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1 03402 นายปริญญา  ดาํเตะ๊ โรงเรียนอนุบาลละงู 
2 03578 นายมนสั  สุขปักษา โรงเรียนอนุบาลละงู
3 03805 น.ส.ประภา  แซ่จุง้ โรงเรียนอนุบาลละงู
4 03942 นางจนัทิรา  ปากบารา โรงเรียนอนุบาลละงู
5 03943 นางอารอบ  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลละงู
6 02901 นางระววีรรณ  สงเกื3อ โรงเรียนอนุบาลละงู
7 05887 นางสุภา  ชยโสภฎัฐ์ โรงเรียนอนุบาลละงู
8 06691 น.ส.อามาลีนา  มานะกลา้ โรงเรียนอนุบาลละงู
9 07805 นางมิหน๊ะ  โอมณี โรงเรียนอนุบาลละงู

10 07781 นายฐปนรรจ  เกื3อเส้ง โรงเรียนอนุบาลละงู
11 07525 นางเกศณี  แอแป โรงเรียนอนุบาลละงู
12 07693 นางสุภาภรณ์  เกื3อเส้ง โรงเรียนอนุบาลละงู
13 08334 นางสอฝียะ๊  มู่เก็ม โรงเรียนอนุบาลละงู
14 08406 นางมารีวลั  สันหมาน โรงเรียนอนุบาลละงู
15 08173 นางสกุณา  นองมณี โรงเรียนอนุบาลละงู
16 11173 นางสาวมีน๊ะ  มรรคาเขต โรงเรียนอนุบาลละงู
17 11198 นางสาวดวงเดือน  เจะ๊สา โรงเรียนอนุบาลละงู
18 10860 นายฮาโหรน  สะหยงั โรงเรียนอนุบาลละงู
19 10437 นางเจนจิรา  เอี3ยวซิโป โรงเรียนอนุบาลละงู
20 09945 นางสาวกลัยรัตน์  ขวญัทอง โรงเรียนอนุบาลละงู
21 10143 นางหทัยา  แซมะแซ โรงเรียนอนุบาลละงู
22 09721 นางสาวปฐมาวดี  เครือแกว้ โรงเรียนอนุบาลละงู
23 09807 นางทศันีย ์บุญเสน โรงเรียนอนุบาลละงู
24 09833 นางสาวนิภา  แอหลงั โรงเรียนอนุบาลละงู
25 09620 นางฝาริดะ  หมื=นชล โรงเรียนอนุบาลละงู
26 09504 นางสาวซารีนา  กุลโรจนสิริ โรงเรียนอนุบาลละงู
27 09066 นางตีก๊ะ  ดาํกระบี= โรงเรียนอนุบาลละงู
28 09387 นางสุกนัยา  หมีนหวงั โรงเรียนอนุบาลละงู
29 09274 นางภูติรัชน์  บูสู โรงเรียนอนุบาลละงู
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30 09324 นางมนิตย ์ แช่มชอ้ย โรงเรียนอนุบาลละงู
31 10773 นางจนัทิพย ์ คลงัขอ้ง โรงเรียนอนุบาลละงู
32 09878 นางอรุณี  มณีโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลละงู
33 09279 นางสุกญัญา   บูชาร์ลี โรงเรียนบา้นบิใหญ่ 
34 08644 นางศิวพร  โขวฒันกุล โรงเรียนบา้นบิใหญ่ 
35 08853 นายพงษศิ์ริ  จิเบญ็จะ โรงเรียนบา้นบิใหญ่ 
36 09643 นายอุเซ็ง  อิสแม โรงเรียนบา้นบิใหญ่ 
37 08121 น.ส.ตรีดาว  รองสวสัดิA โรงเรียนบา้นบิใหญ่ 
38 06496 นางพรรษมน  ซุ่ยลิ=ม โรงเรียนบา้นบิใหญ่ 
39 06815 นายสมชาย  สิทธิยาสกุล โรงเรียนบา้นบิใหญ่ 
40 05345 นางภทัรา  สุวรรณละออง โรงเรียนบา้นบิใหญ่ 
41 06099 นายประนอม  พรหมมี โรงเรียนบา้นปากปิง
42 09573 นางอารีวรรณ  หลงสลาํ โรงเรียนบา้นปากปิง
43 10108 นางสาวนิตยา  ง๊ะสมนั โรงเรียนบา้นปากปิง
44 08529 นางวรรธิดา  คมขาํ โรงเรียนบา้นปากปิง
45 08587 น.ส.ปุณณาณี  เจะ๊หนุ่ม โรงเรียนบา้นโกตา
46 08869 นางยลรดี  ทองธรรมชาติ โรงเรียนบา้นโกตา
47 09094 นางวลิยัรัตน์  เหล่าโสด โรงเรียนบา้นโกตา
48 10896 นางสาวพรรณี  หยงัสู โรงเรียนบา้นโกตา
49 11164 นางสาววนิดา  ยาบา โรงเรียนบา้นโกตา
50 11182 นายนิรัตน์  อนุรักษว์ริิยะกุล โรงเรียนบา้นโกตา
51 06989 นางไสว  แท่งทอง โรงเรียนบา้นโกตา
52 08074 นางรัชณี  เรืองติก โรงเรียนบา้นโกตา
53 07869 นางมาลิวลัย ์ อนรรฆวี โรงเรียนบา้นโกตา
54 06594 นางมะลิ  จนัมา โรงเรียนบา้นไสใหญ่
55 05569 นางกมล  หวนัตาหลา โรงเรียนบา้นไสใหญ่
56 11116 นายประวทิย ์ จิตหลงั โรงเรียนบา้นไสใหญ่
57 10903 นางธนชัญา  ลีลานนท์ โรงเรียนบา้นไสใหญ่
58 10887 นางสาวจิรารักษ ์ แกว้กุก โรงเรียนบา้นไสใหญ่
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59 10778 นางวนัดี  อนุรักษว์ริิยะกุล โรงเรียนบา้นไสใหญ่
60 09059 น.ส.สุขศิริ  ไตรสกุล โรงเรียนบา้นไสใหญ่
61 09051 นางศลยัลา  หมาดเท่ง โรงเรียนบา้นไสใหญ่
62 08562 นางชิตฝัน  สตูล โรงเรียนบา้นไสใหญ่
63 07994 นายเจิม  หยงสตา โรงเรียนบา้นบ่อหิน
64 07950 นางสายใจ  ศรียาน โรงเรียนบา้นบ่อหิน
65 07734 นางทศันีย ์ นิโกบ โรงเรียนบา้นบ่อหิน
66 07488 นางโสมมณี  อบัดุลลาห์ โรงเรียนบา้นบ่อหิน
67 07536 นายอรรถไกร  จิตรหลงั โรงเรียนบา้นบ่อหิน
68 06788 นายยทุธนา  แคยหิวา โรงเรียนบา้นบ่อหิน
69 09227 นางธนชัญา  โอมณี โรงเรียนบา้นบ่อหิน
70 09946 นางสาวรอกี=เยาะ  อาแว โรงเรียนบา้นบ่อหิน
71 10112 นายรัฐกรณ์  บุญแกว้สุข โรงเรียนบา้นบ่อหิน
72 11140 นางสาวฮาบีบีะ  เหร็บราเยน็ โรงเรียนบา้นบ่อหิน
73 08836 นายนีสาด  แคยหิวา โรงเรียนบา้นบ่อหิน
74 11006 นางสาวอลัฮุสนา  เจะดอเลาะ โรงเรียนบา้นดาหลาํ
75 09221 นางวรวตี  เหร็มดี โรงเรียนบา้นดาหลาํ
76 08563 วา่ที=ร.ต.สมศกัดิA   หลงัชาย โรงเรียนบา้นดาหลาํ
77 06746 นายวทิยาศกัดิA   เทียนไชย โรงเรียนบา้นดาหลาํ
78 06906 นางดวงกมล  มินขาว โรงเรียนบา้นดาหลาํ
79 07229 นายอรรถพร  คาํขวญั โรงเรียนบา้นดาหลาํ
80 07221 นางจินตนา  แกว้วงัชยั โรงเรียนบา้นดาหลาํ
81 07106 นายเจริญ  ขมัภบูลย์ โรงเรียนบา้นดาหลาํ
82 06238 นางจิรัชยา  รักษารักษ์ โรงเรียนบา้นดาหลาํ
83 07723 นายมูฮมัหมาด  ดนเด็ม โรงเรียนบา้นดาหลาํ
84 07576 น.ส.สัจจา  ชูยก โรงเรียนบา้นดาหลาํ
85 08508 นางออ้มใจ  เหมสนิท โรงเรียนบา้นดาหลาํ
86 08278 น.ส.ดวงฤทยั  ชาํนาญเพาะ โรงเรียนบา้นดาหลาํ
87 03446 นายอดิศร  ปานแจ่ม โรงเรียนบา้นดาหลาํ
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88 04000 นายอภิสิทธิA   โสยดี โรงเรียนบา้นนาข่า
89 05294 นายกตัภณ สุวรรณจ่าง โรงเรียนบา้นนาข่า
90 08310 นายเอกชยั  ปาลาสัน โรงเรียนบา้นนาข่า
91 06129 นายธีรยทุธ  อบัดุลลาห์ โรงเรียนบา้นนาข่า
92 07351 นายยทุธพล  แกว้ดาํ โรงเรียนบา้นหาญ
93 11066 นางสาวรออนั  ศรียาน โรงเรียนบา้นหาญ
94 08977 นางวลัลดัดา  สุขหรรษา โรงเรียนบา้นหาญ
95 10949 นางสาวจีวรา  ติงหวงั โรงเรียนบา้นวงัสายทอง
96 10950 นางสุรีวรรณ  เลี=ยนเปีย โรงเรียนบา้นวงัสายทอง
97 10935 นางอาซียะฮ ์ แกสมาน โรงเรียนบา้นวงัสายทอง
98 10872 นางสาวกมลพรรณ  ศรีสิงห์ โรงเรียนบา้นวงัสายทอง
99 11180 นายเอกลกัษณ์  นุกูล โรงเรียนบา้นวงัสายทอง

100 09985 นางสาวสุดา  แคยหิวา โรงเรียนบา้นวงัสายทอง
101 09244 นางสาวอลัวาณีย ์ มณีโส๊ะ โรงเรียนบา้นวงัสายทอง
102 09418 นางฮามีด๊ะ  ชุมสาแหละ โรงเรียนบา้นวงัสายทอง
103 08914 นางฉนัทิสา  ยาบา โรงเรียนบา้นวงัสายทอง
104 07230 นางดลดา  เกิดศรี โรงเรียนบา้นวงัสายทอง
105 06483 นางสุดคนึง  ทองบุญ โรงเรียนบา้นวงัสายทอง
106 05174 นางกอบกาญจน์  กาญจนรัตน์ โรงเรียนบา้นวงัสายทอง
107 05570 นางสมศรี  เอียดสุย โรงเรียนบา้นวงัสายทอง
108 02869 น.ส.รอปัน  คลงัขอ้ง โรงเรียนบา้นหวัควน
109 06360 นางนิรมล  กาเส็มส๊ะ โรงเรียนบา้นหวัควน
110 06130 น.ส.ยารียะ๊  หลงัยาหน่าย โรงเรียนบา้นหวัควน
111 06766 น.ส.นิภาวรรณ  ขาวหิรัญ โรงเรียนบา้นหวัควน
112 08024 นายนราวฒัน์  หลงเก็ม โรงเรียนบา้นหวัควน
113 09093 นายวรัิตน์  คลงัขอ้ง โรงเรียนบา้นหวัควน
114 09042 นายร่มหลี  โสะเต่ง โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
115 08773 นางนิตยา  จิ3วจวบ โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
116 09754 นายชินกฤต  ตนัสตูล โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
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117 09731 นางกาญจนา  กุลมาตย์ โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
118 09646 นางนิยดา  ชาญเดช โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
119 10200 นางอจัฉราพร  บุญอุดหนุน โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
120 10766 นางสาวนารีรัตน์  แออุดม โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
121 10728 นางรัชนีกร  กายอ โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
122 10388 นางจุฑามาศ  ยอหนั โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
123 08053 นางเบญจมาศ  ฤทธิศกัดิA โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
124 08148 น.ส.นุชนารถ  นาคพนัธ์ โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
125 08373 นางสุจิตรา  อบัดุลลาห์ โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
126 07794 นายสมาน  หวงัผล โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
127 07390 นายสุวทิย ์ เกิดศรี โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
128 05180 นายสมศกัดิA   วงศหิ์รัญเดชา โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
129 05236 นายบุญส่ง  เอียดสุย โรงเรียนบา้นนางแกว้ 
130 07386 นางศุภีพิชญ ์ ปาละสัน โรงเรียนบา้นทุ่งไหม้
131 07169 นางจินดา  สงสุรินทร์ โรงเรียนบา้นทุ่งไหม้
132 06368 นางบุศรา  สาํเร โรงเรียนบา้นทุ่งไหม้
133 10153 นายอบัดุลอาซิส  ยาบา โรงเรียนบา้นทุ่งไหม้
134 09317 นางสุคนธ์  ศรีพุฒ โรงเรียนบา้นทุ่งไหม้
135 10927 นางสาววลัวภิา  หรนรุ่ง โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง
136 11047 นายนิมิตย ์ ชยัรัตนวงศ์ โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง
137 06460 นายสงวน  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง
138 06616 นายสาํหลา  เตี3ยเล็ก โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง
139 06958 นายร่อศกัดิA   นิโกบ โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง
140 07731 นายฉูอิบ  หลงสลาํ โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง
141 07409 น.ส.นุชนาถ  อบัดุลลาห์ โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง
142 08405 นางจุฑา  วงศหิ์รัญเดชา โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง
143 08230 นายธานิศ  บินรินทร์ โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง
144 03489 นายวมิล  เศียรอุ่น โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง
145 09638 นายฟูอาดี  เด็นเบน็ โรงเรียนบา้นป่าฝาง
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146 09867 นางกญัญารัตน์  อิสเเม โรงเรียนบา้นป่าฝาง
147 08160 นางมณีรัตน์  สาลิมิน โรงเรียนบา้นป่าฝาง
148 08323 นางพทัธ์ติกานต ์ มศัยาวกิรม โรงเรียนบา้นป่าฝาง
149 07419 นางอุบลรัตน์  อุสมา โรงเรียนบา้นป่าฝาง
150 07080 นายสมาน  เร๊ะนุย้ โรงเรียนบา้นป่าฝาง
151 06690 นางสาร๊ะ  สาํสู โรงเรียนบา้นป่าฝาง
152 05729 นายทรงชยั  หาหลงั โรงเรียนบา้นป่าฝาง
153 05200 นายสงวน  หมาดอี โรงเรียนบา้นป่าฝาง
154 05330 นายวนิยั  กิ3มติ3น โรงเรียนบา้นป่าฝาง
155 10424 นางนูรอีซะห์  หลงัชาย โรงเรียนบา้นป่าฝาง
156 05509 นายสวสัดิA   ศิริพนัธ์ โรงเรียนบา้นท่าแลหลา
157 07039 น.ส.นนัทิยา  ชูบวั โรงเรียนบา้นท่าแลหลา
158 06908 นางประคอง  องัสุภานิช โรงเรียนบา้นท่าแลหลา
159 06128 นายประพนัธ์  หวนัตาหลา โรงเรียนบา้นท่าแลหลา
160 07960 นายสนิท  ดว้งชู โรงเรียนบา้นท่าแลหลา
161 09870 นายกอซีย ์ เเอหลงั โรงเรียนบา้นท่าแลหลา
162 09600 นายพีรพฒัน์  บุญเสน โรงเรียนบา้นท่าแลหลา
163 09477 นางสาวสลิตา  หลงัชาย โรงเรียนบา้นท่าแลหลา
164 08569 นางขวญัจิต  หยงสตาร์ โรงเรียนบา้นท่าแลหลา
165 09253 นางสาวปฏิมา  สองเมือง โรงเรียนบา้นท่าแลหลา
166 10662 นายสุเชษฐ ์ เนตรจรัสแสง โรงเรียนบา้นท่าแลหลา
167 08908 นายณรงคเ์ดช  บวับางกรูด โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็
168 10095 นางสาวขนิษฐา  สุริยมาศ โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็
169 05373 นางทิพาพร  หสัมา โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็
170 05744 นายประจวบ  ทองมาก โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็
171 05629 นางสุวมิล  จิตเที=ยง โรงเรียนบา้นอุไร 
172 09943 นายมูฮอฟฟัล  ยาหมาย โรงเรียนบา้นอุไร 
173 09955 นางมาลยัวรรณ  ลดัเลีย โรงเรียนบา้นตูแตหรํา
174 10288 นางอญัจิมา  เอม็ดู โรงเรียนบา้นตูแตหรํา
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175 10289 นางสาวมาลินี  หลีมานนั โรงเรียนบา้นตูแตหรํา
176 08900 นายธีรพงศ ์ นาคสง่า โรงเรียนบา้นตูแตหรํา
177 09110 นางคดัติญา  จิเบญ็จะ โรงเรียนบา้นตูแตหรํา
178 05782 นายประจญ  หลงหา โรงเรียนบา้นตูแตหรํา
179 07387 นายโชคชยั  ทิพยร์องพล โรงเรียนบา้นตูแตหรํา
180 07507 นางกลัยาณี  เวลาดี โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ
181 05382 นายวรีะศกัดิA   ชยโสภฏัฐ์ โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ
182 04804 นางสุไนละ  สัสดี โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ
183 09179 น.ส.จริยา  งะนิ=ง โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ
184 09228 น.ส.ฤทยัรัก  หมาดหวงั โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ
185 09896 นางสาวนงลกัษณ์  คลงัขอ้ง โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ
186 08891 นางจุฑาพร  สันจิตร โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ
187 09099 นางพนารัตน์  มิ=งมาก โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ
188 10260 นางสาวกลัยา  กาดเส็น โรงเรียนเพียงหลวง 4
189 10084 นายหาหรี  นกัรํา โรงเรียนเพียงหลวง 4
190 10624 นางลินดา  หวนัตาหลา โรงเรียนเพียงหลวง 4
191 10678 นายอารอปัน  หลงหนั โรงเรียนบา้นบุโบย
192 11157 นายวนัไซนบั  แวดอเลาะ โรงเรียนบา้นบุโบย
193 09483 นางสาวรสซีมา  วาโร๊ะ โรงเรียนบา้นบุโบย
194 09621 นายพฒันพงศ ์ จนัสีดา โรงเรียนบา้นบุโบย
195 09161 นางวาสนา  แสงขาว โรงเรียนบา้นบุโบย
196 09040 นายอนึ=ง  ยาหยาหมนั โรงเรียนบา้นบุโบย
197 08683 นายธีรวฒิุ  ชาํนาญนา โรงเรียนบา้นบุโบย
198 07766 นายบุญเชิญ  โอภาโส โรงเรียนบา้นบุโบย
199 07845 น.ส.อมรากร  วงศก์าํไร โรงเรียนบา้นบุโบย
200 07379 นางจรรยวรรธน์  คงธ์สมณ์ โรงเรียนบา้นบุโบย
201 07944 นางพนิดา  เฉลิมพิพฒัน์ โรงเรียนบา้นสนกลาง
202 07725 นางโฉมสุดา  พิทกัษว์าที โรงเรียนบา้นสนกลาง
203 07571 น.ส.รัตนาพร  สวสัดี โรงเรียนบา้นสนกลาง

หนา้ที� 7



ลําดับที	 เลขที	สมาชิก ชื	อ-สกุล หน่วยงาน/สังกัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื	อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที	 3 (ละงู 1 )

204 08052 นายนิรันดร์  ชาํนาญนา โรงเรียนบา้นสนกลาง
205 08699 นายมาแอน  ใจตรง โรงเรียนบา้นสนกลาง
206 08764 นางสุวรรณี  บุพศิริ โรงเรียนบา้นกาแบง
207 09385 นางจารุวรรณ  หยมีะเหรบ โรงเรียนบา้นกาแบง
208 09924 นางสูรีณี  กาเจ โรงเรียนบา้นกาแบง
209 08336 นายนิคม  จิตปาโล โรงเรียนบา้นกาแบง
210 05738 นายหยอ่หาด  รักษะโบะ โรงเรียนบา้นตนัหยงละไน้
211 09644 นายอบัดุลอาซีร์  ยาหมาย โรงเรียนบา้นตนัหยงละไน้
212 09069 น.ส.ขนิษฐา  สะอา โรงเรียนบา้นตนัหยงละไน้
213 10979 นายอบัดนเราะหมาน  กองบก พนกังานราชการ อ.ละงู
214 09426 นายนพดล  ดาเร๊ะหมีน พนกังานราชการ อ.ละงู
215 09377 นางสาวมารียา  มจัฉา พนกังานราชการ อ.ละงู
216 10068 นางฮาสาน๊ะ  จิเหม พนกังานราชการ อ.ละงู
217 10266 นายสันติ  ช่วยนาค พนกังานราชการ อ.ละงู
218 10736 นายอาหลี  แดงงาม พนกังานราชการ อ.ละงู
219 10711 นายอาํหร็อน  หยงัปาน พนกังานราชการ อ.ละงู
220 10848 นายประพนัธ์ุ  กองบก พนกังานราชการ อ.ละงู
221 10867 นางสาวสาวติรี  สุวรรณชาตรี พนกังานราชการ อ.ละงู
222 10294 นายบาฮารูดิน  ยาโงะ พนกังานราชการ อ.ละงู
223 10644 นายจรัสพงศ ์ คงช่วย พนกังานราชการ อ.ละงู
224 10810 นางสาวเจะ๊หวา่หรี  หมีนอม พนกังานราชการ อ.ละงู
225 10972 นางสาวกาญจนา  ดนังุ่น พนกังานราชการ อ.ละงู
226 05515 นายเอกชยั  บุญมา โรงเรียนกาํแพงวทิยา
227 03915 นายจรูญ  สัสดี โรงเรียนกาํแพงวทิยา
228 07506 นายจงเจริญ  แคยหิวา โรงเรียนกาํแพงวทิยา
229 07487 นางอารมย ์ หมื=นจร โรงเรียนกาํแพงวทิยา
230 07835 นางยวุดี  โอมณี โรงเรียนกาํแพงวทิยา
231 07987 นางกฤตชญา  ติงหวงั โรงเรียนกาํแพงวทิยา
232 07915 นายอบัดลอาสีด  แคยหิวา โรงเรียนกาํแพงวทิยา
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233 07901 น.ส.เพียงเพญ็  เพช็รขาว โรงเรียนกาํแพงวทิยา
234 07907 นางจุพมัพา  หลงเก็ม โรงเรียนกาํแพงวทิยา
235 08128 นายประดิษฐ ์ ลดัเลีย โรงเรียนกาํแพงวทิยา
236 08077 น.ส.วรารัตน์  แสงพรหมเลิศ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
237 08060 นายบญัญติั  กุลมาตย์ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
238 08167 นายสุรศกัดิA   หมู่เก็ม โรงเรียนกาํแพงวทิยา
239 08285 นายอดินนัท ์ หสัมา โรงเรียนกาํแพงวทิยา
240 08418 นางเบญจวรรณ  เกษา โรงเรียนกาํแพงวทิยา
241 06612 นายอุเส็น  เหมนะ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
242 06568 นายวฒันะ  สองเมือง โรงเรียนกาํแพงวทิยา
243 06458 นางยพุา  เพชรอินทร์ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
244 06074 นางศิริมา  รัตนชูศรี โรงเรียนกาํแพงวทิยา
245 07070 นางนิศาชล  ชยัแกว้ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
246 07322 นายสาํเริง  หวนัเก โรงเรียนกาํแพงวทิยา
247 07352 นางจิรา  หสัมา โรงเรียนกาํแพงวทิยา
248 07353 นางนริศรา  หยมีะเหร็บ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
249 07355 นางลดาวลัย ์ อโณทยั โรงเรียนกาํแพงวทิยา
250 07251 น.ส.นลินี  หวงัสบู โรงเรียนกาํแพงวทิยา
251 07226 นายธรรมรัตน์  นุตะธีระ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
252 09083 น.ส.จุฑามณี  นุย้โส๊ะ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
253 09028 นายประดิษฐ ์ รังสรรค์ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
254 09347 นางสุวดี  หีมปอง โรงเรียนกาํแพงวทิยา
255 08605 นางวนัเพญ็  ขาวเรือง โรงเรียนกาํแพงวทิยา
256 08720 น.ส.นาถวดี  เจย้จู โรงเรียนกาํแพงวทิยา
257 08747 นางสุรภี  ลดัเลีย โรงเรียนกาํแพงวทิยา
258 08864 นางอารียา  เพช็รรัตน์ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
259 08877 นางศิราพร  สันหลี โรงเรียนกาํแพงวทิยา
260 09520 นายเกษม  ทองปัญจา โรงเรียนกาํแพงวทิยา
261 09521 นางเรณู  สุขสวสัดิA โรงเรียนกาํแพงวทิยา
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262 09480 นายชยัศกัดิA   ระเด่น โรงเรียนกาํแพงวทิยา
263 09673 วา่ที= ร.ต.หญิง เยน็ฤดี  ถนอมวลิยั โรงเรียนกาํแพงวทิยา
264 09758 นายอธิวฒัน์  สันติเพชร โรงเรียนกาํแพงวทิยา
265 09706 นางสาจิตร  ทิพยร์องพล โรงเรียนกาํแพงวทิยา
266 09723 นายเรวฒัน์  ทอดทิ3ง โรงเรียนกาํแพงวทิยา
267 09844 นางวนัเพญ็  หมนัหยอ่ง โรงเรียนกาํแพงวทิยา
268 10003 นางสาวโสภิต  วรรณชูติ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
269 09997 นางสาวฤทยัรัตน์  ขวญัเชื3อ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
270 11204 นายพิงคพ์นัธ์ุ  แพงพุทธ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
271 11190 นางสาวสาริญา  และสุม โรงเรียนกาํแพงวทิยา
272 11077 นางสาวแวโซเฟีย  เจะ๊แน โรงเรียนกาํแพงวทิยา
273 10925 นางศิรังษี  กฤษณา โรงเรียนกาํแพงวทิยา
274 10914 นางสุทิรา  กระสายสินธ์ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
275 10967 นางสาวพรกมล  รัตนมหนัต์ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
276 11072 นายประกิจ  ชูแกว้ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
277 11081 นายธนวฒัน์  ภกัดี โรงเรียนกาํแพงวทิยา
278 11082 นางสาวสุภาพร  วะจิดี โรงเรียนกาํแพงวทิยา
279 10528 นายฮารูณ  โสธามาด โรงเรียนกาํแพงวทิยา
280 10529 นายหมู่สา  ผดิไรงาม โรงเรียนกาํแพงวทิยา
281 10571 นางปณิดา  โมเชร์ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
282 10642 นายเกรียงศกัดิA   แดวากม โรงเรียนกาํแพงวทิยา
283 10412 นางสาววชุิดา  พรหมคงบุญ โรงเรียนกาํแพงวทิยา
284 10512 นางสาวจนัทรา  พทัคง โรงเรียนกาํแพงวทิยา
285 09790 นางเจียมจิตต ์ ปาลาหา พนกังานราชการ ร.ร.กาํแพงวทิยา
286 09641 นางสาวนงรัตน์  เหมรัตน์ พนกังานราชการ ร.ร.กาํแพงวทิยา
287 10043 นางศศิธร  หลงหนั พนกังานราชการ ร.ร.กาํแพงวทิยา
288 07942 นางระรินทิพย ์ กาญจนพงศ์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
289 08668 น.ส.สุนิษา  แกว้ขนุทอง สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
290 08837 นายวทิยา  เอกทตัร์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
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291 09610 นางปิยภาณี  อุสมา สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
292 10133 นางสุปริญญา  ประยรูกาญจน์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
293 10349 นางสาวอมร  คงสง สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั
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