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1 05532 นายกฤษฎา เจ๊ะหนิ รร.บ้านจือนือแร อ.เมือง(เขต1.1)
2 05669 นางฮาลีปะห์ บุหงาร าไพ รร.บ้านท่าสาป อ.เมือง(เขต1.1)
3 05687 นางสัมซีย๊ะ กะดะแซ รร.บ้านสะโต อ.รามัน(เขต1.2)
4 05698 นางรัตนา สุวรรณวงศ์ รร.ตลาดล าใหม่ อ.เมือง(เขต1.1)
5 05834 นางจันทรัช พรหมรูปสวย สพป.ยล.1 อ.เมือง(เขต1.1)
6 05862 นางเอมอร แกล้วสงคราม รร.คณะราษฎรบ ารุง (สพม15) อ.เมือง(เขต1.1)
7 05909 นางสุรีย์ ทับทิมศรี รร.บ้านกือเม็ง อ.รามัน(เขต1.2)
8 06181 นายสมาน ดีมาตี รร.บ้านกาลูปัง อ.รามัน(เขต1.2)
9 06323 นางมนัสวี วิสุทธิคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา อ.เมือง(เขต7.1)
10 06335 นางอรพิน ป.ปาน รร.บ้านตาสา อ.เมือง(เขต1.1)
11 06452 นางอ าไพ นวลนิล รร.บ้านคชศิลา อ.กาบัง(เขต2.3)
12 06668 นายวินิต ด้วงเอียด โรงเรียนบ้านเจาะตาแม อ.ยะหา(เขต2.2)
13 06703 นางสาวจรัสศรี นิลเขียว โรงเรียนเทศบาล 1 อ.เมือง(เขต4.1)
14 06724 นางเชาวณีย์ สุวรรณมณี รร.นิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง(เขต1.1)
15 07053 นางส าราญ จุงศิริ รร.บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน อ.บันนังสตา(เขต2.1)
16 07095 นายชวลิต คลังจันทร์ รร.เบตง วีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง สพม.15(เขต3.1)
17 07186 นายเจริญ แขกไทย รร.บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต อ.ธารโต(เขต3.2)
18 07270 นางวันเพ็ญ วิลัยเลิศ รร.คณะราษฎรบ ารุง 2 (สพม15) อ.เมือง(เขต1.1)
19 07308 นายสะมะแอ มูเน๊าะ รร.บ้านกรงปินัง อ.กรงปินัง(เขต1.3)
20 07316 นายอิสมาแอ ปะจู โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล สพม.15 อ.ยะหา(เขต2.2)
21 07318 นายนิรน คงประพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง(เขต7.1)
22 07367 นางจันทร์ฉาย ขุนทอง รร.นิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง(เขต1.1)
23 07501 นายสุนทร วงศ์เอ่ียม รร.บ้านคชศิลา อ.กาบัง(เขต2.3)
24 07600 นายอรรถพล สีแดง รร.บ้านบันนังดามา อ.กาบัง(เขต2.3)
25 07683 นางพนิตนาฏ อุดมเพ็ชร รร.บ้านพร่อน อ.เมือง(เขต1.1)
26 07784 นายไพฑูรย์ โจวรรณถะ รร.เบตง วีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง สพม.15(เขต3.1)
27 07844 นายอรุณ แก้วประกาศ ส านักการศึกษาเทศบาลนครยะลา อ.เมือง(เขต4.1)
28 07892 นางอนุรีย์ จงรักษ์ รร.บ้านตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา(เขต2.1)
29 07894 นางวนิษฐา อกนิษฐ์ สพป.ยล.1 อ.เมือง(เขต1.1)
30 07898 นายปรีชัย โล่ห์ชัย รร.บันนังสตาวิทยา อ.บันนังสตา สพม.15(เขต2.1)
31 08007 นางสาวสุรางค์ ศุกรวรรณ รร.บ้านจุโป อ.ธารโต(เขต3.2)
32 08010 นายสมศักด์ิ พงศ์กระพันธ์ุ รร.บ้านรามัน อ.รามัน(เขต1.2)
33 08068 นางมลิวัลย์ เพชรศรีชาติ รร.อนุบาลยะลา อ.เมือง(เขต1.1)
34 08078 นายพันธ์ศักด์ิ คงคืน รร.บ้านตาเซะ อ.เมือง(เขต1.1)
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35 08103 นายศักด์ิดา จันทร์พิศาล โรงเรียนเทศบาล 4  อ.เมือง(เขต4.1)
36 08162 นายสมพงษ์ จิมจวน โรงเรียนเทศบาล 4  อ.เมือง(เขต4.1)
37 08168 นางสาวมาลินี พิทักษ์เสาวภาพ สพป.ยล.1 อ.เมือง(เขต1.1)
38 08231 นายรัตนศักด์ิ แก้วประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง(เขต7.1)
39 08238 นายอับดุลรอนิง มามะ รร.บ้านตันหยง (สาขาบ้านเตียง)อ.ยะหา(เขต2.2)
40 08261 นายจิราพร สวัสดี รร.บ้านตาเซะ อ.เมือง(เขต1.1)
41 08384 นายวิชิต เรืองแป้น มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง(เขต7.1)
42 08490 นางสุจิตรา แซ่ต้ัง รร.เบตง วีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง สพม.15(เขต3.1)
43 08537 นางสุนิตา ระแม รร.บ้านละแอ อ.รามัน(เขต1.2)
44 08667 นางนุชจรินทร์ ดวงจินดา รร.นิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง(เขต1.1)
45 08738 นางสุกัลยา มูน๊ะ รร.บ้านวังส าราญ อ.ยะหา(เขต2.2)
46 08796 นางรัตติญา พรุเพชรแก้ว รร.บ้านลิมุด อ.เมือง(เขต1.1)
47 08798 นายช านาญ  ศิริสุวรรณ รร.ตลาดล าใหม่ อ.เมือง(เขต1.1)
48 08811 นายจรัญ รักสนิท รร.เบตง วีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง สพม.15(เขต3.1)
49 08866 นายชรินทร์ มาประสม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง(เขต7.1)
50 08905 นางสาวกรรนิกา ชูมณี รร.บ้านวังส าราญ อ.ยะหา(เขต2.2)
51 09173 นายสมัค ทองโรย รร.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 อ.เมือง(เขต1.1)
52 09249 นายสมเจษ เกตุเกล้ียง รร.อนุบาลเบตง"สุภาพอนุสรณ์" อ.เบตง(เขต3.1)
53 09370 นายพฤทธ์ิ อวิโรธนกุล รร.บ้านยะลา อ.เมือง(เขต1.1)
54 09398 นายวิเชษฐ์ บายอ สพป.ยล.1 อ.เมือง(เขต1.1)
55 09429 นางพัชรียา ปรีดางกูร สพป.ยล.1 อ.เมือง(เขต1.1)
56 09442 นายสุรินทร์ สมบูรณ์มาก โรงเรียนบ้านเจาะตาแม อ.ยะหา(เขต2.2)
57 09465 นางสุพรรณี  เบ็นอับดุลเลาะห์ โรงเรียนบ้านตันหยง อ.ยะหา(เขต2.2)
58 09536 นางสายใจ แก่นแก้ว รร.คณะราษฎรบ ารุง (สพม15) อ.เมือง(เขต1.1)
59 09561 นายเอนก เอนกรัตน์ รร.เบตง วีระราษฎร์ประสาน อ.เบตง สพม.15(เขต3.1)
60 09618 นายอนันต์ ปุรัชการ โรงเรียนบ้านรัตนา อ.ยะหา(เขต2.2)
61 09628 นายดาเลง ลาเตะ สพป.ยล.1 อ.เมือง(เขต1.1)
62 09635 นางพรจรัส แก้วประมูล รร.บ้านบุดี อ.เมือง(เขต1.1)
63 09834 นายอับดุลรอสะ  มูน๊ะ รร.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 อ.เมือง(เขต1.1)
64 09881 นายจารึก ทองโรย รร.นิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง(เขต1.1)
65 09896 นางอนงค์ โรหิตธาดา รร.คณะราษฎรบ ารุง (สพม15) อ.เมือง(เขต1.1)
66 09914 นางป่ินฤทัย เดชดี รร.ไทยรัฐวิทยา 24 อ.เมือง(เขต1.1)
67 10001 นางปิยเนตร ค าสุวรรณ รร.สตรียะลา(สพม15) อ.เมือง(เขต1.1)
68 10053 นายพงษ์ศักด์ิ ทองมาก วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง(เขต7.1)
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69 10083 นางปัทมา อารีบ าบัด โรงเรียนบ้านลากอ อ.ยะหา(เขต2.2)
70 10111 นางสุภาณี จักราพงศ์ สนง.กองการศึกษาเทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง(เขต4.7)
71 10156 นางสุนันทา สะท้าน ส านักการศึกษาเทศบาลนครยะลา อ.เมือง(เขต4.1)
72 10160 นางสาวเจ๊ะสน๊ะ มาโซ รร.บ้านกาลอ อ.รามัน(เขต1.2)
73 10181 นางโซเฟีย คลานุรักษ์ สพป.ยล.1 อ.เมือง(เขต1.1)
74 10249 นางเกษร สมพงค์ รร.บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพ อ.บันนังสตา(เขต2.1)
75 10268 นางเรณู นิยาแม รร.บ้านเบอเส้ง อ.เมือง(เขต1.1)
76 10287 นายจ านงค์ สุวรรณมณี รร.รามันห์ศิริวิทย์ อ.รามัน สพม.15(เขต1.2)
77 10354 นางอุมาพร ศรีพลอย หน่วยย่อย สพท.ยล.1 อ.รามัน(เขต1.2)
78 10383 นางมารียะห์ มะแอ โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน อ.ยะหา(เขต2.2)
79 10509 นายพิชัย คงศรี โรงเรียนบ้านตันหยง อ.ยะหา(เขต2.2)
80 10581 นายอิบระเฮง มะเก๊ะ รร.สตรียะลา(สพม15) อ.เมือง(เขต1.1)
81 10631 นางรัตนา อนันต์ช่ืน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา อ.เมือง(เขต7.1)
82 10702 นายแดง บ ารุงรัตน์ รร.เทศบาล 2 (กาแป๊ะกอตอ) อ.เบตง(เขต4.7)
83 10816 นางสาวฮาสหม๊ะ อับดุลเล๊าะ หน่วยย้ายส่งหัก สพป.ปัตตานี เขต 2
84 10955 นายอิบรอฮิม ตือร๊ะ รร.บ้านยะลา อ.เมือง(พนักงาน)
85 10970 นายวิจิตร ข ากลับ รร.เทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) อ.เบตง(เขต4.7)
86 10973 นางขนิษฐา แววสง่า รร.บ้านตาโละ อ.เมือง(เขต1.1)
87 10998 นางสุภรณ์ อินทสุวรรณ์ รร.นิบงชนูปถัมภ์ อ.เมือง(เขต1.1)
88 11063 นางรัตนา แก้วช่วย รร.นิคมสร้างตนเองฯ 2 อ.บันนังสตา(เขต2.1)
89 11163 นายวิวัฒน์ สารพร หน่วยย้ายส่งหัก สพป.สงขลา เขต 1
90 11180 นางสาวิตรี ไชยสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง(เขต7.1)
91 11251 นายสรศักด์ิ หลีเส็น วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง(เขต7.1)
92 11508 นายเกษมสุข พสุนธราธรรม ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2 อ.เมือง(เขต7.1)
93 11889 นางประไพ ปุยุ รร.บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพ อ.บันนังสตา(เขต2.1)
94 12001 นายอับดุลรอสะ สาเร๊ะ รร.บ้านกือแล อ.รามัน(เขต1.2)
95 12011 นายหาษบูเลาะ สาแม รร.บ้านปุโรง อ.กรงปินัง(เขต1.3)
96 12013 นางศุภวรรณ แก้วไชย โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน อ.ยะหา(เขต2.2)
97 12170 นางสาวทิชากร ทัศนเบญจกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อ.เมือง(เขต7.1)
98 12359 นางศุภวรรณ ใจเรือง รร.อนุบาลเบตง"สุภาพอนุสรณ์" อ.เบตง(เขต3.1)
99 12512 นส.สุมาลี สุริไพศาลสกุล รร.สตรียะลา(สพม15) อ.เมือง(เขต1.1)
100 12601 นางนูรุลชารีฟะห์ อะห์ฮาหมัด โรงเรียนเทศบาล 5  อ.เมือง(เขต4.1)
101 12748 นางวารุณี ตอกอ รร.บ้านธารน้ าใส อ.เบตง(เขต3.1)
102 12785 นางปราณี เดหมาน รร.สตรียะลา(สพม15) อ.เมือง(เขต1.1)
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103 12938 นางอรุณี  ศรีตุลาการ โรงเรียนเทศบาล 4  อ.เมือง(เขต4.1)
104 13135 นางวรรณี นฤนาทประการ รร.บ้านคชศิลา อ.กาบัง(เขต2.3)
105 13201 นายส าเริง  ดิษฐวิชัย รร.นิคมสร้างตนเองฯ 6 อ.บันนังสตา(เขต2.1)
106 13249 นางศรีวิไล ไพบูลย์ โรงเรียนเทศบาล 5  อ.เมือง(เขต4.1)
107 13309 นางมลิวัลย์ ขุนนิรงค์ รร.บ้านกาโสด อ.บันนังสตา(เขต2.1)
108 13340 นางนวรัตน์  ศรีธวัช ณ อยุธยา รร.บ้านโฉลง อ.กรงปินัง(เขต1.3)
109 13389 นายเกษม  ยามาเร็ง รร.คณะราษฎรบ ารุง (สพม15) อ.เมือง(เขต1.1)
110 13558 นางคนึงนิตย์  วัลทอง โรงเรียนเทศบาล 4  อ.เมือง(เขต4.1)
111 13614 นางนวลจันทร์ แม่นอุดม รร.อนุบาลยะลา อ.เมือง(เขต1.1)
112 13679 นางรัตนาภรณ์ วิเชียรศรี กศน.อ.ธารโต(พนักงาน)
113 13711 นายนเรศ หะมิ รร.บ้านกือเม็ง อ.รามัน(พนักงาน)
114 13779 นางสาวเสาวคนธ์  พุฒสุขขี กศน.อ.ยะหา(พนักงาน)
115 13850 นางราตรี ขวัญบิดา วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง(พนักงาน)
116 13863 นายวิเชียร  นิราพาธ รร.บ้านไม้แก่น อ.รามัน(พนักงาน)
117 13893 นางพเยาว์  หมอเล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง(เขต4.1)
118 14049 นางอลิสรา มะแซ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา อ.เมือง(เขต7.1)
119 14072 นายสุรินทร์  หนูน้อย รร.คณะราษฎรบ ารุง (สพม15) อ.เมือง(เขต1.1)
120 14215 นางวัธนีย์  ศรีมาศ รร.วัดล าใหม่ อ.เมือง(เขต1.1)
121 14549 นายบุญส่ง แววทองค า รร.บ้านนิบงพัฒนา อ.เมือง(เขต1.1)
122 14949 นางอัจฉรา สมัครกิจ โรงเรียนเทศบาล 3 อ.เมือง(เขต4.1)
123 15152 นางสาวอัจฉรา นิยมเจริญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อ.เมือง(เขต4.1)
124 15264 นางยุพิน แก่นเจริญ วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง(พนักงาน)
125 15283 นางชะอุ่ม คงสุข เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ อ.รามัน(เขต4.2)
126 15855 นางสาวดวงพร บุญสนอง รร.บ้านบือยอง อ.รามัน(พนักงาน)
127 16007 นายสมพงศ์ ฉิมหนู ส านักงาน กศน.จังหวัดยะลา(เขต7.1)
128 16730 นายแวการิน แส๊ะเด็ง รร.บ้านเจาะบือแม อ.รามัน(เขต1.2)
129 16859 นายยุทธนา ปล้ืมส าราญ กศน.อ.ยะหา(พนักงาน)
130 18760 นายวิสุทธ์ิ ชูมัง สพป.ยล.1 อ.เมือง(เขต1.1)
131 11044 นายสม พัศระ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
132 08980 นางดรุณี ส่องสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
133 11848 นายอดุลย์ สะมาแอ รร.ศิริราษฎร์สามัคคี จ.ปัตตานี
134 09938 นางนันทิยา แวโน๊ะ รร.สตรียะลา(สพม15) อ.เมือง(เขต1.1)


