
ลาํดับที เลขทีสมาชิก ชือ-สกุล หน่วยงาน/สังกดั หมายเหตุ

1 05887 นางสุภา  ชยโสภฎัฐ์ โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

2 06691 น.ส.อามาลีนา  มานะกลา้ โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

3 07525 นางเกศณี  แอแป โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

4 07693 นางสุภาภรณ์  เกือเส้ง โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

5 07781 นายฐปนรรจ  เกือเส้ง โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

6 07805 นางมิหน๊ะ  โอมณี โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

7 08406 นางมารีวลั  สนัหมาน โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

8 08830 นายสราวุธ  ปองอนุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

9 09066 นางตีก๊ะ  ดาํกระบี โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

10 09324 นางมนิตย ์ แช่มชอ้ย โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

11 09387 นางสุกนัยา  หมีนหวงั โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

12 09504 นางสาวซารีนา  กุลโรจนสิริ โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

13 09620 นางฝาริดะ  หมืนชล โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

14 09721 นางสาวปฐมาวดี  เครือแกว้ โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

15 09807 นางสาวทศันีย ์หวนัเก โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

16 09833 นางสาวนิภา  แอหลงั โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

17 09945 นางสาวกลัยรัตน์  ขวญัทอง โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

18 10143 นางหทัยา  แซมะแซ โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

19 10347 นางสาวสุปราณี  รัตนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

20 10437 นางเจนจิรา  เอียวซิโป โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

21 10855 นางสาวซารีนา  รอเกตุ โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

22 10860 นายฮาโหรน  สะหยงั โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

23 10867 นางสาวสาวิตรี  สุวรรณชาตรี โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

24 10773 นางจนัทิพย ์ คลงัขอ้ง โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

25 11257 นางสาวเจตจิรา  จิวจวบ โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

26 11198 นางสาวดวงเดือน  เจ๊ะสา โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

27 11409 นางสาวสิริพร  แกว้อรุณ โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

28 11490 นางอรุณี มณีโส๊ะ โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

29 11558 นางภูติรัชน์ บูสู โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

30 11633 นางจงจินต ์หะยี โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

บัญชีรายชือผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา หน่วยสรรหาที 3 (ละงู 1)

หนา้ท ี1 จาก 10
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31 11697 นางสาวเสาวลกัษณ์ ตน้หน โรงเรียนอนุบาลละงู (1)

32 09643 นายอเุซ็ง  อิสแม โรงเรียนบา้นบิใหญ่ (1)

33 09279 นางสุกญัญา   บูชาร์ลี โรงเรียนบา้นบิใหญ่ (1)

34 08853 นายพงษศิ์ริ  จิเบญ็จะ โรงเรียนบา้นบิใหญ่ (1)

35 06815 นายสมชาย  สิทธิยาสกุล โรงเรียนบา้นบิใหญ่ (1)

36 06496 นางพรรษมน  ซุ่ยลิม โรงเรียนบา้นบิใหญ่ (1)

37 08334 นางสอฝียะ๊  มู่เกม็ โรงเรียนบา้นปากปิง (1)

38 09573 นางอารีวรรณ  หลงสลาํ โรงเรียนบา้นปากปิง (1)

39 10108 นางสาวนิตยา  ง๊ะสมนั โรงเรียนบา้นปากปิง (1)

40 11164 นางวนิดา  ง๊ะสมนั โรงเรียนบา้นโกตา (1)

41 11182 นายนิรัตน์  อนุรักษวิ์ริยะกุล โรงเรียนบา้นโกตา (1)

42 10896 นางสาวพรรณี  หยงัสู โรงเรียนบา้นโกตา (1)

43 11560 นายพรีพงษ ์หมืนหลกั โรงเรียนบา้นโกตา (1)

44 11272 นายณฐัฐิพนัธุ์  พรหมประสิทธิ โรงเรียนบา้นโกตา (1)

45 09094 นางวิลยัรัตน์  เหล่าโสด โรงเรียนบา้นโกตา (1)

46 08587 น.ส.ปุณณาณี  เจ๊ะหนุ่ม โรงเรียนบา้นโกตา (1)

47 08869 นางยลรดี  ทองธรรมชาติ โรงเรียนบา้นโกตา (1)

48 08562 นางชิตฝัน  สตูล โรงเรียนบา้นไสใหญ่ (1)

49 09051 นางศลยัลา  หมาดเท่ง โรงเรียนบา้นไสใหญ่ (1)

50 09059 น.ส.สุขศิริ  ไตรสกุล โรงเรียนบา้นไสใหญ่ (1)

51 05569 นางกมล  หวนัตาหลา โรงเรียนบา้นไสใหญ่ (1)

52 06594 นางมะลิ  จนัมา โรงเรียนบา้นไสใหญ่ (1)

53 10903 นางธนชัญา  ลีลานนท์ โรงเรียนบา้นไสใหญ่ (1)

54 10887 นางสาวจิรารักษ ์ แกว้กุก โรงเรียนบา้นไสใหญ่ (1)

55 11116 นายประวิทย ์ จิตหลงั โรงเรียนบา้นไสใหญ่ (1)

56 10778 นางวนัดี  อนุรักษวิ์ริยะกุล โรงเรียนบา้นไสใหญ่ (1)

57 11140 นางสาวฮาบีบีะ  เหร็บราเยน็ โรงเรียนบา้นบ่อหิน (1)

58 10605 นายธีระชยั  ทีปรักษพนัธ์ โรงเรียนบา้นบ่อหิน (1)

59 10112 นายรัฐกรณ์  บุญแกว้สุข โรงเรียนบา้นบ่อหิน (1)

60 09946 นางสาวรอกีเยาะ  อาแว โรงเรียนบา้นบ่อหิน (1)
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61 11511 นายทิชากร หมาดอี โรงเรียนบา้นบ่อหิน (1)

62 11687 นางสาวรัตติยา ยาหมาย โรงเรียนบา้นบ่อหิน (1)

63 06788 นายยทุธนา  แคยหิวา โรงเรียนบา้นบ่อหิน (1)

64 07488 นางโสมมณี  อบัดุลลาห์ โรงเรียนบา้นบ่อหิน (1)

65 09227 นางธนชัญา  โอมณี โรงเรียนบา้นบ่อหิน (1)

66 08836 นายนีสาด  แคยหิวา โรงเรียนบา้นบ่อหิน (1)

67 08508 นางออ้มใจ  เหมสนิท โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

68 08278 น.ส.ดวงฤทยั  ชาํนาญเพาะ โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

69 09221 นางวรวตี  เหร็มดี โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

70 07576 น.ส.สจัจา  ชูยก โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

71 07723 นายมูฮมัหมาด  ดนเดม็ โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

72 07221 นางจินตนา  แกว้วงัชยั โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

73 07229 นายอรรถพร  คาํขวญั โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

74 06238 นางจิรัชยา  รักษารักษ์ โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

75 11620 นางสาวมาลิตา  ละมูลสุข โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

76 11478 นางสาวธิดารัตน์ บุญชยั โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

77 09960 นางมาริหยาม  เหมนะ โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

78 10065 นางกาญจนา  หลงสลาํ โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

79 11073 นางสาวเมธาวี  สองเมือง โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

80 11006 นางสาวอลัฮุสนา  เจะดอเลาะ โรงเรียนบา้นดาหลาํ (1)

81 11398 นางสาวชนากานต ์ ตาเหยบ โรงเรียนบา้นนาข่า (1)

82 11259 นางสาวมุทิตา  สุระภินนัท์ โรงเรียนบา้นนาข่า (1)

83 06129 นายธีรยทุธ  อบัดุลลาห์ โรงเรียนบา้นนาข่า (1)

84 05294 นายกนัตภณ สุวรรณจ่าง โรงเรียนบา้นนาข่า (1)

85 08310 นายเอกชยั  ปาลาสนั โรงเรียนบา้นนาข่า (1)

86 08977 นางวลัลดัดา  สุขหรรษา โรงเรียนบา้นหาญ (1)

87 07351 นายยทุธพล  แกว้ดาํ โรงเรียนบา้นหาญ (1)

88 11433 นางภณชัญก์มน  สุขกะระ โรงเรียนบา้นหาญ (1)

89 11515 นายยโูสบ อาดาํ โรงเรียนบา้นวงัสายทอง (1)

90 11520 นายเดชบดินทร์ ลารีนู โรงเรียนบา้นวงัสายทอง (1)

หนา้ท ี3 จาก 10
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91 10935 นางอาซียะฮ ์ แกสมาน โรงเรียนบา้นวงัสายทอง (1)

92 09985 นางสาวสุดา  แคยหิวา โรงเรียนบา้นวงัสายทอง (1)

93 07230 นางดลดา  เกิดศรี โรงเรียนบา้นวงัสายทอง (1)

94 06483 นางสุดคนึง  ทองบุญ โรงเรียนบา้นวงัสายทอง (1)

95 09244 นางสาวอลัวาณีย ์ มณีโส๊ะ โรงเรียนบา้นวงัสายทอง (1)

96 08914 นางฉนัทิสา  ยาบา โรงเรียนบา้นวงัสายทอง (1)

97 10665 นางนุชนารถ  ยาบาจิ โรงเรียนบา้นวงัสายทอง (1)

98 09093 นายวิรัตน์  คลงัขอ้ง โรงเรียนบา้นหวัควน (1)

99 06766 น.ส.นิภาวรรณ  ขาวหิรัญ โรงเรียนบา้นหวัควน (1)

100 06130 น.ส.ยารียะ๊  หลงัยาหน่าย โรงเรียนบา้นหวัควน (1)

101 08024 นายนราวฒัน์  หลงเก็ม โรงเรียนบา้นหวัควน (1)

102 10987 นางสาวอษุณีษ ์ ราโอบ โรงเรียนบา้นหวัควน (1)

103 11552 นางอาซีซะห์  โส๊ะฝี โรงเรียนบา้นหวัควน (1)

104 11527 นางนสัเราะ หลงันุย้ โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

105 11299 นางรสดา  สองเมือง โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

106 10728 นางรัชนีกร  กายอ โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

107 10766 นางสาวนารีรัตน์  แออดุม โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

108 09731 นางกาญจนา  กุลมาตย์ โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

109 10200 นางอจัฉราพร  บุญอดุหนุน โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

110 08053 นางเบญจมาศ  ฤทธิศกัดิ โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

111 08148 น.ส.นุชนารถ  นาคพนัธ์ โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

112 07794 นายสมาน  หวงัผล โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

113 07390 นายสุวิทย ์ เกิดศรี โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

114 05180 นายสมศกัดิ  วงศหิ์รัญเดชา โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

115 09646 นางนิยดา  ชาญเดช โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

116 08773 นางนิตยา  จิวจวบ โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

117 08373 นางสุจิตรา  อบัดุลลาห์ โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

118 08529 นางวรรธิดา  คมขาํ โรงเรียนบา้นนางแกว้ (1)

119 06368 นางบุศรา  สาํเร โรงเรียนบา้นทุ่งไหม ้(1)

120 07386 นางศุภีพิชญ ์ ปาละสัน โรงเรียนบา้นทุ่งไหม ้(1)
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121 07169 นางจินดา  สงสุรินทร์ โรงเรียนบา้นทุ่งไหม ้(1)

122 10153 นายอบัดุลอาซิส  ยาบา โรงเรียนบา้นทุ่งไหม ้(1)

123 11598 นางสาวนูรเซาะฮฮ์ารี  แอนุย้ โรงเรียนบา้นทุ่งไหม ้(1)

124 11675 นางสาววรรลดา แอโส๊ะ โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง (1)

125 11694 นางสาววิมลรัตน์ ลดัเลีย โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง (1)

126 10927 นางสาววลัวิภา  หรนรุ่ง โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง (1)

127 07409 น.ส.นุชนาถ  อบัดุลลาห์ โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง (1)

128 07950 นางสายใจ  ศรียาน โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง (1)

129 06958 นายร่อศกัดิ  นิโกบ โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง (1)

130 08230 นายธานิศ  บินรินทร์ โรงเรียนบา้นหนองหอยโข่ง (1)

131 08323 นางพทัธ์ติกานต ์ มศัยาวิกรม โรงเรียนบา้นป่าฝาง (1)

132 09385 นางจารุวรรณ  หยีมะเหรบ โรงเรียนบา้นป่าฝาง (1)

133 07080 นายสมาน  เร๊ะนุย้ โรงเรียนบา้นป่าฝาง (1)

134 06690 นางสาร๊ะ  สาํสู โรงเรียนบา้นป่าฝาง (1)

135 08160 นางมณีรัตน์  สาลิมิน โรงเรียนบา้นป่าฝาง (1)

136 07419 นางอุบลรัตน์  อุสมา โรงเรียนบา้นป่าฝาง (1)

137 10424 นางนูรอีซะห์  หลงัชาย โรงเรียนบา้นป่าฝาง (1)

138 09867 นางกญัญารัตน์  อิสเเม โรงเรียนบา้นป่าฝาง (1)

139 09943 นายมูฮอฟฟัล  ยาหมาย โรงเรียนบา้นท่าแลหลา (1)

140 11304 นางสาวภูษณิศา  เศรษฐวิ์ชยั โรงเรียนบา้นท่าแลหลา (1)

141 11548 นางสาวจุฑามาศ มณีหลาํสะ โรงเรียนบา้นท่าแลหลา (1)

142 11503 นางสาวตสันีม  หลีขาว โรงเรียนบา้นท่าแลหลา (1)

143 06908 นางประคอง  องัสุภานิช โรงเรียนบา้นท่าแลหลา (1)

144 07039 น.ส.นนัทิยา  ชูบวั โรงเรียนบา้นท่าแลหลา (1)

145 06128 นายประพนัธ์  หวนัตาหลา โรงเรียนบา้นท่าแลหลา (1)

146 09477 นางสาวสลิตา  หลงัชาย โรงเรียนบา้นท่าแลหลา (1)

147 09625 นายฮาหรูน  หยงัสู โรงเรียนบา้นท่าแลหลา (1)

148 09253 นางสาวปฏิมา  สองเมือง โรงเรียนบา้นท่าแลหลา (1)

149 08908 นายณรงคเ์ดช  บวับางกรูด โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็ (1)

150 05744 นายประจวบ  ทองมาก โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็ (1)
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151 05621 นางอุไร  ทีปรักษพ์นัธ์ โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็ (1)

152 11586 นางสาวกนกวรรณ บุญธรรมโม โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็ (1)

153 11690 นางสาวรอชีดาร์ สอเหลบ โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็ (1)

154 10095 นางสาวขนิษฐา  สุริยมาศ โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็ (1)

155 11015 นางสาวศิริญญา  สะอีด โรงเรียนบา้นทุ่งเสมด็ (1)

156 10642 นายเกรียงศกัดิ  แดวากม โรงเรียนบา้นอไุร (1)

157 05629 นางสุวิมล  จิตเทียง โรงเรียนบา้นอไุร (1)

158 08900 นายธีรพงศ ์ นาคสง่า โรงเรียนบา้นตูแตหรํา (1)

159 09110 นางคดัติญา  จิเบญ็จะ โรงเรียนบา้นตูแตหรํา (1)

160 10288 นางอญัจิมา  เอม็ดู โรงเรียนบา้นตูแตหรํา (1)

161 10289 นางสาวมาลินี  หลีมานนั โรงเรียนบา้นตูแตหรํา (1)

162 09955 นางมาลยัวรรณ  ลดัเลีย โรงเรียนบา้นตูแตหรํา (1)

163 11676 นางปิยะวดี ยาวาหาบ โรงเรียนบา้นตูแตหรํา (1)

164 09896 นางสาวนงลกัษณ์  คลงัขอ้ง โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ (1)

165 09179 นางจริยา  สอเหลบ โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ (1)

166 09228 น.ส.ฤทยัรัก  หมาดหวงั โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ (1)

167 08891 นางจุฑาพร  สนัจิตร โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ (1)

168 08563 ว่าทีร.ต.สมศกัดิ  หลงัชาย โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ (1)

169 05382 นายวีระศกัดิ  ชยโสภฏัฐ์ โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ (1)

170 07236 นายนพรัตน์  เกษม โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ (1)

171 07507 นางกลัยาณี  เวลาดี โรงเรียนบา้นควนฟ้าแลบ (1)

172 10084 นายหาหรี  นกัรํา โรงเรียนเพียงหลวง 4 (1)

173 11509 นางสาวทิตยา เกตุชาติ โรงเรียนเพียงหลวง 4 (1)

174 11516 นางสาวมูนีเร๊าะ หมาดง๊ะ โรงเรียนบา้นบุโบย (1)

175 11314 นางสาวจีรนนัท ์ ศุภวฒัน์วงศ์ โรงเรียนบา้นบุโบย (1)

176 11264 นางสาวดาริกา  เกปัน โรงเรียนบา้นบุโบย (1)

177 11673 นางยรีูตา ดุลยาภรณ์ โรงเรียนบา้นบุโบย (1)

178 10678 นายอารอปัน  หลงหนั โรงเรียนบา้นบุโบย (1)

179 07379 นางจรรยวรรธน์  คงธ์สมณ์ โรงเรียนบา้นบุโบย (1)

180 07766 นายบุญเชิญ  โอภาโส โรงเรียนบา้นบุโบย (1)
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181 09040 นายอนึง  ยาหยาหมนั โรงเรียนบา้นบุโบย (1)

182 08683 นายธีรวุฒิ  ชาํนาญนา โรงเรียนบา้นบุโบย (1)

183 09161 นางวาสนา  แสงขาว โรงเรียนบา้นบุโบย (1)

184 09621 นายพฒันพงศ ์ จนัสีดา โรงเรียนบา้นบุโบย (1)

185 09699 นายนฐัพงค ์ หมีนหวงั โรงเรียนบา้นบุโบย (1)

186 08727 นายตอเหลบ  ปอหรา โรงเรียนบา้นสนกลาง (1)

187 07944 นางพนิดา  เฉลิมพิพฒัน์ โรงเรียนบา้นสนกลาง (1)

188 08764 นางสุวรรณี  บุพศิริ โรงเรียนบา้นกาแบง (1)

189 09924 นางสูรีณี  กาเจ โรงเรียนบา้นกาแบง (1)

190 11524 นางสาวนพวรรณ นิลสกุล โรงเรียนบา้นกาแบง (1)

191 11277 นางจีราวรรณ  ตีกาสม โรงเรียนบา้นตนัหยงละไน ้(1)

192 09069 น.ส.ขนิษฐา  สะอา โรงเรียนบา้นตนัหยงละไน ้(1)

193 05738 นายหยอ่หาด  รักษะโบะ โรงเรียนบา้นตนัหยงละไน ้(1)

194 09641 นางสาวนงรัตน์  เหมรัตน์ พนกังานราชการ ร.ร.กาํแพงวิทยา

195 09790 นางเจียมจิตต ์ ปาลาหา พนกังานราชการ ร.ร.กาํแพงวิทยา

196 10043 นางศศิธร  หลงหนั พนกังานราชการ ร.ร.กาํแพงวิทยา

197 10412 นางสาววิชุดา  พรหมคงบุญ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

198 10512 นางสาวจนัทรา  พทัคง โรงเรียนกาํแพงวิทยา

199 10528 นายฮารูณ  โสธามาด โรงเรียนกาํแพงวิทยา

200 10529 นายหมู่สา  ผิดไรงาม โรงเรียนกาํแพงวิทยา

201 09997 นางสาวฤทยัรัตน์  ขวญัเชือ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

202 10003 นางสาวโสภิต  วรรณชูติ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

203 09758 นายอธิวฒัน์  สนัติเพชร โรงเรียนกาํแพงวิทยา

204 09723 นายเรวฒัน์  ทอดทิง โรงเรียนกาํแพงวิทยา

205 10654 นางสาวนิตยา  ชาํนาญคราด โรงเรียนกาํแพงวิทยา

206 10914 นางสุทิรา  กระสายสินธ์ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

207 10925 นางศิรังษี  กฤษณา โรงเรียนกาํแพงวิทยา

208 11072 นายประกิจ  ชูแกว้ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

209 10967 นางสาวพรกมล  รัตนมหนัต์ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

210 11077 นางสาวแวโซเฟีย  เจ๊ะแนะ โรงเรียนกาํแพงวิทยา
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211 11081 นายธนวฒัน์  ภกัดี โรงเรียนกาํแพงวิทยา

212 11082 นางสาวสุภาพร  วะจิดี โรงเรียนกาํแพงวิทยา

213 11190 นางสาริญา  แมเราะ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

214 11204 นายพงิคพ์นัธุ์  แพงพุทธ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

215 11271 นางสาวพรรณทิพา  หสัมา โรงเรียนกาํแพงวิทยา

216 11323 นางสาวนจัญม๊ะ  ง๊ะสมนั โรงเรียนกาํแพงวิทยา

217 11388 นางสาวสุดียะ๊  ขาํนุรักษ์ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

218 11391 นายภูริพฒัน์  ยานา โรงเรียนกาํแพงวิทยา

219 11307 นางสาวศรีวรรณ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

220 11594 นางสาววิภาวี ลดัเลีย โรงเรียนกาํแพงวิทยา

221 11492 นางสาววนัวิสาข ์ จนัทร์แจ่ม โรงเรียนกาํแพงวิทยา

222 11641 นางเพญ็ศรี พิพฒัน์วรสกุล โรงเรียนกาํแพงวิทยา

223 09706 นางสาจิตร  ทิพยร์องพล โรงเรียนกาํแพงวิทยา

224 09673 ว่าที ร.ต.หญิง เยน็ฤดี  ถนอมวิลยั โรงเรียนกาํแพงวิทยา

225 09480 นายชยัศกัดิ  ระเด่น โรงเรียนกาํแพงวิทยา

226 09347 นางสุวดี  หีมปอง โรงเรียนกาํแพงวิทยา

227 09521 นางเรณู  สุขสวสัดิ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

228 09083 น.ส.จุฑามณี  นุ้ยโส๊ะ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

229 09052 นายอบัดลรอศกัดิ  มณีโส๊ะ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

230 08747 นางสุรภี  ลดัเลีย โรงเรียนกาํแพงวิทยา

231 08864 นางอารียา  เพช็รรัตน์ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

232 08877 นางศิราพร  สนัหลี โรงเรียนกาํแพงวิทยา

233 08605 นางวนัเพญ็  ขาวเรือง โรงเรียนกาํแพงวิทยา

234 08418 นางเบญจวรรณ  เกษา โรงเรียนกาํแพงวิทยา

235 08276 นายสิรวุฒิ ยนุุย้ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

236 08285 นายอดินนัท ์ หสัมา โรงเรียนกาํแพงวิทยา

237 06568 นายวฒันะ  สองเมือง โรงเรียนกาํแพงวิทยา

238 07251 น.ส.นลินี  หวงัสบู โรงเรียนกาํแพงวิทยา

239 07322 นายสาํเริง  หวนัเก โรงเรียนกาํแพงวิทยา

240 07070 นางนิศาชล  ชยัแกว้ โรงเรียนกาํแพงวิทยา
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241 06612 นายอเุส็น  เหมนะ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

242 07835 นางยวุดี  โอมณี โรงเรียนกาํแพงวิทยา

243 07901 น.ส.เพียงเพญ็  เพช็รขาว โรงเรียนกาํแพงวิทยา

244 07907 นางจุพมัพา  หลงเกม็ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

245 07987 นางกฤตชญา  ติงหวงั โรงเรียนกาํแพงวิทยา

246 08060 นายบญัญติั  กุลมาตย์ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

247 08128 นายประดิษฐ ์ ลดัเลีย โรงเรียนกาํแพงวิทยา

248 07506 นายจงเจริญ  แคยหิวา โรงเรียนกาํแพงวิทยา

249 07487 นางอารมย ์ หมืนจร โรงเรียนกาํแพงวิทยา

250 07352 นางจิรา  หสัมา โรงเรียนกาํแพงวิทยา

251 07353 นางนริศรา  หยมีะเหร็บ โรงเรียนกาํแพงวิทยา

252 07355 นางลดาวลัย ์ อโณทยั โรงเรียนกาํแพงวิทยา

253 10979 นายอบัดนเราะหมาน  กองบก พนกังานราชการ อ.ละงู

254 09377 นางสาวมารียา  มจัฉา พนกังานราชการ อ.ละงู

255 10068 นางฮาสาน๊ะ  จิเหม พนกังานราชการ อ.ละงู

256 10266 นายสนัติ  ช่วยนาค พนกังานราชการ อ.ละงู

257 10711 นายอาํหร็อน  หยงัปาน พนกังานราชการ อ.ละงู

258 10736 นายอาหลี  แดงงาม พนกังานราชการ อ.ละงู

259 11402 นางประภา  หรือชู พนกังานราชการ อ.ละงู

260 10848 นายประพนัธุ์  กองบก พนกังานราชการ อ.ละงู

261 10294 นายบาฮารูดิน  ยาโงะ พนกังานราชการ อ.ละงู

262 10810 นางสาวเจ๊ะหว่าหรี  หมีนอม พนกังานราชการ อ.ละงู

263 10972 นางสาวกาญจนา  ดนังุ่น พนกังานราชการ อ.ละงู

264 10571 นางปณิดา  โมเชร์ สามญันอกเขต

265 08720 น.ส.นาถวดี  เจย้จู สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

266 08668 น.ส.สุนิษา  แกว้ขุนทอง สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

267 09099 นางพนารัตน์  มิงมาก สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

268 09600 นายพรีพฒัน์  บุญเสน สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

269 11157 นางสาววนัไซนบั  แวดอเลาะ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

270 08837 นายวิทยา  เอกทตัร์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)
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271 08121 น.ส.ตรีดาว  รองสวสัดิ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

272 10950 นางสุรีวรรณ  เลียนเปีย สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

273 06460 นายสงวน  สุวรรณรัตน์ สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

274 09610 นางปิยภาณี  อุสมา สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

275 10349 นางสาวอมร  คงสง สมาชิกโอนยา้ยต่างจงัหวดั(หักผา่นธนาคาร)

หนา้ท ี10 จาก 10


