต 1 เมือง2 302

59 11848 นางสาว ฒาลิสา  ศรีนฤพัฒน์ 02800 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาเขต 1 เมือง2 307

60 12132 นาง วลัยรัตน์  ขวัญพุฒ(พูลสวัสดิ�) 02800 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาเขต 1 เมือง2 309

61 13705 นางสาว อภิตา  เกียงสุภา 02800 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาเขต 1 เมือง2 314

62 14684 นางสาว ชมพูนุท  ฮุ่นศิริ 02800 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาเขต 1 เมือง2 315

63 14951 นาง จงดี  เอกฉาย 02800 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาเขต 1 เมือง2 317 3
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64 16710 นางสาว ชมพูนุท  มานพพงษ์ 02800 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาเขต 1 เมือง2 323

65 16714 นาย ธงชัย  นิลพรรณ 02800 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาเขต 1 เมือง2 324

66 08412 นางสาว มณฑา  หนูรักษา 02840 ร.ร.ราษฏร์หักผ่านกรุงไทย เมือง2 346

67 11395 นางสาว กนกวรรณ  จารุสกุล 02840 ร.ร.ราษฏร์หักผ่านกรุงไทย เมือง2 368

68 00824 นางสาว คมคาย  บุญเอี�ยม 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 1

69 04243 นาง พยอม  คุ้มสุวรรณ 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 15

70 05189 นาย สมชาย  โกฏวิเชียร 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 22

71 05602 นางสาว ถมรัตน์  เทพกุล 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 26

72 05955 นาง พรทิพย์  ทองกล 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 28

73 07945 นาย สุชาติ  ขวัญสมคิด 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 45

74 08397 นาย มนูญ  วงศ์ประเสริฐ 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 48

75 08594 นาย นุกูล  แก้วสวี 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 52

76 08696 นาย วินิจ  ไทยนุกูล 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 53

77 09753 นาง กันยา  เผือกนาโพธิ� 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 56

78 10070 นาย สัญญา  ปานสวี 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 58

79 10889 นาง เบญจมาศ  มุจนานันท์ 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 66

80 11291 นาย พูนศักดิ�  ศรีมาลา 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 71

81 12039 นางสาว สมศรี  เทพประชา 02810  บํานาญเขตพื�นที�การศึกษา 1 เมือง3 73

82 01464 นาย ฉกาจ  ล่องวิลัย 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 104

83 01502 นางสาว ปรียา  ศศิสนธิ� 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 105

84 01808 นาย พะวง  วรรณนิยม 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 115

85 02202 นาย ปรีชา  ภู่ขวัญเมือง 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 141 4
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86 02365 นาง จุไร  ผลทรัพย์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 158

87 02403 นาง มาลา  ครพิรุณ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 162

88 02889 นาย สัมพันธ์  วัชรานนท์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 197

89 02900 นาย ชัชวาล  แซ่ลี� 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 201

90 03001 นาง สคราญ  วิเศษสมบัติ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 213

91 03041 นาง นารีรัตน์  ทัศนภิรมย์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 216

92 03074 นาย ศักดิ�ชัย  เสนีวงศ์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 220

93 03176 นาง เสาวลักษณ์  วัชรานนท์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 240

94 03240 นาย อุดม  เชิงไกรยัง 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 246

95 03244 นาย มโน  เพชรสังกฤษ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 248

96 03391 นางสาว สุวรรณา  กมลลาศลักษณ์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 262

97 03424 นาง ยุพาวดี  สังวรกาญจน์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 263

98 03474 นางสาว พรรณอร  อุชุภาพ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 265

99 03512 นาง ประทุม  ลือชัยชัยกุล 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 270

100 03522 นาง อารีย์  คงแก้ว 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 274

101 03593 นาง รัตนา  บุญก่อน 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 277

102 03672 นาง สํารวม  ลอยธาร 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 283

103 03689 นาง เรณู  จิตต์บรรจง 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 284

104 03738 นาง ษิญาภา  ไชยมงคล 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 290

105 03900 นาย พิศาล  ทวิชศรี 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 302

106 03911 นาย วรรณะ  พรเสถียรพงศ์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 303

107 03943 นางสาว สุระพร  แก้วลมัย 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 306 5
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108 04031 นาง พิมพ์นารา  ศาสตร์หนู 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 312

109 04068 นาย กิจจา  เก่งการไถ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 313

110 04074 นาง จรัสศรี  เทพมณฑา 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 314

111 04095 นาง บรรจง  อินทรัตนพล 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 317

112 04141 นาย พิทักษ์  เทพมณฑา 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 324

113 04212 นาง ยุวดี  ศรีนฤพัฒน์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 331

114 04371 นางสาว เรณู  นนทแก้ว 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 345

115 04454 นาง นิ�มนวล  แสงจันทร์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 351

116 04537 นาย สุรพล  อินทรัตน์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 359

117 04557 นาย กนก  หอมละออ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 361

118 04592 นาย สมพงษ์  เครือทิวา 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 362

119 04666 นาย บรรพต  สุตราม 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 366

120 04671 นาง วิไล  ทองแก้ว 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 369

121 04905 นาง สํารวย  ทองแก้ว 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 387

122 04921 นาย นิโรจน์  การะเกตุ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 390

123 04922 นาง รวิยาภา  ยิ�งเกียรติกุล 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 391

124 04965 นาย ประภาส  รุ่งเรือง 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 394

125 05191 นางสาว รัตนา  แก้วคําขาว 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 403

126 05220 นาง สุณี  จุนเจือ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 406

127 05255 นาง วิไลรัตน์  ทัศนศิริ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 413

128 05350 นาง ลําใย  ไทยถาวร 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 421

129 05420 นาง ชูศรี  ทองวิเศษ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 427 6
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130 05462 นาง สุมล  พิตรสาธร 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 434

131 05484 นางสาว ฐิติพร  ตรีเนตรรังสี 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 438

132 05597 นาง สุกานดา  ตีระอรรถกร 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 447

133 05601 นางสาว กัญญา  กลิ�นละออ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 450

134 05670 นาง จีรภา  ฤทธิธาร 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 456

135 05883 นาง ยุพิน  โชติกวานิช 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 463

136 06062 นาง วิไล  คัมภีรกิจ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 474

137 06183 นาย จรูญ  นุ้ยรอด 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 483

138 06326 นางสาว วิไลรัตน์  จินตนาสิรินุรักษ์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง3 494

139 06545 นาย เชาวลิต  สุขจรูญรัตน์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 11

140 06690 นาง อรวรรณ  พุ่มสร้าง 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 19

141 06768 นาย สมโชค  พิณวานิช 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 23

142 06777 นาง อารีย์  ภู่ไพบูลย์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 24

143 06804 นาง สินีนาฎ  โลกมิตร 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 27

144 06998 นาย มานิตย์  วรรณชิต 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 44

145 07102 นาย เกรียงศักดิ�  เลาหะวัฒน์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 51

146 07218 นาง วลัยพร  วัฒนไชย 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 64

147 07267 นาง ไกวัล  ศรีมาลา 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 68

148 07269 นาย บัณฑูรย์  จิตต์บรรจง 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 70

149 07279 นาง จีรวัฒน์  ทันทะวา 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 74

150 07297 นาง เพ็ญสิริ  ศักดิ�วิวัฒน์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 76

151 07298 นาง สุดา  ปานแก้ว 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 77 7



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

หน่วยเมือง

152 07342 นาย ไสว  หฤรักษ์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 84

153 07384 นาง สมพร  ทองสกุล 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 90

154 07407 นาง รุ่งรัตน์  ไทยสุวรรณ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 95

155 07548 นาง วชิราภรณ์  ปานสวี 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 108

156 07576 นาง วันระพี  วัฒนไชย 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 110

157 07611 นาง สมศรี  พัฒนใหญ่ยิ�ง 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 114

158 07789 นางสาว มลสิริยา  จริยธรรม 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 140

159 07937 นาย เสรี  พงษ์ทิพย์พาที 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 156

160 07938 นาง ลัดดา  พงษ์ทิพย์พาที 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 157

161 07960 นาย ชาญชัย  แก้วพินิจ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 160

162 07981 นาง สุดา  แก้วพินิจ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 165

163 08044 นาง สุวดี  สิงหราชัย 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 175

164 08092 นางสาว จรัสศรี  ธรรมา 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 185

165 08099 นาง พงศ์พิศ  ดีอยู่ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 189

166 08311 นาง จินดา  มณีรัตน์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 214

167 08312 นางสาว พรพรรณ์  พรมสมบัติ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 215

168 08316 นาง สุลาภา  ยอดสมัย 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 217

169 08321 นาง ศรีประไพ  สระเพชร 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 221

170 08349 นาย นิกร  จองกฤษ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 233

171 08356 นาง มันทนา  พุทธแดง 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 235

172 08374 นาง ภัทรีน  กิจพิมล 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 236

173 08408 นาย ไพรัช  สระเพชร 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 242 8



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

หน่วยเมือง

174 08447 นาย ไพโรจน์  ยอดสมัย 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 248

175 08998 นาย เสนอ  กิจพิมล 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 279

176 09159 นาย บุญหนุน  บ่วงราบ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 292

177 09259 นาง ฉวีวรรณ  บ่วงราบ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 300

178 09647 นาง ประนอม  วนะภูติ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 318

179 09981 นางสาว วิยะนา  นาวานุกูล 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 334

180 09986 นาง จันทนา  นิลยกานนท์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 335

181 10016 นาง กัลนิกา  ผิวเหลือง 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 339

182 10042 นางสาว จันทพร  เพชรเขาทอง 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 341

183 10244 นาง ขนิษฐา  ไทยนุกูล 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 349

184 10308 นาง วรรณธรรม  หนูรอต 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 352

185 10334 นางสาว เทวีรัตน์  ชอุ่มภักดิ� 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 353

186 10353 นาง สําอางค์  สุขสําราญ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 356

187 10389 นาง ชนิดา  พรเสถียรพงศ์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 360

188 10531 นาง สมจิตต์  การถนัด 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 366

189 10598 นาง วัชรีย์  ยมนา 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 373

190 10662 นางสาว อาบทิพย์  สว่างวงศ์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 376

191 10748 นาง อภิญญา  อาขุบุตร 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 380

192 11132 นาย ชลิต  ศุภการ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 397

193 11192 นาง สายใจ  พรหมพิมาน 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 400

194 11272 นาย สินทวีป  สายัณห์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 406

195 11438 นาง เรณู  รัตนพันธ์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 416 9



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม
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หน่วยเมือง

196 11476 นาง เทียมจันทร์  สหชาติมานพ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 418

197 11481 นาง นัยนา  แก้วสังข์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 419

198 11512 นาง จรรยา  สังขาชาติ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 420

199 11666 นาง เพ็ญบุญญา  คอนกําลัง 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 424

200 11900 นาง เครือพรรณ  นนทสิงห์ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 435

201 11982 นาย บุญชัย  ยิ�งเกียรติกุล 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 438

202 12005 นาง ปภาวริณห์  ซ่อนศรี 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 439

203 12688 นาง ราตรี  อังกระโทก 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 451

204 13140 นาง วราภรณ์  เสน่ห์ภักดี 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 454

205 13501 นาง ฉวีวรรณ  กาญจนวิวิญ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 463

206 13553 นาง ปรีดา  ธรรมโสภณ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 466

207 14515 นาง สมจิตร  ศุภการ 10070 บํานาญสปอ.เมือง เมือง4 475

10



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

1 16477 นาง รัตนา  แก้วใจดี 05150  ร.ร.บ้านเขาตากุน ละแม 113

2 11578 นาง เจริญ  แพประสิทธิ� 05170  ร.ร.บ้านคลองสง ละแม 130

3 04726 นาย นิพนธ์  แพประสิทธิ� 05200 บํานาญสปอ.ละแม ละแม 162

4 09857 นาย นรินทร์  ชัยดิษฐอดุลย์ 05200 บํานาญสปอ.ละแม ละแม 225

1

รายชื�อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที� 70  ประจําปีบัญชีสิ�นสุดวันที�  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที�  10 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.00-14.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด

หน่วยละแม



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

1 13750 นาย ธนภัทร  อุ้ยนอง 01110 สอ.ชุมพร จํากัด สวี1 2

2 16494 นางสาว กนกวรรณ  คงกะพันธ์ 09090  ร.ร.วัดพะงุ้น สวี1 76

3 11903 นาย เดชจะนันท์  ศิริมาลา 09320  ร.ร.ค่ายลูกเสืออําเภอสวี สวี1 190

4 15935 นาง ธนกาญจน์  ผองสนิท 09380  ร.ร.วัดจันทราวาส สวี1 197

5 16230 นางสาว ปวีณา  ชุมศรี 09380  ร.ร.วัดจันทราวาส สวี1 198

6 02648 นาย สมศักดิ�  ศรัณยวงศ์ 09500  บํานาญ สปช.(สวี) สวี2 35

7 03910 นาง จีราพร  ศรีพรหม 09500  บํานาญ สปช.(สวี) สวี2 72

8 06565 นาง จินยา  พิณวานิช 09500  บํานาญ สปช.(สวี) สวี2 132

9 08424 นาง สุตสินี  จันทร์มณี 09500  บํานาญ สปช.(สวี) สวี2 217

10 08567 นาง จริยา  พะลัง 09500  บํานาญ สปช.(สวี) สวี2 218

11 08569 นาง วรรณยุรี  เกษสถิตย์ 09500  บํานาญ สปช.(สวี) สวี2 219

12 08570 นาย เสถียร  เกษสถิตย์ 09500  บํานาญ สปช.(สวี) สวี2 220

13 08609 นาย ประเสริฐ  รอบคอบ 09500  บํานาญ สปช.(สวี) สวี2 221

14 08802 นาย สมวงค์  พะลัง 09500  บํานาญ สปช.(สวี) สวี2 229

15 08846 นาง อารี  ศรีเขาล้าน 09500  บํานาญ สปช.(สวี) สวี2 232

16 09035 นาย ทวี  ศรีนวล 09500  บํานาญ สปช.(สวี) สวี2 254

17 11167 นาง อุบล  รอบคอบ 09500  บํานาญ สปช.(สวี) สวี2 333

1

รายชื�อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที� 70  ประจําปีบัญชีสิ�นสุดวันที�  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที�  10 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.00-14.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด

หน่วยสวี



ลําดับ ทะเบียน ชื�อ - นามสกุล หน่วย ชื�อหน่วย
ที�ลงคะแนนตาม

ประกาศรายชื�อ

ลําดับตาม

ประกาศรายชื�อ
ลายมือชื�อผู้มาลงคะแนน หมายเหตุ

1 15571 นางสาว วัชราภรณ์  กลิ�นอ่อน 07030  ร.ร.วัดประสาทนิกร หลังสวน1 34

2 13971 นาย เอกพล  กาญจน์สําเริง 07140  ร.ร.วัดชลธีนิมิตร หลังสวน1 107

3 10323 นาง สุทิน  คงโรจนวงศา 07200  ร.ร.ชุมชนวัดหาดสําราญ หลังสวน1 130

4 13299 นาง จุฑารัตณ์  รอดบุญคง 07430  ร.ร.บ้านนํ�าตก หลังสวน1 217

5 09157 นาย เสรี  พรหมฤทธิ� 07470 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต 2 หลังสวน1 246

6 09865 นาง ดวงใจ  สุวรรณเนาว์ 07470 สนง.เขตพื�นที�การศึกษาชุมพร เขต 2 หลังสวน1 249

7 08406 นาย จารึก  สุขอาจ 07530 สาขาหลังสวนหักผ่านบัญชี หลังสวน1 310

8 13545 นางสาว สุรภา  นิลยกานนท์ 07630 ร.ร.อุดมวิทยากร หลังสวน1 375

9 09958 นาย ประมวล  ไตรภูมิ 07650 ลูกจ้างประจําอ.หลังสวน หลังสวน1 404

10 12839 นาง อรพรรณ  อ้อยทิพย์ 11080 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ หลังสวน1 441

11 14179 นางสาว จันทร์เพ็ญ  หวั�นกั�วะ 11080 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ หลังสวน1 443

12 14939 นางสาว กันต์ภนิษฐ์  วรรณพาน 11080 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ หลังสวน1 445

13 14940 นางสาว หนึ�งฤทัย  บุญเสือ 11080 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ หลังสวน1 446

14 15005 นางสาว วรรณนิษา  ทวนทอง 11080 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ หลังสวน1 447

15 04832 นาง กัลยา  แก้วโกถม 07480  บํานาญการประถมหลังสวน หลังสวน2 152

16 09014 นาง นิตยา  ผลเกษร 07480  บํานาญการประถมหลังสวน หลังสวน2 351

17 10129 นาง บรรจบ  รองพล 07480  บํานาญการประถมหลังสวน หลังสวน2 393

18 10803 นาย สานนท์  มณีนวล 07480  บํานาญการประถมหลังสวน หลังสวน2 413

19 03463 นาย วินัย  รัตนะ 07540 หลังสวนหักผ่านกรมบัญชีกลาง หลังสวน2 476 1

รายชื�อสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า

คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที� 70  ประจําปีบัญชีสิ�นสุดวันที�  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที�  10 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เวลา 08.00-14.00 น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จํากัด

หน่วยหลังสวน
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