
เลขประจําตัวสอบ

63151000001 นายธีรพงศ� ขําพิทักษ�

63151000002 นางสาวมัทฑนา มาศภูมิ

63151000003 นายอดิศักด์ิ ศรีสุข

63151000004 นางสาวสุภาวนี ขุนแก$ว

63151000005 นายมะรีเพ็น เจ)ะสมอเจ)ะ

63151000006 นายอาคม เทพทวี

63151000007 นายธัญยวัฒน� ทองน$อย

63151000008 นางสาวนิตยา สุภาพมณี

63151000009 นางสาวลาวัลย�วตี ชูประดิษฐ�

63151000010 นางสาวหทัยชนก หิรัญวิริยะ

63151000011 นางสาวธนพร หัสแก$ว

63151000012 นายวุฒิพงศ� สุขทองอ7อน

63151000013 นายณัฐพล โอ7ทอง

63151000014 นางสาวสุพาพร เมืองฤกษ�

63151000015 นางสาวอารียา ใจบุญ

63151000016 นางสาวณัฐวดี ฉิมคล$าย

63151000017 นายยศพักตร� ถาวโร

63151000018 นางสาวชฎารัตน� ไชยรักษ�

63151000019 นายสมพร วรรณะ

63151000020 นางสาวชลดา แซ7ภู7

63151000021 นายดนัย ไชยชาญยุทธ�

63151000022 นายภูริคุณ พรหมชูแก$ว

63151000023 นายปฐมพงษ� เปาะเยะ

63151000024 นางสาวพรปวีณ� แซ7ก$วน

63151000025 นายวันจักร� สุวรรณเจริญ

63151000026 นางสาวชลดา บุญเพ็ญ

63151000027 นางสาวสุนันทา เข็มทอง

63151000028 นางสาวลิทรีเซีย หลีเส็น

63151000029 นางสาวสุภัทรา วงหาเทพ

63151000030 นางสาวศิริลักษณ� ทองคํา
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63151000031 นางสาวนันทนา พงศ�ประยูร

63151000032 นางสาวสุพรรษา พูลแก$ว

63151000033 นางสาวรัตติการณ� ภูมีพงษ�

63151000034 นายจิรายุ วรรณมาศ

63151000035 นางสาวอัญชลี เอียดม่ิง

63151000036 นางสาวกัญญาพัชร ชิตชลธาร

63151000037 นางสาวนภาวรรณ คีรีลักษณ�

63151000038 นางสาวณัฐกานต� เยาว�สนิท

63151000039 นายวิวิธวินท� เคล$าดี

63151000040 นางสาวรุ7งทิพย� แซ7ลิ่ม

63151000041 นายเอกวิทย� ควรรําพึง

63151000042 นางสาวมนทิราลัย เทพสง

63151000043 นางสาวโสภิต เหลาผา

63151000044 นายอดิศร มณีนิล

63151000045 นางสาวสิรีธร ทองเพชร

63151000046 นางสาวภิญญดา อิสสะโร

63151000047 นางสาวปริชญา นุ7มจันทร�

63151000048 นางสาวจิรานุช เพ็งไทร

63151000049 นางสาวพัชรา อินทรไชยมาศ

63151000050 นายฤชุพันธุ� พุทธวิโร

63151000051 นายนพเดช แก$วมณี

63151000052 นางสาวจุรีพร รักษ�วงศ�

63151000053 นายณัฐชนน ศรีสว7าง

63151000054 นางสาวมัลลิกา เตะปูยู

63151000055 นางสาวทิพธัญญา เพ็ชรคง

63151000056 นางสาววารุณี ศักด์ิ สงค� 

63151000057 นางสาววิภาวดี ยอดระบํา

63151000058 นางสาวปรียานุช โพภิบาล

63151000059 นางสาวสุภาวดี บุญมาก

63151000060 นายปราโมทย� บัวเเก$ว
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63151000061 นางสาวนิชาภัทธ ชุมแสง

63151000062 นางสาวโรสนา ปานกลาย

63151000063 นางสาวอาภิรดี ไชยสุบิน

63151000064 นายอดัม เปFาะเยะ

63151000065 นางสาวพจนีย� บัวหัน

63151000066 นางสาวอชิรญา อินทรวงศ�

63151000067 นางสาวอรนุช เพชรทองเกลี้ยง

63151000068 นายสุทธินันท� รักขาว

63151000069 นางสาวกัญจ�วิภา วังขุนพรหม

63151000070 นายวรานนท� แปะกHงเส$ง

63151000071 นายกฤษณพงศ� ถมทอง

63151000072 นางสาวณัฐธิดา ล7องพริก

63151000073 นายปIยพนธ� แสงวงศ�ประสงค�

63151000074 นางสาวเกศรินทร� บัวเผียน

63151000075 นางสาวสินีเนตร ศรีทอง

63151000076 นางสาวณัฐชา นุ$ยแนบ

63151000077 นางสาวปานศิริ สุวรรณโณ

63151000078 นายพงพนา อิทธิยาโณ

63151000079 นางสาวอัจฉรา ทองวงศ�

63151000080 นางสาวอรวรรณ บัวแก$ว

63151000081 นายพลากร จันทร�อ$น

63151000082 นางสาวรุ7งนภา ณะดํา

63151000083 นายมูฮัมมัดนูรี บินเจะมุ

63151000084 นายพงศ�ศิริ แก$วลอย

63151000085 นางสาวเนตรนภา ทับจิตร�

63151000086 นางสาวเอื้อมพร ชาญแท$

63151000087 นางสาวดวงพร เเซ7วุ7น

63151000088 นางสาวธัญชนก ใจกว$าง

63151000089 นางขนิษฐา ศรีวโร

63151000090 นางสาวสมัยพร แก$วเพชร
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63151000091 นางสาวสุชาดา เกลี้ยงแก$ว

63151000092 นางสาวปIยนาจรุจี วงษ�สกุล

63151000093 นายอนุสรณ� ยอดไกร

63151000094 นางสาวสุชาวลี พลรัตน�

63151000095 นายอานัส วานิ

63151000096 นายศุภวิชญ� จรูญสอน

63151000097 นางสาวกัลยกร ปKกษาวัน

63151000098 นางสาวสริตา สีแก$วอินทร�

63151000099 นางสาวธัญญาพร ทุมธารา

63151000100 นางสาวชาลินี ทองสา

63151000101 นางสาววิชชุดา ศรีศุภโชค

63151000102 นายโชคดี ทองพูล

63151000103 นายปIยภัทร จิหวาน

63151000104 นางสาววิรวรรณ จันพุ7ม

63151000105 นายสุรวิชญ� สุวรรณโณ

63151000106 นายพิรชัช ไชยโชติ

63151000107 นางสาวอริสา ทองจันทร�

63151000108 นายประกิจ เตียวฉ้ิม

63151000109 นายชิษณุพงศ� คงสอน

63151000110 นางสาวหัตยา มรรคาเขต

63151000111 นางสาวนฎา ปะดุกา

63151000112 นางสาวณัฐณิชาช� อนุพงศ�

63151000113 นางสาวเสาวณีย� แก$วแก7นเพ็ชร

63151000114 นางสาวกาญจนา เหลาะโต)ะหมัน

63151000115 นางจุฑาทิพย� เทพพรหม

63151000116 นางสาวปาลิตา อุดทา

63151000117 นางสาวนิรุซนา ดอเลาะ

63151000118 นางสาวอภิญญา สุขราช

63151000119 นายสุกฤษฏ์ิ เอียดปาน

63151000120 นางสาวธัญญภัทร� พรรักษา
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63151000121 นางสาวกมลชนก พรมศรีทอง

63151000122 นางสาวทาริกา แก$วประดับ

63151000123 นางสาวตรีวิมล รุ7งกระจ7าง

63151000124 นายอนุศักด์ิ เหงบารู

63151000125 นายซาลาฮุดดีน โตะแปเราะ

63151000126 นายยศกร สงสีอินทร�

63151000127 นางสาวพัชราภรณ� เพ็งโอ

63151000128 นางสาววิลาสิณี คงดี

63151000129 นายอธิวัฒน� รัตนหาร

63151000130 นายศุภวิทย� ทองหัตถา

63151000131 นางสาวสุนัตดา ปานคง

63151000132 นายอัฟด7อล อาลี

63151000133 นายพงศ�พล เบญจวัฒนศิลปN

63151000134 นายยุทธศักด์ิ ฉัตรชัยชาญ

63151000135 นายกฤตย�ติศักด์ิ บัวผุด

63151000136 นายรัชพล ธนาสุนทร

63151000137 นางสาวจุฑามาศ ส7งแสง

63151000138 นางสาวพรพนิต ศรีสุวรรณ

63151000139 นายกษิดิศ เพชรชี

63151000140 นายสิริชัย สาระ

63151000141 นางสาวแวววรรณ สุขศรี

63151000142 นางสาววิภาวี ทองตราชู

63151000143 นางสาวอัมพวรรณ สังข�พุก

63151000144 นางสาวคัดคนาถ พุมมณี

63151000145 นางสาวกรรณิการ� ขําเพชร

63151000146 นายกนกเพชร มากรักษ�

63151000147 นางสาวภาวิณี ขวัญศรี

63151000148 นางสาวกัณฑิมา หนูหลง

63151000149 นายมณีกร ช7วยชูชาติ

63151000150 นางสาวนพวรรณ พะวงศ�
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63151000151 นางสาวฌิชาภัทร ทองเสน

63151000152 นางสาวณัฐยกานต� แก$วดี

63151000153 นายนิธิภัทร อ7องนาวา

63151000154 นายวิฑูรย� ศึกษาศิลปN

63151000155 นางสาวนนทรส พงศ�ชูศรี

63151000156 นางสาววีระยา เลื่อนแก$ว

63151000157 นางสาวสกุลทิพย� กองแก$ว

63151000158 นายไพทูรย� ยอดหวิด

63151000159 นางสาวเพียงตะวัน เพชรเจ$ย

63151000160 นางสาวกชพร เรืองณรงค�

63151000161 นางสาวสิริรัตน� ไกรแก$ว

63151000162 นายปPองชาติ รักษาพล

63151000163 นายชุติพันธุ� คล$ายอุดม

63151000164 นางสาวมาลินี บุญยรัตน�

63151000165 นางสาวลริศา พิณทะมะโน

63151000166 นางสาวฤทัยรัตน� ระงับ

63151000167 นายศักด์ิดา พรหมคล$าย

63151000168 นายปริญญา บุญนุ$ย

63151000169 นายนครินทร� ทองแก$ว

63151000170 นางสาวสาวิตรี คงมนต�

63151000171 นางสาวมนสิชา ชุมจิตร�

63151000172 นายเอกชัย รัตนนุกูล

63151000173 นางสาวมาริกา แดงเรือง

63151000174 นางสาวณิชา วิบูลย�พันธุ�

63151000175 นายอดิศร ภูมิผิว

63151000176 นางสาวนภัสกร รอดทองอยู7

63151000177 นางสาวธิศวรรณ รอดสงค�

63151000178 นางสาวนริศรา นารีเลิศ

63151000179 นายยุทธนา โกมลหิรัญ

63151000180 นายกุลเดช แสงหิรัญ
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63151000181 นางสาวปาริฉัตร ละม$ายสกุล

63151000182 นางอรวรรณ ทองศิลปN

63151000183 นางสาวพฤจิกา ปKQงมาก

63151000184 นายณัฐพล กุลประสิทธ์ิ

63151000185 นางสาวมาลินี คงเจ้ียง

63151000186 นางสาวณัฐนิชา ห$วยห$อง

63151000187 นายนลธวัช รักษ�อาณา

63151000188 นางสาวธัญญรัตน� เต)ะหวัง

63151000189 นายสาโรจน� สังข�ทอง

63151000190 นางสาวบุษกร หนูนุ7น

63151000191 นางสาวธิดารัตน� แก$วภิบาล

63151000192 นางสาวภัสสิริญา เกิดทิพย�

63151000193 นายพัทธดนย� ทองขาว

63151000194 นายกิตติภณ กระจ7างพัฒน�วงษ�

63151000195 นางสาวสาธิตา อักษรเนียม

63151000196 นายหรัณย� ล7องชุม

63151000197 นางสาวปนัดดา ย้ิมอิ่ม

63151000198 นางสาวอินทิรา การะเวช

63151000199 นางสาวศิริลักษณ� คงศรี

63151000200 นางสาวพิชชาภา จาโร

63151000201 ว7าที่ร.ต.หญิงจินตนา ทองช7วย

63151000202 นางสาวนลินนิภา พันธุ�เมือง

63151000203 นางสาวสุภาพร ราชมนตรี

63151000204 นายสุรบดี สุระสังวาลย�

63151000205 นางสาวคณิตา ทองมาก

63151000206 นายธนพล ธรรมทินโณ

63151000207 นางสาวจารุวรรณ พิทักษ�ธรรม

63151000208 นางสาวปIยวรรณ สัตยานุรักษ�

63151000209 นางสาวจามจุรี บิลเเสละ

63151000210 นางสาวพรพิทย� สุขโข
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63151000211 นางสาวปาริมา เพิงรัตน�

63151000212 นางสาวศศิลักษณ� ทองคํา

63151000213 นายนรเศรษฐ� เสริฐ�ประดิษฐ�

63151000214 นางสาวปาริฉัตร พูลเอียด

63151000215 นางสาวชุติมา จําพรึก

63151000216 นางสาวจริยา ศรีเรือง

63151000217 นางสาวปวีณา รัตนา

63151000218 นายนิธิศ วงศ�งาม

63151000219 นางสาวชนิกานต� เรณุมาศ

63151000220 นางสาวนัสเราะห� สาแม

63151000221 นางสาวณัฐชยา แสงประดับ

63151000222 นางสาวปKทมา พระจันทร�การ

63151000223 นางสาวมธุรส วันสินไชย

63151000224 นางสาวภัทรานิษฐ� ภูษณาภรณ�

63151000225 นางสาววิภาวี บัตรทอง

63151000226 นางสาวปรัชญาพร นุ7นสง

63151000227 นางสาวจันทร�ทิมา ซูแว

63151000228 นางสาวจุฑารัตน� รุ7งพุฒ

63151000229 นางสาวชลธิชา ทองเสนอ

63151000230 นางสาวกนกวรรณ จุลพันธ�

63151000231 นางสาวอริสา ขุนไชยแก$ว

63151000232 นายมะซือกรี ดาราแม

63151000233 นางสาวปริมนที ศรีสิน

63151000234 นางสาวนรมน เกิดเมฆ

63151000235 นางสาวมัสรินทร� ทองคํา

63151000236 นางสาวจันญาภรณ� ทองยอด

63151000237 นางสาวก่ิงแก$ว สุวรรณโณ

63151000238 นายจิรายุศ เขียวสุวรรณ

63151000239 นางสาวอนงค�นาฎ พรหมเศรษฐ

63151000240 นางสาวอรอุมา เพชรคง
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63151000241 นางสาวสลิลทิพย� ชุ7มโชติ

63151000242 นางสาวนฤมล แก$วศรีจันทร�

63151000243 นางสาวยุวดี ประชุมทอง

63151000244 นางสาวณัฐยา โอแก$ว

63151000245 นางสาวกนกวรรณ สังเจียม

63151000246 นางสาวกรรณิกา เรืองสุข

63151000247 นางสาวสิรีธร เพชรัตน�

63151000248 นางสาวสะใบทิพย� สร$อยศรี

63151000249 นางสาวกันตนา บิลและ

63151000250 นายมูฮําหมัดไพศาล บูโด

63151000251 นายอุสมาน หมาดจามัง

63151000252 นางสาวจุฑาทิพย� เส็นอาลามีน

63151000253 นางสาวกรรณิการ� เจ)ศา

63151000254 นางสาวสุชัญญา บุตตะจีน

63151000255 นางสาวเยาวภา พรหมสุข

63151000256 นายวรวุฒิ ชูทอง

63151000257 นางสาวภัณฑิรา แก$วกับทอง

63151000258 นางสาวอัสมารีน ยูโซะ

63151000259 นางสาวสุทธิดา รักราวี

63151000260 นางสาวพิมพลักษณ� เก้ือมา

63151000261 นางสาวธารารัตน� ศรีใหม7

63151000262 นางสาวอัมพร ศรีอุดม

63151000263 นางสาววัชลาวลี เพชรฤทธ์ิ

63151000264 นายศุภชัย ทองล$วน

63151000265 นางสาวธันยพร ฐานะ

63151000266 นายประเสริฐ สุวรรณมณี

63151000267 นายฮุเซน ประชานิยม

63151000268 นายธนบดี มุสิกะชาติ

63151000269 นายอานัส ประสิทธ์ิศร

63151000270 นายวรวิทย� เวชสิทธ์ิ
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63151000271 นางสาวแวฮานีซะห� แวมูดอ

63151000272 นายอภิชาติ เพชรนุ$ย

63151000273 นายจิ รวัฒน� โสภี

63151000274 นางสาวกิติยา คงมา

63151000275 นางสาวประภัสสร แก$วนํา

63151000276 นางสาววราภรณ� จันทร�มณี

63151000277 นางสาวปรารถนา เกิดบัวทอง

63151000278 นายสหัสวรรษ โบกรณี

63151000279 นางสาวมัญชุพร ดําสนิท

63151000280 นางสาวดาลีนา หลีสาลา

63151000281 นายศุภกันต� คชเชนทร�

63151000282 นางสุมณฑา แสงแก$ว

63151000283 นายปรินทร� ศรีสกุล

63151000284 นางสาวรัชฎา จันทภาโส

63151000285 นายกฤตนัย อนุชาญ

63151000286 นายชุติพงษ� คล$ายอุดม

63151000287 นางสาววิภารัตน� ภูมิสถิตย�

63151000288 นางสาวกมลวรรณ ทองเสน

63151000289 นายภัทราวุธ จิตมาเส

63151000290 นายกิตติภูมิ มากศรี

63151000291 นายรังสิมันต� คงฉิม

63151000292 นายพิษณุ ลักษณะอัมพร

63151000293 นางสาวเสาวลักษณ� สะอาด

63151000294 นางสาวภารดี บํารุงภักด์ิ

63151000295 นายวีระชัย ต่ันมี

63151000296 นางสาวนงลักษณ� คงสี

63151000297 นางสาวกัณต�สุดา นินวาโย

63151000298 นางสาวธารวิมล มุ7งมาไพรี

63151000299 นายธนวิชญ� สุวรรณรัตน�

63151000300 นางสาวสุมลมาลย� เดชาพันธุ�กุล
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63151000301 นางสาวรุ7งไพลิน คําคง

63151000302 นายเขมชาติ สุวรรณมณี

63151000303 นางสาวกัลยาณี ไพโรจน�

63151000304 นางสาวปรางวดี สุวรรณมณี

63151000305 นายกัมพล อําไพ

63151000306 นางสาวอนงนาฏ ธนจินดา

63151000307 นางสาวกัญญาลักษณ� ทองพลับ

63151000308 นายขจรทอง ประยูรวงศ�

63151000309 นางสาวกัญญาณัฐ พรหมบุตร

63151000310 นางสาวอัญชลี อุ7นเมือง

63151000311 นางสาวรุ7งทิพย� อนันตกุล

63151000312 นางสาวสุภรัตน� สารธรรม

63151000313 นางสาวสมิตานัน ดําก่ิง

63151000314 นางสาวศุภนิดา อนุวรรค

63151000315 นางสาวศิวพร ยัญญางกูร

63151000316 นางสาวบุณฑริกา ผ7านทอง

63151000317 นายอับดุลรอเฮม เจ)ะมะ

63151000318 นายเกรียงไกร ทองสด

63151000319 นางสาวอรทัย เกตุทิพย�

63151000320 นายพงษ�สวัสด์ิ ฝPายทอง

63151000321 นางสาวธิวาพร ด$วงช7วย

63151000322 นางสาวพรหมพร พรหมจินดา

63151000323 นางสาวเจนจิรา เอียดทอง

63151000324 นางสาวกนกกาญจน� ศิลปรัศมี

63151000325 นายวรวิช สุขมี

63151000326 นายอามีน ฮาบิ

63151000327 นางสาวอรยา ดําเชื้อ

63151000328 นายณัฐวุฒิ ชาตรี

63151000329 นางสาวธมลชนก สังคนาคินทร�

63151000330 นางสาวณิชกันต� เดชพงษ�
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63151000331 นางสาวนัสรีน ลือแมะ

63151000332 นางสาวภัทรวดี ช7วยชู

63151000333 นางสาวเบญญาภา ทองพุ7ม

63151000334 นายอานันท� ปาเน)าะ

63151000335 นางสาวสุณัฏฐา รัตนะ

63151000336 นายธนภัทร อัจฉริยะรุ7งโรจน�

63151000337 นายพชรพล จันทโร

63151000338 นางสาวณัฐกานต� จูดจันทร�

63151000339 นายณฐพล วงษ�ชนะ

63151000340 นายอริย�ธัช รามศรี

63151000341 นางสาวฮาหวา จิระเสถียร

63151000342 นายธนรัตน� มีลักษณ�

63151000343 นางสาวสวรรยา แก$วฤทธ์ิ

63151000344 นางสาวมุทิตา บรรณจิตร

63151000345 นางสาวธนิดา ขาวสุริจันทร�

63151000346 นายอดิศักด์ิ ทองใหม7

63151000347 นางสาวกวิตา แก$วพุ7มช7วง

63151000348 นายชัชพล แก$วน$อย

63151000349 นายอิทธิพล อินทร�สอาด

63151000350 นางสาวสุภัสสร ทองคล้ํา

63151000351 นางสาววรนุช ฉิมเจริญ

63151000352 นางสาวกัญญารัตน� วงษ�หาญ

63151000353 นายศรศิลปN สุขอ7อน

63151000354 นางสาวศุจิกา ธรรมรัตน�

63151000355 นางสาวจณิสตา มากเมือง

63151000356 นางสาวมาริษา จันทร�กอง

63151000357 นางสาวณัฏฐ�ฎาพร จําเริญ

63151000358 นางสาวนัชมี ปูเต)ะ

63151000359 นางสาวพรธีรา ศิริสวัสด์ิ

63151000360 นางสาวกมลวรรณ เทพจิตร�
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63151000361 นายณัฐพล ผลกล$า

63151000362 นางสาวรุจิรา สืบเหม

63151000363 นางสาวขวัญฤดี ต้ังประสมสุข

63151000364 นายอภินันท� ขอพงษ�ไพบูลย�

63151000365 นางสาวนิตตา ปKUงมาก

63151000366 นางสาวภัVชราภรณ� มาละมัย

63151000367 นางสาวกนกรัตน� ณะแอ

63151000368 นางสาวปาณิสรา จันทร�มัด

63151000369 นางสาวธมลวรรณ แก$วเล็ก

63151000370 นางสาวอังคณา สุวรรณมณี

63151000371 นายกรฤทธิ โคตะมะ

63151000372 นางสาวธนัชพร ทองหยู

63151000373 นายคม กริช ทองแดง

63151000374 ว7าที่ร$อยตรีหญิงชาคริยา หมันตะเหย็บ

63151000375 นายธนากร นะตะพันธ�

63151000376 นางสาวกานต�ธิดา จันทร�พรมทอง

63151000377 นางสาวขวัญตา สุขพงษ�

63151000378 นางสาวกุลธิดา จันทร�แก$ว

63151000379 นายจิรวัฒน� ชมรูปสวย

63151000380 นายเกียรติศักด์ิ มุณีรัตน�

63151000381 นางสาวอารียา บูล)ะ

63151000382 นางสาวณัฏฐา ประสานสงค�

63151000383 นางสาวซูนีต$า หะยีดามะ

63151000384 นางสาวอนัญญา ปKญจพรอุดมลาภ

63151000385 นางสาวปIยพร สงด$วง

63151000386 นางสาววริศรา ปลอดแก7นทอง

63151000387 นางปานทิพย� พิทักษ�

63151000388 นางสาวกานต�พิชชา มาสามา

63151000389 นางสาวอมราภรณ� เหมะรักษ�

63151000390 นางสาวพรทิวา ขันธ�ชู
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63151000391 นางสาวพิมพ�ชนก พุ7มนุ7ม

63151000392 นางสาวจิตโสภิณ สมราช

63151000393 นางสาวดลพร จรูญศักด์ิ

63151000394 นางสาวปาลิดา จารุมา

63151000395 นายกฤต คงปราบ

63151000396 นางสาวชินพร สัตยานุรักษ�

63151000397 นางสาวอารีวรรณ สันหลี

63151000398 นางสาวเกสราภรณ� คําแก$ว

63151000399 นางสาวอมรรัตน� ช7วยดิษ

63151000400 นางสาวฟIรดาวล� สาเมาะ

63151000401 นางสาวกัญญารักษ� ชีทอง

63151000402 นางสาวนิตยา ไตรภรณ�

63151000403 นางสาวนูรีซันต� อาแว

63151000404 นางสาวอรปรียา เนรจุล

63151000405 นางสาวอภิษฎา สิงหาด

63151000406 นายณัฐวัตร นฤมลต�

63151000407 นางสาวพรทิพา รัตนกูล

63151000408 นายจํารัส ทองศรีพราย

63151000409 นายมังกร เหนือคลอง

63151000410 นางสาวอังคณา พันธุ�ทอง

63151000411 นางสาวขจิตภรณ� สิกขฤทธ์ิ

63151000412 นายธีรพันธ� มากเกตุ

63151000413 นายถิรวัฒน� ปKตระวรรณ

63151000414 นางสาวฟาริกา พรมเวช

63151000415 นางสาวธมลวรรณ แซ7คู

63151000416 นายปฏิภาณ หมันตะเหย็บ

63151000417 นางสาวมลทิพย� คงสุวรรณ�

63151000418 นางสาวพรไพลิน สวัสด์ิประสิทธ์ิ

63151000419 นางสาวธาริณี เต็มนิล

63151000420 นางสาววิตรี บือราเฮง

หน$า 14 จาก 27                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63151000421 นางสาวทัศษิกา มีศรี

63151000422 นายชัยสิน ทองอินทร�

63151000423 นางสาวอาทิตยา ศิริวัVง

63151000424 นางสาวอภิสมัย อาแว

63151000425 นางสาวขวัญฤดี ศรีรูจี

63151000426 นางสาวอาทิตตยา สุขสายเมือง

63151000427 นางสาวภัทชราพร แก$วนํา

63151000428 นายธนพล อินทรคีรี

63151000429 นางสาวฐิติวัลคุ� แมลงภู7ทอง

63151000430 นางสาวกชกร บุญมาศ

63151000431 นายสิทธิพงศ� สุขแต$ม

63151000432 นางสาวกฤติกา บุญรอด

63151000433 ว7าที่ ร.ต.หญิงสุพัตรา มณีสว7าง

63151000434 นางสาวนิอาริณีย� นิสนิ

63151000435 นายกุลนันท� แสงหิรัญ

63151000436 นายนิติพงศ� แสนทวี

63151000437 นายปนภัทร เฉลิมศรี

63151000438 นางสาวกาญจนา เพ่ิงรัตน�

63151000439 นางสาวพัชราภรณ� เคลื่อนแก$ว

63151000440 นายณรงค�ศักด์ิ แกล$วทนงค�

63151000441 นางสาวโสภิดา จันทชูโต

63151000442 นางสาวกรวรรณ ชูแสง

63151000443 นางสาวรัฐนันท� กอตอ

63151000444 นายปองรักษ� สโมทานทวี

63151000445 นายเกริกชัย แก$วมณี

63151000446 นางสาวพัฒน�นรี แซ7อุ$ย

63151000447 นายธาราเชษฐ� โต)ะยง

63151000448 นายวราวุธ เสียมไหม

63151000449 นางสาวประภัสสรา รักอาชีพ

63151000450 นางนิภา จันหนู

หน$า 15 จาก 27                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63151000451 นายปKญญวิทย� หาญภิรมย�

63151000452 นางสาววันฤดี เวฬุวนารักษ�

63151000453 นางสาวอริสรา แก$วมณี

63151000454 นางสาวศศิวิมล เมืองทอง

63151000455 นางสาวรัตนาภรณ� เอี่ยมอิน

63151000456 นางสาวนรีภัทร เอียดมุสิก

63151000457 นางสาวพิชชาพร สายช7วย

63151000458 นางสาวธนัญญา กลับดี

63151000459 นายภูวดล จารุวจี

63151000460 นายทวีศักด์ิ สุวรรณชาตรี

63151000461 นายธันวา ดามาอู

63151000462 นางสาวสุทธสินี ดีหลิว

63151000463 นางสาวนูรีฮะฮ� เหะหมัด

63151000464 นายณัฐวุฒิ รัตนพันธุ�

63151000465 นางสาวนันท�ลินี นพเช$า

63151000466 นางสาวเบญจรัตน� สกุลเวช

63151000467 นางสาวมารีสา ทองจันทร�แก$ว

63151000468 นางสาววลีย� นกขาว

63151000469 นางสาวพัทธนันท� พรหมทอง

63151000470 นายธิติศักด์ิ พันธ�แทน

63151000471 นางสาวเจนจิรา พิษพรรณ�

63151000472 นางสาวสุนิสา ดวงแก$ว

63151000473 นางสาวเปมิกา จันทศรี

63151000474 นางสาวธัญชนก ศรีนุ7น

63151000475 นางสาวปวีณา ศรีช7วย

63151000476 นางสาวณิชา วงสวัสด์ิ โสด 

63151000477 นางสาวดวงกมล แก7นทอง

63151000478 นายปรเมษฐ� บุญประกอบ

63151000479 นางสาวมณฑาทิพย� ผลบุญ

63151000480 นางสาววาสนา เสาเพชร
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63151000481 นางสาวศุภลักษณ� อ7อนทอง

63151000482 นางสาวช7อผกา ล้ําเลิศ

63151000483 นายกฤษณะ แสงจันทร�

63151000484 นางสาวสุภาพร หอมจันทร�

63151000485 นางสาวอังคณา แสงขาว

63151000486 นางพรพิมล โพธ์ิทอง

63151000487 นายภูริวัฒน� การาหมัด

63151000488 นางสาวนันทิชา พุทธสุภะ

63151000489 นางสาวปนัฐฐา ศรีรัตน�

63151000490 นางสาวปIยะธิดา รักรัษฎา

63151000491 นายปฏิพัทธ� ขุนไกร

63151000492 นางสาวกิตติยาภรณ� เสาดํา

63151000493 นายกฤษฎา ไชยภักดี

63151000494 นางสาวปนัดดา ทองฉิม

63151000495 นางสาวปIยะรัตน� หลังจิ

63151000496 นายปฏิพัทธ์ิ จันทรรัตณะ

63151000497 นางสาวอารยา อินหมัน

63151000498 นายสถาพร ทรัพย�ไพบูลย�

63151000499 นางสาวเรียงพิมพ� เรืองแก$ว

63151000500 นางสาวจิราพัชร ทองพุฒ

63151000501 นายวชิรวิชญ� อินนุรักษ�

63151000502 นางสาวณัฐชยา กวางทะวาย

63151000503 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ เศียรประดับ

63151000504 นางสาวอภัสชญา สีวิโสตร

63151000505 นายนพรัตน� เจริญเลิศวรากุล

63151000506 นางสาวธนัณยา มีชุม

63151000507 นายศุภกิต เขียวเอียด

63151000508 นางสาวกรองทิพย� ณะราศรี

63151000509 นางสาวนิรมล ทองรัตน�

63151000510 นางสาวนริศรา ปานโต)ะ
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63151000511 นางสาววัจรี มูสิกะเมธากุล

63151000512 นายวีรพันธ� จันทร�หนู

63151000513 นางสาวสุธาทิพย� เส$งดํา

63151000514 นางสาววฤนดา แซ7อัน

63151000515 นางสาวพัชมณ สะหนิบุตร

63151000516 นางสาวดุสิตา สวัสดี

63151000517 นางสาวอรัญญา หม่ืนท7องวารี

63151000518 นางสาววิชชุตา ปานสังข�

63151000519 นางสาวฑิกกรี สุดเอื้อม

63151000520 นางสาวอทิตยา ประสานสงค�

63151000521 นางสาวศิริประภา แสนสิทธ์ิ

63151000522 นางสาวอัจญริน นวลดํา

63151000523 นายชนิตพล อุ7นทานนท�

63151000524 นางสาวสุรัตน�ดา นวลคํา

63151000525 นางสาวณัฐกุล กุลประสิทธ์ิ

63151000526 นางสาวชลธิชา อ$วนชุม

63151000527 นางสาวธัญญารัตน� วงศแดง

63151000528 นางสาวชนิดา ชัยกิจ

63151000529 นางสาวธนุตรา พรหมสกุล

63151000530 นางสาวรษณี นวลแสง

63151000531 นายอภิเชษฐ� เห็นดีน

63151000532 นางสาวกาญจนาภรณ� ช7วยกลับ

63151000533 นายสิทธิพงศ� พรรณราย

63151000534 นายเริงชัย หนูยัง

63151000535 นางสาวณัฐชยา เพ็งแก$ว

63151000536 นายภูบุตร ธรรมรัตน�

63151000537 นายศักดินันท� ทรัพย�อุปการ

63151000538 นางสาวเบญจรัตน� รักปลอด

63151000539 นายปกปPอง บัวเกิด

63151000540 นายภัทรวุฒิ แก$วเนียม
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63151000541 นางสาวนันท�นภัส ทองสุริวงศ�

63151000542 นายภาคีรณ ลีมิง

63151000543 นางสาววีรยา ขวัญจุล

63151000544 นายสุทัศน� แก$วมณี

63151000545 นางสาวพัชธนรัตน� จันทรชู

63151000546 นายพิเชษฐ� เจริญผล

63151000547 นางสาวเรวดี บัวเนี่ยว

63151000548 นางสาวกมลทิพย� กู$สุจริต

63151000549 นายธีราทร นิลรัตน�

63151000550 นางสาวสุธินี ทองลูกแก$ว

63151000551 นายกิตติศักด์ิ แก$วประดิษฐ

63151000552 นางสาวอภิญญา เทพศิริ

63151000553 นางสาวมัลลิกา หนูรอด

63151000554 นายเฉลิมวัฒน� ต้ังหิรัญเสถียร

63151000555 นายเขมชาติ คงผอม

63151000556 นางสาวภัทรานิษฐ� ชูปาน

63151000557 นางสาวบุษยา สมบูรณ�แก$ว

63151000558 นางสาวรัมภา หมุดเเละ

63151000559 นางสาวอนารดา พรหมเจริญ

63151000560 นางสาวลักษิกา ซ่ิวห$วน

63151000561 นางสาวสุมาตรา มุสิกโร

63151000562 นายวีรวัฒน� ยะโกบ

63151000563 นางสาวศศิธร จันทร�เอียด

63151000564 นายกฤติน ดํามณี

63151000565 นางสาวชนัญชิดา จันทชาติ

63151000566 นางสาวปาริตา ดาเร)ะ

63151000567 นางสาวชนาธิป ศรีสุวรรณชนะ

63151000568 นายส7งศักด์ิ หวังดี

63151000569 นางสาวกุลธิดา อุไรพันธุ�

63151000570 นายสิงหา นิลปKกษ�
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63151000571 นางสาวชนาภา จันทร�ยัง

63151000572 นายณัฏฐากร จันทอง

63151000573 นางสาวอรอุมา หมัดสมัน

63151000574 นางสาวนูรียา จารง

63151000575 นางสาวอาณัฐฎา ด$วงทอง

63151000576 นางสาวหทัยรัตน� อ7อนแก$ว

63151000577 นายนราวิชญ� คีรีรัตน�

63151000578 นายยุทธชัย พรหมจันทร�

63151000579 นายธนัช อุทัยรัตน�

63151000580 นางสาวสิริมา คงพัฒน�

63151000581 นายวีรศักด์ิ รามช7วย

63151000582 นางสาวกัลยรัตน� คชวงค�

63151000583 นางสาวสโรชา นฤพงศ�

63151000584 นางสาวพรชิตา เหลาะหมาน

63151000585 นายสราวุธ โคตวงค�

63151000586 นางสาวอัญญาสิริ นันทพันธ�

63151000587 นางอาทิตยา ปุณขันธุ�

63151000588 นางสาววงค�เดือน ทัดสิทธ์ิ

63151000589 นางสาวชุลิตา ทองรอด

63151000590 นายจิรพงศ� ยานิยม

63151000591 นางสาวภัทรพร ปรางสุวรรณ

63151000592 นางสาวอนงค� คงดํา

63151000593 นายพุทธิพงศ� แดงนวล

63151000594 นางสาวสุจินันท� เทพคงคา

63151000595 นางสาววิภาดา จรรยาธรรม

63151000596 นายไพรัช เอียดประพาล

63151000597 นายเจษฎา ขําเกลี้ยง

63151000598 นางสาวชาครีย�พร คงทะเล

63151000599 นางสาวสุดารัตน� นวลละออง

63151000600 นางสาวฐิตาพร ปานขาว
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63151000601 นายสุทธิพงศ� เกลา

63151000602 นายทัศนัย แสงเงิน

63151000603 นายปฐพี วงษ�จันทร�แดง

63151000604 นายโชคชัย กุลเจริญ

63151000605 นายภควันต� ชาญณรงค�

63151000606 นายทนงศักด์ิ ยอดแก$ว

63151000607 นายอธิวัฒน� มัชฌิกะ

63151000608 นางสาวภัณฑิรา บุญสิน

63151000609 นางสาวจินดาวรรณ หนูคง

63151000610 นางสาววริศรา ละใบสะอาด

63151000611 นายอลงกรณ� อ7อนเจริญ

63151000612 นางสาวนุชนารถ หมาดมานัง

63151000613 นางเพ็ญสุรีย� พิจิตร

63151000614 นายชนภัทร แก$วแกมจันทร�

63151000615 นายวทันย� ฆ$องฤกษ�

63151000616 นางสาวอภิชญา ขําแก$ว

63151000617 นางสาวรุ$งลาวัลย� หนูอุไร

63151000618 นายธนพนธ� ทีปรักษพันธุ�

63151000619 นางสาวเบญจกัลญา สโมธานทวี

63151000620 นางสาวอรอนงค� หนูหมอก

63151000621 นางสาวนภัสกร คุ7มเค่ียม

63151000622 นางสาวอารียา ดําเกลี้ยง

63151000623 นายอัสมัน อารง

63151000624 นางสาวฐิลาภรณ� ยอดขุนจันทร�

63151000625 นางสาวปIยวรรณ เพชรสีนวน

63151000626 นางสาวชุติกาญจน� ทบพักร

63151000627 นางสาวณัฐณิชา แก$วบุตร

63151000628 นางเบญจวรรณ เทพยา

63151000629 นางสาวสิตานันท� ปากวิเศษ

63151000630 นางสาวปาณิสรา แก$วเชาค�
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63151000631 นายปKณณวัฒน� บุญแพทย�

63151000632 นางสาวลัดดาวัลย� ไทรงาม

63151000633 นางสาววโรรส เจริญสง

63151000634 นายนนทิวัส จิมจวน

63151000635 นางสาวอลิศรา เรืองรักษ�

63151000636 นางสาวเครือวัลย� จุลเทพ

63151000637 นายฤชากร บริสุทธ์ิ

63151000638 นางณัฐณิชา พุ7มทอง

63151000639 นางสาวกรกนก สิงหพล

63151000640 นางสาวนุชนาฐ สุวรรณเดช

63151000641 นายณรงศ� ดําเพชร

63151000642 นางสาวกนิษฐา สุขโอ

63151000643 นางสาวพลอยไพลิน จุ$ยพริก

63151000644 นางสาววิภูษา สารัส

63151000645 นางสาวกรองกาญจน� เพชรคง

63151000646 นางสาวนัจญมี นุ$ยเด็น

63151000647 นางสาวนิศารัตน� เจียะจิระวิบูลย�

63151000648 นายชัยวัฒน� วัฒนาวงษ�

63151000649 นางสาววิภาวดี สายน$อย

63151000650 นายทินกร วัฒนไพบูลย�

63151000651 นางสาวกนกวรรณ กุมารจันทร�

63151000652 นางสาวชนัญชิดา กมลสถิตคุณ

63151000653 นายณัฐวุฒิ หนูพันธ�

63151000654 นางสาวเกตุวดี วุฒิปุญญะ

63151000655 นายธีระพงษ� กิจการ

63151000656 นางสาวกัสตูรี มะเระ

63151000657 นางสาวธัญชนก นิลเพ็ชร

63151000658 นางสาวนูรอัยริน ด$วงหรน

63151000659 นางสาวพรทิพย� หวานทอง

63151000660 นางสาวอังควรา บัวชัย

หน$า 22 จาก 27                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63151000661 นายชัยณุทัช พรหมนวล

63151000662 นางสาวนัซเราะฮ� มาลียัน

63151000663 นางสาวจิราวรรณ ชูดํา

63151000664 นางสาวพรสวรรค� หัดถาดล

63151000665 นางสาวกนิษฐา ช7วยสกุล

63151000666 นายธันวา แกร$วทนง

63151000667 นางสาวอมรรัตน� แก$วน$อย

63151000668 นางสาวเครือฟPา ถมทอง

63151000669 นายอับดุลฮาฟIซ วิทยสุนทร

63151000670 นางสาวชิตชล ลิ้มเส$ง

63151000671 นายสุเมธ ไชยธาดา

63151000672 นายชาคริต โต)ะกา

63151000673 นางสาวนูรนีนา ตาเละ

63151000674 นางสาวฤดี ปานกลาย

63151000675 นางสาวศศิธร ศรีสุวรรณ

63151000676 นางสาวฐิตินันท� ชูสุวรรณ

63151000677 นายธราดล เพชรสิงห�

63151000678 นางสาวญาณิศา ขุนแก$ว

63151000679 นายจิรภัทร วิทยาสมบูรณ�

63151000680 นางสาวณิชมน ยินดีชินเดช

63151000681 นางสาววีระพร แก$วรุ7ง

63151000682 นายภูมินทร� ปะลาวัลย�

63151000683 นายวรากร สิงห�แก$ว

63151000684 นางสาวพัชรี เหมือนขาว

63151000685 นางสาวสุทธิกานต� สงสัง

63151000686 นางสาวสิริลักษณ� นุ7นรอด

63151000687 ว7าที่ ร.ต.อนุถา เขียวรัตนา

63151000688 นางสาวณิชกานต� ทับแสงทอง

63151000689 นางสาวทรรศนีย� ด$วงมาก

63151000690 นายวัฒน�จเร รังสิมันตุชาติ

หน$า 23 จาก 27                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63151000691 นางสาวกรรณิการ� ชายเกตุ

63151000692 นายศุภโชค สง7างาม

63151000693 นายชาคริต บุญส7งนาค

63151000694 นายปIยวิทย� โลหะรัตน�

63151000695 นายสราวุฒิ จายุพันธ�

63151000696 นางสาวรวิพร มาลีหอม

63151000697 นางสาวนันทิตา สะมาเฮาะ

63151000698 นายชนินทร� ชัยพรม

63151000699 นายฐิติกร ราชเสนา

63151000700 นางสาวอภิชญา เวชพิทักษ�

63151000701 นางสาวปIยนุช หาดแก$ว

63151000702 นายณัฐพงศ� แก$วปฏิมา

63151000703 นางสาวพจรินทร� หนูส7วน

63151000704 นางสาวดาริกา คํามณี

63151000705 นางสาวดุษฎี มีจันทร�

63151000706 นางสาวณัฐนิชา ไข7มุกข�

63151000707 นายไพรัช พรหมจันทร�

63151000708 นางสาวเสาวลักษณ� วัฒนพงศ�

63151000709 นายทศพล พรหมศรีผ7อง

63151000710 นางสาวจันทนา กาเลี่ยง

63151000711 นายจักรพงษ� ปKQนโท$

63151000712 นายกันตธรณ� ทิพลือชา

63151000713 นางสาวสุธิษา จินดาพยาบาล

63151000714 นายอนุภพ ชิตมณี

63151000715 นางสาวปภาวรินท� บุญรุ7ง

63151000716 นางสาวพิชชา สงนุ$ย

63151000717 นายสรายุตา คงเอียด

63151000718 นางสาวสุวนันท� ชุ7มชื่น

63151000719 นางสาวญาณินี แก$วรุ7งเรือง

63151000720 นางสาวดวงฤทัย พันธุรัตน�

หน$า 24 จาก 27                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63151000721 นายกิตติธัช เอียดเฉลิม

63151000722 นายกฤษณ�ดนัย พันธุรัตน�

63151000723 นางสาวทิพวรรณ ศรีสวัสด์ิ

63151000724 นางสาวณัฐธยาน� ทองคํา

63151000725 นายคงกฤช ทองเรืองศรี

63151000726 นางสาวดลนภา คงจุล

63151000727 นางสาววาสนา สวัสดี

63151000728 นางสาวมุกดาวรรณ มีนา

63151000729 นายรัตติพงศ� ยังคง

63151000730 นายอิลยัส นุ$ยโส)ะ

63151000731 นางสาวมาฆมาศ พรมมี

63151000732 นางสาวอารียา แขวงบู

63151000733 นายพัสวัชร� อินทร�ด$วง

63151000734 นายกฤษณะ ชุมทอง

63151000735 นายศุภกร คชกาญจน�

63151000736 นายกฤษณพงศ� หนูอิ่ม

63151000737 นางสาวสุธาธิณี พ7วงพี

63151000738 นางสาวปริฉัตร แก$วสวัสด์ิ

63151000739 นายธนพล เจ)ะโซ)ะ

63151000740 นางปวีณา บุญศิริ

63151000741 นางสาวขวัญชนก เกศโร

63151000742 นายณัฐวัตร แซ7ว7อง

63151000743 นายศุภกิตต์ิ หนูชุม

63151000744 นางสาวขวัญฤดี พลเวียงแก

63151000745 นางสาวศศิมาภรณ� พรพุฒิศิริ

63151000746 นายกวีวิชญ� หาญภิรมย�

63151000747 นายสุชาคีย� อินสุวรรณโณ

63151000748 นางสาวพลอยไพลิน สุวรรณชาตรี

63151000749 นางสาวสุภาวดี แย$มสุวรรณ

63151000750 นางสาวณัฎฐธิดา แก$วมณี

หน$า 25 จาก 27                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63151000751 นางสาวปริศนา สังทอง

63151000752 นางสาวสุภาพร สุขบัวแก$ว

63151000753 นางสาวชญานิศ อําพันธรัตน�

63151000754 นางสาวอนงค�วรรณ มากเกตุ

63151000755 นางสาวกรรณิการ� หมันเส็น

63151000756 นางสาวณัฐณิชา จารุมา

63151000757 นางสาวผกามาศ เฟXUองรุ$ง

63151000758 นายฐนกร บัวทอง

63151000759 นายปIยะพงค� ศิริพันธ�

63151000760 นายอรรถพล ณ ภิบาล

63151000761 นางสาวพัทธ�ธีรา ปลื้มมณี

63151000762 นางสาวอริสรา รอบคอบ

63151000763 นายชาญณรงค� หนุงอาหลี

63151000764 นางสาวเสาวภา กังวาล

63151000765 นางสาวเก็จมณี ฤทธิสนธ์ิ

63151000766 นางสาวไปรยา บุญช7วยนาง

63151000767 นางสาวอุมาริน ไชยเทพ

63151000768 นางสาวจินตนา เวชกามา

63151000769 นางสาวพนัดดา ชูชนะ

63151000770 นางสาวอัญชลีพร วรรณวงค�

63151000771 นางสาวจันทิมา ฉํ่าสวัสด์ิ

63151000772 นายชาญชน วรฉัตรวิทยา

63151000773 นางสาวรมณ สินอนันตกุล

63151000774 นายนพรัตน� จันทร�คง

63151000775 นางสาวพิราณี สกุลเอี่ยม

63151000776 นางสาวภัชชนก นิลพันธ�

63151000777 นางสาวรัตนาภรณ� แสงอําไพ

63151000778 นางสาวปาริชาต หนูพลิก

63151000779 นางสาวกชพรรณ สุวรรณทวี

63151000780 นางสาวธนวดี มาสพันธ�

หน$า 26 จาก 27                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

63151000781 นางสาวศิวพร พรหมทอง

63151000782 นางสาวศิริพร สุคนธปฎิภาค

63151000783 นายสมชาย ทองพูล

63151000784 นางสาวภัทราวดี หนูเรือง

63151000785 นางสาวขนิษฐา คงทอง

63151000786 นายต7อเกียรติ ชูศรี

63151000787 นายชาญฤทธ์ิ จันทร�เจริญ

63151000788 นางสาวเกศรา เดชนุ$ย

63151000789 นายสุกฤษฎ์ิ พร$อมมูล

63151000790 นางสาวซับรีณาร� มามะ

63151000791 นางสาวศศินิภา รักบางบูรณ�

63151000792 นายทิชานนท� มาลา

63151000793 นายคณิตพงศ� บุญคง

63151000794 นายภาสกร รัตนโสภา

63151000795 นางสาวชลธิชา เก็บกาเม็น

63151000796 นางสาวฐานะมาศ คุณมี

63151000797 นางสาวอนินทิตา สุขสายเมือง

จํานวน 797 ราย

หน$า 27 จาก 27                 



เลขประจําตัวสอบ

63152000001 นางสาวพัชรินทร� พลายด�วง

63152000002 นางสาวชาลิสา จิวนนทพงษ

63152000003 นายวัชระ เอียดเกลี้ยง

63152000004 นายณรงค�ฤทธ์ิ ผุดลาภ

63152000005 นางสาวอรัญญา หัสตุด

63152000006 นางสาวสุพัฒนี มโนวงศ�สกุล

63152000007 นางสาวสุภาวดี รามจันทร�

63152000008 นางสาวอัจฉราภรณ� อิสสระโชติ

63152000009 ว3าที่ร�อยตรีฮาเซม นิยาแม

63152000010 นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ3

63152000011 นางสาวทรายทอง แสงขํา

63152000012 นางสาวนูรีตา หามะ

63152000013 นางสาวอาทิตยา สุวรรณ�ทอง

63152000014 นางสาวสิริมา นิลพันธ�

63152000015 นายกิตติพล เตศิริ

63152000016 นายอัสนัย ทองแจ�ง

63152000017 นางสาวน้ําฝน มรรคาเขต

63152000018 ว3าที่ร�อยตรีหญิงนิชาภัทร ฆังวารี

63152000019 นายอรัญ หมันเหม?าะ

63152000020 นางสาววรรณวิศา เจียรบุตร

63152000021 นางสาวปAยธิดา ทันทโร

63152000022 นางสาวซากียะห� แซมะซู

63152000023 นายเอกพงศ� ย้ิมกล่ํา

63152000024 นางสาวอนุสรา ปูขาว

63152000025 นางสาวรุสมณี ยูโซะ

63152000026 นางสาวแวรุสนา หะยีแวบูละ

63152000027 นายอิศรา อบทอง

63152000028 จ.ส.ต.ธีรภัทร หนูเลี่ยง

63152000029 นายสุรพงษ� ตอหิรัญ

63152000030 นายวิชิต พุมรินทร�

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

หน�า 1 จาก 167                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63152000031 นางสาวนัจลา เด?ะสมัน

63152000032 นางสาวมัสกะห� สาแม

63152000033 นายรวีโรจน� พิศาลธนาชัย

63152000034 นางสาววันวลิน สุวรรณรัตน�

63152000035 นางสาวกัญญาพัชร อินทร�ประสิทธ์ิ

63152000036 นางสาวอนัญญา ดาวโรจน�

63152000037 นางสาวมนรดา แต3นโยบาย

63152000038 นางสาวปนัดดา รักษาพล

63152000039 นางสาวพิรดา บิลังโหลด

63152000040 นายสุรกิต หนูแก�ว

63152000041 นางสาวทัศนีย� ทาคําเกิด

63152000042 นางสาวสุนิตา เจ?ะอาลี

63152000043 นายสุรศักด์ิ นาชุมเห็ด

63152000044 นางสาวเปรมปณัฏฏา ราษฎร�มณี

63152000045 นางสาวฐวีนุช มัคฆะ

63152000046 นายชํานาญวิทย� แสงพรหม

63152000047 นางสาวอังคณา เจริญวิริยะภาพ

63152000048 นางสาวฮีดายะห� สอาด

63152000049 นางสาวศศิธร ไชยหล3อ

63152000050 นายอภิสิทธ์ิ แก�วบุญศรี

63152000051 นายพชรพล อ3อนสง

63152000052 นางสุทิศา จันทร�สีหราช

63152000053 นางสาววันดี เจริญสุข

63152000054 นางสาวกรรณชนก ปAติ

63152000055 นายกูซัมรี ตูแวแม

63152000056 นางสาววิภามาศ หวันหะสัน

63152000057 นายนริศร นพรัตน�

63152000058 นายกิติพันธ� ขาวรัก

63152000059 นายมาฮาซัน อาแย

63152000060 นางฮามีฉ?ะ หมัดหมัน
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63152000061 นางสาวทิพยรัตน� สุขศรี

63152000062 นางสาวพรชิตา หัวหิน

63152000063 นางสาวอทิติยา บุญรัตน�

63152000064 นางสาวจันทิรา เต?ะย3อ

63152000065 นายปAติญากรณ� สุขเกษม

63152000066 นายณัฐพงศ� หลีกันชะ

63152000067 นางสาวธารยา สู3สม

63152000068 นายบวรรัช อิ่มเซ3ง

63152000069 นางสาวแวมูณี มะ

63152000070 นางสาวนุชรี สุจิณโณ

63152000071 นางสาวอุษา ละใบมะหาด

63152000072 นางสาวซอฟJยะห� กะลูแป

63152000073 นางสาวฐิติมา จักรวรรด์ิ

63152000074 นางสาวต3วนรอซีดะห� ลออูมา

63152000075 นายขจรศักด์ิ พิทักษ�

63152000076 นายอับดุลเล?าะ เจ?ะแต

63152000077 นางจริยา รามศรี

63152000078 นายวิทวัส พฤกษวานิช

63152000079 นายกิตติศักด์ิ หน3วยแก�ว

63152000080 นางสาวสุกัญญา มะเซ็ง

63152000081 นางสาวอรอุมา หิ้นประดับ

63152000082 นางสาวสูรนี สาเระ

63152000083 นางสาวสุภิญญา ทันถากิจ

63152000084 นางสาวกัญญ�ดา สาและ

63152000085 นางสาวฟารีด?ะ เทศอาเส็น

63152000086 นางภัสราภรณ� พิบูลย�

63152000087 นางสาวอลิษา ลายู

63152000088 นางสาวโศจิภัทร สุวรรณวงศ�

63152000089 นางสาวสุจาริณี บุญเนื่อง

63152000090 นางสาวรพีพรรณ หลีเส็น
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63152000091 นายสิกขพล ช3วยรักษ�

63152000092 นางกัตติกา ประดับแสง

63152000093 นางสาวสุภาพร รัตนซ�อน

63152000094 นางสาวซูราณี สาเมาะ

63152000095 นายสมคิด ณรงค�

63152000096 นางสาวชนกานต� เทพศรี

63152000097 นางสาวฐิติพร ศรีชู

63152000098 นางสาวยลดา แซ3ภู3

63152000099 นางสาวมัตตรียา หะยีหวัง

63152000100 นายธีรศักด์ิ ฆังคะมะโน

63152000101 นางสาวพรรณภัค สะแร?ะมุหมีน

63152000102 นายรุ3งอรุณ ทองแดง

63152000103 นายธีรวัฒน� ย่ีซ�าย

63152000104 นายรัฐกร เหมทานนท�

63152000105 นางวราภรณ� รามไชย

63152000106 นางสาววิไลวรรณ แก�วบุญทอง

63152000107 นายมะยูโซะ สุหลง

63152000108 นางชฎาพร คงเอียง

63152000109 นางสาวธนพร เขียวหมี

63152000110 นางสาวกรกนก อุทัยรังษี

63152000111 นางสาวลัดดาวัลย� แก�วน�อย

63152000112 นางสาวศิริวรรณ บุญศรี

63152000113 นางสาวฮาซานะห� ยามา

63152000114 นางสาวซูไฮบะห� ดราแม

63152000115 นางสาวคอลีเยาะ กาเจร�

63152000116 นางสาวสมฤดี อินทสุวรรณโณ

63152000117 นายยศภัทร แก�วเพ็ชร

63152000118 นางสาวไล3หล�า พันชู

63152000119 นายณัฐวุฒิ เกตุแก�ว

63152000120 นางสาวอารีดา เจ?ะมู
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63152000121 นางสาวธมลวรรณ อินทร�เหมือน

63152000122 นางสาวคอรีเยาะ ซีนา

63152000123 ว3าที่ ร.ต.อรรถวุฒิ ขอนทอง

63152000124 นายปริญญา ชุมอินทร�

63152000125 นายกฤษฎา กุลประสิทธ์ิ

63152000126 นายสนกีฟลี มาหิเละ

63152000127 นางสาวมลิณี ช3วยแก�ว

63152000128 ว3าที่ ร.ต.จิรานุวัฒน� สมัครพงศ�

63152000129 นางสาวศิริพร นนทิกาล

63152000130 นายวุฒิชัย เพ็ชรสุริยา

63152000131 นายเสฎฐวุฒิ หนูคล�าย

63152000132 นายภูวดล เขตนคร

63152000133 นางสาวดาราวรรณ สอนแก�ว

63152000134 นางสาวจุฬาลักษณ� ทองคํา

63152000135 นายณัฐพล ถาวรกิจ

63152000136 นายนรพนธ� บุระชัด

63152000137 นางสาวผกากรอง ขวัญปาน

63152000138 นางสาวธัญสุดา วันชะนะ

63152000139 นางสาวปาริชาต แก�วสองเมือง

63152000140 นางสาวธนาพร ธรรมประไพ

63152000141 นางสาวอักลีมา กาเร็ง

63152000142 นางสาวศิวาพร คงไขย

63152000143 นายอภิศักด์ิ คําวุ3น

63152000144 นายธเนศ สรแก�ว

63152000145 นางสาวนิภาวดี นิโซะ

63152000146 นายวราวุธ เบ็ญตะเหล็บ

63152000147 นางสาววรพรรณ จินดา

63152000148 นายอติชาติ ทองกุ3Nง

63152000149 นางสาวจิตรานุช พรหมสุวรรณ

63152000150 นางสาวพริมพัชชา จันทร�หอม

หน�า 5 จาก 167                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63152000151 นางสาวสุวคนธ� หนูเกลี้ยง

63152000152 นายธนากร นุชสุธรรม

63152000153 นายเลิศวิทย� แก�วกับทอง

63152000154 นายปาริวัตร ปราบยาวา

63152000155 นางสาวจันจิรา พรหมเสน

63152000156 นายอัตมัน อับดุลรามาน

63152000157 นางสาวเพ็ญพิชชา จองนุ�ย

63152000158 นายเด3นชัย อะตะราใจ

63152000159 นายอามาน ดอฮะ

63152000160 นางสาวณิชากร ณ วาโย

63152000161 นางสาวทิพธัญญา บุญขวัญ

63152000162 นายซูไฮมิง อาบู

63152000163 นางสาวกนิษฐา รักเก้ือ

63152000164 นางสาวนุรีซัน ยูดิง

63152000165 นายวรวิทย� คําทอง

63152000166 นางสาวยูไรนา หะสาแม

63152000167 นางสาวสุภัคชนก เพ็ญบูรณ�

63152000168 นางสาวรินลดา สุหลง

63152000169 นางสาวมายีดะห� สาเเละ

63152000170 นายมานิตย� วิชัยดิษฐ�

63152000171 นางสาวดารณี หลีหมาด

63152000172 นางสาวพรลภัส แก�วเนียม

63152000173 นายคมสันต� วิวัฒน�

63152000174 นายอาดือนัง แวกาจิ

63152000175 นางสาวสโรชา แดงนิ่ม

63152000176 นายสิรภพ โทนสุวรรณ�

63152000177 นางสาวกิตติยา หะยีดาราวี

63152000178 นายสมเกียรติ เหมโคกน�อย

63152000179 นางสาวปาตีเม?าะ มะแซ

63152000180 นางสาวปวันรัตน� แก�วนวลจริง
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63152000181 นางสาวดารุณี สะอิ

63152000182 นางสาวมัสธณา อินทพันธ�

63152000183 นางสาวอภวิNนท� ธรรมสโร

63152000184 นางสาวคนีงนิตย� จิตสุวรรณ�

63152000185 นางสาวฟาตีเมาะ เปาะเยะ

63152000186 นางสาวซอลีฮ�ะ สานอ

63152000187 นางสาวอินทิรา ทุมพันธ�

63152000188 นางสาวฐาปนีย� มณีโชติ

63152000189 นางสาวธนาภรณ� เขม�นเขตการณ�

63152000190 นางสาวซัมซียะห� เจะเงาะ

63152000191 นายอภินันท� ปAOนทองพันธุ�

63152000192 นางสาวสุพัตรา เอียดนุช

63152000193 นางสาวฟาอาดา หยาหลี

63152000194 นางสาวนิฟาดีละห� แวดอเลาะ

63152000195 นายธีรพงศ� ดวงจันทร�

63152000196 นางสาวสุไรยา สุหลง

63152000197 นางสาวจุฬารัตน� นุ3มเอียด

63152000198 นางสาวฟาอีซะ สาแต

63152000199 นางสาวธัญญารัตน� เศษสุวรรณ

63152000200 นางสาวมัรนี สแม

63152000201 นายอรรถพันธ� อุดมศรีโรจน�

63152000202 นายอธิศ พลชัย

63152000203 นางสาวศยามล ทิศพรม

63152000204 นางสาวเจนจิรา นราภิรมย�

63152000205 นางสาวสุกัญญา หวังจันทร�

63152000206 นางสาวนูรีดา ดีวาเด

63152000207 นายธงชัย ไข3ทองแก�ว

63152000208 นางสาวมาดีย?ะ กาแลซา

63152000209 นายประภาส อินทองแก�ว

63152000210 นางสาวจิราภรณ� ดําเอียด
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63152000211 นางเรวดี มากหนู

63152000212 นายฮัสซัน มามะ

63152000213 นายปฏิวัติ มะโร

63152000214 นางสาวคัทลียา นวนแก�ว

63152000215 นางสาวภนิตา ภู3ระหงษ�

63152000216 นางสาวสุพรรณิการ� ก้ิมแก�ว

63152000217 นายอิมรอน นิแซ

63152000218 นายวัชระ ประชุมทอง

63152000219 นางสาวตูแวรอปJอ?ะ ลอมะ

63152000220 นางสาววิภาวดี ศรีสุวรรณ

63152000221 นางสาววรัญญา หะระหนี

63152000222 นายวิระ ล3วนล3อง

63152000223 นางสาวนภัสสร อุปถัมภ�

63152000224 นายซารีฟ มาลายา

63152000225 นางสาวสิรามล รักชัย

63152000226 นางสาวอารียา บริรักษ�

63152000227 นายนิสิต แซ3ต้ัง

63152000228 นางสาวมนสิกานต� ตอแลมา

63152000229 นายนฤเบศร� บุญส3ง

63152000230 นางธัญญลักษณ� มณีโชติ

63152000231 นางสาวกนกวรรณ สุขมาก

63152000232 นางสาวอรทัย ไหม3แก�ว

63152000233 นางสาวรัตติยาภรณ� คงทน

63152000234 นางเสาวนีย� นิ่มดวง

63152000235 นางสาวนุรฮายาตี เบญหะมะ

63152000236 นางสาวภาณุมาศ ชุมทอง

63152000237 นางสาวรุจิรา ขวัญซ�าย

63152000238 นายศุภวิชญ� ชุมปถัมภ�

63152000239 นายกิตติพงษ� รักจุ�ย

63152000240 นายเฉลิมพร ขวัญนุ�ย
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63152000241 นางสาวณัฎฐิตา สวนศรี

63152000242 นางสาวกิตติยา เพ็ชรโชติ

63152000243 นางสาวศศิพิมพ� แซ3โล

63152000244 นางสาวพาตีหะ หะเดวา

63152000245 นางสาวหงษ�สุดา ศรีแจ3ม

63152000246 นายปฏิธาน สืบสม

63152000247 นางนูรีซัน อียา

63152000248 นายอดุลย� แอดํา

63152000249 นายจีระศักด์ิ สะลือแม

63152000250 นางสาวภิญญ�สุประภา หิตะคุณ

63152000251 นางสาวหมัยซาเหราะว� เจริญฤทธ์ิ

63152000252 นายวรากร สวนทอง

63152000253 นายเก3งชัย ร3มเกตุ

63152000254 นางสาวบุษกร พงศ�นุรักษ�

63152000255 นางสาวปาริชาต ช3วยพูนชู

63152000256 นายชัยพร ไชยวัฒน�

63152000257 นายปารภัทร สุขจันทร�

63152000258 นายอาลีฟ สะอา

63152000259 นางรัตติยา กาญจนเพ็ชร

63152000260 นางสาวธนิสร อินทโน

63152000261 นางสาวฮุสนา อามาล

63152000262 นางสาวซาบีเราะห� มะรือเสาะ

63152000263 นางสาวชุติมา เก้ือประพันธ�

63152000264 นางสาวยุพิน แก�วดํา

63152000265 นายวัชระ เค้ียวแก�ว

63152000266 นางสาวเซามีย� บูหวัง

63152000267 นายอดิศร จันอิ

63152000268 นางสาวเจ?ะรุสนี แดเมาะเล็ง

63152000269 นายพงศธร ฤทธ์ิเรือง

63152000270 นางสาวปPทมพร ชูสุวรรณ
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63152000271 นางสาวสุภนิดา ใจเพ็ง

63152000272 นางนาวา เจ?ะมะ

63152000273 นางสาวสุจิตรา ฤทธิชัย

63152000274 นายรอซาลี ลาเต?ะ

63152000275 นายภาณุวัฒน� เนียมเกตุ

63152000276 นางสาวขวัญมนัส เพชรสุด

63152000277 นางสาวสธาสินี รอดคงที่

63152000278 นางสาวฐิติรัตน� เชื้อพราหมณ�

63152000279 นายยุรนันท� ทองจินดา

63152000280 นางสาวเกษรา หวังดี

63152000281 นางสาวธิดารัตน� เอี่ยมสุวรรณ

63152000282 นางสาวซูไรดา ดือเระ

63152000283 นางกมลทิพย� บุญเศษ

63152000284 นางสาวจุรีพร นวลเกลี้ยง

63152000285 นางสาวมยุรี ขะหมิหมะ

63152000286 นางสาวอัจฉรา บุญกลิ่น

63152000287 นางสาวศศิกานต� สุวรรณตรี

63152000288 นางสาววาสนา วงศ�วาสนา

63152000289 นางสาวจันทณีย� แก�วขาว

63152000290 นายอภิสิทธ์ิ อําไพฤทธ์ิ

63152000291 นางกชพรรณ ต้ังสิริพันธกุล

63152000292 นายวรันธร ทองแก�ว

63152000293 นางสาวนิศารัตน� หวังจันทร�

63152000294 นายอาทิตย� พิทักษ�ธรรม

63152000295 นายอรรถพล ทองขาวเผือก

63152000296 นางสาวแพรพรรณ หงส�สิทธิพันธุ�

63152000297 นางสาวกิตติมาภรณ� จันทรัตน�

63152000298 นางสาวอังคณา ตันสกูล

63152000299 นางสาวมณฑิญา ไชยม่ัน

63152000300 นางสาวธนิดา เทพบุรี
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63152000301 นายบุรฮัน ยูโซะ

63152000302 นางสาวซาร3าห� อับดุลเร?าะมัน

63152000303 นางสาวจิรัชญา ไชยประดิษฐ�

63152000304 นางสาววิภา เงินแดง

63152000305 นางสาวนฤมล สุวรรณศิลปR

63152000306 นางสาวฟารีละห� เจะดาโอะ

63152000307 นางสาวสุชัญญา สวัสด์ิรักษา

63152000308 นางสาวกนกอร เยาผู3

63152000309 นางสาวธัญลักษณ� เอียดเหิน

63152000310 นางสาวกมลลักษณ� คล�ายสถิตย�

63152000311 นางสาวญาณิศา ภูก่ิงเงิน

63152000312 นางสาวนวรัตน� พุธสุขขี

63152000313 นายประเสริฐ สุขขี

63152000314 นายมนตรี คงแปSน

63152000315 นางสาวผกามาศ จิตรนาวี

63152000316 นายอานนท� สกูลดี

63152000317 นายประทีป ฉัตรสุวรรณ�

63152000318 นางสาวยุวธิดา คงเพ็ญ

63152000319 นายพัฒนพงศ� ศรีทองสุข

63152000320 นายจอม สังหาญ

63152000321 นายจารุวิทย� สว3างภิภพ

63152000322 นางสาวรอฮานี เม็ง

63152000323 นางสาวชาลิสา ทองเจริญ

63152000324 นางสาวกอลีเยาะ ปะดอลี

63152000325 นางสาวมาเรียม หมาดจามัง

63152000326 นางสาวศุภมาศ พ่ึงศาสตร�

63152000327 นางสาวสุดา หมานมุ�ย

63152000328 นางสาวอิษฎา ทองศรี

63152000329 นางสาวศิริรัตน� สุภาพาบ

63152000330 นางสาวจิราภรณ� บุญแสง
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63152000331 นางสาวดวงกมล เพ่ิมพูล

63152000332 นางสาวรอจีดา หวัดแท3น

63152000333 นายศุภสวัสด์ิ ศักด์ิสวัสด์ิ

63152000334 นางสาวน้ําทิพย� เจนศุภวงศ�

63152000335 นางสาวซูไวบะฮ� ตาสะเมาะ

63152000336 นางสาวพวงผกา หลําหวัง

63152000337 นางสาวชนุตต�ณัฐ รักโคตร

63152000338 นายเกียรติศักด์ิ พรหมมณี

63152000339 นายอับดุลเล?าะ สะมะโร

63152000340 นางสาวรุสนานี ยาโงะ

63152000341 นายมาวาร�ดี หลังยาหน3าย

63152000342 นายอับดุลไซดี บาโงแล

63152000343 นางสาวอารีรัตน� ฆังคะมะโน

63152000344 นางสาวกชภัส ธํารงธิติเวช

63152000345 นางสาวพรทิพา เมฆาธร

63152000346 นางสาวศิริพร ชูชาติ

63152000347 นายจักรภพ เพชรเดชากุล

63152000348 นายวรินทร คงรักษ�

63152000349 นายพงษ�เพชร แซ3จ�อง

63152000350 นางสาวซูปJย?ะ สามะ

63152000351 นางสาวสุกัญญา ดีนนุ�ย

63152000352 นางอมร ไชยแสงศรี

63152000353 นางสาวชุติกาญจน� ฉิมพลีปPกษ�

63152000354 นายพิทยา ชูเก็น

63152000355 นางสาววรรณวิมล ทองบุญเรือง

63152000356 นายอิทธิกร เพชรโชติ

63152000357 นางสาวจุฑาลักษณ� บุญเรือง

63152000358 นายภาณุเดช บริสุทธ์ิ

63152000359 นายไตรทศ ใช�ฮวดเจริญ

63152000360 นางสาวศรัญญา แก�วทอน
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63152000361 นางสาวนุชรี ชูภักดี

63152000362 นางสาวสโรชา คงศรี

63152000363 นายอัสรี หลําเบ็ลส?ะ

63152000364 นางสาวอัจฉรา ชูเสน

63152000365 นายเนติพงษ� ฉางแก�ว

63152000366 นางสาวศิราณี หีมปอง

63152000367 นางสาวสุพัตรา สันแอ

63152000368 นายอิศราพงค� รัตนคํา

63152000369 นายศุภมงคล แก3นสังข�

63152000370 นายพงษ�ศักด์ิ ชัยรักษา

63152000371 นางสาวนูรมาวาตี บือราเฮง

63152000372 นางสาวกนกวรรณ เทวรัตน�

63152000373 นางสาวนิภาวัลย� บัวคํา

63152000374 นางสาววนัสนันท� ดารายนตร�

63152000375 นางสาวพิมพ�ชนก ชูช3วย

63152000376 นายอัสรี ดือรอนิง

63152000377 นายอรรถรัตน� สุกทอง

63152000378 นายภัชรพงศ� สุจินต�โณ

63152000379 นางสาวฐานิดา ศรีจันทร�งาม

63152000380 นายเดชา รัตนา

63152000381 นางสาวกวินนาถ บํารุงเมือง

63152000382 นายกฤษณะ ทองโชค

63152000383 นายวิวัฒน� หลีหมาด

63152000384 นายอชิระ หาญกล�า

63152000385 นางสาวนัสลิน วาเตะ

63152000386 นายปรัชญา รักเกตุ

63152000387 นายกฤษฎา รอดสมบุญ

63152000388 นายอัมรู สมาแห

63152000389 นางสาวปAยะมาศ บุญญกูล

63152000390 นางสาวบังอร รุ3งเรือง
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63152000391 นางวิไลวรรณ นวลจันทร�

63152000392 นายเอกลักษ� ก่ิงเล็ก

63152000393 นายพรชนก พรหมเพศ

63152000394 นางสาวจิดาภา ขวัญล�อม

63152000395 นายซาการียา เจะดุหมัน

63152000396 นายณัฐภัทร ศรีน�อย

63152000397 นางสาวมาณิดา เรืองมา

63152000398 นายมัจดี มะตือเงาะ

63152000399 นายบริพัฒน� เสนพรัต

63152000400 นางสาวซาดียะห� อาลี

63152000401 นายอุกฤษฎ์ิ หนูอุไร

63152000402 นางสาวโรสมารีน หะยีแวดือเระ

63152000403 นางสาวปAยะมาศ บิลภัตร�

63152000404 นางสาวสิรินยา ปลอดแก3นทอง

63152000405 นางสาวพิมปวีณ� สงจุน

63152000406 นางสาวเสาวลักษณ� ดวงสุวรรณ

63152000407 นางสาวสาลินี เมืองมามอง

63152000408 นางสาวเปJยทิพย� หลีบู

63152000409 นายอับดุลฮาดี กะลูแป

63152000410 นางสาวทิพวรรณ แก�วสาระ

63152000411 นางสาวนัสรีนทร� ซาซู

63152000412 นางสาวกานดา ตุดนายหนู

63152000413 นายวสันต� บุญยอด

63152000414 นางสาวนูรียันธ� สุหลง

63152000415 นายไซฟุลอารีฟ ซาแม

63152000416 นางอยูซ?ะ หะยีปJเย?าะ

63152000417 นางสาวมัณฑนา สันหลี

63152000418 นางสาวณัฐริกา เกตุมณี

63152000419 นางสาวซีตีซารอ ยีหะมะ

63152000420 นายภาณุฑัต ช3วยมณี
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63152000421 นางนภาพร จันทร�สงแก�ว

63152000422 นายอารีฟ วาแม

63152000423 นางสาวอาซีซะN ราเซะบิง

63152000424 นายภิมล รุ�งเจ็ดสี

63152000425 นางสาวรัศมี เหมสลาหมาด

63152000426 นางสาวศรัญญา แยนา

63152000427 นายวีรวัฒน� ไก3งาม

63152000428 นายศักด์ิกรินทร� เกลาฉีด

63152000429 นางสาวสกาวรัตน� ศรีวรรธนชาติ

63152000430 นางสาวไอเสาะ เปาะมะ

63152000431 นายธนดล ทองสมสี

63152000432 นางสาวอังคณา เยาว�ดํา

63152000433 นายเจนณรงค� ใบดอเลาะ

63152000434 นางสาวอรณี บูหมัด

63152000435 นางสาวรอกีเยาะ ดาลียา

63152000436 นางนุชฤดี ฉิมสังข�

63152000437 นางสาวสุวรรณี เจ?ะดอเลาะ

63152000438 นายอาดีฟ ดือราแมหะยี

63152000439 นายกิตติพงษ� รักงาม

63152000440 นางสาวพิมพ�สุภา คุณสุทธ์ิ

63152000441 นางสาวสุกานดา รอดหาร

63152000442 นางสาวอรอนงค� ทองบริบูรณ�

63152000443 นายสะบารี อาแว

63152000444 นายอาแซ กือจิ

63152000445 นางสาวบุญญรัตน� ดูดวง

63152000446 นางสาวอนุสรา มะดิเยาะ

63152000447 นางสาวชนิตา สุวรรณมณี

63152000448 นางสาวอริสา นวนแก�ว

63152000449 นายรณฤทธ์ิ ตุ�นสุวรรณ�

63152000450 นางสาวฮัสนะห� สุหลง
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63152000451 นายสุริยา บุญสุข

63152000452 นางสาวนิสรินทร� อับดุลรอแม

63152000453 นายสุกฤษฎ์ิ โชติธรรมโม

63152000454 นายสุทธิพงศ� ศรเดช

63152000455 นางสาวสุวนันท� ดอกรักษ�

63152000456 นางสาวน้ํามนต� ช3วยรักษา

63152000457 นางสาวณัฎฐณิชา เจ?ะเลาะ

63152000458 นางสาวณัฏฐณิชา แววสุวรรณ  �

63152000459 นางสาวทิพย�รัตน� พรหมจันทร�

63152000460 นางสาวปรีชญานันท� หนูมา

63152000461 นางสาวสโรชา แก�วคีรี

63152000462 นางสาวจิตสุภา รักขพันธ�

63152000463 นายวรพงศ� ขุนแพ3ง

63152000464 นางสาวทัศนีย� สุวรรณชมภู

63152000465 นายสรวิชญ� แสงจันทร� 

63152000466 นางสาวฉัตรฑริกา ดําแก�ว

63152000467 นางสาวจรรยพร สีทองแก�ว

63152000468 นายพุทธิวัฒน� ธนนิมิตร

63152000469 นายสุทิน คงทอง

63152000470 นางสาวศศิวิมล บุญลอย

63152000471 นางสาวศิริรัตน� ตรีเข�ม

63152000472 นางสาวเจ?ะรูฮานี ยามา

63152000473 นางทรายสุดา วรรณโชติ

63152000474 นางสาวจันจิมา รัตนพันธ�

63152000475 นางสาวศศิชา จินดารัตน�

63152000476 นางสาวพิกุลทิพย� สุวรรณกุล

63152000477 นางสาวจริยา อัสสนะ

63152000478 นางสาวพรพนา ศรีพรหมทอง

63152000479 นางสาววรัญญา ปAOนแก�ว

63152000480 นายนิอาซาน นิตีมุง
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63152000481 นางสาวอารียา พงษ�สกุล

63152000482 นางสาวชุติมา เพชรมะดัน

63152000483 นายอดิศักด์ิ พรหมมา

63152000484 นางสาวอมรรัตน� สมาน

63152000485 นางสาวภารศา แก�วสุกไส

63152000486 นายแวฮามะ แวยูโซะ

63152000487 นางสาวมาฆะ อร�ญดร

63152000488 นางสาวขวัญจิรา เพ็ชรพันธ�

63152000489 นายสุริยา แก�วศรี

63152000490 นางสาวปAยมาศ สุวรรณชาติ

63152000491 นายซาการียา ยีอาสะ

63152000492 นายจักรพันธ� คล�ายดอกจันทร�

63152000493 นายรุสลัน อาลีมีเน?าะ

63152000494 นายชัยวัฒน� ศรทอง

63152000495 นายลุกมาน มายิ

63152000496 นางสาวสุพิชญา เมธาชยานันท�

63152000497 นายนิธิศ ตรีรัตน�

63152000498 นางสาวนัฐติยา เศียรอุ3น

63152000499 นางสาวบุหงา หนูหนุด

63152000500 นางสาวนูรฮายาตี ดือเร?ะ

63152000501 นายณัฐพัฒน� จันทร�อักษร

63152000502 นางสาวณัฐกมล หลําจะนะ

63152000503 นางแสงระวี พานมี

63152000504 นางสาวต3วนซีลา สุรวาท

63152000505 นายอนุวัฒน� สุวรรณรัตน�

63152000506 นายอภิสิทธ์ิ ทองขุนแก�ว

63152000507 นายศักย�ศร แสงศรี

63152000508 นางวชิราภรณ� คงเต็ม

63152000509 นางนุชรินทร� สุวรรณเวช

63152000510 นางสาวปAติพร ปAOนมี
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63152000511 นายชูศักด์ิ วงศ�น�อย

63152000512 นางสาวอนีซ3า สะหีม

63152000513 นางสาวศุภิสรา แก�วยัง

63152000514 นางสาวสุไวบะห� เจะเเต

63152000515 นายทักษิณพิรุณ คําเลี้ยง

63152000516 นางสาวอาซีซะห� เมาะโมะ

63152000517 นายปรเมศวร� ทองตราชู

63152000518 นางสาวนันทวัน ปลาทอง

63152000519 นางสาวพัชรา วิเศษบุรุษ

63152000520 นางสาวรอฮานี ยาลา

63152000521 นางสาวรัชนีกรณ� หนูราช

63152000522 นางสาวกรกนก เพ็ชรมณี

63152000523 นายกิตติศักด์ิ โคตรพันธ�

63152000524 นางสาวกมลวรรณ เสือดี

63152000525 นายสกนธ� หนูแก�ว

63152000526 นายกฤษกร วิชิตพงค�

63152000527 นายธวัชชัย แสงหวาน

63152000528 นางสาววันทนีย� บุญสม

63152000529 นายสมศักด์ิ สุจริตธุระการ

63152000530 นางสาวจรัสศรี จันสรง

63152000531 นายรุสลัม สาแยตือปะ

63152000532 นายธันวเทพ สุวรรณโณ

63152000533 นายนพพล ขุนนุ�ย

63152000534 นายวรกร พรหมทัตโต

63152000535 นางสาวปAยะนุช น3วมหมุน

63152000536 นายปAยะรักษ� รังเสาร�

63152000537 นายศุภฤกษ� เบ็ญอับดุลหามิ

63152000538 นางสาวจันทิมา ดํามาก

63152000539 นางสาวศศิวิมล ม3วงมี

63152000540 นางสาวมาลินี จิตธนวัฒน�
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63152000541 นายรัชชานนท� สร�อยธรรมา

63152000542 ว3าที่ร.ต.หญิงเบญจณี จันทมาศ

63152000543 นางสาวสุชาวดี ไชยทิตย�

63152000544 นางโนรานี หะยีแยนา

63152000545 นางสาวสุวนันท� คงตุก

63152000546 นายซัยฟุดดีน ดิง

63152000547 นายทรงพล วิเชียรมณี

63152000548 นางสาวคณิสรา ขาวแปSน

63152000549 นายเจนณรงค� นิลมาส

63152000550 นางสาวซัยบะห� มะแซ

63152000551 นางสาวชนันธร พรมเต็ม

63152000552 นางกรรณิการ� ดําคง

63152000553 นางสาวเนตรชนก โตแทน

63152000554 นายนพรัตน� สุวรรณวงศ�มาลี

63152000555 นางสาวพีรดา ดําจันทร�

63152000556 นางอรวรรณ ทองศรีจันทร�

63152000557 นายทศพล คงแก�ว

63152000558 นางสาวนพรัตน� หนูจันทร�

63152000559 นางสาวณัฐชา พรหมจรรย�

63152000560 นางสาวภาวิณี สิงห�ทอง

63152000561 นางสาวเจะรอฮานี วันอิสะมะแอ

63152000562 นางสาววนัญญา เจ?ะยะหลี

63152000563 นายกฤษฎา จิตภักดี

63152000564 นางสาวเบญจวรรณ ชูพงศ�

63152000565 นางสาวณัฐวดี ศรีอินทร�

63152000566 นางสาวกรชนก เตยอ3อน

63152000567 นางสาวดวงใจ ตราโช

63152000568 นางสาวพิมพิศา ประยูรแก�ว

63152000569 นางสาวพรรณภา ณ ภิบาล

63152000570 นายณภัทร สว3างจันทร�
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63152000571 นางสาวสุมาลี ยูโซะ

63152000572 นางสาวสุพรรษา สร�อยสูงเนิน

63152000573 นางสาวเกศรินทร� คงไชย

63152000574 นายกิตติพงศ� แก�วชูทอง

63152000575 นางสาวณิชนันท� คงพิทักษ�ศิลปR

63152000576 นายวีรเชษฐ ซอและ

63152000577 นายอุสมาน ยูนุ?

63152000578 นางสาวฟารีดะห� เจะเตะ

63152000579 นางสาวรอบีย?ะ ดอเลาะ

63152000580 นางสาวดารากร แซ3เง�า

63152000581 นายแวรุสลัน แวดาราเซะ

63152000582 นางสาวอาสียา อาแว

63152000583 นายวรุฒ แสงอําไพ

63152000584 นายพศิณ กุลพัทธ�สร

63152000585 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีระบาย

63152000586 นายสมรรถ เสลา

63152000587 นางสาวสุวรรณี มามะ

63152000588 นายอาลูวี ซาฟAอี

63152000589 นายชาญณรงค� แก�วจํารัส

63152000590 นางสาววัชราภรณ� หลําหลี

63152000591 นายวันภัดด�ลี กาเซ็ง

63152000592 นางสาวศศิธร ทองทวี

63152000593 นางสาววีรนุช สาและ

63152000594 นายคอเละ บินยูเด็ง

63152000595 นายวิสุทธ์ิ สุวรรณนพรัตน�

63152000596 นายรอมีซู หะยีอุมา

63152000597 นางสาวรูซานา อมรพิมาน

63152000598 นางสาวอมตรส จันทร�แดง

63152000599 นางสาวซูรีนา บากา

63152000600 นางสาวนูรไอนี อามะ
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63152000601 นางสาวพิมพ�พิศา จันทรประสูตร

63152000602 นางสาวฟารีดา ละใบซอ

63152000603 นางสาวแวซูฮัยดา แวหะยี

63152000604 นางสาววิลาวัลย� สงเล็ก

63152000605 นายชาญณรงค� มิตสุวรรณ

63152000606 นายรฐนนท� ลิมปนานนท�

63152000607 นางสาวอุดมลักษณ� เซ3งลั่น

63152000608 นางสาวภัทรศยา ชนะสิทธ์ิ

63152000609 นางสาวอารียา เพิงใหญ3

63152000610 นางสาวฟาอีส?ะ สีดง

63152000611 นายศิภานนท� เกลี้ยงเก้ือ

63152000612 นายหัสนา น3วมเณร

63152000613 นางสาวสุไขญะ หีมอะดํ้า

63152000614 นายเอกชัย เครือแก�ว

63152000615 นายสุพัฒน� พรหมเทพ

63152000616 นางสาวคอรีเยาะ หะยีนาแว

63152000617 นางสาวศิตานันญ� ไชยสนธ์ิ

63152000618 นางสาววิภาวดี ชูภักดี

63152000619 นางสาวณัฐฐาพร ทองคํา

63152000620 นางสาวสารีฮัน เ จะบู 

63152000621 นางสาวภัทราวดี แก�วคงทน

63152000622 นางสาวบาจรีย� ชูรอด

63152000623 นางสาวกัณณิการ� หิรัญกรณ�

63152000624 นางสาวนภสร เสตะพันธ�

63152000625 นายอานนท� โยมเมือง

63152000626 นางสาวอารีณี หมีนสัน

63152000627 นายนิติศักด์ิ พรมคงแก�ว

63152000628 นางสาวมีสานี ยูโซะ

63152000629 นายปAOนชัย เกษสวัสด์ิ

63152000630 นางสาวอรัญญา ชูเท�า
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63152000631 นางสาวตัสนิม หะยีหะซา

63152000632 นายคเณศ ช3วยเทศ

63152000633 นายกฤช ปุนทะมุณี

63152000634 นางสาวมาลาตี อินทฤกษ�

63152000635 นางสาวเจนจิรา โพธิทัพพะ

63152000636 นางสาวกนกวรรณ ศรีเมฆ

63152000637 นางสาวเพชรวลัย อนุรัตน�

63152000638 นายณัฐวุฒิ ทองเนื้อเเข็ง

63152000639 นางสาวสุนิสา พิศแลงาม

63152000640 นางสาวซัลวานี แวนิ

63152000641 นางสาวตอยีบะห� ดาราแม

63152000642 นายโกวิทัตว� ชัยวงศ�

63152000643 นางสาวนิซง ยูนุ

63152000644 นายสุรศักด์ิ นพรัตน�

63152000645 นางสาวพาตีเม?าะ หะยีสะมะแอ

63152000646 นายธนวิชญ� ทองจืด

63152000647 นางสาวนริศรา ดาวมณี

63152000648 นายศุภณัฐ ราชภักดี

63152000649 นายวริทธ์ิ จิระพันธุ�

63152000650 นายมะยากี แวและ

63152000651 นางสาวสบันงา อาดหมัน

63152000652 นางสาวอัยลดา รอดรวยรื่น

63152000653 นางสาวอัญชิสา พูลเนียม

63152000654 ว3าที่ร�อยตรีหญิงณัฏฐา สุวรรณศิริ

63152000655 นางสาวสุทธิมา ดํารงศักด์ิ

63152000656 นางสาวณัฏยา จับจันทร�

63152000657 นางสาวเปมิกา หน3อนรินทร�

63152000658 นางสาวณัฐธิดา พรหมจันทร�

63152000659 นางสาวนูรีซัน อาแว

63152000660 นางสาวกมลทิพย� นวลขวัญ
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63152000661 นางสาวณัฐญมา บูเทศ

63152000662 นายอนิวัฒน� ลาเมาะ

63152000663 นางสาวยุวดี จันทวดี

63152000664 นายดนุพล ทองงาม

63152000665 นางสาวสโรชา ศรีขวัญ

63152000666 นางสาวรุ3งนภา เวียงชัย

63152000667 นางสาวนิตยา บัวทองจันทร�

63152000668 นางสาวศุภรัตน� พลวิริยะรังสรรค�

63152000669 นายสันติชัย สุโขพล

63152000670 นางสาวชฎาภา คําทอง

63152000671 นางสาวจารุกร ทองเรืองนิ่ม

63152000672 นางสาวสุภาวดี ทองคํา

63152000673 นางสาวนาตยา ลักษณาวงค�

63152000674 นางสาวฟูซียะห� กาแลซา

63152000675 นางสาวธนัชชา พ3วงพี

63152000676 นางสาวเจนจิรา เจียรเจริญ

63152000677 นางสาวสมฤดี เทพมณี

63152000678 นางสาวสรารัตน� คํานุชนารถ

63152000679 นางสาวนูรมี บากา

63152000680 นายธฤต หัสนันท�

63152000681 นางสาวปPณฑิตา ชูเนตร

63152000682 นางสาวจารุวรรณ หนูชู

63152000683 นางสาวกนกกาญจน� แซ3อึ้ง

63152000684 นายทิวากร นนทะสร

63152000685 นางสาวมารีแย สาและ

63152000686 นายอิมรอน เจ?ะอาลี

63152000687 นายวัชรพงศ� ตันติโกวิทย�

63152000688 นางสาวสุรีรัตน� คําแก�ว

63152000689 นายชารีฟ ชัยศิริ

63152000690 นายธนุพล ทองคีรี
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63152000691 นางสาวเนตรดาว หวันสู

63152000692 นางสาวรุ3งทิวา สุพร

63152000693 นายนนทพัทธ� ไกรแก�ว

63152000694 นางสาวมาลินี มีซา

63152000695 นางสาวจุฑาธิป ล3วนเต็ม

63152000696 นางสาวดาราวดี ด�ามทอง

63152000697 นางสาวฮานีซะห� ตาเละ

63152000698 นายเกรียงศักด์ิ หมานเก้ือ

63152000699 นางสาวศศินา สุวรรณมณี

63152000700 นางสาวศศิธร แก�วมอญ

63152000701 นายสิทธิชัย แก�วกําเหนิด

63152000702 นายสุไลมาน ลีลาอมรเดช

63152000703 นางสาวศรัณณี เจะมะ

63152000704 นายธวัชชัย แก�วหนูนวล

63152000705 นางสาวอัฟฟาน สะมาแอ

63152000706 นางสาวรอหานา บือราแง

63152000707 นางสาวอนุตรา ศรีวิลัย

63152000708 นายพจนกร ชินนา

63152000709 นางสาวกัญจนา กุลนิล

63152000710 นายวิเชียร จันทร�คง

63152000711 นางสาวภัควดี ขาวสุข

63152000712 นางสาวนุดี ต้ิงหวัง

63152000713 นายวิรัตน� วัดจัง

63152000714 นายอธิราช หลับจันทร�

63152000715 นางสาวสุกัญญา รําพึงนิตย�

63152000716 นายฐายศ บุญพาชนะศรี

63152000717 นายวรวุฒิ สอนคง

63152000718 นายวัชรพงศ� เพ็ชรแก�ว

63152000719 นายวชิรวิชญ� โต?ะขาว

63152000720 นางสาวสุชาดา ศรีทอง
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63152000721 นางสาวพัชรพร พงษ�ธัญญะวิริยา

63152000722 นางสาวก่ิงแก�ว มรรคคงคา

63152000723 นายอาหะมะ จิ

63152000724 นายวิทวัฒน� ศรีรอด

63152000725 นางสาวจันทนา อีตํา

63152000726 นายนพนเรศน� หมัดเลียด

63152000727 นายภัคธร เทพไพฑูรย�

63152000728 นางสาวลักษณา เด็นหลี

63152000729 นายกรวิชญ� ขวัญเทียร

63152000730 นางสาวประภาพร แก�วเสน

63152000731 นายจักรกฤษณ� อ3อนจันทร�

63152000732 นายอดิสร ศรีพัดช3วย

63152000733 นางสาวกนกพร คงกําไร

63152000734 นางสาวเบญจมาภรณ� เพชรรัตน�

63152000735 นางสาวสมฤทัย พรหมแก�ว

63152000736 นางพรภิมล ม่ันใจ

63152000737 นางสาวนิชาภา เก้ือชู

63152000738 นางสาวศศินุช บัวลา

63152000739 นายวรวินทร� ตูวิเชียร

63152000740 นางสาวบุษกร เกษตรกาลาม�

63152000741 นางสาววรัชยา ชลธารพิทักษ�

63152000742 นายสุรภาพ พลชัย

63152000743 นางสาวจุฑารัตน� คชรัตน�

63152000744 นางสาวณรินทรา บุญไสว

63152000745 นางสาวพัชรียา รัตนวรรณ�

63152000746 นางสาวพนาพร นิจศักด์ิ

63152000747 นายมูฮําหมัด บินนารี

63152000748 นางสาวศิรินทิพย� คงทอง

63152000749 นางสาวปAยะพร งามไตรไร

63152000750 นายวรังสันต์ิ สุขศรี
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63152000751 นายธนพงษ� ชายกุล

63152000752 นางสาววิภวานี คําตุ�ย

63152000753 นายอับดุลเลาะ มะยูโซะ

63152000754 นางสาวจุฬาลักษณ� ดําคง

63152000755 นางสาววรางคณา แก�วแจ3มแจ�ง

63152000756 นางสาวนริสรา อับดุลคานาน

63152000757 นายณัฐพล หมัดอะหิน

63152000758 นางสาวศุภรัตน� ทําเลดี

63152000759 นางสาวนุชนาฏ เพชรสุทธ์ิ

63152000760 นางสาววจี สีสังข�

63152000761 นายกันตภณ ชุมทอง

63152000762 นางสาวปาตีเมาะห� ยูโซะ

63152000763 นางสาวนุชนาถ พิศแลงาม

63152000764 นางสาวธัญญาลักษณ� จินดาวุฒิพันธ�

63152000765 นายอนุวิทย� พรหมมี

63152000766 นายธีรเดช พุ3มแก�ว

63152000767 นางสาวปณิตตรา ซกอิ๋น

63152000768 นางสาวกรกนก เชาวน�วานิชย�

63152000769 นายนิพันธ� ธรรมโกมลตรี

63152000770 นายทวีศักด์ิ ศรปPญญา

63152000771 นางสาวฟาดีละห� หะนิแร

63152000772 นางสาวเกศินี สังข�เพ็ชร�

63152000773 นายกิฟลี มามุ

63152000774 นางชัชฎา แปSนจุลสี

63152000775 นายไพเพชร ไพชํานาญ

63152000776 นางสาววรินธร ซ่ัวพันธ�

63152000777 นางสาวพรรณวดี ทองกุ�ง

63152000778 นายอามีน สายน้ํา

63152000779 นายนิธินันท� ชุมแสง

63152000780 นางสาวอาชียะห� สบูบก
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63152000781 นางสาวอัสวานี มะสุยี

63152000782 นางนงลักษณ� รังษีสว3าง

63152000783 นายไพรัช พรหมจรรย�

63152000784 นางสาวอุรารัตน� ต3อสกุล

63152000785 นายธารินทร� ทองแก�ว

63152000786 นางสาวกันตยา มุสิกะไชย

63152000787 นางสาวมัลลิกา นาฑี

63152000788 นายบาฮา รู ดิน บือ รี เม็ง สาวอ 

63152000789 นางสาวอรัญญา ปราบณรงค�

63152000790 นางสาวชมพูนิกข� อารีย�

63152000791 นายจิโรจ นิลหวัง

63152000792 นางสาวกาตีนี วาเงาะ

63152000793 นายอจลวิชญ� สงหนู

63152000794 นางสาวรัชชนันท� ศรีนวล

63152000795 นางสาวน้ําฝน หนูปลอด

63152000796 นางสุวรรณา เมืองราม

63152000797 นางสาวสวรรยา ทองอินทร�

63152000798 นางสาวอรุณี เล3งน้ําจืด

63152000799 นายกฤษณะ โอทอง

63152000800 นางสาวจิราภรณ� ช3วยศรีนวล

63152000801 นางสาวสุกัญญา ชุมนุ�ย

63152000802 นางสาวมนัญญา บัวก่ิง

63152000803 นางสาวนาตยา แก�วดํา

63152000804 นางสาวชุติมา หมัดจันทร�

63152000805 นางสาวลักษมี ไล3กสิกรรม

63152000806 นางสาวซารีฮะห� อาลี

63152000807 นางสาวเกตสุดา เพ็ชรนรินทร�

63152000808 นายไพรัตน� ผลมีบุญ

63152000809 นางสาวชวนพิศ ไฝมณี

63152000810 นางสาวชนากานต� ซุ3นเซ3ง
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63152000811 นางสาวศศินิภา ศรีสัยยาสน�

63152000812 นายปริญญา วรรณศักด์ิศิริ

63152000813 นายอํานาจ แซ3ลี้

63152000814 นางสาววรยา เพชรบริสุทธ์ิ

63152000815 นางสาวศิริวรรณ นาคเกตุ

63152000816 นายอติวิชญ� ช3วยดํา

63152000817 นายอรุณ เจะปอ

63152000818 นางสาวปPทมวรรณ จินะการ

63152000819 นางสาวสุรัญญา อีลา

63152000820 นายวีรพันธ� ทองขาว

63152000821 นายอภิสิทธ์ิ กัลปหา

63152000822 นางสาวมาลิซ3า สนิ

63152000823 นางสาวรมิตา เทพสุริบุญ

63152000824 นางสาวสิริทิพย� วงศ�สุรารักษ�

63152000825 นายมูฮัมหมัดซูน มาหะมะ

63152000826 นางสาวหทัยรัตน� สุดทุ3ม

63152000827 นายเอกอนันต� ใจสมุทร

63152000828 นางสาววรมน ลุ3งใส�

63152000829 นายพรชัย แซ3ล�อ

63152000830 นางสาวสุไฮดา อาบู

63152000831 นางสาวซอบารียะห� มะโน

63152000832 นางสาวเจนจิรา เทียนทอง

63152000833 นางสาวจันทนาพร สีดอกบวบ

63152000834 นางสาวดาราทิพย� เพชรอาวุธ

63152000835 นางสุรียานี สาและ

63152000836 นางสาวกมนวรรณ สายสินธ�

63152000837 นางสาวอาอีซะ โต?ะหมาด

63152000838 นายบาหากีม ตอเฮ

63152000839 นายวิวุฒิ มีปลอด

63152000840 นายฮีสา โกบปุเลา
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63152000841 นายมูฮําหมัดอิสฮา สิเดะ

63152000842 นายธีรวัฒน� เศียรอุ3น

63152000843 นางสาวจิราพร กาญชนะ

63152000844 นายอัคเดช สุขคง

63152000845 นางสาวปรียานุช จุลพงศ�

63152000846 นางสาวธัญญณี รอดภัย

63152000847 นางสาวรพีพรรณ เกิดพิมพ�

63152000848 นางสาวภัทรวดี ศรีสุข

63152000849 นายมาหามะ เจะเด็ง

63152000850 นางสาวชนนิกานต� รองเดช

63152000851 นางสาวนูรุลฮูดา สาเหาะ

63152000852 นางสาววรรณวิษา พรหมจินดา

63152000853 นางตรีสNุNNNคนธ� บิลังโหลด

63152000854 นางสาวมาเรียม เจะมะ

63152000855 นางสาววรรณวิศา กล3อมจิต

63152000856 นายจารุกิตต์ิ สินไชย

63152000857 นายมะรอกิ ยูโซ?ะ

63152000858 นางสาวตัสนีม เจ?ะอุบล

63152000859 นางสาวรุ3งระวี สุขทอง

63152000860 นางสาวศิริวรรณ นรากิจ

63152000861 นายวิทยา เรืองกิจชู

63152000862 นางสาวสุกัลยา ซ�ายขวา

63152000863 นางสาวฟAรเดาส� อาม?ะ

63152000864 นางสาวอทิตยา พรหมกา

63152000865 นางสาวต3วนอารีณี นิยามาร�

63152000866 นางสาวหนูจอย เศรษฐสุข

63152000867 นางสาวฮันนา ยะลา

63152000868 นางสาวสุธางศุ�รัตน� รักบางบูรณ�

63152000869 นางสาวนิซารีนา แวยะโกะ

63152000870 นายณรงค�ธร ยกฉวี
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63152000871 นางสาวเมธิศา ศรีมณียานนท�

63152000872 นายดนุพล แก�วสุข

63152000873 นางสาวสุไบดะห� สาและ

63152000874 นางสาวสาวิตรี จันทร�สว3าง

63152000875 นายกิตติพงค� มลิวรรณ

63152000876 นายอนันท� จันทมาศ

63152000877 นางสาวนิสุไรมะห� ยามาลี

63152000878 นายธีรัตน� ชูเลิศ

63152000879 นางสาวสิริเกศ แก�วสองเมือง

63152000880 นางสาวโสภา ย3างกุ�ง

63152000881 นางสาวจันทร�จิรา ขําอ3อน

63152000882 นางสาวอาภาภัทร เกษรสวัสด์ิ

63152000883 นางสาวรอมือละ เจะเลาะ

63152000884 นางสาวคอลีเย?าะ เจะฮะ

63152000885 นายอนุรักษ� พานทอง

63152000886 นางสาวบงกชธร แสงจันทร�

63152000887 นางสาวฟาซียะห� ดอเลาะ

63152000888 นางสาวสุไฮดา อดุลย�พิมาน

63152000889 นางสาวสุกัญญา เผือกผ3อง

63152000890 นางสาวสุกันยา สุทธิการ

63152000891 นางสาวอภิญญา รัตนรังษี

63152000892 นายฉัตรชัย แสงอ3อน

63152000893 นางสาวอรอนงค� เพ็ญจํารัส

63152000894 นางสาวตวนซัลวาณี ตวนแม

63152000895 นางสาวตอวีละห� มะดีเยาะ

63152000896 นางสาวอารยา อาลี

63152000897 นายวิทยา พินธุแก�ว

63152000898 นายพงศ�ภัค รัตนช3วย

63152000899 นายชัชชัย ปานปSอง

63152000900 นางสาวนฤบล กาลาศรี
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63152000901 นางสาวมารีนี เจ?ะตาเย?ะ

63152000902 นายจักรกฤษ วงษ�สนิท

63152000903 นางสาวภิญฐิดา จันทร�เดิม

63152000904 นางสาววราภรณ� บุษบิน

63152000905 นางสาวซามีลา นิม๊ิ

63152000906 นายกรีฑาพล ศิริโสภณ

63152000907 นางสาวพนิดา มาศเมฆ

63152000908 นางสาวอัญชนา จิตรเวช

63152000909 นางสาวปนัสยา มูณี

63152000910 นางสาวธนิดา วงศ�ชนะ

63152000911 นายอิทธิภัทร สิงห�จินดา

63152000912 นางสาวนาตยา รุ3งเรือง

63152000913 นางสาวคอรีเยาะ อาแว

63152000914 นางสาววาสนา นาทุ3งนุ�ย

63152000915 นางสาวณัฐญา มนตรีเจริญ

63152000916 นายกรพจน� บุญขวัญ

63152000917 นางสาวสิรินุช เอียดจับ

63152000918 นางสาวสุไวดาห� อาแว

63152000919 นางสาวฮาบีบะห� หะยี

63152000920 นางอรฤดี แก�วประสิทธ์ิ

63152000921 นางสาวนาฎอนงค� กูมุดา

63152000922 นางสาวสุนิษา รอดรัตน�

63152000923 นางสาวชัญญานุช เอี่ยมสุวรรณ

63152000924 นางสาวนูรฮูดา การาหมัด

63152000925 นางสาวฟาตีเม?าะ พงค�พยัก

63152000926 นางสาวจุฑารัตน� พูลสมบัติ

63152000927 นางสาวสุนิษา วิเชียรบุตร

63152000928 นางสาวพิรฎาภรณ� รังเสาร�

63152000929 นางสาวนาถลดา ทรงเมือง

63152000930 นายเทียนชัย พรมเล็ก
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63152000931 นางสาวคะนึงนาถ แก�วละเอียด

63152000932 นายธีรพงศ� จริงจิตร

63152000933 นางสาวอุดมลักษณ� หนูเล็ก

63152000934 นางสาวนรีรัตน� วงประดิษฐ

63152000935 นางสาวกาญจนาพร กตัญรัตน�

63152000936 นางสาวพรทิพย� ใสบริสุทธ์ิ

63152000937 นางสาวอรพินท� ศรีบุญคง

63152000938 นางธัญญวรรณ คงทอง

63152000939 นางสาวดารุณี นาหมาด

63152000940 นางสาวอามีเน?าะ สาและ

63152000941 นางสาวเคญ3า หมัดอารี

63152000942 นายซาการียา พุทธเสน

63152000943 นางสาววิชุดา วงค�ถาวร

63152000944 นางสาวขวัญเรือน โอชเสน

63152000945 นางสาวนุชจรี เพชรกาศ

63152000946 นางสาวพนิดา แก3นบุญ

63152000947 นางสาวรอมล?ะ หะยีสาและ

63152000948 นางสาวไคโรอีซือมะห� สือรีกือจิ

63152000949 นายกฤต นัย อาจไพรินทร� 

63152000950 นางสาวจุรีภรณ� พิษพรรณ�

63152000951 นางวรรณวิษา ราชเสนา

63152000952 นายนันทวุฒิ หนูอุไร

63152000953 นายอภิสิทธ์ิ แก�วชูทอง

63152000954 นางสาวเมวีญา ธรรมแพทย�

63152000955 นางสาวอลิษา ฤทธิเกษร

63152000956 นางสาวระวิวรรณ ยาจาติ

63152000957 นางสาวฮายามี อาแซ

63152000958 นางสาวนุชนาฎ บอลังโหลด

63152000959 นางสาวสิริภัส วนะกรรม

63152000960 นางสาวกาญจนา แก�วรัตน�
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63152000961 นายมนูญ ราชกิจจา

63152000962 นางสาวบัณฑิตา สิทธิผล

63152000963 นางสาวกิรณา เพ็ชรรัตน�

63152000964 นายวัชรินทร� ณรงค�รัตน�

63152000965 นางสาวเยาวนีย� เลี้ยงพันธุ�สกุล

63152000966 นายศุภฤกษ� เพชรสุวรรณ

63152000967 นางสาวเกศสุรีย� สระแก�ว

63152000968 นางสาวพรทิพย� ศรีปาน

63152000969 นางสาวยาราณี มูนา

63152000970 นางสาวแอปติน3า หมาดหมีน

63152000971 นายเพชรรักษ� พัฒจันทร�

63152000972 นายคําผล มีเสน

63152000973 นางสาวพรภิมล ชํานาญแทน

63152000974 นางสาวมาระตี หมัดโต?ะสัน

63152000975 นางสาวขวัญตา ชื่นกลิ่น

63152000976 นายมูฮําหมัดซุบรี อาเยาะแซ

63152000977 นางสาวรอซือณี ดอเลาะ

63152000978 นางสาวนิฮาวาตี สาอุ

63152000979 นางสาวไซนุร� ดือเระ

63152000980 นางสาวลักขณา เวชญาสิทธ์ิ

63152000981 นางสาวจารุวรรณ คงวัดใหม3

63152000982 นางสาวน้ําฝน ทองพันธุ�อินทร�

63152000983 นางสาวอารยา มนูญดาหวี

63152000984 นายธนิศร� แซ3จิว

63152000985 นางอลิศา พุมนวล

63152000986 นางสาวศิริพร ทองคีรี

63152000987 นายศักตชัย คงแก�ว

63152000988 นางสาวกนกกานต� ยกศิริ

63152000989 นางนภาวรรณ เกตุหลํา

63152000990 นางสาวอนิสรา ดําชื่น
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63152000991 นางสาวซีตีคอลีเยาะ พงค�ษา

63152000992 นางสาววิภารัตน� ไชยวงศ�

63152000993 นางสาวสุภญาณี ธรรมชาติ

63152000994 นายสาลาฮูดิง โกะอาลี

63152000995 นายอารีซี ปูโย?ะ

63152000996 นางสาวหัทยา แซ3เนียน

63152000997 นางสาวญาณิศา ธรรมใจ

63152000998 นายธวัชชัย จันทร�แดง

63152000999 นายธนศักด์ิ พิรุณ

63152001000 นางสาวหฤทัย นุ3นสุวรรณ

63152001001 นางสาวซากีนี ดือราซอ

63152001002 นายสิทธิชัย สันสน

63152001003 นางสาวแสงนภา เจริญพงศ�

63152001004 นายจักร พงศ� ขุนลักษณ�

63152001005 นางนูรียะฮ� เจ?ะดู

63152001006 นางสาวรอยพิมพ� ชุมบุญ

63152001007 นางสาวมาณีลา สาและ

63152001008 นางสาวสุไรดา เหม?าะแม

63152001009 นางสาววิภาวดี บุ3งอุทุม

63152001010 นางสาวอริสรา ถนอมกาย

63152001011 นายวรพงษ� แต�มทอง

63152001012 นางสาวชลิดา ย้ิมแก�ว

63152001013 นายเฉลิมพล เอียดวุ3น

63152001014 นางสาวเสาวลักษณ� หนูด�วง

63152001015 นายสมมาตร หมัดหมัน

63152001016 นางสาววนิดา ทองกุ�ง

63152001017 นางสาวอาญีลา มะแซ

63152001018 นายศุภชัย วงศ�ภักดี

63152001019 นางสาวนวลวรรณ� พงสกุล

63152001020 นายกิตติศักด์ิ บัวชื่น
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63152001021 นางสาวนีรชา นาวาเดช

63152001022 นางสาวกมลชนก ศรีโยธา

63152001023 นางสาวนุชนาถ บุญมาก

63152001024 นางสาวอนุศรา แก�วขอมดี

63152001025 นางสาวอรุณี เล3าเลิศ

63152001026 นางสาวภัทรวรรณ เจริญภักดี

63152001027 นายนิรุจน� ชิตชลธาร

63152001028 นางสาวบุรินทร�ญา ต�Nมชู

63152001029 นางสาวซอบารียะห� หะยีสามะ

63152001030 นางสาวอารียา มามุ

63152001031 นายสุลกีพลี อาลี

63152001032 นางสาวหงส�ระวี ศิริมงคล

63152001033 นางอรอุมา คงยอด

63152001034 นางสาวสุภาพร คงหนู

63152001035 นางจามจุรี ณ สงขลา

63152001036 นางสาววิริญญา เพ็งมี

63152001037 นางสาวกัญญ�วรา เดชะ

63152001038 ว3าที่ร�อยตรีเจริญ รอดดวง

63152001039 นางสาวสตรีรัตน� พรหมดํา

63152001040 นางสาวนุสรา หนูนวล

63152001041 นางเมธาวี มีสู

63152001042 นายมูฮัมมัดสุกรี มามุ

63152001043 นางสาวนูรีซัน กามิน

63152001044 นางสาววัชรวรรณ ณ ถลาง

63152001045 นายพีรเดช เรืองถนอม

63152001046 นางสาวพัชรินทร� เภาจินดา

63152001047 นายธนวัฒน� คงยอด

63152001048 นางสาวซาลีฮะ มะยี

63152001049 นางสาวนูรีซัน เจ?ะยะปาร�

63152001050 นายธีรยุทธ� สุทธิพงค�
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63152001051 นายธีรสิทธ์ิ กิตติวิทยากุล

63152001052 นายประกิจ ย3างกุ�ง

63152001053 นางสาวธัญกร ถนอมจิตร

63152001054 นางสาวรูซีด?ะ เจ?ะแว

63152001055 นายไตรภพ คงชุม

63152001056 นางสาววีรยา บิลอะหลี

63152001057 นางสาวกนกจรส ขันแก�ว

63152001058 นางสาวกชพรรณ ยอดแก�ว

63152001059 นางสาวปทุมวรรณ เพชรศรี

63152001060 นางสาวคอรีเยาะ อาบูวะ

63152001061 นายภาณุวัฒน� ขาวสุด

63152001062 นางสาวนันทรัตน� เทพไชย

63152001063 นายมาโนชญ� วีระชาญชัย

63152001064 นางสาวนฤมล ไชยถาวร

63152001065 นางสาววิชุตา ฮั่วลี้

63152001066 นางสาวนุคอรือบี กาเราะ

63152001067 นางสาวพัทรา บุญช3วย

63152001068 นางสาวสุไรด?ะ เหมเด็น

63152001069 นางสาวอรอุมา ฝSายเส็ม

63152001070 นายศักด์ิสิทธ์ิ ดําแดง

63152001071 นายฤทธิเดช เนียมเกตุ

63152001072 นางสาวสูวัยบะห� เบ็ญนา

63152001073 นางสาวกรรณิการ� สุขหอม

63152001074 นางสาวจิราวรรณ สงคราม

63152001075 นางสาวปภัสสร แก�วจังหวัด

63152001076 นายสถาพร รอดอินทร�

63152001077 นางมิชุดา สังแท3น

63152001078 นางสาวนัชรี หมุดหมัด

63152001079 นางสาวโยษิตา อาษากิจ

63152001080 นางสาวกนกรัตน� ศรีอักขรกุล
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63152001081 นายอรรถพล ไชยคีรี

63152001082 นางสาวสกุณา คํานุชนารถ

63152001083 นางสาวนวอัปสร เรืองมาก

63152001084 นางสาวพรชิตา นาวาเดช

63152001085 นายศตวรรษ จันทรเสนากุล

63152001086 นางสาวภาวิตา พิทักษ�

63152001087 นางสาวสตรีรัตน� บุญวันนา

63152001088 นางสาวมาริสา เสมรึก

63152001089 นายศุภพล สุวรรณชวลิต

63152001090 นายปรเมษฐ� หนูทราย

63152001091 นางสาววรรดี รัตนศิลา

63152001092 นางสาวพนิดา สุวรรณชาตรี

63152001093 นายอรรถพล นิลมาส

63152001094 นายศุภชัย ชอบแต3ง

63152001095 นายกิตติวิทย� ตรีพันธ�

63152001096 นายแวเซ็ง บราเฮม

63152001097 นายธเนศ สหะวิริยะ

63152001098 นายจิรวัฒน� มโนสถาพร

63152001099 นางสาวสุพรรณิการ� แดงวิไล

63152001100 นายอดิสรณ� เปาะสู

63152001101 นางสาวซอฟJยะห� สาและ

63152001102 นางอาภากร หัฐพจน�

63152001103 นางสาวกมลกานต� บุญทองสังข�

63152001104 นางสาวนาเดีย ศิริพิพัฒน�สกุล

63152001105 นางสาววนิดา ละอองจิตร�

63152001106 นายนิพนธ� สุวรรณ�

63152001107 นายพัฒนสิทธ์ิ หุนแดง

63152001108 นางสาวรัชฎา ยอดเปWนชัย

63152001109 นายเมธาสิทธ์ิ รัตนอุไร

63152001110 นางสาวแสงระวี สุดเอื้อม
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63152001111 นางสาวรูซีย?ะ เจ?ะโว?ะ

63152001112 นายวันอามาน เหาะแอ

63152001113 นายส3งสุข แก�วจ�ง

63152001114 นางสาวรัตติยา อภัยมณี

63152001115 นางสาวนาสือเตาะ มะแม

63152001116 นางสาวรติมา ชูศรี

63152001117 นางสาวสุพัตรา แก�วรุ3ง

63152001118 นายซูการ�นา ดรอแม

63152001119 นายอัฟฟาน กาเหย็ม

63152001120 นายศักดินนท� กระจ3างแผ�ว

63152001121 นางสาววราภรณ� ทองพันธ�

63152001122 นายทรงศักด์ิ เวชสิทธ์ิ

63152001123 นางสาวซูรีดา ยูนุ

63152001124 นางสาวธารวิมล ชลภักดี

63152001125 นางสาวอรรวี ตรือแน

63152001126 นายติตานนท� ไชยแก�ว

63152001127 นายอาหามะเทาฟAก ซองโก?ะ

63152001128 นางสาวอุ3นกมล สิตะรุโณ

63152001129 นางสาวแมกือลือซง มากะ

63152001130 นางสาวสรารัตน� หมาดหมีน

63152001131 นางสาวเจมจิรา พรหมเจียม

63152001132 นายศุภดิตถ� โชคอํานวย

63152001133 นางสาวนุรอายนิน เปาะกา

63152001134 นางสาวทัศนีย� พรหมทอง

63152001135 นางสาวสุชาดา หวังดี

63152001136 นางสาวฮันนาน สาเมาะ

63152001137 นางสาวบุษกร จันทบุรี

63152001138 นายนันทิพัฒน� ล3องแก�ว

63152001139 นายไกรสร ช3างเหล็ก

63152001140 นายสันทัต บุญณกูล

หน�า 38 จาก 167                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63152001141 นางสาวรชพรพรรณ เล3ทองคํา

63152001142 นางสาวพรวรรณ ศรีสว3าง

63152001143 นายพงษ�เพชร อินทรักษ�

63152001144 นายทาวฟJค เจะมูซอ

63152001145 นางสาวรอตีพ?ะ อูมาโมง

63152001146 นางสาวอภิชญา เลขะจิตร

63152001147 นางสาวณัฐชยา อินบุญส3ง

63152001148 นายชานนท� เตโช

63152001149 นางสาวชลธิชา หาญณรงค�

63152001150 นางสาวนูรมี บาซอ

63152001151 นางสาวนิโลบล ลิ่มบริบูรณ�

63152001152 นางสาวชุติญา สุระคําแหง

63152001153 นางสาวพาตีเมาะ มะแซ

63152001154 นางสาวมุมีนะ ยุตะเด็ง

63152001155 นายฤทธิเกียรติ สังสนิท

63152001156 นายสุริยา แก�วเกาะสะบ�า

63152001157 นางสาวปAยะมาศ โชคคณาพิทักษ�

63152001158 นายอับดุลเลาะห�นาวาวี เจะเมาะ

63152001159 นายจิรกฤต เพ็งช3วย

63152001160 นายอนุวัฒน� สุวรรณพิมล

63152001161 นางสาวนาเดีย มะเซ็ง

63152001162 นางสาววิภารัตน� เทพวัน

63152001163 นางสาววริสา ดําสี

63152001164 นายจุรินศักด์ิ นวลแก�ว

63152001165 นายภัทรภิวัฒน� หนูเกาะทวด

63152001166 นางสาวแวนูรไลห�ล3า แวเย็ง

63152001167 นายอีรฟานดี บอสู

63152001168 นางสาวปAยะดา ช3วยสุรินทร�

63152001169 นางสาวภัทรพร สุขนุ�ย

63152001170 นายชยพล ปลอดปล�อง
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63152001171 นางสาวกชกร คงชู

63152001172 นางสาวมัสยา เหมสนิท

63152001173 นางสาวทานตะวัน ไหมคง

63152001174 นางสาวภัทร�ศยา บุญสนิท

63152001175 นายอาสลัน เจ?ะโซ?ะ

63152001176 นางสาวอาตี ยะ ห� กาลอ

63152001177 นางสาวเจนจิรา ฉิมแสง

63152001178 นางสาวภัทรวดี อินทเอิบ

63152001179 นายธนาวุฒิ จันทรมโณ

63152001180 นางสาวกรรณิการ� สุวรรณอินทร�

63152001181 นางสาวกัญญาภัค เที่ยงธรรม

63152001182 นางสาวยุภา หีมปอง

63152001183 นายอภินันท� เจ?ะเต?ะ

63152001184 นางสาวหนึ่งฤทัย นวลศรี

63152001185 นางสาวศันสนีย� สตอปา

63152001186 นางสาวซอปวานี ยูโซ?ะ

63152001187 นางสาวฮามีด?ะ ดอกา

63152001188 นายภวินท� เวชพิทักษ�

63152001189 นางรวีวรรณ แก�วมรกต

63152001190 นางสาวชุติภา หนูชู

63152001191 นางสาวต3วนคอรีเยาะ รอมัน

63152001192 นายคเณต เทพกําเนิด

63152001193 นางสาวอัญชลี อรัญญเวศ

63152001194 นางสาวพิมพ� ใจ ขวัญนา

63152001195 นางมารีเยาะ แปะแนะ

63152001196 นายอนิรุจน� เก้ือเพชรแก�ว

63152001197 นางสาวชนิดา ปAโย

63152001198 นางสาวอนุสรา หนูริง

63152001199 นางสาวชลิดา สัมฤทธ์ิ

63152001200 นางสาวผุสดี จําปาสิทธ์ิ

หน�า 40 จาก 167                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63152001201 นางสาวศิริวรรณ นนทิกาล

63152001202 นางสาวภัทรพรรณ คงไข3

63152001203 นายกมลพันธ� ขวัญนุ�ย

63152001204 นายนพดล ทองวงศ�

63152001205 นางสาวจิรนันท� โกศล

63152001206 นางสาวมิรันตี จันทรสนิท

63152001207 นางสาวปจาณีย� จํานงค�

63152001208 นายมูฮําหมัดซอบรี ฮามะ

63152001209 นายชัยวัฒน� นาคสง3า

63152001210 นางสาวสุภาวดี ไพโรจน�

63152001211 นางสาวจิรัชญา ขุนศรี

63152001212 นางสาวฮุสนาร� เจะยะ

63152001213 นางสาวสุรีรัตน� แซ3ลิ้ม

63152001214 นายธนะกิจ สิงพา

63152001215 นางสาวจิราวรรณ ชั่งเกตุ

63152001216 นายวรวุฒิ สุขบูรณ�

63152001217 นายมูฮําหมัดนูร� สะรี

63152001218 นายณัฐวุฒิ ด�วงทอง

63152001219 นายตามีซี สาเม?าะ

63152001220 นางสาวสาริศา ปฏิสุวรรณ

63152001221 นางสาวรัตติยากร ย่ีโส

63152001222 นายณัฐพงศ� อรุณวงค�

63152001223 นางสาวตอยีบ?ะ บินดอเลาะ

63152001224 นางสาวอาฟJนี สะอิ

63152001225 นายกันตพงศ� ดวงจินดา

63152001226 นายนฤพนธ� สายแก�ว

63152001227 นางสาวชลธิชา ทองฤทธ์ิ

63152001228 ว3าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ� บุญเทพ

63152001229 นางสาวนูรีตา ตาเยะ

63152001230 นายณัฐพงศ� รุยไกรรัตน�
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63152001231 นางจิตภิรมย� วงศ�กระจ3าง

63152001232 นายวิเชียร วิทยสุนทร

63152001233 นางสาวนฤเมาะ มะการอ

63152001234 นางสาวแสงแข โกมลตรี

63152001235 นายธนากร สว3าง

63152001236 นายอติภัทร ใบงาม

63152001237 นางสาวสุภาวัณ แก3นเจริญ

63152001238 นางสาวสุชาดา ด�วงฉุย

63152001239 นายรอฮีมิน ยะโกะ

63152001240 นายมูหมัดนาเซ เจ?ะดาแม

63152001241 นางสาวดวงฤทัย กรอดสุย

63152001242 นางสาวอุษณีนาถ ปรางดํา

63152001243 นายอพันดี เจ?ะฮามะ

63152001244 นายชัยวัฒน� สกุลทอง

63152001245 นางสาวภัทรสุดา ทองเอียด

63152001246 นางสาวจุฑาทิพย� พรหมภักดี

63152001247 นายเจริญชัย สิงหพล

63152001248 นายทวีวัฒน� นวนละออง

63152001249 นายจิรเวช ไชยวรรณ

63152001250 นายรณรงค� ศรีเกตุ

63152001251 นายซูหัยมี มาน?ะ

63152001252 นายเอกรัตน� สุวรรณรัตน�

63152001253 นางสาวพรพิมล สว3างวงศ�

63152001254 นายอภิสิทธ์ิ พร�อมมูล

63152001255 นางสาวจรรยารักษ� สุวรรณ

63152001256 นางสาววิรัญชนา ทองคํา

63152001257 นายเทพกร จันทสุวรรณโณ

63152001258 นายคํารณ ปPกดอกไม�

63152001259 นางสาวนาดียะห� มะดิง

63152001260 นางสาวสุดหทัย เสนาพล
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63152001261 นายชาติณรงค� ชูวิจิตร

63152001262 นางสาวเจนจิรา ไฝขาว

63152001263 นางสาวฮาลีมัฮ บาเหะ

63152001264 นางสาวภิรัญญา พรหมเทพ

63152001265 นางสาวมาซือกะห� ละแม็ง

63152001266 นางสาวมานิตา หมุนนุ�ย

63152001267 นายชารีฟ หมัดเบ็ญยีหมาน

63152001268 นายธนกร บุญผลึก

63152001269 นายคมกฤช กาญจนมณี

63152001270 นางสาวสินีนาถ เด็นหลี

63152001271 นางสาวเพ็ญนภา ศรีวรรณ

63152001272 นายศตวรรษ ลิ่มวงค�สวัสด์ิ

63152001273 นางสาวปAยวรรณ สีนาเคน

63152001274 นางสาวโสรายา มักตาร�

63152001275 นางสาวโชติกานต� จันทร�วิไชย

63152001276 นายธงชัย เร3สัน

63152001277 นายศิริพร ทองเพชร

63152001278 นายฮานีฟ จุลยานนท�

63152001279 นายอณันฒา พงษ�ด�วง

63152001280 นางสาวมัสซี เจ?ะมาโซ

63152001281 นายพงศธร ยามาเจริญ

63152001282 นายเกียรตธนวัฒน� ศรีธรรม

63152001283 นางสาวประภัสสร จันทภาโส

63152001284 นางสาวคอไซหม?ะ สือรี

63152001285 นางสาวณิขากร ปุยรุก

63152001286 นายอัมรัน แซะเฮง

63152001287 นายทนงศักด์ิ พินจอหอ

63152001288 นางสาวซานีลา กือจิ

63152001289 นายโชติรส สังข�ทอง

63152001290 นางสาวพัชรี อนุรักษ�กวิน
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63152001291 นายอัครเดช สุขรา

63152001292 นางสาวนอร�ฮาซีลา เถาะ

63152001293 นางสาวนอเม?าะ มหากริช

63152001294 นางสาวณญาดา อินทชาติ

63152001295 นางสาวจิรกิตต์ิ เหมือนทองเก้ือ

63152001296 นายทัณพัทธ� ศรีสุข

63152001297 นางสาวอาอีดะห� บือแย

63152001298 นายณฤชล สุขสวัสด์ิ

63152001299 นางสาวไอลดา น3วมสําลี

63152001300 นางสาววันเพ็ญ อ3อนรอด

63152001301 นายอัมรินทร� สะมะบุบ

63152001302 นางสาวจรวยพร ขาวแก�ว

63152001303 นายซูไลมาน เจ?ะมะ

63152001304 นางสาวอารณีย� ถาวรศรี

63152001305 นางสาวซารีนา มามะ

63152001306 นายอดินันท� แสนสระ

63152001307 นางธีรกานต� ศรีชะวะ

63152001308 นางสาวปาณิสรา จันทร�หนู

63152001309 นางสาวธิดาภรณ� ขุนราช

63152001310 นายอัสมี ซอแนะ

63152001311 นางสาวลาวาตี เขตเทพา

63152001312 นางสาวคุณัญญา แก�วขอมดี

63152001313 นางสาวฟาดีละ ฮามะ

63152001314 นายณัฐวุฒิ หนูอิ่ม

63152001315 นางสาวอุไรวรรณ สุกพุธ

63152001316 นายธีรพงษ� ศรีทวี

63152001317 นางสาวมาซียะ ดือเลาะ

63152001318 นางสาวนิซาบีเร?าะ สะเตาะ

63152001319 นางสาวอัสรีนา หะแว

63152001320 นางสาววิภาวี แก�วชุมแสง

หน�า 44 จาก 167                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63152001321 นางสาวพรกมล ทับจิตร

63152001322 นางสาวปพิชญา สาระอาภรณ�

63152001323 นางสาวพรพนา ซังทราสิต

63152001324 นางสาวจุฑาภรณ� สุวรรณชาติ

63152001325 นายณัฐวัชร ทวีวงศ�

63152001326 นางสาวกามิละ จิ

63152001327 นางสาวพาซียะ บาโฆะ

63152001328 นางสาวซูซานา อาซิบ

63152001329 นายอดิศักด์ิ มรรคถาวร

63152001330 นางสาวลลิตา ซุ3นเซ3ง

63152001331 นางสาวรัชนีวรรณ พงษาวดาร

63152001332 นางสาวอัญชิษฐา คงจิตรวิทยา

63152001333 นายพลัฎฐ� ทองขาว

63152001334 นางสาวพลอยไพลิน จุมากุล

63152001335 นางสุธิตา หวังขะเด3

63152001336 นางสาววราภรณ� ผลผลา

63152001337 นางสาววรรณวิสา ขุนอักษร

63152001338 นางสาวนฤทัย ไชยภูมิ

63152001339 นายชญานนท� สุวรรณพฤกษ�

63152001340 นางสาวอรอุมา นาคนิคาม

63152001341 นางสาวกัณฐาภรณ� อ3อนอุ3น

63152001342 นางสาวยามีลา สะอิ

63152001343 นางสาวมารียะห� เจ?ะแล

63152001344 ว3าที่ร�อยตรีหญิงปฏิมากร โกตัน

63152001345 นางสาววลัยลักษณ� เรืองจันทร�

63152001346 นางสาวดวงนภา พรหมคง

63152001347 นางสาววิรัตน� นระโต

63152001348 นางสาวพนิตนาถ เพ็งสุวรรณ

63152001349 นายสุรเชษฐ� เกษมพิสิทธ์ิ

63152001350 นางสาวปุณฑรา กลิ่นมุสา
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63152001351 นางสาวศรัณยา พูนเอียด

63152001352 นายวสันต� ขํานุรักษ�

63152001353 นางสาวสุไรดา แวยูโซ?ะ

63152001354 นายอนันต� ทองเนื้ออินทร�

63152001355 นางสาวกัลยานี สุเทพ

63152001356 นายมูหามัดเสาดี ซา

63152001357 นางสาวอลิษา ทองแปSน

63152001358 นายจักรพัฒน� เพ็ชรทอง

63152001359 นางสาวกชกร ล�วนมณี

63152001360 นายอนุพงษ� ไวยรัตน�

63152001361 นายคัมภัน เจตนา

63152001362 นายสะอุดี อาแว

63152001363 นางสาวศุภรัตน� โกมลตรี

63152001364 นายอาซีกิม สามะเด็ง

63152001365 นางสาวกมลวรรณ� เจะมะ

63152001366 นางสาวยูซีตอห� ยีอา

63152001367 นายกอบกิจ อารีบําบัด

63152001368 นางสาวสุดารัตน� อุทัยเกษม

63152001369 นางสาวสบันงา สามารถ

63152001370 นางสาวณัฐติกานต� เตยแก�ว

63152001371 นางสาวโรซีต�า สนิ

63152001372 นายฟาอีส สาลี

63152001373 นายพุฒิพงศ� เรืองยังมี

63152001374 นางสาวคัสมา มะมิง

63152001375 นางสาวจุฑารัตน� สมใจ

63152001376 นายศีลพันธ� แซ3โฮ3

63152001377 นางสาวนาสีเราะ อะแซ

63152001378 นางสาวชลธิชา นุ�ยสมัน

63152001379 นางสาวมูรณี มายิ

63152001380 นางสาวซัยนับ มะบายะ
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63152001381 นางสาวเพ็ญทิพย� ภูมิสิริรัฐ

63152001382 นางสาวอาซีซะฮ� มะนอ

63152001383 นายสุรัตน� ปาเนาะ

63152001384 นางสาวสุนิษา แก�วบังสังข�

63152001385 นางสาวตูแวซารีนา มะแตนิง

63152001386 นายสราวุธ จุลจินดา

63152001387 นางสาวมาวิณี คงปาน

63152001388 นางสาวสิริพัชร โกบปุเลา

63152001389 นายพัทธพล สําเร

63152001390 นางสาวสาลูมา โตะหัด

63152001391 นางสาวกัสมานี หวันหมุ

63152001392 นางสาวซูรียา ยูนุ?

63152001393 นายสุเมธ ทองฤทธ์ินุ3น

63152001394 นางสาวเสาวณีย� นิติศิลปRพงษา

63152001395 นางสาวศุภลักษณ� ชูละเอียด

63152001396 นายสถาพร ศิรินุพงศ�

63152001397 นางสาวจิตรลัดดา เพชรปลอด

63152001398 นางสาวกัญญาภัทร ชูตรี

63152001399 นางสาวศศิวิมล เครือเตียว

63152001400 นายนฤชิต หนูเพชร

63152001401 นายสุมนัสศักด์ิ ใหม3แดง

63152001402 นายพงศ�ธร ชูชาวนา

63152001403 นางสาวธัญญภรณ� คงอาวุธ

63152001404 นางสาวนูรียะห� เจะอามะ

63152001405 นางสาวเบญจวรรณ เนินทอง

63152001406 นายสถาพร การามหิโต

63152001407 นางสาวอรทัย ทองบุญยัง

63152001408 นางสาววรรณา หลังยาหน3าย

63152001409 นางสาวรวิชญา จันทร�ประไพ

63152001410 นางสาวเกษณี พรมนุ�ย
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63152001411 นายธนัช เส็นนิ่ง

63152001412 นางพัชรา แก�วเมฆ

63152001413 นางสาวธันย�ชนก หนูนารถ

63152001414 นางสาวมารียัม หะยีสุหลง

63152001415 นายธนากร คงบัณฑิต

63152001416 นางสาวศุภลักษณ� บุญชู

63152001417 นางสาวฟาตีเมาะ มะลี

63152001418 นายอติเทพ บัวสิน

63152001419 นายพงศกร แก�วเขียว

63152001420 นางสาวรุสนา เจะลอ

63152001421 นายดนัยพัชร มะศิริ

63152001422 นางสาวรัตติรจน� จันทร�แดง

63152001423 นางสาวจันทิมา เหตุทอง

63152001424 นายอาซัน ดือราโอะ

63152001425 นายธิตินันท� หนูแปSน

63152001426 นายอาณัติ โตะโยะ

63152001427 นางสาวบุษมาศ หนูสงวน

63152001428 นางดุษฎี เตียวฉ้ิม

63152001429 นายรัฐศาสตร� เส�งสุ�น

63152001430 นางสาวฟาตีฮะ สะตะยา

63152001431 นายกูสานาวี สะมูโด

63152001432 นายจิรายุทธ ทรงประกอบ

63152001433 นางสาววราภรณ� พรอินทร�

63152001434 นางสาวพิรดา ฉัตรนภดล

63152001435 นางสาวกนกาญจน� ศรีปาน

63152001436 นางสาวทานตะวัน วิจิตรจินดา

63152001437 นางสาวจิราภรณ� สืบเซ3ง

63152001438 นางสาวสุนิตา สายสะโร

63152001439 นางสาวมารียัม มะดือเระ

63152001440 นางสาวสูไรดา หะยีมะเย็ง
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63152001441 นายพจกฤต หนูแปSน

63152001442 นายวรารัฐ แท3นสุวรรณ

63152001443 นางสาวอรุโณชา เอี่ยมเอกอุดม

63152001444 นางสาวชวนฝPน เกตุแก�ว

63152001445 นายวิรุณ บุญรัตน�

63152001446 นางอทิวรรณ� แสนปรางค�

63152001447 นายสุรเชษฐ� ชาตะรักษ�

63152001448 นางสาวภูริภา อัลยุฟรี

63152001449 นางสาวฮามีด?ะ มะบู

63152001450 นางสาวธัญลักษณ� ทองไซร�

63152001451 นางสาวคอตีเยาะห� ยูโซะ

63152001452 นางสาวตัสนีม อาลีลาเต?ะ

63152001453 นางสาวธนาภรณ� กรดแก�Nว

63152001454 นายสุรดิษ กิริยา

63152001455 นายธนพนธ� คงสุรินทร�

63152001456 นางสาวธัญชนก คงเนียม

63152001457 นางสาวปรียา สุวรรณมณี

63152001458 นายอภิสิทธ์ิ เละเเม็ง

63152001459 นายวินัย สังข�สม

63152001460 นางสาวกรรณิการ� สังข�ทอง

63152001461 นายพิธิวัต ชาภิมล

63152001462 นางกุลนิษฐ� วิลัยยะ

63152001463 นางสาวจริยา น้ําเพชร

63152001464 นายชัยพร หม�งห�อง

63152001465 นายสิรวิชญ� รัตนดิลก  ณ  ภูเก็ต 

63152001466 นางสาวธมลวรรณ หวังกาล

63152001467 นายปAยวัฒน� ศรีกลับ

63152001468 นางสาวศิรประภา ศรีราม

63152001469 นายไชยา พรมเต็ม

63152001470 นางสาวชนวรรณ เขียดนุ�ย
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63152001471 นายกีรติ เอียดเลื่อน

63152001472 นางสาวบุษพันธ� ครุพงศ�สิริ

63152001473 นางสาวนัดเราะห� ยูโซ?ะ

63152001474 นายโอฬาร วงศ�เบี้ยสัจจ�

63152001475 นางสาวสุทธิดา ศรีสอาด

63152001476 นางสาวสุนิสา บุญเครือ

63152001477 นางสาวกมลรัตน� ปานมณี

63152001478 นางสาวเสาวลักษณ� ขําเกิด

63152001479 นายสยมพร เพชรสังข�

63152001480 นายณัฐวุฒิ แสงประดับ

63152001481 นางสาวสิรีธร กรดมณี

63152001482 นางสาววารุณี ทองช3วย

63152001483 นายภาณุทัศน� ทองนวล

63152001484 นายเจษฎา เงินมาก

63152001485 นางสาวศศิวรรณ สังฆานาคินทร�

63152001486 นางสาวสุวานีย� ยาประจัน

63152001487 นางสาวกาญจนา ไชยกูล

63152001488 นายมาหะมะ ยะโกะ

63152001489 นายมูฮัมมัดฮูเซ็น จิใจ

63152001490 นายบดินทร� ทองรักษ�

63152001491 นางสาวนูรมาร� เปาะกา

63152001492 นางสาวปAยะรัตน� เกาะสมัน

63152001493 นางกฤษณา ชูเกลี้ยง

63152001494 นางสาววิลาวัลย� ณ พัทลุง

63152001495 นางสาวมณีรัตน� แก�วนพรัตน�

63152001496 นางสาวอรษา สุคนธปฏิภาค

63152001497 นางสาวจุไรรัตน� ขําเซ3ง

63152001498 นางสาวสุภาวดี มณีโชติ

63152001499 นางสุธิดา นวลเจริญ

63152001500 นางสาวดวงมณี เดชอะรัญ
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63152001501 นางสาวโสรายา โวะ

63152001502 ว3าที่ร.ต.หญิงสุพรรณษา ประแก�ว

63152001503 นายชนาธิป สาครินทร�

63152001504 นายภาณพัช รอดคง

63152001505 นางสาวมูณีเราะห� บือราเฮง

63152001506 นางสาวนูร�ฮายาตี มูซอ

63152001507 นายอาบีดดีน เจะนะ

63152001508 นางสาวธัญลักษณ� บุญญาพิทักษ�

63152001509 นางสาวฟาสณีย� บาเกาะ

63152001510 นางสาวอานัสตา เจะเตะ

63152001511 นายนัสรูดีน อาแด

63152001512 นายสุชาติ ธรรมศิริ

63152001513 นางสาวภัศรา รามถ่ิน

63152001514 นางสาวทัศนีย� คงชีพา

63152001515 นายธนกฤต เอกเจริญกุล

63152001516 นายเสริมพันธ� จันทร�อินทร�

63152001517 นางสาวเสาวรส ปานสง

63152001518 นางสาวปAยดา กสิพันธ�

63152001519 นายณัฐวุฒิ ทองเอียด 

63152001520 นางสาวมัสลัล หลงกาสา

63152001521 นางสาวเบญจมาศ แสงศรี

63152001522 นายชูเกียรติ ม่ันคง

63152001523 นางสาวปJยรัตน� พูลสวัสด์ิ

63152001524 นายมรุพล พูนเอียด

63152001525 นางณัฐกานต� งะสมัน

63152001526 นางสาวกมลวรรณ คงดี

63152001527 นางสาวมูณา เหสามี

63152001528 นางสาววชิรา รุ3งเรืองอุดมกิจ

63152001529 นายอับดุลรอมัน โตะฮิง

63152001530 นางสาวจุไรวรรณ พันธ�ทอง
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63152001531 นางสาวเสาวรส ก้ิมแก�ว

63152001532 นางสาวนูรฮายาตี เกือเจ

63152001533 นายจิรศักด์ิ ขันทอง

63152001534 นางสาวอรพรรณ แสงแก�ว

63152001535 นายสุภชัย ผลทวี

63152001536 นางรําไพพรรณ คชกูล

63152001537 นางสาวชุติมณฑน� ไชยมณี

63152001538 นางสาวมีวาสน� ศศิประภานนท�

63152001539 นางสาวปูชิดา ทองคํา

63152001540 นางสาวบุณยนุช นวลรัตน�

63152001541 นายชัยวัฒน� สันตะโร

63152001542 นางสาวปAยะธิดา สุขขวด

63152001543 นางสาววาสินีย� คงทน

63152001544 นางสาวจันทรา หัสมัด

63152001545 นางภัทราวดี จิโน

63152001546 นางสาวเบ็ญจวรรณ ห3อหุ�ม

63152001547 นายวงศธร ทองรักษ�

63152001548 นางสาวกาญจนา แสงสว3าง

63152001549 นางสาวชาลิสา รักษาศรี

63152001550 นางสาวโสรยา บูเทศ

63152001551 นางสาวนูรีดา ดือราแม

63152001552 นางสาวดารณี หนูเสน

63152001553 นายสิทธิโชค จันทวงศ�

63152001554 นางสาวนุรฮูดา นอจิ

63152001555 นางสาวรุซมีนี อามิง

63152001556 นายมูฮัมหมัดซูเฟJยน บูละ

63152001557 นางสาวชนากานต� ไชยรักษ�

63152001558 นายซุฟเฟJยน เลาะยะผา

63152001559 นางสาวศรัญญา ไกรดิษฐ�

63152001560 นางสาวปวีณนุช อินทรัตน�
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63152001561 นายทศพล เรืองสุวรรณ

63152001562 นางสาววรัญญ�ภัค ฟPกแก�ว

63152001563 นายอัสมี อาแย

63152001564 นายมาฮาเซม อาบู

63152001565 นางสาวสุนิสา ศรีชะวะ

63152001566 นางวันเพ็ญ ดีพาส

63152001567 นางสาวเจริญศรี อิสโร

63152001568 นางสาวนริศรา สุขสด

63152001569 นายเอกรัฐ ฉํ่าเชยหาญ

63152001570 นางปรีชญา รัตนจันทร�

63152001571 นายนฤเบศ ยาประจัน

63152001572 นางสาวนิดาหุรา อาแว

63152001573 นายอาหามะ สะดียามู

63152001574 นายสุไลมาน ดือราแม

63152001575 นางสาวกามีละห� สะมาแอ

63152001576 นางสาวจันทรวดี ใจกล�า

63152001577 นางสาวนูรีดา หมาดรา

63152001578 นางอาอีเสาะ จิจ3าย

63152001579 นางสาวคันธรัตน� พุฒพงษ�

63152001580 นายพงศ�สุธร บุญช3วย

63152001581 นายภัทรติพงษ� วุฒิชัย

63152001582 นางสาวนูรีดา มะเด็ง

63152001583 นายกรกวรรษ นกต3อ

63152001584 นายสรายุทธ� สิขิวัฒน�

63152001585 นางสาวชญานี ไพนุสิน

63152001586 นางสาวละอองตา บุญคง

63152001587 นางสาววัสยามล เกลี้ยงรัตน�

63152001588 นางสาวซูไวบะห� จิซา

63152001589 นางสาวอรญา ช3วยชู

63152001590 นายประหยัด แซ3อุ3ย
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63152001591 นางชุติกาญจน� นิลแก�ว

63152001592 นายปวเรศ เพชรคงทอง

63152001593 นายมาฮาดี เจะแต

63152001594 นายนพรัตน� เยอสูงเนิน

63152001595 นายศุภศักด์ิ แซ3โก

63152001596 นายกิตติวัฒน� กะโด

63152001597 นายปวรุตม� สมเก้ือ

63152001598 นางสาวศศิพิมพ� เมืองแก�ว

63152001599 นางสาวฟารีดา วาเด็ง

63152001600 นายอนุพงษ� เพ็งบัวแก�ว

63152001601 นายกิตติพิชญ� จันทองโชติ

63152001602 นายชาญวิทย� วงศ�กระพันธ�

63152001603 นางสาวสุภาพร บาเหม

63152001604 นายณัฐวุฒิ สวัสดี

63152001605 นายอาคเน ทองประสิทธ์ิ

63152001606 นายบุญรัตน� แก�วมณี

63152001607 นายธีระวัฒน� ไชยภูมิ

63152001608 นายไซยีดี เจ?ะฮะ

63152001609 นายสิทธิรัฐ บริบูรณ�

63152001610 นางสาวธัญภัค ทองผสมแก�ว

63152001611 นายวัชระ ชูชนะ

63152001612 นางสาวมลิวรรณ วัชฤทธ์ิ

63152001613 นายมงคล ฆังคะมโน

63152001614 นายธนาวุฒิ ขวัญศรีสุทธ์ิ

63152001615 นายบัณฑิต อรัณยภูติ

63152001616 นางสาวแวอาอีดะ แวยูโซะ

63152001617 นางสาวสุชานาถ ทัศกูลกิจ

63152001618 นายสุขสันต� เพชรรัตน�

63152001619 นางสาวมารีดา ยามา

63152001620 นางซูรีนา เจ?ะมูเก็ง
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63152001621 นายชนชิต รัตนบรรเลง

63152001622 นางสาวกัญญารัตน� ปูหัด

63152001623 นางสุกัญญา เพ็ชร�แก�ว

63152001624 นางสาวจิระวรรณ สุภาพงศ�

63152001625 นายอับดุลรอดี มะดิง

63152001626 นางสาวศิรัญญา บัวนาค

63152001627 นางสาวทัศน�วรรณ ศรีสุวรรณ

63152001628 นางสาวนูรีฮา มาน?ะ

63152001629 นายปรมินทร� ทองคํา

63152001630 นางสาวสมฤทัย แก�วบุญล�อม

63152001631 นางนันทภร ชดช�อย

63152001632 นางสาวสิริรักษณ� ศุภนิมิตรวรกุล

63152001633 นางสาวนูรีดา ฮะซา

63152001634 นางสาวสุนารี กําเหนิดทอง

63152001635 นางสาวมีนา ไทรบุรี

63152001636 นางสาวแวนูรอัยนี สะนิ

63152001637 นางสาวผการัตน�  �ฤทธ์ิหนู

63152001638 นายปกรณ�เกียรติ ฟุกล3อย

63152001639 นางสุวิษา ราชจันทร�

63152001640 นายรวิกร หลักใหม3

63152001641 นางสาวหนึ่งฤทัย คําสถิตย�

63152001642 นางสาวรุสนานิง ปูเต?ะ

63152001643 นางสาวพัชรี ประมวลศิลปR

63152001644 นางสาวปุณิกา แก�วนวลจริง

63152001645 นางสาวจิราภรณ� เชื้อเจ็ดตน

63152001646 นายเลอเกียรติ ชูตรีรัตน�

63152001647 นายอับดุลรอซัก สาลาโด

63152001648 นางสาวนูรไอนี แวนาแว

63152001649 นางสาวกมลชนก ช3างสาร

63152001650 นายอับดุลเลาะ กาหลง
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63152001651 นายพงศ�พันธ� ชุมคง

63152001652 นางสาวนูรอาซีมี เจ?ะและ

63152001653 นายเอกชัย หมุนเกตุ

63152001654 นางจันทราวรรณ เกษตรกาลาม�

63152001655 นางสาวอานินทร� ปานาวา

63152001656 นายธนพล พรหมสุวรรณ�

63152001657 นางสาวสุกัญดา หลงเจ?ะ

63152001658 นางกมลฏพรรณษ� จันทวรรณโณ

63152001659 นางสาวซูณิตา พงษาวดาร

63152001660 นางสาวศุภาพิชญ� ฉันทะ

63152001661 นายมาซูดินท� มามะ

63152001662 ว3าที่ร�อยตรีหญิงจาริณี บุญทัศโร

63152001663 นางสาวนูรไอนี ช3อสามารถ

63152001664 นายฟAกรี เจะฮะ

63152001665 นางสาวสีตีปาตีเมาะ แซมะแซ

63152001666 นางสาวณัฐวรา บุญศิริ

63152001667 นางสาวสุภาภรณ� สุจริตธุระการ

63152001668 นางสาวศุภราภรณ� ปลอดภัย

63152001669 นางสาวซาวาตี มะดีเยาะ

63152001670 นางสาวอาทิญา เทพทอง

63152001671 นางจุฑาพร ดําประเสริฐ

63152001672 นางสาวนิยามีละ รายอคารี

63152001673 นายสุรศักด์ิ นาคคง

63152001674 นายศักรินทร� อิ่มสุวรรณ

63152001675 นายอุดมศักด์ิ เครือจันทร�

63152001676 นายสัณฐาน ทศสกุลย่ิงไพศาล

63152001677 นางสาวปริสา ยอดไกร

63152001678 นายซุลกิฟลี รอแม

63152001679 นางสาวนูรียะห� ยูโซ?ะ

63152001680 นายเมธาสิทธ์ิ มากจันทร�
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63152001681 นางสาวมีลาตี มะ

63152001682 นางสาวธิดารัตน�  ึคงไชย

63152001683 นางสาวพรทิพย� คชทร

63152001684 นายสุรสิทธ์ิ ก3อแก�ว

63152001685 นางสาวฐิติมา ขําเนี่ยว

63152001686 นางสาวเดือนดารา ทองสกูล

63152001687 นายธีรพงศ� บุญเพชร

63152001688 นางสาวภูริยา ดําด�วง

63152001689 นายอาหลี นกเกษม

63152001690 นางสาววนิดา ยาชะรัด

63152001691 นายซัมรี มะมิง

63152001692 นางสาวอรปรียา เจ�ยจู

63152001693 นางสาวจตุพร ทัพชัยยุทธ

63152001694 นางสาวนิอร มะอาลา

63152001695 นางสาววิชชุนี จันทร�แจ�ง

63152001696 นางสาวโศภิษฐ�กาญจน� ลิ่มพงศ�พัทธ�

63152001697 นางสาวลัดดาวัลย� ชูอักษร

63152001698 นางสาวนิภัทขวัญ นวนเพ็ง

63152001699 นายธีรภัทร ภูมิแก�ว

63152001700 นางสาวศิริพร แก�วทอง

63152001701 นายอับดุลเลาะ สิเดะ

63152001702 นายกีรติ หลีเจริญ

63152001703 นางสาวพัชรพร โพธ์ิวุฒิกร

63152001704 นายภูวนัตถ� ปุSยเจริญ

63152001705 นายอนุวัฒน� สองศีรทอง

63152001706 นางสาวพรพิมล ณะไชย

63152001707 นางสาวนูรฮาซีกีน ดือรา

63152001708 นายธีรวุธ วงศ�สม

63152001709 นางเบญจวรรณ ชูทอง

63152001710 นายสามารถ เพ็ชรแดง
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63152001711 นางสาวสุวนันท� สูงย่ิง

63152001712 นายวรัญญ�พล โคพิชัย

63152001713 นางสาวศิรประภา แซ3ต้ัน

63152001714 นางสาวสาฝJหย?ะ บNิลสมัน

63152001715 นางสาวจิรัญดา ถ่ินสูงเนิน

63152001716 นายวรวิทย� เส�งดํา

63152001717 นางสาวอมรรัตน� ทิ้งปากน้ํา

63152001718 นางสาวปาณิศา โล�วโสภณกุล

63152001719 นางสาวสุภาภร นวนทอง

63152001720 นางสาวรจนา แก3นแท3น

63152001721 นายวัชรินทร� ยุติธรรม

63152001722 นายมูฮัมหมัดสุกรี อาเล็ม

63152001723 นายปฏิพล ปลอดแก3นทอง

63152001724 นายฐาปPตย� แก�วทอง

63152001725 นางสาวปAยวรรณ เพ็ชร�ปล�อง

63152001726 นายเจ?ะตาด บูตา

63152001727 นางสาวโรสมาลีน ลาเฮศักด์ิสิทธ์ิ

63152001728 นางสาวสุภาวดี สีขาว

63152001729 นางสาววรรณฤดี อินทร�สังข�

63152001730 นางสาวซูไวเราะห� หะยียูโซะ

63152001731 นางสาวมณีรัตน� พุทธรักษา

63152001732 นายภานุวัฒน� พิทักษธรรม

63152001733 นายสมพร จงฮะ

63152001734 นางสาวนูรไอนี กูจิ

63152001735 นายพัทธดนย� ภักดีรุจีรัตน�

63152001736 นางสาวเบญจมาศ รัตนะ

63152001737 สิบเอกหญิงทรรศน�วรรณ� นิลวงค�

63152001738 นางสาวกมลวรรณ จันทร�เพศ

63152001739 นางชลาวดี ชมเชย

63152001740 นายผดุงศักด์ิ แก�วยศกุล
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63152001741 นายสาทร แก�วชฏารัตน�

63152001742 นางสาวอาตีกะฮ� แวสะแม

63152001743 นายฟPตฮุดดีน เหะหมัด

63152001744 นางสาวกูโนรียา ราชมุกดา

63152001745 นายสุขุมพันธุ� ทัฬหะวาสน�

63152001746 นายมูฮําหมัดกอเซ็ม จางวาง

63152001747 นางสาวอภิชญา ปรางจัน

63152001748 นางสาวธริยา ติงหวัง

63152001749 นางสาวกชสร กัลยาเทพ

63152001750 นายชัยยะโชติ แก�วคง

63152001751 นางสาวรุจิรา หนูเอียด

63152001752 นางสาววาฮ�ดา หามะ

63152001753 นางสาวจันทิรา เเซ3จุ�ง

63152001754 นางสาวธีราภรณ� เพ็งมี

63152001755 นางสาววัลภา แปSนโคต

63152001756 นายวิทวัส รัตนะจิตต�

63152001757 นายบุญยพัฒน� ชูกลิ่น

63152001758 นายฟาริชน� เปาะซอ

63152001759 นางสาวมารีนา ลอแม

63152001760 นายกิตติพงศ� ฝPนนิมิตร

63152001761 นางสาวพัษณี แล�วด�วยบุญ

63152001762 นายพงษ�อมร ปAOนทอง

63152001763 นางสาวสิรยา คงเปJย

63152001764 นายณัทธร สําอางศรี

63152001765 นางสาวนูรไอนา สาเมาะ

63152001766 นางมัลลิกา คงราม

63152001767 นางสาววรเพ็ชร� ทัศแก�ว

63152001768 นางสุชาดา สุหลง

63152001769 นางสาวลีลาวดี โต?ะกานู

63152001770 นางสาวนฤมล แก�วเสฐียร
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63152001771 นายศุภชัย จรอํา

63152001772 นายอภิพัฒน� ปราบนารายณ�

63152001773 นายอานัส ซูเด็น

63152001774 นายอณัฐสิทธ์ิ จิตรโคตร

63152001775 นางสาวปาดีละห� แม

63152001776 นางสาววริยา สุจริตธุระการ

63152001777 นางสาววรรณิศา แดงด�วง

63152001778 นางสาวสุวรรณดี บุรีภักดี

63152001779 นางสาวดาราวดี พูนนวล

63152001780 นางสาวอรอนงค� กลับแก�ว

63152001781 นางสาวปAยววรณ ไชยคํา

63152001782 นางสาววรรณ�โซเฟJย ยูโซะ

63152001783 นางสาวธิดารัตน� มีอําพล

63152001784 นางสาวสุไลลา ถนอมพล

63152001785 นางสาวจันทิมา หนูกลับ

63152001786 นางสาวมัสก?ะ ดอปอ

63152001787 นายโชคอนันต� ใจสุข

63152001788 นางสาวทิพยรัตน� หว3องสกุล

63152001789 นางสาวนูรีซา มาหะมุ

63152001790 นายเอกรินทร� อินเหมือน

63152001791 นางสาวจริยา อร3ามรักษ�เสรี

63152001792 นายทรงพล เจริญสุข

63152001793 นางสาวตูแวยะห� โตะโซ?ะ

63152001794 นางสาวอาไลนา มะสลอง

63152001795 นางสาววราภรณ� นิมิตร

63152001796 นางสาวปาหนัน กลับกลาย

63152001797 นางสาวฮามีดะห� ดอเลาะ

63152001798 นางสาวเมษา และบิลหมาน

63152001799 นายเผดิมยศ สว3างจันทร�

63152001800 นางสาวอธิยา อินทฤทธ์ิ
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63152001801 นางสาวธันย�ทอร บัวตูม

63152001802 นางสาวสุราณี แดงเหม

63152001803 นางอารีรัตน� พรหมเจียม

63152001804 นางสาวแวนี จะปะกียา

63152001805 นางสาววรรณอนงค� บุญอินโท

63152001806 นางสายาตี อุซือมิ

63152001807 นางสาวสินีนาฏ อัดแสง

63152001808 นางสาวอริสรา โบบทอง

63152001809 นางสาวอนิสา หีมล?ะ

63152001810 นางสาวรุ3งฤดี จันทร�ปรีชา

63152001811 นายอาซูวา อุมา

63152001812 นายสิทธิพันธ� เอี่ยมพงษา

63152001813 นายอนุวัฒน� ชาวสวน

63152001814 นายภัทรพงษ� พงษ�ภมร

63152001815 นายจิรวัฒน� พรหมสุวรรณ�

63152001816 นายสุรเชษฐ� คงทอง

63152001817 นางสาวบุกงา บินสะอาด

63152001818 นางสาววิชญา แสงทอง

63152001819 นางโยธิกา ชัยรัตนมโนกร

63152001820 นางอนันชนา วิNNNNทยพันธ�

63152001821 นางปวันรัตน� ชูสังกิจ

63152001822 นายศตวรรษ ชาวสวน

63152001823 นายวิฑูรย� รัตน�บุญโณ

63152001824 นางสาวเบญจวรรณ มณีน�อย

63152001825 นายธวัชชัย เซ3งสวัสด์ิ

63152001826 นางสาวพิศมัย ไสยสุวรรณ

63152001827 นายนิเวศน� แก�วศักด์ิ

63152001828 นางสาวสุชานาถ สิงหน

63152001829 นางสาวพาตีเม?าะ แมะลี

63152001830 นางสาวบุญพา ศรีรักษ�
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63152001831 นายอนุพงษ� ม่ังคล�าย

63152001832 นางสาวนิรมล รักโข

63152001833 นางสาวฮาลีเมาะห� ตาลีติง

63152001834 นายชลสรรค� ทองอุทัย

63152001835 นายวัชรินทร� เจะโกะ

63152001836 นางสาวอัจจิมา ชํานาญนา

63152001837 นางสาวฟารีดา ลาเต?ะ

63152001838 นางสาวฟาริดา แก�วเรืองศรี

63152001839 นางสาวสมใจ แววภักดี

63152001840 นางสาวฮาดีซะห� ดอเล?าะ

63152001841 นายกอฟฟารี่ ยุโส?ป

63152001842 นางสาวณัฐฐาพร รักเงิน

63152001843 นายจิรยุทธ� แก�วสังข�

63152001844 นางอรนภา สงห�อง

63152001845 นายมนัสวี เพ่ิมแก�ว

63152001846 นางสาวกมลทิพย� ชูสุวรรณ

63152001847 นางสาวพรรณี เจียงจ้ิน

63152001848 นางสาวอารยา อัลยุฟรี

63152001849 นางสาววรรณิศา หาดแก�ว

63152001850 นางสาววิชุตา สังขพันธ�

63152001851 นายอัสฮา วาแม็ง

63152001852 นางสาวมารียะห� มะแซ

63152001853 นางสาวสูรีนา สาและ

63152001854 นางสาววานี เจ?ะแลกายู

63152001855 นายปAยะพันธ� เพ็ชรมณี

63152001856 นางสาวปนัดดา ห�องแก�ว

63152001857 นางสาวอมรรัตน� คงไข3ศรี

63152001858 นายปรีชากรณ� คเณศยานนท�

63152001859 นางสาวนิษฐ�สินี สมัยอยู3

63152001860 นางสาวสุรดา มูสอ
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63152001861 นายเพ็ชรชริน เพ็ชร�สองสี

63152001862 นายธวัชชัย พรหมจรรย�

63152001863 นายชนพัฒน� จิตรไพศาล

63152001864 นายคมกฤช พุทธสิทธ์ิ

63152001865 นายนัธพล กุลเลิศ

63152001866 นางสาวรอฮานา มูซอ

63152001867 นายอัสมันต� แมเร?าะ

63152001868 นางสาวสุนิสา หลีนิ่ง

63152001869 นางสาวเกสรา คงเก้ือ

63152001870 นางสาวสุมิตตา ล3าหวัง

63152001871 นายนทีธร มณีโชติ

63152001872 นายพชรพล รัษฎาเพ็ชร

63152001873 นางสาวมารีเยาะ สาแม

63152001874 นางสาวสุชาวดี จันทโชติ

63152001875 นายวิจักษ� ปาลรัตน�

63152001876 นายวิวัฒน� ศรีทองขวัญ

63152001877 นางสาวชุติมา หนิมุสา

63152001878 นายศิริชัย ขอมใจเพ็ชร�

63152001879 นางสาวธีราพรรณ พรรณราย

63152001880 นางสาวศุภราภรณ� หนูช3วย

63152001881 นายศรณย� มีสิทธ์ิ

63152001882 นางสาวอรพิน ใหม3ศรี

63152001883 นางสาวสุทธิดา ทับทอง

63152001884 นางสาวนันทิศา ดวงจันทร�

63152001885 นางสาวอนุสรา นิหะ

63152001886 นางสาวธัญญารัตน� อินทรวิเชียร

63152001887 นายสุรพศ� วงษ�ไพศาล

63152001888 นางสาวกรรภิรมย� เพ็ชรรัตน�

63152001889 นางสาวทัศนีย� ซ3อนกลิ่น

63152001890 นางสาวสาวิตรี สุวรรณโชติ
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63152001891 นางสาวกิตตีญา สันโต?ะโส?ป

63152001892 นายมุคลิษ ตาเล?ะ

63152001893 นางสาวปAยาภรณ� ทองคํา

63152001894 นางสาวอินชุมา ขันทอง

63152001895 นางสาวธิดาพร น�อยผา

63152001896 นางสาวปุณยาพร เนตรสอาด

63152001897 นายสรรพัชญ� ดี

63152001898 นางสาวธีระรัตน� ศรีสะกุล

63152001899 นางสาวสุกัญญา แก�วศรี

63152001900 นางสาวนาถฤดี อําไพฤทธ์ิ

63152001901 นางสาวลีซาวาตี เจะเตะ

63152001902 นายอัฐพล พรหมมา

63152001903 นายอุซอล แดหวามาลัย

63152001904 นายอาหามะ อาแว

63152001905 นายวีรกร สิทธิสัย

63152001906 นางสาวคอลีเย?าะ เม็ง

63152001907 นางสุชาดา บุญเกลี้ยง

63152001908 นางสาวชญานิษฐ� ไสผุด

63152001909 นายณัฐวุฒิ สีสังข�

63152001910 นางสาวโสรญา ศุกรัตน�

63152001911 นางสาวอังคณาง ส�องสง

63152001912 นางสาวสุดารัตน� ดําฝSาย

63152001913 นางสาวศิริพร เฉลิมบุญ

63152001914 นางสุนิสา เพ็ชร�ปาน

63152001915 นางสาวสลิลทิพย� ท3าจีน

63152001916 นายวุฒิพงษ� ยางทอง

63152001917 นางสาวเบจวรรณ มีแสง

63152001918 นางสาวชนาภา บุญช3วย

63152001919 นางสาวนันทวดี เทพชุม

63152001920 นางสาวรุ�งทิพย� พูนขาว
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63152001921 นางสาวกามีลา ลาเตะ

63152001922 นายชินกฤต แก�วไฝ

63152001923 นายปAยวัฒน� ชูแก�วประการ

63152001924 นางสาวสพวรรณ ดอเลาะ

63152001925 นางสาวพรรณิรัตน� กุหลัา

63152001926 นางสาวโมริษา รามแก�ว

63152001927 นางซาลีฮา นิเงาะ

63152001928 นางสาวสุรีรัตน� จีนสั้ว

63152001929 นางสาวนนทิชา อนันตกุล

63152001930 นายกิตติพร สวนแสน

63152001931 นางสาวจีรวรรณ หนูริง

63152001932 นางสาวณัฏฐพัชร� ปPญญาปAยวิทย�

63152001933 นางสาวมาริสา แก�วสลับนิล

63152001934 นางสาวซูฟาดีลาห� กาจิ

63152001935 นางสาวภัณฑิรา หลีเหม

63152001936 นางสาวรอมละห� ลือบาน?ะ

63152001937 นางสาวจุฑามาส แผ�วใจดี

63152001938 นางสาวศิวพร แก�วขาว

63152001939 นางสาวกุลธิดา อิสระดําเกิง

63152001940 นางสาวชฎามาศ ไชยเวทย�

63152001941 นายวายุ ปPญจวิรัติ

63152001942 นางสาวสุธัญญา คงทน

63152001943 นางสาวจีรัชญ� นาคะวิโรจน�

63152001944 นายอับดุลรอฮมาน ยูโซะ

63152001945 นางสาวเพ็ญนภา โอ3แก�ว

63152001946 นายโยธิน กลิ่นเพชร

63152001947 นางสาวอาสียะ อาแว

63152001948 นางสาวฟาตีฮะห� มะตาเฮ

63152001949 นางสาวนัชชา สําลีแก�ว

63152001950 นายสุกฤษฎ์ิ ลูกอินทร�
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63152001951 นางสาวสุธิพร เท3งประกิจ

63152001952 นายฉันทวัฒน� เอื้ออังกูรวินิจ

63152001953 นายเดชธนบดี หัสคุณ

63152001954 นางสาวสกุลรัตน� สนหละ

63152001955 นายอาทิตย� ฉัตรสุวรรณ�

63152001956 นางสาวณิชา โอทอง

63152001957 นางสาวณัฐวดี ทองรักษา

63152001958 นายนิสิต สมใจหมาย

63152001959 นางสาวศิราณี ก�านจักร�

63152001960 นางสาวกัลยา ตอเละ

63152001961 นายสมลักษณ� พรหมสุวรรณ

63152001962 นางสาวกานต�มณี ปลอดนุ�ย

63152001963 นายมาหะมะนัสรูดิน แวสุหลง

63152001964 นางสาวปAยนุช พันชู

63152001965 นางสาววันวิสาข� กลับขัน

63152001966 นางสาวฟารีดา สะอะ

63152001967 นายวรากรณ� อินทปาน

63152001968 ว3าที่ ร.ต.หญิงพรพฤติกร รัตนไพบูลย�

63152001969 นางสาวโสรายา สมาแอ

63152001970 นางสาวศิริรัตน� บุญตันจีน

63152001971 นายนครินทร� สังขาชาติ

63152001972 นายภาสกร ชูพุทธ

63152001973 นายอธิวัฒน� จีระพันธ�

63152001974 นางสาวสารีฟXะ ตาลักษณะ

63152001975 นายโกเมศ ตรีกุล

63152001976 นายอภิเดช ดํามณี

63152001977 นายธนันธร อังสุภานิช

63152001978 นายนัศรุล เจ?ะซู

63152001979 นายอภิสิทธ์ิ ปรีชาชาญ

63152001980 นายกิตติพงศ� ศรีสวนแก�ว
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63152001981 นางสาวภูริชญา ขันทอง

63152001982 นางสาวโรส ตีโด

63152001983 นายณัฐวุฒิ แพทย�ประสม

63152001984 นายกฤติพงศ� รัตนมณี

63152001985 นางสาวพาตีเมาะ ซีนา

63152001986 นางสาวอาทิตญา หนูชู

63152001987 นางสาวศุภลักษ� ทองนอก

63152001988 นางสาวสมใจ ปะลาวัน

63152001989 นางสาวสุไมยะห� เจ?ะซอ

63152001990 นางสาวพัสตราภรณ� คชเก้ือ

63152001991 นายศุภณัฐ วัฒนกุล

63152001992 นางสาวณฤดี สัจจะบุตร

63152001993 นายศักดนัย สําเริง

63152001994 นางสาวซูวัยบ?ะห� มะอูเซ็ง

63152001995 นางสาวศุภรัตน� สุวรรณนิมิตร

63152001996 นางสาวเพียรรัตน� หมัดเหล็ม

63152001997 นายณัฐพงศ� พฤษาเหตุ

63152001998 นางสาวเจริญศรี วงศ�วิเชียร

63152001999 นางสาวปวีณา เจริญคํา

63152002000 นางสาวนูรอาซีกีน ซาอะ

63152002001 นายอัสรี หวาสกุล

63152002002 นางสาวศศินา พิทักษ�ธรรม

63152002003 นางสาวนูรฮายาตี เจ?ะแลกายู

63152002004 นางสาวนูร�ฮายาตี ลามะทา

63152002005 นางสาวชนัญชิดา วัฒนา

63152002006 นางสาวสุกาญดา ขวัญหนู

63152002007 นางสาวเกวดี สุขศรีราช

63152002008 นางสาวหทัยทิพย� บุญสร�าง

63152002009 นายธีระพงศ� คงอินทร�

63152002010 นางสาวนูรีด�า สัยมาบู
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63152002011 นายอามีน ดอเล?าะ

63152002012 นางสาวทิพวรรณ สมพัฒน�

63152002013 นางสาวอาสียะห� สําสี

63152002014 นางสาวสลิลทิพย� พรหมจันทร�

63152002015 นางสาวธนาภรณ� สงด�วง

63152002016 นายสรวีย� อ3อนประเสริฐ

63152002017 นางสาวภัทรวดี บริรักษ�

63152002018 นางสาวลลิตา หลีนิ่ง

63152002019 นายอัสวาน ปาเนาะ

63152002020 นางสาวสุนิสา นวลจันทร�

63152002021 นายชนะศักด์ิ ปานดํา

63152002022 นางสาวอาซีเย?าะ อาแว

63152002023 นายธันชลิต หลุ?ดหล?ะ

63152002024 นายชนะวิทย� หิรัญญสมบัติ

63152002025 นายธีรภัทร ดําแจ3ม

63152002026 นายสิทธิโชค เที่ยวแสวง

63152002027 นายกิตติกร ดําขุน

63152002028 นางสาวพาขวัญ บุญเต่ียว

63152002029 นายนราธิป ภูมิไกร

63152002030 นายอลัส ตะอะดํ้า

63152002031 นางสาวอนุสรา ศรีเกตุ

63152002032 นายธีรพงษ� คงสังข�

63152002033 นางสาวเกศมณี พรหมชาติ

63152002034 นางปรีดา สุวรรณชาตรี

63152002035 นางสาวเจนจิรา รัตนมณี

63152002036 นางสาวกมลวรรณ แซ3ชิ่น

63152002037 นางสาวจิราภรณ� พูนสง

63152002038 นางสาวสุพัตรา สามารถ

63152002039 นางสาวอาภาวิณี สาลา

63152002040 นายอานนท� นาควิเชียร
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63152002041 นางสาวอรัณย�ณภัทร ศรีพลับ

63152002042 นางสาวยารีย?ะ เปรัสมายา

63152002043 นางสาวศศิธร พรหมจันทร�

63152002044 นายกิตติศักด์ิ ขวัญแสง

63152002045 นายตอริก มะตือเงาะ

63152002046 นางสาววิภรัศม์ิ นิลการณ�

63152002047 นายศักรินทร� ชุมกูล

63152002048 นางสาวอลิสา คงเย็น

63152002049 นางสาวกาลีมา เจ?ะสนิ

63152002050 นายฉาหรน เกษา

63152002051 นายอานนทท� จันทร�สุวรรณ

63152002052 นางสาวนูรีซัน มะ

63152002053 นางสาวธีรารัตน� ไกรเอียด

63152002054 นางสาวชมทุ3ง โมธรรม

63152002055 นางสาวเบญญา จักรอารี

63152002056 นายอภิเชษฐ� ศักด์ิเศรษฐ�

63152002057 นางสาวอัชราพร ใจกล�า

63152002058 นางสาวแก�วมณี ศรีสุข

63152002059 นางสาวอัสมา สันสะอีด

63152002060 นายปAยพัทธ� เหมรัญ

63152002061 นายสราวุฒิ ศรัทธารัตน�

63152002062 นางสาวกุณฑิกา สัญชนะ

63152002063 นางสาวพิมพา ใจโต

63152002064 นางสาวจุฑามาศ ทิพย�สมบัติ

63152002065 นายทินกร เกลี้ยงคําหมอ

63152002066 นางสาวรัตนา บุญศรี

63152002067 นางสาวชลธิชา นิมิตรประสูตร

63152002068 นายพรพล จินดาพล

63152002069 นายองอาจ โนรดี

63152002070 นางสาวสุจิรา หวานดี
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63152002071 นายหาซัน มะยีแต

63152002072 นางสาวสุประวีณ� ทองเอียด

63152002073 นางสาวสอรา แดสา

63152002074 นายอุสมาน ตาเละ

63152002075 นางสุจินต� หนูพันธ�

63152002076 นางสาวศศิธร คําทอง

63152002077 นางสาวนาปJเสาะ จารู

63152002078 นางสาวมารีหยํา สะลียิน

63152002079 นางภัทรา ศรีสุข

63152002080 นางสาวชฎาพร ถนนทอง

63152002081 นายสันติ อนุรักษ�ไพรสันต�

63152002082 นางสาวคอลีเยาะ ดือราแม

63152002083 นายธนบัตร สุวรรณโณ

63152002084 นางสาวสุวรรณา ทองมา

63152002085 นางสาวภัทรวิจิตรา ใจแผ�ว

63152002086 นายภีระ ปรังพันธ�

63152002087 นางสาวกรรภิรมย� สุวรรณโณ

63152002088 นางสาวนูรมา ปูซู

63152002089 นายศุภกิจ นาคพันธุ�

63152002090 นายภัทราวุธ มณีประวัติ

63152002091 นายเกรียงไกร ราชโยธา

63152002092 นายอิบราเหม เจ?ะโก?ะ

63152002093 นายเตาฟJค คอแต

63152002094 นางสาวมาซีเตาะ เจ?ะแว

63152002095 นายนันฐวุฒิ เกิดชู

63152002096 นางสาวนิปXะ สะมะแอ

63152002097 นางสาวมัสนี ม?ะดาฮู

63152002098 นางสาวพันทิวา หมัดอาหลี

63152002099 นางสาวอรวรรณ พุ3มมา

63152002100 นางสาวธิดาวรรณ ชูเรือง
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63152002101 นายฮานีฟ มาลินี

63152002102 นางสาวชุติมา ใจห�าว

63152002103 นางสาววิภาวี จันทรัตน�

63152002104 นางสาวนารีรัตน� ขุนทอง

63152002105 นายวรายุ ทิพย�มลเทียร

63152002106 นางสาวอาซีซะ แคเมาะ

63152002107 นางสาวอภิชญา ปานนุ3ม

63152002108 นายจํานงค� ผลึกเพชร

63152002109 นางสาวนาอีมะ สาอิ

63152002110 นายอาลียัส สือเต?ะ

63152002111 นางสาวสุจิตรา ส�มหวาน

63152002112 นางสาวดวงชีวัน บัวหลวง

63152002113 นางสาวสริตา ศรีพิทักษ�

63152002114 นางสาวรูไฮดา ปาโอ?ะ

63152002115 นางสาววราพร หนูชูแก�ว

63152002116 นางสาวอังคณา พรหมจรรย�

63152002117 นายปฐมพร ตันติหาชัย

63152002118 นางสาวจิราพร สุวรรณจันทร�

63152002119 นางสาวจิตรา เจะเตะ

63152002120 นางสาวอุทุมพร ทิ้งนุ�ย

63152002121 นางสาวซุลฟะห� อับดุลเล?าะ

63152002122 นายไพรสอน บิลร3าหีม

63152002123 นางสาวฐาธนิยา กุมบุรี

63152002124 นายชวลิต ปานแก�ว

63152002125 นางสาวธนพร แก�วทอง

63152002126 นายธนกร สงวนพร�อม

63152002127 นางสาวสุกัญยา พนมอุปการ

63152002128 นางสาวอมรรัตน� ปล�องอ3อน

63152002129 นางสาวกอมารีย?ะฮ� พรหมปลัด

63152002130 นางสาวเบญจวรรณ นิ่มมโน
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63152002131 นางสาวเนตรนภา อวภาค

63152002132 นายเมธี สามะ

63152002133 นางสาวจิราภรณ� มณีแสง

63152002134 นายณัฐนนท� ศรีรัตน�

63152002135 นายปรีชา แก�วทอน

63152002136 นางสาววรรณภา แกมมณี

63152002137 นางสาวนันทวดี ชูสุวรรณ

63152002138 นายพุทธิพงษ� สมศรี

63152002139 นางสาวศศิกาญจน� เกปPน

63152002140 นายวรโชติ อําไพฤทธ์ิ

63152002141 นางสาวนารีรัตน� มะมิง

63152002142 นายฮาสันต� ตาเยะ

63152002143 นางสาวฐานิตา สวัสด์ิประสิทธ์ิ

63152002144 นายอาลีฟ สารีกะ

63152002145 นางสาวเสาวลักษณ� แสวงบุญ

63152002146 นายอนุชิต สืบสิงห�

63152002147 นางสาวกมลทิพย� เพ็งจันทร�

63152002148 นางสาวธมลวรรณ พรหมตรัง

63152002149 นายธีราวุธ สุขโข

63152002150 นางสาวยมณา ลาเตะ

63152002151 นางสาวภัชยา ปะติสุวรรณ�

63152002152 นางสาวพรวลัย ไข3แก�ว

63152002153 นางสาวศิริลักษณ� บุญศิริ

63152002154 นายวชิรศักด์ิ เพชรทรัพย�

63152002155 นางสาวน้ําฟSา สุกระมณี

63152002156 นายฟPนดี มาหามะ

63152002157 นางสาวจุฑามาส อุทัยแจ3ม

63152002158 นางสาวจิรัฐติกาล แสงเหมือน

63152002159 นางสาววัลภา เขียวเข็ม

63152002160 นางสาวก่ิงกาญจน� ธนาวุฒิ
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63152002161 นางสาววรรณา เหมพงค�

63152002162 นางสาวชนนิกานต� สุวรรณสุนทร

63152002163 นางสาวนฤมล เอกทัตร

63152002164 นางสาวอัสมี เจะแต

63152002165 นายตฤณชาติ สังข�สุมล

63152002166 นางสาวธาริตา อินทร�พุ3ม

63152002167 นางสาวอนิตตา อาดตันตรา

63152002168 นางสาวเศวตาภรณ� ชัยศิริ

63152002169 นางสาวธันยธรณ� แซ3ว3อง

63152002170 นางสาวธิดาวรรณ คําหลวงแว3น

63152002171 นางสาวซุไวบะห� แหม?ะ

63152002172 นางสาวชุติมน จิรัฐิติวิวรรธน�

63152002173 นางสาวดลพร ทีปรักษพันธ�

63152002174 นางสาวอัฐราภรณ� ภูมิคง

63152002175 นายอรรถกร หลีหีม

63152002176 นายนที สีนุ�ย

63152002177 นางสาวซูลเรียตี ดาโอะ

63152002178 นายสุไลหมาน นาดมา

63152002179 นายนที ประทุมสินธุ�

63152002180 นางศิริลักษณ�คนา มณีแสง

63152002181 นายเกียรติ ศักด์ิ สุขสุวรรณ 

63152002182 นางสาวใมสาเราะ มามะ

63152002183 นางสาวบิสมี แวดาแม

63152002184 นายวรันต�พงศ� สุชาติ

63152002185 นายวิชัย ทองบุญจันโท

63152002186 นางสาวอุบลวรรณ เอียดวารินทร�

63152002187 นางสาวชนิสรา พงศ�กระพันธุ�

63152002188 นางสาวจุฑาณี มณีรัตน�

63152002189 นายกิตติพงศ� แก�วแสงอ3อน

63152002190 นางสาวสุภาพร ชมใจ
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63152002191 นางสาวณัฐณิชา บุษบงค�

63152002192 นายอิมรอน กาเร็ง

63152002193 นางสาวสุทธิดา หันน้ําเที่ยง

63152002194 นางสาวสุดารัตน� ไชยนุ�ย

63152002195 นางสาวปAยนันท� รัตนภิรมย�

63152002196 นางสาวมัลธิกา จันทร�ทอง

63152002197 นางสาววิไลวรรณ ปาติง

63152002198 นางสาวนาซีเร?าะฮ� ทองเส�ง

63152002199 นายวิเชษฐ� คงเอียง

63152002200 นายอิมรอน มะลี

63152002201 นางสาวสุธิพร พรรณรอง

63152002202 นายสิทธิชัย พันธฤทธ์ิ

63152002203 นางสาวกัญจพร ทองมี

63152002204 นายฐาปกรณ� แสงเจริญกุล

63152002205 นางสาวสุณิสา อุปมล

63152002206 นางสาวทัศณีย� แก3นจันทร�

63152002207 นายนรากฤต อนุรักษ�

63152002208 นายสุไลมาน เจ?ะฮะ

63152002209 นายต3วนซัลมัน ตวนแม

63152002210 นางสาวรัญญา หนูด�วง

63152002211 นายสหเดช สัมฤทธ์ิ

63152002212 นางสาวจิดาภา พรหมบรรฑิต

63152002213 นางสาวลีลาวรรณ อยู3ทรัพย�

63152002214 นายนิติพันธ� พลอาจ

63152002215 นายชนัสนันท� ชูดํา

63152002216 นายประภาส สิงตะสุวรรณโณ

63152002217 นางสาวชไมพรณ� เชาะปลอด

63152002218 นางสาวสาวิตรี ดําคง

63152002219 นางสาวกุลวดี ศรีหวัง

63152002220 นางสาวจันทิมา ชูเชิด
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63152002221 นางสาวธัญญรัชต� ปAOนทองพันธุ�

63152002222 นางสาลิณี อาแวกะจิ

63152002223 นางสาวนูรีดา บาตูเซ็ง

63152002224 นายวิรัตน� สุขพลอย

63152002225 นางสาวขวัญยิหวา โพธ์ิทอง

63152002226 นางสาวเกณิการ� สว3างนิพันธ� 

63152002227 นางสาวอาอีซาร� เจะและ

63152002228 นายเมธิชัย อินทคง

63152002229 นางสาวนุรฮายาตี เจ?ะแล

63152002230 นางสาวณฐพร อุดร

63152002231 นางสาวเกตุแก�ว ธนาวุฒิ

63152002232 นางสาววันเพ็ญ ยาวิเริง

63152002233 นายสุทธิพงษ� เพชรจํารัส

63152002234 นางสาวนุชริ ญา แก�วหนูนวล

63152002235 นายอิบรอเฮ็ม เวาะโน?ะ

63152002236 นายชาญณรงค� แก�วนิล

63152002237 นางสาวทิพธัญญา ชูสุวรรณ

63152002238 นางสาวอัจฉราภรณ� จันทร�ปาน

63152002239 นายแอนดรูว� มาร�ติน

63152002240 นายชนะภัย ว3องไว

63152002241 นายอดุลย� น3าฝJ

63152002242 นายพุฒิพงศ� ชีระโรจนY

63152002243 นายอธิวัฒน� เหมนะ

63152002244 นางสาวกัลยา หลงโซะ

63152002245 ว3าที่ ร.ต.อลงกรณ� ธรรมสโร

63152002246 นางสาวสุพีรียะห� มะแซ

63152002247 นางสาวภัทรธิดา ดาเระสาและ

63152002248 นายธัชพล ลุ�งใหญ3

63152002249 นางสาวนาซลี เอียดวารี

63152002250 นางสาวรอนีซัน อาแซ
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63152002251 นางสาวนริสา ยูโซะ

63152002252 นางสาวพนิดา นฤภัย

63152002253 นางสาวปAยะมาศ เอียดแก�ว

63152002254 นางสาวสุไลลา คงถ่ิน

63152002255 นางสาวกัญญา สุวรรณชาตรี

63152002256 นางสาวฮาอีล?ะ มะโระ

63152002257 นายอาคม สุวรรณรัตน�

63152002258 นางสาวธนัชชา อภัย

63152002259 นายณัฐชาติ เต็มสั้น

63152002260 นางสาวไอเสาะ ฆานิเซ็ง

63152002261 นางสาวอัญญมณี ชุมนวล

63152002262 นายนรพนธ� บิลละเส�ะ

63152002263 นางสาวกานต�พิชชา แก�วจันทร�

63152002264 นายเรวัติ ชูเเก�ว

63152002265 นางสาวปานตะวัน ทะวาย

63152002266 นายวีระพล พรหมเรือง

63152002267 นายวีระฉัตร รัตนวิก

63152002268 นายวีรภัทร กวางทะวาย

63152002269 นางสาวชุติมล วิชิตวาที

63152002270 นางสาวนาอีมะฮ� บากา

63152002271 นางสาวผกามาศ จุลวรรณา

63152002272 นางสาวปวริศา เหมือนสุข

63152002273 นางสาวสีตีฟาตีเม?าะ แวกาจิ

63152002274 นายจิระศักด์ิ คงอินทร�

63152002275 นายอับดุลตอเละ กาเดร�

63152002276 นางสาวฮาสือนะห� กาเจร�

63152002277 นางสาวฟาตีเม?าะ กาเดร�

63152002278 นางกานต�พิชชา ทิพโพด

63152002279 นายณัชพล ศรีแก�ว

63152002280 นางสาวจีรรัตติกาล เทพจิตต�
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63152002281 นางสาวชิดชนก ดําปAน

63152002282 นางสาวปาอีซีะ อาแว

63152002283 นางสาวกชกร จําปาสิทธ์ิ

63152002284 นางสาวฟาดีละห� มะเด็ง

63152002285 นายทศพล เต้ียนวน

63152002286 นางสาวศิริยากรณ� กลับแก�ว

63152002287 นางสาวรุ3งนภา จันเอียด

63152002288 นายศุภกิจ เรืองรักษ�

63152002289 นายวีรภัทร ขวัญอ3อน

63152002290 นายเฉลิมชาติ จําปาทอง

63152002291 นางสาวปPทมา บาโด

63152002292 นางสาวขวัญกมล ปลัดกอง

63152002293 นางจันทร�พร ดําคล�าย

63152002294 นายธัญญาวีย� อับดุลลาเตะ

63152002295 นายมูฮํามัดอัชกัม มาปะ

63152002296 นางสาวอาฟJนา ปฏิมินทร�

63152002297 นางสาวรุ3งทิวา คุณารักษ�

63152002298 นางสาวณัฐชยา โชติมูล

63152002299 นางสาวจุฑามาศ พรหมรักษา

63152002300 นางสาวจันทิมา สรรสารัตน�

63152002301 นางสาวเมล�ริน แกล�วทนงค�

63152002302 นายอิทธิกร บุญส3ง

63152002303 นางสาวฉัฐสุรีย� สหกโร

63152002304 นายยาซิร� โซ?ะซูมะ

63152002305 นายวีรชน พูลศรี

63152002306 นายไซน3าอัมรัน บาบวด

63152002307 นายแวหามะ หะยีสแลเเม

63152002308 นายวงศกร จันทพิมล

63152002309 นายบุญรัตน� เตียวโล3

63152002310 นางสาวบุปผา สังเกลี้ยง
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63152002311 นางสาวสุกัญญา ตามาต

63152002312 นางสาวฮูดา สะเเม็ง

63152002313 นายเกียรติศักด์ิ ดําคง

63152002314 นางสาววรรณชลี ทองขาว

63152002315 นายนัธทวัฒน� ชัยศิรินานนท�

63152002316 นายวัชระ บินบอสอ

63152002317 นายศุภวิทย� เรืองน�อย

63152002318 นางสาวสาวิตรี รักษ�เพ็ชร

63152002319 นางสาวบัณฑิตา ชลารัตน�

63152002320 นายภาณุพงศ� ชูไพร

63152002321 นางสาวลาตีพะห� ยูโซ?ะ

63152002322 นายปรเมศวร� ประแก�ว

63152002323 นายพชรพล มะลิขาว

63152002324 นางสาวมุกส�กัณญา ตะนุสะ

63152002325 นายปรวุทธ์ิ ศรีแก�ว

63152002326 นางสาวโซรายา เปาะและ

63152002327 นายธนายุต สอดส3อง

63152002328 นางสาววิรดี ทองแก�ว

63152002329 นางสาวปาวลี ปานมี

63152002330 นายอัฟฟาน บาเหมบูงา

63152002331 นายเชาวลิต หมัดเล็ม

63152002332 นายนพณัฐ จันทร�สุวรรณ

63152002333 นางสาวอธิบดี อ3อนชุลี

63152002334 นางสาวมาริสา เพชรกระ

63152002335 นายอนุกรณ� แผ3เผื่อ

63152002336 นางสุพัตรา อิทธิศักด์ิ

63152002337 นายณัฐภพ วาจาสุจริต

63152002338 นายเกรียงศักด์ิ โอชเสน

63152002339 นางสาวปนัดดา ชลหัตถ�

63152002340 นางสาวฮูสนา มะแน
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63152002341 นางสาวศรัญญา แก�วพรม

63152002342 นางสาวนูรีดา สุหลง

63152002343 นายอาทิตย� เระนุ�ย

63152002344 นายไตรรัตน� กะลาสี

63152002345 นางสาวปAยธิดา เขียวไชย

63152002346 นายภานุมาศ สุดาหวัง

63152002347 นางสาวจุต์ิภิญญ� โสตถิพันธุ�

63152002348 นายวีรภัทร สุวรรณรัตน�

63152002349 นางสาวเสาวณีย� บุษบงค�

63152002350 นางสาวสูรีซัน มะเกะ

63152002351 นางสาวอัญชิษฐา เหมือนแก�ว

63152002352 นางสาวปAยวรรณ แสวงบุญ

63152002353 นางสาววารีศรี คําทอง

63152002354 นางพัตมา วาเด็งพงศ�

63152002355 นางสาวอุไรวรรณ หมัดเจะเร?ะ

63152002356 นางสาวนิฟาตีมะห� นิเดร�หะ

63152002357 นางเสาวลักษณ� พงศาปาน

63152002358 นางสาวสมิตา พรรณราย

63152002359 นางสาวยัซมินทร� เดอะ

63152002360 นางสาวฉวีวรรณ นภากุล

63152002361 นางสาวอริษา หลาหวัน

63152002362 นางสาวดาลิกา ช3วยรอด

63152002363 นายพงศกร นวางกูร

63152002364 นายณภัทอัฑฒกร ลัภบุญ

63152002365 นางสาวสาวิตรี สุขเพ็ง

63152002366 นายพงศกร น�อยสําลี

63152002367 นางสุรายา วิลาศ

63152002368 นางสาวนิลุบล แดงโชติ

63152002369 นางสาวสาวิตรี หวังหนู

63152002370 นางสาวสะปาริยะ แขวงบู
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63152002371 นายซอเฟJย อาแว

63152002372 นางสาวณัฐธิดา แสงแก�ว

63152002373 นายตาวฟาน เจ?ะแม

63152002374 นายอดิเรก สีแดงเพ็ง

63152002375 นางสาวนิฐา ใหมสมสู

63152002376 นางสาวกาญจนา สุวรรณอังกูร

63152002377 นายทนนท�อิน ทองจืด

63152002378 นางสาวนัซรีน สะตียา

63152002379 นายณฐกร ปุยชุมผล

63152002380 นางสาวนูรฮูดา ดอปอ

63152002381 นางสาวอาริสา ศรีนุ3น

63152002382 นายเดชาธร ศรีไชย

63152002383 นางสาวรสสุคนธ� งวดงาม

63152002384 นางสาวมารีหยาม โต?ะตะ

63152002385 นางสาวอามีเน?าะ ดอเลาะ

63152002386 นายพงศ�พล อาแวกือจิ

63152002387 นางสาวศิรินยา บุญคง

63152002388 นางสาวซูซานนา หะยีสะมะแอ

63152002389 นายศุภณัฐ สะแหละ

63152002390 นางสาวแก�วกัลยา สุทธาวาส

63152002391 นายอภิวิชญ� อนุสาร

63152002392 นางสาวอัจจารีย� พูลสวัสด์ิ

63152002393 นางสาวอรวี ทองเทพ

63152002394 นางสาวพรรณราย นวลละออง

63152002395 นางสาวทิพย�ฤทัย มณีโรจน�

63152002396 นางสาววลัยลักษณ� ฆังวารี

63152002397 นางสาวศรีวรรณ อ3อนทอง

63152002398 นางสาวคัสรีนา มะ

63152002399 นายวรวัฒน� ยากะจิ

63152002400 นางสาวธาริตา หมานสะยะ
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63152002401 นางสาวสิริอร ยอดเสาร�

63152002402 นางสาวไซนับ ถนอมปPก

63152002403 นางนุชจิรา บุญสกรรณ�

63152002404 นางสาวอธิชา หวังหมัด

63152002405 นางสาวอมรรัตน� เพ็ชรสันสี

63152002406 นางสาวอัสมา บํารุงวงษ�

63152002407 นางธัญชนก กันทะยอด

63152002408 นางสาวนูรีดา แวนิ

63152002409 นางสาวลดาวัลย� ต?ะโน

63152002410 นางพัชญา กู�ก�องเกียรติ

63152002411 นางสาวนิตยา ดอกรักษ�

63152002412 นางสาวพวงแก�ว พรรณราย

63152002413 นายอนันต�สิทธ์ิ สุขพันธ�

63152002414 นางสาวสโรชา ดํานุ3ม

63152002415 นายอนันต� หะยีมะลี

63152002416 นางสาวรัตติกาล ฐิโตประการ

63152002417 นางเพียรสิริ ชุมอินทร�

63152002418 นายสมพงค� เฉิดฉ้ิม

63152002419 นางสาวปPญญดา แก�วทอง

63152002420 นายทัตเทพ ศรีสุวรรณชนะ

63152002421 นางสาวอุทุมพร สะอิ

63152002422 นายพริสร เพชรยอด

63152002423 นางสาวรติรส แก�วสามกูล

63152002424 นางสาวจุฑารัตน� สังข�สุวรรณ

63152002425 นางสาวสารีมา ดอเลาะบองอ

63152002426 นางสาวเนตรชนก แสงอรุณ

63152002427 นางสาววาฮีบ?ะห� ปอเง?าะ

63152002428 นางสาวณัฏฐกานต� สหะวงศ�วัฒนา

63152002429 นายมะสะอูดี สามะ

63152002430 นางสาวอัยมี บาฮา
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63152002431 นางสาววราภรณ� รักษ�แก�ว

63152002432 นายอัษรี ดาโอะ

63152002433 นางสาวช3อลดา พันณชิต

63152002434 นางสาววันทนีย� ยามาสา

63152002435 นายยุสรี สะปาวี

63152002436 นายอิทธิพล ดวงแก�ว

63152002437 นางพิมลรัตน� สุขขวัญ

63152002438 นางสาวติณณ�ธานันท� ชัยเจริญ

63152002439 นางสาวจิราพร เพ็ชรศรี

63152002440 นางนันสุดา รอดคงที่

63152002441 นางสาวฮาบีบ?ะ ยูโซะ

63152002442 นางสาวจิรภัทร จันทร�ปาน

63152002443 นางสาวธัญรัตน� วิมลสุข

63152002444 นางสาววรกานต� โรจนกุล

63152002445 นางสาวนิธิมา นพรัตน�

63152002446 นางสาววารีดา แวเซ็ง

63152002447 นายเกียรติศักด์ิ คงดี

63152002448 นางสาวพัชรี นิยมเดชา

63152002449 นางสาวสุภัชวดี ธรรมกิรติ

63152002450 นางสาวปานทิพย� ธรรมสุวรรณ

63152002451 นางสาวเยาวลักษณ� ชูสิงห�แค

63152002452 นางสาวชัชฎาภรณ� ดํามี

63152002453 นายนิสิต ปานะบุตร

63152002454 นายปฐวี ตาสะเมาะ

63152002455 นางสาวจันจิรา แซ3ฮั้น

63152002456 นางสาวกัญญาณัฐ พรหมศิริชาติ

63152002457 นางสาวนาอีมะ ซิมะแซ

63152002458 นางสาววีราภรณ� มณีรัตน�

63152002459 นายพูลผล ปานขาว

63152002460 นางสาวอารีรัตน� แซ3หลี
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63152002461 นางสาวปุณยาพร แซ3เจียม

63152002462 นางสาวซารีดา ซาเซ็ง

63152002463 นางสาวเสาวภา แก�วเทียมทอง

63152002464 นายวีระยุทธ จําปJพันธุ�

63152002465 นายชิษณุพงศ� ลุ3ยจ๋ิว

63152002466 นางสาวจุติพร ตุลยนิษก�

63152002467 นางอําพันธ� หมกเมือง

63152002468 นางพัชรี สุวรรณมณี

63152002469 นางสาวปPทมา รองสวัสด์ิ

63152002470 นายศาสตราวุฒิ บุญรัตน�

63152002471 นางสาวอรนุช ปAOนคง

63152002472 นายวิชยุตม� วิเทียมญลักษณ�

63152002473 นางสาวศุภนุช เต็มรัมย�

63152002474 นางสาวจามจุรี ทองคํา

63152002475 ด.ช.ธนบดี ศรีนวลเอียด

63152002476 นางสาวเชาวนี พรหมภักดี

63152002477 นางสาวนิชนาถ รักขนาม

63152002478 นางสาววรรณนิดา บุญญาพิทักษ�

63152002479 นางสาวสุวภัทร จระกา

63152002480 นางสาวเมธินี การะนัด

63152002481 นายจิรกิตต์ิ นวลพริ้ง

63152002482 นางสาวรจนา นวลเมือง

63152002483 นางสาวเนาวรัตน� รุ3งเรือง

63152002484 นางสาวรอสีด?ะ เปาะจิ

63152002485 นายลุตฟJ สะนิ

63152002486 นายรุสดี แวนาแว

63152002487 นางสาววัยลัคน� ชูจบ

63152002488 นายอภินันท� ไชยพูล

63152002489 นางสาวฐิติมา สรรพมรรค

63152002490 นายมะไฟโร บลูกาลาเต?ะ
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63152002491 นายยุคนธร เมฆมูสิก

63152002492 นายวาสุกรี อายะนนท�

63152002493 นางสาวฟPตฮียะห� มะลี

63152002494 นางสาวปรัศนีย� มุกแก�ว

63152002495 นางสาวฟาร�ตินา สาราบรรณ�

63152002496 นายเอกลักษณ� เปรมปรี

63152002497 นายแท�จริง แก�วเอียด

63152002498 นางสาวนิอาตีปะห� นิแต

63152002499 นายธนกฤต ประดับแสง

63152002500 นางสาวอาธิตยา แก�วคงบุญ

63152002501 นายอภิวัฒน� อริยะพงษ�

63152002502 นางสาวพัณณิตา หลักทรัพย�

63152002503 นางสาวปรียานุช โสภา

63152002504 นายหรรษา แสงอรุณ

63152002505 นางสาวฟาริดา ศรีจรูญ

63152002506 นางสาวนริศรา หมัดอาหลี

63152002507 นางสาวกุลณัฐ พรหมมณี

63152002508 นายอนุสรณ� มาลี

63152002509 นายอาดือนัน เด็งสนิ

63152002510 นางสาวกชพร วาโยสัน

63152002511 นายมาหามะนาโซ มูดอ

63152002512 นางสาวภคมน แก�วรุ3งเรือง

63152002513 นางสาวเพียงเพ็ญ พังพี

63152002514 นายพงศธร พละบุญ

63152002515 นางสาววิภาวีย� เดชณรงค�

63152002516 นายพรชัย ทองทิพย�

63152002517 นายรุสลัน นิยมเจริญ

63152002518 นางสาวกัลยกร ธราดลวิศิษฎ�

63152002519 นางสาวนูรมา สุหลง

63152002520 นางสาวรอฮานี หลีล3าสัน
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63152002521 นางสาวณิชมน เมืองสง

63152002522 นายวัชรินทร� วินเกตุ

63152002523 นายภาณุวิชย� รุ3งรัศมี

63152002524 นางสาวอารีฟXะ ปะมะ

63152002525 นางสาวนูซูราห� บินบือราเฮง

63152002526 นายณรงค�ชัย รักนุ�ย

63152002527 นางสาวกรกฎ แก�วเพ็ชร

63152002528 นายธีรพงศ� พัสสระ

63152002529 นางสาวธัญณิชา นิลรัตน�

63152002530 นางสาวไมซาราห� วาหลง

63152002531 นายชุติมันต� ปPZนโฉม

63152002532 นางสาวพัชรวรรณ พูลสวัสด์ิ

63152002533 นายตันติกร แก�วส3าง

63152002534 นายชัยวัฒน� สอนคง

63152002535 นางสาวมารีนี อาบูเล็ง

63152002536 นายมะตอเฮ หะเดร�

63152002537 นายยศภัทร บุญแนบ

63152002538 นางสาวรวีวรรณ คงแก�ว

63152002539 นางสาวฮุสนา จิสวัสด์ิ

63152002540 นายศรัญ[ู บ3อหนา

63152002541 นางศุภลักษณ� แก�วทอง

63152002542 นางสาวญาณิศา เพชรเชิงเขา

63152002543 นายมูฮําหมัดราฟAซ ตามะ

63152002544 นางสาววลัยลักษณ� ทองสีแก�ว

63152002545 นายสามารถ หวันล3าโส?ะ

63152002546 นายติณณ� ช3วยบํารุง

63152002547 นายสิทธิพล เพียรดี

63152002548 นางสาวฮูดา เจ?ะมามะ

63152002549 นางสาววรรณี สาแม

63152002550 นางสาววิไลลักษณ� สังข�หนู
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63152002551 นายอรรถพล ขุนเจริญ

63152002552 นางสาวศรอนงค� วัฒนธรรม

63152002553 นายมูฮัมมัด เด็ง

63152002554 นางสาวอรวรรณ ผาลีจันทร�

63152002555 นายภัทรชัย เพชรสิงห�

63152002556 นายมะรอบี หะยีมะแซ

63152002557 นางสาวอาสมะ เปาะแว

63152002558 นางสาวสินีนาถ น�อยมูสิก

63152002559 นางสาวญาณิศา จิตม่ัน

63152002560 นางสาวสุภัสสร จันทรมณี

63152002561 นางสาวปPญจลักษณ� วิสาระพันธ�

63152002562 นางสาวขนกวรรณ พรตเสน

63152002563 นายสุทธิรักษ� คําร3วง

63152002564 นายศุภชัย เปลี่ยนวงศ�

63152002565 นางสาวนูรีดา เจะมะ

63152002566 นางสาวภัทราภรณ� อรชร

63152002567 นางสาวพรรณี จิตต�หลัง

63152002568 นางสาวรอฮันนี มุสะอะรง

63152002569 นางสาวทยากร นวลแก�ว

63152002570 นายอัฟฟาน อาแว

63152002571 นางสาวติณฌฎา วิเศษสุข

63152002572 นางสาวเปรมฤดี ไชยแพทย�

63152002573 นางสาวฮานีซะห� ลาดอ

63152002574 นายอภิสิทธ์ิ เต?ะย3อ

63152002575 นางสาวสุภาพร ระวังสุข

63152002576 นางสาวมินตา เต็มดวง

63152002577 นายศรศักด์ิ กว�างนก

63152002578 นายพชร ผ3องแผ�ว

63152002579 นางขนิษฐา ลอยเวหา

63152002580 นางสาวสุกัลยา ใจสมุทร
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63152002581 นายคณาวุฒิ อินทะสะระ

63152002582 นางสาวกามีละห� เปXาะยา

63152002583 นายชุติเดช พรหมมา

63152002584 นายชุมพล ขวัญไชย

63152002585 นางปุณณภา ยาพันธ�

63152002586 นายซะการียา ตือบิงหม?ะ

63152002587 นางสาวชลธิชา หนูนวล

63152002588 นายวีรยุทธ บุญแก�วคง

63152002589 นางสาวอังคณา ชุมทอง

63152002590 นายมูฮัมหมัดสาริฟ ดือเร?ะ

63152002591 นางสาวอัจฉราพรรณ บุรีภักดี

63152002592 นางสาววรรณิศา นิลปPกษ�

63152002593 นายเซาพี แซมะ

63152002594 นางสาวกาญจนาฎ พันธุ�แก�ว

63152002595 นายอานนท� อุมาจิ

63152002596 นางสาวสุวิดา พรหมาด

63152002597 นางสาวกนกวรรณ ผ3องใส

63152002598 นางสาวปารีณา พรหมอินทร�

63152002599 นายอับดุลฟPตตาห� บูเกะมาตี

63152002600 นางสาววิภารัตน� จันทร�ล3องลอย

63152002601 นายไชยวัฒน� จงไกรจักร

63152002602 นางสาวศิกัญดา ทองหุ�ย

63152002603 นางสาวศุลีภรณ� สุวรรณรัตน�

63152002604 นายมะสือล่ํา มณีลักขณา

63152002605 นางสาวพรสวรรค� ศิริบูรณ�

63152002606 นายฐิติกร ตุลารักษ�

63152002607 นางสาวมุทิตา จันทรัตน�

63152002608 นายมะดาโอ?ะ สาและ

63152002609 นางสาวสุชาดา พรหมทอง

63152002610 นางสาวเพ็ญสุภา ชูสุวรรณ
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63152002611 นายนพดล หมัดเหล?าะ

63152002612 นางสาวพิมพ�ภรัตน� สถาวรจํารัส

63152002613 นางสาวแวรุสมีนี เจ?ะโซ?ะ

63152002614 นางสาวณิชารีย� ชูทอง

63152002615 นางสาวโสริญา เกิดแก�ว

63152002616 นายนครินทร� เพียรดี

63152002617 นายคุณากร นาคศรี

63152002618 นางสาวอริศรา แก�ววิจิตร

63152002619 นางสาวศิรินลา เจ?ะมามะ

63152002620 นางสาวนูรีดา โต?ะเจ?ะ

63152002621 นางสาวฐิติรัตน� บุหลัน

63152002622 นางสาวจุฑารัตน� อุปถัมภ�

63152002623 นางฤดีรัตน� ดวงจักร�

63152002624 นางสาวแววดาว อุคะหะ

63152002625 นางสาวปAยวรรณ จันทร�น�อย

63152002626 นายสารินท� พรหมนะ

63152002627 นายอนันต� ยา

63152002628 นางสาวศอาด?ะ มะดิเย?าะ

63152002629 นายสุริยัน ปลอดภัย

63152002630 นางพิไลพรรณ ทองแก�ว

63152002631 นางสาวปาลีมา ดนุเดช

63152002632 นางสาวนุรฮาซีมาน เจ?ะเลาะ

63152002633 นางสาวพิชชาพร เพชรช3วย

63152002634 นางสาวปนัดดา พันธ�บุญ

63152002635 นายพุทธิพงศ� ศรีสุวรรณ

63152002636 นางสาวณัฐรัตน� ชีวีวิวัฒน�วงศ�

63152002637 นางพัชรินทร� ศรีพรหม

63152002638 นางสาวเปรมจิตร� มะยูโซ?ะ

63152002639 นางสาววาธิสา แก�วละเอียด

63152002640 นางสาวนุรย?ะ มะลี
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63152002641 นายพรพนัช ลักษณะ

63152002642 นางสาวนันทินี พันละภะ

63152002643 นางสาวจีระวรรณ สมบูรณ�

63152002644 นางสาวอุไรรัตน� เลหนุด

63152002645 นางสาวธนภรณ� อินทมะโน

63152002646 นางสาวชฎารัตน� ศรีหาเมฆ

63152002647 นายวรวิบูล นวลมี

63152002648 นางนิยาภรณ� พ�นภัย

63152002649 นางสาววริษฐา บุญรัตนัง

63152002650 นางสาวญารีณา หลีมังสา

63152002651 นางสาวอัสนี วาแม

63152002652 นายณภัทร ชูเย็น

63152002653 นางสาวนิภาพร สุวรรณสมบูรณ�

63152002654 ว3าที่ ร.ต.หญิงกุสุมา ดวงเอี่ยม

63152002655 นายชัยวัฒน� เพ็ชรรัตน�มุณี

63152002656 นางจินตนา ไกรนรา

63152002657 นางสาวซูไฮดา มะซะ

63152002658 นายวิชชาบูรณ� เมฆอรุณ

63152002659 นางซ3อนนี ยีระมัน

63152002660 นางสาวซูไรดา เจะสะแม

63152002661 นายอายุบ เจ?ะหยอ

63152002662 นางสาวไซนับ มะแซ

63152002663 นางสาวอรอุมา มารถโอสถ

63152002664 นางสาววิภาพร ช3วยเกิด

63152002665 นางสาวช3อผกามาศ มีฮิ่น

63152002666 นางสาวกฤติยา คชสิงห�

63152002667 นางสาวนุอารีฟะห� ซีนา

63152002668 นายต3วนอาลีฟ กูมะ

63152002669 นางชลดา แก�วทอง

63152002670 นายธนาวุฒิ จันทระ
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63152002671 นายอธิรัฐ จงเผาะ

63152002672 นายปฐมพงษ� สุวรรณยุหะ

63152002673 นายทวีศิลปR เขียวดํา

63152002674 นางสาวซาอาดะห� บาราเฮง

63152002675 นางสาวอภิญญา มุสิกพงษ�

63152002676 นางสาวปรีดาพร รัตนะ

63152002677 นางสาวบัยยีนะห� เจ?ะนิ

63152002678 นายดุลเราะมาน เจ?ะโด

63152002679 นางสาวอรอนงค� ขาวนุ�ย

63152002680 นางสาวซู3ใบ เหมโคกน�อย

63152002681 นายเจตภาณุ จันทร�เกิด

63152002682 นางสาวฟาซีย?ะ เย?ะ

63152002683 นางสาวนาฎอนงค� นะช�อย

63152002684 นายชิษณุพงศ� คงมาก

63152002685 นางสาวกมลทิพย� ช3วยเกิด

63152002686 นายวทัญ[ู หนูเก้ือ

63152002687 นางสาวสุภาพร ทองประดับ

63152002688 นางสาวนรนาถ ชูเชิด

63152002689 นายปAยะวัฒน� ช3วยจวน

63152002690 นางสาวสูรายาห� สาแลมิง

63152002691 นางสาวสิริมา บัวแก�ว

63152002692 นางสาวอัลวานีย� สังหาด

63152002693 นางสาวเครือวัลย� จันทร�สังข�สา

63152002694 นางสาวณัฐวดี ณ วาโย

63152002695 นางสาวอารีรัตน� บุญศิริ

63152002696 นางสาววรรณวิสาข� จงพิริยะไพบูลย�

63152002697 นางนิภา ชูเนียม

63152002698 นางไปรยา ผุดดํา

63152002699 นางสาวยาวาเฮ ดอเลาะ

63152002700 นางสาวมาเรีย โสดาหวัง
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63152002701 นางสาวธันย�ชนก หมัดโส?ะ

63152002702 นางสาวรอฮานี และหวัง

63152002703 นายอดิลัน หะหัด

63152002704 นางสาวมัลลิกา รักจันทร�

63152002705 นางสาวเจนจิรา พรหมศรี

63152002706 นายเอกภพ อ3อนสี

63152002707 นางสาวหทัยรัตน� ทองเนื้อขาว

63152002708 นางสาวอินทิรา พุทธรัตน�

63152002709 นางสาวทิพย�สุดา ทองคํา

63152002710 นางสาวเทพธิดา รองพล

63152002711 นางสาวธันย�ชนก รอดพิทักษ�

63152002712 นางสาวรุ3งนภา ขวัญทอง

63152002713 นางสาวสุพรรษา วงศ�พรต

63152002714 นางสาวอาลาวียะห� เจะมะ

63152002715 นางสาวจุไรรัตน� อุไรรัตน�

63152002716 นางสาวชลธิชา นาสุรินทร�

63152002717 นางสาวจันฑิมา แซ3อิ่ง

63152002718 นายพัทธพล ศรีสกุล

63152002719 นางสาวนีฟาน ดอยอ

63152002720 นายวทัญ[ู สีพูน

63152002721 นายวุฒินันร� ชูช3วย

63152002722 นางสาววาสนา หวังดี

63152002723 นายวีรศักด์ิ วิมลรัตน�

63152002724 นางสาวอาอีเซาะห� ดือเระ

63152002725 นางสาวมาลิสา นกน�อย

63152002726 นางสาวอังคณา ชูดํา

63152002727 นางสาวธัญญรัตน� เซ3งหิ้น

63152002728 นางสาวมาซาเอ ดาราแมง

63152002729 นางสาวปฏิญญา ส3งไข3

63152002730 นางสาวจิราภรณ� นุ3มเอียด
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63152002731 นางสาวอังคณา คงหนู

63152002732 นางสาวพาวาตี ขาเดร�

63152002733 นายอนุวัฒน� รักจันทร�

63152002734 นายซูเพียร เจ?ะดอเลาะ

63152002735 นายธนวัฒน� ช3วยจันทร�

63152002736 นางสาวซาปJนะ มะยั

63152002737 นางสาวปวีณ�พร สุขรัตน�

63152002738 นางสาวซูฮัยลา รอยิง

63152002739 นางสาวกัญจน�อมล ศรีวิโรจน�

63152002740 นายนพรัตน� ขุนเด่ือ

63152002741 นายถิรพล พงศาปาน

63152002742 นางสาววรลักษณ� จันทร�แก�ว

63152002743 นางสาวมลธิชา แซ3ฉ้ิม

63152002744 นางสาวสุพรรษา ตรีวัย

63152002745 นายพีรกานต� ทองเทียบ

63152002746 นางสาวภรณี นกน�อย

63152002747 นางสาวรุสลีนา ตอเละ

63152002748 นางสาวโนรีม3า ยามา

63152002749 นางพิมพ�นารา สิกะพันธ�

63152002750 นายประมวล อารมณ�ฤทธ์ิ

63152002751 นางสาวปAยะเนตร ชูเกลี้ยง

63152002752 นายกฤษฎา ชิตวัน

63152002753 นายสุเมธ เด3นศุภกุล

63152002754 นางสาวอรอนงค� เสนเผือก

63152002755 นางสาวมลฤดี ย่ังยืน

63152002756 นางสาวอรนุช แซ3อึ่ง

63152002757 นางสาวอารีรัตน� ปูเกะ

63152002758 นางสาวเชาวดี ช3อมณี

63152002759 นายนฤเบศ สังข�จันทร�

63152002760 นางสาวหัสยา เซ3งย3อง
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63152002761 นางอาซียะห� เจ?ะอามะ

63152002762 นางสาวสุภาวดี เท3งปกิต

63152002763 นางสาวรินลดา วาหนิ

63152002764 นายไพศาล กระจ3างศรี

63152002765 นายปAยะวัฒน� หนูบัว

63152002766 นายอัครพงษ� จันทร�แก�ว

63152002767 ว3าที่ ร.ต.หญิงกรวรรณ วงค�กระจ3างไทย

63152002768 นายอภิสิทธ์ิ ด�วงมาก

63152002769 นายณฐกร สินธูระหัฐ

63152002770 นางสาวจิราพร เทพขาว

63152002771 นางสาววนิดา เค่ียมเค�า

63152002772 นางสาวการ�ดกมล เทพเสาร�

63152002773 นางสาวอนุชิดา ศรีพะเนิน

63152002774 นางสาวฟาซียะ เซ็ง

63152002775 นางสาวนูรีฮัน บอเต?าะ

63152002776 นางสาวสุธาสินี ปานแก�ว

63152002777 นางสาวสิริลักษณ� ศรีสมานุวัตร

63152002778 นางสาวกามีละห� ประคองโชค

63152002779 นางสาวสาลามะฮ�N อิบรอเห็น

63152002780 นายเตชสิทธ์ิ ชลารัตน�

63152002781 นางสาวอายีซะห� เจะอุมา

63152002782 นางสาวชุติกาญจน� รัตนแก�ว

63152002783 นายมูฮําหมัดสอฟJ ปูหัด

63152002784 นางสาวกัญญาภัค ชุมแก�ว

63152002785 นายกิตติศักด์ิ ปานกอง

63152002786 นางสาวนพมาศ สองประสม

63152002787 นางสาวยุวดา ชูแก�ว

63152002788 นางสาวมะณีพร อรุณรุ3งเรือง

63152002789 นายประสิทธ์ิ บุญเสถียร

63152002790 นางสาวสุวรรณดา ดือเร?ะ
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63152002791 นางสาวฟAรดาวส� สามะ

63152002792 นางสาวนิศากร ชูปาน

63152002793 นางสาวอามีเน?าะ สอรี

63152002794 นางสาวมนลักษณ� เหี้ยมสนิท

63152002795 นางสาวอรวรรณ สรรเสริญ

63152002796 นายประสิทธ์ิ ดอเล?าะ

63152002797 นางสาวชัชชญา สุขเจริญ

63152002798 นางสาวอุมาพร ละอองสม

63152002799 นางสาวพัสตราภรณ� แววสุวรรณ

63152002800 นายวิเชียร ไชยเกตุ

63152002801 นางสาวอนธิกา สนิ

63152002802 นางสาวดวงใจ สมบูรณ�

63152002803 นางสาวแพรภิรมย� แดงแก�ว

63152002804 นายวาทิตย� นวลเเก�ว

63152002805 นายสรายุทธ ธรรมประไพ

63152002806 นางสาวซาลีนีย� ดือเระ

63152002807 นายชาติชาย จินนะวงศ�

63152002808 นางสาวจริยา ไหมละเอียด

63152002809 นางอาวาติฟ โดยหมะ

63152002810 นายพีรณัฐ เหม?าะหมาน

63152002811 นางสาวอาอีฉ?ะ ปูติลา

63152002812 นายเกียรติกุล เบ็ญฮายีสะมาแอ

63152002813 นายสุทัศน� ทองมี

63152002814 นางสาวปPญณิกา สุขศรีนวล

63152002815 นายพงษ�ศักด์ิ ถึงมุสิก

63152002816 นายมูฮัมหมัดฮีซาม ปาล?ะ

63152002817 นายมูฮํามัดกัสพี เจ?ะเลาะ

63152002818 นางสาวจุฑามาศ แก�วงาม

63152002819 นางสาวสุรัยยา หะยีเด็ง

63152002820 นายนพดล หมานหมาด
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63152002821 นายอธิพนธ� รัตนวิไล

63152002822 นางสาวจุฑารัตน� แก�วตุด

63152002823 นางสาวไสตนร� แม

63152002824 นางสาวยุสรอ ลาเตะ

63152002825 นายชินกฤต ช3วยรักษ�

63152002826 นางสาวเจะมีเนาะ แวมูซอ

63152002827 นางสาวเบญจมาศ นิลอุบล

63152002828 นางสาวไลลา สือแมง

63152002829 นายเราะห�มาน สาแล?ะ

63152002830 นางสาวเอมตีซัล กูโน

63152002831 นายอารมาน มามุ

63152002832 นายพีระพัฒน� รัตนพันธ�

63152002833 นางสาวนิอาอีซะฮ� ซือแลแม

63152002834 นางสาวจุฑารัตน� เรืองจีน

63152002835 นางสาวปรายจันทร� ตันชนะพันธ�

63152002836 นางสาวณฐพร พันธ�ดวง

63152002837 นายนิติกร เพ็ชรรัตน�ทอง

63152002838 นางสาวฟาซียะห� ขาโฮง

63152002839 นายอัครันทร� สติรักษ�

63152002840 นางสาวปทิตตา สุวรรณ�

63152002841 นางสาวนูรีซัน ตูแก

63152002842 นายมูไฮมีน เจะโด

63152002843 นายเอกพล จริงจิตร

63152002844 นายสุทธิรักษ� อ3อซ�าย

63152002845 นางสาวอามาณี เจะมุ

63152002846 นายธนากร สมหวัง

63152002847 นางสาวก๊ิฟฟาร3า สุระสังวาลย�

63152002848 นายกิตติพงศ� สุภเพียร

63152002849 นางสาวตัสนีม เจ?ะ

63152002850 นายพีรพล ศรีศักด์ิ

หน�า 95 จาก 167                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63152002851 นายพิศาล วงศ�เบี้ยสัจจ�

63152002852 นายกฤษฎา กันตังกุล

63152002853 นางสาววารีซ3า บาราสัน

63152002854 นางสาวพรปวีณ จันทรธํารงค�

63152002855 นางโสภิดา ขุนชิตร

63152002856 นางสาวพรชนก ปAOนสุวรรณ

63152002857 นางสาวสุชฎา พรหมปาน

63152002858 นางสาวสุนิษา ดนยะและ

63152002859 นางมาริษา ทองอ3อน

63152002860 นางสาวประภาพร พุทธิระ

63152002861 นางสาววรรณกนก ดิษฐะ

63152002862 นางสาวณัฐกานต� บุญหา

63152002863 นางสาวเสาวรส จันทรยก

63152002864 นางสาวเพ็ญ จิ รว รรณ� พูน ขวัญ 

63152002865 นายกษิด์ิเดช รักพวก

63152002866 นางสาวณัฐวดี แสนเดช

63152002867 นางสาวธัญลักษณ� พรมสุวรรณ�

63152002868 นางสาวรูซานา โตะแวอาลี

63152002869 นางสาวกนกวรรณ ชนะ

63152002870 นางสาววรรณนิตา เถาวัลย�

63152002871 นางสาวนอรีซัน สาเระ

63152002872 นางสาวณัฏฐนันท� พงศ�พรหม

63152002873 นางสาวเจ?ะมาซีเต?าะ เจะอามะห�

63152002874 นายหาญณรงค� ชุมประเสริฐ

63152002875 นายภาณุพงศ� แก�วหนู

63152002876 นายวิทยา จันทร�แก�ว

63152002877 นายพีรณัฐ เพ3งสู

63152002878 นางสาวหทัยภัทร แจ�งชูศักด์ิ

63152002879 นายอนุวัฒน� สมทรง

63152002880 นายวนราช อินทสุข
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63152002881 นางสาวอุมาภรณ� เพ็ชร�ทอง

63152002882 นางสาวมนัสดา คงมี

63152002883 นางสาวโซรายา อารีปา

63152002884 นางสาวซารีน3า โตะอะ

63152002885 นายชินพัฒน� เทพจันทร�

63152002886 นางสาวอัสดินนา มะรือสะ

63152002887 นายบัญชา ใจงามกุล

63152002888 นายนัฐพล รัตนพรหมมา

63152002889 นางสาวมนพร บัวระภา

63152002890 นางสาวทิพย�สุดา ติณสูลานนท�

63152002891 นางสาวจินต�จุฑา จันทอง

63152002892 นายกอรัณลี หวังเบ็ญหมูด

63152002893 นางสาวอรวรรณ อินทรศวร

63152002894 นางสาวรวินนท� ยังกอบศิลปR

63152002895 นางสาวพัชรี พลเกษตร

63152002896 นางสาวรูสนาณี กาเร็ง

63152002897 นางสาวต3วนอารูนี ลองสือรี

63152002898 นางสาวศิริพร รัตนพันธุ�

63152002899 นางวัลลิภา โพธ์ิทอง

63152002900 นางสาวกุลธิดา ปาลานุพันธ�

63152002901 นางพจมาลย� เสมาสี

63152002902 นายฮาริส กะลูแป

63152002903 นางสาวจิตจิมา แซ3ชี

63152002904 นางสาวนิรชา วิโล

63152002905 นายกีรติ สีดําอ3อน

63152002906 นายอะหมัด รอยา

63152002907 นางสาวสตีหามีน?ะ หัสนี

63152002908 นางสาวดารารัตน� ทองเจริญ

63152002909 นายณัฐดนัย หนูชู

63152002910 นางสาวรอยียะห� ดือราแม
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63152002911 นางสาวนิศาชล นะช�อย

63152002912 นางสาวปสุดา กิจการี

63152002913 นายบิหลั่น อุสนุน

63152002914 นายมะกอยดัน เจะบู

63152002915 นางสาวดารีพ?ะ ล3องนาวา

63152002916 นายปรัตถกร สุขแก�ว

63152002917 นางสาวจิรัชยา แก�วมณี

63152002918 นางสาวธัญลักษณ� เชี่ยวชาญ

63152002919 นางสาวสุภิดา สังฆะโณ

63152002920 นางสาวสาริณี ใคลคลาย

63152002921 นางสาวกนกพร จอนสุข

63152002922 นางสาวชลธิชา มะมิง

63152002923 นางสาวสรารัตน� ศิริภูรี

63152002924 นายอับดุลเลาะ สะตะ

63152002925 นางสาวพัชรี เพ็ชรแก�ว

63152002926 นางสาวนูรุลฟAตรี กาเจ

63152002927 นายอนุวัช บัวงาม

63152002928 นางสาวลัดดาวัลย� หนูแปSนน�อย

63152002929 นางสาวนูรีดา แส�เด็น

63152002930 นางสาววิชชุดา ขํานุรักษ�

63152002931 นางสาวดารารัตน� จอดเมือง

63152002932 นางสาวศาริธรณ� โชโต

63152002933 นางสาววรรณฤดี เส็นสัน

63152002934 นายอายุ แวยุโซะ

63152002935 นางสาวสโลมา ลาไหน

63152002936 นางสาวอุมาภรณ� แสงมณี

63152002937 นายภานุพงศ� เทพทวี

63152002938 นางสาวอัยรินทร� อาแวกะจิ

63152002939 นางสาวรัตนา สิงห�พิมาย

63152002940 นางสาวธัญชนก หูตาชัย
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63152002941 นายปวีร� ไวยานิกรณ�

63152002942 นางสาวพาอีซะห� เจ?ะน?ะ

63152002943 นายยุสรี สาเม?าะ

63152002944 นางสาวมินตรา เจ?ะมิง

63152002945 นายวีรเชษฐ� สอนแก�ว

63152002946 นางสาวคอลีเยาะ สาและ

63152002947 นายอดิลัน อาหาหมัด

63152002948 นางสาวทิพย�สุดา ศรีคุ�มวงศ�

63152002949 นางวนิดา แก�วมณี

63152002950 นางสาวฟAรดาว หะยีอาบู

63152002951 นางสาวศราพร นิลปPกษ�

63152002952 นายอารัฟ หะยีดาโอะ

63152002953 นายซลีมิน ซา

63152002954 นายธีรดนย� โต?ะหมาด

63152002955 นางสาวศศิวรา คชรัตน�

63152002956 นางสาวศิริณาภรณ� วงค�ปPญญา

63152002957 นายอุสมาน มะเละ

63152002958 นางสาวตูแวดะห� สาเหะอามิ

63152002959 นางสาวอาอีฉ?ะ หมัดอะด้ัม

63152002960 นายธวัชชัย อินทภาพ

63152002961 นายปวริศ อินทร�สังข�

63152002962 นางสาวซานีตา หะเด็ง

63152002963 นางสาวสุภาพร มาเอียด

63152002964 นางสาวสิรินภา ยอดเสาร�

63152002965 นางสาวยามีล?ะ มะดีเย?าะ

63152002966 นางสาวอาแอเสาะ สะมาแม

63152002967 นางสาวจันทร�จิรา เอี่ยมตระNล

63152002968 นายวีรภัทร เยาว�ดํา

63152002969 นางสาวอริสา ตํามะหงง

63152002970 นายพิชากร ทรัพย�บรรจง
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63152002971 นางสาวปวีณา จันทโฆษ

63152002972 นายปAยวัฒน� ลาชโรจน�

63152002973 นายณรงค�ฤทธ� ขวัญฤกษ�

63152002974 นายมะสุกรี หะมัด

63152002975 นายมุสตอผา ดอแม

63152002976 นายนันทณัฐ เชื้อช3วยชู

63152002977 นายธํารงค� ทองชุม

63152002978 นางสาวบุษรินทร� มะอาลา

63152002979 นางภาณุมาศ ใจโต

63152002980 นายนราวิชญ� ทองอุทัย

63152002981 นางสาวอัจราวดี เรืองศรี

63152002982 นางสาวพุทธชาด แก�วยก

63152002983 นางสาวแวซง แวหามะ

63152002984 นางพิชชานันท� สุขแก�ว

63152002985 นายอภิสิทธ์ิ ทองสุข

63152002986 นายสิทธิพร ช3วยชู

63152002987 นางมณฑิรา ชูแก�ว

63152002988 นางสาวยัสมี สีบู�

63152002989 นายสุทธิพงศ� หนูพุฒ

63152002990 นางสาวโนริซา ดาเด?ะ

63152002991 นางสาวอภิญญา พรหมคง

63152002992 นางสาว�NNประกายดาว แสงจันทร�

63152002993 นางสาวรอซีด?ะ หะยีสาเมาะ

63152002994 นางสาววิภาทิพย� ไทรสุวรรณ

63152002995 นางสาวมาลีรัตน� โกรพบุรี

63152002996 นายศักด์ิอารีย� นาวานิ

63152002997 นายกิตติชาติ สุชลพานิช

63152002998 นายจักรี แก�วสุข

63152002999 นายนพวุฒิ ศรีวิไชย

63152003000 นางรัชนี ขุนแก�ว
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63152003001 นางสาวฐาปนี แซ3ลิ่ม

63152003002 นางสาวซาตีฮะห� บาแม

63152003003 นางสาวศิริพร ณ พิบูลย�

63152003004 นางชนิดา วัฒนพรหม

63152003005 นางสาวนุชรี เศียรอุ3น

63152003006 นายอัสมีน อาแว

63152003007 นางสาวพนาวรรณ สีใส

63152003008 นางสาวนาซีรา ปอเง?าะ

63152003009 นายธนวัต ใกล�เจริญ

63152003010 นางจินดาวรรณ บุญประกอบ

63152003011 นายสุทิน ทองบุญ

63152003012 นายอภิชัย เย่ียมศักด์ิ

63152003013 นางสาวสุชานาถ รอดดํา

63152003014 นายไกรวิชญ� อนุรักษ�ไพรสันต�

63152003015 นายฮาซาน บิลหีม

63152003016 นายพงษ�นรินทร� เพียรดี

63152003017 นางสาวมยุรา รอดเพชร

63152003018 นายมนตรี บุญสุวรรณ�

63152003019 นางสาวณัฐวดี รองสวัสด์ิ

63152003020 นางสาวมารตี มนูญดาหวี

63152003021 นางสาวอุราภรณ� รอดทุกข�

63152003022 นางพิมพ�พิชชา แก�ววิเชียร

63152003023 นางสาวณัฐริกา จันทร�อักษร

63152003024 นายมนตรี มาละมัย

63152003025 นางสาวนูรีดา ยูโซะ

63152003026 นายศิรเศรษฐ� คําทองดี

63152003027 นางปารณีย� สุวรรณนิตย�

63152003028 นางสาวเรณู บวรรัตนมณี

63152003029 นางสาวญาดาวดี จรูญแก�ว

63152003030 นายธนาวรรณ แก�วมีดํา
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63152003031 นางสาวฮาบีบ?ะฮ� หมัดเตย็บ

63152003032 นายอํานาจ เพชรมุณี

63152003033 นางสาวรพีพัสส� ชาญพีรพัศ

63152003034 นางสาวศุภิสรา สมพงศ�

63152003035 นางสาวนาบีละห� หะยีและ

63152003036 นางสาวสุไรยา สันง?ะ

63152003037 นางสาวอิศราวดี ศรีชาย

63152003038 นายจรงค�ศักด์ิ ชูสุข

63152003039 นายเจตพล คงยอด

63152003040 นายรอมลี สาแม

63152003041 นางสาวสารีนา หลําหลี

63152003042 นางสาวกมลทิพย� เพ็งวัฒนะ

63152003043 นางสาวนูดฮูด�า หมาดเต?ะ

63152003044 นายวรินทร แซ3ชี

63152003045 นายดนอารีย� ดูหมัน

63152003046 นางสาวปนิษฎี จันทมณีโชติ

63152003047 นางสาวโสภา คงถ่ิน

63152003048 นางสาวศิริลักษณ� สังข�ทอง

63152003049 นางสาวสุพรรณี ถิราวุฒิ

63152003050 นายอธิพงศ� สุกการ

63152003051 นางสาวพาตีเมาะ หะยีดาโอะ

63152003052 นางสาวนูรฟารีซา ดือเร?ะ

63152003053 นางฉัตรธิษณ�ชา รุ3งฉาย

63152003054 นางสาวรูสมีนี มะแซ

63152003055 นางสาวฐิติวรดา ธุระพัฒน�

63152003056 นางสาวนุจรีย� เพ็ชรรัตน�

63152003057 นางสาวนูรุลยันนาฮ� ยูโซะ

63152003058 นางสาวอรสา หน3Nอโท?ะ

63152003059 นางสาวรุสมีรา สะนิ

63152003060 นางสาวเฟ]Oองฝน คงรังษี
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63152003061 นายนิติ ปวันวัชรากร

63152003062 นางสาวประภาศิริ บุษบงค�

63152003063 นางสาวนุชนภา แซ3จิว

63152003064 นายธฤต ศรีสุรางค�

63152003065 นายชาคริสต� หมอเล็ก

63152003066 นางสาวประภาพร จันทภาโส

63152003067 นางสาววรรณดี นรพิณ

63152003068 นางสาวมูนีเราะห� แดวอสนุง

63152003069 นางสาวจินตนา ใจห�าว

63152003070 นางสาวศิวะกานต� เทพบุรี

63152003071 นางสาวกุสุมา หวังดี

63152003072 นางสาวอัญชลี ซามะ

63152003073 นางสาวสาวินี หนูการุโณ

63152003074 นางสาวณัฐสิริ แก�วภิบาล

63152003075 นายอุสมาน เต?ะตานิง

63152003076 นางสาวนุชรดี โททอง

63152003077 นายเสฏฐวุฒิ วรรณพฤกษ�

63152003078 นายยุทธนา มาสว3าง

63152003079 นางสาวณํฐชยา เพชรฤทธ์ิ

63152003080 นายศิริพงศ� พฤกษพงศ�

63152003081 นางสาวพัฐสุดา มุ3งเคน

63152003082 นายนครตานี ย้ิมมุก

63152003083 นางสาวซัลวานี แม

63152003084 นายธีรภพ วันทาดี

63152003085 นางสาวศศิกานต� สายสหัส

63152003086 นางสาววาสนา จันทสุวรรณ�

63152003087 นางสาวภาสิริ ทองแดง

63152003088 นายอิสมาแอล เหมอารัญ

63152003089 นางสาวนิภาภรณ� บัวผุด

63152003090 นายสุเทพ ดิษฐ�เอม
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63152003091 นางสาวกิตติยา ตุดแทน

63152003092 นายเอกสิทธ์ิ ชูเผือก

63152003093 นางสาวมารีนี เจ?ะแว

63152003094 นายอธิวัฒน� ยาวาระยะ

63152003095 นางสาวฉมามาศ ชูสุดรักษ�

63152003096 นายแวกามารูดิง อาแว

63152003097 นายฟารุต วาจิ

63152003098 นางสาวนภัสวรรณ ทริทอง

63152003099 นางสาวปริญาภรณ� ชัยภักดี

63152003100 นายภานุเดช ขุนเพ็ชร

63152003101 นางสาวนิญาณี เจะเตะ

63152003102 นายมูดัซซิร� ลีเฮ็ง

63152003103 นายสิทธิกร แก�วนิล

63152003104 ว3าที่ ร.ต.หญิงณภัชกมล อยู3สุข

63152003105 นายธีรพงษ� อ�วนถาวร

63152003106 นายจิรพัฒน� วงศ�กระจ3าง

63152003107 นางสาวอาภาภรณ� คณานุรักษ�

63152003108 นางสาวนูรดีฟา สามะ

63152003109 นางสาวนภสร อินชู

63152003110 นางเจนจิรา แสงเอียด

63152003111 นางสาวมนัสชนก เผ3าชวด

63152003112 นางสาวสูนัยนะห� แวกูยิ

63152003113 นางสาวนุสยาตี หะเดวา

63152003114 นางสาวสายชล ไชยสิทธ์ิ

63152003115 นางสาววรารัตน� ยานะวิมุติ

63152003116 นางสาวพรนภา แพะทอง

63152003117 นางสาวนิตยา หวานแท�

63152003118 นางสาวณัฐชา แก�วจันทร�

63152003119 นางสาวสุวีร� แก�วมณี

63152003120 นายสิทธิพงษ� ไชยจิตร
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63152003121 นางสาวศินันญา ประสิทธ์ิศรี

63152003122 นางสาวสุภารัตน� บุญวันนา

63152003123 นายวิทวัส หีมหมะ

63152003124 นางสาวจิรัชยา สีแตงอ3อน

63152003125 นางสาวจันทิมา ศรีแสนตอ

63152003126 นางสาวเสาวลักษณ� พรมรักษ�

63152003127 นายอับดุลเราะมาน มีสา

63152003128 นางจุฬาลักษณ� สืบประดิษฐ�

63152003129 นางสาวซีตีปาตีเมาะ หะยียูโซะ

63152003130 นายอิสมาแอ สันโซ

63152003131 นางสาวศิริลักษณ� มากนวล

63152003132 นางสาวรัตนา บุญศิริ

63152003133 นางสาวนุรียา มรรคาเขต

63152003134 นายวันปAยะ สวนเเก�ว

63152003135 นางสาวนูรไบย?ะ รอฮิง

63152003136 นายปPณณวัฒน� สุวรรณยุหะ

63152003137 นายอังคาร แก�วละเอียด

63152003138 นางสาวนิศารัตน� ปAยะพงค�

63152003139 นางสาวสุธินี เสียงอ3อน

63152003140 นางสาววณิศลักษณ� บุตรโพธ์ิ

63152003141 นายปAยะพงษ� แซ3ลิ่ม

63152003142 นางสาวสุรารักษ� สุบิน

63152003143 นางสาวมารียะห� หะยีอามะ

63152003144 นางสาวการะเกด จันทร�คง

63152003145 ว3าที่ร�อยตรีพงศ�เพชร เพชรา

63152003146 นางสาวยาบีรา โตะอาโกบ

63152003147 นางสาวยามีละฮ� อภิบาลแบ

63152003148 นายต3อศักด์ิ เหมสลาหมาด

63152003149 นายนพดล เกษรพันธุ�

63152003150 นายอับดุลฮาลิม เละแตโซ?ะ
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63152003151 นางสาวประดุจดาว ไวยโร

63152003152 นางสาวจรรยา จันทร�แก3นรัตน�

63152003153 นางสาวโซฟJยา สะนิ

63152003154 นางสาววรวรรณ รอดสงค�

63152003155 นางสาวมาเรียมนี แอกูยิ

63152003156 นางสาววิษา สุขมี

63152003157 นางสาวจุฑาทิพย� คงเค็จ

63152003158 นายวิชชุเดช หนูจันทร�

63152003159 นายวุฒิชัย สุขจันทร�

63152003160 นางสาวอรวรรณ สังข�อบรม

63152003161 นางสาวกามีละห� หะยีลาเต?ะ

63152003162 นายอลีฟ ยามา

63152003163 นางสาวยูรีนา สาแม

63152003164 นายรูสลัน เด็งสนิ

63152003165 นางสาวจิดาภา ชูสุทธ์ิ

63152003166 นางสาวนภารัตน� จิวะสกุล

63152003167 นางสาวกาญจนา เทียบพุฒ

63152003168 นายสถิต ภักดีนอก

63152003169 ว3าที่ร�อยตรีหญิงกันตาภา หมานเจริญ

63152003170 นางสาวกชกร แก�วทอง

63152003171 นางสาวอมรรัตน� รุ3งเรือง

63152003172 นางสาวยาวาเฮร� สือโย?ะ

63152003173 นางสาววริศรา บุญร3วมแก�ว

63152003174 นางสาวสุธิสา เสือเดช

63152003175 นางสาวประภากร ขุนทอง

63152003176 นางสาวมาซนิง เปาะแม

63152003177 นางสาวนูรีซัน ขาดี

63152003178 นางอายซาห� เจะนะ

63152003179 นายอิส มาแอ เปาะและ 

63152003180 นายมาสลาน กูโน
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63152003181 นายวีรศักด์ิ พิทักษ�ธรรม

63152003182 นางสาวอามนียะห� อาลี

63152003183 นายนราธร เสือจอม

63152003184 นางสาวสุราณีย� ตุนํานุม

63152003185 นางสาวนะดา บาเหะ

63152003186 นางสาวสิริมา ช3วยเพชร

63152003187 นางสาวกันตินันท� จันทร�เพชร

63152003188 นางสาวมาศพิมพ�ขวัญ รูปขันธ�

63152003189 นายสมชาย ไหมมะหาด

63152003190 ว3าที่ ร.ต.หญิงโยธกา เปJOยมศักด์ิ

63152003191 นายเชาวลิต จันทมาศ

63152003192 นางสาวตรีรัตน� พุทขวัญ

63152003193 นายณพงศ� หนูทอง

63152003194 นางสาวศศิพร รัตนสมบูรณ�

63152003195 นายธนัชฐ�พร ธนจุติเสฏฐ�

63152003196 นายภูวดล เอียดเพชร

63152003197 นายสุริยะ เอียดทอง

63152003198 นายกฤติพัฒน� เมืองชะนะพวง

63152003199 นางสาวจุติพร ไชยฤกษ�

63152003200 นายสุรศักด์ิ พุทธาโร

63152003201 นางสาวพนิดา ชูสุวรรณ

63152003202 นางสาวกนกวรรณ อ3อนเเก�ว

63152003203 นางเบ็ญจวรรณ ทองนุ�ย

63152003204 นางสาวธมลวรรณ คาระวะ

63152003205 นางสาวนีรนาท ยืนยง

63152003206 นายบวรวงค� ราชเสนา

63152003207 นายวิธวิทย� ประพรม

63152003208 นางสาวพิมพิไล มากแก�ว

63152003209 นางสาวฟารีดา ตาลีอาแฮ

63152003210 นางสาวรัตนภรณ� สังฃ�ขาว
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63152003211 นายยุทธนา พูลสวัสด์ิ

63152003212 นางสาวอรนิชา ทองมามุณี

63152003213 นางสาวกีรตีกา รวยรื่น

63152003214 นางสาวนัยนา บุญอุปถัมภ�

63152003215 นางสาวนภัสสร เพชรรัตน�

63152003216 นางสาวชุติกาญจน� นวลพริ้ง

63152003217 นายธนพล ปวีณวิทยโชติ

63152003218 นางสาวเจริญขวัญ บํารุง

63152003219 นางสาวพัชรวรรณ ณ ถลาง

63152003220 นายมานิตย� รักจุฬ

63152003221 นางสาวหัทยา เฉ�งเหา

63152003222 นางสาวสุวรรณี วรรณพันธ�N

63152003223 นางสาวณัฐชา แก�วอาดูร

63152003224 นายก3อเหล็ด หมัดอะด้ัม

63152003225 นายศรัณยู ภู3ภักดีพันธ�

63152003226 นางสาวรูสมี อาโก?ะ

63152003227 นางสาวสูราดา ยา

63152003228 นายกิตติธาดา เจ?ะตาเย?ะ

63152003229 นายสถาปนา ทองคันชั่ง

63152003230 นางสาวทัศวรรณ แก�วเนตร

63152003231 นางสาวศุภลักษณ� มีสีดี

63152003232 นายอุกฤษฏ� เนาว�สุวรรณ

63152003233 นางสาวมาดีฮะ สามะ

63152003234 นางสาวพรรณอร ไกรทิพย�

63152003235 นางสาวเยาวลักษณ� หนูสม

63152003236 นางสาวหัทยา ศรีรอด

63152003237 นายณัฏฐการณ� จักรวรรด์ิ

63152003238 นางสาวสุมินตรา แสงอ3อน

63152003239 นางสาวหนึ่งฤทัย แก�วขาว

63152003240 นางสาวณัฐสุดา จันทร�ทิปะ
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63152003241 นางสาวอาดีลา ทองเหลี่ยม

63152003242 นางสาวแวนูรไอนี แวดือราแม

63152003243 นางสาวศุลีพร ณ เพ็ชรวิจารณ�

63152003244 นางสาวสุภาพร สมคิด

63152003245 นายเจษฎา อัครวิบูลย�

63152003246 นางสาววริษฐา ปลอดดํา

63152003247 นายอนิรุทธ์ิ กุลประสิทธ์ิ

63152003248 นางสาวอัญมณี จงไกรจักร

63152003249 นางสาวปPทมา สุหลง

63152003250 นายธีรศักด์ิ รอดแก�ว

63152003251 นางสาวรัชนก ช3วยเนื่อง

63152003252 นายชิษณุพงศ� ชัยชะนะ

63152003253 นางสาวสุปรีญา เศียรอุ3น

63152003254 นายยูโซะ ซีวา

63152003255 นางสาวอัสมา สะโดน

63152003256 นายครรชิตพล วรรณสะโร

63152003257 นายพัทรพงษ� ทองวงศ�

63152003258 นางสาวมัธนา ทองมาก

63152003259 นายจิตตฤณ เจะอามะห�

63152003260 นางสาวสาลี่ พิมพ�ที

63152003261 นางสาวนฤภร ศรีจันทร�งาม

63152003262 นายพงศกร รัตนะโกสม

63152003263 นางสาวนูรอารีนา จะปะกียา

63152003264 นางสาวกุสุมา ศักด์ิโต

63152003265 นางสาวปAยพร สุขาทร

63152003266 นางสาวสุพรรณษา จําปาทอง

63152003267 นางสาวสขิลา ชุมศักด์ิ

63152003268 นางสาวจันจีรา ปาลิมะ

63152003269 นางสาวกมลทิพย� ขุนปรง

63152003270 นายคอลีมิง สูหลง
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63152003271 นายอัมรัน ยะผา

63152003272 นายเชาวน�วัศ หวานแก�ว

63152003273 นายเจตพล นิลรัตน�

63152003274 นายณัฐวุต ชูแว3น

63152003275 นายมูฮําหมัด เจะแวมาโด

63152003276 นางสาวนริศรา เหล3าพลประทีป

63152003277 นางสาวกมลชนก สุภชัยพานิชพงศ�

63152003278 นางสาวปรินดา โยมเมือง

63152003279 นางสาวรวิวรรรณ เจริญสุข

63152003280 นางนธภร คงศรีพุฒ

63152003281 ว3าที่ร.ต.หญิงธิดารัตน� นฤพงษ�

63152003282 นางสาวณัฐกมล แก3นบุญ

63152003283 นางสาวพัชรี รองสวัสด์ิ

63152003284 นางสาวจุฑารัตน� สุขเกษม

63152003285 นางสาวปาริชาต สิ้นเซ3ง

63152003286 นายภาณุวัฒน� ชุมหล3อ

63152003287 นางสาวซัรบียา ประศรี

63152003288 นางสาวศรัณย�รัชต� ศรีน�อย

63152003289 นางสาวเจนสุรัตน� มีประดิษฐ�

63152003290 นางสาววนิชตา สุขาเขิน

63152003291 นายสมศักร� ใบดิน

63152003292 นางสาวชนิดา กังแฮ

63152003293 นางสาวปวริศา บัวทองผุด

63152003294 นายศราวุธ บุตรราช

63152003295 นายปAยะ สว3างวงค�

63152003296 นางสาวฮัสเมาะ โด

63152003297 นายประวิทย� ผดุงศักด์ิ

63152003298 นางสาวปารมี บุญฤทธ์ิ

63152003299 นางสาวอัสมาร� หะยีมะแซ

63152003300 นางสาวกัญญาภัค ซ�ายคง
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63152003301 นางสาวชลิตา สีแก�ว

63152003302 นายจักรชัย ขวัญรอด

63152003303 นายปรีชา คํามณี

63152003304 นางชมัยพร สกุลจ๋ี

63152003305 นางสาวสิริบุญ วัฒนา

63152003306 นางสาวณัฐมน จันทร�แดง

63152003307 นางสาวเพ็ญณี เพ็ชรรัตน�

63152003308 นางทักษิกาน อินทร�ทองแก�ว

63152003309 นางสาวการีมา มะแซ

63152003310 นางสาวนิภาพร แสงประดับ

63152003311 นางสาวนุรอีมาน คาเรง

63152003312 นางสาวซูไฮณีย� โตะแม

63152003313 นางสาวสายวสันต� บุญที่สุด

63152003314 นายดนุพล ยาง?ะ

63152003315 นายวินัย แดงยวน

63152003316 นายฟPกรี ซิ

63152003317 นายสุทธิลักษณ� ลีหัวเขา

63152003318 นางสาวฮาสนะห� หะรง

63152003319 นายซาการียา ดาแซ

63152003320 นายกิติภรรณ บุญคง

63152003321 นางสาวรัชฎาวัลย� ไชยถาวร

63152003322 นางสาวพิมพ�พิศา ทองนุ�ย

63152003323 นางสาวซีเก็น ยารี

63152003324 นายสรวิชญ� จิระรัตน�

63152003325 นางสาวคณิตตา ภูมิชาติ

63152003326 นายพิสิฏฐ� ชูมณี

63152003327 นางสาวตวงทิพย� น�อยผา

63152003328 นางสาวณัฐธิสา แก�วกลาง

63152003329 นางสาวดรุณNี เก้ือดากร

63152003330 นายมูฮําหมัด ดือราแฮ
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63152003331 นางสาวนภาพร พรมสอน

63152003332 นายพงษ�พิพัฒ พิชญกานต�

63152003333 นายอัษฎาวุธ แสงโสภา

63152003334 นายมานิตย� กอตอ

63152003335 นายนัฐวุฒิ ฆังคะมโณ

63152003336 นางสาวน�องสร�อย ลาทัพ

63152003337 นางรฐาภัค ขุนแก�ว

63152003338 นายวิวรรธน� นวลเจริญ

63152003339 นางสาวธวัลพร พันธะระ

63152003340 นางสาวนูรียะ มะเด็ง

63152003341 นายศุภณัต อันจันทร�

63152003342 นายอุเทน เต็มสังข�

63152003343 นางสาวปรียารัตน� แจ�งทวี

63152003344 นางสาวตรีชฎา นวลละออง

63152003345 นางสาวปาจรีย� แก�วมณี

63152003346 นายอดุลย� เก้ือเส�ง

63152003347 นางสาวอารีวรรณ ธรรมศรี

63152003348 นางสาวภัณฑิรากาญ พัชณี

63152003349 นางสาวสารีปXะ เจ?ะแวกูนิง

63152003350 นางสาวฟารีดะ ดอเล?าะ

63152003351 นางสาวธนิดา แดงเพ็ง

63152003352 นายอัซรีย� หะยีอาแซ

63152003353 นายสัมรี บือแน

63152003354 นางสาวอาภาภรณ� นุชสุธรรม

63152003355 นางสาวอนุสรา สุขราช

63152003356 นางสาวอารีนา มูสะ

63152003357 นางสาวเบญจวรรณ หนูอิ่ม

63152003358 นางสาวสุกฤตา มากจุ�ย

63152003359 นางสาวฟารีดา หลีเบ็นหมาน

63152003360 นายอัมดัม บาเฮะ
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63152003361 นายธนศักด์ิ ลูกอินทร�

63152003362 นายอัษฎากร พลเพชร

63152003363 นายธนกร ปุนยัง

63152003364 นายอัฎฮา ปาเต?ะ

63152003365 นายสูกีพลี โตะเกะ

63152003366 นายปรมัตถ� ถาวรจิตร

63152003367 นางสาวสุวนันทร� แก�วสองสี

63152003368 นายศุภกานต� ขวัญดี

63152003369 นางสาวแวอายียะห� บูงาตายง

63152003370 นางสาวสิรยากร ฮามวัน

63152003371 นางสาวอรสา ชุมพล

63152003372 นางสาวศจีวรรณ เกลี้ยงแก�ว

63152003373 นายวุฒิพงษ� ทองนิ่ม

63152003374 นายพีรษร อังกนะ

63152003375 นางสาวนิภาภรณ� กาเลี่ยง

63152003376 นางสาวอาทิตยา เพชรวา

63152003377 นางสาวจิตราภรณ� คงเจริญ

63152003378 นางสาวปPจใจ ไชยทองสุข

63152003379 นายวีรโชค อรุณลักษณ�

63152003380 นายวัชรินทร� บุญศิริ

63152003381 นางนุชนาท อินสะพรหม

63152003382 นางสาวนริสรา สะตํา

63152003383 นางสาวพัชรี เพ็ชรบูรณ�

63152003384 นางศรีวิมล สุขรุ3ง

63152003385 นายอุกกฤษฏ� อุตมะมุณีย�

63152003386 นางสาวฉารีปXะ ฮะปาน

63152003387 นายประสิทธ์ิ เวชรังศรี

63152003388 นางสาวลลิตา ยาง?ะ

63152003389 นางสาวยาวีละ การี

63152003390 นายประชา พลทา
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63152003391 นางสาวฐิติมา นิสโร

63152003392 นายณัฐพงศ� ปรีชา

63152003393 นางสาวกุลภรณ� ศรีนวล

63152003394 นางสาวหาสนะห� หีมล?ะ

63152003395 นางสาวฟารีดา ปูเตะ

63152003396 นางสาวนูรฮีดายู เจ?ะแว

63152003397 นางสาวอัษณา หมัดอะด้ัม

63152003398 นางสาวยุพดี แก�วประกอบ

63152003399 นายเจษฎา หมวดเพชร

63152003400 นายชาฟAค บิลหีม

63152003401 นายซุลกิฟลี เฮ็งตาแกะ

63152003402 นางสาวกชพร มุสิโก

63152003403 นายพิทยา รัษฎาเพ็ชร

63152003404 นางสาวนิตยา มะรุท

63152003405 นายอภินันท� มะนะโส

63152003406 นายมนต�ชัย จับใจเหมาะ

63152003407 นางสาวฐาวลี แก�วทองประคํา

63152003408 นางสาวอัสมะ กาซง

63152003409 นางสาวนนทิยา พงศ�ภราดร

63152003410 นางสาวทิพย�ตะวัน คงนคร

63152003411 นางสาวชลาพร มีเผาะ

63152003412 นายสุวิโรจน� แก�วห3อทอง

63152003413 นางสาวมัสนิดา เจ?ะ

63152003414 นายยศธร อักโขสุวรรณ

63152003415 นางสาวโนรีซัน มะสีละ

63152003416 นางสาวมินตา ปรากฎผล

63152003417 นางสาวศันศนีย� บุญยอด

63152003418 นางสาวเบญจวรรณ คงรักที่

63152003419 นางสาวปารีนา หัดขะเจ

63152003420 นางสาวทิพวรรณ ปPญจะโรจน�
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63152003421 นายพีรพล เก้ือทอง

63152003422 นางสาวสุทธิดา บุญรอด

63152003423 นางสาวนิตยา มัคสิงห�

63152003424 นางสาวซูไรดา แบอะ

63152003425 นายธีรพงศ� เอียดเลื่อน

63152003426 นางสาวซีตีซัลบียะห� บินแวอีซอ

63152003427 นางสาวหะยา บิลเหลม

63152003428 ว3าที่ ร�อยตรี รณชัย เรือง พุทธ 

63152003429 นายซัมรี กาเร็ง

63152003430 นางสาวทักษพร ณรงค�ชัย

63152003431 นายซอลาหูดิน สามะ

63152003432 นายหัฐชัย สุขน�อย

63152003433 นางสาวสัภยา อิ่มบู3

63152003434 นายไพศาล ปาธะรัตน�

63152003435 นางสาวกนกณัฐ รัตนภูมิ

63152003436 นายวสุ นวลละเอียด

63152003437 นางสาวอานีซะ สะมะลี

63152003438 นายณัฐวุฒิ พงศาปาน

63152003439 นายศุภชัย ปานย่ิง

63152003440 นางสาวกมลชนก เหรียญขํา

63152003441 นายธีรนนท� ปกติง

63152003442 นายฉัตรชัย เนียมบุญ

63152003443 นางสาวสุปราณี ภูมี

63152003444 นางเกวลักษณ� จันดํา

63152003445 นายนาจมูดีน ปA

63152003446 นางสาวคณภรณ� รอดบุญมี

63152003447 นางสาวชวัลนุช ชัยแปSน

63152003448 นางสาวกนกลักษณ� อึ้งทวี

63152003449 นางสาวณันท�นภัสร ผลผลา

63152003450 นายสิทธิพงค� นุ�ยจีน
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63152003451 นางสาวกานต�สินี โนนใหม3

63152003452 นางสาวสุธิราภรณ�  ืทองขาว

63152003453 นางสาวศุภนิดา พชรปกรณ�พงศ�

63152003454 นายกิติพงศ� คงรัสโร

63152003455 นางสาวณัฐริกา สุระเจียร

63152003456 นางสาวใยตง มะลี

63152003457 นางกิตติลักษณ� แก�วเขียว

63152003458 นางสาววันดี เลขะผล

63152003459 นางสาวอุไรรัตน� ไชยสวัสด์ิ

63152003460 นางสาวจุฑาทิพย� พรหมมณี

63152003461 นางสาวจุฑามาศ พูลสวัสด์ิ

63152003462 นางสาวอนีสรินทร� ปานาวา

63152003463 นายอิบรอฮีม อุมาเจะแต

63152003464 นางสาวกานดา พรายบัว

63152003465 นายสมชาย อะวะภาค

63152003466 นางสาวเพชรลดา เขียวสุวรรณ

63152003467 นางสาวฮาบีบ?ะห� ดีมูเละ

63152003468 นางสาวเรวดี ย้ิมสังข�

63152003469 นายสมานสันติ หน3อสุข

63152003470 นายโยธิน แก�วทอน

63152003471 นายสุนทร สายทองอินทร�

63152003472 นางสาวสิรยา วระสิงห�

63152003473 ว3าที่ ร.ต.หญิงสุธิดา มะซะ

63152003474 นายวาริส อนุพันธ�

63152003475 นางสาวกาญจนาภรณ� เพ็งสี

63152003476 นางสาวสุภาพร เหมทานนท�

63152003477 นายธนกร อิ่มมาก

63152003478 นางสาวอังคณา สุวรรคีรี

63152003479 นางสาวปลายฟSา ม3วงงาม

63152003480 นางสาวสิริณัฐ แสงจันทร�
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63152003481 นายกรกช ทองแก�วเจริญ

63152003482 นายเจนณรงค� สะลิมิง

63152003483 นางสาวเยาวรัตน� แสงจันทร�

63152003484 นายภานุ หนองจิก

63152003485 นายภาณุมาศ มุณีศรี

63152003486 นายธรณ�เทพ เพ็ชรประยูร

63152003487 นายประรงค�ศักด์ิ ประเสริฐสังข�

63152003488 นางสาวอัญชีรา เพ็ชรสกุล

63152003489 นายณัฐพล พจนไกร

63152003490 นางสาวฟาตีเมาะ วามิง

63152003491 นางสาวนารีรัตน� อุตรภาศ

63152003492 นายชัยกร สงฤทธ์ิ

63152003493 นายนฤดม พูลศิริ

63152003494 นางสาวชุติมน คงรอด

63152003495 นางสาวพิชญาภา ฉายพันธ�

63152003496 นางสาวศิตารัตน� พร�อมญาติ

63152003497 นางสาวฮามีดะห� ดือราโอะ

63152003498 นางสาวรัตนา คําช3วย

63152003499 นายปAยะราช สมศรี

63152003500 นางสาวนิตยา อินไหม

63152003501 นางสาวก่ิงกมล วงประดิษฐ

63152003502 นางสาวมาซีเต?าะ วิชา

63152003503 นางสาวเกสรา สุขสีแก�ว

63152003504 นางสาวสุนิสา สังข�แก�ว

63152003505 นางสาววิมล ประดิษฐ�ธรรม

63152003506 นายกาณฑ� แปSนช3วย

63152003507 นางสาวศศิวิมล วังทวีณรงค�

63152003508 นายบัณฑิต โพธ์ิทอง

63152003509 นางสาววันนัยดา มูละ

63152003510 นายทิฆัมพล สีพุฒ

หน�า 117 จาก 167                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63152003511 นางสาวสุพัตรา จงรักษ�

63152003512 นางสาวอานีมา หลีหมาด

63152003513 นางสาวจุไรภรณ� จรงค�หนู

63152003514 นางวนิดา สุวรรณโณ

63152003515 นางสาวพรสุดา ศรีชูทอง

63152003516 นายอมรเทพ เพชรโสม

63152003517 นายชาญวิทย� พงศ�จันทรเสถียร

63152003518 นางเกษร รักษรัษฎา

63152003519 นางสาวนูรฮายาตี แม

63152003520 นางสาวชญาพรรณ จันทสุวรรณ

63152003521 นางสาวโสรยา หมัดแล?ะ

63152003522 นางสาวโสภิดา สมาน

63152003523 นายยามิน หมัดหมาน

63152003524 นายเกียรติศักด์ิ บัวแก�ว

63152003525 นางสาวแก�วกาญจน� เย็นระยับ

63152003526 นางสาวนูรฮายาตี กลาแต

63152003527 นางสาวซากีนะฮ� อะมิยะ

63152003528 นางสาวสุพาวดี สุวรรณโณ

63152003529 นายพิภัช หุ3นสุวรรณ

63152003530 นายณัฐวุฒิ ธรรมสกุล

63152003531 นางสาวศเร?าะต�า หมัดบก

63152003532 นางสาวไมซาเราะห� อาแวบือซา

63152003533 นายปริญญา ดิสระ

63152003534 นางสาววราภรณ� อินขาว

63152003535 นายชนินทร ศรีวโร

63152003536 นางสาวภุมรินทร� ศรีวิไล

63152003537 นางสาวไอณี วาเลาะ

63152003538 นายศักรินทร� เพชรไข3

63152003539 ว3าที่ ร.ต.ณัฐพงศ� สงแทน

63152003540 นางสาวทัศนีย� บุญช3วยธรรมกิจ
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63152003541 นายบูรฮัน มาเจะมะ

63152003542 นางสาวสุนิษา ฮะยีบิลัง

63152003543 นางสาวแวซอฟJยะห� โตะเดง

63152003544 นายภูวดล พลสีนวล

63152003545 นายมะรอบี โตะสัน

63152003546 นายพงศ�พัฒน� รัตนพงค�

63152003547 นางสาวธัญญลักษณ� ทองศรีนุ3น

63152003548 นางสาวชุติมา อินทะนุ

63152003549 นางสาวนาวิกา มุขวัฒน�

63152003550 นางสาวสิริกาญจน� อุทัยรัตน�

63152003551 นายธเนศ ศุภพงศกร

63152003552 นางสาวซากีนา เจะยอ

63152003553 นางสาวมารียานี อาลี

63152003554 นางสาวจามจุรี แก�วจันทร�

63152003555 นางสาวสาวิตรี สะเตง

63152003556 นางสาวสุวิดา เพชรประพันธ�

63152003557 นางสาวคอยรุนนีสาอ� อารงค�

63152003558 นายบุญศิริ ศรีจันทร�

63152003559 นายธนพล จําปาสิทธ์ิ

63152003560 นางสาวชวัลนุช เนียมกลิ่น

63152003561 นางสาวอามีนา หลงแดวา

63152003562 นายสถาพร เพ็ชรศรี

63152003563 นางสาวภัทรศยา หนูจันทร�

63152003564 นางสาวปริยากร ปานสังข�

63152003565 นายซูลัยมี สาและ

63152003566 นายฐากร นราอัครกุล

63152003567 นางสาวปวีณา หวังกา

63152003568 นายณัฐชัย จันทรักษ�

63152003569 นายเมธาสิทธฺNN สุวรรณรัตน�

63152003570 นางสาวซัซชา มีนะเกษม
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63152003571 นางสาวรุ�งติปPตย� ลาลี

63152003572 นางสาวขนิษฐา สิทธิบรรณ�

63152003573 นายรัฐกร ยอดสร�อย

63152003574 นายบูคอรี สาระ

63152003575 นายธนวัฒน� ยงประเดิม

63152003576 นางสาวตติยา อนุบุตร

63152003577 นางสาวสุชัญญา บุษบา

63152003578 นางสาวสุชาดา หมัด

63152003579 นางสาวสุไฮนี ดอแม

63152003580 นายอธิพงศ� เพ็ชรศรี

63152003581 นางสาวสุภาวดี สมัครกิจ

63152003582 นายอภิวัฒน� สูตี

63152003583 นายณัฐพงศ� รัตนอุบล

63152003584 นางสาวนริศรา ทิพย�หนองหิน

63152003585 นางสาวอาแอเสาะ กูแม

63152003586 นายไกรภพ จันทร�ต?ะ

63152003587 นายศุภโชค ชูแก�ว

63152003588 นางสาวสูรียานี บารมีดิง

63152003589 นางสาววัชราภรณ� พันละม�าย

63152003590 นางสาวสิริวิมล วัฒนราษฎร�

63152003591 นางสาวจันจิรา ชลธาร

63152003592 นายพิทักษ� ปPนยุทโท

63152003593 นางสาวกนกกาญจน� คงฉาง

63152003594 นายวิทยา เจะจาโรจน�

63152003595 นางสาวนูรีซัน เวาะแห

63152003596 นางสาวมณปภา เอี่ยวเล็ก

63152003597 นางสาวกรองแก�ว นิยมแก�ว

63152003598 นางสาววทันยา ซุ3นหมี

63152003599 นางสาวรอฮีหม?ะ อีซอ

63152003600 นางสาวกมลวรรณ ทองฉิม
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63152003601 นางสาวสุวิฌา มณีรัตน�

63152003602 นายสถาบัน ทองเจือ

63152003603 นางสาวน้ําฝน หนอแก�ว

63152003604 นายจิรพงษ� จู3วาที

63152003605 นางสาวกนกพร โพธ์ิร3มเย็น

63152003606 นางสาวนิศรัตน� สมรักษ�

63152003607 นางสาวนูรฮาพีนี สือนิ

63152003608 นางสาวเเวมูรนี โตะเดง

63152003609 นางสาวเสาวลักษณ� ช3วยเกตุ

63152003610 นางสาวดารารัตน� อะนันต�

63152003611 นางสาวนูไอนี อาแว

63152003612 นายนิอันวาร� แวสาและ

63152003613 นางสาวสุธิตา ทองประดับ

63152003614 นายณรงค� แก�วทองพันธ�

63152003615 นางสาวนุรอาลิษา บือแน

63152003616 นายอิมรอน ดีนา

63152003617 นางสาวณฐกานต� ช3วยสกุล

63152003618 นายอนุรักษ� เทพรักษ�

63152003619 นางสาวปAยะพร เด3นอุดมวัฒนา

63152003620 นางสาวพุทธชาติ เกลี้ยงอุบล

63152003621 นางสาวขวัญฤดี สันโดด

63152003622 นางสาวกิตติยา พราหมณ�นาค

63152003623 นายธีรวุฒิ วงศ�กําแหง

63152003624 นางสาวอนงนาฏ เมฆอรุณ

63152003625 นายเอกราช เกตรักทอง

63152003626 นางสาวทัศนีย� นกแก�ว

63152003627 นายลือชัย สายเพ็ชร

63152003628 นางสาวณัฐพร กลมเกลี้ยง

63152003629 นางจุรีรัตน� บุตรชัย

63152003630 นางสาวเทพนิธิภรณ� เพ็ชรแก�ว
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63152003631 นายอาดีศักด์ิ เพชรสกุลวงศ�

63152003632 นายวิษณุ สองประสม

63152003633 นางสาววัชราภรณ� ส3งแช�ม

63152003634 นายกฤษฎา ชูแก�ว

63152003635 นางสารีปะ มะเส็นสะ

63152003636 นางสาวซาฮีดา ยีเฮง

63152003637 นางสาวกนกกร ชุ3มชื่น

63152003638 นางสาวญาวียา ปูเตะ

63152003639 นางสาวกนกวรรณ กัณฑ�จู

63152003640 นางสาวมาริสา แก�วจันทร�

63152003641 นางมลฤดี ทองฉีด

63152003642 นางสาววิลาวัลย� จอกน�อย

63152003643 นางสาวเนตรศิริญญา ชยันต�ชวนันท�

63152003644 นางสาวสีตีมารียํา ปาติง

63152003645 นางสาวสุชาดา หนูช3วย

63152003646 นางสาวชยุดา ดวงจินดา

63152003647 นางสาวอาลิสา หาดดี

63152003648 นางสาวอาริสนา เพ็ชเนียม

63152003649 นางสาวนุรฮาซีกีน เปาะเลาะ

63152003650 นายนิฟPรฮาน ดุลยเดช

63152003651 นายพิมุข ชูช3วย

63152003652 นางสาวสุไวบะห� มามะ

63152003653 น.ส.กชกร อินสะโร

63152003654 นายชวิศ คงสม

63152003655 นางสาวอาทิมา แซ3ชั่น

63152003656 นางสาวสินี ยะทัง

63152003657 นางสาวรูสน?ะ อาแวเตะ

63152003658 นางสาวสุดารัตน� ทองจีน

63152003659 นางสาวกาญจนาพร ยาชะรัด

63152003660 นางสาวชุติรัตน� ชุมดี
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63152003661 นางสาวอัฟนันน� แวกะจิ

63152003662 นางสาวบัณฑิตา คุ�มแสง

63152003663 นางสาวอรพร สุวรรณโณ

63152003664 นางสาวลักขณา แก�วมณี

63152003665 นางสาวนาตาซา มะวีเด็ง

63152003666 นางสาวนัทธมน โชติมณี

63152003667 นางสาวพรธิดา เพชรานนท�

63152003668 นางสาวอรอุมา คงสวัสด์ิ

63152003669 นายมะยาซิ ดอมะ

63152003670 นางสาวลาตีพะ สาแม็ง

63152003671 นายวีรศักด์ิ สุวรรณราช

63152003672 นางสาวณัฐวดี แสงทอง

63152003673 นายสมาแอล ลิเก

63152003674 นางเพ็ญทิพย� เพชรสุข

63152003675 นายสุภชา พัลวัลย�

63152003676 นางสาวพิดสินี ชุมเรือง

63152003677 นางสาวกาญจนา นางแก�ว

63152003678 นางสาวณัฎฐณิชา ม่ิงแก�ว

63152003679 นายศัตยา แซ3เอี่ยม

63152003680 นางสาววิยะนุช เพชรสุวรรณ�

63152003681 นางสาวปPญจมาพร อินสุวรรณโณ

63152003682 นายบวร เพชรรัตน�

63152003683 นายสุวิทย� ทักษิณาวาณิชย�

63152003684 นายสุวพันธ� สิทธิสาร

63152003685 นายวุฒินันท� มะยิ

63152003686 นายณัฐวุฒิ ทับพิลา

63152003687 นายชัยนิวัฒน� บุตรภักดี

63152003688 นางสาวสกุลรัตน� พุทธพงค�

63152003689 นางสาวนิชาภา พรหมจันทร�

63152003690 นางสาวซารีฟะห� ประดู3
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63152003691 นายพัชระชัย เหล3าผง

63152003692 นางสาวประภัสสร อ3องแก�ว

63152003693 นางสาววริศรา เสรีรัตนสกุล

63152003694 นางสาวพิมพ�ชนก สุวรรณชาติ

63152003695 นางสาวสุพนิดา ดาโอะ

63152003696 นายปุริศร� จันทะมณี

63152003697 นางสาวณัฐศิมา ศรีษะน�อย

63152003698 นายแวยูโซ?ะ ดอเลาะ

63152003699 นายรัชกฤต อริยอาภากร

63152003700 นางสุกัญญา กาญจนเพ็ญ

63152003701 นางสาวซัยนับ มะมิง

63152003702 นายปกรณ� พิรุณ

63152003703 นายสุรวุฒิ เพ็งหนู

63152003704 นางสาวอนัญญา บรรจงเก้ือ

63152003705 นางสาวฐิตาพร ดําแสงสวัสด์ิ

63152003706 นายวรมน ชูปาน

63152003707 นางสาวซีตีฮาวาณี มะตีเยาะ

63152003708 นางสาวพรทิพย� ศรีจันทร�

63152003709 นางทัศนีย� ฉิมคล�าย

63152003710 นางสาวปAยนุช มูสิกสังข�

63152003711 นางสาววิไลวรรณ ขุนทอง

63152003712 นายอับดุลฮาดี ลาเตะ

63152003713 นายชิณวัตร ศรีวรรณ

63152003714 นางสาวรัชดาภรณ� มะสิกะ

63152003715 นางสาวธฤตชญา มโนปลื้ม

63152003716 นายอดิพงศ� สันเกาะ

63152003717 นางสาวพารีนา ตาเห

63152003718 นางสาวศิรินภา ศรีเอียด

63152003719 นางสาวจิราพร สุขฉิม

63152003720 นางสาวรอบีบะ มูซอ
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63152003721 นายสัณหณัฐ คงหนู

63152003722 นางสาวโซเฟJย บาเหม

63152003723 นางรอฆาเยาะ บือแน

63152003724 นายยุทธนา แวอุเซ็ง

63152003725 นายปฏิคม ศิริพงศ�

63152003726 นางสาวอัชราภรณ� ไพจิตรจินดา

63152003727 นายณัฐวัฒน� พันธ�เซีย

63152003728 นางสาวจิรัญญา วรินทรเวช

63152003729 นางสาวเปมิกา ศรีนวล

63152003730 นายณัฐพงศ� เมืองจีน

63152003731 นายไพศาล ใสบริสุทธ์ิ

63152003732 นางอรนิตย� รักษ�กําเนิด

63152003733 นางสาวถนอมวงศ� รัตนวิจิตร

63152003734 นายฟาฎีล หลีขาหรี

63152003735 นางสาวธิดารัตน� ชูสง

63152003736 นางสาววรรณรัตน� บุญเมือง

63152003737 นางสาวเสาวลักษณ� ชายเกตุ

63152003738 นางสาวแพรวตา เทพสิงหรณ�

63152003739 นายพีระพัฒน� สุวรรณวิจิตร�

63152003740 นางสาวจุฬาลักษณ� ขวัญกลับ

63152003741 นางสาวสุชาดา วัชราภรณ�

63152003742 นายประชา นาเหนือ

63152003743 นายณัฐพงศ� บุญยะเลขา

63152003744 นางสาวนภสร กาญจนรัตน�

63152003745 นายวีระชัย คชเลิศ

63152003746 นายฮาซัน เตาะสาตู

63152003747 นายฟAตรี หะยีสแลแม

63152003748 นางสาวพลอยภิภัทร� สงนุ�ย

63152003749 นายภูมิศักด์ิ แก�วแฝก

63152003750 นายโชคชัย อินทคง
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63152003751 นายณัฐกิตต์ิ ผาลีจันทร�

63152003752 นายประชาบดี พัดมณี

63152003753 นายชวัลวิทย� สุขเทพ

63152003754 ว3าที่ ร.ต.หญิงศิริรัตน� ทองคํา

63152003755 นางสาวบริมาส คงวัดใหม3

63152003756 นายปวเรศ นาคศิริ

63152003757 นางสาวสุวรรณา มะสง

63152003758 นางสาววรรณิถา กําลา

63152003759 นางสาวนารีรัตน� นาครอด

63152003760 นางสาวฮานีซา หมัดหมัน

63152003761 นางสาวปวีณา หนิมุสา

63152003762 นางสาวนูรไอนี ละฮา

63152003763 นางสาวประวีณา ศิริบูรณ�

63152003764 นางสาวนูรีซัน ยะโก?ะ

63152003765 นางสาววริศรา และหีม

63152003766 นางสาวสุพิชชา เพ็ชร�ทอง

63152003767 นางสาวโสรดา ทองสีดํา

63152003768 นางสาวจอมมณี ฆังมะณี

63152003769 นายจักรกฤษณ� คมขํา

63152003770 นางสาวสุนารี พงศ�ศรีเกิด

63152003771 นางสาวอุบลรัตน� พิทักษ�

63152003772 นายซาการียา อามาตี

63152003773 นายอิทธิชัย แก�วจันทร�

63152003774 นายธีธัตม� แก�วชนิด

63152003775 นายอัษฎาวุธ จันทร�ทิพย�

63152003776 นายมูฮัมมัด แวสุหลง

63152003777 นางสาวธมลวรรณ ช3วยอ3อน

63152003778 นางสาวธาริกา คชกาญจน�

63152003779 นางเมธาวี เวียงนาค

63152003780 นางสาวนูรีญา ตาเดอิน
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63152003781 นางสาวเสาวลักษณ� เอียดเกิด

63152003782 นางสาวยูนัยด?ะ มามะ

63152003783 นางสาวนาเดียร� เบ็ญเลาะห�

63152003784 นางสาวนูรมี สาและ

63152003785 นางสาวฐานิตา ดําด�วง

63152003786 นางอรุณรัตน� ประทุมวัลย�

63152003787 นางสาวรุวายดา ยูโซะ

63152003788 นางสาวฮัซมีนา กะแน

63152003789 นางสาวชุฌาดา แก�วหนูนวน

63152003790 นายศิรัสพล ไกรดํา

63152003791 นายพัตตะห� ยีมูดา

63152003792 นางสาวเรวดี แก�วทอน

63152003793 นายซูฟฟJยัน กาเซาะ

63152003794 นางสาวรสรินทร� แท3นมุกข�

63152003795 นางสาววาสนา หะมิสะ

63152003796 นางสาวชาริมา โสภาวัจน�

63152003797 นายนิมิตร สังข�แก�ว

63152003798 นายปAยะ ขุนภักดี

63152003799 นางสาวนฤมล จงไกรจักร�

63152003800 นางสาวมารียา ติพอง

63152003801 นายรัฐสภา มาสง

63152003802 นางสาว.ประกายดาว บุญเอียด

63152003803 นายไพฑูรย� รักขันธ�

63152003804 นางสาวอารยา ศรีมหาดไทย

63152003805 นางสาววิศัลยา นกสี

63152003806 นางสาวฟาดียะห� คอแต

63152003807 นายสูไลมาน สาและบิง

63152003808 นางสาวศรัณยา ทองชูช3วย

63152003809 นายวรพงค� มณีทอง

63152003810 นายแวสมานะ ดอเลาะ
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63152003811 นางสาวนิรมล โพธ์ิแก�ว

63152003812 นายศราวุธ สุทธิพงษ�

63152003813 นางสาวโนรฮายาตี มะเซ็ง

63152003814 นางสาวอารีวรรณ รอดเกลี้ยง

63152003815 นายภูริภัทร เย็นละออง

63152003816 นายพิทักษ� เหมมณี

63152003817 นายกิตติธัช ขุนไกร

63152003818 นางไซนับ เจนวิทยานันท�

63152003819 นางสาวโซเฟJย หามะ

63152003820 นางสาวอัมนาณีย� กอตา

63152003821 นางสาวรอซือนี อะบูยะลา

63152003822 นายทนงศักด์ิ ไชยยา

63152003823 นายจักรพันธ� นุ3มเรือง

63152003824 นางสาวอาซีซะห� สาแล

63152003825 นายสราวุฒิ ชัยภูมิ

63152003826 นางสาวรอฮานิง เจะเซะ

63152003827 นางสาวศศิประภา พริกชู

63152003828 นางสาวชุติมา ผลบุญ

63152003829 นางอุมาพร มณีรัตนสุบรรณ

63152003830 นายวันรัฐธรรมนูญ ปุละ

63152003831 นายิNอีซา อายะ

63152003832 นางสาวกัลยรัตน� โอคง

63152003833 นางสาวอาสน?ะ ยูโซ?ะ

63152003834 นายนิกร นิลมาล

63152003835 นางกมลวรรณ เมฆสุวรรณ

63152003836 นายปรัชญา ศิริภูรี

63152003837 นายภัทราวุธ แก�วทอง

63152003838 นายกชกร ใจเพียร

63152003839 นางสาวสุริญญา อุประกุล

63152003840 นางสาวฐาวิกาณ� ชนะวรรณโณ
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63152003841 นายปฏิภาณ ศิริพงศ�

63152003842 นางสาวสุไรยา สาและ

63152003843 นางสาวซัมซานี มิเด็ง

63152003844 นางสาวสุกัญญา ขาวสุด

63152003845 นางรดา สายศิลปR

63152003846 นางสาวอิสสรีย� แสงอุทัย

63152003847 นายฮาเระ บินอาแว

63152003848 นายวรากร จันทร�มาตร�

63152003849 นางอาทิตยา รอดบํารุง

63152003850 นางสาววนิดา ทิศสักบุรี

63152003851 นายราเชนทร� อนันต�

63152003852 นางสาวคณิศร ทิพย�เทพ

63152003853 นางสาวซอลีฮะห� แวโดยี

63152003854 นางสาววิภาดา ดํารงค�เกียรติ

63152003855 นายศิกวัส คงเอียง

63152003856 นางสาวบุษบา บกแก�ว

63152003857 นางสาวมัลลิกา พูลสวัสด์ิ

63152003858 นางสาวโชติวรรณ คชาฉัตร

63152003859 นางสาวสุภาวดี ไล3คง

63152003860 นายวันชนะ ไชยรัตน�

63152003861 นายสิทธิศักด์ิ ช3วยแก�ว

63152003862 นางสาวสุพัตรา ไตรทิพย�

63152003863 นางสาวจริยา มณี

63152003864 นางสาวปริศรา เพ็ชรพวง

63152003865 นายวัรดีย� ยีเร็ง

63152003866 นางเอราวัณ หนูชู

63152003867 นางสาวรสสุคนธ� แดงทองใส

63152003868 นายพีรพล จรณโยธิน

63152003869 นางสาวการะเกตุ บกเขาแดง

63152003870 นางสาวสุกัญญา พรหมศักด์ิ
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63152003871 นางสาวมาเรียม สาแลมะ

63152003872 นางสาวซัยมา หวังดํา

63152003873 นายสุพศิล พงศ�พยุหะ

63152003874 นางสาวแวฟาตีเมาะห� แวโมง

63152003875 นางสาวหนึ่งฤทัย แตงอ3อน

63152003876 นายณรงค�ชัย มากอินทร�

63152003877 นางสาววิภาดา สะเตโช

63152003878 นางสาวสุญาณี ซุ3นแซ3ล�อ

63152003879 นางสาวอริสา ดวงแก�ว

63152003880 นางพารีดะห� สะอุ

63152003881 นายจักรกิตต� เจตมหันต�

63152003882 นายพิจักษณ� หนูมณี

63152003883 นายสุกิจ บุตรคง

63152003884 นางสาวธาริกา บารา

63152003885 นางสาวพรทิพย� แก�วมุณี

63152003886 นางสาวตัสมี กาเจ

63152003887 นางสาวภัทรานิษฐ� สิงหาด

63152003888 นางสาวกรภัทร� วิสมิตะนันท�

63152003889 นายอายุบ ยูโซะ

63152003890 นางสาวนาซูฮา บูละ

63152003891 นางสาวสุรัสวดี เจริญสุข

63152003892 นางสาวชญานิษฐ� แก�วทอง

63152003893 นางสาวธนพร จิรนันทนากร

63152003894 นางสาวนิสาชล ไกรสนาม

63152003895 นางสาวรุสนาณี กามาลี

63152003896 นางสาวกัญญารัตน� เมืองแก�ว

63152003897 นายกฤษณะ บุญรักษ�

63152003898 นางสาวอลิษา ยอดแก�วเรือง

63152003899 นายณัฐวุฒิ วรรณสวัสด์ิ

63152003900 นางสาวปาตีห?ะ ยีตาเห
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63152003901 นางสาวพรทิพย� อนันตพรรค

63152003902 นายสุรศักด์ิ ตะลา

63152003903 นายกษิพจน� สนิ

63152003904 นายประกิต เอี่ยมรัมย�

63152003905 นายวศิน ลูกจันทร�

63152003906 นางสาววิรตา บุญฉายา

63152003907 นางสาวพาซีลา หะยีปะดอ

63152003908 นายสุรชัย แก�วคง

63152003909 นางสาวรัชนก คงเอี่ยม

63152003910 นายเสกสรรค� เสริมศิลปR

63152003911 นางสาวอภิญญา ชูเท�า

63152003912 นางสาวปPณฑิตา เนาวสินธ�

63152003913 นางสาวพรรณภัทร ดวงแก�ว

63152003914 นางสาวปานชนก นวลแก�ว

63152003915 นายปPญญา เอี้ยวฉาย

63152003916 นายนพดล เร3สัน

63152003917 นางสาวชลธิชา ขุนเพชร

63152003918 นางสาวอารียา ยีอาแว

63152003919 นางสาวรอบียะ แซเลาะ

63152003920 นางสาววนิดา บุญดํา

63152003921 นายอดิศักด์ิ ยะมณี

63152003922 นางสาวภัคนิจ จันทรสวาท

63152003923 นายจิตริน เอ3งฉ�วน

63152003924 นายอนุรักษ� จิตรสุข

63152003925 นางสาวราตรี ทรงเมือง

63152003926 นายสิงหนาท คํามุงคุณ

63152003927 นางใบบุญ ก�านจันทร�

63152003928 นางสาวนูรไอนี หะแย

63152003929 นางสาวสุมณฑา เหมือนสุข

63152003930 นางสาวจุฬาลักษณ� ภู3ประไพ
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63152003931 นางสาวนฐมณ ทองขําดี

63152003932 นางสาวณัชชนม� แก�วประกอบ

63152003933 นายศราวุธ จิตพรหม

63152003934 นางสาวฐานิกา ธุมเกตุอนันต�

63152003935 นางสาวอรวี หีมหล?ะ

63152003936 นายปPญจพฤศ� ทุ3มแก�ว

63152003937 นางสาววิภารัตน� เรืองแก�ว

63152003938 นายธนกร ไชยรัตน�

63152003939 นางสาวไหวเร?าะ บินล?ะ

63152003940 นายธนพร จันทรชาติ

63152003941 นายธีระศักด์ิ คงทอง

63152003942 นายเจตพล เรืองฤทธ์ิ

63152003943 นางสาวโซราญา โตะลูบือแซ

63152003944 นางสาวปรียานุช บุญญาธิการ

63152003945 นางซุไวบะห� บัวสกัด

63152003946 นางสาวนาวาตี เจ?ะโซ?ะ

63152003947 นายวรัญ[ู จิระจินดามณี

63152003948 นางสาวฟาฎิฬฬา บินอารง

63152003949 นางสาวนูรียะห� หะยียามา

63152003950 นายวารินทร� ชอบงาม

63152003951 นางสาวเจ?ะสุไฮดา เจ?ะอาลี

63152003952 นายชารีฟุดดีน ดาแม

63152003953 นางสาวรัตนากร ฉิมพานะ

63152003954 นางสาวภารตี ชุมพิบูลย�

63152003955 นางสาวทัศนภรณ� ฤทธ์ิเทวา

63152003956 นางสาวนูรียะ นิแว

63152003957 นายกอบกิจ เพชรบุญวรรโณ

63152003958 นายไซปูดีน บินบือราเฮง

63152003959 นางสาวจันจิรา นิ่มวันสิน

63152003960 นางสาวนูรีซัน ดอเลาะ
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63152003961 ว3าที่ ร.ต.หญิงซอฟJย?ะฮ� หมัดเตย็บ

63152003962 นางสาวมัสราณี สะอิ

63152003963 นางสาวลัดดา เตียบประโคน

63152003964 นายอนุพงศ� ณรงค�กูล

63152003965 นายพิพัฒน� น้ําเพชร

63152003966 นายพงษ�ภูมิ ปล�องไหม

63152003967 นายอวตาร ชัยสวัสด์ิ

63152003968 นางสาวสุนิษา ไชยนาพงษ�

63152003969 นางสาวอรทัย เครือหงษ�

63152003970 นายคธาวุฒิ สุวรรณคีรี

63152003971 นางสาวกัณฑิมา ซุ3นเส�ง

63152003972 นางสาวจิราภรณ� แซ3อิ๋ว

63152003973 นางสาวปาอีซะห� อาลี

63152003974 นางสาวพิชญา เล3าสกุล

63152003975 นางสาวสุกันยา หมะหลี

63152003976 นายหัสฎา สุขสง

63152003977 นายอิฟฟาน หมันเส็น

63152003978 นายพลกฤษณ� สุขมี

63152003979 นายธวัชชัย คาบุตร

63152003980 นายพัชรพงศ� กล่ําจีน

63152003981 นายปAยทัส นพเช�า

63152003982 นางสาวพนิดา รุ3งประเสริฐ

63152003983 นางสาววีรดา แก�วสุก

63152003984 นายมูฮัมมัดซอและ แลนิ

63152003985 นางนูรฟAตรี สลีมีน

63152003986 นางสาวสรสิชา พงษ�พิสิทธิกุล

63152003987 นางสาวเกษศินี โมสุขะ

63152003988 นางสาวพนิดา แทรกสุข

63152003989 นางสาวศรวิณีย� มณีรักษ�

63152003990 นายธนวัฒน� บัวเพ็ชร�
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63152003991 นางสาวสิริวรรณ จิตรโสภา

63152003992 นางสาวฮามีซะห� ยาโก?ะ

63152003993 นางสาวจุฑารัตน� ลัภบุญ

63152003994 นายสุรเกียรติ จันทร�สง

63152003995 นางสาวมนสชนน� ปAยะปานันท�

63152003996 นางสาวอซียะห� แวอุมา

63152003997 นายบักรี ปPงหลีเส็น

63152003998 นายรูสกีร� แวดาราเซะ

63152003999 นางสาวเบญจวรรณ ชัยแปSน

63152004000 นางสาวสานียะห� หายีสามะ

63152004001 นางสาวนัฐทิกาญจน� ต้ันซ�าย

63152004002 นางสาวจิรัฐติกาล สกูลดี

63152004003 นางสาวพรชิตา ยุรพันธ�

63152004004 นางสาวเจ?ะกัลโสม หม่ันสง3า

63152004005 นางเจนจิรา วิทยากรณ�

63152004006 นางสาวสุณิสา แท3นนิล

63152004007 นางสาวรัฐธินันท� ใจหาญ

63152004008 นางสาวนูรอยรี ดาหะซี

63152004009 นางสาวจันทิมา ปาทัพ

63152004010 นางสาวอีตีซัน โต?ะและ

63152004011 นางภวันตี บรรณกิจ

63152004012 นางสาวมณิสร ภูบาลกระแส

63152004013 นางสาวเอกเอมอร เอมเอก

63152004014 นางสาวพาซีย?ะ นิแห

63152004015 นายอับดิลเล?าะ ยูนุ

63152004016 นางสาวชลธิชา ศรีสําราญ

63152004017 นายกฤษฎา ดําหม่ืนศรี

63152004018 นางสาวเจราพร สุขาเขิน

63152004019 นางสาวเจะอานีซ?ะ เจะอูมา

63152004020 นางสาวเรวดี เกตุแท3น
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63152004021 นางสาวกัลยาณี ทองพุ3ม

63152004022 นายอนันต� ศาสน�โยธิน

63152004023 นายอานัส ดาหมาด

63152004024 นายอิสมาแอ อาลี

63152004025 นายมูฮําหมัด อุมาสะ

63152004026 นางสาวอภิญญา ยงยุทธธนกิจ

63152004027 นางสาวโชติมา นวลแก�ว

63152004028 นางสาวสุมณฑา หิริโอ

63152004029 นางสาวพิชชานันท� จันทร�ลาภ

63152004030 นางสาวเรวดี อ3อนรักษ�

63152004031 นางสาววรรณนิศา ชูย่ิง

63152004032 นางสาวสุดารัตน� อมรรัตน�

63152004033 นางสาวนิรอหะห� นิแห

63152004034 นายวรินทร อักษรศรี

63152004035 นายก�อเฉ็ม เตย็บอารี

63152004036 นางสาวสศินา ทองประยูร

63152004037 นางสาวศิริรัตน� แนะนวน

63152004038 นางสาววนิดา ผลแก�ว

63152004039 นายวีระพงษ� สงติโพช

63152004040 นางสาวนูรตัสนีม ลูโล?ะ

63152004041 นางสุดา คงไพฑูรย�

63152004042 นางสาวพัชรพร ทองร3วง

63152004043 นางสาวอิสริยา บูรอดียา

63152004044 นายณัฐวุฒิ เหร็มแอ

63152004045 นายอภิศักด์ิ หนูเก้ือ

63152004046 นายธีรภัทร พรมจินโน

63152004047 นางพรรธิภา สุพิณ

63152004048 นายประภัสร� อินพรม

63152004049 นางสาวศิวนาถ สะขะโล

63152004050 นางสาวสกุลรัตน� ท3องแก�ว
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63152004051 นายสุเมธ ทองลิ้ม

63152004052 นางสาวเจนจิรา ศรีพลับ

63152004053 นางสาวมารียัม ลาเตะ

63152004054 นายนนทนันท� แก�วกิริยา

63152004055 นายเอกวัฒน� ชูฟอง

63152004056 นายพินิจ เทพจันตา

63152004057 นางสาวณัฐกุล ศรีสุข

63152004058 นายมูฮัมหมัดยากี จูลี

63152004059 นางจีรนันท� ศรีขวัญ

63152004060 นางสาววิภาดา สะอิ

63152004061 นางสาววสุนทรา บุญชู

63152004062 นางสาวพรพิมล ดํากระเด็น

63152004063 นางสาวธิดารัตน� จันทร�พูล

63152004064 นางสาวศิริขวัญ ด�วงหรน

63152004065 นางสุภาวดี เวชมงคล

63152004066 นายมะอดินันต� อารง

63152004067 นางสาวชัญญา ลิ่มวรากร

63152004068 นายอับดุลรอมัน ปะดอ

63152004069 นางรูฮายา เจ?ะมะ

63152004070 นางสาวร3Nงหทัย ทองกุ�ง

63152004071 นางสาวทัศนีย�วรรณ กาญจโนภาส

63152004072 นายวุฒิพงค� หอยเอียด

63152004073 นางสาวธยานี หุ3นเก3า

63152004074 นายนูรูดิน ดามะ

63152004075 นางสาวรอฮายา สาแม

63152004076 นายพศวัต บุญแท3น

63152004077 นางสาวมธุรส คชวรรณ�

63152004078 นางสาวปPทมา คุรุฐิติ

63152004079 นายไชยอนันต� มะยายอ

63152004080 นายณัฐชัย ยังช3วย
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63152004081 นายปฎิภาณ คงสิน

63152004082 นางสาวอัสมา จินตรา

63152004083 นางสาวเสาวนี เจ�ยทองศรี

63152004084 นางสาวณัฐวดี ชุมพล

63152004085 นางสาวภาวิณี ล3วนมณี

63152004086 นางสาวปPทมพร ชุมแก3น

63152004087 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ มุณีพรหม

63152004088 นางสาวฮาสือมะห� สาเเละ

63152004089 นางสาวภรยมล สุวรรณโรจน�

63152004090 นายสายัณห� ประทุม

63152004091 นายวรดร แซ3ต้ัง

63152004092 นางสาวธารารัตน� สุขพล

63152004093 นางสาวกัลยาภรณ� ธรรมรัตน�

63152004094 นางสาวสุจิตรา ธนูสังข�

63152004095 นายอดินันท� ดือราโอะ

63152004096 นางสาวชลิดา แสงประดับ

63152004097 นางสาวจันจิรา พรหมรา

63152004098 นางสาวกัญญกมล ภูธี

63152004099 นางสาวซันญ3า ขุนจง

63152004100 นางสาวนภาพร มณีวัง

63152004101 นายประเสริฐ ระเหม

63152004102 นายศุภกิจ วงศ�ทองเก้ือ

63152004103 นางสาวสุวินยา คุณารักษ�

63152004104 นางสาวสุกัลยา ไข3มุกด�

63152004105 นายมงคล รังษีสว3าง

63152004106 นางสาวณัฐธิดา ลี้สกุล

63152004107 นางสาวจุฑารัตน� แก�วรัตน�

63152004108 นางสาวรุ3งทิวา สําเภาพล

63152004109 นางสาวต3วนสารีนา ไซอุเซ็ง

63152004110 นายทศพร ฤกษ�ดี
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63152004111 นางสาวพรชิตา สุวรรณกิจ

63152004112 นายทรงธรรม� ทองปาน

63152004113 นางสาวรัตนสุคนธ� ทองโผ

63152004114 นางสาวศุจินธรา โดงกูล

63152004115 นายวิทวัส เอ3งฉ�วน

63152004116 นางสาวสายทิพย� ชูดํา

63152004117 นางสาวเยาวดี พรหมณี

63152004118 นางสาวณัฐธิดา หนูทอง

63152004119 นางสาวนฤมล พูลเกิด

63152004120 นายวุฒิชัย ทองมะลิ

63152004121 นางสาวซัมซียะห� สาเม?าะ

63152004122 นางสาวมาซีเตาะ แมเราะ

63152004123 นางสาวพิมพ�พิชชา สิงห�สุวรรณ

63152004124 นายทีฆายุ เชื้ออ�วน

63152004125 นางสาวซารีนา แวดอเลาะ

63152004126 นางสาวหนึ่งฤทัย สกูลดี

63152004127 นางสาวซามีลา ดาราโอะ

63152004128 นางสาวปภาวี หวังนุรักษ�

63152004129 นายสุรวุฒิ กาญจนอารี

63152004130 นางสาวอนิสา มากแสง

63152004131 นายสันกาศ รัตนนุกิจ

63152004132 นายประสิทธ�NN ศรีมณี

63152004133 นางสาวมารีนี เจะกอเด

63152004134 นางสาววิลาสิณี ใสทอง

63152004135 นายอิมรอน หลังปูเต?ะ

63152004136 นางสาวปAยะฉัตร ชัยสุวรรณ

63152004137 นางสาวภัทราถรณ� กระบี่น�อย

63152004138 นางสาวนัทธมน นาวาเดช

63152004139 นางสาวมาริสา คําไหม

63152004140 นางสาวเจะสารีนา สาและ
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63152004141 นางสาวสิริมา รอดเกตุ

63152004142 นายทวี ซ�ายศรี

63152004143 นางสาวสุนิสา ตุกังหัน

63152004144 นางชนกนันท� ทองอ3อน

63152004145 นางสาวอัสมา มูหนะ

63152004146 นางสาวคอลีเยาะ หะยีดาโอะ

63152004147 นางสาวปริยานุช บุญโย

63152004148 นางสาวมณทกานต� ราชเดิม

63152004149 นางสาวเกสรา สุขเจริญ

63152004150 นางสาวนันทิชา รอดแก�ว

63152004151 นายณัฏฐ�ภัค เจริญย่ิง

63152004152 นายอดินันท� เจ?ะสมอเจ?ะ

63152004153 นายสิทธิญา กลศึก

63152004154 นางสาวภัทรศรี เกียรติพงศ�ภักดี

63152004155 นางสาวปภัสสร นวลมี

63152004156 นางสาวนูรียา สะมะอาลี

63152004157 นางสาวนูรฮันนาน บากา

63152004158 นางสาวมณีสา อูเซ็ง

63152004159 นางสาววลัย ตะมะเข

63152004160 นางสาวเมสินี พลเมือง

63152004161 นางสาวภัควลัญชญ� สุวรรณธาดา

63152004162 นางฮานัน เจ?ะเง?าะ

63152004163 นายเธียรธัต ศศานนท�

63152004164 นายอภิสิทธ์ิ สายสลํา

63152004165 นางสาวรุสมานี เจ?ะสนิ

63152004166 นางสาวกันตา โพธิรักษ�

63152004167 นางสาวทิวาพร นุ3นด�วง

63152004168 นางสาวอิบตีซาม การีอูมา

63152004169 นางสาวกฤติกา กุนอุบล

63152004170 นางสาวคริษฐา วงค�จันทร�
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63152004171 นางสาวรูไวดา หะยีกาจิ

63152004172 นายศักดินา หนูเสน

63152004173 นางสาวนาเดีย อาบูฮาซัน

63152004174 นายวิริจญ� แลหมัน

63152004175 นายขจิตศักด์ิ พันนา

63152004176 นางสาวณัฏฐณิชา จันทวดีทิพย�

63152004177 นางสาวจารีรัตน� เพิงมาก

63152004178 นางสาวกัญญาวีร� กรดเต็ม

63152004179 นางสาวรอฮานา ฮารง

63152004180 นางสาวมณฑามาศ วรรณเพ็ชร

63152004181 นางสาวอัยลดา คงนวลใย

63152004182 นางสาวรุ3งทิวา จันเอียด

63152004183 นางสาวกูราชิดา กูหลง

63152004184 นายอามีน สุตี

63152004185 นางสาวอรรุจี ศรีสุข

63152004186 นางสาวธนัญญา ดําชู

63152004187 นายอาดือนัน อาแด

63152004188 นายอาซัน ดอเล?าะ

63152004189 นางสาวดารียา หมัดเตย็บ

63152004190 นางสาวนูรไอนีย� บอเกาะ

63152004191 นายณัฐฎพงศ� สมบัติเพ่ิม

63152004192 นายจิรัฐิติกาล คงสุขแก�ว

63152004193 นางสาวนิตยา เจตธรรม

63152004194 นางสาวสาอีดะห� เปาะแว

63152004195 นางสาวสูรียา ยายอ

63152004196 นายธีรภัทร บัวบุตร

63152004197 นางสาวนาซีเราะห� อาลีกอย

63152004198 นายธนัญชัย หมู3เก็ม

63152004199 นางสาวร3Nงทิวา บุญทิพย�

63152004200 นายธเนศ พรหมจรรย�
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63152004201 นางสาวอาจารีย� บุญสนอง

63152004202 ว3าที่ร�อยตรีทศวรรษ ลาเฮศักด์ิสิทธ์ิ

63152004203 นางสาวจันทร�นภา ชูไกรไทย

63152004204 นางสาวอรจิรา แสงเอียด

63152004205 นางสาวนภัสสร วงศ�ปนทอง

63152004206 นางสาวโนรฮาฟJยัน ยะโกะ

63152004207 นางสาววรัชยา แก�วขอมดี

63152004208 นางสาวอาดีละห� บุญฤทธ์ิ

63152004209 นางสาวอภิชญา สุวรรณ

63152004210 นายณัฐวุฒิ บริการ

63152004211 นายปรัชญา ยาวิชัยพรรณ

63152004212 นายชาญณรงค� เวทมาหะ

63152004213 นางสาวชโลบล คันธี

63152004214 นางสาวฟAรดาวส� สะอะ

63152004215 นางสาววัลยา ศรีกิตยนนท�

63152004216 นางสาวนงลักษณ� แก�วเศษ

63152004217 นางสาวฮามีดะห� เซ็งโซะ

63152004218 นายพงศธร หนูช3วย

63152004219 นายณัฐสิทธ์ิ เอียดปราบ

63152004220 นายพงศกร สุวรรณรัตน�

63152004221 นายณัฐพร ความสุข

63152004222 นางสาว3สุทธิดา เพียรดี

63152004223 นางสาวสโรชา จารีย�

63152004224 นายนันทิพัฒน� แก�วมณี

63152004225 นายนิธิ ชูอินทร�

63152004226 นางเปรมรัศมี แก�วนาง

63152004227 นางสาวนภาภรณ� มณี

63152004228 นางสาวณภัทชา ไกรษร

63152004229 นางสาวภัทราภรณ� ตุลยนิษก�

63152004230 นางพนิตา เสนาน�อย
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63152004231 นางสาวปาตีเมาะ ปJยา

63152004232 นางสาวเจ?ะซารินนา เปาะเลาะ

63152004233 นางสาวอาตีนา หาบยุโซะ

63152004234 นางสาวอรพรรณ ศรีสุวรรณ

63152004235 นางสาวยูวารียะห� มามะ

63152004236 นางสาวธารารัตน� รัตนเรืองสี

63152004237 นางนิตยา ทิพย�มณี

63152004238 นายณัฐพงษ� แสงเต็ม

63152004239 นางสาวเรวดี เชาว�ทอง

63152004240 นายอภินันท� ศรีทัย

63152004241 นางสาวเก�าจินดา โอมณี

63152004242 นางสาวซูไรดา ดาโอ?

63152004243 นางสาวซัลวา กาเดย�

63152004244 นางสาวนัซรีต๊ัก เจ?ะสแม

63152004245 นายปองธรรม วาแวนิ

63152004246 นายสิทธิพงศ� ขอมคง

63152004247 นายชยังกูร พรหมทอง

63152004248 นายบายูรี ซามา

63152004249 นางสาวมาฮานี โอ?ะหลง

63152004250 นางสาวอรพิณ ชุมจันทร�

63152004251 นางสาวภัทราพร เพชรจันทร�

63152004252 นางสาวสุภาภร สีอินทร�

63152004253 นายสิขรินทร� มณีพรหม

63152004254 นางสาวยัชมี อาแวเต?ะ

63152004255 นางสาวอาอิด?ะ หมุดแหล?ะ

63152004256 นางอรทัย หมันละ

63152004257 นายอับดุลเราะห�มาน เจ?ะกายอ

63152004258 นายณัฐพล พรหมสะอาด

63152004259 นางสาวรุจาภา จันทร�เดิม

63152004260 นายกือรี ดะเสะ
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63152004261 นางสาววารุณี ดีนายัง

63152004262 นางสาวสุภาวดี ขวัญคง

63152004263 นางสาวสารีฟะห� อาแวโกะ

63152004264 นายจิระศักด์ิ วิทยากรณ�

63152004265 นางสาวไอลดา เส็นเนียม

63152004266 นายจิรายุ แพเพชร

63152004267 นางสาวฉัตรลดา คงเข็ม

63152004268 นางสาววราภรณ� เสนแก�ว

63152004269 นายจิรายุ อุ3นสร

63152004270 นายนวกุล ซ่ินช3วย

63152004271 นางสาวชนากานต� สุทธิโพธินันท�

63152004272 นางสาวณัฐริกา ถวายเทียน

63152004273 นายนิรัตน� รัตนโชเต

63152004274 นางสาวนิภาธร มุสิกพงษ�

63152004275 นายนัสรี หมัดหมัน

63152004276 นางสาวอ�อมจิตต� สุขละ

63152004277 นางสาวปAยะนุช ลอยเมฆ

63152004278 นายก�องเกียรติ บุญโสดา

63152004279 นางสาวชนิตตา ท3าจีน

63152004280 นางสาวปPทมาสน� เอียดจุ�ย

63152004281 นางสาวฟAรดาวส� หะแว

63152004282 นางสาวปPญญาพร เหล3าเกต

63152004283 นางรุจาภา เนตรมณี

63152004284 นางสาวรัตนา บัวแก�ว

63152004285 นายวิทวัส วาสประสงค�

63152004286 นางสาวศิริภรณ� สุรกําแหง

63152004287 นางสาวนิซอลีฮะห� ดอเลาะ

63152004288 นายสิทธิเดช แก�วสุข

63152004289 นางสาวพัชรินทร� รักสันติวงศ�

63152004290 นางอมรรัตน� เพ็งผอม
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63152004291 นางสาวศรัณย�รัชต� วงศ�มณี

63152004292 นางสาวนูร�อัดณีย� กะมุเด็ง

63152004293 นางสาวจุรารัตน� ชูทอง

63152004294 นายอนุรักษ� ทองเด็จ

63152004295 นางสาวปราณี สุวรรณมุนี

63152004296 นางสาววรรวิษา เก้ือสังข�

63152004297 นางสาวอามีณา โต?ะเต�

63152004298 นางสาวพัชรี นวลแก�ว

63152004299 นางสาวสาวิกรี วันทNฺฐาน

63152004300 นางสาวปAยธิดา ทิพรัตน�

63152004301 นายไพศาล โกศล

63152004302 นายจิรวัฒน� แดงพรหม

63152004303 นางสาวเพียงดาว สู3สม

63152004304 นางสาวอาอีดะห� ปPนดะอิบราฮิม

63152004305 นางวิภาวรรณ แก�วสุณี

63152004306 นางสาวสุวนันท� ทองสุวรรณ

63152004307 นายไตรรัตน� รังษีสว3าง

63152004308 นางสาวยารียะห� เจ?ะมิง

63152004309 นายคมศักด์ิ ถนอมนาม

63152004310 นายพันธ�ศักด์ิ วิไลรัตน�

63152004311 นายโกศล แสงอําไพ

63152004312 นางสาวกุลวดี ชาญวารินทร�

63152004313 นางสาวศุภรัตน� บุญขัน

63152004314 ว3าที่ ร.ต.มะราวี ซา

63152004315 นายสุรสิทธ์ิ พรหมเขียว

63152004316 นายชัชวาล นกดํา

63152004317 นางสาวอามีเนาะ มี

63152004318 นายซาฟารฮัม สาลาโด

63152004319 นางสาววันณัจมีย� แวอุมา

63152004320 นายรอสลัม หะยะ
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63152004321 ว3าที่ ร.ต.อโณทัย ทองสุวรรณ

63152004322 นางสาวมีนา จะเกร็ง

63152004323 นางสาวกัสมะ เปาะมะ

63152004324 นายนัฐพล นักรํา

63152004325 นายสถาพร สุวรรณมณี

63152004326 นางสาวบาบิยา หวันตาหลา

63152004327 นางสาวนุชรี คงธรรม

63152004328 นางสาวศิริลักษณ� เล3ทองคํา

63152004329 นายทนงศักด์ิ มีจันทร�

63152004330 นางสาวธัญวรัตน� รอดทองสุข

63152004331 นางไอลดา ไชยมะโณ

63152004332 นายณัฐพล สังข�ศิลปRชัย

63152004333 นางสาวกูนัฎฐา บิสนุม

63152004334 นางสาวมนัสภรณ� หนูแดง

63152004335 นางสาวจิราวรรณ ควรเรือง

63152004336 นางสาวสริตา คงพรหม

63152004337 นายสุกฤษฎ์ิ ดวงแข

63152004338 นางสาวกาญจนา แซ3เลี่ยง

63152004339 นางสาวอันธิกา เทพรัตน�

63152004340 นายตอริ หมัดอาดํ้า

63152004341 นายสุรสินธ� ปานดํา

63152004342 นางสาวบุญญิสา ปAOนแก�ว

63152004343 นางสาวออริษา ด�วนมี

63152004344 นางสาวฟาอีซะฮ� มากาเต

63152004345 นายชลเทพ มณีปรีชา

63152004346 นางสาวกมลวรรณ ศรีพิชัย

63152004347 นายฟAกรี ดาโอ?ะ

63152004348 นางสาวปAยธิดา ทองฤกษ�

63152004349 นายกิดากร อินทสมบัติ

63152004350 นางสาวมลิวัลย� โพชสาลี
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63152004351 นายบดินทร อินแพง

63152004352 นางสาวนฤทัย บุตรภูมิ

63152004353 นางนูร�อาหซ?ะห� เจะเล?าะ

63152004354 นายนนทวัช อับดุลรอมัน

63152004355 นางสาวมัยมูน มุสะอะรง

63152004356 นางสาวกีฟละห� โดะดูซง

63152004357 นางสาวรอฮานี เจ?ะโซ?ะ

63152004358 นางสาวนุรมุนตาฮา มาโอ?ะ

63152004359 นางสาวนิตยา บุญจันทร

63152004360 นางสาวธัญญารัตน� รัตนะเรือง

63152004361 นางสาวเปมิกา ด�วงมัน

63152004362 นายพงศ�พล มะอักษร

63152004363 นายศราวุธ พ3วงลา

63152004364 นางสาวศศิวิมล อินทนนท�

63152004365 นายวิชัย นวลพรหม

63152004366 นางสาวสุไรนี ยูโซ?ะบราเฮง

63152004367 นางสาวกมลวรรณ แก�วเพ็ชร

63152004368 นายพิษณุ แกล�วทนงค�

63152004369 นางสาวนุรฮานาน จิพอแมง

63152004370 นายจักรพันธ� กาคํา

63152004371 นายนนทณฐ ปAOนทอง

63152004372 นางสาวรัตนา เพ็ชรแดง

63152004373 นายชัยชนะ ปานแก�ว

63152004374 นายปรินทร ถ่ินปะเหลียน

63152004375 นายทวี เอียดขาว

63152004376 นางสาวมารีแย สาเด?ะ

63152004377 นางสาวชนิดา อุไรรัตน�

63152004378 นางสาวพัชราภรณ� เกตุแก�ว

63152004379 นางสาวอรทัย สุวรรณมาลา

63152004380 นางสาวณัฏฐ�พิชา ผิวอ3อนดี
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63152004381 นางสาวรุสนี หมัดอะดํ้า

63152004382 นางสาวชาลินี เผ3าชู

63152004383 นายตอห�เฮ ตาเห

63152004384 นางสาวดวงกมล ท3าจีน

63152004385 นางอรกัญญา ชูประดิษฐ�

63152004386 นางสาวนูรไอนี สุหลง

63152004387 นางสาวตัสมีน เจะมะ

63152004388 นางสาวสุรัสวดี จรจะนะ

63152004389 นางสาวสวรรณยา อ3อนพร�อม

63152004390 นางสาวมาริสา เหล็มปาน

63152004391 นางสาววิบูลย�ศรี สิทธิไวย

63152004392 นางสาววรรณภา กมลศรี

63152004393 นางสาวพาตีเมาะห� มะยูโซะ

63152004394 นายพัฒนา ขณะรัตน�

63152004395 นายเกริกฤทธ์ิ จงธรรมม่ัง

63152004396 นายกัมปนาท ศรีสุวรรณ

63152004397 นางสาวเปรมวดี มุสิกรังศรี

63152004398 นายยาการี ฮาวอ

63152004399 นายทัตเทพ อินทบุญ

63152004400 นายอานนท� สุวรรณโซะ

63152004401 นางสาวสุนทรี พัฒนวงศ�

63152004402 นางสาวกัลสุดา ทองเอียด

63152004403 นายอดิศักด์ิ ทองคง

63152004404 นางนิตฐิตา สันนุกิจ

63152004405 นายสุขติชาติ นพดล

63152004406 นางสาวสุขศรี ขวัญแก�ว

63152004407 นางสาวสุรดา เขียวเข�ม

63152004408 นางสาวรอฮานี ปาแว

63152004409 นางสาวกูยานา ตูแวปูเตะ

63152004410 นางสาวนฤมล บัวดิษ
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63152004411 นางสาวเสาวลักษณ� ฉิมสังข�

63152004412 นางสาวอานีตา โต?ะปาราวัน

63152004413 นายคฤหัตถ� แซ3แต�

63152004414 นางสาวดนิตา โมสิกะ

63152004415 นางปรีดา บือแนปJแน

63152004416 นางดวงฤทัย แสงมณี

63152004417 นายกรินทร� เดชดี

63152004418 นายณัฐพงษ� ปานบัว

63152004419 นายจิระวัฒน� พุฒนวล

63152004420 นางสาวปริยกร พันธุสะ

63152004421 นางสาวบูนีซา สาและ

63152004422 นางสาวณิชกานต� นุยงค�ภักด์ิ

63152004423 นายวิรัช เต3งทิ้ง

63152004424 นายกูกิฟลีย� รายอสาเระ

63152004425 นางสาวฮายาตี มะโซะ

63152004426 นายมะรอกี เจะเล?าะ

63152004427 นางสาวมารีแย โต?ะเด็ง

63152004428 นางสาวยารอดะห� บาเหะ

63152004429 นางสาวยาสมีน ตันหยงปาแน

63152004430 นายเกียรติกุล มาเอียด

63152004431 นางมนทิรา กระจายโภชน�

63152004432 นางสาวเจ?ะนูรีฟาน ไมแยนา

63152004433 นายอานนท� สะมะแอ

63152004434 นางสาวนิลาวรรณ เมืองทอง

63152004435 นายสมภพ สนิทวาที

63152004436 นายณัชพล ทองนอก

63152004437 นางสาววราภรณ� สมบูรรัตน�

63152004438 นางสาวชวนพิศ แซ3ห3าน

63152004439 นายอิสลาม เปาะกา

63152004440 นางสาวอามีเนาะ มูดอ
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63152004441 นายนฤกร วิทา

63152004442 นางสาววรางคณา ทวนทอง

63152004443 นางสาวชญาภา ชูจันทร�

63152004444 นางสาวมณีรัตน� เดชอะรัญ

63152004445 นางนูรีซะห� มินยุนุ�ย

63152004446 นางสาวนิศรีน หวังเอียด

63152004447 นางสาวนูรฟAรฮานา กานา

63152004448 นายอภิสิทธ์ิ บัวเนียม

63152004449 นางสาวนัสรียา สะแลแม

63152004450 นางสาวดรุณี อับดุลรอมัน

63152004451 นายมูฮําหมัด จินตรา

63152004452 นางสาวอิฟตีฮัน แวสุหลง

63152004453 นางสาวเกตุสุดา ไชยแสง

63152004454 นางสาวอภิญญา สนธิสุทธ์ิ

63152004455 นางสาวกรรณิการ� นิลกําจร

63152004456 นางสาวซูฮัยลา อาหวัง

63152004457 นางสาวสุพรรณี หนูคง

63152004458 นางสาวซัลมา จิสา

63152004459 นางสาวจิรวรรณ มีบุญ

63152004460 นางสาวพรรณิภา เบ็ญกาเส็ม

63152004461 นางสาวพิริยา พงศ�ประพันธ�

63152004462 นายณัฐวุฒิ มีชนะ

63152004463 นางสาวนุรฮูดา ลงมิง

63152004464 นางสาววนิดา จิตรรัตน�

63152004465 นางสาวภัทรจาริน สุติยวัน

63152004466 นางสาวสารีหะ โต?ะเย็ง

63152004467 นางสาวจารุดี จันทโรจน�วงศ�

63152004468 นางสาวโรฮานา แวดอเล?าะ

63152004469 นางสาวศศิธร ศรีพรสวรรค�

63152004470 นางสาวสิริภัทร� แซ3หลี
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63152004471 นายบุญส3ง สุขสวัสด์ิ

63152004472 นางสาวเพ็ญนภา จินดารัตน�

63152004473 นางสาวณัทริกา จันทร�ยก

63152004474 นางสาวชนม�ฐิศา กังซี

63152004475 นางสาวสิตา กาญจนไชย

63152004476 นางสาวกิตติมา ณะหนู

63152004477 นางสาววรรณี รอฮีม

63152004478 นางสาวอนงลักษณ� วงศ�อุทัย

63152004479 นางสาวมณฑิรา สมาธิ

63152004480 นางสาวนาถวดี ดําวงศ�

63152004481 นายวริณธร นวลเจริญ

63152004482 นางสาวจริยา สิธิราม

63152004483 นางสาวอวยพร วงษ�มาตร

63152004484 นางสาวมัณฑนา ขอพงษ�ไพบูลย�

63152004485 นางสาวรอปJอ?ะ สาแม

63152004486 นางสาวนภัสสร เรนุรน

63152004487 นายสุไลมาน เจะหลง

63152004488 นายแทนไท พจน�จําเนียร

63152004489 นางสาวกมลชนก พุฒทวี

63152004490 นางสาวสุกัญญา จันฝาก

63152004491 นายวุฒิชัย สังช3วง

63152004492 นายฮัจซัน เหล็มและ

63152004493 นางสาวกฤษณา แก�วมาก

63152004494 นางสาวอีฟตีซัน หะมะ

63152004495 นายณรงค�ศักด์ิ คงกําไร

63152004496 นายพชร เดชอนันต� ณ พัทลุง

63152004497 นางสาวลัคนา คําทอง

63152004498 นางสาวชญานิน บุญฉายา

63152004499 นางสาวอรดี อินธิปPญญา

63152004500 นางสาวสุนันทา ทองแก�ว
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63152004501 นายพิเชษฐ คงมีNบุญ

63152004502 นางสาววันวิสาข� จุลบุตร

63152004503 นางสาวปPทมา เหล3าจีนวงศ�

63152004504 นางสาวสุธีมา ทะพินทอง

63152004505 นายเจษฎา พุทธกูล

63152004506 นายอัคยาร� ดาลี

63152004507 นายชลธิชา ทองเย็น

63152004508 นายอมรินทร� เพ็งมี

63152004509 นายอาทิตย� ลิขิตสาธรสกุล

63152004510 นางสาวนูรมา ยูโซะ

63152004511 นางสาวภัทรสุดา มัจฉาวานิช

63152004512 นายณัฐพล ศิริรังษี

63152004513 นางสาวรัตติกาล หนิเจริญ

63152004514 นางสาวดารุณี บุตรรักษ�

63152004515 นายจามิกร จิโรภาส

63152004516 นางสาวรัชนี ทองระหมาน

63152004517 นายอิทธิพล มาสวัสด์ิ

63152004518 นางสาวหวานฤดี สุดทุ3ม

63152004519 นางสาวซารีฟะ สุขคติ

63152004520 นายอุสมาน กาแลซา

63152004521 นายนิรุต หมัดลิหมีน

63152004522 นายพุฒิพงศ� หนูนอง

63152004523 นางสาวจุฑามาศ ตุดบัตร

63152004524 นายณัฐกร ชายะพันธ�

63152004525 นายวุฒิพงษ� ขาวรัก

63152004526 นางสาวเขมจิรา สุขสันติกุล

63152004527 นางสาวบัณฑิตา ยอดสวิป

63152004528 นายสมเกียรติ บัวจุด

63152004529 นางสาวสุนีย� ถ่ินแก�ว

63152004530 นางสาวปริยาภัทร เพชรทอง
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63152004531 นางสาวกมลทิพย� ช3วยบํารุง

63152004532 นางสาวสุนิสา มะหาด

63152004533 นายนภัส ศากะพันธุ�

63152004534 นางสาวศุราภรณ� แก�วจํารัส

63152004535 นางธนขวัญ พวงทอง

63152004536 นายสัมพันธ� สุขเกษม

63152004537 นายสุวัฒน� โฉมทอง

63152004538 นางสาวกนกวรรณ ทรงสกูล

63152004539 นางสาวปPทมา ฟPกสัน

63152004540 นางสาวนวรรษนันท� อุนทรีจันทร�

63152004541 นายณัฐพล รองเลื่อน

63152004542 นางสาวธนพร เอ3งหลี

63152004543 นางสาวแก�วกานต�N จันทบูชา

63152004544 นางสาวสุจรรยา พรหมสุด

63152004545 นางสาวสุภัสสรา เพชรรักษ�

63152004546 นายณัทกร คงผอม

63152004547 นางสาวอักษรสวรรค� เพชรกาศ

63152004548 นางสาวณิภาพร ยอแสง

63152004549 นางสาววัลภา แก�วนาโอ

63152004550 นายสุทธิรักษ� ประสานสงฆ�

63152004551 นายอับดุลฮากิม แมเราะ

63152004552 นางสาวกนกพร ชุมแก�ว

63152004553 นายอนัส ยา

63152004554 นางสาวผกาภรณ� คํานิล

63152004555 นางสาวสิรินยา แก�วกลับ

63152004556 นางสาวสุวรรณี สอเหลบ

63152004557 นางสาวกานต�มณี สมุทรวารี

63152004558 นายอัสมัน เจ?ะมามะ

63152004559 นางสาวกวิสรา ชูปาน

63152004560 นายอภิวัฒน� นวลปาน
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63152004561 นายซอฟJยูดิน ยูโชะ

63152004562 นางสาวภารดี หะรัตพันธ�

63152004563 นางสาวอัซรีมา ยูโซะ

63152004564 นางรุสนานี สุขมณี

63152004565 นายมะรุสลัน กาโบะ

63152004566 นายวีระศักด์ิ จันทร�สกุล

63152004567 นางสาวพัชรภรณ� แก�วมรกต

63152004568 นายเพชรสุนทร เทพรักษ�

63152004569 นายจักรราช ชูจิต

63152004570 นางสุนิศา ชูพรหม

63152004571 นางสาวอามีน?ะ ปะจู

63152004572 นางสาวลลิดา จุ�ยจู3เอี้ยม

63152004573 นายศรนริศทร� แช3มช�อย

63152004574 นางสาวฟารีดา หลําหลี

63152004575 นางสาวสิริภรณ� นวลสี

63152004576 นางสาวคัญธรัตน� สว3าง

63152004577 นางสาวจุรีภร วัชรจิรโสภณ

63152004578 นายตูแวนุอ�มาน โตะปA

63152004579 นายปริญญา ดาเลาะ

63152004580 นายนิวัตร คงฤทธ์ิ

63152004581 นายโรสริน มะเซ็ง

63152004582 นางสาวธนพร แก�วทอง

63152004583 นางดวงพร สุกทอง

63152004584 นายสุทธิพงศ� ผ3องมหีง

63152004585 นางสาวอรวรรณ สังฆะตา

63152004586 นายกิตติ ชํานาญเวช

63152004587 นายบาห�รุดดีน วาเฮง

63152004588 นางสาวรติกร ศิริ

63152004589 นางสาวปรียารัตน� นวนมุณี

63152004590 นางสาวศศิธร ไชยแบน

หน�า 153 จาก 167                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63152004591 นายทักษิณ แสนสาร

63152004592 นางสาวอารีนี ซาแม

63152004593 นายธํารงชัย สิงห�หนู

63152004594 นางสาวพัชราภรณ� ยอดเก้ือ

63152004595 นางสาวศิริพร ชลพอง

63152004596 ว3าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา ขุนเด่ือ

63152004597 นางสาวศีตลา ยศเทียม

63152004598 นางสาวูสุกานดา ศรีวะปะ

63152004599 นายสุธี แซ3เต3ง

63152004600 นางสาวสุธาทิพย� พะนุแสง

63152004601 นายปรเมธ แน3นแผน

63152004602 นางสาวนิกามีลาร� มะเซะ

63152004603 นางสุรีย�รัตน� อาร�บู

63152004604 นายปรัชญา สาสุธรรม

63152004605 นางศุภณัฏฐ� ผลผลา

63152004606 นางสาววนัชพร ประสมพงษ�

63152004607 นางนทสัณห� นกนะ

63152004608 นางสาวสุภาพร แก�วสุวรรณ

63152004609 นายบุรินทร สกุลเอี่ยม

63152004610 นางสาวฟาร�ตีนี เจ?ะแว

63152004611 นางสาวสุมนทา ชุมแก�ว

63152004612 นางสาวอภิญญา อักษรพาลี

63152004613 นายสนธยา จันสุ�ย

63152004614 นางสาวสุพัตรา เวชสิทธ์ิ

63152004615 นางสาวศิริพร ฤทธิมนตรี

63152004616 นายวิษณุ ทองสง

63152004617 นายณัฐวุฒิ สุวลักษณ�

63152004618 นางสาวศริญญา บัวอ3อน

63152004619 นางสาวปาริชาติ นวลเกลี้ยง

63152004620 นางสาวพาตีเมาะ สาหะ
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63152004621 นายซัลมาน เจ?ะหมัด

63152004622 นางสาวพรชนNันท� สอเหลบ

63152004623 นายกฤตเมธ ดําสุวรรณ

63152004624 นายอับดุลวาฮับ อาแว

63152004625 นางสาวสนาตรี วิสัยชนม�

63152004626 นายชัยวุฒิ สุคะนุกมัง

63152004627 นางสาวจิรัชญา ปPตระวรรณ

63152004628 นางสาวผุสดี อ3อนจันทร�

63152004629 นางสาวจุฑามาศ กาญจน�มณี

63152004630 นายทวีศักด์ิ แกล�วทนงค�

63152004631 นายสิทธเดช หนูสุวรรณ�

63152004632 นายก3อการ พรหมวิหาร

63152004633 นายปPณณวิชญ� เข็มเพ็ชร

63152004634 นางสาวสโรชา ไชยหาญ

63152004635 นายกิติศักด์ิ บินตาเอบ

63152004636 นายวิทยา นิ่มถนอม

63152004637 นายภัทรพงศ� รักษาแก�ว

63152004638 นางสาวนันทิศา ปลอดขํา

63152004639 นายณัทเดช อิสสะโร

63152004640 นายเนติพงษ� บุญสุข

63152004641 นางสาวสุวรรณา หวังกะจิ

63152004642 นางสาวณิชาภา สุวรรณวงศ�

63152004643 นายกรวิท หวังปPญญา

63152004644 นายรัฐธรรมนูญ คงมล

63152004645 นางสาววิรากร อดทน

63152004646 นางสาวอาดีละห� เฮงบี

63152004647 นางสาวมนสชนก ปAยะปานันท�

63152004648 นางสาวระย�า ศรีสงค�

63152004649 นางสาวขวัญชนก บัวหลวง

63152004650 นางสาวสุภารัตน� จาริยะ
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63152004651 นางสาวเจะนูรอซีลา อูมา

63152004652 นายสาแปอิง มาลายา

63152004653 นายอัลฟาน ดือราแม

63152004654 นายศุภวิชญ� ไพบNูNNลย�

63152004655 นายธีระพล คงไชย

63152004656 นางสาวซูไบกะห� ปูเตะ

63152004657 นางสาวชนิตา ทินมุดี

63152004658 นางสาวนูรีดา มูนอมาแนง

63152004659 นางสาวณีรวัลย� จันทร�นุ3ม

63152004660 นางสาวพรรณพร ฉัตรทันต�

63152004661 นายวัชรานนท� ชีช�าง

63152004662 นายมาหามัดซักรี ตาเละ

63152004663 นางสารี มากจงดี

63152004664 นายพิสิฐ สุวรรณะ

63152004665 นางสาวสาลินี ยีหมัด

63152004666 นายศาสตรา ไชยานุพงศ�

63152004667 นางสาวนูรอาซีลา บาบาที

63152004668 นางสาวเกวลี หนูแก�ว

63152004669 นางสาวไรณา เบ็ญหมัด

63152004670 นางสาวณัชชญา อนันต�

63152004671 นางสาวสุภาวิตา เรืองนาค

63152004672 นายซุลกิฟลี มะลี

63152004673 นางสาวนิสรินทร� โส?ะเหล?าะ

63152004674 นายศรายุทธ ศรีนวลขาว

63152004675 นางสาวพิมพ�มาดา จันทร�ศรีบุตร

63152004676 นางสาวปAOนอุมา เจษฎารมย�

63152004677 นายซูเฟJยน มะ

63152004678 นางสาวยูไวรียะห� นาโด

63152004679 นางสาวนัทรียา หมัดอาดํ้า

63152004680 นางสาววิมลรัตน� อนุภักด์ิ

หน�า 156 จาก 167                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63152004681 นางสาวไลลา มะสาแม

63152004682 นายกามาล เหร็มล3า

63152004683 นางสาวผานิจ จิตรประพันธ�

63152004684 นายภูวนาถ นวลกริ่ม

63152004685 นายนิอันวา กาเกาะ

63152004686 นายณัฐพร เหมือนจันทร�

63152004687 นางสาวฑิภารัตน� เขียวแสง

63152004688 นางสาวอาอีฉะห� บุตรแอ

63152004689 นางสาวพิมพ�สุจี สิกขฤทธ์ิ

63152004690 นางสาวสุมิตตา สะอะ

63152004691 นายธนภูมิ แปะเที่ยว

63152004692 นางสาวอรทัย ทองเต็ม

63152004693 นางภวรัญชน� ลักษณะพริ้ม

63152004694 นางสาวปาริษา ชายกุล

63152004695 นายอนันต� นิยมเดชา

63152004696 นางสาวมณีรัตน� เกาะกลาง

63152004697 นายทัตพงศ� เอียดทอง

63152004698 นางสาวสุรางค� สังข�สุวรรณ

63152004699 นายเอกพนธ� บัวแก�ว

63152004700 นายอนุวัฒน� หมาดหวัง

63152004701 นายอภิชาติ ขวัญศรีสุทธ์ิ

63152004702 นางสาวชุติมา ปAOนมี

63152004703 นางสาวรอดียะ เปาะซา

63152004704 นางสาวสุวรรณา มณีพรหม

63152004705 นางสาวศรัญญา แก�วดํา

63152004706 นางสาววิชชุดา จันทร�ขาว

63152004707 นางสาวสุมิตตา ลาวัลย�

63152004708 นางสาวนูรียะห� มะสาแม

63152004709 นายชานุวัฒน� ชูพรหม

63152004710 นายอินทวัตถ� เหล?าะโต?ะหมัน
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63152004711 ว3าที่ ร.ต.หญิงณิชากร ทองลูกแก�ว

63152004712 นางสาวอมราภรณ� อุปไชย

63152004713 นางสาวมูรณี กะลิง

63152004714 นางสาววิมลทิพย� สุดทุ3ม

63152004715 นางสาวนูรฮาลีซา สะอิ

63152004716 นางสาวภัทราพร แก�ววิจิตร

63152004717 นางสาวรัตศิการ พุ3มเพ็ง

63152004718 นางสาวสานียา มะเละแซ

63152004719 นายสมศักด์ิ เทพกําเนิด

63152004720 นางสาวสายสุนีย� ทองคํา

63152004721 นายมูฮัมหมัดรอดี ดาโอะ

63152004722 นายศักด์ิดา ยอดวิทย�

63152004723 นายพชรพล เรืองมิตร

63152004724 นายภูเทพ ตรีรัญเพชร

63152004725 นายณัฐวุฒิ สุขพงค�

63152004726 นางสาวนิลาวรรณ หะระติ

63152004727 นายอัยการ เจะซอ

63152004728 นางสาวจุรีพร ทองยอด

63152004729 นายเลิศณรงค� แก�วสะอาด

63152004730 นางสาวสุไรดา สุหลง

63152004731 นางสาวอรพรรณ ส3งช3วย

63152004732 นายสุรวัช จันทรัตน�

63152004733 นายณัฐพงศ� บุญญาพิทักษ�

63152004734 นางสาวสูรายา มะเดะ

63152004735 นางสาวชลธิชา แดงแก�ว

63152004736 นางสาวชนากานต� แก�วดีเลิศ

63152004737 นายอดิลัน เซ็ง

63152004738 นายภาณุพันธุ� ชุมยวง

63152004739 นางสาวกมลทิพย� ทองพูน

63152004740 นางสุภาวรัตน� แก�วมณี
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63152004741 นายประสิทธิชัย ส3องช3วย

63152004742 นางสาวสุธิกานต� หย�งแก�ว

63152004743 นางสาวภัทรภา ช3วยบุญ

63152004744 นายไซฟูดีน อับดุลคานาน

63152004745 นางสาวอภิรดี จาวิสูตร

63152004746 นายปPณณวัฒน� ทิพลือชา

63152004747 นางสาวนาตยา นาปาเลน

63152004748 นางสาวณิชา ยามาเจริญ

63152004749 นางณะจริยา อินทรคีรี

63152004750 นางสาวปPญชลิกา แรงขํา

63152004751 นางสาวนันทวรรณ พรหมบุญแก�ว

63152004752 นายณัชพล ตรุระจิตต�

63152004753 นางสาวสุจินดา คงเมคา

63152004754 นายแวรุสดี หามะ

63152004755 นางสาวขนิษฐา รามแก�ว

63152004756 นางสาวศิริมา บัวทอง

63152004757 นายมงคล ทองขาว

63152004758 นายชนาธิป ข�องรัก

63152004759 นายพรศักด์ิ เพ็ชรนรินทร�

63152004760 นายชัชพงศ� นครังอิฐ

63152004761 นายภิรายุ เพ็ชร�บุญ

63152004762 นายมูฮัมหมัดนัซรี เด็ง

63152004763 นางสาวกนกพร พุทธมุสิก

63152004764 นางสาวธัญญาวดี กิมาคม

63152004765 นายรุสลัน กาวา

63152004766 นายสหรัฐ ยาง?ะ

63152004767 นายธนชาติ สุวรรณโชติ

63152004768 นายมงคล ฤกษ�สมุทร

63152004769 นางสาวลลิตา สําเริง

63152004770 นางสาวสาวิตรี ทองใส
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63152004771 นายอาสีด หมาดมานัง

63152004772 นายกฤษณะ ไชยแก�ว

63152004773 นางศิริกานต� จันทร�แก�ว

63152004774 ว3าที่ ร.ต.หญิงภรณภา นามวงศรี

63152004775 นายปวรวิชญ� ชูกลิ่น

63152004776 นางสาวอามีเนาะ เจ?ะตาเย?ะ

63152004777 นายชาฟJอี ยุเหล3

63152004778 นายโมหัมมัดไฟศอล ตะเย?าะ

63152004779 นางสาวธันย�รดี ทิพย�มณี

63152004780 นางศิวพร เทพจิตร�

63152004781 นายสุไลมาน ลือโมะ

63152004782 นางสาวปนัดดา กาแก�ว

63152004783 นายฮาสานต์ิ ยุทธสะอาด

63152004784 นายซัมรี มีนาเด็ง

63152004785 นางสาวดุสิตา เจ?ะดอเลาะ

63152004786 นางสาววนิดา แก�วมณี

63152004787 นายณัฐพล วุฒิวงศ�

63152004788 นายอัษฎา หลีเจริญ

63152004789 นางสาวพิมพ�ลภัทร ไกรนรา

63152004790 นางสาวสุกัญญา ยากะจิ

63152004791 นางสาวสีตีคอรีเย?าะ กอและ

63152004792 นายพจพงค� เอียดชูทอง

63152004793 นางสาวรุสณี สร�างสม

63152004794 นางสาวรอชาดา ง?ะสตูล

63152004795 นางสาวพรชิตา นรากิจ

63152004796 นายธีรพงศ� สายนุ�ย

63152004797 นายชโลธร จันทร�แก�ว

63152004798 นายอภิชาติ คงหนู

63152004799 นางสาววิศรุตา หว่ันเซ3ง

63152004800 นายซํารี สีดง

หน�า 160 จาก 167                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

63152004801 นางสาวอนันดา ดอเล?าะ

63152004802 นางสาวอาอีเสาะ สาเมาะ

63152004803 นายนิติวัฒน� ดําศรี

63152004804 นายพัฒนกฤช ปPญจศิริ

63152004805 นางสาวชิดชนก ทองฉิม

63152004806 นางสาวณัฎฐพัชร แก�วพิมล

63152004807 นางสาวดารารัตน� ดํารงฤทธ์ิ

63152004808 ว3าที่ร.ต.หญิงรุ3งนภา สุขฤกษ�

63152004809 นายชัยรัก หมิดหวัง

63152004810 นายนันทิพัฒน� หนูขาว

63152004811 นางสาวสุขุมาล สุดทองคง

63152004812 นายไกรจักร ชูโชติ

63152004813 นายสราวุฒิ ล3องชุม

63152004814 นางสาวปวีณา เบ็ญอาหลี

63152004815 นางสาวทิตย�พวรรณ บัวพูล

63152004816 นางสาวฟาซีรา เบญจสาร

63152004817 นางสาวชนาทิพย� ชํานาญเคียด

63152004818 นายนินาวาวี เจะและ

63152004819 นางสาวคอรีเยาะ สาและ

63152004820 นางสาวปPทมนิภา รัตนพงศ�

63152004821 นายชานนท� พรหมฤทธ์ิ

63152004822 นางสาวประภัสรา บุญศิริ

63152004823 นายอับดุลรอแม ซิ

63152004824 นางสาววิลาวรรณ พันธ�ด�อหล�า

63152004825 นายณัฐเชษฐ� สุขย�อย

63152004826 นายวิฆเนศ เพชรสุวรรณ�

63152004827 นางสาวปวริศา สุวรรณชาตรี

63152004828 นางสาวนายูวา มามะ

63152004829 นายอับดุลฮากีม สนธิวงศ�

63152004830 นางสาวยารีนี เจะอาแว
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63152004831 นางสาวจิราภรณ� เลื่อนแก�ว

63152004832 นางสาวทิฟฟานี่ หะยีสะแม

63152004833 นางสาวซูไฮลาร� ปราปง

63152004834 นางสาวอาทิตยา หิรัญพิจิตร

63152004835 นางสาวณัฐิดา ดิลกวัฒนาบดี

63152004836 นายภูเบศ เอียดเฉลิม

63152004837 นางสาวปAยะทิพย� ทองเพ่ิม

63152004838 นางสาวอังศุมาลิน เอียดแก�ว

63152004839 นางสาวรอฮยา สกุลา

63152004840 นางสาวกวิสรา ตุนาสุข

63152004841 นางสาวซูไรนี วาจิ

63152004842 นายธนพนธ� เสาวภักด์ิ

63152004843 นางสาวอังสนา ฤทธ์ิเนียม

63152004844 นางสาวปาณิศา เบ็นหมาด

63152004845 นายมะรอยี มาน?ะ

63152004846 นางสาวคอลีเยาะ สาแม

63152004847 นางสาวทัตติญา ม่ันวงค�

63152004848 นางสาวอุษา ซุ�นสุวรรณ

63152004849 นางสาวพิชญ�สินี ห�องแก�ว

63152004850 นางสาวดารุณี ฝPOงขวา

63152004851 นางสาวธันชนก สีแค

63152004852 นายจิรพงษ� ทองแก�ว

63152004853 นายไชยา คชเก้ีอ

63152004854 นายถิรวัสส� มาละยะมาลี

63152004855 นางสาววีรยา อินทะสะระ

63152004856 นายสิทธิชัย ปุนทะมณี

63152004857 นางสาวมัสณา หะยีเมาะสาแม

63152004858 นางสาวบุณยนุช แดงปก

63152004859 นายกิตติพิชญ� ไชยบุรินทร�

63152004860 นางพรพิมล วิจิตร
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63152004861 นายพัรพัฒน� สุขสว3าง

63152004862 นางสาวนูรีซา ดะอาเซ็ง

63152004863 นางสาวโสรยา ละใบซอ

63152004864 นางสาวนันทัชพร เกาะทอง

63152004865 นางสาวรุสนีตา เบ็ญอาแว

63152004866 นายธนากร ชุมขวัญ

63152004867 นางสาวจุฑามาศ บํารุงรัตน�

63152004868 นางสาวสุวิจิตร วิเศษชาติ

63152004869 นายอรรถพล ทองคํา

63152004870 นางสาวสุไลลา มะหลี

63152004871 นายเอนกพงศ� ทองนอก

63152004872 นางสาวชุติมา จันทร�ปทิว

63152004873 นายศักดา หนาเหตุ

63152004874 นางสาวนฤมล ช3างสาร

63152004875 นางสาวกาญจนา แก�วมาก

63152004876 นางสาวเนตรนที บํารุงวงศ�

63152004877 นางสาวนูรีนา ตามาต

63152004878 นางสาวสิริวิมล ทองศรี

63152004879 นางสาวชฎาภรณ� ซ�ายเกล�า

63152004880 นางสาววิชญาภา ภูมิแก�ว

63152004881 นายมันโซร� อะหมัดชะร็อฟ

63152004882 นายธนวัฒน� แก�วสุวรรณ

63152004883 นายธนกฤต ชูแก�ว

63152004884 นางสาวนูรีซัน เซ็ง

63152004885 นายธีรยศถ� วรจิต�

63152004886 นางสาวนัสรีน เกปPน

63152004887 นายจตุรงค� บําเพ็ญศรี

63152004888 นายกิตติรัช พลภากิจ

63152004889 นางสาวพัชรี พูนสิน

63152004890 นายเสกสันติ จันทร�เอียด
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63152004891 นางสาวเรณุมาศ สุทธิการ

63152004892 นางสาวดวงดาลัด พรหมบุญแก�ว

63152004893 นางสาวอาซียะ อาแซ

63152004894 นายกอซาฟJ บูละ

63152004895 นายฮัมดาน จะจ�า

63152004896 นางสาวศรินยา กองผล

63152004897 นางสาวคอลีเย?าะ ยูนุ?

63152004898 นางสาวนพวรรณ พันธุ�แก�ว

63152004899 นางชญานันท� คชพันธ�

63152004900 นายจิรศักด์ิ ชุมขวัญ

63152004901 นายธนนนท� เสียงหวาน

63152004902 นางสาวภัสราภรณ� กุญชรชัย

63152004903 นางสาวนูรมา แวมูซอ

63152004904 นายสุรินทร� ย่ิงคํานึง

63152004905 นายรุซดีย� ชะนะทอง

63152004906 นางสาวนิศากร ไชยชาญ

63152004907 นางตอฮีเราะห� หะยีมะ

63152004908 นางสาวฮัมดะห� บาเหะ

63152004909 นางสาวนิติยา ฆังคจิต

63152004910 นางสาวเฝาซีย?ะ เดเจะหวัง

63152004911 นางสาวซีตีฟาตีเมาะ สาเมาะ

63152004912 นางสาวนาซาปAยะ เจ?ะเตะ

63152004913 นางวิลาวัลย� ชัยประดิษฐ�

63152004914 นางนูรีย?ะ มูหนะ

63152004915 นางสาวพัชราวลัย แสงขาว

63152004916 นางสาวซีเต?าะ อูมาโมง

63152004917 นางสาวยุวดี สลาหมาด

63152004918 นายตะวัน แซ3ซํา

63152004919 นางสาวเรวดี แสงชูติ

63152004920 นายเมธาวี ชอบทํากิจ
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63152004921 นางสาวอรพิน ช3วยมาก

63152004922 นางสาวซูรายา ยาโม

63152004923 นายกิตติ เพ็งเกต

63152004924 นายอนุชิต โตะสา

63152004925 นางสาวจิรัชญา บุญชัย

63152004926 นางสาวอัมพวา คําต๋ัน

63152004927 นางสาวสุพรทิพย� ดําน�อย

63152004928 นางสาวสุขฮัยลา ชูเมือง

63152004929 นางสาวอัญชลี บ3าวแอ

63152004930 นางสาวนิฟาตีฮะ นิเดหะ

63152004931 นายจีรภัทร สังข�แก�ว

63152004932 นางสาวธิดารัตน� สายนาค

63152004933 นางสาวพัชราภรณ� ไชยหมาน

63152004934 นางสาวสุไฮดะ แวสะแม

63152004935 นางสาวสุไรนี สาแม

63152004936 นางสาววัลวิสา พงษ�สุวรรณ�

63152004937 นายอัจมิน แวเด็ง

63152004938 นางสาวอพินยา พรหมพานิช

63152004939 นางสาวรัตนา เมืองแก�ว

63152004940 นางสาวมณีรัตน� จันทศิริ

63152004941 นางสาวปริศนา คงทอง

63152004942 นางสาวละอองดาว ยังรัมย�

63152004943 นางสาวซารีนา มะลี

63152004944 นางสาวเบญจมาศ ชูด�วง

63152004945 นายพงศ�ศิริ ธรรมศิริ

63152004946 นางสาวรอกีเยาะ มะสะ

63152004947 นางสาวปPทมา เจะหลง

63152004948 นางสาวชุลีพร แดงขันทอง

63152004949 นายกรณพัฒน�สร หนูชู

63152004950 นายธีระชัย ทองแก�ว
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63152004951 นางสาวกมลวรรณ ศรีแค

63152004952 นางสาวเบญจรัตน� ม่ิงเมือง

63152004953 นางสาวศรัญญา จันทรโชติกุล

63152004954 นางสาวบุปผา พรหมพูล

63152004955 นางสาวสุภาพร โกมาศ

63152004956 นางสาวอลิษา เบ็ญสแลมัน

63152004957 นางสาวประวลี ทับกล่ํา

63152004958 นายภูมิศักด์ิ เกษตรกาลาม�

63152004959 นางสาวสุภาวดี นาคจันทร�

63152004960 นางสาวธิติสุดา มาตย�ชู

63152004961 นายอยวัฒน� สามารถ

63152004962 นางสาวสุนันทา สังศิริ

63152004963 นางสาวกุมารี บินหมูด

63152004964 นางสาวพรชิตา รังษี

63152004965 จ.ต.บัญญาศักด์ิ รัสมะโน

63152004966 นางสาวน้ํามนต� ทองนาคพันธุ�

63152004967 นางสาวสุชาดา เเดงเรือง

63152004968 นางซารีปะห� แวดอเลาะ

63152004969 นายคฑาวุธ นครังอัฐิ

63152004970 นางสาวศสิกร สีสัน

63152004971 นางสาวณัฏฐณิชา โอชาอัมพวัน

63152004972 นางสาวดรุณี เทพแข

63152004973 นายพีรธัช แก�วบุตร

63152004974 นายธนพล สกุลเวช

63152004975 นางสาววิปPศยา ลําจวน

63152004976 นางสาวฮาบีบ?ะ ยีสะอิ

63152004977 นางสาวเมธิณี สุขแสวง

63152004978 นางสาวเนตรวรา กันใจศักด์ิ

63152004979 นายธนพล ปราบไพรี

63152004980 นายวรพล สิทธิรัตน�
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63152004981 นายปPชชากร หลีประเสริฐ

63152004982 นายสารัช สอาดจันทร�

63152004983 นางสาวสุนิสา อออิปก

63152004984 นางสาวนิภาพร ทองบุญจันโท

63152004985 นางสาวนีซะห� เจ?ะแว

63152004986 นางสาวรีซา มะเด็ง

63152004987 นางสาวโศรญา เปาะแว

63152004988 นางสาวนุชจรี ศรีกระจ3าง

63152004989 นางสาวสารีมะ ดาราแม

63152004990 นายบาหารี อาแว

63152004991 นางสาวศิตาภรณ� ดําทอง

63152004992 นายธีรศักด์ิ จันทรัตน�

63152004993 นางสาวฮายาตี ยะปา

63152004994 นางสาวณัฎฐา ละม�ายสกุล

63152004995 นางสาวเบญจวรรณ วิเศษ

63152004996 นายเดชส�นารายณ� วรรณเพ็ชร

63152004997 นางสาวพัชรีย� เอียดคง

63152004998 นางสาวอาลามีน ศรีภาวินทร�

63152004999 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณโณ

63152005000 นางสาวศิริลักษณ� แก�วไกรกรอง

63152005001 นายอิทธิพล โสรธรณ�

63152005002 นายสุรศักด์ิ เเก�วจันทร�

63152005003 นางสาวสุภรัตน� เมฆฉาย

63152005004 นายวีรวัฒน� สุวรรณมุณี

63152005005 นางสาวศิวรินทร� กฐินทิพย�

จํานวน 5,005 ราย
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เลขประจําตัวสอบ

63153000001 นางสาวสาวิตรี จุล จงกล 
63153000002 นางสาวสุชานันท� ณ สุวรรณ
63153000003 นางสาวละอองทิพย� ขาวเนียม
63153000004 นางสาวอิลี่ย� อูมา
63153000005 นางสาวต$วนซูนีตา ปายอ
63153000006 นางสาวฤทธิษา ศรีราชญา
63153000007 นางสาวสุภา กิจจารักษ�
63153000008 นางสาวซูไฮลา แวเยะ
63153000009 นางสาวสายทิพย� สังข�ทอง
63153000010 นายธีรวัฒน� วัฒนพันธ�
63153000011 นายสิทธิพงค� ศรีสุวรรณ
63153000012 นางสาวป5ยธาดา แก7วเอียด
63153000013 นางสาวพรวิมล ขวัญดํา
63153000014 นางสาวมณวสา นวลถวิล
63153000015 นางสาวลัคนา หะยะมิน
63153000016 นางสาวอรวรรณ เต้ียเล็ก
63153000017 นางสาวน้ําฝน กุลภักดี
63153000018 นางสาวสุวารี หนูขวัญ
63153000019 นายวิชิต ช$วยบํารุง
63153000020 นางสาวซอบะห�นูร� เลาะเมาะ
63153000021 นายณรงค�เวทย� แซ$ห7าว
63153000022 นายมูฮัมหมัด อับดุลฮานุง
63153000023 นางสาวธัญญาเรศ ทองบัว
63153000024 นายจักรพันธ� พรหมทัตโต
63153000025 นางสาวคอรีเยาะ มาฮามะ
63153000026 นายชลกร เคยะกูล
63153000027 นางสาวชลธิชา บุนนาค
63153000028 นางสาวสุวิมล เจือกโว7น
63153000029 นางสาวกัญญารัตน� ศรีสุบัติ
63153000030 นางสาวนอรีซา ปะจูศาลา

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา
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63153000031 นางสาวนูรีนา ยูโซะ
63153000032 นางสาวอุษณีย� แดงประดับ
63153000033 นางสาวประภัสสร ทองคํา
63153000034 นายกวินท� เสริมสิน
63153000035 นางสาวสุกัญญา บุญรัตน�
63153000036 นางสาวนารา เบ็ญฤทธ์ิ
63153000037 นายนที คงดี
63153000038 นางสาวสมิตานัน เหย็บแม
63153000039 นางสาวจุฬารัตน� ยอดแก7ว
63153000040 นางสาวพัสวี ลิ่วพงษ�สารสิน
63153000041 นายวรพงศ� พวงแก7ว
63153000042 นางสาวรัญชิดา สุขปลอด
63153000043 นางสาวพรชิตา บิลละเตCะ
63153000044 นางสาววรรษมล ทองช$วย
63153000045 นายอิสมาเเอ ลาเตะ
63153000046 นางสาวสุดฝDน สุวรรณมณี
63153000047 นายอันนัสซ� จะปะกิยา
63153000048 นางสาวมุมีนCะ ดาลี
63153000049 นางสาวซามีละห� จารง
63153000050 นางสาวจามจุรี อาจหาญ
63153000051 นางซัตนา ยามา
63153000052 นางสาวนูลัยลา มะยูนุC
63153000053 นางสาวผกามาศ ทองเกิดอินทร�
63153000054 นางสาวสาดินา เบ็นสาหมCะ
63153000055 นางพาซียCะ ดูหวะ
63153000056 นางสาวสินีนาฎ ไชยชนะ
63153000057 นางสาวอันดา บูหัส
63153000058 นายอับดุลรอมัน ดอเลาะ
63153000059 นางสาวสุธีธิดา เรือนแก7ว
63153000060 นางสาวโซเฟHย วันสุไลมาน
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63153000061 นายอารือมิง กาเด
63153000062 นางสาวนาตยา บัวนุ7ย
63153000063 นางสาวรอปHอะห� สาและ
63153000064 นางสาวอังคณา อินทเล
63153000065 นางสาวIพีรยา อุไรวงค�
63153000066 นางสาวจุฑามาศ ไกรเทพ
63153000067 นางสาวซะอาดะห� กูโน
63153000068 นางสาวปาลิตา กระแสรัตน�
63153000069 นางสาวอริสรา มุ$งแสง
63153000070 นางสาวปDทมา ไกรสวัสด์ิ
63153000071 นายมะรอกี อาลี
63153000072 นางอังคณา ชัยสวัสด์ิ
63153000073 นางสาวกิตยา ยากะจิ
63153000074 นางสาวธิญาภา สังข�ทองกูล
63153000075 นางสาวนภาพร ศรีสุวรรณ
63153000076 นางสาวอานีซะห� แวเมาะสะ
63153000077 นางสาวกฤตพร พิชัยรัตน�
63153000078 นางสาวญฎารัณกานต� สุวรรณพิทักษ�
63153000079 นางสาวลดาวัลย� ตนยะแหละ
63153000080 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน�
63153000081 นายวีรวัฒน� มงคลสิน
63153000082 นางสาวจุฑาทิพย� กลิ่นเอี่ยม
63153000083 นายกิตติพงศ� หิมพลัด
63153000084 นางสาวอรพรรณ สายนาค
63153000085 นางสมฤดี ศรีทวีกูล
63153000086 นางสาวพรรณชินี แทนทอง
63153000087 นางสาวอัญชนา นาครอด
63153000088 นางสาวธันยา พูลชาติ
63153000089 นางสาวอมิตา นิยมเดชา
63153000090 นายกิตติ เล$นทัศน�
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63153000091 นางสาวรอมละห� เจCะโวะ
63153000092 นางสาวพิศมัย หาญณรงค�
63153000093 นายอุดมศิลปK จันทร�ตCะ
63153000094 นายอิฟฟDต วาหลง
63153000095 นางสาวชนิตา เหตุทอง
63153000096 นางสาวชุรีย�วรรณ ศิริ
63153000097 นางสาวณัฏฐนันท� ทองจันทร�
63153000098 นางสาวกนกวรรณ ก้ิมสงวน
63153000099 นางสาวอารีดา สาและ
63153000100 นางสาวอาทิตยา ชะนะบัญญัติ
63153000101 นางสาวนอรีตาสุกีนีย� เปาะแม
63153000102 นางวิภาวรรณ สัมพันธรัตน�
63153000103 นางสาวสิรีธร ลังเดช
63153000104 นางสาวสุดารัตน� เวชประสิทธ์ิ
63153000105 นางสาวรอปHอCะ ปาเนCาะ
63153000106 นางสาวป5ยวรรณ แก7วทอน
63153000107 นางสาววราภรณ� ชูกระชั้น
63153000108 นางสาวนัจญวา งCะสมัน
63153000109 นายรักชัย ดอเลาะ
63153000110 นางสาวนูรีซัน โด
63153000111 นางสาวดารณี เส7งทับ
63153000112 นางสาวฐิติรัตน� แจ7งเพชร
63153000113 นางสาวเพ็ญพิชญา ก่ีสุ7น
63153000114 นางสาวพิมพ�ชนก เจริญสุข
63153000115 นางสาวอัจฉรีย� ชูขาว
63153000116 นางสาวศิริรัตน� พิพัฒน�กิตติกร
63153000117 นายอัสลัม สะกะแย
63153000118 นายเกริกชัย กฤตวงศ�วิมาน
63153000119 นางสาวนุสรา รุ$งเรือง
63153000120 นางสาวนูรลีซัน สะแปอิง
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63153000121 นางสาวนัสดรี ไตรสกุล
63153000122 นางอรัญญา ชาญชญานนท�
63153000123 นางสาวปวีณา ทองเพ่ิม
63153000124 นางสาวกันธนากาญจน� อินทศร
63153000125 นางสาวศิริพร แซ$ยับ
63153000126 นายสุชาครีย� มะโนเลิศ
63153000127 นางสาวอรจุรา แซ$ลิ่ม
63153000128 นางสุทธาสินี ยงหนู
63153000129 นางสาวอาดีละห� อุมา
63153000130 นางสาวณัฎฐิกา เพ็งรัศมี
63153000131 นางสาวนูรอัยมาน โตะชาย
63153000132 นางสาววานิตา หมันเส็น
63153000133 นายจัตุพันธ� ขาวสุด
63153000134 นางสาวธเนตยา ไชยคง
63153000135 นางสาวณัฐศรัณย� ถาวร
63153000136 นางสาวหัสญา อิ้วสาม
63153000137 นางสาวกมลวรรณ อ$อนทอง
63153000138 นางสาวนภัสวรรณ ยงค�โพธ์ื
63153000139 นางสาวมุกดา ไชยถาวร
63153000140 นางสาวมุกดา ศรีวิรัตน�
63153000141 นางสาววรรณิดา รัตนอุไร
63153000142 นายภัทรพงศ� คงปราณ
63153000143 นางสาวฉัตรนภา แทนบุญ
63153000144 นางสาวซาอีบะห� ยูโซะ
63153000145 นางสาวอาบีดCะฮ� แดงปก
63153000146 นายอภิสิทธ์ิ ดําคง
63153000147 นางสาวสาลินี เตโชชะ
63153000148 นายจิรายุ บัวอ$อน
63153000149 นายณัฐวุฒิ ทองประศรี
63153000150 นางสาวชนม�นิภา ทุ$มแก7ว
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63153000151 นายเนติลักษณ� รักทอง
63153000152 นางสาววรรณตา รักชูชื่น
63153000153 นางกิตติพร รักด7วง
63153000154 นางสาวมารีเยาะ นะดือรานิง
63153000155 นางสาวณัฐกมล ศรีสวัสด์ิ
63153000156 นางสาววัลวิสา ถมทอง
63153000157 นายอามีน เลาะแม
63153000158 นายเดชนรินทร� จิตมานะ
63153000159 นางสาวสุภาวรรณ ขาวนาค
63153000160 นางสาวชัชลียา เพชรสิริ
63153000161 นางสาวนวรัตน� สังคะโต
63153000162 นางสาวฟาซูรา ตาเยะ
63153000163 นางสาวธนิสร คงเสถียร
63153000164 นางสาวดวงกมล กิมาคม
63153000165 นางสาวกนกรัตน� ประเทพ
63153000166 นางสาวฟ5รดาวส� บาโด
63153000167 นายพิเชฐ ดีถนัดกิจ
63153000168 นางสาวนุชดา แก7วรัตนา
63153000169 นางสาวศรุตา ไชยรัตน�
63153000170 นายศุภณัฐ จิตรพงศ�
63153000171 นางสาวชญาทิพย� ขําวิจิตต�
63153000172 นางสาวพจนา เทพพรหม
63153000173 นายเจCะฮาลิต ปะดุกา
63153000174 นางสาววรัชญาณ�นันข� เทพอุบล
63153000175 นางสาวอิสรีย� กลับกลาย
63153000176 นายอีรฟาน เจะแม
63153000177 นางสาวฮามีดะห� ดอเลาะ
63153000178 นางสาวชาติรส แดงเย็น
63153000179 นางสิริป5ติยา ระสิตานนท�
63153000180 นางสาวนิภาพร เพชรสีเงิน
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63153000181 นางสาววรรษชล คงทอง
63153000182 นางสาวจณิสตา ชูอ$อน
63153000183 นางสาวซุลฟHนัส ตนภักดี
63153000184 นายวัชรากร หามะ
63153000185 นางสาวสิริพร อักษรทอง
63153000186 นางสาวปวันรัตน� ปานอ$อน
63153000187 นางสาวยศวดี ขุนศรีแก7ว
63153000188 นางสาววิยะดา รักหมัด
63153000189 นางสาวสุเชาวดี เทพสุวรรณ
63153000190 นางสาวมารียัน หะยีแยนา
63153000191 นางสาวศิวาภรณ� แพงมี
63153000192 นางอรทัย ทองนอก
63153000193 นางสาวอาดีละห� ลาเตCะ
63153000194 นายสนั่น รัตนพรหม
63153000195 นางสาวขนิษฐา เพชรบุรี
63153000196 นางสาวฟูซียะห� บลูกาวาลี
63153000197 นางสาวโนรีมะห� อาแว
63153000198 นางสาวศตพร เจริญ
63153000199 นางสาวนารีมะห� โวะ
63153000200 นายสุขรินทร� กลับขัน
63153000201 ว$าที่ ร.ต.หญิงจุฑามาศ แซ$ลิ่ม
63153000202 นางสาวสอหรีฮะ หีมจิตร
63153000203 นางสาวอามีเรCาะ กูโน
63153000204 นายอภิสิทธ์ิ แสวงบุญ
63153000205 นางสาวมารียา มาราสา
63153000206 นางสาวมริสา บินตะสอน
63153000207 นายศราวุธ บุญรุ$ง
63153000208 นายอภิสิทธ์ิ รอดฉวาง
63153000209 นางสาวขนิษฐา หนูนุ7ย
63153000210 นางสาวสุวพัชร ภักดีย$อง

หน7า 7 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153000211 นางสาวซาฮีรัน ลาเตะ
63153000212 นางสาวณิชกานต� ทองล$อง
63153000213 นางสาวฟาตีมะห� สาเรCะ
63153000214 นายกฤษดา ละไบหมาดเด็น
63153000215 นางสาวยุพเรศ เม$งเลี่ยม
63153000216 นางสาวรุจิรา รักษาสังข�
63153000217 นายธวัชชัย อุไรรัตน�
63153000218 นางสาวโสรยา จารง
63153000219 นางสาวอาธิชา จิตรเอียด
63153000220 นางสาวนารียา สูเด็ง
63153000221 นายโซเฟHยน สาวัน
63153000222 นางสาวสุชณา ทะสะระ
63153000223 นางสาวลัดดาวัลย� อ$อนทอง
63153000224 นายพีรวัฒน� หน$อเพชร
63153000225 นายเจษฎา สุรพจน�
63153000226 นางสาวอรทัย แต7มทอง
63153000227 นางสาวศศิวิมล รามปาน
63153000228 นายชาญวิทย� เมืองแก7ว
63153000229 นางสาวนูซีดา อาลี
63153000230 นางสาวอรทัย ทรัพย�ช$วย
63153000231 นางสาวญานิกา หินคํา
63153000232 นางสาวรัตติยา จ$าวิสูตร
63153000233 นายทวินพงษ� วิมลทรง
63153000234 นายพิชฌาธรณ� สุริยอนันต�กุล
63153000235 นางสาวรูซัยนี มอลอ
63153000236 นางสาววารุณี เมืองแก7ว
63153000237 นางสาวกนกวรรณ ชูดละออง
63153000238 นายวรพันธุ� พ่ึงสยม
63153000239 นางสาวพาตีเมาะ สะอุ
63153000240 นางสาวอรณี ผลผลา
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63153000241 นางเกศทิพย� พฤฒินันท�โชติกุล
63153000242 นายมูฮําหมัดไซดี เจCะมะ
63153000243 นางสาวหัทญา หมาดหลัง
63153000244 นางสาวกัญญารัตน� หนูทอง
63153000245 นางสาวธารารัตน� ย้ิมปลื้ม
63153000246 นางสาวฟาตีฮะห� สาหะ
63153000247 นางสาวกิตติมา วงค�มณี
63153000248 นางสาวณิชกานต� แก7วเกิด
63153000249 นางสาวศิริณี หมัดอาดัม
63153000250 นางสาวไอลดา นาวงค�
63153000251 นายณัฐพัชร� เธียนชัยวัฒนา
63153000252 นางอรวรรณ คงยะฤทธ์ิ
63153000253 นางสาวสูไรดา ดอเฮ็ง
63153000254 นายสัณหณัฐ ตระการกิจนุกูล
63153000255 นายเฉลิมพล สิธิราม
63153000256 นางสาวสุนิษา พรหมจรรย�
63153000257 นางสาวอานีตา บือโต
63153000258 นางสาวชลลดา มณีสะอาด
63153000259 นางสาวอังคณา วงศ�ประชา
63153000260 นายจิรภัทร หนูขาว
63153000261 นางสาวอรปรียา รุ$งสง
63153000262 นางสาวพรรณิศา สุขสกุล
63153000263 นายฟาริฎ มาหามะ
63153000264 ว$าที่ร7อยตรีหญิงนฤมล จันทระ
63153000265 นางสาวมารีนา โตCะประดู$
63153000266 นายจตุพิชญ� บุญญกูล
63153000267 นายวงศธร แก7วพิมพ�
63153000268 นางสาวรูกัยยะ หนูโสCะ
63153000269 นางสาวกันทิมา สุวรรณมะโน
63153000270 นายชัยวัฒน� บุญคง
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63153000271 นางสาวจันทร�จิรา ย$องซ่ือ
63153000272 นายพัชรพล รัตนพันธ�
63153000273 นางวลิสลัน หะยีดอรอนิง
63153000274 นายกรกช สุขสวัสด์ิ
63153000275 นางสาวดลฤทัย ใยน7อย
63153000276 นางสาวสุวรรณา ขุนชาญ
63153000277 นางสาวเบญญาภา บุญช$วย
63153000278 นางสาวอามานี มะเจCะหะ
63153000279 นางสาวกมลทิพย� อรุณจิตร
63153000280 นางสาวนิศรา ตัณฑเสน
63153000281 นายอิสบราเหม สันตตินบีวงศ�
63153000282 นางกรรนิตา ธรรมชาติ
63153000283 นางสาวชรินทร สถิตย�เรืองศักด์ิ
63153000284 นางสาวอรดา อ7วนมะโฮง
63153000285 นางสุวรรณี กะหมิเจริญ
63153000286 นางสาวพาตีลาวี นาโด
63153000287 นายฮันดี ดอเลาะ
63153000288 นางสาวอามีเนาะ สาเมาะ
63153000289 นายนที เฒ$าต7นเดิม
63153000290 นางสาวโสรยา แสงทอง
63153000291 นางสาววาริสา หมวดสง
63153000292 นางสาวรุจิตา คงเขียด
63153000293 นางสุกียะฮ� พุ$มเก้ือ
63153000294 นางสาวกิริยา ผลไชย
63153000295 นางสาวเยาวลักษณ� เก้ือช$วย
63153000296 นางสาววิภาพร เอ็กหลี
63153000297 นางสาวสุภาพรรณ ภักดีวานิช
63153000298 นางสาวปภาวดี หวันกะเหรม
63153000299 นางสาวนุรฮานันท� สังข�ทอง
63153000300 นายนิซิกรี สะ
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63153000301 นางสาวนูรีน มีรานซาเฮด
63153000302 นางอะลิษา สุจริยา
63153000303 นางสาวธิศวรรณ แก7วขาว
63153000304 นางสาวสุดารัตน� ชัยชนะ
63153000305 นางสาวกมลวรรณ เวชประสิทธ์ิ
63153000306 นางสาวนูรียาวาตี บินเด็ง
63153000307 นางสาวธนิษฐา ดําโอ
63153000308 นายสิรวิทย� จิตเก้ือ
63153000309 นางสาวมธุรส พรหมณี
63153000310 นายอัมรัณ เดมิง
63153000311 นายอาหลี หมัดผอม
63153000312 นางสาวซุฟายานีย� ตําลอ
63153000313 นางสาวภูริศรา สุวรรณ
63153000314 นายวรกานต� อรรถกานต�วิกัย
63153000315 นางสาวกรรณิการ� เมืองฟDก
63153000316 นางสาวสร7อยสุดา แซ$ตัน
63153000317 นางสาวมาลีน$า เตCะหม$อม
63153000318 นางสาวสุรัสวดี ศิริพันธ�
63153000319 นายถิรวัฒน� สันหนู
63153000320 นางสาววันวิสา ดับพันธ�
63153000321 นางสาวปลื้มกมล โอนอ$อน
63153000322 นางสาวนูรฮีดายCะ อูมา
63153000323 นางสาวพิศเพ็ญพร หนูวงศ�
63153000324 นางสาวนิชนันท� บุญถวิน
63153000325 นายเสฏฐวุฒิ เสถียรวงศ�นุษา
63153000326 นางสาวเพ็ญผกา ทองศรีแก7ว
63153000327 นางสาวเวธิตา เก้ือหลี
63153000328 นางสาวพนิดา ทิพย�สมบัติ
63153000329 นางสาวธนาภรณ� ธรรมชาติ
63153000330 นางสาวอาดีละฮ� อาเล็ม
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63153000331 นางสาวมารีดา สะมะ
63153000332 นางสาวธัญญารัตน� โพธ์ิวัน
63153000333 นางสาวอัสมา บินหะยีมามุ
63153000334 นางสาวกนกนาถ คุณชู
63153000335 นายนาวาวี สะอุ
63153000336 นางสาวฮาสนCะห� โตะแมะ
63153000337 นางสาวสุมิตรา มันยามีน
63153000338 นางสาวนิมาเรียม ราโมง
63153000339 นางสาวเบญจมาศ ดือรือมอ
63153000340 นายประณต มหาวิจิตร
63153000341 นางสาววัณฑการณ� กัณฐรัตน�
63153000342 นางสาวพรรณราย คงกลับ
63153000343 นายอับดุลการิม สามะ
63153000344 นางสาวจีระภา แก$นบุญ
63153000345 นางสาวมิญฐกาญจน� คงเดช
63153000346 นางสาวอรณิชา อรรจนกุล
63153000347 นางสาวพรนภา กําเพชร
63153000348 นายเอกรินทร� สุขวัลลิ
63153000349 นางสาวเกษราพร บริพันธ�
63153000350 นายปฏิพัทธ� บัวเนียม
63153000351 ว$าที่ร7อยตรีธเนศ อินทโมนี
63153000352 นางสาวณัฏฐกานต� คชสิงห�
63153000353 นางสาวฟ5ตรี โตะกือจิ
63153000354 นางสาวซอฟะ คงตา
63153000355 นางสาวอารีวรรณ รัตนผล
63153000356 นายกิตติภัทร� รัตนโสภา
63153000357 นางสาวพิมพิกา จันทร� เส7ง
63153000358 นางสาวกามีละห� หะมะ
63153000359 นางสาววรรณิภา สุขราช
63153000360 นางสาวสากีนCะ ดาหวี
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63153000361 นางสาวนัชชา ชูเรือง
63153000362 นางสาวมัทนา นิลเพชร
63153000363 นางสาวศิริขวัญ มุสิกะนิตย�
63153000364 นางสาวนอร�ไลลี บินสาหะ
63153000365 นางสาวธิติสุดา สุนทรชัยนุกุล
63153000366 นางสาวภัทราพร ขวัญแก7ว
63153000367 นางสาววัชราภรณ� ทองกรด
63153000368 นายธีรพงษ� ลิ่มเฮง
63153000369 นางสาวรพีพร นาคเรือง
63153000370 นางสาวชุติกาญจน� บุญชู
63153000371 นายมุสตอฟา ยือโรCะ
63153000372 นางสาวบัณฑิตา แก7วกุล
63153000373 นางสาวมาริษา เสือดํา
63153000374 นางสาวอรรณิษา ฮามิ
63153000375 นายมนูญ มะหมัด
63153000376 นายอับดลฮาฟ5ต ล$าโยด
63153000377 นางสาววันฮานีฟะห� แวดอเลาะ
63153000378 นางสาวชนินทร�ญาธร ช$างสาร
63153000379 นางสาวชญานิน เอี้ยวพานิช
63153000380 นางสาวมณีรัตน� แก7วนุ7ย
63153000381 นายสรรเสริญ บิลโตะแหละ
63153000382 นายนธานนท� มาพล
63153000383 นางสาวภาวินันท� มะณี
63153000384 นางสาวมาริษา หมัดสุบ
63153000385 นางสาวศจี เกสง$า
63153000386 นางสาวญาลิณี นวลย$อง
63153000387 นางดรุณี วระเดช
63153000388 นายบดินทร� น้ําผุด
63153000389 นายอัซรี ตือเงาะ
63153000390 นายชัยณรงค� ทองใส
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63153000391 นางสาวไพรบุษบ� เทอดวีระพงศ�
63153000392 นายมาสลัน ลาเตะ
63153000393 นางสาวสิรดา ไพรินทร�
63153000394 นางสาวแพรพลอย เพชร�อินทร�
63153000395 นางสาวปลายฟSา สาครินทร�
63153000396 นางสาวอาภา สุขการัก
63153000397 นายทศพร มากบรรจง
63153000398 นางสาวอภิญญา ทองสีสัน
63153000399 นางสาวจิตรานุช จิตโสภิณ
63153000400 นางสาวปDญชลีย� สายสลํา
63153000401 นางอัญชิษฐา หนิมุสา
63153000402 นางสาวภาวินี แซ$หุ7ย
63153000403 นางสาวณัชกานต� ผลาญไกรเพชร
63153000404 นายวโรดม ใจตรง
63153000405 นางสาวสุตาภัทร โกมล
63153000406 นางสาวจิราภรณ� มากสวัสด์ิ
63153000407 นางสาวนันทวรรณ เหมมัน
63153000408 นางสาววลัยพรรณ ปริศวงศ�
63153000409 นางสาวซูฮาน$า เกปDน
63153000410 นางสาวกชพร ฉิมประเสริฐ
63153000411 นางกอบกุล แซ$หลี
63153000412 นางสาวอามีเนCาะ เซ็งโซะ
63153000413 นางสาวอัสมีนี จันทร�สง
63153000414 นางสาววิไลลักษณ� นุ7ยเอียด
63153000415 นางสาวจารุวรรณ บรรจง
63153000416 นางสาวภาวิณี หรุดคง
63153000417 นางสาวนพนาฎร� บุญศรีรัตน�
63153000418 นางสาวศศิวิมล โทบุรี
63153000419 นางสาวสาวิตรี โตCะหล7า
63153000420 นางสาวนูฮา มามะ
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63153000421 นางสาวกนกวรรณ รัตนพันธ�
63153000422 นางสาวศิริพร ฉากพิมาย
63153000423 นางสาวนิรัชรา พรหมณี
63153000424 นางสาวพจมาน เจนกุลประสูตร
63153000425 นางสาวปวีณา ขําอนันต�
63153000426 นางสาวอมราวดี สุยแก7ว
63153000427 นางสาวพัชรี บุญฤทธ์ิ
63153000428 นางสาวสุพัฒตรา ชูอินทร�
63153000429 นางสาวบุณฑริกา ส$งเสริม
63153000430 นางสาวสุภาภรณ� เชาวลิต
63153000431 นายอัสฮา นาระพอ
63153000432 นางสาวแวอัสมะห� ตาเยะ
63153000433 นางสาวทัณฑิกา เจริญลาภ
63153000434 นางสาวผุสดี ก7งซุ$น
63153000435 นางสาวพรรณพิลาส ดําแก7ว
63153000436 นางสาววันมูรนี แวและ
63153000437 นางสาววันซารีนา มะแซ
63153000438 นางสาวนูรอัยนี คชฤทธ์ิ
63153000439 นางสาวนฤมล สุนทรกิจจาภรณ�
63153000440 นางสาวภัทริกา ชูเมือง
63153000441 นายปรเมศวร� รักษนาเวศ
63153000442 นางสาวลาตีปะห� บือโต
63153000443 นางสาวปรีดาภรณ� สุชลพานิช
63153000444 นางสาวสุรัสวดี พิมพ�ศรี
63153000445 นางสาวฮานิสร� บินเด็ง
63153000446 นางสาววนพรรณ เมืองจันทบุรี
63153000447 นางสาววลีรัตน� ไชยเทพ
63153000448 นางสาวฮาบีบCะ อาหมาน
63153000449 นางสาวจุฑามาศ หนูรอด
63153000450 นางสาวนารีซา พันธุ�สอ
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63153000451 นายนพเก7า ไสยาวัน
63153000452 นางสาวอาซียาห� มหัตธีระ
63153000453 นางสาวฐิติรัตน� หวานสนิท
63153000454 นางสาวปาลิตา เมืองเเก7ว
63153000455 นางสาวนรีรัตน� นาคเกลี้ยง
63153000456 นางสาวชาลินี บัวขาว
63153000457 นายยศธร ใจสว$าง
63153000458 นายกูอนันต� สัญญา
63153000459 นางสาวปทุมวดี ช$องพิทักษ�
63153000460 นางสาวอัยลดา มูฮํามัด
63153000461 นางสาวพิมพ�จุฑา สุระวิโรจน�
63153000462 นางสาวกัสมานี ดือราแม
63153000463 นางสาวดวงกมล เฉิดฉ้ิม
63153000464 นางสาวชุรีภรณ� เชิงค7า
63153000465 นางสาวจริญญา ทองแกมแก7ว
63153000466 นางสาวนูรีซัน โตะเยง
63153000467 นางสาวบงกช อุไรสวัสด์ิ
63153000468 นางสาวศรัญญา มูดอ
63153000469 ว$าที่ ร.ต.วศิน สังข�หนุน
63153000470 นางสาวสุพัตรา จันทร�อ$อน
63153000471 นายนพรุจ พิบูลย�
63153000472 นายฟาคีม เจะมะ
63153000473 นางสาววลัยลักษณ� ศรีวังแก7ว
63153000474 นายมัธพงศ� วรพงศ�
63153000475 นางสาวบาฮายามีละห� สะนิ
63153000476 นางสาวเนตรสกาว ทองศรีเทพ
63153000477 นางสาวปุณณดา ดวงสุวรรณ
63153000478 นางสาวคัทลียา ลักษณะ
63153000479 นางสาววรรณิศา ชูเเก7ว
63153000480 นายณัฐพล ประถม
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63153000481 นางสาวอัสมะ ตาเยะ
63153000482 นายสัณหณัฐ เทพลักษณ�
63153000483 นายสุรศักด์ิ สอีด
63153000484 นายธนรัตน� อัมพวัน
63153000485 นางสาวกานต�รวี พัฒศรีเรือง
63153000486 นางสาวฟ5ตรี แนมะ
63153000487 ว$าที่ร7อยตรีสิทธิพงษ� พัฒนพงศ�
63153000488 นางสาวศิรินาถ มีสุธา
63153000489 นางสาวรามาวดี มณีบุตร
63153000490 นางสาวกาญจนา เพ็ญสุข
63153000491 นายบาราเฮ็ม สือนิ
63153000492 นางสาวสุนิสา บุญช$วย
63153000493 นางสาวเสาวลักษณ� คุ7มพวกมิตร
63153000494 นางสาวสุปรียา เมธีวรานุกุล
63153000495 นายพงษ�พัฒน� จํารัส
63153000496 นางสาวปรารถนา บุญรัตน�
63153000497 นางสาวพิมลพรรณ รวมทรัพย�ทวี
63153000498 นางสาวนันทนี แซ$ง7อ
63153000499 นางสาวสิริยาพร บุญรอดชู
63153000500 นางสาวไอนะห� มะแม
63153000501 นางสาวนิรมล พรหมจรรย�
63153000502 นางสาวหนึ่งฤทัย ชูสิงห�
63153000503 นายณัฐพล อนุพันธ�วิทยากุล
63153000504 นางสาวขวัญฤดี เลื่อนพลับ
63153000505 นางสาวธีรวรรณ บํารุงชาติ
63153000506 นางสาวศิริวีร� เทียนมณี
63153000507 นางสาวแวอัสนี แวยูนุ
63153000508 นางสาวกฤติกา ห7าวหาญ
63153000509 นายโชคชัย ตรงต$อการ
63153000510 นายปณิธาน ธัมมิกะกุล
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63153000511 นางสาวพัชรี จันทภาโส
63153000512 นางสาวจิดาภา ธนศิลาลาส
63153000513 นางสาวสนธยา กุลประสิทธ์ิ
63153000514 นางสาวรสธร สุวรรณวงศ�
63153000515 นางสาววรรณกานต� เพียรสกุล
63153000516 นางสาวนิวาตี นิอาแซ
63153000517 นางสาวผุสดี รัตนะ
63153000518 นางสาวภัทราภรณ� ชูศรีดํา
63153000519 นางสาวป5ยนุช เพขรคํา
63153000520 นางสาวอันน� บุญเลิศ
63153000521 นางสาวณัฐปภัสร� ด7วงทอง
63153000522 นายธีรเดช ขุนรงค�
63153000523 นายธนา แสงสุวรรณ
63153000524 นางสาวขนิษฐา เจริญ
63153000525 นางสาวเจCะซากีเรCาะ มะการอ
63153000526 นางสาวธิดารัตน� แก7ววิจิตร�
63153000527 นายอนุรักษ� โมรา
63153000528 นางสาวมาลินี มะโซ
63153000529 นายพงศธร น$าสม
63153000530 นางสาวสุดารัตน� ตรีวัย
63153000531 นางสาวนิชาภา จุลวัจน�
63153000532 นายสิทธิญา สุจิต
63153000533 นายชัยณรงค� พรมพุฒ
63153000534 นายอําพล หลักจิตตโร
63153000535 นางสาวเรวดี หมาดทิ้ง
63153000536 นายฐาปกรณ� ไข$ทอง
63153000537 นางสาวมาริสา สะมาแอ
63153000538 นางสาวแพรไหม บิลลาหลี
63153000539 นางสาวมารีนา อุมา
63153000540 นางสรสิรัตน� แก7วบัวสง
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63153000541 นายมูฮัมหมัดอามีน พระสี
63153000542 นางสาวชนม�นิภา เทพมณี
63153000543 นางสาวพาดีละห� อาแว
63153000544 นายกฤศ สังขวัตร
63153000545 นายอําพล ระสุโสะ
63153000546 นางสาวณัฐฐินนท� อหิงสะโร
63153000547 นางกูนูรอัยนี บิลังโหลด
63153000548 นางสาวสวรินทร� ศรีจันทร�
63153000549 นางสาวจีราวรรณ มากละม7าย
63153000550 นางสาวสุมิดา ช7างขาว
63153000551 นางสาวศรัญญา วรรธนะวิเศษ
63153000552 นางสาวอริสา ทองเปTนเพ็ชร
63153000553 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณกิจ
63153000554 นางสาวรุสนานี เบงดือราแม
63153000555 นายกิติยศ วิศิษฏ�ไพบูลย�
63153000556 นางสาววิภาวดี หนูสงค�
63153000557 นางสาวนิชธาวัลย� บุญศิริ
63153000558 นางสาวตัสนีม ฮะสะนี
63153000559 นายดนัย ฮิลมี
63153000560 นางสาวสุทธิดา ขุนไกร
63153000561 นางสาวเพ็ญศรี บุญรักษ�
63153000562 นางสาวป5ยาภรณ� ศัทโธ
63153000563 นายณัฐพงศ� แก7วช$วย
63153000564 นางสาวทานตะวัน ศรีภิรมย�มิตร
63153000565 นางสาววรรณนิดา ทองเอี้ยว
63153000566 นางมาลีตา เกษมสุข
63153000567 นางสาวนิภาพร แก7วเก้ือ
63153000568 นางสาวปณิตา ชมพูนุช
63153000569 นายธีระพงศ� ทองปDญจา
63153000570 นางสาวรัตติมา เรืองหิรัญวงศ�
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63153000571 นางสาวกุลวีร� พันธุ�อําไพ
63153000572 นางสาวกนกนาถ หนูรุ$น
63153000573 นางสาวณัฐวรา คงเมือง
63153000574 นางสาวนูรฮายาตี ตอกอ
63153000575 นางสาวธัญนรัตน� ไหมเหลือง
63153000576 นางสาวนิฟาวาณี จินาแว
63153000577 นางสาวสุดา คงประเสริฐ
63153000578 นายยุสรี มะมิง
63153000579 นางสาวนูรีซา ปาแดปูเตCะ
63153000580 นางสาวศศิณา มาตยานุมัติ
63153000581 นางสาวคอดีเยCาะห� ดาแลหมัน
63153000582 นางสาววาสนา อานัน
63153000583 นางสาวผกากรอง ทองรักษ�
63153000584 นางสาวอารีสา อะแด
63153000585 นายนาวาวี สายะ
63153000586 นางสาวถาวรีย� รัฐธรรมรักษ�
63153000587 นายชญานนท� จิระจรัส
63153000588 นางสาวเข็มทอง ถุงทอง
63153000589 นางสาวศศิธร วีระธรรมโม
63153000590 นางสาวแสงดาว บัวทอง
63153000591 นางสาวกัญญาภรณ� ปล7องใหม$
63153000592 นางสาวณัฐณิชา พรหมอ$อน
63153000593 นางสาวธันย�ชนก ขาวนวล
63153000594 จ$าสิบตํารวจสมบูรณ� เพ็ชรสุก
63153000595 นายศุภธนิศร� เอกอัจฉริยา
63153000596 นางสาวอัจฉราวดี เพ็งสุวรรณ�
63153000597 นางสาวผกามาศ หน$อแดง
63153000598 นายสมเจต รักษ�ทอง
63153000599 นายคอยรุดดีน แวยูโซCะ
63153000600 นางนิตยา กุลหาบ
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63153000601 นางสาววรรณเลขา เสริมสารกิจ
63153000602 นายวัฒนา สักแก7ว
63153000603 นายศราวุธ พานบัว
63153000604 นายธีระวุฒิ ราชเดิม
63153000605 นางสาวอชิรญา คําชํานาญ
63153000606 นางสาวสาธิตา ไตรทิพยานนท�
63153000607 นายดะโอด หมาดหมัน
63153000608 นางสาวกรรณิการ� สามสี
63153000609 นางสาวอรอุมา ก้ิมหิ้น
63153000610 นางสาวณิชานันท� หวังนุรักษ�
63153000611 นางสาวสีตีมารีแย ดือราโอะ
63153000612 นางนงรัตน� หนูสวัสด์ิ
63153000613 นายพงศกร มาตสม
63153000614 นางสาวสุธิดา แซ$ลิ่ม
63153000615 นางสาวสุไวบะห� สาและ
63153000616 นางสาวคัทลียา มาหามะ
63153000617 นางสาวอภิรดี อภัยรัตน�
63153000618 นางบุณฑรา อมรสถิตย�
63153000619 นางสาวภัทรนิธ์ิ ซกซ่ือ
63153000620 นางสาวกมลวรรณ แซ$เตียว
63153000621 นางสาวซารีหมCะ มะยูละ
63153000622 นายเอกณัฏฐ� โรจนกิตติรัตน�
63153000623 นางสาวกัลยาณี ทองเด็จ
63153000624 นางสาวกุลธิดา ร$วมสุข
63153000625 นางสาวฮารีระฮ� ช$วยเอียด
63153000626 นางสาวนฤพิศ สุขสบาย
63153000627 นางสาวธัญวรัตม� พลภักดี
63153000628 นายธีรนันท� ดําสี
63153000629 นางสาวนูรีดา ยามาดง
63153000630 นางสาวอามาณีย� เฮงตาแกะ
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63153000631 นางสาวศิริญญา หิรัญพันธ�
63153000632 นายวิธวัฒน� สายมณี
63153000633 จ$าเอกรพี คงภักดี
63153000634 นายอบีลุกมาน โตะลากอ
63153000635 นางสาวณัฐวดี จิตรว$องไว
63153000636 นางสาวชลธิชา เลจ7าย
63153000637 นางสาวมารียัม กาแบ
63153000638 นางสาวลลิตา แซ$ต้ัน
63153000639 นางสาวสิริณัฎฐ� นานอน
63153000640 นายอัมรี สาแมง
63153000641 นางสาวพรรณสุภา ดวงทอง
63153000642 นายวนศักด์ิ มากเนี่ยว
63153000643 นางสาวสุภัทรธิรา ขุนฤทธ์ิแก7ว
63153000644 นางสาวเนตรนภา สุวรรณวงศ�
63153000645 นางสาวนนทินี ไชยสงคราม
63153000646 นายธีรวัต รวมพวก
63153000647 นางสาวพัชรี การาหมัด
63153000648 นางสาวศิริลักษณ� หะหมาน
63153000649 นางสาวคอสียาห� สะลี
63153000650 นางสาวฬุริยา จันทร�สุขศรี
63153000651 นางสาวเบญจรัตน� สวัสดิโรจน�
63153000652 นางสาวจุฑามาศ จุลบุตร
63153000653 นางสาวศุภรัตน� เพ็ชรโยธา
63153000654 นางสาวนูรียCะ มิยะ
63153000655 นางสาวกรกนก สมศักด์ิ
63153000656 นางสาวพิลาลักษณ� ยารัตน�
63153000657 นางสาวพิริยา ศรียะพันธ�
63153000658 นางสาวมารีญา สาลาโด
63153000659 นางสาวโซเฟHย มะยูมิง
63153000660 นายวัธกร เจริญสิริสกุล
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63153000661 นายธีระ ศรีชัย
63153000662 นางสาวอภิญญา แก7วบัวรัต
63153000663 นางสาวเกษสุดา เพ็ชรศรี
63153000664 นางสาวซีดาวาตี ยะระเฮง
63153000665 นางจิราพร ขวัญคง
63153000666 นางสาวสุดารัตน� กําเหนิด
63153000667 นางสาวนูรฮูดา กุโน
63153000668 นายพาดือรี เด็ง
63153000669 นายพงศ�วิทย� ยังรอด
63153000670 นางสาวอรธีรา ด7วงทอง
63153000671 นางสาวอามานี เล็งนู
63153000672 นางสาวซาวียะห� บูงอ
63153000673 นางสาวนูรอาซีกีนร� โตCะรูดิง
63153000674 นางสาวนุรฮายาตี ลาเตCะ
63153000675 นายรุสฟาน ปูโปะ
63153000676 นางสาวศิรินาถ เอ็มเอ็ม
63153000677 นายโชคชัย สุธัญญาวัชชัย
63153000678 นายศอลาฮุดดีน คางา
63153000679 นางสาวสิริทิพย� ดับทอง
63153000680 นางสาวคอยรียะห� บินมูซอ
63153000681 นายณัฐกิตต์ิ พฤกษกลํามาศ
63153000682 นางสาววริษฐา แพรกทอง
63153000683 นางสาวปภาวดี มีแถม
63153000684 นางสาวอะตินา เจCะละหวัง
63153000685 นางสาวอุบลวรรณ สุขสม
63153000686 นายภูริณัฐ หลงละลวด
63153000687 นางสาวนูรมี เจCะเตCะ
63153000688 นายสยามรัฐ เรืองศรี
63153000689 นางสาวอรัญญา แต7ก้ิมใช7
63153000690 นางสาวศิริกัลยา ขุนอักษร
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63153000691 นางสาวพัทธวดี ช$วยประสม
63153000692 นางสาวโรสวาตี รอเซะ
63153000693 นางเจือจันทร� โคษาราช
63153000694 นางสาวชลิตา บุญปาสะ
63153000695 นางสาวรวิพร บวชชี
63153000696 นางสาวปาณิศา ทิพย�เพ็ง
63153000697 นางสาวอาฉCะ เบ็ญโหด
63153000698 นางสาววรรณภา สายดํา
63153000699 นางสาวลีตาฮันณี กะดCะ
63153000700 นายอัมซัร อิแอ
63153000701 นางสาวทิพญา เพชรทองขาว
63153000702 นางสาวเอมมิกา บาซอ
63153000703 นายพัชรกิตต์ิ วรนิธิศพัฒน�
63153000704 นางสาวมินตรา เนตรไมตรี
63153000705 นางสาวเนตรสกาว ทองคันชั่ง
63153000706 นางสาวชมัยพร เครือแก7ว
63153000707 นางสาวป5ยมาส เฉียบแหลม
63153000708 นางสาวบุษรินทร� มะสมัน
63153000709 นางสาวจริยา รัตนมณี
63153000710 นางสาวฟะอีซCะ หะยีสาและ
63153000711 นายภีมรภัทร� เปจิตตัง
63153000712 นายวิวัฒน� ดําท$าคลอง
63153000713 นางสาวสไบนา ราชชํารอง
63153000714 นางสาวธมลวรรณ ทองติง
63153000715 นางสาวอลิซเซีย หมีโดด
63153000716 นางสาวสมารียะห� ตาหยงมัส
63153000717 นายชนกันต� จินดาวรรณ�
63153000718 นางสาวจิราภรณ� คงประสม
63153000719 นางสาวพรทิวา ทองรักษ�
63153000720 นายขจร ตู7ทรัพย�
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63153000721 นางภัททิยา คชภักดี
63153000722 นางสาววศินี อินทกูล
63153000723 นางสาวฟDตมะห� หมะหนังเด็น
63153000724 นางสาวอัลณีซาร� สัจจะเจริญพร
63153000725 นางสาวนฤมล สินสงวน
63153000726 นางสาวปDณฑิตา เดชนวรัตน�
63153000727 นางสาวอาริยา หนูสวัสด์ิ
63153000728 นางสาววิรัญชนา สินนาค
63153000729 นางสาวนิรมล เดชะ
63153000730 นางสาวต$วนซูรีนา มือกะหามะ
63153000731 นางสาวซูไรดา ละโตะนอ
63153000732 นางหัทยา แซ$นะ
63153000733 นางสาวสุนิสา คงชูศรี
63153000734 นางสาวฮุซนี หะยีแวดาโอะ
63153000735 นายปรินทร� ป5ลไลย�
63153000736 นายธราพงษ� เทพเงิน
63153000737 นางสาวนูรอาซีกีน เดอรามันห�
63153000738 นางสาววรรณวนัช บุญทัน
63153000739 นางสาวดรุณี ศรีโภคา
63153000740 นางสาวกิตติยา โรยร$วง
63153000741 นายณัฐพงษ� ชูทอง
63153000742 นางสาวณิชากร ซุ7นสุวรรณ
63153000743 นายวิชิต ดารากัย
63153000744 นางสาวอามีนา สาเมCาะ
63153000745 นางสาวณสุดา สุวรรณชาตรี
63153000746 นางสาวสุภัสสรา ลีนิน
63153000747 นายอนุชิต มณีลาภ
63153000748 นางสาวนูรอัยนี มอดา
63153000749 นางสาวสารีปะห� ยาโงะ
63153000750 นางสาวนิตยา หมัดอะด้ัม
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63153000751 นางสาวพนิดา หลังจิ
63153000752 นางสาวรัตตะนี ขวัญแก7ว
63153000753 นางสาวภัทรวดี หอมวิลัย
63153000754 นายเปรมพงศ� ชอบนิทัศน�
63153000755 นายอาสมาวี มูซอ
63153000756 นางสาวอามีร$าห� จินเดหวา
63153000757 นางสาวกิตติยาวดี บุญหนู
63153000758 นางซาปHนะ ยูนุ
63153000759 นายอนันต� เหมอุดม
63153000760 นางสาววนิดา หมาดเตCะ
63153000761 นางสาวซานีต7า มามะ
63153000762 นางสาววิลาวรรณ� หมัดหมาน
63153000763 นายอุสมาน เลาะมะอะ
63153000764 นางสาววรรณฤดี แทนพุด
63153000765 นางสาวสุธิดา ยันตะชีวะ
63153000766 นางอาซีซะ สือรีกือจิ
63153000767 นางสาวนภัสสร อัตตะพันธ�
63153000768 นายวีรวงศ� รอดบน
63153000769 นางสาวสุนันทา ศรีประสิทธ์ิ
63153000770 นางสาวภัทรียา ใบหา
63153000771 นางสาวภานุมาศ เหมกูล
63153000772 นางสาวศศินี นักผูก
63153000773 นายศักด์ินฤเดช ยอดสวัสด์ิ
63153000774 นางสาวอิลฮัม แยนา
63153000775 นางสาวภรณ�ทิพย� แสงกระจ$าง
63153000776 นางสาวปฐมา หนูนุ$น
63153000777 นางสาวชิฬาภรณ� กรมเมือง
63153000778 นางสาวนุชนาฏ เจริญบุญ
63153000779 นางสาวจารุมน ปานชัยศรี
63153000780 นางสาวภัสธีญา เจริญธนวิธ
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63153000781 นางสาวชญานุช สุวรรณอาภรณ�
63153000782 นางสาวนูรมา ราแดง
63153000783 นายองอาจ ทองคํา
63153000784 นางสาวสกุลรัตน� ถินนา
63153000785 นางสาวนูรอัยนี มูฮามะ
63153000786 นางสาวฮามีดCะห� มามะ
63153000787 นางสาวอามีนี ยะลานีมะดาโอะ
63153000788 นางซูซาน$า ยุมคุณ
63153000789 นางสาวมัสนะห� อาแวบือราเฮง
63153000790 นางสาวฮุสนา อาลี
63153000791 นางสาวถนอมวงศ� ยอดสวัสด์ิ
63153000792 นางสาวมาสีเตCาะห� แซมะเด็ง
63153000793 นางสาวศิริลักษณ� เซ$งฉ้ิว
63153000794 นางสาวสุนิษา คงเทพ
63153000795 นางสาวกฤติยา สุกใส
63153000796 นางสาวบุญญารัตน� ขวัญเก้ือ
63153000797 นางสาวนูรีนา เจะมามะ
63153000798 นายวิทยา อัดตะพันธ�
63153000799 นางสาวณัฐนิช ทองตะเภา
63153000800 นายรุสดี อารง
63153000801 นายวุฒิพงศ� แร$ทอง
63153000802 นางสาวซาลีฮะห� ตาเยะ
63153000803 นายอนุศักด์ิ จันทร�พริ้ง
63153000804 นายมูซตากีม เจCะหะมะ
63153000805 นายนนทวัฒน� ชิตวัน
63153000806 นางสาวอรณิชา สมัด
63153000807 นายพงศ�จรัส ก้ังยอด
63153000808 นางสาวจุUฑามาส ทองคุปต�
63153000809 นางสาวณริสสา นาคสีทอง
63153000810 นายนิกร ระสิตานนท�
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63153000811 นางสาวรูซัยนี ปูรียา
63153000812 นางสาวจมพร หลี่จา
63153000813 นายจักษ�กฤษ แดงเย็น
63153000814 นางสาวอภิญญา บุญสว$าง
63153000815 นายธนาวุฒิ แผ7วบริวาร
63153000816 นางสาวพัชริดา โสะตา
63153000817 นายฟารูส อับดุลสาและ
63153000818 นายสันติวิทย� มีงาม
63153000819 นางสาวสุนิสา กูลณรงค�
63153000820 นางสาวสิรินาถ ทองหวาน
63153000821 นายแวดุลนันต� แวเด็ง
63153000822 นายสุริญัณ เหล$ามา
63153000823 นางสาวศลีวัลย� กําเหนิดทอง
63153000824 นางสาวกชวรรณ เลื่อนเก้ือ
63153000825 นางสาวอภิญญา สุทธิโพธ์ิ
63153000826 นางสาวกัตติกา กลับแก7ว
63153000827 นางสาวเพชรนภา โภชนุกูล
63153000828 นายการุณ คงแก7ว
63153000829 นายมูฮัมหมัดชารีฟ กอเเละ
63153000830 นางสาวศศิธร บุญถาวร
63153000831 นางสาวชุติมา นราจร
63153000832 นางสาวมุรณีย� กะลูแป
63153000833 นางสารียา เจะแม
63153000834 นายนัสรี อุสมา
63153000835 นายมุคกอรีย� เหมหมาด
63153000836 นางสาววีรญา วังหิน
63153000837 นายกิตติศักด์ิ ชูทิพย�
63153000838 นางสาวนิศารัตน� อินสุวรรณ
63153000839 นางสาวพุ$มพวง หิรัญพันธ�
63153000840 นางสาวฮุสณา นิเดหะ
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63153000841 นายเชาวลิต พงศ�วงประเสริฐ
63153000842 นางนัยนา วงศ�ศรีวิจิตร
63153000843 นางสาวนัศริน เหมจํา
63153000844 นางสาวกุลธิดา ปDกดอกไม7
63153000845 นายณโรจน� ณ สงขลา
63153000846 นางสาวรอกีเยCาะ มะดือรานิง
63153000847 นางสาวจุฑากรณ� รัตนพันธุ�
63153000848 นางสาวจิดาภา รักราวี
63153000849 นางสาวชนาพร เปรมสุขใจ
63153000850 นางสาวอูลัยยะห� บาโงCะ
63153000851 นายมูฮัมหมัด ปะจู
63153000852 นายวิทยา บุญมีชัย
63153000853 นายสักรินทร� เรืองฤทธ์ิ
63153000854 นางสาวไพรุส อาบูบากา
63153000855 นายณัฐภัทร แซ$โล$
63153000856 นายศุภกร เพ็ชรโยธา
63153000857 นายณัฐศักด์ิ เจริญสิน
63153000858 นางสาวสุไวบะห� สะอิ
63153000859 นางสาวปาริกาญจน� รอดดํา
63153000860 ว$าที่ร7อยตรีหญิงอุษณี ลั่นคีรี
63153000861 นางสาวกมลชนก อักษรวงศ�
63153000862 นางสาวประภาพรรณ สิทธิพร
63153000863 นางสาวฮุซนี ยีบู
63153000864 นายพงศ�พลิน นงค�โพธ์ิ
63153000865 นางสาวการีมะ สือแม
63153000866 นางสาวอุทุมพร แก7วคํา
63153000867 นางสาวสลูมา หนิมา
63153000868 นายชาญวิทย� คงพัน
63153000869 นางสาวปณัสชา จิตภักดี
63153000870 นางสาวประภัสรา เกตุชู
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63153000871 นางสาวนันท�นิชา ปะดุการพีพันธ�
63153000872 นางสาวลลิตา ลัทธิการ
63153000873 นางสาวเข็มใหม ช$างพูด
63153000874 นางสาววาสิฏฐี นิเต็ม
63153000875 นางสาวประดับฤดี หมวกมา
63153000876 นางสาวขนิษฐา ยีอา
63153000877 นายฐนกร รัตนพันธ�
63153000878 นางสาวอังคณา ทิพยรุ$งโรจน�
63153000879 นายซุอัยดีย� ออสันตินุตสกุล
63153000880 นางสาวจิรภา วรรณพิบูลย�
63153000881 นางสาวมัสวารี มามะ
63153000882 นางสาวญัสมิน หะยีกาเดร�
63153000883 นางสาวนาดูวะห� แมดง
63153000884 นางสาวรชนิศ ทองจันทร�
63153000885 นางสาวบุปผาชาติ ด7วงมาก
63153000886 นางสาวศศมณฑ� คชไกร
63153000887 นางสาวพรทิวา กวินจิรกิตต�
63153000888 นางวรรณิภา สุขโสภา
63153000889 นางสาวอัสมา บิลยะแม
63153000890 นายไพศาล ยะปา
63153000891 นางสาวณัฐพร จันทร
63153000892 นางสาววิยดา นิลสุข
63153000893 นางสาวดลัลพร นิลโกสีย�
63153000894 นางสาวอัฉรา หวานดี
63153000895 นางสาวอนงนาฏ เจริญ
63153000896 นายธีระภพ ช$องประเสริฐ
63153000897 นายพิสิทธิ ศิริจารุกุล
63153000898 นางสาวณัฎฐนิช สุวรรณรัตน�
63153000899 นางสาววิภารัตน� แก7วเรือง
63153000900 นางสาวฆอดียะฮ� ต้ิงเก็ม

หน7า 30 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153000901 นางสาวนาซีฮะห� อาแซ
63153000902 นางสาวมารียัม แมเราะ
63153000903 นางสาวณัฐวดี ราชพลี
63153000904 นางสาวณฐกานท� หนูเกตุ
63153000905 นายกาหรีม ใจดี
63153000906 นางสาวอรรถนีย� แก7วคล7าย
63153000907 นางสาวเปมิกา พรหมบุญแก7ว
63153000908 นางสาวรูฮานี อาแว
63153000909 ว$าที่ร7อยตรีสร7อยสุวรรณ ชัยศรีรักษ�
63153000910 นางสาวภาวินี เทพกําเนิด
63153000911 นางสาวฮามีดา สะหมาด
63153000912 นางสาวปWญวรรณ สุขน7อย
63153000913 นางสาวศิริลักษณ� สระกวี
63153000914 นางสาวรอเดียโน อูเซ็ง
63153000915 ว$าที่ร7อยตรีหญิงทิพวัลย� สุนทราภรณ�
63153000916 นางสาวนุชนาฎ รัตนญาติ
63153000917 นางสาวสาวิตรี ขาวอ$อน
63153000918 นางสาวอัจฉรา พรมสุวรรณ�
63153000919 นางสาวเมธาพร รอดแก7ว
63153000920 นายพศวีร� ประกอบกิจ
63153000921 นายธีระชัย อินทศฤงคาร
63153000922 นางสาวสุนิสา ชุมประยูร
63153000923 นายวิวัฒน� ด7วงมี
63153000924 นายปDญญา ขาวบุตร
63153000925 นางสาวพิชญ�อร เพ็งสกุล
63153000926 นางสาวรูซียัน เจCะแว
63153000927 นางสาวฟาอีซะห� แม
63153000928 นางสาวศิริมา ภาโสม
63153000929 นางสาวอริสรา ชื่นบาล
63153000930 นางสาวซัมซียะห� แมฮะ
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63153000931 นางสาวอามีเนCาะ วานิ
63153000932 นางสาวศิริญาทิพย� เนียมบาง
63153000933 นางสาววรรณวิษา โพยนอก
63153000934 นางสาวพนิดา น7อยแก7ว
63153000935 นางสาวกาญจนา ไกรคุ7ม
63153000936 นางสาวจันทร�จิรา ศรีสุวรรณวิเชียร
63153000937 นางสาวเสาวภาคย� ศรีชุมพวง
63153000938 นางสาวณัฏยา ทวีวิทย�
63153000939 นายปกรณ�เกียรติ เพิงคง
63153000940 นางสาวจิรารัตน� ด7วงทอง
63153000941 นางสาวไอนี่ย� สาเก็ง
63153000942 นายบาสรี ยีปาเนาะ
63153000943 นายกฤษดา ชัยกิจ
63153000944 นางสาวสุภาภรณ� เต้ียวเจริญ
63153000945 นางสาววัชระ รุ$งสว$าง
63153000946 นายอาริศ ลีลานนท�
63153000947 นางสาวสุวัยบะห� สะและเนาะ
63153000948 นางสาวอรุณี ยะมิง
63153000949 นางชลธิชา ป5ยวาจานุสรณ�
63153000950 นางสาวเกศกนก ไตรสุวรรณ
63153000951 นางสาวเจตยา ปานกําเนิด
63153000952 นายรุสลาม ดอเลาะ
63153000953 นางสาวสุกัลยา นวลสระ
63153000954 นางสาวจงกลณี พลเภรี
63153000955 นางสาวณิชกมล สุวรรณชาตรี
63153000956 นายพิชชาพงศ� เพทาย
63153000957 นางสาววิลาวัลย� ลาวัลแก7ว
63153000958 นางสาวป5ยวรรณ เพ็งเมือง
63153000959 นายคงศักด์ิ ปฏิญาณสัจ
63153000960 นางสาวปDทมา บุญราช
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63153000961 นางสาวปาเจรา โกฎแสง
63153000962 นายกัญจน� สัจจาเฉลียว
63153000963 นางสาวสุธินี หมัดจันทร�
63153000964 นางสาวสุพรรษา รักษารักษ�
63153000965 นางสาววรนุช สมัตถนาค
63153000966 นางสาวกมลวรรณ ประเทพ
63153000967 นางสาวรัตนาภรณ� พิทักษ�
63153000968 นางสาวกนกกร ณ วาโย
63153000969 นางสาวสุดารัตน� เก้ือเดช
63153000970 นางสาวฐิตารีย� สาทะกิจ
63153000971 นางสาวณัฐพร โลพะกูล
63153000972 นางสาวอาทิตยา ปานสังข�
63153000973 นายฮิลมี สิเดะ
63153000974 นางสาวดวงพร หอมกลิ่น
63153000975 นายณัฐชนน มณีนวล
63153000976 นายอาคม หนูนวล
63153000977 นายศุภกิตต์ิ ทองทวี
63153000978 นางสาวพัทยา เกกินะ
63153000979 นางสาวอัสมา แกล7วณรงค�
63153000980 นางสาววันดี หลีนิ่ง
63153000981 นางสาวจิตทยา ธรรมโชโต
63153000982 นางสาวอรทัย แก7วพุ$ม
63153000983 นายพันธ�ศักด์ิ ศรีอินทร�
63153000984 นางสาวชุติมา ศรีรักษา
63153000985 นายศิวกร นนทฤทธ์ิ
63153000986 นางสาวพุธิดา แซ$โค7ว
63153000987 นางสาววณัญญา เสียมไหม
63153000988 นางสาวฤทัยทิพย� เพชรนวล
63153000989 นางสาวมัลลิกา แก7วรัตน�
63153000990 นางสาวรัชนีวรณ แก7วเอียด
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63153000991 นายมะบาฮารี สามานุง
63153000992 นางสาวพิทยารัตน� ขาวดี
63153000993 นางสาวธีรารัตน� ชูขํา
63153000994 นางสาวนะจี อ7าสะกะละ
63153000995 นางสาวนาปHสCะ ขรีดาโอCะ
63153000996 นางสาวสุธาทิพย� แพงมี
63153000997 ส.ต.ต.ทนงศักด์ิ พรมแก7ว
63153000998 นายเอกมงคล ศิวะบรรจง
63153000999 นางสาวณิชกมนต� ต้ีฮ7อ
63153001000 นางสาวนิดา โตCะดาม
63153001001 นายเอกชัย เปรมประชา
63153001002 นายวัชรพงศ� ภาระกิจ
63153001003 นางสาวพัชรินทร� สกุณา
63153001004 นางสาววีระญา คํานัก
63153001005 นางสาวรอฮีมะห� โสCะอิ
63153001006 นายปวริศร เอียดทิม
63153001007 นายนิติพันธ� การอินทร�
63153001008 นางสาวฉวีวรรณ อินทสุวรรณ�
63153001009 นางสาวจุฬาลักษณ� รําจวนจร
63153001010 นางสาวจุฑามาศ แก7วจินดา
63153001011 นางสาวซัลวา แวอุเซ็ง
63153001012 นางสาวสุจิตรา วิริยะภาพ
63153001013 นางสาวสุภาภรณ� แก7วรุ$งเรือง
63153001014 นางสาวซาลีฮะห� กาลู
63153001015 นางสาวจิตราพร สุวรรณรัศมี
63153001016 นางสาวอินทุอร เจCะมามะ
63153001017 นางสาวซูหรัยญา หนูหนุด
63153001018 นางสาววาริน คงชุม
63153001019 นางสาวณัฐกานต� ช$วยปลอด
63153001020 ว$าที่ร.ต.หญิงฟารีดา งะหลี
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63153001021 นางสาวศศิวิมล สิงโหพล
63153001022 นางสาวจิรวดี บัวแสง
63153001023 นางสาวซารีน$า รัตนพันธ�
63153001024 นางสาวกันติชา ทินณรงค�
63153001025 นายพศกร ดวงจันทร�
63153001026 นางสาวผุสชา คูนิอาจ
63153001027 นายพรประสิทธ์ิ ชูศรี
63153001028 นายณัฐภัทร เอี่ยมโอภาส
63153001029 นางสาวนุชรี นาแจ7ง
63153001030 นางสาวกุลชลี อายุสุข
63153001031 นางสาวนูรฟ5รดาวซ� เจCะเตะ
63153001032 นางสาวคอดีเยาะห� หะยีดีแม
63153001033 นางสาวฮานาน ซาติ
63153001034 นางสาวรัตน�ตญา มณีรัตน�
63153001035 นางสาวอัสมา เบ็ญลาเตCฟ
63153001036 นางสาวนูรือมา มาหามะ
63153001037 นางสาวอัซมาอ� หะยีเหาะ
63153001038 นางสาวเจริญขวัญ บุญเต็ม
63153001039 นางสาวนีรชา ระน7อม
63153001040 นางสาวสุวนันท� ชิดวงค�
63153001041 นางสาวปาณิสรา รักเก้ือ
63153001042 นางสาวอรญา จิโสะ
63153001043 นางสาวสมใจ คงพูน
63153001044 นางสาวสถิดาภรณ� แก7วชูชื่น
63153001045 นางสาวปรางค�ฉัตร อักษรสว$าง
63153001046 นางดวงใจ ชูศรี
63153001047 นางสาวอัจฉรา ชูสิงห�
63153001048 นางสาวรัตติยา หมัดอะด้ัม
63153001049 นายณัฐพล นาภรณ�
63153001050 นางสาวณิชนันท� ภูมิวาส
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63153001051 นางสาวอัสมะ กาซา
63153001052 นางสาวศิรัณญา เฉลิมกิตติยาภรณ�
63153001053 นางสาวผกาทิพย� สองหลง
63153001054 นางสาวธัญธิดา เลี้ยงรัตนกุล
63153001055 นายมะยากี ดาโอะ
63153001056 นางสาวป5ยนุช กลัวผิด
63153001057 นางสาวฟารีดา เหล็กเกิดผล
63153001058 นางสาวนราทิพย� จรรโลงศิลป
63153001059 นางสาวพรอนันต� พันธ�งาม
63153001060 นางสาวสุวนันท� ทองสองแก7ว
63153001061 นางสาวเกตน�สิรี เทพศิริ
63153001062 นายมงคล ภาชนิด
63153001063 นางสาวสาเราะฮ� อุสมัน
63153001064 นางสาวศุภกาญจน� แก7วสกูล
63153001065 นางสาวกุศลิน สุขกาณ�
63153001066 นางสาวรูไวดา หะมะ
63153001067 นางสาวอัสมาอ� หวันสมัน
63153001068 นางพัชรี นพวงศ�
63153001069 นายพีรชัย นอกเมือง
63153001070 นางสาวนวลพรรณ คงประดิษฐ
63153001071 นางสาวสุกัญญา ยีหวังเจริญ
63153001072 นางสาวมัณฑนา สุวรรณโณ
63153001073 นางสาวณัฐธิดา ขุนทวี
63153001074 นางสาวสุจันทรา ปรีชาพงษ�
63153001075 นางสาวชนาพร กําเหนิดทอง
63153001076 นางสาวทิวกาล สุวรรณนึก
63153001077 นายนิธิ เวสโกสิทธ์ิ
63153001078 นางศิริลักษณ� ศรีกัลยา
63153001079 นางสาวพัชรี รอดหาร
63153001080 นางสาวอาตีกะห� แวนิ
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63153001081 นายชนุดม ผลความดี
63153001082 นางสาวณัฐพัชร� หลุมเพ็ต
63153001083 นางสาวอัญชลิกา พุ$มนวล
63153001084 นางสาวสโรชา เมืองมุสิก
63153001085 นายวงศกร ช$วยบํารุง
63153001086 นายจตุพล ฉัตรรัตนเวช
63153001087 นางสาวสุปรียา สามัน
63153001088 นายภูริพัฒน� ซ7ายทองมา
63153001089 นายชิตณรงค� ศรีราม
63153001090 ว$าที่ร7อยตรี หญิงจิระประภา สุวรรณรัตน�
63153001091 นางสาวณัฎฐณิชา เล็มมณี
63153001092 นางสาวโซฟHยา เปาะจิ
63153001093 นางสาวชนิตา จงจิตต�
63153001094 นางสาวผกามาศ มากหวาน
63153001095 นางสาวปDญญาพร ศรีใส
63153001096 นางสาวอาดีลCะห� ปะนาฆอ
63153001097 นางเจนจิรา อารมณ�ฤทธ์ิ
63153001098 นางสาวฤาดี บุญเลี้ยง
63153001099 นางสาวโรสมานี สะรอนี
63153001100 นายกรกฤษณ� รักสนิท
63153001101 นายณัฐกร ราชเดิม
63153001102 นางสาวศุภวรรณ บุรีเรือง
63153001103 นางสาวภัทราพร ดําจํานงค�
63153001104 นางสาวภัชราภรณ� ทิพย�มณเฑียร
63153001105 นางสาวนูรีซาวาตี สาเมาะ
63153001106 นางสาวฮุสณี สะอะ
63153001107 นายวิศรุต ขาวสุด
63153001108 นางสาวปวีณา กิมาคม
63153001109 นางสาวมัรดียะห� โดฮาร�
63153001110 นางสาวพรรณี ศรีรัตนพันธ�
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63153001111 นางสาวสมิหลา จิตต�ดําริ
63153001112 นายมูฮัมมัดฟารีส สาเรCะนุ
63153001113 นางสาวภัทธิรา หน$อสกูล
63153001114 นางสาวปภาวรินท� แจ$มจันทา
63153001115 นางสาวสรวรรณ ขุนทอง
63153001116 นางสาวศลิษา นิลรัตน�
63153001117 นายญามาลุดดีน หะยีสะมาแอ
63153001118 นางสาวอัคลีย�มาน อินนูยูซี
63153001119 นางสาวศิริการณ�ดา นวนพรหม
63153001120 นางสาวศศิธร รัตนโสภา
63153001121 นางสาวอภิญญา อริยะพันธุ�
63153001122 นางสาววริศรา ชูเเก7ว
63153001123 นางสาวรวมพร วัฒนศรี
63153001124 นางสาวภัททิรา จันทศรี
63153001125 นางสาวศศิภา ชูชื่น
63153001126 นางสาวอธิชนัน เหลือพงษ�
63153001127 นางสาววรรณิษา แก7วเรือง
63153001128 นางสาวอดิศา ชุมรักษา
63153001129 นางสาวหนึ่งฤดี คะชะวาโร
63153001130 นางสาวจุณีรัตน� แซ$เหง$า
63153001131 นางสาวอัสมา ปรีพันธ�
63153001132 นางสาวเนทิตา สมนึก
63153001133 นายหะมะ เจะกาเดร�
63153001134 นางสาวจุฑามาศ เอียดเหตุ
63153001135 นายพงษ�ธร พรหมมาดา
63153001136 นางสาวศิรินทร�ทิพย� เกิดขํา
63153001137 นายปฐมพร ปุบผะโก
63153001138 นางสาวจรินยา กุลอุบล
63153001139 นางสาวนฤมล จ$ายแจก
63153001140 นางสาวฟาธีรัตน� อารง
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63153001141 นางสาวฮาซียะห� ดอเลาะ
63153001142 นางสาวจันทร�พร กระจายวงศ�
63153001143 นางสาวกมลวรรณ สังข�แก7ว
63153001144 นางสาวอัสมะห� อาแด
63153001145 นางสาวณัฐมณฑ� ป5Xนศิโรดม
63153001146 นางสาวภณิดา แก7วประดับ
63153001147 นายอนุพงศ� ภักบุรี
63153001148 นางสาวละอองทิพย� ยอดแก7ว
63153001149 นางสาวนันฑิรัตน� เนื้อน7อย
63153001150 นางสาวปราถนา อีนหมัน
63153001151 นางสาวโซฟHญา ยาซิง
63153001152 นางสาวซัมซียะห� ดือราโอะ
63153001153 นางสาวณิชกานต� มีแก7ว
63153001154 นางสาวอาเฟHย วายีกอ
63153001155 นายบรรณวิฑิต ธนกรวิจิตร
63153001156 นายอภิเดช ทองตราชู
63153001157 นางสาวศิริลักษณ� คงดี
63153001158 นางสาวอัจฉราพร คําจันแก7ว
63153001159 นายมะไซดี ดอเลาะ
63153001160 นางสาววรารัตน� สังเมียร
63153001161 นางสาวนูรฟDจรี เจะหะ
63153001162 นางสาววรุณีย� ชิกวี
63153001163 นางสาวรัตนา ราเย็น
63153001164 นางสาวกนพ โชติธรรมโม
63153001165 นายมารวรรณ เจCะซู
63153001166 นางสาวซูรีนา มูเซะ
63153001167 นางสาวกุสุมา อาษาพันธ�
63153001168 นายพลสรรค� แซ$เตียว
63153001169 นางสาวพายีละห� กาหลง
63153001170 นางสาวชลิดา ย$องเซ$ง
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63153001171 นายธนกร สุวรรณเจริญ
63153001172 นางสาวนิภาพร โตCะยุโส7
63153001173 นางสาวอัสมา เตาะบารู
63153001174 นางสาวอนัศรา มุสลิมีน
63153001175 นางสาวนูรียะห� มะรึเกะ
63153001176 นางสาวศิริลักษณ� หวานหวิน
63153001177 นางสาวนัสรีน ดาดี
63153001178 นางกูหยาลานี ตีโด
63153001179 นางสาวอตินุช เหลือพงษ�
63153001180 นายธีรวัช จาปรัง
63153001181 นางสาวธนภรณ� เกตุแก7ว
63153001182 นายวรพจน� สัมฤทธ์ิ
63153001183 นางสาวอาตีน$าห� วัฒนนาฮู
63153001184 นางสิรินภา ชัยศิริ
63153001185 นางสาววิราวรรณ คงเพ็ง
63153001186 นางสาวณัฐนรี ทองใส
63153001187 ว$าที่ ร.ต.จิรศักด์ิ ยกซ่ือ
63153001188 นางสาวธมลวรรณ จิตต�โสภณ
63153001189 นายซอบรี เจCะอุบง
63153001190 นางสาวปุณฑริกา ตราหนู
63153001191 นางสาวเซาดะห� เจCะแต
63153001192 นายภาณุพัฒน� สุภาพบุรุษ
63153001193 นางสาวพิจิตรา พ$วงสุด
63153001194 นายนัฐวุฒิ ชุมชาติ
63153001195 นายอาทิตย� แซ$เฮง
63153001196 นางสาวหมูทอง ครามะคํา
63153001197 นางสาวเนตรชนก เทพสุริวงค�
63153001198 นางสาวพรพิมล หยังหาด
63153001199 นางสาววรรณฬิกาน� คงสุวรรณ
63153001200 ว$าที่ร7อยตรีหญิงคอลีเยาะ หลังสัง
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63153001201 นางสาววรรณนิษา แอเด็น
63153001202 นางสาวสุไวบะห� ปะจู
63153001203 นางสาวเยาวเรศ แก7วสี่ดวง
63153001204 นายสรธัญ รอดรักษา
63153001205 นางสาววนิดา กล7าหาญ
63153001206 นางสาวสุไรยา หลงหัน
63153001207 นางสาวภัทราวรรณ ขําแก7ว
63153001208 นางสาวสุภมาส กาญจนกชกร
63153001209 นางสาวธนัญชนก สําเภาแก7ว
63153001210 นางสาวลาตีปะ สะอะ
63153001211 นางสาวศกลวรรณ จันทร�สุวรรณ
63153001212 นายธีรเจต ตรีรานุรัตน�
63153001213 นางสาวฉัตรสุภางค� พลลิพัง
63153001214 นางสาวคอลีเปาะ อาแว
63153001215 นายปกรณ� ดําน7อย
63153001216 นางสาวกัญญาภัค ทองศรี
63153001217 นางสาวธิดารัตน� พรหมจันทร�
63153001218 นายสหรัฐ สินเพ็ง
63153001219 นางสาวเบญจมาศ คงสิน
63153001220 นายซูไลมาน เจCะโด
63153001221 นางสาวอัสมีรา จันทร�สง
63153001222 นายอานนท� บุญมะ
63153001223 นางสาวอาทิตยา สิงขรัตน�
63153001224 นางสาวฐาปนี คชไกร
63153001225 นางแวนูรียะห� ดือราแม
63153001226 นางสาวโชติกา ตลึงจิตร
63153001227 นางสาวศศิประภา ก้ิมเส7ง
63153001228 นายวันริฎวาน แซแน
63153001229 นางสาวนูรีซัน ปอแซ
63153001230 นางสาวพาตีเมาะ ตารีตา
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63153001231 นางสาววิลาสินี อาวุธ
63153001232 นางวรรัตน� สองแก7ว
63153001233 นายวุสลาน หมุดบิลและ
63153001234 นางสาวนิสารีหะ เปาะเตะ
63153001235 นางสาวศรินทรา ชฎารัตน�
63153001236 นางสาวธัญญพัฒน� หุ$นสุวรรณ
63153001237 นายศุภณัฐ ธานีรัตน�
63153001238 นายวัชรินทร� คชาชนม�
63153001239 นางสาวสุทธิดา พิทักษ�
63153001240 นางสาวทิตยา เพชรนุ7ย
63153001241 นางสาวรอหานา เลาะยิ
63153001242 นางมะลิวรรณ ภูมิกลาง
63153001243 นางสาวสุวิตรี จิตต�สุวรรณ
63153001244 นางสาวนาญีฮัน เซ็งมีดี
63153001245 นางสาวจันจิรา มรรคาเขต
63153001246 นายครรชนะ ธนะสัมบัน
63153001247 นางสาววาสนา คงดี
63153001248 นางสาวสุคนธา คงกระพันธ�
63153001249 นางสาวสิริยา ศรีธรรมรัตน�
63153001250 นางสาวนพรัตน� เสาวคนธ�
63153001251 นางสาวมนฤดี แก7วขวัญเพชร
63153001252 นางสาวหทัยชนก แก7วใหม$
63153001253 นางสาวพรไพลิน ม่ันคง
63153001254 นายชัชพล อุทัยแจ$ม
63153001255 นายตรรกวิท หนูสงค�
63153001256 นายพฤหัส สินธูระหัฐ
63153001257 นางสาวมารีนา ก7องสมัน
63153001258 นายแวรุสลัน กาซอ
63153001259 นางสาวพชรพร ย่ิงดํานุ$น
63153001260 นางสาวกันภิรมย� คันธิก
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63153001261 นางสาวศุกรมาส เบ็ญฮาวัน
63153001262 นายศุภณัฐ สุวรรณขาว
63153001263 นายอนันต� เจะหนิ
63153001264 นางสาวชญานี นวลแก7ว
63153001265 นางวันทนา เทพกูล
63153001266 นางสาวรสนา บาหลัง
63153001267 นางสาวฉันชนก คงชุม
63153001268 นายวิศิษฏ� บุญลึก
63153001269 นางสาวปนัดดา สุวรรณอัมพร
63153001270 นางสาวนูรฮายาตี กีละ
63153001271 นายชนินธร ธนะภพ
63153001272 นางสาวกูใลลา เลาะวาโย
63153001273 นางสาวทิวาพร จันทรมณี
63153001274 นางสาวสิริรักษ� เรืองศิริ
63153001275 นางสาวจันทนิภา บัวขํา
63153001276 นางสาวอรวรรณ บุญศัพท�
63153001277 นายภูวเดช ศรีทองเพ็ง
63153001278 นายกษิดิศ บุญเต็ม
63153001279 นางสาวอรุณี ยอดหนู
63153001280 นางสาวธัญญารัตน� สายชนะพันธ�
63153001281 นางสาวเมธาวดี สืบสม
63153001282 นางสาวรัชนี เกศเก7า
63153001283 นางสาวนูรฟาซีลา หะยียูโซะ
63153001284 นางสาวฮาซียCะ ฮะซา
63153001285 นางสาวเสาวลักษณ� รุ$งเรือง
63153001286 นายนราศักด์ิ สุขเก้ือ
63153001287 นายนิโคลาส อุบลสุวรรณ
63153001288 นางสาวพาตอนCะ หวังหะมะ
63153001289 นายมูฮัมมะ สิเดะ
63153001290 นางสาวชลิตา นิยมเดชา
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63153001291 นางสาวนิซัลวานี อาแว
63153001292 นางสาวอาวาติฟ โตCะอีแม
63153001293 นายกษิด์ิเดช หอมอุทัย
63153001294 นายนาอีม ราชชํารอง
63153001295 นางสาวจิตรานุช ทองศรีขาว
63153001296 นางสาวจิตรานุช คงดํา
63153001297 นางสาวจุฑารัตน� เพชรกาศ
63153001298 นางสาวอนุสา ปานหวาน
63153001299 นางสาวอัฟรีน เตะหมัดมะ
63153001300 นายอภิสิทธ� อินทภาพ
63153001301 นางสาวสุธาทิพ เชื้อมงคล
63153001302 นางสาวจิณห�จุฑา เซ็นนิล
63153001303 นางสาวซารีนา มะ
63153001304 นางสาวสีตีคอตีเยCาะ ยะมาแล
63153001305 นางดารุณี บือซา
63153001306 นางสาวรติมา รักเผือก
63153001307 นางสาวนูรฮายาตี อามะ
63153001308 นางสาวศุภพจี จันทร�เมือง
63153001309 นางสาววันนูไรดา สาเมาะ
63153001310 นายไซยฟุดดีน กูนิง
63153001311 นางสาวรัฐญา ยืนยง
63153001312 นางสาวนีสรีน อ$อนเกลี้ยง
63153001313 นางสาววิมพ�วิภา จันทร�เศษ
63153001314 นางสาวศศินา แสงทอง
63153001315 นางสาวอุไรวรรณ คงจินดา
63153001316 นายชัยวัฒน� โฮ$ลิ่ม
63153001317 นางสาววิลาวัณย� จิตรหลัง
63153001318 นางสาวซารียะ ยาลาเตะ
63153001319 นายอานนท� บินหร$อหีม
63153001320 นายราชนันท� ชูหวาน
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63153001321 นางสาวพิชชาพร มะอักษร
63153001322 นางสาวประทุมวดี อาการส
63153001323 นางสาววริษฐา อนุราช
63153001324 นางสาวภาวินี พรหมสิทธิการ
63153001325 นางสาวอทิตญา จันทร�แสง
63153001326 นางสาวสุวิชาดา สิทธิสาร
63153001327 นางสาวรัฐธิดา แสงเกตุ
63153001328 นายอุสมาน สาแม
63153001329 นางสาวเบญจพร ดวงจักร�
63153001330 นางสาวกมลวรรณ รัตนชูศรี
63153001331 นางสาวปDณฐิตา คะเณย�
63153001332 นางสาวสุทธิดา อินเรือง
63153001333 นางสาวณัฐติยา ขวัญรอด
63153001334 นางสาวอรพรรณ ปานเทวัญ
63153001335 นางสาวสุฮายลา และเถาะ
63153001336 นายมุสตากีม แฉะ
63153001337 นางสาวกฤษติยา อารามรมณ�
63153001338 นายศักดา กนกสุมน
63153001339 นางสาววันวิสาข� ศรีโคต
63153001340 นางสาวนุรมา บูงอตาหยง
63153001341 นางสาวพิทยาภรณ� จันเนียม
63153001342 นางสาวกัญญ�ชิสา แสงอรุณ
63153001343 นางสาวนูรียะห� บารมีดิง
63153001344 นางปุญญิศา คงจ7อย
63153001345 นายจิรวรรตน� แสงทอง
63153001346 นายเฉลิมเกียรต์ิ อยู$ทอง
63153001347 นางสาวพรปวีณ� คัมภีรคุปต�
63153001348 นายนภดล คงเพชร
63153001349 นางสาวสุภาพร บุญมี
63153001350 นางสาวจรีภรณ� หนูสังข�
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63153001351 นางสาวฟองหทัย บุญหา
63153001352 นางสาวศรัญญา บิลังโหลด
63153001353 นางสาวสรัณยา พุทธโท
63153001354 นางสาวศุภานิช เลิศเจตนากุล
63153001355 นางสาวอาฎีรา บราเฮง
63153001356 นางสาวชนิดา ดุลยาภรณ�
63153001357 นางสาวอาภาพร หนูนะ
63153001358 นางสาวทัศนีย� โพธ์ิขวัญ
63153001359 นางสาวจีราภรณ� คงทอง
63153001360 นางสาวสมฤทัย อินเเก7ว
63153001361 นางสาวป5ยธิดา เนาวนัติ
63153001362 นายฮัฟซี เงาะ
63153001363 นางสาวนุสรีย� ชายกุล
63153001364 นางสาวโชติมา ช$วยแก7ว
63153001365 นางสาวธิดารัตน� อ$อนชื่นจิตร
63153001366 นายอนุพงษ� ย่ิงคง
63153001367 นางสาวศิญาเมล� พรหมจิตต�
63153001368 นางกรรณิกา สุวรรณชาตรี
63153001369 นางสาวมุสรา สาเมาะ
63153001370 นางสาวธารินี ฤทธิบูรณ�
63153001371 นางสาวญาดาภา ปลัดจ๊ิ
63153001372 นางสาวกันยารัตน� จังหวัดมุณี
63153001373 นางสาวบุหลัน เหล็มปาน
63153001374 นางสาวสาวิตรี หนูจีน
63153001375 ว$าที่รต.หญิงดาวิภา รัตนาโสภาสกุล
63153001376 นางสาวนูรียา บือราเห็ง
63153001377 นายปรินทร� ใจดํารงค�
63153001378 นายยงยุทธ์ิ เปาะทอง
63153001379 นางสาวอมลวัทร� นุราภักด์ิ
63153001380 นายวนสิทธ� บุศราพันธ�
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63153001381 นายมัดบัศรี อูเส็ง
63153001382 นางสาวฮาวารีน สะแม
63153001383 นายสราวุฒิ ทองแดง
63153001384 นางเปรมวดี กายพันธ�
63153001385 นางสาวมาริษา ไชยพงค�
63153001386 นางสาวสุนิษฐา สังทรัพย�
63153001387 นายธีรพันธ� เรืองรอง
63153001388 นางสาวอุรัสยา ขุนราม
63153001389 นายสุลัยมาน สุหลง
63153001390 นางจิรานุช สุวรรณกาญจน�
63153001391 นางสาวนัฏพร เพ็ชรชาติ
63153001392 นายชนาธิป ระวังวงค�
63153001393 นางสาวนัศรียา เหมสลาหมาด
63153001394 นายอนรรฆสิน เพชรสุวรรณ
63153001395 นายเอกลักษณ� ก7งโง7ย
63153001396 นางสาวพจนีย� น$วมชุ$ม
63153001397 นางสาวณิชาภา พูลหนู
63153001398 นายจักรภูมิ มณีรัตน�
63153001399 นายมูฮําหมัดซักรี เจCะแม
63153001400 นางสาวพาดีละ บอสอลอ
63153001401 นางสาวศรัญญา ยาโกะ
63153001402 นายสัญญา ช$วยสงคราม
63153001403 นางสาวชาลินี รักศรี
63153001404 นางสาวจุรีภรณ� ทองใบ
63153001405 นางสาวชิดชนก สมถวิล
63153001406 นายจิระศักด์ิ ฤทัยวทัญZู
63153001407 นางสาวกชกร ฮกทา
63153001408 นางสาวรอฮะนา เจCะเตCะ
63153001409 นางสาวอังคณา ปราบณรงค�
63153001410 นางสาวสมฤดี กูโน
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63153001411 นางสาวอัลฟาตีฮะห� สะมะแอ
63153001412 นางฐิตินันท� อ$องบุญ
63153001413 นายสุขสันต� คูณแก7ว
63153001414 นายรุสมาน การีอูมา
63153001415 นางสาวอุษมา สาแล
63153001416 นายวีรพัฒน� เดเระมะ
63153001417 นางสาวชนากานต� ทองรักษ�
63153001418 นางสาวนาดา อบูบักร�
63153001419 นางอโนชา พรหมเทพ
63153001420 นางสาวสโรชา แซ$ลิ่ม
63153001421 นางสาวนิอาซียะห� นิเดร�หะ
63153001422 นางสาวภานิกุล เทพวรรณ
63153001423 นางสาวฟาตีเมาะ หะมะ
63153001424 นางสาวศศิชา ศรีระสันต�
63153001425 นายไซนุรดิน เจCะอาลี
63153001426 นางสาววลัยพรรณ ปาโต
63153001427 นางสาวจิรัฐิกาล มาละวรรณโณ
63153001428 นายบูลญามีน มูนะ
63153001429 นายธนสิทธ์ิ จงหวัง
63153001430 นางสาวอาอีชะฮ� วายะโยะ
63153001431 นางสาวอรนีย� เพ็ชรพูล
63153001432 นางสาวธนวรรณ แซ$หลี
63153001433 นายวราวุธ กุลมาต
63153001434 นางสาวฟาตีเมาะ ซง
63153001435 นางศิวพร เส7งมี
63153001436 นางสาวดาวประกาย ไชนรา
63153001437 นางสาวอภิสรา สุวรรณขํา
63153001438 นายมูฮัมหมัดซามีดิง ยุมอ
63153001439 นางสาวปริฉัตร พันธ�เพชร
63153001440 นางสาวเกตชลักษณ� พรหมทอง
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63153001441 นายเอกราช หมัดเด็น
63153001442 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ ไชยบุบผา
63153001443 นางสาวรัตนาภรณ� กาญจนเพ็ญ
63153001444 นางสาวจัณจ�ธามน กิตตินันทพงศ�
63153001445 นางสาวป5ยาพัชร ทองแท7
63153001446 นางสาวสุวนันท� ศรีนิ่ม
63153001447 นางสาววิรัลพัชร บุญโท
63153001448 นายอภิรักษ� แวหามะ
63153001449 นางสาวนพรัตน� ทองใบ
63153001450 นายพงษ�พัฒน� บุญเทียม
63153001451 นางสาวเยาวภา บุญพงษ�
63153001452 นางสาวอัสมี เจะยะปาร�
63153001453 นายธนพัฒน� สุขเกษม
63153001454 นายอิรุฟาง บินมะ
63153001455 นางสาวเสาวภา รุ$งเรือง
63153001456 นายฐรฉัตฏ� สําราญสุข
63153001457 นายเอกรินทร� อินทอง
63153001458 นางสาวสุทธิดา แก$นแก7ว
63153001459 นางสาวซาณียะห� ยูโซะ
63153001460 นางสาวปาณิชา จันทร�แก7ว
63153001461 นางสาวพิชญ�สินี บินเสหCาะ
63153001462 นางสาวบุสรอ มามุ
63153001463 นางสาวนิศาชล รัตนประทีป
63153001464 นางกมลชนก จันทร�แก7ว
63153001465 นางสาวสุนิสา บริบูรณ�
63153001466 นายเทอดศักด์ิ ยังไธสงฆ�
63153001467 นางสาววิภาวรรณ ใจเรือง
63153001468 นางสาวพรนัชชา มีมะลิ
63153001469 นางสาวอมรรัตน� สุคนธมัต
63153001470 นายอัสสุดดีน เจะนิ
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63153001471 นางสาววรรณพร กู7สมานเกียรติ
63153001472 นางสาวนันทิมา หลังยาหน$าย
63153001473 นางสาวหทัยชนก ถีราวุฒิ
63153001474 นางสาวณิชกุล ฌาลากานต�
63153001475 นางสาวสุนันทา แก7วสามเขียว
63153001476 นางสาวนูรไรมี ปHแว
63153001477 นางสาวรัชสุดา แก$นเมือง
63153001478 นางปWยวรรณ มีปาน
63153001479 นางสาวฮานาฟHยะห� ลานง
63153001480 นางสาวรอฮานิง สามารอเดน
63153001481 นางสาวณัฐกฤตา ทองอร$าม
63153001482 นางสาวอภิชญา มีเด็ง
63153001483 นางสาวมัชฌิมา อินทสุวรรณ
63153001484 นางสาวสอฟ5ยะ บิลละเตะ
63153001485 นางสาวมุกตาภา ชีวานุรัตน�
63153001486 นางสาวฐพัชญ� ทองแกมแก7ว
63153001487 นางสาวสบีฮาห� พิพัฒน�คงคา
63153001488 นางสาวกัลย�กมล อักษรมณี
63153001489 นางสาวจิตอนงค� ศรยุทธเสนี
63153001490 นางสาวสุภาพร ไกรวัลย�
63153001491 นายเสกสรร บุญศรี
63153001492 นางสาวยุUสรอ สาและเม็ง
63153001493 นายสิริพงศ� สมเชื้อชาติ
63153001494 นางสาวนุสรา ลาเตCะ
63153001495 นางสาวฐิติพร อริยะโส
63153001496 นางสาวธรธนัฐ คณานุรักษ�
63153001497 นางสาวโสรยา ถิถาวร
63153001498 นางสาวภัณฑิรา เยาวราช
63153001499 นางสาวสโรชา ทองช$วย
63153001500 นางสาวอาแอเสาะ สะดียามู
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63153001501 นายสุทธิพจน� เชิงเชาว�
63153001502 นางสาวเกศ ชัยสุวรรณ�
63153001503 นางสาวสุไฮลา รินนะ
63153001504 นางสาวกัญญารัตน� ยอดเสน
63153001505 นางสาวมาเรียม ดินอะ
63153001506 นายภารดา สุวรรณปDทมะ
63153001507 นายรัชกร หวังจิ
63153001508 นางสาวนัสริน ยูโซCะ
63153001509 นางสาวจุฑาภรณ� จินา
63153001510 นางสาวโสภิตา สุวรรณ
63153001511 นายภูบดี เวชภัณฑ�
63153001512 นางสาวลัดดา ทิพย�ด7วง
63153001513 นางสาวอารีรัตน� ทองนิ่ม
63153001514 นางสาวลักขณา พรหมวงค�
63153001515 นางสาวสุไรนี เด็นมานิ๊
63153001516 นางสาวกัญญ�ณิชชา ถือทอง
63153001517 นายหริรัศม์ิ หิรัญสถิตย�
63153001518 นางสาวปานเลขา ทัศศรี
63153001519 นางสาวมูตียารี ราพู
63153001520 นางสาวไฮฟะ สแตปูเตะ
63153001521 นางสาวจิราภรณ� สุขด7วง
63153001522 นางสาวฏิปาสวีต� ธานีรัตน�
63153001523 นางสาวซัลมา หูลู
63153001524 นางสาวศุทธินี ศิริพันธุ�
63153001525 นางสาวกาญจนาวดี จันทร�แก$น
63153001526 นายธนชาต หนูเอียด
63153001527 นางสาวณัฐณิชา ม$วงพานิช
63153001528 นายอโนชา เณรานนท�
63153001529 นางสาวแคทรียา สิงสุขา
63153001530 ว$าที่ร7อยตรีหญิงสุนิสา สายนาค
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63153001531 นางสาววนัชพร แสดงมณี
63153001532 นางสาวเกศรา ขวัญงาม
63153001533 นางสาวชลธิชา ฉิมล$องดํา
63153001534 นางสาวกรรณิการ� ทองหนู
63153001535 นายฐาณพัฒน� คงพัฒน�
63153001536 นางสาวทิพวรรณ ประเสริฐศรี
63153001537 นางสาวนูรฮายาตี ยูนุ
63153001538 นางสาวโสเฟHย กาเตCะ
63153001539 นางสาวเจนจิรา ขาวแก7ว
63153001540 นางสาวสารีนา เจะพร
63153001541 นางสาวรุสนาณี ดวงจันทร�
63153001542 นายกสิพงษ� กสิคุณ
63153001543 นางสาวฐิติพร หนูแก7ว
63153001544 นางสาวสิณตรา สุขสว$างผล
63153001545 นางสาวสุชาดา ธนามาศ
63153001546 นางสาวอริสา อ$อนแก7ว
63153001547 นางสาวกษิราณัท ผุดผ$อง
63153001548 ว$าที่ ร.ต.หญิงสถาพร เกลี้ยงกลม
63153001549 นางสาวโสรญา กาเร็ง
63153001550 นางสาวอารีนี สาแม
63153001551 นางสาวธัญชนก มะแอเคียน
63153001552 นางสาวฟารีดะ ปะแตบือแน
63153001553 นางสาวรุ$งทิวา ต$ายนิล
63153001554 นางสาวพรรษมล พาหุมันโต
63153001555 นายกฤษฎา สวนกูล
63153001556 นางสาวธีรนาฎ เวาะผา
63153001557 นางสาวธันยนันท� ฉุดฉัตรเเก7ว
63153001558 นางสาวดารารัตน� บุญธรรม
63153001559 นางสาวปฏิญญา หนูยก
63153001560 ว$าที่ร7อยตรีหญิงปรารถนา สุวรรณสาม
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63153001561 นายจิตกร วิจิตร
63153001562 นางสาวศิรินันท� พัฒศาสตร�
63153001563 นางพลอยพรรณ วงศ�สุริยะ
63153001564 นางสาวอุบลวรรณ นะหนู
63153001565 นายนรากร เซ$งเซ่ียง
63153001566 นางสาวอรวรรณ เลื่อนพลับ
63153001567 นางสาวลัดดาวัลย� แสงทิพย�
63153001568 นางสาวภัศราภรณ� ณ พัทลุง
63153001569 นางสาวรอมือลCะ ล$าหมัน
63153001570 นายสรวิศ ศรีวิเชียร
63153001571 นายโชติวัฒน� ชาติเจริญ
63153001572 นางสาวพัชรี กังสดาลโฆษิต
63153001573 นางสาวนูรไลลา วาจิ
63153001574 นางสาวอมีนาฮ� ตาเยาะ
63153001575 ว$าที่ร7อยตรีหญิงวราภรณ� มุสิกะจินดา
63153001576 นายพชร ย่ิงเจริญสมสุข
63153001577 นางสาวมาติน$า คาเร็ม
63153001578 นางสาววรรณวิสา มุสิกโร
63153001579 นางสาวสุวิมล บุรีกาญจน�
63153001580 นางสาวพนารัตน� บุญฤทธ์ิ
63153001581 นางสาวอารตี อินหมัน
63153001582 นางสาวณัฐจรีย� เดชาสันติ
63153001583 นางสาวสุวรรณนิสา บุญบวร
63153001584 นายวุฒิชัย ประสารพจน�
63153001585 นางสาวพัตรารัตน� เสียมไหม
63153001586 นางสาวพิมพิกา ลักษณะ
63153001587 นางสาวชนากานต� ทองประดับ
63153001588 นายนิวัติ จันเพชร
63153001589 นายธนกฤต รัตนบุรี
63153001590 นางสาวธนาภรณ� คงแจ7ง
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63153001591 นางสาวบัณฑิตา มุสิกพงศ�
63153001592 นางสาวเนาวรัตน� เทพเสาร�
63153001593 นางสาวจันจิรา ชูดํา
63153001594 นางสาวธนภรณ� พานิชกุล
63153001595 นางสาวศจีพัต สุวลักษณ�
63153001596 นางสาวอัฟนี ตะระซี
63153001597 นางสาวรัตติยา สุระคําแหง
63153001598 นางสาวอามีเนาะ โซการี
63153001599 นายวโรดม เกือกทอง
63153001600 นางสาววรรณวิศา คล7ายนิมิตร
63153001601 นางสาวอาลิสา แมเรCาะ
63153001602 นางสาวจุฑารัตน� หมวดทิพย�
63153001603 นางสาวพัชรินทร� รงค�รัตน�
63153001604 นางสาวณูเฟHย แวโดยี
63153001605 นางสาวจารุดา ดินนุ7ย
63153001606 นายศุภกิตต์ิ พรหมเมศร�
63153001607 นายนิกามาล สุไลมาน
63153001608 นางสาวเกศสุดา งูตูล
63153001609 นางสาวสุธาวัลย� จันทเขตร
63153001610 นางสาวรัตนาวดี สุขเลิศ
63153001611 นางสาวนาดา การีอูมา
63153001612 นางสาวภรภัทร ภูมีสวย
63153001613 นายภาณุวัฒน� ชาติไทย
63153001614 นายคมสัน สินสงวน
63153001615 นางสาวหัทยา วงศ�สวัสด์ิ
63153001616 นายพชร เพ็รชจรูญ
63153001617 นางสาวณัฐริกา บุญล7อม
63153001618 นายจตุรงค� ไชยพรรณ
63153001619 นางสาวมานิดา ยูโซCะ
63153001620 นางสาวณัฐกฤตา จันดี
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63153001621 นางสาวสุดารัตน� บุญชู
63153001622 นางสาวกนกพิชญ� จันสิริโชติ
63153001623 นางสาวซารีน$า บิลอะหลี
63153001624 นางสาวมารีน$า ทัดระเบียบ
63153001625 นายวศิน จําปา
63153001626 นางสาวศิริประภา รัตนะ
63153001627 นางสาวป5ยวรรณ เจนสมุทร
63153001628 นางสาวธิดารัตน� เปTนไชย
63153001629 นางสาวพัณณ�ชิตา เต้ียนวน
63153001630 นางสาวอาซนี สามะ
63153001631 นางสาวจิรนันท� อารยาพันธ�
63153001632 นางสาวซัมซียะ ยูโซะ
63153001633 ว$าที่ร7อยตรีภัทรพล มุสิกะไชย
63153001634 นางสาวมาริศรา เหมสนิท
63153001635 นางสาวธนิษฐา วงค�สวัสด์ิโสต
63153001636 นางสาวอูมัยมะห� ดารีสอ
63153001637 นายโสภณ กระไรภูมิ
63153001638 นางสาวพฤจิกา ต้ิงสมชัยศิลปK
63153001639 นางสาวนูรียะห� อาแว
63153001640 นางสาวสุมารินทร� บุญสนิท
63153001641 นางสาวจุฑามาศ บุญมี
63153001642 นางสาวอุมาภรณ� ชายเกลี้ยง
63153001643 นางนันท�นภัส อโศกะวัฒนะ
63153001644 นางเมธานี ทองอุไร
63153001645 นางสาววรรณิศา เทพจันทร�
63153001646 นางสาวอัญชิสา ภิรมย�รัตน�
63153001647 ว$าที่ ร.ต.ณัฐพงศ� สุวรรณลิขิต
63153001648 นางสาวยัสมีน มะเตCะ
63153001649 นางสาวศิรัญญา พ้ืนผา
63153001650 นางสาวพิไลพร เสราดี
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63153001651 นางสาวรัตนาวลี จินดามณี
63153001652 นางสาวกานต�ชนก กิจราช
63153001653 นางสาวสุวีรา ทองศรีพราย
63153001654 นางสาวอทิตยา สุวรรมณี
63153001655 นายวิษณุ สุขเอียด
63153001656 นางสาวไพลิน สุทธิเดช
63153001657 นางสาวภคมน สร7อยเสริมทรัพย�
63153001658 นายเสรฐนันท� เหรียญสกุล
63153001659 นางสาวประภัสสร สุขขี
63153001660 นางสาวภัทรวดี หนูชุม
63153001661 นางสาวพรเพ็ญ พริกเอียด
63153001662 นางสาวอภิญญา นนทวงศ�
63153001663 นางสาวมะลิสา ช$วยชะนะ
63153001664 นางสาวมณฑาทิพย� แดงนํา
63153001665 นางสาวจันทกานต� น7อยกลัด
63153001666 นางสาวณัฐชกุล หนูมโน
63153001667 นางสาวณัฐวรา ลุกเซ็น
63153001668 นายกิตติภัฎ ต้ีฮ7อ
63153001669 นางสาวสุนิสา สุขเกษม
63153001670 นายมรุต แซ$เตีย
63153001671 นางสาวฮัสมานี ดาราแม
63153001672 นางสาววิไลพร มาแดง
63153001673 นายณัฐพงศ� เพ็ชร�สุทธ์ิ
63153001674 นางสาวอาทิตยา จันทร�คล7าย
63153001675 นางสาวนูรีซา อาแว
63153001676 นางสาวเรวดี หะยีอับดุลเหลาะ
63153001677 นายสายัญห� อ7นวิเศษ
63153001678 นายธีรวัฒน� ด7วงแก7ว
63153001679 นางสาวพัชราภรณ� เบ็ญล$าเตCะ
63153001680 นางสาวกาญจนา แซ$ต้ัง

หน7า 56 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153001681 นางสาววราภรณ� ภู$เพชร
63153001682 นางสาวอาทิตยา ทิพยรุ$งโรจน�
63153001683 นางสาวรอฮานา หะยีลาเตCะ
63153001684 นางสาวพิชามญชุ� บวงเงิน
63153001685 นายฟDยซอน มะสะนิง
63153001686 นางสาวสุนิสา รัตนะ
63153001687 นายภานุวัฒน� ชูศรี
63153001688 นางสาวสุดา พรมบุญ
63153001689 นายมงคล แก7วกล่ํา
63153001690 นางสาวอิศราภรณ� สุทธิสังข�
63153001691 นางสาวมนาลล� ดือเรCะ
63153001692 นายพุทธพร ฮกทา
63153001693 นางสาวฟารีดา หะยีแวอารณ
63153001694 นางสาวพิสชา บุระชัด
63153001695 นายอรุณ เพ็ชรทอง
63153001696 นางราตรี นิมมานรัตน�
63153001697 นางสาวไมมูน อินตัน
63153001698 นางสาวกนกพร รุ$งสวัสด์ิ
63153001699 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณะ
63153001700 นางสาวสูไวบCะ ปุเตะ
63153001701 นางสาวเกศมณี อังโชติพันธุ�
63153001702 นายทวีทรัพย� แก7วรัตนา
63153001703 นางสาวสายชล ทองสิน
63153001704 นางสาววาซีนีย� อุทัยรังษี
63153001705 นายพงศกร วันแรก
63153001706 นางสาวณัฏฐริยา คงวัดใหม$
63153001707 นางสาวพรพิมล เสนีย�
63153001708 นางสาวอุ$นตา คุณสนอง
63153001709 นางสาวปาณิศรา ใส$หลิ่ม
63153001710 นายวรวัฒน� หมันดี
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63153001711 นางสาวพลอยนัชชา เจ7ยแทน
63153001712 นางสาวรัตนาภรณ� เรืองเพชร
63153001713 นางสุจิตรา นวลขาว
63153001714 นางสาวซัลมา บือโต
63153001715 นายอลงกรณ� บํารุงเมือง
63153001716 นางสาวเรวดี เกษรขวัญ
63153001717 นางสาวพิสุทธิวรรณ โตะสัน
63153001718 นางสาวรอตีฮา สาและ
63153001719 นายธนกิจ เอกวานิช
63153001720 นายอัครเดช จันทร�เมือง
63153001721 นางสาวดาวน7อย สุกแปะเง7า
63153001722 นางสาวสุดา มาสารี
63153001723 นางสาวชาลิสา เหมสนิท
63153001724 นางสาวรตา บุญสนิท
63153001725 นายศุภณัฐ บรรจงสุทธ์ิ
63153001726 นางสาวธัญญารัตน� ศิริรักษ�
63153001727 นางสาวรจิตรา เอมโกษา
63153001728 นางสาวนรีกานต� เหมแก7ว
63153001729 นางสาวณิชกานต� ธรรมประดิษฐ�
63153001730 นางสาวจรัสศรี อุณาตระการ
63153001731 นายอภิศักด์ิ ศรีพุฒ
63153001732 นางสาวชเนตตี ศรีบุญนาค
63153001733 นายบัลลังก� บุญส$ง
63153001734 นางสาวสะอาดCะห� มะดาโอะ
63153001735 นายอาทิตย� เครือคํา
63153001736 นายเชาวัชร� ตรงจิต
63153001737 นางสาวอักษร สุวรรณรักษา
63153001738 นางสาวธัญวรรณ สุขนวล
63153001739 นางสาวสุมาลี แก7วฤทธ์ิ
63153001740 นางสาวธัญสิริ จันทร�ฝาก
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63153001741 นางสาวเฟาซียะห� ซาแซเลCาะ
63153001742 นายธีรกานต� ว$องเกษมสุข
63153001743 นางสาวยัสณี ปาแซ
63153001744 นางสาวจุธาทิพย� ย่ิงยง
63153001745 นางสาวปณัฐกานต� ศรีนวลขาว
63153001746 นางสาวฤทัยรัตน� รักษ�จิตร
63153001747 นางสาวอาฟ5ลดาว กอเดร�
63153001748 นางสาวยุพนาถ อินวรรณะ
63153001749 นางสาวหนึ่งฤดี โกสีย�
63153001750 นายสิทธิ สิทธิชัย
63153001751 นางสาวชนิสรา แต7มช$วย
63153001752 นางสาวดาวใจ ยูงทอง
63153001753 นายปภาวิน ป5Xนทองพันธุ�
63153001754 นางสาววรรณดี สําเร
63153001755 นางสาวณัฏฐนันท� เพชรรัตน�
63153001756 นางสาวสุวนันท� เพ็งเผา
63153001757 นางสาวระพีพรรณ จันทรัตน�
63153001758 นางสาวพิมลิล ทองโรย
63153001759 นางสาวธนาภรณ� จันทรา
63153001760 นางสาวพนารัตน� รัตนมณี
63153001761 นางสาวอมรรัตน� เพชรทองเกลี้ยง
63153001762 นางสาวผกาวรรณ สนหลCะ
63153001763 นางสาวอิจลาล สาแม
63153001764 นายไซฟูเลาะ อาแว
63153001765 นางนลินญา พรหมอินทร�
63153001766 นางสาวอัขขนา ยัญญางกูร
63153001767 นายศัสดา มณีศรี
63153001768 นางสาวธนาภา นะชาตรี
63153001769 นายวรวงศ� รอดเกลี้ยง
63153001770 นางสาวขวัญพิมล สงพุ$ม
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63153001771 นางสาวอนัญญา สุรินทร�
63153001772 นางสาวเกวรินท� เจCะอูมา
63153001773 นางสาวเจนจิรา จิตรสาธร
63153001774 นางสาวแวซูรียา ลาแห
63153001775 ว$าที่ ร.ต.หญิงนิภารัตน� พรหมหมวก
63153001776 นางสาววราภรณ� เพ็ชรพรรณ
63153001777 นางสาวดวงขวัญ หัสไทรทอง
63153001778 นางสาวสุนิตา ไชยเขียว
63153001779 นางสาววรรณธณี เทพเอียด
63153001780 นายอภิเชษฐ� หลงฮัน
63153001781 นางสาวภัทราวดี ศรีทองคํา
63153001782 นางลลิดา ซุ$นคง
63153001783 นางสาวปDทมา ยอสินธุ�
63153001784 นางสาวกัลทิมา ออมสิน
63153001785 นางสาวอัญชลี อุตรนาค
63153001786 นายศาสตราภัทร� สุวรรณโรจน�
63153001787 นางสาวภักดิพร บัวจันทร�
63153001788 นางสาวปDถยา อัตถกาญจน�
63153001789 นางสาวอวัสดา แดงคง
63153001790 นางสาวรุ$งทิวา ประดิษฐ�
63153001791 นางสาวกัญนิกา ยศกิจ
63153001792 นางสาวอรพัชร แซ$อุ$ย
63153001793 นางสาวอภิรดี สําราญ
63153001794 นางสาวอานาตี เล็งนู
63153001795 นางสาวกรรนิตา หลงโสCะ
63153001796 นางรุจิรดา กาดเส็น
63153001797 นายอัสมี สามะ
63153001798 นายดาลุดดีน บือโต
63153001799 นางสาวกมลชนก คงปาน
63153001800 นางสาวภัทร�ศจี เดิมหลิ่ม
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63153001801 นางสาวนูรียา ขุนดุหรีม
63153001802 นางสาวศิริพรรณ พวงเนตร
63153001803 นายภานุวิชญ� ครุทธามาศ
63153001804 นายพรเทพ สีดําอ$อน
63153001805 นางสาวสกุลทิพย� ศิริธีรรุ$งเรือง
63153001806 นางสาวสรัญญา แก7วไพบูรณ�
63153001807 นางสาวพัชรี คงเจริญโภชน�
63153001808 นางสาวอามาล สาและ
63153001809 นางสาวนูรอัยนี บือราเฮง
63153001810 นายภาณุวิทย� ทับพรหม
63153001811 นางสาววิภาดา รักทองจันทร�
63153001812 นายพงษ�พันธ� สุทธิปาโล
63153001813 นายสิรวุฒิ ลิ้มประยูรวงศ�
63153001814 นางสาวศิริพร ล$องแดง
63153001815 นายสุรวุท หวันประรัตน�
63153001816 นางสาวอวิกา จันทรชิต
63153001817 นางสาวรอหานา บากา
63153001818 นางสาววรัชยา สหะวิริยะ
63153001819 ว$าที่ รต.หญิงสุติมา อิสะโร
63153001820 นางสาวอุษา เลหนุด
63153001821 นางสาวอาอีเสาะ สาและมะ
63153001822 นายณฐพล กุณโรจร
63153001823 นายธนะชัย บุญนาค
63153001824 นางสาวมูรนี นิเงCาะ
63153001825 นางสาวอิลฮาม เจCะเตCะ
63153001826 นายอภินันท� เจCะฮะ
63153001827 นางสาววิราพร คงนวล
63153001828 นางสาวอัคลีมา ชายกุล
63153001829 นายธนากรณ� กําราญศึก
63153001830 นางสาวผ$องฉวี วันนา
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63153001831 นางสาวบัลกิส ฮะยีตํามะลัง
63153001832 นางสาวกิตติยากร แกล7วทนงค�
63153001833 นางสาวฑิฆัมภรณ� คงนก
63153001834 นายอัฟฟาน ขาม๊ิ
63153001835 นางสาววิเลขา ทองจารุแข
63153001836 นางสาวมูนา บิลลาเตCะ
63153001837 นางสาวยูซฮามูนีรอ อาแว
63153001838 นางสาวบุณยวีร� จันทร�เกตุ
63153001839 นางสาวศรัญญา โยะหมาด
63153001840 นายกล7าณรงค� สุขสุวรรณ�
63153001841 นางสาวพรนภัส สงแทน
63153001842 นางสาวสุกานดา ณีย�
63153001843 นางสาวฮาลีเมาะ กาซอ
63153001844 นางสาวอนุธิดา นิ่มนวล
63153001845 นางสาวจิราวรรณ อินทสโร
63153001846 นางสาวกามีละห� สามาแอ
63153001847 นายเฟาซี เกษา
63153001848 นางสาวสิรีธร ทิศสักบุรี
63153001849 นายฮูซัย หนูหัน
63153001850 นางสาวกมลกานต� ป5Xนแก7ว
63153001851 นางสาวนูรหนี หะเจCะแต
63153001852 นางสาวอุไรวรรณ ผอมป5ด
63153001853 นางสาวณัฐชนน ศรีบุญมา
63153001854 นางสาวอาอีเสาะ การี
63153001855 นายมูฮัมหมัดไซฟH เซ็งสะ
63153001856 นายอัครพล ช$วยเมือง
63153001857 นางสาวทวิพา ดวงสุวรรณ
63153001858 นายนิพนธ� เลี่ยมนิมิตร
63153001859 นางสาวซากีเราะ แวเด็ง
63153001860 นางสาวสุดารัตน� ศรีอ$อน
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63153001861 นางสาวชฎาภรณ� แปSนช$วย
63153001862 นางสาวสุดารัตน� จิตนุกูล
63153001863 นางสาวพาดีลา สาแม
63153001864 นางสาวมารีตา เตาวะโต
63153001865 นางสาวณิชกานต� สุวรรณอําภา
63153001866 นางสาวนีรชา โส7แหลม
63153001867 นางสาวนัซรียา สันหละ
63153001868 นางสาวรสสุคนธ� มูสิกะเจริญ
63153001869 นางสาวอภิชญา หิมมา
63153001870 นางสาวณัฐณิชา อาแวบือซา
63153001871 นายนัฐพล มุสิกรักษ�
63153001872 นางสาวกนกวรรณ บุตรมณี
63153001873 นางสาววนิดา ศักดา
63153001874 นางสาวฟาดีลCะห� งอปูแล
63153001875 นายธีรศักด์ิ สมปรีดา
63153001876 นายดุจไท ทองมาก
63153001877 นายปรเมศษ� ใจแก7ว
63153001878 นางณัฐกฤตา ชาญณรงค�
63153001879 นายพันธวิศ ศรีสุวรรณ
63153001880 นางสาวณัฐณิชา จิตมานะ
63153001881 นางสาววริษฐา คงสีพุทธ
63153001882 นางสาวสุภาวดี ชอบพิทักษ�
63153001883 นายนิซักรี สาเเละ
63153001884 นางสาวขนิษฐา มรรคาเขต
63153001885 นางสาวพัสตราภรณ� ฮะซา
63153001886 นางสาวฮาตีเกCาะ สมานสุหลง
63153001887 นางสาวรัชนิภา ทองจืด
63153001888 นายขจรเกียรติ ศรีพรหม
63153001889 นางสาวมุรณีย� หะยีกาเดร�
63153001890 นางสาวปลื้มใจ เตโช
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63153001891 นางสาวนูรนัสรีน ยากะจิ
63153001892 นายอนุภาพ แสนทวี
63153001893 นายณรงค�ชัย พรหมศิลา
63153001894 นางสาวธนาภรณ� มุสะกะ
63153001895 นางสาวเขมณิตชา กล่ําฉวี
63153001896 นางสาวสุนิษา มณีรัตน�
63153001897 นางสาววะจีฮ� หม่ินปาน
63153001898 นางสาวอารีนา วิมลจิตต�
63153001899 นางสาวป5ยะวรรณ อนันตสิทธ์ิ
63153001900 นางสาวปทุมพร หนูเรือง
63153001901 นายดนุวิชญ� ดิษฐ�คล7าย
63153001902 นางสาวนิตยา ครุวรรณพัฒน�
63153001903 นายวรวัฒน� รอดพิบัติ
63153001904 นางสาวกาญจนา เอียดชุม
63153001905 นางสาวจุฬาลักษณ� แก7วเกือบ
63153001906 นายกันตภณ คงประพันธ�
63153001907 นางสาวสุนิษา หมานนุ7ย
63153001908 นายวีรยุทธ วัฒนคีรี
63153001909 นางสาวซูรีนา บาเหะ
63153001910 นางสาวณฐพร ดีหมัด
63153001911 นางสาวสิริรัตน� คงสบาย
63153001912 นายคมเดช อินทรวารี
63153001913 นางสาวสวรรยา ไกรนุกูล
63153001914 นางสาวป5ยะนุช สังข�จันทร�
63153001915 นางสาวเจนจิรา รัตนพงศ�
63153001916 นางสาวยารียะห� หีมโตCะบCก
63153001917 นายอะฟานดี แว
63153001918 นางสาวศศิธร ฝDXงชลจิตร�
63153001919 นายอันวา ซีเซ็ง
63153001920 นางสาวอลิษา ก่ิงเกาะยาว
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63153001921 นางสาวกาญจนา ขุนศรี
63153001922 นางสาวมัญชุกร อินทร�แดง
63153001923 นางสาวโสภิตา หละหรูน
63153001924 นางสาวบัซลา เลาหสกุล
63153001925 นายภูรี สิงห�ทวีศักด์ิ
63153001926 นางสาวตัสนีม ดือราแม
63153001927 นางสาวอรอุมา พันธ�แก7ว
63153001928 นางสาวศิริภาวรรณ เพชรตีบ
63153001929 นางสาวธัญธิกา ทองบันดิษฐ
63153001930 นางสาวอัญนชา กวางทะวาย
63153001931 นายอรรณพล สังข�สุมล
63153001932 นางสาวอามานี มะบูเกCะ
63153001933 นางสาวจิรภา สุทธิรักษ�
63153001934 นางสาวพิชญานันท� เพชรมณี
63153001935 นางสาวกนกวรรณ จันทร�หนู
63153001936 นายพัชรพงศ� เรืองเพ็ง
63153001937 นายนัฐพล จันทร�แดง
63153001938 นางสาวสุไหวยCะ แดสา
63153001939 นายวรวุฒิ ขุนนุ7ย
63153001940 นางสาวนุศรา หนูสนิท
63153001941 นายพบทอง ทองเลิศ
63153001942 นางสาวดวงกมล จิตภักดี
63153001943 นายนราวิชญ� สุขนิตย�
63153001944 นางสาวนัฐณา ศรีสําราญ
63153001945 นางสาวอดิลลาห� ยะมา
63153001946 นายเจษฎา กามุสิก
63153001947 นางสาวมารีนี รายอลือแมะ
63153001948 นางสาวอรริชา หนูผัน
63153001949 นางสาวโนร�ฮายาตี เจะแว
63153001950 นางสาวสุวรรณี โพชสาลี
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63153001951 นางสาวสุลิสา แปะสุย
63153001952 นางสาวสวรรยา ดํานิ่ม
63153001953 นางสาวชุติมา คงสม
63153001954 นางสาวรอนี บิลหมุด
63153001955 นางสาวอาสือมะห� กอเน็ง
63153001956 นางสาวจารุวรรณ ถนนทอง
63153001957 นางสาวอุไรพร กลับเมือง
63153001958 นางสาวมนตร�วิภา วัฒนศิริ
63153001959 นางสาวซาร$า บอมะ
63153001960 นายณัฐพล สุกดํา
63153001961 นายมูฮัมหมัดฟาอิส ดอรอแม
63153001962 นางสาวซาร�วาตี นิจิ
63153001963 นายอานนท� แก7วสุข
63153001964 นางสาวเด$นศรี กาลานุสนธ์ิ
63153001965 นางสาวโนเรีย บือซา
63153001966 นายซารูดิง ดราแม
63153001967 นายกิจจา เกตแก7ว
63153001968 นางสาวนิธินันท� โกยโภไคสวรรค�
63153001969 นางสาวจันทิรา สุขทอง
63153001970 นางสาวสุวิมล รักช7าง
63153001971 นางสาวปริฉัตร ไตรวิริยวงศ�
63153001972 นายทัตตพันธุ� พูลเกิด
63153001973 นางสาวดารารัตน� รัตนโชเต
63153001974 นางสาวสุณิษา เอี่ยมสุข
63153001975 นางจุฑามาส ทองปรุง
63153001976 นายงามพล เทพเงิน
63153001977 นางสาววรัญญา คงเลิศ
63153001978 นางสาวทิพย�วรรณ รักการ
63153001979 นางสาวกนกวรรณ คงสําเร็จ
63153001980 นายอับดุลเลาะ สมาแล
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63153001981 นายฮัมดี แม
63153001982 นางสาวนูรฮายาตี มาหะ
63153001983 นางสาวรุ$งนภา ปากบารา
63153001984 นางสาวฮัสหนCะ เปาะวอ
63153001985 นางสาวกานต�พิชชา หนูเอียด
63153001986 นางสาวมุกมณี มาศพงศ�
63153001987 นางสาวปทุมภรณ� บุญญานุวัตร
63153001988 นางสาวมารีแย ลาเตะ
63153001989 นางนอนี บาซอ
63153001990 นางสาวกิตติวดี แลบา
63153001991 นางสาวรอกียCะ สังยาหน$าย
63153001992 นางสาวจุไรวรรณ ชุ$มชื้น
63153001993 นางสาวจุฑามาศ มุสิกะพันธ�
63153001994 นางสาวฮุสณา เหลาะหมาน
63153001995 นางสาวจุฑามาศ มหรรณพ
63153001996 นางสาวน้ําทิพย� สมทอง
63153001997 นางสาวรจนา เรืงจิตร
63153001998 นางสาวซูนีดา ดือราแม
63153001999 นายวรวุฒิ หลําดีน
63153002000 นางสาวชุติมณฑน� ณะไชยลักษณ�
63153002001 นางสาววิสสุตา สงจินดา
63153002002 นางสาวสุกัลยา ชูสิงแค
63153002003 นางสาวปาริษา เทพนรินทร�
63153002004 นางสาวขวัญใจ เก้ือเม$ง
63153002005 นางสาวเบญจมาศ คงเจ7าพุก
63153002006 นางสาวเสาวภา เกษดี
63153002007 นางป5Xนแก7ว ยกรัตน�
63153002008 นางสาวพลอย แจ7งวิโรจน�กุล
63153002009 นางสาวนูรียะห� ยูโซCะ
63153002010 นางสาวจอมใจ บุญกาญจน�
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63153002011 นายณัฐชนน ศรีสมโภชน�
63153002012 นางสาวฮูไซนะห� เฮ็งป5ยา
63153002013 นางสาวรวิการต� เพ็งอุบล
63153002014 นางสาวรัตนา สุริวรรณ�
63153002015 ว$าที่ รต.นิอาหามะ สะอิ
63153002016 นางสาวนุรฮา นิมิส
63153002017 นายสุไลมาน กะจิ
63153002018 นายภูริณัฐ เอียดรา
63153002019 นางสาวอาทิตยา ธาราฉาย
63153002020 นางสาวนูรไอนิง หะยีอาแว
63153002021 นายอโณทัย พบครุฑ
63153002022 นางสาวนลพรรณ ช$วยแสง
63153002023 นายจักรี สาแมบากอ
63153002024 นายฮากีม โรจนอุดมศาสตร�
63153002025 นางสาวมุสลีฮา หะยีบากา
63153002026 นางสาววัลทิยา จันทรสวัสด์ิ
63153002027 นางสาวฟาซียะห� ยูโซะ
63153002028 นางสาวนินาเดียร� จิตรประสิทธ์ิพร
63153002029 นายนภัทร ไชยรัตน�
63153002030 นายจุรินทร� เหล็มโสCะ
63153002031 นายอภิชัย สุชีพ
63153002032 นางสาวอรกช บัวชัย
63153002033 นางสาวยลาลักษณ� บีรู
63153002034 นางสาวสุดารัตน� อิกะศิริ
63153002035 นายณัฐชนนท� มณีโรจน�
63153002036 นางสาวพัชมน กรดเต็ม
63153002037 นางสาวป5ยนันท� อุดมศิลปK
63153002038 นางสาววิมลมาศ ฉิมแสง
63153002039 นางสาวอภิชญา จิระอํานวยเวทย�
63153002040 นางสาวปราณี ล$อสัน
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63153002041 นางสาวฟ5รดาวน� มะแตฮะ
63153002042 นายริฎวรรณ ยีตา
63153002043 นางสาวอาวาติฟ มะเยาะ
63153002044 นางสาวรัตนา กาสันต�
63153002045 นางสาวฮุซนา อีนะแร
63153002046 นางสาวลักษมณ ช$วยนุ$ม
63153002047 นางสาวตัสนีม มะแซ
63153002048 นางสาวพนิดา ดีหลิว
63153002049 นายธีรกานต� เชิงเชาว�
63153002050 นางสาวนฤมล ต้ันธนาภูวนัตถ�
63153002051 นางสาวเสาดCะ หัดขะเจ
63153002052 นางสาวโนรฮาฟHซา บินดอเลาะ
63153002053 นางสาวนาซนีน เจCะมะ
63153002054 นางสาวรวิสรา ชนะภัย
63153002055 นางสาวรุสนา แลแร
63153002056 นางสาวขวัญชนก อัมราทร
63153002057 นายวิเชียร ยอดมณี
63153002058 นางสาวบุณยาพร เกียรติไพบูลย�
63153002059 นางสาวกรรริการ� บุญมา
63153002060 นางสาวยาสุมิน จิตต�ปราณี
63153002061 นางสาวทิฆัมพร นิมิตานันท�
63153002062 นางสาวสุดารัตน� ดารายีสาฮอ
63153002063 นางสาววันวิสา ยอดราช
63153002064 นางสาวสุวรรณา ดําทิพย�
63153002065 นางสาวหทัยกาญจน� ดําแก7ว
63153002066 นางสาวจีรารัตน� นุเคราะห�วัด
63153002067 นางสาวศศิกานต� จันทร�เกตุ
63153002068 นายอภิฉัตร หนูฤทธ์ิ
63153002069 นางสาวนูรไอญาดาร� สาหลํา
63153002070 ว$าที่ร7อยตรีหญิงธนิดา ล$องพิชัย
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63153002071 นางสาวมูนา สาเมาะ
63153002072 นางสาวซารีพะ ดือมาลี
63153002073 นางสาวจตุทิพย� เพชรหนูเสด
63153002074 นางสาวนูรมา ดอรอนี
63153002075 นางสาวพรสุดา บิลละหีม
63153002076 นางสาวไซนับ อีบุC
63153002077 นายจักรพรรดิ เทพมณี
63153002078 สิบโทภาณุวิทย� แจ$มสวัสด์ิ
63153002079 นางสาวรจนา ชูฉางหวาง
63153002080 นางสาวธัญญารัตน� สุทธิธรรมรัตน�
63153002081 นายสาเหะการิม สาเหะอามิ
63153002082 นางสาวนันทนัช จิระจินดามณี
63153002083 นางสาววิลาวัณย� มาพล
63153002084 นางสาวป5ยะรัตน� สัจจา
63153002085 นางสาวสูไรยา สาอุ
63153002086 นายปราโมช วรรณบริบูรณ�
63153002087 นางสาวสุนิสา มณี
63153002088 นางสาวปาจรีย� รัตนพงศ�
63153002089 นางสาวชไมพร จีนเอียด
63153002090 นางสาวชุติยา เย่ียมแสง
63153002091 นางสาวภควรรณ ยืนยง
63153002092 นายภานุวัฒน� เรืองรักษ�
63153002093 นางสาวรุสนี เจCะอาแซ
63153002094 นางสาวซารียะ สาแมง
63153002095 นางสาวชนิกานต� ทิพวารี
63153002096 นางสาวคอลีเยCาะ สาและ
63153002097 นายวีระชัย จําเริญนุสิต
63153002098 นางสาวอรสา ยูนุ
63153002099 นางสาวนากีบะห� ดอฆอ
63153002100 นางสาวขวัญจิรา ไชยเภท
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63153002101 นางสาวเบญจรัตน� นะตีบ
63153002102 นายอดินันท� มะแซ
63153002103 นางสาววันวิสา แท$นบัติ
63153002104 นางสาวนิสรีน เระเบ็นหมุด
63153002105 นางสาวกุศลิน ศรีขาว
63153002106 นางสาวศิริพร มากประเสริฐ
63153002107 นางสาวฝาตีเมCาะ เสะและ
63153002108 นางสาวปาลิตา ปานแก7ว
63153002109 นายเกียรติยศ ผอมคง
63153002110 นางสาวซูลีฮา เจะหลง
63153002111 นางสาวซูวายบะห� สาและ
63153002112 นางสาวไซนะ มูเล็ง
63153002113 นางสาวหทัยรัตน� ฤทธ์ิภักดี
63153002114 นางสาวสุพัตรา ศรีนาชาติ
63153002115 นายนราธิป จันทรัตน�
63153002116 นางสาวลาตีปะ ดูแด
63153002117 นางสาวธิดา สังข�ทอง
63153002118 นายกษิภัท เค่ียมขาว
63153002119 นายวิษณุ สุราช
63153002120 นางสาวอาอีเสCาะ ยะโอะ
63153002121 นายอาษา เลขะผล
63153002122 นางสาวโสภิตา มณฑาทอง
63153002123 นางสาวเจนนิศา พัดคง
63153002124 นางสาวปาริฉัตร เดชดี
63153002125 นางสาวจุฑามาศ ชูรักษ�
63153002126 นางสาวอโรญา ทองสุข
63153002127 นางสาวนูรียCะ ยะผา
63153002128 นางสาวธิดารัตน� อินทร�ปราบ
63153002129 นางสาววริศรา หงษ�หิน
63153002130 นางสาวพรปวีณ� เกษรา
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63153002131 นางสาวธนัชพร โครธาสุวรรณ�
63153002132 นางสาวเปมิกา สาและห�
63153002133 นายสมศักด์ิ มณีรักษ�
63153002134 นางสาวบุษมาลี หมัดเจริญ
63153002135 นางสาวปวีณา สมจิตต�
63153002136 นางสาวสุธิดา สีผม
63153002137 นางสาวเจนจิรา อินสําราญ
63153002138 นายธนัตถ� เซ$งหิ้น
63153002139 นางสาวภัคอนัญญ� มากช$วย
63153002140 นางสาวศิวรัตน� แหมะหวัง
63153002141 นางสาวสุไรตะห� สะมาแอ
63153002142 นางสาวอภิญญา อับดุลตาเละ
63153002143 นางสาวรัตติกา กุหลาบวรรณ
63153002144 นางสาวอรอนงค� ขันทอง
63153002145 นางกรพินฐ� สรรพพันธ�
63153002146 นางสาวศิริพร มีแก7ว
63153002147 นายมูฮําหมัดซัมรี สาเระ
63153002148 นางสาวกนกกาญจน� เจCะเเอ
63153002149 นางสาวภาวนา จิตจารึกธรรม
63153002150 นายณัฐวรท แก7วไพบูลย�
63153002151 นางสาวนิตยา สุขพันธ�
63153002152 นายสหรัฐ สินทรัพย�
63153002153 นางสาวจุฑามาศ ดาวกระจาย
63153002154 นางสาวทิฆัมพร สุขรุ$ง
63153002155 นางฟารียา หะยีสาอิ
63153002156 นายฟูอาร� มือโด
63153002157 นางสาวมณฑิรา เตCะปูยู
63153002158 นางสาวมารีนา กาเดร�
63153002159 นางสาวไมลา มะดามิง
63153002160 นางสาวคอรียCะ บิลแหละ
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63153002161 นางสาวสุวดี ฤทธิเดช
63153002162 นางสาววริษฐา พุทธังกุโร
63153002163 นางสาวกนกวรรณ สุภาคํา
63153002164 นายเชิญชาญ ขาวซัง
63153002165 นายยงยุทธ เเดงบัว
63153002166 นางสาวเกศญาภา รักษาพล
63153002167 นางสาวภัทรีพันธุ� ชมเชย
63153002168 นายณภัทร สามนกฤษณะ
63153002169 นางสาวศรัญญา วิยะรัตน�
63153002170 นายภิรมย� ชูทอง
63153002171 นายอนุรัตน� ป5Xนปราณี
63153002172 นางสาวนูไอนี อีแน
63153002173 นางสุภาพร นิ่มถนอม
63153002174 นางสาวพรรณี หะยียาการียา
63153002175 นางสาวอรพรรณ ปาละหมีน
63153002176 นางสาวสุภาพร จันทร�เทพ
63153002177 นายวีรศักด์ิ เทพโยธิน
63153002178 นางสาวสูไวบCะห� ยาแม
63153002179 นางสาวกนกวรรณ เมืองสง
63153002180 นายฮานาพี วาแมง
63153002181 นายธนกฤษฏ์ิ จันทร�เงิน
63153002182 นางสาวธิติมา รักประทุม
63153002183 นายสถาพร แสงแก7ว
63153002184 นางสาวดาลัด บินอับดุรมาน
63153002185 นางสาวกิตยาภรณ� ธานะวัน
63153002186 นางสาววรรณอร จันอิน
63153002187 นางสาวอัจจิมา เหมือนพรรณราย
63153002188 นายพลพล ศรีเนตร
63153002189 นางสาวแวนูรีมะห� สะดี
63153002190 นายนิติพล คําจร
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63153002191 นางสาวนูรอัยนี มะยูโซCะ
63153002192 นายชัยพัฒน� ยอดอุดม
63153002193 นายอัมรัน ตาเห
63153002194 นางสาวจิรพร เทพศิริ
63153002195 นายณัฐพงศ� ดําสนิท
63153002196 นางสาวสิรีธร ชูเมือง
63153002197 นางสาวฟาตีเมCาะ หะยีนาแว
63153002198 นางสาวเปรมปรีด์ิ โพธ์ิศรีทอง
63153002199 นางสาววัลยา หมุดหวัน
63153002200 นางสาวขนิษฐา ยาชะรัด
63153002201 นายวัชรพงษ� อินสุวรรณ
63153002202 นางสาวเสาวณี ไข$เอ็ม
63153002203 นายอนุกูล วารินทร�รัตนบดี
63153002204 นางสาวปริญญา ว$องวัฒนวิบูลย�
63153002205 นายวชิระ วงศ�คําอินทร�
63153002206 นางสาวศรัญญา คงปาน
63153002207 นางสาวสุรัยญา ปะดุกา
63153002208 นางสาวพรพิมล สุขศรีแดง
63153002209 นางสาวซารียะห� ยูโซะ
63153002210 นางสาวสุรารักษ� ทองหยู
63153002211 นายวรวุฒิ ยังสังข�
63153002212 นางสาวปาวีณา หมัดเตCะ
63153002213 นายเอกบุรุษ เสมาพัฒน�
63153002214 นางสาวกฤติยา ราชเล็ก
63153002215 นางสาวแวเยาะ หะยีแวกือจิ
63153002216 ว$าที่ ร.ต.ประสิทธ์ิ เงินถาวร
63153002217 นางสาวCณัฐป5ยา เหตุทอง
63153002218 นางสาววิไล สว$างจันทร�
63153002219 นางสาวธนาภรณ� อรรถรัฐ
63153002220 นางสาวจุฑารัตน� พูนนวล
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63153002221 นายศิริวัฒน� ช$วยเนียม
63153002222 นางสาวฐิติชญา พรหมขวัญ
63153002223 นางสาวนูรไลนา กูมะ
63153002224 นางสาวอคีสราณีย� ดอเลCาะ
63153002225 นายธนทร ตันวิพัฒน�
63153002226 นายภูริภัทร ไฝทอง
63153002227 นางสาวนฤภร นุ$มศรีปาน
63153002228 นางสาวศิรินภา ชาลี
63153002229 นางสาววราภรณ� เสรีอภิวัฒน�
63153002230 นางสาววริศรา บุญเตโช
63153002231 นางสาวธมลพรรณลออ ขุนศรี
63153002232 นางสาวมัสลีนา ยูนุ
63153002233 นางสาวพรพิมล ดําศักด์ิ
63153002234 ว$าที่ ร.ต.หญิงสุภัสสร ไชยน7อย
63153002235 นางสาวอมรรัตน� เพ็งศิริวัฒนา
63153002236 นางสาวรัชนีกร คงแก7ว
63153002237 นางสาววรัญญา นิ่มนวล
63153002238 นางสาวพรพิมล อินทันแก7ว
63153002239 นางสาวมะลิวัลย� จิตตเสน
63153002240 นางสาวกัลยรัตน� จําเริญ
63153002241 นางสาวรออายู สาเล็ง
63153002242 นางสาวจรสพร สลีสองสม
63153002243 นางสาวคอดียCะ สลีมีน
63153002244 นางสาวเกศริน วิมลเมือง
63153002245 นางสาวภัครจิรา ช$วยชาติ
63153002246 นายชัยยันต� หนูผอม
63153002247 นางสาวทิวารัตน� เหล$าจีนวงศ�
63153002248 นางสาวสกุณา ศรีจรัส
63153002249 นายบุญยมินทร� ซารีมะแซ
63153002250 นางสาวดาวศิมา แซ$ต้ัง
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63153002251 นางสาวพิมพ�ศิริ บํารุงแจ$ม
63153002252 นางนูรอยฮาน มีสาดามะ
63153002253 นางสาวกัลยรัตน� ว่ันเส7ง
63153002254 นางสาวอริสา สลาม
63153002255 นางสาวเบญจวรรณ ชมรูปสวย
63153002256 นางสาวอาตีกCะ ยีหมะ
63153002257 นางสาวพัครู ดีเยาะ
63153002258 นางสาวสายทิพย� เม$งสุวรรณ
63153002259 นายมะยา หวังถึก
63153002260 นางสาวอาดาวียCะ อาหะมะ
63153002261 นางสาววนิดา ปานเพชร
63153002262 นายอภิชาติ จินดาวงษ�
63153002263 นางสาวเมวดี ห$อทอง
63153002264 นางสาวอัจฉรา แซ$อIอง
63153002265 นายปราโมทย� ชูพูล
63153002266 นางสาวนรีนวรัตน� ศานติสุทธิกุล
63153002267 นางสาววารีญา กุลมณี
63153002268 นายอดีนัน สาเมาะ
63153002269 นางสาวพิมพ�นิดา ชูทอง
63153002270 นางสาวนินาซีเรCาะ นิแวเลCาะ
63153002271 นางสาวณูไรณี สามะ
63153002272 นางสาวสุวิมล จงปรีชาหาญ
63153002273 นายอภิชัย เกตุสันเทียะ
63153002274 นางสาวชนวรรณ พุทธสุภะ
63153002275 นางสาววราลี ศรีเมฆ
63153002276 นางสาวกามีละห� โตCะมะ
63153002277 นางสาวปาริฉัตร ปราบพาลา
63153002278 นายภณ ตติยามณี
63153002279 นายวิวัฒน� สรรเพชร
63153002280 นางสาวภาวดี หมิดแสล7
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63153002281 นายพัฒนชัย ชูทอง
63153002282 นางสาวรณัชฤดี ปSองกันภัย
63153002283 นางสาวอลิสา หมัดอะดัม
63153002284 นางสาวอธิชา แพหมัด
63153002285 นายพงศธร สาครจิตต�
63153002286 นางสาวโสรยา แวบากา
63153002287 นางสาวฮัสนีรา ยCะห�
63153002288 นายซูฮัยมิง บือราเฮง
63153002289 นางสาวเบญจทิพย� ง$วนสน
63153002290 นายพงศ�บดินทร� รัตน�ทอง
63153002291 นายนิกูไซรี สาและ
63153002292 นางสาวนาวีราห� ลาเตCะ
63153002293 นางสาวฟาฮาดา วาแมดีซา
63153002294 นางสาวนิรวานา ลาเตCะ
63153002295 นายอิมรอน แซมิง
63153002296 นางสาวุสุวิชา จันทร�หอม
63153002297 นางสาวนิลาวรรณ ตรีมีน
63153002298 นายพิชZุตม� ศรีทองกุล
63153002299 นางสาววราภรณ� แซ$ก่ัว
63153002300 นายอรรถพล นุ$นยัง
63153002301 นางสาวเกตชีนีย� คําอ7าย
63153002302 นายณัฐวุฒิ คงสกุล
63153002303 นายสันติชัย เทพรัชนะ
63153002304 นางสาวอาอีชะฮ� เจะมะ
63153002305 นางสาวศิริรักษ� เส็นยีหีม
63153002306 นางสาวยาลีลCะ โตCะเย็ง
63153002307 นางสาวรัตน�ชิดา มุสิกพันธ�
63153002308 นางสาวไซนะ ลาเตะยามา
63153002309 นางสาวอรอนงค� ทองแท7
63153002310 นางสาวบงกช ชาตรี
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63153002311 นางสาวมารตี หมัดสี
63153002312 นางสาวมาเรียม ดอเลาะ
63153002313 นายเกมมนัส อธิบดี
63153002314 นางสาวชฎาพร จํานงค�
63153002315 นางสาวจริยา โตCะประดู$
63153002316 นายสุรศักด์ิ สุขเตCะ
63153002317 นายทัตพงษ� กสิวุฒิ
63153002318 นายอับดุลเลาะ คาระนิมิง
63153002319 นางสาวสตรีรัตน� เพ็ชรสุวรรณ�
63153002320 นางสาวนูรอาซีกีน แมเรCาะ
63153002321 นางสาวสกุณา คงสุวรรณ
63153002322 นางสาวพรสวรรค� เฉลิมยานนท�
63153002323 นางนุศรา หวันชิตนาย
63153002324 นางสาวธาราทิพย� วิศวะทรัพย�สกุล
63153002325 นางสาวแอนจิราห� เส็นอุมา
63153002326 นางสาวพิมพ�ไท พิมพ�ศิริ
63153002327 นางสาวภิญรดา นวลศรีทอง
63153002328 นางสาวณัฐธิดา ม่ันคง
63153002329 นางสาวณัชชา ล้ําลิขิตการ
63153002330 นายประสงค� ก่ิงวชิรา
63153002331 นายธนาธิป ทองสองแก7ว
63153002332 นางสาวขวัญเรือน ช$วยเกลี้ยง
63153002333 นางสาวรอยดา บีรู
63153002334 นางสาวฟ5ตราวาตี สาและ
63153002335 นางสาวประภาศิริ ละอองสม
63153002336 นางสาวมาเรียม อาแซ
63153002337 นายวรพจน� แก7วไฝ
63153002338 นางสาวโยธกา กระแสเทพ
63153002339 นางสาวมาสกะห� ซิโซCะ
63153002340 นางสาวโสธิยา รัตนพันธ�
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63153002341 นางสมปรารถนา อรรถหิรัญ
63153002342 นางสาวนิตยา สร7อยสังทอง
63153002343 นางสาวณัฏฐธิดา นาสวน
63153002344 นางสาวชัญญา สุขโสภา
63153002345 นางสาวสุภัชชา ขุนฤทธ์ิ
63153002346 ว$าที่ร7อยตรีประพงค�พันธ� ชูแก7ว
63153002347 นางพิราวรรณ สังข�เนียม
63153002348 นางสาวณัฐชา กาเส็มสCะ
63153002349 นายศาศวัต ศศิพิสุทธ์ิ
63153002350 นางสาวเสาวลักษณ� เรืองรุ$งโรจน�
63153002351 นางสาวพัชราภรณ� อัมราทร
63153002352 นางสาวพัชรพร วงค�ชู
63153002353 นายป5Uยวัฒน� พงษาการ
63153002354 นายกันตชน กําไลแก7ว
63153002355 นางสาวนันทวดี สิงโหพล
63153002356 นางสาวจารุภัทร เก้ือแก7วไพบูลย�
63153002357 นางสาวสาวิตรี พันแสน
63153002358 นางสาวเขมจิรา ผ$องแผ7ว
63153002359 นายภูริกรณ� คอร�
63153002360 นางสาวพาตีเมCาะ ขาเร็ง
63153002361 นางสาวธัญญลักษณ� นวลออง
63153002362 นางสาวจุฑามาศ ด7วงเก้ือ
63153002363 นางสาวณฐิกา เพ็งแก7ว
63153002364 นายวิทยา นะนุ7ย
63153002365 นายนราธร เพ็ชรแก7ว
63153002366 นางสาวณัฐธิดา วิริยะสัทธา
63153002367 นางสาวนุษรา มนูญดาหวี
63153002368 นางสาววิมพ�วิภา เทพบุตร
63153002369 นางสาวเทียนวรรณ หล$อทิพยพันธุ�
63153002370 นางสาวณัฐธิชา แก7วผลึก
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63153002371 นางสาววิมลรัตน� จันทพงศ�
63153002372 นางสาวศรุดา ประดาห�
63153002373 นางสาวฮายาตี เลาะเดะ
63153002374 นางสาวอมิตา ขาวสุด
63153002375 นางสาวศุภางค� เอี่ยมสําลี
63153002376 นางสาวจริญญา อนุรักษ�
63153002377 นางสาวนุรฮาสนี แมเราะ
63153002378 นายอาดีดัน หลงกาสา
63153002379 นางสาวสุนิสา ทองสงค�
63153002380 นางสาวศิรินภา เพ็ชรรัตน�
63153002381 นางสาวธิติยา ภูผาภักดี
63153002382 นางสาวยัสมีน เปาะจิ
63153002383 นางสาวเสาวนีย� สีนาค
63153002384 นายอนัส แวสอเฮาะ
63153002385 นางสาวพนัชกร สุวรรณโรจน�
63153002386 นางสาวสุนีย� ยูโซCะ
63153002387 นายธีระวัฒน� สุวรรณรัตน�
63153002388 นางสาวนาดา อินหมัน
63153002389 นายภาณุวัฒน� ธานา
63153002390 นางสาวมณิสร แซ$แพ
63153002391 นางสาวอาทิตยา ดํากระเด็น
63153002392 นางสาวฮะนาอ� อุศมา
63153002393 นางสาวรุจีมาศ หะมะ
63153002394 นางสาวจุฑารัตน� คงเมฆ
63153002395 นางสาวจิตติมา สุขสวัสด์ิ
63153002396 นางสาวขนิษฐา พรหมราชแก7ว
63153002397 นางสาวชวัลรัตน� ไชยทอง
63153002398 นางสาวราตรี ทองกับศรี
63153002399 นางสาวธัญทิพ ชุนเชย
63153002400 นางสาวฮายาตี ยูโซะ

หน7า 80 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153002401 นายอาติฟ สาเหาะ
63153002402 นางสาวณัฏฐณิชา ชํานาญนา
63153002403 นายเอกพล กาซอ
63153002404 นางสาววันวิสาข� ขลุ$ยกระโทก
63153002405 นางสาวจิราพัชร สุวรรณชาตรี
63153002406 นายอิดรีส เจCะมะลี
63153002407 นางสาวนูรีฮาน สามะ
63153002408 นางสาววรรณี รักไทรทอง
63153002409 นายพรพล จันทองพูน
63153002410 นางสุฮายนี หมะ
63153002411 นางสาวพารีดะห� สะแต
63153002412 นางสาวกัญฐภา จูงวงศ�
63153002413 นางสาวพัชราภรณ� หอยเขียว
63153002414 นายอับดุลเลาะ อาแว
63153002415 นางสาวจุฑามาศ อ$อนสุวรรณ
63153002416 นางสาวผกามาศ นาควิโรจน�
63153002417 นายอภิสิทธ์ิ สงทิพย�
63153002418 นางสาวฤดีรัตน� บุญทอง
63153002419 นางสาววิษา อิทธิสัน
63153002420 นางสาวปวริศา แก7วชื่น
63153002421 นางสาวบูสรอ ยะโกะ
63153002422 นายเสนีย� สุขเกษม
63153002423 นายสามารถ อาสมาน
63153002424 นางนงลักษณ� ศรีชัยนาท
63153002425 นางสาวณภัทธิรา ชํานาญฤทธ์ิ
63153002426 นางสาวชุดามาส บุญมี
63153002427 นางสาวนาซีฟาอ� เวาะผา
63153002428 นางสาวต$วนรุสนี จะปะกิยา
63153002429 นายอับดุลเราะมาน ตาเละ
63153002430 นางสาวนิอัมรีนา นิเลาะ
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63153002431 นางสาวเพ็ญพร บุญชู
63153002432 นางสาวอรนุช เปาะแต
63153002433 นางสาวชนินาถ หมอยา
63153002434 นางสาวชนิภรณ� กองถวิล
63153002435 นางสาวไซนุง เวาะแต
63153002436 นางสาวจิรินธร รัตนปฐม
63153002437 นางสาวสากีเรCาะ การี
63153002438 นางวิภาดา เหมจํา
63153002439 นายธาวิน เจนขจรเกียรติ
63153002440 นางสาวปDณฑิตา มณีอ$อน
63153002441 นางสาวศรัณยณี เล็มมณี
63153002442 นางสาวพรอุษณีย� ศรียาเทพ
63153002443 นายเจตดิลก แตงอ$อน
63153002444 นางสาวประภาพร คงสุวรรณ
63153002445 นางณัฐวรรณ� แก7วมณี
63153002446 นางสาวปรียานุช หนิมา
63153002447 นางกิตติยา อึ่งภัทรหิรัญ
63153002448 นายอับดุลฮาฟ5ซ มะสาพา
63153002449 นางสาวนิภาพร ยอดดี
63153002450 นางสาวสุภาภรณ� ทองนอก
63153002451 นายปDณณวิชญ� ด7วยเจ7ย
63153002452 นางสาวสุพัตรา ศรีวิมล
63153002453 นางสาวนัสรีฮะห� มะซง
63153002454 นางสาวอานิต7า ปุณธนัตถ�ธาดา
63153002455 นางสาวฮายูรา กาซอ
63153002456 นางสาวกัญญารัตน� พรหมเลข
63153002457 นางสาวรุ$งนภา สุนทร
63153002458 นางสาวชุลีพร เพชรโชติ
63153002459 นางสาวศุภาพิชญ� เทพบุรี
63153002460 นางสาวอัสมาอ� ยีตูวา

หน7า 82 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153002461 นายอภิวัฒน� วิเชียรวงศ�
63153002462 นายอับดุลฮากีม สะกานดา
63153002463 นางสาวนภัสสร สุคนธปฏิภาค
63153002464 นางสาวฟาราวาตี พันธ�หีม
63153002465 นางสาวนิตยา สุขเก่ียวแก7ว
63153002466 นางสาวศกุลตลา จิโอน
63153002467 นางสาวศิวนาถ ศรีษะน7อย
63153002468 นางสาววัทนวิภา ศักด์ิย่ิงยง
63153002469 นางสาววาธิณี ชีงามวัฒนะกุล
63153002470 นายอับดุลรอหะ สมายล�
63153002471 นางสาวอัซวานี อาแว
63153002472 นางสาวมาซีเตCาะ บือสา
63153002473 นางสาววิลันดา หวันชิตนาย
63153002474 นางสาวศิริรัตน� ทองแกมแก7ว
63153002475 นางสาวจิราภา โชรัมย�
63153002476 นางสาวนัจมีย� ลาทัพ
63153002477 นางสาวกฤษณา เบ็ญฤทธ์ิ
63153002478 นายสหรัถ สุวรรณนิมิตร
63153002479 นางสาวนัสรียCะ ดุหลํายะแม
63153002480 นางสาวมัจญดียะฮ� ดีนายัง
63153002481 นางสาวศศิธร ดีใหญ$
63153002482 นางสาวนฤมล รักษ�ณรงค�
63153002483 นางสาวนัสรียะห� สาและ
63153002484 นางสาวนาปHซะห� ดือราแม
63153002485 นางสาวเสริมศิริ หัวเขา
63153002486 นางสาววนิดา คงมณี
63153002487 นางสาวธิดานันท� พูนม$น
63153002488 นายกฤษดา พรหมอินทร�
63153002489 นางสาวสุรัญญา ศึกสม
63153002490 นางสาวบุณยาพร ย่ีหาญ
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63153002491 นางสาวผกากรอง จารณะ
63153002492 นายพัชระ พลรัตน�
63153002493 นางสาวฟ5ตรียะห� ยุนุ
63153002494 นางสาวศุภกาญจน� แก7วสองเมือง
63153002495 นางสาวอินทิรา บูนํา
63153002496 นางสาวอุษา กิจคลอน
63153002497 นางสาวนิรชา จันทร�เจริญ
63153002498 นางสาวณฐมน ทวีรัตน�
63153002499 นางสาวอรณี ส7มต้ัน
63153002500 นางสาวอัจฉริยา สีกรด
63153002501 นางสาวนูรฮีลาล นิเด็ง
63153002502 นางสาวสุวิมล ราชเล็ก
63153002503 นายคมศักด์ิ ย้ิมละไม7
63153002504 นางสาวนุสรีน อุสมา
63153002505 นางรัตน�ชณา คล7ายรัก
63153002506 นางสาวซูร�ยานา เวาะแล
63153002507 นางสาวฟารีดCะ จิสา
63153002508 นางสาวนูรุลฮูดา หะยีเลาะ
63153002509 นายกิติพงศ� คําอ$อน
63153002510 นางสาวกิตติมา ลาภอนันต�บังเกิด
63153002511 นางสาวณัฐกานต� หวานสนิท
63153002512 นางสาวอภิศมา คงประดิษฐ�
63153002513 นางสาวชนิกานต� สุวรรณ�
63153002514 นางสาวรอฮีหมCะ หาแว
63153002515 นางสาวรจนา รอดเข็ม
63153002516 นายพรพรหม ชูศรี
63153002517 นางสาวแสงรวี ทิพวัลย�
63153002518 นางสาวฐาปนี ชูจันทร�
63153002519 นางสาวศิรินภา คงรักษ�
63153002520 นายนพปพน พรหมเทพ

หน7า 84 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153002521 นายพัลลภ เตชะวัธน�วงศ�
63153002522 นางสาวมิสวานีย� กาเร็ง
63153002523 นายอาสีด สะอา
63153002524 นางสาวการีมะ มาหมะ
63153002525 นางสาวสารีปะห� โตCะอาแด
63153002526 นางสาวมารียัม มามะ
63153002527 นางสาวมณี แซ$ซํา
63153002528 นายจิรภัทร ฤกษ�นุ7ย
63153002529 นางสาวนิโรสนา ศรีตุลาการ
63153002530 นางสาวรุสนาณี เฮงตาแกCะ
63153002531 นางสาวอาณีรา มูดอ
63153002532 นางสาวหทัยรัตน� ดํารงค�ธรรม
63153002533 นายพงศ�พีระ คงตุก
63153002534 นางสาวน้ําทิพย� ลัภบุญ
63153002535 นายฮาซัน สาและ
63153002536 นางสาวพรรณภา อ$อนพรหม
63153002537 นางสาวปานิสรา สุตาติ
63153002538 นายเรืองศักด์ิ ไพชํานาญ
63153002539 นางสาวรัยนูน หะไร
63153002540 นางสาววรรณนิษา โชรัตโก
63153002541 นางสาวกานต�สินี ชุมทอง
63153002542 นายเพชร โอวาทฬารพร
63153002543 นายมูฮําหมัดอานันต� มะมิง
63153002544 นางสาวอรสรวง ทองนุ$น
63153002545 นายศิวนาถ พรหมจรรย�
63153002546 นายธีรฉัตร คําพลาย
63153002547 นางสาวกริณฑา เรืองสุวรรณ
63153002548 นางสาวจุติพร แท$นทอง
63153002549 นายชัชพล ชูทอง
63153002550 นายมัคฟูล อาลีมิง
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63153002551 นางสาวดลพร ส$งศรี
63153002552 นางสาวเสาวลักษณ� บัวพูล
63153002553 นางสาวปาริตา ถาวรสวัสด์ิรักษ�
63153002554 นางสาวสุธาวัลย� คันธิก
63153002555 นางสาวดุสิตา ไกรกิจการ
63153002556 นางสาวสิริกาญจน� พัตรา
63153002557 นางสาวสุภาวดี รอดบัวทอง
63153002558 นางสาวมนสิการ ชัยสิทธ์ิ
63153002559 นางสาวเพ็ญจิตร จันทวุฒิ
63153002560 นางสาววริยา ปลอดปล7อง
63153002561 นายนพฤทธ์ิ บุญสกันต�
63153002562 นายจิรกิตต์ิ ปทุมจุลานันท�
63153002563 นางสาวเปรมกมล หมอราช
63153002564 นางสาวสุทธิดา สุทธิการ
63153002565 นางสาวณัฐชนก ณ ถลาง
63153002566 นางสาวนิชนันท� สุขสุข
63153002567 นายธีระวุฒิ อิสสระ
63153002568 นางสาวป5ยธิดา เจียรวณิชชา
63153002569 นางสาวธนพร ขุนราช
63153002570 นางสาวนัจวา คาเดร�
63153002571 นางสาวรุสนีซา มามะ
63153002572 นางสาวสิริกานต� เสาวพรรณ
63153002573 นางสาวอังคณา ชุ$มชื่น
63153002574 นางสาวอภิชญา หนูเทพ
63153002575 นางสาวสุวีรยา อนุภาพ
63153002576 นางสาวฟาตีฮะห� โมง
63153002577 นางสาวอุมารินทร� แพทย�รัตน�
63153002578 นางสาวนิธิวดี ก่ัวพานิช
63153002579 นางสาวฟารฮานี มะละแซ
63153002580 นางสาวกฤติกร นวลปาน
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63153002581 นางสาวสาวิณี เรืองดํา
63153002582 นางสาวพศิกา แก7วจินดา
63153002583 นางสาวพัทธนันท� โตCะปลัด
63153002584 นางสาววีรยา นวลศรี
63153002585 นางสาวทิพยาภรณ� อินปลอด
63153002586 นางสาวณัฐธิดา สุขี
63153002587 นางสาวอานีซะ ลามอ
63153002588 นางสาวรุสนา แซะอามา
63153002589 นายจิรศักด์ิ กิจการ
63153002590 นางสาวมารีแย มิซายะลง
63153002591 นายไมตรี เกปDน
63153002592 นางสาวจิตรานุช จรัสวิชากร
63153002593 นางสาวศิวนาถ ทองรักษ�
63153002594 นางสาวนูรีซัน อาแซ
63153002595 นางสาวชุติกาญจน� พุ$มชัย
63153002596 นายศิษฏพล โกรณ
63153002597 นายธีรกุล ซ$อนกลิ่น 
63153002598 นางญาดา อาแล
63153002599 นางสาวศุภานัน รัตนสิงห�
63153002600 นางสาวอริสา ขาเดร�
63153002601 นางมนทิรา ประกอบสุข
63153002602 นางสาวธัญญรัตน� เทพวารินทร�
63153002603 นางสาวรุสนานีย� มะอีแต
63153002604 นายอะละวีย� เจCะมะ
63153002605 นางสาวฟารีดCะ เอ็มเซ็ก
63153002606 นางสาวพิชญาภรณ� ศรีโชติช$วง
63153002607 นางสาวอมราลักษณ� มัธยันต�
63153002608 นางสาวสุปราณี หวังยีเสน
63153002609 นางสาวมารียัม ตันหยงดาโอะ
63153002610 นางสาวคณิสนันท� จาตุประยูร
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63153002611 นางสาวกฤษฎาพร หวานเหลือ
63153002612 นายธนภณ ศรีเดชาพร
63153002613 นางสาวอารยา บิสนุม
63153002614 นางสาวทยาธร นิมิตรสุวรรณ
63153002615 นายสหฤทธ์ิ หมาดหลี
63153002616 นายกันตพงศ� มโนสถาพร
63153002617 นางสาวศุภาพัทธ� ต้ังแก7วเฉลิมวงศ�
63153002618 นางสาวสุมาลี มีสิน
63153002619 นางพัฒน�ธิดา นวลต้ิง
63153002620 นางสาวต$วนเกาซัร อัลอิดรุส
63153002621 นางสาวซูมัยยะห� ยะหริ่ง
63153002622 นางสาววรรณิษา สันจิ
63153002623 นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณชาติ
63153002624 นางสาวมCะพูเซCาะ มอลอเลCาะ
63153002625 นายมูฮัมหมัดอัรฟH ฮะ
63153002626 นางสาวโมธิมา เรียบสันเทียะ
63153002627 นางสาวช$อผกา นวลสมอ
63153002628 นายอัจฉริย� บุญยะวันตัง
63153002629 นางสาวมูซีเราะห� อีแต
63153002630 นางสาวเมทินี จันทรมิตร
63153002631 นางสาวอรทัย ก้ิมเส7ง
63153002632 นางสาวขวัญชนินทร� สุวรรณมณี
63153002633 นางสาวณิชาพัชร สุพรรณพงศ�
63153002634 นางสาวมุทิตา อิ่มทั่ว
63153002635 นายอับดุลอาซีส วาจิ
63153002636 นางสาวอิบตีซาม สะอารี
63153002637 นางสาวประกายทิพย� วังทะพันธ�
63153002638 นางสาวหนูรีซัน ยะโกCะ
63153002639 นางสาวณัฐริกา สุวรรณรัตน�
63153002640 นางสาวอามีนา อาแวกะจิ
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63153002641 นางสาวจิตมณี แซ$หลง
63153002642 นายสุลตาน มะสารี
63153002643 นางสาวอรวรรณ รัตนมุณี
63153002644 นางสาววิมลพรรณ พร7อมกิจจานนท�
63153002645 นางสาวป5ยธิดา แก7วนิตย�
63153002646 นายอาหามะปHซี ดือเระ
63153002647 นางสาวชุติกาญจน� อัมพวัน
63153002648 นางสาวณัฐกานต� นิลล7วน
63153002649 นางสาววรรณทกาญจน� ทองคง
63153002650 นางสาวปDญญ�ชลี หมวดมณี
63153002651 นางสาวอรพัน ดวงขวัญ
63153002652 นายณัฐวุฒิ เอียดฤทธ์ิ
63153002653 นางสาวพรศิริ เขม7นแก7ว
63153002654 นางสาวขวัญฤดี เพชรอาวุธ
63153002655 นายนัฏวุฒิ ดุกล$อง
63153002656 นางสาวโศรัยยา เงาะ
63153002657 นางสาวกูรัสเปHย กูจิ
63153002658 นายอิมรอน แสแลแม
63153002659 นายภัททพงศ� พงศ�อินทร�
63153002660 นางสาวธมลชนก พรหมศร
63153002661 นางสาววรรณภา นิ่มเนียม
63153002662 นางสาวเหนือตะวัน เศรษฐพงศ�
63153002663 นางสาวจันจิรา ขุนนุ7ย
63153002664 นางสาวกชพรรณ รอดถนน
63153002665 นางสาวมาลิษา บ$อสู
63153002666 นางสาวซูรียานา บินแม
63153002667 นางสาวนุชรี วิมาโร
63153002668 นางสาวพิชญ�ธิดา เซ$งรัตน�
63153002669 นายสุวิทย� อิสระพงศ�
63153002670 นางสาวฟSารุ$ง ปDญญาวัน
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63153002671 นายปุรเชษฐ� พรมชู
63153002672 นางสาวอิสราภรณ� เก้ือเสน
63153002673 นางสาวกุสุมา ชูช$วย
63153002674 นายพิฆเนศ ย่ีสุ$น
63153002675 นางสาวจุฬาลักษณ� วรดิษฐ�วงศ�
63153002676 นางสาวนัฐริกา บุญสินธุ�
63153002677 นางสาวสาวิตรี ชาติพงศ�
63153002678 นางสาวสุนิสา สาแมบากอ
63153002679 นางสาวอามานี บือแน
63153002680 นางสาวป5ยนุช กองเอียด
63153002681 นายวุฒิชัย แซ$อุIย
63153002682 นางรัฐกานต� นิลวรรณ
63153002683 นางสาวกาญฐิมา คาวิจิตร
63153002684 นางสาวศุนันต�ธิดา พรหมจรรย�
63153002685 นางสาวณัฐสิมา ละอองแก7ว
63153002686 นางสาวไซนุง บือราเฮง
63153002687 นางสาวณัฎฐิดา สุขสวัสด์ิ
63153002688 นางสุเพ็ญจันทร� ขําผุด
63153002689 นายชัชวาล จันทร�อินทร�
63153002690 นางสาวไอลดา หนูตะพงค�
63153002691 นางพิมพ�ชนก นามสมมิตร
63153002692 นายชลิต ชุมคง
63153002693 นายณัฐวุฒิ หลีเหร็ม
63153002694 นางสาวบาซีเราะห� แลแตบาตู
63153002695 นายธีรภัทร ศรีวงค�แวว
63153002696 นางสาววรรณิษา นอสืบ
63153002697 นางสาวนิลภัทรา เจษฎานนท�
63153002698 นางสาวชุติมา ชูศรี
63153002699 นางสาวพิชญา สุวรรณรัตน�
63153002700 นางสาวอัจฉรา ปานงาม
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63153002701 นายจารุภูมิ บุญเรืองขาว
63153002702 นางสาวเยาวภา พรหมจรรย� 
63153002703 นางสาวศิริลักษณ� เพชรชนะ
63153002704 นายตรีรยุทธ� แก7วจันทร�
63153002705 นางสาวชมภิศา เพชรสุวรรณ
63153002706 นายพันธกานต� วงศ�สิงห�
63153002707 นายปรัชญา หยังหลัง
63153002708 นางสาวปวีณ�นุช ด7วงสูงเนิน
63153002709 นางสาวทิพย�สุดา นิ่มเรือง
63153002710 นางสาวธัญชนก บุญเต็ม
63153002711 นายเสกสรร พรหมสุทธ์ิ
63153002712 นายอัดดานาน ปะดุกา
63153002713 นางสาวป5ยธิดา รัตนภูมิ
63153002714 นางสาวณัชกานต� โกศล
63153002715 นางสาวอนัญญา สุขเจริญ
63153002716 นางสาววศินี เวชพันธ�
63153002717 นางสาวมลฤดี เทพเงิน
63153002718 นางกุลชญา กุลถิรวงศ�
63153002719 ว$าที่ร7อยตรี หญิงจุฑาทิพย� บุญยก
63153002720 นางสาววนิดา นุ7ย เด็น 
63153002721 นายธวัชัชัย อ$อนศรีแก7ว
63153002722 นางสาวชนม�นิภา แซ$จอง
63153002723 นายวชิรภูมิ กาญจนะ
63153002724 นางสาวการีมCะ จอเอาะ
63153002725 นางสาวนูรอัสมานี สะแลแม
63153002726 นางสาวเอ็มตีนานทื แอแบ
63153002727 นางสาวภัครส พรหมจรรย�
63153002728 นางสาวชนาภรณ� ชุมภูทอง
63153002729 นายบัซรีย� บินโหรน
63153002730 นางสาววทันยา สุขเอียด
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63153002731 นางสาวสมฤทัย ไชยยันต�
63153002732 นางสาวชลิตา ยูงทอง
63153002733 นางสาวสุจิตรา ทองท$า
63153002734 นายฉัตรนพล หม่ันเจริญ
63153002735 นางสาวปพิชญา ปSอมสกุล
63153002736 นางสาวจุฑารัตน� จันทนา
63153002737 นางสาวนลินี ปรีชา
63153002738 นายอัมรินทร� สุวรรณโภคา
63153002739 นางเปรมิกา คงเพชร
63153002740 นายสุรัติ สังข�แก7ว
63153002741 นางสาวอภิญญา ด7วงคง
63153002742 นางสาวภัทรา อุสาพรหม
63153002743 นางจิรพร กันตังกุล
63153002744 นางสาวเยาวลักษณ� แสนทวี
63153002745 นางสาวกัญญารัตน� สะเมาะ
63153002746 นางสาวแวซง มะยิ
63153002747 นางสาวมัณฑนา วงศ�กําแหง
63153002748 นางกัลยา ขุนชี
63153002749 นางสาวยัสมี สาและ
63153002750 นางสาวสริตา ราชแปSน
63153002751 นางสาวพรพิมล บุญหวังช$วย
63153002752 นางวาสนา บุญศรีลาภ
63153002753 นางสาวขนิษฐา เจะสะแม
63153002754 นายณัฐภาส รักษ�วงศ�
63153002755 นางสาวธาราธิกุล แซ$หลี
63153002756 นางสาวโยธากา บุญศิริ
63153002757 นายรัฐพล ศักด์ินราวงศ�
63153002758 นางสาวพรณัชชา ลิ่มสถาพร
63153002759 นายฮารุสตัม มะ
63153002760 นางสาวกาญจนา จันทภาโส
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63153002761 นายกฤติน กาญจนอารี
63153002762 นางสาวนิชรี หลีอิ
63153002763 นางสาวอาทิตยา ฐานะพันธุ�
63153002764 นางสาวนงนภา สมุหเสนีโต
63153002765 นางสาวนูรฟาติน เงCาะเจCะยCะ
63153002766 นายอับดุลเลCาะ ตายงปากอ
63153002767 นางพัชญา จันทร�สว$าง
63153002768 นางสาวธนัชพร จันทสะโร
63153002769 นางสาวชมนาด วีระกิติกุล
63153002770 นางภัทราพร ภักดีชน
63153002771 นางสาวจุฑามาศ บัวทอง
63153002772 นายทวีศักด์ิ ไทรทอง
63153002773 นางสาวจุฬาลักษณ� แดงเพ็ง
63153002774 นางสาวนัสรีญา เจะมะ
63153002775 นางสาวนูรีซัน ดือเรCะ
63153002776 นางสาวชัชชุมา คํามณี
63153002777 นางสาวเกศนี พร7อมมูล
63153002778 นางสาวขนิษฐา ทับชุม
63153002779 นางสาวรอฮายา แวกะจิ
63153002780 นางสาวขวัญจิรา แสงสง
63153002781 นางสาวเรวิกา จันทร�ขุนพัฒน�
63153002782 นายวีรเดช บาเหมบูงา
63153002783 นางสาวฟารีดา สะแม
63153002784 นางสาวโรสนี ยะยอ
63153002785 นางสาวโสรยา ใบหา
63153002786 นางสาวสุดารัตน� โชคชูลี
63153002787 นางสาวสุจิตตรา มณเฑียรสุภา
63153002788 นางสาวพาณิภัค คงสําราญ
63153002789 นางสาวมาริษา ชิงแก7ว
63153002790 นางสาวจิราพร เทพมาก
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63153002791 นางสาวสมใจ ไชยหมาน
63153002792 นางสาวป5ยะรัตน� สะอีด
63153002793 นายอภิสิทธ์ิ เส็นหมาน
63153002794 นางสาวหทัยชนก แก7วเพ็ง
63153002795 นางสาวสุทธิดา สุวลักษณ�
63153002796 ว$าที่  ร.ต.หญิงอลิสา ไพโรจน�
63153002797 นายอาหะมัด ดือเระ
63153002798 นางสาวศิริวลี นกเอี้ยง
63153002799 นางสาววิยะรัตน� เดชสม
63153002800 นางสาวปDทมา ชนะบาล
63153002801 ว$าที่ร7อยตรีหญิงธนาภรณ� ดําจันทร�
63153002802 นางสาววิมลรัตน� หนูรอด
63153002803 นายอภิสิทธ์ิ หมาดตา
63153002804 นายอรรถสิทธ์ิ ก7อนสูงเนิน
63153002805 นางสาวอัจฉรา อินธานี
63153002806 นางสาวสุทธิษา สงขาว
63153002807 นางสาวณัฐณิชา เข7าะหมาน
63153002808 นางสาวสุธิดา ทองฉิม
63153002809 นางสาวกนกกาญจน� คงแก7ว
63153002810 นางสาววัชรินทร� บุญประกอบ
63153002811 นางฉ$าฝHดCะ จันสํารวม
63153002812 นางสาวกนกกัณฑ� ประสบพิชัย
63153002813 นางสาวรูฮานี เวียงจันทร�
63153002814 นายณัฐวัฒน� สุวลักษณ�
63153002815 นางสาวณัฐนิชา ขุนทอง
63153002816 นางสาวนูรีฮัน สาและ
63153002817 นางสาวนิวัรดา เจะดาโอCะ
63153002818 นางสาวสินีนาถ เกตุโชติ
63153002819 นางสาวฮารีดาร� อีเสาะ
63153002820 นางสาวโนรซีลา เจะโกะ
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63153002821 นางสาวอาอีซะห� ดือราแม
63153002822 นางสาวปลายฟSา สุรัตน�สัญญา
63153002823 นางสาวอนิตา หมินหวัง
63153002824 นางสาวณัฐชยา ขุนณรงค�
63153002825 นางสาวไฮฟะห� ยือกือมะ
63153002826 นางสาวจรัญญา บัวเนี่ยว
63153002827 นายอับดุลอาซิ มามุ
63153002828 นางสาวชัชชญา ม่ันชูพงศ�
63153002829 นายตอเฮ อาลี
63153002830 นางรัติกาล เปHยศรี
63153002831 นางสาวอทิตา พุ$มช$วย
63153002832 นางสาวยามีละห� กาปา
63153002833 นายกอบชัย สุขสะปาน
63153002834 นางนูรอัยซะห� เซ็งยี
63153002835 นางสาวประดับพร เจริญวงศ�
63153002836 นางสาวสุธาสินี บุตรมาตา
63153002837 นางสาวนูรฮาฟHรา อารอมะ
63153002838 นายฐิติวัชร� จิวะวัฒนาวนิช
63153002839 นางสาวศิรินาถ สุวรรณรัตน�
63153002840 นางฮานูนะห� อานัน
63153002841 นายศุภกิตต์ิ ภักดี
63153002842 นางสาวกัญฎาภัค เพ็ชรคง
63153002843 นายมะอามัน อาบูวะ
63153002844 นางสาวจุฑามาศ มูลตา
63153002845 นายดิฐิพัฒน� เวชรังษี
63153002846 นายวชิรวิทย� แซ$เฉ้ียง
63153002847 นางสาวลักขณา บุญแท$น
63153002848 นายธนภัทร ชูชื่น
63153002849 นางสาวศิริลักษณ� ฤทธิเดช
63153002850 นางสาวณัฐนันท� พงค�เจริญ
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63153002851 นายแพนดี อุสมัน
63153002852 นางสาวธนิตา พลอยสุกใส
63153002853 นางสาวอามีรา ยูโซCะ
63153002854 นางสาวกมลวรรณ หัสรังษี
63153002855 นางสาวสุภาวดี ชูยัง
63153002856 นางสาวชณิญา ชูเสน
63153002857 นางสาวอนิสา หาจัตุรัส
63153002858 นางธนนา สิงห�ทอง
63153002859 นางสาวมนัสนันท� สาแม
63153002860 นางสาวเนตรชนก แก7วคุ7มภัย
63153002861 นางสาวอัสมะห� สาและ
63153002862 นางสาวภัณฑิรา ชูหมวกโชติ
63153002863 นางสาวชัญญาภัค ศรีนุ$น
63153002864 นายจิรายุทธ� เจCะอีซอ
63153002865 นายไมตรี จันทร�มาศ
63153002866 นางสาวฮานีฟา หมัดนุ7ย
63153002867 นางสาวสุดารัตน� อุคะหะ
63153002868 นางสาวรัตนาวดี เพ็ชรศรี
63153002869 นางสาวอัสมะห� อูเซ$ง
63153002870 นางสาวฐานิกา รอดคงที่
63153002871 นางสาวปนัดดา หนูสีคง
63153002872 นางสาวรัสรินทร� ขุนทอง
63153002873 นางสาวพัชรินทร� เทพรักษ�
63153002874 นางอูมัยมะห� ดอรอเฮง
63153002875 นางวลัยลักษณ� กุลณรงษ�
63153002876 นายฮาฟ5ก หะยี
63153002877 นางสาวเรวดี รามชัย
63153002878 นางสาวฟาตีฮะห� ตาเห
63153002879 นางสาวศุภลักษณา จันทร�สงแก7ว
63153002880 นายอรรถกร บัวเลิศ
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63153002881 นายรติพงษ� รอดสวัสด์ิ
63153002882 นางสาวพรพรรณ โปณสุวรรณ
63153002883 นางสาวเสาวลักษณ� หนูพันธ�
63153002884 นางสาวณิรัชชา ฝาและ
63153002885 นางสาววรัณธรณ� สิทธิธนากุลรัตน�
63153002886 นางสาวศุภมัทณี ยาวาหาบ
63153002887 นายสายฟSา สุวรรณสาม
63153002888 นางสาวนลพรรณ หนูเซ$ง
63153002889 นายอับดุลอาซิส ยอดิง
63153002890 นายพรรษวุฒิ พรมทองบุญ
63153002891 นางสาวฮานัน เจะหลง
63153002892 นายธนธัช ภานุศิริวัฒนา
63153002893 นางสาวอนิตา หมัดอัด
63153002894 นางสาวณัชภรณ� รัตนไชย
63153002895 นายรีดูวาน ยีอามะ
63153002896 นางสาวภัศรา ขวัญนุ7ย
63153002897 นางสาวเจนจิรา คงสง
63153002898 นายกิตติพงศ� แก7วสุข
63153002899 นางสาวรสริน นิลมณี
63153002900 นางสาวขวัญฤทัย ศรีสุวรรณ�
63153002901 นางสาวมาเรีย กรูตามา
63153002902 นางสาวรอยฮาน เเวดาโอะ
63153002903 นายยาฮารี ยูโซCะ
63153002904 นางสาวศิริลักษณ� คงแก7ว
63153002905 นางสาวเพ็ญศิริ แก7วสุวรรณ
63153002906 นางสาวมาเรนา ชูเขียว
63153002907 นางสาวลัคนา วิชญกูล
63153002908 นางสาวนูรอาฟHยะห� ยาลา
63153002909 นางสาวพาอีซะห� โซะสกาแว
63153002910 นางกรรณิกา อินทองคํา
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63153002911 นางสาวอารดี สีเก้ือ
63153002912 นางสาววราภรณ� รัตนอุไร
63153002913 นายเมธี มงคลรัตน�
63153002914 นางสาวบุศณี บัวแก7ว
63153002915 นางสาวอภิญญา ชูช$วย
63153002916 นางสาวชวัลนุช สุขพรหม
63153002917 นายธรรมรัตน� ดํารงค�
63153002918 นางสาวฟาตีมะห� กริยา
63153002919 ว$าที่ ร.ต.หญิงกันยารัตน� แก7วใส
63153002920 นางสาวนงลักษณ� เก้ือกูล
63153002921 นางสาวซุรอยยา กาเซ็ง
63153002922 นางสาวป5ยะวรรณ นวลถวิล
63153002923 นางสาวสุธิดา ดิษฐสุวรรณ
63153002924 นางสาวฮัซวานี บือแนสะเตง
63153002925 นางสาวอรอุมา ส$งแสง
63153002926 นางสาววิมลศรี ศรีอ$อน
63153002927 นางสาวนูรอัญญา เจะโซะ
63153002928 นายมูฮัมหมัด หะยีสิต้ี
63153002929 นายพีระพล พงศ�อักษร
63153002930 นางสาวศิริพร ชูดํา
63153002931 นางสาวฮัสมัส ยูโซCะ
63153002932 นายก7องเกียรติ มาสะพันธ�
63153002933 นางสาวเสาวภา แสงมณี
63153002934 นางสาวธัญชนก คงบัน
63153002935 นายสาธิต เลิศวิทูรนันท�
63153002936 นางสาวสุธัญญา วรรณสันติกุล
63153002937 นางสาวสุธาสินี วงศ�ช$วย
63153002938 นางสาววรัญญา แสงจันทร�
63153002939 นางสาวอาหซูรา อาแวกะจิ
63153002940 นางสาวกรกาญจน� สุภัทรชัยวงศ�
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63153002941 นายศักรินทร� แก7วศรี
63153002942 นางสาวนัทธมน สุกเขียว
63153002943 นายอัลอิรวัน เด็งมายอ
63153002944 นางสาวยูนีตา กาแบ
63153002945 นายณัฐิวุฒิ แซ$ต้ัง
63153002946 นางสาวอภิชญา พัฒโน
63153002947 นางสาวซากูเราะห� ยูโซะ
63153002948 นางสาวคอยรียะห� มอลอ
63153002949 นายซากีรี บินเจCะฮะ
63153002950 นายเบญจพล บุญโท
63153002951 นายธีรวิทย� จิตรศิริ
63153002952 นางสาวศุภนิดา สาราบรรณ�
63153002953 นายเมธา สุนทรสิงห�
63153002954 นางสาวรุ$งอรุณ มูลทอง
63153002955 นางสาวโยธิตา สามะอาลี
63153002956 นางสาวซูใบดะห� หะยีสือมาแอ
63153002957 นางสาวทัณฑิชา ละม$อมงาม
63153002958 นายพีรพันธ� อรุณพันธุ�
63153002959 นายอาลิฟศักด์ิ สะนิ
63153002960 นางสาวมณีรัตน� ชาติสิริพิทักษ�กุล
63153002961 นางสาวธนภรณ� ศักด์ิแก7ว
63153002962 นายอารีฟ จานิ
63153002963 นายบูรฮาน มะลี
63153002964 นายภูวนันท� สุนทะโก
63153002965 นายจักรรินทร� จําปาศรี
63153002966 นางสาวซาวาตี ดือราแม
63153002967 นายเกริกเกียรต์ิ ชัยสุวรรณ
63153002968 นางสาวอัจจิมา อั้งโสด
63153002969 นางสาวผลดา ชูสิงห�
63153002970 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณ�
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63153002971 นางสาวสวรส แซ$ว$อง
63153002972 นายทศพล ลาวัณย�วิภู
63153002973 นางสาวรวิษฎา บุญวรรณโณ
63153002974 นางสาวอนุศรา สุวรรณธนู
63153002975 นางสาวอาดีละห� วาแม็ง
63153002976 นายเหล็กกล7า วิไลลักษณ�
63153002977 นางสาวณัฐจิรา เส็นเส็ม
63153002978 นางสาวเมลิสซอไซลา ตะอะดํ้า
63153002979 นางสาวนลินนิภา พิศาลวิริยกิจ
63153002980 นางสาวไซนะ เจCะเตCะ
63153002981 นางสาวจิรภา หิมรัตน�
63153002982 นางสาวเพชรพรรณี วสันต�
63153002983 นายฐิติพงศ� สายก้ีเส7ง
63153002984 นายซัฟวาน หะยีหะเต็ง
63153002985 นางสาวภรณ�ชนก อ$อนทอง
63153002986 นางสาวสุนิสา ตรุระจิตต�
63153002987 นางสาวนิฮัสณี แวดอเลาะ
63153002988 นายณัฐนนท� หวังสวาสด์ิ
63153002989 นางสาวภัทรนิษฐ� นิธิพัฒน�ชาตรี
63153002990 นางสาวโสชญา สิริป5ยะสิงห�
63153002991 นายวิศรุต เหล็มหมาด
63153002992 นางสาวศิริประภา สุขอยู$
63153002993 นางสาวจุฬาลักษณ� เหตุทอง
63153002994 นางสาวนฤมล หนูนคง
63153002995 นางสาวมาสนะ ดอนิ
63153002996 นายดลธรรม พรสวัสด์ิศิริกุล
63153002997 นางสาวนูรไอนี กาซอ
63153002998 นางสาวณิชกานต� ยอดสวัสด์ิ
63153002999 นางสาวฟาตีฮะห� อับซี
63153003000 นายภูรินท� พูลศิริ
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63153003001 นางสาวรุจิรา พิทย�ธนวัฒน�
63153003002 นางสาวฐิติวรรณ ช$างสาน
63153003003 นางสาวเบญจวรรณ หนูขาว
63153003004 นางสาวศิริภักด์ิ คงพลับ
63153003005 นางปารีดCะ แวอูเซ็ง
63153003006 นายอรรถสิทธ์ิ โกสุธรรม
63153003007 นางสาววริศรา ยาชะรัด
63153003008 นางสาวรุสมีนี ลาเตCะ
63153003009 นายปภังกร จงวัฒนไพบูลย�
63153003010 นางสาวพัชรา ทองวิไล
63153003011 นางสาวนารีดCะ สาและบิน
63153003012 นางสาวนูรญมีย� ใบกอเด็ม
63153003013 นางยุวดี นนทะสร
63153003014 นางสาวอารีญา เส็นสมมาตร
63153003015 นางสาวสุพรรษา เกศรินทร�
63153003016 นางสาวแวอัซมา แวมูดอ
63153003017 นางสาวฮานีซะห� เปาะแม
63153003018 นางสาวซูรีนา หะยีอุมา
63153003019 นางสาวประพิศ กุลบุตร
63153003020 นางสาวรุ7งตะวัน ชูนุ$น
63153003021 นางสาวรุสนี สะโอง
63153003022 นางสาวพรนภา เพ็ชรแก7วทอง
63153003023 นางสาวดารีนา บิลสมาน
63153003024 นางสาวเกตุวลี จันทรโชติ
63153003025 นายมูฮําหมัดไซฟู เปาะจิ
63153003026 นางสาวกชมน ชูชื่น
63153003027 นางสาวสุชาวลี ทองวิลาศ
63153003028 นางสาวคันธรส อุ$นปลอด
63153003029 นายวงศธร แสงอุบล
63153003030 นางสาวนูรไอนี เหร็มเหมาะ
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63153003031 นางสาวดาวนภา เต็มทุ$งคา
63153003032 นายฐิตินันท� สุปรานนท�
63153003033 นายมะดารี สาแม็ง
63153003034 นายอาดีล สีวัน
63153003035 นางสาวอาทิตพร พิใจดี
63153003036 นางสาวอนุสรท ใบดี
63153003037 นางสาวกัลยกร ลาภอนันต�บังเกิด
63153003038 นายอดินันท� ฮะยีบู
63153003039 นางสาวโสรญา บิลยะแม
63153003040 นางสาวธนพร ชูทอง
63153003041 นางสาวปDณชญา บุญตระกูล
63153003042 นายพันธวัช คงพรหม
63153003043 นางสาวกานต�ธิดา ทองขาว
63153003044 นางสาววลัยลักษณ� สุบรรณวงศ�
63153003045 นางสาวอาภากรณ� แก7วช$วง
63153003046 นายเด$นดนัย อันอตับ
63153003047 นางสาวจิตติมา ชูสังข�
63153003048 นางสาวนูรฟาดีลา สาเมCาะ
63153003049 นางสาวทัศนีย� มูณีนคร
63153003050 นายศรายุทธ จันทนพันธ�
63153003051 นายกิตติพงศ� ทองเกิด
63153003052 นางสาวสรัญญา เพชรหิน
63153003053 นางสาวศันศนีย� นิสอ
63153003054 นางสาวปพิชญา ศรประดิษฐ�
63153003055 นางสาวผกาวรรณ รักย่ิง
63153003056 นางสาวรสมาลิน บูหมิ
63153003057 นายภีมพศ ปาสุวรรณ
63153003058 นายอานนท� ชูชุม
63153003059 นางสาวศิริกัญญา จันทศรี
63153003060 นางสาวซอฟHยCะ หัสมัด
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63153003061 นายเด$นชัย ใหมชุม
63153003062 นายนรินทร� ชาติประสิทธ์ิ
63153003063 นางสาวสิริวิภา ประสมพงศ�
63153003064 นายกล7าณรงค� รู7เพราะจีน
63153003065 นายอิทธิฤทธ์ิ หนูแสง
63153003066 นางสาวทัตพิชา จันทร�ทอง
63153003067 นายชวพจน� สุขสวัสด์ิ
63153003068 นางสาวพรทิพา หนูเกิด
63153003069 นายสิทธิกร สังข�นุ$น
63153003070 นายนิพนธ� ประวาระณา
63153003071 นางสาวอรุณี เจะมะสอง
63153003072 นางสาวสาฟHลา ยูนุ
63153003073 นางสาวสุทธิรัตน� มูสิกพันธ�
63153003074 นางสาวอรชุดา ชัยธรรม
63153003075 นางสาววาฟาด บาราเฮง
63153003076 นางสาวนูรียา กาเสาะ
63153003077 นางสาวธุวพร รัตนมนตรี
63153003078 นางสาวนิซูไรดา มามะ
63153003079 นางสาวเบญจวรรณ สมสุข
63153003080 นางสาวกิสมีย� มะยูโซะ
63153003081 นายภาณุพันธ� ชีลั่น
63153003082 นายนันทวุฒิ พรหมทองนุ$น
63153003083 นางสาวอัสรียะห� สามะอาลี
63153003084 นางสาวนาอีมะห� แวยูโซะ
63153003085 นางสาวกนกวรรณ เข็มทิพย�
63153003086 นางสาวโสภิตา สุวรรณธาดา
63153003087 นายมีเพียร ศรีนวลเอียด
63153003088 นางสาวสุรีดา หลงจิ
63153003089 นางสาววิภารัตน� รักนุ7ย
63153003090 นางสาวธัญลักษณ� บุญแสง
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63153003091 นายอนุงพงษ� นาคพล
63153003092 นางสาวกาญติมา ฉ้ินน7อย
63153003093 นางสาวเพ็ญนภา แก7วอัมพร
63153003094 นายกฤษดา จันทร�เมธา
63153003095 นางสาวอัมภิกา เอี่ยมสุข
63153003096 นางสาวจินดารัตน� ไชยฉิม
63153003097 นายกวินท� ภัทรนุกูล
63153003098 นางจิราธร แก7วน7อย
63153003099 นางสาวกุลจิรา รักษ�วงศ�
63153003100 นางสาวสุวีณา บุญมี
63153003101 นางสาวนิรภาดา เสมอภพ
63153003102 นางสาวปวริศา เจยาคม
63153003103 นายเจนณรงค� ปลอดคง
63153003104 นายอํานาจ ศรีวิทัศน�
63153003105 นายอาซัน กรียอ
63153003106 นางสาวศศิธร จันสว$าง
63153003107 นางสาววนิดา ทิ้งปากถํ้า
63153003108 นางสาวปรัชญา คุณสุทธ์ิ
63153003109 นายฟ5กรี มาหะมะ
63153003110 นางสาวศิริภาวัลย� ลุนสําโรง
63153003111 นางสาวโนรมา เจะสะแม
63153003112 นางสาวพันธุ�ทิพย� พัทธธรรม
63153003113 นายอุสมาน มะดีเยาะ
63153003114 นางสาวเพ็ญนภา มูฮัมหมัด
63153003115 นางสาวจิรดา จรูญรัตน�
63153003116 นางสาวกัญญาณัฐ พันธนียะ
63153003117 นางสาวเกศิณี เจียรกุลสวัสด์ิ
63153003118 นางสาวกรวรรณ แซ$อุ$ย
63153003119 นางสาวฉัตรทริกา เจริญมาก
63153003120 นางสาวเฉลิมวรรณ ทองดํา
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63153003121 นางสาวฐิติภรณ� ศิริสมบัติ
63153003122 นางสาวรุ$งนภา เกษดี
63153003123 นางสาวทิราภรณ� มูสิกชาติ
63153003124 นางสาวกุลนาถ โชติไพรัตน�
63153003125 นายอัสฮาร� เละแม็ง
63153003126 นางสาวพิมพ�ปริยะเพริศ สมพงค�
63153003127 นางสาวสุภาพร ศรีทอง
63153003128 นางขนิษฐา ผ$องแผ7ว
63153003129 นางสาวป5ยะรัตน� มุสิกโร
63153003130 นางสาวดวงธิดา จันทร�อักษร
63153003131 นางสาวณัฐธิดา จงศรีวัฒนพร
63153003132 นางสาวนพมาศ โกศล
63153003133 นางสาวสินีนาฎ โรจนรังษี
63153003134 นางชนัชฎา ดินแดง
63153003135 นางสาวกัลยาณี ย7อยหมวก
63153003136 นางสาววิลาวัลย� จินดาดวง
63153003137 นางสาวณัฐชนก วีระพงษ�
63153003138 นางสาวศศิด7า เบ็นเหล็บ
63153003139 นางสาวปารีตา กามาเซCะ
63153003140 นางสาวศิริพร สุขอําไพ
63153003141 นางสาวเพชรไพริน เพชรสุวรรณ
63153003142 นางสาวอาทิยา ศิริวัง
63153003143 นางสาววาริษา บิลอะหลี
63153003144 นางสาวปารมี ศรีสุวรรณ
63153003145 นางสาวบุษมาศ ชูจักร
63153003146 นางสาวนาซีบCะ มูซอ
63153003147 นายมะลาซิ อีซอ
63153003148 นางสาวธัญญลักษณ� สุวรรณ
63153003149 นายพุธพร สกุลพงษ�
63153003150 นางสาวณัฐณิชา บัวมี

หน7า 105 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153003151 นางสาวสาวิกา บูสาเรCะ
63153003152 นางสาวสกาวใจ แก7วเพ็ชร
63153003153 นางสาวโนซูรายา มะเย็ง
63153003154 นางสาวเสาวนีย� บัวทิพย�
63153003155 นายภานุวัฒน� ช$วยสกุล
63153003156 นางนูรอัยณี องศารา
63153003157 นางสาวทศวรรณ ธรรมเพชร
63153003158 นางสาวปาริชาติ มณีโชติ
63153003159 นางสาวนูรอาตีกะ เงาะ
63153003160 นายภูวเดช เอียดคลองชี
63153003161 นางสาวมุสลีฮะฮ� มาสนิท
63153003162 นางสาวพัตนี หะยีดอเลาะ
63153003163 นางสาววันวิสาข� รัตนชัย
63153003164 นางสาวฟ5รดาว เจCะแบเฮง
63153003165 นางสาวสุนันญา พูลภิรมย�
63153003166 นางสาววรรณุษา บุญชูดํา
63153003167 นางสาวมาริต7า หลีหนุด
63153003168 นางสาวกรกนก พงศ�สกุล
63153003169 นางสาวฟ5รดาวส� วาหะ
63153003170 นางสาวกฐินรัชต� มัคกิติกาล
63153003171 นางสาวนันทนา นิกาเส็ม
63153003172 นางสาวปฐมพร ชัยมีบุญ
63153003173 นายฮารีส สามะเอะ
63153003174 นางสาวพัชรี หอมเกตุ
63153003175 นางสาวฉัตรธิดา สังขสัญญา
63153003176 นายนิรวิทธ� จันทะโร
63153003177 นางสาวกามารีเยCาะ ยาโม
63153003178 นางสาวนาดียา เจะสู
63153003179 นางสาววิสสุตา ไหรเจริญ
63153003180 นางสาววิภาภรณ� ชูจันทร�

หน7า 106 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153003181 นายศตวรรษ แสงแก7ว
63153003182 นางสาวณัฐวิกา แซ$เลี้ยว
63153003183 นางสาวอัฟฟะห� ซูซามา
63153003184 นางสาวฮัสลีนดา มีเหาะ
63153003185 นางสาวศันสนีย� มีเสน
63153003186 นางสาวชโลบล นาคะวิโรจน�
63153003187 นางสาวณัฐวดี มหาทอง
63153003188 นายตันติกร เพชรโชติ
63153003189 นางสาวพัชราพร ศรเกลี้ยง
63153003190 นางสาวเรวดี ศรีสุวรรณ
63153003191 นางสาวอรเพ็ญ เขียวเข็ม
63153003192 นางสาวปรียารัตน� ตระกูลมณี
63153003193 นางสาวอุไรรัตน� ป5Xนสุข
63153003194 นางสาวลดาพรรณ โมสิกะ
63153003195 นางสาวอรญา สมบูรณ�
63153003196 นางสาวขนิษฐา ดิษสระ
63153003197 นางสาววันทนีย� นวลแก7ว
63153003198 นางสาวไซดะห� กาเว
63153003199 นางสาวสายฝน ทองช$วย
63153003200 นางสาวเรวดี สีสุข
63153003201 นางสาวอนิสดา หนิสาเรCะ
63153003202 นางสาวปุญชรัสม์ิ ชื่นชม
63153003203 นางสาวสุกัญญา ขันนุ7ย
63153003204 นางสาวธนัญญา คงตุก
63153003205 นางสาวอามีเนCาะ ลือแมตูซง
63153003206 นางสาวณัฏฐธิดา แก7วพลอย
63153003207 นางเจนจิรา พิพัฒน�วรสกุล
63153003208 นางสาวสุปรีดา ดวงดารา
63153003209 นางสาวสันตนา กาเซ็ง
63153003210 นางสาวญามีลCะ หลงสมัน
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63153003211 นางสาวปณิดา ใจโต
63153003212 นางสาวรุสนี ดอเลาะ
63153003213 นายอนุวัฒน� มณีรัตน�
63153003214 นายณัฐวุฒิ ทองขนาน
63153003215 ว$าที่ร7อยตรีคมสัน รักษ�กําเนิด
63153003216 นายวรบรรณ สุรบรรณ�
63153003217 นางสาวรุจเรศ ชูสว$าง
63153003218 นางสาวฟHรดาวน� หะยียะพา
63153003219 นายพุฒิชัย ชัยทาน
63153003220 นางสาวปจิตรา คําวุ$น
63153003221 นายณรงค�ศักด์ิ วิลัยพงค�
63153003222 นายอารูดี อุมะ
63153003223 นางสาวนับเซาะ หวันดาหนี
63153003224 นางสาวพรพิมล พ$วงพี
63153003225 นายโสภณัฐ บุญขันธ�
63153003226 นางสาวอัสฮาณี บินฮิม
63153003227 นายรอกิบ ราเยง
63153003228 นางสาวอาซียะห� หมะหมุ
63153003229 นายอิมรอน บิลอาด
63153003230 นางสาวอนัญญา มณี
63153003231 นางสาวภริดา นารีรักษ�
63153003232 นางสาวธัญพิชชา แซ$วุ$น
63153003233 นางสาวรัตนาวดี โทโม
63153003234 นางสาวรัตนาวดี รักภักดี
63153003235 นางสาวอรนุช ปล7องอ$อน
63153003236 นางสาวพลอยลดา ทุ$นทอง
63153003237 นายฮีลมี การี
63153003238 นางสาวกานต�ชนก คําศรี
63153003239 นางสาวเพชรไพลิน กลับคง
63153003240 นางสาวพิมพ�ลภัทร ดําดี
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63153003241 นางสาววิมลสิริ อินทสุข
63153003242 นางสาวภัททิยา คีรี
63153003243 นางสาวเนตรนภา ไมตรีแก7ว
63153003244 นางสาวเจนจิรา แสงเงิน
63153003245 นางสาวเสาวลักษณ� ไชยแดง
63153003246 นายชัยนันท� มหรรณพ
63153003247 นางสาวกัญญาลักษณ� ชูคง
63153003248 นายรอฉีดี บ$ายศรี
63153003249 นางสาวณัฏฐณิชา จันทกูล
63153003250 นางสาวจิตสุดา ชัยเพชร
63153003251 นางสาวรัตติการ เหมมุน
63153003252 นางสาวอนิสา เวียงจันทร�
63153003253 นางสาวธันย�ชนก รุยัน
63153003254 นายชุณห� อินทมาโน
63153003255 นางสาวชญานิศ ชุมพุฒ
63153003256 นางสาวศิริรัตน� ชูทอง
63153003257 นางสาวซากียCะ เจCะเลCาะ
63153003258 นางสาวปวิตรา ปานกําเนิด
63153003259 นายนราธิป อาแว
63153003260 นางนุรอัยนี วัชระมาลา
63153003261 นางสาวอริสรา ทองศรีชุม
63153003262 นางสาวกนกวรรณ จิตเนียม
63153003263 นางสาวธันย�ชนก เพชรอยู$
63153003264 นางณธษา ต้ังประภาโภคิน
63153003265 นายธนาธร หนูคูขุด
63153003266 นางสาวนลินนิภา เฉิดฉ้ิม
63153003267 นางสาวรัชดา สีปูเตะ
63153003268 นางสาวรอฮานา ลาเตะ
63153003269 นางสาวฮาซวานี เจะอูเซ็ง
63153003270 นางสาวสิริวรรณ หีมเบ็ญสัน
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63153003271 นายวัฒนา ช$วยจันทร�
63153003272 นางสาวสุริยา พิฑูรย�ทอง
63153003273 นางสาวจรรจิรา แก7วมณีรัตน�
63153003274 นายสุเมธ หมูกาว
63153003275 นางสาวธัญรัตน� แสงสว$าง
63153003276 นายนราวิชญ� โสบุญ
63153003277 นางสาวกมลเนตร คงอุบล
63153003278 นางสาวสุพรรษา อินทสะโร
63153003279 นางสาวอนุสรา เรือนแก7ว
63153003280 นางสาวอรัญญา สารัส
63153003281 นางเรวดี รัตนพงศ�
63153003282 นางสาวอนัญญา ทองขาว
63153003283 นางสาวตัสนีม ขํานุรักษ�
63153003284 นายอานันท� หะยีหามะ
63153003285 นางสาวเจริญขวัญ เหมเด็น
63153003286 นางสาวนูรไอนิง หะยีอาแซ
63153003287 นายธนสาร จันทร�คง
63153003288 นางสาวพิช ชา กร โรจนกิจ
63153003289 นางสาวชุติมณฑน� อินตCะนิล
63153003290 นางสาวศิรินดา ละเต็บซัน
63153003291 นางสาวพรรษา พรหมอ$อน
63153003292 นางสาวฝนธิยา สาโมCะ
63153003293 นางสาวฐิมาภรณ� อาจนาฝาย
63153003294 นายกานตพงศ� เย7าดุสิต
63153003295 นางสาวฮานานี ปาแย
63153003296 นางสาวภัสรา เก็มเบ็ญหมาด
63153003297 นางสาววานีต7า บือราเฮง
63153003298 นางสาวสุตาภัทร ภัทรพงศ�พันธ�
63153003299 นางสาวอมีนา บือราเฮง
63153003300 นางสาวจิราวรรณ� ชนิดปลอด
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63153003301 นายนัตต�ภล พุทธโกษา
63153003302 นางสาวพสุธิดา ชูน7อย
63153003303 นางสาวบุษยมาส รัตนวงศ�
63153003304 นายพลากร เพ็ชร�สุวรรณ
63153003305 นางสาวสุพัตรา รอดกรง
63153003306 นางสาวนันทิศา ชาติพระพันธุ�
63153003307 นางสาวปริฉัตร กาญจนรัตน�
63153003308 นายธนาคม จันตรีวา
63153003309 นายนันทวัฒน� จิตรา
63153003310 นางสาวจุฬาลักษณ� โนะ
63153003311 นางสาวลีน$า สนิ
63153003312 นายศิวัช หลงหา
63153003313 นางสาวซาอีดะห� ตาเละ
63153003314 นางสาวซอลีฮะ ยาฝาด
63153003315 นางสาวมูนา สุวรรณ
63153003316 นางสาวจารุวรรณ แก7วมณี
63153003317 นายเตชพัฒน� ศรีขวัญ
63153003318 นางสาวพิมลพร บุญเพ็ง
63153003319 นายพรเทพ เกิดว่ัน
63153003320 นายอุลฟH มามะ
63153003321 นางสาวมาริสา ณรงค�รัตน�
63153003322 นางสาววริษฐา พรมจันทร�
63153003323 นายชลวิทย� มณีสะอาด
63153003324 นายสุรศักด์ิ ภักดีสุวรรณ
63153003325 นางสาวฮัสวาณี อาแว
63153003326 นางสาวชิดชนก มากคํา
63153003327 นางสาวสุไรยา นิยากะ
63153003328 นางสาวโสภาวรรณ บุญโรจน�
63153003329 นางสาวปุณยาพร เพชรรัตน�
63153003330 นางสาวจันวิณี ถนนทอง
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63153003331 นางสาวสิริยุพา สาแก7ว
63153003332 นางสาวพันวิภา พรหมจันทร�
63153003333 นางสาวสุภาพร ปราบสงคราม
63153003334 นางสาวนุจรี บ$าวแช$มช7อย
63153003335 นางสาวนิโซเฟHย นิมะ
63153003336 นางสาวสุทัตตา มาสังข�
63153003337 นางสาวอรสา ปานกลาย
63153003338 นางสาวจันจิราพร แซ$โค7ว
63153003339 นายตรีภพ เฉลิมพร
63153003340 นางสาวฮานัน หะยียะพา
63153003341 นางสาวเกศรา ซียง
63153003342 นางเบญจรงค� ปD[นสุขสวัสด์ิ
63153003343 นางสาวธัญลักษณ� รักษ�วงศ�
63153003344 นายนูรุตดีน หวันสาเมCาะ
63153003345 นางสาวลัดดาวัลย� ใส$ละม7าย
63153003346 นางสาวกัณฐมณี สองนา
63153003347 นางสาววรรณทญา หม่ืนเนียม
63153003348 นายสุไลมาน หะยีดือเระ
63153003349 นางปรมินทร� กาญจนหิรัญ
63153003350 นางสาวนุธิดา ชีวะพันธ�
63153003351 นางสาวรัตนา ตาซ่ือ
63153003352 นางสาวธนพร ประกอบดี
63153003353 นางสาวหทัยทิพย� บัวคง
63153003354 นางสาวรุสนีย� ซาแม
63153003355 นายสุกฤษฏ์ิ สุนทรกุมาร
63153003356 นางสาวอําไพ สุขขาว
63153003357 นางสาวอาภาศรี หลีเหล็ก
63153003358 นางสาวเกศสุดา ทองแก7ว
63153003359 นางสาวผกามาศ แก7วบุบโผ
63153003360 นางสาวนิโซเฟHย นิมCะ
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63153003361 นางสาวมารูนี สาแม
63153003362 นางสาวนิรมล พานิชชัยกุล
63153003363 นางสาวกนกกร แก7วทรายขาว
63153003364 นางสาวณัฐวรรณ จันชูทอง
63153003365 นางสาวเปรมวดี ดําหนู
63153003366 นายเกียรติศักด์ิ หน$อจันทร�
63153003367 นายศิวกร จันษร
63153003368 นายสมรักษ� เจCะสา
63153003369 นายวรุตม� ทองคํา
63153003370 นางสาวเจนจิรา เพชรศรี
63153003371 นายพรหมมินทร� ตรีไวย
63153003372 นางสาวอารีนี มะมิง
63153003373 นางสาวสุธิญา รุ$งสวัสด์ิ
63153003374 นายวสันต� อินทร�รักษา
63153003375 นางสาวนฤมล เดชณรงค�
63153003376 นางสาวนันทิตา พรหมณะ
63153003377 นางสาวภัทรลภา โมสิกะ
63153003378 นางสาวกัลยานี ชัยวิชิต
63153003379 นางสาวนาตาชา หมัดสา
63153003380 นางสาวณัฐชา สิงหพล
63153003381 นางสาวพริมา เพ็งพิต
63153003382 นายหิรัญ ไชยนุ7ย
63153003383 นางสาวลีน$า บิลหยา
63153003384 นางสาวสุทัศตรา ตรึกตราครบุรี
63153003385 นางสาวฐิตาภรณ� สีแก7ว
63153003386 นายจักรพันธ� มานะพันธุ�
63153003387 นางสาวสุรีรัตน� ผินรับ
63153003388 นางสาวธัญชนก แสงเอียด
63153003389 ว$าที่ร7อยตรีหญิงกาญจนา ชื่นกลิ่น
63153003390 นางสาวชลฤทัย คงสุวรรณ
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63153003391 นายนราธิปต� เอียดเจริญ
63153003392 นางสาวพัชรา โภชนุกูล
63153003393 นางสาวมนทกาล บัวหลวง
63153003394 นางสาวนฤมล เจริญสุข
63153003395 นางสาวจุฑาลักษณ� วิเชียรรัตน�
63153003396 นางสาวณัฐสุดา หนูสุด
63153003397 นางสุรีย�รัตน� มะกะทุง
63153003398 ว$าที่ร.ต.ทฤษฎี คงบุญ
63153003399 นายณัฐชนน ตระกูลบุญรอด
63153003400 นายพิพัฒน� ขันธาโรจน�
63153003401 นางสาวอัสมา หวันตุหมัน
63153003402 นางสาวสุณิสา เร$งรัด
63153003403 นางสาวธยานี เกตุแก7ว
63153003404 นายทวีป นาคอ$อน
63153003405 นางสาวจัสมิน มานะสุทธิ
63153003406 นายวรพล ดํามี
63153003407 นางสาวนันฑณา ไพบูลย�
63153003408 ว$าที่ ร.ต.หญิงวรรณพิมล สุขศิริวัฒน�
63153003409 นายธีรพร สายเสมา
63153003410 นางสาวพิมพ�ชนก แทนด7วง
63153003411 นางสาวนุสนี เจCะดอ
63153003412 นางสาวพัชราภรณ� แก7วมูณี
63153003413 นางสาวบุษมา ลีนิล
63153003414 นายอัสมิง มะแซ
63153003415 นางสาวพรปวีณ� มีสวัสด์ิ
63153003416 นายณรงค�ศักด์ิ สุขขวด
63153003417 นางสาวอารียา การดี
63153003418 นางสาวสุนิสา มาเส็ม
63153003419 นางสาวชนาภา ดีแก7ว
63153003420 นางสาวนามีเรCาะ สาดีน
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63153003421 นางสาวอามหนCะ ลามะทา
63153003422 นางสาวสุพีเรีย บุญวงค�
63153003423 นางนูรรา อารง
63153003424 นางสาวฮีดายะห� อาแวย่ีงอ
63153003425 นางสาววาสนา รอแม
63153003426 นางสาวภาวินี หยิกย่ี
63153003427 นางสาวณัฐศรา สุพรรณพายัพ
63153003428 นางสาวโรสนันต� อัมนีฮิยา
63153003429 นางสาวนูรีดาวาตี กาจิ
63153003430 นางสาววิชญาพร ขุนปราบ
63153003431 นางสาวศุรดา ถ$ายพงษ�กิจ
63153003432 นางสาวนฤมล เพชรรงค�
63153003433 นางสาวมนัสชนก ธรรมรัตน�
63153003434 นายอติมาน ดําสง
63153003435 นายสมเกียรติ สุขจันทร�
63153003436 นางสาวปาณิสราพัฐ เสร็จศรี
63153003437 นางสาวสุพรรษา ทองหนูนุ7ย
63153003438 นายชนัสนันท� ศุภศรี
63153003439 นางสาวสรพรรณ ณรงค�เดชา
63153003440 นางสาวพรชิตา เจริญศิลปK
63153003441 นางสาวการีมะห� สาและ
63153003442 นายณัฐวุฒิ ปวนธิ
63153003443 นางสาวอชิรญา ลายหมู$
63153003444 นางสาวรายา พรมเอียด
63153003445 นายสมิทธ� แก7วทอง
63153003446 นายณัฐวุฒิ วงษ�นา
63153003447 นางสาวหิรัญญา สุภเพียร
63153003448 นายมะสุกรี แมกา
63153003449 ว$าที่ร7อยตรีพงศกร ไทรทอง
63153003450 นางสาวสุดารัตน� เพ็ชรเพ็ง
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63153003451 นางสาวณิชินันท� สานุสันต�
63153003452 นายวีรวัฒน� รักดี
63153003453 นายชาญณรงค� นิลอนันต�
63153003454 นางป5ยะพร ทวีสิทธ์ิ
63153003455 นางสาวจุฑามาศ ทองขวัญ
63153003456 นางสาวนิสารัตน� นนทะพุทธ
63153003457 นางสาวประภัสสร มุขวัฒน�
63153003458 นางสาวนูรุลฮูดา ตรีมีน
63153003459 นายบัญชา ทีปจิรังกูล
63153003460 นายธนรรชน ปะลาวัน
63153003461 นางสาวอังคนา อุทัยรังษี
63153003462 นางสาวนุรไอนี บือราเฮง
63153003463 นางสาวสุดารัตน� หวังเกตุ
63153003464 นายศิวะนันตร� อินทกูล
63153003465 นายยูโซCะ สะมะแอ
63153003466 นางสาวเสาวนีย� ชิตชลธาร
63153003467 นางสาวศลิตา พรหมจันทร�
63153003468 นางสาวยามีละห� อาแว
63153003469 นางสาวปนัดดา หมัดสา
63153003470 นางสาวกมลวรรณ เรียบร7อย
63153003471 นางสาวกมลลักษณ� ขุนหลัด
63153003472 นางสาวนุสรา หนูเกิด
63153003473 นางสาวไอรดา หนูสงวน
63153003474 นางสาวสิริกร บุญพหุลา
63153003475 นายมณฑล ศรีสุวรรณ
63153003476 นางสาวจิราพร แก7วสุข
63153003477 นางสาววิภาดา หนูชูแก7ว
63153003478 นางสาวโศจิรัตน� แก7วคง
63153003479 นางสาวศศิวิมล ทิศสักบุรี
63153003480 นางสาวนิธิภรณ� พันธ�มี
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63153003481 นางสาวดาเนียล แลแดสรี
63153003482 นางสาวพิมพกานต� ปDจจันตวิวัฒน�
63153003483 นางสาวอานาตี หลีขาว
63153003484 นางสาวซูฮัยลา ยาโงะ
63153003485 นายเศรษฐวิชญ� คงขํา
63153003486 นางสาวบัณฑิตา แก7ววิจิตต�
63153003487 นางสาวกรกนก สะแลแม
63153003488 นางสาวนูรมา ตาเยะ
63153003489 นางสาวรีสานา เตCะ
63153003490 นางสาวนูรไอนี เด$นบุรณะ
63153003491 นายสิทธิพล มูลหาร
63153003492 นายอับดุลฮาฟHซ สาและ
63153003493 นางสาววัลยา แก7วศรีมาก
63153003494 นางสาววรัญญา ภู$เบญญาพงศ�
63153003495 นางสาวอลิญา มะรอเซะ
63153003496 นายธารินทร� บุญธรรม
63153003497 นายภาวัฑ ชโนวรรณ
63153003498 นางสาวอาอีซะห� สาแม
63153003499 นางสาวธัญศุภางค� ชุมพาที
63153003500 นางสาวสุดารัตน� จินดาดวง
63153003501 นางสุชาฎา เอ7งเถ้ียว
63153003502 นางสาวกัญจน�เพชร ทิพากรเกียรติ
63153003503 นางสาวกมลชนก แย7มสุวรรณ
63153003504 นางสาวิอรณิชา รําไพภักดี
63153003505 นางสาวไซหนับ ปDงแลมาเส็น
63153003506 นางสาวอามานี วาจิ
63153003507 นางสาวอัจฉรา ดําทิพย�
63153003508 นางสาวรัตติกาล จันทร�สุศรี
63153003509 นางสาวสุวรรณพา เม$งเอียด
63153003510 นางสาวธนสรณ� ภัทรนิตย�
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63153003511 นางสาวอาจรีย� ไชยแบน
63153003512 นางสาวมีนา ดําท$าคลอง
63153003513 นางสาวจิรัฐกาล ไชยวงศ�
63153003514 นางสาวปHญานันท� โพธ์ิเจริญรักษ�
63153003515 นางสาวพาตีเมCาะ ลางี
63153003516 นางสาวรัชฎาภรณ� ชูพันธ�
63153003517 นางสาวกนกวรรณ นราจร
63153003518 นางชนกวรรณ ป5Xนทอง
63153003519 นางสาวฟาตีเมาะ บือราเฮง
63153003520 นายวราชัย ศรีพิณ
63153003521 นางสาวลักขณาวรรณ วิบูลย�พันธ�
63153003522 นางสาวอัยย�ม่ี อิษฎ�มรรษ
63153003523 นายณพธีร� นวลนิ่ม
63153003524 นายธีรวุฒิ จินดารัตน�
63153003525 นางสาวป5ยะภรณ� อิ้วเส7ง
63153003526 นายณัฐพงศ� ขวัญแก7ว
63153003527 นางสาวมยุรี มะยาลา
63153003528 นางสาวมารียCะ ทิ้งน้ํารอบ
63153003529 นางสาวศิริกาญจน� ชวลิตสิทธิกุล
63153003530 นางสาวกาญจนา ศรีสุวรรณชะนะ
63153003531 นางสาวสุกัญญา รองสวัสด์ิ
63153003532 นางสาวยามีลCะ อิตํา
63153003533 นางสาวสุนันทา มาศมาน
63153003534 นางสาวรุ$งอรุณ สุขด7วง
63153003535 นางสาวสรัลดา ศรีสมัย
63153003536 นางสาวนารียา ดําท$าคลอง
63153003537 นางสาวอัจฉรา เพชรัตน�
63153003538 นายอับดุลเลาะ กามียอ
63153003539 นางสาวนรินทร ไฝทอง
63153003540 นางสาวสุนิสา ชูช$วยคํา
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63153003541 นายศุภกิจ บากา
63153003542 นางสาวดรรมาวรรณ มะเด็ง
63153003543 นางสาวนูรีดา นิมิส
63153003544 นางสาวนูรีดา ทาห$า
63153003545 นางสาวฌัชญา นิลพงศ�
63153003546 นางสาวกาญจนา รัตน�น7อย
63153003547 นายอนพัช สุวรรณสังข�
63153003548 นางนัยนา ทองโรย
63153003549 นางสาวจงกลณี อุดมกาญจน�
63153003550 นายภูวณัฏฐ� พุมมณี
63153003551 นางสาวณิชนันทน� ช$อกุหลาบ
63153003552 นางสาวเฉลิมพร ทองคํา
63153003553 นางสาวศาธิตา ดุลยกุล
63153003554 นางสาวเอราวดี พงศ�มานุรักษ�
63153003555 นางสาวหยาดพิรุณ เกิดทวีพันธ�
63153003556 นางสาวธิดารัตน� จันทร�ชนะ
63153003557 นางสาวธาวินี มะหมัดโหนด
63153003558 นางสาวมาริษา เกษตรกาลาม�
63153003559 นางสาวป5ยรัตน� เชิดชู
63153003560 นายสะการิยา สาอุ
63153003561 นางสาวอภิญญา ใสทอง
63153003562 นายวงศธร จงรักษ�
63153003563 นางสาวก่ิงกาญจน� ประสมสุข
63153003564 นางสาวศิริวรรณ หนูแดง
63153003565 นางสาวอาตีกCะ หมันหลCะ
63153003566 นางสาวเกศสุดา โชติมณี
63153003567 นายศักดา อินทร�แก7ว
63153003568 นางสาววัชรี อนุสาร
63153003569 นางสาวปาตีเมาะ มามะ
63153003570 นางสาวซาวียะห� สาแม
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63153003571 นางสาวสุปภาดา จิระแพทย�
63153003572 นางสาวจรรยาภรณ� ปงปDญญายืน
63153003573 นายวรรณศักด์ิ พลพันธุ�
63153003574 นายฮาซัน ดาโอะ
63153003575 นางเยาวรีย� ไชยม$อม
63153003576 นางสาวรสสุคนธ� หนูช$วย
63153003577 นางสาวชนิศา บุญส$งเฉลิม
63153003578 นางสาวพิมพ�ยาดา เกลี้ยงจิตร
63153003579 นางสาวอาจรีย� หมัดอาหลี
63153003580 นางสาวกุลกันยา รัตนชาติ
63153003581 นางสาวปDญชนันท� เลาหสกุล
63153003582 นางสาวมุขรินทร� ทองศรี
63153003583 นางสาวชมพูนุท นราองอาจ
63153003584 นางสาวรินรดา บินสมะ
63153003585 นางสาวซาลวาณี และเถาะ
63153003586 นางสาวอรวรรณ สารพันธ�
63153003587 นางสาววัชราภรณ� ลีลาวรกุล
63153003588 นางสาวพัฒน�นรี แก7วศรี
63153003589 นายยงยุทธ จริงภราดร
63153003590 นางสาวชาลินี พร7อมมูล
63153003591 ว$าที่ ร.ต.หญิงวาฑิตา บุญมณี
63153003592 นางสาวอุทุมพร ทองบุญยัง
63153003593 นางสาวปาลิตา เลียวลิ้ม
63153003594 นางสาวรัตติยา เพ็ชร  � วิโรจน� 
63153003595 นางสาวเฟาซียะห� แตแม
63153003596 นายชัชนันท� กรดแก7ว
63153003597 นางสาวดวงหทัย ปDญหยี
63153003598 นางสาวยูลีอิสมาวาตี สมาแอ
63153003599 ว$าที่ ร.ต.หญิงยุพาวรรณ อินนุรักษ�
63153003600 นายจิรภัทร ศรีแก7ว
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63153003601 นายรณชัย งCะสตูล
63153003602 นางสาวนภาภัทร� ศรีสุข
63153003603 สิบโทธันวา ยอดแก7ว
63153003604 นางสาวนาริซ$าร� หมัดหมัน
63153003605 นางสาววิชุดา สันอีด
63153003606 นายอรรถพล โชโต
63153003607 นางสาวชลธิดา เจCะจาโรจน�
63153003608 ว$าที่ร7อยตรีมูสา ดนหมาน
63153003609 นางสาวผาทิพย� จอเอียด
63153003610 นางสาวศยามล รัตนมณี
63153003611 นางสาวฮาบีบCะ หวังกูหลํา
63153003612 นางสาวนูรไอนี มะแซ
63153003613 นางสาวป5ยะดา ธรรมปรีชา
63153003614 นางสาวนุรจีฮาน เจCะมัน
63153003615 นางสาวศิขพรรณ อุดมรัตน�
63153003616 น.ส.วราพร มุณีรัตน�
63153003617 นางสาวอภิชญา นันทศร
63153003618 นายฟูเกียรติ อมรทรัพย�
63153003619 นายเกียรติศักด์ิ กุลชนะนิธิ
63153003620 นางบุษราภรณ� เสนาจิตร
63153003621 นางสาวนาราทิพย� ประทุมรัตน�
63153003622 นางสาวกันโซม สิงสาโร
63153003623 นางสาวนิภาภรณ� เวสโกสิทธ์ิ
63153003624 นางสาวฮานัท หะยีนาแว
63153003625 นายอาฮามัด กาเซง
63153003626 นางสาวธนิสสรณ� ถวัลย�ดํารงวิทย�
63153003627 นางสาวจันทกานต์ิ คีรีรัตน�
63153003628 นางสาวธันรวี ดําดี
63153003629 นางสาวซอฟHยะห� กาซา
63153003630 นางสาวธัญชนก ชูเดช
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63153003631 นางสาวชลิตา อรัญดร
63153003632 นางสาวกนกพร ยอดมณี
63153003633 นางสาวชลดา ฮะยียาหวา
63153003634 นางสาวกานต�ธิดา ศิลปทองคํา
63153003635 นางสาวศิริมาศ วุ$นแสง
63153003636 นายณัฐพงษ� ดําสม
63153003637 ว$าที่ ร.ต.ศิวะ ยงประเดิม
63153003638 นายฉัตรชัย ชัยพรพิพัฒน�
63153003639 นางสาวภัทราพร สุขเนาว�
63153003640 นางสาวปรมาภรณ� สุธีรภัทร
63153003641 นางวราภรณ� รอดชุม
63153003642 นางสาวสุทิศา สมจิต
63153003643 นางสาวสุมินตรา ม$วงงาม
63153003644 นางสาวสุวนันท� สาหมาน
63153003645 นายลุกหมาน ด7วงดล
63153003646 นางสาวสุทธิพร หนูวุ$น
63153003647 นางสาวธนันดา โตCะอิ
63153003648 นางสาวศศิธร หมัดเหลCาะ
63153003649 นางสาววานิตา เวาะแห
63153003650 นางสาวอามีเนาะ มะมิง
63153003651 นางสาวศิริลักษณ� โตCะหมาด
63153003652 นายอับดุลเลาะ กาซอ
63153003653 นายธีรกานต� ไฝ\นุ7ย
63153003654 นางสาวอาริษา ภูคลองจิตร
63153003655 นายศิรวิทจ� กาฬพันธุ�
63153003656 นายปฐมพงศ� อารีสุข
63153003657 นางสาวสุมารัตน� สุวรรณรัตน�
63153003658 นางสาวณฐวรรณ รองงาม
63153003659 นางสาวซัลวา สีเดะ
63153003660 นายบดินทร� บุญโยดม
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63153003661 นางสาวฮัสนะ กาแบ
63153003662 นางสาวกัลยา สิมมา
63153003663 นายวันชัย แป]ะเซ7ง
63153003664 นางสาวชุติมาพร ศรีสุรัตน�
63153003665 นายเอนกพงษ� หวังแอ
63153003666 นางสาวเฉลิมขวัญ หลิมแก7ว
63153003667 นางสาวอามีนะห� เจะปอ
63153003668 นางสาวณัฏฐวีร� ลิ่มสุนทร
63153003669 นางสาวอัจฉรินทร� ช$วยราชการ
63153003670 นายจรัสพงศ� สุวรรณพงศ�
63153003671 นางสาวนุสรา สะมะแอ
63153003672 นางสาวลาตีพCะ ยะโกCะ
63153003673 นางสาวยุสรอ สาเมCาะ
63153003674 นางสาวนูรีดา แวปูเตCะ
63153003675 นายจักรกฤษ แซ$เง$า
63153003676 นางสาวชลธิชา ศรีทอง
63153003677 นางสาวจันทร�จิรา ศรีสุวรรณ�
63153003678 นายวีรเดช รุ$งเรือง
63153003679 นางสาวอีสฮาม เจCะนิ
63153003680 นายวรวุฒิ เก้ือหน$วย
63153003681 นายธเนศ ทองประดับเพชร�
63153003682 นางสาวหวันฮามีดCะ ปดูกา
63153003683 นางสาววิริยาวดี ต$อผล
63153003684 นางสาวปลิตา หะยีดามัน
63153003685 นางสาวปานรุ7ง มีบุญ
63153003686 นางสาวนปภา ศิริรักษ�
63153003687 นายศรัณย� ขาวเนียม
63153003688 นายราเชนทร� ศิริวงศ�ขาวเผือก
63153003689 นางสาวป5ยมาภรณ� เก้ือนุ$น
63153003690 นายมูฮัมหมัด อาลี
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63153003691 นายอนุชา ซุ$นคง
63153003692 นายซูฮานัน อาแว
63153003693 นายพิสิฐ ทรงเลิศ
63153003694 นางสาวกัลย�สุดา ตุละ
63153003695 นางสาวศฤมล มากกําเนิด
63153003696 นายศุภวิชย� สุดเอียด
63153003697 นางสาวภัชภรณ� ไชยแก7ว
63153003698 นางสาวณิชกานต� พายัพทิวา
63153003699 นางสาวจรินรัตน� หัวเพ็ชร�
63153003700 นางสาวนูรไอนา อาแวกอแด
63153003701 นางสาวเกศสุดา สุขพลอย
63153003702 นางสาวปาหนัน จรเมือง
63153003703 นางสาวอาซียะห� วาหลง
63153003704 นายสืบสกุล ชนะสิทธ์ิ
63153003705 นางสาวณัฐติยา พรหมณี
63153003706 นางสมศรี ศรีทอง
63153003707 นายธราดล ต้ิงดํา
63153003708 นางสาวซารา โตCะหมาด
63153003709 นางสาวมัณฑนา วรรณรัตน�
63153003710 นางสาวเพ็ญประภา เจริญสวัสด์ิ
63153003711 นายวรวุฒิ ดํารัตน�
63153003712 นายปราชญ�ปริญ จันวดี
63153003713 นางสาวชนนิกานต� พูลแก7ว
63153003714 นางสาวเพ็ญวดี กาวชู
63153003715 นางสาวอัจฉรียา คงชูช$วย
63153003716 นายธนพงศ� วีระกุล
63153003717 นางสาวจุฑามาศ ทองทวี
63153003718 นางสาวจุฑามาศ จิตตวงค�
63153003719 นายทักษ�ดนัย หนูแก7ว
63153003720 นางสาวมัณฑิตา ยอดแก7ว
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63153003721 นางสาวนิรมล สุขเกษม
63153003722 นางสาวรอบีอาดาวียา สะแปอิง
63153003723 นางสาวสายฝน สุดชู
63153003724 นางสาวรุสนะห� สามอ
63153003725 นางสาวสุพิชญา คชกาญจน�
63153003726 นางสาวคณัสนันท� ทองอ$อน
63153003727 นางสาวสุธิณี ศรีจันทร�
63153003728 นายกิตติพล ศรีสุวรรณ�
63153003729 นางสาวกนกรัตน� สุวรรณนิมิตร
63153003730 นางสาวจันทิรา แก7วมีศรี
63153003731 นางสาวปฐมา จันทร�แดง
63153003732 นางสาวคุณัญญา เอี่ยมตระกูล
63153003733 นางสาวฝาริดา บัวนาค
63153003734 นางสาวสุดารัตน� ศรีนาค
63153003735 นางสาวศิวิเรียม บุญทอง
63153003736 นางสาววิลาสินี ทองอร$าม
63153003737 นายประวิทย� คงบุญทอง
63153003738 นางสาวอาอีเสCาะ เจCะมะ
63153003739 นางสาวณิชกานต� อาคาสุวรรณ
63153003740 นางสาวช$อผกา บัวลาแก7ว
63153003741 นางสาวจีราวัลย� ธิราช
63153003742 นางสาววิภาดา เพชรรักษ�
63153003743 นางสาวประภาภรณ� คงทะเล
63153003744 นางสาวจิราพร เพชรรัตน�
63153003745 นางสาวนิศารัตน� ธรรมพิพัฒน�
63153003746 นายวุฒนา มีเสน
63153003747 นางสาวสนทนา ตรีวัย
63153003748 นางสาวภาวดี มนตรี
63153003749 นางสาวกัสมา นวลสุชล
63153003750 นางสาวสารีปะห� ดือเลาะ
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63153003751 นายธนรุจ เปล$งจํารัส
63153003752 นางสาวกัลยารัตน� สวัสดี
63153003753 นางสาวปภัสรา หนูซ$อนทรัพย�
63153003754 นางสาวอาทิตยา ปานเผาะ
63153003755 นายฉัตรมงคล ยืนล้ํา
63153003756 นายชนาธิป ปริงทอง
63153003757 นางสาวนูรมี เจะหะมะ
63153003758 นางสาวซูไรมี ดารอนิง
63153003759 นางสาวลลิตา ว$องพิทักษ�
63153003760 นางสาวฟาตีนะฮ� หวันหวัง
63153003761 นางสาวซัลมา ดอเลาะ
63153003762 นางสาวธัญจิรา เจริญสุข
63153003763 นางสาวนารือเมาะ ท$าราด
63153003764 นางสาวณัฐนิชา ชูเชิด
63153003765 นางสาวนัดดาวัลย� จุลรอด
63153003766 นางสาวเทียนขวัญ บินดุเหล็ม
63153003767 นางสาวนิตยา แก7วกาญจน�
63153003768 นางสาวปุณยวีร� จงอักษร
63153003769 นายสิทธิศักด์ิ จันทร�คง
63153003770 นายอัสวัน อาลี
63153003771 นางสาวน้ําฝน บุญไพโรจน�
63153003772 นายคเชน อุทุมพร
63153003773 นายอัลนาส อดุลยศาสน�
63153003774 นางสาววรวีร� นวลศรีทอง
63153003775 นางสาวอมรรัตน� ตุลยสุข
63153003776 นางนูรีซาร� เจCะมิ
63153003777 นางสาววิภาพร ตราสุวรรณ�
63153003778 นางสาวภารดี ทิพย�กองลาศ
63153003779 นายจิรานุวัฒน� นิลสุวรรณ
63153003780 นายจักรพันธ� สุขเพ็ง
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63153003781 นางสาวจุฑานุช ตรุระจิตต�
63153003782 นางกัญจน�กนก พูนผล
63153003783 นายบาฮารี มะเห
63153003784 นางสาวปนิดา สะเละ
63153003785 นางสาวชฎาธร ชุมทอง
63153003786 นางสาวเจนทิรา เรืองศรี
63153003787 นายวิทยา ถาวรประสิทธ์ิ
63153003788 นางสาวจุฑารัตน� สมสุข
63153003789 นางสาววิลาวัลย� คงจํารูญ
63153003790 นายคํารณ เปHยศรี
63153003791 นางสาวกิติยา ซีระ
63153003792 นายทวีศักด์ิ ศรีทวีกูล
63153003793 นางสาวซาปHกา เงาะ
63153003794 นางสาวกัณฑิมา เกิดละเอียด
63153003795 นางสาวอรทัย เจริญทรัพย�
63153003796 นางสาวสุนิสา ทองชัย
63153003797 นางสาวฤทัยรัตน� แซ$ลิ่ม
63153003798 นายรอมดอน อาบCะ
63153003799 นางสาวนุจรา โสมเพ็ชร�
63153003800 นางสาววริศรา แผ$นพานิช
63153003801 นางสาวกานติมา เทพรักษ�
63153003802 นางสาวมาลิณี สังข�ทอง
63153003803 นายอิสมาแอล อุสนุน
63153003804 นางสาวภาวดี เรืองดิษฐ�
63153003805 นางสาวปภาวดี ใสแวว
63153003806 นางสาวลูกปลา จิตต�พันธ�
63153003807 นางสาวสุดารัตน� ช$วยแก7ว
63153003808 นางสาวนูรซุรญาณี สามะอาลี
63153003809 นางสาวภาณินี ช$วยมี
63153003810 นางสาวอังคณา เสนปาน
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63153003811 นางสาวตักวา สือแลแม
63153003812 นายธีระพัฒน� ชูเกลี้ยง
63153003813 นางสาวปณัฐฎา อินทองมาก
63153003814 นางสาวกวินธิดา หมัดสี
63153003815 นางสาวรัตนประภา ธรรมใจ
63153003816 นางสาวกัณฑ�ธิมา ณ พัทลุง
63153003817 นางสาวรวีวรรณ ไกรสาตร�
63153003818 นางสาวอรวรรณ คงนาลึก
63153003819 นายลุกมัน มาแจ
63153003820 นายปDฐกรณ� เมตตาริกานนท�
63153003821 นางสาวสิรินทรา ทองมา
63153003822 นายมูฮัมหมัดซาฮีด ตาเฮ
63153003823 นางสาวแพรว แก7วสลับศรี
63153003824 นางสาวฮาซมะฮ� อีเเตมาโมง
63153003825 นายกิติศักด์ิ คงธานี
63153003826 นายรัชธิชัย ลายหมู$
63153003827 นางสาวซารีนา ปาลายา
63153003828 นางสาวภัคจิรา นิลมานัตต�
63153003829 นางสาวบีณา หีมเบ็ญสัน
63153003830 นายธัญวริศร� รสจันทน�
63153003831 นางสาวสุไฮลา วาเตCะ
63153003832 นางสาวกมลชนก แปSนด7วง
63153003833 นายกฤษณ ทวีสุต
63153003834 นางสาวทวินันท� วรรณทวี
63153003835 นางสาวมูนีเราะห� จะปะกียา
63153003836 นายภานุวัฒน� หัวเพ็ชร�
63153003837 นางสาวสุธาทิพย� หลําเส7ง
63153003838 นายปรกวี กล$อมเมือง
63153003839 นายฮูไซฟH เจะอุบง
63153003840 นางสาวอิลฮาม อับดุลเลาะ
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63153003841 นางสาวนัจมีย� เส็นติระ
63153003842 นางสาวสุปวีณ� มาศคีรีวงศ�
63153003843 นายนันทพงศ� มูเก็ม
63153003844 นางสาวหงษ�ชนก ประยูรหงษ�
63153003845 นายยศพัทธ� ท$าศร
63153003846 นายโมไนย� ไชยวรณ�
63153003847 นางสาวนิอามีเนาะห� แวดอเลาะ
63153003848 นางสาวนุรียะห� แมโจหะ
63153003849 นางสาวอุษา และสุบ
63153003850 นางสาวรังสิมา ทองทราย
63153003851 นายอรุณ สุวรรณมณี
63153003852 นายณัฐพร ทองสม
63153003853 นางสาวณัฏฐ�นรี สังข�แก7ว
63153003854 นางสาวจิตสุภา เผือกจีน
63153003855 นางสาวสุรัตน�วดี แสงศรีจันทร�
63153003856 นายพีร� วัฒนวงศ�อนันต�
63153003857 นางสาวอนรรทิยา สุวรรรณวงศ�
63153003858 นางสาวริษฎา เพชรสุวรรณ
63153003859 นายเอกพงศ� บุตรมาตา
63153003860 นางสาวปวรรณรัตน� เจCะสแม
63153003861 นายณัฐวุฒิ ล$องพริก
63153003862 นางสาวณัชวา กาเจ
63153003863 นายสถาพร แก7วชูศรี
63153003864 นายวิโรจน� มากเตรียม
63153003865 นางสาวมัณฑกานต� ชาญชัยวีรพรม
63153003866 นายศิวกร คล7ายดอกจันทร�
63153003867 นางสาวสุรัยญา แวหะยี
63153003868 นางสาวนิตยา อะบูเห็ด
63153003869 นางสาวกวินนาถ สุขเอียด
63153003870 นางสาวรังสิตา โตCะกาพอ
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63153003871 นายสาธิต เสน$ห�
63153003872 นางสาวขนิษฐา ดีใจ
63153003873 นายวรัญZู ชูหะรัญ
63153003874 นางสาวนุรฮาตีฟา อับดุลตาเละ
63153003875 นางสาวรัตติกาล กาญจนเเก7ว
63153003876 นางสาวกฤตยา ศิธราชู
63153003877 นางสาวอัสมาร� บาซอ
63153003878 นางสาวอังคณา กาญจนพานิช
63153003879 นางสาวพรทิพย� ทองจะโปะ
63153003880 นายธนกร ช7างพลาย
63153003881 นางสาวศิรินาถ ฤทธิบูรณ�
63153003882 นายพงศกร แก7วหนูนา
63153003883 นายศรัณยู ปฐมรัตน�
63153003884 นางสาวลักขณา เส7งสีแดง
63153003885 นางสาวณญาอินทุ� ด7วงแก7ว
63153003886 นางสาวณัฐชา อักษรเนียม
63153003887 นายอมเรศ อรรถสุทธิสิน
63153003888 นางสาวซีตีคอดีเยาะห� สายวารี
63153003889 นางสาวรูสมานีซา ปะดอมะ
63153003890 นางสาวศรัณญาพัชต� พุทธชรกาญจน�
63153003891 นางสาวชลธิชา สารภาพ
63153003892 นางสาวนูรมี วาเงาะ
63153003893 นางสาววนัศรินทร� เกษมพิมลพร
63153003894 นางสาวอรุณรัตน� ฤทธิกุล
63153003895 นางสาววารุณี หีมโตCะเตCะ
63153003896 นางสาวมาริสา อุปชิต
63153003897 นางสาวปวีณา สะหยา
63153003898 นางสาวกุลธิดา บุญแก7วคง
63153003899 นางสาวสุภาพร โค7ยเซ$ง
63153003900 นางสาวฉัตรชฎาพร ทองมา
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63153003901 นายธีรเมธ เสียงดัง
63153003902 นางสาวจุฑาทิพย� อ$อนชาติ
63153003903 นางสาวจุฑาภรณ� อาดํา
63153003904 ว$าที่ร7อยตรีหญิงศรีสุดา นวลมุสิก
63153003905 นายวรวัฒน� แซ$คู
63153003906 นายทรงศักด์ิ บุญศิริ
63153003907 นางสาวพัสราภรณ� ละใบสอาด
63153003908 ส.ต.ต.นรินทร� บิลสัน
63153003909 นางสาวฉัตรฑริกา ไข$เอ็ม
63153003910 นายอดิศักด์ิ กิติสาโร
63153003911 นางสาวชรินดา ถาวรวรกุล
63153003912 นายชาญณรงค� ป5Xนทอง
63153003913 นางสาวศรัญญา ลายู
63153003914 นางสาวพิมลนาฏ ศรีใส
63153003915 นางสาวนาสูฮา เจะแต
63153003916 นางสาวจิราภรณ� เล็บกะเต็บ
63153003917 นางสาวนาซีฮะห� ปาแนมCะ
63153003918 นางพรพรรณ แท$นมาก
63153003919 นางสาวยามีละห� กาเร็ง
63153003920 นางสาวแวซากียะห� วานิ
63153003921 นางสาวอดิศา แสงนพรัตน�
63153003922 นางสาวบาซีเราะ สาแม
63153003923 นางสาวคอรีเยาะห� ดาโอะ
63153003924 นางสาวสิริกุล คาบุตร
63153003925 นางสาวซากีเรCาะ หะยีอาบู
63153003926 นางสาวฐิตาภา บุญศรีโรจน�
63153003927 นางสาวจิดาภา รัตนบุญ
63153003928 นางสาวจิรวรรณ ป5Xนสุวรรณ
63153003929 นางสาวนีราพรรณ ทองเสน
63153003930 นางสาวสุภาพรรณ บรรณกิจ
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63153003931 นางสาววิพรรณทิพย� ช$วยชม
63153003932 นายกฤติธี ชูปาน
63153003933 นางสาวดารารัตน� เพชรประพันธ�
63153003934 นางสาวพิไลพร อนุกูล
63153003935 นางสาวมาเรียม สาแล$หมัน
63153003936 นายนพจร กู7สิริกุล
63153003937 นางสาววริสรา โสCะสันสะ
63153003938 นางสาวยลดา ขันหนุ7ย
63153003939 นายมูฮัมมัด หวังสวา
63153003940 นางสาวกอมารู เดCะ
63153003941 นางสาวมาซีเตาะห� แวสือนิ
63153003942 นายวรันต�พงษ� แสงชูด
63153003943 นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ�
63153003944 นางสาวสายทิพย� เพชรจันทร�
63153003945 นายวุฒิชัย ว$องไว
63153003946 นางสาวกาญจนาภรณ� พุ$มชัย
63153003947 นายชนรรถ ณะนวล
63153003948 นางสาวขนิษฐา พัฒนปรีชาเสถียร
63153003949 นางสาวซามีเรCาะห� บือโต
63153003950 ว$าที่ร7อยเอกวีระศักด์ิ เดชอรัญ
63153003951 นางสาวฉัตรินยา วรรณชาติ
63153003952 นายกมลภพ สุวรรณรัตน�
63153003953 นางสาวรัตนาภรณ� วงค�นิกร
63153003954 นางสาวกัสตินา ละสุสะมา
63153003955 นางสาวณัฐภรณ� สูสมแก7ว
63153003956 นางสาวขวัญฤดี กสิวงศ�
63153003957 นางสาวสุนิสา แก7วผลึก
63153003958 นางสาวแนรี แมยอ
63153003959 นางสาวจิราวัลย� สีฟSา
63153003960 นางสาวซาฟHนะฮ� ชํานาญเพาะ
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63153003961 ว$าที่ร.ต.หญิงลลิตา อินทศิริ
63153003962 นางสาวพิริยา สินอนันต�
63153003963 นางสาวผัลย�ศุภา ทองแก7ว
63153003964 นางสาวกษมา แดงสุวรรณ
63153003965 นางสาวจุฬาลักษณ� ทองด7วง
63153003966 นางสาวอารยา ทองคุปต�
63153003967 นางสาวอนุธิดา บุญมาก
63153003968 นางสาวขนิษฐา ทิพย�ดวง
63153003969 นางสาวแวซูไรดา แวสามะ
63153003970 นางสาวเนตรนภา ย$องเส7ง
63153003971 นางสาวรชยา ชาพรหมสิทธ์ิ
63153003972 นางสาวซารีฮะ หะยีเซ็ง
63153003973 นางสาวธิดารัตน� กุลชาติ
63153003974 นายชยุตม� พุทธรุ$งโรจน�
63153003975 นางสาวสุกฤตา ถาวรสุทธ์ิ
63153003976 นางสาวฮัยซา เปาะแต
63153003977 นางสาวสายไหม ขุนดําริห�
63153003978 นายมูฮํามัดเฟาซัน ดือลง
63153003979 นางสาวปDทมวรรณ จงรัตน�
63153003980 นางสาวรัฐติกาล มะประสิทธ์ิ
63153003981 นางสาวสกุณา หยีมะเหร็ม
63153003982 นายฟูรกอน ผาติวรากร
63153003983 นางสาวรุสนานี แวนาแซ
63153003984 นายศุภกฤต พานิช
63153003985 นางสาวจิราวรรณ มานะชํานิ
63153003986 นายชิษณุพงศ� ตินตะชาติ
63153003987 นางสาวยูรยา พูลศิลปK
63153003988 นางสาวฟารีดา ดอเลCาะ
63153003989 ว$าที่ร7อยตรีหญิงสุภาวดี บุญสุข
63153003990 นางสาวดารารัตน� ผ$องผุด
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63153003991 นายธนาศิลปK ไชยศรี
63153003992 นางสาวซัลวานี แวหามะ
63153003993 นายปรณัฐ ซุ$นอื้อ
63153003994 นางสาวมารียะ เซ็ง
63153003995 นางสาวณัฐณิชา เทพกิจ
63153003996 นางสาวคันธารัตน� รัตนญาติ
63153003997 นางสาวกามีละ บินดอเลาะ
63153003998 นางสาวอนุสรา ม$วงนุ$ม
63153003999 นายณัฐพนธ� โชติธรรม
63153004000 นางสาวอรทัย ทองคุปต�
63153004001 นายหมัดอาซิม เจCะอาแซ
63153004002 นางสาวอาริยา แก7วจันทร�
63153004003 นางสาวงามพิสุทธ์ิ รัตนอุบล
63153004004 นางสาวชลิดา แท$นทอง
63153004005 นางสาวแวอินซาณีร� แวมูซอ
63153004006 นางสาวพัชราภรณ� อ$อนแก7ว
63153004007 นางสาวพิมศุภณัฐ อุทัยรัตน�
63153004008 นางสาวอภิญญา พัฒน�กรด
63153004009 นางจิตติมา สุขสบาย
63153004010 นางสาวสุชาดา ชนะไชย
63153004011 นายวีรวัฒน� นิลสกุล
63153004012 นายอดิศร ใจดี
63153004013 นางสาวสุดารัตน� สุดาหวัง
63153004014 นางสาวอมรรัตน� แสงมณี
63153004015 นางสาวสุชาดา วงศ�ช$วย
63153004016 นางสาวสรัณญา หมวกทอง
63153004017 นางสาวพาตานียะฮ� หะมะ
63153004018 นางสาวศศินิภา เพชรชะนะ
63153004019 นายพีรพล บูรณะบุรี
63153004020 นางสาวสุพัตรา รัตนบุรี
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63153004021 นางสาวรุสนาดา หลีสันมะหมัด
63153004022 ว$าที่ ร.ต.หญิงกามารีนา เจะแมง
63153004023 นางสาวเจนจิรา ทองรมย�
63153004024 นางโนรา ฮูลูสาแลCะ
63153004025 นางสาวฟาตีฮะห� ราโมง
63153004026 นางสาวอรนุช จันทรรังศรี
63153004027 นางสาวสอางค� ทองฉํ่า
63153004028 นายณรงค�พร พงศ�ทองเมือง
63153004029 นางสาวจินตหรา พูนเสน
63153004030 นางสาวกรรณิการ� หลีเจริญ
63153004031 นายชาญณรงค� มีศรี
63153004032 นางสาวอรวรรณ แซ$ต้ิว
63153004033 นางสาวอัมห�เสCาะ ดือรามัด
63153004034 นางสาวมูนีเราะ วาโด
63153004035 นางสาวฮุสนี เยะสะ
63153004036 นายอนันดา คงอาสา
63153004037 นายการียา อาลี
63153004038 นางสาวชลีณา บิลหมัน
63153004039 นางเพียงพิศ สมบูรณ�
63153004040 นางสาวน้ําฝน รักนุ7ย
63153004041 นายนฤดล วงค�สุวรรณ
63153004042 นางสาวณัฐวดี ชัยเทพ
63153004043 นายศราวุฒิ บุตรเอก
63153004044 นายสัณหณัฐ แก$นเพชร
63153004045 นางสาวสุดาพร สักหลัด
63153004046 นางสาวกชภัส แก7วพิบูลย�
63153004047 นางสาวฟาตีมะฮ� สาแม
63153004048 นางสาวฐิติมา มณีโชติ
63153004049 นายอัสรี สะแลแม
63153004050 นางสุพรรณี นพรัตน�
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63153004051 นางสาวจริยาพร มากเอียด
63153004052 นางสาวนันท�นภัส คงดี
63153004053 นางสาวกุลสิริ สาระศรี
63153004054 นายป5ยวัฒน� ช$วยพิทักษ�
63153004055 นายเจCะบือราเฮง บินเจCะอาแซ
63153004056 นายศุภฤกษ� ชํานาญราช
63153004057 นางสาววิมลรัตน� สังข�ทอง
63153004058 นางสาวอารีย� มากเกตุ
63153004059 นางสาวธัญญามาศ พันธุสะ
63153004060 นายยุทธชัย ด7วงสวัสด์ิ
63153004061 นายชยังกูร แปSนน7อย
63153004062 นางสาวอรวรรณ แสงแก7ว
63153004063 นางสาวนันทิยา บุญมาก
63153004064 นางสาวฮามีดCะ สาและ
63153004065 นางอธิฐาน ขุนจันทร�
63153004066 นางจิราภรณ� คงสิน
63153004067 นางสาวอารีรัตน� บุญรัตน�
63153004068 นายตรีศูล แซ$คู
63153004069 นายศราวุฒิ หมัดสี
63153004070 นายฤกษ�ชัย เอียดศรีชาย
63153004071 นางสาวคุณิตา มิตรเปรียญ
63153004072 นางสาวโซฟHยะ มาฮะ
63153004073 นายรัชชานนท� ทองเรือง
63153004074 นางสาวศิริกาญจน� ศรีจันทร�
63153004075 นางสาวก่ิงกาญจน� ปานอินทร�
63153004076 นางสาวเจCะมูนีเราะห� ยามา
63153004077 นายศรายุทธ เสโนฤทธ์ิ
63153004078 นางสาวอาทิตยา ปรีชาเลิศมิตร
63153004079 นางสาวมุนีลา หมัดบาซา
63153004080 นางสาวรัศม์ิลภัส ภูณะพงศ�
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63153004081 นางสาวสุภาพร พรมจุล
63153004082 นางสาววัลภา รักสกุล
63153004083 นางสาววิภารัตน� ชอบงาม
63153004084 นางสาวณิชกานต� สมบูรณ�
63153004085 นางสาวอารีดา อุสมาน
63153004086 นายวันซอบรี แวมามุ
63153004087 นางสาวสิรินยา หม7อน้ําร7อน
63153004088 นายภคพณ คงทอง
63153004089 นางสาวเสาวณีย� บัวทอง
63153004090 นางสาววรินทิพย� แก7วกอง
63153004091 นางสาวอัยลดา มูณี
63153004092 นางสาวฟาตีนียะห� ดือราโอCะ
63153004093 นางสาวบงกช ศิริวัฒน�
63153004094 นางสาววิรากานต� แซ$ก้ิม
63153004095 นางสาวซุไรฮะห� ปาโละ
63153004096 นายอิสมาแอ เจCะเด็ง
63153004097 นางสาวภารฎา นาครัตน�
63153004098 นางสาวฟาตีเมาะ แวสาและ
63153004099 นางสาววิธีนันท� วินัยประสิทธ์ิ
63153004100 นายรุจิภาส รังสิโยภาส
63153004101 นางสาวศิโรรัตน� สีสําลี
63153004102 นางสาวปDณฑิตา เบ7านุวงศ�
63153004103 นายการีมี บินอิสมาอีล
63153004104 นางสาวอัญธิดา แก7วงาม
63153004105 นางสาวอําพิรา ทองมา
63153004106 นางเสาวลักษณ� จุละกะ
63153004107 นางสาวนิฮายาตี วาเยง
63153004108 นางสาวเฉลิมขวัญ ด7วงยวง
63153004109 นางสาวสาธิตา บิสนุม
63153004110 นายกฤษกร ถัดศรีไทย
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63153004111 นายกิตติศักด์ิ อรุณ
63153004112 นางสาวพัชรี ดําวิสัย
63153004113 นางสาวพัชวีกานต� หลักเมือง
63153004114 นางสาวพัศนีย� แซ$เตียว
63153004115 นางสาวซูรียานี โกะเลCาะ
63153004116 นางสาวอานีซะห� ลาเตCะ
63153004117 นายบัณฑิต บุญเรือง
63153004118 นางสาวกาญจนา หมวกวรรณ�
63153004119 นางสาวชฎาภรณ� วีสุวรรณ
63153004120 นางสาวชนม�ชนก เรืองอินทร�
63153004121 นายกรรมสิทธ์ิ ลอแต
63153004122 นายอับดุลบาซิ เจCะดอเลาะ
63153004123 นางสาวภนิตา ถ่ินทะเล
63153004124 นางสาวสิรินีย� ง$วนสน
63153004125 นางสาวต$วนฟารีดา จะโน
63153004126 นายอานูสาปHยัม เจCะมะ
63153004127 นายอารยะ หนูรักษ�
63153004128 นางสาวบัณฑิตา อ$อนศรี
63153004129 นางสาวสุปรียา เกษโกวิท
63153004130 นายตะวัน ขําร7าย
63153004131 นายพงศ�เดช ใบดอเลาะ
63153004132 นางสาวหฤหรรษ� แอขวัญ
63153004133 นางสาวซูไลลา ป5ยะป5
63153004134 นางสาวจารวี ขุนราม
63153004135 นายอาลาวี มูลทรัพย�
63153004136 นางสาวลลิตา อามะ
63153004137 นางสาวสิริมา ขะมิมะ
63153004138 นางอูลารัตน� เอียดขาว
63153004139 นางสาววนิดา เฉ้ียนเงิน
63153004140 นางสาวอุไรวรรณ ติงหวัง
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63153004141 นางสาวปรียาภัทร หนูคง
63153004142 นางสาวรุสนี แซมา
63153004143 นายนิอายิ มะดิง
63153004144 นางสาวนาวิญา ยาดํา
63153004145 นางสาวมนต�นภา แสวงแก7ว
63153004146 นางสาวกันต�กนิษฐ� ทองเกลี้ยง
63153004147 นางสาวนงนภัส แก7วมณี
63153004148 นางสาวขวัญตา บุญส$ง
63153004149 นางสาวอินชา ชาลีสกุล
63153004150 นางสาวอิสริยา แสนหอ
63153004151 นายมักตา สือนิ
63153004152 นางสาวธันย�ชนก สินอนันต�
63153004153 นางสาวฟาตีมะห� หอสุวรรณ
63153004154 นางสาวมารีน$า สมทอง
63153004155 นางสาวนูรีฮาน ยูโซะ
63153004156 นายสิทธิพงศ� แสงทอง
63153004157 นางสาวจุฑารัตน� ตรงนิตย�
63153004158 นางสาวนิศาชล อินทะเสโน
63153004159 นางสาวปDจมา ชนะวรรณโณ
63153004160 นางสาวธัญรดา อุทัยบุรมย�
63153004161 นางสาวภูริชญา นวลแก7ว
63153004162 นางสาวนูรอัยณี กาโฮง
63153004163 นางสาวอัลยา อาซิ
63153004164 นางสาวนินะห� ตาหยงมัส
63153004165 นางสาวกาญจนาภา พลดี
63153004166 นางสาวอาลีซะห� โตCะเพ็ง
63153004167 นางสาวนูรมา นาแว
63153004168 นายศิวัช พันธุ�สุวรรณนาคี
63153004169 นางสาวอังคณา ใบสุข
63153004170 นางสาวณัฐชนน ชูแก7ว
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63153004171 นายอดิสร วรรณสุวรรณ
63153004172 นางสาวอังคณา สีพุฒ
63153004173 นายฟDยซอล นาแว
63153004174 นายนิธิ บุระคร
63153004175 นางสาวสุทธิษา ขวัญเพชร
63153004176 นายณัฐนนท� แก7ววิจิตร
63153004177 นางสาวฟาสรีนา เจCะแว
63153004178 นางสาวอามาณี เปาะสู
63153004179 นายอัสนี ตะละมะ
63153004180 นายรัชกร ศิริจารุกุล
63153004181 นางสาวอารีฟ]ะ สลีมีน
63153004182 นางสาวพัชรีดา สะนิ
63153004183 นางสาวเพ็ญพิชชา กลึงวงศ�
63153004184 นางสาวกมลวรรณ ปรีชา
63153004185 นางสาวพิชชาพร โชคสวัสดิกร
63153004186 นายกันต�ธร สงคราม
63153004187 นางสาวสิรินาฏ แพงมี
63153004188 นางสาวทิพวัลย� โบว�พัฒนากุล
63153004189 นางสาวซีตีรอปHอCะ เจCะอาลี
63153004190 นางสาวอรยานี เล$งสีสัน
63153004191 นางสาวศุทธินี ฤทธิศักด์ิ
63153004192 นางสาวศิโรรัตน� บุญกอง
63153004193 นางสาวจุฑาภัค ถ่ินถาน
63153004194 นางสาวมณฑิตา เต็มพร7อม
63153004195 นายภาณุวัฒน� เพ็ชรรัตน�
63153004196 นางสาวสุธัญญา ทะนะมาศ
63153004197 นางสาวจุฑาลักษณ� ลูมิงค�
63153004198 นางสาววนิชา สุวรรณรักษา
63153004199 นางสาวไหมสาเรCาะ บิลนุ7ย
63153004200 นางสาวมนัสนันท� ป5Xนกําแหง
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63153004201 นางสาวหทัยรัตน� ราชมณี
63153004202 นางสาวหนึ่งฤดี แม7นเหมือน
63153004203 นางสาวณัฐธิกา หนูพินิช
63153004204 นางสาวพชระวรรณ ผุดผ$อง
63153004205 นางสาวณัฐธริกา หลีเส็น
63153004206 นางสาวเฟย�ฮา บุดี
63153004207 นางสาวภัทรสุดา สีชมภู
63153004208 นางสาวกมลชนก หนูเกตุ
63153004209 นางสาวกุสุมา น7อยมา
63153004210 นางสาวเจนจิรา ชายแก7ว
63153004211 นางสาวสุภาณี ยืนนาน
63153004212 นางสาวเพ็ญพิชชา เพ็ชรจํารัส
63153004213 นายพฤฒิภูมิ ดีโพธ์ิกลาง
63153004214 นางสาวฐิติกา เพชรอินทร�
63153004215 นางสาวอามานี แสแลแม
63153004216 นายกัณฐพันธ� เกษกุล
63153004217 นางสาวทักษญา เนาวรัตน�
63153004218 นางสาวนูรี เจะหะ
63153004219 นางสาวทศพร สมคิด
63153004220 นางสาวสุวิมล สุพิรัตน�
63153004221 นางสาวปวีณา หีมหลี
63153004222 นางสาวธนาภรณ� หนูทอง
63153004223 นางสาวอุดารัตน� วุ$นน7อย
63153004224 นายยงยุทธ ตันสกูล
63153004225 นางสาววิจิตรา คงฉิม
63153004226 นายธฤต ศรีโยธา
63153004227 นางสาววันวิสาข� ปภาพันธุ�
63153004228 นางสาวปาณิสรา จารุภูมิ
63153004229 นางสาวนัฐชาวดี นันทพุฒ
63153004230 นางนูรซัมซู ยีเส็น
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63153004231 นางสาวสุกัญญา สมันเล็บ
63153004232 นางสาวมารีซา ยูโซะ
63153004233 นายต$วนยุสรีย� แซแร
63153004234 นางสาวเกศริน จันทร�แก7วหนู
63153004235 นางสาวกุลธิดา นวลเมือง
63153004236 นางสาวอุฑารัตน� สุวรรณศรี
63153004237 นางสาวโซเฟHย เจCะหนิ
63153004238 นางสาวนูรีดา มามะ
63153004239 นางสาวอัมรา มุสิกะโรจน�
63153004240 นายอุดมศักด์ิ ธรรมโชติ
63153004241 นางสาวชนิสรา เกิดแสงสุริยงค�
63153004242 นายจรัสพงศ� บุตรทอง
63153004243 นายอนิรุทธ์ิ อับดุลละบุตร
63153004244 นางสาวฟDตมา อาหมาย
63153004245 นางสาวนุชนาถ ช$วยสง
63153004246 นางสาววิลาวัลย� ช$างเหล็ก
63153004247 นายณัฐวุฒิ รามหนู
63153004248 นายสุรศักด์ิ คงสิน
63153004249 นางสาวซูไฮลา แวยูโซCะ
63153004250 นางสาวโซเฟHย มะแซ
63153004251 นายเอกราช สุราฤทธ์ิ
63153004252 นายจักริน ชื่นทับ
63153004253 นางสาวหนึ่งฤทัย ศรีวัฒนา
63153004254 นางสาวยาวารี แฉะ
63153004255 นางสาวกรวิวรรณ� อนันตทวีกุล
63153004256 นายบูคอรี อาแว
63153004257 นายอิสรพงษ� พรมพันธ�
63153004258 นางสาวจิรา วงค�มณี
63153004259 นางสาวอิสริยา ติเศษ
63153004260 นางสาวปวีณา ส$งเมือง
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63153004261 นางสาวฐิติมา คาล
63153004262 นางสาวจุฬาลักษณ� เพชรม่ัง
63153004263 นางสาวสาธิตา เหลืองสุก
63153004264 นางสาวชลินฎา อ$อนประชู
63153004265 นางสาวกนกวรรณ ทุ$มแก7ว
63153004266 นางสาวบุณฑริกา บุญวรรโณ
63153004267 นายมะฮ�ดีย� จําปHพันธุ�
63153004268 นางสาวนภสร จอมศรี
63153004269 นางสาวจิรัสยา สายวารี
63153004270 นางสาวฉัตรชฎา วิศพันธุ�
63153004271 นางสาวปณิตา ยะระ
63153004272 นายธกร ไวยเวช
63153004273 นางสาวฟูรอดา สะแอ
63153004274 นางสาวอุษณา โกเอี้ยน
63153004275 นางสาวสุดารัตน� จันทะมุณี
63153004276 นายอนุวัฒน� จันทร�แดง
63153004277 นางสาวรตานันท� เอื้อสุจริตวงศ�
63153004278 นางสาวนิติญา ตุกังหัน
63153004279 นางสาวนพมณี ศรีนคร
63153004280 นางสาวณัฐปภัสร� เสรีอภินันท�
63153004281 นายปริวรรต ขําตรี
63153004282 นางสาวไซเขาะ เจะอูเซ็ง
63153004283 นางสาวพัชรีดา หนูชูสุข
63153004284 นายภูวนนต� แก7วเดิม
63153004285 นางสาวอินทิรา แก7วสมวงค�
63153004286 นางสาวก่ิงกาญจน� วะสีคง
63153004287 นางสาวณิชกานต� คงตําหนิ
63153004288 นางสาวทัตพิชา ช$อชั้น
63153004289 นางสาวสุดาวดี ย่ิงคง
63153004290 นางสาวอรษา ไกรทอง
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63153004291 นางสาวซูไรดา สาแม
63153004292 นายซัมสูดิน มะเเซ
63153004293 นางสาวนูรลีซาร� เจCะเตCะ
63153004294 นายประสิทธ์ิ ขาวเหลือง
63153004295 นางสาวยามีลาห� เด$นดารา
63153004296 นางสาวนาตยา สะอาดวารี
63153004297 นางสาวฮัซหนCะ หวันเยะ
63153004298 นางสาววรพรรณ พรหมแท$น
63153004299 นางสาวลลิตา ณ พัทลุง
63153004300 นางสาวช$อผกาย เสนีย�
63153004301 นายคมสัน สุวรรณกาศ
63153004302 นายวัชเรศ เดชมณี
63153004303 นางสาวนัซรีณ มาแจ
63153004304 นางสาวอัรวา เจCะเยาะเจCะเตะ
63153004305 นางสาวกาญจนา แก7วเอียด
63153004306 นายวัชรพงศ� พรหมจรรย�
63153004307 นายพิชิตพล ชูหนูขาว
63153004308 นางสาวอมรรัตน� เจนศิริเจริญวงศ�
63153004309 นางสาวไมยีดะห� เจะปอ
63153004310 นางสาวอาทิติยา พุ$มจีน
63153004311 นายศุภกร ชวนวีฒนา
63153004312 นางสาวจันทร�สุดา ประกาญจน�
63153004313 นางสาวอุสุมา อินทสระ
63153004314 นายอับดุลเลาะ มะลี
63153004315 นางสาวจิติตา ไชยสงคราม
63153004316 นางนันทวัน กรุงแก7ว
63153004317 นายปราโมทย� ดีนนุ7ย
63153004318 นางสาวสุทธิดา ชูรอด
63153004319 นางสาวรัชดาวรรณ ทองศรีไหม
63153004320 นางสาวภาสินี ศรีโภคา
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63153004321 นางสาวสุดารัตน� ศรีพุทธทอง
63153004322 นายสุรภาพ สุวรรณรัตน�
63153004323 นายขจรศักด์ิ สงสุรินทร�
63153004324 นายพิพัฒน�พงศ� ทองคํา
63153004325 นายอนุชิต ราพวงศ�
63153004326 นางสาวซูฮัยรา มะเซ็ง
63153004327 นางสาวโสภิดา สังข�แก7ว
63153004328 นายฐิพัฒน� ไชยบัญดิษฐ�
63153004329 นายนนท�ปวิธ บุญหล7า
63153004330 นางสาวอินทราณี แก7วพรหม
63153004331 นายป5ยวัช เซ$งแซ$
63153004332 นายนพกรณ� ชุมอินทร�
63153004333 ว$าที่ ร.ต.อาริส มะลี
63153004334 นางสาวกัลยา สุวรรณรักษ�
63153004335 นางสาวบุษกร เก้ือบรรจง
63153004336 นายลุคมันซ� จุลถาวร
63153004337 นางสาวฟาตีหะห� หะยีอาแซ
63153004338 นางสาวสิเรียม นุ$งอาหลี
63153004339 นางสาวซาราห� หมัดร$วม
63153004340 นางสาวศุภลักษณ� พงศ�ศรีโรจน�
63153004341 นางสาวปฐมพร โสมะพันธ�
63153004342 นายทนงศักด์ิ ประสิทธ์ิ
63153004343 นายธีรธัชช� บัวแก7ว
63153004344 นางสาวนทีธัช หนูพลเดช
63153004345 นายสิริณัฎฐ� สุวรรณลักษณ�
63153004346 นางสาวอัฟนาน ฆอแดCะ
63153004347 นางสาวขวัญกมล สุขิตานนท�
63153004348 นางสาวธีรารัตน� ศิริสวัสด์ิ
63153004349 นางสาวณัฏฐ�ชนินท� สาหวี
63153004350 ว$าที่ร7อยธนาวิทย� จิตต�ภักดี

หน7า 145 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153004351 นางสาวอรพิน เรืองย่ิง
63153004352 นางสาวสุวพร มณีโชติ
63153004353 นางสาวจเรฮัน เศรษฐขาว
63153004354 นายสรวิชญ� มุสิกพงศ�
63153004355 นางสาวกาญจนาภรณ� อินปาน
63153004356 นางสาวป5ยมาศ เต็กลี่
63153004357 นายพันธกานต� ใหม$เจริญ
63153004358 นางสาวนาดียะห� เจะเตะ
63153004359 นางสาวกาญดา ทองหนัน
63153004360 นางสาวอลิษา ติเสด
63153004361 นางอลิสา เพ็ชรัคน�
63153004362 นางสาวยามีละห� เจCะแม
63153004363 นางสาวปาริชาต แก7วประดิษฐ�
63153004364 นางสาวศุภลักษณ� หะยีบากา
63153004365 นางสาวมารีซา หมานอีน
63153004366 นางสาวปรีดา ไชยคีรี
63153004367 นายอิมรอน อูเซ็ง
63153004368 นางสาวประพา แก7วทอง
63153004369 นายคมสัน รัสโนชา
63153004370 นายวีรยุทธ มะหมัด
63153004371 นางสาวกิสติน$า เจCะหนุ$ม
63153004372 นายตะวัน ช$วยชูเครือ
63153004373 นางสาวฮาซาหนCะ ดําแหลCะ
63153004374 นางสาวนุรมายามีน สาเรCะนุ
63153004375 นางสาวนุชนาถ นาเหนือ
63153004376 นางสาวนีซCะ มายี
63153004377 นางสาวอาดีละห� ดอเลาะกาเดร�
63153004378 นางสาววีราภัทรา พริกคํา
63153004379 นายพงศธร ศิริคํา
63153004380 นางสาวภาวินี น7อยผา
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63153004381 นายชานน ขวัญเลิศ
63153004382 นางสาวโสภิดา หล$อศรี
63153004383 นางสาวอธีเราะห� หลังจิ
63153004384 นางสาวซัลวา มะยีแต
63153004385 นางบุปผา หมาน ระ โตCะ
63153004386 นายสามารถ เหล็มนุ7ย
63153004387 นางสาวโสริยา แก7วบุบผา
63153004388 ว$าที่ร7อยตรี(หญิง)ชุติญาภรณ� วงศ�กระจ$าง
63153004389 นางสาวกาญจน�สุชา ขวัญทอง
63153004390 นางสาววรดี เสียงอ$อน
63153004391 นางสาวพิฐลักษณ� ศักด์ิยโศ
63153004392 นางสาวจิรัชญา โสพันธ�ภักดี
63153004393 นางสาวมารีนา วาแวนิ
63153004394 นางสาวพาตีเมCาะ การีดอง
63153004395 นางสาวไซนับ โมงสะอะ
63153004396 นางสาวอภิญญา แก7วเรือง
63153004397 นายองครักษ� ธรรมสโร
63153004398 นางสาวกัญญาณัฐ ดํารงธนานุรักษ�
63153004399 นางสาวอภิชญา อาญาพิทักษ� 
63153004400 นางสาวยศวรรณ จอมจันทร�
63153004401 นางสาวกนกวรรณ พานิช
63153004402 นายวันปHใหม$ เลขานุกิจ
63153004403 นางสาวนริศรา พุฒคง
63153004404 นางสาวปDทมาร� กอและ
63153004405 นายศักรินทร� พุทธาโร
63153004406 นางสาวณัฐกฤตา พิพัฒฉวี
63153004407 นางสาวอรศิริ รัตนานุภาพ
63153004408 นางสาวธารทิพย� ศรีโยธา
63153004409 นางสาวพิสิฐา ชวนานันท�
63153004410 นางสาวอริสา หมัดอุหมาด
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63153004411 นางสาวศรีสุดา พรุเพชรแก7ว
63153004412 นางสาวปรียานุช หนูแก7ว
63153004413 นางสาวรุสมัยนี หะยีอาซา
63153004414 นายศรายุธ สุวรรณโณ
63153004415 นายชาติพล คงแก7ว
63153004416 นางสาวรณิดา ไกรทอง
63153004417 นางสาวนูรีฮัน วอมะ
63153004418 นางสาวจิราพร วงศ�วาสนา
63153004419 นางสาวสุทธิวรรณ วุ$นดี
63153004420 นางสาวสมฤทัย แดงกระจ$าง
63153004421 นางสาวพฤกษา นครชัย
63153004422 นางสาวสุภาวดี คงทอง
63153004423 นายทรงกรด กะเส็ม
63153004424 นางสาวอารีนา สาและ
63153004425 นางสาวสุชาวดี ภักดีพันธ�
63153004426 นายมะฮาซัม ดอเลาะ
63153004427 นายจตุรงค� จินาวงศ�
63153004428 นายอิบรอเฮง เจCะอาแว
63153004429 นางสาวภัทรวดี สุทธิชาติ
63153004430 นางสาวอาภาภรณ� รักพันธ�
63153004431 นางสาวนาถยา ฟองทอง
63153004432 นายพิชญภัทร� นุ$นทิพย�
63153004433 นางธีรดา ศรีวิรัตน�
63153004434 นางสาวอันธิกา เพชรสุด
63153004435 นางสาวพิมพ�ฤดี จันทรังษี
63153004436 นายกฤษดา ง$วนสน
63153004437 นางสาวภัทรานิษฐ จิตต�พรหม
63153004438 นางสาววราภรณ� จุ7ยสุ7ย
63153004439 นางสาวโสภิดา สุวรรณกําเนิด
63153004440 นางสาวจริยา ชัยเพชร
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63153004441 นางสาวอาทิตยา สมทอง
63153004442 นางสาวมนทกานต� ช$างเรือทํา
63153004443 นางสาวปนัสยา กาลมูสิทธ์ิ
63153004444 นางสาวบาดารียะห� แซะเซ็ง
63153004445 นางสาวพิมพ�ใจ ลิ่มวัฒนา
63153004446 นางสาวเกวลี ศรีไชย
63153004447 นายณัฐดนัย ขําเล็ก
63153004448 นางสาวนูรียCะ ดากามะ
63153004449 นางสาวภัชดา สังข�ทอง
63153004450 นางสาวณัฐวดี ศรีสองคอน
63153004451 นางสาวธันยพร พงษ�ศรี
63153004452 นางกนิษฐา ทองสงฆ�
63153004453 นางสาวธารัณดา เทพนรินทร�
63153004454 นายชูศักด์ิ จันทร�มา
63153004455 นางสาวกฤติมาศ ท$าจีน
63153004456 นางสาวสุภาพร บรรดาศักด์ิ
63153004457 นางสาววณิชยา ศิริรักษ�
63153004458 นางสาวจุรีพร ขวัญปาน
63153004459 นางสาวหับเสCาะ หมัดอะดัม
63153004460 นายนพกร กล$อมเกลี้ยง
63153004461 นายมูฮําหมัดสุกรี ซีเดะ
63153004462 นายธีรพงศ� ทองเนื้อสาม
63153004463 นางสาวอินธุอร สุระสังวาลย�
63153004464 นางสาวอุไรวรรณ บุญรอด
63153004465 นางสาวเสาวลักษณ� ออสันตินุตสกุล
63153004466 นางสาวชะมีม ดามัน
63153004467 นางสาวกชกร วิจิตรบรรจง
63153004468 นางสาวนัดดา เพ็ชรสุวรรณ
63153004469 นายชาญยุทธ พุทธวงค�
63153004470 นางสาวปดิวรัดดา ฉิมรักษ�

หน7า 149 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153004471 นางสาวทิพนิภา ดีแก7ว
63153004472 นายอนพัทย� มัชฌิมาภิโร
63153004473 นางสาวพรพิรา ดอเลาะ
63153004474 นางสาวกมลวรรณ อัตตะ
63153004475 นางสาวกมลทิพย� บุญแสง
63153004476 นายศราวุฒิ สุขสวัสด์ิ
63153004477 นางสาวอัสมา สาและ
63153004478 นางสาวลดาวัลย� นิธิกุล
63153004479 นางสาวโชตินภา นํามะม$วง
63153004480 นายนิอิมรอน โวCะ
63153004481 นางโซเฟHย สาเมาะ
63153004482 นางสาวนอร�อาซีกิน ยูโซCะ
63153004483 นายป5ติศักด์ิ สมบูรณื
63153004484 นายศราวุฒิ เย็นทั่ว
63153004485 นางสาวปรางระวี สีนา
63153004486 นางสาวอรอนงค� พุทธาพิทักษ�
63153004487 นางสาวอารีญา บูดีนุ7ย
63153004488 นายชินวุฒิ คุรุปDญญา
63153004489 นางสาวสุนิสา ตาวัน
63153004490 นางสาวพาดีละห� อาแวหะโละ
63153004491 นายซอลาฮูดิง ดะมิง
63153004492 นางสาวฝาตีมCะ หลังปุเตCะ
63153004493 นายพงศธร เพ่ือมพูล
63153004494 นางสาวอังคณา กรสุทธ์ิกวิน
63153004495 นางสาวอาสมะ ยะโกCะ
63153004496 นายอนัส เฆดา
63153004497 นายปรีชา หมัดบาเหม
63153004498 นางสาวนูวัยดา เจะหะ
63153004499 นางสาวรอฮานี แวดอเลาะ
63153004500 นางสาวปDญญวิชญ� พุ$มจันทร�
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63153004501 นางสาวอัมพิกา สระศรี
63153004502 นางสาววันทนีย� เรืองวิชา
63153004503 นายณัฐภัทร จันทรัตน�
63153004504 นายเอกราช พลันสังเกตุ
63153004505 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทร�วิจิตร
63153004506 นายเอกรัตน� มันเหมาะ
63153004507 นางสาวฟารีดา ยูโซCะ
63153004508 นางสาวสวิตตา อาเเวยอ
63153004509 นางสาวธนัชพร ขวัญดี
63153004510 นายกฤศณัฏฐ� สุวรรณรันต�
63153004511 นางสาวรัชนีกร แยนา
63153004512 นางสาวสลิลทิพย� ทองวิเชียร
63153004513 นางสาวแวมารียาม เจะแว
63153004514 นางสาวสุทธดา อั้นทอง
63153004515 นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยพูล
63153004516 นางสาวป5ยะฉัตร สมบูรณ�
63153004517 นายอิทธิศักด์ิ แก7วคงบุญ
63153004518 นางสาวชลธิชา จุรุพันธ�
63153004519 นางสาวฮาบีบะห� มะรูโซCะ
63153004520 นางสาวปาริชาต บุญโชติ
63153004521 นายอัรฟDนดี อีซอ
63153004522 นายอับดุลเลาะ โซะพียาดะ
63153004523 นายชินทัตต� ล$องแก7ว
63153004524 นางสาวซอฟH บิลหลี
63153004525 นางสาวบุณยนุช สามห7วย
63153004526 นางสาววรางคณา แก7วกําเนิด
63153004527 นางสาวสโรชา แดงดี
63153004528 นางสาวทรงศิริ เจริญ ช$วย
63153004529 นางสาวต$วนซุรอยยา นิกะจิ
63153004530 นางสาวก่ิงกาญจน� เวียงหงษ�
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63153004531 นางสาววีรยา ตลึงจิตร
63153004532 นายปฏิพล สุคนธรัตน�
63153004533 นางสาวหรินทิพย� สีสุก
63153004534 นางสาวภาวิณา ชัยศิริ
63153004535 นางสาวมิลันตา นุสคง
63153004536 นางสาวอัสมะ นุ7ยสามัญ
63153004537 นางสาวเวณิกา บุษบงค�
63153004538 นางสาววนิดา แวฮาโละ
63153004539 นางสาวศิริพร แพนสมบัติ
63153004540 นางสาวสุดารัตน� หวังสวัสด์ิ
63153004541 นายลุกมาน มะมิงจิ
63153004542 นางสาวนูรีซา อาแว
63153004543 นายอาณัติ เกษา
63153004544 นางสาวสุจิรา ปานสมทรง
63153004545 นางสาววนิดา จันทร�ปรุง
63153004546 นางสาวโรสมานี บราเฮ็ง
63153004547 นางสาววิชญาดา แซ$ด7าน
63153004548 นางสาวฮาลีเมาะห� สาอิ
63153004549 นายรุสลาน สุรการากุล
63153004550 นางสาวนามีลา ซาแม
63153004551 นางสาวจุทัยทิพย� ชูแสง
63153004552 นางสาวอนุสรา สมาน
63153004553 นางสาวรินรดา อรุณพันธ�
63153004554 นางสาวซอลีฮ7ะ บูสอ
63153004555 นายซัยฟูลดีนย� เจCะมะสะแล
63153004556 นางสาวสุกัญญา สุตะคาร
63153004557 นางสาวณัฐา อุทิศานนท�
63153004558 นางสาวอุษา โรหิโตปการ
63153004559 นางสาวศุภการ ดํามณี
63153004560 นายนิรุจน� สุหลงกุ
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63153004561 นางสาวนราทิพย� แพทย�ศรี
63153004562 นางสาวจันทิมา แซ$ล7อ
63153004563 นางสาวชุติกาญจน� รักษาชล
63153004564 นายทักษิณ เพ็ชรรัตน�
63153004565 นางสาวโรสมีนี สือแม
63153004566 นางสาวณัฐริกา นิชรานนท�
63153004567 นายกิตติพัฒน� รูปโอ
63153004568 นางสาววรัญญา ชนะนาค
63153004569 นางสาวมุนาดา หูเขียว
63153004570 นางสาววรรษมน ไชยหมาน
63153004571 นางสาวฮัสบูนา ยีหวันแสม
63153004572 นางสาวเกวลิน สังข�ทอง
63153004573 นายทัศพร ชูสุวรรณ
63153004574 นายสิรธีร� ศรีพรหม
63153004575 นางสาวกิติยา ศิริอนันต�
63153004576 นางสาวณฐดลพร เจริญรูป
63153004577 นางสาวจิราภา จํานงค�
63153004578 ส.ต.ท.นัฐพงศ� หนูช$วย
63153004579 นางสาววริษา โพธิรุกข�
63153004580 นายสาธิต มหับผลา
63153004581 นางสาวศรัญญา สุขะปณะ
63153004582 นางสาวป5ยะพร พรมสาย
63153004583 นางสาวภัชราภรณ� ขุนราม
63153004584 นายชาคริต หมีดเส็น
63153004585 นางสาวสุภาภรณ� วัณโร
63153004586 นางสาวเขมจิรา รัตนะ
63153004587 นางสาวนูรีศัณย� อูเซ็ง
63153004588 นางสาวจันทิมาพร ชุมเพ็ญ
63153004589 ว$าที่ ร.ต.หญิงยศวดี ตรุโณภาส
63153004590 นายชาคร หลีเหม
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63153004591 นางสาวลลิตวดี พูพงษ�
63153004592 นายอับดุลการิง ดอเลCาะ
63153004593 นางสาวเกวลี พัฒนกุล
63153004594 ว$าที่ร.ต.หญิงจินตนา รอดแก7ว
63153004595 นางสาวอารียา ปานจําปH
63153004596 นางสาววาสนา คงประเสริฐ
63153004597 นางสาวชุติมา ขวัญช$วย
63153004598 นายสิทธิพร นาคขาว
63153004599 นางสาวภัทราวดี แซ$ตัน
63153004600 นายวรากร เหมือนพรรณราย
63153004601 นางสาวอรณิชา วังมี
63153004602 นางสาวฟารีซา หะยีแวอารณ
63153004603 นายอุเทน เต็มรัตน�
63153004604 นางสาวมารีณา เตาะสาตู
63153004605 นายอาซีดีน มะกูวิง
63153004606 นางสาวกิตติยาภรณ� ปานแดง
63153004607 นางสาวภุมรินทร� ยองเข
63153004608 นายกริชกร เจริญวาที
63153004609 นางสาวปาอีซะห� แวเตะ
63153004610 นางสาวสุรีย�พร บัวทอง
63153004611 นางสาวสุชาดา เหล็มเส็น
63153004612 นางสาวนิจชนันท� ชูศรี
63153004613 นางสาวลลิตตา จันทร�ส$อง
63153004614 นางสาวป5ยธิดา บุญเจริญ
63153004615 นายมูฮัมหมัด อีแต
63153004616 นางสาวนันทนัช อัจนารมย�วาท
63153004617 นางสาวซัลวา หลีเส็น
63153004618 นางสาวอริสรา พรหมอินทร�
63153004619 นายมูสลีฮีม บือซา
63153004620 นางสาวอุษณา หวาหาบ
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63153004621 นายซัมซูดิง สาเมาะ
63153004622 นางสาวจีรารัตน� ราชวิเชียร
63153004623 นางสาวณฐชนก จาริยะ
63153004624 นางสาวชนกพร หาญณรงค�
63153004625 นายรุจิภาส จันทรภาพ
63153004626 นางสาวอัญธิดา อ$อนดํา
63153004627 นางสาวศุภานันท� สันติชัยรัตน�
63153004628 นางสาวตรปHยะห� โตCะเลCาะ
63153004629 นางสาวอัญชลี จิตอสอ
63153004630 นางสาวนูรีดา กูและ
63153004631 นายธีระพล สงน7Uย
63153004632 นางสาวระวิวรรณ รุณปDกษ�
63153004633 นางสาวจุรีรัตน� เกตุนิ่ม
63153004634 นางสาวไลลาห� ยากะจิ
63153004635 นางสาวณัฐกานต� ขวัญหม7ง
63153004636 นางสาวนูรมี เปาะเงาะ
63153004637 นางสาวพรรีน ป5Xนทองพันธุ�
63153004638 นางสาวรัตติยากร เต็มพร7อม
63153004639 นางสาวภัทราวดี รักษาชุม
63153004640 นายทวีศักด์ิ ทองขวัญ
63153004641 นางสาวสุวลี คงดี
63153004642 นางสาวฐิตารีย� บุญเรือง
63153004643 นายภาสกร ฝอยทอง
63153004644 นางสาวอุมาวัลย� เทพสุวรรณ
63153004645 นายสรายุทธ พรหมจันทร�
63153004646 นางสาวธมลวรรณ แก7วมีสี
63153004647 นางสาวฟาดีลา มะณีหิยา
63153004648 นางสาวนุรฮัยยาตี อาดํา
63153004649 นางสาวยิสมานี หลําหมัน
63153004650 นางสาวศุจีภรณ� รุจิรมณี
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63153004651 นางสาวสาวิณี เพชรประสมกูล
63153004652 นายสราวุธ จันทร�แก7ว
63153004653 นางสาวปริศนา พุทธวี
63153004654 นางสาวสุพัตรา สอหีม
63153004655 นางสาววัลญา จอมสุริยะ
63153004656 นางสาวภัทรนันท� เกิดก$อ
63153004657 นายบากือรี บือแน
63153004658 นายไพโรล บาสอ
63153004659 นายอภิสิทธ์ิ ชํานาญเวชกิจ
63153004660 นางสาวมาริสา ตาแก7ว
63153004661 นายกฤษฎ์ิ แซ$ตัน
63153004662 นายชุติเทพ ทองแกมนาก
63153004663 นางสาวสุกัญญา หม$องเหล็ก
63153004664 นางสาวซูไฮมี เจCะมูซอ
63153004665 ว$าที่ร7อยตรีวีรภัทร� จิตประพันธ�
63153004666 นายภานุเดช ชูสุวรรณ
63153004667 นางรอปHอะห� หะมะ
63153004668 นางสาวอาฟDฟร� ยูโซCะ
63153004669 นางสาวฉารีฝ]ะ หัดยี
63153004670 นางสาวรชยา สุทธินันท�
63153004671 นางสาวสุริยานีย� กาลูแป
63153004672 นางสาวรอซีต7า กาหมาด
63153004673 นางสาวตติยาภรณ� มาลาทอง
63153004674 นางสาวปรมาภรณ� มากศรี
63153004675 นางสาวโซเฟHย มะสะแห
63153004676 นางสาวกีฬา หานาปH
63153004677 นางสาวสุชาดา แก7วมณี
63153004678 นางสาวอนัญธิตา บ7านนบ
63153004679 นางสาวอามีเนCาะ ตาเยCะ
63153004680 นางสาวสุกัญญา ทองเนื้อขาว
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63153004681 นายพีรพล พูนเพชรพันธ�
63153004682 นางสาวอุรุชา เครือสุวรรณ
63153004683 นางสาวภารวี กล่ําเพ็ชร
63153004684 นางสาวอุไรญา เมืองเล$ง
63153004685 นายกิติศักด์ิ จิตต�เอื้อเฟW[อ
63153004686 นางสาวพิฌชาพร เรืองสุวรรณ
63153004687 นายประสิทธ์ิ บัวเกิด
63153004688 นางสาววันฉัตลดา แวสะแลแม
63153004689 นายศรายุธ หีมหลCะ
63153004690 นายณัฐปคัลภ� บุญมาศ
63153004691 นางสาวเมธาพร มีแสง
63153004692 นางสาวอรทัย จันทร�ปล7อง
63153004693 นางสาวโนรียา ยูโซะ
63153004694 นางสาวอามีรา อับดุลเลCาะ
63153004695 นายอัดนัน ดอเลาะ
63153004696 นางสาวกนกวรรณ แก7วฉิมพลี
63153004697 นางสาวกัณฑิตา ทองคําจันทร�
63153004698 นางสาวนวภรณ� บัวทองสุข
63153004699 นางสาวยุพดี พันธุ�สะ
63153004700 นายวุฒิชัย ภุมมานุลาภ
63153004701 นายเอกสิทธ์ิ อนุสาร
63153004702 นางสาวอัมรีน$า กูบาเลCาะ
63153004703 นางสาวชนกชน ทิพย�มณี
63153004704 นางสาวสุพัตรา ฉิมหนู
63153004705 นายตุรกี กาปา
63153004706 นางสาวซารินา แก7วน7อย
63153004707 นายป5ติภัทร วิทยาศิริกุล
63153004708 นางสาวพิชญาภา บุญวิสูตร
63153004709 ว$าที่ ร.ต.ธีรภัทร ราชสุวรรณ
63153004710 นางแอนจิรา พัชณี
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63153004711 นายทศพร คชสง$า
63153004712 นางสาวศรสวรรค� ทองดีย่ิง
63153004713 นางสาวสุทธิวรรณ แก7วช$วย
63153004714 นางสาวสุรีสา ลิ่มเส7ง
63153004715 ว$าร7อยตรีหญิงลดาวัลย� คงนุ7ย
63153004716 นางสาวจุวัยนีย� ยีวา
63153004717 นางสาวเกวลิน ทองทุ$ม
63153004718 นางสาวสมฤทัย จันทรัตน�
63153004719 นางสาวสิริยากร ธรรมจง
63153004720 นางสาวปDทวรรณ ไชยสนิท
63153004721 นางสาวนรินาถ พราหมหันต�
63153004722 นางสาวจุฑากาญจน� บุญทอง
63153004723 นางซารีนา ดือราแม
63153004724 นางสาวฟาดีละห� ปาตี
63153004725 นายวีระวัฒน� หลีโสCะ
63153004726 นายมนตรี ชูทอง
63153004727 นางสาวณัชชา ชํานาญเหนาะ
63153004728 นางสาวกรณ�กิจ สุวรรณจินดา
63153004729 นางสาวซูไรดา ยาซิงค�
63153004730 นายภัทรภพ อาภรณ�ศรี
63153004731 นางสาวสุธิลักษณ� คงสิน
63153004732 นางสาวนูรีซัน ดือราแม
63153004733 นายโชติกร อํานวยโชติสกุล
63153004734 นางสาวอลิษา คริสต�รักษา
63153004735 นางสาวสาอีดา เปาะจิ
63153004736 นางสาวฟ5รฮาน บากา
63153004737 นางสาวชุติมณฑน� มีเพียร
63153004738 นางสาวพิชญาภา ไกรนรา
63153004739 นางสาวรวิวรรณ อณสุวรรณ�
63153004740 นางสาวมาเรียม นิเต็งหะ
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63153004741 นายนันทวุฒิ หลังชาย
63153004742 นางสาวกมลรัตน� วันแรก
63153004743 นางสาวพชรพร เทพรักษ�
63153004744 นางสาวสุนิษา งามขํา
63153004745 นายฮาฟ5ซกรัน ยูโซCะ
63153004746 นางสาวเกศรา สมวานิช
63153004747 นางสาวกุลธิดา ชะนะชู
63153004748 นางสาวสมิทธ์ิกานต� ก$อกุลดิลก
63153004749 นางสาววรรณวิสา แจ7งจุล
63153004750 นางสาวรุสนีนา แวเตะ
63153004751 นางสาวนุชดา โลหิตธาดา
63153004752 นางสาวธญานี รัตนคุณ
63153004753 นายพงศกร แซ$ตัน
63153004754 นางสาววนิดา สุขรัตน�
63153004755 นางสาวธญามณี ชูมณี
63153004756 นายพิชญะ สุขบัวแก7ว
63153004757 นางสาวนิซาฟาวาตี ระเด$นอาหมัด
63153004758 นางสาวญารียะห� อิแต
63153004759 นางสาวณัฐพร หวานนุ$น
63153004760 นายอิงครัต สิตรุโน
63153004761 นางสาวกรรณิกา นิตยบูรณ�
63153004762 นางสาวกสิณา มะเด
63153004763 นางนูรลีซา หวัง
63153004764 นางสาวรณิดา ปรีพันธ�
63153004765 นางสาวมุสตุลา ดอเลCาะ
63153004766 นางสาวภัชริดา แข็งแรง
63153004767 นายจิรกิตต์ิ บุญน7อย
63153004768 นางสาวกวินทรา ศรีสถิตย�
63153004769 นางสาวธัญญารัตน� หนูทอง
63153004770 นางสาวปรีญา ปานหวาน
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63153004771 นางสาวศสิตา ยะถาวร
63153004772 นางจิราภา สง$า
63153004773 นางสาวนิสูไรยา โวCะ
63153004774 นางสาวณัฐธลินี โชติระโส
63153004775 นางสาวจิรัชยา นวลแผลง
63153004776 นางสาวเสาวลักษณ� สงจีน
63153004777 นางสาวชญานี ชาประสม
63153004778 นางสาววรดา ลิ่มเส็ง
63153004779 นางสาวมาริสา เสารภู
63153004780 นางสาวลักษมี แซ$ลิ่ม
63153004781 นางสาวเกวลี ธรรมหิเวศน�
63153004782 นางสาวณัฐวดี แก7วสาเระ
63153004783 นายพยุงศักด์ิ นันทวงศ�
63153004784 นางสาวพรทิพย� ฉิมวงศ�
63153004785 นางสาวจิราภา นฤนาทประการ
63153004786 นางสาวสุนิสา จําพรึก
63153004787 นายพงศธร คล7อยอุดม
63153004788 นางสาววณิชยา ศรีโอสถ
63153004789 นางรุจิเรข ทองบุญ
63153004790 นางสาวรสกมล หมูดหยี
63153004791 นางสาวปราณี ชูมณี
63153004792 นางสาวจุรีรัตน� พงษ�แพทย�
63153004793 นางราตรี สวนแก7ว
63153004794 นายทศพล ภัควนิตย�
63153004795 นางสาวมารตี อะสะหนิ
63153004796 นางสาวเสาวคนธ� แก7วชาย
63153004797 นางสาวสุภาวดี เสนสิงห�
63153004798 นางสาวปDณวรรธน� รัตนพิบูลย�
63153004799 นางนันทิชา พรหมจันทร�
63153004800 นายสมเกียรติ ชูสุวรรณ
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63153004801 นางสาวจันทวดี ภักดีจิตต�
63153004802 นางสาวอรสา เส7งคุ$ย
63153004803 นางสาวนุรอายนี ยูโซะ
63153004804 นางสาวกามีลCะ อาแวหามะ
63153004805 นางสาวสุพัตรา สันหลัง
63153004806 นายชาญวิทย� ชุ$มชื่น
63153004807 นางสาวป5ยะเนตร ดิสสระ
63153004808 นางสาวภัสสร ศรีนาเคน
63153004809 นางสาวเปมิกา หนูทอง
63153004810 นางสาวชนิดา ชุมพร7อม
63153004811 นางสาวอาสมะห� มีสา
63153004812 นางสาวรตวรรณ นวลจันทร�
63153004813 นางสาวอุทุมพร วงศ�สุริยะ
63153004814 นางสาวสินสวรรค� บุญที่สุด
63153004815 นายจิรวัฒน� บุญธเนศ
63153004816 นางทิพย�ไพรวัลย� ฤทธ์ิโต
63153004817 นางสาวอุทัยรัตน� เปาะทอง
63153004818 นางสาวตอฮีเราะ เจะหะมาด
63153004819 นายอรรคพล อุดมรัตน�
63153004820 นางสาวรวิสรา ไชยสุวรรณ
63153004821 นางสาวสโรชา แก7วมณีโชติ
63153004822 นางสาวณัฐวดี แก7วร$มวัน
63153004823 นายเอนกพงศ� พิจิตโร
63153004824 นายอนิรุทธ� เรือนสูง
63153004825 นางสาวอัยลดา สุพร
63153004826 นางสาวลาตีปะ สะอะ
63153004827 นายธนดล จันทวงศ�
63153004828 นางสาวรัชนีกร กําเนิดมณี
63153004829 นางสาวณัฏฐธิดา สุกแปSน
63153004830 นายฮารีฟ กูดู
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63153004831 นางสาวณิชกานต� อธิวัฒนชัย
63153004832 นายปรมินทร� ตานี
63153004833 นางสาวรุ$งฤดี ทําทอง
63153004834 นางสาวซารีฟะห� สะนอ
63153004835 นายอัศม�เดช เชาวลิต
63153004836 นางสาวธิดาอุมา ทองสุย
63153004837 นางสาวรอยฮาน หะยีดอปอ
63153004838 นางสาวสุภาวดี สุวรรณกิจ
63153004839 นางเยาวลักษณ� ไชยสุนทรกิตติ
63153004840 นางสาวนัสรียะ หะยีบากา
63153004841 นายเจษฎา ไชยฤกษ�
63153004842 นางสาววารีพรรณ ว$องวัฒวิบูลย�
63153004843 นางสาวกัณฏิมา เบ็นหมาน
63153004844 นางสาวจุฑามาศ ชกสุริวงค�
63153004845 นางสาวทิพยวรรณ เกิดมี
63153004846 นางสาวฮาลีเมCาะ มะแสะ
63153004847 นางสาวเกษศิณีย� ณ สุวรรณ
63153004848 นายซูไฮมิง หะยีสือนิ
63153004849 นายอารีย� ปะดุลัง
63153004850 นางสาวสุชาดา บุญเย็น
63153004851 นายสุเฟHยน อาสาบาโง
63153004852 นายคเนย� สุวรรณมะโน
63153004853 นางสาวพิชชาวีณ� เวชเพ่ิม
63153004854 นางสาวสุทธิกานต� พลวัฒน�
63153004855 นางสาวอารีย� ตุ$นบุตร
63153004856 นางสาวฮัสลีนา เร็งมา
63153004857 นางสาวซารีนา ฮีเล
63153004858 นายพงศธรณ� ดอกกะฐิน
63153004859 นางรุจิรา อินดี
63153004860 นางสาวธันย�ชนก ท$องแก7ว
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63153004861 นางสาวศิวรัตน� ชูสุวรรณ�
63153004862 นางสาวธนภรณ� พุทธรัตน�
63153004863 นางสาวณัฐณิชา ธรรมกิรติ
63153004864 นางสาวธานทิพย� บุญล7อม
63153004865 นางสาวธิดา สุทธิโพธ์ิ
63153004866 นายธีรศักด์ิ เก้ือเม$ง
63153004867 นางสาวอามีดCะห� อินทร�จันทร�
63153004868 นายอินทวัชร ฤทธ์ิเนียม
63153004869 นางสาวอริสา กายพันธ�
63153004870 นางสาวอัสรา เจCะยอ
63153004871 นางสาวศศิธร คุณากรอภิสิทธ์ิ
63153004872 นางสาวสุรัสวดี แก7วมัน
63153004873 นางสาวสุธาสินี เพ็ชรขาว
63153004874 นางสาวมาริษา ละเอียดการ
63153004875 นายชุติพงศ� เหมวิเชียร
63153004876 นางสาวสุมา พงค�เพ็ชร�
63153004877 นางทิพาพร ชูพุ$ม
63153004878 นางสาวรัชฎาภรณ� มาลัยเพชร
63153004879 นางสาวสาปHระ หะยีสะแม
63153004880 นางสาวสิรินภัสสร จันทร�เมือง
63153004881 นางสาวนาฎอนงค� เมืองนาโพธ์ิ
63153004882 นางสาววรรณา ชูแก7ว
63153004883 นางสาวชนกกมล พร7อมมูล
63153004884 นางสาวอรพรรณ เพ็ชรสุทธ์ิ
63153004885 นางสาวฐาณมาศ ศรแก7ว
63153004886 นางสาวภูษณิศา ก้ิมขู$
63153004887 นางสาวน้ําทิพย� พุทธรัตน�
63153004888 นางสาวรุสวาตี สาและ
63153004889 นางสาวมาลัยทอง พิมพิสนธ�
63153004890 นางสาวธมลวรรณ มัทวัง
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63153004891 นางสาวไลลา บาราเฮง
63153004892 นางสาวศุภาวรรณ สุวรรณกาญจน�
63153004893 นางสาวอภิญญา จอมนุ7ย
63153004894 นางสาวซารีฟะห� หลังเมือง
63153004895 นายสุรพล นิลวัตร
63153004896 นางสาวอาซีซะห� เจะอุบง
63153004897 นางสาวสาธินี คงจันทร�
63153004898 นางสาวนูรฮูดา หมานเส็น
63153004899 นายนฤพล เฟWXองวุฒิ
63153004900 นายจักรภัทร ละอองมณี
63153004901 นายเลอพล สกุลจ่ี
63153004902 นายอิลฮามี โตะลู
63153004903 นางสาวณัฐชา บุญช$วย
63153004904 นางสาวอมิตา ภักดีเจริญ
63153004905 นางสาวหทัยรัตน� แซ$ฟุSง
63153004906 นายณัฐวุฒิ รัตนคํา
63153004907 นายชลภูมิ พนม
63153004908 นายสกฤษฏ� ศรีเรือง
63153004909 นายพฤทธ์ิชยุต สุตะกูล
63153004910 นางสาวสิรีธร เตชะพันธุ�
63153004911 นางสาวจิรัชยา แก7ววิชิต
63153004912 นายวุฒิภัทร มะสมัน
63153004913 นางสาววรรณา ราชพฤกษ�
63153004914 นางสาวธนัญญา กลมเกลี้ยง
63153004915 นายธัญเทพ สําอางศรี
63153004916 นางสาวจันจิรา ชายเหตุ
63153004917 นางสาวแพรวพรรณ ครวญหา
63153004918 นายยุทธภูมิ เอียดเปรียว
63153004919 นางสาวพิมพ�อัปสร คงฉ7ง
63153004920 นางสาวฟาดีละห� ตาซา
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63153004921 นางสาวกันยารัตน� เส7งนนท�
63153004922 นายธีระยุทธ เก้ือมณี
63153004923 นายอรรถวุฒิ ชูชื่น
63153004924 นายศุภวิชญ� ไชยสวัสด์ิ
63153004925 นายวรลภย� แซ$อือ
63153004926 นายศุภกร สมสีแดง
63153004927 นางสาวอุไรวรรณ ทองวิเชียร
63153004928 นางสาวอัญชนิกา เพชรแก7ว
63153004929 นางสาวฮานันท� เจะยอ
63153004930 นางชนิดา เพชรรัตน�
63153004931 นางสาวฮาญัด มะแซ
63153004932 นางสาวป5ยนาฏ วัชรเวชศฤงคาร
63153004933 นางสาวสุดารัตน� สวัสด์ิขวัญ
63153004934 นางสาวชนากานต� นุ$นด7วง
63153004935 ว$าที่ร7อยตรีเฉลิมพล ชีวพิทักษ�ผล
63153004936 นางสาวปฐมาวดี จันทรมโณ
63153004937 นางสาวรุสมีนา วาเย็ง
63153004938 นายวรสรณ� ฉลาด
63153004939 นางสาวณโรชา ขวัญช$วย
63153004940 นางสาวนุสบา สันหละ
63153004941 นายภามวิน ยันตรกิจ
63153004942 นางสาวนวพร กิตติโรจน�เกษม
63153004943 นางสาวภัทรวดี สาตแสงธรรม
63153004944 นางสาวกัญ ญ  �ณณัฏฐ� วรรณเปรม
63153004945 นางสาวอัยดะห� บือราเฮง
63153004946 นางสาวศุภานิช ฟองสุวรรณ
63153004947 นางสาวพัชชา หวานสนิท
63153004948 นางสาวชลิดา หวังศิริเวช
63153004949 นางพนิดา บินหมัดหนี
63153004950 นางสาวดารียะ มูฮิ
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63153004951 นางสาวป5ยวรรณ เพ็ชรคงทอง
63153004952 นายเจริญ ใบสะหนิ
63153004953 นางสาวอามีซCะ เจCะมามะ
63153004954 นางสาวณิชดาภา สุวรรณขํา
63153004955 นางเจCะรุสนี เจCะมะ
63153004956 นางสาวชัชฎาภรณ� ทองช$วย
63153004957 นางสาวฟาร�ฮัน สาอิ
63153004958 นางสาวญาโณทัย ขินเพชร
63153004959 นายบัสลัน ซอแลCะ
63153004960 ว$าที่ร7อยตรีหญิงศศิธร ปาธะรัตน�
63153004961 นางสาวจุฑารัตน� แดงพลับ
63153004962 นายรัฐวัฒน� ด7วงแก7ว
63153004963 นายนพดล สะระยะ
63153004964 นางสาวชิดชนก เดชสุวรรณ
63153004965 นางสาวมารีเยCาะ ประดู$
63153004966 นางสาวจุฑารัตน� หนูอ$อน
63153004967 นางสาวกามีละห� สาแม
63153004968 นางสาวสนธยา ต7นวงศล�
63153004969 นางสาวซอพียCะ จิตรนารี
63153004970 นางสาวธนพร สุวรรณ
63153004971 นางสาวฮัสนียา มะดือเระ
63153004972 นายจิตรกร แก7วประดับ
63153004973 นางสาวณัฐณิชา ทองคํา
63153004974 นางสาววิลาวัลย� คงประดิษฐ�
63153004975 นายหวันอิสมาแอล ปะดุกา
63153004976 นางสาวอนุสรา โกงเหลง
63153004977 นางสาวปาลินี ไชยรัตน�
63153004978 นางสาวอัครีมา หมัดอาดํ้า
63153004979 นางสาววรพิชชา ไชยหลี
63153004980 นางสาวจงกล อินน7อย
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63153004981 นางสาวลัดดาวรรณ ทองคํา
63153004982 นายนพพล สร7อยชั้น
63153004983 นายกฤษฎ� ธรรมโชติ
63153004984 นางสาวสุดธิดา เจริญสุข
63153004985 นางสาวดาราวดี แก7วบุญชู
63153004986 นางสาวสุวพัชร ต้ังสกุลนุรักษ�
63153004987 นางสาวปรัชญารัตน� รุจานุกูลชัย
63153004988 นางสาวอาสมะ มาแห
63153004989 นางสาวนิซรีน โตCะสามารถ
63153004990 นางสาวจันทิมา ช$วยศรีนวล
63153004991 ว$าที่ร7อยตรีหญิงนัยนา จันทมณี
63153004992 นางสาวนิตยา พรหมจันทร�
63153004993 นางสาวเกวลีย� จิตตะนัง
63153004994 นางสาวสุไลลา โนCะ
63153004995 นางสาวจีรดา หมัดหมาน
63153004996 นางสาวจิราวรรณ ธานีรัตน�
63153004997 นางสาวนันทิชา หลีเส็น
63153004998 ว$าที่ร.ต.หญิงศศิรัศม� พ$วงเพชร
63153004999 นางสาวอรณิชา ตันติพลานนท�
63153005000 นายซอและ บูเดียะ
63153005001 นายพิษณุ โสะสมาคม
63153005002 นางสาวกุมพาภรณ� แซ$ลิ่ม
63153005003 นางดาริญา ดิษโสภา
63153005004 นายเสฏฐวุฒิ สุกสี
63153005005 นางสาวปาริชาติ กล$อมจันทร�
63153005006 นายชยานันต� แก7วมหากาฬ
63153005007 นายเกียรติศักด์ิ อินทอง
63153005008 นายอัษฎางค� ชัยศิริ
63153005009 นางสาวนาตาชา หมีนหนุด
63153005010 นายอัมมา หมานเส็น
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63153005011 นายวชิระ แก7วหนูนวล
63153005012 นายรุสลัน ดาฮาตา
63153005013 นางสาวสุกัญญา มณีรัตน�
63153005014 นายชาญวิทย� เฉลิมศรี
63153005015 นายจักรชัย บิลระโอCะ
63153005016 นางสาวซูไฮลา เจะหลง
63153005017 นางสาวชัชชาภรณ� สุวัฒน�กุล
63153005018 นายสุทธิพงศ� โตCะเจCะเหงาะ
63153005019 นางสาวกฤษณา นวลแก7ว
63153005020 นายพีระวัฒน� โกมล
63153005021 นายสิริเชษฐ� โมกขกุล
63153005022 นายภานุวัฒน� อ$อนเกตุพล
63153005023 นางสาวนัฐรียา ต$อวงค�
63153005024 นางสาวสุพัตรา เพชรประสม
63153005025 นางสาวกนกวรรณ จันทร�สุวรรณ
63153005026 นางสาวสุรัสวดี เจริญฤทธ์ิ
63153005027 นางสาวกิตติกานต� ราชเมืองฝาง
63153005028 นายวิศิษฏ� ปองแท7
63153005029 นางสาววัรซัลวา กาดบาจา
63153005030 นางสาวศิรดา ปานเจิม
63153005031 นางสาวชาลินี คงคาลิหมีน
63153005032 นายคณานัป อนันตะ
63153005033 นายมนัสนันท� ดุลยาภรณ�
63153005034 นางสาวจุฑาภรณ� หนูศรี
63153005035 นางสาวกชมน สีตุกา
63153005036 นางสาวนูรมี บือราเฮง
63153005037 นายศิวทัต พันธุ�มณี
63153005038 นางสาวกชพรรณ ไชยพันโท
63153005039 นางสาวเด$นนภา อักษรชู
63153005040 นางสาวลลิตา แกล7วทนงค�
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63153005041 นางสาวซูรียา สาเเละ
63153005042 ว$าทUีUร7อยตรีชัยวุฒิ เมืองใสสันต�
63153005043 นางสาวกรรณชนก คงเส7ง
63153005044 นางสาวอัสวานี มามะเร
63153005045 นางสาวเกศรินทร� หลงแก7ว
63153005046 นางสาวอาพร วิชาธิคุณ
63153005047 นายรวีโรจน� อารีบําบัด
63153005048 นางสาวสุกันยา สุขเกิด
63153005049 นางสาวฟาซีลา ลอแม
63153005050 นางสาวอลิษา หนูทอง
63153005051 นางกาญจนา ทองพูล
63153005052 นางสาวอาภาภรณ� บัญชาวุฒิ
63153005053 นางสาวตัสนีม หวังเบ็ญหมัด
63153005054 นายนิยม ทองอูเภา
63153005055 ว$าที่ร7อยตรีชัยวัฒน� กลางวัง
63153005056 นางสาวณัฐกานต� ทองเกลี้ยง
63153005057 นายธานินทร� เงินถาวร
63153005058 นางสาวธรรณยาภรณ� ฐาเลิศวินิศ
63153005059 นางสาวจิตรลดา รจนา
63153005060 นางสาวอัญญารัตน� ทรงอาวุธ
63153005061 นางสาวกนกวรรณ ผอมดํา
63153005062 นางสาวกุลสินี ย่ังยืน
63153005063 นางสาวสุขฤทัย โฉมงาม
63153005064 นางธิดารัตน� ทองโอเอี่ยม
63153005065 นางศุภลักษณ� นิลตีบ
63153005066 นางสาวยมลพร กรดกล7า
63153005067 นางสาวรัตนาภรณ� ศรีภูมิ
63153005068 นางสาวนูรีฮัน มะเซ็ง
63153005069 นางสาวเต็มฟSา แสงสุริยา
63153005070 นายสิทธิโชค อนันต�
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63153005071 นางสาวคุณัญญา รักขาว
63153005072 นางสาวป5ยะนาถ นิลพงค�
63153005073 นางสาวศศิประภา เพ็ชรดี
63153005074 นางสาวฐิติพร ป5ติภูมิพงศ�
63153005075 นางสาวมาระตี บินร$าหมาน
63153005076 นางสาวสุภาวดี ผ$องศรี
63153005077 นายแวอิดเรส ปูโจะ
63153005078 นางสาวพรรณิภา มณีเนียม
63153005079 นางสาวสิริรัตน� มินชะ
63153005080 นายมูหัมมัด เจCะแม
63153005081 นางสาวซารีนา หลังชาย
63153005082 นางสาวพาอีซCะ มะดิกา
63153005083 นายอาดือนัน หะยีกือเตะ
63153005084 นางสาวนัยเนตร ซุ$นอื้อ
63153005085 นางสาวกนกวรรณ มีบุญ
63153005086 นางสาวเมธินาถ สาและ
63153005087 นางสาวอริสรา ลิมานิ
63153005088 นางสาวมูสลีมะห� อาลีมาสCะ
63153005089 นายนพดล โสภณอดิศัย
63153005090 นางสาวปาริฉัตร ทิวไทรสาน
63153005091 นายพสิษฐ� ศิริพัฒน�นราทร
63153005092 นางสาวภัทริน สุขพรสวรรค�
63153005093 นางสาวรติมา โภชนะการ
63153005094 นายมูฮํามัด มะเก็ง
63153005095 นางสาวศุภานัน เรืองน7อย
63153005096 นายธนวัตร จงไกรจักร
63153005097 นางสาวป5ยนันท� เสถียรรังสฤษด์ิ
63153005098 นางสาวอารีรัตน� ดําน7อย
63153005099 นางสาวอัสมาส หะยีอาแวบือซา
63153005100 นางสาวสไบนัฐฎ� กาญจนวงศ�
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63153005101 นางบัวบูชา แก7วเมฆา
63153005102 นายพิชัยวุฒิ แสงสง
63153005103 นายศุภฤกษ� ไชยมุติ
63153005104 นางสาวจินตการน� ป\ากว7าง
63153005105 นางสาวชนิสรา ยะวิเชียร
63153005106 นางสาวสุดารา อ$อนสง
63153005107 นางสาวโศจิรัตน� สมานทอง
63153005108 นางสาวกัญญารัตน� ขวัญสกูล
63153005109 นางสาวปริยฉัตร ฉิมลี
63153005110 นายสุรกิจ ประมวลศิลปK
63153005111 นางสาวกัญญาณัฐ ดําช$วย
63153005112 นางสาวอรอนงค� บุญเศษ
63153005113 นายสุไลมาน แซ$โค7ว
63153005114 นางสาวอารตี รองเดช
63153005115 นายเอกพล ใสคล7าย
63153005116 นางสุณี เพ็ชรนิล
63153005117 นางสาวจุติมาตร� ชมบุญ
63153005118 นางสาวสุพิศ หนูชู
63153005119 นางสาววรารัตน� วิบูลย�พันธ�
63153005120 นางสาวปทัยชนก ผดุงเกียรติ
63153005121 นางสาวกัญญาภรณ� นับทอง
63153005122 นางสาวแพรวรุ$ง โอฬาร�ศาสตร�
63153005123 นางสาวจุฑาพัชร จุลยานนท�
63153005124 นางอาภาพร อินทร�ฤทธ์ิ
63153005125 นางสาวกรรณิกา สีดี
63153005126 นางสาวสุภนิดา หอมจันทร�
63153005127 นางสาววีนัส เยาว�สนิท
63153005128 นายธนวัฒน� เมืองใหม$
63153005129 นางสาวมาเรียม บือซา
63153005130 นางสาวนิศารัตน� วงค�รอด
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63153005131 นางสาวฮาญาตี ตาเยะ
63153005132 นางสาวผกาวรรณ เพ็งหนู
63153005133 นางสาวฉัตรธิดา ดิสระมุณี
63153005134 นางสาวสุไฮดา ยามือโลCะ
63153005135 นางสาวจันทร�จิรา สาเฮะอามะ
63153005136 นางสาวพัชรี แวฮีเล
63153005137 นางสาวทิวารัตน� สืบประดิษฐ�
63153005138 นางสาวอนงค� แซ$เล็ก
63153005139 นางสาววนิดา พรหมชาติ
63153005140 นางสาวจันจิรา พรหมจันทร�
63153005141 นางสาวเกวลิน พูลผล
63153005142 นายทิสาจักข� ช$างเสียง
63153005143 นางสาวโซฟHยา ดือเระ
63153005144 นางสาวกนกวรรณ อุณพันธุ�
63153005145 นางสาวรัตนา รุณแสง
63153005146 นางสาววรรณรวี แก7วจันทร�
63153005147 นางสาวเบญจรัตน� ตําสุวรรณ
63153005148 นางสาวอุตรานุช มากผล
63153005149 นางสาวจิตรารัตน� สายจันทร�
63153005150 นายซอบีริน เจCะมะ
63153005151 นางสาวขนิษฐา ทองเนื้อแข็ง
63153005152 นางสาวปาณิสรา เรืองช$วย
63153005153 นางสาวกาญจนา จันทร�ใหม$
63153005154 นายโกวิทย� หนูพันธ�
63153005155 นายจีรยุทธ เรืองสวัสด์ิ
63153005156 นายสาบีกุน สุหลง
63153005157 นายพีรพงษ� มณีรัตน�
63153005158 นายอาทิตย� หน$อสกูล
63153005159 นางสาวภีรณี คงทวี
63153005160 นางสาวเบญญา ศรีผ$อง
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63153005161 นางสาวกัญญารัตน� สังขาว
63153005162 นางสาวศรินยา ไพโรจน�
63153005163 นายรุสวรรณ มาหะมะ
63153005164 นางสาวธนพร แก7วประกอบ
63153005165 นายมูฮําหมัด กานา
63153005166 นางสาวเกศริน หอละออง
63153005167 นางสาวนันท�ธีรา รังเสาร�
63153005168 นายจิรศักด์ิ ศรียะพันธ�
63153005169 นางสาวป5ยวรรณ อ$อนแต7ม
63153005170 นายชิตษณุ สุวรรณแพทย�
63153005171 นางสาวศิรินันต� พรหมดํา
63153005172 นางสาวอัลฟาตีฮะห� มะหะมะ
63153005173 นางซาวาตี พูลสวัสด์ิ
63153005174 นางสาวณัฐวดี บุญยง
63153005175 นางสาวธัญชนก ศรทอง
63153005176 นางสาวนภัสสร สุนทรนนท�
63153005177 นางสาวสุชาวดี ขุนปราบ
63153005178 นางสาวดารีณี เจะหะ
63153005179 นางสาวธันณญา ขจัดภัย
63153005180 นางสาวชุติมา บัวผุด
63153005181 นายศศิพงษ� วงศ�ศรีวิเชียร
63153005182 นางสาววิยดา ช$วยการ
63153005183 นางสาวเพียงขวัญ ใจโต
63153005184 นางสาวเพ็ญผกา แสงโสภา
63153005185 นางสาวกิตติกานต� ชโนทาหรณ�
63153005186 นางสาวอารียา หมัดอะด้ัม
63153005187 นางสาวผุษชา สาริพันธ�
63153005188 นางสาวภัณฑิรา ศรีนิวรณ�
63153005189 นายปาฏิหาริย� หนูทอง
63153005190 นางสาวอัจฉราวดี สมันเหมือน
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63153005191 นางสาวสาวิตรี ชดช7อย
63153005192 นายเกรียงไกร ขวัญเพ็ชร�
63153005193 นายวัชรินทร� ร$วมจินดา
63153005194 นางสาวปาริชาติ หนูเหมือน
63153005195 นายนรเศรษฐ� กุลบาล
63153005196 นางสาววรรณระวี บุญมรกต
63153005197 นางสาวสุมิตตา สุพิทักษ�
63153005198 นางสาวธนิกกานต� แสนศรี
63153005199 นางสาวสกุลรัตน� บุญศิริ
63153005200 นางสาวอัญมณี หนูเปHย
63153005201 นางสาวสุกันยา กาสา
63153005202 นางสาวณัฐรดี ลักษณะอัมพร
63153005203 นายสุทธิพงศ� ปลอดทุกข�
63153005204 นางสาวจิตวรรณ แก7วเล็ก
63153005205 นางสาวนูรีฮาน ชํานาญเพาะ
63153005206 นางสาวนงเยาว� โตCะเอียด
63153005207 นางสาวซีตีมาเรียม เตาวะโต
63153005208 นางอานีซะ บินรัตแก7ว
63153005209 นางสาวสุคนธุ�ธา หมูดงาม
63153005210 นางสาวเสาวลักษณ� คงเสือ
63153005211 นางสาวอัสมCะฮ� หะยีบือราเฮง
63153005212 ว$าที่ ร.ต.หญิงกลิกา จันทร�เกษ
63153005213 นายชูพันธ�U อินน7อย
63153005214 นางสาวรูไกหยCะ แดงทิ้ง
63153005215 นางสาวอัสนCะ แมะ
63153005216 นางกรรขยา ปาฐะสุวรรณ
63153005217 นางสาวจินตนา นุ$นศรี
63153005218 นางสาวสุจิตรา คุสิตา
63153005219 นางสาวชารีดา ณ นคร
63153005220 ส.ต.ต.ภัทรชัย รองเลื่อน
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63153005221 นางสาวอารีรัตน� พรหมแสง
63153005222 นางสาวศิรินันท� ชูเย็น
63153005223 นางสาววิรัญชนา โหมดแหละหมัน
63153005224 นางสาวอาตีกCะห� ดอนิแม
63153005225 นางสาวรัตนาภรณ� จรคงศรี
63153005226 นางสาวการีมCะห� มีนา
63153005227 นายคัมภีร� ย้ิมย$อง
63153005228 นายวิสาข� สมศรี
63153005229 นางสาวนฤมล สันหนู
63153005230 นางสาวจิรารัตน� เรืองรุก
63153005231 นางสาววาตี สือแม
63153005232 นางสาวดาริญา ทิ้งหลง
63153005233 นางสาวอิสราภรณ� จันทร�เอียด
63153005234 นายนนทนันท� เบ็ญสลามัน
63153005235 นางสาวอนัญญา ยะฝา
63153005236 นายอิทธิพล ทองศรี
63153005237 นางสาวกนกวรรณ อุทิศานนท�
63153005238 ว$าที่ร7อยตรีหญิงกนกอร เพชรรัตนมุณี
63153005239 นางสาวชลันดา ไทรแก7ว
63153005240 นางสาวมณิภา ฟูน7อย
63153005241 นางสาวรัตน�มณี แก7วเกตุ
63153005242 นางสาววันวิสา สังข�วงศ�
63153005243 นางสาวฟาซีฮะห� ดอฮะ
63153005244 นางสาวศศิวรรณ สุกการ
63153005245 นายธนสิน บริพันธ�
63153005246 นางสาวปริญญา คงแก7ว
63153005247 นางสาวนูรุลฮูดา อาแว
63153005248 นางสาววรัญญา ช$วยชาตรี
63153005249 นายวงศกร หนูปD[น
63153005250 นายอัยมาน ปHแนบาโง
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63153005251 นางฐานิตารัชต� พรหมตรัง
63153005252 นางสาวกรรณิการ� บุญสีหา
63153005253 นางสาววริศรา ชุมพร
63153005254 นายธวัชชัย ศรีแก7ว
63153005255 นางสาวดารารัตน� วัฒนธารากุล
63153005256 นางสาวจุฬาลักษ� ประชุมทอง
63153005257 นายชญานิน สังข�ด7วง
63153005258 นายนิพล หนูแก7ว
63153005259 นายจารุพันธ� เชื้อพราหมณ�
63153005260 นางเรวดี เพชรสีดํา
63153005261 นางสาวมลฤดี รัตนะ
63153005262 นางสาวมายูนี เจะอุเซ็ง
63153005263 นางสาวการีหมCะ หะนิมะ
63153005264 นางสาวเซียร$า ลิมะพันธุ�
63153005265 นางสาวอารียา กาเดร�
63153005266 นายภาสกร ขันติ
63153005267 นางสาวณัฐธิดา ขะสะหมะ
63153005268 นางสาวศศิกานต� สุขเล็ก
63153005269 นางสาวเปศลา โอสถาพันธุ�
63153005270 นายอิทธิ วฤทธ์ิจิโรจน�
63153005271 นางสาวสุภาพร พูลขาว
63153005272 นางสาวเพชรไพลิณ จุลสัตย�
63153005273 นางสาวสุธารส พัตจาลจุล
63153005274 ว$าที่ ร.ต.หญิงพรรณริษา ชัยสงคราม
63153005275 นายศุภกฤต ทับเที่ยง
63153005276 นายธีรวุฒิ มามะ
63153005277 นางสาวนูรา เตะ
63153005278 นางสาวสุวรรณา มะยูโซCะ
63153005279 นางสาวสิรินาฎ บัวผัด
63153005280 นางสาวสุพัตรา นุ$นสงค�
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63153005281 นายจิรายุ ผดุงศักด์ิ
63153005282 นางสาวสุไรดา เซะสะแม
63153005283 นางสาวปพิชญา สุไว
63153005284 นางสาวปทิตตา หิรัญยวา
63153005285 นางสาวรีนา ยียมเจริญ
63153005286 นายนพรัตน� รัตนขวัญ
63153005287 ว$าที่ รต.หญิงน้ําฝน ทองสีอ$อน
63153005288 นางสาวสุไรยา ดือราโอCะ
63153005289 นางสาวดาวรัชดา เหลาะเหม
63153005290 นางัอัญนิสา ฮะ
63153005291 นางสาวจุรีรัตน� สุจริต
63153005292 นางสาววิภาณี พลสวัสด์ิ
63153005293 นางสาวอาตีกCะ รอแม
63153005294 นายป5ยวัฒน� คีรีเพ็ชร
63153005295 นางสาวไอริญชย�ญฎา ย$องวัฒนกุล
63153005296 นายฉัตรชัย จันทรขนิฐ
63153005297 นางสาวนงลักษณ� หลงขาว
63153005298 นางสาวพัชรา นาคแก7ว
63153005299 นายศรายุทธ พุทธให7
63153005300 นางสาวซุลฟะฮ� หมวดแดหวา
63153005301 นางสาวนภัทร ชายะพันธ�
63153005302 นายซอลาฮูดีน หะมิ
63153005303 นางสาวศิริรัตน� ชื่นพิบูล
63153005304 นางสาวอลิษา ยอดเพรี
63153005305 นางสาวมาร�เซีย จันทร�อําไพ
63153005306 นางสาวสุดารัตน� ชนะสงคราม
63153005307 นายเอกพันธ� มะเด่ือ
63153005308 นางสาวซูรายนี อาบู
63153005309 นางสาวนูรีดา เจCะโซะ
63153005310 นางสาววิราวรรณ ชูนุ7ย
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63153005311 ส.ต.อ.ตรีโรจน� ธนโชติดิลกกุล
63153005312 นางสาววนิดา ภู$ระหงษ�
63153005313 นางสาววิภาวดี นุ7ยคง
63153005314 นายสรวิชญ� พงศาปาน
63153005315 นางสาวนันทิกานต� ปานภักดี
63153005316 นายวรกานต� อีซอ
63153005317 นางสาวนิจชิตา หนุ$มนา
63153005318 นางสาวกาญกมล แก7วแจ$มจันทร�
63153005319 นางกมลทิพย� ย่ีหว่ันฉาย
63153005320 นางสาวจุไรรัตน� คงอินทร�
63153005321 นายพีรพัฒน� ศรีสุวรรณ
63153005322 นางสาวศรีสุดา สาศรีสUุข
63153005323 นางสาวสาวิตรี เหลือเทพ
63153005324 นางสาวรอสนา ยูโซCะ
63153005325 ว$าที่ร7อยตรีหญิงจันทิมา พรหมจันทร�
63153005326 นายธิติสรณ� กิจศิริ
63153005327 นางสาวอารดา หมัดอะดํา
63153005328 นางไพลิน ตันพานิชย�
63153005329 นางสาวณัฏฐ�ปภัสร� ศิลปรัศมี
63153005330 นางสาวรอฮานา ตูหยง
63153005331 นางสาวสุภารัตน� ศรีสืบ
63153005332 นางสาวกรรณิกา หนูกุ7ง
63153005333 นางสาวมารียัม เม็งปายี
63153005334 นางสาวจิราพร ทุ$งหว7า
63153005335 นางสาวพัชณีกร แก7วสาระพัตนึก
63153005336 นางสาวฟารีดะห� เปาะมะ
63153005337 นางสาวกุลญาดา เหลือผล
63153005338 นางสาวสุจิตรา บิลหีม
63153005339 นางสาวณัฏฐนิช ชุมภูทอง
63153005340 นายพงศ�นภา วงศ�ต้ัง
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63153005341 นางสาวเพียงธาร บุญยรัตน�
63153005342 นางสาวปDทมา เสมศักด์ิ
63153005343 นางสาวสาวิตรี บุญวรรณโณ
63153005344 นางสาวสุณิสา เขาแก7ว
63153005345 นายณัฐพงษ� สาขะญาณ
63153005346 นายจักรกฤษ เลิศลับ
63153005347 นางสาวกมลวรรณ สมุดอินแล7ว
63153005348 นางสาวจารีรัตน� เพชรพูล
63153005349 นายสิริวัชญ� เหมมัน
63153005350 นางสาวสิริวรรณ พงษ�พันธ�
63153005351 นางสาวเบญจพร พรหมวาส
63153005352 นางสาวฟารีดา หมัดอะดํ้า
63153005353 นายธนากร สังขโชติ
63153005354 นายกิตติชัย ทองมา
63153005355 นางสาวณัฐฐินันท� คงทอง
63153005356 นางสาวฮายาตี มีนา
63153005357 นางสาวกมลรัตน� แก7วสมนึก
63153005358 นางสาวธนัญญา บุญช$วย
63153005359 ว$าที่ร7อยตรีชาญณรงค� บุญชูช$วย
63153005360 นางสาวนัสมา สาอิ
63153005361 นางสาวนิรชา ทองยอด
63153005362 นางชลาลัย สุทธินนท�
63153005363 นางสาวสุกัญญา เหล็มมะ
63153005364 นายธวัช นารี
63153005365 นางสาวฺUUป5ยาภรณ� รักกิจ
63153005366 นายพชรพล ขุนเพชร
63153005367 นายลุกมัน บินยา
63153005368 นายอภิวัฒน� เจะนิ
63153005369 นางสาวเวธกา หม่ืนรุ$น
63153005370 นางสาวศุภิสรา จินดารักษ�
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63153005371 นายกิตติ หล7าหลั่น
63153005372 นายศักด์ิสิทธ์ิ แก7วไพบูลย�
63153005373 นายอลงกรณ� ศรนราย
63153005374 นางสาวชนาพร คงสีพุทธ
63153005375 นางสาวฮาบีบCะ ดีนายัง
63153005376 นายบัญญพนต� สายก่ีเส7ง
63153005377 นางสาวธนัชชา แดงงาม
63153005378 นางสาวธันย�ชนก พรหมศร
63153005379 นายอับดุลเลาะ สารี
63153005380 นายวิชชุกร ชายภักตร�
63153005381 นางสาววารุณี ภูริวัฒนกุล
63153005382 นายพิชZุตม� พรายพรรณ
63153005383 นายกฤษฎา สุขฤกษ�
63153005384 นางสาวอนันตญา รองเดช
63153005385 นายธนาเสฎฐ� ศรีไทยรักษ�
63153005386 นางสาวสุภัส�สรา แซ$อึ่ง
63153005387 นางสาวซูวัยบะห� เจะเตCะ
63153005388 นางสาวชนิกานต� บํารุงรัตน�
63153005389 นายภูวพัฒน� ศรีสัจจัง
63153005390 นางสาวปรางค�ทิพย� ชะนะสงคราม
63153005391 นายอลัน หมัดสมัน
63153005392 นางสาวจันทรฉาย บั้นบูรณ�
63153005393 นางสาวรวิพร นุชม$วง
63153005394 นางสาวนาซนูรีน อุดมศิลปK
63153005395 นายอานนท� พูลแก7ว
63153005396 นายสาอูดี มะตารี
63153005397 นายเอกราช หนูราช
63153005398 นางสาวศศิธร จบจันทร�
63153005399 นางสาวศิริพร อิสลาม
63153005400 นายมรกต รัตนธน
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63153005401 นางสาวภัทรานิษฐ� อภิรติกร
63153005402 นางสาวสมฤดี จันทร�สว$าง
63153005403 นายไตรเทพ จันทวงค�
63153005404 นายฮารอมัน อูมา
63153005405 นางสาววิสสุตา ขุนมี
63153005406 นายพีรพัฒน� ท7าวพันแดง
63153005407 นางสาวพิชามาศ แก7วสุวรรณ�
63153005408 นายอัจรัณย� ซําเซ
63153005409 นางสาวนัฐธิดา เสนาจิตร
63153005410 นางสาวศิรดา ชินทอง
63153005411 นางสาวอุมาพร แสมตะฝา
63153005412 นางสาวศิริธิดา พันธ�ทอง
63153005413 นางสาวฉลวยจิต บุญพรัด
63153005414 นายอาแฟนดี เจCะอาแซ
63153005415 นางสาวนพวรรณ รัตนมณี
63153005416 นางสาวธนพัฒน� ฆังคะมโณ
63153005417 นางสาวนูรีดา ยามูสะนอ
63153005418 นางสาวกัญญารัตน� อุปมา
63153005419 นางสาวอุษณีย� สงแทน
63153005420 นางสาวอาซียะห� โตCะทา
63153005421 นางสาวปนัดดา อินทะสะระ
63153005422 นางสาวธิดารัตน� ราษฎร�มณี
63153005423 นางสาวสุธิตา เลี่ยมแก7ว
63153005424 ว$าที่ ร.ต.หญิงสราญรัตน� พิทักษ�ปฐมพงศ�
63153005425 นางสาวมาริสา บัวเงิน
63153005426 นางสาวจิรนันท� อนุภัทร�
63153005427 นางสาวชุติมา บัวลาแก7ว
63153005428 นางสาวนภสร รุ$งสมบัติ
63153005429 นางสาวรอฮาณี อุมาหมัน
63153005430 นางสาวรูสียCะ อิอะแต
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63153005431 นางสาวกนกศิลปK ปริศวงศ�
63153005432 นายบูรฮานูดิง นิเกาะ
63153005433 นางสาวนภัสชล ขิมเล็ก
63153005434 นางสาวซูไบดะห� บือราเฮง
63153005435 นายภาสทวิช พรหมวิหาร
63153005436 นายพุทธิพงศ� อุยยะพัฒน�
63153005437 นางสาววาสิตา ปDญญานันทกิตต์ิ
63153005438 นางสาวขวัญนภา เจCะสัน
63153005439 นางสาวนัจญาวา อาดํา
63153005440 นายนิติพัฒน� วิไลรัตน�
63153005441 นางสาวนากีเราะ อาตา
63153005442 นางสาวอุทัยวรรณ แสงประจง
63153005443 นางสาววาสนา แดงวังหมาก
63153005444 นางสาวพิมพ�ขวัญ แก7วขาว
63153005445 นางสาวฮาสมะห� มีเระ
63153005446 นางสาวภาชนีย� สุวรรณสังข�
63153005447 นายทรงชัย บัวดํา
63153005448 นางสาวปวีณา นวลนิ่ม
63153005449 นางสาวนรกมล จิตโสภิณ
63153005450 นายคงคา ศรีวงษ�
63153005451 นางสาวสุรีย� ตาบาซา
63153005452 นางสาวอุทัยวรรณ หนูจันทร�
63153005453 นางสาวฟDรฮานา อาแวสามะ
63153005454 นายสุนทรภวิศ สุเณ
63153005455 นางสาวนูรีฮัน อิสอ
63153005456 นางสาวพรไพลิน สิริพรรุ$งโรจน�
63153005457 นายมูฮามะสอปH ยามา
63153005458 นางสาวจริยา ดําสอน
63153005459 นางสาวอารี เศรษฐสุข
63153005460 นางสาวศวรรยา ชูเชิด
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63153005461 นางสาววรรณนา รัตนานุกูล
63153005462 นางสาวกนกวรรณ สองแก7ว
63153005463 นางสาวสุไรยา หนูขวัญ
63153005464 นางสาวนุฮาซีกีน ยามา
63153005465 นางสาวนันฑาทิพย� สุขศรีราช
63153005466 นางสาวจิรฐา งามสวน
63153005467 นางสาวธนัชญา วัชระ
63153005468 นางสาวนัจวาย� ดอคอแย
63153005469 นายนิลวัฒน� ไทรจําปา
63153005470 นางสาวกนกวรรณ สาระอาภรณ�
63153005471 นายอัคบาร� ยะโกะ
63153005472 นางสาวอาอีเสาะ มูซอ
63153005473 นางสาวรัตนาวดี รัตนกาญจน�
63153005474 นางสาวนาซูฮา อาแว
63153005475 นางสาวมณีนุช พูลเพ่ิม
63153005476 นายพิพัฒน�พงศ� ศรีปล7อง
63153005477 นางสาวศุภาพิชญ� ดวงไข
63153005478 นายดาริต ดวงตา
63153005479 นางสาวผกามาศ แซ$จู
63153005480 นายสุรัก เส็นใหญ$
63153005481 นายณัฐกานต� น7อยสําลี
63153005482 นางวราภรณ� ลิ่มพิทักษ�
63153005483 นางสาวบังอร ทรัพย�ผาด
63153005484 ว$าที่ ร.ต.หญิงขวัญใจ ขุนเศษ
63153005485 นายเตชินท� สาริอาจ
63153005486 นางสาวภาวศุทธิ สัสสะวิระ
63153005487 นางสาวสุกัญญา หมัดอาหลี
63153005488 นายปฐมพงศ� ขุนจันทร�
63153005489 นางสาวมาลาวียCะ เส็นติระ
63153005490 นายอภิสิทธ์ิ ลีพัฒนากิจ
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63153005491 นายสุริยา ช฿สั้น
63153005492 นางสาวจิตสุภา นวลมะโน
63153005493 นางสาวยูลไบดะห� กูเร็ง
63153005494 นายซอฟวาน แวมะ
63153005495 นางสาวจุฑามาศ เศียรอุ$น
63153005496 นางสาวนุรอัยย� เจCะซู
63153005497 นางสาวชนิกานต� โสพิกุล
63153005498 นายโบราณ พิธีรัตนานนท�
63153005499 ว$าที่ร7อยตรีหญิงกัชธิญา ช$วยขาว
63153005500 นางสาวศุกร�ธยา ยาเลหลา
63153005501 นางสาวฉวีวรรณ สาระโมฬี
63153005502 นางสาวกาญจนา เวียงสิมมา
63153005503 นางสาวญามีรา อีเเต
63153005504 นางสาวฮาพีซา วามะ
63153005505 นางสาวเอมวิกา รักษาชล
63153005506 นางนุจรีย� อมรพล
63153005507 นางสาวอังศุมาลิน วิจิตรคุณากร
63153005508 นางสาวจิรัชญา ไชยมุติ
63153005509 นางสาวอาภาภรณ� ไทรน7อย
63153005510 นางสาวนารี ประดิษฐธรรม
63153005511 นายกฤตบุญ กระโหมวงศ�
63153005512 นางสาวอารีณา สามะ
63153005513 นางสาวจณิสตา ยมขรร
63153005514 นางสาวสุชานาถ ชีวพิสุทธ์ิสกุล
63153005515 นายกฤตนัย บัวยืน
63153005516 นางสาวอนัญญา หลีแอ
63153005517 นางสาวลาตีฟะห� สามะอุ
63153005518 นางสาวประกายกาญจน� บุษรารัตน�
63153005519 นางสาวซูไฮตา กาเจร�
63153005520 นางสาวรมยกร นพสุวรรณ
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63153005521 นางสาวสุวัตถา หิ้นนุกูล
63153005522 ว$าที่ ร.ต.ศุภกร สีเมือง
63153005523 นายกิตติกุล ราชพิทักษ�
63153005524 นางสาวสุดารัตน� เลิศล้ํา
63153005525 นายการุณ เระ เบ็ญ หมุด 
63153005526 นางสาวสุดารัตน� สรรพสังเกตุ
63153005527 นางสาวคอมารียะ ยุนุ
63153005528 นางสาวจิดาภา เพ็ชรกล7า
63153005529 นายชูเกียรติ อินทสุวรรณโณ
63153005530 นางสาวสุใบดCะ หมัดสะมัน
63153005531 นางสาวกันติชา อนุรักษ�เกียรติ
63153005532 นางสาวชนิตา อภัยพงค�
63153005533 นางสาวฟาตีฮะห� เจCะอิ
63153005534 นางสาวฐิติพร พรหมนิล
63153005535 นายจิตรกร ไพโรจน�
63153005536 นางสาวนูรยาตี ปลัดสามะ
63153005537 นางสาวจริยา รอดสุข
63153005538 นางสาวพิศศิลา แก7วมรกต
63153005539 นางสาวกมลชนก หลอหีม
63153005540 นางสาวรูฮานี แวดาลอ
63153005541 นางสาวเมฐิกา ลิขิตบุญฤทธ์ิ
63153005542 นางสาวซาฟHหนCะ หละสัน
63153005543 นายนฤนาท วุ$นพ7วน
63153005544 นางสาวอาซียะห� ลาเตCะ
63153005545 นางวิลาสินี ทองหยู
63153005546 นางพิมพ�กานต� หนูชุม
63153005547 นายณัฐวุธ ไชยแพทย�
63153005548 นางสาวกัรมีย� อุเซ็ง
63153005549 นางสาววรัญญา จีบโจง
63153005550 นายสูเปHยน กาโฮง
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63153005551 นางสาวหนึ่งฤทัย ธัญญเจริญ
63153005552 นางสาวกนกพร พิทักษ�ศานต�
63153005553 นางสาวกานต�พิชชา รักแปSน
63153005554 นางสาววรรณนิภา สารสิทธ์ิ
63153005555 นางสาวทิพวรรณ จันทร�เจ7ย
63153005556 นางสาวสริตา ขุนทอง
63153005557 นางสาวพัฒน�สนีย� ศรีนภาดร
63153005558 นางสาวอจิรวดี เพ็ชร�วงค�
63153005559 นายวีรวัฒน� ขุนพรม
63153005560 นางสาวทัศนาภรณ� ตําโซCะ
63153005561 นายกฤษฎา หมัดอะดัม
63153005562 นางสาวประกายพรึก หลงขาว
63153005563 นางสาวทัศนิม มะลีปา
63153005564 นายวีระพงศ� หนูทอง
63153005565 นางสาวจุรีพร หวันตาหลา
63153005566 นายณรงค�ฤทธ์ิ เรืองนะ
63153005567 นางสาวภูษณิศา จันทร�วิน
63153005568 นางสาวซาลีฮะ บีแม
63153005569 นางสาวอรพิน ศรีจังหวัด
63153005570 นางสาวอิซมียะห� เจะหะ
63153005571 นายฮัมดานุดดีน สาและ
63153005572 นายศรันย� หมินโฉCะ
63153005573 นางสาวพรสวรรค� ฉ่ัว
63153005574 นางสาวรัฏฐาธิป จบรัตน�
63153005575 นางสาวจิราภรณ� ขาวเรือง
63153005576 นางสาวยามีลา สิเดะ
63153005577 นางสาวเมธิรา เหล็มหมัน
63153005578 นางสาวณัฐฑิยา จอมพงศ�
63153005579 นางสาวกุสุมา หีดแก7ว
63153005580 นางสาวมาซูวิน วาเด็ง
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63153005581 นางสาวนัซมีย� วานิ
63153005582 นางสาวซูรัยดา แวสาแล
63153005583 นางสาวพอตีเมาะ หิเลาะ
63153005584 นางกฤษณา แสงทอง
63153005585 นางสาวลาตีพะห� มะนอ
63153005586 นายสิทธิโชค สงทับ
63153005587 นางสาวฟารีดา ยุโซะ
63153005588 นางสาวรดาภัค เจ7ยชุม
63153005589 นางสาวกอมารียะห� แวสุหลง
63153005590 นางสาวสุริมาศ นุ$นสงค�
63153005591 นายกิตติศักด์ิ สาดีน
63153005592 นายมูฮําหมัดนูร ลาเตะ
63153005593 นางสาวป5Xนรวีร� อาจหาญ
63153005594 นางสาวนุสรีย� มะแซ
63153005595 นายอับดุลฮาลีม ลือแมะ
63153005596 นางสาวณัฐพร คงเกษม
63153005597 นายฤทธิชัย วงค�ชู
63153005598 นางสาวฮัฟเซาะห� เจCะสมอเจCะ
63153005599 นายธนวัตร ชาวเกรียง
63153005600 นายอุดมศักด์ิ ปราบณรงค�
63153005601 นางสาวกาญจนา ช$วยแท$น
63153005602 นางสาวศุภิสรา บริรักษ�
63153005603 นางสาววฤนดา ชูช$วย
63153005604 นางสาวชนิกา หะยีสันต�U
63153005605 นางปรัชญานี วีระวรรณ�
63153005606 นางสาวฮาซียะห� มะเซ็ง
63153005607 นางสาววชิราภรณ� นวลขาว
63153005608 นางสาวภัสรา นพรัตน�
63153005609 นางสาวภรณ�ชนก ขวัญพัทลุง
63153005610 นางสาวสุฮายะห� จิใจ
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63153005611 นายสมบัติ รุ$งเพ็ชร
63153005612 นางสาวนูรีซัน หะยี
63153005613 นางสาวนินนนีย� ซีเดะ
63153005614 นายสมพงษ� รัตนสุวรรณ
63153005615 นายพิชชานนท� พรมรัตน�พันธ�
63153005616 นางสาวชมพูนุท หนูชัย
63153005617 นางสาววรรณวิศา เพ็รชจรูญ
63153005618 นางสาวจิตินันท� แก7วอุทัย
63153005619 นางสาวธิดารัตน� สุริยะผล
63153005620 นางสาวอารียา เลขานุกิจ
63153005621 นางสาวกูไซนับ โตCะรายอ
63153005622 นายอารีย�รูส ดารายีสอฮอ
63153005623 นายอาฟHร สะมาเเอ
63153005624 นายพันธุ�ศักด์ิ เกิดทิพย�
63153005625 นางสาวซูเฟHย บอเตาะ
63153005626 นางสาวอรวรรณ มูเก็ม
63153005627 นายอัฟฟาน เจะเด็ง
63153005628 นางสาวซูไรณี แมเราะ
63153005629 นางสาววิรัลนุช พลจรัส
63153005630 นายธเนศพล ป5Xนทองพันธ�
63153005631 นางสาวฟาตีนา อีซอ
63153005632 นายคาดาพี เจCะแต
63153005633 นางสาวรวิสรา กัญจนกาญจน�
63153005634 นางสาวสุนิสา ณ นคร
63153005635 นางสาวนารีซา เจCะสะแลแม
63153005636 นางสาวนิตยา บุญพลับ
63153005637 นางสาวไซนับ หะสาเมาะ
63153005638 นายอนุพงษ� หล7าปวงคํา
63153005639 นางสาวปHสะ หามะ
63153005640 นายทรงชัย สังขพันธ�
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63153005641 นายจตุรพล ปาโต
63153005642 นายจิรเมธ งามพร7อม
63153005643 นางสาวดารุณี ลานง
63153005644 นางสาวอธิการ หนูนุ$ม
63153005645 นายณัฐกุล ศรีทองขวัญ
63153005646 นางสาววรรณิภา สอดส$อง
63153005647 นางสาวนุสรีหนา จิตหลัง
63153005648 นางสาวคอปWอเสาะ ดอเลาะ
63153005649 นางสาวรัฐนันท� บูรณะ
63153005650 นางสาวรุจิรา ฐาการ
63153005651 นางสาวจุฑารัตน� ณ ถลาง
63153005652 นางสาวปาริฉัตร แทนบุญ
63153005653 นางสาวเชริษา ชุมจันทร�
63153005654 นางสาวฟะรีฮะฮ� สาและ
63153005655 นางสาววันเพ็ญ สุวรรณจํารูญ
63153005656 นางสาวเดือน หงษาวดี
63153005657 นางสาวสุคนธ�ทิพย� เพชรฤทธ์ิ
63153005658 นางสาวรัญชิดา จันทรัตน�
63153005659 นางสาวณัฐกานต� พานิชกร
63153005660 นายเจตจํานงค� ช$วยสุข
63153005661 นางสาวอังคณา แก7วมรกต
63153005662 นายสุชาติ บิลและ
63153005663 นายสุริยัน ยูโซCะ
63153005664 นางสาวพิชชานันท� ภมรานนท�
63153005665 นางสาวสุภานันท� ไชยแก7ว
63153005666 นางสาวณัฐวดี บุญช$วย
63153005667 นางสาวปริตตา เพ็ชร�ภักดี
63153005668 นางสาวปณิดา อินอุ
63153005669 นายทวีทรัพย� เยาดํา
63153005670 นางสาวสุภารัตน� ทองแจ7ง
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63153005671 นางสาวพรรณภัทร หะรัตพันธ�
63153005672 นายอนัส มะรอเซะ
63153005673 นางสาวรัตนา ทะเลลึก
63153005674 นายเอกรินทร� ชัยจะโปะ
63153005675 นางสาวนิตยา คุณะดิลก
63153005676 นางสาวสิรินทรา นุ$มนิ่ม
63153005677 นางสาวสุภิญญา ย่ังยืน
63153005678 นายประยูร ทองนุ$น
63153005679 นางสาวลลิตา จารง
63153005680 นางสาวอุษา ดําสิโก
63153005681 นางสาวฮามีดCะ วาเด็ง
63153005682 นายอริยะ กู7ก7องเกียรติ
63153005683 นายปาอีซัน ดอเลาะ
63153005684 นางสาวจิราพร คงจันทร�
63153005685 นางสาววิภาวรรณ พูลสุด
63153005686 นางสาวบุษยาพร กลิ่นบัว
63153005687 นางสาวอาสนีตา อายารีฮา
63153005688 นายบดินทร� ทองอนันท�
63153005689 นางสาวอัสมา ปะหวัง
63153005690 นางสาวกุลภัสสร� โกมลตรี
63153005691 นางสาวมาริสา เสลา
63153005692 นางสาววรางคณา วัฏิสุ
63153005693 นางสาวฮานีลา วิชา
63153005694 นางสาววัชราภรณ� ทองมาก
63153005695 นางสาวเปมิกา สุวรรณชาตรี
63153005696 นางสาวเกศราภรณ� แก7วเพ็ชร
63153005697 นางสาวรัชนีย� อินขาว
63153005698 นางสาวธิดานุช งูตูล
63153005699 นางสาวบุศตาณี ลือบานCะ
63153005700 นางสาวโรชินี หัดหมิ
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63153005701 ว$าที่ร7อยตรีหญิงกิติยา อะหลี
63153005702 นางสาวทิพย�ธิดา เรืองกูล
63153005703 นางสาวธนินท�รัฐ สุกใส
63153005704 นางสาวเกศวลี ศรีสุวรรณ�
63153005705 นายธีรดนย� แก7วศรีบุญ
63153005706 นางสาวรมณ สารวรางกูร
63153005707 นางสาวนริษรา สวัสด์ิ
63153005708 นางสาวผกาภรณ� ชัยเชื้อ
63153005709 นางสาวสุธิดา ชุมพร
63153005710 นางสาวหนึ่งนุช ธนวัฒน�ไพศาล
63153005711 นางสาวไซหนับ เพ็งไซ
63153005712 นางสาวศุทญา เทียนก่ิงแก7ว
63153005713 นางสาวศุภวรรณ ณ สงขลา
63153005714 นางสาวนาซีเราะ มะนา
63153005715 นางสาวจารุวรรณ นินํา
63153005716 นางพัชรี เต้ียนวล
63153005717 นางสาวพนิดา แดงน7อย
63153005718 นางสาววรรธพร โอทอง
63153005719 นายขจรศักด์ิ ร$างสีคง
63153005720 นางสาวนทวรรณ รัตนะ
63153005721 นางสาวธนวรรณ ลิ่มสุนทร
63153005722 นางสาวนูรฮายูนันท� อิซอมูซอ
63153005723 นายสิทธิพงศ� ธรรมโชตัง
63153005724 นายภากร หลีขาว
63153005725 นางสาวกัญภิรมย� สมบูรณ�
63153005726 นายธนกฤต บุษบก
63153005727 นายกอรี ยะมะกา
63153005728 นางสาววงศรี บุญรอด
63153005729 นางสาวณิชยา บุญกอง
63153005730 นายรอมลี เด็ง
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63153005731 นางสาวอัสนี มะสะ
63153005732 นางสาวกูมาซือนา ต$วนสะมะแอ
63153005733 นายชัยนันท� หม่ันเพียร
63153005734 นางสาวมารีน$า เระเบ็ญหมุด
63153005735 นางสาวมูรนี ยามู
63153005736 นายณรงค�ฤทธ์ิ ชะนะสงคราม
63153005737 นางสาวกัลยรัตน� เพชรชมภู
63153005738 นายอารัส หลําเบ็นสะ
63153005739 นายอัชรอฟ หลีเยาว�
63153005740 นางสาวณาวา ลาเตะ
63153005741 นางสาวกนิษฐา บุญส$ง
63153005742 นางสาวอรรถวรรณ มณีโชติ
63153005743 นางสาวคิม ชัยนอก
63153005744 นางสาวรุสนาณี บือราเฮง
63153005745 นางสาวดาริยา อุบลจินดา
63153005746 นางสาวป5Xนอนงค� อนุรักษ�
63153005747 นางสาววีนัส อุคะหะ
63153005748 นางสาวอัสมาอ เจCะมะ
63153005749 นางสาวพิมพ�พิลาศ ทองชะนะ
63153005750 นางสาวกานต�รวี บุญคง
63153005751 นางสาวนูรอายูนี สาและ
63153005752 นางสาวปทุมทิพย� วงศ�ช$วย
63153005753 นางสาวจันจิรา เหล็นเพ็ชร
63153005754 นางสาวอรพรรณ เพชรนิล
63153005755 นางสาวชัญญานุช อู$อินทร�
63153005756 นางสาวเบญจมาศ คริสต�รักษา
63153005757 นายชิษณุพงค� สุดสม
63153005758 นายตุลาการ ศรีสุวรรณ
63153005759 นางสาวอรวรรณ พุทธสุภะ
63153005760 นายมนัสวีร� เหลCาะเหม
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63153005761 นายสุรศักด์ิ เสนอใจ
63153005762 นางสาวธิตีมา ว$องไว
63153005763 นางสาวฟาลิชาร� ตํามะหงง
63153005764 นายป5ยะพงศ� เวชกุล
63153005765 นางสาวเกศรินทร� ทองรักษ�
63153005766 นางสาวสุดารัตน� กลัดใจม่ัน
63153005767 นางสาวตุลาภรณ� นฤภัย
63153005768 นางสาวอาทิตยา ทองรักษ�
63153005769 นายอภินันท� ทิพย�สังข�
63153005770 นางสาวพนัชกร นววิศิษฎ�กุล
63153005771 นางสาวจรินทร�ทิพย� ศรีอักษร
63153005772 นางสาวอรวรรณ หม่ืนละม7าย
63153005773 นางสาวภัสพิชา คงยอด
63153005774 นางสาวซารีต7า นิ่มจงจิตร�
63153005775 นางสาวจุฑาภรณ� อินทะกะ
63153005776 นางโสภา จินตนะ
63153005777 นางสาวอลิส ยอสม
63153005778 นางนันท�นภัส ฤทธิชัย
63153005779 นางสาวอลิษรา กิจจาพานิชย�
63153005780 นางสุรีรัตน� ฉิมรักษ�
63153005781 นางจิราภรณ� คงสี
63153005782 นางสาวมารีนี เจะแว
63153005783 นางสาวนูรไอซา เจCะแวง
63153005784 นายอภิสิทธ์ิ จันทรัตน�
63153005785 นางสาวณัฐชยา จุลศักด์ิ
63153005786 นางสาวมาลีซา ดือราแม
63153005787 นายวีระ ชูดํา
63153005788 นายรัยณี หีมหมะ
63153005789 นางสาวจารุวรรณ ปานเนียม
63153005790 นางสาวแวนูรุมา กูนา
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63153005791 นางสาวณัจฉลดา แก7วแสงอ$อน
63153005792 นางสาวคอมีซะห� หะยีอาลี
63153005793 นางสาวบีสมี ดราแม
63153005794 นางสาวอาตีกCะ อาแซ
63153005795 นางสาวรอซียะห� ดอเลาะ
63153005796 นางสาวฮานาน งCะสมัน
63153005797 นายฟาติน ทองสีสัน
63153005798 นางสาวซาปารีเยCาะ ดอเส็น
63153005799 นางสาวขนิษฐา แดงเหลือ
63153005800 นางสาวสมฤดี อ$อนน7อม
63153005801 นายจิตรภานุ แซ$ฉ่ัว
63153005802 นางสาวธนพร โล$ขุนเซียม
63153005803 นางสาวภัสรา สุวรรณมณี
63153005804 นางสาวนิภาพรรณ พลพงศ�
63153005805 นางสาวชลธิชา รักษายศ
63153005806 นายกิตติคุณ สุขขาว
63153005807 นางสาวจิราภา แดงดิษฐ�เครี
63153005808 นางสาวปาริษา เขากลม
63153005809 นางสาวสุรญาณี อาแว
63153005810 นางสาวณัฐชา มนัสปDญญากุล
63153005811 นางสาวมาวียา ยูโซะ
63153005812 นางสาวปวีณา พูนสมบัติ
63153005813 นางรุสมีนี มะยาแมง
63153005814 นางสาวฐิติมา ตึงโหล
63153005815 นางสาวฮานะ สถาปนานันท�
63153005816 นางสาวดารัตน� มัจฉาวานิช
63153005817 นางสาวชฎามาศ บุญยอด
63153005818 นางสาวพิมพ�ขวัญ กาลานุสนธ์ิ
63153005819 ว$าที่ รต.หญิงปาณิศา มะหาด
63153005820 นายปDญจพงศ� สุขจุล
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63153005821 นางสาวจันทกานต์ิ นาคทอง
63153005822 นางสาวพิมพ�ศร สุวรรณ
63153005823 นายภาณุพงศ� ดวงจันทร�
63153005824 นางสาวเฟาซียะห� บูละ
63153005825 นางสาวพนิดา ระฆังทอง
63153005826 นางสาวนาถชนก แสงมณี
63153005827 นางสาวอารียา ลามาหมัด
63153005828 นางสาวนิตยา เทพรักษ�
63153005829 นางสาวรัชฎาภรณ� แท$นมณี
63153005830 นางสาวอัมพิกา นําจันทร�
63153005831 นายนราธัฐ สุวรรณจิตต�
63153005832 นายอานุภาพ ตัณฑพงษ�
63153005833 นางสาวมุกตาภา หมัดพะวงศ�
63153005834 นายอัรฟDน หะสีแม
63153005835 นายมนัส ทองเดช
63153005836 นายไพโรจน� สุกแดง
63153005837 นางสาวเจCะโซเฟHย เจCะดาโอะ
63153005838 นางสาวอาริษา วิจะสิกะ
63153005839 นางสาวประกายทิพย� แซ$ก่ี
63153005840 นางสาวกวินนาฎ สงสุรินทร�
63153005841 นายศักดินนท� แซ$อึ่ง
63153005842 นายซอลาฮูดีน มูซอ
63153005843 นางสาวทัดดาว ช$วยทอง
63153005844 นายปณิธิ ไกรพุฒ
63153005845 นางสาวนามีล$า เจะสะแม
63153005846 นายคหบดี ประกอบชาติ
63153005847 นางสาวธีรรัตน� สิทธิชัย
63153005848 นางสาวนันทนิตย� พูนพงษ�
63153005849 นางสาวพิลาส ลักษณ� หนู ช$วย 
63153005850 นายอธิบดี จิตหม่ัน
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63153005851 นางสาววิชญาภรณ� หนูยัง
63153005852 นางสาวชินานาถ ฤทธ์ิเทวา
63153005853 นายวิกรานต� แสนวงศ�
63153005854 นางสาวพัชรินทร� ปD[นรัตนะ
63153005855 นางสาวพิชนาถ สังข�ทอง
63153005856 นางสาวชญานิศ ช$างแกะ
63153005857 นางสาวนัสเรCาะ เหล็มและ
63153005858 นางสาวพัชรีวรรณ เกิดชู
63153005859 นายธนกฤต บุญอินทร�
63153005860 นางสาววาเนสซา โตCะเส็น
63153005861 นายจักรี จิตระแวง
63153005862 นายณัฐนันท� ยังเจริญ
63153005863 นางสาวฮาซีรา สาเระ
63153005864 นางสาวอามาลีนา ดอเลาะ
63153005865 นางสาวศุภรัสม์ิ สุวรรณสะอาด
63153005866 นางสาวชุติมณฑน� ศรีธรรมโชติ
63153005867 นางสาวกนกวรรณ นิตย�พราน
63153005868 นางสาวจุรีพร ชมบุญ
63153005869 นางสาวปDทมพร เพชรหนู
63153005870 นายณรงค�ศักด์ิ บุญสนอง
63153005871 นางสาวอิสราภรณ� วิเชียรขจร
63153005872 นางสาวชลธิฌา ส$องประกาย
63153005873 นายวงศกร วัฒนเมธาวี
63153005874 นางวิชุตา อ$อนแก7ว
63153005875 นางสาวกมลชนก ไฝอินทร�
63153005876 นายเกียรติศักด์ิ นวลศรี
63153005877 นายยศกร บุตรมาตา
63153005878 นางทิพย�รัตน� แซ$ลี้
63153005879 นางสาวตอยยีบะห� เจะโซะ
63153005880 นางสาวภควรรณ สะตํา
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63153005881 นางสาวสุคนธา หนูคลิ้ง
63153005882 นางสาวอารีนา ตูแวกู
63153005883 นางสาวกมลวรรณ เจียรศิริ
63153005884 นายอนุ จุลทอง
63153005885 นางสาวมูรณี ซอเด็ง
63153005886 นายสุรชัช เหล็มเจริญ
63153005887 นางสาวเนริสา หมัดเบ็ญยีหมาน
63153005888 นายธนวัต ไชยลี
63153005889 นางสาวบุญญา สุวรรณมณี
63153005890 นางสาวรจนา หนูคง
63153005891 นายอดิศ ภัครจิรสกุล
63153005892 นางสาวอริสรา ช$วยระเทพ
63153005893 นางสาวฮุสนา สามะ
63153005894 นายเอกลักษณ� สันบ$าหมีน
63153005895 นางสาววรรณวิสาข� ปะระวรรณ
63153005896 นางสาวหทัยรัตน� ขุนสังข�
63153005897 นางสาวนูรุลฟารีดา ซียง
63153005898 นางสาวนันทนา พลจันทร�
63153005899 นายอนันตชัย บุญรอด
63153005900 นางสาวรุ$งเพชร ชุมอินทอง
63153005901 นางผการัตน� เต็มสังข�
63153005902 นางสาวนัซมี สะแต
63153005903 นางสาวธัญญาเรศบ� ดวงเขียว
63153005904 นางสาวรุสนาณี คงบันนึก
63153005905 นางสาวอภิสรา ศงสภาต
63153005906 นางสาววรรณพร เก7าเอี้ยน
63153005907 นางสาวอัจฉรา ชัยพันธุ�
63153005908 นายอนรรฆ นิอิสมัย
63153005909 นางสาวเกตุกนก พงษ�นุรักษ�
63153005910 นางสาวธิติสุดา ภูเมศร�
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63153005911 นางสาวนูรีฮา เงาะ
63153005912 นายพีระพัฒน� เรืองช$วย
63153005913 นางสาวชนม�ธิดา จันทวดี
63153005914 นางสาวสุจินตนา จันทฤทธ์ิ
63153005915 นางสาวบูไซนา นาแซ
63153005916 นางสาวพัชริดา ชูท7าว
63153005917 นายสุทธิพงค� กําธร
63153005918 นางสาวอาภาวรรณ คงรักษ�
63153005919 นายวุฒิวัฒน� หมาดหมาน
63153005920 นางสาวกรองกาญจน� ดําแก7ว
63153005921 นางสาวป5ยาภรณ� คงหนู
63153005922 นางสาวอาฟHซัน ฮามิซา
63153005923 นางสาวรอบีอCะ สันงCะ
63153005924 นายอับดุลเลาะ จิใจ
63153005925 นางสาวชนิสรา เปHยกลับ
63153005926 นางสาวชฎาทิพย� กองแก7ว
63153005927 นางสาวนิรุสมี ยะโกะ
63153005928 นางสาวรตา วาสแดง
63153005929 นางสาววรานันท� พลันสังเกตุ
63153005930 นางสาวจินตนา ไชยคงทอง
63153005931 นางสาวเสาวนีย� แก7วขุนทอง
63153005932 นางสาวนาบีละห� ห7าหวา
63153005933 นายมนัส พิสุทธิเปรม
63153005934 นางสาวกนกวรรณ ดําโอ
63153005935 นางสาวนิภาธร เหล$าทอง
63153005936 นางสาวตรีชฎา นิลสุวรรณ�
63153005937 นางสาวฟาริชญา บุญเลิศ
63153005938 นางสาวดาวรุ$ง ช$วยมิตร
63153005939 นางสาวพาตีเมาะ สะอิ
63153005940 นางสาวปรางทิพย� จรูญภิรมย�พันธ�
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63153005941 นายประทีป พรมขวัญ
63153005942 นางสาวธนพรรณ สุวรรณิตร�
63153005943 นางสาวสาวิตา วรรณรัตน�
63153005944 นางสาวอิสวารา ดอเลCาะซีเมCาะ
63153005945 นางสาวอนุสรา ปูติล$า
63153005946 นางสาวเยาวลักษณ� เพ็ชรบูรณ�
63153005947 นางสาวสุวนันท� แดงวิไล
63153005948 นางสาวมะลิวรรณ บริการ
63153005949 นางสาวปาซียะ สะมะแอ
63153005950 นางสาวอาทิตา ชูเจริญเดช
63153005951 นางสาวอัซมิน เหล็มหมัน
63153005952 นางจิราวัลย� ปาโต
63153005953 นายยุทธพรชัย แก7วพิมล
63153005954 นายหาสัน เจCะอาแว
63153005955 นางสาวจินตนาภา ดํากลึง
63153005956 นางสาวซูรีนา อาแว
63153005957 นางสาวรอสาดา อาลียาแม
63153005958 นายกสานต� คงถาวร
63153005959 นางสาวศิริวรรณ เฉลิมศรี
63153005960 นายนิรพันธ� สุวรรณโณ
63153005961 นางสาวชุติมา เหมือนทองมาก
63153005962 นางสาวชญานันทน� เจียรวรรณ�
63153005963 นางสาวฮายาตี เจCะหลง
63153005964 นางสาวชฎาพร สังข�จันทร�
63153005965 นายอินทโชติ ศิริรักษ�
63153005966 นางสาวสุภาพร เซ$งเข็ม
63153005967 นางสาวเมษา ขุนเสนาะ
63153005968 นางสาวสุภาภรณ� จันทร�สีทอง
63153005969 นางสาวตัสนีม อาบู
63153005970 นายวันชนะ ชิณวงศ�
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63153005971 นางสาวพิชชาภา มูละ
63153005972 ว$าที่รต.วุฒิชัย มณีโชติ
63153005973 นางสาววรัญญา ทองวงค�
63153005974 นางมาตีฮะห� ภูมิบุตร
63153005975 นางสาวสูรายา แวกือจิ
63153005976 นางสาวจารุวรรณ ลารีนู
63153005977 นางสาวสุวิมล จิตร�สุวรรณ
63153005978 นางสาวสุธรรม จันนุ7ย
63153005979 นางสาวนัฐติยา เหมหมัน
63153005980 นายอธิวัฒน� ขาวสวี
63153005981 นางสาวชลิตา บินดาโรย
63153005982 นางสาวสมฤทัย ยงประเดิม
63153005983 นางสาวพลอยปภัส อัครพงศ�ธานิน
63153005984 นางรอฮานา อาแซ
63153005985 นายจตุรนต� โพธ์ิแก7ว
63153005986 นางสาวมูนีเราะห� สาเมาะ
63153005987 นางสาวนูรอัยย�นิง ประดิษฐ�ธรรม
63153005988 นายอาบูคอรี ฆารี
63153005989 นายอัยมัน ดูเซ็ง
63153005990 นายอิมรอน กะเด็ง
63153005991 นายมูหามัดสุกรี มะเด็ง
63153005992 นางสาวพรรษกร ดวงขวัญ
63153005993 นางสาวซูไฮดะ สะมะแอ
63153005994 นางสาวอามีนา หมิแสCะ
63153005995 นางสาวจีรภา เรืองรมย�
63153005996 นางสาวกชกร ทิพยาไกรศรี
63153005997 นายกิตตินันท� เกือกทอง
63153005998 นางสาวเอกอาภา ทองขาว
63153005999 นางสาวญาตาวี จันทร�ชู
63153006000 นางสาวอารีนา ใบเย็มหมะ
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63153006001 นางสาวอวาฏิฟ แวดอยี
63153006002 นางสาวโนรอาซีกีน บาสานุง
63153006003 นายกวิธรณ� กังแฮ
63153006004 นางสาวนันท�ชนก เทพลิบ
63153006005 นางสาวฌาฎลา สมสุวรรณ
63153006006 นางสาวโสรนี สุหลง
63153006007 นางสาวสุพัทธ�ธีรา จิตติ
63153006008 นางสาวนัฐชฬัย ภู$กลาง
63153006009 นายวรุณฤทธ์ิ น7อยหีด
63153006010 นายสุวรรณ สวนแก7ว
63153006011 นายวัชระ แก7วศรี
63153006012 นางสาวสุชาดา บุญโท
63153006013 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจซ่ือดี
63153006014 นางสาวอรกช ราชสุวรรณ
63153006015 นางสาวไอดา มัยดิง
63153006016 นางสาวซูซี สาฮะ
63153006017 นางสาวกนกวรรณ หนกลาย
63153006018 นางสาวปาณิศา ป5ยนุสรณ�
63153006019 นางสาวปวีณา และตี
63153006020 นายธนิกพงศ� ช$วยบุญส$ง
63153006021 นางสาวสุพิชญา ประทุมทอง
63153006022 นายกฤดิ วรรณไชย
63153006023 นายธเนศ ไชยสุนทรกิตติ
63153006024 นายพศุตม� ขวัญแก7ว
63153006025 นางสาวนิพาดา กาสอ
63153006026 นางสาวสมฤดี พรมภักดี
63153006027 นางสาวเพ็ญผกา เต็มพร7อม
63153006028 นางสาวจิตราภรณ� ไชยขวัญ
63153006029 นางสาวนารีนาถ เจียรต้ิว
63153006030 นางสาวคอลีเยCาะ กาแลซา
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63153006031 นางสาวชฎาภรณ� ถาวระ
63153006032 นายกฤตขจร แดงนํา
63153006033 นางสาวนารีญา มาแลจะนะ
63153006034 นางสาวภาวิณี ชายเกลี้ยง
63153006035 นายอู เซ็ง สาเมาะ 
63153006036 นางอัจฉรา สิงขโรทัย
63153006037 นางสาวพรพุทธ สายบุตรดี
63153006038 นายอดุลย� สะนอยานยา
63153006039 นางสาวนุรยานา แวดาแม
63153006040 นางสาวสุไฮลา บินมะนอร�
63153006041 นายเนติพงษ� อินทร�สอาด
63153006042 นายชินวัฒน� ชูโชนาค
63153006043 นางสาวนาอีมะห� มานิ
63153006044 นางสาวพาริดา ชัยฤทธ์ิ
63153006045 นางสาวชนษวรรณ สุวรรณโณ
63153006046 นางขวัญชนก มันฑะติ
63153006047 นางสาวยุภาพร ทองเพ็ง
63153006048 นางสาวอัญญา รอเย็ง
63153006049 นางสาวป5ยนันท� แสนเก้ือ
63153006050 นางสาวโศจิวรรณ ทองเกลี้ยง
63153006051 นางสาวฝนทิพย� เพ็ชร�เทพ
63153006052 นายวิทยา ธรรมเพชร
63153006053 นางสาวสิริพร แซ$ต้ัน
63153006054 นางสาวอภิสสร แซ$อุ$ย
63153006055 นางสาวจุฑาภรณ� แววงาม
63153006056 นางสาวณัฐณิชา สังข�สุวรรณ
63153006057 นางสาวเจนจิรา พูลรักษ�
63153006058 นางสาวพรพนา สุขละเอียด
63153006059 นางสาวรัชนก สุกสว$าง
63153006060 นางสาวปาวีณา เวาะเจ
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63153006061 นางสาวอุษา เพ็ญสวัสด์ิ
63153006062 นางสาวซูไฮละห� โซCะ
63153006063 นางสาวอาแอเสาะ กะดะแซ
63153006064 นางสาวมณฑกานต� แก7วมณี
63153006065 นางสาวจิรประภา ชนะสิทธ์ิ
63153006066 นางสาวภัทรธีญา ลาวัลแก7ว
63153006067 นางสาวนันทิยา ลําสา
63153006068 นางสาวภารพันธ� จันทร�หงษ�
63153006069 นายรูบัต นาแว
63153006070 นายศุภณัฐ พัสดุสาร
63153006071 นายกุลเดช ไล$คง
63153006072 นางสาวศศิพร นิลปDกษา
63153006073 นายวงศ�วิทย� มณี
63153006074 นางสาวอรอนงค� ยงประเดิม
63153006075 นางสาวแวรอฮานี แวหามะ
63153006076 นางสาวอัสนี แวหามะ
63153006077 นางสาวธัญญาภรณ� บุญเพ็ชร
63153006078 นายชญานนท� พร7อมมูล
63153006079 นายการนอ สะแลแม
63153006080 นางสาวกนกนันท� จริยเดช
63153006081 นายเจษฎา มาสิก
63153006082 นางสาวณิชาภัทร รัตตะมณี
63153006083 นายอนัส มือลี
63153006084 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีดี
63153006085 นายวิรัตน� รอดนวน
63153006086 นางสาวอรุณทิพย� ตาปาน
63153006087 นางสาวอัสมะ สาหมCUะ
63153006088 นายพงศธร เพ็งจันทร�
63153006089 นางสาวซาฟHราห� สะมะแอ
63153006090 นางสาวกนกพิชญ� คงรังษี

หน7า 203 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153006091 นางสาววรรณสิริ ขวัญทอง
63153006092 นายพศิน หนูคง
63153006093 นางสาวสายธารา พุทธกูล
63153006094 นางสาวสุไหมยะห� สุดะการี
63153006095 นางสาววิราภรณ� ทวนทอง
63153006096 นางสาวภาริตา สีเพ็ชรสัย
63153006097 นายเจษฎากร ทองทวิง
63153006098 นางสาวนูไรดา เจCะอาแซ
63153006099 นางสาวซูไรนี เจCะนุC
63153006100 นายฤทธิชัย คงศรีทอง
63153006101 นางสาวนิยตา แสงมณี
63153006102 นายอันวา หะแเวเตCะ
63153006103 นางสาวอามีนะห� เจCะยะ
63153006104 นางสาวจุฑาทิพย� คงชู
63153006105 นางสาวบุษบากร ไพรินทร�
63153006106 นางสาวกุลธิดา ศรีสกุล
63153006107 นางสาววิภาวี พรหมบริรักษ�
63153006108 นางสาวเบญจวรรณ บุรีรัตน�
63153006109 นางสาววิภารัตน� แก7วบริสุทธ์ิ
63153006110 นายฮารูน สาดหลี
63153006111 นางสาวณัฐชยา ทองเทพ
63153006112 นางสาวนาเดียร� เจCะแน
63153006113 นางสาวฟาตีฮะ ยาพระจันทร�
63153006114 นางสาวประภัสสร สินศิริ
63153006115 นางสาวจิตมณี เลียงประสิทธ์ิ
63153006116 นางสาวนันทวัน แก7วพิบูลย�
63153006117 นางสาวนูยานา ซาเลง
63153006118 นายวีระชน พลเพชร
63153006119 นางสาวป5ยภรณ� เดชธงไชย
63153006120 นางสาวอานีส บาราเฮง
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63153006121 นายปราโมช วิเชียรรัตน�
63153006122 นางสาวแวรูสนะห� แวสาแม็ง
63153006123 นางสาวอัซรอฟDน เปาะจิ
63153006124 นางสาวศศิประภา ไหมทอง
63153006125 นางสาวกมลชนก ละอองพันธ�
63153006126 นายนพวิทย� ล$องเซ$ง
63153006127 นางสาววาจีย� ไทยสนิท
63153006128 นางสาวรอฮานี หมัดเระ
63153006129 นางสาวซารีนา กาเดร�
63153006130 นายสมาแอ สามะ
63153006131 นายนฤดล เรืองสงค�
63153006132 นางสาวอารีนา วาเฮง
63153006133 นางจิรวรรณ ศรีสุก
63153006134 นายรุ$งโรจน� หะยะมิน
63153006135 นางสาวอรนิชา หาญณรงค�
63153006136 นางสาวศิรากุล ใจโต
63153006137 นางสาวมัณชุกา อุ$นศร
63153006138 นางสาวอาริดา พงศ�เพ็ชร�
63153006139 นางสาวอาตีกา ลอดิง
63153006140 นางสาวชุติมณฑน� พุทธะวิโร
63153006141 นางสาวอัสนีดา อูมา
63153006142 นายฐาปนัฎฐ� ม่ันมาศพงศ�
63153006143 นางสาวพรรณี ปาตังตะโร
63153006144 นางสาวนูซีลา สะนิ
63153006145 นางวรรณภา นิ่มสงค�
63153006146 นางสาวนูรีมะห� อาแว
63153006147 นายอดุลย� ซาฟHอีน
63153006148 นายศุภร ศรียวง
63153006149 นางอาพร พฤกษารัตน�
63153006150 นางสาวกชพร อวนข7อง

หน7า 205 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153006151 นางสาวปภัสมน แสนสุด
63153006152 นางสาวทัศนีย� หัวนอน
63153006153 นายกรีฑา รักเล$ง
63153006154 นางสาวอานีซะห� และมะลี
63153006155 นายพงศ�ศิริ เพชร�รัตน�
63153006156 นางสาวทิพากรณ� ไฝทอง
63153006157 นางสาวโซลฟะ ซู
63153006158 นางสาวรัสรินทร� รุ$งนิธิวรวิทย�
63153006159 นายวิทยา เนียมเกต
63153006160 นางสาวมณีรัตน� พาหุลรัตน�
63153006161 นางสาวชนกานต� ดําเพชร
63153006162 นางสาวตวงรัตน� คงกระจ$าง
63153006163 นางสาวกรรณิการ� ช$วยชู
63153006164 นายกนกพล พลเดช
63153006165 นางสาววรรณา ยะรินทร�
63153006166 นางสาวพิธัญญา ด7วงอินทร�
63153006167 นายสรรเพชร เพชรสังข�
63153006168 นางสาวอัชรีญา ยาอีด
63153006169 นางสาวศุภรัตน� ทองนพรัตน�
63153006170 นางสาวอาซียCะ สะบูดิง
63153006171 นางสาวอรวี รักสะอาด
63153006172 นางสาวสิริกานต� เจือกโว7น
63153006173 นางสาวชุมนุมพร อุทัย
63153006174 นางสาวทิพวัลย� นนทเพท
63153006175 นางสาวสุไรด7า ถกเอียด
63153006176 นางสาวยุวดี ฤทธิสุนทร
63153006177 นางสาวขวัญชนก วรดิษฐ
63153006178 นายมัรวันต� เจะเเละ
63153006179 นายพงศธร บัวทอง
63153006180 นางสาวเสาวดี เรืองประดับ
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63153006181 นางสาวณัฐชา ขุนหลํา
63153006182 นายอับดุลอาซีส หลําเก็ม
63153006183 นางสาวอัจฉรา บุญมณี
63153006184 นางสาวฤทัยรัตน� บุญครองชีพ
63153006185 นางสาวเพาซียะห� โกเห็ม
63153006186 นางสาวอุไรวรรณ พรมศรีผ$อง
63153006187 นายจรณชัย ทวาสิโก
63153006188 นางสาวกิติยา หลําหลี
63153006189 นางสาวนรมน ทองมณี
63153006190 นางสาวฟารีดา หะหนัง
63153006191 นางสาวนันทิกานต� ซุ7นหั้ว
63153006192 นางสาวมัซตีกะห� หะยีอาลี
63153006193 นางสาวสิรินทร� โสะหาบ
63153006194 นายชุติวัต ป5Xนพรม
63153006195 นางสาวรสิตา มณีรัตน�
63153006196 นางสาวนพภัสสร แก7วสาระ
63153006197 นางสาวนุชรี แก7วพิจิตร
63153006198 นายป5ยะ สมรูป
63153006199 นางสาวนภสร นวลมุล
63153006200 ว$าที่ร.ต.อิสมาแอล อะละมาด
63153006201 นางสาวตวงทอง ครูอ7น
63153006202 นางสาวกานต�รวี ช$อเส7ง
63153006203 นางสาวหฤทัย หม$อมบ$าว
63153006204 นางสาวจุวัยนีย� หมัดอาดัม
63153006205 นางสาวรุ7งลาวัลย� บุญเฟWXอง
63153006206 นางศศินภา อุIยจIาย
63153006207 นางสาวมาริสา ทองน7อย
63153006208 นายอับดุลเลCาะ มาลินี
63153006209 นางสาวจันทิรา อินชู
63153006210 นายวรากรณ� บัวมีกลิ่น
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63153006211 นางสาวอัญชนา คงเหล$
63153006212 นางสาวซูเฟHย ยามาอุ
63153006213 นางสาวพุธิตา ปานศิลา
63153006214 นายจิรายุส ป5ยาตู
63153006215 นางสาวธันยนันท� พิพัฒนวานิช
63153006216 นางสาวซูฮัยนี เปาะมะ
63153006217 นางสาวศุภนุช ธรรมสังวาลย�
63153006218 นางสาววิศาชล จันทร�เจียม
63153006219 นางสาวกรรณิการ� สงวนทรัพย�
63153006220 นางสาววิลาสินี ต้ังรุ$น
63153006221 นายกาศ เกบุตร
63153006222 นางสาวสุวรรณี มหาชัย
63153006223 นางสาวสุชีรา องค�สันติภาพ
63153006224 นายมูฮัมหมัดซูกูรไน โตCะลูโบCะ
63153006225 นางสาวรัชดาภรณ� คําศรี
63153006226 นางสาวจรณา อุทุมพร
63153006227 นางสาวนันทิชา เฉิดฉ้ิม
63153006228 นางสาวนุสรอ หวาเอียด
63153006229 นางสาวรอยฮาน ยือแร
63153006230 นายพรพฤทธ์ิ หวลคะนึง
63153006231 นางสาวกิติยา จันทร�ช$วย
63153006232 นางสาวลลิตา ทับทุ$ย
63153006233 นางรูวัยดา สอและ
63153006234 นางสาวนภันต� ปานประสงค�
63153006235 นางรพีพรรณ การอินทร�
63153006236 นายเอกรัฐ แออุดม
63153006237 นางสาวเบญจมาภรณ� ภิรมย�หิรัณย�
63153006238 นายฮัสรี ดือราซอ
63153006239 นางสาววรัญญา หมุนนุ7ย
63153006240 นางสาวดาราวรรณ เอียดวารี
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63153006241 นางสาวพนิตสุภา สีหมากสุก
63153006242 นางสาวจาไมพร ศรีเทพ
63153006243 นางสาวณยานุช เนื่องแก7ว
63153006244 นางสาวแสงเดือน รักนิ่ม
63153006245 นายมาหามะ ดาโอCะ
63153006246 นางสาวพลอยไพลิน ละอองสม
63153006247 นางสาวชาญิกา สาครินทร�
63153006248 นางสาวซากียะฮ� แวหมะ
63153006249 นางสาวซีตี แดงตี
63153006250 นายธัญญวีร� ขอดคํา
63153006251 นางสาวจินดารัตน� ประวงษ�
63153006252 นางสาวนลัทพร พุฒศรี
63153006253 นายมนตรี ลิ่มสุวรรณ
63153006254 นางสาวป5ยนุช สาวะดี
63153006255 นายวรเมศ ยอดเถ่ือน
63153006256 นางสาวแวซาฟHนะห� มะมิง
63153006257 นางสาวนูรนาซีฟาห� กาเจร�
63153006258 นายวัชระ คงศิริ
63153006259 นางสาวพนิดา ใหมเผือก
63153006260 นางสาวพัชรี บริบูรณ�
63153006261 นางสาวปฐมาวดี สิทธิศักด์ิ
63153006262 นายป5ติ จิตพิทักษ�
63153006263 นางสาวอัญทิยา สุบเหยCาะ
63153006264 นางสาวนูรไอนี เจCะหะ
63153006265 นางสาวนิตยา แซ$ชี
63153006266 นางสาวเบญจมาภรณ� หวังพุฒ
63153006267 นางสาวอันนิกา ล$าด้ัม
63153006268 นายซูลฟา นากอ
63153006269 นางสาวนริศรา จันทกาญจน�
63153006270 นายพุธกานต� เสนทอง
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63153006271 นายฐิติ เทพษร
63153006272 นางสาวปDณฑารีย� รัตนะ
63153006273 นายสมเด็จ นพรัตน�
63153006274 นางสาวฟารีดา พยากรณ�พิพัฒน�
63153006275 นางสาวปาริชาต ทะเลลึก
63153006276 นางสาวจุติมาฆ� ณ พัทลุง
63153006277 นายบุญพิทักษ� สืบสม
63153006278 นางสาวโนรอามาลีนา สาแม
63153006279 นางสาวเอรวรรณ ทองแซม
63153006280 นายสุทธิพงค� ยาบา
63153006281 นางสาวฮารียะห� อูเซ็ง
63153006282 นางสาวฑิฆัมพร เหล$าพณิชย�การ
63153006283 นางสาวเสาวนิตย� นาถประดิษฐ�
63153006284 นางสาวบุณฑริน วิจิตรพันธ�.
63153006285 นายบัสซัม ดาราแม
63153006286 นางสาวทิพวรรณ หนูเดช
63153006287 นางสาวธัญญลักษณ� ทิพชาติโยธิน
63153006288 นางสาวอุสุมา สินอนุรักษ�
63153006289 นางสาวพรพิลาส ไฝทอง
63153006290 นางสาวภาณุมาส คงสวัสด์ิ
63153006291 นางสาวกัลยาภรณ� คงเทพ
63153006292 นายพิชชา เจตมหันต�
63153006293 นางสาวซูรียานี อูเซ็ง
63153006294 นายณรงค�เดช โอชะโร
63153006295 นายกิติศักด์ิ ทองแจ7ง
63153006296 นางสาวมาเรียม จะปะกีUUยา
63153006297 นางสาวสุพิชญา ดําสี
63153006298 นางสาวป5ยะฉัตร กล7าคง
63153006299 นางสาวโรสลีณา มนูญทวี
63153006300 นางสาวเนลด�ดีย� รอเหมมัน
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63153006301 นายอานนท� แวอารง
63153006302 นางสาวกนกกานต� ลีลาวิจิตรกุล
63153006303 นางสาวณัฐริกา ณัฐกุลวโรดม
63153006304 นางสาวซูฮัยดา หะยีมามุ
63153006305 นางสาวจิราพร พ่ึงหล7า
63153006306 นางสาวสุนิสา สะลิมิน
63153006307 นายทัศนัย สุวรรณชาตรี
63153006308 นางสาวปรียาภรณ� คลายคลี่
63153006309 นายณัฐวุฒิ ชุมทอง
63153006310 นางสาวรอฮีหมCะ อาบูบือซา
63153006311 นางสาวนูรฮาฟHดา หะมะ
63153006312 นางสาวสโรชา ภํUทรพฤกษา
63153006313 นางสาวซูปHยะห� เซ็ง
63153006314 นายกิตติภูมิ พัวพันธุ�
63153006315 นายฮาซัน สาแล
63153006316 นางสาวนาดียา หะยีมะมิง
63153006317 นางสาวอลิสา เพ่ิมพูล
63153006318 นางสาวโสภาภรณ� ง$ายดี
63153006319 นางสาวรุสนาเดีย บากา
63153006320 นางสาวฮาสานCะ แกสมาน
63153006321 นางสาวญานิกา เก้ือตุ7ง
63153006322 นายเกรียงไกร ชายจันทร�
63153006323 นางสาวสุจินดา ช$วยประสม
63153006324 นายมาฮยูดีน หะยียาการียา
63153006325 นางสาวจุฑามาศ ทองนิ่ม
63153006326 นางสาววิไลวรรณ สะดะ
63153006327 นางสาวคอลีเยาะ แวโดยี
63153006328 นางสาวศสินา มณีพรหม
63153006329 นายต$อพงศ� สมบัติยานุชิต
63153006330 นางสาวสุธาสินี ไชยแก7ว
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63153006331 นางสาวรอหะยา เจะแมะ
63153006332 นางสาวณัฐพร สงเอียด
63153006333 นางสาวนราจันทร� ศรีสุข
63153006334 นายวิศรุต จันทร�อ$อน
63153006335 นางสาวนัสรียา วานิ
63153006336 นางสาวกัญญารัตน� แก7วสด
63153006337 นางสาวสาวิญา เห็นสุเด็น
63153006338 นายมะไซดี มะรีเปTง
63153006339 นางสาวกรกนก จงจําเริญกุล
63153006340 นางสาวสุดารัตน� คงทอง
63153006341 นางสาวนฤมล เหมโก
63153006342 นางสาวอังคณา สุวรรณพงศ�
63153006343 นายไพรัตน� บุญมาศ
63153006344 นางสาวนริศรา บางเมือง
63153006345 นางสาววรฌา โรจนหัสดินทร�
63153006346 นายธีรดลย� ไกรบุตร
63153006347 นายบูกอรี กาเซ็ง
63153006348 นางสาวมิถิรา ดีสะเอะ
63153006349 นายตุลาคาน อะหลี
63153006350 นางสาวซากียะห� ประดู$
63153006351 จ.อ.กิตติศักด์ิ ทองโตนด
63153006352 นางสาวชดาพร สําลีแก7ว
63153006353 นางสาวณัฐธิดา แซ$ฟู
63153006354 นายอรินทราช อุมะระโห
63153006355 นางสาวอัจฉรา หม่ืนชํานาญ
63153006356 นางสาวธัญพิชชา สุวรรณ
63153006357 นางสาวศิริพร หยดย7อย
63153006358 นางสาวศาตนันท� จุลนิล
63153006359 นางสาวนินูร�นี มะเด็ง
63153006360 นางสาวตุแวนูรีซา สาและ

หน7า 212 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153006361 นางสาวอนุสรา อ$อนรอด
63153006362 นางสาวไอริณ แปSนจันทร�
63153006363 นางสาวณัฐกมล ทองคํา
63153006364 นายกรกช มณีสว$าง
63153006365 นางสาวปณิตา ธรรมรัตน�
63153006366 นางสาวจารุวรรณ กลมเมือง
63153006367 นางสาวฟDฏมาวาตี จีนารง
63153006368 นายธนกฤต จันทร�ประทีป
63153006369 นางสาวพาขวัญ พรรณราย
63153006370 นางสาวอรไท เลี่ยนกัตวา
63153006371 นางสาวพลอยแพร ทองขาว
63153006372 นายโยธิน กะลันตัน
63153006373 นายอริญชัย ชนะศึก
63153006374 นางสาวฟDรฮานะฮ� สาเอียด
63153006375 นางสาวธนิดา แหละยุหีม
63153006376 นางสาวภัสราภรณ� ยืนยง
63153006377 นางสาวญาณิกา ชัยมุสิก
63153006378 นางสาวสุธิดา ดําเกลี้ยง
63153006379 นางสาวสุนันท� มีมุสิทธ์ิ
63153006380 นางสาวมุมีนะห� สาและ
63153006381 นางสาวศิริพร จําปาทอง
63153006382 นางสาวจุฑามาศ เทพพรหม
63153006383 นางสาวบัซรอ สีระโก
63153006384 นายณัฐภัทร สมุทรจินดา
63153006385 นายวุฒิภัทร ไพศาล
63153006386 นางสาวอนัญญา สาและ
63153006387 นางสาวชุติกาญจน� พุทธาโร
63153006388 นางสาวนูรียะ ยูโซะ
63153006389 นางสาวกชกร เลิศกิตติไพบูลย�
63153006390 นางสาวเจะซามียะ สาและ
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63153006391 นางสาวดีนาร� ขุนดําริ
63153006392 นางสาวชนิตสิรี พุ$มทอง
63153006393 จ$าสิบตรีรณภูมิ หมุนเอียด
63153006394 นางสาวธิดารัตน� บุญช$วย
63153006395 นายนิรันดร� บุตรราษฎร�
63153006396 นางสาวฟานีซาน เจะดาแม
63153006397 นางสาวถาวรีย� ธรรมชาติ
63153006398 นางสาวพัชริดา เดชรัก
63153006399 นางสาวฟาตินอาดีลละห� สาเหาะ
63153006400 นางสาวสุรัสวดี ขุนไพชิต
63153006401 นางสาวจุฬาลักษณ� ทองพิจิตร�
63153006402 นางสาววารินทร� นวลศรี
63153006403 นางสาวรักษ�ทิวา ขุนต$างตา
63153006404 นางสาวชฎาภรณ� เกศมี
63153006405 นางสาวทัตยา จันทกุล
63153006406 นางธนานุช สุขสังข�
63153006407 นางสาวอุทัยทิพย� สหะวิริยะ
63153006408 นางสาวเนติมา ชูชาติ
63153006409 นางสาวธัญลักษณ� บัวหลวง
63153006410 นางสาวชนิญญา สานุวัฒน�
63153006411 นางสาวนูรูล� ดือราโอะ
63153006412 นางสาวดาววิดี แก7วทองพันธ�
63153006413 นางสาวนูรีฮัน ลอกอ
63153006414 นางสาวซารีนา สูหลง
63153006415 นางสาวธัญลักษณ� แซ$ลิ่ม
63153006416 นายรูสมัน บือราเฮง
63153006417 นางสาวจุฑามาศ ผุดคง
63153006418 นางสาวอิชยา สินไชย
63153006419 นางสาวภัทรวดี ดําคล7าย
63153006420 นายอัมนัส โตCะมิง
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63153006421 นายวสวัฒน� เวียงถานะ
63153006422 นายฮัมดัน ดอฆอ
63153006423 นางสาวจันทร�เพ็ญ คูหามุข
63153006424 นางสาวกรณิศ หน$อทอง
63153006425 นางสาวอารี นิลละออ
63153006426 นางสาวรณิชชา รักบุรี
63153006427 นายธนัชชา ช$วยเพ็ชร
63153006428 นางสาวดลกร ชิดละกะ
63153006429 นางสาวนูรีซัน จิ
63153006430 นางสาวนัสริน ยีด$อเหลCาะ
63153006431 นางสาวซูฮาดา บินแม
63153006432 นายเสรีภาพ จันทร�ช$วยนา
63153006433 นางสาวธารารัตน� เนียมสกุล
63153006434 นางสาวมารียะ นะดือรานิง
63153006435 นายศุภวิชญ� แก7วไทย
63153006436 นางสาวสุพิชชา แก7วกลม
63153006437 นายภัทธราวุธ ด7วงแก7ว
63153006438 นางสาวซูเฟHยนี แมเงCาะ
63153006439 นางสาวสุจิตรา คําสุวรรณโณ
63153006440 นางสาวอาภาพรร� โกตะนานนท�
63153006441 ว$าที่ ร.ต.พัสวี จรัสรัตนเศวต
63153006442 นางสาวกษมา สาและ
63153006443 นางสาวณัฐณิชา เอกอัจฉริยา
63153006444 นางสาวซอบะห� มะเด็ง
63153006445 นายอาหมัดซารีฟ บือราเฮง
63153006446 นายอนุกฤษ เมืองสุด
63153006447 นายมูฮําหมัด ดะเล็ง
63153006448 นายอัฮมาดี หะยีบือราเฮ็ง
63153006449 นางสาวณัชดาภา สมกําลัง
63153006450 นางสาวสิริกัญญา จันทร�แก7ว
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63153006451 นายเอกรัฐ สาคร
63153006452 นางสาวซูมัยยะห� เจะโซะ
63153006453 นางสาวโสพิศ เหาะวิหค
63153006454 ว$าที่ร7อยตรีหญิงพิมผกา บุญรอด
63153006455 นางสาวตูแวซัลมา จูนิ
63153006456 นางสาวฟาลีล$าฮ� เอกสุนทรวงศ�
63153006457 นายปรินทร� ชิตวงศ�
63153006458 นายอัรซัก หะยีกอเดร�
63153006459 นางสาวสุดารัตน� นิจศักด์ิ
63153006460 นายธีรวิทย� ขําร7าย
63153006461 นางสาวนูไอนีย� ซา
63153006462 นายอุษมากาญน� หมะเด
63153006463 นางสาวนุริดา เจCะเด็ง
63153006464 นางสาวญาสุมิทร� คําเชื้อ
63153006465 นางสาวพชรฏา ย้ิมปรีชา
63153006466 นางสาวหทัยชนก สอนมา
63153006467 นายเจตน�ธนัช กุลนิล
63153006468 นางสาวศิโรรัตน� ว$องบุณยรัตน�
63153006469 นางสาวกุลิสรา บุญวรรโณ
63153006470 นางสาววทันยา พันธ�ทิพย�
63153006471 นายกันตวิชญ� วิคบําเพิง
63153006472 นางสาวหยาดพิรุณ สมภักดี
63153006473 นางสาวฟาลีฮะห� อัลดาวุฒิ
63153006474 นางสาวสุทธนา ศิลลา
63153006475 นายญาดา ดีดวงพันธ�
63153006476 นางสาววีรวรรณ ม่ิงเมือง
63153006477 นางสาวหทัยภัทร ก7งเส7ง
63153006478 นางสาวซีรีฮัน ลาลา
63153006479 นางสาวณัฐพร อุทัย
63153006480 นางสาวชนกนันท� ก้ิมถ7อง
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63153006481 นางสาวหัสบูนา อาบู
63153006482 นางสาวอุษา ดําเดิม
63153006483 นายจตุพงศ� หนูชูแก7ว
63153006484 นางสาวณิชาบูล รัตตโอภาส
63153006485 นางสาวธัญพิชชา หนูเรือง
63153006486 นางสาวไลลา มูหนะ
63153006487 นางสาวอาลีตา ยูโซCะ
63153006488 นางสาวสายสุนีย� บายอ
63153006489 นางสาวมาทินี ขุนศรี
63153006490 นางสาวอารีนา หะสาเมาะ
63153006491 นางสาวพัชรียา แซ$หลี
63153006492 นางสาววารี ทองฉํ่า
63153006493 นายชัยรัตน� ไชยณรงค�
63153006494 นายภัคพิสิษฐ อัจฉริยะรุ$งโรจน�
63153006495 นางสาวสุดา โดงกูล
63153006496 นางสาวปาริฉัตร ไชยประภา
63153006497 นางสาวอังคณา สุภาพบุรุษ
63153006498 นายขจร กําลดพิศ
63153006499 นายภานุมาศ เอกแก7ว
63153006500 นางสาวนูรมา สามะ
63153006501 นางสาวภัทราทิพย� พรหมวิเศษ
63153006502 นางอรุโนทัย เดชะ
63153006503 นางสาวอมรรัตน� แก7วสัตยา
63153006504 นางสาวปาตีเมาะห� สาและ
63153006505 นางสาวอาซีซะห� โตCะมิง
63153006506 นายเสกสรร รอดบุญมี
63153006507 นายปกรณ�เกียรต์ิ แซ$ต้ี
63153006508 นางสาวชนกสุดา ชัยภักดี
63153006509 นายปฏิพล เนียมแก7ว
63153006510 นายณษภรฑ� แก7วขุนทอง
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63153006511 นางสาวรสนันท� สุขเอียด
63153006512 นางสาวสุธิดา เปาะดอเลาะ
63153006513 นางสาวลตามณี ลําจวน
63153006514 นายนฤพล สุวรรณชาตรี
63153006515 นางสาวตูแวเตาะ สุหลง
63153006516 นางสาวทัณฑิกา งามย่ิง
63153006517 นางสาวอมรรัตน� บุญดี
63153006518 นายศตายุ จันทระ
63153006519 นางนําUทิพย� สายทองแท7
63153006520 นางสาวอัฟนาน การีมัน
63153006521 นางสาวสารีฮะ แวบาเห็ง
63153006522 นายซอลีฮิม วาเตะ
63153006523 นางสาวธัชกร ขวัญทอง
63153006524 นางสาวศศิวิมล สัตย�ม่ัน
63153006525 นางสาวอภิวรรณ แกสมาน
63153006526 นางสาวฐิตาภา จาริยะ
63153006527 นางสาวหฤทัย พุ$มมณี
63153006528 นายนฤดล ช$วยมณี
63153006529 นางสาวกิตติยา เหมอี
63153006530 นางสาวอาธิตา บุญชู
63153006531 นางสาวเบญจวรรณ ปากจันทร�
63153006532 นางสาวโรน$าร� ปาลาเร$
63153006533 นายณัฐวุฒิ หมัดเห
63153006534 นางสาวกนกวรรณ หนูสังข�
63153006535 นางสาวแวไซนับ มะตีเยาะ
63153006536 นางสาวนิลวรรณ สุขก้ิม
63153006537 นางสาวสวนีย� พิบูลย�
63153006538 นายฮารีส เปาะกา
63153006539 นายจิรายุทธ ดําช$วย
63153006540 นางอุไรวรรณ อินทร�อIอง
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63153006541 นางสาวธิดาภรณ� เกิดศิริ
63153006542 นายวีระพงศ� ไชยแก7ว
63153006543 นายจิรภาส กุลวัฒนาวิมล
63153006544 นางสาวสุพัตรา ชูชนะ
63153006545 นางสาวฐิตาภา เอกอุรุ
63153006546 นางสาวปรียาภรณ� บุญสุข
63153006547 นางสาวกนกวรรณ ไหมเต็ม
63153006548 นางสาวรัตตยา เพ็งจันทร�
63153006549 นางสาวจิตติมา นวลแก7ว
63153006550 นางสาวปณิตา บุญหลง
63153006551 นางสาวสุปราภรณ� ทองเพ็ง
63153006552 นางสาวกิตติมา เจริญฤทธ์ิ
63153006553 นายธีรศักด์ิ ไหมเส็น
63153006554 นางสาวปวันรัตน� จันทร�ชู
63153006555 นางสาวชนัญชิดา บุญวิสูตร
63153006556 นางสาวศศิวิมล รุ$งบานจิต
63153006557 นางสาวปวิตา ช$วยพันธ�
63153006558 นางสาวนุรอาซีกีน กูมิง
63153006559 นางสาวปHตินาถ บุญเต็ม
63153006560 นางสาวอูมีรา ซาริคาน
63153006561 นางสาวพัชรีย� ฮกฮิ้น
63153006562 นางสาวซูฟHนา กรียอ
63153006563 นางสาวพัณณิตา จันทลักขณา
63153006564 นางสาวนูรอัยนี แกสมาน
63153006565 นางสาวพิมปาณัสม� คงระวะ
63153006566 นางสาวนุชรี หมันแหละ
63153006567 นางสาวดามียาอ� กลับแก7ว
63153006568 นางสาวสุนารี รักกมล
63153006569 นายหัสนัยร� จันทร�ภาโส
63153006570 นายกิติภพ สุขพาส
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63153006571 นางสาวกฤษณพร ตุฉะโส
63153006572 นายธีระวัฒน� ไชยเพชร�
63153006573 นางสาวสุกัญญา จันทร�เงิน
63153006574 นายอธิพงศ� แจ7งสว$าง
63153006575 นายพีรพงษ� เซะสะแม
63153006576 นางสาวนภาภรณ� วรรณบวร
63153006577 นายธวัชชัย นพภาศรี
63153006578 นางสาวศรีสุดา อินทองมาก
63153006579 นางสาวนีรชา หลิมนุกูล
63153006580 นางสาวก่ิงกาญจน� ฤทธ์ิทอง
63153006581 นางสาวศุกลภัทร ขาวทอง
63153006582 นางสาวป5ติเนตร มณีนูน
63153006583 นางสาวรอฮายาร� ซามัน
63153006584 นางสาววรรวรา โสCปโตCะหมัด
63153006585 นางสาวศุภาพิชญ� เดชธงไชย
63153006586 นางสาวนูรีดะห� กามะ
63153006587 นางสาวไอนี กือแล
63153006588 นางสาวนูรอัยนี หะยีอามะ
63153006589 นางธนันญ�ภร สังฆะหะ
63153006590 นางสาวอมรรัตน� ทองพิทักษ�
63153006591 นายคณิศร มณีรัตน�
63153006592 นางสาวนิตยา ตาหลี
63153006593 นายธัญเทพ แสงโชติ
63153006594 นางสาวนูรูลฮูดา เจะโวะ
63153006595 นางสาวฮาวาณี ดาโอะ
63153006596 นางสาวชนากานต� สุวรรณกายี
63153006597 นางสาวนฤมล หมานระโตCะ
63153006598 นางสาววิภาณี บุญฤทธ์ิ
63153006599 นางสาวรุจิรัตน� ลอยวิสุทธ์ิ
63153006600 นางสาวกาญจนา มณีสว$าง
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63153006601 นายอับดุลเลาะ ฮามะ
63153006602 นางสาวจรินันท� หลCะหมูด
63153006603 นางสาวชลทิชา แซ$โง7ว
63153006604 นายพงศกร ปDญญานุกิจ
63153006605 นายวงศ�วรัณ ขวัญย$อง
63153006606 นางสาวอารียา อินทร�ทอง
63153006607 นางสาวสูรีนา วายีกอ
63153006608 นายฟาริด บิลยะแม
63153006609 นางสาวจันจิรา สมานมิตร
63153006610 นางสาววรรณสาห� อุดมพันธ�
63153006611 นางสาวกนกวรรณ ทองคง
63153006612 นางสาวสลิตา รักดี
63153006613 นางสาวศิริพร รังษี
63153006614 นายมาซรัน มะทะ
63153006615 นางสาวซารีปะห� เวาะแมะ
63153006616 นางสาวพรกมล ตลึงเพชร
63153006617 นางสาวลาตีพะห� อับดุลซอมะ
63153006618 นายลุกมัน การียอ
63153006619 นางสาวลลดา พุธจันทร�
63153006620 นางสาวอันจิมา เก้ืออาสา
63153006621 นางสาวเนตรชนก เสถียร
63153006622 นางสิริมา สันหงะ
63153006623 นางสาวชลิตา จันทรัตน�
63153006624 นายธนาวุฒิ อินทฤทธ์ิ
63153006625 นางสาวแก7วมะลิ เสนทอง
63153006626 นายอติเทพ ศรีรุจี
63153006627 นายพงศกร ทิดกานจันทร�
63153006628 นายเอกวิทย� ทิพวารี
63153006629 นางสาวสุพิชญา เกตุสัตบรรณ
63153006630 นางสาวสาลีนี เจะปูเตะ

หน7า 221 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153006631 นางสาวเจCะฟาตีมะฮ� แซะอาหลี
63153006632 นางสาวณัฐมล จิตตบรรจง
63153006633 นายอริยพล แก7วศรี
63153006634 นายพัชรพล วงศ�ชูวรรณ
63153006635 นางสาวประภาพรรณ หมายกลาง
63153006636 นางสาวอุมารินทร� ทองอนันต�
63153006637 นายอาดีสะ เปาะฮะ
63153006638 นางสาวจุฬารัตน� เก้ือหล$อ
63153006639 นายอดิศักด์ิ เส็นเจริญ
63153006640 นายนฤภัทร� พุทธกูล
63153006641 นายสุชีวิน นวลศรี
63153006642 ว$าที่ร7อยตรีวุฒิพงศ� ทองคํา
63153006643 นางสาวซีลานา อูมา
63153006644 นางสาวณัฐธยาน� กุลโมรานนท�
63153006645 นายอิหซาน มะมิง
63153006646 นางสาวสิดาพร ทิพย�ศรี
63153006647 นางสาวอัสมีรา ฮามะ
63153006648 นางสาวมาซูวิน สาและ
63153006649 นางสาวขวัญจิตร ยอดพรมทอง
63153006650 นางสาวนอร�ฟDยซา ยูโซCะ
63153006651 นางสาวภารดี ชั้นสกุล
63153006652 นายอานันท� รุ$งเรืองชนบท
63153006653 นายนิพล บุญแสวง
63153006654 นางสาวอรยา หล7าดัม
63153006655 นายพิศิษฐ� วิชัยยุทธ
63153006656 นายบดินทร� กรัษนัยรวิวงค�
63153006657 นายภควัฒน� สุวรรณรัตน�
63153006658 นายณัฐสิทธ์ิ เสนพริก
63153006659 นายอติศักด์ิ ศรีรัตน�
63153006660 นายนพรัตน� หนูจันทร�

หน7า 222 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153006661 นางสาวจีราภรณ� ดํารัตน�มณี
63153006662 นางสาวมะลิวัลย� ยังนิ่ง
63153006663 นางสาวปณิชา คงฤทธ์ิ
63153006664 นางสาวกมลรัตน� ช7างกลาง
63153006665 นางสาววนิตา เละสัน
63153006666 นางสาววนัสนันท� แก7วทองมา
63153006667 นางสาวอาฟHยะห� บืองาฉา
63153006668 นางพัชรา ศิริประภา
63153006669 นางสาวบุณยานุช สวัสด์ิรักษา
63153006670 นางสาวฐาปณีย� เลขานุกิจ
63153006671 นางสาวฺทิพวรรณ� จันทรสวัสด์ิ
63153006672 นายณัฐวิทย� หนูสันทัด
63153006673 นางสาวธนวรรณ เอียดคง
63153006674 นางสาวจอมขวัญ พรหมศิลา
63153006675 นางสาวเทพสุดา วงค�ศรี
63153006676 นางสาวชาลิตา หว$าหลํา
63153006677 นางสาวนิศาชล เฉลยรส
63153006678 นางสาวนูรฮายาตี ปูเตะ
63153006679 นางสาวเกวลิน สาระทิพย�
63153006680 นางสาวอาริยา ยืนยง
63153006681 นายพรชัย สุวรรณรัตน�
63153006682 นายซายูตี นิมะเตะ
63153006683 นางสาวปทุมมา บัวแดง
63153006684 นางสาวนูรีดา มะแซ
63153006685 นางสาวอรนุช สุราทะโก
63153006686 นางสาวรัตติยา ดําดี
63153006687 นางสาวนูรอา การียา
63153006688 นายพงศธร ราชบุรี
63153006689 นางสาวสุภาพร บัวสม
63153006690 นายหิมวัต เต$แก7ว
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63153006691 นางสาวเปรมฤทัย ฉ้ินเต้ียง
63153006692 นางสาวซูไฮลา เจCะแบเฮง
63153006693 นางสาวฟารีดา หะยีดอรอนิง
63153006694 นาย$ณัฐชัย สุขดํา
63153006695 นางสาวเกวลิน สงรักษา
63153006696 นางสาววาสนา เสรีชาญพงษ�
63153006697 นางสาวมาเรียม มาหิเละ
63153006698 นายเอก เส็นบัตร
63153006699 นางสาวฮารีทา กลับแก7ว
63153006700 นายอิคบรรณ อับดุลอาซีส
63153006701 นางสาววรีพร เทพอรัญ
63153006702 นายกิตติพงษ� ใจกว7าง
63153006703 นางสาวชนม�นิภา อุทัยรัตน�
63153006704 นายตะวัน คําคง
63153006705 นางสาวนัฐตราวดี รัตนานุกูล
63153006706 นางอธิชา รุ$งเรือง
63153006707 นางสาวรอฮีมะห� ปะจู
63153006708 นายผดุงศักด์ิ ไชยขวัญ
63153006709 นางสาวสุภาวรรณ สุขสว$าง
63153006710 นางแพรภัค ทองฉีด
63153006711 นางสาวเจนจิรา สุขพันธ�
63153006712 นางสาวคอฎียCะ เถาวัลย�
63153006713 นางสาวสุดารัตน� เพชรรัตน�
63153006714 นายถิรวัฒน� ช$างคิด
63153006715 นางสาวป5ยวรรณ เพชรประดับ
63153006716 นางสาวณัฎฐริกา อินทวงศ�
63153006717 นางสาวมัซซูรีย� อับดุลอาซีส
63153006718 นางสาววรรณิกา เสาวภาคย�
63153006719 นางสาวนูรอัยณี มามะ
63153006720 นางสาวสมฤทัย ใจบุญ
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63153006721 นายอัมรินทร� เจCะหามะ
63153006722 นายสุทธิพร เชื้อขาว
63153006723 นางสาวมารีน$า อาดํา
63153006724 นางสาวมารีนา ปHแนบาโง
63153006725 นางสาวกวินทิพย� รักษ�ทอง
63153006726 นางสาวนุชนาฏ แคนยุกต�
63153006727 นางสาวรติกาญจน� ชนะสิทธ์ิ
63153006728 นางสาวหทัยภัทร อินขาว
63153006729 นางสาวพัชรินทร� สะยุคงทน
63153006730 นายอุชุกร ชูกะชะบา
63153006731 นางสาวร$มรัตน� คลายทุกข�
63153006732 นางสาวนิโซพียะห� ฮีเร
63153006733 นายกฤษดา ทองกระจ$าง
63153006734 นางสาวรัตนาวดี เสถียร
63153006735 นางสาวพัชรินทร� สําเส็น
63153006736 นางสาวปรียานุช เพ็ชร�ดี
63153006737 นางสาวปริชาติ สุวรรณชาตรี
63153006738 นางสาวกัตติกา อินทร�สงค�
63153006739 นางสาวพิรูดา อูเมง
63153006740 นายมุสลิม อิเเต
63153006741 นางสาวสุชาดา ผ$องสุวรรณ�
63153006742 นางสาวศศิพิมพ� ศรีมณี
63153006743 นางสาวจิดาภา ลอยวานิชย�
63153006744 นางสาววรีภัทร ยังช$วย
63153006745 นายสุขุม นบนอบ
63153006746 นายอิลยาส ตุงคะเศรณี
63153006747 นายฟุรกรณ� บือแน
63153006748 นางสาววลัยรัชช� ลายทิพย�
63153006749 นางสาวเกษวรินทร� เตระไชย
63153006750 นางสาวเยาวลักษณ� เพชรรังษี
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63153006751 นางสาวนิศามณี บัวเนียม
63153006752 นางสาวสีตีอามีนะห� สาและ
63153006753 นางสาวกนกกร ทองเพชร
63153006754 นางสาวฐานัดดา ปานแก7ว
63153006755 นางสาวสาวิตรี สมานอารี
63153006756 นางสาวนภัสวรรณ ดีพาส
63153006757 นางสาวคัทรียา รัตนชูศรี
63153006758 นายสุทธิพันธ� จอมชัยฤทธ์ิ
63153006759 นายสุรชัย มีแสง
63153006760 นายกิตติพิชญ� ทองขาว
63153006761 นางสาววรรณนิศา สุวรรณมุณีย�
63153006762 นายทวีวุฒิ เบี้ยขาว
63153006763 นางสาววรรณนูรมา แวสุหลง
63153006764 นางสาววิชญา ช$อเรืองศักด์ิ
63153006765 นางสาวศดานันท� แซ$ลิ้ม
63153006766 นางสาวนูรีญา ตอหิรัญ
63153006767 นางสาวมาลีณา นาราวัน
63153006768 นางสาวก่ิงกมล จารีมุข
63153006769 นางสาวพิชญณี ชูทอง
63153006770 นางสาวณัชชา คงแก7ว
63153006771 นางธัชกร สุทธิดาจันทร�
63153006772 นางสาวธนัญญา ดํารงกูล
63153006773 นางสาวยุวะดี แสงรัตน�
63153006774 นางสาวศิริพร เหล$าเตชรัตนจินดา
63153006775 นางสาวกมลรัตน� สมศักด์ิ
63153006776 นายชัยยุทธ กรองมะเริง
63153006777 นายนพพร เพ็งหนู
63153006778 นางสาวซาวาณี นิบู
63153006779 นางสาวอนงค�นาถ แก7วทอง
63153006780 นางสาวอรวรรณ ช$วยอักษร
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63153006781 นางสาวกัญญารัตน� ไกรดํา
63153006782 นางสาวอามานCะ นุCหลี
63153006783 นางสาววรณัน เรืองกูล
63153006784 นางสาวตูแวยCะ ตูแวบือซา
63153006785 นางสาวชยาภรณ� พูลชู
63153006786 นางสาวนันธิยา พวงแก7ว
63153006787 นายกัมปนาท คงศรีพุท
63153006788 นางสาวภาวิกา หมุนแทน
63153006789 นางสาวกูอาสิหรา บิสนุม
63153006790 นางสาวอรนลิน พลพระ
63153006791 นายทรงวุฒิ หวังดี
63153006792 นางสาวนูรศาฟHลา อาลี
63153006793 นางสาวกันติชา โยธารักษ�
63153006794 นางสาวณัฏฐนันท� สุวรรณจินดา
63153006795 นางสาวนาอีหมCะ ลาเตCะ
63153006796 นางสาวป5ยะพร ศิริเลิศ
63153006797 นางสาวสมนฑพร สังข�ทอง
63153006798 นางสาวพลอยนภัส ลิ่มวัฒนกิจ
63153006799 นางสาวปรียา หละตํา
63153006800 นางสาวสศิยา นกเกตุ
63153006801 นายวินัย เรืองรักษ�
63153006802 นางสาวณัฐิดา สุวรรณชาตรี
63153006803 นางสาวอุบลวรรณ กะลึงพัด
63153006804 นางสาวศจี ขุนทิพย�บุญยัง
63153006805 นายชัยฤทธ์ิ ศรีภักดี
63153006806 นางสาวปฤษณา สิตะรุโณ
63153006807 นางสาวพิมพา ดํานุ7ย
63153006808 นางสาววรรณวิษา แจ7งชาติ
63153006809 นางสาวปริชาติ สัจเดช
63153006810 นางสาวธราภรณ� อริยะพงศ�
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63153006811 นายจีรณัฐ สันงะ
63153006812 นางสาวกัญญา รัตน� สุวรรณ กาญจน�
63153006813 นายธนวัฒน� ช$วยสง
63153006814 นางสาวฮาตีกะ สะมะแอ
63153006815 นางสาวอาแอเซCาะ มานิง
63153006816 นางป5ติพร เจCะเอาะ
63153006817 นางสาวอดิศา แสงมณี
63153006818 นางสาวนูรีตา ปาเซเลาะ
63153006819 นางสาวนฤมล เพ็ชรศรีสังข�
63153006820 นางสาวศิริพรรณ หนูสว$าง
63153006821 นางสาววริศา บัวสม
63153006822 นางสาวนิภาวรรณ ณ สงขลา
63153006823 นางสาวอารีนา ล$าเตะเกะ
63153006824 นายซอลาฮุดดิน มามะ
63153006825 นางสาวหญิงรวี บุญสง
63153006826 นางสาวป5ยาพัชร บุญยก
63153006827 นายถาวร เก้ือเจ
63153006828 นางสาวชนาพร พิพัฒพงศ�ตระกูล
63153006829 นายสาการียา หลวงกลิ่น
63153006830 นางสาวสิริวิภา อักษรชู
63153006831 นางสาวยารีนา อารีหมาน
63153006832 นางสาวบุษกร เกิดกันโณ
63153006833 นางสาวซารีฟะห� นิหลง
63153006834 นายปรเมศวร� จันทร�อุทัย
63153006835 นางสาวอารียา ยามา
63153006836 นางสาวเกียรติสุดา จันทร�ทอง
63153006837 นางสาวสุธีกานต� แก7วชู
63153006838 นางสาววรพรรณ แก7วคงธรรม
63153006839 นายฮารน ปะดุกา
63153006840 นางสาวอัญเชิญขวัญ ใจดี
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63153006841 นางสาวซูไฮมี มะดีเยาะ
63153006842 นางอัสมาร� แวจูนา
63153006843 นางสาวญาสิณี สังแก7ว
63153006844 นางสาวธนัชพร ขุนชํานาญ
63153006845 นางบุญเรือน คงแก7ว
63153006846 นางสาวนลินี สุวรรณจํารัส
63153006847 นางสาวอัญชนา ประสาทรัตน�
63153006848 นายซุลกีพลี ฮูลู
63153006849 นางสาวเอราวัณ สกูลหรัง
63153006850 นางสาวพิมพ�ชนก ยอดประเสริฐ
63153006851 นางสาวนูร�ญีฮัน ราฮิมมูลา
63153006852 นางสาวศรีประภา เอียดขลิก
63153006853 นางสาวอภิญญา ปราชญ�อักษร
63153006854 นางสาวธัญญาพร ยอดประสิทธ์ิ
63153006855 นางนัฐรียา เพชรสุวรรณ
63153006856 นายวีระพล ชํานาญเพาะ
63153006857 นายโกศล แก7วกล้ํา
63153006858 นางสาวแสงเทียน วงศ�นิรัตน�
63153006859 นางสาวมูนา ทิวาสมาน
63153006860 นายมูฮาหมัดรอบานี กะลูแป
63153006861 นางสาวอนุสรา มาลินี
63153006862 นางสาวจริยา รัตนวงศ�
63153006863 นางสาวนิตชรัตน� นิลวิเชียร
63153006864 นางสาวสุนิสา พุ$มช$วย
63153006865 นางสาวศศิประภา เปHยคง
63153006866 นางสาวนฤมล หัตถบูรณ�
63153006867 นายฐิตสิริ แก7วทอง
63153006868 นางสาวสาธิมา จิตณรงค�
63153006869 ส.ต.อ.วัฒนา ธรรมสโร
63153006870 นางสาวฮับเซาะ อาลี
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63153006871 นางสาวจิดาภา คงนุกูล
63153006872 นางสาวมารียะห� โสCะเด็น
63153006873 นายอัฎฎาฮา มะแด
63153006874 นางสาวอาทิตยา จันทร�แดง
63153006875 นางสาวอัสมา แวอารง
63153006876 นางสาวสิรินดา ขุนฤทธิรงค�
63153006877 นางสาวป5Xนมนัส มีดํา
63153006878 นางสาวณัฎฐินี จันทร�ใหม$
63153006879 นายสามารถ เหมโคกน7อย
63153006880 นางสาวพัชวรรณ ด7วงสุข
63153006881 นางสาวอรุณรัตน� รัตนนุพงศ�
63153006882 ว$าที่ร7อยตรีหญิงศุภลักษณ� มณีโชติ
63153006883 นางสาววรรณนิสา หัดเหาะ
63153006884 นายสมเจตน� ยาโกบ
63153006885 นายอนุชิต อุณนะรูจร
63153006886 นางสาวปุณยานุช ละอองศิริวงศ�
63153006887 นายสมโภช เพ็งวัฒนะ
63153006888 นางสาววาสนา ช$วยเจริญธรรม
63153006889 นางสาวฮัฟเซาะ เงCาะ
63153006890 นางสาวศิริวรรณ เพ็ชรมณี
63153006891 นางสาวอรอุมา ไชยถาวร
63153006892 นางสาวมัฌสุรีย� มณีมาศ
63153006893 นางสาวภัทราพร จุลจ7าย
63153006894 นางสาวนวรัตน� กตัญZุกานต�
63153006895 นางสาวศศิชา ต้ังม่ันคง
63153006896 นางสาวอรไท เกตุแก7ว
63153006897 นางสาวอัญเชิญ จันทร�ส$องภพ
63153006898 นายศุภกิตต์ิ หนูบุตร
63153006899 นายพิเชฐ ว$องประเสริฐกุล
63153006900 นางสาวกมลชนก ธรฤทธ์ิ
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63153006901 นางสาวมาดีฮะห� ยะมะแซ
63153006902 นายมะสับรี เจCะหลง
63153006903 นางสาววินิชนันท� จรัญธนวัฒน�
63153006904 นางสาวลัดดาวรรณ กอหลัง
63153006905 นางสาวปDทมา ดารี
63153006906 นางสาวมานิดา ดารามานะ
63153006907 นางสาวอาซีซCะ ตุดบัตร
63153006908 นายชาญณรงค� เทพราช
63153006909 นายสัญชัย ขวัญสุด
63153006910 นายวิทวัส สุวรรณชาตรี
63153006911 นางสาวเสาวพัตร� หนูเอียด
63153006912 นางสาวกรรณิการ� ณ พัทลุง
63153006913 นางสาวชนิศา เอียดนุสรณ�
63153006914 นางสาวประภาวดี เพชรรัตน�
63153006915 นางสาวศิรัญญา แก7วโชติรุ$ง
63153006916 นางสาวปาณิสรา ผลฟDกแฟง
63153006917 นายพิทักษ�ภูมิ อาการส
63153006918 นางสาวอัจฉรา นวลเต็ม
63153006919 นางสาววลัยลักษณ� พรมบุญแก7ว
63153006920 นางสาวกิรณา เลCาะนCะ
63153006921 นางสาวดารารัตน� ราชแปSน
63153006922 นางมัชฌิมา นิจิ
63153006923 นายภควัต มุณีสิทธ์ิ
63153006924 นายณัฐวุฒิ ชํานิธุระการ
63153006925 นางสาวสมัยพร บุตรน7อย
63153006926 นางสาวกิติยา ปาโต
63153006927 นางสาวอาตีกะห� สาอิ
63153006928 นางสาวพิชญาภา หนิหมาน
63153006929 นางสาวอาดีละห� เจCะหมาด
63153006930 นางสาววรรณี และเจริญ
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63153006931 นางสาวรุฮมา นิกาเร็ง
63153006932 นางสาวอารีรัตน� วรรณา
63153006933 นางสาวขวัญจิรา คงเงิน
63153006934 นางสาวณิชาภา เอี่ยมมาตร
63153006935 นางสาวนวพร แซ$สุ7น
63153006936 นางสาวซอลีฮะห� ตะเยCาะ
63153006937 นางสาวกนกวรรณ ยอดราช
63153006938 นางสาวจรัสศรี หวังสมบูรณ�ศิริ
63153006939 นางสาววิราวรรณ ไข$มุก
63153006940 นางสาวณัฐธยาน� หม่ืนหนู
63153006941 นางสาวชญานิษฐ ชนะสิทธ์ิ
63153006942 นางสาวนฤมล ก7งซ7าย
63153006943 นางสาวรอกีเยาะ โตะโยะ
63153006944 นางสาวกนกวรรณ แซ$ลิ่ม
63153006945 นางสาวอาอีซะห� แวนาเห็ง
63153006946 นายรอมดอล หวังกุหลํา
63153006947 นางสาวพรรณิภา คงกลับ
63153006948 นางสาวศุภรัตน� ดวงมาลา
63153006949 นายวุฒิพงษ� วาสงาม
63153006950 นายฮาพิส เจะดาโอะ
63153006951 นายพงศกร รงค�หิน
63153006952 ว$าที่ร.ต.หญิงรัตนาภรณ� รักพูนแก7ว
63153006953 นางสาวนกน7อย สิงห�อินทร�
63153006954 นางสาวจิรารัตน� แก7วเรือง
63153006955 นายชณัฐพงษ� ศรีทองสุข
63153006956 นางสาวสีตีคอลีเยCาะ อาแด
63153006957 นางสาวมะลิลา โตCะลาวัล
63153006958 นายสัณหพจน� สงคราม
63153006959 นางสาวศศินา ตาหลี
63153006960 นายวรวัฒน� สุขะกา
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63153006961 นางสาวนัฏธวรรณ จันทร�เกตุ
63153006962 นายธนกฤต หิรัญกูล
63153006963 นายธวัชชัย ปานแก7ว
63153006964 นางสาวสุปรียา อินทราช
63153006965 นายพลกฤต วัฒนอัมพร
63153006966 นายประสิทธ์ิ มัคฆะ
63153006967 นางสาวพรทิพย� นุ$นคง
63153006968 นายวิโรจน� ส$าแหล$หมัน
63153006969 นางสาวกมลชนก นราภักดี
63153006970 นายนิรันดร� อาแวลาเตCะ
63153006971 นางสาวจักรีมาศ มาดํา
63153006972 นายสรวิชช� เรืองนาค
63153006973 นายมาโนชญ� ไชยเพชร
63153006974 นางสาวศิรัญญา หมัดหลCะ
63153006975 นางสาวดาราวรรณ นะแหละ
63153006976 นางสาวสโรชา ยูฮันนัน
63153006977 ว$าที่ร7อยตรีหญิงธนารัตน� จันทร�ขาว
63153006978 นางสาวยูวัยรียCะ สาและ
63153006979 นายนิพิฐพนธ� จันทร�อุดม
63153006980 นายภัสกิตต์ิ ดําช$วย
63153006981 นายนิอุมมัต สันตวไมตรี
63153006982 นางสาวศิยามล ลือวนิชวงศ�
63153006983 ว$าที่ ร.ต.หญิงขนิษฐา สาริปา
63153006984 นางสาวกานจ�พิชชา เส็นทุ$ย
63153006985 นางสาวซันวานี สุติก
63153006986 นางนอร�อาซีคิน เบ็ญอามาน
63153006987 นายศุภฤกษ� อิสสระโชติ
63153006988 นางสาวนุศรา หนิจิบุลัด
63153006989 นางสาวเกศรา จันด7วง
63153006990 นายปารเมศ ณรงค�กูล
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63153006991 นางสาวอรปรียา คงเพ็ชร
63153006992 นายฉัตรมงคล ธรรมวัฒิ
63153006993 นางสาวนราภรณ� ทองหอม
63153006994 นายณัฐศักด์ิ จิตต�พันธ�
63153006995 นางสาวพัชร กันย� จิวประภัทร�
63153006996 นางสาววิมลศิริ วิสมิตะนันท�
63153006997 นายหมัดรอซี หวังกุหลํา
63153006998 นางสาวมารียCะ มีละวาแต
63153006999 นางสาวมานาล อาแวบือซา
63153007000 นางสิตี พงหลง
63153007001 นายธันยบูรณ� อังคสุวรรณ
63153007002 นางสาวหัสซูนา เจCะอูมา
63153007003 นางอรอุมา ศรียะพันธ�
63153007004 นางสาววาสนา แปลงงาน
63153007005 นายรังสิมันตุ� เพชรรัตน�
63153007006 นายเสกสรร คลองรั้ว
63153007007 นางสาวยุพารัตน� หนูกลับ
63153007008 นางซารีนา มะดาแฮ
63153007009 นางสาวอรุณีย� สูเหม
63153007010 นางสาวศิรินภา เพ็ชรรัตน�
63153007011 นางสาวอาทิตยา หลีเหล็ม
63153007012 นางสาวรุ$งรัตน� รุ$งเรือง
63153007013 นางสาวอัฟยะห� เด็ง
63153007014 นางสาวฟาตีฮCะ มะและ
63153007015 นายอภิเดช หนูละออง
63153007016 นางสาวอรชุมา บุญช$วย
63153007017 นางสาวสิวนันท� คงกอบสม
63153007018 นายอาทิตย� อรุณกิจ
63153007019 นางสาวณัฐภวีร� ชุมแสง
63153007020 นางสาวนิบาซีเราะห� นิเดร�หะ
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63153007021 นางสาวสิริลักษณ� หนูมี
63153007022 นางสาวปฏิมากร จิตนุรักษ�
63153007023 นางสาวทิพภาภรณ� มาแดง
63153007024 นางสาวขวัญฤดี ดวงจันทร�
63153007025 นางรฐา อินสุวรรณ
63153007026 นายพิชิตพงศ� สมเพ็ชร
63153007027 นางสาวญาณิศา มาตย�นอก
63153007028 นางวาสนา หนูเกลี้ยง
63153007029 นายสักกรียา เพริดพร7อม
63153007030 นางสาวน้ําผึ้ง ตันชาลี
63153007031 นางสาวคอดีญะฮ� ป5ยา
63153007032 นายวัชรากร กาญจนาภรณ�
63153007033 นางสาวยาวาเฮ อาแว
63153007034 นายฉลองพร เถาถวิล
63153007035 นางสาวธราวรินทร� กาญจนาณัฐวัฒน�
63153007036 นายซูฮัยนูรดีน กานา
63153007037 นางสาวยามีละห� นฤมิตบวรกุล
63153007038 นางสาวอรวรรณ นันธิโย
63153007039 นางสาวฐิติมา เพ็งชุม
63153007040 นางสาวสุวนันท� แสงหิรัญ
63153007041 นางสาวต$วนจัฟนีย� โตCะฮาเมะ
63153007042 นางสาวนอรีซัน ดอเลาะ
63153007043 นางสาวชนัญชิดา คงแก7ว
63153007044 นางสาวพิไลพร อิสโร
63153007045 นายสิทธิพงษ� คําเจริญ
63153007046 นางสาวนาตยา โชติกุล
63153007047 นางสาวนิศากร แซ$โล$
63153007048 นางสาวนาลีนา ฤทธ์ิโต
63153007049 นางสาวพัชนี โรจนพงศ�สถาพร
63153007050 นางสาวพรทิพย� คามะอนันต�
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63153007051 นางสาวธันยมัย รัตนพงศ�
63153007052 นางสาวนิภา ย้ิมวัลย�
63153007053 นางสาวนาดียะห� แตซา
63153007054 นางสาวศิริพร จันทร�แดง
63153007055 นางสาวยุศิริ สังข�ขาว
63153007056 นางสาวอรนภา วานิชย�
63153007057 นางสาวซาวิณีย� วานิ
63153007058 นางสาวทิมากร อ$อนมา
63153007059 นางสาวฐิติมา ศรีวารินทร�
63153007060 นางสาวป5Xนมณี โชจรูญเดช
63153007061 นายนรากร กุยสุวรรณ
63153007062 นางสาวคอลีเยาะ ดํา
63153007063 นางสาวรัชดาภรณ� ทาตะภิรมย�
63153007064 นายธีรยุทธ ชูช$วย
63153007065 นางสาวกวินนาฎ หนูเพชร
63153007066 นางสาวรูไวดา เซ็ง
63153007067 นายยุทธชัย จันทร�เกตุ
63153007068 นางสาวไรดา พรหมทอง
63153007069 นายภานุพงศ� พรหมชัย
63153007070 นางสาวรัตนาภรณ� พุทธวิโร
63153007071 นางสาวมณธิดา ฤทธิเดช
63153007072 นางสาวอัมภาพันธ� ไกรแก7ว
63153007073 นางสาวสุมัชฌา อิสโร
63153007074 นางสาววิมลศิริ สังข�ทอง
63153007075 นายธนธรน� พงศ�พิพัฒน�พิทยา
63153007076 นางสาวผะอบ ขุนละออง
63153007077 นายพีรพัฒน� มธุรพฤกษ�
63153007078 นายธนาธร เกตุสุวรรณ
63153007079 นางสาวกาญจณา ศรีแสนตอ
63153007080 นางสาวนฤมน อินทสะโร
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63153007081 นางสาวจิราวดี บุญธรรม
63153007082 นายอับดุลฮาฟ5ส ปูตะ
63153007083 นางสาวนภัสวรรณ บุญรัตน�
63153007084 นางสาวรุ$งไพลิน แก7วหนู
63153007085 นางสาวกิษรา นุ7ยไฉน
63153007086 นางสาวสิรินธร ศรีคงคา
63153007087 นายทิษนันท� แก7วจินดา
63153007088 นางสาวสุชาดา แซ$ลิ่ม
63153007089 นางสาวเจนจิรา เข้ียวแก7ว
63153007090 นางสาวศิริกุล ศรีจรัสกุล
63153007091 นางสาวซูเรียนี ดอนิแม
63153007092 นางสาวหทัยกาญจน� แกลัวทนงค�
63153007093 นางสาววิสารัตน� คงแก7ว
63153007094 นางสาวจิราภรณ� วาหะรักษ�
63153007095 นายสุรชัย พร7อมมณี
63153007096 นายลุคมาน บือราเฮง
63153007097 นางสาวนพวรรณ ศรีปDญญา
63153007098 นางสาวคอดีญะฮ� ดาแลหมัน
63153007099 นายคอยรุดดีน ดอฆอ
63153007100 นายอับดุลฮาดี อีแต
63153007101 นางสาวกฤตยาภา สรายุทธพิสัย
63153007102 นางสาวรินรดา มะอาลา
63153007103 นายจิรวัฒน� เถาจันทร�
63153007104 นางสาวศุภกาญจน� คงก้ิม
63153007105 นายสุวิจักขณ� สุทธิพิทักษ�
63153007106 นางสาวสุดารัตน� หนูเรือง
63153007107 นางสาวไอลดา พันธ�เกษมศานต�
63153007108 นางสาววานิสา แสงแก7ว
63153007109 นางสาวสาลีมา มาหิเละ
63153007110 นางสาวชญานิษฐ� แก7วหวัง
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63153007111 นางสาวภคพร ปาโต
63153007112 นางสาวจริยา สารดี
63153007113 นางสาวรัตติยา ทองเชื้อ
63153007114 นางสาวมณธิชา รองสกุล
63153007115 นางสาวภานุชญา หลงสุวรรณ
63153007116 นายซูไฮมี มะทา
63153007117 นางสาวต$วนโซฟHยะห� มุสตาฟา
63153007118 นางสาวสิดาพร ลาภชัยเนรมิต
63153007119 นางสาวนูรฮาฟHดา ดอเลาะ
63153007120 นางสาวสุภาดา แก7วประสิทธ์ิ
63153007121 นายศรัณย� รัตนประพันธ�
63153007122 นางสาวรุสนีนา เจCะมะ
63153007123 นางสาวนุสรี มาลินี
63153007124 นางสาวพิชญา นิวาตบุตร
63153007125 นางสาวปารณีย� มณีโชติ
63153007126 นางสาวพรอุษา พวงเปHย
63153007127 นายอานัด แดวามาลัย
63153007128 นายโดม เวทย�ประสิทธ์ิ
63153007129 นางสาวภรณ�ทิพย� เรืองนาค
63153007130 นายมูฮัมหมัดรอมลี สาอุ
63153007131 นายบรรณวิทิต จําเริญนุสิต
63153007132 นายอนัส สังหาด
63153007133 นายภูวดล ทองกลิ่น
63153007134 นางสาวเกตุศรา จิตนุกูล
63153007135 นายอัจฉริยะ ประกอบพุ$ม
63153007136 นายจักรภัทร จอมสว$าง
63153007137 นายพัลลภ มากนวน
63153007138 นางสาวทัศนีย� ยอดสวิป
63153007139 นายสุบิน สุวรรณศักด์ิ
63153007140 นางสาวกุลณัฐ รัตนอุไร
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63153007141 นางสาวอารยา สะลิหมีน
63153007142 นางสาวอาอีซะ ปะดอ
63153007143 นางบุษเรศ เวชสิทธ์ิ
63153007144 นายภัทราวุธ ดํามี
63153007145 นายจตุพร พร7อมมูล
63153007146 นางสาวสากีนะห� ยูโซCะ
63153007147 นายสจพล ลักษมณาภา
63153007148 นางสาวเด$นดาว หนูปาน
63153007149 นางสาวอุทุมพร ข้ัวแก7ว
63153007150 นางสาวพารูดา กามา
63153007151 นางสาวเมธยา สงสม
63153007152 นางสาวสุราหยา ใบจิ
63153007153 นางสาวแวนูรไอนี แวอาแซ
63153007154 นางสาวอัจฉราภรณ� ไชยณรงค�
63153007155 นางสาวปรียานุช ยีกาเซ็ม
63153007156 นายฌาริชช� พวงแก7ว
63153007157 นายประมวล เกตุสุริยงค�
63153007158 นายสุทธินัย เจียรนัย
63153007159 นายกิติพัฒน� ผาณิตพจมานกุล
63153007160 นายศรัณยู จันทร�เทพ
63153007161 นางสาวสุพรรษา นกแก7ว
63153007162 นางสาวรุสนา สะแหละ
63153007163 นางสาวธนัญญา อินทเรย�
63153007164 นางสาวสุมินตรา รัดไว7
63153007165 นางณัฐธิดา ภักดี
63153007166 นางสาวสมิตานัน เกตุมุณี
63153007167 นางสาวสุชาดา สาระอาภรณ�
63153007168 นายจิตรภาณุ เหรียญกิจการ
63153007169 นางสาวรุ$งทิพย� รามาส
63153007170 นางสาวฮานีฟาห� รอเซะ
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63153007171 นางสาวเพชราภรณ� ภิรมย�
63153007172 นางสาวเสาวภา จาระนะ
63153007173 นางสาวกัญญพัศร หนูเพชร
63153007174 นางกรรณิการ� ทองรอด
63153007175 นางสาวฮานีฟา มะ
63153007176 นางสาวอุบลวรรณ ผลทวีชัย
63153007177 นางสาวซูไรญา กาซอ
63153007178 นางสาวพรชนก ศิริพุทธ
63153007179 นางสาวดาราทิพย� แก7วเขียว
63153007180 นางสาวผกามาศ ชีชํานาญ
63153007181 นางสาวอาแอเสาะ ลาเตCะ
63153007182 นางสาววรวรรณ ไชยหม่ัน
63153007183 นายอรรถพล ยุกเหล$น
63153007184 นายปรัชชา มาแอเคียน
63153007185 นางสาวเสาวณี อ$าวลึกน7อย
63153007186 นายอับดลฆอเล็บ ฮะอุรา
63153007187 นายอธิวัฒน� อาแวกะจิ
63153007188 นางสาวนลพรรณ ดําคงแสง
63153007189 นายพิเชด ขวัญอ$อน
63153007190 นางสาวฟาตีหCะ บาเหะ
63153007191 นางสาวปวีร�ชรัตม� แก7วพิมล
63153007192 นางสาวสุพิชชา อนันต�ประเสริฐ
63153007193 นางสาวจุฑารัตน� ประสพแก7ว
63153007194 นางสาวสิริมา นิ่มนวล
63153007195 นางสาวยุวดี มุกเนียม
63153007196 นางสาวเพ็ญพร พุ$มจันทร�
63153007197 นางสาวปDทมา ตาเจริญ
63153007198 นายซูเรียมี เจCะหะ
63153007199 นางสาววิชญาดา อมรบุญมี
63153007200 นางสาวพลอยไพลิน ศัทโธ
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63153007201 นางสาวรุสนี หมะบCะ
63153007202 นางสาวกมลชนก สินดํา
63153007203 นางสาวธีรยา อุไรรัตน�
63153007204 นางสาวเกษศิณี เอาประธาน
63153007205 นางสาวป5ยมน พลศรี
63153007206 นางสาวสุภาพร เรืองจีน
63153007207 นางสาวนัทธิดา จําปา
63153007208 นางสาวนูรา มามุ
63153007209 นางสาวนาปHสะ ตาเห
63153007210 นายเอกศิลปK นิคะ
63153007211 นางสาวสลิลทิพย� นิลแก7ว
63153007212 นางสาวซัยนับ มะอาแซ
63153007213 นางสาวสุอัยณี สะอะ
63153007214 นางสาววรวลัญช� พิชญ�ธราวัฒน�
63153007215 นางสาวนูสีลา ยูมะโซ
63153007216 นางสาวจุวัยด่ี หวันตันหยง
63153007217 นายบุรันช�รัตน� หอมบุตร
63153007218 นางสาวบีบีไซบCะ เปาะดอเลาะ
63153007219 นางสาวซูวารียะห� ยูโซะ
63153007220 นางสาวอุไรวรรณ แซ$หล$อ
63153007221 นางสาวอูมารีนา ปาแซ
63153007222 นางสาวอาดีลาห� เจCะสนิ
63153007223 นางซารีนา อับดนเลาะ
63153007224 นางสาวขวัญชนก ฤทธาพิพัฒน�
63153007225 นางสาวพัชรินทร� แก7วส$าเหระ
63153007226 นางสาวข7อดีหยCะ เหตุเหลCาะ
63153007227 นางสาวพิชญาพร สุวรรณเลื่อน
63153007228 นางมารีน$า ปะดุลัง
63153007229 นายภานุพงศ� เจือละออง
63153007230 นางสาวธัญลักษณ� ทองพูน
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63153007231 ว$าที่ ร.ต.ชาตรี จันมุณี
63153007232 นางสาวฮายาตี เจCะเตCะ
63153007233 นายสิรชัช ฉิมเก้ือ
63153007234 นางสาวชาห�นีซาอีซานี มะตาเฮ
63153007235 นางสาวจิรนันท� ขุนเนียม
63153007236 นางสาวสุนิษา สโมสร
63153007237 นางสาวฟาดีละห� มอมอสะเตง
63153007238 นางสาวอําไพพร แก7วบรรจง
63153007239 นางสาวยาลีนา จือนะรา
63153007240 นายจิตวิสุทธ์ิ บุญสนิท
63153007241 นางสาวพนิดา หะเทศ
63153007242 นางสาวพาอีซะ เจะเลาะ
63153007243 นายจตุรวัฒน� วงศ�หิรัญก$อสุข
63153007244 นางสาวนูรฮาซมะห� แฉและ
63153007245 นางสาวศิริพร คทายุทธ
63153007246 นางสาวสุดารัตน� แก7วบุญ
63153007247 นางสาวนารีรัตน� บินรัตแก7ว
63153007248 นายนิติศักด์ิ กุลโรจนสิริ
63153007249 นางสาวสิริกานต� คํานวณ
63153007250 นางสาวธมนวรรณ ขอสวัสด์ิ
63153007251 นายเอกลักษณ� มุเก็ม
63153007252 นางสาวนัจวา แวกือจิ
63153007253 นางสาวยามีละ มะเซ็ง
63153007254 นางสาวญาณัชฉรา นาคะเมฆ
63153007255 นายนันทวุฒิ วนไชยยศ
63153007256 นางสาวกรรณิการ� ต$วนมิหนา
63153007257 นายธนายุทธ การะวงศ�
63153007258 นางสาวฮูดา ดือราแม
63153007259 นางสาวดารารัตน� รัตนเสถียร
63153007260 นางสาวนูรอัยซะห� เจCะหะมะ
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63153007261 นางสาวโสรญา อีดยี
63153007262 นางสาวชนิตา สามเสาร�
63153007263 นางสาวสุทธิดา นวลบุญ
63153007264 นายศักรินทร� ศิริกุล
63153007265 นางสาวกาญจนา นวนแก7ว
63153007266 นางสาวไอลดา วงศ�ศิลา
63153007267 นางสาวมูรนี เลCะนุC
63153007268 นางสาวสุณี ลบเลือน
63153007269 นางสาวนูรอามาน ยูโซะ
63153007270 นางสาวเจCะรูซีลา เจCะอารง
63153007271 นางสาวซูวานี เจะดือราเเม
63153007272 นางสาวสุภัชชา พัสสร
63153007273 นายสุทธิชัย สุวรรณกิจ
63153007274 นางสาววีระนุช สุวรรณวัฒน�
63153007275 นายณัฐพล แซ$คู$
63153007276 นายธนวัฒน� สาระวัตรัตน�
63153007277 นางสาววิไลวัลย� เยาว�แสง
63153007278 ว$าที่ร.ต.หญิงเบญจวรรณ แปSนเอียด
63153007279 นางสาวธัญรดา ธนะนิมิตร
63153007280 นางสาววิลาวัลย� คงต้ิง
63153007281 นางสาวสุพัตรา ยอดจตุการ
63153007282 นางปภาวรินท� วัฒนสิน
63153007283 นางสาวศราวดี ขาวเปTนทอง
63153007284 นายธนกฤต บุญเพ็ชร
63153007285 นางสาวศศิกร ธรรมโชติ
63153007286 นางสาวณัฐธราวรรณ� อาวรเจริญ
63153007287 นางสาวลดาวัลย� หงษ�แพง
63153007288 นางนูรา มามะ
63153007289 นางสาวสุภาวดี แนมใส
63153007290 นางสาวสุไฮรา ยะพา
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63153007291 นางสาวฉัตราภรณ� สายอIอง
63153007292 นางสาวยามีลา อาแซ
63153007293 นางสาวสุโรชา เพชร�รัตน�
63153007294 นางสาวสุตาภัทร แก7วเกาะสะบ7า
63153007295 นางสาวปริญญารัตน� ทองสังข�
63153007296 นางสาวณัฐวรรณ บัวทอง
63153007297 นางสาวรื่นฤดี มโนสงค�
63153007298 นางสาวกัญญาณัฐ สินคุ$ย
63153007299 นางสาววราพร แดงนวล
63153007300 นางสาวมูรนี อาแซยามู
63153007301 นายสักการ นงรัตน�
63153007302 นางสาวจิวารีย� อาดํา
63153007303 นางสาวศิลาวรรณ� ชูนาค
63153007304 นางสาวสุชาวดี จงรักษ�
63153007305 นางสาวศุภมาส ต้ันสุย
63153007306 นางสาวรสรา หอมชื่น
63153007307 นางสาวอัจฉรา บุญถาวร
63153007308 นายสุพัฒน� บัวคํา
63153007309 นางสาวรูฟHดา สะมะนอ
63153007310 นายเจนณรงค� แก7วนุ7ย
63153007311 นางสาวจริญญา หม่ืนหนู
63153007312 นางสาวชลธิชา สังแก7ว
63153007313 นางสาวศุภาพิชญ� โสพิกุล
63153007314 นายตรีศักด์ิ สะนนท�
63153007315 นางสาวกนิษฐา คชนาม
63153007316 นางสาวณัฏฐ�ชญา สวัสดี
63153007317 นางสาวนิตยา ประมวลศิลปK
63153007318 นางสาวกัญจนา แก7วคงทน
63153007319 นางสาวปทุมวดี เตียวป5ยกุล
63153007320 นายธรรมจักร ทองจํารูญ
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63153007321 นายอณน หมัดอารี
63153007322 นางสาวนิรมล เหมรัตน�
63153007323 นางสาวณัฎฐนิชา สุวรรณขํา
63153007324 นายอัมรัน มาปะ
63153007325 นางสาวเนตรชนก ฤทัยพิสุทธ์ิ
63153007326 นางสาวศศิมา แก7วเอียด
63153007327 นายจีระยุทธ รุจวาณิชย�
63153007328 นางสาวป5ยธิดา สุบรรน7อย
63153007329 นายสุธาทร พรมประถม
63153007330 นางสาวปานรดา ป5Xนทองพันธ�
63153007331 นางสาวมณิกานต� เพชรสงค�
63153007332 นางสาวชนากานต� บุญเรือง
63153007333 นายเจนธรรม กุลศุภสิริ
63153007334 นางสาวณัฐริกา ยงยศย่ิง
63153007335 นางสาวยัสมี เจCะสนิ
63153007336 นางสาวศศิวิมล ณะจันทร�
63153007337 นายเชาวลิต อินทกาญจน�
63153007338 นางสาวทวีพร อภิรักษ�มันตา
63153007339 นางสาวณิชกานต� แก7วมณี
63153007340 นางสาวจิดาภา นวลนิ่ม
63153007341 นายมะยูโซCะ บาโงสือตา
63153007342 นางสาวจันทนา ชอบสุข
63153007343 นางสาวษุขรัท โมกกะสิโร
63153007344 นางสาวฮายาตี ดือราแม
63153007345 นางสาวชมัยพร ทองสมุทร
63153007346 นางสาวศิรภัสสร แก7วคลองน7อย
63153007347 นางสาวประภัสสร แก7วเล็ก
63153007348 นางสาวซอบารียCะ มูซอดี
63153007349 นางสาวสุนิสา คําแก7ว
63153007350 นางสาวศรุตา ชาตรีวงศ�
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63153007351 นางซูรอฮาณี ยูโสะ
63153007352 นางสาวอรุณวดี จําศักด์ิ
63153007353 นางสาวศิริณีย� หัสชัย
63153007354 นางสาวมาดียะ โตะเฮง
63153007355 นางสาวศิริพร ทองงาม
63153007356 นางสาววิภาพร สันตะรัตติวงศ�
63153007357 นางสาวบัญฑิตา ผลาภรณ�
63153007358 นางสาวสุนิตา มาลินี
63153007359 นายนรภัท ทิพย�เสนา
63153007360 นางสาวฟารีดา จิตภาค
63153007361 นายวิวัฒน� พรมมล
63153007362 นางสาวกุสุมา สันติเพชร
63153007363 นางสาวกรกวี ดํากรี
63153007364 นายภูมิพันธุ� แซ$หลั่ว
63153007365 นางสาวซูมัยยะห� ดือราแม
63153007366 นางสาววิภาวดี แก7วช$วย
63153007367 นายกิตติธร อ$อนประเสริฐ
63153007368 นางสาวเสาวลักษณ� แหอาหลี
63153007369 นางสาวทัศน�วรรณ คําพรรณ�
63153007370 นางสาวชุติมา บุญแก7ว
63153007371 นายรฐนนท� หยังหลัง
63153007372 นางสาวสุวนันท� แสงยศ
63153007373 นางสาวธิติมา ใบใหญ$
63153007374 นางสาววรลักษณ� สิงหราช
63153007375 นางสาวซารีฝะ อาดํา
63153007376 นางสาวภาวินี บุญกุศล
63153007377 นางสาวนุสรีน$า เสรีรักษ�
63153007378 นางสาวอรวิตา เมืองแก7ว
63153007379 นางสาวมาเรียม มะ
63153007380 นางสาวต$วนฮาสีมะห� ต$วนกะจิ
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63153007381 นางสาวสุชาวดี หนูเทพ
63153007382 นางสาวธนิชญา บุญท$วม
63153007383 นางสาวเสาวณา สวัสด์ิ
63153007384 นายนิกร บุญรอดชู
63153007385 นางสาวพนิดา บุญชู
63153007386 นายกัญฐพัทธ� บุญสนิท
63153007387 นางสาวสุนิตา โตCะหมาด
63153007388 นางสาวกิตติวิมล ปานแดง
63153007389 นางสาวณัฐวดี ล$องชุม
63153007390 นางสาวขวัญภิรมณ� ช$วยคง
63153007391 นางสาวโสพิศ ชูสว$าง
63153007392 นายอภิวิชญ� จองโชติศิริกุล
63153007393 นางสาวหัทยา เกิดตลอด
63153007394 นางสาวสร7อยสิรี สามทอง
63153007395 นางสาวสิรภัทร บุญสิงห�
63153007396 นายพงษ�พิศาล กังสังข�
63153007397 นางสาวพรรวี พรรณมณีลักษณ�
63153007398 นางสาวอันดาลิน ศิริพรประสิทธ์ิ
63153007399 นางสาวอัครวีร� ยอดสุวรรณ
63153007400 นางสาวศุทธินี ย$องลั่น
63153007401 นางสาวอมรรัตน� ด7วงดล
63153007402 นางสาวปริยากร วงศ�เบี้ยสัจจ�
63153007403 นายวศิลปK จิตต�สุวรรณ
63153007404 นางสาวซัลวาณี สาและ
63153007405 นางฮุสนา ฮามิ
63153007406 นางสาววรรณพร ไชยา
63153007407 นายราญสมุทร� สังข�ศิลปKชัย
63153007408 นางสาวพาตีฮะห� เซCะ
63153007409 นางสาวกันตนา มีเผาะ
63153007410 นางสาวนุสนา หมัดอาดํ้า
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63153007411 นางสาวอามีนา บากา
63153007412 นายดาเนียล ตาเฮ
63153007413 นางสาวคชาภรณ� เวชรังษี
63153007414 นางสาวพรรณษร ทองทวี
63153007415 นางสาววิรงรอง รักษาพล
63153007416 นายณรงค�ชัย ชุมแสง
63153007417 นายอิทธิชัย เพ็ชรจําเนียร
63153007418 นางสาวฮุสนีย� ยูนุ
63153007419 นางสาวหัทยา สวนพิบูลย�
63153007420 นายนนวินิต อ$อนทอง
63153007421 นางสาวฮายาตี มะดือเรCะ
63153007422 นางสาวชฎาภรณ� สุขสวัสด์ิ
63153007423 นายชยุต ตะทวี
63153007424 นางสาวนูรีดา อับดุล
63153007425 นายคอลิด แวดาโอะ
63153007426 นายอิบรอฮิม บินยา
63153007427 นางสาววีญานุช สุคนธรส
63153007428 นางสาวสมใจ กาเสมสัน
63153007429 นายมูหัมหมัด เจะหะ
63153007430 นางสาวนฤมล ปานสะอาด
63153007431 นางสาวธราภรณ� สุขแก7ว
63153007432 นางสาวนฏกร ประสมสุข
63153007433 นางกมลวัลท� ตุกเตียน
63153007434 นางสาวสิริวรรณ อีมหมัน
63153007435 นางสาวสมฤทัย คงประเสริฐ
63153007436 นางสาวซากีนะห� เจCะแม
63153007437 นางสาวศิวพร รักษ�ไชย
63153007438 นางสาวฟาเดียร� อิสเฮาะ
63153007439 นางศิริวรรณ ชุมแก7ว
63153007440 นางสาวโชติกาน คงพัฒน�
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63153007441 นายอับดุลรออูฟ บินอารง
63153007442 นางสาวนันทรัตน� วัชรวรานนท�
63153007443 นางสาวอารีซะห� มะแซ
63153007444 นายภาคิน จิตต�หม่ัน
63153007445 นางสาวซากีเรCาะ สุหลง
63153007446 นางสาวปาลิตา วุฒิบาล
63153007447 นางสาวสุภาวรรณ แก7วดํา
63153007448 นายรัฐศาสตร� พันธรักษ�
63153007449 นางสาวโซเฟHยร$า มูนา
63153007450 นางสาวซอฟHยะ เจะหมะ
63153007451 นางสาวต$วนมุสลีฮาร� มือดCะ
63153007452 นางสาวรอตีนา ชายเหร็น
63153007453 นางอภัสดา สิทธิการ
63153007454 นางสาวสุกัญญา สุดทุ$ม
63153007455 นางสาวปวีณา ชูเสียงแจ7ว
63153007456 นายพงษ�ศักด์ิ บุญราศรี
63153007457 นางสาวศิริพรรณ มหับผลา
63153007458 นางสาววิลาวรรณ สุวรรณ
63153007459 นางสาวชลธิชา พลายหนู
63153007460 นางสาวกุลธิรา กังแฮ
63153007461 นางสาวเบญจวรรณ บัวทอง
63153007462 นางสาวนูรีซา เจCะแต
63153007463 นางสาวนูรวาฮีดา ยาลา
63153007464 นางสาวนราทิพย� ทุ$มแก7ว
63153007465 นางสาวอิบตีซาม กามะ
63153007466 นางสาวพัชรี มณีศรี
63153007467 นางสาวจันจิรา พายับ
63153007468 นายจักรพันธ� ประมูลทรัพย�
63153007469 นายฟDยรุส สันหรน
63153007470 นางสาวฟาตีเมาะ สาหลอ
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63153007471 นายอรัณย� ดือราแม
63153007472 นายชัชนันท� ใจประเทือง
63153007473 ส.ต.ท.อลงกรณ� รามอินทร�
63153007474 นายธีระพล แก$นสาร�
63153007475 นางสาวพัชรา หลานอา
63153007476 นางสาวนูรีดา เจะอาแว
63153007477 นางสาวเบญจมาพร แท7สูงเนิน
63153007478 นางสาวอามีรา ตงลอ
63153007479 นางรัตติกาล ทองแก7ว
63153007480 นางสาวขนิษฐา ศรีจิตร
63153007481 นางนาฎชนก จันทรมาศ
63153007482 นางสาวบงกช พุ$มนวล
63153007483 นางสาวนัฎศิมา จุไรพันธ�
63153007484 นางสาวไอลดา หวันยุหนุด
63153007485 นายธันวา สุวรรณเจริญ
63153007486 นายฟาด้ิล ยูโซะ
63153007487 นายสมเกียรติ ทองเกลี้ยง
63153007488 นางสาวนันท�นภัส สุวรรณ�โพธ์ิสุทธ์ิ
63153007489 นางสาวพิชญาภา ศิริภักดี
63153007490 นายกิตติศักด์ิ ชูชุม
63153007491 นายอับดุลฮาเล็ม สาเมCาะ
63153007492 นางสาวสุปราณี แก7วหนูนวล
63153007493 นางสาวรุสมาวาตี ละสุสามา
63153007494 นายอิลฮาม เจะอาแว
63153007495 นางสาวแวอารีฟา แวอูมา
63153007496 นางสาวผาณิต ช$วยเอี่ยม
63153007497 นางสาวดีอานา ดือเรCะ
63153007498 นางสาวซูรีนา แตนิละ
63153007499 นางสาววาทินี พ7นภัย
63153007500 นางสาวฮามีรา มามะ
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63153007501 นางสาวกัญญาวีร� ทองนุช
63153007502 นางสาวปรีดาพร จันวันทนะ
63153007503 นางสาวนัสรีน แก7วจํารัส
63153007504 นางสาวสุนัจนันท� หรีรักษ�
63153007505 นายกรกฤต นิลรัตน�
63153007506 นายอนัส เจCะมะ
63153007507 นางอาจารีย� แวสะแลแม
63153007508 นายไอมาน สาโอะ
63153007509 นางสาวนูรลีนา หมานยวง
63153007510 นางสาวนูรอาซียะห� ดาแม
63153007511 นางสาวศิริขวัญ แซ$หลี
63153007512 นางสาวกัลยา เภอรักษ�
63153007513 นางสาวนาถฤดี แก7วยศกุล
63153007514 นายมูหาหมัดสุกรี โด
63153007515 นางสาวราตรี หลําเบ็ญสะ
63153007516 นางอรทัย พรมแก7ว
63153007517 นางสาวณัฐนันท� วิทยากาญจน�
63153007518 นางสาวอารีนา แยนา
63153007519 นายฟาฮัด เหมมัน
63153007520 นางสาวสุชาวดี ด7วงคต
63153007521 นางสาวรสสุคนธ� สุวรรณมณี
63153007522 นางสาวสุทธิชา นวลแก7ว
63153007523 นางสาวภัทรา วงศ�ศรีชา
63153007524 นางสาวฮุสนีญาญ� อาแว
63153007525 นางสาวจุฑามาศ เรืองนุ$น
63153007526 นายชวัลวิชญ� มีแสง
63153007527 ว$าที่ ร.ต.หญิงอมรรัตน� นาคะทิฐถิ
63153007528 นางสาวนุจรี หลังยาหน$าย
63153007529 นางสาวชญานิษฐ� แก7วบริสุทธ์ิ
63153007530 นางสาวรอฮายู มูซอ
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63153007531 นางสาวนุชไลลา เกษม
63153007532 นางสาวกานต�สินี ทิพย�รองพล
63153007533 นางวิลาวัลย� พรหมบุตร
63153007534 นายกายสิทธ์ิ สุดขาว
63153007535 นางสาวรุจินันท� แก7วศรีจันทร�
63153007536 นางสาวสุวภัทร แดงบรรจง
63153007537 นางสาวสินีนาฏ เสียงดัง
63153007538 นายปรเมธ ธรรมโร
63153007539 นางสาวฟารีดCะ ระหัส
63153007540 นายวรเชษฐ� ทองดี
63153007541 นางสาวณัฐญา ทองปDนจา
63153007542 นายอานุภาพ จันทโร
63153007543 นางสาวณิชกานต� พูนเกิด
63153007544 นายนราวิชญ� นาคช$วย
63153007545 นางสาวนิตติยา ทองเสนอ
63153007546 นางสาวรอบีหะฮ� เลาะยะผา
63153007547 นางสาวรุจิรา สมจริง
63153007548 นางสาวมนัสนันท� แก7วสวัสด์ิ
63153007549 นางสาวอามีเนาะ แวยูโซCะ
63153007550 นางสาวมัสรีน$า สะนิ
63153007551 นายเกียรติศักด์ิ เจริญย่ิง
63153007552 นางสาวกัญญาภัค เอี่ยมสวยงาม
63153007553 นางสาวอารีดา แดงตี
63153007554 นางสาวนุสรา สามแก7ว
63153007555 นายณัฐกิจ จุลษร
63153007556 นางสาวนารีสา ไชทอง
63153007557 นายภุชงค� ทองแดง
63153007558 นางสาวซาลีฮา สาหะ
63153007559 นางสาวกัสมี ยูโซCะ
63153007560 นางสาวชรีรัตน� ก$อแก7ว
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63153007561 นางสาวสุภารัตน� เต็มรัตน�
63153007562 นางสาวสุไฮนีย� เจCะมะ
63153007563 นางสาวสุธาดา ช$วยทอง
63153007564 นางสาวปทุมพร แก7วมาก
63153007565 นางสาวสุนิษา สะแหละ
63153007566 นางนูรีหัน วามะ
63153007567 นางสาวสิริธร เตียวโล$
63153007568 นางสาวกฤตติกา จันทร�น7อย
63153007569 นางสาวฮัสนีย� เจCะเลาะ
63153007570 นายรุชดี เด็นเพ็ชรหนIอง
63153007571 นางสาวจินตนา บุญยะการ
63153007572 ว$าที่ร7อยตรีหญิงอมรรัตน� รัตนะ
63153007573 นางสาวภัตราภรณ� ขุนสัน
63153007574 นายธนกฤต มหาโชติ
63153007575 นางสาวรอฮาณี รัตตํา
63153007576 นางวัลภา ไพศรี
63153007577 นางสาวเมริตา กําธร
63153007578 นางสาวกาญจนา อนันต�วัฒนาศักด์ิ
63153007579 นางสาววิภาวี อรัญดร
63153007580 นางสาวจุฑาภรณ� สารีปา
63153007581 นางสาวนาฎสิริ ผ$องมหึงษ�
63153007582 นางสาวกวินทรา แก7วเปTนบุญ
63153007583 นางสาวอาอีซะห� เจะแว
63153007584 นางสาวสุดารัตน� แก7วเกตุ
63153007585 นายศิวิวัฒน� ไทยราช
63153007586 นางสาวปาริชาติ รัสโนชา
63153007587 นางสาวสุริยาพร เพ็งหนู
63153007588 นายเจษฎา ทรัพย�สิริไพบูลย�
63153007589 นางสาวจิตรเรืองพร อินทรวงศ�
63153007590 นางสาวจุติพร หม่ืนดวง
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63153007591 นางสาวกมลรัตน� เสือคํา
63153007592 นางสาวจิรพรรณ หนูชูแก7ว
63153007593 นายมหามัดนัสรี การียา
63153007594 นางสาวอารี มีทองขาว
63153007595 นางจิตราพร อาดัม
63153007596 นางสาวอามิเนCาะ เซ็ง
63153007597 นางสาวอารีนา มะแซ
63153007598 นายวชิรวิทย� บุญทวี
63153007599 นายประจักษ� ราชกิจจา
63153007600 นางสาวกรปวี วงค�หรอด
63153007601 นายฮิลมี นาแว
63153007602 นางสาวคอรีมะห� กาเซ็ง
63153007603 นางสาวพิชชาภา พุทธกูล
63153007604 นางสาวอารีณี เย็ง
63153007605 นางสาวปDญจมา คงผอม
63153007606 นางสาวนริษา ซาวลิแสน
63153007607 นางสาวยาวาเฮ เจะปอ
63153007608 นางสาวสิริยากร โชติ
63153007609 นางสาวพิมพ�ชนก นครังอิฏฐิ
63153007610 นายซูเฟHยดี แวบือซา
63153007611 นายศุภกิจ ลายทิพย�
63153007612 นางสาวศรีวิลาส ชื่นมาก
63153007613 นางสาวจันทิมา ด$านสืบสกุล
63153007614 นางสาวก่ิงแก7ว ทองทวีวิวัฒน�
63153007615 นางสาวสุนิษา จิตตะนัง
63153007616 นางสาวนูรอยฮัน เจะสู
63153007617 นางสาวสุนิสา คงแก7ว
63153007618 นางสาวณชนก บุญอริยวัฒน�
63153007619 นางสาวอัษฎา ไพโรจน�บวร
63153007620 นางสาวศุภรักษ� คันธฬิกา
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63153007621 นางสาวฮาอีละห� สแลแม
63153007622 นางสาวป5ยวรรณ ดํานิ่ม
63153007623 นางสาวนันทัชพร หม$องอ7น
63153007624 นางสาวยัสมี สาและ
63153007625 นายพัชรพงศ� ทองดี
63153007626 นางสาวศุภลักษณ� ชูรักษ�
63153007627 ว$าที่ร7อยตรีณัฐดนัย บุตรแขก
63153007628 นางสาวสุรีพร เมืองแก7ว
63153007629 นางสาวฟาริดา หมัดหมัน
63153007630 นายทนงศักด์ิ พูลเทพ
63153007631 นายธีรพล สักขจง
63153007632 นายธนากร ฉํ่าสวัสด์ิ
63153007633 นางสาวอัสมา หีมอะดํ้า
63153007634 นางณัฐพร สารบุตร
63153007635 นางสาวฮามีดา หะยีอาแว
63153007636 นางสาวปรีชาภรณ� ทองวิเชียร
63153007637 นางสาวธิดารัตน� บุญช$วย
63153007638 นายวัชรากร ย้ิมร$วง
63153007639 นางสาวอนัญญา จําปาทอง
63153007640 นางสาวปวรวรรณ แสงจันทร�ศิริ
63153007641 นายภานุพงษ� บุญวิก
63153007642 ว$าที่ ร.ต.หญิงลินตา ชํานิกัลปK
63153007643 นางสาวอนิศรา นนทพันธ�
63153007644 นายปฏิวัติ พัฒน�ทอง
63153007645 นางสาววิลิวรรณ� สุขี
63153007646 นายอัคมาล อาแว
63153007647 นางสาวซากีนะ หลับด7วง
63153007648 นางสาวชไมพร เรศประดิษฐ�
63153007649 นายสมพงษ� มิตรจงรัก
63153007650 นางสาวสายนะ ยะมะซิ
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63153007651 นางสาวกวินธิดา คงนคร
63153007652 นางสาวอันธิกา เหล็มปาน
63153007653 ว$าที่ร.ต.หญิงนิตยา หมัดหลี
63153007654 นางสาวจิราวรรณ คงวัดใหม$
63153007655 นางสาวธิดารัตน� รอดปาน
63153007656 นางสาวจิราวรรณ อภัยรัตน�
63153007657 นางสาวสารีฟา หมัดเบ็ญหมูด
63153007658 นางสาวจุฑารัตน� เขตตะเคียน
63153007659 นางสาวธัญมน อ7นหวาน
63153007660 นางสาวสกลรัชต� กาเหย็ม
63153007661 นางสาวขวัญฤทัย อินแก7วศรี
63153007662 นางสาวอัยช$า สีดง
63153007663 นายเกรียงไกร โทบุรี
63153007664 นายธนัชพล ช$วยรอด
63153007665 นางสาวณัฏฐธิดา ยอดสําอางค�
63153007666 นางสาวอมีรา หะยีมะสาและ
63153007667 นางสาวชฎารัตน� เทพรักษ�
63153007668 นายวรเทพ ท$าจีน
63153007669 นายเอกภพ ถาวรจิตร
63153007670 นางสาวฮามีนCะห� ดือราซอ
63153007671 นางสาวธนิศรา ขาวแก7ว
63153007672 นางสาวนิอิสซะห� แวซู
63153007673 นายนรวิชญ� ขุนทอง
63153007674 นายบุญยฤทธ์ิ พรหมสังคหะ
63153007675 นางสาวอภิญญา ประดับ
63153007676 นายชัยกร ชุมทอง
63153007677 นางสาวโชติกาญจน� เอียดเหลือ
63153007678 นางสาวสุนิษา เหมือนพรรณราย
63153007679 นางสาวปDตติมา หนูฤทธ์ิ
63153007680 นายพงศธร ภูวพัฒน�
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63153007681 นางสาวสุภาภรณ� วิไลเลิศศิลปK
63153007682 นางสาวกรองแก7ว ทองศักด์ิ
63153007683 นายทศพล อริยะพงศ�
63153007684 นางสาวพวงทิพย� สงเกตุ
63153007685 นางสโรชินี ดิษฐสุวรรณ�
63153007686 นางสาวสุนิสา พรหมชาติ
63153007687 นางสาวรัตนาภรณ� สรายุทธพิสัย
63153007688 นางสาวชลกร คงกระพันธ�
63153007689 นางสาวชญาภา พรหมสุข
63153007690 นางสาวนิอารีมัลย� สนิง
63153007691 นางสาวอารีรัตน� นุ$นประดิษฐ�
63153007692 นางสาวกันยา สังฆกิจ
63153007693 นางสาวสิริกร เศียรอุ$น
63153007694 นางสาวอามีนCะ โสCะโกCะ
63153007695 นางสาววริสรา อุคะหะ
63153007696 นางสาวอัฟวาณี เจะสะนิ
63153007697 นายกรวิชญ� กาญจนะ
63153007698 นางสาวขวัญชนก วรรณวงศ�
63153007699 นางสาวเสาวนา ปูโรง
63153007700 นางสาวอารี จับปรั่ง
63153007701 นายนิอาแซ นิดามะ
63153007702 นางสาวสุชาดา เพชรสลับแก7ว
63153007703 นางสาวกฤตชญา เทพสุริวงค�
63153007704 นางสาวกัลยาณี ฤทธิรัตน�
63153007705 นางสาววันใหม$ จันทร�เขียว
63153007706 นายรัฐศาสตร� กลิ่นแก7ว
63153007707 นางสาวซารีนา ยะโกะ
63153007708 นางสาวจุฑาทิพย� ดํามาก
63153007709 นางสาวสุทธิรักษ� รักษา
63153007710 นางสาวปรียานุช ชูคง
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63153007711 นางสาวสุธาสินี แสงทอง
63153007712 นางสาวฮามีดะห� เจCะอาแว
63153007713 นางสาวณัฎฐมาศ บุญดาว
63153007714 นายสามารภ สงผัด
63153007715 ว$าที่ร.ต.หญิงป5ยะมาศ ด7วงคง
63153007716 นางสาวอนุสรา แวดือราแม
63153007717 นางสาวอมิตรา จันธํารง
63153007718 นางนารีรัตน� สุวิชญางกูร
63153007719 นางสาวประภัสสร ทวีวิภานิชกุล
63153007720 นางสาวพัชฌา พรหมสุวรรณ
63153007721 นางสาวพิชญา จันทรัตน�
63153007722 นางสาวศิริวรรณ อินทร�ปราบ
63153007723 นายอุดม จันทรมงคล
63153007724 นางสาวนราทิพย� เวทโอสถ
63153007725 นางสาวนันทิกานต� จันทร�ณรงค�
63153007726 นางสาวนฏพร ไกรสวัสด์ิ
63153007727 นางสาวสุธิตา ชูมณี
63153007728 นายสราวุฒิ ต้ังหม่ัน
63153007729 นายภูริวัตร สุขช$วย
63153007730 นางสาวธิดารัตน� ชุมทอง
63153007731 นายฃัยยุทธ บรรดาศักด์ิ
63153007732 นางสาวณศดา ถาวรสุข
63153007733 นางสาวทิพย�ฐิตา สลาม
63153007734 นางรอมละ เจะเลCาะ
63153007735 นางสาวจิตรลดา ทิวะสิงห�
63153007736 นางสาวโสภิตา โชโต
63153007737 นายนาบาวี บินมะเยาะ
63153007738 นางสาวกรรสิริ ชิตวงศ�
63153007739 นายอนุวัฒน� คํ้าชู
63153007740 นางสาวจุฑามาศ ทองอ$อน
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63153007741 นางสาวนันทิยา จันทร�นาค
63153007742 นางสาวมาลินี เลี่ยมกระโทก
63153007743 นางสาวพัชราวดี สําเภาสงฆ�
63153007744 นางสาวสิโรธร ทองบุญเรือง
63153007745 นางสาวคอฮีเราะห� สามะ
63153007746 นางสาวนูรีนา เจCะบาซอ
63153007747 นางสาวจุลีวรรณ สังขาว
63153007748 นางสาวกนกพร เพ็ชรมณี
63153007749 นางสาวนิเราะซีดะห� ยะฝาด
63153007750 นางสาวอามานด7า หมานแสะ
63153007751 นายนัสรัน บินมะเกCะ
63153007752 นางสาวอาอีดะห� เจะอุมาร�
63153007753 นางสาวโนร�โซเฟHย หะมะ
63153007754 นายธีร�กวิณทร� ไชยคง
63153007755 นางสาวสุธิดา ลักษณะ
63153007756 นางสาวนาซีบCะ สะอะ
63153007757 นางสาวชุติกาญจน� เต็มยอด
63153007758 นางสาวป5ยกาญน� จองนุ7ย
63153007759 นายธณิญวิชย� วังคะฮาต
63153007760 นางสาวชนนิกานต� โชติกมาศ
63153007761 นางสาวสุนิสา ธรรมสูน
63153007762 นายธีระวัฒน� ชูชนะ
63153007763 นางสาวศรัณย�นภัส ลือชัย
63153007764 นางสาวปDทมาฮ� กีแย
63153007765 นางสาวอักลีมา ดอมอลอ
63153007766 นางสาวสุปราณี เพชรวา
63153007767 ว$าที่ ร.ต.วุฒิพงศ� บอซู
63153007768 ว$าที่ร.ต.หญิงณัฐวรรณ เพ็ชรศรี
63153007769 นายกษิดิศ พรหมดนตรี
63153007770 นางสาวนาเรีย เกอากะ
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63153007771 นางสาวศิรินญา ขาวแขก
63153007772 นางสาววริศรา หลีเหล็ม
63153007773 นางสาวนิศารัตน� เซ$งเส7ง
63153007774 นายอัรซัด แวหะมะ
63153007775 นางสาววิลาวรรณ จรัสวิชากร
63153007776 นางสาวจิตรา สงหมด
63153007777 นางสาวพรพรรณ นันธิโย
63153007778 นางเสาวณิต คุณัญญานทท�
63153007779 นายจิรวัฒน� จุ7ยสุ7ย
63153007780 นางสาวเสาวลักษณ� จันทร�เส7ง
63153007781 นางสาวนูรียะห� หะแว
63153007782 นางสาวศรัณยา บุญกุศล
63153007783 นางสาวป5ยาอร ฮะอุรา
63153007784 นางสาวชญาดา ยาทานนท�
63153007785 นายวรินทร เจ7ยจู
63153007786 นางสาวกรเเก7ว หัดหมัน
63153007787 นายณัฐวุฒิ โอฬาริกานนท�
63153007788 นางสาวธีรานุช ชูแสง
63153007789 นางสาวมณีกานต� สายสมุทร
63153007790 นางฐิติมา จํานงค�รัตน�
63153007791 นางสาวอิษบดี คชสาร
63153007792 นายชารีฟ ภควันต�
63153007793 นางสาวซันณีตา แมเราะดํา
63153007794 นางสาวอมลวรรณ ฤทธิเดช
63153007795 นางสาวปภาวี นิลวิสุทธ์ิ
63153007796 นางสาว๋็อภิญญา ปาติง
63153007797 นางสาวเบญจมาศ สมบูรณ�
63153007798 นางสาวณภัทร รักษ�สุวรรณ
63153007799 นายจารุวัสตร� ศกุนตะฤทธ์ิ
63153007800 นางสาวนูรีซัน วายุ
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63153007801 นางสาวศศิวิมล ขุนทอง
63153007802 นางสาววิภาพร ดุกพรหม
63153007803 นายอีกรัม ดือเรCะ
63153007804 นางสาวคเนตรตา แก7วชุม
63153007805 นางสาวปรารถนา นาคสอิ้ง
63153007806 ว$าที่ร.ต.หญิงเปรมศรีรักษ� เทพสุวรรณ
63153007807 นายกันตพงศ� สังแสตมปK
63153007808 นางสาวสุพัตรา แก7วหนู
63153007809 นางสาวลัดดา แซ$ย$อง
63153007810 นางแวนุรซีฟ]ะ บินแวยะโกะ
63153007811 นายอีรฟาน ซาฟรุ
63153007812 นางสาวละห�ฮันนา สาและ
63153007813 นางสาวรตินันท� คล้ํางาม
63153007814 นางสาวนิอาอีเสาะ วาโมง
63153007815 นางสาวกนกอร ถิระผลิกะ
63153007816 นายศักรินทร� หนูนุ$ม
63153007817 นายปฐวี บุญจันทร�
63153007818 นางสาวดาเรีย หะยีดือรอแม
63153007819 นางสาวณัฐธิสา แซ$ภู$
63153007820 นายวิพุธ สุปการ
63153007821 นางสาวณิชกานต� ย้ิมประเสริฐ
63153007822 นางสาวอารีนา วานิ
63153007823 นายพลวัฒ สามะ
63153007824 นางสาวนุชนาถ นิ่มว$Uน
63153007825 นายนฤพล ตะอะดํ้า
63153007826 นายสุทธิพงษ� งามสง$า
63153007827 นางสาวภัทรินญาณ� เพชรนาค
63153007828 นางนิตยา รักเมือง
63153007829 นางสาวปาลิตา พูดเพราะ
63153007830 นางสาวอณัสญา ปอแซ
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63153007831 นางสาวลัษมี ปาตี
63153007832 นายเกียรติศักด์ิ แก7วศรี
63153007833 นายณัชภัทร ทีสุกะ
63153007834 นางสาวยุพิน รามช$วย
63153007835 นางสาวสิริรัตน� นวนนิ่ม
63153007836 นางสาวจรรยา อุ7ยกูล
63153007837 นางสาวกัญญาพัชร อ$อนแก7ว
63153007838 นางสาวธิภาภรณ� มุณีศรี
63153007839 นายธีร�ธวัช พลชนะ
63153007840 ว$าที่ร7อยตรีหญิงอรอนงค� ชีววุฒิพงศ�
63153007841 นางสาวระเบียบ บิลมู$สา
63153007842 นางสาวสุนิสา ทองนวล
63153007843 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ สิงโหพล
63153007844 นายโสภณ จันทร�ศรีสว$างวงค�
63153007845 นางสาวกุลธิดา คงนวลใย
63153007846 นางสาวกมลทิพย� หยูนิษ
63153007847 นางสาวปยุดา แก7วสมวงศ�
63153007848 นางสาวพรรณชินี ชุมมิคสา
63153007849 นางสาวเสาวรินทร� ยอดสวัสด์ิ
63153007850 นายอธิปพงศ� วีระกิจ
63153007851 นายคุณากรณ� อรัญญพงษ�ไพศาล
63153007852 นางสาววราเพชร สุทธิภักดี
63153007853 นายยูสรี อับดุลซามะ
63153007854 นางสาวชฎาพร นาคเนียม
63153007855 นางสาวเกตุกนก ดวงจันทร�
63153007856 นางสาวซูไรดา สะนิ
63153007857 นางสาวกฤติยาภรณ� อินทวงค�
63153007858 นางสาวสุนิตา นวลศรี
63153007859 นางสาวสิรประภา แปSนน7อย
63153007860 นางสาววสุนันท� แซ$พูน
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63153007861 นางสาวอรอุมา หนูทอง
63153007862 นางสาวนันทนี แปSนชู
63153007863 นางสาวธารารัตน� กาฬจันโฑ
63153007864 นางสาวจันทร�ติมา ชุมขันธ�
63153007865 นายณัฐภัทร ขําแก7ว
63153007866 นางสาววราภรณ� รักวิจิตร
63153007867 นางสาวจุฬาตรี ชะยานัย
63153007868 นางสาวเนตรนภา อาจสามารถ
63153007869 นางสาวสุมาลี คงสุวรรณ
63153007870 นายมูฮัมหมัดริสมัน มะหะมิง
63153007871 นางสาววรกานต� ม่ันคงจิตร
63153007872 นางสาวภัทรวดี พวงเขียว
63153007873 นางสาวนฤมล สุขพันธ�
63153007874 นางสาวฟาริด7า หมานระเด็น
63153007875 นางสาวดารุณี อูมา
63153007876 นางสาววชิราภรณ� สุวรรณรัตน�
63153007877 นายจตุรงค� สงคง
63153007878 นางสาวฐิติพันธ� ทองคํา
63153007879 นายวิวัฒน� ขาวพุ$ม
63153007880 นางสาวฮาฟHซา อาลี
63153007881 นายไกรสรณ� คลอดทองเพชร
63153007882 นางสาวดารารัตน� สิทธิฤทธ์ิ
63153007883 นายโยฮัน ดือราแม
63153007884 นางสาวบุณยาพร พฤฒิธัญ
63153007885 นางสาวอารีรัตน� ทองบุญล7อม
63153007886 นางสาวนูรูลสัลวา เจะแม็ง
63153007887 นายปริญญวรรษ พรหมเสนะ
63153007888 นางสาวปDทมา ทองนะ
63153007889 นางสาวธัญชนก ระโซCะโซCะ
63153007890 นางสาวมณีนุช อักษรดํา
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63153007891 นางสาวรัตนาภรณ� หมันหลี
63153007892 นายไชยวุธ ล$าหมัน
63153007893 นางสาวสุมาลี หมวดเอียด
63153007894 นางสาวดารารัตน� นาคเรือง
63153007895 นางสาวอารีรัตน� คงฤทธ์ิ
63153007896 นางสาวปรียาภรณ� จุฑาสันติกุล
63153007897 นางสาวกนกอร แซ$ต้ัง
63153007898 นางสาวเบญจวรรณ กาญจนสง
63153007899 นายธีรเทพ เพ็งสวัสด์ิ
63153007900 นางสาววันเพ็ญ ยมคุณ
63153007901 นายกฤตยพจน� บุญช$วย
63153007902 นางสาวสอฝHหยCะ บิลก$อเด็ม
63153007903 นางมาลี เพ็งไทร
63153007904 นางสาววาทินี นพรัตน�
63153007905 นางสาวสุดารัตน� หลังเถาะ
63153007906 นางสาวป5ยมาศ รักษากิจ
63153007907 นางสาวญาณิศา สุขธร
63153007908 นางสาวมุทิลา ไทยกุล
63153007909 นายวันชาติ มาทา
63153007910 นายอนุสรณ� สี่หม่ืน
63153007911 นางสาววรรณนี สําลี
63153007912 นางสาววิไลภรณ� เก$งกาจ
63153007913 นายมูรซาลีน แยแลขอ
63153007914 นางสาวพันธ�ทิมา งิมเกาะ
63153007915 นางสาวฟาตีมะฮ� วาแมดีซา
63153007916 นางสาวอัจจณี ทองใบ
63153007917 นางสาวอารียา สังข�ดุก
63153007918 นางสาวชนิดา ศรีสวัสด์ิ
63153007919 นางสาวนภัสวรรณ กรอบเพ็ชร
63153007920 นางสาวภัทรานิษฐ� อ่ําปลอด
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63153007921 นายพรหมพงศ� พรหมเพศ
63153007922 นางสาวกัญญาณัฐ พยุงกุล
63153007923 นายณัฐวุธ เวชสิทธ์ิ
63153007924 นายสันต�ทศน� กาญจนนิธิสกุล
63153007925 นางสาวสุภัสสรา คงทรัพย�
63153007926 นางสาวสุภาพร วรรณโชติ
63153007927 นางสาวลัลน�ลลิต คงช$วย
63153007928 นางสาวศุภรัตน� เสมอพบ
63153007929 นางสาวเยาวดี สุนทร
63153007930 นางสาวเอมมิกา ขําเล็ก
63153007931 นางสาวสิริรัตน� ดํากรั่ง
63153007932 นางสาวนวรัตน� สงชู
63153007933 นางสาวป5ยาณี ช$วยรักษ�
63153007934 นางสาวมาริษา ปานช$วย
63153007935 นางพัชราภรณ� จันทร�คง
63153007936 นางสาวนูรฮูดา สะนิ
63153007937 นางพิรานันท� มีศักด์ิ
63153007938 นางสาวอารีนา หลานตํา
63153007939 นายเจตน�สฤษฏ์ิ จันทร�คงเดชา
63153007940 นางสาวรุสนานิง อาแวฮามะ
63153007941 นางสาวหุษณา หวดด7าหละ
63153007942 นายจิรายุ ไพบูลย�สมบัติ
63153007943 นายรณชัย มหันต�กิจ
63153007944 นางสาวรอฮานี ดือเระ
63153007945 นางสาวนิฮานีซะห� สาแม
63153007946 นางสาวรัชฎาภรณ� พูลพงษ�
63153007947 นายธีรัช โรจนรวีวงศ�
63153007948 นายธีรภัทร พรหมมา
63153007949 นางสาวจุฬาลักษณ� ชอบอารมณ�
63153007950 ว$าที่ ร.ต.หญิงสุริศา ใหม$เจริญ

หน7า 265 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153007951 นางสาวมูนา จอหวัง
63153007952 นางสาวชฎาพร เพ็ชรพรรณ
63153007953 นางสาวชัชฎาภรณ� นาคแก7ว
63153007954 นางสาวเจนจิรา คงสี
63153007955 นางสาวมารีเยCาะ มาแต
63153007956 นางสาวอาซีซCะ หม่ันอู
63153007957 นางสรัญญา สองแก7ว
63153007958 นางสาวธนาภรณ� เดิมหลิ่ม
63153007959 นายสิรินทร� สาเหร็ม
63153007960 นางสาวสุนิสา มณีสว$าง
63153007961 นางสาวดวงกมล จันวดี
63153007962 นางสาวยุสิรา อาดํา
63153007963 นางสาวสุมลวดี แสนโยชน�
63153007964 นางโรสิตา ติงหวัง
63153007965 นางสาวมญชุ�พิชา แนวบรรทัด
63153007966 นางสาวการีหมCะ เจCะดือราแม
63153007967 นางสาวจุฑามาศ จันทร�สีนาค
63153007968 นายวีระศักด์ิ องศารา
63153007969 นายธนาดล สมุหเสนีโต
63153007970 นางสาวอุไรรัตน� ห$อทอง
63153007971 นางสาวธนศิริ มิเตกาศ
63153007972 นายวีรวิทย� สวนกําจัด
63153007973 นางสาวณัฐณิชา พวงสอน
63153007974 นายกรรชัย เอี่ยมสกุล
63153007975 นางสาวฮาลีเมาะ เจCะบือราเฮง
63153007976 นางสาวอุษณา มรรคาเขต
63153007977 นายสงกรานต� แก7วสุข
63153007978 นางสาวสุธาลินี เหมือนเลื่อน
63153007979 นางสาวธัญญรัตน� ตรีรัตนประคอง
63153007980 นางสาวนูรีดา เจCะสะแม
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63153007981 นางสาวอนุสรา บัวทอง
63153007982 นางสาวรุสนี มะทา
63153007983 นายสิทธิชัย สุขพิทักษ�
63153007984 นางสาวสุวิมล ขาวจันทร�
63153007985 นายอภิชาติ หมานมาด
63153007986 สิบตํารวจตรีกิตติกานต� สุวรรณแก7ว
63153007987 นายเอกสิทธ์ิ พุ$มเก้ือ
63153007988 นางสาวปาริชาติ คงเจริญ
63153007989 นายปฏิพัทธ� ไชยรัตน�ทอง
63153007990 นางสาวนูรอัยน$าร� แดมะยุ
63153007991 นางสาวณัชชา อุนตกูล
63153007992 นางสาวรักษณาลี สุขประเสริฐ
63153007993 นางสาวโสรยา ย7อยเสริฐ�สุด
63153007994 นายมูหาหมัด อุเซ็ง
63153007995 นางสาวซีตีรอฮานี หะยีวาเงาะ
63153007996 นางสาวเปมิกา ทองแกมแก7ว
63153007997 นางสาวสุธรรดา วงศ�ใหญ$
63153007998 นางสาวฟาตีฮะห� มะเด็ง
63153007999 นางสาวธัญญารัตน� แกล7วทนงค�
63153008000 นางสาวศุภนิดา จันทอง
63153008001 นางสาวจิรนันท� พุ$มนุ$ม
63153008002 นางสาวขนิษฐา พายับ
63153008003 นางสาวกรรณิการ� สินธุพาชี
63153008004 นางสาวอาซีลา นิกะจิ
63153008005 นางสาวสาธินี ซีเดะ
63153008006 นางสาวกรรณิการ� ด7วงช$วย
63153008007 นายชโนดม คมประพันธ�
63153008008 นายสาธนิตย� ทองหนูนุ7ย
63153008009 นางสาววรรณนิสา แสงจันทร�
63153008010 นายธีระศักด์ิ ชูเพ็ง
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63153008011 นางสาวพิมพา ช$วยไทย
63153008012 นางสาวสินีนาฎ แก7วลาย
63153008013 นายชินกฤต เพ็ญจํารัส
63153008014 นางสาวฟาอิสรา วุฒิศาสตร�
63153008015 นางสาวณัฏฐวรรณ เผือกพรหม
63153008016 นางสาวนัฟฮะห� ยูโซCะ
63153008017 นายอนันต� หนูสง
63153008018 ว$าที่ ร.ต.หญิงธิดา รักจิตร�
63153008019 นายสมหมาย กะโด
63153008020 นางสาวอภัสรา มนต�แก7ว
63153008021 นางสาวศศิประภา เพ็งหนู
63153008022 นายปกรณ� ชูสังข�
63153008023 นายนนทกานต� หม่ันเพียร
63153008024 นางสาววิภาพร วงค�ชนากูล
63153008025 นางสาวนิศากร ใหม$เจริญ
63153008026 นางสาวรัชนก จิตรเวช
63153008027 นางสาวอานีซะห� หวันสนิ
63153008028 นางสาวนนทวรรณ อินทรวรรโณ
63153008029 นายเศรษฐ� ทองชูช$วย
63153008030 นายเรวัต ทองตราชู
63153008031 นางสาวณฐิชา จุลวรรณโณ
63153008032 นางสาวฝนทิพย� แก7วทัศน�
63153008033 นายวุฒิชัย พรหมรอด
63153008034 นางสาวสุพรรณิการ� เทศนอก
63153008035 นางสาวกรณ�พัสวี อินทวงศ�
63153008036 นายพลากร พินิจสกุล
63153008037 นางสาวนุรฮูดา เจCะแว
63153008038 นางสาวอารมี บาราเฮง
63153008039 นางสาวศิรัญญา แสงอรุณ
63153008040 นางสาวอมลรุจี เพ็ชรสุวรรณโน
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63153008041 นางสาวรัตนา ขิกขํา
63153008042 นางสาวกัญญ�ชิตา ม$วงสุด
63153008043 นายสุทธิพงศ� สุทธิรักษ�
63153008044 นางสาวศศิประภา ณ รังษี
63153008045 นางสาวมลธิรา ชื่นอารมณ�
63153008046 นางสาวอาซียCะห� มะดีเยาะ
63153008047 นายธรรมศักด์ิ โลภาส
63153008048 นายอาดือนัน โด
63153008049 นางสาววิภาวรรณ ชัยงาม
63153008050 นางสาวปุญญิศา ปานเขียว
63153008051 นางสาวแคทลียา ราชพลี
63153008052 นางสาวนาดีญะห� ศาลา
63153008053 นางสาวปาลิฏา ศิริเสถียร
63153008054 นางสาวปฐิญา หวังกุหลํา
63153008055 นางสาวป5ยวรรณ ชาญชัยวีรพรม
63153008056 นางสาวฟาร�ตีณี สามะแอ
63153008057 นางสาวนูรไอนี หะยีสะมาแอ
63153008058 นางสาวฐป5ยา ไชยพรม
63153008059 นางสาวอรนิชา มุสิกอนันต�
63153008060 นางสาวณัฐมน บุญแก7วคง
63153008061 นางสาวดาราพร นาคพันธ�
63153008062 นายริฟดีย� อับดุลลอฮ�
63153008063 นางสาวกรกนก สงชู
63153008064 นางสาวธรรญกร จันทกาโร
63153008065 นางสาวนราวดี อารีเลิศ
63153008066 นางสาวชมพูนิกข� พงษ�นยศาสตร�
63153008067 นางสาวกานติมา เมืองจีน
63153008068 นางสาวจินดา ดําวุ$น
63153008069 นางสาวอัสมะ มาปะ
63153008070 นายอายีซี หะราตี
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63153008071 นางสาวอริศรา จารชฎา
63153008072 นายนิอาบัส เจCะโอCะห�
63153008073 นายนรินทร ใหม$วัด
63153008074 นางสาวจริยา นันทศรี
63153008075 นายมูฮัมหมัดนัสรู เจCะเลCะ
63153008076 นายสุธน หมัดเตCะ
63153008077 นายณัฐเศรษฐา วัฒนพงศ�ธิติ
63153008078 นางสาวจิรารัตน� ไชยสาลี
63153008079 นางสาวอุษณีย� บูนํา
63153008080 นางสาวรอฮานี มะโรCะ
63153008081 นางสาวกัญญาณัฐ นิลศรี
63153008082 นายชนินทร� เอี้ยวซิโป
63153008083 นางสาวจีรวรรณ แกล7วทนงค�
63153008084 นายกิตติพงษ� ตุ7ยปาละ
63153008085 นางอัญญารัตน� พรมสวรรค�
63153008086 นายพิทวัฒน� ไม7เรียง
63153008087 นางสาวณิชกานต� แปSนจันทร�
63153008088 นายธนดล เที่ยงธรรม
63153008089 นางสาวปาริสา เจริญดี
63153008090 นางสาวฉัตทริกา หลีเบ็นหมาน
63153008091 นางสาวนูรมา หนูคง
63153008092 นางสาวสุนัสตา โสพิกุล
63153008093 นางสาวกนกวรรณ ช$วยหวัง
63153008094 นางสาววิชุดา ชูระบํา
63153008095 นางสาวขวัญชีวา พิทักษ�
63153008096 นางสาวอลิสา ขุนเพชร
63153008097 นายจักริน ทองเมือง
63153008098 นางสาวซัลมา ปรังเจะ
63153008099 นางสาวนารีรัตน� คงปราบ
63153008100 นายธนคมณ� ศรีบุรุษ
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63153008101 นางสาวสาอีดา สาแลCะ
63153008102 นางสาวมัติกา หัดเหาะ
63153008103 นางสาวป5ยวรรณ ชูชื่น
63153008104 นางสาววรารัตน� คลังข7อง
63153008105 นายมาหะมะเปาซัน ยะโกCะ
63153008106 นายธราดล เต7นปDกษี
63153008107 นายปรินทร ตันเซ$ง
63153008108 นางสาวมลลิกา อาคาสุวรรณ
63153008109 นางสาวชลธิชา แซ$หลี
63153008110 นางสาวสาวิตรี พรหมสังข�
63153008111 นางสาวนุชรี ช$วยจันทร�
63153008112 นางสาวสุภธิดา นนทแก7ว
63153008113 นางสาวสุวศรี แก$นบุญ
63153008114 นางจันทกานต� หนูชัยแก7ว
63153008115 นางสาวกรชวัล ไชยโมห�
63153008116 นางสาวรัชนีกร ยังพลขันธ�
63153008117 นายณรรฐพงศ� ทองส7ม
63153008118 นางสาวซัยนับ อาแวนิ
63153008119 นางสาวสุจิตรา จรเสมอ
63153008120 นางสาวมัสตีกา มะยาลี
63153008121 นางสาวฮัสเมาะ ดอแม
63153008122 นางสาวชวิศา ข7องรัก
63153008123 นางสาวป5ยธิดา ยอดพิบูลย�
63153008124 นางสาวเปรมกมล นิลละออ
63153008125 นางสาวปนัดดา ปานเกิด
63153008126 นางสาวกุสุมา สังข�ประดิษฐ�
63153008127 นางสาวภัคจิรา บัวศรี 
63153008128 นางสาวจิรัฐิติ จินดารัตน�
63153008129 นางสาวพรรณวิสา ชัยศิริ
63153008130 นางสาวอมรรัตน� เย็นทั่ว
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63153008131 นางสาวชนาพร หมวกชุมบก
63153008132 นางสาวจิราพร ม่ันวงศ�
63153008133 นางสาวปรางทิพย� พรหมปลอด
63153008134 นางสาวอิมาน แมเราะ
63153008135 นายสุรเชษฐ� หมุดหลCะ
63153008136 นางสาวสุนี หวัดแท$น
63153008137 นายบีดีนทร� เดียสะ
63153008138 นางสาวศรวณีย� พิเคราะห�ฤกษ�
63153008139 นางสาวศิริรักษ� สว$างพงศ�
63153008140 นางสาวสุธัญญา โม$งทุ$น
63153008141 นายฟDฏลี มาเสาะ
63153008142 นายสุทธิภัทร พุ$มนวล
63153008143 นายภาณุพงศ� บุญจันทร�
63153008144 นางสาวสุปราณี สุวรรณรัตน�
63153008145 นางสาวกรกนก รอดขวัญ
63153008146 นางสาวรัญชนา สิงหบุญพงศ�
63153008147 นายกรรธรส คงแก7ว
63153008148 นางสาวปDญญาภักจ� เอ7งฉ7วน
63153008149 นางสาวนภากร นิลกระวัตร�
63153008150 นายธนวัฒน� สกุลสอน
63153008151 นางสาวศิริลักส� เพ็ชรมณี
63153008152 นางสาวกิตติยา นุ$มมี
63153008153 นางสาวอนิซา มารัตน�
63153008154 นางสาวธัญญารัตน� ภูมิสถิตย�
63153008155 นางสาวปนัดดา ทิพกองลาด
63153008156 นางสาวณิชกานต� อินทชาติ
63153008157 นางสาวจิราวรรณ โข7ยนึ่ง
63153008158 นางสาวเบญจภรณ� มณีโชติ
63153008159 นางสาวผุสชา สงคง
63153008160 นายนูรูดิน เจะสะแม
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63153008161 นางสาวเบญจวรรณ กาฬภักดี
63153008162 นางสาวโนลิซ$า ลารีนู
63153008163 นางสาวนูรลีดา ฮายอ
63153008164 นางสาวเสาวลักษณ� มะโร
63153008165 นางสาวปาริชาติ ขันทอง
63153008166 นางสาวอริสรา หีมสุหรี
63153008167 นายวิทวัธ จันทโน
63153008168 นายพสิษฐ� พิศุทธานุวัฒน�
63153008169 นายธนะชาติ สีดอกบวบ
63153008170 นายมูฮําหมัดนาอีม หะรง
63153008171 นางสาวเจนจิรา ไชยพูน
63153008172 นายวรัญวัส บุรีศรี
63153008173 นางสาวจุฬาลักษณ� ชนะพาล
63153008174 นางสาวปรียานุช หลําดีน
63153008175 นายศุภวิชญ� ไพยศาสตร�
63153008176 นางสาวอมรรัตน� เรือนแก7ว
63153008177 นายทศพล บุญมาเกิด
63153008178 นางสาวชนาพร สุขอนันต�
63153008179 นางสาวนาฟHซะห� เปาะมะ
63153008180 นายภูมิพัฒน� ต$อติด
63153008181 นางสาวปาณิสรา ชูแสง
63153008182 นายปกครอง คณานุรักษ�
63153008183 นายภาสกร ช$วยรัตนะ
63153008184 นางสาวพรปวีณ� เพ็งพิณ
63153008185 นางสาวมารีนี นิมะนอ
63153008186 นางสาวสุภาลินี อินทุเศรษฐ
63153008187 นางสาวพิมพิศา ขําเล็ก
63153008188 ส.ต.อ.เกียรติชัย ชูศรี
63153008189 นางสาวชุติมา เอียดเฉลิม
63153008190 นายอาฮะมัด ดาโอะ
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63153008191 นายประพัฒน� มหันตมรรค
63153008192 นายวรรณชิต ยากะจิ
63153008193 นางเปมิกา นวลฤทธ์ิ
63153008194 นางสาวจุฑารัตน� ทรงเลิศ
63153008195 นางสาวนิชนันท� ทันยุภัก
63153008196 นางสาวรุสมี เบ็ญกัวลัพ
63153008197 นายสาทิส นัดที
63153008198 นางสาวรัตนาวดี เห็ดทอง
63153008199 นางสาวอาฟHดา ดาราแม
63153008200 นางสาวจันจิรา เพชรแดง
63153008201 นางสาวพิชญ�ศิภรณ� เฉลิมสุข
63153008202 นายศรัณยุ อมรชาติ
63153008203 นางสาวอนิส ตาเหร�
63153008204 นายอีลียะห� สาและ
63153008205 นางสาวอารียา มะสมัน
63153008206 นางสาวซารีนา อีซอ
63153008207 นางสาวนาฎฤดี คงแดง
63153008208 นางพนิดา นักการรอง
63153008209 นายพีรพล ราชปDกษิณ
63153008210 นางสาวอมินตรา สะมะลาเตCะ
63153008211 นางสาวสุดารัตน� รัตนพงษ�
63153008212 นางสาวปรียาภรณ� สุขใส
63153008213 นางสาวธัญลักษณ� ไวว$องทวีสิริ
63153008214 นายชนาวุฒิ สงพิน
63153008215 นางสาวนูรใอนี สะนิ
63153008216 นางสาวเกสร ตรีทอง
63153008217 นางสาวภาวิตา กําลังเก้ือ
63153008218 นางสาวป5ยวรรณ จันหนู
63153008219 นายพิธาน ดลหมาน
63153008220 นางสาวป5ยะนันต� ชูหอย
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63153008221 นางสาวสุนารี ศรีนะรัตน�
63153008222 นางสาววิริญญ� เบ็ญราหีม
63153008223 นางสาวกาญจนา กลิ่นนุ$น
63153008224 นางสาวจิดาภา บริสุทธ์ิ
63153008225 นางสาวอภิญญา อินทองแก7ว
63153008226 นางสาวเสาวลักษณ� กระบัตร
63153008227 นางสาวศิโรรัตน� บุญบวร
63153008228 นางสาวนัจญมีย� โตCะประดู$
63153008229 นางสาวดารารัตน� แม7นมณี
63153008230 นางสาวณัฐธิรา ดําผอม
63153008231 นางสาวซาฮูร$า ฮะมะ
63153008232 นางสาวซูรีนา สาเเละ
63153008233 นางพิชญ�สินี จันทรัตน�
63153008234 นายวัชรพล สุขสําราญ
63153008235 นางสาวพัชรี พืชมงคล
63153008236 นางสาวนัสมา เกปDน
63153008237 นางสาวเกวลิน ลีประเสริฐ
63153008238 นายธราเทพ สุขลิ่ม
63153008239 นางสาวโซเฟHยนา ลาเตCะ
63153008240 นางสาวอังคณา หมCะโหรCะ
63153008241 นางสาวณัฐิดา ทองเกลี้ยง
63153008242 นางสาวพารีดCะ โตะโซะ
63153008243 นางสาวพนิดา รัษฎาเพชร
63153008244 นายอับราฮัม อีแต
63153008245 นางสาววิศัลย�ศยา ประสิทธิชัยวุฒิ
63153008246 นายวันเฉลิม ศรีอินทร�
63153008247 นางสาวรชนีกร ทองน7อย
63153008248 นางสาวกิตติญา สังข�ประสิทธ์ิ
63153008249 นางสาวป5ยะนุช คงแดง
63153008250 นางสาวสุพินยา รักจันทร�
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63153008251 นางสาวศิรดา ศรีสวัสด์ิ
63153008252 นางสาวนิชนารถ ทองสกูล
63153008253 นายอุกฤษฎ� ทองนุ$น
63153008254 นางสาวฟาซีนะห� สะมะนอ
63153008255 นางสาวชุติมา สุทธาภิรมย�
63153008256 นางสาวอาตีกะห� หะมะ
63153008257 นางสาวดารารัตน� คงชุม
63153008258 นางสาวมีนา แล$ล$า
63153008259 นางสาวบุหงา เบ็ญอาหลี
63153008260 นางสาวศศิธร เลขธรากร
63153008261 นางสาววรัญญา จินดาวัฒนวงศ�
63153008262 นางสาวธนาภรณ� เปHยทนงค�
63153008263 ว$าที่ร7อยตรีกษิด์ิเดช เพชรศรี
63153008264 นางสาวนิลุบล ศรีจันทร�งาม
63153008265 นางสาวรูสีตา แม
63153008266 นางสาววิชชุดา จีระกาญจน�
63153008267 นายพงษ�ศักด์ิ จุลสุวรรณ
63153008268 นายศุภกร ช$วยวงศ�
63153008269 นายรอสลี ทรงชาติ
63153008270 นายมะอีลา การี
63153008271 นายเฉลิมพันธุ� ตัณฑพงษ�
63153008272 นางสาวแวรุสนานี สะดี
63153008273 นายกริชชัย ชุ$มชื่น
63153008274 นางสาวภาราดี ฤทธิจอม
63153008275 นางสาวคอลีเยCาะ บูละ
63153008276 นางสาวทศวรรณ แซ$จ้ิว
63153008277 นางสาวสมัชญา พูลเอียด
63153008278 นางสาวชญาภา ธานีรัตน�
63153008279 นางสาวกุสาวดี ฉิมกูล
63153008280 นางสาวพัชรี ศิริชัย
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63153008281 นางสาวสุไรยา นิยมเดชา
63153008282 นางสาวอาภาสิริ ไชยปุ\ย
63153008283 นางสาวมาซายา สาคอมะแซ
63153008284 นางสาวเรด7า น7อยสุข
63153008285 นางสาวพชรมน กระจ$างวรรณ
63153008286 นางสาวสุนิษา สีสุก
63153008287 นางสาวนัสรียCะ แวหะยี
63153008288 นางสาวมาเรียม ดามาอู
63153008289 นางสาวนฤมล ดินลานสกูล
63153008290 นางสาวพรรษชล ทองสองแก7ว
63153008291 นางสาวนิตยา พรหมยก
63153008292 นางสาวชนากานต� ลิขิตทวีโชค
63153008293 นางสาวรงรอง วิเชียรรัตน�
63153008294 นางสาวสุทธิดา แก7วสุข
63153008295 นางสาวอรไท ประภา
63153008296 นายชินพจน� ปาลรัตน�
63153008297 นางสาวอมรรัตน� หลานหลงส7า
63153008298 นายฉัตรชัย ขุนพลช$วย
63153008299 นางสาวพิมพ�ชนก แซ$ด$าน
63153008300 นายอรุณชัย แก7วนวลศรี
63153008301 ว$าที่ ร.ต.ปริญญา สุวรรณาคม
63153008302 นางสาวบงกช ทิพยมนตรี
63153008303 นางสาวธันย�รดา แก7วแกมกร
63153008304 นางสาวศริญญา อาบูเล็ง
63153008305 นางสาวมาลาตี มีบุญ
63153008306 นางสาวนูรสีบา มูซอ
63153008307 นายธนากร เเดหวา
63153008308 นายวุฒิพงษ� แพ$งโยธา
63153008309 นางสาวชฎาวรรณ แก7วสุวรรณ�
63153008310 นายยศธร สงเขียว
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63153008311 นางสาวณัฐกานต� รอดเนียม
63153008312 นางสาวธารรัก จันทร�นวล
63153008313 นายนันทยศ สุวรรณกิจ
63153008314 นางสาวบุญทิวา อุทัยแจ$ม
63153008315 นางสาวธยาดา ธาดาธีรชัย
63153008316 นางสาวปราณีต เหตุทอง
63153008317 นางสาวรติมา สารผล
63153008318 นายวุฒิศักด์ิ บุตรเลี่ยม
63153008319 นายวิรัตน� ส$องศรี
63153008320 นางสาวอนัญญา ปลอดทอง
63153008321 นางสาวมารีนา แวหะยี
63153008322 นางสาวอนิล บาบูมาเรCาะ
63153008323 นางสาวรวินทร�นิภา สาครินทร�
63153008324 นางสาวสุทธิดา บุญรักษ�
63153008325 นางสาวนิฮุสนา เจะแวสารี
63153008326 นายธนทรัพย� ลิ่วชัยชาญ
63153008327 นางสาวสุมัยยา มูเก็ม
63153008328 นางสาวอานีต7า มะหะมะ
63153008329 นางสาวซูไฮฟา เปาะมะ
63153008330 นายมูฮัมหมัดนาเซร� ไทยสนิท
63153008331 นางสาวโชติระวี โมฬี
63153008332 นางสาวทัศนีย� สุวรรณกิจ
63153008333 นางสาวณัฐชนก สุวรรณวงศ�
63153008334 นายสิทธิโชค แซ$จู7
63153008335 นางสาวสิรินันท� พันแสน
63153008336 นายสายพูเลาะ วาจิ
63153008337 นายศิริวัฒน� โทบุรี
63153008338 นางสาวอุษณีย� หวันสาเหล$
63153008339 นางสาวอริสา เสรีกําธร
63153008340 นางสาวจิรัญญา จิตรพงษ�
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63153008341 นางสาวกรรณิการ� คงสีพุด
63153008342 นางสาวจิราภรณ� ชูช$วย
63153008343 นางสาวฟาตือเมCาะ ดอเลาะ
63153008344 นางสาวสิริรัตน� คงชิต
63153008345 นางสาวศิริพร เจCะมะหมัด
63153008346 นางสาวศศิประภา จันทร�เกตุ
63153008347 นางสาวอายูซะ สะมะแอ
63153008348 นางสาวซูไฮลา ดือราแม
63153008349 นายธัญวิทย� อ$อนดี
63153008350 นางสาวชญานี บุญสน
63153008351 นางสาวจริยา คงเปHย
63153008352 นางสาวโนร�ซีรา มะเย็ง
63153008353 นางสาวสูรีนา สือรี
63153008354 นางสาวฟ5ตรียะ อาลีซู
63153008355 นายภวนนท� พรหมอินทร�
63153008356 นางสาวรอฮานา เตะ
63153008357 นางสาวสุรัสสา แซ$อุ7ย
63153008358 นายเอกรัตน� ชูทับ
63153008359 นางสาวกิฟลาณี มูยา
63153008360 นายวันเฉลิม ลิมปKรัตน�ตระกูล
63153008361 นางสาวนิรอฮายา วาโมง
63153008362 นางสาวปรมาภรณ� เปHยกลับ
63153008363 นางสาวมะลิสา คําแหง
63153008364 นางสาวปวริศา ผลกล7า
63153008365 นางสาวรัตติยากร เลขะผล
63153008366 นางสาวโรสนานีย� หมัดยง
63153008367 นางสาวอาภา บุญช$วย
63153008368 นายเบญจพล หัดเหาะ
63153008369 นางสาวปรีดา ยูโซCะยูดCะ
63153008370 นางสาวนุชรี อิสโม
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63153008371 นางสาวอนุสรา หลีหาด
63153008372 นางสาวมาเรียม เหมโคกน7อย
63153008373 นายวุฒิพงศ� ประชุมทอง
63153008374 นายฟาดีน หวันตาหลา
63153008375 นางสาวภัทรา ชุมขุน
63153008376 นางสาวลักขณา เพชรสุทธ์ิ
63153008377 นางธันย�จิรา แก7วสุวรรณ
63153008378 นางสาวดีนาร� กาหมCะ
63153008379 นางสาวพาซีรา บากา
63153008380 นายณัฐพล ยอดดี
63153008381 นางสาวพาตีเมาะ อับดุลเลาะ
63153008382 นางสาวสุรญา นิมิตไมตรีกุล
63153008383 นางสาวพิชญ�สินี โนรดี
63153008384 นางสาวพลอยไพลิน อภิรักษ�เสนา
63153008385 นางสาวภัคหทัย สระทองไล
63153008386 นายมะพารูกี นาแว
63153008387 นายมะนิดา มะมิง
63153008388 นางสาวฉัตรกมล ดําด7วง
63153008389 นางสาวแวอาแอเสาะ สาระนะ
63153008390 นางสาวมุกระวี พลเย่ียม
63153008391 นางสาวนูรวาตี อาแซ
63153008392 นายอภิชาติ ปลอดขํา
63153008393 นางสาวอธิตยา ดําจํานงค�
63153008394 นายณัฐวัฒน� รัตนพันธ�
63153008395 นางสาวธัญลักษณ� รัศมีมาลา
63153008396 นายวรวิทย� ยุทธวงค�
63153008397 นางสาวธนัชพร แก7วเพชรรัตน�
63153008398 นางสาวยุพาวดี พรหมเพ็ชร�
63153008399 นางสาวภูริศา เลิศสุรวัฒน�
63153008400 นางสาวอัณญิกา ขันทอง
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63153008401 นางสาวอุไรวรรณ ปูเตCะ
63153008402 นางสาวณิศรา ทับทิม
63153008403 นายชยันต� วรสีหะ
63153008404 นางสาวณัฐวดี จันทร�ช$วง
63153008405 นางสาวอรอุมา ชัยเพชร
63153008406 นางสาวศศิวิมล เพ็ชรจํารัส
63153008407 นางสาวโสภิตา อาจสู7ศึก
63153008408 นางสาวขวัญแก7ว ศรีทา
63153008409 นายกฤษฎาพร ชวดนิ่ม
63153008410 นางสาวศุภวรรณ นุ$นนา
63153008411 นางสาวญาดา สุขเกษม
63153008412 นางสาวอุมาภรณ� คเชนทร
63153008413 นางสาวสิริวิมล แซ$เอี๊ยบ
63153008414 นางสาววราภรณ� ลาดา
63153008415 นางสาววรรณอนงค� เจ7ยทอง
63153008416 นางสาวชุติกาญจน� พวงอินทร�
63153008417 นางสาวซาลีฮา ดือราแม
63153008418 นายสันติพงษ� คงเพชรธนเดช
63153008419 นางสาวมูนาดียา อาลี
63153008420 นางสาวสุปวีณ� สุขสวัสด์ิ
63153008421 นางสาวอาจารีย� พันธ�ปาน
63153008422 นางสาวศุภัชฌา ราชกิจจา
63153008423 นางสาวอรวีร� คงพูน
63153008424 นายพงศ�กฤษฎ์ิ เวทย�ประสิทธ์ิ
63153008425 นางสาวนาอีมะห� เหงบง
63153008426 นายบัดรี ละมะโต
63153008427 นางสาวอารีนา สะมะแอ
63153008428 นายธิระนาม แสงอําพ
63153008429 นายสิริชัย สุขสีทอง
63153008430 นางสาวมณฑิตา ศรีพิเชียร
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63153008431 นางสาวนูรฮายาตี นํายูรี
63153008432 นางสาวชนัญธิดา แก7วมณี
63153008433 นายสมชาย ชูเอียด
63153008434 นางสาวทัศวรรณ เมืองแก7ว
63153008435 นางสาวปวีณา โตCะยะลา
63153008436 นางอุไรวรรณ สุขสวัสด์ิ
63153008437 นางสาวกรรณิกา ดอกไม7เงิน
63153008438 นางมาซือนะห� โตCะสามารถ
63153008439 นางโสภา หนูสงวน
63153008440 นางสาวศิริขวัญ แก7วอรุณ
63153008441 นางสาววริศรา ชูสุวรรณ
63153008442 นางสาวหงสรถ แสงแก7ว
63153008443 นางสาวสุชาดา เหมือนชู
63153008444 นางสาวกัณฐมณี หนูอินทร�
63153008445 นางสาวมณฑาทิพย� ล$องแดง
63153008446 นางสาวยชนา ศรีเปาระยะ
63153008447 นางสาวนริศรา ยานัยฮับ
63153008448 นางสาวจันจิรา อําภาพร7อม
63153008449 นางสาวสารีณา หลงแซ
63153008450 นายณัฐสิทธิUU จิตสํารวย
63153008451 นางสาวไอศิการ� นินท�ธนศักด์ิ
63153008452 นางสาวพิชญาภัค ชื่นศิริ
63153008453 นายวิทวัช รัตนะ
63153008454 นายทินภัทร วรรณบวร
63153008455 นายธนภัทร พันธุเสน
63153008456 นายหทัยทัต ทองรอด
63153008457 นางสาวฐาวิณี ชูบัณฑิต
63153008458 นางสาวธนมาศ มากสกุล
63153008459 นางสาวรัชนี จําศักด์ิ
63153008460 นางสาวศศิวิภา จันทศรี
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63153008461 นายนําพล เพชรสังข�
63153008462 นางสาวอรุณวดี เก็มเบ็ญหมาด
63153008463 นางสาวพันทิวา ชีวรัฐอุทัยวงศ�
63153008464 นางสาวคอรีเยCาะ กามาเซCะ
63153008465 นางสาวญาณี สอนพลงาม
63153008466 นางสาวดารากร ไข$เศษ
63153008467 นายชนันธร ภิรมย�รักษ�
63153008468 นายอภิสิทธ์ิ ลําโป
63153008469 นางสาววิภาดา ศรีชมภู
63153008470 นางสาวนรนารถ ด7วงรักษ�
63153008471 นางสาวภัทรวดี ชูเอียด
63153008472 นายอรรนพ โตCะบู
63153008473 นายอติวิชญ� วรรณชื่น
63153008474 นางสาวภาณิดา อังโชติพันธุ�
63153008475 นางสาวมารียา มุหมีน
63153008476 นางสาวศิดนีน โตCะเหย็บ
63153008477 นายสุชาติ พรหมสุข
63153008478 นายวิษณุ ยีหรีม
63153008479 นางสาวเยาวมาลย� แซ$ชั่ง
63153008480 นางสาวชนนิกานต� นุ$นคง
63153008481 นางสาวอัสมา เหลาะเหม
63153008482 นางสาววิลาวัณย� สุดทองคง
63153008483 นางสาวเบญจพร บุญยะวันตัง
63153008484 นางจิราวรรณ คงเรือง
63153008485 นางสาวฐานิกา หนูคงแก7ว
63153008486 นางสาวณัฐยา อัจฉริยะวิทยา
63153008487 นางสาวซัลมา เล$งเจCะ
63153008488 นางสาวจารุมน กังแฮ
63153008489 นางสาวสุธิดา หมูดจันทร�
63153008490 นางสาวณัฐพร รัตน�ทอง
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63153008491 นางสาววันทนีย� รัญเพชร
63153008492 นางสาวสุธามาศ วีระรัตน�ตระกูล
63153008493 นางสาวศิโรรัตน� แก7วอัมพร
63153008494 นางสาวสุภาวดี ชัยแปSน
63153008495 นางสาวณัฐธารา วงษ�รุ$ง
63153008496 นางสาวเสาวณีย� จีนสีคง
63153008497 นางสาวมารียัม ยีอาแว
63153008498 นางสาวเมวดี มุทุขันธ�
63153008499 นางสาวคียาภัสร� สุขทิพย�
63153008500 นายวันทนากร เทพรัตน�
63153008501 นางสาวอุษณีย� พ$อขันชาย
63153008502 นางสาวทวินันท� สิงห�ครุฑ
63153008503 นายมูหํามัดหิมบัน ดอฆอมูเซCะ
63153008504 นายอนุชิต อาวุธ
63153008505 นายแวอุมา สะหนิ๊
63153008506 นางสาวอรูวา ซะตา
63153008507 นายวิทยา พรหมจันทร�
63153008508 นางสาวประทุมมาศ อินทะมู
63153008509 นายชุติพล ศรีตะมา
63153008510 นางสาวนูรฮัยดา สมาแอ
63153008511 นายณรงค�ฤทธ์ิ สีสายทอง
63153008512 นายป5ยะกุล จันทร�แก7ว
63153008513 นายธีธัช จรัสภิญโญวงศ�
63153008514 นายวินิตย� สังขโชติ
63153008515 ว$าที่ ร.ต.หญิงอารีย� พันธ�สามารถ
63153008516 นางสาวสุดารัตน� เสียงอ$อน
63153008517 นางสาวจิดาภา ไชยชนะ
63153008518 นายณัฐพล ทับทิม
63153008519 นางสาวสุกานดา บุญกล่ํา
63153008520 นางสาวอมรางคณา สวัสดี
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63153008521 นางสาวนันทนัช หิรัญสาลี
63153008522 นางสาวกรกมล หงษ�ยนต�
63153008523 นางสาวอังคณา อินทยาวงศ�
63153008524 นางษาธิณี ชัยปุย
63153008525 นางสาวนฤมล อังวรพิพัฒน�
63153008526 นางสาววิลาวัลย� ดํายศ
63153008527 นางสาวศิริพร ศรีรักษา
63153008528 นายอภิวัฒน� ลีลาสวัสด์ิสุข
63153008529 นางสาววรรณวิสา ไหมคง
63153008530 นางสาวนูรฮาฟHซะห� ดอเลาะ
63153008531 นางสาววีร�สุดา ด$านวรนันท�
63153008532 นางสาวลีซาวาตี ปะเกสาแลCะ
63153008533 นางสาวธัญญารัชต� ชูปาน
63153008534 นางสาวสุดารัตน� ทองสี
63153008535 นางสาวผกายแก7ว ทองแกมแก7ว
63153008536 นางสาวกูนาบียะ รายอสาเระ
63153008537 นางสาวนัฐนิตย� นานช7า
63153008538 นายคัมภีร� รักราวี
63153008539 นายไกรสร เพิงใหญ$
63153008540 นางสาวอัมณีย� อีแต
63153008541 นางสาวนลพรรณ ศรีธิราช
63153008542 นางสาวซัลมา สายวารี
63153008543 นางสาวอาอีเซาะ มูซอ
63153008544 นางสาวสวรส ลือเท$ง
63153008545 นางสาวซารีนา กอและ
63153008546 นางสาวอิรฮาม ดาโอะ
63153008547 นางสาวซารีต7า ดือราซอ
63153008548 นางสาวณฐิกา แซ$ฉ่ัว
63153008549 นางสาวนูรฟาฎีละฮ� สาเมCาะ
63153008550 นายซาหาบูดิน โตCะเซ็ง
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63153008551 นางสาวณัฐวดี อารมณ�
63153008552 นายเฉลิมเกียรติ บัวดง
63153008553 นายรัยยาส บิลละเตCะ
63153008554 นายมูนีร บือแน
63153008555 นางสาวธวชินี จํานงนิจ
63153008556 นางสาวสมวิไลภรณ� ดําแก7ว
63153008557 นางสาวพัสตราภรณ� สุขชูช$วย
63153008558 นายกิตติ ประสีทอง
63153008559 นางสาวจุฑามาศ เพชรรัตน�
63153008560 นางสาวพัชยาพร ขุนทอง
63153008561 นางสาวชื่นกมล แสงแก7ว
63153008562 นายศุภกีย� บิลหมัด
63153008563 นางสาวสันติยา จันทร�เดช
63153008564 นางสาวนภัสสร คงเพ็ญ
63153008565 นางสาวกัสมาล� เอียดดี
63153008566 นางสาวขนิษฐา ศรีสุข
63153008567 นางสาวชลธิชา ทองขวิด
63153008568 นางสาวจริยา แก7วประดับเพ็ชร
63153008569 นายโสภณวิชญ� อินทร�ทองคํา
63153008570 นายเอกราช สิทธิศักด์ิ
63153008571 นางสาววิชุดา เวชสิทธ์ิ
63153008572 นายอิดริส อาแว
63153008573 นางสาวสิรินดา รักมณี
63153008574 นางสาวดรัลพร พรมเพชร
63153008575 นางสาวสายใจ เลรักมาน
63153008576 นางสาวนาปHซะห� เจะซู
63153008577 นางสาวนีลวาณีย� บินมะ
63153008578 นางสาวกฤติยาภรณ� พชนะโชติ
63153008579 นางสาวสุพิชญา สุขสวัสด์ิ
63153008580 นางสาวนิตยา ย$างกุ7ง
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63153008581 นายณัฐวัฒน� ดลธรรมศิริ
63153008582 นางวิมลพันธ� สุวรรณวงศ�มาลี
63153008583 นางสาวซูไมยะห� สมูซอ
63153008584 นางสาวซมาวาตี เจCะเงCาะ
63153008585 นางสาวนภัสวรรณ บิลหมัด
63153008586 นายพิภาก ชูโฉม
63153008587 นางสาวกลมชนก ถ่ินสมอ
63153008588 นายธีรพล เพ็ชรรัตน�
63153008589 นางสาวสุธาทิพย� จันทร�แจ$มศรี
63153008590 นางสาวจุฑากาญจน� อภัยรัตน�
63153008591 นางสาวกานต�พิชชา จันทโชติ
63153008592 นางสาวบิสมี กอตา
63153008593 นางสาวยามีละห� หนองจิก
63153008594 นางสาวฟาสินี สะมิแม็ง
63153008595 นางสาวมัสรียา ปHแนบาโง
63153008596 นางสาวรอชีดะ ยีหมัดอะหลี
63153008597 นายศุภกิตต� นนพละ
63153008598 นางสาวธัญชนก ขําอรุณ
63153008599 นางสาวกาญจนา ลําดับพังค�
63153008600 นางสาวซอฟHยะห� เหล็มแอ
63153008601 นางสาวอัญชลี ศรีประดิษฐ�
63153008602 นางสาวณัฐพร จรูญเลิศสกุล
63153008603 นางสาวเสาวลักษณ� แกล7วทนงค�
63153008604 นายสุรศักด์ิ รอเหมมัน
63153008605 นายซัยนัน โดยหะ
63153008606 ว$าที่ร7อยตรีหญิงกฤติกา ประดิษฐธรรม
63153008607 นางสาวสุพัชญา หมวกทอง
63153008608 นายประเสริฐ หมัดอาดัม
63153008609 นางสาววรญา โพธ์ิเอี่ยม
63153008610 นางสาวกันตนา วิชัยดิษฐ�
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63153008611 นายอรรถพร พานิชกุล
63153008612 นายณัฐพล คลิ้งบัวทอง
63153008613 นางสาวสุวายบะห� ยามะแอ
63153008614 นางสาวนูรียัม บือราเฮง
63153008615 นายณัฐวุฒิ มะโนภักด์ิ
63153008616 นางสาวณัชชา เดชสุข
63153008617 นางสาวจารวี ปรีชาโรจน�
63153008618 นางสาวรุสบีบี แซะอาหลี
63153008619 ว$าที่ ร.ต.หญิงนฤมล วรรณแสงทอง
63153008620 นางสาวซามียะห� เจCะมะ
63153008621 นางสาวอุษณีย� พรหมพล
63153008622 นายบากรีย� ยูโซะ
63153008623 นางสาวอัมพร สิงสุ7น
63153008624 นางสาวไอเสาะ เสาะมะ
63153008625 นางสาวนูรฮายาตี กาเดร�
63153008626 นายอามีน ดือเรCะ
63153008627 นางสาววิชชุดา หย7งแก7ว
63153008628 นางสาวนิษฐา เสนพงษ�
63153008629 นางสาวมาริสา ศรีสําราญ
63153008630 นางสาวศวิตา ญาณวิชราพร
63153008631 นายเด$นภูมิ มะอักษร
63153008632 นายกฤติเดช สุขะบุญพันธ�
63153008633 นางสาวนันทกาญจน� เพชรจํารัส
63153008634 นางสาวฟHรดาว อิสมารอฮีม
63153008635 นางสาวนูรฮายาตี จาเอาะ
63153008636 นางสาวขวัญชนก ทวัวรรณ
63153008637 นางสาวเสาวรส เปHยทอง
63153008638 นางสาวศศิธร แซ$อึ่ง
63153008639 นางสาวจันธิรา ยะมณี
63153008640 นายสุนทร สุขเตCะ
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63153008641 นางสาวอะฮลัม เตCะแย
63153008642 นางสาวถาวรีย� เรืองสวัสด์ิ
63153008643 นางสาวสุพรรษา ขาวเปTนทอง
63153008644 นายป5ยพัชร� ภักดี
63153008645 นางสาวโสฬวรรณ ส$งละออ
63153008646 นางสาวสุริดา เปาะซา
63153008647 นางสาวฮาซียะ กาแบ
63153008648 นางสาวจิตราภรณ� ทินประภา
63153008649 นางสาวกัลยาณี สิริกาพันธ�
63153008650 นายปฏิพล ยัญญางกูร
63153008651 นายอิสมาแอ ยะ
63153008652 นางสาวอรนิตย� บุตรคง
63153008653 นางสาวรชตญา เลื่อนจันทร�
63153008654 นางสาวรชนีกร จันทร�สี
63153008655 นางสาวกนกรัตน� เอื้ออารีย�
63153008656 นางอรกัญญา วงค�สม
63153008657 นางสาวฐิติรัตน� พัทธนันท�ทวี
63153008658 นายฮัมดี เบ็ญเจะอุมา
63153008659 นางสาวศรัญญา จํานงค�
63153008660 นายพงศ�ดนัย เปล$งแสง
63153008661 นายอดินันต� กาเร็ง
63153008662 ว$าที่ร.ต.หญิงวีราภรณ� แดงเย็น
63153008663 นางกนกวรรณ คูณเรือง
63153008664 นางสาวสิริทิพย� ทองคํา
63153008665 นางสาวกาตีนี โดะมะแซ
63153008666 นายณัฐพร มณีประสิทธ์ิ
63153008667 นายสรวิชญ� ทองฉิม
63153008668 นางสาวฮายาตี อูเซ็ง
63153008669 นางสาวสุฬาลักษณ� เพ็งนิล
63153008670 นางสาวเมธาพร ทองบุญ
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63153008671 นางสาวขนิษฐา ต้ังกิจวรกุล
63153008672 ว$าที่ร7อยตรีหญิงรุ$งตะวัน นันทการ
63153008673 นางสาวมัสกรูดา ยูโซCะ
63153008674 นายอูบัยดิลละห� เจะดายอ
63153008675 นายธนศักด์ิ ดีนะลี
63153008676 นายอรรถพล มากอ7น
63153008677 นางสาววนิตา ปานทอง
63153008678 นายสมศักด์ิ ชูช$วยคํา
63153008679 นางสาวมิรันตี ดีสะเอะ
63153008680 นางสาวอาซูรา สะมะแอ
63153008681 นางสาวจุรีรัตน� กังแฮ
63153008682 นายอารงค� บือราเฮง
63153008683 นางสาวสุรัตนา เทพแข
63153008684 นางสาวกานต�ธิดา ไชยชฎา
63153008685 นายสุฟวัน ดาเล็ง
63153008686 นายติณห� สุวรรณสมบัติ
63153008687 นางสาวศิริรัตน� ชัยกลิ่น
63153008688 นายศรัณยู จันทร�คง
63153008689 นายสิรภพ ดรุมาศ
63153008690 นางสาวเฉลิมขวัญ โตCะเอียด
63153008691 นายกิตติศักด์ิ กองทอง
63153008692 นางสาวเกตสุดา ทองจันทร�แก7ว
63153008693 นางสาวสูไหมยCะ ชูมุง
63153008694 นางสาวฮายาตี อาลีกาจิ
63153008695 นางสาวธาวินี รัตนสําเนียง
63153008696 นางสาวแพรวไพร อักษรนิตย�
63153008697 นางสาวณัฐธิดา เสนีย�
63153008698 นางสาวสุกัญญา เพ็ชรทอง
63153008699 นายกฤตนัย ไพศาล
63153008700 นางสาวยาวาเห ดินอะ
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63153008701 นายซูฮัยมีย� ตอปH
63153008702 นางสาวโซเฟHย หะยีสะอิ
63153008703 นางสาวศาตพร เกตุแก7ว
63153008704 นางสาวซัลไลลา แวมะยิ
63153008705 นางสาวณัฐติยา ปรีชา
63153008706 นายธนนนท� จันทร�แท7
63153008707 นางสาวฟาติน มะเด็ง
63153008708 นายนัสรุดดิน ป5ตาราโซ
63153008709 นางสาวรัตนา ทิพย�สุราษฎร�
63153008710 นางสาววาริษา ม7องพร7า
63153008711 นางสาวยามีละห� ยามา
63153008712 นางสาวอุไร หมัดอาดัม
63153008713 นางสาวยามีละฮ สะอิ
63153008714 นางสาวเอเซีย ย่ิงขจร
63153008715 นางสาวซูรายา ตันหยงวารี
63153008716 นางสาวโซไรด7า เกนุ7ย
63153008717 นายชาตรี สวนไธสง
63153008718 นายเจCะฮาหมีด ทิ้งปากถํ้า
63153008719 นายภูริพัฒน� เหลืองสกุล
63153008720 นางสาวธิดา ม่ังมี
63153008721 นางสาวฮัซวานี แวมิง
63153008722 นางสาวจิรัชยา รอดทุกข�
63153008723 นางสาวณัฏฐณิชา จงไกรจักร
63153008724 ว$าที่ร7อยตรีหญิงปราณีต อะหลี
63153008725 นางสาวสีตีปาตีเมาะ เจCะเงาะ
63153008726 นางสาวพัณณิตา คชกาญจน�
63153008727 นางสาวรจนา รัตนมงคล
63153008728 นางสาวหงส�ฤดี นวลพรม
63153008729 นางสาวภวิษย�พร แสงสุวรรณ
63153008730 นางสาวณัฏฐธิดา พรหมศิลา
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63153008731 นางสาวธิดารัตน� ศิริบูรณานนท�
63153008732 นางสาวนวนิษฐ� สุขสุอรรถ
63153008733 นายปฐมพงศ� ทองดีย่ิง
63153008734 นางสาววิธิตา ทองลิ่ม
63153008735 นางสาวบุณยดา ปาลยะรัตน�
63153008736 นางสาวนริศรา ใบสะเหล็ม
63153008737 นายไบตุลมาลย� อาแด
63153008738 นางสาวประภาพร สุทธิช$วย
63153008739 นางสาวภุมรา อ$อนหวาน
63153008740 นางสาวสายใหม$ ยอดเก้ือ
63153008741 นายภัทรกฤต สุวรรณมณี
63153008742 นายนพณัฐ เอียดนุช
63153008743 นางสาวกานติมา เหล็กเกิดผล
63153008744 นายวิทวัส สกุลทอง
63153008745 นางสาวภารวี ศุภศรี
63153008746 นายบุญชู กิจเวช
63153008747 นางสาวฮาซีนะห� หมันหลี
63153008748 นางสาวกัณฐิกา ชูแสง
63153008749 นางสาวสุไลลา สาแม
63153008750 นางสาวก่ิงฤดี สังข�ป5ด
63153008751 นางสาววันอิบตีซัม สุริยะ
63153008752 นางสาวสารีพะห� ยาเอCะ
63153008753 นางสาวณิชาภัทร เนาวรัตน�
63153008754 นางสาวปุณยนุช จันแดง
63153008755 นางสาวมณจิรา แก7วบุญทอง
63153008756 นายสูดิง เจะหะ
63153008757 นายกษิดินทร� ทองปลอด
63153008758 นายวีระยุทธ ทิพย�มณี
63153008759 นางสาววริศรา สงผัด
63153008760 นายสุเชษฐ� ลิ่มศิริโชติสุนทร
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63153008761 นายอานนท� ทองสีดํา
63153008762 นางสาวธิดา เเก7วจันทร� ส$อง
63153008763 นางสาวอภิญญา องศารา
63153008764 นางสาววิภาวี อ$อนทองอิน
63153008765 นางสาวนูรห�อัยดา สะรี
63153008766 นางสาวสุภาพร ดวงสุวรรณ
63153008767 นางสาวฮาซอฟาร� บูเก็ม
63153008768 นางสาวสุพัตรา สันหมุด
63153008769 นางสาวนูรเอCฮซาน ลานง
63153008770 นางสาววาฮีดา เจCะอารงค�
63153008771 นายซอและห� มะสาแม
63153008772 นางสาวเนตรชนก บัวผุด
63153008773 นางสาวบิสมี มะนอ
63153008774 นางสาวเสริมศรี นิมิตรสุวรรณโณ
63153008775 นางสาวขวัญชนก เพ็งสวัสด์ิ
63153008776 นางสาวซูรียานี สาอิ
63153008777 นางสาวสุภาวดี วงศ�ชนะ
63153008778 นายฮาฟHซัน มะ
63153008779 นางสาวกชรต เขมสิริมงคล
63153008780 นางสาวจริยา ปDงตา
63153008781 นางสาวอามานี เด$นดารา
63153008782 นางสาวนิรมล สุขแดง
63153008783 นางสาวรุสมีนี อีซอ
63153008784 นายพงศกร จันทรอด
63153008785 นางสาวรอบีหยCะ เปาะเลาะ
63153008786 นางสาวกชกาญจน� ศรีคะ
63153008787 นางสาวศาริณี รัตนบูรณ�
63153008788 นางสาวธิดา หนูบุตร
63153008789 นายฟ5กกรี อนุศาสนบุตร
63153008790 นายธีรภัทร เกษตรสุนทร
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63153008791 นางสาวธนัชชา แก7วพุด
63153008792 นางสาวพิมพ�ฤทัย พุฒซ7อนดอก
63153008793 นางสาวมณฑารัตน� ทองใหญ$
63153008794 นางสาวฟ5รดาวส� มะเกะ
63153008795 นายสรวิศ โอทอง
63153008796 นางสาววรรณา หมานระโตCะ
63153008797 นางสาวปาริฉัตร ชินตันติพงศ�
63153008798 นายจักราวุธ ชูทอง
63153008799 นางสาวโซเฟHย เส็นหมาด
63153008800 นางสาวรุจิรา บุญจริง 
63153008801 นางสาวศศิธร เย็นใจ
63153008802 นางสาวกานต�ธิดา พยาบาล
63153008803 นายอนุชิต อุเซ็ง
63153008804 นางสาวฮาลีมCะ หลีมะพรรณ
63153008805 นางสาววีรวรรณ นิลวานิช
63153008806 นายสุรชัย จันทร�แก7วหนู
63153008807 นางสาวแวรอปHอะห� แวหะมะ
63153008808 นางสาวพรประวีร� อุปถัมภ�
63153008809 นายจักรี อินนุรักษ�
63153008810 นายไฟซอล หะยีอาซา
63153008811 นายพันธุ�ธัช เลี่ยวนโรปกรณ�
63153008812 นางสาววิภาวี ชูแท$น
63153008813 นางสาวชไมพร ห7าวหาญ
63153008814 นางสาวนริณี เพ็ชร�คีรี
63153008815 นายณัฐวุฒิ ลุยจันทร�
63153008816 นางสาวภานุมาศ ไชยถาวร
63153008817 นางสาวดารณี สุขสําราญ
63153008818 นายภัทรพล สุวรรณวงศ�มาลี
63153008819 ว$าที่ ร.ต.หญิงพจวรรณ จิตรตรง
63153008820 นายฑีฆทัศน� เกลี้ยงแก7ว
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63153008821 นางสาวนิติมา ทับทิมไทย
63153008822 นายภัทราวุธ รักปลอด
63153008823 นางสาวณัฐการณ� รักนิยม
63153008824 นายสุมิตร สุขสังข�
63153008825 นางสาวกิติยา เย$าฝู\
63153008826 นางสาวคีตาญชลี ผ$องแผ7ว
63153008827 นางสาววิจิตรา ลาวเลิศ
63153008828 นายอนิรุทธ� ภาคภูมิ
63153008829 นายวรินทร ขุนจันทร�
63153008830 นางสาวธมนวรรณ โสภาพ
63153008831 นางสาวพรวิกา มากวิจิต
63153008832 นายวีรชาติ สง$า
63153008833 นางสาวภัทรวดี นวลกลับ
63153008834 นางสาวนุจรี เอียดดี
63153008835 นางสาวฝSาตีมCะ สะมาแอ
63153008836 นางสาวจิราวรรณ ก7านเกตุ
63153008837 นางสาวภัทริน ทองสุทธ์ิ
63153008838 นางสาวเบญญาภา เมฆรัตน�
63153008839 นางสาวศิริรัตน� อินเหมือน
63153008840 นางสาวพัชฎาวรรณ พ7นภัย
63153008841 นางสาวหวันลัดดา บินรัตแก7ว
63153008842 ว$าที่ร7อยตรีหญิงดารณี กาญจนเพ็ญ
63153008843 นางสาวนูรฮาซีกีน แวตีแย
63153008844 นางสาวอารีญา การี
63153008845 นางสาวสรายา ประสมแก7ว
63153008846 นายธีรยุทธ ศรีสมพงษ�
63153008847 นางสาวหงสฬาร� เจริญวงศ�
63153008848 นางสาวสลิลทิพย� ศรีเงิน
63153008849 นางสาวนุรมา เจะแว
63153008850 นางอาซีมาวาตี ระยะไมตรี
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63153008851 นางสาวชนกนาถ ปานนุ7ย
63153008852 นางสาวรัสรินทร� เมธวัฒน�โยธิน
63153008853 นางสาวฟารีดCะ อาบู
63153008854 นางสาวสุธิตา หลงรักษ�
63153008855 นายณัฐพล เกสโร
63153008856 นางสาวมุมีนา เจCะสะแม
63153008857 นายประกิจ มณีโชติ
63153008858 นางสาวซูฮัยนี หะยีมามุ
63153008859 นางสาวเมวิกา คงแดง
63153008860 นางสาวสุดาวัลย� ใจโต
63153008861 นายสุรพงศ� หอมกลิ่น
63153008862 นายภัคพงศ� สุวรรณเพชร
63153008863 นางสาวรัตน�ชนก ชูจักร�
63153008864 นางสาวรอฮานี ลือแบซา
63153008865 นางสาวมณิสรา หนูสิงห�
63153008866 นายรุสลัน แม็ง
63153008867 นางสาวธวัลหทัย แกมมณี
63153008868 นายวรเมธ สุขพรสวรรค�
63153008869 นายยาซCะ โตะมา
63153008870 นางสาวภรณ�นรา คงประเทศ
63153008871 นางสาววิลาสินี ยกทอง
63153008872 นางสาววราภรณ� ศิลปะ
63153008873 นางสาวซาลีฮา สะอง
63153008874 นางสาวพิมพิศา หยดย7อย
63153008875 นางสาวมะลิวรรณ แก7วจําปาวิจิตร
63153008876 นางสาวดูฮา ฮัมบาลี
63153008877 นางสาวประภัสสร เทพรักษ�
63153008878 นางสาววิลาสินี เกิดผล
63153008879 นางสาวสุกัญญา ช$วยทอง
63153008880 นายสรรเสริญ บุญขวัญ
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63153008881 นางสาวปารีณา สุวรรณมณี
63153008882 นางสาวพารีดCะ สะอิ
63153008883 นายธนพล ภู$แม$น
63153008884 นางสาววารีรัตน� ปุนยัง
63153008885 นายณัฏฐกร สุวลักษณ�
63153008886 นายภาณุวัฒน� คงรอดเพ็ง
63153008887 นางสาวกิตติวรรณ เจริญพงศ�
63153008888 นางสาวกนกพร พลันสังเกตุ
63153008889 นายอารีฟHน มะดุมิง
63153008890 นางสาวอัฟนาญ หะยีดอเลาะ
63153008891 นายวัชระ แว$นแก7ว
63153008892 นางสาวญาณิศา รัตนแก7ว
63153008893 นางสาวนุสดา เพ็ชรมีค$า
63153008894 นางสาวกนกวรรณ จ่ึงจรูญ
63153008895 นายเกียรติศักด์ิ แดงเรือง
63153008896 นายนราธิป ใจแข็ง
63153008897 นางสาวขนิษฐา วิกายุจันทร�
63153008898 นางสาวนิลดา ทองชุม
63153008899 นางสาวฟาตีมะฮ� เจะยิ
63153008900 นางแอนจิรา ไชยสิงห�
63153008901 นางสาวจริยา ทองธวัช
63153008902 นายมนภาส ธรรมโชติ
63153008903 นางสาวมนัญชยา เสริมสุทธ์ิ
63153008904 นางสาวเบญศิริ ขุนจบเมือง
63153008905 นางสาวฮารตีนี เจCะมิง
63153008906 นายวัชรพล ฟDงประเสริฐสุข
63153008907 นางสาวพิกุลแก7ว ขวัญเมือง
63153008908 นางสาววิสุดา ช$วยศรีนวล
63153008909 นางสาวสุไหลา มามะ
63153008910 นางสาวอารยา พูนนวล
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63153008911 นางสาวปDตมา อาบู
63153008912 นางสาวฮัพเสาะห� ยูโซะ
63153008913 นางสาวชนากานต� ยกกระบัตร
63153008914 นายณัฐพล ขลุกเอียด
63153008915 นางสาวจิราภรณ� พรหมประวัติ
63153008916 นางสาวนุสรี มุสอแยนา
63153008917 นางสาวเบญจรัตน� สุขเกษม
63153008918 นางสาวซีตีคอดีเยCาะ บรรจงรัตน�
63153008919 นายเอกอนุวัฒน� ศรีละเกศ
63153008920 นางสาวสุทธิกานต� แก7วเรือง
63153008921 นางสาวกนกวรรณ ชูช$วย
63153008922 นางสาวจริยา ช$วยผดุง
63153008923 นางสาวกวินธิดา ขุนรอง
63153008924 นายวีระศักด์ิ ศิริวัฒน�
63153008925 นางสาวรอฮานี มานะ
63153008926 นางสาวกัสมา นาคชูวงค�
63153008927 นายศรัณย� แวสาและ
63153008928 นางสาวไอบะห� กือแล
63153008929 นายมูฮัมหมัดยากี อาลี
63153008930 นางสาวฮอดีเยCาะ สาดีน
63153008931 นางสาวลาตีปะห� เม็ง
63153008932 นางสาวจุฑาเพชร ศรีณวัฒน�
63153008933 นางสาวชนนิรัตน� สุวรรณรักษ�
63153008934 นางสาวอาซีซะห� ปาลายา
63153008935 นางสาวกิตติยา หลักทรัพย�
63153008936 นางสาวอิสราภรณ� พรหมจันทร�
63153008937 นายกฤษณะ แก7วอรุณ
63153008938 นางสาวศศิโรมณ� บุ7งทอง
63153008939 นายนพดล นาปาเลน
63153008940 นางสาวอรวรรณ คงแก7ว
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63153008941 นางสาวพิสุทธิดา แยบคาย
63153008942 นางสาวกิตติมา เข่ือนขันธ�
63153008943 นางสาวนูรีฮัน คาเร็ง
63153008944 นางสาวธนภรณ� ทองใหญ$
63153008945 นายธนบดี มีสัจจานนท�
63153008946 นางสาวกันยารัตน� ชูแสง
63153008947 นายกิตติรงค� ชมเช7า
63153008948 นายทรงฤทธ์ิ บัวชุม
63153008949 นางสาวหฤทัย อินยอด
63153008950 นายอรรถพงศ� แสงศักด์ิ
63153008951 นางสาวณัฐกาน สุดยอด
63153008952 นางสาวสินีนาฎ บัวเพ็ง
63153008953 นายอิสระ เทพสุวรรณ
63153008954 นางสาวขนิษฐา ด7วงทิพย�
63153008955 นายมงคล นาประโคน
63153008956 นางสาวฮัสนี ซียง
63153008957 นางนิตยา สังข�คง
63153008958 นางสาวนุชตีณา เกปDน
63153008959 นายกฤษดา เผือกทอง
63153008960 นางสาววรรณรัก เพ็ชรนรินทร�
63153008961 นางสาวตัสนีม เจะแว
63153008962 นางสาววราภรณ� รัตโนดม
63153008963 นางสาวรุสนานี การี
63153008964 นางสาวปราลี มณี
63153008965 นางสาวกัลชรส จงรักษ�
63153008966 นายอุดมพร รัตนะ
63153008967 นายธนยศ สังเกตุ
63153008968 นางสาวอัญฑิกา วินิจผล
63153008969 นางสาวจุฑาทิพย� คงช$วย
63153008970 นายอับดุลฮาฟHซ มะนอ
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63153008971 นายนวฤทธ์ิ เมืองศรีนุ$น
63153008972 นางสาวกฤตมุข สนพิภพ
63153008973 นางสาวธิดาวดี เอ7งเถ้ียว
63153008974 นางสาวอภิชญา จันทร�สว$าง
63153008975 นางสาวภควรรณ มหารัตนัง
63153008976 นายต$วนอับดุลรอเซด โตะรายอ
63153008977 นางสาวฟะตีหะฮ� ยูโซะ
63153008978 นางสาวสุนิสา นาฮัมผล
63153008979 นายสุรภูมิ ประชุมแดง
63153008980 นางดรุณี ดอเลาะ
63153008981 นางสาวมุมีนะห� โตะเเว
63153008982 นางสาวอันดามัน เทพญา
63153008983 นางสาวพิมพ�รัมภา กร้ํามาตร
63153008984 นางสาวซูวัยบะห� สามะ
63153008985 นางสาวภาสิณี เจCะดาโอCะ
63153008986 นางสาวจุฑามาศ บัวเนียม
63153008987 นายถิรเดช กุลจิตติชนก
63153008988 นางสาวกุลรัตน� บุญเรืองขาว
63153008989 นางสาวอภิญญา นุ7ยแนบ
63153008990 นางสาวเนาวรัตน� ชูสง
63153008991 นายอัครพนธ� แก7วบุญส$ง
63153008992 นางสาววิภาวรรณ ลอยทอง
63153008993 นายซัยฟDยซาล ดาราหมานเศษ
63153008994 นายเฉลิมศักด์ิ จันทร�สุริวงษ�
63153008995 นางสาวนูรฮายาตี สามามะ
63153008996 นางมูณา อาลี
63153008997 นางสาวมัณฑนา หนูลาย
63153008998 นายอิสมาแอน เบ็ญหมาน
63153008999 นางสาวนูรียะห� ลาเตะ
63153009000 นายศิรสิทธ์ิ ฟุSงชูเกียรติ
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63153009001 นายภานุวัฒน� หนูรอด
63153009002 นายสุริทธ� หนาเหตุ
63153009003 นางสาวซามีรา วาเด็ง
63153009004 นางสาวรัชนีพร ศรีวัง
63153009005 นางสาวยุวดี แซ$อึ้ง
63153009006 นางสาวกรณ�พณัฏฐ� ชนะชนม�
63153009007 นางสาวสมรกมล ยกถาวร
63153009008 นางสาวชนิฎา บัวชื่น
63153009009 นางสาวพัชรี ขวัญกะโผะ
63153009010 นางสาวชนิกา ประดิษฐกุล
63153009011 นางสาวธาอร ภูรีภีมพล
63153009012 นางสาวทิตยานันท� สุวรรณหมาด
63153009013 นางสาวอาอีเซาะ กอเดร
63153009014 นายชนาธิป ชํานาญเนียม
63153009015 นางสาวสุนิตา เผือกผ$อง
63153009016 นางสาวโสพิศ แก7วนพรัตน�
63153009017 นางสาวกาญจนาพร แสงใส
63153009018 นางสาวอัสมะ เลาะเดะ
63153009019 นางสาวนันทภัค อินทร�แก7ว
63153009020 นายภูริพัฒน� กะมิง
63153009021 นางสาวเสาวณีย� ขวัญอ$อน
63153009022 นายปริญญา แก7วจุรัตน�
63153009023 นางณิชนันท� บัวแก7ว
63153009024 นางสาวสุภาพร ชูเเก7ว
63153009025 นางสาวนาริสรา มัยเละ
63153009026 นายยุติธรรม เหมรัตน�
63153009027 นายวรลักษณ� จันทร�แก7ว
63153009028 นางสาวอัจราวรรณ ขุนราม
63153009029 นายวรวิช คชกาญจน�
63153009030 นางสาวนัจมีย� ปะลาวัน
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63153009031 นางสาววราพร ศิริบูรณ�
63153009032 นางสาวณัฐมล ละงู
63153009033 นางสาวประภัสรา สังข�ทอง
63153009034 นางสาววรรณอนงค� ชูทิ่ง
63153009035 นายปารเมศ บัวขาว
63153009036 นางสาวสุพิชญา แก$นทอง
63153009037 นางสาวสูรี มะสะนิง
63153009038 นางสาวนูรีซาล ปูตีล$า
63153009039 นางสาวนุสมีรา เจCะแต
63153009040 นายเสฎฐวุฒิ พุ$มแก7ว
63153009041 นางสาวป5ยรัตน� เอียดหม7ง
63153009042 นางสาวซีตีคอลีเยาะห� อีปง
63153009043 นายกูซัฟรี กูเงCาะ
63153009044 นางสาวอธิตา ยืนยง
63153009045 นางสาวศิรดา สุระคําแหง
63153009046 นางสาวภัสสรา แปะคํา
63153009047 นายธราธาร สุวรรณรัตน�
63153009048 นายสิขเรศ สุขวัฒนโชติ
63153009049 นายพจน�พงศ� ประยูรวรรณ�
63153009050 นางสาวสโรชา สยังมีด
63153009051 นางสาวพัชรี แก7วไฝ
63153009052 นางสาวศดานันท� จันทโชโต
63153009053 นางสาวนุชจรี จันทร�ศรีทอง
63153009054 นางสาวซานีต7า ยุโสะ
63153009055 นางสาวจันทร�จิรา ศรทอง
63153009056 นางสาวณัฐวรรณ จันทร�อ$อน
63153009057 นางสาวรัตนา กรายแก7ว
63153009058 นายเอกรัตน� รัตนมาลี
63153009059 นายณัฐพล เสนปาน
63153009060 นางสาวเบญจพร ชนะวรรณโณ
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63153009061 นางสาวซูไรนี หะยีหามะ
63153009062 นางสาวพิจิตรา สุดอ$อน
63153009063 นางสาวสุวนันท� จิตตเกต
63153009064 นายไพศาล เจCะเละ
63153009065 นางสาวพรวดี สุขลิ้ม
63153009066 นางเสาวนีย� วิโรจน�แสงอรุณ
63153009067 นางสาวณัฐากร นาฮับผล
63153009068 นางสาวจุฑามาศ ศิริพร
63153009069 นางสาวรุจิรา แซ$ยู
63153009070 นางสาวกนิษฐา ณ ศรีภูมิ
63153009071 นางสาวขนิษฐา ทองนิตย�
63153009072 นางสาวสุภัสสรา สงแทน
63153009073 นางสาวกฤติกา จันทร�ดํา
63153009074 นายกัมปนาท เทพกูล
63153009075 นางสาวภัคฏ�หทัยกานต� เศียรอุ$น
63153009076 นายคณิศร สันมาหมีน
63153009077 นางสาวทิพย�ภาวดี สองชัย
63153009078 นางสาวไลลา ปาจอ
63153009079 นายนรง พรหมทอง
63153009080 นายไกรศกด์ิ ชอบปลูก
63153009081 นางสาวจิตราวดี บัวศรี
63153009082 นางสาวยุภารัตน� เบ็ญศรีรัตน�
63153009083 นางสาวรสกร บัวดี
63153009084 นางสาวอทิตญา ดําสัย
63153009085 นายวรัญZู รอดศรี
63153009086 นางสาวกิติยา คงทอง
63153009087 นางสาวมัรญาณี กาเดร�
63153009088 นางสาวศรีวิลาส เพชรไกร
63153009089 นางสาวขวัญดาว หนูแท7
63153009090 นายวรัชญ� เพิงรัตน�
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63153009091 นางสาววิลาพร อับดุลเลาะ
63153009092 นายวรกันต� นันตะวงศ�
63153009093 นายนิเซ็ง สาอุวา
63153009094 นางสาวสกาวรัตน� ทองพิทักษ�
63153009095 นายมุซักกิร การีจิ
63153009096 นางสาวธัญวรรณ ติระพันธ�อําไพ
63153009097 นางสาวอดิศา แก7วขุนทอง
63153009098 ว$าที่ร7อยตรีพัฐพงศ� มาเกตุ
63153009099 นางสาวมณิสรา หม่ันย่ิง
63153009100 นางสาวเจนจิรา คงเมือง
63153009101 นางสาวมณีรัตน� วัตถุ
63153009102 นางสาวซัลมีย� ยูโซะ
63153009103 นางสาวนาเดีย เจCะแต
63153009104 นางสาวเนรณี บุญทัศโร
63153009105 นางสาวนาซีเตCาะ สาและ
63153009106 นายเทวราช สุทธสิงห�
63153009107 นางสาวจิราพร บิลหมูด
63153009108 นางสาวสีตีฟาตีเมาะ คามิ
63153009109 นางสาวธิดารัตน� กุลสถาพร
63153009110 นางสาวฟายีราวานี ยูโซะ
63153009111 นางสาวพิลาวรรณ สุวรรณโน
63153009112 นางสาวนันทิชา ชูทอง
63153009113 นางสาวธัญนันท� ทองจืด
63153009114 นายสัยยิด หมูดหยี
63153009115 นางสาวฐาปณี คงทองขาว
63153009116 นายปรัตถกร ไกรสิงห�เดชา
63153009117 นางสาวสายแพร เพ็ชรขัน
63153009118 นางสาวนันทกานต� สายเสมCาะ
63153009119 นางสาวซูไรยา ยามิง
63153009120 นางจิราภรณ� ไชยแสงศรี
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63153009121 นางสาวนารีญา สะเตาะ
63153009122 นางสาวภาวิณี เซ$งเข็ม
63153009123 นางสาวสุธิดา แทนคล7าย
63153009124 นางสาวศิริวรรณ วัฒนอุไร
63153009125 นางสาวอุดมลักษณ� อภัยรัตน�
63153009126 นายเฉลิมพล สายสว$าง
63153009127 นางสุจิรา สังข�ศิลปKชัย
63153009128 นางสาวเกตุวดี ชูชื่น
63153009129 นางสาววรนุช ทองอ$อน
63153009130 นางสาวกมลวรรณ ไกรเทพ
63153009131 นางสาวพรุอมา ชูนวล
63153009132 นางสาวนุชจรี เสริมสุทธ์ิ
63153009133 นางสาวกมลพรรณ นุ7ยเลิศ
63153009134 นางสาวมาริสา ลิมะพันธ�
63153009135 นายณัฐวุฒิ อินเรือง
63153009136 นางสาวกวินนา ดําส$งแสง
63153009137 นางสาวปวิตรา ไชยศรี
63153009138 นางสาวรัชนก บัวอ$อน
63153009139 นางสาวนารถฤดี บุตรดํารง
63153009140 นางสาวภาวิดา บุญสนอง
63153009141 นางสาวพิมพ�ธิดา ไกรเสม
63153009142 นางสาวซันมา เขียวสะ
63153009143 นางสาวอุไรวรรณ โตCะเอียด
63153009144 นางสาวณัฐณิชา ซุ$นคง
63153009145 นายอัสลัน บิงดอเลาะ
63153009146 นางสาวนิยัสมิน นิเลาะ
63153009147 นายสุเมธ ป5Xนภักดี
63153009148 นางสาวนาวารี มะแม
63153009149 นางสาวอารีนา ยูโซCะ
63153009150 นางสาวอามีเนาะ ดือราแม
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63153009151 นายมาซูวัน ซือลอ
63153009152 นางสาวรุสดา ดอเลาะเซาะ
63153009153 นางสาวนาดีญา สะอะ
63153009154 นางสาวนงนภรรส ทองเรือง
63153009155 นางสาวอรพรรณ ลีไพศาลสกุล
63153009156 นางสาววชิรญาณ� นาคมาศ
63153009157 นายกัญจภาณุ สุทธิมิตร
63153009158 นางสาวลมัย สวัสด์ิพงษ�
63153009159 นางสาวเซาดะห� ปอเจาะ
63153009160 ว$าที่ ร.ต.สุวัฒน� มัดลCะ
63153009161 นางสาวเมวดี หมานระโตCะ
63153009162 นายมนัสรี ดอเลาะ
63153009163 นางสาวเจCะไมซาเรCาะ ลิงาลาห�
63153009164 นางสาวกันต�ฤทัย ช$อผูก
63153009165 นายศิวกร สุตระ
63153009166 นางสาวใสนุง กุโน
63153009167 นายธนกร วงค�ต้ันหิ้น
63153009168 นางสาวนาตาลี นิลอนันต�
63153009169 นางสาวพัชรนันท� ขําณรงค�
63153009170 นายรณพีร� พาหุมันโต
63153009171 นางสาวฮานีฟาร� ดอเลาะ
63153009172 นายวรัญZู เกตุมุหนCะ
63153009173 นางรอนCะ ต้ิงหวัง
63153009174 นายธนพล เกิดทรัพย�
63153009175 นางสาวอาฟริน ยูโซะ
63153009176 นางสาวภนิดา พงษ�กาญจน�
63153009177 นางสาวมูรณี บินมะเย็ง
63153009178 นางสาวพรลภัส ศิริพงศ�
63153009179 นางสาวสุภาพรรณ สุภาพ
63153009180 นางสาวดารารัตน� สงสว$าง
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63153009181 นางสาวรัชชินันท� ชูช$วย
63153009182 นางสาวจิราวดี พลายด7วง
63153009183 นายอดุลย�เดช หวังแอ
63153009184 นางสาวนูรอิฮตีซัน เจCะแว
63153009185 นางสาวธัญญารัตน� อินทะคง
63153009186 นายอาหามะ มะซะ
63153009187 นายกันต�ธร ช$วยภักดี
63153009188 นางสาวนันทิตา หะยีกาเซ็ง
63153009189 นายสะอารี ดอฮอ
63153009190 นายอภิสิทธ์ิ กองมี
63153009191 นางสาวณัฐิดา เอียดจะเส็น
63153009192 นางสาวณฐพร รองเดช
63153009193 นางสาวผกาวดี จันทร�ทอง
63153009194 นางสาวสุรชา มณีโชติ
63153009195 นางสาวอูมีมักซม ตาเละ
63153009196 นางสาวภัสรา คงแก7ว
63153009197 นางสาวอิลฮัม มะดีซู
63153009198 นางสาวนิชดา ธรรมหิเวศน�
63153009199 นางสาวนูรฮานันท� ตาปู
63153009200 นางสาวอรพิมล ขาวแจ7ง
63153009201 นายวัชระ ทองมาก
63153009202 นายธุวานนท� ทองเจริญ
63153009203 นางสาวเสาวรส ราชแปSน
63153009204 นางสาวมูสพีรอฮ สาและเม็ง
63153009205 นางสาวกรรณิกา ไทรมะเริง
63153009206 นายขันติ สารบรรณ�
63153009207 นางสาวสุพัตรา สุวรรณรัตน�
63153009208 นางสาวสิรินดา จันทบูรณ�
63153009209 นางสาวนูรมี มะสาแม็ง
63153009210 นางสาวพาดีละห� กาเซ็งบางปอ
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63153009211 นางสาวฟารีดา เภอเกลี้ยง
63153009212 นางสาวพรลภัส รัตนมณี
63153009213 นางสาววราพัชร บุตรจีน
63153009214 นางสาวกชพร ชูเรืองสุข
63153009215 นางสาวเปมิกา ไชยฉิม
63153009216 นางสาวพิมพิชชา แก7วสีอ$อน
63153009217 ว$าที่ ร.ต.อนุรักษย� ยอดแก7ว
63153009218 นางสาวนุศรา ศิลาอ$อน
63153009219 นางสาวอุทัยวรรณ มณีสร7อย
63153009220 นางสาวพฤติกานต� นิยมรัตน�
63153009221 นางสาววาสนา จันทกุล
63153009222 นางสาวมารีเยCาะ ดือเระ
63153009223 นายภูษณ แก7วคง
63153009224 ว$าที่ร.ต.ณัฐนัย ลอยเลื่อน
63153009225 นางสาวมัตติกกา ถมของ
63153009226 นางสาวจันทร�จิรา เตCะหย$อ
63153009227 นายจักรพงศ� เทพเสาร�
63153009228 นางสาวธัญญรัตน� หนูคลิ้ง
63153009229 นางสาวอัสวาณี เหมหวัง
63153009230 นางสาวจุฑาทิพย� พูลสง
63153009231 นายคมเข7ม ชูแก7ว
63153009232 นายฮารีสรัน มะแซ
63153009233 นางสาวชาลิสา สวัสดิรักษา
63153009234 นายอภินันท� ศิริกาญจน�
63153009235 นางสาวสุภัทรา นิบู
63153009236 นางสาววรรณวิศา โกศล
63153009237 นางสาวพัชรี สง$าเอี่ยม
63153009238 นางสาวศุภักษร ประกอบย$อง
63153009239 นางสาววณัชดา ทองรมย�
63153009240 นายนิอาลิฟ ระเด$นอาหมัด
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63153009241 นางสาวชนัญชิดา จันทร�ช$วย
63153009242 นายฮาฟHซี ดอเลาะ
63153009243 นายนุรดีน ละนิติง
63153009244 นางสาวศิรินาถ ชูสวัสด์ิ
63153009245 นายเอกพล ทองแจ7ง
63153009246 นางสาวนุชนาถ เหมือนพรรณราย
63153009247 นางสาวปวริศา หนูมิตร
63153009248 นางสาวเบญจมาศ ยศทะแสน
63153009249 นางสาวอาสะห� กูสะอะ
63153009250 นางสาวแพรวฬินีย� แก7วประสิทธ์ิ
63153009251 นางสาวพรชุลีย� พัฒอําพันธ�
63153009252 นายรณกร ดุกสุขแก7ว
63153009253 นายมูฮัมหมัดอัฏฮา อาเเว
63153009254 นายกีรติ กิตติวัฒนาวงศ�
63153009255 นางสาวรัชดาภรณ� หนูคง
63153009256 นางสาวรัตนากร ปานเผือก
63153009257 นางสาวปภัสสร ย้ิมอิ่ม
63153009258 นางสาวสิรินภา สมมาตร
63153009259 นายพัสกร จิตต�เจตน�
63153009260 นางสาวนัสริน ตาเยะ
63153009261 นางสาวปาริชาติ ชูพูล
63153009262 นายสุนิทัศ นวนคีรี
63153009263 นายพลวัชร กมลรัตน�
63153009264 นางสาวศิวะกานต� บัวศรี
63153009265 นางสาวธิดารัตน� รัตนพรหม
63153009266 นางสาวณัฐวดี เชื้อพราหมณ�
63153009267 นางสาวภัทรสุดา ธนพลเดชา
63153009268 นางทิวาพร มูสิกพันธ�
63153009269 นางสาวพนิดา วังสะปราบ
63153009270 นางสาวอัจฉรา ขุนสารวัตร
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63153009271 นายสมพงศ� หมานบวช
63153009272 นางสาวกาสียCะ มูซอ
63153009273 ว$าที่ ร.ต.หญิงสุวรรณา นะหวัง
63153009274 นางสาวเรวดี นิลพัฒ
63153009275 นางสาวณิชกานต� ปาลศรี
63153009276 นางสาวภัทรวดี หม่ันทวี
63153009277 นางสาวฟายีณา อาหะมะ
63153009278 นางสาวซูรีนา สามะ
63153009279 นายลุตฟHย� มะแตหะ
63153009280 นางอัจฉริยา บัวทอง
63153009281 นายปDญกร ชูผอม
63153009282 นายณัฐปกรณ� สายเสมา
63153009283 นางสาวศิริลักษณ� ไชศิริ
63153009284 นางสาวนภสร วัชรวิวรรธน�
63153009285 นายสุวิทย� นิตชยพล
63153009286 นายฮําดัน ทากือแน
63153009287 นางสาววนัสนันท� นกดา
63153009288 นางสาวอิลฮัม อะตะบู
63153009289 นายนันทพร พลวัฒน�
63153009290 นางสาวฮาลีเมCาะ มะรอโซะ
63153009291 นางสาวสกุลรัตน� สอหา
63153009292 นายทิวากร คชรัตน�
63153009293 นางสาวนิชดา สาเมาะ
63153009294 นางสาวภัทราวดี นิ่มดํา
63153009295 นางสาวนินัสรีญา วาโมง
63153009296 นายคณภรน� จันทร�วิชัย
63153009297 นางสาวจิตพิสุทธ์ิ เพ็ชรภักดี
63153009298 นางสาวอารุสนีย� บาโง
63153009299 นายหมัดอุเส็น ปูตีล$า
63153009300 นางสาวหัซณีซา อีซอ
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63153009301 นายจรินทร� รักแก7ว
63153009302 นายวรินทร พิริยาภรณ�
63153009303 นายนฤพันธุ� จันทร�พุ$ม
63153009304 นายธนกร ลิ่วชัยชาญ
63153009305 นางสาวบุญทิวา ชาตะรัตน�
63153009306 นางสาววริศรา สุขพรหม
63153009307 นางสาวมาริสา หมัดอะหิน
63153009308 นางสาวซากียะ วาเงาะ
63153009309 นางสาวณัชชา เหมศิริ
63153009310 นางสาวเจริญวรรณ ชายเกตุ
63153009311 นายสุเมธ รัตนชุม
63153009312 นางสาวซอบารียะห� ดอเลาะ
63153009313 นางสาวนูรไอนี มะหลี
63153009314 นายประทีป มีศรี
63153009315 นางสาวรัตนาพร เทพรักษ�
63153009316 นางสาวณัชชา ด7วงแก7ว
63153009317 นางสาวทวินันท� สุวรรณแพทย�
63153009318 นายกฤตยชญ� ฤทธิจักร
63153009319 นางสาวสุฟDยรี หลีอาด้ัม
63153009320 นางสาวอริสา พ$วงแสง
63153009321 นางสาวมาลินี สุหลง
63153009322 นางสาวศิลารักษ� สุวรรณเเสง
63153009323 นางสาวอักษราภัค ฟSองโหย
63153009324 นางสาวโสภิดา แก7วดี
63153009325 นายพงศ�พิสุทธ์ิ ม$วงเปHย
63153009326 นายรัตนพล กาญจนารักษ�
63153009327 นางสาวฮัสมี เปาะกือนิ
63153009328 นางสาวลัดดา โตCะเตC
63153009329 นางสาวปยาณีย� ปDตนกุล
63153009330 นายฟารุด หลีนุ$ม
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63153009331 นางสาวมนัสสมร สิงห�ทอง
63153009332 นางสาวจามจุรี อิสอ
63153009333 นายมนตรี เขาทอง
63153009334 นางสาวกัลยรัตน�สธร ปุรเมษฐ�
63153009335 นางสาวฟาตีฮะห� ดาระแน
63153009336 นายสมชาย หวัดแก7ว
63153009337 นางสาววิชุดา สะระดล
63153009338 นางสาวอภิสรา เพียรดี
63153009339 นายชลธิศ เกตุเกลี้ยง
63153009340 นายคุณานนต� สืบประดิษฐ�
63153009341 ว$าที่ร7อยตรีหญิงรพีพัฒน� บุญผล
63153009342 นางสาวกัญญา ปากบารา
63153009343 นางสาวพัชรา แก7วไฝ
63153009344 นางสาวศิริรัตน� ดาวประดับ
63153009345 นางสาวรัตติยา แก7วศรี
63153009346 นางสาวเรืองชุภา ด7วงดี
63153009347 นางสาวนารีรัตน� ลบเลือน
63153009348 นายศิรสิทธ์ิ อุ$นแดง
63153009349 นายธนเดช สุทธิมาส
63153009350 นางสาวฮาดีบCะ อาลี
63153009351 นางสาวเนวดี แก7วนพรัตน�
63153009352 นางสาวไยตา ยูโซะ
63153009353 นายอณุชา เอมวัฒน�
63153009354 นางสาวยุพาภรณ� เจริญกุล
63153009355 นางสาวกาตีนี ดอเลาะ
63153009356 นายเจนจารุ ทวีศรี
63153009357 นางมัทนา โสมเพ็ชร�
63153009358 นางสาวสาปHยะห� ดาโอะ
63153009359 ว$าที่ร7อยตรีหญิงเมริน สะอิ
63153009360 นายพีรพล โพธิพงศา
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63153009361 นายวรภัทร� วรนารถ
63153009362 นายอภิสิทธ์ิ มุณีสว$าง
63153009363 นายต$วนซุไฮมี นิกะจิ
63153009364 นางสาวเมธินี หลีเยาว�
63153009365 นางสาวมัสกานดา คอมา
63153009366 นางสาวธัญญลักษณ� เพ็ชรรัตน�
63153009367 นายศราวุฒิ หัสมา
63153009368 นายแวอามิน มามะ
63153009369 นางวราภรณ� แก7วจุรัตน�
63153009370 นายอนุรักษ� อินทกาญจน�
63153009371 นางสาวยัสมี ยูโซCะ
63153009372 นางสาวจันธศร อินทฤทธ์ิ
63153009373 นางสาวธัญสินี ขวัญนิมิตร
63153009374 นางสาวอุมาพร บุญเก้ือ
63153009375 นายธีรพัฒน� จันทาวาส
63153009376 นางสาวธีรชญาน� วิชัย
63153009377 นางสาวธนวรรณ อินทร�จันทร�
63153009378 นางสาววีณา แก7วสม
63153009379 นายซาฟHอี นิกานิ
63153009380 นายอานนท� ขุนพิทักษ�
63153009381 นางสาวกัญญาภัค เหล็กเพ็ชร
63153009382 นายณัฐพล ใจห7าว
63153009383 นายอรรถชัย หยังหลัง
63153009384 นางสาวอุไรวรรณ มิตสุวรรณ
63153009385 นายคฑาวุธ แสงอรุณ
63153009386 นางสาวสุริยะวดี หนูพลับ
63153009387 นางสาวนูรฮาซีกีน บินเจะมุ
63153009388 นางสาวกุญจนาท ธรรมชูโต
63153009389 นางสาวชมพูนุท มุขช$วย
63153009390 นางสาวเจนจิรา ดินเตบ
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63153009391 นางสาวพิณชนก จิตรานนท�
63153009392 นางสาววรัญญา คงเรือง
63153009393 นางสาวนูรรูมา ลาดิสง
63153009394 นางสาวเปรมฤทัย ไชยชนะ
63153009395 นางสาวจีราภรณ� โพธ์ิน7อย
63153009396 นางสาวณิชาภัทร จารุจินดา
63153009397 นายณัฐพล สาดอาหลี
63153009398 นางสาวอนุสรา มาสวัสด์ิ
63153009399 นางสาวหัทยา วุฒิประดิษฐ�
63153009400 นายทวีชัย จันทร�เกตุ
63153009401 นางสาวชนัญชิดา ศรีสุข
63153009402 นายธีระนิตย� มีแก7ว
63153009403 นายมะยูดิง ยูโซะ
63153009404 นางสาวแวพาดีละห� สือแม
63153009405 นางสาวอารยา หว7าหาบ
63153009406 นายธรรม� สังข�แก7ว
63153009407 นางสาวโซบีนา อาแว
63153009408 นางสาวสารีฟะห� กาจิ
63153009409 นางสาวซิตตีนา สุขสง$า
63153009410 นายอธิปพงศ� สันตุสฐารมย�
63153009411 นางสาวชนาพร ท$าเทศ
63153009412 นางสาววิภาดา สุทธิรัตน�
63153009413 นายพีรพัฒน� เก7าเอี้ยน
63153009414 นายทัศนัย เพชรานนท�
63153009415 นายนัทธพงศ� เพชรรัตน�
63153009416 นางสาวนิรชา ย้ิมประดิษฐ�
63153009417 นางสาววรรณิภา แซ$เซ๊ียะ
63153009418 นางสาวฮัสลีซา โซะ
63153009419 นายธนภัทร มีมงคล
63153009420 นายอบูบักร หมานหยะ
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63153009421 นางสาวนุจรีย� โจมนุพงศ�
63153009422 นางสาวสากีนะห� แวกาจิ
63153009423 นางสาวจุไรรัตน� สหะวัน
63153009424 นางสาวรังสิยา จิตรีนพ
63153009425 นางสาวเกษรา ธรรมประเสริฐ
63153009426 นางสาวมัสยา แผ$ผล
63153009427 นายอรรถชัย ดวงใหญ$
63153009428 นายธัญญาฤทธ์ิ ทองนุ$ม
63153009429 นางสาวสุภาพร เพชรสุข
63153009430 นายวีรยุทธ จันทรประเสริฐ
63153009431 นางสาวฑิตยา จันทราทิพย�
63153009432 นางสาวศศินิภา อุดมศรี
63153009433 นายนันทพงศ� คงจร
63153009434 นางจุรีภรณ� ศิริแสง
63153009435 นางจินตนา สุวรรณนิมิตร
63153009436 นายเศรษฐศิริ ขุนราม
63153009437 นางสาวนิสริน เจCะมะ
63153009438 นายไพรัตน� ปรานสุข
63153009439 นางสาวนูรอาซีหยะ ซาแม็ง
63153009440 นางสาวบุษยพรรณ ช$วยนุ7ย
63153009441 นางพรพิมล ศรีเพ็ญ
63153009442 นางสาวลินดา เพ็ชพันธ�
63153009443 นางสาวเพ็ญใจ เจริญลาภ
63153009444 นางสาวอาซูรา ยาแลแด
63153009445 นางสุภัตรา โพพิพัฒน�
63153009446 นางสาวลลิดา พลายด7วง
63153009447 นางสาวกรองกาญจน� ธรรมสุทธิไพศาล
63153009448 นางสาวสิริกัญญา ขุนชํานาญ
63153009449 นางสาวซอฟาวาตีย� สะมะแอ
63153009450 นางสาวอาภาภรณ� เขาแก7ว
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63153009451 นางสาวอีซาตี อุเซ็ง
63153009452 นางสาวศรัญญา ทองขุนแก7ว
63153009453 นายชัยยันต� จารุชัย
63153009454 นางสาวกมลวรรณ จันทร�คง
63153009455 นางสาวพรชิตา แนวชาลี
63153009456 นายวุฒิพล วัชรจิรโสภณ
63153009457 นางสาวอาไอเสาะ มามะ
63153009458 นายณัฐพล เที่ยงธรรม
63153009459 นางสาวมลดา รักชัย
63153009460 นางสาวทัศนีม ยีอาแซ
63153009461 นางสาวปวีณา หยาภิรมย�
63153009462 นางสาวแพรวตา ใจจม
63153009463 นางสาวกัณชดา ก่ัวถ้ิว
63153009464 นางสาวเบญจวรรณ แสนวิเศษ
63153009465 นางสาววันฟารีฮัน อารง
63153009466 นางสาวศกลวรรณ คงน7อย
63153009467 นางสาวสมัชญา ลีละกุล
63153009468 นายพสิษฐ กาญจนเพ็ญ
63153009469 นางสาวรุ$ง นภา ปราบ ณรงค� 
63153009470 นางสาวโซฟHยา ทาหา
63153009471 นางสาวกุสุมา บูเก็ง
63153009472 นายอีดือเรีะ บาซา
63153009473 นายสัญชัย จันดาวัลย�
63153009474 นางสาวอินซานี ดือเระ
63153009475 นายมะรูดิง หมานสนิท
63153009476 นางสาวมัยมูเนCาะ บือแน
63153009477 นายโอฬาร ก่ิงวัชระพงค�
63153009478 นางสาวมัตสริน เพ็ชรบุญ
63153009479 นางสาวรอวาตี อายิ
63153009480 นางสาวรูกายCะ หะ
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63153009481 นางสาวสุภิสรา แซ$จู
63153009482 นางสาวอาวาตีฟ หามะ
63153009483 นายภูวดล หมัดอะดํ้า
63153009484 นางสาวภาดีละ โดยหมะ
63153009485 นางสาวโซฟHยะห� มะเซ็ง
63153009486 นายมูฮัมมัดกัฎดาฟH ลอเด็ง
63153009487 นางสาวตัสนีม สันสาคร
63153009488 นายพูลศักด์ิ ตรีวัย
63153009489 นางสาวอัยย�ชาลิสา ชูอินทร�
63153009490 นางสาวอติภาว� แก7วทอง
63153009491 นางจุฑารัตน� สวัสดิวงศ�
63153009492 นายสาฟรี ดาละซู
63153009493 นางสาวรัชนี และยา
63153009494 ว$าที่ ร.ต.หญิงอรทัย เกศแก7ว
63153009495 นางสาวรัตนา ลิ้มบริบูรณ�
63153009496 นายธรรมรักษ� บุญลาภ
63153009497 นางสาวดวงกมล เพชรคง
63153009498 นางสาวอัสมา หมันเบ็นหมัด
63153009499 นางนิตยา นิ่มละมุล
63153009500 นางสาวฟารีดา หะมะ
63153009501 นางสาวแวสาลีนี เจCะเลCาะ
63153009502 นางสาวสุภัสสร โออินทร�
63153009503 นายธนวัฒน� แซ$เอี้ยว
63153009504 นางสาวศิรินทิพย� อ$อนสุข
63153009505 นางสาวภาวิณี สาฮะ
63153009506 นายภาณุวัฒน� สุวรรณโชติ
63153009507 นายจิรัฎฐ� วรโชติหิรัญศิริ
63153009508 นางสาวซูไฮนี หะยียูโซCะ
63153009509 นางสาวผการัตน� แก7วกระจาย
63153009510 นางสาวพรทิพย� ตันติพนาทิพย�
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63153009511 นางสาวปDญจรัศม์ิ เกศโร
63153009512 นางสาวสุวรรณิศา เกิดขํา
63153009513 นางสาวกฤติยาณี ฐานา
63153009514 นางสาวฐาปนีย� ช$อผูก
63153009515 นางสาวรุจิราภรณ� จันทรวดี
63153009516 นางสาวภัทรวดี กาสา
63153009517 นางสาวกุลแก7ว มณี
63153009518 นายมูฮามะอาฟ5 บาราเกะ
63153009519 นายวิรัตน� สร7อยสมบูรณ�
63153009520 นางสาวศศิธร สังวรณ�
63153009521 นายณัชพล ศิริพันธุ�
63153009522 นางสาวกัณต�ญพัชร พิทักษ�พิเศษ
63153009523 นางสาวเจะฮาลีเมาะ หะยีเซ็ง
63153009524 นางสาวจุรีรัตน� ว$องกิตติศักด์ิ
63153009525 นางสาววิภาวรรณ หมานบุญ
63153009526 นางสาวชนาธิป อัมราบุณยวัฒน�
63153009527 นางสาวอิลฮัม ดอเลาะ
63153009528 นายวิยะวัตร โทบุรี
63153009529 นางสาวชาลิษา กุละตุลา
63153009530 นางสาวสินิวรรณ ปะลาวัน
63153009531 นางสาวฐิฎ�ตาภรณ� สุวรรณรัตน�
63153009532 นายธนพัฒน� ทองอยู$
63153009533 นายศุภกิตต์ิ นุ$นนา
63153009534 นางสาวอารียา อนุสาร
63153009535 นางสาวธัญญลักษณ� เพ็ชรศรี
63153009536 นางสาวสุกัลยา ตุลยสุข
63153009537 นางสาวกุลธิดา กองแก7ว
63153009538 นายเนติพงษ� ทรงสังข�
63153009539 นางสาวสุทธิดา อนันตพันธ�
63153009540 นางสาวซูลไกซCะ แวสะมาแอ
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63153009541 นายสุนทร นิ่มทองคํา
63153009542 นางสาวเวทิดา หยีเส็นเบ็ญละ
63153009543 นางสาวอัสหมCะ ดอเลาะ
63153009544 นางสาวฟาตีเราะห� ยามะแอ
63153009545 นางสาวปภาอร ปDญญาศราวุธ
63153009546 นางสาวธนัตตา แก7วศรี
63153009547 นางสาวศศิวิมล ขุนเเก7ว
63153009548 นางสาวรอฮานี กานุงมิง
63153009549 นายเอกวิทย� ไชยวงศ�ผาบ
63153009550 นางสาวภัทรภร ธรรมชัยโสภิต
63153009551 นางสาวอาดีล$าห� ยCะ
63153009552 นางสุมลฑา คงเกลี้ยง
63153009553 นางสาววรรณวิกา วงศ�มาก
63153009554 นางสาวอลิสา สุขรัตน�
63153009555 นางสาวเขมิกา สุแดงน7อย
63153009556 นางสาวทิศราพร สุวรรณกําเนิด
63153009557 นายนัธทวัฒน� กิจอมรพาณิชย�
63153009558 นายมูฮามัดฮาซัน อาแว
63153009559 นางสาวนูรีซัน ดอเลCาะ
63153009560 นางพิณทิพย� จันทรโชโต
63153009561 นางสาวนันทิภา พะยัติ
63153009562 นางหงส�รัตน� กายประสิทธ์ิ
63153009563 นางสาวขวัญฤทัย เเก7วทอง
63153009564 นางสาวปาตีมะห� สิเดะ
63153009565 นางสาวชมพูนุช สงแก7ว
63153009566 นางสาวอมรรัตน� เครือวัลย�
63153009567 นางสาวกัญจนา สมแก7ว
63153009568 นายอุสมัน มะเกะ
63153009569 นางสาวมาริตา กรมเมือง
63153009570 นายณัฐพงศ� เบ็ดเสร็จ
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63153009571 นางสาวกัลยา นามิสา
63153009572 นางสาวนูรีซา เจCะมะเระ
63153009573 นายนิมัรวาน นิโด
63153009574 นางสาววริยา เกตุแก7ว
63153009575 นางสาวสิริพร สนสารี
63153009576 นายศรัณย�พงศ� เย็นใจรอด
63153009577 นางสาวทัตชญา ประภารังสี
63153009578 นายภานุวัฒน� รอดเข็ม
63153009579 นางสาวแก7วจักรี เรืองช$วย
63153009580 นางสาวสิรินุช นุ$นเมือง
63153009581 นางสาวฐิตาพร กาลานุสนธ์ิ
63153009582 นายอัลฟาน ดือราอิง
63153009583 นายปริญญา ฤทธิศักด์ิ
63153009584 นางสาวปDทมาสน� ปDญจกุล
63153009585 นายภูธเนตร สงขาว
63153009586 นางสาวซานีต7า ลาเตะ
63153009587 นางสาวทอฝDน หลีประเสริฐ
63153009588 นางสาวสุภัทรา ลิ่มตระกูล
63153009589 นางสาวกชพรรณ ถ่ินนัยธร
63153009590 นางสาวพัทราภรณ� เหลืองอ$อน
63153009591 นางสาวจิณัชญ�ฑญา มงคลศุภวัฒน�
63153009592 นางสาววรัญญา โดยพิลา
63153009593 นางสาวนัฏฐาชนก แสงมณี
63153009594 นางสาวจิตติมา หวันล$าโสCะ
63153009595 นางสาวนูรูลฮูดา บือราเฮง
63153009596 นางสาวกนกวรรณ พรหมดวง
63153009597 นางสาวณัฐวสา วรกิจจาภรณ�
63153009598 นางสาวสารีย� จันแดง
63153009599 นางสาวณัฐณิชา วรรณธณะ
63153009600 นายชาญวิทย� วาระหัส
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63153009601 นายวีระพล เกตุเงิน
63153009602 นางสาวธันวดี ทองเชื้อ
63153009603 นางสาวกรกนก ใจบํารุง
63153009604 นางสาววรกานต� จันทะโร
63153009605 นางสาวเจนจิรา ลิงาลาห�
63153009606 นางสาวมณีรัญ ศรีสุข
63153009607 นางสาวอ$าฉะ มุสิทธ�
63153009608 นายฆนาการ ธนป5ยังกูร
63153009609 นายนพดล เบญญาพฤทธ์ิ
63153009610 นางสาวซูซีลา สาเมCาะ
63153009611 นายศุภโชค บัวบาล
63153009612 นางสาวภานุชนาถ มุเก็ม
63153009613 นายจารุวิทย� นิลพัฒน�
63153009614 นางสาวจริยาวดี ชูช$วง
63153009615 นายอานัส แมเรCาะ
63153009616 นางสาวซอฟHยะห� มะยี
63153009617 นางสาวศิริรัตน� หนูเกิด
63153009618 นางสาวรุ$งรัศมี ดําดี
63153009619 นายสมเกียรติ คงชูศรี
63153009620 นางสาวนัฏชิกา ทองสองยอด
63153009621 นางสาวสุภาวดี กลิ่นเพ็ชร
63153009622 นางสาวธิดารัตน� วัตรขาว
63153009623 นางสาวณัฐยา มีชัยชนะ
63153009624 นางสาวอัสนา คงแดง
63153009625 นางสาวสุนิษา โสCะดํา
63153009626 นางสาวอาซีลา สาแม
63153009627 นายภควัต เชาวกูล
63153009628 นางสาวปริชญา สิทธิสาร
63153009629 นางสาวรอพีดา มะ
63153009630 นางสาวณัฐมน คงมัยลิก
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63153009631 นายรีซูวัน ปูเตCะ
63153009632 นางสาววิชุตา อินทกูล
63153009633 นางสาววณิชญา สูหวาหลํา
63153009634 นายรังสฤษ ล$าหับ
63153009635 นายฮาซัน ดือรอเซะ
63153009636 นายธีรพงศ� คงสิน
63153009637 นางสาวนิจฉรา ฉิมแก7ว
63153009638 นางสาวสุติมาพร อักษรทอง
63153009639 นายปณต มีนรินทร�
63153009640 นางสาวสุธิตา พันธุสะ
63153009641 นายนัทธพงศ� ณ สุวรรณ
63153009642 นางสาวณัฐชา ชูดํา
63153009643 นางสาวนงลักษณ� พรหมปลัด
63153009644 นางสาวฉัตรกมล ภูมินิยม
63153009645 นายธนารัตน� กล7าคง
63153009646 นางสาวกรรณิกา บุญณรงค�
63153009647 นางสาวจามรี สุวรรณศิลปK
63153009648 นางสาวดาราวรรณ อ$อนน7อม
63153009649 นางสาวป5ยนันท� คงวัดใหม$
63153009650 นางสาวนูรีซา บูกุC
63153009651 นางสาวนันทภรณ� ศรีแก7วกาญจน�
63153009652 นางสาวสุดารัตน� ทองนพคุณ
63153009653 นางผกากรอง ปล7องอ$อน
63153009654 นายณัฐวุฒิ อรุณรังษี
63153009655 นางสาวสารีนี เจCะหนิ
63153009656 นายอภิสิทธ์ิ ส$งเเสงรัตน�
63153009657 นางสุนิษา เจCะสมอเจCะ
63153009658 นางสาวหนึ่งฤดี บุญทอง
63153009659 นางสาววัลยา หมัดเยCาะ
63153009660 นางสาวพัชรินทร� ศรีสวัสด์ิ
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63153009661 นางสาวณัฐนันท� แซ$ตัน
63153009662 นางสาวมาซีเตCาะห� สุวามีน
63153009663 นางสาวสุกัญญา ปDญญาดี
63153009664 นางวรรณภา อิศโร
63153009665 นายสรายุทธ เอียดชะตา
63153009666 นางสาวอรอนงค� ดอเลาะ
63153009667 นางสาวเจิดจันทร� ศรีขวัญ
63153009668 นางสาวพิมพิมล จันทร�ประเสริฐ
63153009669 นางสาวมาลินี เอี่ยมช7างเชื่อ
63153009670 นางสาวกรรณิการ� อิณยโณ
63153009671 นางสาวโรสศอบีรีนญ� วานิ
63153009672 นางสาวสุแอนนา สมันนุ7ย
63153009673 นางสาววราภรณ� สุวรรณธาดา
63153009674 นางสาวสาวิตรี สามารถ
63153009675 นายกฤษฎา หาญโยธา
63153009676 นางสาววรรณศร สุกการ
63153009677 นางสาวเสาวลักษณ� อ$อนชาติ
63153009678 นายปราโมทธ� สงเคราะห�
63153009679 นางสาวนัซรี่ แหล$ทองคํา
63153009680 นางสาวเสาวลักษณ� โชติรุ$งโรจน�
63153009681 นางสาวณัฐฐะวีวรรณ สุวรรณรัตน�
63153009682 นายมะดารี บินมูหัมมัด
63153009683 นายอาซาน สาล$าห�
63153009684 นางสาวภิญญดา ถีราวุฒิ
63153009685 นางสาวพรพิมล ดวงสุวรรณ
63153009686 นางสาวศิริรัตน� สุวรรณรัตน�
63153009687 นายกฤษฎา จันทรัตน�
63153009688 นางสาวซาบารีต7า บินหลี
63153009689 นายปฏิพล จันทรประภา
63153009690 นางสาวธันยพร ยอดแก7ว
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63153009691 นางสาวศิรUิลักษณ� โยงราช
63153009692 นางสาวสุจิตรา อุบลจินดา
63153009693 นางสาวชนิกานต� คําพับ
63153009694 นางสาวพัชรา ทิพยมงคล
63153009695 นางสาวฉัตรนภา จินดาพยาบาล
63153009696 นางสาวภาวิณี ถาวรจิตร
63153009697 นางสาวพิไลวรรณ หนูคําสวน
63153009698 นายหิรัญ พงฒ� วิเศษสินธุ�
63153009699 นางสาวอารียะ มุเก็ม
63153009700 นายณัฐวัตร ต้ีฮ7อ
63153009701 นางสาวอารีนา อาแว
63153009702 นางสาวจุฑาวรรณ� จ7อนเจิม
63153009703 นายรัตนพล ทองจันทร�เเก7ว
63153009704 นางสาววรรณา แก7วเสถียร
63153009705 นางสาวจตุพร ขวัญจันทร�
63153009706 นางนลินี แก7วลอย
63153009707 นางสาวธิดา จินดาวงศ�
63153009708 นางสาวชนกันต� มหารงค�
63153009709 นางสาวอาแอเสาะ กาลง
63153009710 นายยุทธนา สุวรรณ�
63153009711 นางสาวเกสริน ทองสมัคร�
63153009712 นางสาวปนัดดา สาแม
63153009713 นางสาวนูรียา ไพศอลละไบสอน
63153009714 นางสาวจิรพัชร ชนะสัตย�
63153009715 นางสาวมูหิบบาห� ยายา
63153009716 นางสาวมุฑิตา ภู$รังไหม
63153009717 นางสาววิจิตรา พัวพันธ�
63153009718 นางสาวณัฐริกา ญาณรัตน�
63153009719 นางสาวณัชชา เบญจกุล
63153009720 นางสาวญาณิศา ส$งแสง
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63153009721 นางสาวนาเดีย กาเซ็ง
63153009722 นางสาวซัยหมCะ แลมะ
63153009723 นางสาวอัฟนาน หลงแดงวา
63153009724 นางสาวอนุษณา บุญสนอง
63153009725 นางสาวนิสากร บุญส$งค�
63153009726 สิบเอกรณชัย ป5ยะพงษ�
63153009727 นางสาวแคทลียา ยาฝาด
63153009728 นางสาวฮานีฟะห� แลป5
63153009729 นายวีระศักด์ิ ขุนมี
63153009730 นางสาวสิมิลัน กันตังกุล
63153009731 นางสาวยุคล เนียมบุญ
63153009732 นางสาวภัทรวดี เฉลิมบุญ
63153009733 ว$าที่ ร.ต.หญิงสุภาภรณ� คํามูลเอ7ย
63153009734 นางสาวซูรียานี จารุ
63153009735 นายธวัชชัย เจริญกุล
63153009736 นายอติชาติ ช$วยขํา
63153009737 นายศักดินนท� วิเชียรรัตน�
63153009738 นางสาวปาวีณา โตCะพ$อ
63153009739 นายอนันต� คาเดร�
63153009740 นางอลิตา มีเสน
63153009741 นางสาวไอลดา บินสุริยะ
63153009742 นางสาวณัฐวดี บุญศรี
63153009743 นายฮานาฟH สะยาคะ
63153009744 นางสาวศศิเกตุ พงษ�กาญจน�
63153009745 นางสาวนูรไลลา กะโด
63153009746 นายนพรัตน� รัตนวิไล
63153009747 นางสาวกมลพรรณ ศรีวัฒนานุพงศ�
63153009748 นางสาววิจิตรา เชื้อพราหมณ�
63153009749 นางสาวธนัญญา หอมจันทร�
63153009750 นางสาวดารารัตน� วิบูลย�พันธุ�
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63153009751 นางสาวกชนันท� สุยฉ$อง
63153009752 นายอิลยาส อีซอ
63153009753 นางสาวสุวีณา สุระกําแหง
63153009754 นางสาวสุภาวดี เพชรสวี
63153009755 นางสาวธัญกมล ไตรสกุล
63153009756 นางสาวมัสนีห� ดือเรCะ
63153009757 นางสาวสุนีย� โคมแก7ว
63153009758 นายอนุสรณ� อ$อนสนิส
63153009759 นางสาวเกศรินทร� อินทรคช
63153009760 นางเกวลี มีทิพย�
63153009761 นางสาวนาอียะห� สาและ
63153009762 นางสาวปดิวรดา บิลยะขวา
63153009763 นางอารีนา มาหามะ
63153009764 นางสาวปภัสสร กังวานเกียรติกุล
63153009765 นางสาวถนอมศรี เอียดมุสิก
63153009766 นางสาวอารดา เมฆารัฐ
63153009767 นางสาวพรทิพย� ช$วยนุสนธ์ิ
63153009768 นางสาวสูไวดา เลาะดีเยCาะ
63153009769 นางสาวอิบตีซาม มะมิงจิ
63153009770 นางสาวศิยามล กลั่นทอง
63153009771 นายนพดล หล$ายหมู$
63153009772 นายอับดุลอาซีร� ป5นัง
63153009773 นางสาวนฤมล ชัยเพชร
63153009774 นางสาววนิดา เสาดํา
63153009775 นางสาวณัฐพร แก7วมณีย�
63153009776 นางสาวแสงแข เซ$งบุญเล$ง
63153009777 นางสาวประภาพร ซุ$นสั้น
63153009778 นางสาวพิมพพา ยอดพุฒ
63153009779 นางสาวอรอุมา สว$างวรรณ
63153009780 นางสาวศิริลักษณ� วงล$อง
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63153009781 นางสาวพัชณิฎา ชุมแก7ว
63153009782 นายเฟาซาน จุ7ยน้ําสี
63153009783 นางสาวสุดาภรณ� หมะหมีน
63153009784 นางสาวซูไวบะห� ตือบิงหมCะ
63153009785 นายภาณุวิชญ� สุขเลื้อง
63153009786 นางสาวกฤติยา ศิลปสมศักด์ิ
63153009787 นายสราวุธ นิลมาก
63153009788 นางสาวหนึ่งฤทัย หนูทิม
63153009789 นางสาวสุดารัตน� รักเกิด
63153009790 นางสาวทิพย�น หมัดเห
63153009791 นางสาวเสาวณี ตือบิงหมCะ
63153009792 นางสาวดวงกมล แก7วสุวรรณ
63153009793 นางสาวอนิษา หมัดหลง
63153009794 นางสาวอินทุอร ศิริสวัสด์ิ
63153009795 นางสาววจีภัทร� ศรีเกตุ
63153009796 นายราชพร วงศ�ชนะ
63153009797 นายอนุรักษ� ปานขลิบ
63153009798 นายสุชาติ โชติช$วง
63153009799 นางสาวมลิวัลย� อัมรัตน�
63153009800 นางสาวปภาดา รับไทรทอง
63153009801 นางสาวอาฟาฟ บือซา
63153009802 นางสาวรอปHอะ จะปะกิยา
63153009803 นางสาวอัสมะ วอเฮง
63153009804 นางสาวจารุวรรณ รับไทรทอง
63153009805 นางสาวช$อสุภัทร ชัยเต็ม
63153009806 ว$าที่ร.ต.หญิงจันทร�จิรา เจริญพันธ�
63153009807 นางสาวพิมร สุวรรณแพทย�
63153009808 นายเฉลิมพันธุ� ศักดา
63153009809 นางสุไอนCะ โตCะบือซา
63153009810 นายฮีลาล ปาแนแจกะ
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63153009811 นายณัฐพงศ� พัฒนพินัย
63153009812 นางสาวสุชาดา นิลพงค�
63153009813 นางสาวนูรีต7า อาบูถัดสา
63153009814 นายชาคริต หมัดอาดํ้า
63153009815 นางสาวศิณา คงเขียว
63153009816 ส.ต.ท.ศิริวัฒน� ศาสตร�สาระ
63153009817 นางสาวฟาตีฮะห� อูเมง
63153009818 นางสาวอามานี แวดอเลาะ
63153009819 นางสาวภาวิณี ทองเทศ
63153009820 นางสาวชนิตา โพธ์ิพงษา
63153009821 นายคนองฤทธ์ิ นพวงศ�
63153009822 นางสาวนูรอัสมาดียะห� อินนูยูซี
63153009823 นายคมเพชร พูลสวัสด์ิ
63153009824 นางสาวสวรรยา ตรีไวย
63153009825 นางสาวณัฐณิชา แก7วเกาะสะบ7า
63153009826 นายวัชริศ เบญจศรี
63153009827 นางสาวพนิดา ดาราซิง
63153009828 นางสาวกัญญารัตน� เจ7ยแก7ว
63153009829 นางสาวเจนจิรา วิจะสิกะ
63153009830 นายวรยศ ใหม$ชู
63153009831 นางสาวอินกัญ บัวจันทร�
63153009832 นางสาวรอไอนี สังยาหยา
63153009833 นางสาวนิวรัตน� เขียวแต7ม
63153009834 นายธีรเดช ช$วยเทศ
63153009835 นางสาวศิริพรรณ ลุนสําโรง
63153009836 นางสาวพรรณทิพย� หน$อคําผุย
63153009837 นายอับดุลตอเหลบ มะสมัน
63153009838 นางสาวฑาริกา ชุมช$วย
63153009839 นางสาวนันทยา ขวัญหลี
63153009840 นางสาวโซเฟHย มะโซ
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63153009841 นางสาวนริศรา แวมูซอ
63153009842 นางสาวยัสนี เจะมามะ
63153009843 นายฮัสซัล บิลหยา
63153009844 นางสาวพรรวินท� สุขกระโทก
63153009845 นางสาวจันจิรา ศรีสงคราม
63153009846 นางสาวอัชฌา สร7างต้ัน
63153009847 นางสาวนูรียCะ ซียง
63153009848 นางสาวป5ยะดา ทองกลับ
63153009849 นางสาวธนาภรณ� หวานทอง
63153009850 นางสาวพิมพ�ชนก หนูแดง
63153009851 นางสาวสาอีดา มะยีงอ
63153009852 นายฟาอีฟ หะยีหมัด
63153009853 นายคณิศร แก7วศรีทอง
63153009854 นายธนวินท� สุขเก้ือ
63153009855 นางสาวอาซีซัน ลุกะนุ
63153009856 นางสาวฐิติณัฐ พันธุ�ผล
63153009857 นางสาววริญธร บัวบางกรูด
63153009858 นางนิสูรียานี หะยีเจCะแว
63153009859 นายสุรศักด์ิ ศรีเรือน
63153009860 นางสาวกัลยา เหล็มสัน
63153009861 นางป5ยะดา ป5Xนทอง
63153009862 นายญาณพล สังขรัตน�
63153009863 นางสาวณิชกุล จันทร�ย$อง
63153009864 นางสาวพรรณสุดา เดชสุทธ์ิ
63153009865 นายไพฑูรย� มณีอร$าม
63153009866 นางสาวเกวลิน เพชรทองด7วง
63153009867 นางสาวศศิธร สมบูรณ�
63153009868 นางสาวณัชฐิฌา หมัดสุวรรณ
63153009869 นางสาวญาสะมีน ซามัน
63153009870 นางสาวณัฐรินีย� นาดํารงสุข
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63153009871 นางสาวฐาปนี หนูอุไร
63153009872 นางสาวปDทมาสน� เนียมแก7ว
63153009873 นายอับดุลฟDตตะห� เจะเฮง
63153009874 นายพงศ�พณิช เก้ือทอง
63153009875 นางสาวพรประภัสสร สมแก7ว
63153009876 นางสาวรมย�ชลี วัฒนคีรี
63153009877 นางสาวนาซีเราะ วาเล7ง
63153009878 นางสาวพิณธุสรณ� พลด7วง
63153009879 นางสาวยุพเยาว� หุนเจริญ
63153009880 นางสาวเสาวภา หนูช$วย
63153009881 นางสาวสิตานันท� เศรษฐมาน
63153009882 นางสาวโซฟHยาห� ยูโซะ
63153009883 นางสาวสุไหลยCะ หมะและ
63153009884 นางสาวศิริรัตน� สุวรรณโณ
63153009885 นางสาววานิดา สังมาสา
63153009886 นายจิรวิชญ� สกุลจ๋ี
63153009887 นายธีรวัฒน� แปSนช$วย
63153009888 นางสาวสุกัญญา จันทร�สุวรรณรัตน�
63153009889 นางสาวพรชิตา แก7วศรีกุญ
63153009890 นางสาวญาณิศา บุษบก
63153009891 นางสาวป5ยาภรณ� ปูนิล
63153009892 นางสาวฟาดีละห� มะสาลาแล
63153009893 นางสาววศินี เจริญธรรม
63153009894 นางสาวภัทราภรณ� ชูปล7อง
63153009895 นางสาวปาริฉัตร รุ$งเรืองณัฐกุล
63153009896 นางสาวณภัทธิรา แก7วกับทอง
63153009897 นางสาวสีตีซารา สาแมมอตอ
63153009898 นางสาวชญาณี บุญมีประกอบ
63153009899 นางสาวสิรินยา วิฑูรย�พันธ�
63153009900 นางสาวพิมพ�กมล เทศนอก
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63153009901 นางสาวธมลวรรณ จิตรัตน�
63153009902 นางสาวขนิษฐา เทพพูลผล
63153009903 นางสาวฮุสนา อดุลศรีศิลปK
63153009904 นายสิขรินทร� คุณัญญานทท�
63153009905 นางสาวซูไฮดา ดือราแม
63153009906 นางสาวอนุสรา ซูเดCาะ
63153009907 นางสาวดรุวรรณ ชัยวิชิต
63153009908 นางสาววณีดา รีจิ
63153009909 นายสุบรรณ แก7วบุญทอง
63153009910 นายณัชพล เทพกุลมานนท�
63153009911 นายณัฐกิตต์ิ ทองมาก
63153009912 นางสาวศศินิภา ศรีสุข
63153009913 นางสาวจุฬาลักษณ� ภักดีจํารูญ
63153009914 นางสาวจุฑามาศ ย้ินเสน
63153009915 นายธีรวุฒิ ทองติง
63153009916 นางสาวเนตรนภา บัวหมุน
63153009917 นายรวีวัฒน� พรายอินทร�
63153009918 นางสาวสุราญา วรรณ�แก7ว
63153009919 นางสาวนันท�นภัส ชํานาญกิจ
63153009920 นางสาวมุขสุดา อ7วนเส7ง
63153009921 นางสาวจิดาภา เบญจศิโรรัตน�
63153009922 นางสาวจิราพร สอนนํา
63153009923 นางสาวสร7อยสุดา แซ$ต้ัง
63153009924 นางสาวมัสยา ดอเลาะ
63153009925 นางสาวกนกวรรณ ขําอินทร�
63153009926 นางสาวอามานิง โน
63153009927 นางสาวมาริษา แก7วมณี
63153009928 นางทิพย�วดี มาเอียด
63153009929 นางสาวศิรินภา แก7วมณี
63153009930 นางสาวณัฐนันท� ภิรมย�กาญจน�
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63153009931 นางสาวรุสนี ปูเตะ
63153009932 นายฟารุคดีน หะยีเจCะโวะ
63153009933 นายสุลต$าน ต$วนดาโอะ
63153009934 นายเตชปรัชญ� วัฒนประพันธ�
63153009935 นายอภิสิทธ์ิ เลCาะ
63153009936 นายเกรียงไกร ไกรเทพ
63153009937 นางสาวรัตวรรณ สุระคําแหง
63153009938 นางสาวอารีนา ตาเหร�
63153009939 นางพิชญา ศิริพันธ�
63153009940 นางสาวการีมะห� สะดี
63153009941 นางสาวฆาตีบะห� สาเมาะ
63153009942 นายอธิเบตก� จันทร�ปาน
63153009943 นางสาวสากีลาห� อาแด
63153009944 นางสาวซูไฮณีย� เจCะเลาะ
63153009945 ว$าที่ร7อยตรีหญิงจุฑามาศ พุ$มแก7ว
63153009946 นายอนุวัฒน� รังษีสว$าง
63153009947 นางสาวกาญจนา สุดม่ังมี
63153009948 นายสิทธิโชค เกตุแก7ว
63153009949 นางสาวอัสมะ บินเจCะสะอิ
63153009950 นางสาวริศรา จีนาพงษ�
63153009951 นางสาวบุษมาศ จันทร�คงช$วย
63153009952 นางสาวอัสมา สุวรรณ�
63153009953 นายมูฮํามัดอิรฟานด� อาลี
63153009954 นายศิรวิทย� รื่นหาญ
63153009955 นางสาวนูรียานี ยามา
63153009956 นางสาวอารีรัตน� ศรีไชย
63153009957 นางสาววรรณจกร มีชัย
63153009958 นายวิทวัส ธนวัฒน�สกุล
63153009959 นางสาวคัทลียา เผือกสม
63153009960 นายปณต สุขสมบูรณ�
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63153009961 นางสาวโมเนีย จันทร�ทอง
63153009962 นายซุลกิฟลี มะเซ็ง
63153009963 นายภรัณยู เพชรรัตน�
63153009964 นางสาวนาดียาห� เปาะซา
63153009965 นางสาวฮายาตี มามะ
63153009966 นางสาวกัญญาฐ�ธิบด์ิ หนูฤทธ์ิ
63153009967 นางสาวธีรนุช ภัทรเกียรติเจริญ
63153009968 นางสาวยารอนะฮ� ยูโซะ
63153009969 นางสาวกชกร สุริย�วงศ�
63153009970 นายพงศกร สะขะโล
63153009971 ว$าที่ ร.ต.สิทธิชัย จันทร�ขวัญ
63153009972 นายมารูดิง แวสะมะแอ
63153009973 นางสาวดัลยา สามะ
63153009974 นางสาวจุฑามาศ พรมสวัสด์ิ
63153009975 นางสาวอามีเราะห� ดอเลCาะหมะ
63153009976 นางสาวฟาตีเมาะ มะเกะ
63153009977 นางสาวอัสลีษา กาซอ
63153009978 นางจริยา เมืองสง
63153009979 นางสาวอัจฉรา พลสมสาย
63153009980 นางสาวกมลา หาญณรงค�
63153009981 นางสุปราณี นาวารี
63153009982 นายแวฮาซัน บินแวยะโกะ
63153009983 นางสาวอุไรรัตน� อินทพันธ�
63153009984 นายนินนาท รุ$งเรือง
63153009985 นางสาวฮัสนา เจะหะ
63153009986 นางสาวชลธิชา เกิดทอง
63153009987 นางสาวสกุลกานต� มณีรักษ�
63153009988 นางอัญชลี โพธิวัฒ
63153009989 นางสาวนภสร จันทร�สุข
63153009990 นายศุภกร บุญวงค�
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63153009991 นางสาวจิตตรา จันทรโชติ
63153009992 นายอ.ปฐวชล ชูทิพย�
63153009993 นายชัชรินทร� เสียงอ$อน
63153009994 นางสาววรัญญา คงอินทร�
63153009995 นางสาวสกายตา สงเสือ
63153009996 นางสาวภาวิณี ชูบัณฑิตย�
63153009997 นางสาวชนินาถ อําไพชัยโชค
63153009998 นายสุไฮมี บระอาซัน
63153009999 นายกันต�กวี กุลดํารงวิวัฒน�
63153010000 นายเจตนิพัทธ� ถิถาวร
63153010001 นางสาวสุธิดี สัตตรัตน�ไพจิตร
63153010002 นายอาธิวัตน� มณีนิล
63153010003 นางสาวรัตนา ศรีชุม
63153010004 นางสาวกรัญญา คชสงคราม
63153010005 นางสาววิภาวรรณ หนูพันธ�
63153010006 นางสาวจินต�จุฑา อาแวเลาะ
63153010007 นายยุทธพงศ� ศรีประสม
63153010008 นางสาวอาฟHฟะห� มาหะมะ
63153010009 นายอับดุลราพา ยามา
63153010010 นางสาวสิริพร แซ$ต้ัง
63153010011 นางสาวรุจิรา จิตต�หลัง
63153010012 นางสาวญาณิศา โอชะโร
63153010013 นางสาวปาณิสรา มู$เก็ม
63153010014 นายเจตนิพัทธ� หนูขาว
63153010015 นางสาวกนกวรรณ จันทร�สว$าง
63153010016 นางสาววิชุดา สุวรรณมณี
63153010017 นางสาวรุสมีนี เจCะฮะ
63153010018 นางสาวกุลวดี แก7วกิริยา
63153010019 นางสาวกัญญ�วรา พันธ�พงศ�
63153010020 นายโอฬาร เกนุ7ย
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63153010021 นางสาวมณีรัตน� ชูเจริญ
63153010022 นางสาวเบญจภรณ� เเก7วชุมเเสง
63153010023 นางสาวนิตยา พรหมมา
63153010024 นายวรัญZู ภู$เบญญาพงศ�
63153010025 นางสาวณิชากร ละอองแก7ว
63153010026 นางสาวรัชนีวรรณ มาลยเวช
63153010027 นางสาวกษมล ศิริพันธุ�
63153010028 นางสาวญัสมีน ลีโซCะ
63153010029 นางสาวพรนบี โตCะกะหรีม
63153010030 นางสาวรุสนี สะรี
63153010031 นายพนายุทธ ศรีคง
63153010032 นางสาวอาภาภร จันตานี
63153010033 นางสาวกัสมะ ไชยภักดี
63153010034 นางสาวยุวธิดา เพ็งพอรู7
63153010035 นายอภิชัย บานจิตสกุล
63153010036 นางสาวซัยดานี ไกรทอง
63153010037 นางสาวอานีซาวาตี มามะ
63153010038 นางสาวเสาวลักษณ� สมขัน
63153010039 นางสาวณัฐชา ขาวคง
63153010040 นางสาวสลิลทิพย� ยอดคํา
63153010041 นางสาวสุวิลักษณ� อินทร�จันทร�
63153010042 นางสาวเกศกนก บุญจันทร�
63153010043 นางปรีดา ทองตราชู
63153010044 นางสาวปาริชาติ สุขมาก
63153010045 นางสาวศศิวรัตน� บูก7ง
63153010046 นายภาสวิชญ� บุญเดช
63153010047 นางสาวสุจิตรา รักจันทร�
63153010048 นางสาวณัฐกานต� แช$มช7อย
63153010049 นางสาววัชราพร วงศ�กระจ$าง
63153010050 นางสาวศรุตา นุกูลสุวรรณ
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63153010051 นางสาวแพรวนภา มุสิกโก
63153010052 นายมูฮํามัดฮัมดี บินเจะมะลี
63153010053 นางสาวอัลอาดีลCะห� เจะมะแซ
63153010054 นางสาวนูรอาซีซะห� ยูโซCะ
63153010055 นายอภิสิทธ์ิ แก7วนวลจริง
63153010056 นางสาวพนิดา ยอดแก7ว
63153010057 นางสาววิภารัตน� พรหมจิต
63153010058 นางสาวอารินี เหมเทศ
63153010059 นายโซเฟHยน ศรีตุลาการ
63153010060 นางสาวณัฏฐกันย� กาเจ
63153010061 นางสาวกนกวรรณ เขียวเจริญ
63153010062 นางสาวเสาวรส พุทธสุภะ
63153010063 นางสาวเบญจมาศ นครอินทร�
63153010064 นางสาวกมลชนก ศรีนุ$นอินทร�
63153010065 นางสาวจิตาภรณ� หลีกันชะ
63153010066 นางสาวประภาพร พิบูลย�ผล
63153010067 นายอดินันต� มีนา
63153010068 นายพิจักษณ� ประพรมมา
63153010069 นางสาวไอนุน ยีปอง
63153010070 นางสาวนาซูฮา วาฮะ
63153010071 นางสาวชาลินี แก7วรัตนะ
63153010072 นายโยธิน วิริโยธิน
63153010073 นายอะห�หมัด หัดยี
63153010074 นางสาวปDฐยาวัต ศรีเกรียง
63153010075 นายอับดุลรอมัน อาเยCาะแซ
63153010076 นายปฐมพงษ� อ$อนน7อม
63153010077 นายกรกช เมืองสง
63153010078 นางสาวสุรตา พูลสวัสด์ิ
63153010079 นางสาววรรณฤดี แซ$ชี
63153010080 นางสาวศุภกานต� ประสานสงฆ�
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63153010081 นายนันทิภาคย� ตัวตน
63153010082 นางพิศมัย เนียมกุญชร
63153010083 นางสาวธนันญา จํานง
63153010084 นางสาวยูไรดา ดือเรCะ
63153010085 นางสาวนูยีฮัน อีมํ่าดอสะ
63153010086 นางสาวฮําสะ ดําพิลา
63153010087 นางสาวนราธิป นกแก7ว
63153010088 นางสาวจิรภา ปาณะศรี
63153010089 นางสาวพัชชริดา จงกลพืช
63153010090 ว$าที่ ร.ต.รอสี กูเล็ม
63153010091 นายทศพล สังข�สุวรรณ
63153010092 นางสาวศศิธร พรหมสุวรรณ
63153010093 นางสาวนูรีดา ลามอ
63153010094 นางสาวกนกวรรณ เจะแหละหมัน
63153010095 นายปอซี เบ็ญสแลมัน
63153010096 นางสาวนาตยา แก7วมีชัย
63153010097 นายธรรมนูญ ธิโนชัย
63153010098 นางสาววันทนา คงซิUเหร$
63153010099 นางสาวธญานี โททอง
63153010100 นายกฤติเดช รักษมณี
63153010101 นางสาวสมฤทัย หอมวงศ�
63153010102 นางสาวสุภาวดี แสงสุข
63153010103 นางสาววิชุดา คชกาญจน�
63153010104 นายราชันย� เกิดขํา
63153010105 นางสาวฐดาวรรณ รัตนเมศ
63153010106 นายสุรชาติ มณีโชติ
63153010107 นางสาวโนเรีย มะเซะ
63153010108 นางสาวศุจีภรณ� เจริญศรี
63153010109 นางสาวนรากาญจน� แก7วประดิษฐ�
63153010110 นายปริชญ� แสงเก้ือหนุน
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63153010111 นางสาวฐิติมา นักการรอง
63153010112 นางสาวมุมีนะห� มะลี
63153010113 นางสาวรอฮานา สะมาแอ
63153010114 นางสาวลีซา มาหะมะ
63153010115 นายวชิราวุธ อ่ําปลอด
63153010116 ว$าที่ ร.ต.หญิงชฎาพร จิระพันธ�
63153010117 นางสาวนูรมี อาแวบือซา
63153010118 นายเบญยดิด บินหะยีกาเดร�
63153010119 นางสาวอนิสรา อิสายะ
63153010120 นางสาวณัฐกานต� ประสมสุข
63153010121 นายญาณวิทย� ลิกขะไชย
63153010122 นายธนภัทร� ผอมเส7ง
63153010123 นางสาวนูฮายาตี ซือนิ
63153010124 นางสาวรัชนี นุ$นปาน
63153010125 นายเสน$ห� ทองดีเพ็ง
63153010126 นางสาวเมติกาญจน� นุ$นแก7ว
63153010127 นางสาวสุวิมล นิลวงค�
63153010128 นางสาวกัญญาภัค ยอดพิมพ�พา
63153010129 นางสาวซาฟHยะห� พิทักษ�ลาวัลย�
63153010130 นางสาวเบญจวรรณ ช$วยชุมชาติ
63153010131 นายสิทธิโชค มีทองคํา
63153010132 นายอาซือรีย� มามะ
63153010133 นางสาวเจนจิรา หวานเเก7ว
63153010134 นางสาวนุจิรา คงมี
63153010135 นางสาวศิริพร เขียวมาก
63153010136 นางสาวนูรฮัสวานี มะ
63153010137 นางสาวชมพูนุช พันธ�เศรษฐ
63153010138 นางสาวอัสมา บิลโอCะ
63153010139 นางสาวพัทธมน พ$วงพี
63153010140 นางสาวอาทิตยา พูลแก7ว
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63153010141 นางสาวปวิตรา จันทร�ไกร
63153010142 นางสาวสุวิมล ประวีณไว
63153010143 นางสาวอัสมะห� ดอเลCาะ
63153010144 นางสาวเบญจมาศ ขอดแก7ว
63153010145 นางสาวอัญชนา วิศิลปK
63153010146 นางสาววไลพร ชูเมือง
63153010147 นางสาวมัสรีตา สนิ
63153010148 นางสาวซูไหลา เจะโซะ
63153010149 นางสาวกาญจนา ปDจฉิมสิริ
63153010150 นายปDณณวัฒน� แก7วประชุม
63153010151 นางสาวจิตราพร เพ็ชรมณี
63153010152 นางสาววิลาสินี พลายชุม
63153010153 นางสาวบุษกร เศียรอุ$น
63153010154 นางสาวอัลวานีย� เย็ง
63153010155 นายอิรฟาน คาเร็ง
63153010156 นางสาวอินทิรา คงตระกูล
63153010157 นางสาวธัญรดา แก7วทอง
63153010158 นายณรงค�ชัย ศศิธร
63153010159 นางสาวจารี ทองโท
63153010160 นางสาวอานีดา ดือราแม
63153010161 นางสาวรุจิรา สาวะอินทร�
63153010162 นางสาวอรทัย ช$วยชู
63153010163 นางสาวชลลดา โสCะหมัด
63153010164 นายณัฐพงศ� บี้หนู
63153010165 นางสาวสุนิศา สุทธิพงศ�เกียรต์ิ
63153010166 นางสาวนูรีนา ปาลาวัณย�
63153010167 นางสาวซารีฟ]ะ มามะ
63153010168 นางสาวอัสซูรายา ดือเระ
63153010169 นายพีระพล บริพันธ�
63153010170 นางสาวกรกมล ทีปไพบูลย�
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63153010171 นายภาณุ ทองปนแก7ว
63153010172 นางสาวอาลีต7าร� อาหวัง
63153010173 นางสาวบุษบา สกุลหรัง
63153010174 นางสาวฟาริดา เอกอิสระวงศ�
63153010175 นางสาวอามานี สาแม็ง
63153010176 นายพีรพล วิสุทธิชานนท�
63153010177 นายสมาน จินุ7ย
63153010178 ว$าที่  ร.ต.สรวิศ ไพโรจน�
63153010179 นางสาวนูรไลลา เจCะเลCาะ
63153010180 นายฐิรชัย ฤทธิชัย
63153010181 นายฮาสัน นิตา
63153010182 นายพงศ�เทพ โศภิษฐิกุล
63153010183 นางสาวสุชาดา ประสงค�แสนสุข
63153010184 นางสาวจิรสุดา บุณยาดิศัย
63153010185 นายศิวณัฐ รัญเสวะ
63153010186 นายการีมัน ดอเลCาะ
63153010187 นางสาวป5ยพร นวลศรี
63153010188 นางสาวพาตีเมาะ กาละ
63153010189 นางสาววิภาดา แก7วนพรัตน�
63153010190 นายธนกฤต ทศทิศโยธิน
63153010191 นายศรพรรษ เกลี้ยงนิล
63153010192 นางกอซียะห� ต$วนแว
63153010193 นางสาวอภิญญา เศรษฐสุข
63153010194 นางสาววิซยา ดาโอะ
63153010195 นางสาวณฐมน ทองมี
63153010196 นางสาวณัฐณิชา ธรรมวิเศษศักด์ิ
63153010197 นางสาวอภิชญา ต๋ิวตระกูล
63153010198 นางสาววันดี เอ7งเถ้ียว
63153010199 นางสาวกมลชนก ก้ิมเส7ง
63153010200 นายอัสมีน บือโต
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63153010201 นายปองพล เห็นดีน
63153010202 นายณัฏฐ�ดนัย สิทธิภาจิรสกุล
63153010203 นางสาวหทัยกานต� แก7วพิทักษ�
63153010204 นางสาวชไมพร หมวกวรรณ
63153010205 นายมะรูดิง มูละ
63153010206 นางสาวนฤมล แววภักดี
63153010207 นางสาวเสาวนีย� สะมะ
63153010208 นางสาวชุลีพร ขุนเศษฐ�
63153010209 นายปกรณ� ฐานะวัฒนา
63153010210 ว$าที่ร7อยตรีสิรภพ ทองคํา
63153010211 นางสาวจุไรรัตน� สงขาว
63153010212 นางสาวธนภรณ� ธรรมเกิดสุข
63153010213 นายมูฮํามัดบัซรี แวสือแม
63153010214 นายธนชาติ นพสินธุ�
63153010215 นายปรมิณทร� ชูโชติ
63153010216 นายธนายุทธ เสนาทิพย�
63153010217 นางสาวนูรฟ5ตรี มาแอ
63153010218 นายจิตรภณ นิลพัฒน�
63153010219 นางสาวศศิธร รักวิจิตร
63153010220 นายเมธัส ผอมเส7ง
63153010221 นางสาววาสนา นิลพันธ�
63153010222 นางสาววนิดา จิตหม่ัน
63153010223 นายอภินันท� ทองขุนดํา
63153010224 นางสาวธันวรัตน� วัลละ
63153010225 นายสิรวิชญ� หนูนอง
63153010226 ว$าที่ร7อยตรีหญิงนูริต7า สาและ
63153010227 นางสาวนาวาล มะแอ
63153010228 นางสาวอัญชนา วิจิตต�
63153010229 นางสาวนิฟาร�ติน นิลละเอสงฆ�
63153010230 นายพิชญะ พรหมขจร
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63153010231 นางสาวจารุวรรณ ชูเชิด
63153010232 นางสาวอารีรัตน� อ$อซ7าย
63153010233 นายกิดติราช ไชยแสง
63153010234 นางสาวสิริขวัญ เบ็นหมาน
63153010235 นางสาวอาดีละห� ดือราฮิง
63153010236 นางสาววรรณชลิดา แสงทอง
63153010237 นายอับดุลเลาะ ยูโซCะ
63153010238 นางโสภิตา สมัยอยู$
63153010239 นางสาวรุ$งนภา สุวรรณพงศ�
63153010240 นางสาวอามีเรCาะห� เจCะแว
63153010241 นางสาวกิตติยา ศรียาน
63153010242 นางสาวราชาวดี ศรีหม่ัน
63153010243 นายรูสดี หะยีหะมะ
63153010244 นายกนกพล ไชยแก7ว
63153010245 นางสาวสุธีรา ทิมพวงทอง
63153010246 นางสาวนิชาภา สโมสร
63153010247 นางอ7อมฤทัย หวันเตCะ
63153010248 นายเอนกชัย กาญจนะ
63153010249 นางสาวรินรดี ศรีวีระชัย
63153010250 นางสาวยุสรอ ซารีแปเรCาะ
63153010251 นางสาวสุทธิกานต� แก7วมณี
63153010252 นางสาวมณีรัตน� รัตนซ7อน
63153010253 นางสาวกุลธิดา อักษรเนียม
63153010254 นางสาวทิพสุคนธ� แก7วช$วย
63153010255 นางสาวธารารัตน� เขียวแต7ม
63153010256 นายปริทัศน� ขุนอาวุธ
63153010257 นางสาวธัญวัลย� บาฮา
63153010258 นายสิทธิชัย แสงอรุณ
63153010259 นางสาวบาดารียะห� โตะกอแต
63153010260 นางสาวรูซานา หะยีแยนา
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63153010261 นางสาวช$อผกา มิลําเอียง
63153010262 นางสาวจันทิมา สุขสบาย
63153010263 นางสาวสิตานันท� บุญยอด
63153010264 นางสาวฮานันท� สะมะแอ
63153010265 นางสาวสุมิตรา คงนวลใย
63153010266 นางสาวโรสนา อาแซบากา
63153010267 นางสาวอุมาพร ศิริรัตน�
63153010268 นายสันติภาพ รอดสุด
63153010269 นายปณิธิ ทองเงิน
63153010270 นางสาวนิภาพรรณ สุระวิโรจน�
63153010271 นางสาวเรวดี สังข�แก7ว
63153010272 นายอาซัน วิริยะเศรษฐกุล
63153010273 นางสาวศรัญญา บุญขวัญ
63153010274 นางสาวชญาณี สาสุธรรม
63153010275 นางสาววรรฐณิช จิตตะนัง
63153010276 นางสาวพารีซาร� สะมะ
63153010277 นางสาวอารีรัตน� รณชัยมงคล
63153010278 นางสาวเกวลี จันสุข
63153010279 นางสาวประณีต เตียวโล$
63153010280 นายสุภวินท� เสนีย�
63153010281 นางทิพวัล คงนวล
63153010282 นางสาวอังคณา รามภักดี
63153010283 นางสาวสลินทิพย� ช$วยชูกูล
63153010284 นางสาวตฤณรดา ธนปรียากร
63153010285 นางสาวยูวาหรี รีหมีน
63153010286 นางสาวภัทราวรรณ สุขสงวน
63153010287 นางสาวพิไลลักษณ� จันทร�ขาว
63153010288 นางสาวนุซนีดา อาแว
63153010289 นางสาววิภาดา ผลห7า
63153010290 นางสาวฝาตีมCะ หมันเส็น
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63153010291 นางสาวนูรีนา ดือราแม
63153010292 นางสาวสุไรณี ดือราแม
63153010293 นางสาวพรทิพย� มาศเสม
63153010294 นายสการ สุวรรณชาตรี
63153010295 นางสาวอณีตา อาเล็ง
63153010296 นางสาวธมลวรรณ โอสถาน
63153010297 นางสาวเกษราภรณ� จิตการ
63153010298 นางสาวเยาวภา คล7ายเพชร
63153010299 นางสาวอรัญญUิตา ทองเม$ง
63153010300 นางสาวคอดีเยCาะ กาเสาะ
63153010301 นายเพชรธนพงศ� เทียมประทีป
63153010302 นายอรรถพร กฤตยานาถ
63153010303 นางสาวนันทิยา ภู$ระย7า
63153010304 นางสาวมิสบะห� โตCUะอาลี
63153010305 นางสาวรอฮานี มามะ
63153010306 นางสาวชานิษา เสาวคนธ�
63153010307 นางสาวสุพาณี โมสิกะ
63153010308 นายมูฮําหมัดซาฟH หะมะ
63153010309 นายชาคริน ดวงพัตรา
63153010310 นายอภิสิทธ์ิ จันทิตย�
63153010311 นางสาววรรณิภา สอนมา
63153010312 นางสาวตูเเวรอซีดะฮ� บีรู
63153010313 นายอนันต�ธัช ชูศรีรัตน�
63153010314 นางสาววรรณวิสา ย่ีสิ้น
63153010315 นางสาวเกษรา นบนอบ
63153010316 นายวันเฉลิม ทองปาน
63153010317 นางสาวนิฟาราห�ฮานา เปาะอาเดะ
63153010318 นางสาวเบญจมาศ สุหลง
63153010319 นายคงรพี คงสาลี
63153010320 นางสาวปทิตตา กิตติยานุสรณ�
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63153010321 นางสาววัลภา โปหา
63153010322 นายจันท�เฉลิม กีรติวิโรจน�กุล
63153010323 นายนิรัตน� อนุพันธ�
63153010324 นางตูแวนะ สาเหะอามิ
63153010325 นางสาวธันยพร แซ$ลิ่ม
63153010326 นางสาวมณฑาทิพย� เรืองสุวรรณ�
63153010327 นายเจCะซูเบร กาลิม
63153010328 นางสาวภัคภิญญา มณีรัตน�
63153010329 นางสาวอัลวาณีย� สาและ
63153010330 นางสาวสือนานิง สามะ
63153010331 นางสาวอารีนา แฉและ
63153010332 นางสาวสุวรรณ�ดี โทบุรี
63153010333 นางสาวเยาวเรศ เพ็ชรบูรณ�
63153010334 นางสาวอรพรรณ แซ$ท7าม
63153010335 นางสาวกรรทิมา ริยาพันธ�
63153010336 นางสาวอาแอเสาะ ซู
63153010337 นางสาวรวิวรรณ จันทลักขณา
63153010338 นางสาวพิชชญา วิริยะจิตต�
63153010339 นางสาวไลลา แวอุมา
63153010340 นางสาวจริยา ขุ7ยด7วง
63153010341 นางสาวรุจิรา สมุห�เสนีโต
63153010342 นางสาวเสาวลักษณ� ชัยกิจ
63153010343 นางสาวอารียา หลําโสCะ
63153010344 นางสาวกนกวรรณ จอนสุข
63153010345 นางสาวกิติยา เกใน
63153010346 นางสาวสุกัญญา หวังสวา
63153010347 นางสาวอลิสา สุขสีเสน
63153010348 นางสาวลาตีฟาห� ดอเลCาะแซ
63153010349 นางสาวปุญชรัสม์ิ บุญถาวร
63153010350 นายเสกสรรค� ป\าไพร
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63153010351 นางสาวสุกานดา เจะอุบง
63153010352 นางสาวปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ
63153010353 นางสาวจุฑาทิพย� ประทุมทอง
63153010354 นางสาวโนรอารฟะห� หามะ
63153010355 นางสาวเจนจิรา รัตนกาญจน�
63153010356 นางสาวพัชรี เพ็งอินทร�
63153010357 นางสาวป5ยะวรรณ ส$งศรี
63153010358 นางสาวพิมพ�ชนก ชูจิตต�
63153010359 นางสาวธนารัตน� หนูชัย
63153010360 นางสาวปราณีจิตต� นวลแก7ว
63153010361 นางสาวสุพัตรา ปูเตCะ
63153010362 นายวันเสด็จ บุญข$าย
63153010363 นางสาวฮุสนา ดอปอ
63153010364 นางสาวรัตนภรณ� เพ็ชรหิน
63153010365 นายธนากร ชุมพล
63153010366 นางสาวขวัญทิพย� คงอ$อน
63153010367 นางสาววรรณลันตรี อามะ
63153010368 นางสาวสุดารัตน� โมสุขะ
63153010369 นางสาวฮูดีญา ดือเรCะ
63153010370 นางสาวจุฬาลักษณ� ทรัพย�แก7ว
63153010371 นางสาวอังคนาวรรณ สืบประดิษฐ�
63153010372 นางสาวสุราณี คงฉิม
63153010373 นางธิดารัตน� พชรปกรณ�พงศ�
63153010374 นายสถิรภัทร ศรีสุวรรณ
63153010375 นางสาวป5ยนุช จิตภักดี
63153010376 นายจิรภัทร นาคะ
63153010377 นายเมธาสิทธ์ิ สว$างศรี
63153010378 นายดุลฮาฟ5ซ ยูโซCะ
63153010379 นางสาวสุนิสา อนันต�
63153010380 นายกันตพิชญ� โคพิชัย
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63153010381 นางสาวจันทัปปภา แก7วคง
63153010382 นางสาววรรธิดา หมุดแหละ
63153010383 นางสาวเสาวลักษณ� ทองประดับเพชร�
63153010384 นางสาวอภิญญา เจะสา
63153010385 นายสพลดนัย จีนาพงษ�
63153010386 นางสาวเจนจิรา สิทธิชัย
63153010387 นางสาวกิตติญา ทองขาว
63153010388 นางสาวมารียา หลีเส็น
63153010389 นายอุสมาน ใบอิสสระ
63153010390 นายมุสตอปา สาเมาะ
63153010391 นางสาวพัชรินทร� ณ พัทลุง
63153010392 นายวรชาติ คงจินดามุณี
63153010393 นายไชยา หว$าหลํา
63153010394 นางสาวพรปวีณ� ฤทธิธาร
63153010395 นายศุภชัย ชูช$วย
63153010396 นางสาววันศิริ นิตย�จรัล
63153010397 นายพีรพงศ� ย$องวิริยะกุล
63153010398 นางสาวอรวรรณ ชูหลอง
63153010399 ว$าที่ร7อยตรีหญิงอรอุมา ชุมแก7ว
63153010400 นายพัฒน�พงศ� ฤทธิมา
63153010401 นางสาวภาวินี นาคพน
63153010402 นางสาวนัฐวรางค� บุญชูสิน
63153010403 นายศศิพงษ� วงศ�ธนวัฒน
63153010404 นางสาวสุทธิดา ประสมศรี
63153010405 นายครรชิตพล สวนแก7ว
63153010406 นางสาวกรรนฤพร ทองสิวรรณ�
63153010407 นางสาวสีตีแลคอ สาและขาว
63153010408 นายอธิป ติงหวัง
63153010409 นางสาววลัยพร คงมี
63153010410 นางสาวกนกวรรณ แสงศิริ
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63153010411 นางสาวมธุรวันต� หนูแสง
63153010412 นางสาวกนกจันทร� จิตตารมย�
63153010413 นางสาวนฤภร บุญราช
63153010414 นางสาวปรีดาพร เข่ือนขันธ�
63153010415 นางสาวพิมทิภา เพชรขาวช$วย
63153010416 นางสาวดวงกมล แปะปลอด
63153010417 นางสาวกมลทิพย� พฤฒิพฤกษ�
63153010418 นางสาวญาณิศา เรืองฤทธ์ิ
63153010419 นายสุรเดช เจCะหะ
63153010420 นางสาวนาซีเราะฮ� มะเกCะ
63153010421 นางสาวลัดดาวัลย� พุ$มเพ็ชร
63153010422 นางสาวสุพัตรา แท$นศรี
63153010423 นางสาวมูนาซีรา ลาเตCะบือริง
63153010424 นางสาวเจนจิรา หนูรักษ�
63153010425 นายศักด์ิโสภณ ชุมอักษร
63153010426 นางสาวซีตีตอยยีบCะ ดือเรCะ
63153010427 นางสาวรุสนานี ใจสมุทร
63153010428 นางสาวปรียาภรณ� หีมเกตุ
63153010429 นายไชยวิทย� พวงมณี
63153010430 นางสาวรัชนี บํารุง
63153010431 นางสาวสุภัทรดา ทะขุ$ย
63153010432 นายฐฌานนท� จันทร�แก7วแร$
63153010433 นายอดิศร พันธุ�มาศ
63153010434 นางสาวนงนุช ยงยศย่ิง
63153010435 นางสาวสุนิตา สําเริง
63153010436 นางสาวกัตติกาญจน� คชรัตน�
63153010437 นางสาวสุชาดา คงทอง
63153010438 นางสาวอัซมาอ� สุหลง
63153010439 นางสาววิรุชณา คงมาก
63153010440 นางสาวเบญญาภา จันแดง
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63153010441 นางสาวนูรีซํา เจCะเงาะ
63153010442 นางสาวอาอีสาห� โตCะแว
63153010443 นางสาวมาสีเตาะ ดาแม
63153010444 นางสาวชุติมา ทองบุญชู
63153010445 นางสาวณัฐกานต� ชูอินทร�
63153010446 นางสาวอาลีปะห� กูโน
63153010447 นางสาวญาณิศา สุวรรณรัตน�
63153010448 สิบตํารวจตรีป5ยะ ธรรมแสง
63153010449 นายบาฮารี ดือราฮิง
63153010450 นางสาวสุวรรณี ขุนแก7ว
63153010451 นางสาวนูรซาวาตี มะเซ็ง
63153010452 นางสาวขวัญฤทัย แขกเพ็ง
63153010453 นางสาวสิรินาฎ อ7นดํา
63153010454 นางสาวศิริภรณ� ใจขาน
63153010455 นางสาวพาตีฮะห� มูดอ
63153010456 นางสาวเบญวรรณ ฉันโชคดี
63153010457 นางสาวยานุมาศ นวลเก้ือ
63153010458 นางสาวขวัญตา มังคลาทัศน�
63153010459 นางสาวอริสา สมานลักษณ�
63153010460 นางสาวอวัสดา จันทร�กระจ$าง
63153010461 นางสาวนาดียะห� สาหมCะ
63153010462 นางสาวสรินยา รัสปะ
63153010463 นางสาวนาวาฬ มะแซ
63153010464 นางสาวอัญชิษฐา วรรณจันทร�
63153010465 นางสาวศิรประภา ซ7อนขํา
63153010466 นางสาวณัฐณิชา โหมดเเจ$ม
63153010467 นางสาวณูรอาวาฏิฟ อาลี
63153010468 นายเชาวรัตน� สัตยานุรักษ�
63153010469 นางสาวกิตติพร เกลี้ยงจิตร
63153010470 นายอัมเร ดอเลCาะ
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63153010471 นางสาวป5ติมา ศิลปปDญญา
63153010472 นางสาวมูรนา สือแลแม
63153010473 นางสาวชลธิชา ดําเนินผล
63153010474 นายไกรฤทธ์ิ นาคมรกต
63153010475 นายสุทธิรักษ� บุญช$วยรอด
63153010476 นางสาวสุภาวรรณ ไหมพรม
63153010477 นายณัฏฐ� กิตติเรืองระยับ
63153010478 นายพุฒิพงศ� สยมภาค
63153010479 นางสาวพิมพกาญจน� ภู$ประดับศิลปK
63153010480 นายนิรุสมัน เจะอาลี
63153010481 นายชัยยุทธ หมวดจันทร�
63153010482 นางสาวลดาวรรณ� อรุณโณทัย
63153010483 นางสาวเอื้อการย� ด$านชัยประเสริฐ
63153010484 นางสาวเนตรทราย บัวจันทร�
63153010485 นายจรัสภูมิ สัพโส
63153010486 นางสาวอาทิตยา ยอดใย
63153010487 นางสาวขจีวรรณ เตาวโต
63153010488 นางสาวป5ยะรัตน� สุขเอียด
63153010489 นางสาวกาญจนา หงษ�ทอง
63153010490 นางสาวอุษา จันทร�เอิบ
63153010491 นายสมชาย โสCะประจิน
63153010492 นายศุภเวช ไพนุพงศ�
63153010493 นางสาวดวงพร พรมบุญแก7ว
63153010494 นายณภัทร นันทสาโร
63153010495 นายเจตน�สฤษฎ์ิ ถนนแก7ว
63153010496 นางสาวจุฑาทิพย� หนูนอง
63153010497 นางสาวรัตนภรณ� แสงอรุณ
63153010498 นายนพรัตน� กาญจนันท�
63153010499 นายไซฟูเลาะ มะแซ
63153010500 นางสาวเจนจิรา สังมัน
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63153010501 นางสาวมะลิสา จันทร�เพชร
63153010502 นางสาวจิราภรณ� บัวทอง
63153010503 นายกฤษฎา ล$องชุม
63153010504 นางสาวชลธิรา สุทธิทอง
63153010505 นางสาวสาริศา ผอมดํา
63153010506 นางสาวพาตอนCะห� กาซอ
63153010507 นางสาวปานขวัญ เหมือนจันทร�
63153010508 นางสาวรายา ตันติเศรณี
63153010509 นางสาวชนิกานต� พรรษา
63153010510 นางสาวอินทิรา จรุ$งแก7ว
63153010511 นางสาวฟ5รร�ดาวส� ตูแวโซะ
63153010512 นายพงศ�พัทธ� ขุนบุรี
63153010513 นายประดิษฐ� เลิศชู
63153010514 นางสาวจิรวรรณ คงตุก
63153010515 นายชณาณัฐ สุวรรณโชติ
63153010516 นางสาวยามีละ ปาไหน
63153010517 นายวิทวัส ทองใย
63153010518 นางสาวณัฐณิชา ศึกหาญ
63153010519 นายอนุรักษ� หมัดเลียด
63153010520 นายภูมิพัฒน� โอมปาน
63153010521 นางสาวเสาวลักษณ� แก7วทอง
63153010522 นางสาวตุลยา กาสิกา
63153010523 นางสาวกนกอร จันทรวัฒน�
63153010524 นางสาววีรภัทรา สุริพงศ�
63153010525 นางสาวสิริทิพย� ตรีมณี
63153010526 นางสาวฐานิสรา เก้ือกูล
63153010527 นางสาวซาลีน$าฮ� เอกสุนทรวงศ�
63153010528 นางสาวลลิตภัทร ซ7ายขวัญ
63153010529 นางสาวสุภาวดี แซ$ซ่ืUอ
63153010530 นายดิษวัชร ลอแต
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63153010531 นางสาวทรรณรต คงสุวรรณ
63153010532 นางสาวจิรัฐิติกาล อดทน
63153010533 นางสาวฮัฟเซCาะ ดาโอCะ
63153010534 นายธนดล สตันหน็อด
63153010535 นายนาวาวี สะอะ
63153010536 นางสาวกาญจน�เศรษฐ� เสมรอด
63153010537 นางสาวอุไรวรรณ สังพิชัย
63153010538 นางสาวนูรมา มะสาแลCะ
63153010539 นางสาวเสาวลักษณ� แซ$โง7ว
63153010540 นายสุทธิรUักษ� แก7วพะวงค�
63153010541 นางสาวสุทธิกานต� ทิศสักบุรี
63153010542 นางสาวนิภาพร เลาะนะ
63153010543 นางสาวนิภาพรรณ� ปDกษานนท�
63153010544 นายอารีฟHนท� สาแลCะ
63153010545 นางสาวอนุจินต� เทพโยธิน
63153010546 นายอาหามะ ผูหาดา
63153010547 นางสาวฟาริดา บิลังโหลด
63153010548 นายอาฟาน เปาะหารง
63153010549 นางสาววรรณนิภา หมีนหวัง
63153010550 นางสาวอรอนงค� หนูมณUี
63153010551 นายบวรรัตน� บุญญาเดช
63153010552 นางสาวสุชาดา นุ$นคง
63153010553 นางสาวปณิดา เกตุพล
63153010554 นางสาวอุบลรัตน� บุปผา
63153010555 นายอาลีฟ สาแมง
63153010556 นางสาวคณิตา ช$วยรักษา
63153010557 นายนรินทร� บุญช$วย
63153010558 นางสาวอริสา สุวิทย�
63153010559 นายกัมปนาท ศรีริรัตน�
63153010560 นางสาวกิจติมา วงศ�ช$วย
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63153010561 นายภาณุเชษฐ� ไข$เพ็ชร
63153010562 นางสาวชุติวรรณ ยานะวิมุติ
63153010563 นายซารีฟ โตCะยอ
63153010564 นางสาวจันทนา ดําแก7ว
63153010565 นางสาวสมฤทัย สุวรรณหลิ่ม
63153010566 นางสาวฮุสนา มอน็อง
63153010567 นายสวิตต� ไชยยะ
63153010568 นางสาวคชาภรณ� รองเดช
63153010569 นายสันติภาพ เตCะปูยู
63153010570 นางสาวคณานุช ภาณุวัฒนากร
63153010571 นางสาวสิริมา สีระโก
63153010572 นางสาวสุภัสสรา ลิ้ม
63153010573 นางสาวซาฟHนา สาแม
63153010574 นางสาวยามิลCะ ยะโกบ
63153010575 นางสาวอัญชลี ทองสงโสม
63153010576 นางสาวอมลวรรณ สุระคําแหง
63153010577 นายภฤศ วิเชียรบุตร
63153010578 นางสาวอุมาภรณ� ยอดพุด
63153010579 นางสาวกาญจนี ลุ$นเซียะ
63153010580 นางสาวสินีนาถ ระเบียบธรรม
63153010581 นางสาวโยษิตา พระธาตุ
63153010582 นายมารุต หนูเริก
63153010583 นางสาวขนิษฐา ยุโสะ
63153010584 นายรังศิวุฒิ สูหวาหลํา
63153010585 นางสาวผกาพันธ� เพ็ชรรัตน�
63153010586 นายณัฏฐกิตต์ิ เผ$าชู
63153010587 นางสาวสุณิสา แก7วรุ$ง
63153010588 นางสาวป5วรา มณีนิตย�
63153010589 นางสาวเสาวลี ณตุ7ง
63153010590 นายณัฐพงศ� ภิรมย�หิรัณย�
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63153010591 นายเดชฤทธ์ิ ศิริพันธ�
63153010592 นางสาวนาดียา สาและ
63153010593 นายมะเฟาซี สะนิ
63153010594 นางสาวผ$องหล7า บุญโยดม
63153010595 นางสาวนารีรัตน� จิตเที่ยง
63153010596 นางสาวสูริยา ฮะดี
63153010597 นางสาวเย็นตา ย่ิงเจริญสมสุข
63153010598 นางสาวศุภวรรณ คล7ายสมบัติ
63153010599 นายอมรเทพ อุปถัมภ�
63153010600 นางสาวนะดา จอมสุริยะ
63153010601 นางสาวชยาณิช สถินท�
63153010602 นางสาวการีมะห� แวสะแลแม
63153010603 นางสาวผกาภรณ� เขจร
63153010604 นางสาวรอสนี ดอเลCาะ
63153010605 นางสาวเซาดะห� บินอาสัน
63153010606 นางสาวนัสเรCาะ แยนา
63153010607 นางสาวซูไรยา ไบเละ
63153010608 นางสาวมัตติกา คงพรหม
63153010609 นางสาวสุชาวดี เขียวเล$ง
63153010610 นางสาวอนัญญา สังข�ทอง
63153010611 นางสาวอรพรรณ ลูกหวาย
63153010612 นางสาวมาวารี จิสวัสด์ิ
63153010613 นางสาวเกศสุดา คงมี
63153010614 นางสาววารุณี ด7วงหนู
63153010615 นางสาวนูริดา สะแหละ
63153010616 นายธนกร ช$วยพันธ�
63153010617 นางสาวปณัฐดา พุฒจอก
63153010618 นายทิฆัมพร ว$องธวัชชัย
63153010619 นางสาวจันทกานต� ชูนาวา
63153010620 นางสาวเกศรินทร� พลับจีน
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63153010621 นายศักด์ิชัย จุลบุญญาสิทธ์ิ
63153010622 นางสาวอุดมลักษณ� รามทิพย�
63153010623 นางสาวศิริวิมล ชูเหล็ก
63153010624 นางสาวเรวดี ขุนไกร
63153010625 นางสาวซอลีฮCะ อาแย
63153010626 นางสาวอรพรรณ บุญโท
63153010627 นางสาวมาริสา สาและ
63153010628 นางสาวประโลมรัตน� ศรีเมือง
63153010629 นายธวัชชัย ชิตชลธาร
63153010630 นางสาวซูไฮบะห� สาเมาะ
63153010631 นางสาวยลระวี ดอเลาะ
63153010632 นางสาวภีราภัทร� เวชรักษ�
63153010633 นางสาววริศรา สุภัตราภรรณ�
63153010634 นายยุทธกร สืบจักษะ
63153010635 นายชาคริต แก7วเกตุ
63153010636 นางสาวปภาพินท� ยุงหนู
63153010637 นางสาวรอฮาน$า หนิสอ
63153010638 นางสาวพรพิมล อยู$นา
63153010639 นางสาวนูรีซาห� โตCะรูดิง
63153010640 นางสาวพัชราภรณ� เกตุพิมล
63153010641 นายธนบดี เจริญผล
63153010642 นายอรรถพร ศรีสุข
63153010643 นายฟDยรูซ อีบุC
63153010644 นายสาธิต รัตน�น7อย
63153010645 นายดรุสลาม หะยีสมาแอ
63153010646 นางสาวนิฮา นิจิ
63153010647 นางสาวนัฎศิมา สํามะเนี๊ยะ
63153010648 นางสาวธนภรณ� เพ่ิมสุข
63153010649 นายอานนท� ต$อพลธรรม
63153010650 นางสาวศุภาพิชญ� สิทธิวรารมย�
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63153010651 นายสุปราวีณ� ศรียกเอ7ง
63153010652 นางสาวกันต�ฤทัย สังข�แก7ว
63153010653 นายอัดนันต� อาแว
63153010654 นางสาวธนยพร แซ$พู$
63153010655 ว$าที่ร.ต.ทวีศักด์ิ แก$นทอง
63153010656 นางสาวณัฐลิน สุขการ
63153010657 นางสาวเบญจรัตน� ณ พัทลุง
63153010658 นางสาวศุภลักษณ� นุสุข
63153010659 นางสาวจิราพร ณรงค�รัตน�
63153010660 นางสาวปองลักษณ� รุ$งสวัสด์ิ
63153010661 นางสาวฟารีซาห� ลาเตCะ
63153010662 นางสาวมุขระวี ง$วนสน
63153010663 นางสาวลลดา ขุนไกร
63153010664 นางสาวรัชนี สงแสง
63153010665 นางสาวชลธิสา ทองดําริห�
63153010666 นายศุภชัย กลับดี
63153010667 นางสาวฟาตีเมาะ มะหะหมัด
63153010668 นางสาวศิริกาญจน� ราเหม
63153010669 นางสาวพรรัตน� แก7วทอง
63153010670 นางสาววีอาร�ม หะยีสะมาแอ
63153010671 นางสาวรัชนีกร ประสิทธ์ิศร
63153010672 นางสาวฐิติมา มีใจตรง
63153010673 นายรอเชด บูเดียะ
63153010674 นางสาวเอธิตา ศรีแก7ว
63153010675 นางสาวนําพร ว$องเจริญ
63153010676 นายสิทธิเดช แดงงาม
63153010677 นางสาวประภัสสร ศรีวารินทร�
63153010678 นางสาวมูรนา แมรอสะแม
63153010679 นางสาวฮาซามี ยาคอ
63153010680 นางสาวศวิตา พูลภิรมย�
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63153010681 นายอิรฟาน มะลี
63153010682 นางสาววธูสิริ ขาวสนิท
63153010683 นางสาวตรีรัตน� จิตติเลิศสกุลชัย
63153010684 นางจารุวรรณ รัตนไว7
63153010685 นางสาวภัทราพรรณ เอียดสีทอง
63153010686 นางสาวญาณิศา เกราะแก7ว
63153010687 นายอิกรอม หะยีเจะและ
63153010688 นายซุบกี อูเซ็ง
63153010689 ว$าที่ ร.ต.หญิงนัฐกานต� หนูประดิษฐ
63153010690 นายภาษิต ศรีวุ$น
63153010691 นางสาวแวฮานีซะห� หะยีสอเฮาะ
63153010692 นายธรรมนูญ กาเส็มสCะ
63153010693 นายฉัตวัสส� อรุณรุจิพันธ�
63153010694 นางสาวธนพร ปานเกิด
63153010695 นางสาวงามพิศ โพนงาม
63153010696 นางสาวเบญจมาภรณ� บุญสว$าง
63153010697 นายสุธี หมานเหล็ก
63153010698 นางสาวบุซรอ วาจิ
63153010699 นางสาวสุภาพร หัวแหลม
63153010700 นางสาวนูรีดา เด$นดารา
63153010701 นางสาวนูรีตา สาและ
63153010702 นางสาวภาวินัส วรรณะ
63153010703 นางสาวเสาวรี รัตนแก7ว
63153010704 นางสาวนุชจรี สุกใส
63153010705 นางสาวอิสราภรณ� ดิษฐสระพงศ�
63153010706 นางสาวอนุธิดา ด$าโอะ
63153010707 นางสาวศุติพร ธีรปDญญากิตติ
63153010708 นางสาววรรณา อุทรัง
63153010709 นางสาวรูฮานา หะยีอาแว
63153010710 นางสาวซารีนา มอซู
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63153010711 นางสาวจิตสุภา กิตยวัฒน�
63153010712 นางสาวจุฑามาศ ทองขาว
63153010713 นางสาวทัศรินทร� สั่นสท7าน
63153010714 นางสาวชิดชนก หนุนอนันต� 
63153010715 ส.ต.ท.อดิเทพ อินทร�ยอด
63153010716 นางสาววรารัตน� คงทอง
63153010717 นางสาวธันยพร มณีรัตน�
63153010718 นางสาวนูรฮัน วานิ
63153010719 นางสาวมูนา ดาลอ
63153010720 นางสาวพรหมพร พรหมนายก
63153010721 นายนิธินันท� บริสุทธ�
63153010722 นางสาวภิญญาพัชญ� ว$องกิตติศักด์ิ
63153010723 นางสาวณัฐิการ� ศรีวิไล
63153010724 นางสาวฮันนา หมัดอาดัม
63153010725 นางสาวฟHรดาวส� บือราเฮง
63153010726 นางสาวนริสรา หมีทอง
63153010727 นายมาหามะซาลัม อาแด
63153010728 นายภีรภัทร หานาปH
63153010729 นางสาวประภาพร บุญเหลา
63153010730 นางสาวยุวดี แก7วทอง
63153010731 นางสาวก่ิงแก7ว บุญมาก
63153010732 นางสาวรุสนิง ดามะ
63153010733 นางสาวธิดารัตน� เลี่ยนเส7ง
63153010734 นายจิรวัฒน� เกษม
63153010735 นางสาวปณิตา ขวัญแก7ว
63153010736 นางสาวป5ยะธิดา แซ$หว$อง
63153010737 นายวรพงศ� จันทร�สุวรรณรัตน�
63153010738 นายถิรัชฌ� ศรีมัง
63153010739 นางสาวนุสลีนา อาลีลูวี
63153010740 นางสาวสุธิดา นับถือบุญ
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63153010741 นางสาวภฤตา แสงศรี
63153010742 นางสาวอภิชญา จันทระ
63153010743 นางกนกวรรณ คงศักด์ิ
63153010744 นายศิลปชัย ภาชโน
63153010745 นางสาวซัลมา จงรักศักด์ิ
63153010746 นางสาวกมลรัตน� แขกไทย
63153010747 นางสาววิชชุดา เวชรังษีกุล
63153010748 นางสาวฮาลีเมาะ มูซอ
63153010749 นางสาวบุษยา ปDนยอด
63153010750 นางสาวภัทรานิษฐ� วรรณบวร
63153010751 นางสาวเจนจิรา หนูแก7ว
63153010752 นายภาณุวัฒน� สุขละ
63153010753 นางสาวณัฐณิชา ภู$เพชร
63153010754 นางสาวซาฮานาน� เหมอุดม
63153010755 นายชาญณรงค� เรืองช$วย
63153010756 นางสาวสารีพะ กอแลง
63153010757 นายวรเมธ หนูบรรจง
63153010758 นางสาวไลลา มะยีแต
63153010759 นางสาวฮัซนีดา สาและ
63153010760 นางสาวกุลจิรา จันทร�ทUิพย�
63153010761 นางสาวธัญนันท� ทองเต็ม
63153010762 นางสาวนูรซีดา เจCะเรCะ
63153010763 นางสาวอภิชญา วุ$นเฮง
63153010764 นายอนันต� บือราเฮง
63153010765 นายวัชรพงศ� บุญเกิด
63153010766 นางสาวเกศรินทร� ทองเอียด
63153010767 นางจิราภรณ� นวลศรี
63153010768 นางสาวซูยานา หะมะ
63153010769 นางสาวอิบตีซาม บาโฮะ
63153010770 นางสาวจุรี บุญราษฎร�
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63153010771 นางสาวอธิตา นิเจริญ
63153010772 นางสาววัลลภา พลแสง
63153010773 นางสาวจิราพัชร จันทโร
63153010774 นางสาวธินาวรรณ ชินพงศ�
63153010775 นางสาวสาปHนี ลือแมะ
63153010776 นายณัฐพงศ� แซ$อึ่ง
63153010777 นายวรากรณ� ใจชื้น
63153010778 นางสาวฑิตฐิตา พรหมทอง
63153010779 นางสาวอัสมา สันหมาน
63153010780 นางสาวพิราวรรณ มณีเนียม
63153010781 นางสาวมาณี เก7าเอี้ยน
63153010782 นางสาวกิตติยาภรณ� กันทอง
63153010783 นางสาวคอลีเยาะ ดาราวี
63153010784 นางสาววลัยลักษณ� ย่ิงล้ํา
63153010785 นางสาวสร7อยฟSา ซังชาสิทธ์ิ
63153010786 นางสาวธวัลหทัย อาวะโต
63153010787 นายป5ยะพงค� ยุ7งศิริ
63153010788 นางสาวนุรเมาะ ดือราแม
63153010789 นางสาวชลธิชา รักชน
63153010790 นางสาวชนิสรา กัญญาโพธ์ิ
63153010791 นางสาวปวริศา อินจักรแก7ว
63153010792 นางสาววรฤทัย ดิสสระ
63153010793 นางสุทธินี คล7ายเพชร
63153010794 นางสาวสุทธิษา พรหมจันทร�
63153010795 นางสาวทิพรัตน� ส$งแสง
63153010796 นายธนกฤต สุขโสภา
63153010797 นายหนึ่งบุรุษ โปฏกรัตน�
63153010798 นายสันติ ยุวเบญจพล
63153010799 นางสาวฟารีนะห� กรมอ
63153010800 นางสาวสุทธิดา วิจะสิกะ
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63153010801 นายอดิลัน ดามูซอ
63153010802 นายบวรศักด์ิ ชูแย7ม
63153010803 นางสาวทิพย�วดี หนองสุวรรณ
63153010804 นางสาวซูมัยยะห� เจะเลาะ
63153010805 นางสาวอารีนา แยนา
63153010806 นางสาวนาถชนก แสงวิสุทธ์ิ
63153010807 นางช$อผกา ฤทธิรัตน�
63153010808 ว$าที่ ร.ต.หญิงณัฐณิชา บุษบา
63153010809 นางสาวศุภนิดา เตชะวันโต
63153010810 นางสาวทรงพร บํารุงญาติ
63153010811 นางสาวรัตกานต� เดชชิต
63153010812 นางนาบีละห� วานิ
63153010813 นายรณฉัตร ช$องดารากุล
63153010814 นางสาวป5Xนมุก พูลแก7ว
63153010815 นางสาวพรสินี แสงชูติ
63153010816 นายกิตติพร สุวรรณมณี
63153010817 นางสาวสุอาภรณ� มะณีรุ$น
63153010818 นางสาวเพ็ญนภา ทองงาม
63153010819 นางสาวชนาธินาถ แซ$อุ7ย
63153010820 นางอัญชลี แย7มทอง
63153010821 นางสาวนิตยา ซะยานัย
63153010822 นางสาวนิฮูดา แวโดยี
63153010823 นายพีรภัทร ชูเอิน
63153010824 นางสาวเมย�สินี ศีลบุตร
63153010825 นางสาวสุทธินภา นัครามนตรี
63153010826 นางสาวจุฑาพร อินทร�ไชย
63153010827 นางสาวภัฌรธิดา ศรีสกุล
63153010828 นางสาวฟารีดา หวันตันหยง
63153010829 นายจารุเดช นะสุย
63153010830 นางสาวกฤชฎาพร สุวลักษณ�
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63153010831 นางสาวอัครณี สงแช7ม
63153010832 นายวรวิทย� แสงทวี
63153010833 นายพิชญ� อุดมเศรษฐ�สกุล
63153010834 นางสาวมูณีเราะฮ� เบ็ญโกบ
63153010835 นางสาวขวัญนภา โกมาสังข�
63153010836 นางสาวสุหัชชา หล$อศรี
63153010837 นายรัฐกร รอดทอง
63153010838 นายอุดมทรัพย� สุขมาก
63153010839 นางสาวมธุริน ฉิมล$องดํา
63153010840 นางสาวอัสมะห� ยานีระ
63153010841 นางสาวสุนันทา ปาโต
63153010842 นางสาวนูรอีมัน สะอิ
63153010843 นางสาวสุนันทา ปานเพ็ชร
63153010844 นางสาวอารียา แดเมาะ
63153010845 นางสาวนันทิกานต� สุวรรณะ
63153010846 นางสาวชนาธิป สุดเมือง
63153010847 นายศิวกร โสพิกุล
63153010848 นายรุสลัน เจะฮะ
63153010849 นางสาวแวปาตีเมาะ เจะปูเตะ
63153010850 นางสาวอรทัย วิสมิตนันท�
63153010851 นางสาวมานิตย� บิลลาเตCะ
63153010852 นางสาวซอฟHยCะ หมานละงู
63153010853 นายบิสมี ลาเตCะ
63153010854 นางสาววรรณพร ลิ่มมณีรัตน�
63153010855 นายกันตพงค� นกแก7ว
63153010856 นางสาวกัญญาภัค เกิดศิริ
63153010857 นางสาวผกากรอง ก่ีเจริญ
63153010858 นางสาวมุรณี เจะยะปาร�
63153010859 นางสาวสุมาวรรณ เกลี้ยงแก7ว
63153010860 นางสาวกุลภรณ� ก่ัวพานิช
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63153010861 นางสาวณัฐฐิณี ศรีธรรมการ
63153010862 นายวันอัสมีน มะเกะ
63153010863 ว$าที่ ร.ตอภิสิทธ์ิ มาดนนท�
63153010864 นางสาวศุภลักษณ� บุญคง
63153010865 นางสาวกฤตพร ทุมรัตน�
63153010866 นางสาวดรุณี สุขเกลี้ยง
63153010867 นางสาวรุสมีณีย� แสะเซ็ง
63153010868 นางสาวป5ยวรรณ แซ$นุ$น
63153010869 นางสาววิลาสินี เพ็ชรวรรณ
63153010870 นายพีรวัส งะสงบ
63153010871 นางสาวลักษิกา รัศมีอักษรสกุล
63153010872 นางสาวซีตีคอลีเยาะ โตะหะ
63153010873 นางสาวดวงกมล แก7วจันทร�
63153010874 นางสาวซูไวบะห� นิมฮา
63153010875 นางสาวรุจิรา สาระภี
63153010876 นายสุรเดช เทพเสาร�
63153010877 นายพันธุ�นภ คงจันทร�
63153010878 นางสาวมุนิตา เลาะสุหลง
63153010879 นางสาวประกายทิพย� วัตตธรรม
63153010880 นายเนติภูมิ บางชุมแพ
63153010881 นางสาวมัณฑนา ทองแก7ว
63153010882 นางสาวมุกดาวรรณ ทองมาก
63153010883 นางสาวนิสากร นิ่มนวล
63153010884 ส.ต.ท.วัชรพงษ� แก7วมณี
63153010885 นางสาวพัชริดา แก7วแหลม
63153010886 นางสาววรลักษณ� เสนรักษ�
63153010887 นางสาวสุดาทิพย� ทวีสุข
63153010888 นางสาวพรทิภา มณีรัตนวรกุล
63153010889 นายสัญฑัต แก7วแหลม
63153010890 นายวินัย มามะ

หน7า 363 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153010891 นางสาวอันจรา บุญหา
63153010892 นางสาวอุทัยวรรณ เส7งรอด
63153010893 นายธวัชชัย พันธุ
63153010894 นางสาวบุณฑริกา อีมํ่าดอสะ
63153010895 นางสาวพัชราภรณ� อินทสระ
63153010896 นางวรรณวิภา พัฒนพลชัย
63153010897 นายซาการียา กะลูแป
63153010898 นายธรรมชาติ ไตรพิพัฒน�
63153010899 นางสาวดวงพร โสลดชะ
63153010900 นางสาวยาวารี นิแฮ
63153010901 นางสาวรัศมีสุวรรณ ช$วยนุกูล
63153010902 นางสาวสุภาพร กนกเพ็ชร
63153010903 นางสาวเมทินี ทองเกต
63153010904 ว$าที่ ร.ต.จตุรภัทร เวชประสิทธ์ิ
63153010905 นางสาวกนกวรรณ บุญนา
63153010906 นางสาวกนกวรรณ แก7วเจริญ
63153010907 นางสาวอาจรีย� ทองหนู
63153010908 นายชาญณรงค� เจะสา
63153010909 นางจุฑารัตน� โกศล
63153010910 นายวรพัชร หนูฤทธ์ิ
63153010911 นางสาวสุทธิดา เขียวสCะ
63153010912 นางสาวยารีนี สะนิ
63153010913 นางสาวเขมิกา เลาหสกุล
63153010914 นางสาวสุมินตรา ขันปาน
63153010915 นายพงศ�ธร ทองบริสุทธ์ิ
63153010916 นางสาวกัญญ�วรา เวียงถานะ
63153010917 นางสาวอรวรรณ ต้ิงโหยบ
63153010918 นายวรากร โรสเรส
63153010919 นางสาวพรสวรรค� สุขเกลี้ยง
63153010920 นายธวัชชัย เพ็งบูรณ�
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63153010921 นางสาวศิริพร จันทร�ปทิว
63153010922 นางสาวจันทิรา บุญชนะ
63153010923 นางสาวปาณปภาดา ธรรมเวช
63153010924 นายปรณัฐ ณ ปานแก7ว
63153010925 นายชาญวิทย� ดิสโร
63153010926 นายอรรถชัย ช$างเรือ
63153010927 นางสาวป5ยะรัตน� จันทร�ส$งแสง
63153010928 นางสาวสดสี หนูสวัสด์ิ
63153010929 นายวีระ อารี
63153010930 ว$าที่ ร.ต.หญิงนุชรี แดงโชติ
63153010931 นายจตุพล ทรัพย�มาก
63153010932 นายศรัณย� อู$ไพบูลย�สิน
63153010933 นางสาวสิริกุล หนูประพันธ�
63153010934 นางสาวทิพรัตน� กังเจริญกุล
63153010935 นางสาววิรัตติการ มุนีกุล
63153010936 นางสาวนุรไอณีย� สุรพงษ�
63153010937 นางสาวฟาซีลา แซลีมา
63153010938 นายอันวา มะบากอ
63153010939 นางสาวสุจาริณี ลาภวงศ�
63153010940 นางสาวศิริพร นุ$นสองเมือง
63153010941 นางสาวกฤตยา บางเหลือ
63153010942 นางสาวเสาวภา ทิพย�จันทา
63153010943 นางสาวปาริฉัตร ขุนดํา
63153010944 นางสาวรัชนีกร เอี่ยมระยับ
63153010945 นายนริสกร ไชยวิก
63153010946 นางสาวพิมลมาศ นุ$นปาน
63153010947 นายเจษฎา ชูสุวรรณ
63153010948 นายจุฑาพล ใจดํารงค�
63153010949 นางสาวสุธาสิณี แก7วสมหนู
63153010950 นางสาวนงนุช บุญรัตน�
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63153010951 นางสาวกานต�สิริ อรุณลิ่มสวัสด์ิ
63153010952 นางสาวนูวัยดา ยามา
63153010953 นางสาวดวงกมล เลCาะแลCะ
63153010954 นางสาววณิชยา ธัมโชตัง
63153010955 นางสาวอรวรรณ อิสโม
63153010956 นายภาณุวัฒน� ดําช$วย
63153010957 นางสาวศุภมาศ เล$าสัม
63153010958 นางสาวปภาพินท� เรืองนิ่ม
63153010959 นางสาวอารียา แก7วบุญชู
63153010960 นางสาวกนกวรรณ ยอดทอง
63153010961 นางสาวนัจยวาร� โตCะประดู$
63153010962 นางสาวสาวียะห� สามารอเมาะ
63153010963 นางสาวปวีณา ทองนุ$น
63153010964 นางสาววิลาภรณ� กาแก7ว
63153010965 นางสาวอรญา สมศรี
63153010966 นางสาวชนกนาฏ เหล็กเมือง
63153010967 นายวิชยุตม� เสนาภักด์ิ
63153010968 นายนฐกร ณ สงขลา
63153010969 นางสาวดารณี โตCะเส็น
63153010970 นายนนทชัย แขกไทย
63153010971 นางสาวทิฆัมพร สุวรรณการณ�
63153010972 นางสาววิภาพร พุทธกูล
63153010973 นางสาวจิราพร กิตติกานต�กุล
63153010974 นางสาวรอฮานี จิตอมะซอ
63153010975 นางสาวสมฤดี วงศ�น7อย
63153010976 นายฮูไซฟH อูมา
63153010977 นางสาวขวัญจิรา อมรศุภกิจกุล
63153010978 นางสาวสาบีต7า หีมโตCะลCะ
63153010979 นางสาวเสาวนิตย� กุลประสิทธ์ิ
63153010980 นางสาวนันทวดี พูลแก7ว
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63153010981 นางสาวอัสรียา ยูโซะ
63153010982 นายเอกพงค� ปฐมวัฒนพงศ�
63153010983 นายอริสมันต� จิโอน
63153010984 นางสาวสราภรณ� สงวาริน
63153010985 นางสาวถนอมรัตน� ประไพอักษร
63153010986 นางสาวปณิดา มะเก้ือหนุน
63153010987 นางสาวภัฐธิตา ไฝพรม
63153010988 นายอนนท� ทิพกองลาด
63153010989 นางสาวณัฐนรี นิลละออ
63153010990 นางสาวธมลวรรณ แก7วศรี
63153010991 นางสาวสุดาทิพย� พรหมทอง
63153010992 นางสาวอธิชา บัวชื่น
63153010993 นายสากอวี สมาเฮาะ
63153010994 นางสาวนลิน ภูชงค�
63153010995 นางสาวทัศวรรณ ขาวทอง
63153010996 นางสาวจันทร�จิรา ใจสันทัด
63153010997 นางสาวกาญจนา ทองตราชู
63153010998 นางสาวมณฑิตา ตรีรานุรัตน�
63153010999 สิบตํารวจเอกกนกทร วงศ�แก7ว
63153011000 นางสาวนุจรี หนูสิงห�
63153011001 นางสาว�กรรณิการ� หะยีเปาะสา
63153011002 นางสาวยูวารียะห� แวกือจิ
63153011003 นายพิสิฏฐ� จันทรประดับ
63153011004 นางสาวสุวรรณา เตะ
63153011005 นางสาวปารีดา เภอเกลี้ยง
63153011006 นายบัซรี บาราเฮง
63153011007 นางสาวมารีณา สือรี
63153011008 นางสาวศุภาวรรณ ศิริพงศ�
63153011009 นายกาอับ เจCะเงCาะ
63153011010 นายสามารถ แหลCะหลCะ
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63153011011 นางสาวจันทร�จิรา สว$างโลก
63153011012 นางสาวบุญธิดา จันธนพัฒน�
63153011013 นายธัชธรรม� คงมี
63153011014 ว$าที่ ร.ต.หญิงไซน$า เทพมะคุณ
63153011015 นางสาวอีมาน สะมะแอ
63153011016 นางสาวลักขณา ซู$ระวัง
63153011017 นางสาวซารีน$า ลาเตCะบือริง
63153011018 ว$าที่ร7อยตรีก็อตดารี ขุนหลัด
63153011019 นายโอฬาร ศรีสวัสด์ิ
63153011020 นางสาววราภา เรืองดํา
63153011021 นางสาวศศนิภา สมจิต
63153011022 นางสาวรุ$งทิพย� เอียดเหล็น
63153011023 นางสาวสุพรรษา พุดช$วย
63153011024 นางสาวจิรวรรณ ศรีดี
63153011025 นางสาวญาณสร สุวรรณรัตน�
63153011026 นายวชิระ สาครินทร�
63153011027 นายประเสริฐ ลิมานิ
63153011028 นางสาวปุณรดา สังขพงค�
63153011029 นางสาวสุดีพร ภุมมานุลาภ
63153011030 นางสาวโนรียะห� เจCะโซCะ
63153011031 นางสาวภัทรวดี วรชาติณัฐพล
63153011032 นางสาวนิรมล ทองคํา
63153011033 นายวิสุทธ์ิ ศรีหมอก
63153011034 นางสาวนุจรินทร� ทิวคง
63153011035 นางสาวฮาเซียะห� เลาะเมาะ
63153011036 นางสาวธนภรณ� พรหมจรรย�
63153011037 นางสาวประภาวดี ท$ามสุณี
63153011038 นางสาวธัชพรรณ บุญธรรม
63153011039 นางสาวสวลี เทพส$ง
63153011040 นายพาวุธ เพชรรัตน�
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63153011041 นางสาวภูสุดา พ$วงพี
63153011042 นายแวลุกมัน เจะมะ
63153011043 นางสาวปานตา อาแด
63153011044 นายจตุรวัฒน� สันตะการ
63153011045 นายทวีศักด์ิ กรีไกรนุช
63153011046 นางสาวฮับเสCาะ น7อยทับทิม
63153011047 นายณัฐพล หมัดละ
63153011048 นางสาวอาสือมะ ดาแม
63153011049 นางสาวกามาล$า เกษา
63153011050 นายอดิรัญ อาแด
63153011051 นางสาวพัชราภรณ� หิรัญพันธุ�
63153011052 นางสาวภัทรา หนูน7อย
63153011053 นางสาวนูรีตา มามะ
63153011054 นางสาวศิริยากร ฤทธิเดช
63153011055 นายพัชรพล ศรียา
63153011056 นางญาณัจฉรา จันทร�ด7วง
63153011057 นางสาวปDณฑ�ชนิต สุขแสง
63153011058 นายธีรวัฒน� สุวรรณ�โพธ์ิสุทธ์ิ
63153011059 นางสาวพรไพลิน พรหมบุญแก7ว
63153011060 นางสาวนัสริน จูมิง
63153011061 นางสาวฟาซีรา บากอลี
63153011062 นางสาวอามานี ล$าบุรี
63153011063 นางสาวสามียCะ หะ
63153011064 นางสาวสุพรรณี ส$งเสริม
63153011065 นางสาวจุฑาพร จันทร�นาค
63153011066 นายซุลกีฟลี สะอิ
63153011067 นายอับดุลซาลาม ซําเซ็ง
63153011068 นางสาวอุสุมา บุญช$วย
63153011069 นายพฤฒิเชฐษ� ธีรกุล
63153011070 นางสาวกุสุมา ทองส$งแสง
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63153011071 นางกชพร บุตรมาตา
63153011072 นายพรระภีย� สีแก7ว
63153011073 นายธาวิน ธงไชย
63153011074 นายบูรฮาน สะหมะบู
63153011075 นายอันวา มิงมะ
63153011076 นางสาวฟารีลา มะลี
63153011077 นางสาวนาดียะ ปอเงCาะ
63153011078 นางสาวฮานีซะ หะระตี
63153011079 นางสาวไอนี สะหะเมCาะ
63153011080 นางสาวภาวิณี สุขสวัสด์ิ
63153011081 นางสาวศิริภรณ� งามเลิศ
63153011082 นางสาวศิรภัสสร เพชรชูช$วย
63153011083 นางสาวนูรวาตี สะแลแม
63153011084 นายโกษิต ศริวิลัย
63153011085 นางสาวป5ยะมาศ สังข�ปลอด
63153011086 นางสาวรุสวาตี ปอ
63153011087 นางสาวโรสมีนี ขะเด
63153011088 นางสาวพิชญา บุญละเอียด
63153011089 นางสาวซามีเราะห� บือซา
63153011090 นายกมลพันธ� พิชัยรัตน�
63153011091 นายศรัณยู คงศรี
63153011092 นางสาวจุฬารัตน� สมุทรจาง
63153011093 นางสาวภัทรวิรินทร� หมวดมณี
63153011094 นายแวอาลี เลาะยีเยาะ
63153011095 นายณัฐพล เอี่ยมปลัด
63153011096 นางสาววีรดา เหมือนทิพย�
63153011097 นางสาววิชญา โสบุญ
63153011098 นางสาวนภัส เจริญมาก
63153011099 นางสาวดวงกมล วิจิตรพันธ�
63153011100 นายอาซิป อูเซ็ง
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63153011101 นางสาวจุฑามาศ ตุลยสุข
63153011102 นางสาวบราเดีย หลังปูเตCะ
63153011103 นางสาวกาญจน�กมล โอวาท
63153011104 นายศุภวิชญ� พรหมเดช
63153011105 นายอิสมาแอล บาแม
63153011106 นายมะรอมือลี เจCะป5
63153011107 นางสาวเทียนมณี ทองบาง
63153011108 นางสาวณริสสา ป5ยะพงษ�
63153011109 นายวีรพงษ� ชูวิจิตร
63153011110 นางสาวปรียทัต นวลใย
63153011111 นางสาวพัชรี ศิริสวัสด์ิ
63153011112 นายฮาริส แวอูมา
63153011113 นายชัยยุทธ� พูลประเสริฐ
63153011114 นายฉัตรกมล คงจันทร�
63153011115 นายสหัส พลธา
63153011116 นายอับดลการีม นํายูรี
63153011117 นางสาวณัฐพิมล สุดทองคง
63153011118 นางสาวกมลชนก ศรีนวลเอียด
63153011119 นางสาวมายเดียน$า เปาะเลาะ
63153011120 นางสาวนุสรี พันทรกิจ
63153011121 นางสาวรอฮานา มะลีเลาะ
63153011122 นางสาวสิริรัตน� มากสง
63153011123 นางสาวรมณ�ธีรา ช$วยบํารุง
63153011124 นางสาวธัญธิยา ณ ไพรี
63153011125 นางสาวธันย�ชนก ชัยนันทาวิทักษ�
63153011126 นายสุรเชษฐ� บุญ แม7น 
63153011127 นางสาวนวรัตน� ทองรักขาว
63153011128 ว$าที่ร7อยตรีหญิงกรวิภา ชํานิธุระการ
63153011129 นายมูฮัมมะยากี อาเนาะกาแซ
63153011130 นางสาวฟ5รดาว เจะอาลี
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63153011131 นายปณวัตร อาดํา
63153011132 นางฮานาน ตอหา
63153011133 นายสุภนัย ตุกวุ$น
63153011134 นายอับดุลฟDตตะห� เวาะเยาะ
63153011135 นางสาวนิลาวรรณ ธรฤทธ์ิ
63153011136 นายกลวัชร แก7วประเสริฐ
63153011137 นางสาวรุสนา กะลูแป
63153011138 นางสาวอัญชลี อนันตโสภณ
63153011139 นางอุไรวรรณ อินริสพงศ�
63153011140 นางสาวซูรัยญา ดอเลาะ
63153011141 นายอาฟHฟ อาแว
63153011142 นางสาวธัญเรศ สงพะโยม
63153011143 นางสาวมาสือนะ กูเตะ
63153011144 นางสาวมัรดียะห� รู7เจน
63153011145 นางสาวป5ยดาว กิจบําเพ็ญ
63153011146 นางสุวรรณี บรรดาลทรง
63153011147 นางสาวรุ$งอรุณ กลิ่นสุคนธ�
63153011148 นายจักรกฤษณ� สุวรรณวงศ�
63153011149 นางสาวภรณ�ทิพย� เรือนต๊ิบ
63153011150 นางสาวสุธารา เมืองสง
63153011151 นางสาวพิริยะพร อ7อยหวาน
63153011152 นางสาวฟารีดCะ นุ7ยโสCะ
63153011153 นางสาวมุทิตา กาญจนรัตน�
63153011154 นางสาวพิมพ�อนงค� คงนวล
63153011155 นายนิติ ไพศาลโอภาส
63153011156 นางสาวสุวดี กลิ่นสุคนธ�
63153011157 นางนารีรัตน� ลัมพชวา
63153011158 นางสาวมูราณี อาลี
63153011159 นายมุสลิม สาอุ
63153011160 นางสาวเนต์ิ อัศวดารากร
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63153011161 นางสาวสุธิตา แวนาซา
63153011162 นางสาวฮาดียCะ หมันเบ็ญหมัด
63153011163 นางสาวสุมาลิน มามี
63153011164 นางสาวสิริกุล กรุงแก7ว
63153011165 นางสาวนภัสกร บัวมา
63153011166 นางสาวปาริฉัตร อุปถานา
63153011167 ว$าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ� กลิ่นสุคนธ�
63153011168 นายบดินทร� จินดาวัฒนวงศ�
63153011169 นางสาวนฤมล แก7วพรหม
63153011170 นางสาวกนิษฐ�ศิลปK เขียวดี
63153011171 นางสาวเบญญาทิพย� ฐิวิจิตร
63153011172 นางสาวอารียา ดะชง
63153011173 นางสาวฟDรฮานา ตูแวโซะ
63153011174 นางสาวสุลฮา ปุโรง
63153011175 นางสาวพนิดา ประชุมทอง
63153011176 นางสาวจิรารัตน� บุญส$งค�
63153011177 นางสาวชนิกานต� ขุนราม
63153011178 นางสาวสุกัญญา จันทร�บาลใจ
63153011179 นางสาวศิริกัลยา ขลิบเงิน
63153011180 นางสาวบวรรัตน� แก7วคง
63153011181 นางสาวชัญญานุช ตรีครุธพันธ�
63153011182 นางสาวศุภาพิชญ� แก7วหนู
63153011183 นางสาวจุฑามาศ เทพทอง
63153011184 นางสาวดวงใจ บุญทิก
63153011185 นายรอพีอิน คอลออาแซ
63153011186 นางสาวสุภาพร นวลเจริญ
63153011187 นางสาวณัฏฐธิดา เกลี้ยงหวาน
63153011188 นางสาวคอลีเยาะ เจะโหน
63153011189 นางสาวกมลชนก คงอินทร�
63153011190 นางสาวนฤมล บุญแม7น
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63153011191 นายชนัฐพงศ� จันทรภาส
63153011192 นางสาวอาภัสรา เอียดปุ\ม
63153011193 นางสาวปฏิพัทธ� ไชยพันธุ�
63153011194 นางสาวฮาดีลา สาอิ
63153011195 นายธีรนัย เจริญพานิช
63153011196 นางสาวพิมประกาย บุญเจริญ
63153011197 นางสาวฐิติมา วงศ�สวัสด์ิ
63153011198 นางสาวรอกีเยาะ อาแวเซาะ
63153011199 นางแวแย โสะเด็น
63153011200 นางสาวชิดชนก ทองหนู
63153011201 นายชวมน ทองส$งโสม
63153011202 นางสาววรวีร� คีรีเดช
63153011203 นายวิทยา เมืองทัง
63153011204 นางสาวต$วนซูรายา อาเบต
63153011205 นางสาวรัตนา วิเชียร
63153011206 นางสาวขนิษฐา พวงมาลัย
63153011207 นางสาวศิริพร สมทอง
63153011208 นางสาววรรณี ตอหิรัญ
63153011209 นางสาวสุทธิดา แสงอําไพ
63153011210 นางสาวสุดาวรรณ� ทิ้งปากถํ้า
63153011211 นางสาวอรุณกมล บุญทัศโร
63153011212 นางสาวอัญชลี คงพริก
63153011213 นางจารุวรรณ หมัดจันทร�
63153011214 นางสาวปรีชญา สรรศรี
63153011215 นายอาดีนัฐ ปะลาวัน
63153011216 นางสาวพรชนก รัดไว7
63153011217 นางสาวญาสุมินทร� พรมแก7ว
63153011218 นางสาววราภรณ� ศรีสุวรรณ
63153011219 นายคณิต ซุ7นห7อง
63153011220 นางสาวกมลลักษณ� สุริยาพิทักษ�
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63153011221 นางสาวกมลชนก ชุ$มชื่น
63153011222 นางสาวสุธาทิพย� ดีสกูล
63153011223 นางสาววิยะดา บิลยะแม
63153011224 นางสาวซีตีฟาตีฮะห� มะ
63153011225 นางสาวจิรารัตน� ท7ายวัง
63153011226 นางสาวปฏิมา นาราวัน
63153011227 นางสาวพิไล ประดิษฐ�ธรรม
63153011228 นางสาวหฤดี แก7วใส
63153011229 นางสาวสุพรรษา สุดสวาด
63153011230 นายนนทกิจ วิสุทธิชานนท�
63153011231 นางสาวชุติมณฑน� ขุนหมวก
63153011232 นางสาวนิสรีน หะยีดาโอCะ
63153011233 นางสาวนูรอัยณีย� เจCะแต
63153011234 นางสาวกชกร บุญศิริ
63153011235 นางสาวฮุสนา เจCะมะ
63153011236 นางสาวธัญญลักษณ� โยมศิลปK
63153011237 นายอิบรอฮิม ยูโซะ
63153011238 นางสาวนิสรินทร� กูวิง
63153011239 นางสาวรมย�ชลี บุญแย7ม
63153011240 นายอินทัช เอี่ยมโอภาส
63153011241 นางสาวเบญญาพร บุญถาวร
63153011242 นางสาวอนิส สาแม็ง
63153011243 นายภัทรชัย วังอนานนท�
63153011244 นางสาวอัสนี แกสมาน
63153011245 นางสาวฟารีดา สาและเลCาะ
63153011246 นายพลศริน สาระวิโรจน�
63153011247 นายสิทธิกร แสงประดับ
63153011248 นางสาวอชรพร หมวกทอง
63153011249 นางสาววิไลภรณ� เด็ดดวง
63153011250 นางสาวฟาเดีย บุญแถม
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63153011251 นายยุทธการ ม7องพร7า
63153011252 นายอับดุลอาซีม เศะ
63153011253 นางสาวตรีชฎา อาลัดีมัน
63153011254 นายนภัทร จันทลักขณา
63153011255 นายมรุเดช แก7วลาย
63153011256 นางสาวอภิญญา ทองดีเลิศ
63153011257 นายหัสมนอีม เฮาะมะ
63153011258 นางสาวสีตีอาแอเสCาะ เจCะเตะ
63153011259 ว$าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ� สังข�ขาว
63153011260 นายธิติสรร เพ็ญนวลออง
63153011261 นางสาวโศภนิศ ว$องบุณยรัตน�
63153011262 นางสาวบุษยมาศ แก7วสุขผ$อง
63153011263 นางสาวพิชญ�นรี คันฉ$อง
63153011264 นางสาวหทัยภัทร ชลยุทธโยธิน
63153011265 นายวรวิช สหายรักษ�
63153011266 นายธนาวิทย� ศิริภักด์ิ
63153011267 นางสาวํลักขณา เกษม
63153011268 นางสาวณัฐปภัสร� ขันทกะพันธ�
63153011269 นางสาวอริศรา ขวัญขํา
63153011270 นางสาวสมิตานัน หน$อสุข
63153011271 นางสาวจิดาภา หนูสมตน
63153011272 นางสาวจันทิมา ขําคม
63153011273 นางสาวอัจฉรา เรืองแก7ว
63153011274 นางสาวฟ5ตระฮ� ยาสาลี
63153011275 นางสาววาสนา หยีสัน
63153011276 นางสาวณัฐธิดา ศรีสมโภชน�
63153011277 นางสาวอารีรัตนI เนาว�สุวรรณ
63153011278 นางสาววีรพันธ� แซ$ต่ัน
63153011279 นางสาวซอลีฮะห� เด็งแวลี
63153011280 นางสาวกัซฮาฟHซา เปาะจิ
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63153011281 นางสาวเจนจิรา พะสริ
63153011282 นางสาวมณีมนฑ� บุษบน
63153011283 นางสาวธิตินาฏ วงสวัสด์ิโสด
63153011284 นางสาวพาอีซCะ สาแม
63153011285 นางสาวอัจฉรา หม่ืนอาจ
63153011286 นางสาวอัลวานี ดามุง
63153011287 นางสาวนุชวรา จ$าวิสูตร
63153011288 นางสาวกัณห�ชรี ทองแกมแก7ว
63153011289 นางสาวสุนีตา มะ
63153011290 นางสาวธนัญญา กันตังกุล
63153011291 นางสาวอิลฮัม ดือราแม
63153011292 นางสาวเสาวลักษณ� เกตุพงษ�พันธ�
63153011293 นางสาวสุภาวดี สุวรรณโณ
63153011294 นางสาวเบญจมา ราชสง
63153011295 นางสาวจันทร�จิรา สมศิริวิริยเดช
63153011296 นางสาวมุกอันดา โตCะอิด
63153011297 นางสาวยามีละ หมัดชูดชู
63153011298 นางสาวศรีพินิจ มีชนะ
63153011299 นางสาวอาวาติฟ สาและ
63153011300 นางสาวนิตยา รอดแก7ว
63153011301 นางสาวนิซูรัยนี กูโนะ
63153011302 นางสาวดารียา หมีนกาด7า
63153011303 นางสาวมูรนี มามะ
63153011304 นางสาวพัทธ�หทัย สิงห�อินทร�
63153011305 นายณฤทธ์ิ จันทร�เดิม
63153011306 นางสาวชลฐิชา ทองบุญ
63153011307 นางสาวซอฟHยะฮ� เอ็มบุตร
63153011308 นางสาวชลธิพร ผลพฤกษา
63153011309 นางสาวกมลวรรณ โชติรัตน�
63153011310 นางสาวลดาวัลย� ชูรัตน�
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63153011311 นายเดโช แสงเอียด
63153011312 นางสาวอัสมาอุ� ธรรมรักษา
63153011313 นางสาวติณณมินทร� แก7วประสิทธ์ิ
63153011314 นางสาวจุฑามาศ สวัสด์ิรักษา
63153011315 นางสาวณัฐสิมา ณ ดํา
63153011316 นางสาวกฤตติยา แก7วประดับ
63153011317 นางสาวจุฑาทิพย� ศิริไชย
63153011318 นางสาวอรธิดา ทองชูใจ
63153011319 นางสาวฉันทิตา สังข�ศิริ
63153011320 นางสาวจารุมน ติกเเก7ว
63153011321 นางสาวอัสมาร� กอแน็ง
63153011322 นางสาวเกวลิน สีจันทร�
63153011323 นางสาวเพ็ญจุลี ไชยยะ
63153011324 นางสาวนาตะช$า เหมมันต�
63153011325 นายโชคชัย ชูช$วย
63153011326 นายฟาร�โรจณ� หะยีอาโด
63153011327 นายณภัทร ชุติวัฒนวงศ�
63153011328 นางสาวเจนจิรา เกษสุริยงค�
63153011329 นางสาวสุณีย� นาราวัน
63153011330 นายสมศักด์ิ แก7วบัว
63153011331 นางสาวนูไรฮาห� อาบู
63153011332 นายยุทธนา แก7วประกอบ
63153011333 นางสาวมัสนี ยูโซะ
63153011334 นางสาวนูรีซา ดือราแม
63153011335 นางสาวนิอัสลินดา ดรอแม
63153011336 นางสาวชนัทดา โชติกรณ�
63153011337 นางมุมีนะห� สูหลง
63153011338 นายอานนท� อโนทิพย�
63153011339 นางสาวอชิรญา เทพแข
63153011340 นางสาววชิรญาณ� วงศ�บํารุงเทวี
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63153011341 นายศิริพงค� ติวงค�
63153011342 นางสาวหทัยชนก เสาร�ไชย
63153011343 นางสาวเจCะมูนีเราะห� แซะอาหลี
63153011344 นางสาวมินต�ตราทิพย� ไทรงาม
63153011345 นายอัลซอรัล ดอฆอ
63153011346 นางสาวณัฐธิดา สายชุมพันธ�
63153011347 นางสาวสากีตะห� ฮาแว
63153011348 นางสาวจาฏdพัจน� สุขพล
63153011349 นางสาวสุธิดา ร$มสกุล
63153011350 นายวงศธร จันทร�ศิริ
63153011351 นายประกฤษฎ์ิ ใหมแก7ว
63153011352 นางสาวหัสยา นพสุวรรณ�
63153011353 นางอลีนา บูหัส
63153011354 นางสาวรุ$งนภา ดําแก7ว
63153011355 นางสาวญดาพร ย้ิมแก7ว
63153011356 นางสาวจารุวรรณ สิทธาชีวานนท�
63153011357 นายเกียรติศักด์ิ ยอดแก7ว
63153011358 นางสาวพชรกร เต็มรัตน�
63153011359 นางนวณัฐ สาเลง
63153011360 นางสาวปรัชญา หนูช$วย
63153011361 นายอิลเลียส ดอเลาะ
63153011362 นายเจริญชัย จันสุข
63153011363 นางสาวโยไวฟอล ชายเหตุ
63153011364 นางสาววริศรา สุขวิสุทธ์ิ
63153011365 นางสาวนัสรู มูซอ
63153011366 นายทวีลาภ สังข�สุวรรณ
63153011367 นางศิริเพ็ญ ส$งแสง
63153011368 นายนิรัตติศัย อุไรรัตนา
63153011369 นางสาวนูรี เหมรัญ
63153011370 นางสาวนิภารัตน� จันทร�แก7ว
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63153011371 นายสิทธิกร ดิษกรวรางนุกุล
63153011372 นางสาวศิริพร อําไพ
63153011373 นางสาวซาฮูรี เจะหะ
63153011374 นางสาวกรกนก บุญมรกต
63153011375 นายกิตติศักด์ิ ค7าข้ึน
63153011376 นางสาวรัชนีกร กล$อมเสนาะ
63153011377 นายนราวิชญ� เลิศชัยพัฒนกุล
63153011378 นายวัชระ ใจบุญ
63153011379 นางสาวกัญญารัตน� ธัญนิธิดล
63153011380 นางสาวนารีมCะ ลาเตCะ
63153011381 นางสาวศศิธร ขันนา
63153011382 นางสาวณัฐฐาภรณ� เหมทานนท�
63153011383 นายภูมิพัฒน� เกิดบัวเพชร
63153011384 นางสาวฐานิต เก7าเอี้ยน
63153011385 นายศุภชัย ตรีทัศน�
63153011386 นายธีรวีร�U สอและ
63153011387 นางสาววันวิสา มหารงค�
63153011388 นายภูธเนศ ทองหนู
63153011389 นางสาวปภศรา หนูแก7ว
63153011390 นางสาวสาวิตรี แก7วหนู
63153011391 นายม่ิงขวัญ แซ$โฮ
63153011392 นางสาวสุวัยบะห� ปาแนจะกะ
63153011393 นางสาวนิศารัตน� สมบูรณ�ประเสริฐ
63153011394 นายวิทวัส เรืองยศ
63153011395 นางสาวศุภิสรา พรหมมา
63153011396 นางสาวจิราพร ปานนิ่ม
63153011397 นางสาวพิมพ�ผกา ซุ7นจ7าย
63153011398 นางยมนาจ จันทมุย
63153011399 นางสาวพัชรี ราชพิบูลย�
63153011400 นางสาวสุธาทิพย� นวลนิ่ม
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63153011401 นางสาวณัฐพร เอียดฉิม
63153011402 นายยศวิศักด์ิ เชษฐศิริพงศ�
63153011403 นายจตุรวิทย� บุญญโส
63153011404 นายสิทธิพงษ� บุตรคง
63153011405 นางสาวอนุสรา นวลปาน
63153011406 นางสาวสุธาสินี ชูมนต�
63153011407 นายไพบูลย� ไกรสูรศรี
63153011408 นางสาวแวฟารีดา เจะลี
63153011409 นางสาวมารินา ภัยเนียม
63153011410 นางสาวพาฎีลา สะอุ
63153011411 นางสาววนิสา แก$นจันทร�
63153011412 นางสาววิชชุดา ชนะสิทธ์ิ
63153011413 นางสาวขนิษฐา จิตณรงค�
63153011414 นางสาวอมรรัตน� คงสุวรรณ�
63153011415 นางสาวจลิสา กาลออง
63153011416 นายประพนธ� ชุตินธร
63153011417 นางสาววีรยา สุขสว$าง
63153011418 นางสาวสราสินี อุสมาน
63153011419 นางสาวนุชนาฏ ไชยณรงค�
63153011420 นางสาวเจนจิรา เพ็ชรสุวรรณ�
63153011421 นายจักรกฤษณ� ชื่นกลิ่น
63153011422 นางสาวพรพิมล กลิ่นสุวรรณ�
63153011423 นายยุทธศักด์ิ ชัยสวัสด์ิ
63153011424 นางสาวนูรสีลา อาแว
63153011425 นางสาวเกษศิรินทร� รักล7วน
63153011426 นายพิพัฒน�พล สุวรรณละออง
63153011427 นางสาวผุสดี เก้ือจันทร�
63153011428 นางสาวพิมพ�วลัญช� สุวรรณคีรี
63153011429 นางสาวไลลา หัสการดี
63153011430 นางสาวซาวีน$า บือแน
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63153011431 นายไฟซอล เย็ง
63153011432 นายชิษณุพงศ� ลีวานิชย�
63153011433 นายธีรชัย สุขะปณะ
63153011434 นายกิตติพจน� แสงมณี
63153011435 นางสาวอัสมา ดอหลCะ
63153011436 นางสาวพัฒฐริณัฐ หัสนะชัย
63153011437 นางสาววันอัสหมCะ แวนาแว
63153011438 นางสาวฟาร�ทิน มะดิง
63153011439 นางสาวฮาซีมี วาจิ
63153011440 นายจตุรงค� โทบุรี
63153011441 นางสาวกรกมล เหมหมัด
63153011442 นางสาวนิกามีลา นิกะจิ
63153011443 นางสาวสุทธินี คชรัตน�
63153011444 นางรัตนาภรณ� ศรีสุข
63153011445 นางสาวอภิสรา แก7วเส7ง
63153011446 นางสาวปาริชาติ ไชยพล
63153011447 นายซูฮัยมีน สาและ
63153011448 นางสาวกนกวรรณ สาลีโรจน�
63153011449 นางสาวพิกุล สุพนาม
63153011450 นายอนันต� หวังถึก
63153011451 นางสาวยารียะห� เจะยะ
63153011452 นายอับดุลอาซิซ แม
63153011453 นางสาวกวิสรา ทองมี
63153011454 นางสุธิตา ยุโซะ
63153011455 นายพัลลภ ชั้นบัณฑิต
63153011456 นายพงษ�นุวัฒน� พรมหมดํา
63153011457 นางสาวกานต�พิชชา บินตาเอบ
63153011458 นางสาวคะนึงนิจ ชูชิด
63153011459 นายทวีชัย รอดชะนะ
63153011460 นางสาวกาญจนา หงษ�ทอง
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63153011461 นางสาวโซฟHยะห� เจCะมามะ
63153011462 นางสาวรัตนาภรณ� แดงดี
63153011463 นายจารุวัฒน� แท$นเงิน
63153011464 นางสาวรุ$งนภา แสงแก7ว
63153011465 นายสราวุธ คงทอง
63153011466 นางสาวสุวรรณา ฉาดหลี
63153011467 นางสาววราภรณ� สืบเหม
63153011468 นางสาวต$วนบากิร อัลอาตัส
63153011469 นางสาวปDณฑารีย� อวยจินดา
63153011470 นางสาวธารารัตน� ทองย7อย
63153011471 นางสาวโนรอายนา สแลแม
63153011472 นางสาวเพชราภรณ� บุญเลิศ
63153011473 นางสาวนิตยา อ$อนทอง
63153011474 นางสาววนบุษปK รักษ�วงศ�
63153011475 นางสาวรอฮีมะห� หามะ
63153011476 นางสาวฮาซานี ดุลเลาะ
63153011477 นายชิติพัทธ� ชุมประศาล
63153011478 นายธานินทร� ทองเพ่ิม
63153011479 นางสาวเขมจิรา สุขสวัสด์ิ
63153011480 นายกิตติชัย พานิช
63153011481 นางสาวรุสนา ยูโซะ
63153011482 นางสาวภคอร จันบุญเรือง
63153011483 นางสาวกนกนาฎ จุลสุวรรณ
63153011484 นางสาวอินอาม ยูโซะ
63153011485 นางเสาวลักษณ� เหลาะเหม
63153011486 นางสาววาสิตา ดอเลCาะ
63153011487 นายปารินทร� ฤทธ์ิทอง
63153011488 นางสาวสิริลักษณ� เก้ือวงค�
63153011489 นายสุพัฒน� แซ$ท7าม
63153011490 นางสาวยุวิตา ทุ$ยอ7น
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63153011491 นายฤทธา มาสกูล
63153011492 นางสาวชลธิชา เหล็มปาน
63153011493 นางสาวพรธีรา ชูสุวรรณ
63153011494 นางสาวศิริรัตน� บุญชู
63153011495 นางสาวยานิตา ขาวผ$อง
63153011496 นายธีระวัฒน� ใหม$จุ7ย
63153011497 นางสาวสุทัตตา แก7วกล7า
63153011498 นางสาวบุสริน สอมัน
63153011499 นางสาวลูไฮดา สาอะ
63153011500 นางสาวบิสมี มูซอ
63153011501 นางสาวกานต�ชนิต วิทยนันท�
63153011502 นายปฏิวัติ ขวัญฤกษ�
63153011503 นางสาวมัดดีฮะห� เซCะ
63153011504 นางสาววรัญญา หรนจันทร�
63153011505 นางสาวจิราพร ดีด7วยชาติ
63153011506 นางสาวอัสมา ฮะยีบิลัง
63153011507 นางสาวศิริรินทร� ต7องเซ$งก่ี
63153011508 นายฮัมดี เจะเฮาะ
63153011509 นายสิทธิโชค บัวเนียม
63153011510 นายภูสิทธ์ิ ช$างผุด
63153011511 นางสาวอัมรา เกตุระหงษ�
63153011512 นายอับดุลเลาะห� เด$งนุ7ย
63153011513 นายวีรชัย ฉุ7นเขา
63153011514 นางสาวณัฐกานต� หีมหมัด
63153011515 นางสาวขนิษฐา สุวรรณการณ�
63153011516 นายบัณฑิต แขวงเมฆ
63153011517 นางสาวรอซีลา สะมะแอ
63153011518 นางสาวจุรีพร คมขํา
63153011519 นางสาวณัฐฐิญา มณีโชคชูโรจน�
63153011520 นางสาววาสนา ทองทา
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63153011521 นางสาวศุภสินี พราหมณพันธุ�
63153011522 นางสาวนันทวัน เจCะอารง
63153011523 นางสาวจิราภา เจริญผล
63153011524 นางสาวจิราภรณ� รัตนเหม
63153011525 นายอัลอามีน เหล็มเลCาะ
63153011526 นางสาวกนกกาญจน� พันธ�เศรษฐ
63153011527 นางสาวนารีมาน บราเฮง
63153011528 นายอดิสรณ� ดอเลาะ
63153011529 นางสาวปDทมาภรณ� จันทการักษ�
63153011530 นายอายุ อามิง
63153011531 นางรอบียะห� เจCะมิงบือแม
63153011532 นายมุสลิมีน กาซอ
63153011533 นางสาวสมฤดี จินตาคม
63153011534 นางสาวณิภารัตน� โกสินโท
63153011535 นายจตุรนต� จิตต�เจตน�
63153011536 นางสาวสุกัญญา ทองคํา
63153011537 นายศักด์ิดา บิลอะหลี
63153011538 นางสาวชญานิศ ปล7องไหม
63153011539 นางสาววิระพร ดิสระ
63153011540 นายนิสิต อินทมะโน
63153011541 นางสาวไอรดา มะสมัน
63153011542 นายวิชัย หนูทัด
63153011543 นางสาวดวงฤทัย พาวิชัย
63153011544 นายคมสัน เพ็ชรเจริญ
63153011545 นางสาวบรรณรต มีษา
63153011546 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณศิลปK
63153011547 นางสาวปรียาภรณ� ก้ิมเส7ง
63153011548 นางสาวกนกวรรณ อินทร�สมบัติ
63153011549 นางสาวณัฐศิมา สุวรรณชาตรี
63153011550 นางสาวอามีเนCาะ อิหมํ่าเหม
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63153011551 นางสาวกวินธิดา จันสมคง
63153011552 นางสาวนารีรัตน� เจCะและ
63153011553 นางสาววิภาวดี สารธรรม
63153011554 นายอนุทิพย� จันทร�โชคทวี
63153011555 นายกันตพงศ� ไชยถาวร
63153011556 นายบัสรี เกปDน
63153011557 นางสาวดีน$า รังสรรค�
63153011558 นางสาวชลิตา พรหมชาติ
63153011559 นางสาวอัจฉรีย� คงเมือง
63153011560 นางสาวอาอีชะฮ� จิใจ
63153011561 นางสาวธาวินี เพชรศรายุธ
63153011562 นายธวัชชัย ส$งเสริม
63153011563 นางสาวกานต�ชนิต สุทธินนท�
63153011564 นางสาวณัฏฐพร จันทร�เพชร�
63153011565 นางสาวสุธิดา เสียงเพราะ
63153011566 นางสาวปรารถนา เสาเพชร
63153011567 นางสาวนันทิดา บุญเลี้ยง
63153011568 นางสาวชนกานต� ศรีสวัสด์ิ
63153011569 นางสาวจิราภัส จินดาศักด์ิ
63153011570 นางสาวชลิตา ขวัญเก้ือ
63153011571 นางสาวณัชชารีย� เพชรกาฬ
63153011572 นางสาวเกสรา เครือเตียว
63153011573 นางสาวปDทมา ดุลยกุล
63153011574 นางสาวฟ5รซาน$า ละไบแด
63153011575 นางสาวซะกีนะฮ� บูหัด
63153011576 นางสาวจิราภรณ� เมืองรื่น
63153011577 นายยะยา กียะ
63153011578 นางสาวอมราวดี ทองคง
63153011579 นางสาวปDญญาพร ทองสุวรรณ
63153011580 นายฮาซัน เจCะเตะ
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63153011581 นางสาวอาซีซะ ย่ีเส7ง
63153011582 นางสาวสิรภัทร ไชยพันธ�
63153011583 นางสาวรี้เยาะ เพ็งเทพ
63153011584 นางสาวนาถตยา ชื่นเจริญ
63153011585 นายรวิวงศ� ร$วมพรภาณุ
63153011586 นางสาวอรระวี นุ$นนิล
63153011587 นางสาวปรานี คงอินทร�
63153011588 นายอับดุลอาซิส หะมะ
63153011589 นางสาวละออง แก7วมณี
63153011590 นางสาวแวรอปHอCะ ซอเด็ง
63153011591 นายป5ยะชัย แก7วทอง
63153011592 นางสาวปราณี อาหวัง
63153011593 นางสาวฮายาตี มะเซ็ง
63153011594 นางสาวภัททิยา ยะฝา
63153011595 นางสาวภัทราภรณ� ทองเรือง
63153011596 นายวรวิทย� รักษาแก7ว
63153011597 นางสาวโซไรดา โสCะหวัง
63153011598 นายสมชาย สิทธิกุล
63153011599 นางสาวชนกณ�พรรณ ยัญญะจันทร�
63153011600 นางสาวฐิมาพร สังข�ทอง
63153011601 นางสาวนิออน แก7วลูก
63153011602 นายเกตุ ว$องกุลจิรัฏฐิติ
63153011603 นางสาวชุติมาส นุ7ยจินดา
63153011604 นางสาวพัสตราภรณ� ศรีประสม
63153011605 นางสาวจุฑารัตน� ประมะโน
63153011606 นางสมายะ สูกาเกาะ
63153011607 นางสาวซานีซา ดือราฮิง
63153011608 นายอดิลัน หะยีลาเปะ
63153011609 นางสาวรอสีดา ดาโอะ
63153011610 นางสาววรดา เจCะอาลี
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63153011611 นางสาวอริษา ทองชุ
63153011612 นายอนุพงศ� อัศววรกาญจน�
63153011613 นางสาวนัจมีย� เปาะเยะ
63153011614 นางสาวอาริสา สุวรรณชาตรี
63153011615 นางสาวดวงระวี เพ็ชรรัตน�
63153011616 นางอุทุมพร รัตนวงศ�กฤตานน
63153011617 นางสาวอนัญญา เพ็ชรรัตน�
63153011618 นางสาวเยาวเรศ เดิมหลิ่ม
63153011619 นางสาวพรศิริ บัวศรี
63153011620 นางสาวณัฐกัญญา เจียะสถิตย�
63153011621 นางสาวมินตรา ขานโบ
63153011622 นายนเรศ สมชื่อ
63153011623 นางสาวศิริกัลยา ไชยมณีรัศมี
63153011624 นางสาวทิพยวรรณ เพ็ชรหวน
63153011625 นางสาวซุรียาณี อาบูวะ
63153011626 นางสาวสุทธิกานต� หลีเพ่ิมสุข
63153011627 นางสาวปรางค�ทิพย� แต7มทอง
63153011628 นางสาววลัยพร บุญยรัตน�
63153011629 นางสาวพรชิตา ชาญณรงค�
63153011630 นางสาวกนกวรรณ วรรณโร
63153011631 นางสาวนภาพร แทนบุตร
63153011632 นางสาวโซเฟHยนี ซาแม
63153011633 นางสาวมณีทิพย� พลภักดี
63153011634 ว$าที่ร7อยตรีศตายุ เพชรยอด
63153011635 นายชนาธิป มินสิน
63153011636 นางสาวฐิติรัตน� หอจตุรพิธพร
63153011637 นายวิศรุต คํานับ
63153011638 นายชวกร วงศ�ฤคเวช
63153011639 นายสิปปภาส เสาะสุวรรณ
63153011640 นางสาวอุทัยวรรณ อ7นขาว
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63153011641 นางสาวอัสมา สันบูกา
63153011642 นางสาวนฤมล ชูจันทร�
63153011643 นางสาวธัญจิรา หวานแก7ว
63153011644 นางสาวพัชรา กุมพัน
63153011645 นางสาววิชิดา ทองแดง
63153011646 นางสาวอาอีมานห� อาลี
63153011647 นางสาวนิจวรีย� ฉวี
63153011648 นางเนตร วิลัย พูลเนียม 
63153011649 นางสาวฐิติรัตน� คลังน7อย
63153011650 นางสาวนิภาดา นวลใย
63153011651 นางสาวปาริชาติ จันทร�ทอง
63153011652 นางสาวแพรรพี ข$ายม$าน
63153011653 นายพาณิชย� เกตุชาติ
63153011654 นางสาวซาลูวา กูดู
63153011655 นางสาวอริสรา จิตณรงค�
63153011656 นางสาวอัญชลี นิมะ
63153011657 นางสาวกานต�ชนิกา งามสุด
63153011658 นางสาวสุคนธา ศรีพรม
63153011659 นายชินวัฒน� นกเพ็ชร�
63153011660 นางสาวเมธาพร ชาวลี้แสน
63153011661 นางสาวรุสนานี มะตาจะแส
63153011662 นายนภดล จันวิไชย
63153011663 นางสาวเบญจรัตน� นวนกลับ
63153011664 นางสาวกิUตติยา วิจิตร�
63153011665 นางสาวอารีญา หีมเบ็ญสัน
63153011666 นางสาวฐิติรัตน� แสงสุบรรณ�
63153011667 นางสาวภัทรานิษฐ� จิตรณรงค�
63153011668 นางสาวจีรภัทร� บัวแก7ว
63153011669 ว$าที่ร7อยตรีหญิงญาฎามาศ พรหมอักษร
63153011670 นางสาวดาราวรรณ จันทร�โพธ์ิ
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63153011671 นางสาวกูซารีฟะ สตอหลง
63153011672 นางสาวกิตติมา บูชาพันธ�
63153011673 นางสาวสุธิดา แก7วแดง
63153011674 นายอดิศร รัตนเสถียร
63153011675 นางสาวนูเรีย มามะ
63153011676 นางสาวอาริซา ยังปากน้ํา
63153011677 นางสาวกมลชนก ฤกษ�ดี
63153011678 นางสาวนูรฮาฟHซา ดือเระ
63153011679 นางสาวเพ็ญรัชนี วังเเพ็ชร�
63153011680 นางสาวณิชารีย� ไกรรักษ�
63153011681 นางสาวซากีเราะ ซาลีซิง
63153011682 นางสาวสิริพร บุตรเจริญ
63153011683 นางสาวอัญจิรา แจ7งกระจ$าง
63153011684 นางสาวศิริพร อริยวัฒนวงศ�
63153011685 นายโกศล ไชยนุรักษ�
63153011686 นางสาวเกวลี อมแก7ว
63153011687 นางสาวสุณิสา ขนิษฐารัตน�
63153011688 นายตะวัน เผือกผ$อง
63153011689 นางสาวมีฟเดีย โวCะ
63153011690 นางสาวชนาธิป โสพินธุ�
63153011691 นางสาวธนภรณ� อุดมรัตน�
63153011692 นางสาวปาวีณา ลิ่มมิตร
63153011693 นายวรรณรัตน� คชรัตน�
63153011694 นางสาวชุติมา รัตนะโอภา
63153011695 นายกิตติศักด์ิ เหมือนพะวงศ�
63153011696 นางสาวธัญญารัตน� ทองแคล7ว
63153011697 นางสาวธมลวรรณ คงพูล
63153011698 นางสาวจริยา ราชนุ7ย
63153011699 นายเฉลิมรัตน� รัตน�น7อย
63153011700 นายสุวัชรพงษ� เดชมาก
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63153011701 นางสาวภัทริกานต� บุญฤทธ์ิ
63153011702 นางสาวแวนาปHซะห� อาแว
63153011703 นางสาววันทนีย� อินทรัตน�
63153011704 นางสาวอาซีละห� เจCะเละ
63153011705 นายสมพงค� มากเพ็ง
63153011706 นางสาวรอฮีมCะห� ดินอะ
63153011707 นางสาวณัฐกานต� สุขรุ$ง
63153011708 นางสาววันวิสาข� ชัยวิชาชาญ
63153011709 นางสาวมาริสา มอหาหมัด
63153011710 นางสาวชีวาพร ทองหอม
63153011711 นางสาวนริศรา แบนกอย
63153011712 นางสาวกอบทรัพย� แสงจันทร�
63153011713 นางสาวอโนรีฮัน เปาะจิ
63153011714 นางสาววรรณกนก นานอน
63153011715 นายดุลพินิจ ลิ่วรุ$งโรจน�
63153011716 นางสาวอมิตตา อาดจร
63153011717 นางสาวอัสวาณี วาแต
63153011718 นางสาวครองขวัญ หนูดํา
63153011719 นางสาวณัฐปภัสร� โตCะขวัญแก7ว
63153011720 นางสาวภูริชญา ถาวโรจน�
63153011721 นางสาวอัมพิรา มามะ
63153011722 นายเฝาซี ล$าเตCะ
63153011723 นางสาวหทัยชนก กาละวงศ�
63153011724 นางสาววรินทร�ลดา หมาดสะ
63153011725 นางสาวสุพรรณี ทองวิเชียร
63153011726 นางสาวเบญจมาศ เพชรพุดทอง
63153011727 นายมะฮาซัน เปาะฮะ
63153011728 นางสาวสุธินี เก7าซ7วน
63153011729 นางสาวมนต�นภา บุญสิทธ์ิ
63153011730 นางสาวซัลมา สุขมาศ
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63153011731 นางสาวซาตีลา ปะสะกอ
63153011732 นางสาวภัทริน ทองสมบูรณ� 
63153011733 นางสาวโซเฟHย ยะโงะมะ
63153011734 นางสาวธิรารัตน� ทองสา
63153011735 นางสาวพันธิวา พลันสังเกตุ
63153011736 นายวิราพงค� ศรีประวรรณ�
63153011737 นางสาวสาลามCะ หมาดหมาน
63153011738 นางสาวฟาตีฮะ แวอีแต
63153011739 นางสาวมนัสนันท� ศรีบรรจง
63153011740 นางสาวรุสนาณี ปาตี
63153011741 นางสาวฮันนา สุตี
63153011742 นางสาวพิมพิกา ทองทิพย�
63153011743 นางสาวฟารีดา หีมชูด
63153011744 นางสาวนารีสา สาแม
63153011745 นางสาวธิดารัตน� นกแก7ว
63153011746 นางสาวสัตตกมล บาสนุง
63153011747 นายศุภชัย สิทธิมาท
63153011748 นางสาวจันทร�อุมา พันธ�จิตร
63153011749 นายธนศักด์ิ เปาะทอง
63153011750 นางสาวอัจจิมา สาม$าน
63153011751 ว$าที่ร.ต.หญิงมณฑา ฉายห7อง
63153011752 นางสาวนูรฮูดา มูซาและ
63153011753 นางสาวพรวิมล ชาวสวน
63153011754 นางสาวสุไฮลา แวอุเซ็ง
63153011755 นางสาวชมนาด ศรประสิทธ์ิ
63153011756 นายอัสมาน นิมะ
63153011757 นายคมกฤช สุวรรณ มณี
63153011758 นางสาวแวรูฮานา กาโฮง
63153011759 นายฮัมดี ยามือโลCะ
63153011760 นางสาวอริสา ชูจิตร
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63153011761 นางสาววาสนา จันทร�สุวรรณโณ
63153011762 นายพลาธิป ชัยสุข
63153011763 นางสาวปารณีย� สุขลิ่ม
63153011764 นางสาวอานาตี อูมูดี
63153011765 นางสาวสุรินทรา รัตตมณี
63153011766 นายวิทยา เรืองรื่น
63153011767 นางสาววฬัจจิมา อัดโดดดร
63153011768 นายสมาน บือราแง
63153011769 นางสาววรัญชลี สุขกาญจนะ
63153011770 นางสาวนูรมา อาบูเล็ง
63153011771 นางสาวเวธกา จันศร
63153011772 นายประชา ธรรมรังษี
63153011773 นายฮาลัน หูเขียว
63153011774 นางสาวภริดา เวชกระจาย
63153011775 นางสาวหทัยชนก ศาลางาม
63153011776 นางสาวสุภาพร ช$วยจันทร�
63153011777 นางสาวสุธิชา ราชพงศ�
63153011778 นางสาวพัชรินทร� ศิริรักษ�
63153011779 นางสาวซันมาร� ลูกสะเดา
63153011780 นางสาวดาราลักษณ� ซ่ือสกุล
63153011781 นางสาวพรรนิภา สุวรรณจันทร�
63153011782 นางสาวอังคนางค� กกแก7ว
63153011783 นางสาวกฤติกา เอียดเจริญ
63153011784 นางสาวซูรัยญา โตะหะ
63153011785 นางสาวศุภนิดา ดวงจินดา
63153011786 นางสาวอติกานต� เพ็ญนุกูล
63153011787 นายคาลิลอิบรอฮีม หมาดทิ้ง
63153011788 นางสาวกันตา หนูแก7ว
63153011789 นางสาวอัสวาตี สะมะแอ
63153011790 นางสาวธิดารัตน� รักจันทร�
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63153011791 นางสาวกฤษณา สุขสุวรรณ
63153011792 นายวิวัฒนา ปลัดอิ่ม
63153011793 นายสังกิจ พันธุเวทย�
63153011794 นางสาวธนิตดา ดินอะ
63153011795 นายณัฐพล หลีหมาด
63153011796 นางสาวณัฐริกา สุวรรณรัตน�
63153011797 นางสาวภโวทัย เอียดแก7ว
63153011798 นางสาววราภรณ� ภักด์ิกําเลา
63153011799 นางสาวภาชิณี อุทัยรัตน�
63153011800 นายกีรติ เทพสุวรรณ
63153011801 นางสาวธันยานี ปุนทะมุณี
63153011802 นางสาวสุดารัตน� วรรณปทุมจินดา
63153011803 นายชยังกูร ขุนสวัสด์ิ
63153011804 นายพงศ�เทพ สุวรรณโณ
63153011805 นางทยากร พัฒนาศรีรัตน�
63153011806 นางสาวศิริลักษณ� ทองเสน$ห�
63153011807 นางสาวฟายียะห� เจCะหะ
63153011808 นายนวรัตน� ตันติธัญญพงษ�
63153011809 นางสาวกันศิญา พิทักษ�ศรีทอง
63153011810 นางสาวธิดารัตน� ประกอบ
63153011811 นายภาณุพงศ� สุทธิวรพันธ�
63153011812 นางสาวฟาตีฮะห� บากา
63153011813 นางสาวธันย�ชนก พรหมบุญแก7ว
63153011814 นางสาวฮาฟHซะห� สะมะแอ
63153011815 นางสาวนิซีเยาะ ดอเลาะ
63153011816 นางสาวตาลีเกาะ สาและ
63153011817 นายอับดุลรอพา สาและ
63153011818 นางสาววาสนา สายทอง
63153011819 นางสาวปาตีเมCาะ บือราเฮง
63153011820 นายณัฐสิทธ์ิ รัตนะ
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63153011821 นางสาวสิริวรรณ สุวรรณโก
63153011822 นางสาวศศิธร คงเพ็ชร
63153011823 นางสาวกัUญญาวีร� เหมเดโช
63153011824 นางสาวดวงกมล ชุมช$วย
63153011825 นางสาวอรนิภา นุ$นทอง
63153011826 นางสาวนลินภัสร� กิตติอัครศรีกุล
63153011827 นางสาวสิริภา สินดุกา
63153011828 นางสุดธิรัก ธนะโชต์ิเดโช
63153011829 นางสาวอาลียาห� หมัดเหลาะ
63153011830 นางสาวการีหมCะ แวนะไล
63153011831 นางสาววรรณทกาญจน� เอียดเหตุ
63153011832 นางสาวกนกกาญจน� เกลี้ยงสง
63153011833 นายอัฟฟาน มะเเซ
63153011834 นางสาวสุวิชชา นาคช$วย
63153011835 นายรัตภูมิ พูลชุม
63153011836 นางสาวนูรูลฮูดา อาลีลาเตCะ
63153011837 นางสาววารีซะห� อุเซ็ง
63153011838 นายสมศักด์ิ แซ$หลี
63153011839 นายเสาวพล ศรีมหาดไทย
63153011840 นายอาลีฟ อับดุลเลาะ
63153011841 นายดลการีม หมะยิ
63153011842 ว$าที่ ร.ต.มูฮําหมัดไซฟู เจะมูดอ
63153011843 นางสาวสุกาญจนา แซ$หว$อง
63153011844 นายปDฐพงศ� พาลีกัณฑ�
63153011845 นางสาวกาญจนา พะริกะ
63153011846 นายรุสมัน ดะแซสาเมาะ
63153011847 นายสุนทร ใช7ธูปทอง
63153011848 นางสาวธัญทิพย� ติระพัฒน�
63153011849 นายปDญญาสิทธ์ิ นิคะ
63153011850 นางสาวรอหานา ปูเตะ

หน7า 395 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153011851 นางสาวเบนาซีร� หลงสลํา
63153011852 นายมารีกี มะแซ
63153011853 นางสาวซารีน$า จะจ7า
63153011854 นายภัทรพงศ� บุญฤทธ์ิ
63153011855 นางสาวกันยากานต� ศรีชูทอง
63153011856 นายพงศ�ปณต ปาฐะสุวรรณ
63153011857 นางสาวอังสิยา อะหลี
63153011858 นายอับดุลหน7าเสด สุระเจียร
63153011859 นางสาวรอยฮาน สาและ
63153011860 นางสาวศตภร วิชยุตม�ชยางกุล
63153011861 นายอามีน วานิ
63153011862 นางสาวชนนิกานต� เอี่ยมเศวต
63153011863 นางสาวสุมัยรีย� มรรคาเขต
63153011864 นางสาวสุไฮลา กาเซ็ง
63153011865 นางสาวจิตรสินี มุสิกโร
63153011866 นางสาวชนิดา สกุลหรัง
63153011867 นางสาวพาตีฮะห� กอตอบารู
63153011868 นางสาวอรวี ไหมพรม
63153011869 นางสาวจินดารัตน� ขุนชิต
63153011870 นางสาวฟาซีลา ตาเยCะ
63153011871 นายภาคภูมิ จันทร�เต็ม
63153011872 นางสาวอริสรา เจริญขวัญ
63153011873 นางสาวชนิดา พูลสวัสด์ิ
63153011874 นางสาวมานิตา พรหมรัตน�พรรณ�
63153011875 นายอัศม�เดช สินสุภะ
63153011876 นางสาวจันทร�จิรา สะเล$
63153011877 นางสาวชุติมา สกล
63153011878 นางสาวสุกัลยา พันธุรัตน�
63153011879 นางสาวซารีนา บาเงะ
63153011880 นางสาวกนกวรรณ เรืองศรี
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63153011881 นายธนัช อินทรสุข
63153011882 นางสาวนูรีฮัน วิชา
63153011883 นายเกษม สาบวช
63153011884 นางสาวสาธิดา ศรีรุจี
63153011885 นางสาวรัชชประภา ชูช$อ
63153011886 นางสาวนาไฮดา เด็ง
63153011887 นางสาวสีตีรอกีเยาะ ยูโซะ
63153011888 นางสาวรัศมีดาว แซ$ลิม
63153011889 นางสาวฉันท�พิตา พลด7วง
63153011890 นางสาวสุดารัตน� วังพล
63153011891 นางสาวซาลมี สือนิ
63153011892 นายณรงค� อุ$นนวล
63153011893 นางสาวสกาวรัตน� รัตนะ
63153011894 นางสาวจุฑามาศ สอนทอง
63153011895 นางสาวชาดา สุวรรณ�
63153011896 นางสาวพัฒน�นรี ปูหลิด
63153011897 นางสาวธัญลักษณ� รินสวัสด์ิ
63153011898 นายฮานาฟH มูซอ
63153011899 นางสาวอาริสรา หมัดเจริญ
63153011900 นายอักรอม ดือราแม
63153011901 นางสาวอาพิชยา ฤทธ์ิเทวา
63153011902 นางสาวชลดา ดีละมัน
63153011903 นางสาวศิรัณยภัฎ จําปาสิทธ์ิ
63153011904 นางสาวภูษณิศา รักกลิ่น
63153011905 นางสาวจิตาภา รัตโณภาส
63153011906 นางสาวอุมาพร เสน$หา
63153011907 นางสาวหทัยรัตน� หนูปาน
63153011908 นางสาวสุจิตรา ศรีชุมภู
63153011909 นางสาวอภิญญา ชุมจุล
63153011910 นางสาวอังคณา สุขเกิด
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63153011911 นางสาวทิตยา หมัดแสละ
63153011912 นางสาวป5ยะธิดา อินทร�สังข�
63153011913 นางสาวสุดธิดา แสงทอง
63153011914 ว$าที่ร7อยตรีหญิงสุกัญญา ไชยรัตน�
63153011915 นายวิทยา สิงห�จันทร�
63153011916 นายนฤนาถ วีระโสภณ
63153011917 นางสาวชาภิณี อุปถัมภ�
63153011918 นางสาวนันท�ณรัณ ธนินทร�ณพงศ�
63153011919 นายรวีโรจน� สุขวัฒนโชติ
63153011920 นางสาวเมริน ด7าดา
63153011921 นางสาวมัชฌิมา ไชยภูมิ
63153011922 นางสาวจินดารัตน� ชูชิด
63153011923 นางโซเฟHย ดาแลหมัน
63153011924 นายภัคพล ไตรวรรณ
63153011925 นางสาวนัซเราะห� บินอูมา
63153011926 นายดุลการิม เจCะเกาะอูเซ็ง
63153011927 นางสาวชุติกาญ แพงปอ
63153011928 นางสาวสุนิสา พริกคง
63153011929 นางสาวศิริลักษณ� แสงกุล
63153011930 นางสาวกันต�ฤทัย ช$วยวงศ�
63153011931 นางสาวจันทรา มหาวิจิตร
63153011932 นางสาวกันติยา ดีนและ
63153011933 นางสาวคคนานต� ชูละเอียด
63153011934 นางสาวฮาฟHนา แซมะแซ
63153011935 นางนวลจุฑา รัศมีอร$ามวงศ�
63153011936 นางสาวสุกัญญา ลูกคง
63153011937 นายพีรวัฒน� บุญแนบ
63153011938 นางสาวณัชชา อิ่มใจหาญ
63153011939 นายรอเศรษฐ� ศรียาลอ
63153011940 นางสาวภริกา เพชรบุญวรรโณ
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63153011941 นางสาวพิธัญญา ธรรมสระ
63153011942 นายซิดีกี อุสมา
63153011943 นางสาวสร7อยทิพย� ทองมา
63153011944 นางสาวรุ$งวัลยา ลาไหน
63153011945 นายธวัชชัย เสียมไหม
63153011946 นายอาหามะ ดอเลาะ
63153011947 นางสาวสุไรยา การะวรรณ
63153011948 นางสาวพัชรา สิงเนี่ยว
63153011949 นางสาวสาฟHยCะ เจCะมะ
63153011950 นางอานีซะห� ริทธ์ิโต
63153011951 นางสาวลลิตา สุขภาษารี
63153011952 นายโอษิษฐ� บัณฑิตกุล
63153011953 นางสาวฟาซียะห� แวอาลีมาแย
63153011954 นางสาวกัญกมลลักษณ� ทองบุญ
63153011955 นางสาววรงค�พร กาลวงค�
63153011956 นางสาวอิงธิดา หลับจันทร�
63153011957 นายณกรธนัท ทองไซร7
63153011958 นายรุซนี หละตํา
63153011959 นางสาวสุนันทา สันอี
63153011960 นางสาวซัลซาบีล แมเราะ
63153011961 นางสาวซอบรียะห� ป5
63153011962 นางสาวอภิชยา ลาภินี
63153011963 นายสุธิสาร ศรีธนสาร
63153011964 นางสาวสุลัยลา สอระมัน
63153011965 นางสาวมัทวัน เม$งช$วย
63153011966 นางสาวภัทราวดี พะสริ
63153011967 นางสาวหทัยทิพย� ฆังมณี
63153011968 นางสาวนุสรา แดงคง
63153011969 นายอัสมาน อูมา
63153011970 นางสาวกุลนันท� เนาวรัตน�
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63153011971 นางสาวนิชา ชอบทํากิจ
63153011972 นางสาวณัฐกาญดา ด7วงอ$อน
63153011973 นางสาวณัฐธยาน� มียัง
63153011974 นางสาวศศินาถ มาศวิวัฒน�
63153011975 นางสาวศิวพร ขุนอักษร
63153011976 นางสาวสุไวบะห� ยูโซะ
63153011977 นางสาวอามีนา อิตัน
63153011978 นางสาวนูรฮาฟHซCะ สาอิ
63153011979 นายอิลฮัม แวนาลี
63153011980 นางสาวเมธาวี ประดับแสง
63153011981 นางสาวปรียานุช วงมุสิก
63153011982 นางสาวสกาวฟSา บําเรอจิตต�
63153011983 นางสาวนาบีละห� ลาเตะ
63153011984 นางสาวอาทิตยา สอนคง
63153011985 นางสาวนลินัสม� บุณโยดม
63153011986 นางสาวมารีหยํา มาราสา
63153011987 นางสาวสุกาญดา มัธยันต�
63153011988 นางสาวหฤทัย คําเจริญ
63153011989 นางสาวนาซีฟะห� สกุลดิเยาะ
63153011990 นางสาวจรัสศรี บกสวาทชา
63153011991 นางสาวฐิตาภา แตงตาด
63153011992 นางสาวรัชรี นวลเพชร
63153011993 นางสาวสุดารัตน� ศิลปมณี
63153011994 นางสาวกวินนุช กวินกาจกุล
63153011995 นายอภิรักษ� ยีขุน
63153011996 นางสาวนาตยา อินทสุวรรณ�
63153011997 นางสุพัตรา คะโมระวงค�
63153011998 นายอรรถวิทย� บุญรัศมี
63153011999 นางสาวอัจจิมา ชูเชิด
63153012000 นางสาวนูรอาซีกิง อารง
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63153012001 นางวินิดา เพชรประทุม
63153012002 นางสาวราตรี เจCะเลาะ
63153012003 นางสาวราตรี ด7วงหมุน
63153012004 นางสาวสรวีย� สุดสวาท
63153012005 นางสาวธัญญารัตน� เก้ือสุวรรณ
63153012006 นางสาวสุดาเดือน สระทอง
63153012007 นายอับดุลฮาเล็ม เปาะอีแต
63153012008 นายฤทธี ปานเพชร
63153012009 นางสาวจารุวรรณ แก7วรัตนา
63153012010 นางสาวเยาวเรศ หนูมาก
63153012011 นางสาวทิพย�วรรณ เพชรตีบ
63153012012 นางสาวธัญญรัตน� เพ็ชรมาก
63153012013 นางธัญญรัศม� แก7วกาษร
63153012014 นางสาวกนกกาญจน� ว$องธวัชชัย
63153012015 นางรัชฎาภรณ� สมสุข
63153012016 นายอนุภัทร ง$วนสน
63153012017 นางสาวอะรีนา บินโตCะหีม
63153012018 นางสาวสุภาภรณ� สงเกตุ
63153012019 นายสันดุสิต สมกําลัง
63153012020 นางสาวภัทรนันท� บุญหาว
63153012021 นางสาวสุมนมาสย� เกษตรสมบูรณ�
63153012022 นางไพรินทร� พรมสี
63153012023 นายมูฮําหมัด มูดอ
63153012024 นางสาวฟาซานะห� มามะ
63153012025 นางสาวมูนีเราะห� สาแม
63153012026 นางสาวอาซียะห� อับดุลลาเตCะ
63153012027 นางสาวลลิตภัทร สุขสกุล
63153012028 นางสาวสุทัตตา ชาญแท7
63153012029 นางสาวอัญชุลี ช$วยเรือง
63153012030 นายฟDดลี ดือเระ
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63153012031 นายกรกฎ เชาว�พาณิชย�เจริญ
63153012032 นางสาวอาทิตยา สารไสยา
63153012033 นายสุรวิทย� ประสิทธิสร
63153012034 นางปทิตตา วิชิตศศิกุล
63153012035 นางสาวกิตติญา นาสนิท
63153012036 นายอาซีด หมัดอะดํ้า
63153012037 นายอนุชา หลํายCะ
63153012038 นางสาวเบญญาภา ทีปรักษพันธุ�
63153012039 นางสาวสุชาดา สุขสวัสด์ิ
63153012040 นางสาววรางคณา ทองสาย
63153012041 นางสาวลลิตา สังข�แจ7ง
63153012042 นางสาวณัฐมน เมืองสุข
63153012043 นางสาวนัฐธิกา พรหมสุทธ์ิ
63153012044 นางสาวศศิประภา มีทอง
63153012045 นางสาวรอกาซCะ บูแล
63153012046 นางสาวแวตอฮีเรCาะห� กุเวกามา
63153012047 นางสาวนภัสศรันย� โอชาอัมพวัน
63153012048 นายทรงศร จันทรสุวรรณ
63153012049 นางสาวมัชฌิมา สุจริตธุระการ
63153012050 นางสาวณัฎฐพร ผาสุภาพ
63153012051 นางสาวแพรวรรณ เต็มเปHXยม
63153012052 นางสาวมลศิริ จันทร�อินทร�
63153012053 นางดารุณี มาลี
63153012054 นางสาวชุติมณฑน� สงปราบ
63153012055 นายสาทิส ทองบุญเรือง
63153012056 นางสาวโซเฟHย หะยีบูละ
63153012057 นายมะนุรดิน เจCะโสCะ
63153012058 นางสาววีรวรรณ เต$าทอง
63153012059 นางสาวสุภาพร ชูมณี
63153012060 นางสาวทัศนา ถาวรสุข
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63153012061 นางสาวเกณิกา เสนาคชวงค�
63153012062 นางสาววันฟาลีดา บือราเฮง
63153012063 นางสาวครองขวัญ สบานแย7ม
63153012064 นายพันฤทธ์ิ ธรฤทธ์ิ
63153012065 นายอดิศักด์ิ มากทอง
63153012066 นางสาวสุพรรษา หนูสุวรรณ
63153012067 นางสาวคอลดา สาและ
63153012068 นายไพสิฐ กิตต�ธนาฒย�
63153012069 นางสาวจรรย�สมร จันทวงศ�
63153012070 นายอารีฟ สาและ
63153012071 นางสาวอรพรรณ พ7นภัย
63153012072 นางสาวนุรห�ฮูดา แวมานCะ
63153012073 นางสาวมาดีฮะฮ� ตือรCะ
63153012074 นายชนสรณ� ผจงสาลีปDญญา
63153012075 นายจารุกิตต์ิ ช$องสมบัติ
63153012076 นางสาวป5ยาณี แดเบาะ
63153012077 นางสาวนิธนภา สิทธิสุทธ์ิ
63153012078 นางสาวนวิษา พรมขาวทอง
63153012079 นางสาวทิพวัลย� สุขยอด
63153012080 นางสาวสาวิตรี เรืองรอง
63153012081 นางสาวเจนจิรา แซ$จุ$ง
63153012082 นางสาวปวีณ�สุดา หวันสมัน
63153012083 นายอัฟฟDน สะมะแย
63153012084 นางสาวยูริหนา ต้ิงโหยบ
63153012085 นางสาวสมฤดี วงษ�สวัสด์ิ
63153012086 นางสาวชนิสรา คงพูน
63153012087 นางสาวสุชานรี เชาว�ชะตา
63153012088 นางสาวป5ยมาศ ลิมป5ติ
63153012089 นางสาวธิญาดา ภัทรวิเศษกุล
63153012090 นางสาวปDทมา เพ็ชรนุ7ย
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63153012091 นางสาวมัณฑนา วุฒิวงศ�
63153012092 นางสาวธีนิดา หมะประสิทธ์ิ
63153012093 นางสาวศศิวิภา ชอบชื่น
63153012094 นางสาวจันทร�ทิพย� ศรีพงศ�
63153012095 นางสาวพจนารถ ป\วนปDXน
63153012096 นางสาวทิพย�วรรณ จอนเอียด
63153012097 นายปฐมพงษ� จ้ิวจวบ
63153012098 นางสาวอาซียัน กูโน
63153012099 นางสาวฟ5รดาวซ� เงCาะ
63153012100 นางสาวฮาวา มัจฉา
63153012101 นางสาวจันติมา เกล7ามณี
63153012102 นางสาวฐิตาภา ขวัญทอง
63153012103 นางสาวอลิษา ราชสงค�
63153012104 นายวีรวิทย� เมืองมณี
63153012105 นายมูฮัมหมัดสาหารูดิง ยามิง
63153012106 นางสาวสุธิดา พรหมเอียด
63153012107 นางสาวรุสนัน ตามาโระ
63153012108 นางสาวฮูไรเราะ เหมรา
63153012109 นายอาฟHส โลCะดิง
63153012110 นางสาวอนุธิดา อ$อนตา
63153012111 นางสาวฮุสนา ปาติง
63153012112 นางสาวกนกอร ป5Xนทองพันธ�
63153012113 นางสาวจิราภรณ� รอฮิม
63153012114 นางสาวตัญZู ขวัญรอด
63153012115 นางสาวโรสนีซา ตาเยะ
63153012116 นายสามารถ สาเร็ม
63153012117 นายชุติกร ด7ามทอง
63153012118 นายนพดล หมัดอาดัม
63153012119 นายพศวีร� ขาวเรือง
63153012120 นางสาวนูร�อังตี ยูโซะ
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63153012121 นางสาวโรสมีนา เหลCาะ
63153012122 นางสาวมะลิวัลย� คล7ายมิตร
63153012123 นางสาวรัญชิดา บุญพันธ�
63153012124 นายยงยศ หละเขียว
63153012125 นางอัซรอ ระสิหินิ
63153012126 นางสาวสุวรรณี ดุกหลิ่ม
63153012127 นางสาวโรฮานี แวสะนิ
63153012128 นางสาวอรพรรณ แซ$อึ่ง
63153012129 นางสาวกนกวรรณ ไกรเทพ
63153012130 นายพีรวิชญ� เก้ือกูล
63153012131 นางสาวสุดารัตน� โพธ์ิทอง
63153012132 นางสาวนาอีมะห� ปHแนบาโง
63153012133 นายวรรษกร ศิริคะรินทร�
63153012134 นายรวินันท� บินหรีม
63153012135 นางสาวชื่นกมล เอี่ยมสุวรรณ
63153012136 นางสาวนิฟูซียะห� ยุมิง
63153012137 นายกิตติศักด์ิ พุฒิวณิชย�
63153012138 นางสาวชุลีพร หยูอินทร�
63153012139 นางสาวไซฟDต เจะโด
63153012140 นางสาวธนิษฐา หมวดทอง
63153012141 นายรอสือดี ดอเลCาะ
63153012142 นางสาวสาฝHหนCะ สีหมะ
63153012143 นางสาววิภาดา วิริยะอุดมกุล
63153012144 นางสาวไอลดา ขุนสุยหนู
63153012145 นางสาวรัตนา อินทรชุมนุม
63153012146 นางสาวซอลญา แสะแหม
63153012147 นางสาวนริสา สมัครหานาย
63153012148 นางสาวเยาวเรศ สงกรด
63153012149 นายอิบรอเฮม สาแมแว
63153012150 นางสาวจิราวรรณ ศรีสุข
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63153012151 นางสาวณาซูลา มะนา
63153012152 นางสาวสุภาพร จันทนพันธ�
63153012153 นางสาวศศิวิมล เดชโฮม
63153012154 นางสาวกนกเรขา จันทรวงศ�กิตติ
63153012155 นางสาวอรอุมา มีวงศ�
63153012156 นางสาวอริฑา อินนุรักษ�
63153012157 นางสาววริศรา ศรีวิลัย
63153012158 นายณัฎฐากร โปดํา
63153012159 นางสาวกนกวลี รักษาวงศ�
63153012160 นางสาวเบญจรัตน� บุญเพ็ญ
63153012161 นางสาวซัมซูนีย� ซากา
63153012162 นางสาววนัสพร พานิชชัยกุล
63153012163 นางสาวญาณี สีหนู
63153012164 นางสาวชริดา ปราบภัย
63153012165 นายรัตพงษ� บัวแดง
63153012166 นายตรีศักด์ิ แซ$ลิ้ม
63153012167 นายอาดีลัน เจะมะ
63153012168 นายอติคุณ ทองแท7
63153012169 นายอับดุลาะ อุมา
63153012170 นายธนุสฌา จันทวงศ�
63153012171 นางสาวเจิมจุฬา ลิขพงศ�ภักดี
63153012172 นางสาวอภิชญา ดํารงศักด์ิ
63153012173 นางสาววิภาวรรณ แซ$ต้ัง
63153012174 นายอิมรอน ลีมูสา
63153012175 นางสาวเรณู สั่นสท7าน
63153012176 นางสาวกฤศรดา วัชรกรปDญญา
63153012177 นางสาวป5ยะนุช ช$วยรัตนะ
63153012178 นายอัดนัน ดาหามิ
63153012179 นางสาวฟารีดา วงศ�แดง
63153012180 นางอัซนีย�ซา ยูโซะ
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63153012181 นางสาวซารีนา มะแซ
63153012182 นางสาวประภาพร คงบุญ
63153012183 นางสาวนันทินา ร$Uนกลิ่น
63153012184 นายสมศักด์ิ เกิดพราน
63153012185 นางสาวรีนา เหมาะทอง
63153012186 นางสาวกรรณิการ� มากทองน7อย
63153012187 นางสาวซูนีตา ยูโซะ
63153012188 นายมาโนช หลงเศษ
63153012189 นางสาวส7อฝHย7ะ ศรีอาหมัด
63153012190 นางสาวเสาวลักษณ� แก7วเมฆ
63153012191 นางสาววริศรา กมลอินทร�
63153012192 นางสาวสีตีอามีเนCาะห� สาแม
63153012193 นางแวกัษมา แวหะยี
63153012194 นางสาวอุไรภรณ� แสวงบุญ
63153012195 นางสาวซารีปะห� มามะ
63153012196 นางใครศรี คลองสนั่น
63153012197 นางสาวศริยา ไชยทวีชัย
63153012198 นางสาวศุภลักษณ� มณีรัตน�
63153012199 นางสาววรรณิภา บุญศาสตร�
63153012200 นางสาวฟาติลหละ จิใจ
63153012201 ว$าที่ร7อยตรีอานนท� ส$องแก7ว
63153012202 นางสาวอัสมา คงหัด
63153012203 นางสาวศุทธนิสภ� โชติพันธุ
63153012204 นางสาววรรณิดา เพ็ชรกุล
63153012205 นายศรายุทธ� สยามพันธ�
63153012206 นางสาวเดียร�นา ดือเลาะ
63153012207 นางสาวอาดีลCะ ลีเดร�
63153012208 นางเทพสุดา วัชรจิตรกุล
63153012209 นางสาวฉัตรฑริกา แซ$อิ้ว
63153012210 นางสาวสิริกานต� สุระชัย
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63153012211 นายกีรติ พัฒน�ช$วย
63153012212 นางสาวปาลิตา พลายดัด
63153012213 นางสาวสุภาณี เพชร�ทองเกลี้ยง
63153012214 นางสาวสุชาฎา ศิริพัฒน�
63153012215 นายณัฏฐ� โชติพันธุ
63153012216 นายกฤษดา หลําแซ$อิ่ม
63153012217 นายนรินทร� ศิริศุภนนท�
63153012218 นางสาวมนัสนันท� เพชรมณี
63153012219 นางสาวทัศนวรรณ ร$มรื่น
63153012220 นางสาวยศวดี เพ็ชรคํา
63153012221 นางสาวปาณิสรา ไชยรักษ�
63153012222 นางสาวอังคณา เทพนุ7ย
63153012223 นางสาวป5ยกมล รัตนบุรินทร�
63153012224 นางสาวอนิศา ยาหยาหมัน
63153012225 นายกติกา นิลวิสุทธ์ิ
63153012226 นางสาวดาวามา ราหมาน
63153012227 นางสาวอุไรวรรณ มีสุขศรี
63153012228 นายพสิษฐ� ธนดําเกิง
63153012229 ว$าที่ ร.ต.หญิงปริยา แก7วทองประคํา
63153012230 นางสาวกัญญกาญจน� เต็มยอด
63153012231 นายป5ยะพันธ� ย่ีแปSน
63153012232 นางสาววรรณิสา ทินรัตน�
63153012233 นางสาวพรมนี ขาวมัน
63153012234 นางสาวฮานีฟะ เตาะมะ
63153012235 นางสาวอนุชสรา สวัสด์ิธานี
63153012236 นายกองทัพ บริสุทธ์ิ
63153012237 นางสาวนารีนา สาและ
63153012238 นางสาวณัฐธยาน� บัวงาม
63153012239 นางสาวรัฐญาพร เศรษฐสุข
63153012240 นางสาวมาราตรี หะยี
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63153012241 นางสาวศศิวิมล แก7วกัยา
63153012242 นางสาวนุรกัสมา สะดียามู
63153012243 นางสาวมณิสรา เลื่อนนก
63153012244 นางสาวฟารีดา นือเร็ง
63153012245 นายราเชษฐ สะนุมะ
63153012246 นายซุกรอน สาเมCาะ
63153012247 นางสาวชลาลัย ขาวอินทร�
63153012248 นางสาวอลิสา หมัดหมีด
63153012249 ว$าที่ร7อยตรีหญิงจิตรลดา แก7วมณี
63153012250 นางกรวรรณ ไตรรัตน�
63153012251 นายปกรณ� หนูฤทธ์ิ
63153012252 นางสาวฟาซีรา เจะเลาะ
63153012253 นางสาววันฟาติน อูจะอิง
63153012254 นางสาวอานีซะห� มัชปอ
63153012255 นางสาวอาแอเซาะห� กาจิ
63153012256 นางสาวเกสสุดา ศรีบรรจง
63153012257 นางสาวนิตยา รอดภาษา
63153012258 นายธีรยุทธ เรืองจันทร�
63153012259 นายพิสิฐ วุฒิวิศิษฏ�สกุล
63153012260 นางสาวนาดีเราะห� สตัม
63153012261 นางสาวซูไรดา ตาเละ
63153012262 นายนันทิภาคย� ไชยพันธ�
63153012263 นางสาวซูรัยดา ยามา
63153012264 นายนัทธพงศ� กู7เมือง
63153012265 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ เปลี่ยนวงศ�
63153012266 นางสาวบารีอะห� เจะแว
63153012267 นางสาวรีนา เล$งกูล
63153012268 นางสาวรุจา หัดหมัน
63153012269 นางสาวฮาฟHฟะห� กาเดร�
63153012270 นายภาณุพงศ� ศุภกิจกุล
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63153012271 นางสาวกชพร ส$งแสง
63153012272 นางสาวสมฤทัย สุขสีเสน
63153012273 นางสาวฑิฆัมพร ขุนฤทธ์ิมนตรี
63153012274 นางสาวลักษิกา วงศ�อนันต�
63153012275 นางสาวพนิตา รอดทอง
63153012276 นางสาวศิริยาพร น7อยฤทธ์ิ
63153012277 นางสาวสารีนา ศรีวิชัย
63153012278 นางสาวเพชรศิริ เพชรหนองชุม
63153012279 นางสาวจารุวรรณ สีกาลัง
63153012280 นางสาวซูนีตา มฮํามัด
63153012281 นางสาวสุพัตรา ใบระหมาน
63153012282 ว$าที่ร7อยตรีหญิงจริญญา ปานทอง
63153012283 นางพัชรากร มณีวงศ�
63153012284 นางสาวภัสราภรณ� หวังปDญญา
63153012285 นางสาวฐิติมา เพ็ชบูรณ�
63153012286 นางสาวอภิญญา จันแก7ว
63153012287 นางสาวนวพรรษ ทองด7วง
63153012288 นายอัศมีน โชคชัย
63153012289 นางสาวจีราภรณ� กระต$ายเทศ
63153012290 นายกฤษฎา มีใจทรง
63153012291 นายยุทธชัย ชุมลาภ
63153012292 นางสาวสยุมพร รัตนบุตร
63153012293 นางสาวศศิธร พุทธนวล
63153012294 นายสุลตอน กาเดร�
63153012295 นางสาววีรนุช หมุดยะฝา
63153012296 นางสาวจุฑามาศ ราชรักษ�
63153012297 นางกานดา ศรีวะปะ
63153012298 นางสาววาสนา เอียดแอ
63153012299 นางสาวพัตตีนา เจCะโด
63153012300 นายอําพล วุ$นดี

หน7า 410 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153012301 นางมนัชฌา รอดเจริญ
63153012302 นายอานนท� ทองชุมนุม
63153012303 นางสาวลักษณ�นารา อัตตะโร
63153012304 นางสาวสุกัญญา สะอะ
63153012305 นายศักรศิษฏ� สุวรรณเรืองศรี
63153012306 นางสาวพิมพนิต หาญณรงค�
63153012307 นายศุภวัฒน� ชูเกตุ
63153012308 นายมะรูดิง หะมะ
63153012309 นายไฟซอล สามะเด็ง
63153012310 นางสาวพรกมล พรมชาย
63153012311 นางสาววริศรา ชลมุกข�
63153012312 นางสาวชัชชญา ศรีเฉลิม
63153012313 นางสาววรวรรณ อุทัยรัตน�
63153012314 ว$าที่ร7อยตรีหญิงอมีนา กาสา
63153012315 นางสาวฐิติรัตน� เต็มราม
63153012316 นายอับดุลรอมาน ดอเลาะ
63153012317 นางสาวมาริสา เจCะเงาะ
63153012318 นายอภิเดช จันสุกสี
63153012319 นายธนยศ แสงทอง
63153012320 นางสาวเมทินี นุ7ยสามัญ
63153012321 นายซุกรี มะดีเยCาะ
63153012322 นางสาวนัสรี มาลี
63153012323 นางสาวบัณฑิตา มนนุมาตย�
63153012324 นางสาวสัลสบีนล� พรหมปลัด
63153012325 นางสาวภาวินี กาละสุวรรณ
63153012326 นางสาวรัตนาภรณ� เพ็งเพชร
63153012327 นางสาวอรดา มะประสิทธ์ิ
63153012328 นายฐาปน พลเพชร
63153012329 นางจริาวรรณ แก7วบุญ
63153012330 นางสาวจริยา ชูจินดา
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63153012331 นายตะวัน นพสุวรรณ
63153012332 นางสาวสุภาวัลย� ทองอินทร�
63153012333 นางสาวอภิญารัตน� สุขสวัสด์ิ
63153012334 นายกฤศ รัตนมณี
63153012335 นางสาวผ$องพรรณ ส$งเเสง
63153012336 นางสาววรรณวิภา เอียดสุดรักษ�
63153012337 นางสาวชเนษฎา จันทร�บาลใจ
63153012338 นายอนัส บากา
63153012339 นายเกริกกานต� พรหมอินทร�
63153012340 นายจักรพงศ� สุขเพ็ง
63153012341 นางสาวโสภาว รรณ� ชูศรี
63153012342 นางสาวนิตยา กิตติบุญญาทิวากร
63153012343 นางสาวสิริภัทร เพชรแก7ว
63153012344 นางสาวนุสรี สาและ
63153012345 นางสาวพิมพิลาศ ชุมวงศ�
63153012346 นายณัฐวุฒิ ธนะเบญจผล
63153012347 นางสาวสุวรรณี สลีมิน
63153012348 นายเจษฎา เกษเกศรา
63153012349 นายต$วนอับดุลฮาลีม ปาแซ
63153012350 นายอับดุลเราะฮ�มาน แหละตี
63153012351 นางสาวปรียานุช เอ7งเถ้ียว
63153012352 นางสาวกุลธิดา พิณวงศ�
63153012353 นางสาวชัญญาภรณ� สมศิริ
63153012354 นางสาวพิมพ�ชนก ไชยคีรี
63153012355 นางสาวสุรีพร เบ็ญฮาหมาด
63153012356 ว$าที่ร7อยตรีหญิงภัทรวดี คชกาญจน�
63153012357 นายวินัย บุตรสมัน
63153012358 นางสาวเกษวรินทร� วงษสุวรรณ
63153012359 นางสาวอัญชุลี ทองชูช$วย
63153012360 นางสาวปนัดดา คลิ้งคล7าย
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63153012361 นางสาวธัสนีม แวยูโซCะ
63153012362 นางสาวนิตยา ปานพูล
63153012363 นางสาวศุภสุตา ทองสีอ$อน
63153012364 นางสาวนิอารยา มะแซ
63153012365 นางสาวศุภลักษณ� เคว็จดํา
63153012366 นางสาวนรีกานต� พูนเกิด
63153012367 นางสาวศิริวรรณ วิทยสุจินต�
63153012368 นางสาวกฤตินี แก7วจุลกาญจน�
63153012369 นางสาวสาธวี แซ$ลิ่ม
63153012370 นางสาวตรีรัตน� ช$วยแท$น
63153012371 นายซูฮัยมี เจะเลง
63153012372 นางมารีนี บินยูโซCะ
63153012373 นางสาวพรรษชล หนูวงศ�
63153012374 นายพุฒิพงศ� จะรา
63153012375 นางสาวอุมาภรณ� แสงชาตรี
63153012376 นางสาวกันต� สินี ศรีสุวรรณ 

63153012377 นายสุเมธ ไชยสิทธ์ิ
63153012378 นางสาวดาว่ียCะ หมัดศิริ
63153012379 นางสาวซารีนา อาแว
63153012380 นางสาวสุธาสินี พัฒนคุณางกูร
63153012381 นางสาวสุนิศา สุขหนูแดง
63153012382 นายรักชาติ มีบุญ
63153012383 นางสาวกาญจนา ก้ิมเจริญ
63153012384 นางสาววิภาวี ทองทะวัย
63153012385 นางสาวณัฐญาดา สงแก7ว
63153012386 นางสาวมริสา กะมูเด็ง
63153012387 นายอรรถชัย ขาวเนียม
63153012388 นายปฐวี สุวรรณโรจน�
63153012389 นายวชิรวิทย� วรรณเต็ม
63153012390 นายวีระชัย แก7วสุวรรณ
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63153012391 นางสาววริษา ศรีดี
63153012392 นางสาวอมลรดา นาคฤทธ์ิ
63153012393 นางสาวสุพัตรา หนูโนต
63153012394 นายไกรวิชญ� อ$อนมนิล
63153012395 นายศักด์ิบวร ไพรพนาพงศ�
63153012396 นางสาววรรณภา จันทร�แก7ว
63153012397 นางสาวชาคริยา อรุณรัตนบัณฑิต
63153012398 นางสาวสดีนา ทุงบาเละ
63153012399 นางสาวทิพภรณ� พลนาค
63153012400 นางสาววีราภรณ� โชติทอง
63153012401 นางสาวรอฮานี เพ็งคําภู
63153012402 นางสาวณัฏฐิกา เมืองฝSาย
63153012403 นางสาวกนกวรรณ เพชรทองขาว
63153012404 นายจเร สุกเพ็ชร
63153012405 นางสาวก่ิงแก7ว ตันติโกวิทย�
63153012406 นางสาวสุจิตรา จุลจินดา
63153012407 นางสาวใยตน หีมเกะ
63153012408 นางสาววรรณภา ณสงขลา
63153012409 นางสาวสุดารัตน� ยันพะโยม
63153012410 นางสาวปวีณา โรจนนักการ
63153012411 นางสาวขวัญฤดี นราภิรมย�
63153012412 นางสาวคนึงนาฏ จันทร�เทพ
63153012413 นายศตวรรษ ชัยคุณทวีโชติ
63153012414 นายสรายุทธ โตCะเพ็ชร
63153012415 นางสาวพรรณฤมล มาเพ็ง
63153012416 นางสาววทันยา พลชนะ
63153012417 นายสิทธิโชค จอกลอย
63153012418 นายวุธนา กาญจนมุกดา
63153012419 นายณัฐพนธ� ทองมีบัว
63153012420 นางสาวสุทธิรักษ� นุยงค�ภักด์ิ
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63153012421 นางสาวมารีแย สือรี
63153012422 นางสาวธนิดา หนูเกิด
63153012423 นางสาวกุลภัช ลือกุลภาวงษ�
63153012424 นายวณัฐ กลับรักษ�
63153012425 นางสาวรังสิมา ยุโส7
63153012426 นางสาวอัจฉรา พูลเพ่ิม
63153012427 นางสาวจารุวรรณ� เชาว�ชาญกิจ
63153012428 นายอมรเทพ อินทร�แก7ว
63153012429 นางสาวอัสมา นูรุลอาดิล
63153012430 นายนรินทร� เดชะพันธ�
63153012431 นางสาวฟาริดา จันทนะ
63153012432 นางสาวกามีนี อาโกCะ
63153012433 นางสาวนูรฮายาตี สาแลแม
63153012434 นายวุฒิพร สุวรรณรัตน�
63153012435 นางสาวกันนภัค สมใจนึก
63153012436 นายจตุรงค� พรมสูง
63153012437 นายนิภัทร สุขะปณะ
63153012438 นางสาวรอฮายู สะมะฮะ
63153012439 นางสาวอัญญมณี รัตนมณี
63153012440 นางสาวมัรยัม ทิ้งน้ํารอบ
63153012441 นางสาวกมลลักษณ� สินชนะ
63153012442 นางสาวรัญชนา อนันต�
63153012443 นางสาวกัญญาณัฐ เก้ือชู
63153012444 นางสาวซีตีมารีแย มะรูโซCะ
63153012445 นายอาห�หมัด เจะแว
63153012446 นางสาวนารีซะห� เลาะสะแต
63153012447 นางสาวธนพร อุทัย
63153012448 นางสาวกวินนา เหมมัน
63153012449 นางสาวจิตอําไพ ขุนทองเพ็ชร
63153012450 นางสาวจุติมา หัสโร
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63153012451 นายอนิวรรต ศรีนวลขาว
63153012452 นางสาวนัทมีญา บาวสหัด
63153012453 นางสาวณิชาภัทร บุญโร
63153012454 นางสาวทวินันทกานต� ทิพย�แก7ว
63153012455 นายกฤตินาถ หนูหมาด
63153012456 นางสาวอาซีซะห� โตะหะ
63153012457 นายภานุพงค� จันทร�หลี
63153012458 นางสาวธนมณี ทองทวี
63153012459 นางสาวมุกรินทร� ชื่นชมน7อย
63153012460 นางสาวอรนา ลาเตะ
63153012461 นายณัฐพล หวันกะเหร็ม
63153012462 นางสาวซูฟยานี อาแวย่ีงอ
63153012463 นางสาววณิชชยา สมรักษ�
63153012464 นางสาวกนกวรรณ หวันนุรักษ�
63153012465 นายปฏิญญา ฤกษ�รัตน�สิริ
63153012466 นายศิลปKณรงค� สินฝาด
63153012467 นายกฤษฎา จึงตระกูล
63153012468 นางสาวบุญจิรา รักนุ7ย
63153012469 นายสุชาติ บุญโยม
63153012470 นางสาวชินสุภา นวนสง
63153012471 นางสาวนุชจิรา หลCะหมูด
63153012472 นางสาวอาชารี บินต$วน
63153012473 นางสาวรตนภรณ� จันโบ
63153012474 นายฤทธิชัย ฝอยทอง
63153012475 นางสุธิดา แก7วนพรัตน�
63153012476 นางสาวสุภาณี ประแก7ว
63153012477 นางสาวชนนีกานต� หีมเดช
63153012478 นางฮูสนา ฮูลู
63153012479 นางสาวลลิตา เทพชะนะ
63153012480 นางสาววิภาวรรณ ศรีเมือง
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63153012481 นายกนกพล ปาโต
63153012482 นางสาวซูนีดา อับดุลเลาะฮ
63153012483 นายอรัญ อาซัน
63153012484 นางสาวอารียา กาสา
63153012485 นางสาวสุนิดา โสมดํา
63153012486 นางสาวฟาร�ตีเมาะห� กรียอ
63153012487 นายอภิชาติ ศิริ
63153012488 นางสาวพจนีย� สุจริตธรรม
63153012489 นางสาวพิชามญชุ� สุวรรณมณี
63153012490 นางสาวฐานียา ขันทกะพันธ�
63153012491 นางสาวมรุสรา หมีดเส็น
63153012492 นางสาวจริยา หมาดมีหนา
63153012493 นางสาววรรณิดา ช$างขุด
63153012494 นางสาวกัลมาณี ตาบา
63153012495 นางสาวจริยา สันอิ
63153012496 นายอาดัมส� หะยีแวดือราแม
63153012497 นางสาวเกวลิน ชินวงค�
63153012498 นางสาวนารี สันเจริญ
63153012499 นางสาวอานีตา ยิมะตะโลCะ
63153012500 นางสาวคนึงขวัญ แก7วล7วน
63153012501 นางสาวนูร�ไอน$า หมาดทิ้ง
63153012502 นายกฤษณ�กัณฑ�รวี สุวรรณ�
63153012503 นางสาวสุวรัตน� ชูทอง
63153012504 นางสาวมนิดา จะปะกียา
63153012505 นางสาวณัฐมล สุวรรณเจริญ
63153012506 นายศุภปKวิชญ� วัฒนาสกุลเจริญ
63153012507 นายอานนท� เทพทอง
63153012508 นางสาวพรประภา รณรงค�
63153012509 นางสาวอัสมีรา ปริงทอง
63153012510 นางสาววณิชยา ยังดํา
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63153012511 นางสาวอนัญญา หนูตะพงศ�
63153012512 นางสาวจิราวรรณ ใสยาการ
63153012513 นางสาวอุรวี สุขศิริปวร
63153012514 นายภานุพงศ� รัญดร
63153012515 นางสาวฮามีนา ราเย็น
63153012516 นางสาวกมลวรรณ คล7ายทองคํา
63153012517 นายพิษณุ เจริญขวัญ
63153012518 นางสาววราภรณ� กิตติอุดมพร
63153012519 นางสาวซัลวาณ สะนิวา
63153012520 นางสาวรอฮายู แวสุหลง
63153012521 นางสาวซอฝHยะห� สกุลา
63153012522 สิบตํารวจตรีวสวัตต์ิ ลอยแก7ว
63153012523 นางสาวปนัดดา เทพวารินทร�
63153012524 นางสาวธัชสินี วัจนพิสิฐ
63153012525 นายณัชพน ศรีโอสถ
63153012526 นายไฟศาล มะเย็ง
63153012527 นายวันฮากิม ฮาแวมาเนาะ
63153012528 นางสาวปาริชาติ รอดปาน
63153012529 นางสาวกาญจนา บุญรอด
63153012530 นางสาวญาณิสา เปSงย7อง
63153012531 นางสาวกาญจนา อินแก7ว
63153012532 นางสาวนิภาพร ปDนดีกา
63153012533 นางสาวกรรณติมา ปาลิตานนท�
63153012534 นางสาวยัซมีย� ยูโซะ
63153012535 นางสาวปวันรัตน� แก$นจันทร�
63153012536 นางสาวจุไรวรรณ ทองสองแก7ว
63153012537 นางสาวจีรวรรณ มณีรัตน�
63153012538 นางสาววรุณยุพา เตชะโต
63153012539 นายณัฐกิตต์ิ แสงพรต
63153012540 นางสาวส เมธัส ทิศสักบุรี
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63153012541 นางสาวสุภัสสรา แก7วเรือง
63153012542 นางสาวณิชกานต� ทิตนันทกุณ
63153012543 นางสาวฮุสนา เตCะ
63153012544 นายภานุวัฒน� ทองขาว 
63153012545 นางสาวเพ็ญนภา เก้ือหล$อ
63153012546 นางสาวนูรฮีดายะห� มามะ
63153012547 นางสาวณัฐชยา เทพอํานวย
63153012548 นางสาวอิสริยา มากจังหวัด
63153012549 นายอนันต� ศรียานเต็ม
63153012550 นางสาววรพรรณ วาทิตต�พันธ�
63153012551 นางสาวสุดารัตน� นุ$นสง
63153012552 นางสาวสุกัณยา มะหวีเอ็น
63153012553 นางสาวอณัฐชา บุญศรี
63153012554 นางสาวอลิสา สุวรรณวงศ�
63153012555 นางสาวนูรอามีนี สาและ
63153012556 นางสาวอรดา ยูโสะ
63153012557 นางสาวฮารีนี สามะแม
63153012558 นางสาวทิวาพร เฟWXองฟุSง
63153012559 นางสาวสุมีนา ย้ิมเก้ือ
63153012560 นางสาวลดาวัลย� รัมภามณี
63153012561 นางสาวพรรณวดี ใจบุญ
63153012562 นางสาวขวัญฤดี คุ7มชํานาญ
63153012563 นางสาวจุทามาศ สิงศรี
63153012564 นางสาวอาณดา แก7วบริสุทธ์ิ
63153012565 นายวรพงศ� จันทร�ดวง
63153012566 นางสาวรอบีอCะ บ$ายศรี
63153012567 นางสาวภัสธารียา เบ็ญหีม
63153012568 นายอรรถพล ขุนเด่ือ
63153012569 นางสาววรมน ทองสันติ
63153012570 นางสาววันดี ช$างเหล็ก
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63153012571 นางสาวกชพร อารมณ�ฤทธ์ิ
63153012572 นางสาวอารีฟะห� บือโต
63153012573 นางสาวเสาวภา ปราบสงคราม
63153012574 นางสาวป5ยวรรณ แท$นทอง
63153012575 นางสาวนูรฮายาตี มามะ
63153012576 นางสาวแพรพลอย คงสีจันทร�
63153012577 นายฐากร ปรางย้ิม
63153012578 นายกัดดาฟH ดอเลาะ
63153012579 นางสาวพรพิมล ประภาถะโร
63153012580 นางสาวนิยูนีตา เลาะนะ
63153012581 นางสาวสุวิมล บัวศรี
63153012582 นางสาวอัสมะ สะอะ
63153012583 นายฮาพีซน อุเซ็ง
63153012584 นางสาวม่ิงขวัญ ทนน้ํา
63153012585 นางสาวนปภัส บุญสุข
63153012586 นางสาวอานีซะห� ปูซู
63153012587 นายธวัชชัย ทองเทียบ
63153012588 นายชุติพนธ� คงเอียด
63153012589 นางสาวมลอุมา คงแก7ว
63153012590 นางสาวซารีดะห� มะอิซอ
63153012591 นางสาววรรณา แสงเขียว
63153012592 นางสาวฟารีตา ซามูดิง
63153012593 นางสาวนูรฮาฟHเราะห� เจะบากา
63153012594 นางสาวมารีแย หวันเยะ
63153012595 นางสาววิภารัตน� ภูริพงศธร
63153012596 นางสาวธนภรณ� มดคัน
63153012597 นายศรีวัฒน� ศรีไสย
63153012598 นางสาวสุจันญา เมฆานุวงศ�
63153012599 นางสาวสุชานันท� ปDญจาระ
63153012600 นางสาววศินี เจCะบา
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63153012601 นางสาวธารารัตน� จันทรมโณ
63153012602 นางสาวนิฮาฟHตี นิกูโน
63153012603 นายเอกวิทย� แสงแก7ว
63153012604 นางสาวนูรฮายาตี จารง
63153012605 นางมัลลิกา แก7วดํา
63153012606 นายฉัตรชัย ฤทธิภักดี
63153012607 นางสาวนิชนันท� เจ7ยชูผล
63153012608 นางจีรภา ขวัญอ$อน
63153012609 นางสาวอังค�วรา เทียบท$าทอง
63153012610 นายพงษ�สิทธ์ิ คงนวล
63153012611 นางสาวพัทชริยา คุณโท
63153012612 นายชลกานต� ขวัญนาวารักษ�
63153012613 นางสาวขนิษฐา แก7วสุกกระ
63153012614 ว$าที่ ร.ต.หญิงมนัสชนก เสียงเลิศ
63153012615 นางสาวลฎาภา ธาตุมาศ
63153012616 นางรอฮานี พันโท
63153012617 นางสาวอาดีลา ยะปา
63153012618 นางสิทธิภรณ� ไพพงศ�
63153012619 นายณัฐภัทร แมโนน
63153012620 นางสาวมณีนุช แก7วถาวร
63153012621 นางสาวมยุรา สาสุธรรม
63153012622 นางสาวจุฬาลักษณ� แก7วประสิทธ์ิ
63153012623 นางสาวณัฐกานต� ด7วงทอง
63153012624 นางสาวโซเฟHย อาลี
63153012625 นางสาวนูร�ยีฮัน ดือราซอ
63153012626 นางสาวกรรณิการ� รสจันทร�
63153012627 นางสาวกัลยรัตน� รัตนะโสม
63153012628 นางสาวอังคณา คงชูศรี
63153012629 นางสาวอาซีซCะ สลําเหม
63153012630 นางสาวจินตวีร� ศรีชูทอง
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63153012631 นางสุวีณา ชุ$มเก้ือ
63153012632 นางสาวพรยมล แท$นแก7ว
63153012633 นางสาวฮุสนา มะแซ
63153012634 นางสาวสุนิสา แปSนบางนา
63153012635 นางสาวซอฟHยะห� มะสัน
63153012636 นางสาวทัศนีย� ศรีสา
63153012637 ว$าที่ ร.ต.นภดล วีระธรรมโม
63153012638 นางสาวกฤษติยา ทองขุนดํา
63153012639 นางสาวอัจฉริยา จันทร�ทอง
63153012640 นางสาวพันธิภา ปูเงิน
63153012641 นายอนันต� ไหมเส็น
63153012642 นางสาวนาเดีย ดาเดะ
63153012643 นางสาวสุวนันท� ปานขวัญ
63153012644 นายยุวกร จันทะวงษา
63153012645 นางสาวนฤภร บูรณพันธุ�
63153012646 นายอาริฟ ใบหมาดปDนจอ
63153012647 นางสาวป5ยะพร ยูโซะ
63153012648 นางสาวสุกัญญา แสวงแก7ว
63153012649 นายทศพล ศีระพงศ�
63153012650 นางสาวฮาณีฟะห� อาลี
63153012651 นายพงศกร เพ็งเหมือน
63153012652 นางสาวศิรินยา กุมแก7ว
63153012653 นางสาวฑิตฐิตา อักษรเกิด
63153012654 นางสาววรรณวิษา สุวรรณชาตรี
63153012655 นางสาวณัจดา แขกพงค�
63153012656 นางสาวจันทนา ก$งเซ$ง
63153012657 นางสาวภัคนันท� เจริญศรี
63153012658 นางสาวสุทธินันต� แซ$ย$วน
63153012659 นางสาวฟารีดา นอระพา
63153012660 นางสาวปาลิตา รัตนนิมิตร
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63153012661 นางสาวเกศรา เรืองคลิ้ง
63153012662 นางวิจิตรา สุดทองคง
63153012663 นางสาวอาซมะห� สามะ
63153012664 นางสาวสุทิษา เพทาย
63153012665 นางสาวภูริชญา ทีวะเวช
63153012666 นางสาวฟาอีซะห� แวเยะ
63153012667 นางสาวสุดารัตน� ชูแสง
63153012668 นางสาวนัซมี ดีสะเอะ
63153012669 นายคเชนทร� ณรงค�รัตน�
63153012670 นายวราวุฒิ บัวพัว
63153012671 ว$าที่ร.ต.หญิง ชุณห กาญจน� ศรีเจริญ 

63153012672 นางสาวณัฐชยา พรหมขวัญ
63153012673 นางสาวญาณันธร ช$วยแท$น
63153012674 นายทีฆทัศน� ทองบุญ
63153012675 นางสาวอัสรีนา เบญจลักษ�
63153012676 นายอภิสิทธ์ิ คงสุวรรณ�
63153012677 นางสาวนิธิวดี ณนรงค�
63153012678 นางสาวคชาภรณ� นาคมิตร
63153012679 ว$าที่ร.ต.หญิงเพียงรวี ชัยมณี
63153012680 นางสาวนุรดีนา ดาฮิง
63153012681 นางสาวกนกวรรณ ช$วยบํารุง
63153012682 นางสาวเพ็ญยาลักษณ� ไชยภักดี
63153012683 นางสาวกนกวรรณ บุญทอง
63153012684 นายธีระ จงวิไลเกษม
63153012685 นางสาวสรัลนุช แซ$ซํ่า
63153012686 นางสาวจันจิรา ทองขวัญ
63153012687 ว$าที่ ร.ต.อรรณพ ผลรัตนไพบูลย�
63153012688 นางกุลธิดา พะยัติ
63153012689 นางสาวอาตีกา ตาเฮ
63153012690 นายสุลัยมาน ซาสือรี
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63153012691 นายไตรภพ นพรัตน�
63153012692 นางสาวสํารวย หนูทิพย�
63153012693 นางสาวเกศิณี ทองบุญเรือง
63153012694 นางสาวสุวิมล อินทะเสโน
63153012695 นางสาวนราทิพย� แคล7วอาวุธ
63153012696 นางสาวอรอุมา คชสิงห�
63153012697 นางสาวรอฮีมCะ ตาเละ
63153012698 นายนวพันธ� จันมา
63153012699 นางสาวฟ5รดาวส� รอกา
63153012700 นายอํานาจ สีชมพู
63153012701 นางสาวกนกพร วิชัยดิษฐ
63153012702 นางจิตราภรณ� พลเพ็ชร
63153012703 นางสาวสุไบดา ดอเลาะ
63153012704 นายจักรี จุลพงค�
63153012705 นายปริญญา เรืองสง$า
63153012706 นางสาวนวพร หนูเพ็ชร
63153012707 นางสาวไซตง อาแซ
63153012708 นางสาวธรรญธร รสภี
63153012709 นายคมสัน เย็นวัตร
63153012710 นางสาวศิรินทิพย� พรหมวิจิตร�
63153012711 นางสาวอารีน$า เก็มเต็ง
63153012712 นางสาวรัตนา บุญศิริ
63153012713 นางสาวปาณิสรา สีสาลี
63153012714 นางสาวกาญจนา เข่ือนสุวรรณ�
63153012715 นายอาซิ อีลา
63153012716 นางสาวศรีฟSา จันทวีรัตน�
63153012717 นางสาวธัญญภัสร� ซุ7นสุวรรณ
63153012718 นางสาวอรัญญา ชูหนู
63153012719 นางสาวกนกทิพย� คงสิน
63153012720 นางสาวสิริภา พวงสอน

หน7า 424 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153012721 นางสาวกานดา จันทร�เอียด
63153012722 นางสาวนัสริน เกษมสันต�
63153012723 นายนนทวิทย� เมืองสุวรรณ
63153012724 นางสาวชนนิกานต� ชูชื่น
63153012725 นางสาวราบีลา อาแว
63153012726 นางสาวอารีซ$า หมัดอะด้ัม
63153012727 นางสาวณัติธิกาญจน� งามจรัส
63153012728 นางสาวศิรินันท� สงขาว
63153012729 นางสาวปาอีสะห� แวนุเซ็ง
63153012730 นางสาวจิรนันท� ศิริโรโรจน�
63153012731 นางสาวอาริญา โดะแอ
63153012732 นางสาวหทัยรัตน� จันพุ$ม
63153012733 นายจีรพัฒน� ไหมวัด
63153012734 นางสาวโสรญา สิทธิยากรณ�
63153012735 นางสาวสุปรีดา ด7วงสวัสด์ิ
63153012736 นางสาวมัสนี สุวารีย�
63153012737 นางสาวสุธาทิพย� รังษี
63153012738 นางสาวจิราภรณ� เทพพูลผล
63153012739 นางสาวกนกวรรณ แก7วคงคา
63153012740 นางสาวสาลีนา ยูโซะ
63153012741 นางอรวรรณ� รามแก7ว
63153012742 นายวทัญZู ชูประจิตต�
63153012743 นางสาวรุ$งทิพย� ชนะพันธ�
63153012744 นางสาวโนรซาฮีระห� กามะ
63153012745 นายฑณศรัณย� ทรัพย�ทิม
63153012746 นางสาวธัญญาลักษณ� ทองใบ
63153012747 นางสาวภรณ�นภา แก7วเพ็ง
63153012748 นางสาวจินตนา เพ็ชรหอม
63153012749 นายมอฮัมหมัด หลงกอหราบ
63153012750 นางสาวลาตีฟะห� กะลูแป
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63153012751 นายไพศอล แนแซ
63153012752 นางสาวชลลดา แก7วเส7ง
63153012753 นางสาวสุพัตรา เพชรดํา
63153012754 นายฤทธิไกร แนมใส
63153012755 นางสาวสุนิตา คงหนูแก7ว
63153012756 นางสาวป5ยะนุช วุ$นแสง
63153012757 นางสาวนิลรัตน� ขําผุด
63153012758 นายเกียรติศักด์ิ วงศ�ปDญญากุล
63153012759 นางสาววรรณวิสา อ$อนแก7ว
63153012760 นางสาวรุ$งทิพย� ทิพย�รักษา
63153012761 นางสาวอรวรรณ ดํารงศักด์ิ
63153012762 นางสาวซอฟHนCะ กาเส็มสCะ
63153012763 นางสาวป5ยวรรณ ขาวกริบ
63153012764 นายพงศกรณ� ชูรูป
63153012765 นางสาวนัจฬา เบ็ญหมาน
63153012766 นางสาวรูซีลา เจCะเตะ
63153012767 นางสาวชนกานต� เกตุแก7ว
63153012768 นางสาวพัชรา คําเกลี้ยง
63153012769 นางสาวอัจฉราภรณ� เพ็งศรี
63153012770 นางสาวดาริน สกุลวิกัย
63153012771 นางสาวปวันรัตน� มาจุริน
63153012772 นายสันติ เก้ือหนุน
63153012773 นางสาวพาดีลา ดอรอแมง
63153012774 นายอับดุลรอเซะ เจะเลาะ
63153012775 นางสาวฮานีฟา หมัดบินเฮด
63153012776 นางสาวอาดีละฮ� อาบูซิ
63153012777 นางสาวพิชามญชุ� วิชญภาณ
63153012778 นางสาวสุดธิดา โหรารัตน�
63153012779 นางสาวสุจิตรา ไชยชนะ
63153012780 นางสาวณัฐกุล ชูช$วย
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63153012781 นางสาวมาซีเตาะห� มตียอ
63153012782 ว$าที่ร7อยตรีเชิงเชาวน� จงหวัง
63153012783 นางสาวราริกา กาญจนดี
63153012784 นางสาวอัสมะ จ้ีเกษม
63153012785 นายปรินทร� อิสมาอีน
63153012786 นางสาวปุญญานิช ทรงเดชะ
63153012787 นางสาวธุมาวลี เอียดแก7ว
63153012788 นางสาวฆอยรนนีสา จารง
63153012789 นางสาวทิพย�ราตรี พรหมแก7ว
63153012790 นางสาวเกวลิน ฮุยเปSา
63153012791 นางสาวสุนิสา สุขสําราญ
63153012792 นายปรมะ สิงห�พรหม
63153012793 นายยุทธนา พงษาวดาร
63153012794 นายศักดา สร7อยสน
63153012795 นางสาวพาตีเมาะ แดเดาะ
63153012796 นางสาวสุภาวดี แท$นจันทร�
63153012797 นางสาวศศินา ทองช$วย
63153012798 นายณัฐสิษฐ� คงจันทร�
63153012799 นางสาวรุสมีนา หะมิดง
63153012800 นายอัสมี อะตะบู
63153012801 นางสาวธัญญภัสร� อินถะคง
63153012802 นางสาวอลิสา มาลา
63153012803 นางสาวสุธิดา ภูทอง
63153012804 นางสาวณัฐติกา ฤทธิเดช
63153012805 นางสาวอาภัสรา ชัยมณี
63153012806 นางสาวจริยาพร สุขนุ7ย
63153012807 นางดวงใจ แก7วจันทร�
63153012808 นางสาวธมลวรรณ พากเพียร
63153012809 นายธนายุทธ คงทวี
63153012810 นางสาวณัฐธิชา ประทุมแสงหิรัญ
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63153012811 นางสาวปวีณา ชูทิพย�
63153012812 นางสาวนิชาฏ มะแซ
63153012813 นายนาวี ประเสริฐจินดา
63153012814 นายอภิรักษ� อัตตะพันธ�
63153012815 นางศกลวรรณ บุญเก้ือ
63153012816 นายศิวะพันธ� มรรคถาวร
63153012817 นางสาวกาญจนา ทองขวิด
63153012818 นางสาวจารุวรรณ จันทร�แย7ม
63153012819 นางสาวเสาวคนธ� จันทร�ดํา
63153012820 นางสาวอนุสรา สิงห�ทอง
63153012821 นางสาวกรรณิการ� บินดีน
63153012822 นางสาวพวงรัตน� ขุนชู
63153012823 นางสาวสุวณี สินนุเคราะห�
63153012824 นางสาวนัทธ�หทัย อ็องลั่น
63153012825 นางสาวณัฐธิดา พันธุสะ
63153012826 นายอัฐนัย สองนาม
63153012827 นางสาวซูฟHนา สามะนิ
63153012828 นางสาวสุธาทิพย� ช$างเหล็ก
63153012829 นางสาวณป ภัช จันทโน
63153012830 นางสาวเฉลิมขวัญ นวลเกลี้ยง
63153012831 นางสาววรนุช หนูวิไล
63153012832 นางสาวเสาวลิน ไพรพฤกษ�
63153012833 นางสาวอภิชญา อินทกาญจน�
63153012834 นายป5ยะพัฒน� ทองพริก
63153012835 นางสาวรัตติกาล แก7วชล
63153012836 นางสาววิมลรัตน� สุวรรณ
63153012837 นางสาวสารีนา ยีมาแน
63153012838 นายภาวิต หมัดแกแรต
63153012839 นางสาวฟาตีฮะห� เจCะและ
63153012840 นางสาวทวีพร แสงจันทร�ศิริ
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63153012841 นายเตชินต� เอี้ยวสกุล
63153012842 นางสาวศุภาพิชญ� ทองโรย
63153012843 นางสาวจารุวรรณ รัตนมณี
63153012844 นายพิสิษฐ� รัตนพันธ�
63153012845 นายหัสภูมิ รักดี
63153012846 นางสาวสุทธิดา แซ$ลิ่ม
63153012847 นายพลชัย ไชยชะนะ
63153012848 นางสาวนูรอีมาน ละเตCะ
63153012849 นางสาวริญญาทิพย� คงชูช$วย
63153012850 นางสาวเจษฎาพร ชูดวง
63153012851 นายนิฮาฟ5ซ มือลี
63153012852 นางสาวชไมพร ทองเเกมเเก7ว
63153012853 นางสาวสุนิตา ยะโกะ
63153012854 นางสาวมลิวัลย� ขวัญทอง
63153012855 นายจตุรงค� สุนทรภักดี
63153012856 นางสาวเรรีกา เกิดตลอด
63153012857 นางสาวนูรีดา สาและ
63153012858 นางสาวพรประกายทิพย� หนูสงค�
63153012859 นายกิตติศักด์ิ สิทธิรักษ�
63153012860 นางสาวนิภาพร พันธ�มีศรี
63153012861 นายภานุศักด์ิ ว$องไว
63153012862 นายธนภัทร พัฒนพงศ�
63153012863 นางสาวสุรัญญา ชนะชัย
63153012864 นางสาวสุจิตตรา เส็นบัตร
63153012865 นายอนุชิต สังรักษ�
63153012866 ว$าที่ ร.ต.หญิงมาลิณี ชุมประยูร
63153012867 นายณัฐพล จิตแปSน
63153012868 นายณัฐวุฒิ ศิริสังข�
63153012869 นายพงษ�ศักด์ิ ศรีเพ็ญ
63153012870 นางอุมาพร สุขขี
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63153012871 นางสาวเบญจมาพร บุญมณี
63153012872 นางสาวป5ยะนุช ไฝสีทอง
63153012873 นายวรยศ มณีฉาย
63153012874 นางสาวทัศนีย� เลาะ
63153012875 นางสาวฟาดีละห� บือราเฮง
63153012876 นางสาวณัฐริชา คงคําขวัญ
63153012877 นางสาวรติรัตน� พุทธาโร
63153012878 นางสาวเกตุทิพย� จิตต์ิภาณุโสภณ
63153012879 นางสาววารี รตะวังกุล
63153012880 นางสาวดาอัยน$า เทพคุณ
63153012881 นางสาวซีตีอาอีเสาะ โตสแน
63153012882 นางสาวสิริพร นุกูลกิจ
63153012883 นางสาวสุชันญา จันทร�เขียว
63153012884 นางสาวณัฐวรรณ สุขถนอม
63153012885 นางสาวสะกีนCะ นิสัน
63153012886 นายฐิติพงศ� ไชยแก7ว
63153012887 นายปฏิพล วาสุเทพ
63153012888 นายฮัมบาลี หะซา
63153012889 นางสาววันวิศา เพชรยอดศรี
63153012890 นางสาวฌลารัตน� บุญญรักษ�
63153012891 นางสาวประกายทิพย� ชุมวโรจน�
63153012892 นางสาวสุกัญญา สมะดอเลCาะ
63153012893 นายณัฐพล โยมสิน
63153012894 นายพงศกร ย่ีโปS
63153012895 นางสาววานิต7า หมัดสมัน
63153012896 นางสาวดรุณี ปฐมปรีชากุล
63153012897 นางสาวพรรณราย ศรีทอง
63153012898 นางสาวอามีนะห� มาแย
63153012899 นายณชนก มาระเสนา
63153012900 นางสาวอาฮีซะ เจCะอูเซ็ง
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63153012901 นายธนายุทธ สอนสวัสัดิU
63153012902 นางสาวกมลา รักษมณี
63153012903 นางสาวชุรดา วรรณพฤกษ�
63153012904 นางสุรฮัยละห� เจะเลาะ
63153012905 นายเพลงพิสุทธ์ิ ณ ประศรี
63153012906 นางสาวนิโรสมีมี นิเซง
63153012907 นางสาวอนุสรา ชุมทอง
63153012908 นายริฎวาน โดมูซอ
63153012909 นายปณิธิ หอประเดิมอนุสรณ�
63153012910 นายยุรวัฒน� ศศานนท�
63153012911 นางสาวซอฟูรอต บินยะโกะ
63153012912 นางวนิดา รักเมือง
63153012913 นางสาวอาซียCะ อาแซดอยิ
63153012914 นางสาวกาญจนา ดอลCะ
63153012915 นางสาวเจะซูไรฮัน ราโมง
63153012916 นายฉัตรชัย ทองพูน
63153012917 นางสาวมณีนุช วงศ�ปนทอง
63153012918 นายอรรถพล อินทสระ
63153012919 นางสาวพรทิพย� มากยก
63153012920 นายกฤตยชญ� ฤทธิเดช
63153012921 นางสาวปDทมา มาซี
63153012922 นางสาวอมรทิพย� แซ$ลิ่ม
63153012923 นางสาววริศรา สินสาย
63153012924 นายสิริรุจ ราญฎร
63153012925 นางสาวภัคจิรา ชุมนวล
63153012926 นางสาววาริณี สันหลี
63153012927 นางจุฑามาส วงค�สุวรรณ
63153012928 นางชลิดา เจCะอูมาร�
63153012929 นางสาวปนัดดา กาญจนศรี
63153012930 นางสาวอิสวานี อาแว
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63153012931 นางสาวนิธิมา หมัดจันทร�
63153012932 นางสาวภูริกาญน� ป5หิรัญ
63153012933 นางสาวศภิสรา บุญมัย
63153012934 นางสาวอัจฉราวรรณ อิสโร
63153012935 นางสาวนิติยา พุทธวี
63153012936 นางสาวหะนีซะฮ� อับดุลรามัน
63153012937 นางสาวณัฐวดี ลิ่มวงศ�วัฒนานัน
63153012938 นางสาวสิริสุภา แหลมสัก
63153012939 นางสาวสัณห�ธนัช ไกรศิริโสภณ
63153012940 นางสาวฟSารุ$ง สะอาด
63153012941 นางสาวเจนจิรา อนุสรณ�ประเสริฐ
63153012942 นางสาวปวีณา หะยียูโซCะ
63153012943 นางสาวดารินทร� โออินทร�
63153012944 นางสาวกาญจนา สังขพันธุ�
63153012945 นายลุกมัน ลาเตะ
63153012946 นายธเนศ ชัยศิริ
63153012947 นางสาวสุจิตรา คลิ้งคล7าย
63153012948 นายวีระศักด์ิ อ$อนทอง
63153012949 นายรพินภัชช� เกลี้ยงสง
63153012950 นางสาวนูรไลลา บินมะดีเยาะ
63153012951 นางสาวกรกช ดํากุล
63153012952 นายอัลซอรีย� บัณฑูรอัมพา
63153012953 นายเดชสุนธร อีสอปูเตCะ
63153012954 นางสาวณัฐวดี รัตนอุบล
63153012955 นางสาวฮาลีเมCาะ เจCะตาเยCะ
63153012956 นางสาวกมลพรรณ ประชุมทอง
63153012957 นายมานิต นพรัตน�
63153012958 นางสาวศราวดี จุลสุวรรณ
63153012959 นางสาวทิพรัตน� ทองสม
63153012960 นางสาวสุพรรษา สุวรรณรัตน�
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63153012961 นางสาวจิณัฐตา กุลผอม
63153012962 นางสาวกูกาวีนา ตูแวมูดอ
63153012963 นางสาวณัฐสิมา จันทศรี
63153012964 นางสาวนูรฮาศิมี แวมะ
63153012965 นายรุสลัน มาลามารู
63153012966 นางสาวพนิดา ลาโมะ
63153012967 นางสาวประภิญญา สุขใส
63153012968 นางสาวเบญจพร ไข$แก7ว
63153012969 นายตายูดิง ดอลี
63153012970 นางสาวนูรีดา เจCะแต
63153012971 นางสาวรมัณพัชร แกล7วทนงค�
63153012972 นายประวิทย� ฮับยู$โส$
63153012973 นายพีระพล บุญสุข
63153012974 นางสาวศศิธร มุณีกุล
63153012975 นายพงศ�พันธ� ช$วยไกร
63153012976 นายอาบีดีน ชายมะ
63153012977 นางสาวรอปHอCะห� สาเมCาะห�
63153012978 นายทนงศักด์ิ ตรีวัย
63153012979 นางสาวสุกัญญา แอหลัง
63153012980 นางสาวนุชรีย� สุบินรัตน�
63153012981 นางสาวเบญจวรรณ สงทิพย�
63153012982 นายณัฐวุฒิ มณีโชติ
63153012983 นางสาวภัทราพร แสงทวี
63153012984 นางสาวเกษณี ศรีแก7ว
63153012985 นายอนุชาติ แซ$ต$าน
63153012986 นางสาวพิชญานันท� หมีนเส็น
63153012987 นายมะนาเซ ดอเลาะเซ็ง
63153012988 นางสาวสุนิสา ลัทธิธรรม
63153012989 ว$าที่ร7อยตรีประทัย ไชยจรัส
63153012990 นางสาวธิติมา ขาวนวล
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63153012991 นางสาวจุฑาลักษณ� แก7วทัศน�
63153012992 นางสาวซาลิมา โตCะหมาด
63153012993 นางสาวอานีตา ดีเยCาะ
63153012994 นายธีรยศถ� ทองศรี
63153012995 นายสัตยา คงแดง
63153012996 นางสาวสุธาทิพย� หนูแดง
63153012997 นางสาวรอกีเยาะ กาลอ
63153012998 นางสาวณัชชา กรดเต็ม
63153012999 นางสาวชนัญชิดา ประสีทอง
63153013000 นายธันฐภัทร� หิรัญสินภิญโญ
63153013001 นายเกริกชัย ชูอักษร
63153013002 นางสาวธันยาภรณ� สุขพงษ�
63153013003 นางสาวภาวินี ศิริวรรณ
63153013004 นางสาวภัทรสุดา จิตพิทักษ�
63153013005 นางสาวโยษิตา พรหมจันทร�
63153013006 นายปฏิพัฒน� อินทร�ทองแก7ว
63153013007 นางสาวสุภิณญา มงคล
63153013008 นางสาวฟ5รฮานา หะแวกาจิ
63153013009 นางสาวณัฐนรี เอียดประพาล
63153013010 นางสาวสีตีรอกีเยาะ ดือราแม
63153013011 นางสาวนูรียะ มูซอดี
63153013012 นางสาวณฐรัชต� รักชาติ
63153013013 นางสาวซากีนา ดอเลาะ
63153013014 นางสาวนุสกีฟมานต� นิยมเดชา
63153013015 นายวิศรุต ประยูรหงษ�
63153013016 นายเอกชัย หมัดอาดํ้า
63153013017 นายสยมภู พิชัยรัตน�
63153013018 นางสาววิจิตพร แก7วพรหมลัด
63153013019 นางสาวสุคนธ�ทิตย� เชิญทอง
63153013020 นางสาวฮัสวาณี สะมะอาลี
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63153013021 นายนัสซอรี บิสลิมิน
63153013022 นางสาวผกาวรรณ ฉัตรชัยวงศ�
63153013023 นายภัทราวุธ บุญสิทธ์ิ
63153013024 นายพงศธร พฤกษรังรักษ�
63153013025 นางสาวนูรมา แลเมาะ
63153013026 นางสาวอานิส ยามาเร็ง
63153013027 นางสาวปDฐธวีภรณ� มวยดี
63153013028 นางสาวสไบทิพย� ทองศรี
63153013029 นางสาวยามีลCะ หลงจิ
63153013030 นายพงศ�ศักด์ิ เต้ียเล็ก
63153013031 นางสาวฟารีดา หะยีมะตะเยะ
63153013032 นางสาวจุฑาทิพย� สมบัติมาก
63153013033 นายมะซับรี หะยีลาเตCะ
63153013034 นายวิภูษิต พูลทอง
63153013035 นางสาวภัทราภรณ� แซ$อึ้ง
63153013036 นางสาวธิติมา สุวรรณคีรี
63153013037 นางสาวโสระยา เทพวาริน
63153013038 นางสาวเหนโดง โตCะตาหยง
63153013039 นายชยุต ชัยวิเชียรภาดา
63153013040 นางสาวทิพวรรณ แก7วบุตร
63153013041 นายณัฐพล แก7วนวล
63153013042 นางสาวณัฐกาน เนตระกาศ
63153013043 นางสาวอาสมีรา วาแม
63153013044 นางสาวอาอีเสาะ หะยีแวนาแว
63153013045 นางสาวศุภนิดา เขียวชุม
63153013046 นายรุสดีย� ลีฆะ
63153013047 นางสาวรียา เลCะทองคํา
63153013048 ว$าที่ร7อยตรีหญิงจริยาภรณ� รอดคงที่
63153013049 นางสาวธัญญารัตน� ชูศรี
63153013050 นางสาวพิจิตรา พาหุรัตน�
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63153013051 นางสาวจิราภรณ� พรหมสุวรรณ
63153013052 นายศิรสิทธ์ิ โชติอรรคณิต
63153013053 นางสาวก่ิงกาญจนา ไชติกุญชร
63153013054 นายภานุวัฒน� พันธพงค�
63153013055 นายธนาธิป ต้ังคํา
63153013056 นางสาวหาสะนะห� มามะ
63153013057 นางสาวกัสมา ใจสมุทร
63153013058 นายอภิชัย ประทุมวัลย�
63153013059 นางสาวนูรฟ5ตเราะห� ตามหามะ
63153013060 นางสาวจัสมีนา เฮงตาแกะ
63153013061 นางสาวก๊ิฟรีญา ดุนี
63153013062 นายธนกร อธิกธาดา
63153013063 นางสาวรูสมีนา ดอเลาะ
63153013064 นางพรพิมล พุดจีน
63153013065 นางสาวจิรวดี ไหมทอง
63153013066 นายสุพศิน คงแก7ว
63153013067 นางสาวซัฟวาณีย� เจCะเล็ง
63153013068 นางสาวศศิธร อ$อนสันต�
63153013069 นางสาวชลฐิฌา มุณีกุล
63153013070 นายจิรวัฒน� สุขโข
63153013071 นางสาวพนิดา แสงวรรณ
63153013072 นางสาวปวีณา ศิริพันธ�
63153013073 นางสาวสุพัตรา สีแสงแก7ว
63153013074 นายวศิน ตูวิเชียร
63153013075 นายสรายุทธ แซ$โลก
63153013076 นางสาวมาริสา ธรรมขันธ�
63153013077 นางสาววราภรณ� ขาวล7วน
63153013078 นายอติชาต แก7วใจจง
63153013079 นางสาวชฎาพร รักขนาม
63153013080 นางสาวซนันนัทธ� ร$าหนิ
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63153013081 นางสาวรัชนีกร แก7วสวัสด์ิ
63153013082 นายสิทธิศักด์ิ แซ$เฮ$า
63153013083 นางสาวมูนา เจCะเตCะ
63153013084 นางสาวติยาพร อรรถชัยยะ
63153013085 นางสาวสุพรรษา สุระกุล
63153013086 นายจตุรงค� คงเจริญ
63153013087 นางสาวมัสนี หมิงหมะ
63153013088 นางสาวชฎารัตน� รุ$งเรืองศรี
63153013089 นางสาวเพ็Uญพิชชา จันทร�แดง
63153013090 นางสาวอรทัย คงจุ7ย
63153013091 นางสาวอัยนี ดอเลาะ
63153013092 นายศศิพงศ� หวานวงค�
63153013093 นายรัชชานนท� คงมา
63153013094 นางสาวอัจฉรา ร$มหมุน
63153013095 นายชาญวิทย� เลิศสําราญชัย
63153013096 นางสาวปาจรีย� ใจหาญ
63153013097 นางสาวสุรีรัตน� จันทสโร
63153013098 นางสาวอันธิกา ทองหนู
63153013099 นางสาวศกลวรรณ แดงมา
63153013100 นายชลัส แซ$ค$ง
63153013101 นางสาวสุก้ี ทองเนตร
63153013102 ว$าที่ร7อยตรีหญิงยุพเรศ ทองปาน
63153013103 นางสาวซอลีฮะ บากา
63153013104 นายชเนศ อังกุราภินันท�
63153013105 นางสาวพัชติญา อรัญดร
63153013106 นายไฟซอล ดุมลักษณ�
63153013107 นายคริษฐ� สระทอง
63153013108 นางสาวนภสอร ด$านราชัยมงคล
63153013109 นางสาวมัลลิการ� โด$หลี
63153013110 นางสาวปาซีรา ดอเลาะห�
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63153013111 นางสาวภัสพิชา ฝอยทอง
63153013112 นางสาวปาริฉัตร จันทร�เอียด
63153013113 นางสาวปDญชิกา แก7วกระจาย
63153013114 นายณัฏฐพัชร� ปวินท�ธนาธร
63153013115 นางสาวสกาวเดือน หนูปาน
63153013116 นางสาวเจนจิรา ดีศรีศักด์ิ
63153013117 นางสาวกรกมล รักดํา
63153013118 นางสาวอรวิชญา จงรักษ�
63153013119 นางสาวญาณิศา เส7งนนท�
63153013120 นายวีรบุตร เคล7าดี
63153013121 นางสาวอภิญญาณี เอี่ยมขํา
63153013122 นายกฤษกร บางพงษ�
63153013123 นายธวัชชัย โยธารักษ�
63153013124 นางสาวซูไฮลา ดาแม
63153013125 นายนิอามีน นิสาเฮาะ
63153013126 นางสาวธันยพร ชุมทอง
63153013127 นางสาวอัจฉรา หิรัญ นิธิ ส ำ ราญ 

63153013128 นางสาวนริศรา จันทร�นก
63153013129 นางสาวนันทิยา ชูช$วง
63153013130 นางสาวชไมพร โสมเพ็ชร�
63153013131 นางสาวนูร�อัยดา แปแนะ
63153013132 นางสาวโรสนานี บินสาแลCะ
63153013133 นางสาวพิม จันทร�เรือง
63153013134 นางสาวชนกนันท� ค้ิวโรจนคุปต�
63153013135 นางสาวพชรพร แก7วเพ็ชรกูล
63153013136 นางสาวกัตติมาส สมพะโยม
63153013137 นางสาวแวรุสนานี แวสุหลง
63153013138 นางสาวสุทธินี คงแปSน
63153013139 นางสาวนัจญฎา หมีนแดง
63153013140 นายธวัชชัย สิงหมณี
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63153013141 นางสาวจุฑารัตน� วาสุเทพ
63153013142 นายณัฐวุฒิ อินฉํ่า
63153013143 นายธนาวุฒิ สนหลCะ
63153013144 นางสาวจิวารีย� เจCะแต
63153013145 นางสาวกิตติมา คงแก7ว
63153013146 นางสาวกรกนก คงสม
63153013147 นางสาวจิราพร ป5ติ
63153013148 นางสาวพรธีรา จันทร�เส7ง
63153013149 นางสาวนันทิยา หนูเพชร
63153013150 นางสาวเพียงพร จีนชาวนา
63153013151 นางสาววราภรณ� สายสิงห�
63153013152 นางสาวกนกวรรณ แปSนทอง
63153013153 นางสาวสุทินา จีนหว่ัน
63153013154 นางสาวจิรนุช บุตรแขก
63153013155 นางสาวสุทธินุช กัมมารกุล
63153013156 นางสาวกัลย�สุดา แก7วไกร
63153013157 นายอภิรักษ� ภมรนาค
63153013158 นางสาวเจCะฟาตีมะห� เจCะแว
63153013159 นางสาวกนกวรรณ ไกรสุทธ์ิ
63153013160 นางสาววราภา กันใจศักด์ิ
63153013161 นายชยพัทธ� วรบดี
63153013162 นางสาวสุจิรา อินพรม
63153013163 นายสุรพงษ� ชุมไชยโย
63153013164 นางสาวชนกานต� ช7างแก7ว
63153013165 นางสาวพยุดา ขาวพิมล
63153013166 นางสาวจิราภา คชรัตน�
63153013167 นางสาวมณฑิยา จู7สวัสด์ิ
63153013168 นางสาวรัฏฐ�ชญา มณีรัตนวงศ�
63153013169 นายขจรวุฒิ มณีฉาย
63153013170 นางสาวพัชรียา อุ$นนวล

หน7า 439 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153013171 นายจักรี ส$องแสงกล7า
63153013172 นายจตุพร นวลเลื่อน
63153013173 นางสาวอาซีหยะ อาแว
63153013174 นางสาวอรอุมา หนูชู
63153013175 นางสาวการีมCะ ดอเลาะ
63153013176 นางสาวพิมพกานต� โพธิกุล
63153013177 นายฮาฟHช สะนิ
63153013178 นางสาวกัญญ�วรา ทิพย�หนองหิน
63153013179 นางสาวภิรมยา เหมรินี
63153013180 นางสาวสุวิชาดา เบ7าคํา
63153013181 นายวรชิต เเดงขํา
63153013182 นางสาวบุษกร บัวแสง
63153013183 นางสาวนูรีฮัน กาป5ง
63153013184 นางสาวปะภัสสร อวยจินดา
63153013185 นางสาวฮุสนา มาลัยกูล
63153013186 นางสาวชนันกานต� พงษ�ระวีวงศา
63153013187 นางสาวฟาณีส� อับดุลสาและ
63153013188 นางสาวกัญญา แก7วกล7า
63153013189 นางสาวนิศาชล เซ$งเส7ง
63153013190 นางสาวฮัปเสาะห� แดเบาะ
63153013191 นางสาวซารีพะ อาแซ
63153013192 นายธวัชชัย ยกฉวี
63153013193 นางสาวเยาวลักษณ� โสพิกุล
63153013194 นางสาวพรพิมล สุขขี
63153013195 นางสาวพลอยธิฬา ไชยการ
63153013196 นางฮัซมีนี ยูโซะ
63153013197 นางสาวป5ยะพร ศรีสุวรรณ
63153013198 นายซูปHยัน ฮินนะ
63153013199 นางสาววันวิสาห� ย้ิมแก7ว
63153013200 นางสาวนิสรีน หมีดเส็น
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63153013201 นายธนธรณ� คงจริง
63153013202 นางสาวจรวยพร ทองแก7ว
63153013203 นางสาวฮามีดะห� เจCะอาลี
63153013204 นางสาวฮายาตี ยาติกุล
63153013205 นางสาวปรียานุช พุทธวี
63153013206 นางสาวปรีชญวีร� ชัยภูมิ
63153013207 นางสาวชลิตา ศรสิทธ์ิ
63153013208 นางสาวรุ$งทิพย� ใหมคง
63153013209 นายหารง หาแว
63153013210 นางสาวอุไรรัตน� แซ$หลี
63153013211 นางสาวรอปHซะห� มูซอ
63153013212 ว$าที่ร7อยตรีคมกฤช จันทรัตน�
63153013213 นางสาวกนกวรรณ ป5ยะรัฐ
63153013214 นางสาววิภารัตน� สิริพงศารักษ�
63153013215 นางสาวปานรวี สืบประดิษฐ�
63153013216 นางสาวฐิตาภา อินทร�ด7วง
63153013217 นางสาวกามีลา กีแย
63153013218 นางสาวเฌอร�ลิน ถาวรจิตร
63153013219 นางสาวเนตรชนก โพธ์ิทองมา
63153013220 นางสาวภชกมณ พิชัยรัตน�
63153013221 นายสุชาครีฐ� สุวรรณเกล7า
63153013222 นางสาวสุธินันท� สงสังข�
63153013223 นางสาวนูรียา บิลหมัด
63153013224 นางสาวมัรฮูดา สาแม
63153013225 นางสาวภัทราพร บุตรเลี่ยม
63153013226 นางสาวเสาวลักษณ� ทองทรัพย�
63153013227 นางสาวร$มฉัตร ธาระบุญ
63153013228 นางสาวศิริพร การะวี
63153013229 นางสุวรรณา แต$งบุญงาม
63153013230 นางสาวอริษา ลั่นศิลปK
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63153013231 นางสาววันลิป5การ� สอดจิตต�
63153013232 นางสาวเภริน สกุลราช
63153013233 นางสาวณัฐนันท� ชูดํา
63153013234 นางสาวซัลวา อะตะบู
63153013235 นางสาวอัญชลี ณ รักษา
63153013236 นายภัคพงศ� ผิวดี
63153013237 นางสาวชนิดาภา ฐานบุรี
63153013238 นางสาวกานต�พิชชา โฉมงาม
63153013239 นางสาวอริศรา เพ็งแก7ว
63153013240 ว$าที่ ร.ต.หญิงอารยา ชูมณี
63153013241 นางสาวก่ิงฝSาย ศิริวงศ�
63153013242 นางสาวสไบแพร อักษรสว$าง
63153013243 นางสาวอรทัย ปานเล$ห�
63153013244 นางสาวนัศรีน แก7วนวล
63153013245 นายญาณกร เลียดดํา
63153013246 นายอนพัช หนูสิงห�
63153013247 นายมะฮาซัน จะสิติ
63153013248 นางสาวซูไฮราห� ยีปราโซ
63153013249 นางสาวศิริทิพย� ช$วยขํา
63153013250 นายฉัตรชัย ยอดจตุการ
63153013251 นางสาวธัญจิรา ทองใย
63153013252 ว$าที่ ร.ต.อีลยาส มาหามะ
63153013253 นางสาวกชพร พานแพน
63153013254 นางสาวณัฐชา วิชยวิกรานต�
63153013255 นางสาวนัฐธิดา เหรียญรุ$งโรจน�
63153013256 นายกิตติพศ ดําน7อย
63153013257 นางสาวศรัญญา ละอองเทพ
63153013258 นายโมฮัมหมัดอามีน กระจ$างลิขิต
63153013259 นางสาวรุจิรา สันบากอ
63153013260 นางฟาตีหมCะ บินมะ
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63153013261 นางจุรีพร บุญฤทธ์ิ
63153013262 ว$าที่ร.ต.หญิงฟาด7า ปานสัน
63153013263 นายป5ยะวัฒน� จันทร�จรุง
63153013264 นางสาวศิรินันท� จันทร�ฉํ่า
63153013265 นายกฤษฎา เพชรดํา
63153013266 นางสาวอุไหมรี หวังนCะ
63153013267 นางสาวชุติมา อิ่นแก7ว
63153013268 นางสาวกุลนิษฐ� ปุfยชุมผล
63153013269 นางสาวคัทรีญา จิเหล$า
63153013270 นางสาวมัสยา รุ$งสวัสด์ิ
63153013271 นางสาววิยะดา นวลแปSน
63153013272 นางสาวรอฮีมะห� มะเนิซอ
63153013273 นางสาววิชุดา ทองทวี
63153013274 นางสาวสิริกาญจน� จันแดง
63153013275 นางสาวพุทธรักษา บริสุทธ์ิ
63153013276 นางสาวก่ิงกาญจน� ประดับวงศ�
63153013277 นายปฏิวัติ คําแก7ว
63153013278 นายชวลิต ทองโรย
63153013279 นางสาวศิรินุช วงศ�ชนะ
63153013280 นายศรายุทธ รามทอง
63153013281 นางสาวภัทรณิช พราหมณ�คณาจารย�
63153013282 นางสาวแสงทิพย� เผือกละม7าย
63153013283 นางสาวจุรีภรณ� อ$อนช$วย
63153013284 นางสาววรรณวิษา แก7วหาญ
63153013285 นางสาววราภรณ� รักชู
63153013286 นายมูฮําหมัดฟาริด มัยเซ็ง
63153013287 นางสาวนูรอ เจะเลาะ
63153013288 นางสาวนัสริน สาอูดี
63153013289 นางสาวปุณยนุช เก้ือสกุล
63153013290 นางสาวนูรไอนี หวังกุหลํา
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63153013291 นายกิตติศักด์ิ มรรคาเขต
63153013292 นางเปรมพร บุญช$วย
63153013293 นายกฤตนัย เพ็ชรหวน
63153013294 นางสาวจารุวรรณ สมีราย
63153013295 นางสาวกัญญาณี พิทักษ�
63153013296 นางสาวจันทร�จิรา หนูชุม
63153013297 นายรอมือลี เจะบือราเฮง
63153013298 นางสาวดารินทร� ปราบพาลา
63153013299 นางสาวต$วนฟาราฏี อดุลรัส
63153013300 นางสาวอรษา คงช$วย
63153013301 นางสาวเบญญาภา พรมทองบุญ
63153013302 นางสาวนูรียา ยะหรี่
63153013303 นางสาวพิมพ�ภรณ� เกษมพิพัฒน�
63153013304 นางสาวเสาวภาคย� ใยน7อย
63153013305 นางสาวมูนา บักรีรังสรรค�
63153013306 นางสาวชาลี ไชยพูล
63153013307 นายดุลยพล ศรีไสย
63153013308 นางสาวชุติกาญจน� มณีโชคชูโรจน�
63153013309 นางสาวแวรอฮานา แปเฮาะอีเล
63153013310 นางสาวจันจิรา นิลCะ
63153013311 นางสาวดวงกมล สินไชย
63153013312 นายซุลกิฟลี เจCะนิง
63153013313 นางสาวซุลยานา สะมะแอ
63153013314 นายสานิตย� ควนขัน
63153013315 นางสาวอานีตา ปูเตCะอาแล
63153013316 นางสาวศุภวรรณ ศุภพงศ�
63153013317 นายณัฐวุฒิ คงชู
63153013318 นางสาวสันธนา มัยดิง
63153013319 นางสาวสุดาพร เก็มเบ็ญหมาด
63153013320 นางสาวสุนันทา ณ จันทร�
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63153013321 นางสาวชาลีภัทร อินทรกุล
63153013322 นางสาวเจตนภา บุญราศรี
63153013323 นางสาวสุฑาวดี เผื่อแผ$
63153013324 นายอานนท� นวลนาถ
63153013325 นางสาวสิวินีย� สัทโธ
63153013326 นายอนุพงศ� ปรีชาชาญ
63153013327 นายดนัย เจCะมะหมัด
63153013328 นางสาวนูรุลฮูดา มามุ
63153013329 นายวีรยุทธ� มากรอด
63153013330 นางสาวจารุวรรณ เพ็งแก7ว
63153013331 นางสาวคอยรียะฮ� ยูโซะ
63153013332 นางสาวกนกพร เพชรจรูญ
63153013333 นายอะนิส แซะอาหลํา
63153013334 นางสาวจิรลัคน� จันทร�แก7ว
63153013335 นางสาวบุญฑริกา กุลศิลปK
63153013336 นายอุสมาน สาและ
63153013337 นายชาญวิทย� ศรีสวัสด์ิ
63153013338 นางสาวรอพีสะ มามะ
63153013339 นางสาวศินีนาฎ พูลเก้ือ
63153013340 นางสาวโนร�ซีอัน ยอ
63153013341 นายสิรภพ เอียดตรง
63153013342 นางสาวจุฑาลักษณ� ทิมทอง
63153013343 นางสาวจิราพร สุภผา
63153013344 นายกฤษฎา บัวก่ิง
63153013345 นางสาวฐิตินันท� ย่ิงยงล้ําเลิศ
63153013346 นางสาวธิติมา ไหมแก7ว
63153013347 นางสาวนูรญีฮาน ยูโซะ
63153013348 นางสาวปณิฏฐา ใจจ7อง
63153013349 นายรัชกร บูเส็น
63153013350 นายฐากูร ก้ิมขู$
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63153013351 นางสาวณัฐวรา ศรีทองสุข
63153013352 นางสาวฌานิสา เสนาะ
63153013353 นายสถาพร ขุนสังข�
63153013354 นางสาวเบญจวรรณ เครือเตียว
63153013355 นางสาวอริญา เหตุหาก
63153013356 นางสาวธวัลพร สมหวาน
63153013357 นางสาวบุษยา หนูฤทธ์ิ
63153013358 นางสาวกันต�กนิษฐ� บุญเพชรแก7ว
63153013359 ว$าที่ ร.ต.พีรพงศ� ขุนทองเพชร
63153013360 นายธีรพล พิทย-อุส$าห�
63153013361 นางสาวเกวลี ไชยสาลี
63153013362 นายเอกราช ขวัญเพ็ชร�
63153013363 นางสาวพิมพ�ชนก เพชรสลับศรี
63153013364 นายพิพัฒน� กิตติพลภูวรักษ�
63153013365 นางสาวปฏิมา พรหมแก7ว
63153013366 นางสาวสิรินาถ แสงทอง
63153013367 นางสาวอชิรญา รามชุม
63153013368 นางสาวกรวิกา จ้ีเพ็ชร
63153013369 นางสาวศิริภัทร ศรีทวีป
63153013370 นางสาวหนึ่งฤดี ไทรบุรี
63153013371 นายชิษณุ ชูเมือง
63153013372 นายวราเทพ ไกรแสง
63153013373 นางสาวสุรีรัตน� โสภิณ
63153013374 นางสาวอุษา ชุมวงศ�
63153013375 นายอาดีนันต� ดาหมิ
63153013376 นางวิลาสินี อักษรพันธ�
63153013377 นายธีรวัฒน� ซนะคช
63153013378 นางสาวพัชนิดา มณีโชติ
63153013379 นายมะห�ดี มานิง
63153013380 นางสาวกาวน�กาญจน� สุคนธพันธ�
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63153013381 นายกนต�ธร จันทร�ลาม
63153013382 นางสาวฟ5ตเราะห� กาซา
63153013383 นางสาวผานิตา ดุษณี
63153013384 นางสาวดลยา พรหมโสภา
63153013385 นางสาวกนกพร นิลละออ
63153013386 นางสาวกชกร ย$างกุ7ง
63153013387 นายวิชยานนท� สมใจ
63153013388 นางสาวศลาฆิน เพชรดี
63153013389 นางสาวสาวิตรี ศรีสุข
63153013390 นางสาวยลรดี โพธิโสดา
63153013391 นายสานิตย� ศิริกุลชัยกิจ
63153013392 นางสาวสุทธิดา สุวรรณโณ
63153013393 นายซัมโซ ยูโซCะ
63153013394 นายเฑวรรณ เมืองเกิด
63153013395 นางสาวรสสุคนธ� ศรีวิภาโอภาส
63153013396 นางสาวนูรีตา อีสอ
63153013397 นางสาวซอฟHยา วงค�มุสา
63153013398 นายศุภชัย หนูแปSน
63153013399 นางสาวปาอีซะห� กาโฮง
63153013400 นางสาวซอณญ$า วัฒนารถ
63153013401 นายขวัญแก7ว สิงหะพล
63153013402 นางสาวนูรียา หะยีแยนา
63153013403 นางสาวศิริรัตน� พูนเพ่ิม
63153013404 ว$าที่ ร.ต.หญิงเจนจิรา ฉัตรจินดา
63153013405 นางสาวกชพร กิจสระ
63153013406 นางสาวสวนีย� ชูเพ็ง
63153013407 นายศรายุธ เอียดฤทธ์ิ
63153013408 นางสาวกัญญาณัฐ จิตตเสน
63153013409 นางสาวอารีดา เหมมัน
63153013410 นายไพโรจน� เดชสงค�
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63153013411 นายวุฒิชัย ฮารีบิน
63153013412 นางสาวสุฏาภรณ� เอ็กหลี
63153013413 นางสาวต$วนเนาะ ต$วนบือราเฮง
63153013414 นางสาวบุสริน เจะกายอ
63153013415 นายอดิศักด์ิ ชาตรีวงศ�
63153013416 นางสาวณัฎฐณิชา ทุ$มแก7ว
63153013417 นายศิวะพงศ� วัชรจิรโสภณ
63153013418 นางกัญญ�ชลา เยาว�ดํา
63153013419 นางสาวศุภลักษณ� สว$างศรี
63153013420 นายจิรพัฒน� แก7วทอง
63153013421 นางสาวสุดาทิพย� เรืองจีน
63153013422 นางสาวทิพวรรณ หมาดกะจิ
63153013423 นางสาวอนงค�นาถ สอนเศษ
63153013424 นางสาวกาญจนาภรณ� หนูแก7ว
63153013425 นางสาวญานีรัตน� สุดวิไล
63153013426 นางอุไร อาแวลาเตCะ
63153013427 นางสาวอัญชณา ทองมา
63153013428 นางสาวซาปHยะ วานิ
63153013429 นายสุรเชษฐ� เสน$ห�
63153013430 ว$าที่ร7อยตรีนิพล มีนวล
63153013431 นางสาวรัตติกาล หนูเริก
63153013432 นายศิริพงษ� ปากบารา
63153013433 นางสาปHนะ มูนะ
63153013434 นายวาลิด บากา
63153013435 นางสาวอรอุมา ขวัญมาศ
63153013436 นายพงศ�อภิลาศ ภูวนาทโยธิน
63153013437 นายอัศวเดช ชูเพชร
63153013438 นางสาวกนิษฐา จันทร�อ$อน
63153013439 นางสาวศรวณีย� คงเพ็ชร
63153013440 นางสาวเกศราภรณ� เชียรไชย
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63153013441 นางสาววรัญญา วิยะกุล
63153013442 นางสาวธนนาถ ผาติสุขถาวร
63153013443 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ โอรพันธ�
63153013444 นายมะรอดี ลอแม
63153013445 นายอดิศร บุญชู
63153013446 นางสาวต$วนพาซียะห� เซ็งเลาะ
63153013447 นายซุลกีพลี ยาสาแล
63153013448 นางสาวอุษณีย� เจCะฮะ
63153013449 นางสาวสุภาวดี โตCะแสะโตCะเมือง
63153013450 นางสาวชฎาพร พันธชิต
63153013451 นางสาวจีรภา รักแก7ว
63153013452 นางณัฏฐิกา พรหมทอง
63153013453 นางสาวปวีณา สาแล
63153013454 นางสาวรณิตตา คงขาว
63153013455 นางสาวพัชญ�ปณดา ผาณิตพจมานกุล
63153013456 นายพลธวัช ถาวโรฤทธ์ิ
63153013457 นางสาวนริศรา คงประเสริฐ
63153013458 นางสาวอัจฉราพร สงช$วย
63153013459 นายสุปณวัฒ หน$อเพ็ชร
63153013460 นางสาวธนวรรณ อุ7ยนอง
63153013461 นายปองพล อินทกูล
63153013462 นายอรรณพ เก้ือก$อบุญ
63153013463 นายณัฐพล คีรี
63153013464 นายฮาริส อิสสะมะแอ
63153013465 นางสาวรินรดา ขาวจันทร�คง
63153013466 นางสาวธารปภัสร� คงศรี
63153013467 นางเรวดี มาหะมะ
63153013468 นายนิติธร วุ$นหนู
63153013469 นางสาวนิภาดา ศรีประสิทธ์ิ
63153013470 นางสาวสุดารัตน� บุญแก7ว
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63153013471 นางสาวเมธิยา แก7วหวาน
63153013472 นางสาวกฤติยา เรืองมณี
63153013473 นายพิชญะ วัฒนากิจจากุล
63153013474 นางสาวอัขลีมา สติรักษ�
63153013475 นางสาวอามีนา หล7าดัม
63153013476 นางสาวลัลน�ลลิล อิ่มทรัพย�
63153013477 นางสาววิชุดา สุวรรณชาตรี
63153013478 นายหทัย วรรณคํา
63153013479 นางสาวภคินี ปานเพชร
63153013480 นางสาวเกวลิน ปราบจิตร
63153013481 นายป5ยณัฐ ดํานิ่ม
63153013482 นางสาววรรณ�ดี พรหมรักษ�
63153013483 นายวันอัสรี แวมามะ
63153013484 นายอีดือเรส เจCะกะรือมอ
63153013485 นางสาววรรณี รักษ�จํารูญ
63153013486 นางสาวซูไฮลา ลีเดร�
63153013487 นางสิรินญา ศรีทอง
63153013488 นางสาวพัณณิตา คงนคร
63153013489 นายณัฐพนธ� พูนปาน
63153013490 นางสาวปุณศยา คงทน
63153013491 นายพีรศิลปK เถาถวิล
63153013492 นางสาววัลพร สุริวงค�
63153013493 นางสาวจันทิมา กลั่นวารี
63153013494 นางสาวทิพย�สุดา คงทอง
63153013495 นายอาวุธ สวยงาม
63153013496 นายสิทธิพร อินทคง
63153013497 นางสาวอรอนงค� ดีหลิว
63153013498 นายอีสมาแอ มิง
63153013499 นางสาววิภาวรรณ หมัดโตCะปาน
63153013500 นายนิซูฟH ชุมประเวศ
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63153013501 นางสาวอรนุช แก7วปาน
63153013502 นางสาวป5ยวรรณ แก7วคง
63153013503 นายณัฐธีร� ศิริสุริยภักด์ิ
63153013504 นางสาวสาริศา เพ่ิมพูล
63153013505 นางสาวขวัญทิชา ดูดวง
63153013506 นางสาววรรณวดี แก$นเมือง
63153013507 นางสาวจริยา แซ$ผล
63153013508 นางสาวอัญฐิตา ฃุนพลช$วย
63153013509 นางสาวเพียงบุญ สมบูรณ�
63153013510 นางสาวซูวีตา ตือบิงหมCะ
63153013511 นายสิทธิพงศ� เสนแก7ว
63153013512 นางสาวอารีรัตน� สีดาดี
63153013513 นางสาววิสา สวัสดี
63153013514 นางสาววรรวิศา นิลกาฬ
63153013515 นางสาวฮาฟHซะห� บือราเฮง
63153013516 นางสาวป5ยพร ศิวายพราหมณ�
63153013517 นางสาวอุทุมพร พันธ�พงศ�
63153013518 นางสาวพันวิศา ชีวรัฐอุทัยวงศ�
63153013519 นางสาวพัชณิดา พิมแสนนิล
63153013520 นางสาวนูรือมา สามะ
63153013521 นางสาวต$วนอานีส ซาเหะอูเซ็ง
63153013522 นางสาวศศินี ไชยรักษ�
63153013523 นางจิราพร สมาธิ
63153013524 นางสาวสุดารัตน� อุปรี
63153013525 นางสาวซารีดา ฮาแว
63153013526 นายนันทชัย พรหมดวง
63153013527 นางสาวอัสมา หวันประรัตน�
63153013528 นางสาวสุทธิดา กาเหย็ม
63153013529 นางสาวกนกวรรณ ชะนะถาวร
63153013530 นางสาวสุธารัตน� แก7วสุข
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63153013531 นางสาวสุวนันท� คงโต
63153013532 นางสาวอิสราพร แปSนดวง
63153013533 นายศุภชัย บุญยัง
63153013534 นายปฐมพงศ� ยอดราช
63153013535 นายอภิเดช อาวะภาค
63153013536 นางสาวณัฐณิชา นวลละออง
63153013537 นางสาวป5ยนุช วรพิน
63153013538 นางสาวกุณฑล หนูทวน
63153013539 นายวรนาถ อรรถกานต�วิกัย
63153013540 นายธีรวัฒน� พิพัฒนานนท�
63153013541 นางสาวสิรินภาภรณ� สุขเสริม
63153013542 นางสาวศุภาวรรณ หอมทอง
63153013543 นางสาวสุทิพย� แก7วสําอางค�
63153013544 ว$าที่ร7อยตรีหญิงอภิญญา ดําจันทร�
63153013545 นางสาวอรอุมา ม่ิงมิตร
63153013546 นางสาวธัญญทิพย� นวลเปHยน
63153013547 นางสาวจริยา ศรีเมฆ
63153013548 นางสาวสุวภัทร� จันทรโชติ
63153013549 นายบูรฮัม ยูโซCะ
63153013550 นายส7อดิกีน สุวรรณวงศ�
63153013551 นางสาวรังสิมา รัตนมณี
63153013552 นางสาวก่ิงกมล แก7วทอง
63153013553 นายฮาฟHซี สาเลง
63153013554 นายชาญณรงค� คงทน
63153013555 นายวงศธร ขําดํา
63153013556 นางสาวโชติกา โฉมทอง
63153013557 นางสาวดวงฤดี ซุ$นคง
63153013558 นายสรายุทธ ชูช$วย
63153013559 นายจิรพงศ� ศิริรัตน�
63153013560 นายประกฤษฎ์ิ นุ$นชูผล
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63153013561 นางสาวนริศรา สวัสดี
63153013562 นายนันทิวัฒน� จิตสุภานันท�
63153013563 นายภคพงษ� หกสี่
63153013564 นายซอเฟร สาแม
63153013565 นางสาวจิรัฐกาล ชูประดิษฐ�
63153013566 นางสาวจินตนา กาเร็งสานา
63153013567 นางสาวนภิสา งวดเนี่ยว
63153013568 นางสาวศศิมา เรืองสมบัติ
63153013569 นางสาวอุไรวรรณ  � เพชรรงค�
63153013570 นายนาสรอน มาลี
63153013571 นายรุสดิน แวอุเซ็ง
63153013572 นายสิทธิโชค สุขใส
63153013573 นางสาวธีรารัตน� เหลื่อมปุfย
63153013574 นางสาวอนิตา เอียดตรง
63153013575 นางสาวแพรพรรณ เหมพันธ�
63153013576 นางสาวรอยพิมพ� แก7วนพรัตน�
63153013577 นางสาวดาราวรรณ หีมลCะ
63153013578 นายมูฮัมมัดอุสมาน ยือแร
63153013579 นางสาวมุจลินท� พิศสุวรรณ
63153013580 นางสาวดารารัตน� สาสนัย
63153013581 นางสาววชิรธาร อนุพันธ�
63153013582 นางสาวนลินี ศรีทักษิณ
63153013583 นายจีระศักด์ิ ไชยวรณ�
63153013584 นางสาววันนาเดีย ละบายดีมัญ
63153013585 นางสาวเปHXยมศิริ เทพสุรินทร�
63153013586 นางสาวกรวิกา กันติเลิศ
63153013587 นางสาวเกตน�สิรี ลาภศิริ
63153013588 นางสาวศรสวรรค� ณ.พัทลุง
63153013589 นางสาวอานีตา อาแซบากา
63153013590 นางสาวฐิติพร ป5Xนมี
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63153013591 นางสาวบูรพา พลเพชร
63153013592 นายบุณยกร โล$ห�พัฒนะกิจ
63153013593 นางสาวจันทิรา สุขการ
63153013594 นางสาวนัจนิชา ขจรกุลวณิชย�
63153013595 นางสาววรัชยา โชคอํานวย
63153013596 นางสาวเสาวภา เพชรโชติ
63153013597 นางสาวนพรัตน� แก7วประดับ
63153013598 นางสาวจินดารัตน� น้ําแก7ว
63153013599 นางสาวกนกพร คงเพ็ชร
63153013600 นางสาวสุภาวดี วิเศษ
63153013601 นายพูลพิพัฒน� สุวรรณมณี
63153013602 นางสาวณัฐธิดา ทองนิมิตร
63153013603 นางกัญญ�ชยาวีร� สุทธิสังข�
63153013604 นางสาวตูแวหานิง ตูแวสูหลง
63153013605 นางสาวทัศนิม หาสิ
63153013606 นายอัสมิน สุหลง
63153013607 นางสาวอรนภา ทองเขียว
63153013608 นางสาวระวีวรรณ เกลี้ยงเกลา
63153013609 นางสาวอาสูรอ ฮะหมัด
63153013610 นางสาวอนุสรา อาดัม
63153013611 ว$าที่ ร.ต.หญิงกชกร สุขสวัสด์ิ
63153013612 นายเนติวัฒน� บัวขาว
63153013613 นางสาวกุลวานีย� ยูโซะ
63153013614 นางสาวอาอีเซาะ อูมา
63153013615 นางสาวปDญจรีย� แสงชื่น
63153013616 นางสาวฟาริดา หยีละงู
63153013617 นายนิฮาซัน เลาะลายู
63153013618 นายอัคณพณธ� เงินดี
63153013619 นางสาวสุดารัตน� กาสาเอก
63153013620 นางสาวจุฬาลักษณ� ด7วนขํา
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63153013621 นางสาวมนทิรา ปาลรัตน�
63153013622 นายคุณากรณ� อินทร� ทอง
63153013623 นายโอมรัม ยูโซCะ
63153013624 นายมะฮูเซ็น หะยีเด็ง
63153013625 นางสาวจุฬารัตน� ยิสะหมัน
63153013626 นางสาวสุทธิรักษ� สักแสงโสภา
63153013627 นางสาวกัญธิมา แซ$อึ้ง
63153013628 นางสาวนูรีซาร� ดอเลาะ
63153013629 นางสาวอรอุมา แก7วจันทร�
63153013630 นายไชยา ดวงแก7ว
63153013631 นางสาวทรรศมาลี แก7วมนตรี
63153013632 นางสาวจิราวรรณ ย$องวัฒนกุล
63153013633 นายอามีร� วาหับ
63153013634 นางสาวฟาดิล$า เหมมัน
63153013635 นางสาวไรนา โตCะกะหรีม
63153013636 นางสาวนูรฮูดา กีโตCะ
63153013637 นางสาวไอยดา วาจิ
63153013638 นางสาวพัชราวดี แสงจันทร�
63153013639 นางสาวนุรฮายาตี เจCะอาลี
63153013640 นางสาวจารุดา นวลแก7ว
63153013641 นายสุรศักด์ิ แซ$แต7
63153013642 นางสาวนภัสสร ปะดุกา
63153013643 นางสาวซอฝHเยาะ โตCะดุสน
63153013644 นางวนิดา อําไพ
63153013645 นางสาวนูรียCะ จารง
63153013646 นางสาวเจนจิรา อรชร
63153013647 นางสาวปDชญาภร ช$วยเนื่อง
63153013648 นางสาวศวิตา เตชะวันโต
63153013649 นายบุญญฤทธ์ิ มุสิกุล
63153013650 นายจักรเพ็ญ สุขสีเสน
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63153013651 นายเอกพล ใจดี
63153013652 นางสาวปนัทดา ปDตตานี
63153013653 นางสาวนูรีดา ยูซี
63153013654 นางสาวสุธิมา ท$องเกียรติคุณ
63153013655 นางสาวอัจจิมา เยาว�ดํา
63153013656 นางสาวพิทยารัตน� รอดเอียด
63153013657 นางสาวฮายาตี สนิเจCะนะ
63153013658 นางสาวภัทราวดี กระจายโภชน�
63153013659 นางสาวอยู$ร$า เพ็งมูซอ
63153013660 นายชญรรค�กร ทิพย�มณี
63153013661 นางสาวมะลิวัลย� ศรมีศรี
63153013662 นางสาวอภิญญา อร$ามเรือง
63153013663 นายธัชพล ไชยภักดี
63153013664 นางสาวสราญตา พรมทองบุญ
63153013665 นางสาวนันทนา จันทร�เพ็ชร
63153013666 ว$าที่ร7อยตรีนพดล นววิศิษฎ�กุล
63153013667 นายอับดุลฮากีม สาลีเปน
63153013668 นางสาวดาวฤดี สุวรรณ
63153013669 นายณัฐนันท� ทองรักษ�
63153013670 นายกฤษดา นิยมเดชา
63153013671 นางสาวสินีนารถ โรจนรัตน�
63153013672 นางสาวขวัญฤดี พ$วงทอง
63153013673 นางสาวนันทิสา แก7วเมือง
63153013674 นางสาวอมรวรรณ แซ$อึ่ง
63153013675 นางสาวนาดีเราะ แวกาจิ
63153013676 นางสาวปริยาภัทร คําสุวรรณ
63153013677 นางสาวศตพร เย็นรักษา
63153013678 นางสาวจิราภรณ� เกตุงาม
63153013679 นางสาววชรวรรณ สกูลหรัง
63153013680 นางสาวณัฐฐา แก7วสองศรี
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63153013681 นายนพเดช เสียมไหม
63153013682 นางสาวนูรฮายาตี เจCะอุมา
63153013683 นางสาวธนัฏฐา ครุฑธาโรจน�
63153013684 นางสาวรัชกานต� แก7วมุข
63153013685 นางสาววรรณนิสา ดวงจิตร
63153013686 นางสาวฟ5ตรีนา เบ็ญนา
63153013687 นางสาวณัฐสิมา ทัพพ�พัชรานนท�
63153013688 นางสาวอูยาย กูโน
63153013689 นางสาววรวรรณ พันเซีย
63153013690 นางสาวอังคณา เล$งสะ
63153013691 นายรณชัย พริกแก7ว
63153013692 นางสาวพนิดา ทับทอง
63153013693 นายสนธยา มีแสง
63153013694 นางสาวฮาฟHซา เจCะตู
63153013695 นางสาวต$วนนูรมี ยือแร
63153013696 นางยัสมี รุ$งเรือง
63153013697 นางสาวสมฤดี ไชยลาภ
63153013698 นางสาวฟากฟSา แซ$คู
63153013699 นางสาวซูไมยะห� ยะมะกา
63153013700 นางสาวปภาวรินทร� จุลวัจน�
63153013701 นายอรุณ หลีอาซิม
63153013702 นายคธาวุธ บุรี
63153013703 นางสาวนัสยา บุญรอด
63153013704 นายอนวัช คุ7มเมฆ
63153013705 นางสาวภาณิศา สําเร
63153013706 นางสาวณัฐรดี สนิทมัจโร
63153013707 นายธีระพจน� ยีเอาะ
63153013708 นางสาวโนรไลลา มะรอเซะ
63153013709 นางสาวสุภาวดี ทวีรัตน�
63153013710 นายภูมิศิริ ศิริยุวสมัย
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63153013711 นางภัชรีย� สาหัด
63153013712 นางสาวลดามณี ตําเผือก
63153013713 นางสาวกมลชนก ปานก7ง
63153013714 นายธนากร วงศ�ชูเวช
63153013715 นางสาวมารินี ดาโอCะ
63153013716 นางสาวอารีย� เสนาะโสตร�
63153013717 นางสาวกุสุมา มากชูชิต
63153013718 นางสาววัลย�ลิกา ทองเนื้อแข็ง
63153013719 นายอรรถกร มูสิกรักษ�
63153013720 นางสาวนฤน ชูพุทธ
63153013721 นางสาวเจCะกอตีเกาะ เจะแม
63153013722 นายพัสสน โฆษะโก
63153013723 นางสาวขวัญตา จันทร�เต็ม
63153013724 นางสาวณัฐกานต� เกตุแก7ว
63153013725 นางสาววรฤทัย จันทร�เลื่อน
63153013726 นางสาวอนุสรา รักไทรทอง
63153013727 นางสาวกชกร มนูรักษ�ชินากร
63153013728 นางสาวกันต�สินี ชะอุ$มเอียด
63153013729 นางสาวอาดีละห� บิดิง
63153013730 นางสาวฮานา เซ็ง
63153013731 นางสาวปนิดา อภิชนภักดี
63153013732 นางสาวฮาซูนา วงษ�หลี
63153013733 นางสาวปาริชาติ เพชรเพ็ง
63153013734 นายศิวานนท� แสงอ$อน
63153013735 นายโฆษิต เดิมหลิ่ม
63153013736 นางสาวภัทรมน มหาสุข
63153013737 นายเชาวรินทร� นิลพันธุ�
63153013738 นางสาวภัสรา รุ$งกระจ$าง
63153013739 ว$าที่ ร.ต.หญิงอาทิตยา ละอองเทพ
63153013740 นางสาวนันทวันย� เทพแก7ว
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63153013741 นายมูฮํามัดอาซมัน ดอเลาะ
63153013742 นางสาวสาวิภา จันทรัตน�
63153013743 นางสาวจันทร�จิรา โกรน
63153013744 นายทวีศักด์ิ แซ$ตู$
63153013745 นางสาวรุ7งนภา ชุมประเสริฐ
63153013746 นางสาวป5ยวรรณ ทัศนากร
63153013747 นางสาวอัจจิมา ชนะกาญจน�
63153013748 นางสาวนิตยา ชูแก7ว
63153013749 นางสาวเสาวนีย� ไพทอง
63153013750 นางสาวซารีนา แชเล็ง
63153013751 นางสาวกัญญภัทร� คณานุรักษ�
63153013752 นายบันลือศักด์ิ เจริญฤทธ์ิ
63153013753 นางสาวน้ําทิพย� ทิมทอง
63153013754 นายอนุชิต สุขเกษม
63153013755 นางสาวอนัญญา เดชะพันธ�
63153013756 นางสาวธิดากานต� ศรีคง
63153013757 นางสาววิลาวรรณ อินทร�พาณิชย�
63153013758 นางสาวฝนทิพย� ขาวขจร
63153013759 นายอริสมันตร� แมเราะ
63153013760 นางสาวนอรอามีเลีย สะเด็น
63153013761 นายมูฮําหมัดอิฮซาน ต$วนโนCะ
63153013762 นางอัณณวี เจ7ยชุม
63153013763 นางสาวบุซรอ กูทา
63153013764 นายนัทธพงศ� ถนอมชยธวัช
63153013765 นางสาวจุรีภรณ� สาระนันท�
63153013766 นางสาววันนิดา ยําทอง
63153013767 นางสาวนัสรียา โหดหมาน
63153013768 นางสาววลัยกร อินทชื่น
63153013769 นางทองธนภร เพ็งเกต
63153013770 นางสาววารี บุญมี
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63153013771 นางสาวนูรไลลา เลาะลีเยาะ
63153013772 นายศุภกร อุไรกุล
63153013773 นางสาววรรณวิลัย มณีฉาย
63153013774 นางสาวอรอุมา แก7วบัว
63153013775 นางสาวนภัสกร ด7วงชู
63153013776 นางสาวมาซง เจะและ
63153013777 นางสาวจริยา รัตน�มะโน
63153013778 นายชัชพงศ� ชูน7อย
63153013779 นางสาวสุขใจ ล$านุ7ย
63153013780 นางสาวพรทิพย� ทองศร
63153013781 นางอาริยา แสงมาก
63153013782 นางสาวป5ยะวรรณ พรรครักษ�
63153013783 นางสาวฟาฏอนะฮ ยาโงะ
63153013784 นายจรัญศักด์ิ สุวรรณวงค�
63153013785 นางสาวภัศรา โกศลกาญจน�
63153013786 นางสาวณัฐกานต� แสงสุวรรณ
63153013787 นางสาวธันยาภรณ� ดําแก7ว
63153013788 นางสาวมาริษา คงเนียม
63153013789 นางสาวรวิวรรณ ณ รังษี
63153013790 นางสาวกัญญามาศ คงกล7า
63153013791 นางสาวสุธาสินี ขุนใหม$
63153013792 นางสาววิลาวัณย� อินทราช
63153013793 นายมูหะมะรอสือแว แม
63153013794 นางสาวทิพภวัลย� ยงยศย่ิง
63153013795 ว$าที่ ร.ต.หญิงวันทิยา สุขหนูแดง
63153013796 นางสาวต7องกมล วงศ�แพทย�
63153013797 นายศิริชัย ปาชะโน
63153013798 นางสาวนัยนา เลี่ยมเพชร
63153013799 นายสุรเชษฐ� ชมอินทร� 
63153013800 นางสาวขวัญจิรา จันทร�เมฆ
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63153013801 นายธนคม ทิพย�รัตน�
63153013802 นางสาวลลิตา สํานักพงศ�
63153013803 นางสาวจีราพร วิณะ
63153013804 นายไชยชยุตม� ยอดจันทรบํารุง
63153013805 นายจตุพร วิเศษโชค
63153013806 นางสาวยุรนันท� แวหะมะ
63153013807 นางสาวสุจารี แซ$ซือ
63153013808 นางสาวภัทราวดี พงศ�อักษร
63153013809 นางสาวกัญญารัตน� สุทธิมาศ
63153013810 นางสาวอาลีซา หะยีฮาแว
63153013811 นายพิสิษฐ� สุวรรณรัตน�
63153013812 นางสาวอรุณี หนูลิเตCะ
63153013813 นางสาวํทัศนาวรรณ แตะแอ
63153013814 นางสาวธาณีรัตน� บัวขํา
63153013815 นางสาวดาเนียร� ดาวางอ
63153013816 นางสาวเดียนา ยงเย้ืองคง
63153013817 นางสาวอาริยา เพชรฤทธ์ิ
63153013818 นายตัรมีซีย� สามอ
63153013819 นายทวีสิทธ์ิ ขุนจันทร�
63153013820 นางสาววรัญญา คชฤทธ์ิ
63153013821 นางสาวสุพัตรา มากสุข
63153013822 นายกิตติโชติ เมืองสองสี
63153013823 นายสิทธิศักด์ิ ช$วยผดุง
63153013824 นางสาวสุพรรษา ชูทอง
63153013825 นางสาวฟาดีละห� ลาเตะ
63153013826 นางสาวป5ยนุช บุญนาโค
63153013827 นางสาวมลชฎา กลับส$ง
63153013828 นางสาวจุฑารัตน� คําจร
63153013829 นางสาวอัจฉรา โพชนุกูล
63153013830 นางสาวศิรภัสสร พูลศักด์ิ
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63153013831 นางสาวอิรวานี เจCะหลง
63153013832 นางสาวเนตรชนก เรือนแก7ว
63153013833 นายศรายุทธ มณเฑียรมาศ
63153013834 นายอิมรอน วาเตCะ
63153013835 นางสาวกนกวรรณ ประทุมทอง
63153013836 นางสาวรัชนีมล แสงแก7ว
63153013837 นางสาววลัยลักษณ� พรหมคง
63153013838 นางสาวกัลยรัตน� เทพนิมิตร
63153013839 นางสาวภาณุมาส สุวรรณวงศ�
63153013840 นายพรหมพิริยะ ธิติรัตน�ยุทธกิจ
63153013841 นายสุขสวัสด์ิ รักจันทร�
63153013842 นางสาวฝารีดCะ โปติล$ะ
63153013843 นางสาวกรวรรณ กว7างขวาง
63153013844 นางสาวรัชนก อินทรัตน�
63153013845 นายตันติกร ชัยคีรี
63153013846 นางสาวผกาวรรณ บัวดาน
63153013847 นายเพียวพันธ� ธีรทรานนท�
63153013848 นางสาวกูฟาตีฮะห� มะรูตี
63153013849 นางสาวจรัสสุดา มีสวน
63153013850 นางสาวกันตา จุลภักดี
63153013851 นางสาวอามิตา สาโสCะ
63153013852 นายธิติเวทย� พงศ�เศรษฐ�กุล
63153013853 นายฮัมดี เจะแม็ง
63153013854 นางสาวณัฐธิดา พูลสวัสด์ิ
63153013855 นางกมลวรรณ ภูวิภิรมย�
63153013856 นางสาวเสาวรส เหลือนุ$นขาบ
63153013857 นางสาวตอฮีเราะห� ปาแนจะกะ
63153013858 นางสาวมูรซีดะห� สตาปอ
63153013859 นางสาวสุภา เกปDน
63153013860 นายธีรภัทร ศรีเพ็ชร
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63153013861 นางสาวฮาฟHเสCาะ หวันสนิ
63153013862 นางสาวกัญญาณี ปราบหนุน
63153013863 นางสาวป5ยณัฐ พรมพินิจ
63153013864 นางสาวทิพวรรณ หนูขุน
63153013865 นางสาวณัฐณิชา บุญรา
63153013866 นางสาวธิดารัตน� วิชัยดิษฐ
63153013867 นางสาวซูไลมัส เจCะเลCาะ
63153013868 นางสาวธัญวรัตม� ทองวิเศษ
63153013869 นายอุดมพร คงเกลี้ยง
63153013870 นางสาวปDณณพร วิเชียร
63153013871 นายวิทนนท� โอชาพันธุ�
63153013872 นางสาวฤดีพัชร� แซ$ล7อ
63153013873 นางสาวสายธาร ทองรักษ�
63153013874 นางสาวลัดดาวัลย� เพ็ชรจํารัส
63153013875 นายวัฒนา ศรีเกตุ
63153013876 นางสาวการีหมCะ สือแม
63153013877 นางสาวเกศินี บุญชู
63153013878 นางสาวดารารัตน� ไชยลาภ
63153013879 นางสาวยาราณี มามะ
63153013880 นางสาวณัฐกานต� หนูอิ่ม
63153013881 นายกูอาเรส ตวันดือราแม
63153013882 นางสาวกุศลิน ชูเรือง
63153013883 นางสาวฟาอีซาห� สาและ
63153013884 นางสาวนูรอัยดา มามะ
63153013885 นางสาวมีนสุชา ช$วยดี
63153013886 นางอรสา ซ้ิมเจริญ
63153013887 นายฐิติศักด์ิ ไชยรุจนันท�
63153013888 นางสาวคอฮานี วาเตCะ
63153013889 นางสาวจันทณีย� หนูรอด
63153013890 นายอธิพงศ� เนียมคง
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63153013891 นายศักย�ศรณ� ยอดพิทักษ�
63153013892 นางสาวชลทิชา อะโข
63153013893 นางสาวซาวซาน ตาเหร�
63153013894 นางสาวมยุรา ขนาดผล
63153013895 นางสาวพชรอร เพชรอินทร�
63153013896 นางสาวกาลีมา อาหวัง
63153013897 นายกฤต ยางเดิม
63153013898 นางสาววาสนา หม่ืนสัน
63153013899 นายพิษณุ บุญฤทธ์ิ
63153013900 นางสาวชนนิกานต� ศรีแก7ว
63153013901 นางสาวชนกนันท� สุวรรณมณี
63153013902 นางสาวณัฐชยา นะวะกะ
63153013903 นายโชคดี แก7วคงสุข
63153013904 นายมูฮัมหมัด หมัดหมัน
63153013905 นางสาวชลธิชา หีดเภา
63153013906 นางสาวธนารัตน� อาตเต7ง
63153013907 นางสาวปานหทัย ชูสุวรรณ
63153013908 นายธนัช เจริญศิลาวาทย�
63153013909 นางสาวนิรมล จันทร�หลี
63153013910 นายณัฐวุฒิ พลายสา
63153013911 นางสาวซาวารี อารง
63153013912 นางสาววันซีลา แวยูโซะ
63153013913 นางสาวธัณย�สิตา พิศาลธนาชัย
63153013914 นางสาวทิพวรรณ ชูเมือง
63153013915 นายซูเฟHยน แวหามะ
63153013916 นางสาวอาฟHยะห� หะยีบือราเฮง
63153013917 นางเยาวลักษณ� ขาวขํา
63153013918 นางสาวบัณฑิตา เสวงษ�รักษ�
63153013919 นางสาวซูรีซา เงาะ
63153013920 นางสาวซูใบดะ มะแซ
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63153013921 นางสาวเฟWXองลดา ชุ$มนวน
63153013922 นางสาวอาซูรา มาหามะ
63153013923 นายซูปHดี อาแวเงาะ
63153013924 นายชนะธิป เชยชื่นจิตร
63153013925 นายกฤชภูมินทร� กรีโส
63153013926 นางสาวกันนิตา จันทรัตน�
63153013927 นางเกษวลี เพ็ชรัตน�กูล
63153013928 นายซอฮะบัติ เหมเด็น
63153013929 นางสาวดวงธิดา จิตหม่ัน
63153013930 นางสาวพิมพ�รวินท� อวะภาค
63153013931 นางสาวสมหญิง ติเอียดย$อ
63153013932 นางสาวไรมี กูแบรีมา
63153013933 นายอามีรูล อาแว
63153013934 นางสาวสุดารัตน� โตCะขวัญ
63153013935 นางสาวนูรีซา เจCะมามะ
63153013936 นางสาววิชุดา ทองรอง
63153013937 นางสาวสุนันทา สังปาน
63153013938 นายจิรพัฒน� นิลวรรณ
63153013939 นายสิทธิกร จูดเดช
63153013940 นายสุวัฒน� เกตศรัทธา
63153013941 นายอิสมาแอ บินยา
63153013942 นางสาวแวรุสนา แวสุหลง
63153013943 นางสาวกัณฐิกา ยอดจันทร�
63153013944 นางสาวนูรีสะ บือราเฮง
63153013945 นางสาวฮูไสณี หมัดจารุ
63153013946 นางสาวชรินรัตน� เลื่อนเเก7ว
63153013947 นางสาววาสนา ปรางสุวรรณ
63153013948 นางสาวปาริตา ชูเปHย
63153013949 นายอานนท� สุระคําแหง
63153013950 นางสาวจรรจิรา อ$อนแต7ม
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63153013951 นางสาวปาณิตา พรหมวิจิตร�
63153013952 นายนิอามาน นิมะ
63153013953 นางสาวจริยาพรรณ หยงสตาร�
63153013954 ว$าที่ ร.ต.หญิงกันต�กมล แซ$ลิ่ม
63153013955 นางสาววรางคณา จิตรเอียด
63153013956 นายวันชาย พรหมสุวรรณ�
63153013957 นายธนาคม ตันจะโข
63153013958 นางสาวธนพร ซุ$นบุญ
63153013959 นางสาวโรสนา เอสเอ
63153013960 นางสาวอมรรัตน� เกษียาโล
63153013961 นางสาวกัลยา หนูแดง
63153013962 นางสาวอูไบหนCะ ยูโซCะ
63153013963 นางสาวลัดดาวัลย� เพชรเรือง
63153013964 นางสาวนภวรรณ ลํานวล
63153013965 นางสาวนูรุลฮูดา ฮามะ
63153013966 นางสาวสิริพร จารุกิตต์ิสกุล
63153013967 นางสาวปวีนา แก7วพิทักษ�
63153013968 นางสาวศิริวิมล สุเหร็น
63153013969 นายพลวิชญ� รัตนวิมล
63153013970 นางสาวอรุณวรรณ แซ$อิ้ว
63153013971 นางสาวฟาซียCะ มาแจ
63153013972 นางสาวอามีดCะ กาเกาะ
63153013973 นางสาววัชรีย� สินดํา
63153013974 นายชนาธิป หนูสุด
63153013975 นางสาวลลิตา ลายกาญจนไพบูลย�
63153013976 นางสาวปDทมาวรรณ แสงเจริญ
63153013977 นางสาวสุกัญญา พักบดี
63153013978 นางสาวนาฏกานต� ศรีลิขิตร
63153013979 นางสาวอารีนา เก้ือช$วย
63153013980 นายณัฐกมล แก7วเนียม
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63153013981 นายวิศิษย�ศักด์ิ รัตนบูรณ�
63153013982 นางสาววณิชยา ธีระกุลพิศุทธ์ิ
63153013983 นางสาวคอลีเยาะ กียะ
63153013984 นายรอสดี เหมเทศ
63153013985 นางสาวไซนะ ลาเตะ
63153013986 นางสาววารุณี ช$างเหล็ก
63153013987 นางสาวบาดารียะห� แวเงาะ
63153013988 นางสาวปวิณา คังฆะมณี
63153013989 นายเปรมวุฒิ สังขาว
63153013990 นางสาวกัญยศปภา ช$อดอก
63153013991 นางสาวพัชริดา ดวงจันทร�
63153013992 นางสาวนิต7า บินฮาแว
63153013993 นางสาวพิมชนก ราวียา
63153013994 นางสาวเต็มศิริ อินทร�ช$วย
63153013995 นายนิติศาสตร� สงสังข�
63153013996 นางสาวนูรีดา แตบูมา
63153013997 นายวิธภัทร เทอดเกียรติ
63153013998 นางสาวกัลยกร เก้ือพรหม
63153013999 นางสาวอาซียะ บากา
63153014000 นางสาวจิรัชญา สุวรรณคีรี
63153014001 นายจิรพงษ� โกญจา
63153014002 นางสาวนูรีดา ปูเตะ
63153014003 นางสาวมารียานี สือแต
63153014004 นายวีระยุทธ เก้ือจันทร�
63153014005 นายฮัสซัน หลํายี
63153014006 นางรอซีลา บินมะนอร�
63153014007 นางสาวพิมพ�ลภัฏ ไมตรีจร
63153014008 นายสุขสันต� น7อยโนนทอง
63153014009 นายปณภัทร แก$นอินทร�
63153014010 นางสาวนูร�อาซีซี วาหะ
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63153014011 นางสาวชารีฟะ บินลาเตCะ
63153014012 นางสาวฐานิกา แก7วล7วน
63153014013 นางสาวพิชามญชุ� อนุรัตน�
63153014014 นายจิรวัฒน� มุสิกะพันธ�
63153014015 นางสาวนูรีสรรค� วาเลาะแต
63153014016 นางสาวฟ5รดาว โตะเฮ็ง
63153014017 นายอนุชา ใฝทอง
63153014018 นายวีรพล สังข�เพ็ชร�
63153014019 นางสาวรวิกานต� แก7วขาว
63153014020 นางสาวขนิษฐา ชูแย7ม
63153014021 นายประกอบ ไชยรัตน�
63153014022 นางสาวสุดัยบีญา เหย็บฝา
63153014023 นางสาวซัลวา วามะ
63153014024 นายณัฐภัทร ลุยจันทร�
63153014025 นายอนุชิต ชดช7อย
63153014026 นายศุพิวัสส� ลิ้มพันธ�อุดม
63153014027 นางสาวอํามารีน$า ดาหะแมง
63153014028 นางสาวสุภัสสรา แก7ววิเศษ
63153014029 นางสาวภัทรียา เภริกล
63153014030 นางสาวเสาวณี เพชรโชติ
63153014031 นางสาวธมนวรรณ พุทธนุกูล
63153014032 นางสาวสุพัตรา สุวรรณรัตน�
63153014033 นางสาวอาบีดCะ สาแลCะ
63153014034 นางสาวมะลิษา แซ$เล$า
63153014035 นายศรัณยู สงนวล
63153014036 นางสาวเสาวลักษณ� รัตนถาวร
63153014037 นางสาวคณิตา ตันประเสริฐ
63153014038 นางสาวนูรีซัน โตะบือซา
63153014039 นางสาวศศิวิมล จุทิ่น
63153014040 นายวรวิทย� สังฆะหะ
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63153014041 ว$าที่ ร.ต.อนวัฒน� หุนสิกพันธ�
63153014042 นางสาวปาตีเมาะ สุงาบารู
63153014043 นายธนกร พรหมพานิช
63153014044 นางสาวสุชวาล บัวใหญ$
63153014045 นางสาวซากียะห� กูทา
63153014046 นางสาวณัฐธยาน� เชียห7วน
63153014047 นางสาวเพ็ญพรรณี พรรครักษ�
63153014048 นางสาวบัวบูชา รอดชีพ
63153014049 นางสาวกรแก7ว สุบรรณน7อย
63153014050 นางสาวจงกลนี หน$อสกูล
63153014051 นางสาวนูรูลอัยนี เจCะเด็ง
63153014052 นางสาววรรณกานต� คําทองเสน
63153014053 นางสาวสุวจี นิลละออง
63153014054 นางสาวจุฬาลักษณ� บุตรเลี่ยม
63153014055 นางสาวนันทวัน ลีระศิริ
63153014056 นางสาวศศิธร ณ สุวรรณ
63153014057 นายธวัชชัย เจ่ียงย่ี
63153014058 นางสาวณิชากร จองศิริ
63153014059 นางสาวรัตติยา บุญเพ็ญ
63153014060 นางสาวกิตติยา สงแปSน
63153014061 นางสาวจุฬารัตน� บุญอินทร�
63153014062 นายวิวรรธน� โกศัยพัฒน�
63153014063 นางสาววิชุดา ศรีเทพ
63153014064 นางสาวซูรียานี เจCะนุ
63153014065 นางสาวณัฐริฎา เกตุแก7ว
63153014066 นางสาวรักชนก ทองคํา
63153014067 นางสาวสารีซา สาแม็ง
63153014068 นายพงศ�ธนิต วรภัทร�ธนาวงศ�
63153014069 นางสาวสุดา แสงเดือน
63153014070 นางสาวปฐมาภรณ� หนูฤทธ์ิ
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63153014071 นางสาวแก7วตา คงทอง
63153014072 นางสาวนิรมล นิอาแซ
63153014073 นางสาวรวิชา แทนด7วง
63153014074 นางสาวอริษา สุนทรพจน�
63153014075 นางสาวซะมีม่ี สะตา
63153014076 นางสาวสุภาวดี ศรีสวัสด์ิ
63153014077 นางสาวนุรฮูดา มาหะมะมูนา
63153014078 นายพีระพงษ� ศึกหาญ
63153014079 นายกฤษดา สินทชาติ
63153014080 นางสาวอนุธิดา แก7วทอง
63153014081 นางสาวเกษราภรณ� รอดศรี
63153014082 นางสาวอาดีละห� สนิ
63153014083 นางสาวอาตีกะ เจะเลาะ 
63153014084 นางสาวสุไรดา สาแม็ง
63153014085 นางสาวเมภาวดี ศรีแสง
63153014086 นางสาวรัชฎาพร พุทธส$องศรี
63153014087 นายกุลนันทน� จันทร�ทิวานนท�
63153014088 นางสาวธัญญา สาบี
63153014089 นางสาวอุบลวรรณ แก7วสมหนู
63153014090 นางสาวฤทัยทิพ อโนมุณี
63153014091 นางสาวกมลรส ศิริกุลพิพฒน�
63153014092 นายอุสมาน ตาเฮ
63153014093 นางสาวสาธินี แซ$ลิ่ม
63153014094 นางสาวพัชราภรณ� พราหมณ�โต
63153014095 นางสาวบุษบารัตน� ศรีนวลขาว
63153014096 นางสาวซากีนะ อุมานี
63153014097 นางสาวนภศร ศรีหนูสุด
63153014098 นางสาวรวีวัลย� ทวีสมาน
63153014099 นางสาววรัญญา สุวรรณคีรี
63153014100 นางสาวชนม�นิภา แสวงการ
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63153014101 นายศรายุทธ อินทรัตน�
63153014102 นางสาวอรุณศรี ศรีนวล
63153014103 นางสาวกรกช บาเหมบูงา
63153014104 นางสาวนาเดียร� ยีระแมะ
63153014105 นางสาวตระการตา เพชรรัตน�
63153014106 นางสาวอัสมะ ดือราโอCะ
63153014107 นางสาวกุลลีญา มามะ
63153014108 นางสาวอมรรัตน� ตุกวุ$น
63153014109 นางสาวนิสูนีดา ตวนแมเรCาะ
63153014110 นางสาวมาซีตา แซมิง
63153014111 นายเบญญวัต รอดศรี
63153014112 นางสาวพัชรมน แก7วทอง
63153014113 นางสาวรอบีอะ แซะเซ็ง
63153014114 นางสาวกมลา หมันเรCะ
63153014115 นางสาวกัญญารัตน� ลิมานิ
63153014116 นายธีรสานต� ตุกชูแสง
63153014117 นางสาวปรียาภรณ� ทองสวัสด์ิ
63153014118 นางสาวภาวนิศ แก7วกูล
63153014119 นางสาวอาริยา คงเพชร
63153014120 นายพิชานันท� แก$นทอง
63153014121 นางสาวฮามีดะ พันหวัง
63153014122 นางสาวฐิติกานต� คํานวนจิตต�
63153014123 นายปรีชา หม่ืนสุวรรณ
63153014124 นางสาวภาวินี ปริงทอง
63153014125 นางสาวกาญจนาพร สุดภัย
63153014126 นางสาวสุปรียา ท องสง
63153014127 นางสาวเกษราภรณ� แนวถาวร
63153014128 นางสาวโชติมา ชัยพัฒนาการ
63153014129 นางสาวนธสร หนูราช
63153014130 นางสาวลักขณา ศรีสุข
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63153014131 นางสาวชุติกาญจน� เลนุกูล
63153014132 นายอิ้นยัด ศรียาน
63153014133 นายเธียรไท เจียรบุตร
63153014134 นางสาวสุกัญญา มูเก็ม
63153014135 นางสาวจุฑาพร มากเมือง
63153014136 นางสาวฟารีซา ลีลาอมรเดช
63153014137 นางสาวซาร$า หวัง
63153014138 นายศิวกร ชุมเทพ
63153014139 นางสาวชุติมณฑน� ผอมนุ7ย
63153014140 นางสาวกชนุช เบญจศิริ
63153014141 นางสาวพัชรินทร� เดชะ
63153014142 นางสาวนูรฟาติน อาแว
63153014143 นางสาวบัณฑิตา ขุนทองสวัสด์ิ
63153014144 นางจุฑารัตน� ผ$องฉวี
63153014145 นางสาวรอฮานา จารู
63153014146 นางสาวนูร�ฮาซิซีน ฮามิ
63153014147 นางสาวเรวดี จายานะ
63153014148 นายจิรภัทร ทองหนู
63153014149 นางสาวสุดารัตน� เหมมันต�
63153014150 นางสาวปDญญดา ณ สุพรรณ
63153014151 นางสาวกมลรัตน� ธาตุโสภณ
63153014152 นางสาวพิชญานิน มณีรัตน�
63153014153 นางสาวรัตนาภรณ� ขาวเรือง
63153014154 นางสาวพรรณธิภา ไชยกาญจน�
63153014155 นางสาวฟารีดCะ ทิ้งหลงจิ
63153014156 นายวีรยุทธ สะเล็มดอ
63153014157 นางสาวจรีพร พลนาการ
63153014158 นางสาวตันหยง ศักด์ิศรีอมร
63153014159 นางสาวจิรภัทร วาระหัส
63153014160 นางสาวกมลพร คชพลายุกต�
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63153014161 นางสาวเวลุลี ศรีมา
63153014162 นายญาณวุฒิ หลิมสกุล
63153014163 นางสาวโนรอาซีลCะ หมันวาหาบ
63153014164 นางสาวกรุณา แซ$หลี
63153014165 นางสาวป5ยะนุช ทองสง
63153014166 นางสาวหวันนุจรี ปะดุกา
63153014167 นางสาวปูยียCะฮ� ฮารี
63153014168 นางสาวกิตติยา โพธิแสง
63153014169 นางสาวภัทรวดี คงราช
63153014170 นางสาวจงกลทิพ ดําคง
63153014171 นางสาวอามิธตา หมัดเหล็ม
63153014172 นางสาวพิมพ�วรีย� ดีเอง
63153014173 นายศุภวิชญ� ณ สงขลา
63153014174 นางสาวนูซา เจCะอาหลี
63153014175 นายศุภณัฐ วิประกษิต
63153014176 นางสาวศิริกาญจน� พุมนวล
63153014177 นางสาววิไลพร หนูแก7ว
63153014178 นางจันจิรา บุรี
63153014179 นางสาวซอฟยะห� มะดือเรCะ
63153014180 นายกฤติเดช นวลละออง
63153014181 นางสาวเลิศขวัญ ดาบเงิน
63153014182 นางสาวปภาวรินทร� กลิ่นสุวรรณ
63153014183 นางสาวอาดีละห� ตอแล
63153014184 นางสาวชัญชนันท� ปริยาภัสร�สกุล
63153014185 นางสาวณัฏฐิกานต� ดีช$วย
63153014186 นายสัณห� รังสรรค�
63153014187 นางสาวนูรีฮัน ลือบานCะ
63153014188 นายภูมินันท� หีมหมัด
63153014189 นางสาวอมรศรี ช$วยแก7ว
63153014190 นางสาวยูราตี บินแวอีซอ
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63153014191 นางสาวกอวีณา กาเจ
63153014192 นายอาหามัด อาแว
63153014193 นายธนพงษ� สุขยามผล
63153014194 นางสาวสารีนา หะมาแย
63153014195 นางสาวจิฬาลักษณ� ดีดาษ
63153014196 นางสาวอิสวานี ต$วนลอเซ็ง
63153014197 นางสาวสุนิษา บัวงาม
63153014198 นางสาวอุไรวรรณ เต7แก7ว
63153014199 นางสาวบุญสิตา แตงคูหา
63153014200 นายสรวุฒิ ทองรอด
63153014201 นายธีรภพ โก7วงศ�
63153014202 นางสาวณัฐธยาน� ยางทอง
63153014203 นางสาวกีรติ แก7วสด
63153014204 นางสาวจิรภัทร ขุนฤทธ์ิ
63153014205 นางสาวฌัชดา มณีโชติ
63153014206 นายณัฐพล ตันตระการสกุล
63153014207 นางสาวศิริพร มะลิสง
63153014208 นายมานัสชัย เอกศิริเรืองชัย
63153014209 นางสาวโปรยฝน จิตต�อักษร
63153014210 นางสาวณัฐวดี ฤทธิวงค�
63153014211 นางสาวทิพปภา แซ$หลี
63153014212 นายณรงค�ฤทธ์ิ คล7ายศรีบุญ
63153014213 นางสาวอัสมา สะมะลี
63153014214 นางสาทินีย� คงบุญ
63153014215 นางสาววรกมล คงแก7วด7วง
63153014216 นางสาวธนาภรณ� หมุดลิหมัน
63153014217 นางรอปHอัส จิเตCะ
63153014218 นายทัตพล ผิวอ$อนดี
63153014219 นายนฤเบศ กิติมา
63153014220 นายสุรเชษฐ ดามแก7ว
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63153014221 นางสาวกิตติยา ด7วงช$วย
63153014222 นางสาวอังคณา พรมโสภา
63153014223 นางสาวสุดารัตน� บุญมา
63153014224 นางสาววริษฐา ชูหนู
63153014225 นางสาวนุรมา สาและ
63153014226 นางสาวกรกนก สมทรง
63153014227 นางสาวจิราภรณ� ช$วยเรือง
63153014228 นางสาวชุตินันท� หนูสังข�
63153014229 นางสาวจินห�จุฑา ปDนตCะ
63153014230 นายอัลซอฟH คาเดร�
63153014231 นางนูรีดา อะสัน
63153014232 นางสาวพิมพ�รัตน� พรุเพชรแก7ว
63153014233 นางสาวปริยาภัทร สุขสกุล
63153014234 นายทวีชัย สังข�รุ$ง
63153014235 นางสาวจุฑามาศ สีสุกเพชร
63153014236 นางสาวภัณทิพย� โชติรัตน�
63153014237 นายสิทธิศักด์ิ สิทธิชัย
63153014238 นางสาววิไลพร แซงโคตร
63153014239 นางสาวรัตนาภรณ� วงศ�โรจน�
63153014240 นางสุนิตดา สันบูกา
63153014241 นายธีรภัทร� สุขยามผล
63153014242 นางสาวธารทิพย� เลี่ยมดํา
63153014243 นางสาวกัลย�สุดา เพ็ชรรัตน�
63153014244 นายอับดุลเลาะ เจะแม
63153014245 นางสาวแอนนา แก7วโต
63153014246 นางสาวอัจราภรณ� หมะหวีเอ็น
63153014247 นางสาวณัฐธิดา ทองชะนะ
63153014248 นางสาวฟารีดา มูซอ
63153014249 นางสาวสุนิสา ตรีวัย
63153014250 นางสาวชุติกาญจน� รักษากิจ
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63153014251 นางสาวญาณิศา สิทธิพูลทอง
63153014252 นางสาวสาอีดCะ สะมะแอ
63153014253 นางสาวฝนทิพย� แก7วสุวรรณ�
63153014254 นางสาวพานิตา โตCะนิกาแม
63153014255 นางสาวฐิติมน รักษาพล
63153014256 นายซาลีม คงหัด
63153014257 นางสาวนูรีฮัน อาแด
63153014258 นางวิไลวรรณ ไชยแพทย�
63153014259 นางสาววิภาดา โกมลตรี
63153014260 นางสาวณัฐวดี มูลศรี
63153014261 นางสาวซารีน$า ณ นคร
63153014262 นายวุฒิชัย โกกิฬา
63153014263 นางสาวธารทิพย� จินาภิรมย�
63153014264 นางสาวศดานันท� สโมลี
63153014265 นางสาวธนินนุช วัชระนิมิต
63153014266 นางสาวนูรฮูดา หะยีสะมะแอ
63153014267 นางสาวสุขฤดี วีระวัฒน�
63153014268 นางสาวกัสมา เจะสะแม
63153014269 นายสุทธกานต� พลธิแสง
63153014270 นางสาวพัทธนันท� เนื่องตีบ
63153014271 นายยุทธชัย โชติกมาศ
63153014272 นายณัชพล สุขธรณ�
63153014273 นางสาวซูมัยยะห� สิงหาด
63153014274 นายดุลรอมัน กามา
63153014275 นางสาวศุภธิดา ช$วยหมุด
63153014276 นางสาวสุทธิดา บุณยะมาน
63153014277 นางสาวอาดีละห� กาโฮง
63153014278 นางสาวพรสุดา มูดอ
63153014279 นางสาวฟารีดา ฮีแล
63153014280 นางสาวคณนาถ เจCะมามะ
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63153014281 นายธีระชัย กฤษณาพันธ�
63153014282 นายณภัทร นิลเพชร�
63153014283 นางสาวอารียา หวัดแท$น
63153014284 นางสาวโซไรฮัม มูเนาะ
63153014285 นางสาวนูรีซา หมัดระเด$น
63153014286 นางสาวกาญจนาวดี หอยเอียด
63153014287 นางสาวอรกานต� บุญเครือ
63153014288 นายกลวัชร ทองนาคพันธ�
63153014289 นายภัทรวุทท� สมจิต
63153014290 นางสาวมารียา เด$นดารา
63153014291 นายภาสกร มุสิแก7ว
63153014292 นางสาววรรษมน ใจห7าว
63153014293 นางสาวสุกัญญา อุปรามาณะ
63153014294 นางสาวขนิษฐา โลหะประเสริฐ
63153014295 นางสาวเปรมวดี แก7วมณี
63153014296 นางภันทิลา ชาญณรงค�
63153014297 นางสาวศิวพร สุขศาล
63153014298 นายซาฟารี เหาะไบ
63153014299 นางสาวธัญลักษณ� สอดสุข
63153014300 นางสาวนริศรา เจCะหวังสวา
63153014301 นางสาววาฟSา ราโมง
63153014302 นางสาวอาแอเสาะ ซาแม
63153014303 นางสาวมาซีเตาะ กะดอง
63153014304 นางสาวเปรมณภัทร กัณฑ�แก7ว
63153014305 นางสาวฮุสนา มาฮะ
63153014306 นางสาวงามนิจ นามแก7ว
63153014307 นางสาวณิชนันทน� จันทร�ประไพ
63153014308 นางสาวณัฐวรา อินทองคํา
63153014309 นางสาววรรณิศา ตรีมีน
63153014310 นางสาวตันหยง วังขุนพรหม
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63153014311 นางสาวณัฏฐนันท� ยงเย่ืองคง
63153014312 นางสาวนริศราส� แออุดม
63153014313 นายพิทักษ�ชาติ ชายเกตุ
63153014314 นางสาวอาอีดะห� ทากือแน
63153014315 นางสาวพัชรี พุ$มคง
63153014316 นางสาวสุภาวดี แก7วพิทักษ�
63153014317 นางสาวกนกวรรณ ชาติ
63153014318 นางสาวนาสีบะห� แวและ
63153014319 นายธนกฤษณ� บัวตุ$ม
63153014320 นายสิริวัฒน� เซ$งห7อ
63153014321 นางสาวกัญทิตา พูลสวัสด์ิ
63153014322 นางสาววรรณวิสา สุขเอียด
63153014323 นางสาวเดือนธิดา ศรีหนูสุด
63153014324 นายคมศักด์ิ หีมเห็ม
63153014325 นางสาวปDญปภัส ชวดชุม
63153014326 นางสาวเครือมาศ วงศ�สุวรรณ
63153014327 นายสาลิม คาน
63153014328 นางสาวจุรีรัตน� เมืUองปDญโญ
63153014329 นายนิวัฒน� ชุมศรี
63153014330 นางสาวต$วนอาอีเซาะห� อัลยุพรี
63153014331 นางสาววาสนา ทวีวงษ�
63153014332 นางสาวสลิลทิพย� ชูเชิด
63153014333 นางตอฮีเราะห� หลีตอสัน
63153014334 นางสาวสารียCะ หมานอะ
63153014335 นายปDญจพล นิลละออง
63153014336 นางสาวกันทิมา เก้ือเดช
63153014337 นางสาวพัทธ�ชนก จันทรมณี
63153014338 นายอุสมานต� หาดใหญ$
63153014339 นางสาวซูไฮนา วาเซ็ง
63153014340 นายประพจน� อารมณ�รัตน�
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63153014341 นายอดินันท� สาเล็ง
63153014342 นางสาวฟาฎีละห� กะโด
63153014343 นายอธิษฐ� สิรไชยสิทธ์ิ
63153014344 นางสาววัชราวลี สุขเจริญเมือง
63153014345 นายสมมาศ แก7วกําพฤกษ�
63153014346 นางสาวซามีนา ดอนิ
63153014347 นางสาวอาริษา เต็งรัง
63153014348 นางสาวอุมาพร นวลแก7ว
63153014349 นางสาวณัฐวะดี สิตะรุโณ
63153014350 นางสาววิธาริน จงจิตร
63153014351 นางอรศิรภัสส� เขียวเข็ม
63153014352 นางสาวต$วนนะ นิยามาร�
63153014353 นางสาวรัตนา แสงจันทร�
63153014354 นางยานามี พรพิทักษ�
63153014355 นางสาวอาทิตยา กลิ่นจันทร�
63153014356 นางสาวซูไรยา บีดิง
63153014357 นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ
63153014358 นางสาวรัชติกา กุมภาว�
63153014359 นางสาวชญานีน หอมพนา
63153014360 นางสาวฟารีดา สาแล
63153014361 นางสาวกานต�มณี แก7วมณี
63153014362 นางสาวนุรมาดีน$า แวสแลแม
63153014363 นางสาวป5ญลักษณ� สิงหาด
63153014364 นายณัฐนันท� นพสุวรรณ
63153014365 นายณรงค�ฤทธ์ิ ภูสมศรี
63153014366 นางสาวยามีละ นิแฮ
63153014367 นางสาวสุนิสา ละอองสม
63153014368 นางสาวซาวารี สุหลง
63153014369 นางสาวอนัฐยา ขุนจํานงค�
63153014370 นางสาววิภารัตน� ขุนศรีรักษา
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63153014371 นางสาวอนงค�นาฏ สุขสละ
63153014372 นางสาวนิรมล รัตนกาล
63153014373 นางสาวบุศราวรรณ จันทร�โชติ
63153014374 นางสาวจารุวรรณ เมืองแก7ว
63153014375 นางสาวฮูซนา สะอุ
63153014376 นางสาวญาสุมินทร� พลายด7วง
63153014377 นางสาวณัฐกานต� เทพสง
63153014378 นางสาวปลิตา ชุนวร
63153014379 นางสาวณิชารีย� ตาเดอิน
63153014380 นางสาวบาลิลิน เบ7งฮ7อ
63153014381 นางสาวรุ$งธิดา สาหนี
63153014382 นางสาวสุภาพร จิวเตระกูล
63153014383 นายธราดล ผดุงวัฒน�ศิริกุล
63153014384 นางสาวอาซมะ ปาแน
63153014385 นางสาวนูรียา ปาเนาะ
63153014386 นางสาวมาเรียม บูลCะ
63153014387 นางสาวคอลีเยาะ วาจิ
63153014388 นางสาวสุมาลี เวาะยี
63153014389 นางสาวลภัสธนันทร� สุทาคํา
63153014390 นางสาวสิริพร พูนแก7ว
63153014391 นางสาวบุษยา สุวรรณชาตรี
63153014392 นางสาวนูรีซา สะอะ
63153014393 นางสาวสุภัทรา ศรีนุ$น
63153014394 นางสาวขนิษฐา ชูช$วย
63153014395 นางสาวรอดียะห� สะมะ
63153014396 นางสาวนิภารัตน� นนทเพท
63153014397 นายอัลดุลรอมาน หะยีมาหะ
63153014398 นางสาวโซเฟHย ดาโอะ
63153014399 นางสาวม่ิงสมร ทองจัน
63153014400 นางอรวรรณ ไชยหาญ
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63153014401 นางสาวมริสา ยะปา
63153014402 นางสาวนริศรา อุตรวิเชียรพานิช
63153014403 นายสุพจน� เรืองเพชร
63153014404 นายรอมลี หะยีหะมะ
63153014405 นายสิทธิศักด์ิ ถาวร
63153014406 นายนิมูหัมหมัด นิเดร�หะ
63153014407 นางสาวธัญรดา รักธรรม
63153014408 นายสุรเดช ตาบาซา
63153014409 นางสาวสุวรรณี บุญสมศรี
63153014410 นางสาวฟารีดCะ แม็งแล็ง
63153014411 นางสาวกัลยารัตน� มหาพรหม
63153014412 นางสาวอัซรินทร� ยูโซCะ
63153014413 นายชาคริต นะลุเก็ม
63153014414 นายอามีรูล สาและ
63153014415 นายสุรศักด์ิ แซ$ก7อ
63153014416 นางสาวสุภาภรณ� ธรรมรัตน�
63153014417 นางสาวรุ$งฤดี แววทองรักษ�
63153014418 นายพุฒิพงษ� ชูช$วย
63153014419 นางสาวอาดาวียะ เจCะสอเหาะ
63153014420 นางสาววิชิตา ดวงทอง
63153014421 นางสาวอานีซะห� เจCะยอ
63153014422 นางสาวฮามีนะ ชํานาญคราด
63153014423 นายศุภณัฐ บุษบาบาน
63153014424 นางสาวนิรูสนา ยีดะ
63153014425 นางสาวมาลาตี ติเอียดย$อ
63153014426 นางสาวณัฐกมล วุฒิกานนท�
63153014427 นางสาวกนกรัตน� ธนวุฒิ
63153014428 นางณัฐรุจา สองเมืองหนู
63153014429 นางสาวอรรติยาภรย� พ$วงพี
63153014430 นายอับดุลเลาะห� ยศน7Uย
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63153014431 นางสาวภาสิณี สมบุญเจริญวงษ�
63153014432 นางสาวฤดีมาศ ศรีคงทอง
63153014433 นางสาวกัญจนากรณ� เมืองสง
63153014434 นางสาวฮารีตา ยาหมาย
63153014435 นางสาวนูรีซัน ลาเซ็ง
63153014436 นายสมภพ เพชร�แก7ว
63153014437 นางสาวนูรียะ อีแต
63153014438 นายสันติ เมืองศรี
63153014439 นางสาววิชุดา โตCะราเกตุ
63153014440 นางสาวนิสาชล ด7วงสุด
63153014441 นางสาวจันทร�จิรา ไชยวัฒน�
63153014442 นายอัคคพงษ� สุขเศรษฐบูลย�
63153014443 นางสาวสุมา หมัดอะด้ัม
63153014444 นางสาววรรณนิสาห� เก้ือหนู
63153014445 นางสาวไซตน มานะ
63153014446 นางสาววรารัตน� คงพลับ
63153014447 นางสาววันปฏิมา เหาะแอ
63153014448 นางสาวสุวิภา คงดี
63153014449 นางสาวจุฑามาส ชีณพันธ�
63153014450 นางสาวกันตา อินทร�พวงศ�
63153014451 นางกุลธิดา พาทีทิน
63153014452 นายญาณวุฒิ สมุทวงศ�วิริยะ
63153014453 นางสาวนภัสรา ทิ้งน้ํารอบ
63153014454 นางสาวญาณีนาถ สุวรรณสุโข
63153014455 นางสาวกัญญารัตน� ศิริรักษ�
63153014456 นางสาวสุนีย� สูลา
63153014457 นางสาวชูติรัฐ พิพัฒน�วิศาล
63153014458 นางสาวรอฟHดCะ ปูยัง
63153014459 นางสาวฮาวาณี ดอเลาะ
63153014460 นางสาวสุดารัตน� เก้ือรักษ�
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63153014461 นางสาวนารีซะห� อาแวกาจิ
63153014462 นายพัทธพล พรหมภักดี
63153014463 นางสาวฐิตา สุวรรณเรืองศรี
63153014464 นางสาวซารีนา หมันสัน
63153014465 นางสาวศิริวรรณ บุญรักษ�
63153014466 นางสาวธนาพร ทองไทย
63153014467 นางสาวนิภาพร ตันติวิศาลเกษตร
63153014468 นางสาวนลินี สังข�แก7ว
63153014469 นางสาวกนกวรรณ ป5Xนสุวรรณ
63153014470 นางสาวรุ$งทิพย� จีระพันธ�
63153014471 นายนัฐพล บุญสกันต�
63153014472 นางสาวอานีซะ สะนิ
63153014473 นางสาวพิชนันท� แก7วกาญจน�
63153014474 นางสาววริศรา เส7งเสน
63153014475 นายฟาฮัส เหลาะหีม
63153014476 นางสาวซัมซียCะ หะยีสาและ
63153014477 นางสาวฮุซนี มีสา
63153014478 นางสาวนภสร คงจันทร�
63153014479 นางสาวโชติกา สะวาหลัง
63153014480 นายซุฟเฟHยน ยะโกCะ
63153014481 นายประชา โชคผ$อง
63153014482 นายอีฉ7า อีฉ7าเก็มเบ็นหมาด
63153014483 นายอภิชาติ แสงแก7ว
63153014484 นางสาวศิวพร มรรคมนตรี
63153014485 นางสุธารัตน� มะโนปราง
63153014486 นางสาวนูรียะห� ยีแล$หมัน
63153014487 นางสาวพรรณิการ� สงคราม
63153014488 นางสาววนัสนันท� พรมรัตน�
63153014489 นางสาวป5ยานุช บุษบงค�
63153014490 นางสาวกฤติยา พุฒคง
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63153014491 นางสาววราภรณ� แก7วยก
63153014492 นางสาวสุดารัตน� คงดํา
63153014493 นายชมะนันทน� ชุมประเสริฐ
63153014494 นางสาวนูตปDทมา โรสลี
63153014495 นายอนุกฤทธ์ิ จันทร�ทอง
63153014496 นางสาวอามีเดีย สะอะ
63153014497 นางสาวพฤกษา บุญนุชิต
63153014498 นางสาวศิราภรณ� สุทธิเดช
63153014499 นางสาววรัญญา เวชประสิทธ์ิ
63153014500 นางสาวสิรัญญา ช$วยนุกูล
63153014501 นายฤกษ�กฤษณา รักษาวงษ�
63153014502 นางสาวนูรอามีนา ยูโซะ
63153014503 นางสาวกนกวรรณ ทองศรีรักษ�
63153014504 นางสาวไรมี โสะ
63153014505 นายซอลีฮีม เปาะลี
63153014506 นางสาวฮาซามี อุเซ็ง
63153014507 นางสาวตัสนีม หมัดศิริ
63153014508 นางสาวกัญญารัตน� ฤทธิมา
63153014509 นางสาวอามีเนาะ ราแดง
63153014510 นางสาวฆนรส พรหมศรี
63153014511 นางสาวธนพร หนูนุ7ย
63153014512 นางสาวซูไฮดา ดือราบู
63153014513 ว$าที่ร7อยตรีหญิงอําสCะ ยาประจัน
63153014514 นางสาวกัญญาณัฐ คงเอียง
63153014515 นางสาวขนิษฐา ศรีอาหมัด
63153014516 นางสาวสุทธิชา จันทร�แจ7ง
63153014517 นายวีรยุทธ� เพชรเขียว
63153014518 นางสาวสารภี มาลีสุคนธ�
63153014519 นางสาวนินูรียะห� มอซา
63153014520 นางสาวตะวัน คงบัว
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63153014521 นางสาวกูมารีนา กูปาเนาะ
63153014522 นางสาวจิรนันท� ชอบหวาน
63153014523 นางสาวณัฐวดี รองเดช
63153014524 นางสาววัชรี รัตน�มาตร�
63153014525 นายซาฮีรัน ยายอ
63153014526 นางสาวมินตรา บุญศิริ
63153014527 นางสาวพรเพ็ญ หงษ�ศิริ
63153014528 นางสาวธิดารัตน� สะอาด
63153014529 นางสาวสาลือมี มะมิง
63153014530 นางสาวมาเรียม เจCะเงาะ
63153014531 นางสาวศศิวิมล สิริพงศารักษ�
63153014532 นายชาติชาย ไชยจิตต�
63153014533 นางสาวอนัญตญา ปานยัง
63153014534 นางสาวซูนียา ฮามะ
63153014535 นายทินกร เกิดแก7ว
63153014536 นางสาวธนวรรณ วงค�เวียงทอง
63153014537 นางสาวศิริลักษณ� บัวงาม
63153014538 นางสาวแอรีซา ยาแต
63153014539 นายอับดุลวาเหด สะมาแอ
63153014540 นางสาวญาณิศา เทพชุม
63153014541 นางสาวทิพวรรณ� แสนโยชน�
63153014542 นางสาวศิริรัตน� สังหลัง
63153014543 นางสาวรุ$งนภา ประทุมแสงหิรัญ
63153014544 นางสาวคอลีเยCาะ กาเดร�
63153014545 นางสาวเกวรินทร� เภาบรรยงค�
63153014546 นายธรรมนพ เล็งเจริญ
63153014547 นางสาวสิริกานต� ขุนพรหม
63153014548 นางพชรพรรณ ชายเกตุ
63153014549 นายอัษฎาวุธ วรรณะ
63153014550 นางสาวนันทพร ตราสิงห�
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63153014551 นางสาวสุดธิดา อ$อนแก7ว
63153014552 นายเอกวุฒิ หมวดจันทร�
63153014553 นางนฤมล ชูพยันต�
63153014554 นายธานัท โอมเพียร
63153014555 นายมูฮัมหมัดซอฟH อับดุลบารี
63153014556 นางสาวนูรอารีนี บูงอ
63153014557 นางสาวแวแย แปเฮาะอีเล
63153014558 นางสาวพรทิพย� ชํานาญ
63153014559 นายศักรินทร� ศักด์ิแก7ว
63153014560 นายกูมูฮําหมัดนูร กูโนะ
63153014561 นางสาวนวลพรรณ แก7วมณี
63153014562 นางสาวเครือวัลย� ภู$เซ$ง
63153014563 นางสาวกานต�พิชญา นกยูงทอง
63153014564 นางสาวสุธิมา เขตเทพา
63153014565 นางสาวหนึ่งฤดี บุญเลิศ
63153014566 นางสาวฐิติมา ทองมา
63153014567 นางสาวรุ7งตะวัน มหาวงศ�
63153014568 นางสาวมัณฑลิกา ฉิมกูล
63153014569 นางสาวสริตา ชูมณี
63153014570 นางสาวอาซีกิน สือแม
63153014571 นางสาวมยุรา สุขไกร
63153014572 นางวลัยพรรณ สินทรัพย�
63153014573 นางสาวจันทิมา นิลประเสริฐ
63153014574 นายฉัตรชัย รัตนโนชา
63153014575 นายธวัชชัย สมเคราะห�
63153014576 นางสาวนัคมน ไชยคง
63153014577 นางกาญจนา คงพล
63153014578 นางสาวนารีมาน อาแวแม็ง
63153014579 นางสาวมูณีเราะห� ตาเยCะ
63153014580 นางสาวจิตตาพร ชุมทอง
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63153014581 นางสาวรติรัตน� นิสะนิ
63153014582 นางสาวอาบีดCะห� หะยีดามิ
63153014583 นางสาวธาริณี ไชยเดช
63153014584 นายเฟาซัน แซ$หลี
63153014585 นางสาวปวีณา พงค�กิจเจริญ
63153014586 นางสาวอินทิมา จันวดี
63153014587 นางสาวณิชารีย� ลั่นคีรี
63153014588 นายอลงกรณ� ฉิมมณี
63153014589 นายวุฒิชัย สันสะอีด
63153014590 นางสาวบุญฤทัย โชติชูทิพย�
63153014591 นางสาววิชดา เพชรเกลี้ยง
63153014592 นางสาวดวงธิดา บิลภัทร�
63153014593 นางสาวสิริกร จันทวงศ�
63153014594 นางสาวปณิดา ทิพมาตย�
63153014595 นางสาวณัฏฐธิดา กุณาพันธ�
63153014596 นางสาวอังคณา เต็งเฉ้ียง
63153014597 นางสาวปกเกศ ฉันทะนา
63153014598 นางสาวเพชรมณี มณีปรีชา
63153014599 นายศักดริน บินหรีม
63153014600 นางสาวเพ็ญพิชชา ปาโต
63153014601 นายวชิรวิทย� พรหมจินดา
63153014602 นางสาวธนาตา ทองประสม
63153014603 นางสาวทิพวรรณ สมเทพ
63153014604 นางสาวภัทชรินทร� ขุนน$าน
63153014605 นางสาวชุติกาญจน� นวลประสงค�
63153014606 นางสาวนัชชา ขวัญพรหม
63153014607 นางสาวเบญริสา สามัคคี
63153014608 นายชลธาร มะแซ
63153014609 นายกฤษณ พงษ�พันธ�
63153014610 นางสาวนันทัชพร นนธิ
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63153014611 นางสาวสมฤดี แก7วเกาะสะบ7า
63153014612 นางสาวธิดารัตน� เด$นพุทธ
63153014613 นางสาวทิพวรรณ ชั่งขวัญ
63153014614 นายณัฐวุฒิ นายาว
63153014615 นายมูฮัมหมัด อา นิฟ คาน มา มะ
63153014616 นายชวนเลิศ แซ$ลิ่ม
63153014617 นางสาวรุ$งทิวา บริพันธ�
63153014618 นางสาวจันทนา จีระพันธ�
63153014619 นางสาวหทัยรัตน� จันทร�หนู
63153014620 นางสาวสกุลรัตน� สวัสด์ิคีรี
63153014621 นางสาวอัจจิมา จันทร�หอม
63153014622 นางสาวดารารัตน� มุนิโน
63153014623 นางสาวปวีณา บัวลอย
63153014624 นางสาวศุจินธรา เนียมสกุล
63153014625 นางสาวธฤตา นฤภัย
63153014626 นางสาวฟารินดา เจะเตะ
63153014627 นางสาวฑิชา ศรีไหม
63153014628 นางสาวอายีซะ มาลี
63153014629 นางสาวขนิษฐา แก7วลายทอง
63153014630 นางสาวํปDถยาพรรณ กIงจิบ
63153014631 นายกฤตเมธ จุฬามณีรัตน�
63153014632 นายจิตตพิสุทธ์ิ จิตต�ภักดี
63153014633 นางสาวมัญชุภา ชัยโชติ
63153014634 นางสาวพัชราภรณ� สําแดง
63153014635 นางโสภิดา ทองเรือง
63153014636 นางสุภัทรดา ขุนอาวุธ
63153014637 นางสาวสูรัยยา ดอเลาะ
63153014638 นายวุฒิชัย สุเลCาะ
63153014639 นางสาวสุพรรณี พลสีลา
63153014640 นายภานุวัฒน� ชุมแสงศรี
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63153014641 นายอัสหา ติผอง
63153014642 นางสาวมารีหยาม มุเส็มสะเดา
63153014643 นางทาริกา สังข�ทอง
63153014644 นายเกียรติศักด์ิ สุวิสัย
63153014645 นายธนกฤต พฤฒิวงศากูล
63153014646 นางสาวมาลินี ทองเรือง
63153014647 นางสาวนัสรียา บินหรีม
63153014648 นายรุสลัน บอเถาะ
63153014649 นางสาวมูนาดียา กูเล็ง
63153014650 นายอุซมาน สามะ
63153014651 นางสาวชลธิชา วาระเพียง
63153014652 นายอิสฮาคร� สติยมานะ
63153014653 นายสุทธิรัตน� พรมเมศ
63153014654 นางสาวยุริตา สันสะอีด
63153014655 นางสาวธัญญาภัค จิตตะภัค
63153014656 นางสาวชนิกานต� เงินมาก
63153014657 นายสุกฤษฎ์ิ ดํายัง
63153014658 นางวันไอมีย� แมเราะ
63153014659 นางสาวชนิดา เกิดสุวรรณ�
63153014660 นางสาวจิราภรณ� ศรีอุดม
63153014661 นางสาวสาวิตรี ชูแก7ว
63153014662 นายสราวุธ ชูจันทร�
63153014663 นางสาวศศิประภา ชูเชิด
63153014664 นางสาวนุจรี โอมณี
63153014665 นายนพัตธร หมวดเดช
63153014666 นางสาวจิณัฏฐิตา เพ็ชรพยาบาล
63153014667 นายอดิเทพ ชาวกงจักร
63153014668 นายอาเซฟ อับดุลเลาะ
63153014669 นางสาวสุรียงค� เอียดกุล
63153014670 นางสาวกนกวรรณ แซ$ใต7
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63153014671 นายมูฮัมหมัดฟาอีซ เจCะยะปา
63153014672 นายปราโมทย� เพชรสุข
63153014673 นางสาวสุธาทิพย� ร$มสุข
63153014674 นางสาวพศิกา อําภามณี
63153014675 นางสาวใจวดี พรมเพชร
63153014676 นางสาวจุฬาลักษณ� ทิงเหม
63153014677 นายฮัมซี วาหลง
63153014678 นางสาวปณัฏฐา จิเหลา
63153014679 นายแวอิบรอเฮง สอและ
63153014680 นางสาวนูรฟาดีละห� มะเด็ง
63153014681 นางสาวแวซาฟูเราะห� หะยีมายอ
63153014682 นางอินทิรา จิเส7งไซ7
63153014683 นางสาววทิตยา เกียรติสุข
63153014684 นางสาวอภัยรัตน� มุขตา
63153014685 นายถนอม แม$นสร
63153014686 นายสิทธิชัย ดียืน
63153014687 นางสาวมนชนก แก7วชูเชิด
63153014688 นางสาววรรวิศา แก7วฉาง
63153014689 นางสาวธิดารัตน� ยอดซ7าย
63153014690 นางสาวคอรีเยCาะ สาและเหาะ
63153014691 นางสาวอิสรามา สุขแสง
63153014692 นางสาวชบา บุญมณี
63153014693 นางสาวอังคณา ไชยตนา
63153014694 นายวชิรศักด์ิ สงสุรินทร�
63153014695 นางสาวชนันสิรี ศิริ
63153014696 นางสาวยูวาณี แวนาแว
63153014697 นางสาวจินต�จุฑา จันทร�เวชวิโรจน�
63153014698 นางสาวจารุภา บุญรัตน�
63153014699 นางไพรินพัฒน� เพชรบุญวรรโณ
63153014700 นายซัยดี แหละหมัน
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63153014701 นางสาวณัชชาภรณ� คมสัน
63153014702 นางสาวอัมราวดี อินใหม$
63153014703 นางสาวปุณยวีร� บํารุงรัตน�
63153014704 นายอิบเราะฮีม สวัสด์ิ
63153014705 นางสาววิภารัตน� ภัทรศิริโสภณ
63153014706 นางสาวชินาภรณ� แปSนเส7ง
63153014707 นางสาวซูไรดา แวสะมะแอ
63153014708 นางสาวนันทนา รัตนชัย
63153014709 นางสาวชุติกาญจน� ช$วยรักษา
63153014710 นายปฏิภาณ ด7วงชุม
63153014711 นายคมกริช นวลชม
63153014712 นางสาวกมลวรรณ ปานะจินาพร
63153014713 นางสาวดาริณี ทองอินทร�
63153014714 นางสาวชาริดา บิลังโหลด
63153014715 นางสาวชุติมา สุทจิตร�
63153014716 นางสาวรฐานิษฐ� พงษ�วัฒนภัค
63153014717 นายอดิเรก แดมะยุ
63153014718 นางสาวศิริลักษณ� นันทิกะ
63153014719 นางสาวอัฟวาณี เจะเลาะ
63153014720 นายมนตรี ราชวัลลภ
63153014721 นายกฤตพจน� เก7าเอี้ยน
63153014722 นางสาวไตรรัตน� มวลสุข
63153014723 นายสามทวี มีแก7ว
63153014724 นายกูอับดุลรอยะ กูจิ
63153014725 นางสาวจุฑาทิพย� แก7วทอง
63153014726 นายวีระพงศ� ขาวขวงค�
63153014727 นายพีรพัฒน� แก7วทวี
63153014728 นางสาวรอฮานี มะโยนิ
63153014729 นางสาวนันทนา สีผม
63153014730 นายติณณภพ เบ็ญจศักด์ิ
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63153014731 นายอรรถวิชช� สําเภาเงิน
63153014732 นางสาวสิริมา ไพศาล
63153014733 นายฟูอาด้ี อุสนุน
63153014734 นายวินัยพงศ� หาบหละ
63153014735 นางสาวกูไลลา สาอิ
63153014736 นางสาวนูร�อฟHดา อาแวหะมะ
63153014737 นางสาวอาฟนัน วาเด็ง
63153014738 นายธนชิต พินิจสกุล
63153014739 นางสาวมาริสา ทรัพย�ส$ง
63153014740 นางสาวกานติมา มัสและ
63153014741 นางสาวมนัชชา ศรีสุวรรณ
63153014742 นางสาวมณฑิรา มรรคโช
63153014743 นางสาวประกายทิพย� จันคํา
63153014744 นายบุณยพัต แซ$เฮง
63153014745 นางสาวมิสบะห� หะยีสาเมาะ
63153014746 นายอาลี กาโล
63153014747 นางสาวปริศนา หนูเงิน
63153014748 นางสาวณัฏฐชา วิชชานนท�
63153014749 นางสาวจิรนันท� จันทร�อักษร
63153014750 นางสาวอุบลรัตนา แสงสว$าง
63153014751 นางสาวหฤทัย หมุนวัง
63153014752 นางสาวกันยารัตน� เกษกุล
63153014753 นางสาวน7องใหม$ เวทมาหะ
63153014754 นางสาวจุฑามาศ ชุมบุตร
63153014755 นางสาวจริยา ดิษโสภา
63153014756 นางสาวนัรกีส ยะปา
63153014757 นางสาวบุสรา เจะซอ
63153014758 นางสาวนูรอาซีกีน เจCะฮะห�
63153014759 นางสาววนิดา สังขโร
63153014760 นางกัญญารัตน� ทวีสุข

หน7า 492 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153014761 นายวิรัตน� สุวรรณโณ
63153014762 นายฑัฐพล หนูจันทร�
63153014763 นายมูฮัมหมัดซุกรี อะสัม
63153014764 นายณัฐพงศ� แก7วอิน
63153014765 นายวสุ ทองคํา
63153014766 นางสาวธัญญารัตน� จันทเลิศ
63153014767 นางสาวนูรตัสนีม ยากะจิ
63153014768 นางสาวรสริน คงหน$อ
63153014769 นางสาวน้ําฝน โออินทร�
63153014770 นางสาวนูรียะห� อีปง
63153014771 นายสุรศักด์ิ ทองคง
63153014772 นางสาวสุกัญญา ชูกําเนิด
63153014773 นางสาวนิสารัตน� สอนคง
63153014774 นางสาวป5ยวรรณ หนูคุ7ย
63153014775 นางสาวอัสมัต กาโฮง
63153014776 นางสาวปวีณา อินทรดี
63153014777 นางสาวพรรณกาญจน� มาดี
63153014778 นางสาวนูรียาตี เปาะฮีแต
63153014779 นางสาวอนงค� อินทชื่น
63153014780 นางสาวชลันดา กําเหนิดดี
63153014781 นางภัททิรา หนูโม
63153014782 นางสาวเสาวลักษณ� คงสนิท
63153014783 นางสาวจุฑามณี สนิง
63153014784 นายพงศธร เจะสาอิ
63153014785 นางสาววชิราพรรณ ทองปล7องโต
63153014786 นางสาวอรุณี ก้ิมเส7ง
63153014787 นางสาวณัชชา ศรีบุญเอียด
63153014788 นางสาวอัจจิมา ป5ตาภรณ�โศภิต
63153014789 นางสาวนิชนันท� ราชสีห�
63153014790 นางสาวสุนิสา แซ$ต้ัง
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63153014791 นางสาวซัซวานี พยากรณ�พิพัฒน�
63153014792 นายรอภา สุหรง
63153014793 นางสาวปาริษา กัลยา
63153014794 นางสาวรติมา ลักษณะเลขา
63153014795 นางภาริตา แก7วคงที่
63153014796 นายเอกลักษณ� จุลเสวต
63153014797 นางสาวอรวรรณ หนูนุ$น
63153014798 นางสาวมุทิตา พูลช$วย
63153014799 นางสาวฟารีดา อาแว
63153014800 นายฟDตฮีย� มณีชยางกูร
63153014801 นางสาวเพียงรวี รัตนมุณี
63153014802 นางสาวแวฟาซียะห� เจCะยะ
63153014803 นางอุไลวรรณ� ครุฑจ7อน
63153014804 นางสาวอรัญญา เพ็ชรอนัน
63153014805 นางสาวณีรยา มาลินี
63153014806 นางสาวก7านตอง พันธุฤกษ�
63153014807 นางสาวเสาวนีย� ชูมณี
63153014808 นางสาวอัญชนา ยกกระบัตร
63153014809 นางสาวกันต�กฤตพัช พินิจมงคลชัย
63153014810 นางสาวสิรีธร อุรัตน�
63153014811 นายแวนัสรี แวมายิ
63153014812 นางสาวจิราวดี ป5ยะกาญจน�
63153014813 นางสาวเจนขวัญ พุฒพงษ�
63153014814 นางสาวปริยากร หนูอุไร
63153014815 นายอานนท� ชูช$วย
63153014816 นายอภิสิทธ์ิ วงษ�สุวรรณ
63153014817 นางสาวนุชจรินทร� แซ$พั่ว
63153014818 นางรุสนานี บาโฮะ
63153014819 นางสาวสันโนรา มูซอ
63153014820 นางสาวกาญจนา รัตนพันธ�
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63153014821 นางสาวกันตนา อุทัย
63153014822 นางสาวพิชญาภา สงศรี
63153014823 นางสาวบุษกร ซ่ิวห7วน
63153014824 นายไพศาล พริกดํา
63153014825 นางสาวอรสา ปราบปรี
63153014826 นางสาวสรวรรณ โปจีน
63153014827 นางสาวรูซานา ดะละซู
63153014828 นางสาวพัชราวดี ณ แฉล7ม
63153014829 นางสาวฟาฎีละห� กอและ
63153014830 นางสาวจิตติมา หมัดหมัน
63153014831 นายธีระศักด์ิ ปานเชื้อ
63153014832 นางสาวซูมัยยะห� ขาเดร�
63153014833 นางสาวจินดารัตน� คุ7มป5ยะผล
63153014834 นางสาวกนกอร อุบล
63153014835 นางสาวสุนีย�มาศ หีมหรับ
63153014836 นางสาวนิอัสรีนา ระเด$นอาหมัด
63153014837 นายศรายุทธ ทองอุทัย
63153014838 นายปวเรศ มาใหม$
63153014839 ว$าที่ร.ต.หญิงจิรวดี หนูหมาน
63153014840 นางสาววัลย�นิภา แก7วพรม
63153014841 นางสาวกอรีอะห� เจCะเลCะ
63153014842 ว$าที่ร7อยตรีฮานาดี เจCะแห
63153014843 นางสาวกุลนาถ บุญแก7ว
63153014844 นางสาวนุชนาถ ทองขาว
63153014845 นายอับดุลฮากิม กาหลง
63153014846 นางสาวสุดารัตน� พรหมมณี
63153014847 นางสาวรูซีตา แวอุมาร�
63153014848 นางสาวสุนัดดา บัวดํา
63153014849 นางสาวนาฎลดา เห็นทั่ว
63153014850 นางสาวกชพรรณ นนท�แก7ว
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63153014851 นางสาวอาแอเสาะ สาเมCาะ
63153014852 นางสาวสุนิสา จุลนวล
63153014853 นางสาวทรงพร สวนสง$า
63153014854 นายไฟซ7อล ประชานิยม
63153014855 นายวิสิทธ์ิ ทองสองแก7ว
63153014856 นายมูฮัมหมัดรอฟH ศิริธรรมวัฒนา
63153014857 นางสาวมารียา บินต$วน
63153014858 นางสาววนิดา บิลเหล็ม
63153014859 นางสาวสุนิตา เปาะวอ
63153014860 นายกฤษฎา ฤทธิเดช
63153014861 นายฮาฟHซซุรเราะห�มาน ดอนิ
63153014862 นายซูกีฟลี สาและ
63153014863 นางสาวณัฐญานี สามารถ
63153014864 นางศิริพร อินทร�แก7ว
63153014865 นายธนสรณ� โอพ่ัง
63153014866 นางสาวทิพย�วิภา ศรีนะรัตน�
63153014867 นางสาวมาเรียม หมะหมุ
63153014868 นายกฤษณะ อุ$นเมือง
63153014869 นางสาวพนิดา ศุกรวรรณ
63153014870 นางปรียาภรณ� แหละหมัน
63153014871 นางสาวชาลิตา แก7วชนะ
63153014872 นางสาวมาสมีณี ปาเนาะ
63153014873 นางสาวสารีน$า เตCะมามะ
63153014874 นางสาวสุกัญญา แย$งคุณเชาว�
63153014875 นางสาวทัศนียา ศรีบุญชม
63153014876 นางสาวณัฐวดี คําปล7อง
63153014877 นางสาวนาซีเตCาะ สะอะ
63153014878 นางสาววราภรณ� รัตนสังข�
63153014879 นางสาวบุษบากร กิจเวช
63153014880 นางสาวกฤษณา ฉัตรมณีย�
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63153014881 นางสาวนุชาดา สุวรรณชาตรี
63153014882 นางสาวฮานีฟ]ะ มะเซ$ง
63153014883 นางสาวชุติกาญจน� คีรีรัตน�
63153014884 นางสาวนูรฮายานี ยาญอ
63153014885 นางสาวอรวรรณ อิทธิชัย
63153014886 นายอิสมาแอล บูแม
63153014887 นางสาวอามาณีย� เจCะหะ
63153014888 นางสาววรวรรณ เรืองเจริญ
63153014889 นางสาวมาดีฮะห� มาปะ
63153014890 นางสาวธนัชพร พัฒโนทัย
63153014891 นางสาวอาดีละห� แวสะมาแอ
63153014892 นายกานต� อินทคชสาร
63153014893 นางสาวชนิกานต� บุญสนอง
63153014894 นางสาวรุสนานี เซCะ
63153014895 นางสาวชนภิสา เทพฤทธ์ิ
63153014896 นางสาวมนทิรา เกษจินดา
63153014897 นายณัฐากรณ� ชุมคง
63153014898 นางสาวนุจณีย� แดสา
63153014899 นางสาวจุฑารัตน� ดํายศ
63153014900 นายณฐกร อาจสามารถ
63153014901 นายสุเมธี พิสิฐเฉลิมพงศ�
63153014902 นายภาณุวัตร อักษรเนียม
63153014903 นางสาวอัชมิยา หลงอาหลี
63153014904 นางสาวกนกวรรณ อุ$นเสียม
63153014905 นายณัฐิวุฒิ พจนอารี
63153014906 นางศิรินญา สหวิศิษฏ�
63153014907 นายมูดาสิต บินกอเดร�
63153014908 นางสาวนาถอนงค� ห$อเพชร
63153014909 นางสาวณินทิรา ยายอ
63153014910 นางสาวสรณา ประสงค�เงิน
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63153014911 นางสาวอนันตญาพร แก7วนาโอ
63153014912 นางสาวนัซเราะฮ� ตาบาซา
63153014913 นางสาวศิริรัตน� กุมกูล
63153014914 นายแวอุเซ็ง แวหะยี
63153014915 นางสาวปรียานุช บัวสม
63153014916 นางสาวสุกัญญา สิงห�อินทร�
63153014917 นางสาวนัฐสิมา ภูมิสถิตย�
63153014918 นายมงคล ศิริภรณ�
63153014919 นางสาวโศรฎา บูรณเพ็ชร
63153014920 นางสาวอารดา เจะมะ
63153014921 นางสาวธีราลักษณ� พลไชยะ
63153014922 นางสาวเอมอมร การันต�
63153014923 นางสาวประกายขวัญ หนูบุญคง
63153014924 นางสาวชนิกานต� ชีวโชติโสภณ
63153014925 นายฐปกรณ� กันตังกุล
63153014926 นางสาวเกศแก7ว จันทร�วิจิตร
63153014927 นางสาวซอบารียCะ เจCะเลาะ
63153014928 นางสุดอนงค� วิจิตรโสภา
63153014929 นางสาวอาซาน ดือราซอ
63153014930 นางสาวสุไรยา มะดือเรCะ
63153014931 นางสาวสุริสา บุเกะโตง
63153014932 นางสาวฟารีดา ตราชู
63153014933 นางสาวชไมพร บัวแก7ว
63153014934 นางสาวลีน$า สาโสก
63153014935 นางสาวกัญญพัชร บิลร$าหีม
63153014936 นายคมจักร บุณยรัตน�
63153014937 นายปฏิพัฒน� เพ็ชร$สังข�
63153014938 นางสาวสุทธิณี จันทรัตนา
63153014939 นางสาวสุชาดา ศรีสวัสด์ิ
63153014940 นางสาวอัญชลีพร สุขนวล
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63153014941 นายอดินันท� จารู
63153014942 นางสาวซูฮัยมะห� มะลาเฮ็ง
63153014943 นางสาวป5ยรัตน� ทองประจุแก7ว
63153014944 นายพิเชษฐ บุญรัตน�
63153014945 นางสาวรอยานะห� มะสะแม
63153014946 นางสาวณัฐปภัสร� ปูทองจันทร�
63153014947 นางสาวอมรรัตน� วงศ�เบี้ยสัจจ�
63153014948 นายธันวา บัวทิพย�
63153014949 นางสาวดลพร ม$านโคกสูง
63153014950 นางสาวสุภัค ทองเสนอ
63153014951 นางสาวนิตยา แก7วขวัญ
63153014952 นางสาวนูรา มามุ
63153014953 นางสาวสุนิษา เก้ือช$วย
63153014954 นายนนทพัทธ� ขําร7าย
63153014955 นางสาวตรีรัตน ทองเปรม
63153014956 นางสาวรอฮีมCะ อาบูวะ
63153014957 นางสาวศศิประภา คงศรี
63153014958 นางสาวฮามีดะห� สุหลง
63153014959 นายเธียรสิน ชูสิทธ์ิหิรัญ
63153014960 นางสาวรุซดา แวดูยี
63153014961 นางสาวศันสนีย� โยมา
63153014962 นายปริญญา กองข7าวเรียบ
63153014963 นางสาวธวัลรัตน� สันติพฤทธ์ิ
63153014964 นางสาวพรปวีณ� สุวรรณรัตน�
63153014965 นายสิทธิพงษ� พิมเสน
63153014966 นายวิชัย อภิสิทธิฤทธิกุล
63153014967 นางสาวต$วนซูนีตา โตะนิแต
63153014968 นายอิทธิเดช เจือสุทธิลักษณ�
63153014969 นางสาวกมลทิพย� บุญเพชร
63153014970 นางสาวสาลินี ทองเนื้อขาว
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63153014971 นางสาวพนิดา มีแก7ว
63153014972 นางสาวอารี ยันพะโยม
63153014973 นางสาวมณีวรรณ เที่ยวแสวง
63153014974 นางสาววีณา ยาติกุล
63153014975 นายพีระวิทย� ไทยกุล
63153014976 นางสาวซีตีรอมานี อายะ
63153014977 นางสาวอาฟHฟะห� บาเกาะ
63153014978 นางสาวบุษยา พรหมทอง
63153014979 นายราเชษฐ� หมัดหมีน
63153014980 นายอัครัช อาจไพรินทร�
63153014981 ว$าที่ร7อยตรีธนภัทร พันธุ�ทอง
63153014982 นางสาวฟDรฮาน กรียอ
63153014983 นายเกียรติดํารงค� ก$อลาภเจริญกุล
63153014984 นางสาวภัทรวดี รักขิโต
63153014985 นางสาวประภัสรา แก7วนา
63153014986 นางสาวอนงนาฏ มีมุสิทธ์ิ
63153014987 นางสาวสิริยากร กําเหนิดทอง
63153014988 นางสาววิภาวรรณ คงเพ็ชร
63153014989 นายฮุสนี เสมาสี
63153014990 นางสาวสาลินี มือกะ
63153014991 นายกฤตภาส ไชยเวทย�
63153014992 นางสาววิไล สิตพงศ�
63153014993 นายณัฐพงศ� แก7วเพ็ง
63153014994 นางปาตีฮะห� หะยีบากา
63153014995 นางสาวณัฐวรา ศรีรัตนกุล
63153014996 นางสาวกิติยา วรรณศรีจันทร�
63153014997 นางสาวสุดา หมัดหลี
63153014998 นางสาวหทัยชนก จริงจิตร
63153014999 นายอัสซัม บือแน
63153015000 นางสาวนูรียะ มามะ

หน7า 500 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153015001 นางสาวหมะฟูเสาะ เจะเลาะ
63153015002 นางมลฤดี สินฝาด
63153015003 นางสาวอุษา ใจสะอาด
63153015004 นายอาฟHฟH ซามะ
63153015005 นายแสงรุ$ง ทองอยู$
63153015006 นางสาวชนัญชิดา เรืองกูล
63153015007 นางสาวฮายาตี เจะมะ
63153015008 นางสาวลดาวัลย� คุ7มแก7วกาญจน�
63153015009 นางสาวรัชนีกร สุวรรณโณ
63153015010 นายนันทศิริ ศิริอนันต�
63153015011 นางสาวฟาริดา นุ7ยดํา
63153015012 นางสาวสุกมลชนก บุญญานุพงศ�
63153015013 นางสาววิภาวี แซ$จ้ิว
63153015014 นายธนาวุฒิ สงเล็ก
63153015015 นายอามีน เหย็บโตCะหมุด
63153015016 นายกิตติคุณ เจะมะ
63153015017 นางสาวกัลยกร ชาบุรี
63153015018 นางสาวดาเนียล ดอเลCาะ
63153015019 นางสาวรุสนาณีย� มาหนCะ
63153015020 นายเจษฎา นุ$มนิ่ม
63153015021 นางสาวปาซียะห� สะอิ
63153015022 นางสาวนรารัตน� ทิพย�รักษ�
63153015023 นางสาวจุฑามาศ อรัญดร
63153015024 นางสาวรววรรณ เพ็งอุบล
63153015025 นางสาวพนิดา เกตุสุภะ
63153015026 นางสาวนูร�รอฮานี ลาหะเก็ง
63153015027 นางสาวสุรีญาณี เจะเด็น
63153015028 นายอัฐดนาล ตุกังหัน
63153015029 นางสาวซูรียานี แนป5แน
63153015030 นายเชิดศักด์ิ สุขสวัสด์ิ
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63153015031 นางสาวคชาภรณ� ต7องชู
63153015032 นางสาวโชติกา ศรีงาม
63153015033 นางสาววิภากุล บุญแนบ
63153015034 นางสาวต$วนไฟรุซ มานี๊
63153015035 นางสาวนุชนาถ แก7วดํา
63153015036 นายอภิเชษฐ� หวายฤทธ์ิ
63153015037 นางสาวภัทรณดา เผือกผ$อง
63153015038 นางสาวพาดูวา อะตะบู
63153015039 นายณัฐพล แก7วคํา
63153015040 นางสาวนูริลฮุสนา มาลินี
63153015041 นายวุฒิพงษ� เสนีวงศ� ณ อยุธยา
63153015042 นางสาวเกดแก7ว ผลผลา
63153015043 นางสาวซีนนี่เรCาะห� ฮะ
63153015044 นางสาวสุกัญญา บินสาและ
63153015045 นางสาวฉัตรธิรา หวังสาและ
63153015046 นางสาวกนกกาญจน� สุขรุ$ง
63153015047 นางสาวคอตีเยCาะ เจะหมะ
63153015048 นางสาวอันดา ปDงเตะ
63153015049 นางสาวแวฮาณานะห� แวอีซอ
63153015050 นายพิสิษฐ� ละหมิด
63153015051 นายสุวพงศ� มณีกุล
63153015052 นางสาวสิริพร เสนาเศรษฐ�
63153015053 นายนัฐนนท� พรหมอินทร�
63153015054 นางสาวสุภาวิดา เอกแก7ว
63153015055 นางสาวจุฑามาศ สุขละเอียด
63153015056 นายวโรชา บุญธรรม
63153015057 นางสาวกามีลCะ สาและบู
63153015058 นางสาวกันทิมา ขาวสังข�
63153015059 นางพิมพ�นิภา สุขรัตน�
63153015060 นางสาวศศิประภา จันทร�ผ$อง
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63153015061 นางสาวนุชญาดา ทิมลาย
63153015062 นางสาวณัฐนีย� ศรีอุทัย
63153015063 นายเสริมวิทย� คงวิจิตร
63153015064 นางสาวผกาวรรณ ชูแสง
63153015065 นายณัฐวุฒิ นันทศรี
63153015066 นายฮาฟHซีน เจCะหะ
63153015067 นางสาวสุรีรัตน� ช$วยมณี
63153015068 นายสิงหามาส ทองมณี
63153015069 นางกนกพิชญ� หมอกมา
63153015070 นางกมลวรรณ ไชยานุวงศ�
63153015071 นางสาวปณิดา แก7วบริสุทธ์ิ
63153015072 นางสาวอัสมะ ดือราแม
63153015073 นางสาวอัลวานี มะแซสาอิ
63153015074 นางสาวจิตสุภา เทียมเมือง
63153015075 นางสาวนูรสุไฮลา เจCะสะนิ
63153015076 นางสาวเบญจวรรณ� ศุภอักษร
63153015077 นายธานี อุดหนุน
63153015078 นางสาวอัฟนาน สาแมง
63153015079 นายอนวัช สายเสมา
63153015080 นางสาวอมีรา บือราเฮง
63153015081 นางสาวขนิษฐา ชูชนะ
63153015082 นางสาวสุวบุษ พุทธชาติ
63153015083 นางสาวจิราพร น7อยดํา
63153015084 นางสาววริษฐา คําสด
63153015085 นางสาวปภาณัช แต$งสวน
63153015086 นางสาวZุมอัต ชุมชวด
63153015087 นายสุรธัช อินคโณ
63153015088 นางสาวฟาริดา โตCะปDงหลู
63153015089 นางสาวอัฏฐาณิ อุไรรัตน�
63153015090 นางสาวรณิดา เอกพิทักษ
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63153015091 นางสาวมัลลิกา จิตตอารีย�
63153015092 นางสาวอาลิซา บาเหะ
63153015093 นายนที ปานนุกูล
63153015094 นายอัสมัน อีเเต
63153015095 นางสาววริษา คชพลาย
63153015096 นางสาวลัดดาวรรณ ทองบัว
63153015097 นายชนาธิป จิตตกุลเสนา
63153015098 นายจิรวัฒน� เหลืองฐิติกาญจนา
63153015099 นายปDฐยาวัต สุวรรณยุหะ
63153015100 นางสาวอรัญญิกา มันเละ
63153015101 นางสาวกมลมาศ แก7วหนู
63153015102 นายชานนท� อนันตเสนา
63153015103 นางสาวอีลฮาม อารง
63153015104 นางสาวฮาซานCะ โตCะเส็น
63153015105 นางสาวสุดาชื่น อายุสุข
63153015106 นางสาวมุตมาเอนนะห� ดือเรCะ
63153015107 นายนิฮานาฟH อุเซ็ง
63153015108 นายยศวิสิทธ์ิ เชษฐศิริพงศ�
63153015109 นางสาวพรประภา นาคแก7ว
63153015110 นายนวัตกรณ� เกาะสมัน
63153015111 นางสาวกัลยรัตน� พรหมแก7ว
63153015112 นางสาวสุธาริณี สุณีวงค�
63153015113 นายเศรษฐวุฒิ เอียดแก7ว
63153015114 นางสาวมูนี มูซอ
63153015115 นางสาวศิริขวัญ สาดสาย
63153015116 นายอาหลี ผลาอาด
63153015117 นางสาววณิชยา สาลีหมัด
63153015118 นางสาวสุนิตา แก7วบุญ
63153015119 นายวัฒศิลปK คงแก7ว
63153015120 นางสาวปาลิตา กาญจนม่ิง
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63153015121 นางสาวชลธิชา คงเปHย
63153015122 นางสาวณัฐมน เพ็ชรสัจจะ
63153015123 นางสาวอาลีมCะ และสุบ
63153015124 นางสาวปุญชรัศมี สุวรรณรัตน�
63153015125 นายธิติพงษ� มากสวัสด์ิ
63153015126 นางสาวโรสมาร� ซามะ
63153015127 นายเอกพงศ� เพชรรัตน�
63153015128 นางสาวศิริมาศ ด7วงฉีด
63153015129 นางสาวภิชญาพร สาครินทร�
63153015130 นางสาวซูรียาณีย� สายสลํา
63153015131 นางสาวพฤกษา มุสิกรักษ�
63153015132 นางสาววาริน พูลสัตย�
63153015133 นางสาวสุภาวดี เพชรเชนทร�
63153015134 นางสาวรัชนี เพชรจุ7ย
63153015135 นางสาวขวัญจิรา กิตติวัฒนารมย�
63153015136 นายธวัชชัย บุญรัตน�
63153015137 นางสาวปDญมาสน� สังข�เอียด
63153015138 นายสุบรรณ วัดเส็น
63153015139 นายบูคอรี บาราเห็ม
63153015140 นางสาวนลัทพร ชาตะวิทยากูล
63153015141 นางสาวสุนิสา เมืองชุม
63153015142 นายสัลมัน นิเกาะ
63153015143 นางสาวเขมาวดี ทองขวัญสุข
63153015144 นายเอกชัย แซ$พุ$น
63153015145 นางสาวณัฐชา มะสัน
63153015146 ว$าที่ร7อยตรีเจษฎากร ทองพรหม
63153015147 นางสาวณัชชา กิติยามาตย�
63153015148 นางสาวอารีซาร� ดาเจCะ
63153015149 นายวศิน บัวอนนท�
63153015150 นางสาวสลิลทิพย� อ$อนเรือง
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63153015151 นางสาวนฤมล คงเสือ
63153015152 นางสาวชนิกานต� สุกใส
63153015153 นางสาวขวัญฤดี อนันตรัตนกุล
63153015154 นางสาวจิรประภา จินากุลวิพัฒน�
63153015155 นางสาวกมลญารัชช� รักประทุม
63153015156 นายณัฐนนท� ขุนราม
63153015157 นายอาริส กาซอ
63153015158 นางสาวซีตีสารา เวCาะบะ
63153015159 นางสาวชัญญา พณะชัย
63153015160 นางสาวณัฐณิชา จิตรนิรัตน�
63153015161 นายอิลฮัม โตCะตาบา
63153015162 นางสาวเพชราภรณ� เกิดสิน
63153015163 นายบดินทร� วงศ�สุวัฒน�
63153015164 นางสาวเยาวลักษณ� สุกดํา
63153015165 นายอดุลเดช โตCะแอ
63153015166 นายเรวัฒน� บํารุงภักด์ิ
63153015167 นายอนุรักษ� บนบาง
63153015168 ว$าที่ร7อยตรีหญิงธนวรรณ ไทรทอง
63153015169 นางสาวราชนี กอตอ
63153015170 นางสาวอมราวดี สังข�สวัสด์ิ
63153015171 นางสาวรัชฎา วุ$นศรี
63153015172 นางสาวจามรี ส$งแสง
63153015173 นางนันทิดา สามารถ
63153015174 นางสาวปาณิสรา จิตต�แก7ว
63153015175 นายวรรณประกร สิงห�ปลอด
63153015176 นางสาวจันทร�ปรียา สุวรรณชาตรี
63153015177 นางสาวพิชามญธุ� ขุนแดง
63153015178 นางสาวฮาลีซา ซีนา
63153015179 นายอับดุลอาสีด หมาดทิ้ง
63153015180 นางสาวซฮีฎา เตีะตานิง
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63153015181 นายทรงพล ธรรมประดิษฐ�
63153015182 นายตนุภัทร พลคง
63153015183 นางสาวทิพย�เกษร หาดเลา
63153015184 นางสาวณฐพรรณ รัฐสมบูรณ�
63153015185 นางสาวจุฑารัตน� หลําบิลสCะ
63153015186 นางสาวศุทธหทัย นวลทอง
63153015187 นางสาวอัญชนา หนูรักษ�
63153015188 นางสาวภัทรวดี บูรณ�พงษ�ทอง
63153015189 นางสาวซะฮ�ฮาร$า บือราเฮง
63153015190 นางสาวอาบีร มะแมง
63153015191 นางสาวชลธีรา บุญจุบัน
63153015192 นางสาวดาลีมา ชื่นอุรา
63153015193 นางสาวนูรฟารีซัน ยูโซะ
63153015194 นายนาสิทธ์ิ บUิลังโหลด
63153015195 นางสาวตัสนีม เด็งสาแม
63153015196 นางสาวอาสือมะห� หะยีเจCะและ
63153015197 นายดาริด โบ$โสย
63153015198 นางสาวนูรยานี อาแว
63153015199 นายไฟซอล เจCะแว
63153015200 ว$าที่ร.ต.ธนาทร วิชัยโกศล
63153015201 นางสาวธันยาภรณ� พรหมฤทธ์ิ
63153015202 นางสาวนาซีเรCาะ ดาราแมยะลอ
63153015203 นายคณากร เผือกเดช
63153015204 นางสาวอุบล หนูดํา
63153015205 นางสาวจิรวรรณ ศรีจันทร�
63153015206 นางสาวเสาวรส หนูด7วง
63153015207 นางสาวจิราวรรณ รัตนะมณี
63153015208 นางสาวพัชรี จินดามุณี
63153015209 นางสาวสุพัชรชา เตยอ$อน
63153015210 นางสาวซุฮัยเราะ หีมมุเด็น
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63153015211 นางสาวซอลีฮะห� ต$วนยูนุC
63153015212 นางสาวพิยะดา สืบสม
63153015213 นางสาวจินดาพร ทองอ$อน
63153015214 นายป5ยะพงษ� คงประสม
63153015215 นายสิทธิชัย ควนขัน
63153015216 นางสาวอรอนงค� จันทร�เกตุ
63153015217 นางสาวไอยุสลีนา อาบูดอแล
63153015218 นายพาริ มะยูนุห�
63153015219 นางสาวจุฑารัตน� รักษายศ
63153015220 นายภฤศวินท� ชยาภิวัฒน�
63153015221 นางสาวศศิภา ปDดออด
63153015222 นางสาวจิดาภา สมทอง
63153015223 นางสาวอําไพ สีทองคํา
63153015224 นางสาวสุพัตรา ยุ$งทองคํา
63153015225 นางสาวรัตนา ชูชื่น
63153015226 นางสาวอามีเนาะห� แนหะ
63153015227 นางสาวจันทรัตน� วงษ�นางาม
63153015228 นางสาวชุติมา ชุมประมาณ
63153015229 นายกิตติพงษ� ใจม่ัน
63153015230 นายณัฐวุฒิ ชนะสิทธ์ิ
63153015231 นายธนิสรณ� จิตภักดี
63153015232 นางสาวมีนา อีซอ
63153015233 นายพงศกร พงษ�สวัสด์ิ
63153015234 นายอานนท� เรืองสุวรรณ�
63153015235 นางสาวณัฐวศา ซุ$นเส7ง
63153015236 นางสาวเรณุกา ปานแจ$ม
63153015237 นางสาวแพรวพรรณ สมสู$
63153015238 นายชญาดา หวะหวอ
63153015239 นางสาวนัฎสิมา ม$าหมูด
63153015240 นางสาวจุฑาทิพย� ณ สุวรรณ
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63153015241 นายพีระสิฐ สุขเกษม
63153015242 นางสาวสุภาพร วิไล
63153015243 นางสาวกิตติยา คงทน
63153015244 นางสาวมัสณี หนั่นชั่ง
63153015245 นางสาวฟาดียา วามิง
63153015246 นางสาวนราภัทร ทิพย�รักษ�
63153015247 นางสาวจุฬารัตน� กรวดค7างพลู
63153015248 นายอิบรอเฮง เจCะป5
63153015249 นายดิลลาห� ลาเตCะ
63153015250 นางสาวศิริพร จันทร�โหนง
63153015251 นายซัยฟุดดีน เบญจสมิทธ์ิ
63153015252 นางสาวสุรีพร กาญจนสุวรรณ
63153015253 นางสาวซารีน7า หลับด7วง
63153015254 นางสาวปาอีซะห� วาเงาะ
63153015255 นางสาวสุนารี คําร$วง
63153015256 นางสาวฤทัยทิพย� ฤทธิมา
63153015257 นายนรินทร�เทพ พรหมเจริญ
63153015258 นางสาวกรือซง โตCะแวอาลี
63153015259 นางสาวสุทธิดา พุดจันทร�
63153015260 นางสาวจุฑารัตน� น7อยทับทิม
63153015261 นางสีตีมารีแย เมืองแสน
63153015262 นางสาวธนาภา สีจันทร�
63153015263 นางสาวอาซีซะ มาหามะ
63153015264 นายอภิรักษ� จุลมณี
63153015265 นายไฟซอล อ7าสะกะละ
63153015266 นางสาวฤทัยรัตน� พรุเพชรแก7ว
63153015267 นายอิลยัส สะอุ
63153015268 นางสาวสุภา จันทรศิริ
63153015269 นางสาวฟาตีเมCาะ ยูโซะ
63153015270 นางพิกุล สิทธิศักด์ิ
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63153015271 นางธารารัตน� สุวลักษณ�
63153015272 นางสาวัจุฑามาศ เพ็ชรสุทธ์ิ
63153015273 นางสาวพัสตราภรณ� ชูชาติ
63153015274 นางธนพรรณ ฉันทวีโรจน�
63153015275 นางสาวธัชนันท� ติระพัฒน�
63153015276 นางสาวปริยากร จันทร�สุข
63153015277 นางปฐมาภรณ� แซ$ภู$
63153015278 นางสาวนิอามาลีน$า ดือเรCะ
63153015279 นางสาวลีลาวดี ศรีสุข
63153015280 นายกิพรี ซีแต
63153015281 นายนพรัตน� ศรีสุข
63153015282 นางสาวยามีละห� ดาแลมามะ
63153015283 นางสาวชนาพร แววสง$า
63153015284 นางสาววรินทร สะอาดแก7ว
63153015285 นางสาวสุชาดา คงเอียด
63153015286 นางสาวทิพวรรณ เจริญฤทธ์ิ
63153015287 นางสาวนวินดา คีรีเดช
63153015288 นางสาวณัฐวดี ศรีรุจี
63153015289 นางสาวณัฐกานต� แก7ววิเชียรศรี
63153015290 นางสาวมนัสนันท� ถาวรมาศ
63153015291 นางสาวอัจฉราภรณ� พงษ�พันธ�
63153015292 นางสาวนฤมล รักไชย
63153015293 นางสุดารัตน� ด7วงแก7ว
63153015294 นางสาวสุมณฑา ธนนิมิตร
63153015295 นางสาวธนิดา ชัยพันธ�
63153015296 นางสาวลลิตา ดําแก7ว
63153015297 นางสาวอริสา สีรัตน�
63153015298 นางสาวจิราธิป สวนทอง
63153015299 นางสาวสุภาดา ด7วงฉุ7ย
63153015300 นางสาวอรอนงค� ดํานุ$ม
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63153015301 นางอรฤทัย เทพศรี
63153015302 นางสาวฮาซานะห� หายอ
63153015303 นางสาวรูไวดา สาแม
63153015304 นางสาวมิสวานี บินหมัดอมิน
63153015305 นายธีรสิทธิ มากละเอียด
63153015306 นางสาวสกุลรัตน� ศรีใส
63153015307 นายณัฐพล สุมาลี
63153015308 นางสาวอนุสรา ตําบัน
63153015309 นางสาวไมมูนา เจะอาลี
63153015310 นางสาวเรวดี น้ําทิพย�
63153015311 นางสาวนุชนารถ อุมา
63153015312 จ$าอากาศเอกณัฐพล เมียนเพชร
63153015313 นางสาวป5ยมาภรณ� รัตนกาญจน�
63153015314 นางสาวนุสรียะห� ดีมูเลCะ
63153015315 นางสาวธันยพร ปานแก7ว
63153015316 นางสาวนิฮาฟHซา นิมุ
63153015317 นายพศวัต รอดสง
63153015318 นางสาวพรรณธิดา แก7วสําอางค�
63153015319 นายสาธิต วรศักตยานันต�
63153015320 นางสาวพนิดา พันธ�ทอง
63153015321 นางสาวกนกวรรณ ซาวลิแสน
63153015322 นางสาวเกศยา สุขสวัสด์ิ
63153015323 นางสาวภุมรินทร� ธรรมรัตน�
63153015324 นางสาวจิราพร เฮงประกอบ
63153015325 นางสาวอารยา จันทร�หนู
63153015326 นางสาวอามีนา มรรคาเขต
63153015327 นางสาวฟาตีฮะห� โตะนาฮุง
63153015328 นางสาวกัณฐิกา ป5Xนมณี
63153015329 นางสาวศิรินันท� ทิพย�รัตน�
63153015330 นางสาวซูไบดะห� ขะเร็มดีเยาะ
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63153015331 นายเฉลิมพล ทองวงศ�
63153015332 นางสาวธิดารัตน� ถ7วยทอง
63153015333 นางสาวพิมพ�ผกา หมาดหีม
63153015334 นางสาววรรณภา ขุนมี
63153015335 นางสาวอัญมณี พยากรณ�
63153015336 นางสาววาสนา ธรรมชาติ
63153015337 นางสาวสิริมา จันทรวิบูลย�
63153015338 นางสาววิวรรณชลี ทองมี
63153015339 นายแวอาลี แวสะแม
63153015340 นางสาวฟาตีเมาะห� อารง
63153015341 นายสุชัจจ� หนูชู
63153015342 นายรอซาลี มะแอ
63153015343 นางสาวสุกัญญา สาขุน
63153015344 นางสาวกมลชนก เพชรนุ7ย
63153015345 นางสาวกรรณิการ� เรืองสังข�
63153015346 นางสาวเบญจมาภรณ� ชื่นชม
63153015347 นางสาวซามีลา ดอปอ
63153015348 เด็กชายพลกฤษณ� แสงอาวุธ
63153015349 นางสาววิภาวรรณ ทองด7วง
63153015350 นางสาวจุฬาลักษณ� อินทไชย
63153015351 นางสาวประภาวดี ขวัญเก้ือ
63153015352 นางสาวสุภาวดี แก7วมรกต
63153015353 นางสาวอรอุษา อรชร
63153015354 นางสาวกชมน ศรีไหม
63153015355 นายวรยุทธ คงมี
63153015356 นางสาวชลิตา บ$าวแช$มช7อย
63153015357 นางสาวสุกัญญา นายาว
63153015358 นางสาวอัมพุนาถ บุญชู
63153015359 นางสาวลักคณา มิดหวัง
63153015360 นางสาวณัฐกาญณ� เลี่ยนศิริ
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63153015361 นางสาวจุฑาทิพย� แซ$ลิ่ม
63153015362 นายวุฒิพันธุ� หิ้นตระกูล
63153015363 นางสาวน้ําทิพย� กําเหนิดทอง
63153015364 นายพัลลภ เฉลิมกิตติยาภรณ�
63153015365 นายอิสซาฮัม ดอรอเฮง
63153015366 นางประภาศรี คล7ายทอง
63153015367 นางสาวอารอฟะห� หวันสนิ
63153015368 นายอัสมาน หะยีมิง
63153015369 นางอนุชดา เดชอดิศัย
63153015370 นางสาวนันทิยา ทองคลอด
63153015371 นางสาวซูไฮณี ตันหยงวารี
63153015372 นางสาวทิพวัลย� กระวี
63153015373 นายอับดุลการี คาวาจิ
63153015374 นางสาวอมรรัตน� สองเมือง
63153015375 นางสาววิภารัตน� คล7ายแก7ว
63153015376 นางสาวพาตีเมCาะ โตCะแวอาลี
63153015377 นายสิทธิชัย เกลี้ยงทอง
63153015378 นางสาวกานต�สินUี องอาจ
63153015379 นางสาวรัชนากานต� ชายเกลี้ยง
63153015380 นางสาวมัธนา บุญรัตน�
63153015381 นางสาวชนากานต� ศรีนา
63153015382 นางสาวสารีพะห� หะมะซอ
63153015383 นางสาวอุษณา มันยา
63153015384 นางสาวหทัยชนก ศรีสุวรรณ
63153015385 นายปาริวัฒน�U คงจันทร�
63153015386 นางสาวนิชุตา แก$นแก7ว
63153015387 นางสาวธัญญลักษณ� เก้ือหนุน
63153015388 นางสาวปรียานุช โชติรัตน�
63153015389 นางสาวสุชญา สุวรรณวงค�
63153015390 นางสาวชุติมา นกเพ็ชร�
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63153015391 นางสาวภัคจิรา ศรนิรันด�
63153015392 นางสาวธัญชนก จันทร�ประดิษฐ�
63153015393 นางสาวสุดา ราโอบ
63153015394 นางสาวพรวิภา สุคนธรัตน�
63153015395 นายอนวิทย� ตันติทวีรัตน�
63153015396 นางกาญจนา ชูเกลี้ยง
63153015397 นางสาวกาญจนา กล7าแข็ง
63153015398 นางสาวขวัญชนก ภิรมย�บัว
63153015399 นางสาวนูรฮายาตี ดาโอะ
63153015400 นายมานาเซ มะลาเฮง
63153015401 นางสาวชนัญชิดา สวัสดี
63153015402 ว$าที่ร.ต.หญิงจุฑารัตน� เก้ือนุ7ย
63153015403 นางสาวหัตช$า มี
63153015404 นายฐานันดร สมจิตอุตส$าห�
63153015405 นายสุรเชษฐ วิบูลย�พันธ�
63153015406 นางสาวจิณห�นิภา กัลยาศิริ
63153015407 นายพงศกร แก7วบุญแก7ว
63153015408 นางสาวเบญจพร สิทธิชัย
63153015409 นายนพดล ดาโอCะ
63153015410 นางสาวตรีรัตน� โออินทร�
63153015411 นายศุภณัฐ น7อยนารถ
63153015412 นางสาวอัฟนาน วาแม
63153015413 นางสาวกรรณิการ� คําสาวงศ�
63153015414 นางศรัญญา ปานอ$อน
63153015415 นายสุทธิพร แพทย�ศาสตร�
63153015416 นายวงศธร สุขนิตย�
63153015417 นายณัฐภูมิ นวลภักดี
63153015418 นายเจะโซะ เจCะโวะ
63153015419 นางสาววันมุรณีย� บือราเฮง
63153015420 นางสาวธิดารัตน� ชูชุม
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63153015421 นางสาวอังคณา บุญทอง
63153015422 นายเธียร ส$วนไพโรจน�
63153015423 นายปฐมพร เกตเพชร
63153015424 นางสาวไพลิน คงอ$อน
63153015425 นายธนพล ประกิจวัฒนากุล
63153015426 นางสาวอรวรรณ รัตนวิก
63153015427 นางสาวสุภาวดี เสาร�ทองจันทร�
63153015428 นางสาวจิรารัตน� แกล7วทนงค�
63153015429 นางสาวอมลวรรณ ตระกูลวัฒนะ
63153015430 นายธรรมนูญ โสมะพันธ�
63153015431 จ$าเอกทวีศักด์ิ แก7วกับเพชร
63153015432 นางสาวกัญญาภัค ช$วยทอง
63153015433 นางสาวรัชนีวรรณ วังพล
63153015434 นายสุไหรหมาน ดําใหม
63153015435 นางสาวผกามาศ ศรีประสงค�
63153015436 นางสาวรอซวาณี โก7ยอินทร�
63153015437 นางสาวฟาตีมะห� เปาะเลาะ
63153015438 นางสาวกูรตาอัยณี ครุฑทองเเก7ว
63153015439 นางสาวนันทิดา คงสกุล
63153015440 นายประวิทธ์ิ เอียดสกุล
63153015441 นายศุภชัย ณะหนู
63153015442 นางสาวนิภาพร หลังปูเตCะ
63153015443 นางสาวมัยซูเราะห� ยุนุ
63153015444 นายอุทัยพันธ� สิงห�แก7ว
63153015445 นางสาวพรกมล วิรุฬห�ผล
63153015446 นางสาวพัทธนันท� สะดี
63153015447 นางสาวสุไมญา หีมอะดํ้า
63153015448 นางสาวศศิกานต� ปานกําเหนิด
63153015449 นายคุณ วุฒิ เศร ษ ฐ สุข 
63153015450 นางสาวเยาวลักษณ� สุพัฒนวงศ�
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63153015451 นางสาวนภัสกร อ$อนชื่นจิตร
63153015452 นางสาวสุภาภรณ� พฤกษ�ภัทรานนต�
63153015453 นางสาวพฤกษา มูสิกชาติ
63153015454 นางสาวเขมภัสสร� ทองสว$าง
63153015455 นางสาววนิดา แยนา
63153015456 นางสาวฮาซีบะห� วาเด็ง
63153015457 นางสาวอลิสา โคจีจุล
63153015458 นายกฤตธนัช พฤกษ�วรุณ
63153015459 นายภาคิน จินตานุสาร
63153015460 นายณัฐดนัย คงสกูล
63153015461 นางสาวกัลยา ไชยศรี
63153015462 นางสาวสุไลลา อาแว
63153015463 นายภูริณัฐ คูนิอาจ
63153015464 นางสาวนิรารัตน� ภาคภูมิ
63153015465 นายสุทธฺพงศ� ณ สงขลา
63153015466 นางสาววิริยา ศรีสุข
63153015467 นางสาวยุสรอ ตาเดอิน
63153015468 นางสาวมณธิยา หมัดอหลี
63153015469 นางสาวณัฐณิชา ศิริมาศ
63153015470 นางสาววิภาวี เพ็ชรจุล
63153015471 นางสาววิมลรัตน� โสยดี
63153015472 นายอัสรี เจะมะ
63153015473 นางสาวนาเดีย ดิเยCาะ
63153015474 นางสาวนิตยา ครชาตรี
63153015475 นางสาวนุสรา แมเงาะ
63153015476 นางสาวรุสนี กาแมแล
63153015477 นายอับดุลเลาะ นิเซ็ง
63153015478 นางสาวต$วนซารียะห� ปาแซ
63153015479 นางสาววิสา จันทร�หนู
63153015480 นางสาวอรทัย ทิพย�กล$อม
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63153015481 นางสาวสุชานาถ โพธิกุล
63153015482 นางสาวรอยฮา อับดุลลาเตCะ
63153015483 นางสาวปริชญา อังโชติพันธุ�
63153015484 นางสาวณัฐณิชา สมจิต
63153015485 นางสาวปาณิศา โพธิสิกร
63153015486 นางสาวจตุพร ถนอมบุญ
63153015487 นางสาวจุฑาทิพย� ภักดีฉนวน
63153015488 นายคชพงษ� จันทรนนท�
63153015489 นายธนวันต� จันทร�คง
63153015490 นางสาวรุกัยนี แมะดง
63153015491 นางสาวอุรวี ดาบเขียว
63153015492 นางสาววันดี สะมะแอ
63153015493 นางสาวอาดีละห� ปุโรง
63153015494 นางสาวนูรพาตีฮะห� ยูนุ
63153015495 นายเฉลิมพล คงพูน
63153015496 นางสาวเมธานันท� เพชรนาค
63153015497 นางสาวกมลวรรณ มะเซ็ง
63153015498 นายสมศักด์ิ อ$อนตํา
63153015499 นายกสิกรณ� แก7วมี
63153015500 นางสาวมณฑิตา พรหมบุญแก7ว
63153015501 นางสาวนาถติกาญจน� บุญยอด
63153015502 นางสาวรูสนี เจCะสนิ
63153015503 นางสาวอมร แซ$เค่ียน
63153015504 นางสาวชฎาพร ทองนวล
63153015505 นางสาวนุรอาซีกีน สะนิ
63153015506 นายเกริกชัย สังข�วุวรรณ
63153015507 นายเกียรติศักด์ิ เจนตระกูลเลิศ
63153015508 นายเทพทัตต� มีธรรม
63153015509 นางสาวนันทิพร หม่ืนจิตร
63153015510 นางสาวธิดารัตน� จันทรัตน�
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63153015511 นางสาวดาหวัน เตาวโต
63153015512 นางปรัยมา ยีหมะ ยีรัน
63153015513 นางสาวอภิญญา ศิริไพรวัน
63153015514 นางสาววนิดา หว่ันเส7ง
63153015515 นายศิรวิทย� อุคติ
63153015516 นางสาวณัฐิดา โชติกุล
63153015517 นางสาวอนงนาฏ อินทร�ทอง
63153015518 นางสาวธีรดา กิมาคม
63153015519 นางสาวยีรา สนิบากอ
63153015520 นางสาวภัสราวรรณ ทองยอด
63153015521 นายวิทยา หาดดี
63153015522 นางสาวณรรถวัล สมนวล
63153015523 นางสาวพาลีหลCะ ยะโตCะ
63153015524 นางสาววิมลสิริ ทองหนู
63153015525 นายสะแปอิง ยะปา
63153015526 นางสาวผาสุกาล พูดเพราะ
63153015527 นางสาวรัตนา วิหค
63153015528 นางสาวเบญจวรรณ มณีรัตน�
63153015529 นางสาวชนิตา สังขชาติ
63153015530 นางสาวภัทริดา ธรรมเพชร
63153015531 นางสาวกัญจนา วรรณเพชร
63153015532 นางสาวกุลวรรณ ขวัญทอง
63153015533 นางสาวมานาล จารง
63153015534 นางสาวมารีนี หมุด
63153015535 นางสาวณัฏฐา ทองเอียด
63153015536 ว$าที่ ร.ต.ณัฐวัตร เจริญญาณพันธ�
63153015537 นางสาวพนารัตน� วีระชาญชัย
63153015538 นางชุติมา พันธ�โภชน�
63153015539 นางสาวป5ยนาฏ ทับพิลา
63153015540 นางสาวเสาวภาคย� ชูเลขา
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63153015541 นางสาวซารีนา เดร�หลํา
63153015542 นางสาวจิรวรรณ ทองสี
63153015543 นางสาวพัชรี หนูโคกสูง
63153015544 นายก7องเกียรติ เกียรติเจริญสุข
63153015545 นายไตรศตวรรษ เมฆฉาย
63153015546 นางสาวนฤพร ทองชู
63153015547 นางสาวสิธยา แซ$ย$อง
63153015548 นางสาวศิรินทร� ทองขํา
63153015549 นายปกาศิต ชูบัวขาว
63153015550 นายทักษ�ดนัย ขาวทอง
63153015551 นางสาวซาลีฮา มะ
63153015552 นางสาวณัฐวรรณ สุขสถาน
63153015553 นางสาวเปรมกนก มณีพรหม
63153015554 นางสาวอรปวีณ� ณ พัทลุง
63153015555 นางสาวสิรินญา กูลณรงค�
63153015556 นางสาวโรสณา หะยีอาแว
63153015557 นางสาววิไลวรรณ บรรดา
63153015558 นางสาวอานีซะห� สาแม
63153015559 นางสาวทิวาพร พรหมมา
63153015560 นางสาวรุสนี สุหลง
63153015561 นายณัฐพงศ� สืบย้ิม
63153015562 นางสาวซันนีซะห� สาและ
63153015563 นางสาวเกวลิน กลิ่นหอม
63153015564 นางสาวมลิวัลย� วุ$นฉิม
63153015565 นายสราวุธ พลายแสง
63153015566 นายกชกร สุจจิต
63153015567 นายเลิศดนัย ทองขวิด
63153015568 นางสาวโสวรัตน� บุญศรี
63153015569 นางสาวโซเฟHย แยแล
63153015570 นางสาวอนรรฆมณี ศรีโยธา
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63153015571 นายพีระพล อ$อนระทวย
63153015572 ว$าที่ ร.ต.หญิงพรพัชชา ไกรนุกูล
63153015573 นางสาวนันทพร นุ7ยแนบ
63153015574 นายวีระชัย พัชรวรกุล
63153015575 นางสาวอานิสา อูมา
63153015576 นางสาวตอฮีเราะห� หะยีแวสะแลแม
63153015577 นางสาวปฐมภรณ� ราชบุตร
63153015578 นายพันธกานต� รองพล
63153015579 นางสาวลลิตา นานอน
63153015580 นางสาวโซเฟHย กียะ
63153015581 นางสาวพัชราวรรณ คงเนียม
63153015582 นายกาแมน ดีนนุ7ย
63153015583 นายสิทธิกร เรืองมี
63153015584 นางสาวศิริรัตน� ถาวรธรรมรัตน�
63153015585 นางสาวรังสินี จุ7ยส$องแก7ว
63153015586 นางสาวอังคณา ย้ิมยก
63153015587 นายภาคภูมิ สมรูป
63153015588 นางสาวสลินี ไชยคง
63153015589 นางสาวป5ยนุช มาละวรรณโณ
63153015590 นายธนาเนศ วาจาสุจริต
63153015591 นางสาวหัทยา ถาวรจิตร
63153015592 นางสาวพัทธวรรณ รุ$งเรือง
63153015593 นางสาวอารยา สงสม
63153015594 นางสาวศรีปทุม สุนทรนนท�
63153015595 นางสาวณัฏฐา อินใหม$
63153015596 นางสาวธมลวรรณ ลีลาธนาเกียรติ
63153015597 นางสาวชุติมา อ$อนเกตุพล
63153015598 นายพงศกร กรัณยโพธิกร
63153015599 นายทศพล นิ่มนวล
63153015600 นางสาวจินตนา เกษมกุล
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63153015601 นางสาวฝาตีเมCาะ สลํา
63153015602 นางสาวเพ็ญศรี พรหมแก7ว
63153015603 นายฉัตรชัย อินทะมณี
63153015604 นางสาวซูรอยยา ดอเลาะ
63153015605 นายศักดายุทธ หนูเปHย
63153015606 นายมารุจน� อิสลาม
63153015607 นางสาววิไลวรรณ ดําแปSน
63153015608 นางสาวพนิดา ยอดราช
63153015609 นางสาวอารยา แก7วฉาง
63153015610 นางสาวกนกวรรณ แสงสุวรรณ
63153015611 นางสาวรัตติญากร เกิดสมมาศ
63153015612 นางสาวฟาตีมี กาเว
63153015613 นายสุรศักด์ิ ชวนวัฒนา
63153015614 นางสาวเขมวรรณ พิทักษ�พิเศษ
63153015615 นางสาวนนทกร รําออ
63153015616 นางสาวซูซาน อาแซ
63153015617 นางสาวขวัญกานต� ก7องกุล
63153015618 นางนิชชา บัวขวัญ
63153015619 นางสาววันนิต7า แสงอารีย�
63153015620 นางสาวศุภลักษณ� เถ่ือนเทพ
63153015621 นางอัสนะ ต้ิงไหลเสม
63153015622 นางสาวศิริพร จันทร�มณี
63153015623 นายวัศฆรุตม� แก7วทอง
63153015624 นางสาวรุสนานี หะยีแวฮามะ
63153015625 นางสาวกนกกาญจน� ขุนเเก7ว
63153015626 นางสาวสาธิตา ตู7ประกาย
63153015627 นางสาวนรฮานานี อาแซ
63153015628 นายสามารถ ติงหวัง
63153015629 นางสาวเสาวรส ปลื้มใจ
63153015630 นางสาวอภิรดี เก้ือบุญแก7ว
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63153015631 นางสาวสกุลรัตน� บุญสว$าง
63153015632 นางสาวสุพิชญา มูสิกะศิริ
63153015633 นางสาวนูรีตา หะยีเหาะ
63153015634 นางสาวณัศรีน บิลละเตCะ
63153015635 นางสาวจุรีรัตน� ชิณวงศ�
63153015636 นางสาวจุฑาธิป แก7วพิจิตร
63153015637 นางสาวนุรฮูดาห� อาแวกะจิ
63153015638 นายพงศกร พุดทอง
63153015639 นางสาวฐิติมา รัตนโชเต
63153015640 นางสาวสมฤทัย สุขเลี้ยง
63153015641 นางสาวเฉลียววรรณ ช$วยคง
63153015642 นายฮาริส หมันหลี
63153015643 นายศุภชาติ สําลีวงษ�
63153015644 นายวัชระ แซ$เฮง
63153015645 นางสาวนูไรฮัน ฮะ
63153015646 นายสุรศักด์ิ เหมวิเชียร
63153015647 นางสาวสารีฮะ กาเซ็ง
63153015648 นางสาวสุนิศา ชายพ$อ
63153015649 นางสาวบงกช สุวรรณ�รัตน�
63153015650 นายพุทธินันท� บุญสวัสด์ิ
63153015651 นางจุรีรัตน� หมวดคง
63153015652 นางสาววรรณี เสาะมัน
63153015653 นางสาวนูรฮายาตี หลําขุน
63153015654 นางสาวเสาวลักษณ� ชูบัวขาว
63153015655 นางสาวจุฑามาศ เลิกบางพลัด
63153015656 นางชลิดา ช$วยเกิด
63153015657 นางสาวกานต�ชนก แท$นรัตน�
63153015658 นายสมบูรณ� สอเหลบ
63153015659 นางสาวนุรโซเฟHย หะสีแม
63153015660 นางสาวพิมพิลัย แสงจันทร�
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63153015661 นางสาวณัฐพร แก7วสุวรรณ
63153015662 นายวัชรพล มุททารัตน�
63153015663 นางสาวภรณ�ประภา ชาตรี
63153015664 นางสาวสุวิมล ทองสองแก7ว
63153015665 นายธิติวัฒน� ดํารัตนา
63153015666 นางสาวเกศราภรณ� มะมิง
63153015667 นางสาวจิราพร แจ$มศรี
63153015668 นางสาวซูไฮลา เจCะนิ
63153015669 นางสาวโรสเมรี หะมะ
63153015670 นางสาวมูณา มหาศานติ
63153015671 นางสาวสปDญญ� คงรอด
63153015672 นางจุฬาลักษณ� ชูเชิด
63153015673 นายศตวรรษ แซ$จัน
63153015674 นางสาวสุภนิดา หนูช$วย
63153015675 นายอัดนัน ดะมาลี
63153015676 นางสาวเบญวลี เกษมุล
63153015677 นางสาวอภิรดี แดงวิไล
63153015678 นางสาวภาวิตา ขวัญเก้ือ
63153015679 นางสาวสารีนา บิลหมุด
63153015680 นางสาวกรรณทิวา มุณีแนม
63153015681 นายสหรัตน� ทองวุ$น
63153015682 นางสาวนฤมล แสงขํา
63153015683 นางสาวชนมน คงกระพันธ�
63153015684 นางสาวสุจิตรา สุวรรณรัตน�
63153015685 นายวัชรพงษ� บุญรักษา
63153015686 นายรังสิวุฒิ เสมอภพ
63153015687 นางสาวพรชิตา จันทรมิตร
63153015688 นายณัฐกานต� ยอดคง
63153015689 นางสาวฮานาดี สาและ
63153015690 นางสาวซูไฮลา มะดีเยCาะ
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63153015691 นายคณิศร หลางหวอด
63153015692 นางสาวนิตติยา ชูปาน
63153015693 นางสาวศันสนีย� ศรีละมุล
63153015694 นายแวมะรีเปTง แวสุหลง
63153015695 นายอัซรี กลามอ
63153015696 นางสาวมัณฑนา นุ7ยนุ$น
63153015697 นายนฤทธ์ิ ยอดนวล
63153015698 นางสาวจุฑารัตน� ดําแดง
63153015699 นางสาวมินทร�ลดา จึงคูณเศรษฐ�
63153015700 นางสาวนิยดา สุกใส
63153015701 นางสาวสุคารี ตาเดอิน
63153015702 นางสาวชมนาฎ ไชยเจริญ
63153015703 นายดนุสรณ� ทองหนู
63153015704 นางสาวเนตรนภา ไชยกูล
63153015705 นางสาวศิริศิลปK โรจนกุล
63153015706 นางสาวมาริน จันทภาโส
63153015707 นางสาวฐิติชญา หนูสอน
63153015708 นางสาวบุษบง ปานแก7ว
63153015709 นายอามาล หมาดสกุล
63153015710 นางสาวซารีฮา บินนาแว
63153015711 นางสาวซาลีนา สาแม็ง
63153015712 นางสาววรรณลี ชัยวิฉาน
63153015713 นางสาวอาธิภรณ� การุณรัตน�
63153015714 นายกิตติ ศรีระสันต�
63153015715 นางสาวประภาพรรณ หอมรสกล7า
63153015716 นายธาดา อุสาหกิจ
63153015717 นางสาวฮัพเสาะ เจะมะ
63153015718 นางสาวชัชนัญ บุระชัด
63153015719 นางสาวเพ็ญผกา ฤทธ์ิเดช
63153015720 นางสาวจิราภรณ� ปานแก7ว
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63153015721 นางสาวเรวดี แก7วสรวล
63153015722 นางสาวดวงพร เกลี้ยงกลม
63153015723 นางสาวทิพาวรรณ แหวนเพ็ชร
63153015724 นายมัฮดี สาอิ
63153015725 นายพันแสง คงลําธาร
63153015726 นางสาวชมพูนิกข� ยอดเพชร
63153015727 นายอาตีส อาแซ
63153015728 นายณรงค�ศักด์ิ ทองแดง
63153015729 นางสาวสุพิชชา สุขแสง
63153015730 นางสาวตุลยานี ดามัน
63153015731 นางสาวเบญจมาภรณ� ศุภอักษร
63153015732 นายอับราฮัม สาแยตือปะ
63153015733 นางอรรธลิสา หวานสง
63153015734 นางสาวพาดีละห� สาและ
63153015735 นายมะรอปH กาเซ็ง
63153015736 นางสาวพรมลิน ปริธรรมมา
63153015737 นางสาวศัสยมน วสิษฐ�พล
63153015738 นางสาวฮาพีซCะ รอฮิง
63153015739 นางสาวษมาพร นิลพันธ�
63153015740 นางสาวฮานาน หะยีบือราเฮง
63153015741 นางสาวเกวลิน เพชรน7อย
63153015742 นายสมเกียรติ ทองเปTนไชย
63153015743 นางสาวเฮฟาอ� สะไร
63153015744 นายพิชZุตม� พุทธชาติ
63153015745 นางสาวอมรรัตน� จัUนเพราะ
63153015746 นางสาวจุฑามาศ วรภักด์ิ
63153015747 นางสาวสุรัยณี เจCะบือราเฮง
63153015748 นางสาวอัมภิกา ฆังมะโณ
63153015749 นางสาวรุสนานีย� บือแน
63153015750 นายเริงชัย โหรารัตน�
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63153015751 นางสาวสุพิชญา เสมรอด
63153015752 นางสาวปวีณ�กร กีรติอารีย�กุล
63153015753 นางสาวศุภลักษณ� ช$วยปรางค�
63153015754 นางสาวธิศา แซ$ต้ัง
63153015755 นายณัฐวุฒิ กันทา
63153015756 นางสาวสุภาพร บูรณรักษ�
63153015757 นายชินกฤต สุขเกษม
63153015758 นายอิสมาแอ หะแว
63153015759 นางสาวปDทมวรรณ ธงไชย
63153015760 นางสาวอารีรัตน� เล็กสุภาพ
63153015761 นายณัฐยศ หมวดคง
63153015762 นางสาวอาภาพร จันทร�เทพ
63153015763 นางสาวโซไรดา โตCะยิ
63153015764 ว$าที่ร7อยตรีหญิงอรอุษา เกษตรสุนทร
63153015765 นางสาวอทิตยา นุ$นนุ7ย
63153015766 นางสาวฝนทิพย� ย7อยมาก
63153015767 นางสาวลิยานา สันนก
63153015768 นางสาวอาซีรา บือเฮง
63153015769 นางสาวกมลวรรณ พุดแก7ว
63153015770 นางสาวอัจฉริยา มีแสง
63153015771 นางสาวเจนจิรา ขุนไชยทัน
63153015772 นางสาวนันทกา คงเนียม
63153015773 นางสาวนฤมล ขานโบราณ
63153015774 นางสาวอายูรี เจะเละ
63153015775 นายภูริณัฐ ตุ7นดํา
63153015776 นางสาวสุไรยา โตCะแดง
63153015777 นางสาวภาพลักษณ� เสตะพันธ�
63153015778 นางสาวสุภาพร สุวรรณโณ
63153015779 นางสาวรุ$งทิวา คชกาญจน�
63153015780 นางสาวภิญญา กิมิเส
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63153015781 นางสาวดารีพะ ยูโซะ
63153015782 นางสาวฟHรยา เปาะแมรีซอ
63153015783 นางสาวอาวาตีฟ เคลือวัลย�
63153015784 นางสาวอมรรัตน� เพชรแก7ว
63153015785 นายยุทธนา จันทร�แก7ว
63153015786 นางสาวรัชนีกร แก7วนาวี
63153015787 นางสาวชนาพร แก7วดีเลิศ
63153015788 นางสาววนิษา บุญพันธ�
63153015789 นางสาวสุธิดา หวังใบ
63153015790 นางสาวกัณธนา จิมจวน
63153015791 นางสาวสิรีทิพย� สุขสวัสด์ิ
63153015792 นางสาวสุฟ5ตเราะห� สิทธิศักด์ิ
63153015793 นางสาวเมธาวดี หนูดํา
63153015794 นายวัฒนชน ทองทวี
63153015795 นายกวิณภพ พรหมนวล
63153015796 นางสาวกมลรัตน� อรุณรัตนา
63153015797 นางสาวศรัญญา ณ ปDตตานี
63153015798 นางสาวจัลวาตี วาหลง
63153015799 นางสาวอรวรรณ โสCะโอCะ
63153015800 นางสาวแพรพิสุทธ์ิ แก7วละเอียด
63153015801 นายอับดุลลาซิ ดอเฮง
63153015802 นางสาวรอยฮาน ดือเระ
63153015803 นางสาวฐิติรัตน� ไกรเทพ
63153015804 นายเทิดพงศ� ต้ังรุ$น
63153015805 นางสาวศศิพร จูสวย
63153015806 นายณัฐธนิสชา นิแม
63153015807 นางสาวพัตรพิมล พิมเสนศรี
63153015808 นางสาวฟาตีฮัน รอเซะ
63153015809 นางสาวนฤมล พงษ�สุวรรณ
63153015810 นางสาวอาแอเสาะ อับดุลเลาะ
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63153015811 นางสาวจิราพร สายสวะ
63153015812 นายอาบีดิง ยะมิง
63153015813 นางสาวสุมัจฉา พัทธานิล
63153015814 นางสาวดวงพร นิ่มนวล
63153015815 นางสาวสุนิสา ใจสมุทร
63153015816 นางสาวศุภานิช ศรแก7ว
63153015817 นางสาวชลาลัย วีระโสภณ
63153015818 นางสาวจุฑารัตน�  ีรัตนภิรมย�
63153015819 นางสาวหวันม้ีดCะ สุระคําแหง
63153015820 นางสาวสุกัลยา ขาวผ$อง
63153015821 นางสาวธิดารัตน� โรจน�ลาภากุล
63153015822 นางสาวปวีณ�ธิดา เพชรไชย
63153015823 นายปรัชญา ป5ยะกุล
63153015824 นางสาวลัดดา ลัดดาวงศ�
63153015825 นางนิตยา พรหมสังคหะ
63153015826 นางสาวไอนี ตือเงาะ
63153015827 นางสาวซูเรียนา หะวอ
63153015828 นางสาวอภิสรา จินดามณี
63153015829 นางสาวแอมีเลีย ยูโซCะ
63153015830 นางสาวอลิศชา บุญยมินทร�
63153015831 นางสาวฮานีฟา ชุมสาแหละ
63153015832 นางสาวนัสรียา รักหอม
63153015833 นางสาวฮานีฟะห� เจะเตะ
63153015834 ว$าที่ร7อยตรีณัฐวุฒิU ขุนหลัด
63153015835 นางสาวนันทิกานต� เอียดหมุน
63153015836 นางสาวจันทรา เรืองช$วย
63153015837 นางสาวปDทมา ยงเย่ืองคง
63153015838 นางสาวสิริยา สังขาว
63153015839 นางสาวกัญญ�กุลณัช ไกรนรา
63153015840 นายมะสุวรรณ ตูลา
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63153015841 นางสาวพัชรี อินทสโร
63153015842 นางสาวศศิธร พูนภิญโญ
63153015843 นายไซฟู แซวานิ
63153015844 นายอังกูร นวสิริสกุล
63153015845 นายธวัชชัย สะอุ
63153015846 นางสาวกัลยรัตน� รักบุรี
63153015847 นางสาวฮัมเซาะ แมะตีเมาะ
63153015848 นายธนกร จําเริญนุสิต
63153015849 นางสาวสุไรยา หลีเส็น
63153015850 นางสาวสมปรารถนา เล$งซุ$น
63153015851 นายทวนธง ครุฑจ7อน
63153015852 นางสาวกุลวรา บ7าเหร็ม
63153015853 นางสาวดวงกมล ยกเส7ง
63153015854 นางสาวโยทะกา บูเก็ม
63153015855 นางสาวพัชริดา สุขสาร
63153015856 นางสาวสุจิรัตน� แสงเดือน
63153015857 นางสาวสุธิดา แก7วรัตนา
63153015858 นายอาซฮารี ดีโซะ
63153015859 นางสาวเพ็ญนภา นิลราช
63153015860 นางสาวชนนิกานต� วงศ�เทพบุตร
63153015861 นายฤทธิเดช ศรีคะระมะทันโต
63153015862 นางสาวผานิตย� คงสกุล
63153015863 นางสาวชรินรัตน� อินทผลา
63153015864 นางสาวนูร�ฮูดา มะแซ
63153015865 นายปDญญาวิทย� ชุมพงศ�
63153015866 นายภานุวัฒน� เพชรบรรจบ
63153015867 นายไพรัตน� ศรีระบาย
63153015868 นางสาวเสาวลักษณ� หวังสุข
63153015869 นางสาวปวีณา ขรีดาโอCะ
63153015870 นางสาวสุไลด7า เก็มเต็ง
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63153015871 นางสาวน้ําทิพย� ฉ้ิมงาม
63153015872 นางสาวจิระนันทร� เชียวจินดา
63153015873 นายศราวุฒิ หัดหลCะ
63153015874 นางสาวปวีณอร ศรีจันทร�ทอง
63153015875 นางสาวสุไหมเรCาะ โตCะเต7ง
63153015876 นางสาวชวิศา จริงจิตร
63153015877 นายกษิดิศ ณ นุวงษ�
63153015878 นางสาวญาณวิมล ชูแก7วประการ
63153015879 นายคอยโรอันวา แก$ตIอง
63153015880 นางสาวนุรไลลา ตือระ
63153015881 นางสาวกนกวรรณ พุ$มนุ$ม
63153015882 นางสาวธดาภรณ� จาเพียราช
63153015883 นางสาวนิสรีน แวเด็ง
63153015884 นางสาวปภาวดี อัฐรัฐ
63153015885 นายอภิชาติ เต็มยอด
63153015886 นายวัชรพงษ� หนูคง
63153015887 นางสาวนฤดี บ$าวแช$มช7อย
63153015888 นางสาวซูนีตา อูเซ็ง
63153015889 นายสุรชัย เยาดํา
63153015890 นางสาวแพรวา บินยูโซะ
63153015891 นางสาวการะเกต ชูรัตน�
63153015892 นางสาวมัสยาภา ชูชื่น
63153015893 นางสาวสิรี คงศรีวิศาล
63153015894 นางสาวนูรฮีดายCะห� ดือราแม
63153015895 นางสาวศุภรดา เรืองน7อย
63153015896 นางอ7อนฤทัย อังศุวิริยะ
63153015897 นางสาวศุภรัตน� ไชยนาพงษ�
63153015898 นางสาวไหมสุรีย� เหมมัน
63153015899 นายทรรศธัญกร พูลสุข
63153015900 นายภานุพงศ� ปานย่ิง
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63153015901 นายซูฟเฟHยน เจะกา
63153015902 นางสาวอามีรา แม็งแล็ง
63153015903 นางสาวอัศรา หมัดกะเส็ม
63153015904 นายจิรกิตต์ิ จิตตะปาโล
63153015905 นางสาวฮาลีเมาะ เจะมะ
63153015906 นางสาวสุนิษา พัตราพล
63153015907 นางสาวธนิษฐา ศิริ
63153015908 นางสาวเอสมีณี มะแมง
63153015909 นายสรศักด์ิ เกตุแก7ว
63153015910 นางสาวกมลภัทร� ไชยสวนแก7ว
63153015911 นางสาวสุจิตรา บุญราศรี
63153015912 นางสาวศิริพร กลับแปSน
63153015913 นายคอยรูลอานวารี จิ
63153015914 นางสาวอังศดา สิงหะพล
63153015915 นายสุกรี เจCะนิ
63153015916 นายอามิง สือแม
63153015917 นายภูวเดช ระไวสมาน
63153015918 นางสาวปรานี แสนหล7า
63153015919 นางสาวสิริลักษณ� เจียรต้ิว
63153015920 นางสาวสุกิตตา ปานมุข
63153015921 นางสาวปาริฉัตร อินทะยา
63153015922 นายสุทธิภัทร อุบล
63153015923 นางสาวเกศินี พุทธศรี
63153015924 นายกีรติ สุขบรรเทิง
63153015925 นางสาวเวธนี พรหมจันทร�
63153015926 นางสาวนาเดียร� มูซะ
63153015927 นางสาวโนรอามีดา มาหามะ
63153015928 นางฐิติพร ไตรสุวรรณ
63153015929 นางสาวอนรรฆวี เกิดสมบูรณ�
63153015930 นายธนาธิป จันทร�คง
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63153015931 นายนิพาวัซ มะกาเจ
63153015932 นางสาวสุนันญา นาคปรีชา
63153015933 นางสาวจิราภรณ� หนูชูแก7ว
63153015934 นางสาวมุมีนะห� หะยีฮาระสะ
63153015935 นายสยาม ชูเกลี้ยง
63153015936 นางสาวป5ยนุช แซ$อIอง
63153015937 นางสาวเกศนี ทองพุด
63153015938 นางสาวนูรีหซันต� สะนิ
63153015939 นางสาวไซมะห� มะสะ
63153015940 นางสาวภัทรวดี ชูชื่น
63153015941 นายฮาริส อาดํา
63153015942 นางสาวสุภาพร แซ$หว$อง
63153015943 นางสาวชุติมา สีคง
63153015944 จ.ส.ต.เอ็มวิชัย ชุมเชื้อ
63153015945 นางสาวกมลวรรณ เสียมไหม
63153015946 นายกันตินันท� สุทธิโพธ์ิ
63153015947 นายอรรตพร หลิมทิพย�
63153015948 ว$าที่ร7อยตรีหญิงจตุพร แก7วหมุน
63153015949 นางสาวกัลยาณี บูละ
63153015950 นางสาวอัสมา หะสัน
63153015951 นายณัฐพล ดํากลึง
63153015952 นางสาวอณิรชา คงเมือง
63153015953 นายฟ5รมัน หะยีอาหวัง
63153015954 นางสาวเมธิณี สุขศีล
63153015955 นางสาวสาลินี ขวัญนวล
63153015956 นายธเนศพล วรรณะ
63153015957 นางสาวราตรี บิหลังเจCะ
63153015958 นางสาวนัจนันท� นวลละออง
63153015959 นางสาวบารีอะห� หามะมูซอ
63153015960 นางสาวอามีเนาะ นาสา
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63153015961 นางสาวนวลแข คําสุวรรณ
63153015962 นางสาวจันจิรา ชูทอง
63153015963 นางสาววัชราวลี ตันประเสริฐเลิศ
63153015964 นางสาวธนิษฐา หอมหวล
63153015965 นายขจรศักด์ิ รักพงค�
63153015966 นางสาวนรัตพร วิพุทฒิกุลวาทย�
63153015967 นางสาวนูรุลฮีลัลห� สีกี
63153015968 นายไซฟูอาลาวี มะลี
63153015969 นางสาวอลิษา นํายูรี
63153015970 นางสาวจิรัฐติกาล ถิระรมย�
63153015971 นางสาวนูรฮายาตี กาลง
63153015972 นายสุริยา เจะมิง
63153015973 นางสาวอะมีนา นิยมเดชา
63153015974 นางสาวปาริชาต คงทองคํา
63153015975 นางสาวรัตนาพร คล7ายสําลี
63153015976 นางสาวณัฐฐาภรณ� สอนแก7ว
63153015977 นางสาวอังสนา เลื่อนเนี่ยว
63153015978 นางสาวพิมพ�ชนก แท$นมาก
63153015979 นางสาวป5ยวลี สีนุ7ย
63153015980 นายธวัชชัย พิริยะพัฒนพันธ�
63153015981 นายฆูซัยรี บือราเฮง
63153015982 นางสาวศิริวรรณ หล$อทอง
63153015983 นางสาวสุกัญญา แก7วฤทธ์ิเดช
63153015984 นายวสันต� เก็มเต็ง
63153015985 นางสาวซากียะห� เจาะเอาะ
63153015986 นางสาวนูร�อัลญา เลาะเมาะ
63153015987 นางสาวสุธิดา อินทมาโน
63153015988 นางสาวณัฐวศา กาสุนา
63153015989 นางสาวกัญญาณัฐ จํานงค�
63153015990 นางสาวภัทรพร เพชรโยธา
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63153015991 นายสะอารี มามะ
63153015992 นายสุภชีพ วิไลรัตน�
63153015993 นางสาวสกาวเดือน แก7วเซ$ง
63153015994 นางสาวภูริดา ทิพย�ทอง
63153015995 นางสาวยุสรอ แม็ง
63153015996 นางสาววิลาสินี มะเอียด
63153015997 นายศุภกร ศานติสุทธิกุล
63153015998 นางสาวอัญชนก ดําชู
63153015999 นางสาวนฤมล สายุทธ
63153016000 นางสาวนันทิดา ตู7ประกาย
63153016001 นางสาวกัญญาวีญ� แก7วมาก
63153016002 นางสาวซารีฟะห� มัวหามะ
63153016003 นางสาวอาอีเสCาะ มะแอ
63153016004 นางสาวรีฮาม อับดุลวาฮับ
63153016005 นางสาววรรณวิมล สุวรรณธนะ
63153016006 นางสาวรัตนาภรณ� คงชัย
63153016007 นางสาวซูไรยา กาหลง
63153016008 นางสาวปวริสา บูรณะ
63153016009 นางสาวอริศรา วงศ�ชนะ
63153016010 ว$าที่ร7อยตรีหญิงจิราพัชร น้ําแก7ว
63153016011 นางสาวบิสมี บรรจงรัตน�
63153016012 นางสาวพรพิมล ชนะสิทธ์ิ
63153016013 นายกิจจานนท� ศักด์ิแก7ว
63153016014 นางสาวชลรดา โชติชัยกุล
63153016015 นายอาทิตย� สารารัตน�
63153016016 นางสาวอามีนะห� มูซอ
63153016017 นางสาวเมวิกา กิจเสถียรวงศ�
63153016018 นางสาวนริศา จันทมาส
63153016019 นางสาวนิลเนตร นุ$นเหว$า
63153016020 นางสาวมัลลิกา ผลอินทอง
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63153016021 นางสาวชนิกานต� นิวัติศัยวงศ�
63153016022 นางสาวรจนกร มณีโชติ
63153016023 นางสาวนูดา ฤทธิเดช
63153016024 นางสาวจุไรวรรณ อักษรถึง
63153016025 นางสาวสุดารัตน� เส็นยีหีม
63153016026 นางสาวประกายทิพย� ดําพอรู7
63153016027 นางสาวเยาวลักษณ� พรหมพัฒน�
63153016028 นางสาวกวินา ช$วยมณี
63153016029 นางสาววารดะห� หะยีเจCะดือเระ
63153016030 นายรอฟHกี ปDตตานี
63153016031 นางสาวชนัญชิดา ณ ตะก่ัวป\า
63153016032 นางสาวพัชรี จารุพันธุ�
63153016033 นางสาวมาซีเตาะ ดอเลาะ
63153016034 นางสาวชุติกานต� ปานช$วย
63153016035 นางสาววิลาวัณย� ไตรพรม
63153016036 นางสาวสุธิดา ทองคําจันทร�
63153016037 นางสาวอังคณา กาแก7ว
63153016038 นางสาวนิสา สาเมาะ
63153016039 นางสาวโสรอยดา ไชยบาล
63153016040 นายรุสลาม ดอเลCาะ
63153016041 นางสาวอริยา ใจตรง
63153016042 นายปวเรศ ปาฐะสุวรรณ
63153016043 นายกฤติเดช มณีรัตน�
63153016044 นางสาวอามีนา ยืองอ
63153016045 นางสาวจิราภรณ� แก7วประกาศ
63153016046 นายมูฮะมะยา สาและ
63153016047 นางสาววิริญญา หลงสวาท
63153016048 นายฮามีดี เจะมูซอ
63153016049 นางสาวจิรายุ มะนู
63153016050 นางชนิดา รักสะอาด
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63153016051 นายกรกฎ ยะโกCะ
63153016052 นางสาวณัฏฐริณีย� แก7วละเอียด
63153016053 นายสุเพียน ยูโซะ
63153016054 นายพิทักษ�สิทธ์ิ ปDงหลีเส็น
63153016055 นางสาวนันท�นภัส หมาดทิ้ง
63153016056 นางสาวอสมา กวักแก7ว
63153016057 นางสาวนูรียะ ดามะสาอุ
63153016058 นางสาวซูไฮลา บาเหะ
63153016059 นางสาวนากาซะห� ตาเหร�
63153016060 นางสาวจินตนา รักแดง
63153016061 นายฮาฟHซ พิชิตแสนยากร
63153016062 นางสาวชุติสรา จุลวรรณโณ
63153016063 นางสาวเฉลิมขวัญ โสคะโน
63153016064 นางสาววิภารัตน� เพ็ชรัตน�มุณี
63153016065 นางสาวฮาลีมCะ ขวัญโตCะเรCะ
63153016066 นางสาวซารีดา อุตาเซ็ง
63153016067 นางสาวพัทธ�ธิดา ช$างนุ7ย
63153016068 นางสาววิชญาพร เสือล$อง
63153016069 นางสาวเกษวรา เทพรินทร�
63153016070 นายนุรดิน บากา
63153016071 นายฮาริซ ดลระหมาน
63153016072 นางสาวดวงกมล แซ$ว$อง
63153016073 นางพิชญ�ภัทร� โรจน�ชีวากุล
63153016074 นางสาววาทินี พ7นภัย
63153016075 นางสาวฐิติวรดา สะอาดแก7ว
63153016076 นางสาวฟาตีฮะห� มะ
63153016077 นางสาวฮาฟHซาน สะฮะ
63153016078 นางชฎานาฏ แก7วสาย
63153016079 นางสาวสาลีรัตน� คงสาลี
63153016080 นางสาวฟาตีเมาะ กาซอ
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63153016081 นายสุกิจ ประดิษฐ�
63153016082 นางสาวภูษิตา งามย่ิง
63153016083 นางสาวชญานิษฐ� จารุพันธ�
63153016084 นางสาวณัฐกานต� สูเหม
63153016085 นางสาวขวัญเรือน ไปแดน
63153016086 นายอาดัม วอนิ
63153016087 นางสาวนิวาริน แก7วสยศ
63153016088 นางสาวทัศนีย� แก7วละเอียด
63153016089 นางสาวฟ5รดาวส� ชื่นจิตต�
63153016090 นางสาวพิชามญชุ� ทองซ7วน
63153016091 จ.ส.อ.หญิงพัสตราภรณ� ศรีประสม
63153016092 นางสาวพารีดา บาเก็ง
63153016093 นางสาวนาบีร$า ปาทาน
63153016094 นางสาวเพชรจิรา อินรัสพงษ�
63153016095 นางสาวอรอนงค� สุวรรณจุณี
63153016096 นางสาวพาดีละ แวหะยี
63153016097 นางสาววัชรินทร� สังข�กล$อม
63153016098 นางสาวอภิชญา เสียงดัง
63153016099 นางสาววรรณซานี แวและ
63153016100 นางสาวจิราณี คชสิทธ�
63153016101 นางสาวอัยนี กาซอ
63153016102 นางสาววราภรณ� แสงแก7ว
63153016103 นางสาวทัดชา อ$วมชิตร�
63153016104 นางสาวชุติกาญจน� หิรัญวิริยะ
63153016105 นางสาวภรณ�สุภา ทองเคียน
63153016106 นางสาวธนัชพร แก7วทอง
63153016107 นางสาวฟาดีลCะ ยีเฮ็ง
63153016108 นางสาวอมรทิพย� สะอาด
63153016109 นางสาวณัชชารินทร� ชูหอย
63153016110 นางสาวซูนีตา หวัง
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63153016111 นางสาววันวิสา จุลบุญญาสิทธ์ิ
63153016112 นางสาววัชนี บิลโตCะหมุด
63153016113 นางสาวว$าที่ร7อยตรีหญิงนิภาพร พรมขวัญ
63153016114 นางสาวนงลักษณ� ณรงค�กูล
63153016115 นางสาวณัฏฐณิชา ริทธ์ิโต
63153016116 นายธวชิน สุขเล็ก
63153016117 นางสาวผกายแก7ว ดําสม
63153016118 นางสาวปาจรีย� อําภา
63153016119 นางสาวณัฐนันท� ศรีสุวรรณ�
63153016120 นางสาวศศิธร บุญชูดํา
63153016121 นางสาวนภิศ จันทารักษ�
63153016122 นางสาวมณีวรรณ จันทนะ
63153016123 นายวาริก เส็นนาฮู
63153016124 นายลือโชภาส จรูญศรีสวัสด์ิ
63153016125 นางสาวซูรีฮา แอดะสง
63153016126 ว$าที่ร7อยตรีหญิงสายพิณ เจนทะเล
63153016127 นางสาวศิรดา เถาว�มูล
63153016128 นางสาวมาริญญ$า ลาวัลแก7ว
63153016129 นางสาวยุวรา สมพืช
63153016130 นางสาวมารีณา อุเจCะ
63153016131 นายสุวิทย� ชุมเชื้อ
63153016132 นางสาวยุภาวดี ผ$องศรี
63153016133 นายภานุพงศ� เชื้อแย7ม
63153016134 นางสาวศศิภา สกุลน7อย
63153016135 นางสาวยาณี เดชสุรางค�
63153016136 นางสาวสารีปะ อูเซ็ง
63153016137 นายวิทวัส ภูเสาร�
63153016138 นางสาวภาวดี เพชรสลับศรี
63153016139 นางสาวปริณดา เฉ7งเหา
63153016140 นางสาวสุภลักษณ� ดําโอ
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63153016141 นางสาวนันทิยา หลียะลา
63153016142 นายภานุวัฒน� สมนึก
63153016143 นายชิษณุพงศ� จันทร�ศิริ
63153016144 นางสาวรุสมีนา เส็นติหยCะ
63153016145 นางสาวสรารัตน� เพชรเกลี้ยง
63153016146 นางสาวรอซีดา หมาดกะจิ
63153016147 นางสาวสิริวิภา ทองจารึก
63153016148 นางสาวกามารียะห� โมง
63153016149 นายอลาวิทธ� สาแลแม
63153016150 นายณัฐวุฒิ ระสา
63153016151 นางสาวจุฑามาศ ศรีพลอย
63153016152 นางสาวเจะรอฮานา เจะอารง
63153016153 นายมุขตาร� เขียวสะ
63153016154 นางสาวอาซียัน ดอรอนา
63153016155 นางสาวตัสนิม จางวาง
63153016156 นางสาวไพลิน รัตนุกูล
63153016157 นางสาวชนัญชิดา อุณาตระการ
63153016158 นางสาวพจนารถ แก$นจันทร�
63153016159 นางสาวจริยา นาคเล็ก
63153016160 นางสาววริศรา จารณะ
63153016161 นายณรบฎีร� เงาะ
63153016162 นายศรายุทธ เขียวจันทร�
63153016163 นางสาวพิมพ�พิชชา เบ็ญศิวัชญษภ�
63153016164 นางสาวอีฟตีซัน ยะพา
63153016165 นางสาวเรวดี พิศดูกิจ
63153016166 นางสาวกัสมีณา แมงสาโมง
63153016167 นายสัณฐิติ สุวรรณ
63153016168 นางสาวนรีกานต� เอียดขาว
63153016169 นางสาวเมธินี อุดมรัตน�
63153016170 นางสาววิภาวัลย� ขวัญทอง
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63153016171 นางสาวจุรีรัตน� คงเทพ
63153016172 นางสาวสุธาวัลย� สุดสุข
63153016173 นายจตุพร ฉายกะพันธ�
63153016174 นายฮัสมิน มุวรรณสินธุ�
63153016175 นายวิสนุ เขาแก7ว
63153016176 นางสาววรัญญา ไชยเดช
63153016177 นางสาวปาริฉัตร ชุมทอง
63153016178 นางสาวโซเฟHย มะดาโอะ
63153016179 นายอดิศร รัตนะ
63153016180 นายบาดาวี แลแมแล
63153016181 นางสาวอรปรียา สิทธิการ
63153016182 นางสาวณิชการต� อนันตพงศ�
63153016183 นางสาวณัฐริกา คุ$ยปรัง
63153016184 นางสาวศุภิสรา ทองคําจันทร�
63153016185 นางสาวเรวดี ทิมทอง
63153016186 นางสาวสุธิดา หมัดหมัน
63153016187 นางสาวนูรไอนี แยนา
63153016188 นางอุสนา เหมหมาน
63153016189 นางสาวพัชราภรณ� ช$วยสุข
63153016190 นางสาวจุฑาพร รวยสํารวย
63153016191 นางสาวธัญญาภรณ� เพชรจํารัส
63153016192 นางสาวอารียา ภู$อร$าม
63153016193 นางสาวนูรีซ$า รอดกุบ
63153016194 นายณัฐพล บิลละเตะ
63153016195 นายนพพล วงวิเชียร
63153016196 นายธวัชชัย มโนสงค�
63153016197 นางสาวสุรีนา ยูโซะ
63153016198 นางสาววันวิสาข� พานิชย�
63153016199 นายนพรัตน� บุญปลอด
63153016200 นางสาวมารีหยํา แซะอาหลํา
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63153016201 นายประหยัด มณีพรหม
63153016202 นางสาวอภิญญา อุ7ยกูล
63153016203 นางสาวสรวรรณ ศรีเมือง
63153016204 นางสาวทัศนีย�ญา กืUUมเส7ง
63153016205 นางสาวสุรายดา เจะหะ
63153016206 นางสาวสุไลลา บาหะ
63153016207 นางเจะรอฮานิง จิใจ
63153016208 นายภัทรนันท� หนูแปSน
63153016209 นางรัตติยา บินญาวัง
63153016210 นายชวัลวิทย� สุวิวัฒนา
63153016211 นายจักรกฤษณ� ชูศรี
63153016212 นายสธน หิ้นทอง
63153016213 นางสาวสายชล บุญช$วย
63153016214 นางสาวพรพิมล คีรีรัตน�
63153016215 นางสาวกูอานีฟา เพชรจรัสอัมพร
63153016216 นายณัฐกุล รัตนะชัยกุล
63153016217 นางสาวละไมพร ชูแสง
63153016218 นางสาวฟาตีมCะ สังการี
63153016219 นางสาวนุชจรี เจริญอมรโรจน�
63153016220 นางสาวกรกช จู7สวัสด์ิ
63153016221 นางสาวกนกพร กวดขัน
63153016222 นางสาวภัสรา ลิ่มสกุล
63153016223 นางสาวศศินา ไชยศรี
63153016224 นางสาวชุติมา ชูใหม$
63153016225 นายยาการียา สาและ
63153016226 นางสาวกนกพร เพ็งทอง
63153016227 นายธีระวุธ ทองทวี
63153016228 นางสาวกุสุมา แดงแสละ
63153016229 นางสาวสาธิยา สุขสวัสด์ิ
63153016230 นางสาวจิตราภรณ� สีสัน
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63153016231 นางสาวสุภาภรณ� ศรีไชย
63153016232 นายอัมราน บิลเฉลิม
63153016233 นายรุสมาน อาแว
63153016234 นางสาววิมลรัตน� และซัน
63153016235 นายมูฮัมมัดอณุวาห$U เจCะมะ
63153016236 นางสาวประภารัตน� เอี่ยมสมบูรณ�
63153016237 นายธีรยุทธ พูนช$วย
63153016238 นางสาวเจนจิรา สมสุดใจ
63153016239 นางสาวชญานิศ จันทร�น7อย
63153016240 นางสาวสุรีพร หีมเบ็ญหมัด
63153016241 นางสาวอนุสรา นุ7UUUUยคดี
63153016242 นางสาวอาเนตต7า ฮิบมันคาน
63153016243 นางสาวทิพย�สุดา อินทกาญจน�
63153016244 นางสาวจิตตะวัน แสงจันทร�
63153016245 นางสาวซาฟHนะห� พิทักษ�ณาณุรักษ�
63153016246 นางสาวเบญญาพร พูลเกิด
63153016247 นางสาววาสนา แก7วมณี
63153016248 นางสาวลดาวัลย� สังยาหยา
63153016249 นางสาวตัสนีม ทับคํา
63153016250 นางสาวณภัทร มะณีจันทร�
63153016251 นายศุภณัฐ รองนวล
63153016252 นางสาวชัญญานุช ศรีเกตุ
63153016253 นางสาวอลิษา แดงปรก
63153016254 นางสาวศศิธร นวลลอย
63153016255 นางสาวนูรฮายาตี แวดือเระ
63153016256 นางสาวศิฐานุช รอดอิน
63153016257 นางสาวกฤตยา พงศ�ประยูร
63153016258 นางสาวอัจฉรา ศรีแสง
63153016259 นางสาวรัตนาภรณ� ไชยนนท�
63153016260 นางสาวนิดาร� อังกุรวิลาส
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63153016261 นางสาวโนรซาฟHนา อาแว
63153016262 นางสาวชาฮีรา เจCะโซะ
63153016263 นายฐานวิทย� จันทระ
63153016264 นางสาวนิฮานีตา มัยเซ$ง
63153016265 นางสาวพาดีละห� หะแย
63153016266 นางสาวนาตาชา จารึก
63153016267 นางสาวอานีรา หะ
63153016268 นางสาวซามีเราะฮ� มะเซ็ง
63153016269 นางสาวโสภิดา พลเจริญ
63153016270 นางสาวคูซัยหมCะ สะมะแอ
63153016271 นายภาคภูมิ ทับพิมล
63153016272 นางสาววิศณี ซาลัง
63153016273 นายสุกิจ พรหมแก7ว
63153016274 นายนิมูฮัมหมัดซากี กาเจ
63153016275 นางสาวรุวัยดา ยามิน
63153016276 นางสาวหาสนCะ กูเตะ
63153016277 นางสาวเร็นดู หลงกอหราบ
63153016278 นางนุรไลยลา มือลี
63153016279 นายภูริภัส จิโสะ
63153016280 นายอัสมีน บือราเฮง
63153016281 นายปวเรศ อ$อนเจริญ
63153016282 นางสาวอภิสรา รอดถนน
63153016283 นางสาวฟาซีละห� อาเกะ
63153016284 นางสาวอาสูรา โตะชุ
63153016285 นายลุกมัน มะแซ
63153016286 นางสาวณัฐธิดา เอียดสุย
63153016287 นางสาวนนทิชา ละอองแก7ว
63153016288 นางสาววลัยรัตน� ดุลยรัตน�
63153016289 นางสาวหงส�รัตน� ทองรักขาว
63153016290 นางสาวปรางสุดา ดวงจันทร�
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63153016291 นางสาวรักชนก รัตติยาวงค�
63153016292 ว$าที่ ร.ต หญิงสากิหน$า หลงหัน
63153016293 นายณัฐกิจ ธัชเฉลิม
63153016294 นายวชิรวิทย� เรืองพุทธ
63153016295 นางสาวภุมรินทร� ย่ิงยง
63153016296 นางสาวนัดดา บิลยะแม
63153016297 นายศุภักษร ณรงค�กูล
63153016298 นายพงศ�พัฒน� พรายพรรณ�
63153016299 นางสาวอังคณา เวทโอสถ
63153016300 นางสาวอาซูรา อาโม
63153016301 นางทิพวรรณ วุ$นฉิม
63153016302 นางสาวชนิตา พร7อมมูล
63153016303 นางสาวนูรีดา อาหวัง
63153016304 นางสาวพิมพ�ทอง หลําแหลCะ
63153016305 นางสาวกนกวรรณ หนูบูรณ�
63153016306 นางสาวสุไลลา หมันเลCะ
63153016307 นางสาวกุลธิดา ช$วยบํารุง
63153016308 นางสาวชนิกานต� ธรรมดิษฐ�
63153016309 นางสาวรูฮายา อาแว
63153016310 นายสุไลมาน ยูโซะ
63153016311 นายณัชพล เพชรหวล
63153016312 นายยาซิร แวจิ
63153016313 นางปฤณชนก กดทรัพย�
63153016314 นางสาวธัญญลักษณ� แซ$หล$อ
63153016315 นางสาวสุธาสินี บุญกาญจน�
63153016316 นางสาวจรินพร ภูมินิยม
63153016317 นางสาวอุสรา กาหยี
63153016318 นายประกาศิต ทิตยานุกูล
63153016319 นายวิษณุ ชูเมือง
63153016320 นางสาวโรสมีณี ยายอ
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63153016321 นางสาวสูรีดา เตะหมัดหมะ
63153016322 นางสาวพิสมร ชูคดี
63153016323 นางสาวปรียาภรณ� มณี
63153016324 นางสาวบุษฎี ดอนพล
63153016325 นางสาวไลลา เจCะกา
63153016326 นางสาวฮาซานะห� กามางิน
63153016327 นางสาวกนกนุช วาสุเทพ
63153016328 นางสาวพัชราภรณ� วชิรพัฒนสกุล
63153016329 นางสาวภัทราภรณ� เลียบวาณิช
63153016330 นางสาวมณีดาว กุลชุมภู
63153016331 นางสาวกาญจนารักษ� ฤทธิรักษ�
63153016332 นางสาวสุภัสสร มณีภาค
63153016333 นางสาวชนาธิป สมวงค�
63153016334 นายจีระศักด์ิ รุ$งเอียด
63153016335 นายวเรศ อ$อนชุลี
63153016336 นางสาวเบญญาภา บุญถาวร
63153016337 นายฤชากร พงศ�จิต
63153016338 นางสาวมาซีตาห� สิเดะ
63153016339 นางสาวมาเรียม ดีนายัง
63153016340 นายภาคีนันท� จงจิตร
63153016341 นางสาวเกวลี สังข�ทอง
63153016342 นายสวรรค�พร ช$วยแดง
63153016343 นางสาวกาญจนา สังข�แก7ว
63153016344 นางสาวณัฐกมล ชูแก7ว
63153016345 นางสาวฮาฟHซัน ซาเบะ
63153016346 นางสาวค็อยรียะฮ� มูฮําหมัด
63153016347 นางสาวขวัญกมล สุขสม
63153016348 นางสาวกรรณิการ� กาฬรัตน�
63153016349 นางสาวเปรมกมล กาญจนาราษฎร�
63153016350 นางสาวนัสเราะห� กาซา
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63153016351 นางสาวบุษรินทร� กล7าเวช
63153016352 นางสาวรณัฐศิริ พูลสวัสด์ิ
63153016353 นางสาวปริษา จันทร�พุ$ม
63153016354 นางสาวมาเรียม ตือกา
63153016355 นายนฤพนธ� พิมลศรี
63153016356 นายศักด์ินิธัช เกียงเอีย
63153016357 นางสาวสุกัญญา เหมรา
63153016358 นางสาวชญานิศวร� ทวีโชคพงษ�ธวัช
63153016359 นางสาวซารีนา วะตะกี
63153016360 นางสาวรัศจะพร หลีตอสัน
63153016361 นางสาวชนิสรา เคลือบเพ็ชร�
63153016362 นางสาววีริยา บัวสงค�
63153016363 นายณัฐพงษ� ดําภูนา
63153016364 นางสาวชฎาพร ราชกิจจา
63153016365 นางสาวจีรนาจจุฑา วงษ�สกุล
63153016366 นางสาวกัณฑณัฏฐ� รัตนกระจ$าง
63153016367 นางสาวอัญรดี ชูสีอ$อน
63153016368 นายจักรกฤต วิศพันธ�
63153016369 นายอับดนรอหมาน หีมหมะ
63153016370 นายนูรดีน สาแม
63153016371 นางสาวม่ิงขวัญ คงชู
63153016372 นางสาวมารีน$า มัดจามัง
63153016373 นางสาวสุริยา เจCะตุหมัน
63153016374 นายเจริญยศ กาฬสิงห�
63153016375 นางสาวรอฮายู อารง
63153016376 นางสาวฮับซะห� อารง
63153016377 นางสาวสุดาวรรณ บํารุงสุข
63153016378 นายเจCะรอบี สาแลCะ
63153016379 นางซูไฮลา บุตรสมัน
63153016380 นางชนาธิป หม่ืนคง
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63153016381 นางสาวป5ยะธิดา คงศรี
63153016382 นางสาวจิมาพร ขุนทองคํา
63153016383 นางสาวมาเรียม ยูโซCะ
63153016384 นายณัฐกิตต์ิ เสนาจันทร�
63153016385 นางสาวจุฬาลักษณ� สุวรรณวงศ�
63153016386 นางสาวชยิสรา น7อยเงิน
63153016387 นางสาวปริศนา เหมหมาน
63153016388 นางสาวกฤติยาภรณ� มาลัยสนั่น
63153016389 นายยาฟDด เซ็งโซCะ
63153016390 นางสาวมนัชฌา หนูช$วย
63153016391 นางสาวภัททิยา พรหมสุวรรณ
63153016392 นายวรภาส มีทิพย�
63153016393 นายมูฮําหมัดซอบรี ตีเยCาะ
63153016394 นางสาวกัสมา หมัดสี
63153016395 นางสาวธนพร พรหมทอง
63153016396 นางสาววิมลรัตน� ก่ิงรัตน�
63153016397 นางสาวจุฑากานต� อติศัพท�
63153016398 นายมะยูโซะ เจCะตาเยCะ
63153016399 นายประวัตศาสตร� สาแมหาดี
63153016400 นางสาวรัตนา สันเลม
63153016401 นางสาวอาตีนา เจะเตะ
63153016402 นางสาวสาวินี ราชเรืองศรี
63153016403 นางสาวนารีซะห� วาเด็ง
63153016404 นางสาวณัฐมน ทันศรี
63153016405 นางสาวสายพิณ แก$นเจริญ
63153016406 นางสาวอาภาภรณ� สันตะพันธุ�
63153016407 นางสาวธัญลักษณ� พรหมจันทร�
63153016408 นางสาวนูรียCะ ดือราฮิง
63153016409 นางสาวกนกวรรณ หนูสงค�
63153016410 นางสาวนูรีตาร� ซูแว
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63153016411 นางสาวนาบีลา อูมา
63153016412 นางสาวโสภิดา ระหัส
63153016413 นางสาวมนัชญา มีชู
63153016414 นางสาวฟาริดา หาดแก7ว
63153016415 นางสาวปาริฉัตร ธีระกุลพิศุทธ์ิ
63153016416 นายอานนท� คล7ายรุ$ง
63153016417 นางสาวอาลียา หลังเหรCะ
63153016418 นางสาวเปมิกา นวลปD[น
63153016419 นางสาวรจนาวรรณ จาริยะ
63153016420 นายป5ยะ คงก้ิม
63153016421 นางสาวสุวจี เอียงเซง
63153016422 นางสาวณัฐริกา ทองสลับล7วน
63153016423 นางสาวอภิญญา ฟSาสิทธินนท�
63153016424 นางสาวสุพรรณิสา ขาวจันทร�
63153016425 นายธัญเทพ สุริยปราการ
63153016426 นางสาวอาทิมา ถีราวุธ
63153016427 นางสาวปณิดา จันทร�คง
63153016428 นางสาวณิชารีย� ชื่นทรวงจิต
63153016429 นางสาวเปมิกา แก$นโพธ์ิ
63153016430 นางสาวรูซีลา อาเยาะห�แซ
63153016431 นางสาวฮาซานะห� ดอนิ
63153016432 นางสาวอัจจิมา หีมหลี
63153016433 นางสาวสุวิมล วังหิน
63153016434 นายวุฒิชัย มะยูโซะ
63153016435 นางสาวนีรนุชร� กูโน
63153016436 นางสาวสุจิณณา รัตนพงษ�
63153016437 นางสาวกุสุมา เหล็มเส็น
63153016438 นางสาวพรรณพร สุวรรณมณี
63153016439 นางสาววิมลสิริ เหมมา
63153016440 นางสาวปภาวี นะนุ7ย
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63153016441 นางสาวชลธิชา สุดใจ
63153016442 นางก่ิงบุญ จันทิกาแก7ว
63153016443 นางสาวดารา เสียงดัง
63153016444 นางสาวศศิธร อกนิษฐ�
63153016445 นางสาวอาซีลา เปาะซา
63153016446 นางสาวณิชกานต� นุ$นชูผล
63153016447 นางสาวเขมจิรา หนูเก้ือ
63153016448 นายซูฟHย� หาโสCะ
63153016449 นางสาวมัทนา บุตรชัย
63153016450 นายปวินทร วงค�สุวรรณ�
63153016451 นายสัมพันธ� เรืองขนาบ
63153016452 นางสาวจิติมา สะมะเเอ
63153016453 นายธนกรณ� ยศกิจ
63153016454 นางสาวภานุชนาถ คงทน
63153016455 นางสาวซัลวานา เจCะมูดอ
63153016456 นางสาวบุศรินทร� ทองหอม
63153016457 นางสาววรรณพร แก7วเขียว
63153016458 นางสาวรัตนากร โตCะเอียด
63153016459 นายป5ยังกูร สุทธินนท�
63153016460 นางสาวธันยาภรณ� แซ$หลี
63153016461 นางสาวสุรียาณี ฮามะ
63153016462 นางสาวภาณุมาส พรพิริยล้ําเลิศ
63153016463 นางสาวบาดารียะห� แมเรCาะ
63153016464 นายภัทรพล อรัญญพงษ�ไพศาล
63153016465 นางสาวไซตน อาแว
63153016466 นายปรเมศวร� วัชรคิรินทร�
63153016467 นายธนทัต เอื้อวิวัฒน�สกุล
63153016468 นางสาวนงลักษณ� สุวรรณ�
63153016469 นางสาวผุสดี แก7วมาตรา
63153016470 นางสาวธีริศรา บูรณะวงค�
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63153016471 นางสาวสมนธรรศ รอดชุม
63153016472 นางสาวเนาวรัตน� ศิริรักษ�
63153016473 นางสาวเขมิกา บุญยัง
63153016474 นางสาวพัลลภา พรหมทอง
63153016475 นางสาวอริสรา บัวทองดี
63153016476 นางสาวเสาวนีย� หะยีอุมา
63153016477 นางสาวปาณิสรา เพ็ชรประดับ
63153016478 นางสาวณัฐฌาพัชร� นิลเพ็ชร�
63153016479 นางสาวลภัสรดา สังแท$น
63153016480 นางสาวมารูนี อภิบาลแบ
63153016481 นางสาวสุไรยา บิลละเตะ
63153016482 นางสาวอภิญญา ขาวอุปถัมภ�
63153016483 นางสาวกวิตรี มาหมัด
63153016484 นางสาวณัฐกานต� จงจิต
63153016485 นางสาวมาซีเตCาะ เจCะเตCะ
63153016486 นางสาวยุไฮดาฮ� หลังชาย
63153016487 นางสาวกานต�ติมา รักษ�พงศ�
63153016488 นางสาวธนิตา ทองไฝ
63153016489 นางสาวอามานี อาแว
63153016490 นายกิตติศักด์ิ สิทธิสมบุญ
63153016491 นางสาวกมลวรรณ แดงเมือง
63153016492 นางสาวนริษฎา ชูรักษ�
63153016493 นางสาวสกุลรัตน� แซ$หลี
63153016494 นางสาวบุสรอ สิติเลาะ
63153016495 นางนภัส เทพโยธิน
63153016496 นางสาวภาริษา อธิกาญจนกุล
63153016497 นางสาวนลินา สมาน
63153016498 นายฤทธิพร วงศ�อินทรัตน�
63153016499 นางสาวอารีนี แวดือรามัน
63153016500 นายจตุพงศ� บุหลันพฤกษ�
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63153016501 นายปฐมพร จันทร�ผ$อง
63153016502 นางสาวไอลดา ประสานมณีสกุล
63153016503 นางสาวป5ยนุช ชัยชนะ
63153016504 นางสาวนันทวัน อนันตพันธ�
63153016505 นางสาวศิริภา ธรรมาธิปต์ิ
63153016506 นางสาวอาลียา ดือราแม
63153016507 นางสาวศิรินีย� พิUทUัUUกษ�จินดา
63153016508 นางสาวกุลชาดา ศรีนวล
63153016509 นายป5ยพล ทองพูล
63153016510 นางสาวฮันวาณี แกนุ7ย
63153016511 นางประทุมศิลปK ศรีนวลอินทร�
63153016512 นางสาวนิซูรยานี นิอูมา
63153016513 นายวรวุฒิ บุญญามณี
63153016514 นายนัฐพล แก7วนาโอ
63153016515 นางสาวอัลกุสณีย� อินทกาญจน�
63153016516 นางสาวสาวิตรี สมาธิ
63153016517 นายอัฟฟาน หยีสัน
63153016518 นางสาววนิดา โตะสะเหร็ม
63153016519 นายกิตติพงศ� แก7วชะฎา
63153016520 นางสาวกณิกนันต� เลื่อนแก7ว
63153016521 นางสาวสุพัตรา ทองคํา
63153016522 นางสาวนภัสสร นาคสิน
63153016523 นางสาวชญานิศ มณีรัตน�
63153016524 นางสาวจุรีพร สายชนะพันธ�
63153016525 นายธุนากร รัตนญาติ
63153016526 นางสาวซัลมา ละสุสมา
63153016527 นางนิภาพร รอดแก7ว
63153016528 นางสาวธิดารัตน� ทิพย�ดวง
63153016529 นางสาวปุณยนุช เผือกชาย
63153016530 นางสาวมุสลีฮา มะแซ
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63153016531 นางสาวซากีนา ดอเลาะ
63153016532 นางสาวนดา จุฑานันท�
63153016533 นายนาสอวี แวหะยี
63153016534 นางสาวกอนีตะห� สะแลแม
63153016535 นางสาวนิฮามีดCะ สะมาแอ
63153016536 นายอภิสิทธ์ิ แก7วเมฆา
63153016537 นางสาวนันทวดี สลีมิน
63153016538 นายพงษ�ดนัย เศียรสุวรรณ�
63153016539 นางสาวจามจุรี อนันต�กุล
63153016540 นางสาวสารีนา หลงกาสา
63153016541 นางจิราภรณ� สุขอนันต�
63153016542 นายลุฟ มามุ
63153016543 นางสาวอนุสรา แสงสีดํา
63153016544 นางสาวณัฐจรี จันติ
63153016545 นายสุชาติ เพชรสุวรรณ
63153016546 นายพงศ�ไพสิฐ จําเริญนุสิต
63153016547 นางสาวกันต�สุดา ป5Xนทองคํา
63153016548 นางสาววิพิยา บุนนาค
63153016549 นางสาวฮาฟHซา เจCะมูซอ
63153016550 นางสาวกนกภรณ� สุขละ
63153016551 นางสาวหทัยรัตน� ชุมบุตร
63153016552 นางสาวโสธิชา ป\านทอง
63153016553 นางสาววัชราภรณ� มากคง
63153016554 นางสาวปพิชญา ไชยยะ
63153016555 นายทักษ�ดนัย คงสกูล
63153016556 นางสาวอาดีลา รูปายี
63153016557 นายวงศกร กิตติยวาณิชย�
63153016558 นางสาวรมิดา สุขสวัสด์ิ
63153016559 นายดุจเทพ ก7องสุวรรณคีรี
63153016560 นางศุภรัตน� อักษรพิมพ�

หน7า 552 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153016561 นางสาวสุรัสวดี อุทัยหอม
63153016562 นางสาวสอบารียะ หมินหวัง
63153016563 นางสาวโนรมา มะยาเซ็ง
63153016564 นางสาวลัดดาวรรณ ศรีโยธา
63153016565 นางนิตยา แกสมาน
63153016566 นางสาวธัญญา หนูขวัญ
63153016567 นางสาวภัทรธิดา ทศทิศโยธิน
63153016568 นางสาวชนิกานต� วงศ�พุธ
63153016569 นางสาวนภาลัย แก7วจันทร�
63153016570 นางสาวอาทิมา เพ็ชรฤทธ์ิ
63153016571 ส.ต.ท.ชวนากร สมทรง
63153016572 นายสันติ เก้ือนุ$น
63153016573 นางสาวกัลยรัตน� ชูแก7ว
63153016574 นายสหชาติ เพชรเดชากุล
63153016575 นางสาวโบนัส อ$อนรอด
63153016576 นางสาวบวรลักษณ� ทองชีวงค�
63153016577 นางสาวนัฏจวา แวนาแว
63153016578 นางสาวอนีส การิม
63153016579 นายฐิติพันธ� สิตาพงษ�
63153016580 นางสาวยุพิน จันพุ$ม
63153016581 นางสาวกนกพร หวัดพงศ�
63153016582 นางสาวสุดา เจCะนาแว
63153016583 นายประภัสร� จู7สกุล
63153016584 นายจีระพันธ� พันธุ�พงษ�
63153016585 นางสาวจันจิรา นวลแก7ว
63153016586 นางสาวทัศนีวรรณ ศรีสําราญ
63153016587 นางสาวพลอย สุวรรณะ
63153016588 นางสาวอรุณรัตน� รุ$งเรือง
63153016589 นางสาวมานิดา ดวงสุวรรณ
63153016590 นางสาวปาริสา ขุนอนันท�
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63153016591 นางสาวเตชินี จันทรบุรี
63153016592 นางสาวพาตีเมาะ เจCะโด
63153016593 นางสาวนริศรา ผิวผ$อง
63153016594 นางสาวฮาสือนะห� แวอุมา
63153016595 นายอภิสิทธ์ิ ชูช$วย
63153016596 นางสาวญาณิศา ยากะบิล
63153016597 ว$าที่ร7อยตรี หญิงปาณิสรา ยอดคง
63153016598 นายหมัดซอรี เสน
63153016599 นางสาววรศมน สุกระ
63153016600 นางสาวสุวิกา นิลพัฒน�
63153016601 นางสาวณัฐสุภา ผุสิงห�
63153016602 .ส.ต.ท.อธิวัฒน� บินดุเหล็ม
63153016603 นางสาวอนัญญา วันแรก
63153016604 นางสาวป5ตาชา แก7วประเสริฐ
63153016605 นางสาวนัทดาว มู$สา
63153016606 นายอาเรฟ วามะ
63153016607 นางสาวซอลีฮะห� กาแลซา
63153016608 นางสาวอัฉริยา แก7วจันทร�
63153016609 นางสาวสุภาณี หนูทอง
63153016610 นางสาวสุภาวดี คงเกต
63153016611 นางสาวฟาตีนา อุสนุน
63153016612 นางสาวธัญชนก สิกขะโต
63153016613 นายกรภัทร� สันหมาน
63153016614 นายประวิทย� สุวรรณมณี
63153016615 นางชนัญชิดา นวลเปHยน
63153016616 นางสาวทิศดาวรรณ ทวีรัตน�
63153016617 นางสาวณัฐณิชา เยาว�ดํา
63153016618 นางสาวศศิธร หนูสุวรรณ�
63153016619 นางสาวชุติมา จันทร�ณรงค�
63153016620 นางสาวเพรียววดี วัฒนกุล
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63153016621 นางสาวเรณุกา แวสาและ
63153016622 นางสาวซากียCะ คามา
63153016623 นางจงกลรัตน� พาหุมันโต
63153016624 นางสาวทิพย�พมาศ ด7วงแดง
63153016625 นางสาวกิดากานท� ประจําเกาะ
63153016626 นางสาวจารุวรรณ จันทรัตน�
63153016627 นางสาวจุฬาลักษณ� วัฒนรัชกิจ
63153016628 นางสาวกนกวรรณ เจียรมาศ
63153016629 นายไซฟูรอห�มัน สะมะแอ
63153016630 นางสาวกัลยาณี ฉิมฉํ่า
63153016631 นางสาวอังคณิต จันทร�ทิพย�
63153016632 นายวิศวชิต สืบเซ$ง
63153016633 นางโนรีฮัน สาแม
63153016634 นางสาวรุ$งทิวา ตุ7ยแปS
63153016635 นายโชติพัฒน� จําปาทอง
63153016636 นายวโรดม ทิพย�รักษ�
63153016637 นายมูฮําหมัดนอร� คนางอ
63153016638 นางสาวซามีหฮะห� หะยีแวดือราแม
63153016639 นางสาวจรวยพร ขาวหวาน
63153016640 นางสาวนภชล คงพรม
63153016641 นายอีลฮัม สะมะแอ
63153016642 นางสาวปทุมมา โคตรสมบัติ
63153016643 นางสาวสุดารัตน� ชอบงาม
63153016644 นางสาวใหม$ศิริ บุญขวัญ
63153016645 นางสาวทิพย�สุดา ธรรมวาทิตย�
63153016646 นางสาวพัฑฒิดา บุระชัด
63153016647 นายณัฐภูมิ หนุนอนันต�
63153016648 นายศักด์ิรินทร� อาซามิง
63153016649 นายศุภกร ราชรี
63153016650 นางสาวมูซีร$า หลีอาด้ัม
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63153016651 นายสุชาติ สังแท$น
63153016652 นางสาวอนัญญา สุขศรีนวล
63153016653 นางสาวจุไร ดารากัย
63153016654 นายปุรินทร� ณะมณี
63153016655 นางสาวลักขณา หมานบุญ
63153016656 นางสาวแวฟาตีมะฮ� โตะอาแด
63153016657 นายนพรัตน� โกมล
63153016658 นางไมมูนCะ กันดูวงศ�
63153016659 นางสาวรัตติกร พินิจอภิรักษ�
63153016660 นางสาวนูรมา หมานเจริญ
63153016661 นางทวีพร ช$องดารากุล
63153016662 นายเศรษฐศักด์ิ อนุกูล
63153016663 นายอักรอม หลีนุ7ย
63153016664 นางสาวประภัสสร ช$วยระเทพ
63153016665 นายนัทธพงศ� เบญญาพันธุ�
63153016666 นางสาวจุเรฟา หมัดอะดัม
63153016667 นางสาวโซฟHยา บือโต
63153016668 นางสาวศิริมา นิลศิริ
63153016669 นางสาวศิริเพ็ญ อักขระนุรักษ�
63153016670 นางสาวนุชจรี มณีหลําสะ
63153016671 นายพีรยุทธ แก7วพิทยา
63153016672 นางสาวณิชารีย� กาญจโน
63153016673 นายวิทยา สันบู
63153016674 นางสาวสุจิตรตรา เรืองศรี
63153016675 นายมัสลัน ตาเฮร�
63153016676 นายอากรณ� ชูแก7ว
63153016677 นางสาวเจริญพร มโนเรศ
63153016678 นางสาวกิติยา อนุรักษ�
63153016679 นายพรศักด์ิ สิงห�แก7ว
63153016680 นางสาวพัชรี โกเอี้ยน
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63153016681 นางสาวสุทธิดา ดําละเอียด
63153016682 นางสาวพรธิวา ชาญภักดี
63153016683 นางสาวเสาวนีย� สุขะนันท�
63153016684 นางสาวอัมพิกา ชุมอักษร
63153016685 นางสาวเบญจวรรณ พงษ�ประยูร
63153016686 นางสาวสุชาดา มะเด
63153016687 นายกฤษณะ ดําหนู
63153016688 นางสาวอรอนงค� มีชู
63153016689 นางสาวปารณีย� นวลส$ง
63153016690 นางสาวรุสมี อาแว
63153016691 นางสาวสุธิดา แก7วดํา
63153016692 นายสกล สิงห�โรทัย
63153016693 นางสาวสิริวันดี เพ็งทิพย�นาง
63153016694 นายกฤษฎา โพปลอด
63153016695 นางสาวนาซรีณ มะ
63153016696 นางสาวสุนันทา ทองฤกษ�
63153016697 นางสาวชลิตา จันทร�พรหม
63153016698 นายอานัส และมะลี
63153016699 นายกิตตินันท� แก7วทองทองประคํา
63153016700 นางสาวฮุสนา มือเลาะหะแม
63153016701 นางสาวปทุมาภรณ� ณ พัทลุง
63153016702 นางสาวอารีพะ ดอกอ
63153016703 นางสาวอนิตา สาริขา
63153016704 นายกฤษณุ พันธ�หล$อ
63153016705 นางอาสนCะ สะมาแอ
63153016706 นางสาวนูรอิสซาน สะมะดี
63153016707 นายป5ยณัฐ ไชยณรงค�
63153016708 นายนาวาวี บือราเฮง
63153016709 นางสาวศิริภรณ� ธราพร
63153016710 นางสาวสิริภัทท� ศรีสุวรรณ
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63153016711 นางสาวอุมาพร พรมแก7ว
63153016712 นายชยกร ชัยธรรมโชค
63153016713 นางสาวประพัสศร รักไชย
63153016714 นางสาวก่ิงกาญจน� วงศ�กระจ$าง
63153016715 นางสาวกานต�พิชชา แซ$ตัUUง
63153016716 นางสาวมาฮีรัน ดีเยาะ
63153016717 นางสาวกนกวรรณ ชิตทะวงศ�
63153016718 นายศรัณย� อินทร�สุวรรณโณ
63153016719 นางสาวพิชชานันท� ทองเปHย
63153016720 นางสาววิชชุนันท� คงเพชร
63153016721 นางสาวชนากานต� โยมทรัพย�
63153016722 นางสาวบุญศรี ทองนวน
63153016723 นางสาวณัฏฐกานต� สกุลมณี
63153016724 นายสมหวัง สาธร
63153016725 นางสาวมณฑาทิพย� ทองสงค�
63153016726 นางสาวบิซมี หะแว
63153016727 นางสาวศิริรัตน� ศรีทวีกูล
63153016728 นายภานุวัฒน� บุญเรือง
63153016729 นายศุภณัฐ ลดาพรหมทอง
63153016730 นางสาวกมลชนก คชรัตน�
63153016731 นางสาวมีนา โสะเบ็ญอาหลี
63153016732 นางสาวอัจฉรีย� มะเด็ง
63153016733 นางสาวอันธิกา ดอราฮิม
63153016734 นางสาวเสาวลักษณ� เศรษฐอรวรรณ
63153016735 นางสาวธัญสุดา ย้ิมเจย
63153016736 นางอรอนงค� ทองรัตน�
63153016737 นางสาวกัญญมน ทรัพย�สินทวีกุล
63153016738 นางสาวนิตยา หมีชุม
63153016739 นางธนิดา เซ$งศรีแดง
63153016740 นางสาวกุลธิดา บุตรเอก

หน7า 558 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153016741 นายอํานวย ปานนุ$ม
63153016742 นางสาวกาญจนา ขันทอง
63153016743 นางสาวสุธัญญา ไกรเทพ
63153016744 นางสาวนงลักษณ� รังษีสว$าง
63153016745 นางสาวกัลยาณี ดอกรัก
63153016746 นางสาวนุรไอนี แดงนุ7ย
63153016747 นายเสรี ป5ยะสว$างวงศ�
63153016748 นางสาวนูรมา มูเซะ
63153016749 นางสาวยัสมี สาและ
63153016750 นางสาวเบญจมาศ ไชยเอียด
63153016751 นายณัฐพล ศรีสมโภชน�
63153016752 นางสาวภัทรวดี ทองสีคลี่
63153016753 นางสาวกนกพร ลิขิตพิทักษ�
63153016754 นางสาวชนิตา ปSอมบ7านมุง
63153016755 นางสาวประภาศรี มณีรัตน�
63153016756 นางสาวฮาวาซี มามะ
63153016757 นางสาวศุภกานต� คงมณี
63153016758 นางสาวเมธาวี คงวัฒนานนท�
63153016759 นางสาวกุลธิดา ชูจันทร�
63153016760 นางสาวชุตินันท� ชาครานุวัฒนพงศ�
63153016761 นางสาวโซฟHยา ดือเรCะ
63153016762 นางสาวธนาภา พงศ�ประยูร
63153016763 นางสาวณัฐพร ช$วยอินทร�
63153016764 นายชารีฟ รักดี
63153016765 นางสาววัลยา สาแมปHแน
63153016766 นางสาววันใหม$ ป5Xนโพธ์ิ
63153016767 นางสาวณัฐชา มณีโชติ
63153016768 นางสาวญาณิศา บุญญานุวัตร�
63153016769 นางสาวชมพูนิกข� ศิริมุสิกะ
63153016770 นางสาวศศิธร สยามล
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63153016771 ว$าที่ ร.ต.ศราวุธ สมสังข�
63153016772 นายคทายุทธ� พ่ึงวิรวัฒน�
63153016773 นายสุรเกียรติ คํ้าชู
63153016774 นางสาวฉัตรศิริ ภวังสวัสด์ิ
63153016775 นางสาวนูรีมาน อูมา
63153016776 นางสาวฌัชฌา เรืองสง
63153016777 นางสาวซากียะห� ลาหิง
63153016778 นางสาวอัจญ�ริน เจะโซCะ
63153016779 นางสาวธารารัตน� ยมรัตน�
63153016780 นางสาวสิวะกานต� รักนุ7ย
63153016781 นางสาวปวีณ�ธิดา นามสุข
63153016782 นางสาวซันนี บาสอลอ
63153016783 นางสาวอารีดะ เศษขาว
63153016784 นางสาวเยาวภา หนูแก7ว
63153016785 นางสาวนาซีเราะ วามะ
63153016786 นางสาวสุทธิตา ชูรักษ�
63153016787 นางสาวคอดีเยาะห� สิเดะ
63153016788 นางสาวจอมขวัญ รัตนพิบูลย�
63153016789 นายเอกพล ศรีนวลนุ$ม
63153016790 นางสาววนัชพร อนุกานนท�
63153016791 นางสาวเกวดี คัณทะโร
63153016792 นางสาวฟารีฮาน อุเส็นยาง
63153016793 นางสาวป5ยนุช มาพูล
63153016794 นางสาวศิศุคนธ� บุณโยดม
63153016795 นายนินัซมีย� เจCะโกะ
63153016796 นายฮาซัน หะยีเด็ง
63153016797 นางสาวซูไฮลา อาบู
63153016798 นางสาวนภัทร วิเศษกลิ่น
63153016799 นางสาวกนกวรรณ มณีนวล
63153016800 นางสาวชานิกา นิยมเดชา
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63153016801 นายจิรวัฒน� ชิสุวรรณดี
63153016802 นายมะโจฮัน สะวี
63153016803 นางสาวกาญจนา พงศ�จันทร�เสถียร
63153016804 นางสาวชุติมา ซังทราสิต
63153016805 นายสุทธิศักด์ิ ศรีรัตน�
63153016806 นางสาวสุกัญญา เจริญเลิศยศ
63153016807 นางสาวสุปรียา สามสี
63153016808 นางสาวฮาลีมะห� บินเด็ง
63153016809 นางสาวอีมานี สะมะแอ
63153016810 นางสาวอาซีซาร� หะยีเมาะสาแม
63153016811 นายชาคริต เที่ยงตรง
63153016812 นางสาวชนากานต� แก7วมณี
63153016813 นางสาวสารินดาร� ขุนหลัด
63153016814 นายอันวา ดาราแม
63153016815 นางสาวชนิศา แดงหวาน
63153016816 นายกิตติพันธ� มานCะ
63153016817 นายวรา ช$วยเกลี้ยง
63153016818 นางสาวสุกัญญา โกะสะโยะ
63153016819 นายอรรถชัย ไทรทองคํา
63153016820 นางสาวสาธิยา รัตนพันธ�
63153016821 นางสาวอารินี กาเจ
63153016822 นายวชิรวิชญ� ชัชชญากูล
63153016823 นางสาวอารยา นพพาพาดร�
63153016824 นายจะเด็ด คงจุล
63153016825 นางสาวอาซือนะ บูเกCะเจCะลี
63153016826 นางสาวณัฐกานต� ฉิมสังข�
63153016827 นายมะรอเซะ ลาเม็ง
63153016828 นางสาวจันทร�ตีนา สุริยะ
63153016829 นางแสงดาว รัตนอุไร
63153016830 นางสาวปณิตา สุจริตภักดี
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63153016831 นางสาวปาริฉัตร� คลังจันทร�
63153016832 นายวนัท ทาบทอง
63153016833 นางโศรยา เพชรสังข�
63153016834 นางสาวณิชากร ทองแท7
63153016835 นางสาวมารีแย โมCะโตCะลี
63153016836 นางสาวธาลินี ปล7องใหม$
63153016837 นายสุรเชษฐ� สําราญวงศ�
63153016838 นายศุภสิทธ์ิ พราหมโณ
63153016839 นางสาวนฤดี ทิพวาศรี
63153016840 นายนนทวัฒน� หมีโดด
63153016841 นางสาวชุติมา จตุรพิธพรรัตน�
63153016842 นางสาวนภาเพ็ญ สุวรรณมณี
63153016843 นางสาวสุภามาส สุขโข
63153016844 นายฐานิศร� ชุมแสง
63153016845 นางสาวธันยาภรณ� สุขสมบูรณ�
63153016846 นายฤทธิพร จําปานาค
63153016847 ว$าที่ร7อยตรีหญิงรวิวรรณ บุญยัง
63153016848 นายศรัณย� ชูรักษ�
63153016849 นางสาวฟาตีฮะห� มะมิง
63153016850 นางสาวนริสมา เพ็ชรแก7ว
63153016851 นายสุภเวช วิไลรัตน�
63153016852 นางสาวนรมล ศรีวรุทัย
63153016853 นายธัชพล แสนสุข
63153016854 นายกิตติ ภพทวี
63153016855 นางอัญรัตน� จันทร�คง
63153016856 นายฐิติวัสส� ดิสรพงค�
63153016857 นางสาวชิดชนก พงษ�ประยูร
63153016858 นางสาวนูรอัสมะ เจCะและ
63153016859 นางสาวนัซมีย� ดาราแม
63153016860 นางพรฑิตา จรสุวรรณ
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63153016861 นางสาวยามีละห� สาและ
63153016862 นายพงษ�พันธ� ภัทรกุลพิสุทธิ
63153016863 นางสาวรีนี สาฮะ
63153016864 นางสาวฟาตีเมาะ และมาลี
63153016865 นางสาวณัฐธิดา อมัติรัตนะ
63153016866 นางสาวนูรีฮัน แม
63153016867 นางสาวมุสลีนา นาแซ
63153016868 นางสาววนิดา ชายหัด
63153016869 นางสาวนิภาวรรณ สุขทอง
63153016870 นางสาววันวิสาข� จันทร�เพชร
63153016871 นางสาวแจ$มจันทร� ราชจันทร�
63153016872 นางสาวสุนิสา ติงสา
63153016873 นางสาวฟารีฮัน วานิฮารง
63153016874 นางสาวกันยนาถ แก7วบุญส$ง
63153016875 นางสาวยามีละห� เซCะ
63153016876 นายรชต วรจารุพงค�
63153016877 นางสาวซานียา ชุมชวด
63153016878 นายอัซรอฟ เจริญวงศ�
63153016879 นางสาวกัญญ�วรา ถ่ินพันธุ�
63153016880 นายนราวิชญ� บัวอิน
63153016881 นางสาวกัญชลีภรณ� เรืองศรี
63153016882 นางสาวจุรีพร พลลิพัง
63153016883 นายสุภิรักษ� บุญรัตน�
63153016884 นางสาวดวงกมล แซ$พัง
63153016885 นางซูไรดา มะจะ
63153016886 นางสาวนูรีซัน ซีติง
63153016887 นายชาญประสิทธ์ิ ยุทธวารี
63153016888 นางสาวชัชฎาภรณ� สุนทร
63153016889 นางสาวชนม�ณภัทร เพชรรังษี
63153016890 นายนรา นิ่มเรือง
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63153016891 นางสาวกันยาวรรณ สวาหลัง
63153016892 นางสาวรัชนีกร สุวรรณาคม
63153016893 นางสาวยาลีนา บินมะ
63153016894 นางสาวรอซีกีน สาเรCะ
63153016895 นางสาวปาณิสรา ปDญญาศิริพันธุ�
63153016896 นางสาวรุสมี หลอหีม
63153016897 นายชิษณุพงศธ� ช$วยเพ็ง
63153016898 นางสาวเอื้อการย� พรหมนิมิตร
63153016899 ว$าที่ร.ต.หญิงประทุมพร พิทักษ�บุตร
63153016900 นายณัฐพล ศรีสุวรรณ
63153016901 นางสาวกมลวรรณ อู$ทอง
63153016902 นางสาวมาริษา มณีฉาย
63153016903 นางสาวแวมัรยาณีย� แวอูมา
63153016904 นายนครินทร� แก7วจันทร�
63153016905 นางสาวสุธิดา ทองวิเชียร
63153016906 นางสาววราทิพย� สุวรรณโณ
63153016907 นางสาววรรณิดา แตะแอ
63153016908 นางสาวศศิวิมล สีดาเดช
63153016909 นางสาวสุดารัตน� อินทร�ราม
63153016910 นายริสกี เจCะมะ
63153016911 นายวสุธร ทายะพิทักษ�
63153016912 นางสาวสุภาพร เกิดทิพย�
63153016913 นางสาวรุ$งฤดี หว่ันเส7ง
63153016914 นายธีรเดช ลายดี
63153016915 นางสาววีระนุช เพชรสิริ
63153016916 ว$าที่ร7อยตรีหญิงชาลารัตน� กลิ่นน้ําหอม
63153016917 นางสาวจันทรกานต� ราชสงค�
63153016918 นางสาวมารีน$า เส็นจิต
63153016919 นางสาวปวีณา แดสา
63153016920 นางเสาวณีบ� สาะระนันท�

หน7า 564 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153016921 นางสาวเสาดCะ หนุCหลี
63153016922 นางสาววรรณพร รัตนะ
63153016923 นายทีฑะเดช บุญรักสงค�
63153016924 นางสาวกัลย�ธีรา วงศ�พายัพไพบูลย�
63153016925 นายนรินทร� หลําเบ็ญสCะ
63153016926 นางสาวณริดา ภิวัฒนาจุฬาศิริเวช
63153016927 นายอารีฟ5น เนือเรง
63153016928 นางสาวศิรินาถ จินเอียด
63153016929 นางสาวฮาซามา แซ
63153016930 นางสาวซามีลา ดีเยาะ
63153016931 นางสาวมุกดาวรรณ ศรีจันทร�
63153016932 นายวราบดินทร� เชาวลาห�
63153016933 นางสาวขวัญชนก จันทร�ชนะ
63153016934 นางสาวอานีซ$า บือซา
63153016935 นายสุไลมาน กาเดCาะ
63153016936 นางสาวดานียะห� เจะเตะ
63153016937 นายศุภชัย วิไลประสงค�
63153016938 นางสาวศุภากร นาคพันธุ�
63153016939 นางสาวคณนาถ มหารงค�
63153016940 นางสาวสุภารัตน� สงเคราะห�
63153016941 นางป5ยนุช จิระแพทย�
63153016942 นายอนุชา แก7วมณี
63153016943 นายชนพัฒน� วุ$นแก7ว
63153016944 นางสาวบุศรา บุตรดี
63153016945 นางสาวมัสวานี และหวัง
63153016946 นางสาววิลาสินี แก7วขวัญเพชร
63153016947 นางสาวนูรอัยนี ขาโฮง
63153016948 นางศิรินทิพย� ซาฟHอีน
63153016949 นางสาวอัยลดา อินทร�ยัง
63153016950 นางสาวสุดารัตน� แซ$ต้ัน
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63153016951 นางสาวขนิษฐา ศรีเกตุ
63153016952 นายวรกันต� ยุคง
63153016953 นางสาวรุสณี สุวรรณขาว
63153016954 นางสาวศิริรัตน� จีนฉ้ิม
63153016955 นางสาวณัฐริกา ชัยรัตน�
63153016956 นายชัยวัฒน� สุวรรณส$องแสง
63153016957 นายรัตนภูเบศ แก7วเกาะสะบ7า
63153016958 นางสาววิลาวรรณ แซ$ชี
63153016959 นางสาวอุรชา เกลี้ยงสง
63153016960 นางสาวขจี เพชรนวลน7อย
63153016961 นางสาวกนกพร สองประสม
63153016962 นางสาวเมทินี หลําสะ
63153016963 นายสิทธิศักด์ิ สุธิตะพันธ�
63153016964 นางสาวยามีละห� ดอแม
63153016965 นายศิริวัฒน� ฮะยีเลาะ
63153016966 นายยุรกาญจน� หลีหงัด
63153016967 นายอัลฟาฮัด หะยีเตะ
63153016968 นางสาวลีลาพร บุญเลิศ
63153016969 นางสาวชัฐฏ�ชญา หะหมาน
63153016970 นางเบญจวรรณ เก้ือหนุน
63153016971 นางสาวนาดียะห� บือราเฮง
63153016972 นางสาวอิงควรรณ เหมรา
63153016973 นายมาซูวัน ยะมิง
63153016974 นายวิริยะ ชวัลกรการิน 
63153016975 นางสาวกัญญารัตน� ชูตะรัตน�
63153016976 นางสาวปวันรัตน� จีนศรีคง
63153016977 นายณัฐวุฒิ ทองน7อย
63153016978 นางสาวนัตธิกา ทองปาน
63153016979 นางสาวสุภาพร ช$อเรืองศักด์ิ
63153016980 ว$าที่ ร.ต.หญิงลลิชดาภัทร� เหมโก
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63153016981 นางสาวพชรณัฏฐ สิตไทย
63153016982 นายรอดียันต� บูสะเมCาะ
63153016983 นางพีรพล ศรีวงศ�ษา
63153016984 นางสาวอาภาภรณ� เมฆสุข
63153016985 นางสาวมณฑนา ทัศนา
63153016986 นางสาวปDญญาพร สกูลเด็น
63153016987 นางสาวกุลธรา สกาวสุวรรณ
63153016988 นางสาวอนงค�นาถ รัตติโชติ
63153016989 นางสาวพณิตา มูณีรัตน�
63153016990 นายธเนศ นวลพุฒ
63153016991 นางสาวอนงค�นาฏ เทพทวี
63153016992 นางสาวจิตสุภา สีผม
63153016993 นางสาวซอพียCะ สอรามัน
63153016994 นางสาวอัญชณิกา จันมณี
63153016995 นางสาวกูฮีดายะห� สารัง
63153016996 นางสาวสุภากร บุณยาธิการวสุ
63153016997 นางสาวกานต�รวี หิรัญรัตน�
63153016998 นางสาวกามีละห� ซาวี
63153016999 นางสาวสุภาภรณ� ธิติพงศ�
63153017000 นางสาวนิภาวรรณ กําเหนิดทอง
63153017001 นางสาวณัฐพร พรหมเจียม
63153017002 นายวิรัตน� บุญให7
63153017003 นางสาวจรีรัตน� รัสมี
63153017004 นางสาวสุทธิดา สันหมุด
63153017005 นางสาวนรีรัตน� เรืองพุทธ
63153017006 นางสาวศิรดา บริสุทธ์ิ
63153017007 นางสาวธัญญา ภัยวงศ�
63153017008 นางสาวซานียCะ กลาแต
63153017009 นางสาวนัศเราะฮ� หะสาเมาะ
63153017010 นายนริศรันดร� ช$วยราชการ
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63153017011 นางสาวสุชาดา ทองเเท7
63153017012 นางสาวกนกพร ไชยถาวร
63153017013 นายฟารุก อาวารุลหัก
63153017014 นางสาวศุภรัตน� โสCะหมัด
63153017015 นายสมเจต มานีอาเหล็ม
63153017016 นางสาวจุติมา พุ$มผกา
63153017017 นายไซปูดิน สิรอมา
63153017018 นางสาวจงกลนี นงรัตน�
63153017019 นางสาวศิริพร แดงสุข
63153017020 นางสาวอัจฉรา ศิริยุทธแสนยากร
63153017021 นางสาวอาจรีย� เรืองโรจน�
63153017022 นางสาวบุษยา หนูบูรณ�
63153017023 นางเยาวภา โพธิวิริยะกุล
63153017024 นางสาวดวงหทัย สุวรรณโณ 

63153017025 นายวรวิทย� ซุ7ยขาว
63153017026 นางสาวอินทิรา พ$วงสมุทร�
63153017027 นางสาวณัฏฐา เศรษฐสุข
63153017028 นางสาวพัชรี บรรจงเก้ือ
63153017029 นายชาญวิทย� ซ7ายหุย
63153017030 นางสาวอังคณา ด7วงชาน
63153017031 นายอัครชัย เจริญกัลปK
63153017032 นางสาวภาศิณี พรหมสังคหะ
63153017033 นายซูไฮรี สะมะฮะ
63153017034 นางสาวปวีณ�สุดา เนาวบุตร
63153017035 นางสาวตูแวซูฮาเราะห� อีแต
63153017036 นางสาวกาสือหมCะ ยูโซCะ
63153017037 นางสาวรูวัยดา อาแซ 
63153017038 นางสาวกชพร จันทรธาดา
63153017039 นายอุสมาน มูนะ
63153017040 นางสาวสุพิชชา สุขศิริ
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63153017041 นางสาวณัฐกานต� บัวก่ิง
63153017042 นางสาวณิชารีย� สาขุน
63153017043 นายภาณุวิชญ� ดุลยศักด์ิศิริ
63153017044 นายสุริยะ ศรียานเก็ม
63153017045 นายซุลฟา ดือเรCะ
63153017046 ส.ต.ท.ปริวัฒน� มูสิกะสง
63153017047 นายพรชัย พิกุล
63153017048 นางสาวซูมัยยา มะซิมา
63153017049 นางสาวชมัยพร เกลี้ยงทําหมอ
63153017050 นางสาวพรชนก เก้ือก$อสุข
63153017051 นางสาวรอบียCะ หมะประสิทธ์ิ
63153017052 นางสาวภารดี พุดน7อย
63153017053 นายฮานาฟH เบญลอฮ
63153017054 นางสาวสุนิตษา ชนะวรรณโณ
63153017055 นางสาวชนัญชิดา สุวรรณ
63153017056 นายพนมกร แซ$จิว
63153017057 นายธีรพงศ� ขานโบ
63153017058 ว$าที่ร7อยตรีหญิงนูรีดา ยามา
63153017059 นางสาวอาอีเสาะ เจCะนะ
63153017060 นางสาววิไลพร ทองช$วย
63153017061 นางสาวเนสรีน ยะยา
63153017062 นางสาวกุลณัฐ วรรณชิต
63153017063 นายพงศ�พิสุทธ์ิ มณีรัตน�
63153017064 นางสาวนูรอัยมี หวันชิตนาย
63153017065 นางสาวรวิสรา ภาคโร
63153017066 นายพีรวุธ เตCะเหยCาะ
63153017067 นายบุญยกฤษฎ� พลบุญ
63153017068 นางสาวอมรรัตน� แซ$จิว
63153017069 นางสาวโอภาพรรณ รักร$วม
63153017070 นางสาวกัญญารัตน� สุทธิธรรมรัตน�
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63153017071 นางสาวชฎาภรณ� เชื้อบ7านเกาะ
63153017072 นางสาวอมรรัตน� ขุนราช
63153017073 นางสาวหยาดเพชร ทองผอม
63153017074 นางสาวซูไรยา ตายาลา
63153017075 นางสาวนันทวัน คําเรือง
63153017076 นางสาววิชญาพร ด7วงเอียด
63153017077 นางสาวเสาวนีย� เพชรโชติ
63153017078 นายชัยพฤกษ� โรจน�รุ$ง
63153017079 นางสาวอนิสรา ทองกลับ
63153017080 นายนพดล กระมุด
63153017081 นายอธิราช บูอีตํา
63153017082 นางสาวคริษฐา ละอองดิลก
63153017083 นางสาวเสาวนีย� หมะสะอะ
63153017084 นางสาวสิวารักษ� ช$วยแก7ว
63153017085 นายสุธี หม่ืนทรัพย�
63153017086 นางสาวมลฤดี เทพฉิม
63153017087 นางสาวกัลยา เหร็มล$า
63153017088 นายอัลอามาน วาโซCะ
63153017089 นางสาวกชนุช พลายด7วง
63153017090 นายธนา รักรอด
63153017091 นางสาวศศิภา พรหมมา
63153017092 นางสาวสุทธิมาศ มากละม7าย
63153017093 นางสาวเขมรุจิ แท$นแก7ว
63153017094 นางสาวซูไรนี ปูยา
63153017095 นางสาวปDทมวรรณ ชูใหม$
63153017096 นางสาวนพภัสสร แก7วบพิษ
63153017097 นางสาวฟ5รดาวส� มะเด็ง
63153017098 นางสาวซูใบดะ ซา
63153017099 นางฮาหวา ยะระ
63153017100 นางสาวมณฑารัตน� ศรีราช
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63153017101 นางสาวกาญจนา เพชรนะ
63153017102 นายชินวัตร ศรีเพ็ง
63153017103 นางสาวสุจิรา จิโรจน�มนตรี
63153017104 นางจารี เบ็ญพาด
63153017105 ว$าที่ ร.ต.ตัสนีม หละตํา
63153017106 นางสาวสุทธิเนตร ทิพย�เที่ยงแท7
63153017107 นางสาวศศิพร ชุมวรรณ�
63153017108 นางสาวศศิธร ยืนยง
63153017109 นางสาวอรอุมา คงสงค�
63153017110 นางสาวกัญภิรมย� ช$วยนุกูล
63153017111 นางสาวสุภาลัย ศรีทรง
63153017112 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณชาตรี
63153017113 นายธนภัทร ลําธารทอง
63153017114 นายณัฐชัย คงสกุล
63153017115 นายวิศรุต จันทร�ศร
63153017116 นางสาวชลธิชา เส็ง
63153017117 นางสาวสุภาวดี หนูเซ7ง
63153017118 นายอับดุลอาชิ กาเดร�
63153017119 นางสาวกรัชกาย บุญมีโชติกุล
63153017120 นางสาวโชติกา คงพัฒน�
63153017121 นายรัตณพรรณ คงสุวรรณ
63153017122 นางสาวฟาตีฮา บินเจCะอาแว
63153017123 นางสาวศิริลักษณ� บุตตะจีน
63153017124 นางสาวอริศา ติเอียดย$อ
63153017125 นางสาวสุพรรณศา ไพรดุก
63153017126 นายกิตติศักด์ิ ณ มณี
63153017127 นายณัฐดนัย ดาวสุวรรณ
63153017128 นางสาวโสภิตา เลี่ยมแก7ว
63153017129 นางสาวพัชรี ดิษฐรักษ�
63153017130 นายณัฐพล แซ$ลิ่ม
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63153017131 นางสาวศศิวิมล พิทักษ�ธรรม
63153017132 นางมานิตา คงทรัพย�
63153017133 นางสาวเขมิกา ขําดํา
63153017134 นางสาวนราพร โสมนัส
63153017135 นายธีรศักด์ิ ม$วงไตรรัตน�
63153017136 นางสาวสุธิดา ล$วนทอง
63153017137 นายสิทธิชัย เนื่องชู
63153017138 นางสาวพีชยา สมสู$
63153017139 นางสาวหทัยชนก เพชรไทยพงศ�
63153017140 นายฐาปกรณ� ทองอ$อน
63153017141 นางสาวสร7อยสุดา หมัดโสCะ
63153017142 นางสาววนิดา ด7วงเอียด
63153017143 นายธนภัทร เรณุมาศ
63153017144 นางสาวธัญชนก เดชรัตน�
63153017145 นางสาวเกสรา จันทร�เทพ
63153017146 ว$าที่ ร.ต.หญิงจงจิตร สะตํา
63153017147 นางสาวรัชฎา อะหลี
63153017148 นายซาฮ�รอน ดูเซง
63153017149 นางสาวซารีมะห� ดะมอ
63153017150 นางสาวสุปราณี มะมิงซี
63153017151 นางสาวอลิษา อะวะภาค
63153017152 นางสาวสุกัญญา เอียดยีสะอิ
63153017153 นางสาวปนัสยา แก7วน7อย
63153017154 นางสาวโชติกานต� สุวรรณโณ
63153017155 นายอับดุลฟากิส ดือเรCะ
63153017156 นายอติวัณณ� นิรมิตถวิล
63153017157 นางสาวฮาลีเมาะห� ฮารี
63153017158 นายพลวิชญ� มุตตาหารัช
63153017159 นางสาวโศจิรัตน� ทองอินทร�
63153017160 นายมะรอบาหา สามะ
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63153017161 นางสาวฟารCะห�ซามีมี เจCะหะมะ
63153017162 นางสาวรสสุคนธ� วงศ�ศรีสกุลแก7ว
63153017163 นางสาวซูไฮดา กะดะแซ
63153017164 นางสาวณิชาภัทร บุญนุ7ย
63153017165 นางสาวซาพียะห� ดอเลาะ
63153017166 นางสาวสุรัสวดี ไชยสวัสด์ิ
63153017167 นางสาวซารีนะห� อูเซ็ง
63153017168 นางสาวชุติมณฑน� พรหมทอง
63153017169 นางสาวกานติมา พลรักษ�
63153017170 นางสาววันวิสาข� ระหังภัย
63153017171 นายพีรพัฒน� แก7วมณี
63153017172 นายวรชัย จันทะศิริ
63153017173 นายยุทธนา สุวรรณชาตรี
63153017174 นางสาวซีตีอาอีเซาะห� ปายอ
63153017175 นางสาวธิวาภรณ� มีวงศ�
63153017176 นางสาวศิริโฉม นุ$นหยู
63153017177 นางสาวสุกัญญา ตาแก7ว
63153017178 ว$าที่ ร.ต.หญิงอนุธิดา จิตนุรักษ�
63153017179 นายณัฐพล เซ$งเข็ม
63153017180 นางสาวอลิตา ทักษิณาวาณิชย�
63153017181 นางสาวนวพรรณ เพ็ชรประสิทธ์ิ
63153017182 นางสาวจิรารัตน� วิเชียรพงษ�
63153017183 นางสาวอภิชญา มัจฉา
63153017184 นายรังสิเมศวร� จันทร�วิไชย
63153017185 นางสาวเบญจา สงชู
63153017186 นางสาวมีนา หมัดอะดํ้า
63153017187 นางสาวสุธาทิพย� วัตรขาว
63153017188 นายเอกสิริ จันทรศิริ
63153017189 นางสาวฮัมดียะห� แวมะมิง
63153017190 นางสาวสุวรรณา หัสมิตต�
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63153017191 นางสิริมล สุวรรณโณ
63153017192 นางสาวปุณณภา เลื่องพร
63153017193 นางสาวบุหลัน ดาแล$หมัน
63153017194 นางสาวกุลภัท กาเลี่ยง
63153017195 นางสาวนิลุบล สุมาลี
63153017196 นายนัสรอน ซะยานัย
63153017197 นางสาวจิณห�นิภา เนาวกาญจน�
63153017198 นางสาวศิริอนงค� กําเพชร
63153017199 นางสุพรรณี ศรีไทยแก7ว
63153017200 นางสาวยุวดี ชาอุ$น
63153017201 นางสาวอัษฎาพร รักสกุล
63153017202 นางสาวอาแอเสาะ ยูเปาะนะ
63153017203 นางสาวพัชรวลัย ไตรวงศ�
63153017204 นางสาวรุสมีนี เจะปูเตะ
63153017205 นางสาวณัฐนรี ท$าจีน
63153017206 นางสาวเจนอนงค� ลิ่มวิชิต
63153017207 นางสาวจิตา ชูชื่น
63153017208 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีจันทร�
63153017209 นายอับดุลฮากีม ตาผา
63153017210 นางสาวณัฏฐนิช เกตุแก7ว
63153017211 นางสาวพูรกอนนี สาและ
63153017212 นางสาวกาญจนา รักยศ
63153017213 นายสุชาติ สันนก
63153017214 นางสาวโมทนา โกลากิจ
63153017215 นางฤทัยรัตน� สงช$วย
63153017216 นายอนุกูล งามสง$า
63153017217 นางสาวเสาวรัตน� ทองอ$อน
63153017218 นางสาวฐิดารัตน� ทองแก7ว
63153017219 นางสาวโศจิรัตน� เพ็ชรพาน
63153017220 นางสาวนิชา เชิญงาม
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63153017221 นางสาวสบันงา หวัดเพชร
63153017222 นางสาววรรณภัสร นวลจันทร�
63153017223 นายภาณุเดช ศักด์ิวิจารณ�
63153017224 นางสาวพจณี สว$างรุ$งเรือง
63153017225 นายธีระพัฒน� เวชกุล
63153017226 นายจารุวิทย� ดลหล7า
63153017227 นายศิวดล เพ็งจรัส
63153017228 นางปรัชญาพร วิทยกุล
63153017229 นายพละพล เจริญคงไพบูลย�
63153017230 นางสาวรัชฎาภรณ� ป5Xนทองพันธุ�
63153017231 นางสาวญาณิศา อารีย�สันติชัย
63153017232 ว$าที่ร7อยตรีหญิงจิรัสยา สิทธิศักด์ิ
63153017233 นางสาวอุไรรัต อาแวอีแต
63153017234 นางสาวณัฐธิดา คงเจริญ
63153017235 นายฟ5กรีย� หมัดเรCะ
63153017236 นางสาวเกศรา สักพันธ�
63153017237 นางสาวนันทิยา เมตตาจิตร
63153017238 นางสาวสุวลักษณ� ชูสุวรรณ�
63153017239 นางสาวลาตีฟะห� เจะดอเลาะ
63153017240 นางสาวณัฐธยาน� ทองแท7
63153017241 นายธเนศ เดชโสภา
63153017242 นางสาวจิรภัทธ� ย้ิมย$อง
63153017243 นางสาวสุภาวดี สังข�ทอง
63153017244 ส.ต.ต.วาสนนา จันทวงศ�
63153017245 นางสาวณัฐธิดา ขุนจิตรใจ
63153017246 นายจิรายุทธ ช$างเรือ
63153017247 นายสุเมธ สงนุ7ย
63153017248 นางสาวกัลยรัตน� กล$อมปDญญา
63153017249 นายฤทธิชัย ณ พัทลุง
63153017250 นางสาวณัฐรัตน� ย่ังยืน
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63153017251 นางสาวอัสมีดา บินปะจู
63153017252 นางสาวกมลทิพย� พรมมา
63153017253 นางสาววีรยา หวันหีม
63153017254 นางสาวกานติมา หมัดสุวรรณ�
63153017255 นางสาวจุฑาทิพย� นะมะโน
63153017256 นางสาวนูรีซัน ชอบงาม
63153017257 นางสาวน้ําฝน ดวงทา
63153017258 นางสาวหทัยรัตน� ขาวชู
63153017259 นางสาวซอฟ]ะ ตูแกบือซี
63153017260 นายป5ยะพงษ� ทองพูล
63153017261 นางสาวฮาซีซCะ องสารา
63153017262 นายบูราฮันนุเดร� สะโต
63153017263 นายธนา ธุระชาติ
63153017264 นายธนากร จันทร�งาม
63153017265 นางสาวปุณณดา ย่ังยืน
63153017266 นางสาวพรปวีณ� เจริญสิริปDญญา
63153017267 นางสาวฐานันย� แกล7วทนงค�
63153017268 นายณัฐพล หวันสู
63153017269 นายกฤษดา แก7วทองด7วง
63153017270 นายทีรทัศน� อยู$เจริญ
63153017271 นายวีระวิUทย� ทองดีย่ิว
63153017272 นางสาวซอปูรอ สะลาแม
63153017273 นางสาวจันทร�จิรา ทองหมุน
63153017274 นายฤทธิรงค� กําเนิดกลับ
63153017275 นางสาวชนิสรา เนาวศิลปK
63153017276 นายชนัตพล พรหมแก7ว
63153017277 นายพิชาญ ชูเพชร
63153017278 นายฟุรกอน มาหามะ
63153017279 นางสาวชไมพร สรรพสิน
63153017280 นางสาวนฤมล ณ สุย
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63153017281 นางสาวชาริณี บุญอ$อน
63153017282 นายณภัทร รอดดํา
63153017283 นางสาวนูร�อาซีกีน มะดาฮู
63153017284 นายฤทธิรงค� เอียดวุ$น
63153017285 นางสาวประณีต สมนึก
63153017286 นางสาวชิราภรณ� อุทัยมณี
63153017287 นางสาวธิดารัตน� รัตนนิล
63153017288 นางสาวธัญญารัตน� นาคพล
63153017289 นายเทพวฤทธ์ิ ทองหอม
63153017290 นางสาวฟารีน$Uา เอียดขาว
63153017291 นางสาวฮัสนะห� จารู
63153017292 นางสาวสุวภัทร พงศาวิรุทธ�
63153017293 นางสาวรอกีเยาะ มะเซ็ง
63153017294 นางสาวจุฬาลักษณ� วกเอียด
63153017295 นางนลินญา เกิดศิริ
63153017296 นางสาวขนกกาญจน� วัฒนรุ$งโรจน�
63153017297 นายสุทธิชัย ฮารีบิน
63153017298 นายพัฒนพงค� สิทธิดํารงค�
63153017299 นายกฤษกร โขมพัฒน�
63153017300 นางสาวรัตติยา ดวงแก7ว
63153017301 นางสาวสุไฮลา ดอฆอ
63153017302 นางสาวชนินาถ นิลสุวรรณ
63153017303 นางสาวกชภัส สุวรรณศรี
63153017304 นางสาวรุสนา เตCะหมาน
63153017305 นางสาวจิดาภา เอียดกลาย
63153017306 นางสาวอรสา นวนพรม
63153017307 นายยศจรัส กุลอุบล
63153017308 นางสาวยัซมี ยือริง
63153017309 นางสาวนาอีหมCะ อาแวกาจิ
63153017310 นางสาวฟารีดา มรรคาเขต
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63153017311 นางสาววรรณา เหลือกนุ7ย
63153017312 นางสาวยามีละห� นาโด
63153017313 นางสาวทัศนีย� คงจุล
63153017314 นางสาวซูรายยา อาบู
63153017315 นางสาวนุรไอนี เจะมะ
63153017316 นายซุลกิฟลี เซ็ง
63153017317 นางสาวพฤษพรรณ บุญเพ็ชร
63153017318 นางสาวนูรฮายาตี หะยีเตCะ
63153017319 นางสาวรินรดา จันทะโชติ
63153017320 นายวรเมธ กิตตินันทพงศ�
63153017321 นางสาวธัญชนก ไชยชนะ
63153017322 นางสาวตัสนีม มะรือสะ
63153017323 นางนัจติดา ดอรอเฮง
63153017324 นายวรวรรษ ทองนิ่ม
63153017325 นายพัชรพล สระศรี
63153017326 นายชฏพันธ� พรหมทอง
63153017327 นายสายพูเลCาะ มะรือสะ
63153017328 นางสาวสิริกร สุขแก7ว
63153017329 นายธีรภัทร� พลธา
63153017330 นางสาวพัทธมน วัฒิธรรม
63153017331 นางสาวจุฬาลักษณ� บุณยแต$ง
63153017332 นางสาวนารีรัตน� น7อยสร7าง
63153017333 นางสาวกาญจนารัติ อุไรรัตน�
63153017334 นายป5ยะ ป5Xนทอง
63153017335 นายอันนูวา สามะ
63153017336 นางสาวจิรวรรณ กังสวรณ�
63153017337 นายนที บัวแก7ว
63153017338 นางสาวอานิตา ด$อเลCาะ
63153017339 นางสาวอาซีน$า หมัดโตCะบวช
63153017340 นางสาวศศิเกตุ จิตภักดี
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63153017341 ส.อ.จารุกิตต� พิมพ�ทอง
63153017342 นายธีรภัทร ทองหนัน
63153017343 นางกรรณิการ� ดอเลาะห�
63153017344 นางสาวพริมรตา ศรีเพชร
63153017345 นางสาวจันทิมา แซ$ด$าน
63153017346 นางสาวภิลันทน� สังคง
63153017347 นายชัยชนะ บุญเกลี้ยง
63153017348 นายภควัส ชูศรี
63153017349 นางสาวขวัญนภา ทุมวัน
63153017350 นางสาวสรณีย� คงเพชรธนเดช
63153017351 นางสาวซูรีดา เจCะตาเหร�
63153017352 นายซอฟวาน เย็ง
63153017353 นางสาวจิรชยา เหมเส็ม
63153017354 นางสาวศจีพันธ� หนูพันธ�
63153017355 นางสาวรอยCะ หมาดโหยด
63153017356 นางสาวรอซีดะห� ลาเตะ
63153017357 นางสาวอภิญญา พุดคง
63153017358 นางสาวรีซา แซมาลี
63153017359 นางสาวสุรียานา แวดือราเฮง
63153017360 นางสาวเสาวรัตน� แสงเก้ือหนุน
63153017361 นางสาวยามีละห� ยาหมาย
63153017362 นางสาวกาญจนา พัฒนพงศ�
63153017363 นางสาวรอมาซะห� อาแว
63153017364 นายซูกิฟลี สาอิ
63153017365 นายภัทรพล กันชาติ
63153017366 นายวิชญะ รติธํารงกุล
63153017367 นายเกียรติชัย ลิ่มอรุณวงศ�
63153017368 นางสาวสุนีตา ดือราแม
63153017369 นางพิชยา วรรณมาศ
63153017370 นายวุฒิชัย แก7วแจ$ม
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63153017371 นางสาวอารีรัตน� โกลาซ
63153017372 นายแวอัมริน สาและ
63153017373 นางสาวอัญชิสา ช$วยสกุล
63153017374 นายภูวดล วงษ�โสภณากุล
63153017375 นางสาวพรเพ็ญ ปSาทัพ
63153017376 นางสาวพรทิวา พรหมทิพย�
63153017377 นางสาวฆอปWอเสาะ ปะแตเลCาะ
63153017378 นางสาวกนกพร แก7วนพรัตน�
63153017379 นางสาวพัณณิตา เกตุบุตร
63153017380 นางสาวเจษฎา สงแก7ว
63153017381 นายวิชชากร ขาวสุด
63153017382 นางสาวกรรภิรมย� ลิขิตธีระกุล
63153017383 นายอารีเปTง หามะ
63153017384 นางสาวธรรมพร เขียวเจริญ
63153017385 นางสาววิภาดา เย็นวัฒนา
63153017386 นายจิวะภัส สังข�เพชร
63153017387 นางสาวซัยเกาะห� สาแล
63153017388 นางสาวชนากานต� ไชยทวีวงศ�
63153017389 นางสาวป5ยธิดา แก7วชูชื่น
63153017390 นางสาวรอฮายู สาอิ
63153017391 นายนพ กสิกรรมไพบูลย�
63153017392 นางสาวอัซมาวาตี หลงแดวา
63153017393 นางสาวณัฐกานต� เหตุทอง
63153017394 นางสาวสีตีคอลีเยCาะ แวโดยี
63153017395 นางสาวญาณิศา รณรงค�
63153017396 นางสาวตระการตา ไชยอิน
63153017397 นางสาวกาญจนา หมวดหยู
63153017398 นายณัชพล ทองเนื้อแข็ง
63153017399 นางสาวภัทรพร หนูปล7อง
63153017400 นางสาวรุจิรา ธรรมศิริ
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63153017401 นางสาวนริศรา หมัดบาซา
63153017402 นางสาวนิซูไรดา บินแวดอเลาะ
63153017403 นางสาวมาเรียม มะมิง
63153017404 นางสาวชนัสตา สุวรรณจินดา
63153017405 นางสาวรอฮานีย� มามะ
63153017406 นางสาวอําภร แก7วแดง
63153017407 นางสาวกุลธิดา เส7งสุวรรณ�
63153017408 นางสาวนูรีซัล หะยีดาราแม
63153017409 นางสาวมาเรียม สายวารี
63153017410 นางสาวนรีรัตน� หลังนุ7ย
63153017411 นางสาวสุกัญญา อรุโณทัย
63153017412 นางสาวสุภาวดี แก7วเมฆ
63153017413 นางสาววิราวรรณ มากแก7ว
63153017414 นางสาวมัทวัน แส7ตัน
63153017415 นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมา
63153017416 นางสาวอารียา สังข�บูรณ�
63153017417 นายภานุวัฒน� หม่ืนพล
63153017418 นายฐานันดร� นวบุญ
63153017419 นางสาวบุศริน วิเชียร
63153017420 นางสาวเจนจิราภรณ� ธรรมสโร
63153017421 นางสาวนิตยา อ$อนมาก
63153017422 นางสาวขวัญจิรา ติเสส
63153017423 นายลัทธพล ไชยมณี
63153017424 นางสาวอาซีซะห� อาแว
63153017425 นางสาวนูรีมี ดอเหะ
63153017426 นางสาวอิลฮัม ยูโซCะ
63153017427 นางสาวภัค รวี ภั ทร� เจริญ รัต วงศ� 
63153017428 นางสาวบุษรา มามะ
63153017429 นายนรวีร� ด7วงหว7า
63153017430 นายธนา พิพัฒน�วิศาล
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63153017431 นางสาวชฎาพร ไกรนรา
63153017432 นางสาวดาริณี แก7วดํา
63153017433 นางสาวเจกิตาน� คํานัก
63153017434 นายฐาปนา อินริสพงศ�
63153017435 นางสาวอรุณโรจน� อ$วมทอง
63153017436 นางสาวอภิษฎา พรหมรักษ�
63153017437 นางสาวฟาตีฮะห� เจะมะ
63153017438 นางสาวกนกวรรณ อยู$ดํา
63153017439 นางสาวชาลินี หมัดหมาน
63153017440 นางสาวรวินท�พร เจ7าเห7ง
63153017441 นางสาวศุภานี วัชระ
63153017442 นางสาวสุภัค สุวรรณรัศมี
63153017443 นางสาวหทัยทิพย� ขาวแก7ว
63153017444 นางสาวกมลรัตน� อมระวงศ�
63153017445 นางสาวสุมารินทร� บุญยัง
63153017446 นางสาวเยาวลักษณ� มะเด่ือ
63153017447 นางสาวอัสมCะ ฤทธ์ิโต
63153017448 นายวีรยุทธ� ขุนภิรมย�
63153017449 นางสาวศุภลักษณ� บุญมา
63153017450 นางวราสินี พูลภักดี
63153017451 นางสาวชมพูนุช อิทธิกรกุล
63153017452 นางวรรณนิสา ประทุมเมศ
63153017453 นางสาวเปรมวดี เชื้อชาติ
63153017454 นางสาวผกาวดี เกษแก7ว
63153017455 นางสาวชุติมณฑน� บัวสม
63153017456 นายอดิศร วงษ�การีม
63153017457 นางสาวณปภัช ล7อมพิมาย
63153017458 นางสาวกานต�กนก เซ้ียนอุ7ย
63153017459 นางสาวจิราภรณ� พูลแก7ว
63153017460 นางสาววิลาสินี ติดวงษา
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63153017461 นางสาวอุญญ$า ขุนแทน
63153017462 นางสาวอัจฉรา คงเหลือ
63153017463 นางสาวศศิประภา พรมแก7ว
63153017464 นายนัฐเดช ยกศิริ
63153017465 นางสาวอัซรีณา แวฮะดะ
63153017466 นางสาวฮุสนา วาลี
63153017467 นางสาวนูรไอนี ดอนิ
63153017468 นางสาวอาอีเสาะ อีซอ
63153017469 นางสาวนาริสา สาแล
63153017470 นางสาวณัฏฐ�วจี อรุณศิริวรรณ
63153017471 นายชัยรัตน� คงทอง
63153017472 นายมหา สุขวรรณโณ
63153017473 นางสาวธัญญาเรศ ศิริบูรณ�
63153017474 นางสาวกรรณิกา จันทร�ปาน
63153017475 นางสาวแวอารูนี แวอูเซ็ง
63153017476 นางสาววันดี โตCะเส็น
63153017477 นางสาวหทัยทิพย� วราสุวรรณ
63153017478 นางสาวปณิตา วรรณวงศ�
63153017479 นายซาฟ5ก ยูนุC
63153017480 นางนิตยา ทับแสง
63153017481 นางสาวทิพวรรณ ชูบัณฑิต
63153017482 นายณรงค�ฤทธ์ิ อินทรักษา
63153017483 นางสาวรอหะนี นิเลาะ
63153017484 นายพรชัย ป5Xนทองพันธุ�
63153017485 นางสาวพรรณี เลิศเดชานนท�
63153017486 นางสาวอามีนะห� กาซอ
63153017487 นางสาวเรฮานา ไกรรักษ�
63153017488 นางสาวฐาปนี หนูสม
63153017489 นางสาวสุไฮลา หะมะ
63153017490 นายณัฐวุฒิ บุณยะผลึก
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63153017491 นางสาวสีตลา คลังทิพรัตน�
63153017492 นายอัซฟDร เจCะนิ
63153017493 นางสาวจันทร�สุดา ทองขุนแก7ว
63153017494 นายชาคริต สุวรรณหงส�
63153017495 นางสาวรอฮําซะห� ฮายีเจCะอาแว
63153017496 นางสาวสิริมา พรหมสุข
63153017497 นางสาวณัฎฐา หอมแก7ว
63153017498 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณชาตรี
63153017499 นางสาวบงกชกร ดิษฐ�แก7ว
63153017500 นายดลรอซี หละตํา
63153017501 นางสาววีณา เส็นสะเห
63153017502 นายณัฐวุฒิ ไตรเวทย�
63153017503 นางสาวคอมเสาะ บูงอ
63153017504 นายชัยวัฒน� ชวลิตธํารง
63153017505 นางสาวบุญพิทักษ� จําปาพันธ�
63153017506 นางสาวบัดรียะห� หะยีบิรู
63153017507 นาย้ิUศุภกร ทองเต็ม
63153017508 นายวรพงศ� เดิมลิ่ม
63153017509 นายสันติภาพ ชุมฤทธ์ิ
63153017510 นางสาวฮัสนะห� กาจา
63153017511 นายป5ยะพล วนิชาชีวะ
63153017512 นางสาวเกศินี ยีกับจี
63153017513 นายณัศรุฒน� หลีหนุด
63153017514 นางสาวอรทัย จันทร�เพ็ชรพูล
63153017515 นางสาวสุพัตรา ชุมแสง
63153017516 นางสาวเอวรินทร� กิจประสาน
63153017517 นางสาวยุวดี ส$องแสงกล7า
63153017518 นายสิทธิชัย แซ$ต้ัง
63153017519 นางวิภาณี สุขเอียด
63153017520 นางสาวกมลกิจ จิตรามาศ
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63153017521 นางสาวโรสนานี อาแว
63153017522 นางสาวลัทธวรรณ มาสง
63153017523 นางสาวสโรชา บุสโร
63153017524 นางสาวอทิตยา จันทรพล
63153017525 นางสาวกมณริษา ทองธรรมชาติ
63153017526 นางนิรัชรา สะหมัดหานาย
63153017527 นางสาวสกุลกาญจน� เพ็ชรัตน�
63153017528 นางสุกัญญา ตรีวัย
63153017529 นางสุจิตตรา อวะภาค
63153017530 นางสาวปดิวรัฎดา เจริญฤทธ์ิ
63153017531 นางสาววนิสา ชูจันทร�
63153017532 นางสาวฮัซวานี สะมะ
63153017533 นายธนวัฒน� ประสมสุข
63153017534 นางสาวสุชัญญา สมนึก
63153017535 นางสาวกนกวรรณ สงดวง
63153017536 นางสาวฟารีดะห� เจCะแต
63153017537 นางสาวธนัชพร แดงแก7ว
63153017538 นายนนทกานต� เรืองศรี
63153017539 นายสมชัย บุตรคง
63153017540 นางสาวนุรฮาฟHซัน ดาโอCะ
63153017541 นางสาวสาวิตรี ประวัติ
63153017542 นางสาวนิภาพร สมมาตร
63153017543 นางสาวอาตีเราะห� ยูโซCะ
63153017544 นายอาซีส เส็นยีหีม
63153017545 นางสาวธัญญานุช ทับชุม
63153017546 นางสาวนุรฮาฟHซีน ดาโอCะ
63153017547 นางสาวปภาวรินท� ณะมณี
63153017548 นางสาวยามีลา เจCะแว
63153017549 นางสาวกรรณิการ� ขาวเหลือง
63153017550 นายปDญญากร ธีระวร
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63153017551 นางสาวตรีกาล ยีมะเตบ
63153017552 นางสาวซูมัยยะฮ� หะละ
63153017553 นางสาวฮานี ลีมอ
63153017554 นางสาวสาวิณี วัตตธรรม
63153017555 นายนิธินันท� เลิศศิริโยธิน
63153017556 นายอุสมาน ดือราโอะ
63153017557 นางสาวลักษิกา ชนะพงศ�
63153017558 นางสาวพิมพ�พิชชา จันทร�พุ$ม
63153017559 นางสาวพรชนก กาลจิตร�
63153017560 นางสาวจุติพร มีชู
63153017561 นางสาวปาริชาติ บุญโยดม
63153017562 นางสาวบุญสิตา พงศ�เลขา
63153017563 นางสาววาอีดา กอแน
63153017564 นางสาวพัชราภา สันนก
63153017565 นายชุติพงศ� ภักดีบุญ
63153017566 นางสาวหรรษลักษณ� ไร$ใหญ$
63153017567 นายภีมพจน� ไทยกุล
63153017568 นางสาวแวสารีปะ เจะแว
63153017569 นายพิสิษฐ สุจวิพันธ�
63153017570 นางสาวพิชญ�พิมล ธํารงกุลธรรม
63153017571 นายไฟซอล หมัดหมัน
63153017572 นางสาวปณิดา รัตนรัตน�
63153017573 นางสาวเจนจิรา นิยมเดชา
63153017574 นางสาวการีมCะ บาเกาะ
63153017575 นางสาวศิริวรรณ พรหมเพชร
63153017576 นางสาวณัฐชริกา แทนคล7าย
63153017577 นางสาวจิราลักษณ� ศรีเจริญ
63153017578 นางสุนิษา โยธากุล
63153017579 นายกิติพงศ� วงศ�อารีราษฎร�
63153017580 นางสาวศิริวรรณ เหมือนพรรณราย
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63153017581 นางสาวลักษมณ ศักด์ิสิทธ์ิทอง
63153017582 นางสาวสิรินัน สกุลราช
63153017583 นายณัฐชัย ชูไข$หนู
63153017584 นางสาวยูรีดา แหลCะอี
63153017585 นางสาวนุชรี เหลCาะเห็ม
63153017586 นางสาวอัญมณี สุกสี
63153017587 นางสาวอภิษฎา สีแก7วเขียว
63153017588 นางสาวสุทธิดา แสงประดับ
63153017589 นายศรายุทธ อินรอด
63153017590 นางสาวพนิดา หวันล$าโสCะ
63153017591 นางสาวรัตติกาล ปานลักษณ�
63153017592 นางสาวสุภัทรษร บัวทอง
63153017593 นางสาวสุภัคสร ศิริสวัสด์ิ
63153017594 นายศักด์ิสกร คล7ายสีนวน
63153017595 นางสาวนูรฮูดา ดือราแม
63153017596 นางสาวฟาตีฮะ ลาโฮCะยา
63153017597 นางสาวนัชชา อุไรรัตน�
63153017598 นางสาวนาซีเราะห� กูโน
63153017599 นายวรัชญ� เลขะกุล
63153017600 นางสาวอามานี อาบูดอแล
63153017601 ว$าที่ร7อยตรีปDญญา แสงสีดํา
63153017602 นางสาวอัยชะห� มะสาแม
63153017603 นางสาวภคอร หลีเส็น
63153017604 นางสาวธิดารัตน� พ$วงจินดา
63153017605 นางสาวสายฝน ศักด์ิพรม
63153017606 นางสาวสุนิตา ตอหิรัญ
63153017607 นางสาวสุภัสสร ทองนวล
63153017608 นายประเสริฐ ลอยวิสุทธ์ิ
63153017609 นางสาวปรีดาวรรณ แก7วมณี
63153017610 นายสิทธิกร เชาว�ชาญกิจ
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63153017611 นางสาวจิตรานุช ขุนทอง
63153017612 นางสาววาฮีดา มะลี
63153017613 นายเอกสิทธ์ิ เดชะเวทย�
63153017614 นางสาววาริษรา สลีฝHน
63153017615 นายการันต� ดีนทอง
63153017616 นางสาวชมพูนุท สินนวล
63153017617 นายอาสมาน วานิ
63153017618 นางสาวอัสยา ประสมสี
63153017619 นางสาวจิรัชญา ดังแก7ว
63153017620 นางสาวเกศแก7ว ก$องาน
63153017621 นางสาวมยุรี มูเก็ม
63153017622 นายธรรมรัตน� จันทภาโส
63153017623 นางสาวนารีมาลย� บูรอดียา
63153017624 นางสาวชลลดา สิงห�อินทร�
63153017625 นางสาวนิธิมา สงสว$าง
63153017626 นางสาวนุสรา หลังยาหน$าย
63153017627 นางสาวนิยาพร แก7วบุญ
63153017628 นางสาวสุทธิดา สุขกรง
63153017629 นางสาวสุดารัตน� สองเมือง
63153017630 นางสาวนลินรัตน� เธียนชัยวัฒนา
63153017631 นางสาวนูรมา สิเดะ
63153017632 นางสาวนูรอารีนา ฮะแวกะจิ
63153017633 นายเจCUะฮาซัน บินเจCะมามะ
63153017634 นางสาวเปมิกา คงจันทร�
63153017635 นางสาวปุณยาภา สมบูรณ�พงษ�
63153017636 นางสาวยุกานดา พรหมบุตร
63153017637 นางสาวกชพร สุบรรณ น7อย 
63153017638 นางสาวจุฑามาศ เกลี้ยงกลม
63153017639 ว$าที่ ร.ต.นิวัติ ทิ้งปากถํ้า
63153017640 นายมุฮัมมัดอัซรีย� อุมา
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63153017641 นายไกรสิทธ์ิ เทพเอียด
63153017642 นายธราเทพ ขุนเศรษฐ�
63153017643 นางสาวพวงรัตน� มามะ
63153017644 นางสาวนุชวนิตย� ทัศแก7ว
63153017645 นางสาวณิชกมล สุขเกษม
63153017646 นางสาวกนกวรรณ ปานนิล
63153017647 นางสาวฟาตีฮะห� มะดีเยาะ
63153017648 นายหฤษฎ� ทองเต็ม
63153017649 นางสาวซิลมีย� บิลอับดุลล$าห�
63153017650 นางสาวเนตรนภา พรหมเจริญ
63153017651 นางสาวนวรัตน� ทองรุต
63153017652 นางสาวมูนา บาสอสิดิก
63153017653 นางสาวต$วนนูรมี นิมะ
63153017654 นางสาวนูรเรียร� หามะ
63153017655 นางสาวปDทมพร สงค�ปาน
63153017656 นายไซน$อล ไมมะหาด
63153017657 นางสาวณัฐศิมา ทองเพ่ิม
63153017658 นางสาวณัฏฐณิชา ยอดยางแดง
63153017659 นางสาวซัลหมCะ บากา
63153017660 นางสาวบาร�กีส กาซา
63153017661 นายฮัมดีย� บือแน
63153017662 นางสาวดาริกา ภาษี
63153017663 นางสาวนิพาดา แซ$เลื่อง
63153017664 นางสาวฐาณิชญาณ� มาศเมฆ
63153017665 นายณัฐพงษ� ฉิมหนู
63153017666 นางสาวจินตIจุฑา จันทร�เพ็ญ
63153017667 นายเมธี ศรีระสันต�
63153017668 นางสาวนาฏนรี รอดอ$อน
63153017669 นางสาวชนากานต� ปริยศิลา
63153017670 นายวันโชค ว$อง
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63153017671 นางสาวราณียา นิสะ
63153017672 นายวินิจฉัย สาแก7ว
63153017673 นายมานะศักด์ิ จันทร�คล7าย
63153017674 นายธนาศักด์ิ ราชชํารอง
63153017675 นางสาวณัฐชา หะ
63153017676 นายอับดุลฮากีม เซะแง
63153017677 นางสาวศรัญญา บือราเฮง
63153017678 นางสาวกาญจนา อ$อนกล7า
63153017679 นายอาริฟ สันนาหู
63153017680 นางสาวพิชญธันญ� บุญมาทน
63153017681 นายซูฮัยมิน หะยีสะแม
63153017682 นายวชิระ เชยชื่นจิตร
63153017683 นายมูฮําหมัดอิมรอน เจCะเยCะ
63153017684 ว$าที่ ร.ต.ไซฟูเลาะ อับดุลเลาะ
63153017685 นางสาวสุธาทิพย� จารุมณี
63153017686 นางสาวนุสรา หรีมหนก
63153017687 นางสาวปวีณา บุญยอดศรี
63153017688 นางสาวอัศยา วงศ�มณี
63153017689 นางสาวศุภวรรณ ยิสะหมัน
63153017690 นางสาวหทัยชนก มากคง
63153017691 นางสาวธนุตรา หนูเดช
63153017692 นางสาวนิจจารีย� ธรรมสะโร
63153017693 นางสาวซาวานีย� พรัดขํา
63153017694 นางกฤษณี จันทร�แก7ว
63153017695 นายสุไลมาน ดาแม
63153017696 นางสาวเดียนา เฮงยามา
63153017697 นางสาวรอสณา เจCะเล็ม
63153017698 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ละลา
63153017699 นายธีรพัฒน� คล7ายสําลี
63153017700 นางสาวคอรีเยCาะ เบ็ญดาโอะ
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63153017701 นางกุลภรณ� แก7วประสม
63153017702 นางสาวพรพิมล ศรีชัย
63153017703 นายนริศร ชัยรักษ�
63153017704 นางสาวจามรี ใจเย็น
63153017705 นางสาวสุกัญญา สานุโคตร
63153017706 นางสาวนิภา แก7วก$อเก้ือ
63153017707 นายบัญชา วงศ�สวัสด์ิ
63153017708 นางสาวศสิษา คุณสุทธ์ิ
63153017709 นางสาวหทัยรัตน� เกตุแสง
63153017710 สิบเอกมาศรุทธ ปDกษา
63153017711 นายชลธิรศน� หลงขาว
63153017712 นายเฉลิมชัย ชํานาญส$ง
63153017713 นายเกียรติศักด์ิ บุญรักษ�
63153017714 นางสาววริศรา ปรีชาชาญ
63153017715 นางสาวโสภิตา เก้ือมิตร
63153017716 นางสาววศิณี พวงแก7ว
63153017717 นายวิวรรธน� แสงสว$าง
63153017718 นางสาวจิตธิดา โสบุญ
63153017719 นางสาวสูรายา มูดี
63153017720 นางสาวณัฎฐิกา คํารณ
63153017721 นางสาวสตรีรัตน� เปHยกบุตร
63153017722 นางสาวจิราภรณ� ชูช$วย
63153017723 นางสาวอริสรา ทิพย�รักษ�
63153017724 นางสาวณัฐธิดา ชาตะวิทยากูล
63153017725 นางสาวมนันยา ไชยรัตน�
63153017726 นางสาวสุภาวดี ศรีระสันต�
63153017727 ว$าที่ร7อยตรีศุภกฤต ผ$องสุวรรณ
63153017728 นางสาวสุนิสา แก7วพรหม
63153017729 นายอิสกันดา เจะแม็ง
63153017730 นางสาวโสภณา ชุมทอง

หน7า 591 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153017731 นายธนันธร อ$อนอุระ
63153017732 นางสาวกันยารัตน� สุระคําแหง
63153017733 นางสาวดาริกา จงไกรจักร
63153017734 นางสาวกาญจนา ทองพลัด
63153017735 นางสาวอาฟนาน ลาเตะ
63153017736 ว$าที่ร7อยตรีหญิงสวรรยา แปSนเส7ง
63153017737 นางสาวนูรมา หามะ
63153017738 นายธนากร อุ$นอุดม
63153017739 นายนิพล สะตาปอ
63153017740 นายปวริส มนูญดาหวี
63153017741 นางสาวปรียาณัฐ จันทร
63153017742 นายอามีรูน ระเซาะ
63153017743 นางสาวปDญจพร แซ$หลี
63153017744 นางสาวศศิวิมล มอบพิจิตร
63153017745 นางสาววันโซเฟHย อายาริฮา
63153017746 นายอานนท� รุ$งสวัสด์ิ
63153017747 นางสาวฐิตาวี ทองชุม
63153017748 นายมาหะมะฮานาฟH กูโน
63153017749 นายสายูตี อูมะ
63153017750 นายไชยวัฒน� เพชรมณี
63153017751 นางสาวนูรูลอัย ขาลี
63153017752 นางสาวไซนับ วาแม
63153017753 นางสาวซัยนุน สะหะ
63153017754 นางสาวปานวาด สมรมิตร
63153017755 นางสาวยูสลีซา วัฒนบํารุง
63153017756 นางสาวสุดารัตน� หง7ากุล
63153017757 นางสาวอุษารัตน� นราไพสิฐ
63153017758 นายวัชรา แก7วฉีด
63153017759 นางสาวสุธารี แวอาลี
63153017760 นางสาวเอมวดี แอโสะ
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63153017761 นางสาวรัตนาวดี เด็นดู
63153017762 นายปฐมพร ทองช$วย
63153017763 นายอานันท� รัตมะโน
63153017764 นางสาวคอรี เกษา
63153017765 นางสาวรุ$งนภา ครอบแก7ว
63153017766 นางสาวณัฐธิดา เพ็ชรวงศ�
63153017767 นางสาวณัฎฐา นันต�ธนะ
63153017768 นางสาวป5Xนขวัญ สุขละเอียด
63153017769 นางสาวชุติมา คงนิล
63153017770 นายธนากร บรรณกิจ
63153017771 นางสาววสุนันท� เจียนซี
63153017772 นางสาวศุภมาศ เรืองสุข
63153017773 นางสาวสุทธาทิพย� ภักดีสังข�
63153017774 นายธนาทร เส7งรอด
63153017775 นายภานุวัฒน� คงขาว
63153017776 นางสาวพัชราภรณ� สระทองอCอด
63153017777 นางสาวพนิดา ภูมี
63153017778 นางสาวศศินา แซ$ใช7
63153017779 นางสาวนูรใอนี อาแว
63153017780 นางสาวนัจมีน แหล$ทองคํา
63153017781 นางสาวอารีนี มะลากอ
63153017782 นางสาวนูรีย� ยะโกะ
63153017783 นางสาวแวรุสมี ยายิ
63153017784 นางสาวฟาตีเมาะ เจะเละ
63153017785 นางสาวมารีหนา บุญสัน
63153017786 นายอัมรีย� วาเลาะ
63153017787 นายวุฒิชัย รักษา
63153017788 นางสาวพนัชกร ณะหนู
63153017789 นางสาวงามศิริ สิงห�คําปSอง
63153017790 นางสาวชาลิสา จุ7ยนคร
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63153017791 นายสุทธิพร สุขสุวรรณ�
63153017792 นางสาวยูไรดา มะเมCาะ
63153017793 นางสาวพีรยา พันธ�โณ
63153017794 นางสาวธันยนันท� จันทร�ศรีธาดา
63153017795 นายกอฟฟารี ไทยสนิท
63153017796 นางสาวลลิดา สุวรรณลักษณ�
63153017797 นางสุธิตา อมาตยกุล
63153017798 นางสาวสนทรี หยีมะเหร็บ
63153017799 นางสุรัสวดี แก7วศรี
63153017800 นายอนุชา เปาะทอง
63153017801 นางสาวชญานี นุ7ยขอมดี
63153017802 นางสาวต$วนรอหมCะ จือแร
63153017803 นางสาวดุณริยา อารุมณี
63153017804 นางสาวภัทรมาศ มานะสุวรรณ
63153017805 นายนนทชา ช$วยบํารุง
63153017806 นางสาวฟารานาส เกษา
63153017807 นายพิระพันธ� บัวสมุย
63153017808 นางสาวพาดีละห� สะอิ
63153017809 นางสาวสรารัตน� พูลสวัสด์ิ
63153017810 นายภูมศักด์ิ รักปลื้ม
63153017811 นางฤดีมาศ สุวรรณโล
63153017812 นางสาวจุฑาทิพย� ธรรมเสโณ
63153017813 นางสาวราโมน$า ฮามะ
63153017814 ว$าที่ ร.ต.จักรกฤช บุญญสันติสุข
63153017815 นายไชยวราพงษ� ปDญญาเปHXยมศักด์ิ
63153017816 นางสาวณัฐสิมา สวัสดิโกมล
63153017817 นางสาวเนตรชนก สุวรรณโณ
63153017818 นางสาวภิญญาพัชญ� มากเขียว
63153017819 นางสาวรอหานี สาหวี
63153017820 นางสาวซูรียานา ดอเลาะ
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63153017821 นางสาวป5ยะนุช ยศวารี
63153017822 นางสาวศิริญากรณ� ฮะอุรา
63153017823 นางสาวธัญชนก สมพล
63153017824 นางสาวสุดารัตน� พุทธังกุโร
63153017825 นางสาวนลินี ย่ีสุ$นดนตรี
63153017826 นางสาวสูไวบะห� บือราแง
63153017827 นางสาววัลลภา มามะแตหะ
63153017828 นางสาวอิสนาวาตี อาแว
63153017829 นางสาววิลาวัณย� วิศิษฎ�ศรี
63153017830 นางสาวชีวรัตน� มหามิตร
63153017831 นายสาลีหัน บือนา
63153017832 นางสาวกาญจนา ผันผวน
63153017833 นางสาวนิตยา มณีรัตน�
63153017834 นายวงศธร คงสาลี
63153017835 นางสาวจิราภรณ� แก7วบุญธธรม
63153017836 นางสาวศิรินาถ นพรัตน�
63153017837 นางสาวรุ$งฤดี แซ$เลื่อง
63153017838 นางสาวกัณฐาภรณ� สกุลหรัง
63153017839 นายซาลาฮูดิน ตูวี
63153017840 นายวศโดม จุลิวรรณลีย�
63153017841 นางสาวเจCะรินดา เกะรา
63153017842 นางสาวอาทิตา พรหมไชยศรี
63153017843 นางสาวสารีนา ดอฆอ
63153017844 นางสาววรรณี ติเสด
63153017845 นายลือศักด์ิ หนูแดง
63153017846 นายพงศธร รอดทอง
63153017847 นางสาวสุกัญญา คงเรือง
63153017848 นางสาวศิริลักษณ� กลับจิตร
63153017849 นางสาวซูไบดCะ สาและ
63153017850 นายก$อเดย� กุลนิล
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63153017851 นายธิติสรร นามเสนาะ
63153017852 นางสาวสูวานา รานิง
63153017853 นางสาวนิซัลซาบีลา ดือเรCะ
63153017854 นายแพนดี เซ็งสะ
63153017855 นางสาวอังคณา ฉันทกุล
63153017856 นางสาวพัชรีวรรณ สโมธานทวี
63153017857 นางสาวธันยกานต� ทรพิศ
63153017858 นางสาวรุสนานี มามะ
63153017859 นางสาวรัตนเพชร ทองมีสุข
63153017860 นางสาวพินรี แก7วประดับ
63153017861 นางสาวภัณฑิรา อัมพะวัน
63153017862 นางสาวณพัUฐธิกา ฐิติกรเหมทานนท�
63153017863 นายรุกมาน สามะ
63153017864 นางสาวนูรฟาตีฮะห� มะระฮาแม
63153017865 นางสาวยัสมี หลงลูวา
63153017866 นางสาวอายูณี เลCาะ
63153017867 นางสาวสารูณี กอและ
63153017868 นางสาวกัลยา หมูดหยี
63153017869 นางสาวปรางค�ฝDน บุญเจียม
63153017870 นายกิตติยพันธุ� มาสินทพันธุ�
63153017871 นางสาวนุสรา มุขคงคา
63153017872 นายอิมรอน ยามาแล
63153017873 นางสาวภัทรธิดา พรหมทอง
63153017874 นางสาวโนรอัยนี อาลี
63153017875 นางสาวอสมาภรณ� หน$อเเดง
63153017876 นางสาวมัยกลือซง มะหลี
63153017877 นางสาวสายวรุฬ แสะอะหมัด
63153017878 นายปฏิพล ชูสุวรรณ�
63153017879 นางสาวกัญญสิรี บัวแก7ว
63153017880 นางสาวกนกวรรณ อินทรัศมี
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63153017881 นางสาวนฤมล ช$วยแก7ว
63153017882 นางสาวอรอุมา วรรณพงศ�
63153017883 นางสาวอํานวยพร ห7วยลึก
63153017884 นางสาวธิดารัตน� คงศรี
63153017885 นางสาวสุพัตรา พระธาตุ
63153017886 นายอภินันท� พันธพงค�
63153017887 นางสาวชาลีฟ]ะ พันกาแด
63153017888 นายศุภฤกษ� แสงทอง
63153017889 นางสาวฝาตีมCะ สูนสละ
63153017890 นางสาวสุธาสิน อริยะพงศ�
63153017891 นางสาวอัจจิมา สุวรรณรัตน�
63153017892 นายประพจน� เสาวคนธ�
63153017893 นางสาวสิริลักษณ� แก7วหลิบ
63153017894 นางสาวจิตติยา หนูเมือง
63153017895 นางสาวปาณิสรา สุวสิริกุล
63153017896 นางสาวพนิดา สงวนลม
63153017897 นางสาวธนิตา รักคล7าย
63153017898 นางสาวปDทมา สาและ
63153017899 นางพัชรินทร� แสงงาม
63153017900 นายงามพล พริกยะกุล
63153017901 นายประธาน วิไลเลิศสมบัติ
63153017902 นางสาวหทัยชนก วงศ�พานิช
63153017903 นางสาวภัททิรา ภัทราภินันท�
63153017904 นายยัสเซอร� นิยมเดชา
63153017905 นางสาวสิรีธร หยุ7งนา
63153017906 นางสาวอาอีดCะ สือแต
63153017907 นางสาวสุมิตา อภิสิทธิศักด์ิ
63153017908 นางสาวรอฮานา อูเส็ง
63153017909 นางสาวกรกนก เพ็งเพชร
63153017910 นายยศอนันต� เต้ียวสกุล
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63153017911 นางสาวอารานิง มะแด
63153017912 นางสาวหัสณี บาหลัง
63153017913 นางสุชาดา ฉันทะ
63153017914 นางสาวปณิตา เหมCาะหมาน
63153017915 นางสาวโศรยา กาซันการัดชอ
63153017916 นางสาวกาญจนา เส็นบัติ
63153017917 นางสาวโรสีตา มุสดี
63153017918 นางสาวสุภามาศ ปาลิโภชน�
63153017919 นางสาวฟาฏิน คชฤทธ์ิ
63153017920 นายณรงค�เดช มาสามา
63153017921 นางสาวณัฐฐาภรณ� มากหวาน
63153017922 นางสาวนูรีฮัน ลาเตCะ
63153017923 นางสาวชนิตา ชูจิต
63153017924 นายธนชิต เจียมจันทร�
63153017925 นางสาวฟาดีลCะ ดอเลาะ
63153017926 นายป5ยศักด์ิ หลีเหร็ม
63153017927 นายคมกริช มากอินทร�
63153017928 นางสาวมณฑกานต� อ$อนสี
63153017929 นางพรสิริภัสร� ศุภรัตน�
63153017930 นางสาวจิราภรณ� ทางทอง
63153017931 นางสาวฟาติน มะอารง
63153017932 นางสาวกิซมี เกือสิตี
63153017933 นางสาวสิริสุภา แสงรัตน�
63153017934 นางสาวนุสราภรณ� เย่ียมกร
63153017935 นางสาวบุณยานุช คงทน
63153017936 นายอิทธิพัทธ� ฤทธิรุตม�
63153017937 นางสาววิศนี จราจร
63153017938 นางสาวอาทิตยา คงเมือง
63153017939 นางสาวปDญรส สีชมภู
63153017940 นางสาวอมราวดี รัตนะ
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63153017941 นายวรภัทร ทองอร$าม
63153017942 นางสาวสุไรณีย� มาหามะ
63153017943 นางนิรูฮานา อับดุลอาซีส
63153017944 นางสาวชนกนาถ สุขสุวรรณ�
63153017945 นางสาวษิญดา เนียมสกุล
63153017946 นางสาวชัชชญา รัตนจันทร�
63153017947 นางสาวมนาณัฐ เพ็ชรมงคล
63153017948 นายศักรินทร� โสพิกุล
63153017949 นางสาวรุจิรา ทับเที่ยง
63153017950 นางสาวรอชีดCะ ฮะปาน
63153017951 ว$าที่ ร.ต.หญิงอาภรณ� ฟDกแก7ว
63153017952 นางสาวอรนิภา โอทอง
63153017953 นายสุทธิศักด์ิ ชนะสิทธ์ิ
63153017954 นางสาวชัญญา ศรีจันทร�ทอง
63153017955 นางสาวกาญจนวรรณ อินทปDนตี
63153017956 นางสาวซากียะ ยูนุ
63153017957 นายมูฮัมหมัดคอเล็บ แวสุหลง
63153017958 นางสาวณิชาภา สุขอนันต�
63153017959 นางสาวสุวรรณา พรมขันตรี
63153017960 นายธนากร โตสุจริตธรรม
63153017961 นางสาวรัชนีกร แก7วสุวรรณ
63153017962 นางสาวนิภาภรณ� เค้ียวแก7ว
63153017963 นางสาวพิสมัย ทองรักษ�
63153017964 นางสาวกรรณิการ� แซ$หลี
63153017965 นางพัชรีพร บุญธรรมโม
63153017966 นายนุรอาซีซี บูกุ
63153017967 นายกัมพล เดชกุมพล
63153017968 นางสาวบุญธนาภรณ� เจริญวงศ�
63153017969 นายมูฮําหมัดซอฟH แวนิ
63153017970 นางสาวคัทลียา เกปDน
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63153017971 นางสาวกฤษฐลิกา มากมูน
63153017972 นางสาวชุลีพร ดําแปSน
63153017973 นางสาวอามาณี มอลอ
63153017974 นางสาวนุชรดี ชุมช$วย
63153017975 นางสาวพิชญ�อาภา จิตบุญ
63153017976 นางสาวกัลยากร กาญจนะแก7ว
63153017977 นางสาวสิริยา หม่ืนรัก
63153017978 นายปนาวุธ จิตรรักไทย
63153017979 นายรอชีดี เหมสลาหมาด
63153017980 นางสาวป5ยฉัตร โยมเนียม
63153017981 นายสุไลมาน แวหะมะ
63153017982 นางสาวเจนจิรา จันทร�หอม
63153017983 นายชนวีร� ด7วงฉีด
63153017984 นายยงศิลปK ศรีน7อย
63153017985 นางสาวสุทธิดา สุวรรณรัตน�
63153017986 นายกลวัชร อมรลักษณ�
63153017987 นางสาววาสนา พุฒสุวรรณ
63153017988 นางสาวสุภาพัฒน� ประทุมศรี
63153017989 นางสาวพัชรี เมืองสง
63153017990 นายทัตพล ใบทอง
63153017991 นางสาวปภัสสร ยวลแก7ว
63153017992 นายทัดพงศ� ศรีกัลยานิวาท
63153017993 นางสาวนูรอาฟHยะห� มะรียอ
63153017994 นางสาวจิตลดา สงคง
63153017995 นางสาวรัตนาภรณ� หยังหลัง
63153017996 นางสาวป5ยมาศ ศรประสิทธ์ิ
63153017997 นางสาวป5Xนอนงค� ศรีภักดี
63153017998 นางสาวสุธิตา บุญเกตุ
63153017999 นางสาวเตชินี วิสมิตะนันทน�
63153018000 นางสาวกุสุมา สันสารา
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63153018001 นางสาวยูฮัยนะห� สุหลง
63153018002 นายนัฐสพล พงศาปาน
63153018003 นายพัชระ ดอนสันเทียะ
63153018004 นางสาววิไลพร ทั่วยะบัตร
63153018005 นางสาวอมรรัตน� เสนพริก
63153018006 นางสาวอรวรรณ แก7วสาร
63153018007 นางสาวภัทรพร แก7วพิมพ�
63153018008 นางสาววสุธิดา พรมแทนสุด
63153018009 นางสาวกมลทิพย� บัวทองเรือง
63153018010 นางสาวภัทรสุดา บินชิก
63153018011 นางสาวซานียะห� นิเซ็ง
63153018012 นายอนุสรณ� อาหวัง
63153018013 นายศุภณัฐ ทองแท7
63153018014 นางสาววนิดา เกษมสัน
63153018015 นายอํานาจ รัตนบุษยาพร
63153018016 นางสาวภัควลัญชญ� เพ็ชรฉุย
63153018017 นายมาหามะ กาแบ
63153018018 นายกษิดิศ แก7วศรีจันทร�
63153018019 นางสาวชลนิกานต� เสือคํา
63153018020 นางสาวกนกกร สุดทองคง
63153018021 นายกันดิศ เชยชม
63153018022 นางสาวสุภาวดี สุวรรณกาญจน�
63153018023 นายรอมฎอน เส็นสมมาตร
63153018024 นางสาวยุวดี ขุนกําแหง
63153018025 นายไววิทย� วรรณรัตน�
63153018026 นายวุฒิไกร ศรีวรรณ
63153018027 ว$าที่ ร.ต.นัจญมา เสนานิคม
63153018028 นายจตุรงค� แก7วรอด
63153018029 นางสาววิรตี โล$ห�พงค�
63153018030 นางสาวคนธรส หมานสกุล
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63153018031 นายอิสมาแอล เจะเลาะ
63153018032 นางสาวณัฐชยา วงศ�ประดิษฐ�
63153018033 นางสาวฐิติกุล บรรจงธุระการ
63153018034 นางสาวพิมพ� ชนก หาญช7าง
63153018035 นางสาวซูรีนา มูโยะ
63153018036 นางสาวสูนีตา ดอเลาะ
63153018037 นางสาวนูรวาณี ลาเตะ
63153018038 นางสาวนิซามีฮะห� มะเยะ
63153018039 นายป5ยะธรรม นุ$นน7อย
63153018040 นางพรอุมา แก7วสม
63153018041 นางสาวสุนันทา รักรัษฎา
63153018042 นางสาวป5ยะพร เปรมสวัสด์ิ
63153018043 นายศรัญZู จันทวดี
63153018044 นางสาวศิริวรรณ พรัดรักษา
63153018045 นางสาวภัทราภรณ� นวลขาว
63153018046 นางสาวชลลัดดา ทองเนตร
63153018047 นางสาวซูเรีย จะมาจี
63153018048 นางสาวริซาน มายีซา
63153018049 นางสาวมัณฑนา ศรีวังแก7ว
63153018050 นายศุภมิตร ชูหนูขาว
63153018051 นางสาวสุปรียา ชูสิทธ์ิ
63153018052 นางสาวธัญรัตน� ปานแก7ว
63153018053 นางสาวป5Xนอนงค� ชูสุทธ์ิ
63153018054 นางสาวนูรีสา สะอิ
63153018055 นายปรัชญา มาราสา
63153018056 นางสาวนันทวดี คงจุ7ย
63153018057 นายพงษ�เทพ ลือประพันธ�
63153018058 นางสาวนภัสวรรณ วุ$นเนียม
63153018059 นางสาวณัฐวดี ชุมพูล
63153018060 นายอิสซัน สะหะบ7านโคก
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63153018061 นางสาวศิริรัตน� พันทา
63153018062 นางสาวป5ยะฉัตร เพ็ชรคง
63153018063 นางสาวสุลัคณา เต7งชู
63153018064 นางสาวสุชานาฎ สงวนเขียว
63153018065 นางสาววิณีนาถ สุรกําแหง
63153018066 นางสาวสุชาดา อ$อนศรีแก7ว
63153018067 นางสาวสุภาภรณ� สยามพันธ�
63153018068 นางสาวนาเดียร� สาเมาะ
63153018069 นางสาวปรางค�ทิพย� ขณะรัตน�
63153018070 นายธนสาร ซ7ายหุย
63153018071 นางสาวฌัชชา ชีวะพันธ�
63153018072 นางสาววราภรณ� พูลสวัสด์ิ
63153018073 นางสาวธิดารัตน� แทนโป
63153018074 นางสาวญานิกา เพชรสรรศรี
63153018075 นางสาวจิราวดี หนูวาส
63153018076 นางสาวณัฐพร ไพบูลย�สมบัติ
63153018077 นางสาวนันทิกานต� ส$องแสงรักษ�
63153018078 นางสิริมา หงษ�น7อย
63153018079 นางสาวณฐินี ศรีมุงคุณ
63153018080 นายณัฐวร สุขศาล
63153018081 นางสาวขวัญทิพย� แววสง$า
63153018082 นางสาวสุธราภรณ� สุวรรณรักษา
63153018083 นางสาวศวินณา แก7วจุลพันธ�
63153018084 นางสาวสุดารัตน� สุวรรณโณ
63153018085 นางสุการดา บุญยุภู
63153018086 นางสาวปาณิศา จันทร�สอน
63153018087 นางสาวสุพัตรา รสชนิยม
63153018088 นางสาวหัทยา อินอนันต�
63153018089 นางสาวฐิติมา ไชยหาญ
63153018090 นางสาวณัฐริกา จงแสง
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63153018091 นางสาวนวรัตน� อกนิษฐ�
63153018092 นางสาววันนูเราะฮ� ชาวนาฝSาย
63153018093 นางสาวกนกกร นาคปลัด
63153018094 นางสาวสุชาดา บุณยาภรณ�
63153018095 นางสาวจิรัชยา จันทสุบรรณ�
63153018096 นางสาวกิติญาวดี น7อยหนู
63153018097 นางสาวกุสุมาภรณ� ส$งเสริม
63153018098 นางสาวนุชนาถ วิเศษสันติศิริ
63153018099 นายภูริวัฒน� คงบัน
63153018100 นางสาววิไลวรรณ โยชุม
63153018101 นางสาววรางคณา สุพรรณชนะบุรี
63153018102 นางสาวพรรณราย หมัดสุข
63153018103 นางสาวนิตยา เจริญชินปDญชร
63153018104 นางสาวทิพย�ธิดา ฤทธิศักด์ิ
63153018105 นางสาวชนกวรรณ ศิรินุพงศ�
63153018106 ว$าที่ร7อยตรีศิวัช ใหมแก7ว
63153018107 นายอาหลี โดงกูล
63153018108 นางสาวคอดีเยาะห� มะมิง
63153018109 นางสาวพัชรีวรรณ เจะสา
63153018110 นายอติคุณ ทวีแก7ว
63153018111 นายประสิทธ์ิ หวันสนิ
63153018112 นางสาวมาซือนะ จCะตุง
63153018113 นางสาวกัญชริญญ� ขวัญรอด
63153018114 นางสาวพิศสุดา เทียนเรือง
63153018115 นางสาววริษฐา สืบศิริ
63153018116 นายอันวัร นาแว
63153018117 นางสาวพรทิพย� จุลวรรณา
63153018118 นายประสิทธ์ิ แก7วรอด
63153018119 นางสาวกันยา เนียมนํา
63153018120 นายศุภณัฏฐ� สิมศิริ
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63153018121 ว$าที่ร.ต.หญิงสุภาพร ทองมาแล7ว
63153018122 นางสาวสุภาวดี สามัญ
63153018123 นางสาวอรกมล เถ้ียมแก7ว
63153018124 นางสาวปนัดดา พรหมชูโร
63153018125 นางสาวณัฎฐณิชา อุศรัตนิวาส
63153018126 นางสาวนูรฮาณี กอเส็ม
63153018127 นายพงษ�ศักด์ิ สัมพัทธ�ตระกูล
63153018128 นางสาวกานดาวสี สิทธิเดช
63153018129 นางสาวอาอีฉCะ บุญสัน
63153018130 นายปรเมศวร� ชัยแก7ว
63153018131 นางสาววัชรี ชาญวิรวงศ�
63153018132 นายรออัฏ กาเส็มสัน
63153018133 นางสาวนิตย�สรา ไทยเมือง
63153018134 นางสาวอรวรรณ� จันทร�ทอง
63153018135 นางสาวเพ็ญนภา เรืองจวน
63153018136 นางสาวอาซีซะห� อูมูดี
63153018137 นางสาวสุกัลยา พรมศิลา
63153018138 นายธีรานนท� ทองคํา
63153018139 นางสาวปDทมา ขุนเจริญ
63153018140 นายวุฒิชัย เพชรรักษ�
63153018141 นายไม7 อ$อนแก7ว
63153018142 นางโชติกา วัดจัง
63153018143 นางสาวมาเรีย หมัดแหละ
63153018144 นางสาวนูรฮายาตี หะยีเมาะสาแม
63153018145 นางสาวสเกวส� เทพรักษ�
63153018146 นางสาวอฐิพร มานพ
63153018147 นางสาวเมธิศา ทองรมย�
63153018148 นางสาวปDทมา แกล7วทนงค�
63153018149 นางสาวนพรัตน� แซ$จิว
63153018150 นางสาวสิริพร อินทกาญจน�
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63153018151 นายอธิปDตย� เสนาทับ
63153018152 นางสาวภาวิณี รัตนโชเต
63153018153 นางสาวปาณิสรา สวนพานิชย�กุล
63153018154 นายฐิติพงศ� ประกอบพันธุ�
63153018155 นางสาววันกาสมา แวมามะ
63153018156 นางสาวนูรียา หมัดอะดํ้า
63153018157 นางสาวณัฐกานต� แก7วอินทร�
63153018158 นางสาวภาวดี วรรณละออง
63153018159 นายวิวิธวินท� เจริญทรัพย�ย่ิง
63153018160 นางสาวธนาทิพย� ขวัญทอง
63153018161 สตตจักรกฤษณ� ฝDนนิมิตร
63153018162 นางสาวบาลกิส อาแด
63153018163 นางสาวเพราพิลาส เกตุภู$พงษ�
63153018164 นายเกษม ทองดํา
63153018165 นางสาวรุ$งรวิน ธิมาบุตร
63153018166 นายสิรภพ คําจัน
63153018167 นางสาวกัยลานีย� ศิริวัลลภ
63153018168 นางสาวชลิตา แก$นบุญ
63153018169 นายธีรพงค� เพชรบูรณ�
63153018170 นายจักรพงษ� หัสรังษี
63153018171 นางสาวกานดา รํามะนา
63153018172 นางสาวนูรีซัน อิสอ
63153018173 นายณัฐพร บุญเรือง
63153018174 นางสาวรุสมี มาลอ
63153018175 นางสาวธารทิพย� พิทักษ�ธรรม
63153018176 นายเจตริน จิตหวัง
63153018177 นางสาวกานต�รวี จันทร�อักษร
63153018178 นางสาวนริตา หวังโสCะ
63153018179 นางสาวนิรูซีตา แวหามะ
63153018180 นางสาวยุพาพร พฤษพันธ�
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63153018181 นางสาวทิตญาภรณ� พรหมรักษ�
63153018182 นางสาวกัญญาภัค สุดภัย
63153018183 นางสาวทิพรัตน� ช$วยคง
63153018184 นางสาวคนึงนิจ โขยว่ันเซ$ง
63153018185 นางสาวเอมฤดี ดําริ
63153018186 นางสาวนาวาลัตนา สามะ
63153018187 นางสาวเพ็ญนภา จันแก7ว
63153018188 นางสาวธนากานต� สุพล
63153018189 นางสาววันทนา เงดหมาน
63153018190 นางสาวปDทมา วรรณบริบูรณ�
63153018191 นายอัญชนะ วิจะสิกะ
63153018192 นางสาวต$วนอารีนา นิยามาร�
63153018193 นางสาวศิริยาพร ทามแก7ว
63153018194 นางสาวณัฎฐ�จริยา หมาดหวา
63153018195 นางสาวพัชรินทร� สุขพอ
63153018196 นางสาวรูฮานิง แวสะมาแอ
63153018197 นางสาววนัสนันท� อินขวัญ
63153018198 นางสาวมาเรียนี บีแม
63153018199 นางสาวสุรีซา หะยีมะเกะ
63153018200 นางสาวนูรู ยูนุ
63153018201 นางสาวนรมน ธนาขจรชัย
63153018202 นางสาวสูนีตา สันเขาน7อย
63153018203 นางสาวโนรีดา แจ$มสว$าง
63153018204 นางสาวคันธารัตน� คําคง
63153018205 นายธีรวัฒน� เอ7งฉ7วน
63153018206 นางสาวจิราวดี เมืองนุ7ย
63153018207 นางสาวชไมพร รัตนมณี
63153018208 นางสาวปDณฑิตา ไพโรจน�
63153018209 นายอะนุวา โตCะรูดิง
63153018210 นายมณีรินทร� นิลตีบ
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63153018211 นางสาวสร7อยสุวรรณ โชคติกมาศ
63153018212 นายอารีฟ5น หะรงค�
63153018213 นางสาวยลดา หมาดเอียด
63153018214 นางสาวหทัยรัตน� นาคเสน
63153018215 นางสาวฮานาน หะยีมะดีเยCาะ
63153018216 นายไซฟูซามาน ยูโซCะ
63153018217 นางสาวพนิดา หมาดเท$ง
63153018218 นางสาวเนตรนพิศ สุทธิรุ$งเรือง
63153018219 นางสาวจุฑารัตน� เอี่ยมอักษร
63153018220 นางสาวสิรินยา สุดเอื้อม
63153018221 นายศราวุธ จักรวาลกุล
63153018222 นางสาวพรอุษา มากจังหวัด
63153018223 นางสาวชนมน สมบัติยานุชิต
63153018224 นางสาวไซนุง สาและ
63153018225 นายอับดุลฮาฟ5ซ เจะมะ
63153018226 นางสาวซามีลา สาและ
63153018227 นางสาวจงกลนี จาริยะ
63153018228 นายจักรกฤษณ� อินตัน
63153018229 นางสาวอาลาวียะห� เจCะมูดอ
63153018230 นางสาวนดา ราษฎร�นิยม
63153018231 นางสาวจุติพร รักดี
63153018232 นางสาวซูราญา แซโซCะ
63153018233 นางสาวเจษฎาภรณ� อินทรัตน�
63153018234 นางสาววิภาภรณ� สัญจร
63153018235 นางสาวนูรยานา เจCะเลาะ
63153018236 นางสาวมารีแย เจCะปอ
63153018237 นางสาวหทัยรัตน� ธิติจรัสชัย
63153018238 นายณรินทร� ณะมณี
63153018239 นางสาวรุจิรา สมสีแดง
63153018240 นางสาวมัชฌิมา นาคสุข
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63153018241 นางสาวศิรินันท� จิรัฐวุฒินันต�
63153018242 นายกัมปนาท วิโสจสงคราม
63153018243 นางสาวแพรวพรรณ จันทรพงศ�
63153018244 นางสาวนูรอัยนี อาแซ
63153018245 นายสุรศักด์ิ แก7วขาว
63153018246 นางสาวชิดชนก บัวแดง
63153018247 นางสาวนูรีหมCะ แวกาจิ
63153018248 นางสาวสุทธิดา สมประสงค�
63153018249 นายสุริยา หมัดชูโชติ
63153018250 นางสาวอาซิลล$า ซําเซ
63153018251 นางสาวอัจฉราพรรณ เก้ือวงค�
63153018252 นางสาวญาณิศา รักสะอาด
63153018253 นายทัศน�พล นพสุวรรณ
63153018254 นางสาวปฐมวดี สุวรรณโณ
63153018255 นางสาวตอฮีเราะห� มะแซ
63153018256 นางสาวโซเฟHย มาเลาะ
63153018257 นายณัฐพล แทนคล7าย
63153018258 นางสาวฮานีฟา เจะเด็ง
63153018259 นางสาวธัญญา กระจ$างพัฒน�วงษ�
63153018260 นางสาวสุจิตรา อินทสโร
63153018261 นายชามิล สมิทธิยะ
63153018262 นายอวิรุทธ� เก้ือเกตุ
63153018263 นางสาวนูรฮูดา ดาโอะ
63153018264 นางสาวสุภาวดี สุบันสง
63153018265 นางสาวสุพิชญา หมวดสง
63153018266 นางสาวนะดา หลานตํา
63153018267 นางสาวกาญจนาพร แก7วแสงอ$อน
63153018268 นางสาวเจตน�มณี มณีมัย
63153018269 นางผกาภรณ� เณรมณี
63153018270 นางสาววิลาวัณย� ทองดี
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63153018271 นางสาวมาติกา ศรีวัง
63153018272 นางสาวัจันทร�ทิพย� รัตนพันธุ�
63153018273 นางสาวสุวีนา ยูโซCะ
63153018274 นายอนันต� สิรญาณ
63153018275 นางสาวอาซีซะห� ตาเฮร�
63153018276 นางสาวนูรฮูดา ยูโซCะ
63153018277 นายพินิต นิวาตบุตร
63153018278 นายอัซฮัน วาเด็ง
63153018279 นางสาวถิรดา เย็บ แม
63153018280 นายเปHXยมศักด์ิ ยอดขวัญ
63153018281 นางสาวอัจฉรา เพ็ชรประสิทธ์ิ
63153018282 นางสาวจารวี มณีรัตน�
63153018283 นางสาวสุภาภรณ� หมาดแน7ง
63153018284 นายอนันต� ปDงหลีเส็น
63153018285 นางสาวอรณิชา พรหมแก7ว
63153018286 นางสาวกานต�รวี รัตนพันธ�
63153018287 นางสาวจิรารัตน� ศรีเทียมเพชร
63153018288 นางสาววิภาวี พูลเกิด
63153018289 นางสาวอิบตีซัน วาแปะ
63153018290 นางสาวเปรมฤทัย ยินดีรักษ�
63153018291 นางสาวปุณณภา วงศ�อุทัย
63153018292 นายกาชาด ศิริชัยวัทนา
63153018293 นางสาวสราลี ราชชํารอง
63153018294 นางสาวจันจิรา เก้ือเดช
63153018295 ว$าที่ ร.ต.หญิงกัญชนา เจCะอาลี
63153018296 นายชานนท� แสะอาหลี
63153018297 นางสาวเต็งกูฟาดีลาห� พระศรีณวงค�
63153018298 นางสาวอามีนา โนะ
63153018299 นางสาวภัสร�วลัญชญ� แก7วเมฆ
63153018300 นางสาวซาปHยะห� โตะจอ
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63153018301 นางสาวนาปูนะ ยาประจันทร�
63153018302 นางสาวปรียาพร แก7วรัตน�
63153018303 นางสาวกชกร ขุนเหมือน
63153018304 นายพีระวัฒน� โกเอี้ยน
63153018305 นายจิราวัฒน� หนูแก7ว
63153018306 นางสาวตรีลักษณ� ธรรมดี
63153018307 นางสาวประกายแก7ว ประดับจันทร�
63153018308 นางสาวชนิกานต� แสงแก7ว
63153018309 นางสาวนุจรี แซ$ลก
63153018310 นางสาวจุติพร มันทุ$ย
63153018311 นางสาวสุวรรณี ปาธารัตน�
63153018312 นายศุภากร สิทธิอมร
63153018313 นางสาวมัสนี รอแม
63153018314 นายมงคล ทองเทพ
63153018315 นางสาวจันทร�นุรักษ� แก7วเพชร
63153018316 นางสาวมนัญญา ไชยนิรมล
63153018317 นางสาวแจ$มจิรา คงสุข
63153018318 นายธีรพจน� จันทา
63153018319 นายฮาฟHส ละมะ
63153018320 นางสาวประภาพร ผลกล7า
63153018321 นายตัรมีซี สะมะลี
63153018322 นายมณะสิช สุวรรณสะอาด
63153018323 นางสาวจิตปฏิมา หมู$หม่ืน
63153018324 นางสาวธิติสุดา นวลจันทร�
63153018325 นางสาวกิตติมา คชไกร
63153018326 นายอภินันท� ศุภฐิติพงศ�
63153018327 นางสาวดารณี ธนูสิงห�
63153018328 นางสาววรรณิดา เกปDน
63153018329 นางสาววราภรณ� บัวต$Uม
63153018330 นางสาวฟาดีลา มะดือเระ
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63153018331 นางสาววลัยพร เมืองแก$น
63153018332 นางสาวปริชาต ชูยัง
63153018333 นางสาวนีซCะ ยะมะกา
63153018334 นางสาวซัสวานี หมัดสู
63153018335 นางสาวชญาภา ดิรัญเพชร
63153018336 นางสาวหทัยชนก แซ$เอี้ย
63153018337 นางสาวกันตีณีย� เจCะแว
63153018338 นางสาวนูรไอนี อาแวโซะ
63153018339 นางสาวพัชราพร ทองศรี
63153018340 นางสาวอัญชิตา สกุลชาญณรงค�
63153018341 นางสาวอังคณา ตุนละนิตย�
63153018342 นายกฤษณะ ปานดํา
63153018343 นางผกาพรรณ คงประเสริฐ
63153018344 นายธนาพร วาณิชวิจิตกุล
63153018345 นางสาวขนิษฐา อุปถัมภ�
63153018346 นางสาวภคพร แก7วทอง
63153018347 นายวรพล หละหว่ัน
63153018348 นางสาวจีรวัสส� จิตสุนันท�
63153018349 นางสาววราภรณ� ขาวแก7ว
63153018350 นางสาวศรัณย�ภัทร ทองเปTนเพ็ชร
63153018351 นางสาวอัจฉรียา บัวทอง
63153018352 นางสาวธนิศา สาราบรรณ�
63153018353 นางสาวฟ5ตรียะห� บินแวมูดอ
63153018354 นางสาวศศิวิมล บัวแก7ว
63153018355 นางสาวนิชนันท� อินทนนท�
63153018356 นายยุทธศักด์ิ อุปมล
63153018357 นางสาววชิราภรณ� สังข�พันธ�
63153018358 นางสาวศิวพร จิโรจน�วณิชชากร
63153018359 นางสาววานิตา บินหมัด
63153018360 นางสาวณัฐพัชร� สุวรรณรัตน�
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63153018361 นายส$งศักด์ิ กิติโกฬะ
63153018362 นายศุภวัฒน� จันทร�สุข
63153018363 นางสาวนุชรัยฮาน แหละหละ
63153018364 นางสาวสุชยา จาตุรนต�พันธ�
63153018365 นายฮัสซัน สายวารี
63153018366 นายนฤเทพ พูลศิริ
63153018367 นางสาวนูรีแซ ยาซิง
63153018368 นางสาวอัยลดา เกลาฉีด
63153018369 นายป5ยะวิทย� อุ$นเสียม
63153018370 นางสาววรัญชลี ครุธน7อย
63153018371 นางสาวรตา ประเสริฐ
63153018372 นางสาวชีฟาอ� สะนิ
63153018373 นางซูรีนา เจะเตCะ
63153018374 นางสาวนุฮายาตี ดอแมง
63153018375 นางสาวกันฑ�กนิษฐ� แก7วผนึก
63153018376 นางสาวซาร$าห� หมัดอาดัม
63153018377 นางสาวสาวิตรี สืบชนะ
63153018378 นายรัฐพล โพธิโสดา
63153018379 นายดุสตี ดูเซ็ง
63153018380 นางสาวอรวี สาเมาะดามัน
63153018381 นายทนงศักด์ิ สูโดด
63153018382 นางสาวปDทมนันท� เสาะซ้ิว
63153018383 นางสาวนูรีซัน อาแว
63153018384 นางสาวกรกมล จารุกรโกศล
63153018385 นางยุวรี พันศรี
63153018386 นางสาวนูรุลฮูดาร� มะ
63153018387 นางสาวนาเดีย ตงลอ
63153018388 นางสาวเกวลี กวมทรัพย�
63153018389 นางสาวซูรัยดา เงาะ
63153018390 นางสาวอามานี บาราเฮง
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63153018391 นายมนัญชัย สมสมัย
63153018392 นายภาสกร เพ่ิมพูล
63153018393 นางสาวรอปHอCะ กือจิ
63153018394 นางสาวรจนา หม่ืนสา
63153018395 นางสาวอังศุพร บิลหมัน
63153018396 นางสาวณัฐฐา โชติสังข�
63153018397 ว$าที่ ร.ต.สวราชย� อูนดํา
63153018398 นางสาวพัทธนันท� ธรรมอักษร
63153018399 นางสาวซากีนะ โตะแว
63153018400 นางสาวคนึงนิจ ศรีจันทร�
63153018401 นางสาวชยากร สุวรรณสาม
63153018402 นางสาวศรสุดา จันทร�งาม
63153018403 นางสาววัลยา หมัดหลี
63153018404 นายอัฑฒ  � ภักดี
63153018405 นางสาวพรรณณิภา แสงศรี
63153018406 นางสาวผุสดี เส7งสั้น
63153018407 นางสาวเสาวนีย� สุทธิมาส
63153018408 นางสาวกนกวรรณ คมสัน
63153018409 นางสาวสุไคน$า ปาติง
63153018410 นางสาวสุชาวดี คงเจริญถ่ิน
63153018411 นางสาวป5ยมณ ด7วงช$วย
63153018412 นางสาวศนิชา ชุมทอง
63153018413 นางสาวนูรีฮาน สาและ
63153018414 นายสุรกานต� ชัยเพชร
63153018415 นายฤทธ์ิชัย สังข�ศรี
63153018416 นางสาวรอฮีมะห� สมาแอ
63153018417 นางสาวรัตนา เฉิดฉ้ิม
63153018418 นายณัฐวัตร จงเจริญ
63153018419 นายผดุงพงศ� ตะวังทัน
63153018420 นายจักรพันธ� ก้ิมเส7ง
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63153018421 นายผณิศวร� อกนิษฐ�กุล
63153018422 นางสาววรพร วาทิตต�พันธ�
63153018423 นางสาวทิพวรรณ� ทองฉํ่า
63153018424 นางสาวเขมิกา ก7องวัฒนโกศล
63153018425 นางสาวสุกัญญา อินสุวรรณ
63153018426 นางสาวชญานนท� แก7วมโน
63153018427 นางสาวสุริยานา อาแวบาโง
63153018428 นางสาวปDทมาวรรณ ช$วยครุฑ
63153018429 นางสาวศราวดี ขุนเพชร
63153018430 นางสาวสมิตา สุริยันยงค�
63153018431 นายอดีนันท� ตูยง
63153018432 ว$าที่ ร.ต.พีรวัฒน� ชูชื่น
63153018433 นางสาวกัญญาวีร� เพ็ญสวัสด์ิ
63153018434 นางสาวศศิวิมล ดํานุ7ย
63153018435 นางสาวจารุวรรณ เอียดฉิม
63153018436 นายทศพล จันวดี
63153018437 นางสาววรรณพร คงอ$อนศรี
63153018438 นางสาววรดา โสะเบ็ญอาหลี
63153018439 นางสาวผไทมาส อินจุ7ย
63153018440 นายเสฏฐวุฒิ บริสุทธ์ิ
63153018441 นางสาวณัฐธิกานต� ช$วยคง
63153018442 นางสาวณัฐริกา ทวีชัย
63153018443 นางสาวสุภัสสร เสนเนียม
63153018444 นางสาวมุนีร อาแวนิ
63153018445 นางสาวสุทิศา แก7วจันทร�
63153018446 นางสาวการีมะห� กะลูแป
63153018447 นางสาวซานิยาห� วงศ�ตาผา
63153018448 นายธนวัฒน� นวลเก้ือ
63153018449 นายอาลีมีน เกะรา
63153018450 นางสาวดาราวดี พร7อมมูล
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63153018451 นางสาวบุษบา เสนานิคม
63153018452 นายณัฐพงค� ว$องกิจ
63153018453 นางสาวศุภรัตน� สินธุพาชี
63153018454 นายสุรชัช แววสุวรรณ
63153018455 นางสาวนาซีหยCะ จามะ
63153018456 นางสาวนวพร จริงจิตร
63153018457 นางสาวอนุธิดา จันสุข
63153018458 นางสาวธนิษฐา เครือสุข
63153018459 นางสาวเนติกานต� นวลเกลี้ยง
63153018460 นางสาวป5ยดา รามันบุตร
63153018461 นางสาวรอฮายู เจCะโซCะ
63153018462 นางสาวจิดาภา สมประดี
63153018463 นายณัฐภัทร เลาหวิโรจน�
63153018464 นายกิตติศักด์ิ ชุมช$วย
63153018465 นางสาวจุฑาภรณ� เอียดเหิน
63153018466 นางสาวโสภาดา ศรีสวัสด์ิ
63153018467 นางสาวอารีนา แอเนาะ
63153018468 นางสาวมาริษา ไชยรักษ�
63153018469 นายซอลาฮูดีน เจะยอ
63153018470 นางสาวภรณี อมะโร
63153018471 นางสาวนภัสกาญจน� บุญวิสูตร
63153018472 นายพัชรพงษ� คงฉาง
63153018473 นางสาวอัสมา มาราสา
63153018474 นางสาวบุปผาทิพย� แก7วผอม
63153018475 นางสาวชาฮีดา วาดู
63153018476 นางสาวชวพร ไชยมะโณ
63153018477 นางสาววศินี จันทอง
63153018478 นางโซฟHนา ลาเม็ง
63153018479 นายบุญฤทธ์ิ ภาระกิจโกศล
63153018480 นายอนุรักษ� สอดส$อง
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63153018481 นางสาวศศิวรรณ อรรคอดุลย�
63153018482 นางสาวจิดาพา ปานเฉลิม
63153018483 นางสาวอาตีญา สะแปอิง
63153018484 นางสาวอัสซูมานี ไซบุลเลาะ
63153018485 นางสาวเทียมทิพย� ไข$ทองดี
63153018486 นายนพดล หวังใบ
63153018487 นายธนาพงศ� สุดรักษ�
63153018488 นางสาวสุภาวดี จันทสิงห�
63153018489 นางสาวสุนิศา ศักด์ิณรงค�
63153018490 นางสาวหฤทัย คําจุลลา
63153018491 นางสาวนุชนาฎ หนูเรือง
63153018492 นายจอมพล รุ$งเรือง
63153018493 นางสาวภคนันท� เนตตกุล
63153018494 นางสาวชฎาภรณ� ไชยเวทย�
63153018495 นางสาวมารีน$า เทศเขร็ม
63153018496 นางสาวจีรนุช นวลแก7ว
63153018497 นายรอสซ่ี มะเด
63153018498 นางสาวมาริต7า โตCะเหมาะ
63153018499 นางสาวสิรินาถ นาควรรณ
63153018500 นายหวันรอซี อิมิง
63153018501 นางสาวสุทิตา ขวดใส
63153018502 นางสาวอัสมะ สาเมาะ
63153018503 นายจีรวัฒน� คําเอียด
63153018504 นางสาวนัธธิมา สังข�แก7ว
63153018505 นางสาวอาทิติยา แก7วช$วง
63153018506 นายศักด์ิสิทธ์ิ นักว$อน
63153018507 นางสาวชนาพร มณีโชติ
63153018508 นางสาวศรินฟา แวสุหลง
63153018509 นางสาวนูรูอัยนีย� แมเหาะ
63153018510 นางสาวอัจฉรา งามเพ่ิมศรีเเพร
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63153018511 นางสาวกานต�ธิดา บุญธรรม
63153018512 นางสาวอัฟฟาฟ แม็ง
63153018513 นางสาววงศ�วรี เพ็ชรรัตน�
63153018514 นางสาวนราศรี หนูเมือง
63153018515 นายพีรธรน� จันทร�ทิตย�
63153018516 นางสาวจินตนา แดงสุวรรณ
63153018517 นางสาวนันทพร อรัญวารี
63153018518 นางสาวหทัยทิพย� จินดา
63153018519 นางสาวยาวารียะห� อีเลาะ
63153018520 นางสาวธนัทชา ปานขาว
63153018521 นางสาวกาญจนา ศักด์ิหวาน
63153018522 นางสาวอิงอร สรรนุ$ม
63153018523 นายอลงกต สินนุกูล
63153018524 นายรุสดี หมัดอะด้ัม
63153018525 นายอัษฎาวุธ นุ$นคง
63153018526 นายฮาฟ5ต มอลอเลCาะ
63153018527 นางสาวเกวลิน วัชระโชติกุล
63153018528 นางสาวสุธิตา พูลสวัสด์ิ
63153018529 นางสาวณัฐวิภา วิริยแสงสุทธ์ิ
63153018530 นางสาวนิศามณี ชูอินทราช
63153018531 นางสาววัรซุคนีย� อาแว
63153018532 นางสาวอรอนงค� อุทาห�
63153018533 นางสาวสุพรรณี กาเส็มสCะ
63153018534 นางปรียาภรณ� ด7วงจันทร�
63153018535 นายประสพ คงสอนหมาน
63153018536 นางสาววรลักษณ� สุวรรณพันธ�
63153018537 นางสาวปDทมา แตแซสะแนะ
63153018538 นางสาววันฮุสนา บอสู
63153018539 นายฤทธิเกียรติ ภูมิกรานต�
63153018540 นางสาวอรุณโรจน� ฉิมล$องดํา
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63153018541 นางสาวฟาซียะห� แวอีซอ
63153018542 นางสาวอาดีละห� มะนุ
63153018543 นายยูนัส หลงกอหราบ
63153018544 นางสาวเพียงฤทัย พุ$มทอง
63153018545 ว$าที่ ร.ต.พีรพล บุญมี
63153018546 นางสาวสุไรดา อาแวกาแฉะ
63153018547 นางสาวกุศลิน แก7วบุญส$ง
63153018548 นางสาวอัคนิยาอ� รอนิ
63153018549 นางสาวตูแวฟ5รเดาส� นิแม็ง
63153018550 นางสาวเสาวรัตน� จันทร�สว$าง
63153018551 นางสาวอักษราภัค มิตรเปรียญ
63153018552 นายรุ$งนิรันดร� จิตดี
63153018553 นางสาวมาเรีย หะระตี
63153018554 นางสาวจุฑาทิพย� หนูอินทร�
63153018555 นางสาวสิริญา พุมภูฆัง
63153018556 นางสาวไอนี อาสะอีดี
63153018557 นางสาวพรรณนิภา ดวงจันทร�
63153018558 นางสาวเคย�ลดา เหมือนแสน
63153018559 นางสาวแวปาตีเมาะ หะยีสอเฮาะ
63153018560 นางสาวรุ$งนภา โสมจันทร�
63153018561 นางสาวเขมญา เมาะสาแม
63153018562 นางสาวอรอนงค� พรหมทอง
63153018563 นางสาวเชิญขวัญ พรหมเมือง
63153018564 นายณัฐพงค� นันทปวิธ
63153018565 นางสาวนูรไอนี ยาโงะ
63153018566 นางสาวครองขวัญ คชนนท�
63153018567 นางสาวศุภลักษณ� เรืองมณี
63153018568 นางสาวณัฏฐณิชา ภู$โพธ์ิ
63153018569 นายศุภกร วระพิน
63153018570 นางสาวธัญลักษณ� อุปมนต�
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63153018571 นางสาวนิรัชพร ปานเจิม
63153018572 นางสาวสิริมา ผดุงสุวรรณ
63153018573 นางสาวอัสมา แดงงาม
63153018574 นางสาวสุไรพร บิลอะหลี
63153018575 นางสาวณัฐธิยา แก7วคงธรรม
63153018576 นางสาววิศัลย�ศยาณี โสหินกอง
63153018577 นางสาวปณิธี รัตนพันธ�
63153018578 นางสาวภัศรา ด$านวิทยากุล
63153018579 นางสาวซากีน$า สะมะแอ
63153018580 นางสาววิสสุตา สุวรรณโน
63153018581 นางสาวดราเนส� หวังหนัน
63153018582 นางสาวปาลิตา จิระสุนทร
63153018583 นายสราวุฒิ โชติรัตน�
63153018584 นางสาวมารีซะห� เจCะโหวะ
63153018585 นางสาวจิรัญญา โกศล
63153018586 นางสาวฮาวาลิน สมาคม
63153018587 นางสาวซันซูรี หะยีอาลี
63153018588 นายนาซาอี นาสอบง
63153018589 นายอัศนัย เคารพาพงศ�
63153018590 นางสาวอามานี กอเซ็ง
63153018591 นางสาวกันยารัตน� จ่ัน
63153018592 นางสาวสุธิดา วิทยาศิริกุล
63153018593 นางสาวจามจุรี โพธ์ิกลัด
63153018594 นางสาวอมร เหมือนจิตต�
63153018595 นางสาวจินห�จุฑา ทิพย�มงคล
63153018596 นางสาวโมน$า อ$อนแก7ว
63153018597 นางสาวพัชรา พรหมช$วย
63153018598 นางสาวเตชินี สุขลิ้ม
63153018599 นางสาวทิพย�สุดา จิตณรงค�
63153018600 นายมะรูสมี หะยีสะกันดา
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63153018601 นางสาวจริยา สมใจ
63153018602 นางสาวแวฮุสนา ยะยือริ
63153018603 นายตอลีฟ ยูนุC
63153018604 นางสาวโรสิตา มะดีเยCาะ
63153018605 นางสาวอารีนา บาราเฮง
63153018606 นางสาวปานฤทัย พุทธวิโร
63153018607 นางสาวเจษฎา อินทองมาก
63153018608 นายชิษณุพงศ� ด7วงสุข
63153018609 นางสาวขนิษณัฐชา ดวงมณี
63153018610 นางสาวฮาณารี ดาตูมะดา
63153018611 นายอชิระ จันทร�แก7วเดช
63153018612 นางสาวต$วนซาฟHระห� ต$วนแว
63153018613 นางสาวซารีนา ทองแดง
63153018614 นางสาวฐิติรัตน� มหาวงศ�
63153018615 นายกฤษดา อ$อนรู7ที่
63153018616 นางสาวอัจฉรา พงศ�ประยูร
63153018617 นางสาวอุมมี เจาะเมาะ
63153018618 นางสาวจิราภรณ� กําเนิดกลับ
63153018619 นางสาวเสาร�วลี จันทร�เทพ
63153018620 นางสาวป5ยรัตน� ไชยถาวร
63153018621 นางชีวาพร กุลีชุม
63153018622 นางสาวกําไลทิพย� ฐานะพันธุ�
63153018623 นายธีรรัตน� บํารุงวงศ�
63153018624 นางสาวผุสดี เย่ียงพฤกษาวัลย�
63153018625 นางสาวบาจารีย� คงนวล
63153018626 นางสาวจุฑามาศ ทองยอด
63153018627 นายนิติศักด์ิ ชูปาน
63153018628 นางสาวณัฐวดี ดําชูพราย
63153018629 นางสาวฝาตีเมCาะ ร$าหนิ
63153018630 นางสาวอรพิมล วิสมิตนันท�
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63153018631 นางสาวดาราวีร� โสรัตน�สะ
63153018632 นายวุฒิชัย เพ็ชร�ทอง
63153018633 นางสาวรอฮานา ตาเละ
63153018634 นางสาวจุฑาภรณ� แพทย�ศรี
63153018635 นางสาวภัควลัญชญ� สุวรรณคีรี
63153018636 นายกรศิวิชย� วังศิริวิวัฒน�
63153018637 นางสาวโรสลีนา สาเรCะ
63153018638 สิบโทเนติกร นพภาพันธ�
63153018639 นางสาวนูรีดา อาพิโลCะ
63153018640 นางสาวภาวรินทร� ป5Xนสุข
63153018641 นายธนชาต สุระคําแหง
63153018642 นางสาวสุภากิจ จันทร�ไข$
63153018643 นางสาวณิชารีย� ทะจะกัน
63153018644 นางสาวบุศรินทร� รองนวล
63153018645 นางสาวกมลวรรณ วัตตะโร
63153018646 นางสาวเมวี จันทร�สงค�
63153018647 นางสาวกมลทิพย� พรมนุ7ย
63153018648 นายสิงหนาท บุญขวัญ
63153018649 นางวิลาวัณย� ศิรินุพงศ�
63153018650 นางสาวนฤมล สาสุธรรม
63153018651 นางสาวปDทมา เส7งแก7ว
63153018652 นางสาวพิสชา สินรักษา
63153018653 นายณัฐพงศ� สุวรรณรัตน�
63153018654 นางสาวซานียะห� ฆอแดCะ
63153018655 นางสาวกนกพร จงคดี
63153018656 นางสาวฮุสนา หมันหลCะ
63153018657 นายปกรณ�ยศ ทองพุ$ม
63153018658 นางสาวอารอฟะ สัณห�พานิชกิจ
63153018659 นางเรวดี คงแก7ว
63153018660 นางสาวศิริลักษณ� กลับขันท�
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63153018661 ว$าที่ร7อยตรีหญิงวิภาดา ศรีเสน
63153018662 นายกฤษฎา เกิดไชยศรี
63153018663 นางสาววรัญญา ชุมช$วย
63153018664 นายรอมสรรค� เศะ
63153018665 นางสาวรอบียCะ หม้ิน
63153018666 นายเรวัฒ หมัดแสละ
63153018667 นางสาวศิริวรรณ วิโนทัย
63153018668 นางสาวอารียา ตามาต
63153018669 นางสาวนุชนาฎ ถีราวุฒิ
63153018670 นางสาวสุภา ตรงมาตัง
63153018671 นางสาวกนกพร จันทร�ทา
63153018672 นางสาวรัชดาพร ย่ิวอ$อน
63153018673 นายมารุต มหัตธีระ
63153018674 นางสาวนุรมา แวสะนิ
63153018675 นางสาวอามีนา เจนใจ
63153018676 นางสาววรัญญาภรณ� หลีหนุด
63153018677 นางสาวนินูรฮา มะมิง
63153018678 นายจิรายุ จันทร�ดํารงค�
63153018679 นางสาวศิริลักษณ� มูสิกะปาละ
63153018680 นายประจักษ� ชาละโต
63153018681 นางสาวณัฐสิมา สุริยะ
63153018682 นางสาวอารยา อัลมาตร
63153018683 จ.ส.ต.อรรถกร กาญจโน
63153018684 นายอนันต� หนาเหตุ
63153018685 นางสาวกชกร ข7างแก7ว
63153018686 นางสาวสุภาวดี แสงสุริยา
63153018687 นายป5ยะ สมบุญ
63153018688 นางสาวฮาฟHณี หะยีอาหวัง
63153018689 นางสาวศุภลักษณ� กองสวัสด์ิ
63153018690 นางป5ยนาถ ศรีนาค
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63153018691 นายอัฟฎอลร� หมาดหนุด
63153018692 นางสาวเดียร�นา กาเด็งหะยี
63153018693 นายชนาธิป ล$องเนียม
63153018694 นางเกศินี หวันชิตนาย
63153018695 นางสาวชัสมา เหมือนคิด
63153018696 นางสาวลักขิกา วิไชยเดช
63153018697 ว$าที่ร7อยตรีหญิงพิชชานันท� แก7วบรรฑิต
63153018698 นางสาวปวันรัตน� จันทอง
63153018699 นายนันทวุฒิ สุวรรณาคม
63153018700 นายฤทธิรงค� โนรดี
63153018701 นางสาวป5ยะพร กําเนิด
63153018702 นางสาวสุดาภรณ� บิลโตCะแก7ว
63153018703 นายธิเบต ภักดี
63153018704 นายธีระยุทธ สะตาปอ
63153018705 นายอนุสิทธ์ิ กลางณรงค�
63153018706 นางสาวดารารัตน� วรรณบวร
63153018707 นายธนยศ คําบุญมา
63153018708 นางสาววิลาสิณี จันทร�ช$วย
63153018709 นายธีระพงศ� ทองขวัญ
63153018710 นางสาวจันจิรา ชูอักษร
63153018711 นายวีระพล สุวรรณวงศ�
63153018712 นางสาววันวิสา วรรณมาโส
63153018713 นางสาวสุภาภรณ� สุบาโกย
63153018714 นางสาวรอจิดCะ ดอลCะ
63153018715 นางสาวซูไร มะ
63153018716 นางสาวสุทธิดา ฉิมพาลี
63153018717 นางสาวฟาริสตา มะแซสะเต็ง
63153018718 นางสาวปริศนา หนูเอียด
63153018719 นางสาววิชญาดา สมหวัง
63153018720 นายมัทธรีดี รามันห�สิริวงศ�
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63153018721 นายธนภูมิ หม่ันเจริญ
63153018722 นางสาวมนัสวิน ดําหนู
63153018723 นางสาวฮานีซะห� บินดอเลาะ
63153018724 นายทวีศักด์ิ กาลลักษณ�
63153018725 นายมูฮัมหมัด ดือเรCะ
63153018726 นายพงศกร ชูแก7ว
63153018727 นางสาวโสภาวตี โตะเยาะเตะ
63153018728 นางสาวปวีณ�กร แซ$คู
63153018729 นายภานุวัฒน� ทองแท7
63153018730 นางสาวปDญญาพร สันตะโร
63153018731 นางสาวอรุณเนตร จันทศรี
63153018732 นางสาวสิริมา ชายภักตร�
63153018733 นางสาวฮุสนา บือโต
63153018734 นางสาวมณีลาภ รัตนสิทธ์ิ
63153018735 นางสาวซาอีดะห� ลาเตCะ
63153018736 นางสาวนูรุลอนูซะห� สาและ
63153018737 นางสาวปวีณา คล7ายเลี่ยน
63153018738 นางสาวชลธิสา หัสเกิด
63153018739 นางน้ําเพชร สุขสวัสด์ิ
63153018740 นางสาวสุกัญญา ดุสา
63153018741 นางสาวแสงเทียน แก7วไฟ
63153018742 นายชัยวัฒน� ใจตรง
63153018743 นางสาวชลาลักษณ� สัมฤทธ์ิผล
63153018744 นางสาวนูรีดา มะสาและ
63153018745 นางสาวพรรณนิสา แมลงภู$ทอง
63153018746 นางสาวรอซิหยCะ ลาเตะ
63153018747 นางสาวเจนจิรา ขวัญเก้ือ
63153018748 นางสาวนัชมัส ยะโกะ
63153018749 นายไอศูรย� ภู$เซ$าวาณิชย�
63153018750 นางสาวปรารถนา โซะมณฑา
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63153018751 นางสาวอาปDทมา อาแซ
63153018752 นายอรุณ หมีนหนุด
63153018753 นางสาวโสภิดา แก7วแหร7
63153018754 นางสาวจิรายุทธ ภู$นพกิจ
63153018755 ว$าที่ร.ต.ธรณ�เทพ ชุมผอม
63153018756 นางสาวอัสรา บัวเผียน
63153018757 นางสาวนันทนา สุวรรณพงษ�
63153018758 นายศิวโรจน� ไชยบัญดิษฐ�
63153018759 นายเศรษฐวุฒิ ธรรมโณ
63153018760 นางสาวนูรีซัน บารมีดิง
63153018761 นางสาวดาราณี ด7วงสีเกาะ
63153018762 นางสาววรนันทน� สิทธิชัย
63153018763 นางสาวสริญญา คงสุวรรณ�
63153018764 นางสาวสุณีนาฎ มินชะ
63153018765 นางสาววนิดา จิตรม่ัน
63153018766 นายธวัชชัย เสนอใจ
63153018767 นางสาวอรทัย อิกะศิริ
63153018768 นางสาวสุพัตรา เนาว�ไพร
63153018769 นางสาวมัญชุสา ศรีทองกระจ$าง
63153018770 นางสาวณัฏฐนิข ปุรินทราภิบาล
63153018771 นายอากีฟ ยูโซะ
63153018772 นางสาวนาซีรา รอเสะ
63153018773 นายสุขุม ชุมคง
63153018774 นายมูฮัมหมัด เจCะซอ
63153018775 นายศุภชัย ผลาอาด
63153018776 นางสาวปทิตตา สุวรรณเดชา
63153018777 นางสาวนฤมล เพียรแก7ว
63153018778 นางสาวนูรีซัน ซอแนะ
63153018779 นางสาวจินดา เก้ือสุด
63153018780 นางสาวฟHตรียา ด้ันดี
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63153018781 นางสาวชยาภรณ� ประพิณพาณิชย�
63153018782 นายมูรซาลิน หะยีอับดุลเลาะ
63153018783 นางสาวอามีรา เจCะซู
63153018784 นางสาวนารีต7า สามะ
63153018785 นายผดุงเกียรติ เพชรแก7ว
63153018786 นางสาวนิภาพร แซ$ลี้
63153018787 นางอารีรัตน� แก7วฤทธ์ิ
63153018788 นายวินิจ วงษ�สามาน
63153018789 นางสาวนูรีฮา มะดูสาลี
63153018790 นางสาวกรกนก ดํามี
63153018791 นางสาวอาทิตยา ช$วยบํารุง
63153018792 นางสาวณัฐณิชา เลี่ยนจ7าย
63153018793 นางสาวป5ยนุช รักแก7ว
63153018794 นางสาวปวีณรัตน� ณ พัทลุง
63153018795 นายพิพัฒน� บาวสหัด
63153018796 นางสาวนูรอัยณี กูเดร�ดาเก็ง
63153018797 นายอับดุลรอเซะ ดือราฮิง
63153018798 นางสาวนูรอยฮาน ฮะเด7
63153018799 นายวุฒิชัย จันทิปะ
63153018800 นายพริบอนัมต� สาเหาะ
63153018801 นางสาวรอฮานี กาโฮง
63153018802 นางสาวอัจฉราภรณ� สีทองเที่ยว
63153018803 นางสาวนูรฮายาตี แลเเม
63153018804 นายกัมพล หวานขัน
63153018805 นางสาวจิราภรณ� พ$วงแสง
63153018806 นางสาวนิพัทธา ชุมทอง
63153018807 นางสาวแวนาซีลา แวหะยี
63153018808 นางสาวสุไฮณี สาและ
63153018809 นายมะตาฮา สะหะ
63153018810 นางสาวนูรอัยนี สายสลํา
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63153018811 นายนฤนาท แก7วใจเย็น
63153018812 นางสาวนาซีเราะ มะแอ
63153018813 นางสาวกานต�พิชชา เหลืองสกุล
63153018814 นางสาวอรปรีญา ติงสา
63153018815 นายธัมมะวุฑ ฉิมพิมล
63153018816 นางสาวคนึงนุช บินกะเส็ม
63153018817 นางสาวณิชยา เพ็งจุน
63153018818 นางสาวพัทสุดา เทพคงคา
63153018819 นางสาวชุติมา จันทมณีโชติ
63153018820 นางสาวหทัยรัตน� คงรอด
63153018821 นางสาวกรวรรณ เดชเส7ง
63153018822 นายโกศล สุขเกษม
63153018823 นางสาวศุภลักษณ� วิไลรัตน�
63153018824 นางจืราวรรณ นิ่มแก7ว
63153018825 นางสาวณัฐธยาน� อุตมะมุณีย�
63153018826 นายป5ยะพัฒน� ธนังธีรพงษ�
63153018827 นางสาวกนกวรรณ ภักดีวานิช
63153018828 นางสาวแวนูรีดา แวยูโซะ
63153018829 นายปวริศ มีอ$วม
63153018830 นางสาวกัญณิกา ธานี
63153018831 นางสาวสวรรยา จุลบุตร
63153018832 นางกาญจนา ทรัพย�สิน
63153018833 นางสาวพัชนี ไตรยวงศ�
63153018834 นางสาวปาริยา ทวนดํา
63153018835 นางสาวธนาภรณ� ศรีจันทร�
63153018836 นางสาวธัญสุดา ทองดี
63153018837 นางสาวอาทิตยา เงินเนียม
63153018838 นายมัสลัน สามะ
63153018839 นางสาวสุภณี วุฒิพันธุ�
63153018840 นางสาวสุวรรณา พุทธบัว
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63153018841 นางสาวแวอนิตา แวเด็ง
63153018842 นางสาวมัทรี เหล็มและ
63153018843 นางสาวอาฟHนา มุติรัตน�
63153018844 นางสาวอนีตา ยะ
63153018845 นางสาวกฤติยาภรณ� ดําช$วย
63153018846 นางสาววิมลสิริ เพ็ชรรัตน�
63153018847 นายภราดร ชินวุฒิวงศ�
63153018848 นางสาวศิริวรรณ ไชยสาลี
63153018849 นางสาวอาอีเสาะ เจCะแวสนุง
63153018850 นางสาวชลธิชา เบ็ญฮาหมาด
63153018851 นายณัฏฐกิตต์ิ กลิ่นจันทร�
63153018852 นายกบินทร� ยกอิ่น
63153018853 นางสาวนิติกา พลนะ
63153018854 นางสาวกนกวรรณ นานช7า
63153018855 นางสาวกานต�พจี ถึกงามดี
63153018856 นางสาวจริยา หนูศิริ
63153018857 นางสาวสิริขวัญ สุวรรณโณ
63153018858 นายอาหมัด เบญยาลี
63153018859 นางสาวนูร�สาลีฮาห� บินนาแซ
63153018860 นางสาวณัฐชยา สุวรรณอ$อน
63153018861 นายณัฐวุฒิ พรหมประสาท
63153018862 นางสาวชนกานต� อินทวิรัตน�
63153018863 นางสาวเรือนอรุณ ศิริพรประสิทธ์ิ
63153018864 นางสาวนูรไอนี มะตีเยาะ
63153018865 นางสาวนวลอนงค� สีทองเที่ยว
63153018866 นายธรรมศักด์ิ ชอบธรรม
63153018867 นายอาลี เบ็ญดูโสะ
63153018868 ว$าที่ร7อยตรีสังข�เกียรติ สุขเกษม
63153018869 นางสาวณํฐสิมา เส็มสัน
63153018870 นายชนาธิป จันเพ็ญ
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63153018871 นายจิรฤทธ์ิ บุญช$วย
63153018872 นางสาววีรวัลย� สุวรรณรัศมี
63153018873 นางสาวอรวรรณ กกแก7ว
63153018874 นางสาวซัลวานี สะมาแอ
63153018875 นางสาวไซเราะห� ดามะ
63153018876 นางสาวสุพรรณษา จันทรักษ�
63153018877 นายณัฐวุฒิ แยนา
63153018878 นางสาวรอฮานา เจะหามะ
63153018879 นางรตชรินทร� พูนสิน
63153018880 นางสาวรอปHอะห� หะยีอาแว
63153018881 นายภานุวัฒน� ทองแกมแก7ว
63153018882 นายชวกร อาจณรงค�
63153018883 นายชิญกฤช แจ7งยอดน7อม
63153018884 นายอัทธ�พงศ� ชูวิจิตต�
63153018885 นางสาวกาญจนา อุปถัมภ�
63153018886 นางสาวมณีวรรณ ชูสุวรรณ
63153018887 นายสุริยา ปานสงฆ�
63153018888 นางสาวสิวาภัทร� สงสุริยา
63153018889 นายจักรกฤช มุสิกชาติ
63153018890 นางสาวฉัตรชฎาพร พหุลรัตน�
63153018891 นางสาวอาซียะ เจCะมะ
63153018892 นางสาวมุกดาภรณ� เดชะ
63153018893 นายนพดล ช$างดี
63153018894 นางสาวรุสนี เหย็บหนุด
63153018895 นางสาวศิริขวัญ เอียดยีสะอิ
63153018896 นางสาวกนกพร มณเทียรสุภา
63153018897 นายยุทธนา ชะนีทอง
63153018898 นายศุภวุฒิ เปHXยมเจริญสุข
63153018899 นางสาวกนกพร อ$อนดี
63153018900 นางสาวชนาธินาถ กุ$มประสิทธ์ิ
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63153018901 นางสาวอัสมูนี อิสสะมะแอ
63153018902 นางสาวปองกานต� ม่ันใจ
63153018903 นายสาคร แก7วเพ็ชร
63153018904 นายอิสมาแอน ตามาต
63153018905 นายกิตติพงศ� พรหมเทพ
63153018906 นางสาวทัศนีย� สุวรรโณ
63153018907 นางสาวเกวลี นารีนุช
63153018908 นางสาวยามีลCะ วานิ
63153018909 นางสาวบุญปวี จันทร�จะนะ
63153018910 นางสาวอาซียา ยีสมัน
63153018911 นางสาวตอยีบะห� แลเมCาะ
63153018912 นายธีระพงศ� สมนึก
63153018913 นายสุรเชษฐ� จันทรัตนะ
63153018914 นางสาวนัสรี เจCะอุบง
63153018915 นายชนาธิUป พัสดุสาร
63153018916 นายนัฐวุฒิ แซุ$อุ$ย
63153018917 นางสาวอนงนุช ปลอดขํา
63153018918 นายนิฮัมซี เจCะอาแซ
63153018919 นายมนูญ คนไหว
63153018920 นางสาวฑิมพิกา ฉันสุก
63153018921 นางสาวพาซีลCะ ฮามะ
63153018922 นางสาวอินทุอร ยืนยง
63153018923 นางสาวนิตยา เบCUญจดารา
63153018924 นางสาววัลลภา ธรรมรัตน�
63153018925 นายคุณานนต� อวะภาค
63153018926 นางสาวธัญกมล จันทร�แนม
63153018927 นายสราวุธย� แก7วสําอางค�
63153018928 นายอนัส อาแว
63153018929 นางสาวซารีนา บินรัตแก7ว
63153018930 นายอนัส อีแต
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63153018931 นางสูวายบCะ มูซิตาปH
63153018932 นางสาวฟาตีฮะ ลอเซ็ง
63153018933 นางสาวจิรนันท� สุวรรณสิงหราช
63153018934 นางสาวฐานิตา จันทรัตน�
63153018935 นางสาวศวรรยา นิลทจันทร�
63153018936 นางสาวรอยยัน ยายอ
63153018937 นางสาวนูรียา เด$นดารา
63153018938 นางฟายูรา โสภา
63153018939 นางลักขณา ชูรัตน�
63153018940 นางสาวตรีทิพย� ขํานอง
63153018941 นางสาวฮาดียา สันสบู$
63153018942 นางสาวนัสรีน จาหลง
63153018943 นายธวัชชัย มณี
63153018944 นางสาวศิริลักษณ� เพ็งศรี
63153018945 นางสาวสุวนันท� ธรรมสุโข
63153018946 นางสาวทิพย�อักษร ชูชัยศรี
63153018947 นายสาธิต รงรักษ�
63153018948 นางสาวสุทธินันท� แสงเงิน
63153018949 นางสาวนาซีลา มุซ๊ิ
63153018950 นางสาวจิราวรรณ รัตนใหม$
63153018951 นางสาวสุลฟา แซลีมา
63153018952 นายเอกฤทธ์ิ อินทอง
63153018953 นายรุสกี หมุดแหลCะ
63153018954 นายวีรภัทร มีเสน
63153018955 นางสาวปารีณา สุขลิ่ม
63153018956 นางสาวสาธินี เลื่องอรุณ
63153018957 นางสาวสาธิยา ไพรพฤกษ�
63153018958 นายอพันดี อูมา
63153018959 นางสาวจิราวรรณ คงแก7ว
63153018960 นางสาวสไอนิง แซมะแซ
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63153018961 นางสาวพนิตา เศษคง
63153018962 นายภัทธาวุธ คชรัตน�
63153018963 นางสาวมณฑิรา กุลนิล
63153018964 นางสาวมัชนี สาแมงอ
63153018965 นางสาวชูฮาดา การังงัน
63153018966 นางสาวมนัสชนก ไหมจุ7ย
63153018967 นางสาวรอปHเสาะ ฮะแว
63153018968 นางสาวกรรณิการ� นวลบุญ
63153018969 นายอับดุรเราะฮ�มาน เจCะเลาะ
63153018970 นางสาวจิราพร ชุมนุม
63153018971 นางสาวสลิลทิพย� หนูนุ$น
63153018972 นางสาวมาริสา ชายโล7ง
63153018973 นางสาวชนากาญจน� บัวอ$อน
63153018974 นายณัชพล อุดมรัศมีอภิกุล
63153018975 นางสาวฮิลมาน ยูโน
63153018976 นายศุภอรรถ บาลทิพย�
63153018977 นางสาวเบญจวรรณ รัศมีสมศรี
63153018978 นางสาวชัชชญา เหมรา
63153018979 นางกัณฑิมา สุทธการ
63153018980 นายมูฮําหมัด ดิงพะแน
63153018981 นางสาวนูรูฮาซีกีน บินสตอปา
63153018982 นางสาวปริณาห� ชัยทิพย�
63153018983 นางสาวนิธิกานต� บุญสนิท
63153018984 นางชรินรัตน� ชํานาญนา
63153018985 นายพัฒนศักด์ิ จิรปDญญาพงศ�
63153018986 นางสาวนาวาล วายีกอ
63153018987 นายนารอดี สุบาโกย
63153018988 นางสาวศุภลักษณ� รอดพิรุณ
63153018989 นางอมรรัตน� เกียรติไพบูลย�
63153018990 นางสาวมารียCะ มะอาลา
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63153018991 นางสาวณัฐนิชา สุขแก7ว
63153018992 นางสาววิกาวี หมวดสง
63153018993 นางสาวจันทโรทัย พรหมจันทร�
63153018994 นางสาวมุกดา ทองมุณี
63153018995 นางสาวนัฐกานต� คงรักษา
63153018996 นายวิษณุ ขาวเรือง
63153018997 นายอับดุลฮาซิ สุหลง
63153018998 นางสาวจุฑามาศ เพ็ชรสง
63153018999 นางสาวไซตน อิสมาแอ
63153019000 นางเยาวภา สองแก7ว
63153019001 นางสาวนัสวดี ทองปาน
63153019002 นางสาวมาซีเตาะห� เจะหะ
63153019003 นายกฤษณะ อิสรโชติ
63153019004 ว$าที่ ร.ต.หญิงเปรมฤดี สงเมือง
63153019005 นางสาววันทนีย� องสารา
63153019006 นางสาวณัฎฐธิดา สมบูรณ�
63153019007 นางสาวสิราณี ศรีเกตุ
63153019008 นางสาวซูรีดา โซะมCะ
63153019009 นางสาวสุไหม มัจฉาวานิช
63153019010 นายยาการียา เจะหลง
63153019011 นายวัชรินทร� จันทรัตน�
63153019012 นางสาวแวไลลา แวหะยี
63153019013 นางสาวป5Xนภัทรา จรัสแสงวัฒนา
63153019014 นางสาวสุรัญญา บุษบงไพฑูรย�
63153019015 นางจิรกาญจน� พายุหิน
63153019016 นายศาสตราวุธ เก้ือคลัง
63153019017 นายมะฮ�ดี มะลี
63153019018 นางสาวสุธิษา ศรีนาค
63153019019 นางสาวปาริฉัตร ชูพูล
63153019020 นางสาวกฤติกา หนูเครา
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63153019021 นางสาวกฤติกา เพชรสกุลวงศ�
63153019022 นางสาวนูรมา มูณี
63153019023 นางสาวศิริวรรณ เก้ือก$อบุญ
63153019024 นางสาวศุภญา ดีเมฆ
63153019025 นางสาวกวิสรา สิขะโต
63153019026 นางสาวจิราพร เดชะ
63153019027 นางสาววรางคณา ปD[นม$วงแดง
63153019028 นางสาวทิพย�สุดา เซ$งลั่น
63153019029 นางสาวพรรณพัชร แซ$ต้ึง
63153019030 นางสาวรัชนีกร สมสู$
63153019031 นางสาวกัณฐาภรณ� จรูญแก7ว
63153019032 นางสาวมณีรัตน� เวียงหงษ�
63153019033 นางสาวพัชรี เพชรไชย
63153019034 นางสาวอนงนาฎ จันทร�จําปา
63153019035 นางสาวรัตนา คงมี
63153019036 นางสาวสุบัยดะ ทับทุ$ย
63153019037 นางสาวพัชริดา ทองเจริญ
63153019038 นางสาวรุสซารีหมCะ ลาเตะ
63153019039 นางสาววรรณฤดี บุญแนบ
63153019040 นางสาวฟDตฮียะห� แมเราะ
63153019041 นางสาวหัทยา เจริญชีพ
63153019042 นางสาวมาวาดดะฮ� หะเด็ง
63153019043 นางสาวเสาวลักษณ� สุขพรหม
63153019044 นางสาวจุฑรัตน� อินทโน
63153019045 นายไฟซอล เตCะยานิง
63153019046 นายพงศ�พิสิฐ ถ$ายพงษ�
63153019047 นางสาวฟารีซา กะนาเปะ
63153019048 นางสาววิชญาดา บุญให7
63153019049 นายสัฟวัน แปเราะ
63153019050 นายจิระวิน ด7วงขาว
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63153019051 นายวรพจน� ศิริไพศาล
63153019052 นางปรีชญา สุวรรณหอม
63153019053 นางสาวสุรลักษณ� กลับทอง
63153019054 นางสาวเกศกนก วุ$นบัว
63153019055 นางสาววรันธร ชีวรัฐอุทัยวงศ�
63153019056 นางสาวอภิญญา ศรีพันธ�
63153019057 นางสาวภัทรานิษฐ� กําเนิดดี
63153019058 นางสาวปนัดดา ดอเลCาะ
63153019059 นางสาวสุภาวดี ช$วยมณี
63153019060 นายฮัมดี กะจิ
63153019061 นางสาวสิราวรรณ กาวชู
63153019062 นางสาวอุษณีย� มะเกะ
63153019063 นางสาวอัสมาอ� สาหรี
63153019064 นางสาวอรอนงค� ผดาศรี
63153019065 นางสาวปริชาติ ศรีรองคต
63153019066 นางสาวสุธาศิน นิลเพชร
63153019067 นายศุภชัย พุทธโร
63153019068 นางสาวซูฮัยลา หะยีหามะ
63153019069 นางสาวนาเดียร� วาโด
63153019070 นางสาวเบญจวรรณ อินไชยทอง
63153019071 นางสาวสุรัตน�วดี หนูราม
63153019072 นายอัฟนัน ยะโกะ
63153019073 นางสาวกันยารัตน� หนูด7วง
63153019074 นางสาวชนัญชิดา สุนทะโก
63153019075 นางสาวณิชนันทน� เดชทองคํา
63153019076 นางสาวซุไรดา ลาหิง
63153019077 นางสาวปรารถนา ยอดขยัน
63153019078 นางสาวศิริรักษ� บุบผาวาสน�
63153019079 นางสาวสุไฮลา ดือเลCะ
63153019080 นายอิควาน มาหะ
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63153019081 นางสาวอัณศยา ตุกวุ$น
63153019082 นายชยพล ทองรุด
63153019083 นางสาวสราวรรณ และหวัง
63153019084 นางสาวบุศราภรณ� พรหมทอง
63153019085 นางสาวจุฬาลักษณ� แซ$จุ$ง
63153019086 นางสาวจิธาการณ� ธีระกุล
63153019087 นายวชิรนนท� พูลสวัสด์ิ
63153019088 นางสาวอามีนา หมาดทิ้ง
63153019089 นายรุสดี สะแลมัน
63153019090 นางสาวธันยพัต วรรณละออง
63153019091 นางสาวอาตีกะ แวเงาะ
63153019092 นางสาววรารัตน� แก7วชนะ
63153019093 นางสาวอัจจิมา จิรกวิน
63153019094 นางสาวกรขจี ปาฐะสุวรรณ
63153019095 นางสาวอรชนก ราษแก7ว
63153019096 นางสาวอามาลีนา อาแว
63153019097 นางสาวนูรีมาน มะลุโบะ
63153019098 นางสาวพิมผกาญจน� พิมพ�ทอง
63153019099 นางสาวพจนารถ กิมาคม
63153019100 นางสาวณัฐชา เพชรน7อย
63153019101 นางสาวนฤมล คล7ายสมบัติ
63153019102 นายอับดุลซอมะ ปาแดปูเตะ
63153019103 นายภานุมาศ พูลสวัสด์ิ
63153019104 นายชัยพร คงทอง
63153019105 นางสาวขวัญนภา อาจเส็ม
63153019106 นางสาวซัลวา บินสลาม
63153019107 นางสาวบงกชชนก จิตคํานึงพงศ�
63153019108 นางสาวปDญชริตา นะแหละ
63153019109 นายปณิธิ บัวทอง
63153019110 นางสิดาพร ศรีรุจี
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63153019111 นางสาวลลิตา และตี
63153019112 นางสาวนูรบานี ดาหามิ
63153019113 นางสาวอารียา สรรพกิจผล
63153019114 นางสาวอดิศา แก7วมณี
63153019115 นางสาวธัญวรัตม� คงเอียด
63153019116 นางสาวภัสราพร ไทยกลาง
63153019117 นางสาวฮูสนา ดือรามิง
63153019118 นายซาระฮัน ปูลา
63153019119 นางสาวธีรารัตน� บุตรทอง
63153019120 นางสาวกัลยรัตน� ฤทธ์ิหมุน
63153019121 นายวรลภย� โหมดแหละหมัน
63153019122 นายเเวมารูดิง มามะ
63153019123 นางสาวฮาอีละห� ยูโซะ
63153019124 นางสาวไซดานี บือราเฮง
63153019125 นางสาวนิตศรา คงนุกูล
63153019126 นางสาวนุสรา นวลละออง
63153019127 นางสาวป5ยะนุช ปD[นทวี
63153019128 นางสาวสารีนา หนิแมเรCาะ
63153019129 นางสาวเปาซียะ บาเหะ
63153019130 นางศศิพรรณ เพชร�รัตน�
63153019131 นางนิตยา เหนียวย7อย
63153019132 นางสาวปภาพัฒน� เสียงหล$อ
63153019133 นางสาววิลาสินี รักผอม
63153019134 นางสาวสมฤดี จงรักษ�
63153019135 นางสาวสุพรรษา เนียมรินทร�
63153019136 นางสาวนิดาลิยา เมเฮ
63153019137 นางสาวทรรศชล บุญสุข
63153019138 ว$าที่ ร.ต.หญิงสินีนาฏ เรืองพรหม
63153019139 นายดนุสรณ� สุทธิโพธ์ิ
63153019140 นายสุทธิเกียรติ ศิริวรรณ
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63153019141 นายอชิตพล สวัสด์ิ
63153019142 นางสาวลักษมี หีมโตCะเตCะ
63153019143 นางสาวนันทนา ตาเซCะ
63153019144 นางสาวกมลรัตน� ด7วงเอียด
63153019145 นางสาวสุณีรัตน� จินดาดวง
63153019146 นางสาวปฏิญญา มุขสิกรังษี
63153019147 นางสาวเนาวรัตน� พันธ�พงศ�
63153019148 นางสาวเรวดี นวลจริง
63153019149 นางสาวเบียร� ทิวะโร
63153019150 นางสาวเจนจิรา บุญฤทธ์ิ
63153019151 นางสาวธนพันธ� นิตย�โชติ
63153019152 นางสาวจริยา ยามูยีมะ
63153019153 นางสาวอุมาพร รัตนขวัญ
63153019154 ว$าที่.ร.ตสุกัณฑ� บินสือแม
63153019155 นายเสรี จุลิวัลลี
63153019156 นางสาวมณีรัตน� หนูแจ7ม
63153019157 นางสาวสิริรดา ทองรักษ�
63153019158 นายซูฮัยมีย� มะเระ
63153019159 นางสาวจิดาภา อวะภาค
63153019160 นางสาวอภิษฎา จันทนันท�
63153019161 นายอานาวิน เจะมะ
63153019162 นายณรงค�ศักด์ิ เซ่ียมก้ัง
63153019163 นางสาวสุภาวดี กมลกลาง
63153019164 นางสาวยุพิน แก7วประถม
63153019165 นายธนดล จันทวงศ�
63153019166 นางสาวบูไรดะห� เจะหลง
63153019167 นางสาววชิราภรณ� จิตต�สุวรรณ
63153019168 นางสาวธนิษฐา โปนุ7ย
63153019169 นางสาวเกศริน บินสัน
63153019170 นายจตุรงค� ชนะกาญจน�
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63153019171 นางสาวมัสนีย� มะแซ
63153019172 นางสาวราตรี ชูรัตน�
63153019173 นางสาวสิริมา คงจันทร�
63153019174 นางสาวญาสุมินทร� ทองโอ
63153019175 นางอาภรณ� ทองด7วง
63153019176 นายพอพล รักด7วง
63153019177 นางสาวอธิตติญา รักธรรม
63153019178 นางสาวณัฐกานต� พรหมอินทร�
63153019179 นายทศพร คงสุขนิรันดร�
63153019180 นายสุรชัย อินดี
63153019181 นางสาวชลลดา อ$อนรอด
63153019182 นางสาวสุนิสา ชาวสวน
63153019183 นางสาวกฤติกา ชูดวง
63153019184 นางสาวอรศิริ เกลี้ยงช$วย
63153019185 นางสาวปริชาติ แก7วห$อทอง
63153019186 นางสาวณัฏฐ�ธัญศา สายสมุทร
63153019187 นายอิมรอน สุปDตติ
63153019188 นายอฑิยะ วงศ�ศิลปK
63153019189 นางสาวเสาวลักษณ� หงCะหลี
63153019190 นางสาวณิชกานต� ชูเชิด
63153019191 นางสาวพิมพ�ชนก แก7วพิทักษ�
63153019192 นางสาวอาทิตยากานต� คงเกลี้ยง
63153019193 นายมูฮัมหมัดคาน โอราสะมันนี
63153019194 นายอับดลฆอนี หลีเจริญ
63153019195 นางสาวอัสตูรอ อาหลัง
63153019196 นางสาวพัชรียา ขุนจันทร�
63153019197 นางสาววิวรรณทิพย� เดชะ
63153019198 นางสาวบุษกร กาญจโนภาศ
63153019199 ว$าที่ร.ต.หญิงอาทิตยา บัวทอง
63153019200 นางสาวสาวิณี ประสานพันธ�
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63153019201 นายกิตติชัย คงร$ม
63153019202 นางสาวกานต�พิชชา บุญโญ
63153019203 นางสาวณัฐสุดา ปรีชา
63153019204 นางสาวจันจิรา ฮะหมัด
63153019205 นางสาวเสาวลักษณ� มุสิกรังศรี
63153019206 นางสาวป5ยพัชร� เสริมเกียรติวัช
63153019207 นางสาวศิริธร บูรณธร
63153019208 ว$าที่ร.ต.หญิงผกามาศ มณีโชติ
63153019209 นางสาวอัสมา ยาเหล
63153019210 นางสาวสกาวเดือน จันทร�พุ$ม
63153019211 นางสาวปริยากร ชฎากรณ�
63153019212 นางสาวกันยารัตน� คงเมือง
63153019213 นางสาวสิริเกต นกรู7รัก
63153019214 นางสาวณัฏฐา สุวราช
63153019215 นางสาวนิซารีนา ยูนุ
63153019216 ว$าที่ร7อยตรีหญิงศิราวดี ศิริรัตน�
63153019217 นางสาวมุนา อ7าสะกะละ
63153019218 นายจิระศักด์ิ อุปมัยรัตน�
63153019219 นางกาญจนา อุปถัมภ�
63153019220 นางสาวฟารีดา ปDงหลีเส็น
63153019221 นายวันยูสรี เจะซู
63153019222 นางสาวซีฮัน สมาแฮ
63153019223 นางสาวจุติมา ศรีสะอาด
63153019224 นางสาวณัฐรดี ชูอินทร�
63153019225 นางสาวปDญญกันย� ชีวะพันธ�
63153019226 นางสาวปDทฌิมา แซ$จ๋ิว
63153019227 นางสาวสุภาวดี ศรีทวี
63153019228 นางสาวธัญพร วังทะพันธ�
63153019229 นางสาวภัทรวดี ดิษฐะ
63153019230 นางสาวมารีนาร� เจCะสะอิ
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63153019231 นายซัฟฟูวัน ตันหยงวารี
63153019232 นางสาวบุปผรัตน� ลอยจ๋ิว
63153019233 นางสาวสิตานันท� เขียดนิล
63153019234 นางสาวอามารีนา สะมะแอ
63153019235 นายรอญี เจCะแว
63153019236 นายพีรวัฒน� นิ่มนวล
63153019237 นายอัรชัต โชคชัย
63153019238 นางสาวมธุรส สุขปลอด
63153019239 นางสาววรางคณา ลายทิพย�
63153019240 นางสาวนินาจีฮะ บูรณะอํามาตย�
63153019241 นางสาวประภาสิริ พานุรัตน�
63153019242 นางสาวแพรวพรรณ เพ็ชรรัตน�
63153019243 นางสาวนาซีพCะ ดือราเซะ
63153019244 นางสาวสุดารัตน� ดีวิจิตร
63153019245 นางสาวพรสุดา เส7งอิ้ว
63153019246 นางสาวนูรอาซีกิน รอแม
63153019247 นางสาวชนากาญจน� ช7างนวล
63153019248 นางสาววราภรณ� ชูแก7ว
63153019249 นายอมเรศ อํามาตี
63153019250 นางสาวอวาติฟ บากา
63153019251 นายศุภชัย อินสุวรรโณ
63153019252 นางสาวสุธิดา สันเกาะ
63153019253 นางสาวกมลชนก สาและ
63153019254 นางสาววนิดา อาแว
63153019255 นางสาวธิคณา ทวีรัตน�
63153019256 นายธวัฒชัย ศึกหาญ
63153019257 นายวรานนท� เจะโสCะเจะหลี
63153019258 นางสาวเสาวลักษณ� ชูช$วย
63153019259 นางสาวสุธารัตน� หมีแดง
63153019260 นางสาวนูรฮานานี แวมะ
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63153019261 นางบุศรา อาแซ
63153019262 นายจตุพล ศรประสิทธ์ิ
63153019263 นางสาวณัฐกานต� โตCะเส็น
63153019264 นายศักดินนท� จิตม่ัน
63153019265 นางสาวประสิตา ขุนฤทธิรงค�
63153019266 นางสาวขนิษฐา วรรณดี
63153019267 นางสาวหนึ่งฤดี หวังหย่ัง
63153019268 นางสาวชฎาพร ไชยวรณ�
63153019269 นางสาวฮามีลา เมเฮ
63153019270 นางสาววริสรา ศรสิทธ์ิ
63153019271 นางสาวปาณิสรา โครธาสุวรรณ�
63153019272 นายอลิคานดา โตCะมิง
63153019273 นางสาวนลัทพร หมวดจันทร�
63153019274 นายมะนาเซ อาแวเตะ
63153019275 นางสาวกชกร ฟDกสุวรรณ
63153019276 นางสาวเมธาวี รัตนกาย
63153019277 นางสาวฮัสหมะ เจะแว
63153019278 นายอัซมีน ลอมา
63153019279 นางสาวจิราพร เรืองยังมี
63153019280 นางสาวสารีฮCะ ชายเรCะ
63153019281 นางสาวอาลีสา เจะเลาะ
63153019282 นางสาวกาญจนมาศ ทองพลับ
63153019283 นางสาวสาลิณี ขุนทอง
63153019284 นางสาวอธินี โชติยานนท�
63153019285 นางสาวสุดารัตน� บุตรจริยะ
63153019286 นายอรรถกร ร$มแก7ว
63153019287 นางสาวหนิอัสมานี เดหนิ
63153019288 นางสาวฐิติรัตน� ว$องพิสิฐคุณ
63153019289 นางสาวอรญา ชูแก7ว
63153019290 นายพงศกร อั้นทอง
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63153019291 นางสาวเจนจิรา จริงจิตร
63153019292 นางสาวธพรรษศมล พันธุรัตน�
63153019293 นายโนร�อัสลัน อูมา
63153019294 นางสาวอาตีกะห� จิสา
63153019295 นางสาวนูรีมาลย� ลาเตCะ
63153019296 นางสาวกัทลี ไชยสนสวัสด์ิ
63153019297 นางสาวดัชนีดาว ศุภโชควารี
63153019298 นางสาวศศิมา ยอดศิลปK
63153019299 นางสาวสุทธิมา อุ$นสร
63153019300 นางสาวเกศรายา เส7งซ7าย
63153019301 นางสาวนาบีละห� สะมะแย
63153019302 นางสาวภัณฑิลา ศรีไพบูลย�
63153019303 นางสาวรวิษฎา สุวรรณ
63153019304 นายอลัน สาดีน
63153019305 นายธนวัฒน� อริยะพงศ�
63153019306 นางสาวอัลวานีย� มะนุง
63153019307 นายฟ5ตกรี เซ็งกะชรี
63153019308 นายอิสมาแอล เตบสัน
63153019309 นางสาวนิลดา หม่ันเพียร
63153019310 นายมะรูดี อาลี
63153019311 นางสาวเกวลี เล$งพรม
63153019312 นางสาวนิตยา พยายาม
63153019313 นางสาวศุภกานต� ขุนราม
63153019314 นายอนุพงศ� ไหมเหมือน
63153019315 นางสาวสุภาวีร� นิลอินจันทร�
63153019316 นางสาวพิชฎา พัตรพักตร�
63153019317 นางสาวเสาวลักษณ� ชูแก7ว
63153019318 นางสาวจุฬามณี พรหมทอง
63153019319 นางสาวรุจิรดา สุขสว$าง
63153019320 นางสาวสราวดี สุวรรณชาตรี
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63153019321 นายจักรอรุณ ฉ้ิมงาม
63153019322 นางสาวฉวีวรรณ ทวีรัตน�
63153019323 นางสาวนันทญา บุญจันทร�
63153019324 นางดรุณี แสงจันทร�
63153019325 นางสาวภัทรพร แก7วเพชร
63153019326 นางสาวดารณี กุลหลัก
63153019327 นางสาวเยาวลักษณ� ชาติทอง
63153019328 นางสาวนริศรา แก7วกับบัว
63153019329 นางสาวณาริน นะสุบง
63153019330 นางสาวนัสรี ยีสาและ
63153019331 นางสาวฮัสเมาะ กาแบ
63153019332 นายฉัตรชัย หนักแดง
63153019333 นางสาวนุชรีย� ทองสม
63153019334 นางสาวกันทรากร ช$วยเรือง
63153019335 นายณฐกร สุวรรณโณ
63153019336 นายบุญญฤทธ์ิ ชูจร
63153019337 นายรัฐศาสตร� ทิ้งผอม
63153019338 นายอุสมาน รอแปอิง
63153019339 นางสาวพิมพ�พร คําฟู
63153019340 นางสาวอารีรัตน� ชีวพัฒนพิบูลย�
63153019341 นางสาวนฤภรณ� หมุนแทน
63153019342 นางสาววาสนา เพ็ชราการ
63153019343 นางสาวนูรตัสณิม อุเซ็ง
63153019344 นางสาวซัลวา ขาโฮง
63153019345 นายณฐกร พรหมวิกร
63153019346 นางสาวอังคณา อินทะจันทร�
63153019347 นายมันซูร สมัด
63153019348 นางสาวนภาพร เพชรศรีจันทร�
63153019349 นายทศพร สุวรรณโณ
63153019350 นายภาสกร ไชยทอง
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63153019351 นางสาวนารีรัตน� ชูช$วย
63153019352 นางสาวปวันรัตน� สุขสบาย
63153019353 นางสาวซอฟาวาตี วาโยCะ
63153019354 นางสาวนิศารัตน� ทองสกุล
63153019355 นางสาววรุณรัตน� ใจสมุทร
63153019356 นางสาวนุรอาซียะห� แวอุเซ็ง
63153019357 นางสาวกัญญาวีร� ไชยชนะ
63153019358 นางสาวชลธิชา พุฒจอก
63153019359 นายธีรัช นิสอน
63153019360 นางสาวนูรอัยนี หะยีนาแว
63153019361 นางสาววรนุช ด$านเท$ง
63153019362 นางสาวนุรหาวาตี ดือเลCาะ
63153019363 นางสาวป5ยวรรณ ศิริศุภนนท�
63153019364 นางสาวณัฐสุดา แก7วร$มวัน
63153019365 นายยสินทร กลิ่นนวล
63153019366 นายเสกสรรค�  ีรอฮิง
63153019367 นางสาวชฎาพร แซ$อึ่ง
63153019368 นางสาวรัตนวดี ขุนนัดเชียร
63153019369 นายโยธิน อุไรรัตน�
63153019370 นางสาวบัวหลวง ศักด์ิศรีนาวา
63153019371 นางสาวพนัดดา ตาแก7ว
63153019372 นายณัฐภัทร สมคิด
63153019373 นางสาวก่ิงกาญจน� หนูแปSน
63153019374 นายสุพจน� มาวัง
63153019375 นางสาวพัณณิตา นุ7ยด7วง
63153019376 นางสาววานิสา เกษา
63153019377 นางสาวปาณิศา ฤทธิภักดี
63153019378 นางสาวธนิชา ดลกิตติกุล
63153019379 นางสาวธีร�วรา สถิตย�ภูมิ
63153019380 นางสาวภัทราพร การามหิโต
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63153019381 นางสาวสิริพร เรืองเพชร
63153019382 นางสาวพัชรทิพย� คงเมือง
63153019383 นางสาวนิรัตติยา หะยียามา
63153019384 นางสาวจิรัชญา ศรีสะกูล
63153019385 นางสาวนูรมี ยะโกะ
63153019386 นายวีระยุทธ ภู$ทองคํา
63153019387 นางสาววนิดา หลําเหรCะ
63153019388 นางวันวิสาข� ดําสะอาด
63153019389 นายรัฐนันท� หิรัญสาลี
63153019390 นางสาวสุชัญญา บุษบก
63153019391 นางสาววีรวรรณ ปูหยัง
63153019392 นางสาวทักษพร เพชรสุวรรณ
63153019393 นางสุวิมล คชวงศ�
63153019394 นางสาวอิษยา บุญสุวรรณสกุล
63153019395 นางสาวอุษณี เเสงอําไพ
63153019396 นายฮาฟHซัน วาเงาะ
63153019397 นายรุสลี อีแมดือเระ
63153019398 นางสาวศุภวรรณ� นวลละออง
63153019399 นางสาวอ7อมวดี ดิสสระ
63153019400 นางสาวรัชนีภรณ� แก7วสมบูรณ�
63153019401 นายอิลยาส อะลีหะ
63153019402 นายนิพนธ� ช$วยชาติ
63153019403 นางสาวฟ5รดาวส� ซาติ
63153019404 นายอานนท� เมืองแก7ว
63153019405 นางสาวศุภลักษณ� เยาว�ดํา
63153019406 นายพงศกร ชูช$วยคํา
63153019407 นางชไมพร อินขาว
63153019408 นางสาววิลาวัณย� เดิมนุ$น
63153019409 นางสาวจารุวรรณ สุขคุ7ม
63153019410 นายภาสกร สวัสดิรักษา
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63153019411 นางสาววรรณ เพ็ญ หมวดเพชร�
63153019412 นายวีรภัทร มณีรัตน�
63153019413 นางสาวพิชญา ศรีคงคา
63153019414 นายเอกชัย ศรีสุวรรณ
63153019415 นายมานูร น7อยทับทิม
63153019416 นางกนิษฐา โพธิวิจิตร
63153019417 นายวรกร สายทอง
63153019418 นางสาวอาริยะ ดินแดง
63153019419 นายนุกูลรัตน� หนูนิ่ม
63153019420 นางสาวนิลุบล เชื้อศรีชัย
63153019421 นางสุณิสา พลชยะกุล
63153019422 นางจันทณีย� ดอเลาะ
63153019423 นายชวนชนะ บุรณนานนท�
63153019424 นางสาวอภิชญา ดํามุณี
63153019425 นางสาวก่ิงทอง คงแก7ว
63153019426 นายถาวะรา บัวชุม
63153019427 นางสาวกรรณิการ� อิภา
63153019428 ว$าที่ ร.ต.ธนพล นาวารัตน�
63153019429 นายอัฟฟDนดี ยามา
63153019430 นางสาวศิริลักษณ� ทองศรี
63153019431 นางสาวนูรายนี บือราเฮง
63153019432 นางสาวโซเฟHยร� กอร�เดร�
63153019433 นางสาวรุสนีดา วามิง
63153019434 นางสาวยุวดา ทองหลิม
63153019435 นายนิธิพิชญ� แก7วนะ
63153019436 นายณัฐพงษ� สู$สม
63153019437 นายอุดมศักด์ิ พันธุ�ช$วง
63153019438 นายฮาริส อีแต
63153019439 นางสาวณัฐสิมา ศักดิรัตน�
63153019440 นางสาวอัญมณี ดําจ$า
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63153019441 นางสาวอรกัญญา แซ$ลุก
63153019442 นางสาวลตีฝ]ะ หลังจิ
63153019443 นางสาวอามีนะห� สาเมCาะ
63153019444 นางสาวพรชนก พูนศิลปK
63153019445 นายสรวิศ สุนทรรักษ�
63153019446 นางสาวอังคณา ปSอมสกุล
63153019447 นางสาวพรพิมล รุ$งเรือง
63153019448 นางสาววิลัยวรรณ สุวรรณจันทร�
63153019449 นางสาวสุดารัตน� ปD[นทอง
63153019450 นางสาวขนิษฐา หนูแสง
63153019451 นางสาวนูอานี เระเบ็นหมุด
63153019452 นางสาวซาวียะห� สาเหาะ
63153019453 นางสาวซาอาดียะห� ยูโซCะ
63153019454 นางสาวกรรณิการ� สังข�แก7ว
63153019455 นางสาวนิอัมรีน$า สุไลมาน
63153019456 นายฮาเรฟ แวดอเลาะ
63153019457 นางสาวอนุสรา เสถียร
63153019458 นางสาวปฐมาวดี มณีรัตน�
63153019459 นางสาวไซนุน บินอับดุลลา
63153019460 นายบรรณสรณ� สงชู
63153019461 นางสาวศิถิเพ็ญ สุวรรณชาตรี
63153019462 นางสาวพิมพ�มภา นิสโร
63153019463 นางสาวซอเฟHย สะนิ
63153019464 นางสาวเรวดี เพชรศรี
63153019465 นายอูไบดี สาและ
63153019466 นางสาวแสงทิพ วรรณโร
63153019467 นางสาวนัจมี เลเด็น
63153019468 นายจักรพงศ� ชนาชน
63153019469 นายอภิชาติ สุขเสนา
63153019470 นายสหรัฐ สังข�ทอง
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63153019471 นางสาววิราวรรณ บัวศรี
63153019472 นางสาวฮัซมี วาเละ
63153019473 นางสาวดาราวลี หนูทิพย�
63153019474 นางสาวทิพย�ธิดา แก7วพินิจ
63153019475 นางสาวเสาวณีย� อภัยมณี
63153019476 นางสาววรรษชล เอี่ยมคง
63153019477 นายณัฏฐ�ชัย วิจักขณาภรณ�
63153019478 นายสิทธิพร กป5ลกาญจน�
63153019479 นางสาวนูรฮูดา มูซอ
63153019480 นางสาวศุวิมล ชูสกุล
63153019481 นายเรืองวงศ� เรืองประดับกุล
63153019482 นางสาวมนทิวา สุทธิประภา
63153019483 นางสาวสูเฟHยนี เจะนา
63153019484 นางสาวภัททิยา เส็นอี
63153019485 นางสาวจรรธร โล$ห�สุริยะ
63153019486 นางสาวกัลยรัตน� ปานช$วย
63153019487 นายฟาริค เดชเลย�
63153019488 นางสาวภัสร�ฐานันตร� ศรีนภาดร
63153019489 นางสาวศิวพร แคนยุกต�
63153019490 นางสูรยาณี วิเศษศาสน�
63153019491 นางสาวอาภาภรณ� บุตรดํารงค�
63153019492 นายอัดนาน กะลูแป
63153019493 นางสาวทรรศนธร ไชยานุวงศ�
63153019494 ว$าที่ ร.ต.วันอัสมีน โฮ
63153019495 นายศราวุฒิ สงเอียด
63153019496 นายกอเดช มรรคคงคา
63153019497 สิบเอกอัคเรศ ดีสมุทร
63153019498 นางสาวอักษรลักษณ� เด$นสันติกุล
63153019499 นายซุลคอยรี สะนิ
63153019500 นายพงศ�ศักด์ิ ทองคํา
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63153019501 นางสาวกัญญารัตน� วัลภา
63153019502 นางสาวอัยม่ี เด็ง
63153019503 นางสาวชญานี คารี
63153019504 นางสาวสุภัสสร วรรณกูล
63153019505 นายอรรถสิทธ์ิ ธารพระจันทร�
63153019506 นางสาวฐิติรัตน� ขวัญสุวรรณ
63153019507 นางสาวนุรฮีดายะห� บาระตายะ
63153019508 นางสาวสุพัตรา สังข�สวัสด์ิ
63153019509 นายวุฒิชัย ชูกลิ่น
63153019510 นางสาวนุรี งะสมัน
63153019511 นางสาววนิดา มาเอียด
63153019512 นางสาวยามีละห� สิเดCะ
63153019513 นางสาวซอฟHยะห� หมะสะเรCะ
63153019514 นางสาวอารีน$า หมันเจริญ
63153019515 นางสาวดารา ลั่นศิลปK
63153019516 นายอัสฮา การี
63153019517 นายปุณณวิช คําเลิศ
63153019518 นางสาวเจCะซาฟูรา เจCะซู
63153019519 นางสาวป5ยะดา หนูพินิจ
63153019520 นางสาวรอยม่ี อ7าสะกะละ
63153019521 นางสาวกาลญา มีนา
63153019522 นางสาวเพชราภรณ� เพชรจํารัส
63153019523 นางสาวอรุณรัตน� รัตนรักษ�
63153019524 นางสาวชนัญชิดา ตินตะชาติ
63153019525 นายนิรัช คงแก7ว
63153019526 นางสาวฐานิสสร หนูพรหม
63153019527 นางสาวมะลิวรรณ แก7วรัตนะ
63153019528 นายธีรเดช ศรีอินทร�
63153019529 นางสาวสกุลกาญจน� มีมาก
63153019530 นายนิกร รัตนวรพล
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63153019531 นางสาวกูนูรไอณี พระพิทักษ�
63153019532 นางสาวสพิชญา ผาแดง
63153019533 นางสาวยCะสะมี ลาเตะ
63153019534 นายมุฮาญิร เส็มหย7อง
63153019535 นางสาวอภิลักษณ� ฮัมดาหลี
63153019536 นางสาวเยาวลักษณ� งามสวน
63153019537 นางสาวจันจิรา แจ7งจิตร
63153019538 นางสาวปาริฉัตร มูณีรัตน�
63153019539 นางสาวทัศนีม รอดเนียม
63153019540 นายสิรภพ จันทร�ศรีกรด
63153019541 นางสาวไซดินา ดีนนุ7ย
63153019542 นางสาวกมลพรรณ พุทธแก7ว
63153019543 นางสาววรนาถ จันทสระ
63153019544 นางกัญจน�กมล ม่ันซ้ิว
63153019545 นายอาฟฟาน เจCะแม
63153019546 นายเจะอาแซ เจะโซะ
63153019547 นายอดิศักด์ิ แสงจง
63153019548 นายกัมปนาท จันทร�เกตุ
63153019549 นางพิไลพร สิงห�โค
63153019550 นางสาวป5ยะฉัตร แก7วฤทธ์ิ
63153019551 นายอาดิง ยูโซะ
63153019552 นางสาวเสาวนีย� เสียงแข็ง
63153019553 นางสาวพรพิมล เทพชนะ
63153019554 นางสาวไซเฟHย ดีเยCาะ
63153019555 นางสาวรัยฮานี ชอบหวาน
63153019556 นางสาวจริยา หลงขาว
63153019557 นายชานน หอยสกุล
63153019558 นายนภัส เพชรชูช$วย
63153019559 นางสาววรัญญา เรืองแก7ว
63153019560 นางสาวสุนันทา บัวจันทร�
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63153019561 นายปณวัฒน� แซ$ตัน
63153019562 นางสาวธนพร สุขบัวแก7ว
63153019563 นางสาวพิชามญชุ� เภอบาง
63153019564 นางสาวทัศราภรณ� ชูพร7อม
63153019565 นางสุธาทิพย� จันทจักษุ
63153019566 นางสาวอารีดา หมาดหลัง
63153019567 นางสาวนุรยาตี สามาแห
63153019568 นางสาวรูไวดา บือราเฮง
63153019569 นางสาวกรรวี แก7วประดับเพชร
63153019570 นางสาวณัฐธิชา รอดอ$อน
63153019571 นางสาววรางคณา แสงวงค�
63153019572 นางสาวอรดา กล$อมจิตร
63153019573 นายรพีพัฒน� รุ$งเรืองสําราญกุล
63153019574 นางสาวภัคจิรา สังข�ทอง
63153019575 นางสาวนูรูลฮูดา มะดีเยCาะ
63153019576 นายชาคริต ปุริสชาติ
63153019577 นายนภณัฐ โอทอง
63153019578 นายธนวิชญ� ไชยโชติ
63153019579 นายนาวาวี สะเตCะ
63153019580 นางสาวนูรีดา แวสะนิ
63153019581 นางสาวอัจฉราภรณ� พลด7วง
63153019582 นางสาวกฤตยา เหลCาะปH
63153019583 นายปริญญา ไกรสุริวงค�
63153019584 นางสาวรพีพร บัวทอง
63153019585 นางสาวพัชรี แก7วจํารัส
63153019586 นางสาวศิริรัตน� สุพร
63153019587 นายอับดุลอาซิส สาและ
63153019588 นางสาวอัสมะห� มะแอ
63153019589 นายมูอัมมาร� หะยีลาเตะ
63153019590 นายป5ยะพงศ� คงขาว
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63153019591 นางสาวธาริณี มาสรักษา
63153019592 นางสาวไซตน ยูโซะ
63153019593 นางสาววิยาณา มรรคาเขต
63153019594 นางสาวรัชนีกร คงชูศรี
63153019595 นางสาววินันต�ธา แก7วประกอบ
63153019596 นายพิเชษฐ ชัยเพชร
63153019597 นางสาววิริยา ศรทอง
63153019598 นางสาวกนกวรรณ พรหมรักษา
63153019599 นายซุลกุรไนน� สะตียา
63153019600 นายธนิต สุขสันติดิลก
63153019601 นางสาวสิริลักขณ� กิจเวช
63153019602 นางสาวกัญญาวีร� ชุมนาค
63153019603 นายเวียงศักด์ิ  ็ชาวสวน
63153019604 นางสาวกาญจนา หลงกลาง
63153019605 นางสาววรรณวิสา มาลย�โรจน�
63153019606 นางสาวซัลวาตี ยา
63153019607 นายพัชรพล พรหมเสนะ
63153019608 นางสาวลลิตา ฝอยทอง
63153019609 นายสุมิตร ดีนนุ7ย
63153019610 นางสาวภิรมณ รองเดช
63153019611 นางสาวนุรอีดายู เจCะแว
63153019612 นางวรกมล เทพยากร
63153019613 นางสาวอิสรา ต่ันสกุล
63153019614 ว$าที่ร7อยตรีศุภชัย บุตรทอง
63153019615 นางสาวรวิชา มีบุญ
63153019616 นางสาวซอฟะฮ� บาฮี
63153019617 นายมาหามะสูปHยัน นิยาแม
63153019618 นางอลิษา สุขคง
63153019619 นางสาวอรอุมา ฟองมณี
63153019620 นายสมพร ละงู
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63153019621 นางสาวแมะยะ หะยีดาโอะ
63153019622 นางสาวจิราภรณ� รัตนสุวรรณ
63153019623 นางสาวสุรินดา บือราแง
63153019624 นางสาวปาจรีย� เพ็ชรหวน
63153019625 นางสาวพรสุดา สุขขี
63153019626 นายภูวนัย หนูเอียด
63153019627 นางธิดาชนก ไชยนาพงษ�
63153019628 นางสาวมณีรัตน� พงษ�ปลื้ม
63153019629 นายรวิชญ� ไชยทอง
63153019630 นางสาวรมิดา วาพา
63153019631 นางสาวหทัยรัตน� นิลพันธุ�
63153019632 จ$าอากาศเอกวัชระ ดํานิล
63153019633 นางสาวนูรแอนตีซัล หะยีแลCะ
63153019634 นางสาวพิชญธิดา ศรุตินันท�
63153019635 นางสาวฐานิต อ$อนสมเพ็ชร
63153019636 นายเอกรัฐ เเก7วคง
63153019637 นางสาวอรุณี ชุมช$วย
63153019638 นางสาวซูฮายา มะนอสะ
63153019639 นางสาวธีมาพร อนุสาร
63153019640 นางสาวฐาปณี บุญมณี
63153019641 นายเผดิมยศ เขียดนิล
63153019642 นางสาวซูวารี ปูโยะ
63153019643 นางสาววันทิยา นัครี
63153019644 นางสาวชิดชนก ชุมแก7ว
63153019645 นายสิทธิโชติ แก7วชะโน
63153019646 นางสาวอิสตีฟาร� เจะยิ
63153019647 นางสาวภัสราภรณ� หลงหา
63153019648 นางสาวอานีสะ ดาวาลี
63153019649 นางสาวป5ยะพร เจCะเส็น
63153019650 นางสาวรุสนะห� ดอเลาะเซาะ
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63153019651 นางสาวอามีเนาะ ยุโซะ
63153019652 นางสาวอาแอเสาะ กอแล็ง
63153019653 นายศุภวัช หวานเส7ง
63153019654 ว$าที่ ร.ต.ปDทมา อารมณ�ฤทธ์ิ
63153019655 นายจิรายุ หนูเอียด
63153019656 นายอับดุลเลCาะ ยะลา
63153019657 นางสาวมาเรียม ค$ายคํา
63153019658 นางสาวอัสมา หนิเจริญ
63153019659 นางสาวนัศรีน นิตCะ
63153019660 นางสาวอารีนา หะยีเตะ
63153019661 นางสาวกฤติกา สมบูรณ�
63153019662 นางสาวรอฮานี หมัดสะอิ
63153019663 นางสาวอังคนา หนูพุม
63153019664 นางนวมน แช$มช7อย
63153019665 นายจักรพันธ� เจียรชัย
63153019666 นายวาทศิลปK พรมทองขวัญ
63153019667 นางสาวปรางวลัย โอชู
63153019668 นายณัฐวุฒิ เศียรอุ$น
63153019669 นางสาวยุพดี บัวจันทร�
63153019670 นางสาวนัฐกาญจน� นาวาทอง
63153019671 นายวัชระ สุวรรณประทีป
63153019672 นางสาวชันดะนีย� จันทนู
63153019673 นางสาวมัตจิรา ช$วยสุข
63153019674 นายศุภวัทน� อลงกตกิตติคุณ
63153019675 นางสาวมานาล� มะมิง
63153019676 นายอโนชา อังโชติพันธุ�
63153019677 นางสาวชมพูนุช โฟฉิว
63153019678 นางสาวพรปวีณ� สลักศรี
63153019679 นางสาวพรชนก กลับมาก
63153019680 นางสาวเรวดี พุทธกูล
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63153019681 นางสาวนีรชา ดําด7วง
63153019682 นายจิตริน คะชะวะโร
63153019683 นางสาวมุกดาวดี นกแก7ว
63153019684 นางสาวลักษณา คงมี
63153019685 นางสาวดรุณี แก7วบุญทอง
63153019686 นางสาวอัฟนัน เจCะยอ
63153019687 นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน�
63153019688 นางสาวกมลทิพย� คําทอง
63153019689 นางสาวไฟซียัน แวมูลอ
63153019690 นางสาวธมนวรรณ บริบูรณ�
63153019691 นางสาวไสฝ]ะ เหมเภอ
63153019692 นางสาวสวรส พฤกษะศรี
63153019693 นางสาวศุภสิริ จันก่ิงทอง
63153019694 นางสาวปาย�รพิชชา นิธิพัฒนพงศ�
63153019695 นางสาวฟาตีนา เหล็มหลี
63153019696 นางสาวจารุวรรณ จันทร� แจ7ง
63153019697 ว$าที่ร7อยตรีณัฐวุฒิ ราชแก7ว
63153019698 นางสาวณัฐชญา ชูเเสง
63153019699 นายญาณวรุฒ แสงประดับ
63153019700 นางสาวชื่นกมล นวลหอ
63153019701 นายปณิธิ ณ ตะก่ัวทุ$ง
63153019702 นางสาวมลจิรา เมืองจันทร�
63153019703 นายภูธน พลอินทร�
63153019704 นางสาวการีหมCะ ยูโซCะ
63153019705 นางสาวขวัญชนก ทวีโสCะ
63153019706 นางสาวนูรียัน แวสะมะแอ
63153019707 นางสาวภัทราภรณ� พรหมจันทร�
63153019708 นางสาวฟาฏีละห� อาแด
63153019709 นางสาวอามานี สาและ
63153019710 นางสาวกรกนก ชื่นจิตร
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63153019711 นายอาลีฟ เจริญพรภักดี
63153019712 นายไชยวัฒน� ดําพอรู7
63153019713 นางสาวอภิชญา ชอบแต$ง
63153019714 นางสาวฐาปนีย� จิตต�แจ7ง
63153019715 นายธนดล คงคล7าย
63153019716 นางสาวลดาภรณ� วุ$นพ$วน
63153019717 นางสาวสุพรรณี เปาะแต
63153019718 นางรักชนก ณ สงขลา
63153019719 นางสาวภูริตา ลิ่มสุวรรณ
63153019720 นางสาวฉรานิรินธน� ไชยสุวรรณ
63153019721 นางสาวศุภราภรณ� ฉุดฉัตรแก7ว
63153019722 นายตอเฟต บาสา
63153019723 นางสาวโสรยา มงคลสินธุ�
63153019724 นายอะฮ�หมัด หมานสนิท
63153019725 นายอรรถพล ไข$แก7ว
63153019726 นางสาวกมลวรรณ บัวแก7ว
63153019727 นางสาวโซเฟHย เจะดือเระ
63153019728 นางสาวนุรฟาติน มูซอ
63153019729 นายวิทยา วิเชียร
63153019730 นางสาวมูนีเราะห� ศิริเจริญ
63153019731 นางสาวเพียงอัปสร จูมิ
63153019732 นางสาวนิฮายาตี ยามะลา
63153019733 นายอดิศักด์ิ พลัดพราก
63153019734 นางสาวจุฑารัตน� แก$นจันทร�
63153019735 นางสาวอรอนงค� ทองบัว
63153019736 นายกิตติ สินนะ
63153019737 นางสาวบุษบา มัยคามิ
63153019738 นางสาวเมวดี เพ็ชรสุข
63153019739 นางสาวณัฐกวัณฑ� เสาวภาคย�
63153019740 นางสาวนูรียา โสCะเหล็ม
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63153019741 นางสาวนัจญ�มี โตCะเกบ
63153019742 นางสาวอาลัยนา หมาดอี
63153019743 นางสาวณัฏฐ�นรี ทองแปSน
63153019744 นางสาวพิชามญชุ� พรหมจรรย�
63153019745 นายกิตติวงศ� ชุมแสง
63153019746 นางสาวเจนนิภา ลิม
63153019747 นางสาวศศิธร นิลแก7ว
63153019748 นางสาวรัชนีกร พงษาวดาร
63153019749 นางสาวสุจารี โพธ์ิทอง
63153019750 นางสาวบุษกร พรหมมี
63153019751 นายณรงค�ฤทธ์ิ นุ$นแก7ว
63153019752 นายนพกาญจน� ชูอินทร�
63153019753 นางสาวนูรีดา ดาโอCะ
63153019754 นายภัทรพงศ� อารีบําบัด
63153019755 นางสาวรชนิศ วิจิตรจินดา
63153019756 นายมะตัลมีซี มุวรรณสินธุ�
63153019757 นายวรางกูล ศรีเกตุ
63153019758 นางสาวตักวา สะอีด
63153019759 นางสาวชลาลัย เอ$าซุ$น
63153019760 นางสาวจุฑารัตน� กุนายุ
63153019761 นางสาววริศรา วิเศษสินธุ�
63153019762 นายกิตติพงศ� สุขหอม
63153019763 นางสาวนูรตัสนีม อูมูดี
63153019764 นายมูฮํามัด เจะแม็ง
63153019765 นางสาวรุจิเรข บุญญามณี
63153019766 นางสาวพนิตพร จุลอภิชาติ
63153019767 นางสาวศิรินาฎ แก7วพูล
63153019768 นางสาวทอฝDน สุขแก7ว
63153019769 นางสาวสิริวัฒนา แท$นสะอาด
63153019770 นายพรเทพ พงษ�ศักด์ิ
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63153019771 นายฮารีฟ5น ยะขุ
63153019772 นางสาวสาธิยา หาดเด็น
63153019773 นางสาวมาริสา เชษฐวรรณสิทธ์ิ
63153019774 นายธีรศักด์ิ รักนิ่ม
63153019775 นางสาวณฐิกา สังข�ทอง
63153019776 นางสาวอิสซะห� คาเรง
63153019777 นายศิวพงษ� จุลพันธ�
63153019778 นางสาวซอเฟHยร� ยีสมัน
63153019779 นายวีระพล หนูเกลี้ยง
63153019780 ว$าที่ร7อยตรีหญิงนิติยา ศรีคะระมะทันโต
63153019781 นายธีรวุฒิ รัตนโกสม
63153019782 นางสาวปารียา ปSานใหม$
63153019783 นางสาวกูโซเฟHย อีแต
63153019784 นายอาลีฟฟาน บูงอ
63153019785 นายสิรภพ เกิดแก7ว
63153019786 นางสาวฤทัยทิพย� จันทร�จิตจริงใจ
63153019787 นางสาวซูรีนา อาแว
63153019788 นายธนพล เหล$าแก7ว
63153019789 นางสาวปDทมพร เเดงเเก7ว
63153019790 นางสาวพัชรีย� ป5ยะพงค�
63153019791 นางสาวตีรอหCะ จินดา
63153019792 นางสาวสุไรยา บือโต
63153019793 นางสาวนูรุลอักมาลีนา สายอตูลง
63153019794 นางสาวธนัฏฐา แก7วนุ7ย
63153019795 นางสาวปาริฉัตร ขุนทอง
63153019796 นายกิตติรัตน� เกษตรสุนทร
63153019797 นางสาวสุไฮณีย� กาลูแป
63153019798 นางสาวสุชาวดี นาแก7ว
63153019799 นางสาวจันทิมา ทองรอด
63153019800 นางสาวป5Xนอนงค� อ$อนรักษ�
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63153019801 นางสาววรางคณา ทองลาดี
63153019802 นายสุธิพงศ� เสดเสน
63153019803 นางสาวภาวิณีย� นวลศรี
63153019804 นางสาวสุทธิดา สีแดงเพ็ง
63153019805 นายศตวรรษ ขวัญสุด
63153019806 นางสาวสุไฮนี สอหมาน
63153019807 นางสาวรูไซนี สานิ
63153019808 นายอามีนุดดีน ฮะยียาหวา
63153019809 นางสาวฐิตา ยามาเจริญ
63153019810 นางสาวอรวี พรหมเพ็ชร
63153019811 นางสาวอรอนงค� แก7วประกอบ 
63153019812 นางสาวณชนก ฤทธิสุนทร
63153019813 นางสาวสุนันทา เหมซCะ
63153019814 นางสาวธิดารัตน� ชูเลื่อน
63153019815 นางสาวธิดารัตน� สุวรรณ�
63153019816 นางสาวณัฐดาวดี ไชยชนะ
63153019817 นางสาวปริญญารัตน� วงค�ถาวร
63153019818 นางสาวนุรอาซีลา จินาแว
63153019819 นางสาวฤทัยชนก แก7ววิรัตน�
63153019820 นายอามีน ดาหมาด
63153019821 นางสาวอัจฉรา กองสวัสด์ิ
63153019822 นางสาวนูรียะห� ลาแซ
63153019823 นางสาวปณิสรา กลิ่นเพชร
63153019824 นางสาวลาตีฟะห� บอเกาะ
63153019825 นางสาววิภากร เหย็บหมัด
63153019826 นางสาวมณีรัตน� ทองขวัญ
63153019827 นางสาวซารีนา สาดีน
63153019828 นางสาวธัญญ$า วีระกุล
63153019829 นายบารมี หลังยาหน$าย
63153019830 นางสาวรุวัยดา มาแจ
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63153019831 นางสาวสุธิมา มาซอ
63153019832 นางวิชชุตา มะมิง
63153019833 นายอาลามีน กาโบะ
63153019834 ว$าที่ ร.ต.หญิงกรกนก ไชยวรณ�
63153019835 นางสาวภาสุรภัค ขวัญพรหม
63153019836 นางสาวสุกัญญา แซ$หง$วน
63153019837 นางสาวเกษสุวรรณ คงบัน
63153019838 นางสาวเจนณิดา พรมจรรย�
63153019839 นางสาวนินูรีซัน สะนี
63153019840 นายวรวีร� บิลยะแม
63153019841 นายอิมหร$อน กาแก7ว
63153019842 นางสาวพัทธ�ธีรา ไชยรัตน�
63153019843 นางสาวสุพรรณี พุ$มแก7ว
63153019844 นางสาวทิพยวรรณ ไตรศรี
63153019845 นายอดิศักด์ิ เลิศไกรเมธี
63153019846 นายกิตติมนต� อัมพุกานน
63153019847 นางสาวปาลิตา โอสถวิสุทธ์ิ
63153019848 นายวาฑิต หมันแหละ
63153019849 นายศุภชัย ประสิทธ์ิศร
63153019850 นางสาวอาดีลCะ ยีแวเจCะ
63153019851 นายกันต�ธร ทองเนื้อขาว
63153019852 นางนูรียานี เจCะฮะ
63153019853 นางสาวคอฟHยะห� มูนCะ
63153019854 นางสาวรัตน�ติเนตร แซ$อิ้ว
63153019855 นายอัฟฟาน เลCะนุC
63153019856 นางนูริน วิเศษรัตน�
63153019857 นางสาวกัสมี ตาแนแม
63153019858 นายนิอาดือนัน บินนิมะ
63153019859 นางสาวภาขวัญ รักษาชล
63153019860 นางสาวพนัชกร สมคิด

หน7า 662 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153019861 นายวิศรุต นุ7ยแก7ว
63153019862 นางสาวธีรยา พรหมอักษร
63153019863 นางสาวพันธุ�ทิพย� เทพพรหม
63153019864 นางสาวลลิตา แก7วกันทา
63153019865 นายชวลิต พาหุมันโต
63153019866 นางสาวจําเรียง สืบศิริ
63153019867 นางสาวปนัดดา เอียดเต็ม
63153019868 นางสาววิภาวดี ศุภรัตน�
63153019869 นางสาวทิพย�รัตน� สุวรรณยุหะ
63153019870 นายมนธรรศ ศรีตมะกุล
63153019871 นางสาวณัฐกฤตา เก้ือสกุล
63153019872 นางสาวพรพิมล ทองสิพพัญZู
63153019873 นางสาวสุภาณิน ชัยชํานาญ
63153019874 นางสาวบิสมี หวันเตCะ
63153019875 นางสาวอัญชีรา ด7วงช$วย
63153019876 นางสาวรัฐธิกา เชื้อสง$า
63153019877 นางสาวฟารีดา มูดอ
63153019878 นางสาวอรนุช มะหะหมัด
63153019879 นางสาวไอยลดา แก7วเพ็ชร
63153019880 นางสาวแวยาลีนา แวตี
63153019881 นางสาวสุธีรา อาษาสุจริต
63153019882 นายจิรกิตต� จันทร�ดี
63153019883 นางสาวสายสุดา ดือราเซะ
63153019884 นางสาวภคมาศ ภูมิภาค
63153019885 นางสาวฟาริดา ห7วยจันทร�
63153019886 นางสาวกนกพร พริกดํา
63153019887 นายกันตภณ สังขะพันธ�
63153019888 นางสาวนูรฟาดียา สะตือบา
63153019889 นางสาวพัชรินทร� เพชรรักษ�
63153019890 นางสาวสุทิศา สุขมาก
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63153019891 นางสาวภิญญดา สุขนุกูล
63153019892 นางสาวธัญญาภรณ� แซ$เฉ้ียง
63153019893 นางสาวณัฐนิชา แสงจันทร�
63153019894 นายนรุตม� สุขศรี
63153019895 นางสาวโศภิดา หม่ืนศรีรา
63153019896 นางสาวพราวพรรณ ณรงค�ฤทธ์ิ
63153019897 นางสาวขวัญจิรา นวลทอง
63153019898 นางสาวเมรีนา มะมิง
63153019899 นางสาวป5ยะภรณ� หนูนาค
63153019900 นายกิตติภพ จันดี
63153019901 นายศราวุฒิ สุวรรณวัฒน�
63153019902 นางสาวซามีฮะห� หมัดหมัน
63153019903 นายศุภวิชญ� พันธ�โภชน�
63153019904 นางสาวศศิมาภรณ� ทับทอง
63153019905 นางสาวธนภรณ� ชูเมือง
63153019906 นางสาวพรทิพย� หนูอ$อน
63153019907 นางสาวปวริศา เพ็ชรรัตน�
63153019908 นางสาวณัฐกาญจน� คณานุรักษ�
63153019909 นางสาวจันทิรา ไกรเทพ
63153019910 นางสาวจารุวรรณ ศรีสืบ
63153019911 นายภคพล หงษ�มณี
63153019912 นางสาววริศรา จิตต�สํารวย
63153019913 นางสาวปองฉัตร จันมุณี
63153019914 นางสาวอามีดะ หารูมู
63153019915 นายอรรถพล ดาจิ
63153019916 นางสาวนิศาชล จันทร�หนู
63153019917 นางสาวอามีเนCาะ เจCะยอ
63153019918 นางสาวอทิตติยา ตรีวรพันธุ�
63153019919 นางสาวบุปผา เวชโช
63153019920 นายกิตติธัช ศรีชุมพวง
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63153019921 นายณัฐพล วงศ�สุขมนตรี
63153019922 นางสาวกัณฐนา ไทยกลาง
63153019923 นางสาวมาญีดา ยูโซะ
63153019924 นางสาวปDญฑิณิษ ขวัญสกุล
63153019925 นายหัสชัย ทองสม
63153019926 นางสาวเมตตา ดวงจันทร�
63153019927 นางสาวซอลีฮะ โตCะป]ะ
63153019928 นายเฉลิมพร หาญณรงค�
63153019929 นางสาวมาสลินดา ดือราแม
63153019930 นางสาวมาริสา โชติโย
63153019931 นางสาวชนิสรา จันทร�เส7ง
63153019932 นางสาวเพ็ญนภา หนูกลัดนุ7ย
63153019933 นายวีรยุทธ อณุศาล
63153019934 นางสาวศรีวัลลภ อาจณรงค�
63153019935 นายจักรกฤษณ� อัมพรพันธ�
63153019936 นางสาวอัฟนาน หะยีมะเย็ง
63153019937 นางสาวนิดา ตาเดอิน
63153019938 นายคูไซมะ มะแซ
63153019939 นางสาวนวินดา ป5ยหิรัญ
63153019940 นางสาวพิมพ�วิไล ปล7องอ$อน
63153019941 นางสาวนูรไอนี สะตี
63153019942 นายอามีล มาหามะ
63153019943 นายจิรพงศ� มาหลง
63153019944 นายวลีด เจะแวมาแจ
63153019945 นายอัตกร ลงเงิน
63153019946 นายอิทธิกูล สุขสวัสด์ิ
63153019947 นางสาวอาอีฉCะ หมัดเหล็ม
63153019948 นางสาวนันทิยา ช$วยแก7ว
63153019949 นางสาวโนรฟา สนิ
63153019950 นายวัชรพงศ� ศรีนอง
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63153019951 นางสาวอติกานต� บุญศิริ
63153019952 นางสาวคันธรส บํารุงรัตน�
63153019953 นางสาวนูรอัยน� บินสะนิ
63153019954 นางสาวรัชนก มิลําเอียง
63153019955 นายอิทธิกร เจCะหงะ
63153019956 นางสาวชนัญดา เสมอภพ
63153019957 นางสาวสินีนารถ หลําสะ
63153019958 ว$าที่ร7อยตรีอาณูวาร� อะสัน
63153019959 นางสาวทิพย�รัตน� สังขาว
63153019960 นางสาวณาเวีย บิลหมัน
63153019961 นางสาวนูรีดา แวนุ
63153019962 นางสาวชลธิชา รักษาวงศ�
63153019963 นางสาววิภวานี เพชรรักษ�
63153019964 นางสาวกาญจนา แสงแก7ว
63153019965 นางสาวกนกพรรณ พรหมอักษร
63153019966 นางสาวสาวิกา สาหมัด
63153019967 นางสาวอนงค�นาฎ นวลลภ
63153019968 นายณัฐนันท� คงเอียด
63153019969 นางสาวจุฑาทิพย� คชปDกษี
63153019970 นางสาวอรพรรณ นพรัตน�
63153019971 นางสาวพัชรินทร� คชถ่ิน
63153019972 นายณัฐชาติ ซุ$นห7วน
63153019973 นางสาววิฬารี ชูเอิ้น
63153019974 นางสาวนูเราะห� หะยีสะอิ
63153019975 นางสาวรูไวยดา สามะ
63153019976 นางสาวซารีนา รอเกตุ
63153019977 นางสาวอาฟHฟะห� บินเปาะเตCUะ
63153019978 นางสาวรุจิราวรรณ เภามี
63153019979 นางสาวกันธิชา เมธิชัย
63153019980 นางสาววรรณศิกา สามารถ
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63153019981 นายศุภกร สุกนิษฐ
63153019982 ว$าที่ ร.ต.สุไลมาน แวนาแว
63153019983 นายเนติธร ตันติเมธานนท�
63153019984 นางสาวสฤกติยา ชื่นจิตต�
63153019985 นางสาวสุรตา จงใจ
63153019986 นางสาวอัจฉรา ประทุม
63153019987 นายอีรฮัม เจCะดือราแม
63153019988 นางสาวนูรา อาแวกอแด
63153019989 นางสาววรรณวิสา ศารทูลทัต
63153019990 นางสาวฮุสนา แสแลแม
63153019991 นางสาววีรยา ปาลิโภชน�
63153019992 นางสาวหทัยรัตน� รุ$งเมือง
63153019993 นางสาวนริศรา ไปยโพศรี
63153019994 นางสาวปรีชญา โคตรพรหม
63153019995 นางสาวเนตรนภิส อินทร�ตรา
63153019996 นางสาวนาดียะห� ดาโตCะสีตี
63153019997 ว$าที่ร7อยตรีรัฐพล เกษแก7ว
63153019998 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีแก7ว
63153019999 นางสาวซารีนา ยูโซะ
63153020000 นายนัสเซออัศวัน แวหะมิ
63153020001 นางสาวรัตนาภรณ� เซ$งขิม
63153020002 นางสาวฮัสนะ อาแวยู
63153020003 นางสาวพรรวินท� พลอยประเสริฐ
63153020004 ว$าที่ร7อยตรีหญิงน้ําฝน ภู$ทอง
63153020005 นางสาวจําลองลักษณ� รอดเนียม
63153020006 นางสาวมุคลิเซาะฮ� มะโซะ
63153020007 นางสาวเบญจมาศ บางพงษ�
63153020008 นางสาวอัสมัด ดอเลาะ
63153020009 นางสาวมายชาร� กลิ่นกา
63153020010 นางสาวโยษิตา สุดาวีระ
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63153020011 นางสาวเกศราภรณ� เรืองอ$อน
63153020012 ส.ต.ท.ดํารงศักด์ิ สมปรีดา
63153020013 นางสาวสินจัย แพวงศ�จีน
63153020014 นางสาวอลิษา หะยีสาเมาะ
63153020015 นางสาวณัฐนิชา รัตนประเสริฐ
63153020016 นายจิรายุส จรูญศักด์ิ
63153020017 นางสาวนาซีฟะห� มายิ
63153020018 นางสาวจุฑามาศ กุลประสิทธ์ิ
63153020019 นางสาวซูรีดา อิงสะรี
63153020020 นางสาววงวิลาศ นวลนิล
63153020021 นางสาวญาณิกา มุจลินทร�
63153020022 นางสาวนันท�นภัส อUินแก7ว
63153020023 นายรีซูวัน วิชา
63153020024 นายมหิธร พลากร
63153020025 นายวชิรวิทย� แกล7วทนง
63153020026 นางสาวปDณฑิตา สุวรรณมณี
63153020027 นางสาวณัฐพร กิจจาสวัสด์ิ
63153020028 นายจิรายุ เสรีอภินันท�
63153020029 นางสาวนูรีซัน บือราเฮง
63153020030 นางสาวนูรีฮะห� แตหมะ
63153020031 นางสาวอริสรา สะบิลาย
63153020032 นางสาวอิสราพร ช$วยการกล7า
63153020033 นางสาวละอองทิพย� ช$วยบุญ
63153020034 นางสาวสี่ตีหาวอ อะแด
63153020035 นางสาววรรณวิษา นิลละออ
63153020036 นางสาวเพ็ญศิริ มันแก7ว
63153020037 นายซูฟHยัน มะเซ็ง
63153020038 นายอัฟฟาน เตาะสาตู
63153020039 นายอัฐพล ป5ริยะ
63153020040 นางสาวซูไรนี หะยีอาซา
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63153020041 นางสาวจริยา พริกบางเข็ม
63153020042 นางสาวผกามาศ สุบรรณวงศ�
63153020043 นายณัฐพล บุญพรัต
63153020044 นายศุภณัฐ รักษ�วงศ�
63153020045 นางสาวกมลชนก จาวิสูตร
63153020046 นางสาวฮาโซฟา สาและ
63153020047 นางสาวปาลิตา ทองเต็ม
63153020048 นางสาวอนุสสรา แซ$ลิ่ม
63153020049 นายป5ติทัศน� แสงอําพล
63153020050 นายกล7าณรงค� รักษ�สวัสด์ิ
63153020051 นายกมลพรรต เก้ือเผือก
63153020052 นายอาฮามัดรอดี บินเจCะฮะ
63153020053 นางสาวณิชชา พรหมธิราช
63153020054 นางสาวศิริกุล ม$วงทอง
63153020055 นายฟูรกร บากา
63153020056 นางสาวฟาตีฮา สาและดิง
63153020057 นายอิบรอเฮง กละ
63153020058 นางสาววีระวรรณ ปาแสนกุล
63153020059 นางสาวโศรยา ยะปา
63153020060 นางสาวนิรุสนา เจCะปูเตะ
63153020061 นายธนากร จันทกุล
63153020062 นายอรรณพ เพชรสุวรรณ
63153020063 นางสาวณัฐริกา ไล$เจริญ
63153020064 นายสุริยา หวันสะเมCาะ
63153020065 นางสาวขวัญฤดี มีชู
63153020066 นางสาวนิชาภา รัตนพันธ�
63153020067 นางสาวภัทรสุดา มุขแก7ว
63153020068 นางสาวพิมพ�ศิริ รักษ�แปSน
63153020069 นายสิริมงคล กรวยสวัสด์ิ
63153020070 นางสาวจิรัชญา สุขสมาน
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63153020071 นายณัฐศักด์ิ มิลําเอียง
63153020072 นางสาววรรณิศา นิลปDกษ�
63153020073 นางสาวอัจฉรา ดาโอะ
63153020074 นายวรภพ ชงัดเวช
63153020075 นางสาวธนิษฐา บรรจงสุทธ์ิ
63153020076 นางสาวศุภลักษณ� วงษ�ตานี
63153020077 นางสาวอลิสา ริดโต
63153020078 นายธีระยุทธ แก7วดี
63153020079 นางสาวปริศนา เพ็ชบูรณ�
63153020080 นางสาวภวิศา หวังอะ
63153020081 นางสาวอนุสสรา จิตมาเส
63153020082 นางสาวสุรีย�มาศ หูเขียว
63153020083 นางสาวเบญจรัตน� พรหมณี
63153020084 นายคCอยรุดดีน มามะ
63153020085 นางสาวฐิตาภา คงพันธุ�
63153020086 นางสาวต$วนกอลีเยาะห� กูโนะ
63153020087 นางสาวสุพัณณิตา เข็มเพ็ชร
63153020088 นางสาวสุไรยา ดอละ
63153020089 นายศราวุฒิ ดํากระเด็น
63153020090 นางสาวซูไฮลCะห� ดาหะมิ
63153020091 นางสาวภวดี แปะกIงเส7ง
63153020092 นายนรวิชญ� สุวารักษ�
63153020093 นางสาวอัญฃนา แก7วพิมล
63153020094 นางสาวพรรัตน� มุณีแนม
63153020095 นางสาวดรุณี สุขแสง
63153020096 นางสาวสริตา มามะ
63153020097 นางสาวกานต�ชนก นุ$นคง
63153020098 นางสมปรารถนา โพธ์ิทอง
63153020099 ว$าที่ร7อยตรีหญิงซารีน$า เบ็ญหีม
63153020100 นายรูสลี สะมะลี
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63153020101 นางสาววิรวรรณ ชุมเเสง
63153020102 นางสาวอภิชญา แก7วอัมพร
63153020103 นางสาวดารัตน� กนกสุมน
63153020104 นางสาวนุสรี เหล็มจิ
63153020105 นายธันวา เครือแก7ว
63153020106 นางสาวขวัญฤดี เหมียนเมือง
63153020107 นายสุรศักด์ิ แก7วคง
63153020108 นางสาวสุนิสา เด็นดารา
63153020109 นางสาววรรณวดี พัดทะนี
63153020110 นางสาวทิพย�วิมล จูห7อง
63153020111 นายจิรภัทร� วงษ�ไทย
63153020112 นางสาวจิราพร สุขศรี
63153020113 นายสิทธิโชค รักษาวงค�
63153020114 นางสาวรอฮีซา สาและ
63153020115 นางสาวณัฐธิดา คงขํา
63153020116 นายเกียรติกร พรหมแก7ว
63153020117 นายสืบศักด์ิ ท7วมพิบูลย�
63153020118 นายซายูตี กาเจ
63153020119 นางสาวสกุณา นาคศรี
63153020120 นายฐานันด�ชUัย ป5สา
63153020121 นายหมัดอาดัม วาโด
63153020122 นางสาวเปาซียCะ มะนอ
63153020123 นายราเชนทร� เที่ยงธรรม
63153020124 นางสาวอามินา โอะหนิ
63153020125 จ$าสิบโทธนงศักด์ิ อ7นทอง
63153020126 นางสาวภาวิกา นนตรี
63153020127 นางสาวสุภาวดี อินทอง
63153020128 นายตอฮา เตาวโต
63153020129 นางสาวอภิษญา บุญยัง
63153020130 นางสาววิมลณัฐ สมศรี
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63153020131 นางสาวรัชดากร นาวาเดช
63153020132 นางสาวเพชรรัตน� แซ$ต้ัง
63153020133 นายอามีน อูมูดี
63153020134 นางสาวพาอีซCะ ดอเลาะ
63153020135 นางสาวณัฐวดี รองสวัสด์ิ
63153020136 นางสาวฟHตรีญา บินมะรอเซะ
63153020137 นางสาวเกศกนก บุญเพชร
63153020138 นางสาวเสาวลักษณ� ตราชู
63153020139 นายกฤษฎา จันทรัฐ
63153020140 นางสาวมาลิณี มูดอ
63153020141 นางสาวเจนจิรา ศรีสุวรรณ
63153020142 นางสาวปารีดะห� ปูซู
63153020143 นางสาวยาวารี ชูแสง
63153020144 นางสาวพนิดา สียานเก็ม
63153020145 นางสาวปรียานุช คงนวล
63153020146 นายอริญชย� หะยีดอเลาะ
63153020147 นายสุรเชษฐ� ชนะไชย
63153020148 นางสาวเสาวณีย� สลํายาตี
63153020149 นางสาวศศิเกตุ ชิดเชื้อ
63153020150 นายวโรดม จันทร�ช$วย
63153020151 นายดนุเดช เวชประสิทธ์ิ
63153020152 นางสาววนิดา ชูปDญญา
63153020153 นางปาตีเมาะ สันตตินบีวงศ�
63153020154 นางสาวฮัสนียะ มะลี
63153020155 นายอิทธิพล จิตพิทักษ�
63153020156 นางสาวมุรนี อาแว
63153020157 นางสาวชุติมดี บิลเอียด
63153020158 นางสาวฮัสนะห� กะลูแป
63153020159 นางสาวสิวรินทร� บูก7ง
63153020160 นายเชาวรินทร� กาญจนะ
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63153020161 นางสาวอชิรญาณ� หอยนกคง
63153020162 นางสาวขวัญทิพย� พรหมสุวรรณ
63153020163 นางสาวลิชาภรณ� เงินมาก
63153020164 นายอนัส ฮะสะนี
63153020165 นางสาวภาวิดา แสงศรีคํา
63153020166 นายจินตา ผลความดี
63153020167 นางสาวเสาวลักษณ� เอี่ยมลีลาพร
63153020168 นางสาวชนัตถ�พร คํามณี
63153020169 นางสาวเมธิณี แปSนจันทร�
63153020170 นายอิทธิชัย เมหิ
63153020171 นางทักษอร เกิดมงคล
63153020172 นางสาววรางคณา ปานสังข�
63153020173 นายฤทธิพงศ� รักษา
63153020174 นางสาวเนตรทราย คชแสง
63153020175 นายฟาอีส มะแซ
63153020176 นางสาวน้ําฝน อะชัยยัง
63153020177 นางสาวพัชราภรณ� หลาหวัน
63153020178 นางสาวณัฐธิดา สมบูรณ�
63153020179 นายพงศธร จินตนปDญญา
63153020180 นายธีระพงศ� ดําสี
63153020181 นางสาวศุภมาศ ประทุมวัลย�
63153020182 นางสาวรอยฮาน เลาะมาอะ
63153020183 นางสาววันวิสาข� ชัยศรี
63153020184 นางศิริพัชร� ชัณวิจิตร
63153020185 นางสาวเสาวภาพ เพชรโชติ
63153020186 นางสาวเมธาวี คงคืน
63153020187 นางสาวธัญญมาศ ชอบงาม
63153020188 นางสาวซัรฟะ หะสีแม
63153020189 นางสาวซูไฮลา เจะเตะ
63153020190 นางสาวซูนิตา เตะโระ
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63153020191 นายธีระภัทร สุวรรณรัตน�
63153020192 นางสาววรรณพร นวลเกลื่อน
63153020193 นางสาวนิตยา อูมา
63153020194 นางสาวชุดารัตน� เสนแก7ว
63153020195 นางสาวพิชชาพร สุขใส
63153020196 นายธนวิชภ� ยังพลขันธ�
63153020197 นางสาวฮุซนี โสสน7Uย
63153020198 นางสาวมณฑา วงศ�พุทธรักษา
63153020199 นางสาวบัณฑิตา ดิษฐ�จนพงศ�พร
63153020200 นายพงศกร สํานักพงษ�
63153020201 นางสาวณัฐนิช นกสีแก7ว
63153020202 นางสาวรัชนก คงแก7ว
63153020203 นางสาวพอตีเมาะ มะแอ
63153020204 นายรอมฎอน มามะ
63153020205 นางสาวนูรฮาฟHนี สือนิ
63153020206 นางสาวฐาปนาฎ โอภาสประยูร
63153020207 นายกมลภพ จันทวิโรจน�
63153020208 นางสาวนูรีดา เจCะกาเดร�
63153020209 นางสาวณัฐกานต� ทองแสงแก7ว
63153020210 นางสาวกมลวรรณ ศุภเกียรติบัญชร
63153020211 นางสาวมันชญา รอดมินทร�
63153020212 นางรัตน�ติกาญ รักษาเทพ
63153020213 นางสาวมนติยา เส7งตุ7ย
63153020214 นายพงศ�ตะวัน จันทรโชติ
63153020215 นางสาวว$านตะวัน จุ7ยทอง
63153020216 นายวิรัตน� เกษมสุข
63153020217 นางสาววริษา บินสอาด
63153020218 นายนัฐพร สุวรรณคูหา
63153020219 นางสาววรางคณา โอมณี
63153020220 นางสาวกันยารัตน� เก้ือชู
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63153020221 นางสาวศศิธร ใสสุข
63153020222 นางสาวสมฤดี แดงเต้ีย
63153020223 นายอิมรอน เปาะมิง
63153020224 ว$าที่ ร.ต.สุริยา เสนาะจิต
63153020225 นางสาวชุติมา ช$วยสุด
63153020226 นางสาวซากีเราะ แวเยะ
63153020227 นางสาวอารดา เปTนสุข
63153020228 นางสาวบัวนภา คดีพิศาล
63153020229 นางสาวมานิดา จันทร�ศิริ
63153020230 นางสาวอรอุมา มาศชาย
63153020231 นายปริญญา เพชรก7อน
63153020232 นางสาวเพ็ญภัสสร บรรจงศิริ
63153020233 นางสาววันวิสาข� อิสสโร
63153020234 นางสาวสมฤทัย ร$วงราช
63153020235 นายนัทธพงศ� ท$าดี
63153020236 นางสาวสุลินดา เมืองสุข
63153020237 นางสาวพิมลวรรณ จันทร�เจียม
63153020238 นางสาวพรฤดี ศิริโชติกาญจน�
63153020239 นางสาวนริศา คงชาติ
63153020240 นางสาวภัชลดา ตัณฑปนัตถากร
63153020241 นางธนวรรณ เนียมสกุล
63153020242 นางสาวยุพาพร ชุมแปSน
63153020243 นายวสันต� พุทธสิทธ์ิ
63153020244 นางนนทรี ดํารงปรีชา
63153020245 นางสาวศศิภา อินทะเรืองรุ$ง
63153020246 นางสาวฐานิษฐ� ชินวิรัตน�ชัย
63153020247 นางสาวฉลวย ชัยเพ็ชร
63153020248 นางสาวจารุรัตน� เถนว7อง
63153020249 นางสาวอาริตา สาขาหรี
63153020250 นางสาวศรสวรรค� ทองเนื้อห7า
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63153020251 นางกานต�พิชชา ทองดีเพ็ง
63153020252 นางสาวสุดารัตน� หนูตีด
63153020253 นายวันอับดุลฮะนีฟ แวดอเลาะ
63153020254 นางสาวสุไฮลา มะเก็ง
63153020255 นางสาวปาณิสรา บุณยสรณ�
63153020256 นางสาวซันสียะห� ดือราโอะ
63153020257 นางสาวรุจิรา สะอิ
63153020258 นางสาวสุธาวัลย� จันทร
63153020259 นางสาวชนาธิป เพชรกาญจนมาลา
63153020260 นางสาวนิภาวรรณ สุขศรี
63153020261 นางสาวสุกัญญา มูณี
63153020262 นางสาวกนกวรรณ สุขโณ
63153020263 นางสาววลัยลักษณ� แซ$ต้ัง
63153020264 นางสาวอรษา ชูเชิด
63153020265 นายสรวิศ คงแก7วพันธสิน
63153020266 ว$าที่ร7อยตรีหญิงรัชนีกร สังข�ทอง
63153020267 นางสาวธนัชพร แก7วอิ่ม
63153020268 นางสาวอลิษา หมัดเหล็ม
63153020269 นางสาวอุรัสยา โพชสาลี
63153020270 นางสาววารุณี ทองรักจันทร�
63153020271 นางสาวฟารีดา ดาวางอ
63153020272 นางสาวสุกัญญา ตําหมัน
63153020273 นางสาวกันตนา กายรัตน�
63153020274 นางสาวป5ยวรรณ เพชรบรรจบ
63153020275 นางสาวธีระพร กิติโชติ
63153020276 นายประกาศิต เพชรกาฬ
63153020277 นายกอเซ็ง สะอิ
63153020278 นางสาวบุษกร เพชรแก7ว
63153020279 นายธีรศักด์ิ หัดเลาะ
63153020280 นางสาวรุสนานี อาลี
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63153020281 นางสาวสุทิศา แสงม่ิง
63153020282 นางสาวจุไรทิพย� เกตุแก7ว
63153020283 นางสาวนภัสสร จันทร�ประสิทธ์ิ
63153020284 นางสาวเรืองฟSา ก้ิมจ7อง
63153020285 นางสาววราพร ดําเดิม
63153020286 นายณัชพล สิงหะโรทัย
63153020287 นางสาวกีรติ พรหมปรุง
63153020288 นางสาวขวัญณภา ช$วยคง
63153020289 นางสาวพีรยา ทองใส
63153020290 นายพงศธร แสงหิรัญ
63153020291 นางสาวพรทิพย� แซ$เข$า
63153020292 นางสาวกุลปริยา ป5Xนสวัสด์ิ
63153020293 นางรุสมีรา ตาเละ
63153020294 นางสาวเบญจมาภรณ� ผ$อนผาสุข
63153020295 นางสาวธารารักษ� โอ$ทอง
63153020296 นางสาวอนงค� กัญหผะลา
63153020297 นางสาวสลิลดา บัวแก7ว
63153020298 นางสาวบัณฑิตา วงเซ่ียน
63153020299 นางสาวฐิตาภรณ� หนูชู
63153020300 นายธีรวัฒน� เกตวิสิทธ์ิ
63153020301 นางสาวณฐพร กูลณรงค�
63153020302 นางสาวณิชกานต� ศรีสายะ
63153020303 นายสุทธิพล รองเลื่อน
63153020304 นางสาวเบนนาซี คาลเคน
63153020305 นายฟ5ร�ดาว เจะเด็ง
63153020306 นางสาวศจีพัชร ประทุมทอง
63153020307 นางสาวกัญจนพร คงทอง
63153020308 นางอุทุมพร หนูล7อม
63153020309 นางวีณา ชูมณี
63153020310 นายป5ยะวัฒน� ศรีอารัญ

หน7า 677 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153020311 นางสาวชลธิชา ราชประดิษฐ
63153020312 นายพงศกร มาสุวรรณ
63153020313 นายธนพรรษ สุวรรณอินทร�
63153020314 นางสาวปภัสสร พูลเอียด
63153020315 นายทศพล ดํานุ$ม
63153020316 นางสาวปรีชญา ศิริทัศนกุล
63153020317 นายอูสมาน ละแลแม
63153020318 นางสาวจารุวรรณ ชูชื่น
63153020319 นางสาวณัทนรีกานต� สนิทมัจจะโร
63153020320 นางสาวธิดารัตน� ช$วยจันทร�
63153020321 นางสาวสารีหะ ตาเลCะ
63153020322 นางสาวกมลลักษณ� พลายด7วง
63153020323 นางสาวศจีรัตน� แก7วหนู
63153020324 นางสาวญาณิการ� โตCะพ$อ
63153020325 นางสาวรอบีฮา เจCะนุ
63153020326 นางสาวเจรจา กูลเก้ือ
63153020327 นางสาวสุรัสวดี อนันต�
63153020328 นางสาวธีราพร วรรณโร
63153020329 นางสาวจิรวดี คงฉิม
63153020330 นางสาวฐิตินันท� จินดา
63153020331 ว$าที่ รต.หญิงสุพัตรา อิสะโร
63153020332 นางสาวมุชริฟะ หลีปาหยัง
63153020333 นางมาลิกุล เทพเอียด
63153020334 นางฐิติยาวัณฏ� นิลวิเชียร
63153020335 นางสาวอธิญาภรณ� นิธิปDญญากุล
63153020336 นางสาวรัตติยาภรณ� ธรรมสาร
63153020337 นางสาวอามานี กาซา
63153020338 นางสาวอารีนี เจะแว
63153020339 นางสาวจันทร�จิรา อามินี
63153020340 นางสาวอีมาน เปาะมือแย
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63153020341 นางสาวซัลมา ชอบงาม
63153020342 นางสาวจุฑามาศ คงอยู$
63153020343 นางสาวอารียา ตาหมาด
63153020344 นางสาวไอซิส รอดพยันต�
63153020345 นายเพรียวพันธุ� ทับทิมอ$อน
63153020346 นางสาวศิรภัทร จีนาพงษ�
63153020347 นางสาวพรรษมนต� อักษรทอง
63153020348 นางสาวฟารานัส สามะ
63153020349 นางสาวอโรญา ทองนวน
63153020350 นางสาวมุฐิตา เสนปาน
63153020351 นายนิติรัฐ ขวัญสุด
63153020352 นางประดับพร อุกฤษฏ�อัสดร
63153020353 นางสาวมัลลิกา คงแก7ว
63153020354 นางสาวอนุสรา มาหะดุง
63153020355 นางสาววรพรรณ อินหมัน
63153020356 นางสาวสุธิสา บุญแสง
63153020357 นางสาวสุนิตา สะแลแม
63153020358 นางสาวสุรัตนา สมบูรณ�พืช
63153020359 นางสาวมนัสธิดา ทีสุกะ
63153020360 นายปรีดา ธานีรัตน�
63153020361 นางสาววิภาพร รัตนญาติ
63153020362 นางสาวนุสรียา เบญญคุปต�
63153020363 นางสาวรัชนี ฤทธิเดช
63153020364 นางสาวศิวภัทร ชอบผล
63153020365 นางสาวอัญชิสา ซ$วนยุก
63153020366 นางสาวสุไลนา ดือรานิง
63153020367 นางสาวบุษรัตน� ไฝสีดํา
63153020368 นางสาวรัชนีวรรณ ยูทา
63153020369 นางสาวกัลยรัตน� ศรีมะหันโต
63153020370 นางสาวณัฏฐ�ฏาพร รัตนพงศ�
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63153020371 นางสาวนูรยาณี กาเซ็ง
63153020372 นางสาวเจCะอินตันร� โกบปุเลา
63153020373 นายสมเดช เหยงหมิ
63153020374 นางสาวจิรชยา อนันตะ
63153020375 นางสาวสุภาวดี รัตนคามินี
63153020376 นางสาวจุไรวรรณ นาคะสะรี
63153020377 นายวงศ�ภัทร� ขนาบแก7ว
63153020378 นางสาวอันนา จันทร�หอม
63153020379 นางสาวปราณี ประสมพงค�
63153020380 นางสาวรัตนาภรณ� สุวรรณพงศ�
63153020381 นางสาวจิตรียา แสงอุทัย
63153020382 นางสาวรุสนานี ยูโซCะ
63153020383 นายอนุรักษ� รัตนกุล
63153020384 นางสาวอุไรวรรณ ชุมทอง
63153020385 นางสาวสุพรรษา คํามูลเอ7ย
63153020386 นางสาวสุนิศา แก7วรุ$ง
63153020387 นายอุดมพร คําแก7ว
63153020388 นางสาวศมนลธรรศ พันธ�อยู$
63153020389 นางสาวสุวรรณี อารง
63153020390 นางสาวอุรชา แซ$ว$อง
63153020391 นางสาวธนัชชา นุชม$วง
63153020392 นางสาวซูรียะ บากา
63153020393 นางสาวกฤษติกา อิสรโชติ
63153020394 นางสาวอนุสรา เขียวแสงนิล
63153020395 นางสาวซาฮีดะห�U หะยีอาบู
63153020396 นายธนิน คงประดิษฐ�
63153020397 นางสาวปาริษา ศิริกาศ
63153020398 นางสาววีรวัลย� คทายุทธ
63153020399 นางสาวณัฐชยา หวังสวาสด์ิ
63153020400 นางสาวธัญญา มาลัยทอง
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63153020401 นางสาวไอลดา สาดีน
63153020402 นางสาวชัญญานุช งานแข็ง
63153020403 นางสาววนิดา มะเนาะ
63153020404 นางสาวภัทราภรณ� สองเมือง
63153020405 นายวิทยา ท$าจีน
63153020406 นางสาวจิราภรณ� ศรีวิไลย
63153020407 นางสาวชุดาภา คงแก7ว
63153020408 นางสาวซาฟHเนCาะ ยูโซะ
63153020409 นายจักรภัทร ทองก้ิม
63153020410 นางสาวนิศารัตน� ทนันไชย
63153020411 นางสาวดาริยา ขุนจันทร�
63153020412 นางสาววรางคณา คุ7มดี
63153020413 นางสิริณัฏฐ� ดําชื่น
63153020414 นางสาวกนกพรรณ ลิ่มกุลพงษ�
63153020415 นางสาววิลาสินี บัวหนู
63153020416 นางสาวอัฟฟาห� มาหะมะ
63153020417 นางสาวพิรัญญา หิรัญพิจิตร
63153020418 นางสาวธมลวรรณ ชูเก็น
63153020419 นายอาหะมะ หะยีมะสาและ
63153020420 นางสาวนูรมุซินีน เจCะเยะ
63153020421 นางสาวดมิสา เพชรทอง
63153020422 นายวชิร ดิษโสภา
63153020423 นางสาวปุณณภา อิสโร
63153020424 นางสาวณัฐสุดา เลื่อนแก7ว
63153020425 นางสาวแวกลือซง มะลี
63153020426 นายอารีฟ จิการะจิ
63153020427 นางสาวโซเฟHยน$า กาเจ
63153020428 นายอาดือนัน สะดียามู
63153020429 นางสาวสิริรัตน� ศรีเกตุ
63153020430 นางสาวฟ5รดาวซ� แวนาแว
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63153020431 นางสาวสุวิมล แก7วฤทธ์ิ
63153020432 นายอับดุลลายิ เงCาะ
63153020433 นางสาวรอป5อะห� ลาแห
63153020434 นายจุมพล เพียรเจริญ
63153020435 นางสาวนงนภัส ชิตชลธาร
63153020436 นางสาวศิยาพร แก7วทอน
63153020437 นางนูรีซา เกะแมง
63153020438 นางสาวมัลลิกา ศรีจันทร�ทอง
63153020439 นางสาวซูฟHยะห� เจะดือราแม
63153020440 นางสาววาสนา ทิพย�บุญ
63153020441 นายพิษณุ นําแก7ว
63153020442 นางสาวฐิตาภรณ� สุขสุสร
63153020443 นางสาวปรียาภรณ� สุวรรณจุณี
63153020444 นางสาวญาดา สิงห�ทอง
63153020445 นางสาวจิรวรรณ โกศล
63153020446 นางสาวเบญจมาพร จอเอียด
63153020447 นายรัฐธรรมนูญ นันทสิน
63153020448 นางสาววราภรณ� ทวีวิทย�
63153020449 นางสาวอนินทิตา กังแฮ
63153020450 นางสาวฉันชนก ละอองเทพ
63153020451 นางสาวนูรีแซ เจCะมูดอ
63153020452 นายภูมินทร� แก7วกรด
63153020453 นางสาวมันฑนา นวลไสย
63153020454 นายรวิภาส บุญเลิศ
63153020455 นางสาววาสนา ล่ําไล$
63153020456 นายวรัญZู ยอสินธุ�
63153020457 นางสาวซัซวานี รัญจวน
63153020458 นายวราธิป ทัฬหะวาสน�
63153020459 นางสาวณัฐพร เทียนทอง
63153020460 นางสาวสุภมาศ มากมี
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63153020461 นางสาวบุญทิพย� คํามณี
63153020462 นายทรงพล โคตัน
63153020463 นายสมพร คงตุ7ง
63153020464 นางสาวนูรฮายาตี อาแว
63153020465 นางสาวรุ$งนภา พุทธานุกูล
63153020466 นางสาวนงนุช สาเหาะ
63153020467 นางสาวชุติมา แซ$หลิน
63153020468 นางสาวอรพรรณ อนันตพงค�
63153020469 นายทักษิณ จิรนันทนากร
63153020470 นางกมลพร หวังทอง
63153020471 นางสาวธิดารัตน� โจมฤทธ์ิ
63153020472 นางสาวนฤพร จินดารัตน�
63153020473 นางสาวอาแอเสาะ วานิ
63153020474 นางสาวอาภาศิริ รัตนภักดี
63153020475 นายอรรถกร พรหมวาส
63153020476 นางสาวชรินทร�ทิพย� ถาวรยุติธรรม
63153020477 นางสาวไซราณี ตาเห
63153020478 นางสาวนัฎธิดา หมาดดาเรCะ
63153020479 นางสาวจารุวรรณ รุ$งภิญโญ
63153020480 นายกล7าณรงค� ฟองประไพ
63153020481 นางสาวสุทธาทิพย� คงนคร
63153020482 นางสาวนิชานันท� ขวัญปาน
63153020483 นางสาวฟาตีมะห� หะยีเจะแว
63153020484 นางสาววีรวรรณ� จอนทอง
63153020485 นางสาวสุธาสินี มุสิกิม
63153020486 นายมูฮัมหมัดรุสดี บาราเฮง
63153020487 นางสาวกนกวรรณ ทองไฝ
63153020488 นางสาวนฤมล รัตนมณี
63153020489 นางสาวศิริพร รัตน�น7อย
63153020490 นางสาวนาดีเราะห� เจะโอะ
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63153020491 นางสาวสุรีย� หมัดอะด้ัม
63153020492 นางสาวนฤดี บุญพันธ�
63153020493 นางสาวอบีร ดอเลาะ
63153020494 นางสาวศรัญยา ฆังฆะ
63153020495 นายชุณหวัชร� ตันวิเชียรชัช
63153020496 นางสาววราวีร� บุณยะศิวะ
63153020497 นางสาวปานียา วุฒิศาสน�
63153020498 นายสถาพร ธนาภรณ�
63153020499 นายป5ยทัศน� วิเวกอรุณ
63153020500 นางสาวนันทรัตน� ไชยบัญดิษฐ
63153020501 นายปฏิภาณ จันทร�วิเศษ
63153020502 นายกูอาเซ็ง ตูแวแม
63153020503 นางสาวอัสมา สีดูกา
63153020504 นางสาวจันทิดา สะดี
63153020505 นางสาวตอเฮเรCาะ บือราแง
63153020506 นางสาวสุภาวดี แซ$ภู$
63153020507 นายปณตพงศ ปาโต
63153020508 นางสาวสลิตา ยามาเล็น
63153020509 นางสาววรรษมล ฤทธิไพโรจน�
63153020510 นางสาวสุทธิรักษ� แก7วชุมศิลปK
63153020511 นางสาวป5ยฉัตร ชุมโชติ
63153020512 นางสาวพอตีเมาะ สนิ
63153020513 นางสาวกรรณิการ� บุญรักษา
63153020514 นางสาวศศิวรรณ บัวอ$อน
63153020515 นางสาวปุญญพัฒน� แสงขาว
63153020516 นางสาววรรณิศา การจุล
63153020517 นายชญณัฐ เลิศวิทยาวิวัฒน�
63153020518 นางสาวกิติมา ห7าวหาญ
63153020519 นางสาวชัญญานุช ตระกูลกําจาย
63153020520 นางสาววายีฮะห� มะยิ
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63153020521 นายรณชัย ขาวเขียว
63153020522 นางสาวบัณฑิตา ทองนุ$น
63153020523 นางสาวไซนับ อาแว
63153020524 นายอนุสรณ� เขียวทอง
63153020525 นางสาวกนกกาญจน� บุญมะ
63153020526 นางสาวนูรีฮัน ปาโอะมานิ๊
63153020527 นางสาวมาริชฎา ทองเล็ก
63153020528 นางสาวบุษยมาส สมนวล
63153020529 นางสาวซาอาดะห� วามิง
63153020530 นางสาวอรพรรณ โมลิโต
63153020531 นางสาวป5ยวรรณ คงอินทร�
63153020532 นางสาวกชกร ชัยสิทธ์ิ
63153020533 นางสาวณีรนุช ทองจืด
63153020534 นางสาวเยาวภา ชูจิตร
63153020535 นางสาวจิตรา บือนา
63153020536 นางสาวอนงค�นาถ ชูแก7ว
63153020537 นางสาวนิภาวรรณ เนียมเกลี้ยง
63153020538 นางสาวซูไลลา มูซอ
63153020539 นางสาวบุษบา สะอิ
63153020540 นางสาวกรกมล ซุ$นสั้น
63153020541 นายอาแพนดี สามะ
63153020542 นางสาวกูนา อูมา
63153020543 นายอัสมาน มะสาแม
63153020544 นายยุทธชัย อ$อนหวาน
63153020545 นางสาวสโรธิญา ศรีรัฐ
63153020546 นางสาวพรรัตน� ครุอําโพธ์ิ
63153020547 นางสาวอรวรรณ บุญยัง
63153020548 นางสาวณัฎฐณิชา ขวัญนิมิตร
63153020549 นางสาวนุซรี ยุนุC
63153020550 นางสาวชฎาพร สีสังข�แก7ว
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63153020551 นางสาวทิพย�ฤดี โลหะวิจารณ�
63153020552 นางสุภาวดี แปSนแก7ว
63153020553 นางสาววรลักษณ� พัฒนอิ้ว
63153020554 นางสาวอรุณวรรณ เพ็ชรพาน
63153020555 นายคีนูรีฟส� เหล็มหมาด
63153020556 นางสาววรินดา พัฒน�แก7ว
63153020557 นางสาวกัญจิมา สุวรรณศรี
63153020558 นางสาววริษา ผลวิเชียร
63153020559 นางสาววัชราภรณ� สอนศาสตร�
63153020560 นายอิสหาก กะติรัน
63153020561 นางสาวอามาริษา ทองฉีด
63153020562 นางสาวภัทร�วิจิตรา บัวชื่น
63153020563 นางสาวไสศรี กูโน
63153020564 นางสาวณภัทร ศิริวงษ�
63153020565 นางสาวนริศรา หะยีวาจิ
63153020566 นางสาวจิตติมา ชินจิรภัทร
63153020567 นางสาวกุลณัฐ เสืออุดม
63153020568 นายวราพงศ� ฉิมผุด
63153020569 นางสาวชนิตา บุญถาวร
63153020570 นางสาวนันทิยา เดชศรี
63153020571 นายพรณรงค� ศรีสงคราม
63153020572 นางสาวสารีละห� สาแม็ง
63153020573 นางสาวมาซีเตาะ สะติรัน
63153020574 นางสาวหทัยชนก ดุหนันเบ็นหมัด
63153020575 นายธิปก ชื่นกลิ่น
63153020576 นางสาววิฬินชา แก7วประชุม
63153020577 นางสาวณัฐสิรี ชูทอง
63153020578 นางสาวอาอีเสาะ มะเด็ง
63153020579 นายสุริยนต� ศรีสุข
63153020580 นางสาวศิริลักษณ� วงศ�พลาย
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63153020581 นายคํารณ พหลภักดี
63153020582 นายพงศกร พัฒโณ
63153020583 นางสาวศุภการณ� ไตรเมศ
63153020584 นางสาวรัตนา โมรา
63153020585 นางสาวฮุสนา ฟองลมุล
63153020586 นางสาวอริษา เดชพิชัย
63153020587 นางสาวมูรณี หนิหมะ
63153020588 นางสาวกรรณUิกา หมวกทอง
63153020589 นางสาวสิริพร โสมณะ
63153020590 นางสาวเจCะนูรีฮัน ไมแยนา
63153020591 นางสาวชนกพร ใจบํารุง
63153020592 นางสาวสุธารัตน� อันตะระเสน
63153020593 นางสาวอนัทตา บินหมาน
63153020594 นางสาวจุฬารัตน� จันทบูรณ�
63153020595 นายรัฐเดช เซ็ง
63153020596 นายชานน กาญจนโรจน�
63153020597 นางสาวกัลย�กมล เส7งโสด
63153020598 นางสาวรอหานี เจCะวามิง
63153020599 นางสาววานิดา หาบยุโซะ
63153020600 ว$าที่ ร.ต.หญิงโศรดา คงพูล
63153020601 นางสาวฮาสือนะห� อาแวฮาโละ
63153020602 นายอนันณี สะมะ
63153020603 นางสาวเพ็ญนภา มาเอียด
63153020604 นายกิตติศักด์ิ หูเขียว
63153020605 นางสาวสุไวดา เปรมใจ
63153020606 นางสาวภาวรรณ� อุ$นใจ
63153020607 นางสาวรมณียา มูรูคารี
63153020608 นางสาวณัฐวริน อินทุเศรษฐ อินทุเศรษฐ
63153020609 นางสาวฮัยเราะห� อูมา
63153020610 นางสาวนงลักษณ� คงผอม
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63153020611 นายนิวัฒน� เกตุแก7ว
63153020612 นางสาวฟ5รมีย� เลาะ
63153020613 นางสาวเบวิญา เก็มเด็น
63153020614 นางสาวศิริพร รังเสาร�
63153020615 นางสาวพรชนก สองแก7ว
63153020616 นางสาวสุวรรณา แซ$หว$อง
63153020617 นายอะสิ หวังกุหลํา
63153020618 นางสาวนิศรา ผ$องใส
63153020619 นางสาวกุลญา ชุลีนวน
63153020620 ว$าที่ ร.ต.หญิงจินตนา อึ่งสกุลวงศ�
63153020621 นางสาวจันทร�ธิดา แซ$ลี้
63153020622 นางสาวยุพลักษณ� ส$อสืบ
63153020623 นางสาวฟาดีฮะห� เลาะยะผา
63153020624 นางสาวซูไฮณี สิเดะ
63153020625 นางสาววรรษชล สุวรรณวร
63153020626 นายเกริกฤทธ์ิ พุทธกูล
63153020627 นางสาวทศพร เพชรทองเกลี้ยง
63153020628 นางสาวกนกพร กอเม็ง
63153020629 นางสาวฟาซียะ เจะโด
63153020630 นางสาวณัฐริกา แก7วบพิธ
63153020631 นางสาวรัญชนา มโนสถาพร
63153020632 นางสาวกัณฐมณี รัตนรามศรี
63153020633 ว$าที่ร7อยตรีณัฐวุฒิ คชสิทธ์ิ
63153020634 นางสาวปรียาภรณ� พวงโมรา
63153020635 นางสาวซัลมา หนุ7ยโดด
63153020636 นางสาวเจCะฮัสมะห� เจะอารง
63153020637 นายดนัย เกิดทิพย�
63153020638 นางสาวฮัปเสาะห� มะเด็ง
63153020639 นางสาวนุรคาวากิบ กาเจ
63153020640 นายชาริบ มิสลิมิน
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63153020641 นายแวอุเซ็ง แวโดยี
63153020642 นางไลลา เลาะสุหลง
63153020643 นางสาวทิพย�ธิดา ใจสมุทร
63153020644 นางสาวมารีแย แหมCะ
63153020645 นางสาวซารีมะห� หะยีสะมะแอ
63153020646 นางสาวกวินนา มูนีมูสี
63153020647 นายศรายุทธ� ชูแสง
63153020648 นางสาวราตรี เลื่อนแปSน
63153020649 นางสาวเพ็ญพิชชา ยางทอง
63153020650 นางสาวจุฑาทิพย� มะโนภักด์ิ
63153020651 นางสาวโนรนายะห� บาแว
63153020652 นายไชยวัฒน� แสงจง
63153020653 นางสาวพัชรพร รัตนพันธ�
63153020654 นางสาวนิสารัตน� ประสมสุข
63153020655 ว$าที่ ร.ต.หญิงสุนิสา ก7งเส7ง
63153020656 นางสาวปวีณา วาดี
63153020657 นางสาวเจนจิรา ขวัญตา
63153020658 นางสาววนิตา แดสา
63153020659 นายพัฒน�ศรุต ช7างนิล
63153020660 นายก7องภพ พรัดภู$
63153020661 นายวุฒิไกร สังข�ทอง
63153020662 นางสาวธีมาพร นันทสินธุ�
63153020663 นางสาวจิรัชยา เอียดมา
63153020664 นางสาววนิดา แหละเจริญ
63153020665 นางสาวนุรฮูดา สามะ
63153020666 นางสาวรอฮานี วาเตะ
63153020667 นางสาวศิริรัตน� อินทร�เหมือน
63153020668 นายณัฐวุฒิ เก้ือกูล
63153020669 นายรุสดี วอนิ
63153020670 นางจิราพร ฤทธ์ิแก7ว
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63153020671 นางสาววิไลวรรณ ปริศวงศ�
63153020672 นางสาวอุไรวรรณ กริ้วกลาย
63153020673 นายอุดมเดช ศรีสังข�
63153020674 นางสาวสุภาพร คงเพ็ชร
63153020675 นางสาวอารีดา มะแลCะ
63153020676 นางสาวเมทินี บําเพ็ญดี
63153020677 นางสาวอีมาน เละนCU
63153020678 นางสาวสีตีปาตีเมาะ อามิง
63153020679 นางสาวมัณฑณา ลิ้นทอง
63153020680 ว$าที่ร.ต.ชัยวุฒิ ปลื้มใจ
63153020681 นางสาวพัชราภรณ� สยมภาค
63153020682 นายอธิวัฒน� เลิศพลสถิต
63153020683 นางสาวมุรณี อาแว
63153020684 นายวิทยา เภอเกลี้ยง
63153020685 นางสาวปริฉัตร อักษรจิตร�
63153020686 นายขวัญชัย ทองอร$าม
63153020687 นางสาวเหมสุดา ชัยแก7ว
63153020688 นางสาวเกษร หมะเหลCาะ
63153020689 นายเอกณรงค� จารุธนกุล
63153020690 นายนัสรีย� อาลี
63153020691 นายชัชพล ศิลารักษ�
63153020692 นางสาวภิญญดา บุญพรหม
63153020693 นายพงศธร รองเดช
63153020694 นายภานุเดช อมรวิริยะชัย
63153020695 นางสาวเเสงทิพย� บัวเนี่ยว
63153020696 นางสาวมัณฑนา ทองเชื้อ
63153020697 นางสาวนูรวานี เจCะนาแว
63153020698 นายสุรเชษฐ� กาฬวงค�
63153020699 นางสาวเยาวลักษณ� สาระพัสดุ�
63153020700 นางสาวเกศรินทร� เหมือนสังข�
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63153020701 นายชณัฐกาญจน� ชุมสุวรรณ
63153020702 นางสาวซูไฮลา มะมิง
63153020703 นางสาวเนตรนภิส คงทอง
63153020704 นางสาวโศรดา บัวเนียม
63153020705 นางสาวทิพวัลย� วงษ�ยอด
63153020706 นางสาวสุชาดา จันทร�สร7าง
63153020707 นายณัฐภัทร จันทร�เชาวลิตร
63153020708 นางสาวนูรีซัน ดอเลาะ
63153020709 นางสาวนัฐชา หวันอิ
63153020710 นางสาวสุภาภรณ� นาคพล
63153020711 นางสาวพิชญาภา เหนี่ยวทอง
63153020712 นางสาวกัญญ�ฐญาณ� ตันตประเสริฐ
63153020713 นายอดิศักด์ิ เลาะปนสา
63153020714 นางสาวดวงธิดา ขําทิพย�
63153020715 นางสาวศิรินันท� เทพกิจ
63153020716 นายสมพร เศียรอุ$น
63153020717 ว$าที่ร7อยตรีหญิงสุภาพรรณ บุญชู
63153020718 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีสุวรรณโณ
63153020719 นางสาววราภรณ� ปาเนาะ
63153020720 นางสาวคชาภรณ� ยอดล้ํา
63153020721 นายมารุต สุวรรณมาลาการ
63153020722 นางสาวมารียา อีดยี
63153020723 นายอิทธิพล รักษ�ยศ
63153020724 นางสาวอัสมา โตCะยะเล
63153020725 นายมะลูวาซี หะมะ
63153020726 นายสุทธิพันธ� เพชรช$วย
63153020727 นางสาวอรจรินทร� ฆังคะมะโน
63153020728 นางสาวคุณัญญา สุขศรี
63153020729 นางชนิกาญจน� ทองคํา
63153020730 นางสาวอิสรา มิตรช$วยรอด
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63153020731 นางสาววนิดา แมฮะ
63153020732 นางซากีตะ เส็นบัตร
63153020733 นายเฉลิมพงษ� กาลานุสิทธ์ิ
63153020734 นางสาว7UUนูรออามาลีนย� สะมะแอ
63153020735 นายอุรฟาน อาแซ
63153020736 นางสาววันวิสา สุวรรณคง
63153020737 นายอดินันต� ยามาสัน
63153020738 นางสาวชนิดา เพอหีม
63153020739 นางสาวขนิษฐา พัฒนเชียร
63153020740 นางสาวแวรอสเมาะ แวสะแลแม
63153020741 นางสาวรอฮานี บือราเฮง
63153020742 นางสาวจีรนันท� กะแหมะเตบ
63153020743 นางสาวฟาตีหCะ สาแม
63153020744 นางสาวนูรอาตีนี ยีหวันแสม
63153020745 นางสาวนูรไฮลา ยูโซะ
63153020746 นางสาวมิธิรา พิริยะภาคย�
63153020747 นางสาวจิระนันท� ชุมผอม
63153020748 นางสาวชนิสรา สิริสุวัฒน�ตระกูล
63153020749 นางสาวทิพาวรรณ นิมิตานันท�
63153020750 นางสาวกรรณิกา สุราตะโก
63153020751 นางสาวคูซัยหมCะ ดอเลCาะหะมะ
63153020752 นางสาวอะห�ลัน มะซอ
63153020753 นายณัฐพล ราษฎร�มณี
63153020754 นางสาวธวัลพร อาษาสุจริต
63153020755 นายจักริน กาญจนปรีชากร
63153020756 นางสาวเรือนแก7ว รู7เพราะจีน
63153020757 นางสาวธิดารัตน� เงินสง$า
63153020758 นางพัตราภรณ� ปานขาว
63153020759 นายปรณัฐ รอดทอง
63153020760 นายสาเหะอันวาร� สาเฮะบือราเฮง
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63153020761 นางสาวกชกร จุลจงกล
63153020762 นางสาวธารทิพย� โสดาหวัง
63153020763 นางสุนันทา คงจินดามณี
63153020764 นายธิติวุฒิ ธรรมปาโล
63153020765 นางสาวธนภรณ� จินดามณี
63153020766 นางสาวสุวัฒนา วิเศษยนตรการ
63153020767 นางสาวป5ยาพัชร จะรา
63153020768 นางสาวสุนิตา หวันหนิ
63153020769 นางสาวจุฑามาศ สุดธาราภิรมณ�
63153020770 นางสาวพิชชานันท� กองรักษเวช
63153020771 นางสาวพัชรี ดุมลักษณ�
63153020772 นายวิศรุต จันทร�สุวรรณ
63153020773 นางสาวนิกัสมูณี ยูโซะ
63153020774 นางสาวนัยรัตน� พงศ�กิจเจริญ
63153020775 นางสาวศรสวรรค� แหน$งสกุล
63153020776 นางสาวศิริพร แซ$โค7ว
63153020777 นายณรงค�ฤทธ์ิ อําไพ
63153020778 นางสาวพสชนัน จินดาประกายนนท�
63153020779 นางสาวโสภิตา หม่ืนรัก
63153020780 นางสาวกนิษฐา แขกไทย
63153020781 นางสาวฟาซีฮะห� ยาโงะ
63153020782 นางสาวอาซีซะห� เจะอุมาร�
63153020783 นายซูฮารี อับดุลลี
63153020784 นางสาวอริสา สะอาดวารี
63153020785 นางสาวสุไรยา บาหะ
63153020786 นางศิรินาถ พลไทย
63153020787 นางสาวสราญทิพย� จันหนู
63153020788 นางสาวณัฐธิดา บัวแก7ว
63153020789 นายอติพล สายหยุด
63153020790 นางสาวอายูรี เจCะหะ
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63153020791 นายจิรภัทร รัตนสังข�
63153020792 นางสาวสุพรรณษา เสนเนียม
63153020793 นางสาวนูรียะ กอตอ
63153020794 นายอานัส อาลีดีมัน
63153020795 นางสาวปรมตา ทองคํายาน
63153020796 นางสาวนาลีซ$าห� หมันหลี
63153020797 นางสาวสุนิสา ดีพาส
63153020798 นายรัฐพงษ� แรมวัลย�
63153020799 นางสาวขนิษฐา ถนอมปDก
63153020800 นางสาวประภานิช แก7วรอด
63153020801 นางสาวภัทราวดี ตรีทอง
63153020802 นางสาวจันทิมา สอเหรบ
63153020803 นายกูไพซอล ดะดี
63153020804 นายวรภัทร โภคากร
63153020805 นางสาวณัฐกานต� ทองคง
63153020806 นางสาวพิมพ�ชนก ทองคําดี
63153020807 นางสาวสุณัชชา ต้ันสกุล
63153020808 นายสิทธิศักด์ิ ขวัญทอง
63153020809 นายกฤติวุฒิ สุทธิศักดา
63153020810 นางสาวรัชนี ครูอ7น
63153020811 นางสาวกนกวรรณ ไชยรัตน�ทอง
63153020812 นายมาหะมะไซฟู มะแซ
63153020813 นายมูฮัมหมัดไซรี เจCะเฮ็ง
63153020814 นางสุพรรษา ผ$องใส
63153020815 นางสาวแวฮานีซะห� แวดือมาลอ
63153020816 นายโภคิน จันทร�ทิตย�
63153020817 นางสาวนัจญมี ลายู
63153020818 นายรณกฤต รินตCะมา
63153020819 นางสาวลลิตา วรรณพิบูลย�
63153020820 นางสาวอรพรรณ จันทร�แปSน
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63153020821 นางสาวรอกีเยาะ ดาราแมง
63153020822 นางสาวสุภชา ครองระวะ
63153020823 นางสาวณัฐชยา ขาวทอง
63153020824 นางสาวจันจิรา แก7วมณี
63153020825 นางสาวปรียามาส สะลิมาต
63153020826 นางสาวพาตีเมCาะ นิระหิง
63153020827 นางสาวนารีมะห� มะสาและ
63153020828 นางสาวมนพร หิรัญขจรพันธ�
63153020829 นางสาวเย็นจิตร รมย�ชลีเลิศ
63153020830 นายสิทธิชาติ บุญกาญจน�
63153020831 นางสาวอัญชสา แซ$อุ$ย
63153020832 นายณัฐสิทธ์ิ พูลสวัสด์ิ
63153020833 นางสาวรุ$งฟSา ดําสอน
63153020834 นางสาวอามีนCะ บุญช$วย
63153020835 นางสาวมนัญชยา แก7วสะโร
63153020836 นางสาวกรกนก พรุเพ็ชรแก7ว
63153020837 นางสาวฮาบีบี หะยีอาหวัง
63153020838 นางสาวยุวดี นกเส7ง
63153020839 นางสาวมารีแย ดอรอแมง
63153020840 นางสาวสุดาพร แส$วภูเขียว
63153020841 นายมูฮําหมัดซอฟรี ดาโอะ
63153020842 นางสาวมาดีฮะห� บาซอ
63153020843 นางสาววาสนา มูดอ
63153020844 นางสาวฟHฟ\า เบ็ญลีตระกูล
63153020845 นางสาวณัฐวรรณ วงษ�จงรัก
63153020846 นายอนัสรูล บากา
63153020847 นายวิสิษฐ�ศักด์ิ สีคง
63153020848 นางสาวณัฎฐภรณ� คงจินดา
63153020849 นางสาวอรวรรณ เหล$าประชาUวทย�
63153020850 นายมูฮํามัดซาฟHอี รอนิง

หน7า 695 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153020851 นางสาวอริสา เทพฉิม
63153020852 นางสาวอามีนะห� มะเระ
63153020853 นางสาวอินทราภรณ� ก$อแก7ว
63153020854 นางสาวดาราณี วาเงาะ
63153020855 นายศุภชัยย สุขบัวแก7ว
63153020856 นางสาวอาซียะห� มูดี
63153020857 นายชัยธนาวุฒิ ช$อมณี
63153020858 นางสาวอมรรัตน� แซ$อึ่ง
63153020859 นางสาวมุรณี เหมหมิ
63153020860 นายธนศักด์ิ ไวยะโร
63153020861 นางสาวสาธิมา ประเสริฐ
63153020862 นางสาวแวรอไอณี แวดูยี
63153020863 นางสาวชนกนันท� พนลาวัณย�
63153020864 ว$าที่ร7อยโทมะรอสากี เจะเกาะบะ
63153020865 นางปDทมาวดี คงวงค�
63153020866 นางสาวซัรวา มาหะมะ
63153020867 นางสาวกนกพร มุดาสา
63153020868 นางสาวนิศากร มะเด่ือ
63153020869 นางสาวณัฐธิดา พุทธกูล
63153020870 นางสาวจรินทร� ยาบา
63153020871 นางสาวสายฝน บัวผัน
63153020872 นางสาวศิรินาถ หยูทอง
63153020873 นางสาวตอยญีบะห� ดือราแมหะยี
63153020874 นายกฤษฎา ศรีงาม
63153020875 นายลุตฟH แวหะมะ
63153020876 นางสาวทัศนีย� สุวรรณเมฆ
63153020877 นางสาววดีวรรณ จันทร�ไพฑูรย�
63153020878 นางสาวต$วนฮาซานา ซารี
63153020879 นางสาวภิรนันท� หลักศิลา
63153020880 นางสาวเกศกนก เพ็ชรพัฒน�
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63153020881 ว$าที่ ร.ต.ศรัณย� ปานกลาย ร.น.
63153020882 นางสาวนิชธาวัลย� หมวกนุ7ย
63153020883 นางสาวสุไรญา หมาดปDนจอร�
63153020884 นางสาวอารียา หวันชิตนาย
63153020885 นางสาวชฎาพร ศรีทองคํา
63153020886 นางสาวอรพรรณ แซ$ฉ่ัว
63153020887 นางสาวจุรีรัตน� เนาวกูล
63153020888 นางสาวไซนCะ ยูกง
63153020889 นางสารีนา ม่ันมาศพงศ�
63153020890 นางกนิษฐา รอดกูล
63153020891 นางสาวจิรารัตน� บามี
63153020892 นางสาวจันทิมา พรมเล็ก
63153020893 นางสาวจุฬารัตน� เชื้อพราหมณ�
63153020894 นายแวอูเซ็ง ปูโจะ
63153020895 นางสาวซูรายา เจCะเฮ็ง
63153020896 นางสาวมูนCะ นุ7ยดํา
63153020897 นางสาวณัฐมาศ สันสาคร
63153020898 นางสาวสรนันท� อินทรัตน�
63153020899 นางสาวสุวรรณี ไชยประสิทธ์ิ
63153020900 นางสาวนภัทรศร อินทรสุภา
63153020901 นางสาวอานีลา ป5
63153020902 นางสาวสิรามล สวัสดิพันธ�
63153020903 นายยศยา เปอะรอป5ง
63153020904 นางสาวลีลาวดี เจCะอุมา
63153020905 นางสาวนาดียา อาลี
63153020906 นางสาวเสาวลักษณ� หลงสมัน
63153020907 นางสาวบุปผา ศรีสวัสด์ิ
63153020908 นางสาวมารีนา ตนยะแหละ
63153020909 นางสาวฟาฏิมะฮ� บาโง
63153020910 นายธิติพงศ ทองแปSน
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63153020911 นางสาวฮามีดะห� มะดีเยาะ
63153020912 นางสาวอมรรัตน� ชุมหมัด
63153020913 นายวศิษฐิรวรรธ ไกรเลิศ
63153020914 นางสาวจิราภรณ� เรืองโฉม
63153020915 นางสาวอมรศิริ เบิกบาน
63153020916 นายรณธวัช ถาวรกุล
63153020917 นางสาววิลาวัณย� ราชมล
63153020918 นายนิอาดิลัน สะดี
63153020919 นายอาซาน เหมซCะ
63153020920 นางสาวนูรฮาฟHซา นิหะ
63153020921 นางสาวซัลมา สะอะ
63153020922 นางสาวสิรินาถ ขุททกพันธุ�
63153020923 นางสาวอรนุช ฉิมสุด
63153020924 นางสาวอรทัย บิลก$อเด็ม
63153020925 นางสาวอรอนงค� นิลละออ
63153020926 นางสาวนุชจิรา เทพจันทร�
63153020927 นางสาวนฤทัย ใจจ7อง
63153020928 นางสาวปองนุช แถวแก7ว
63153020929 นายวัชระ ธัญญกรรม
63153020930 นางสาวสุดารัตน� ธรรมราช
63153020931 นางสาวชนิตา ชายเกตุ
63153020932 นายกCอตดารี หมุนนุ7ย
63153020933 นางสาวสุธาวัลย� วัชราภรณ�
63153020934 นางสาวจารุวรรณ กลั่นพิกุล
63153020935 นางสาวนูรียะ ลาเตะ
63153020936 นางสาวศุภศิริ แซ$ฉ$อง
63153020937 นางสาววิไลรักษ� คําโชติ
63153020938 นางสาวอารวี ศิริวงษ�
63153020939 นางสาวศุภาพิชญ� สุวรรณรัตน�
63153020940 นางสาวหทัยชนก เก้ือพันธ�

หน7า 698 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153020941 นายวรโชติ สังขรัตน�
63153020942 นางสาววันวิสา รอดสม
63153020943 นางสาวยุวดี หลีหมาด
63153020944 นางสาวกุลวดี ชูพันธ�
63153020945 นางสาวนูรุลา เปาะกือนิ
63153020946 นางสาวปุญญิศา ไชยวรรณ
63153020947 นางสาวอนงค�นาฏ ปDตตา
63153020948 นางอาไพพรรณ คีรีรัตน�
63153020949 นางสาววิชุดา หมาดโสCะ
63153020950 นายธนกร วงศ�เทพ
63153020951 นางสาวซานุรา ราแดง
63153020952 นางสาวนูรีฮัน รอยิง
63153020953 นางสาวธีร�วรา จันทร�เสน
63153020954 นางสาวอาตีกCะห� อีสอปูเตCะ
63153020955 นางสาววันวิสา แลตIอง
63153020956 นายมนสิช ฤทธิรัตน�
63153020957 นายอัฟฟาน ยูโซCะ
63153020958 นางสาวอลิสา อุทัยรัตน�
63153020959 นางสาวภานิดา ขุนช$วย
63153020960 นายบวรวงศ� อัศวจินดารัตน�
63153020961 นางสาวฐมรัตน� ชอบเสรี
63153020962 นางสาวณัฐวรา สะอา
63153020963 นายมนูศักด์ิ มณีพรหม
63153020964 นางสาวปาริฉัตร ตุลยะสุข
63153020965 นายเติมภูมิ ชูชื่น
63153020966 นายซอลีฮี วอลี
63153020967 นายเฉลิมฤทธ์ิ โชติธรรมโม
63153020968 นางสาวโสจิรัตน� โสะตา
63153020969 นางสาวธรรชนก จันทร�งาม
63153020970 นางสาววัลยา อัคคีเดช
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63153020971 นางสาวนิรชรา อักษรโสภณ
63153020972 นายกฤติน พงษ�สุวรรณ
63153020973 นางสาวอภิชญา แก7วสุวรรณ�
63153020974 นางสาวปณิตา สายทองแก7ว
63153020975 นางอัญนริศศา เกตุนุ7ย
63153020976 นายพงศธร บัวทอง
63153020977 นางสาวนภิสา ริทธ์ิโต
63153020978 นายพรเทพ ไพศาล
63153020979 นางสาวแสงรวี ไฝมณี
63153020980 นางสาวนารีรัตน� รัตนประพิศ
63153020981 นางสาวดรุณี หมัดตานี
63153020982 นายธาวิน สังข� ศิริ 
63153020983 นางสาวอิสรา มณีรัตน�
63153020984 นางแวซม บินอีตํา
63153020985 นางสาวญาดา หลีซีU
63153020986 นางอรดี พูลเทพ
63153020987 นางสาวซูไฮลา เจะโวะ
63153020988 นางสาวป5ยฉัตร สิทธิศักด์ิ
63153020989 นายโกสินทร� สายชลเชี่ยว
63153020990 นางสาวอมรรัตน� ไกรคุ7ม
63153020991 นางสาวปริฉัตร พรหมยานนท�
63153020992 นางสาวเกสร คละจิตร
63153020993 นายสุชาติ ปากบารา
63153020994 นางสาวฟาริดา เล็กเกลี้ยง
63153020995 นายทวีวัฒน� จันทรังศรี
63153020996 นางสาวปรียานุช เธียรเงิน
63153020997 นางป5ยวรรณ ชูแก7ว
63153020998 นางสาวสุพรรณษา จุลแก7ว
63153020999 นายภาษิต รัศมี
63153021000 นางสาวชิตาภัค จินานันท�

หน7า 700 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153021001 นายเชิดชัย คงศร
63153021002 นายภัทรพงศ� พุทธรักษ�
63153021003 นางสาวชลิตา ชอบหีม
63153021004 นางสาวดารารัตน� อ$อนจุติ
63153021005 นายเชาวฤทธ์ิ ษรภักดี
63153021006 นางสาวอัญชลี ชีวะพันธ�
63153021007 นายร$อหีม มุเส็มสะเดา
63153021008 นางสาวเกศินี ยอมใหญ$
63153021009 นางสาวกนกกร ลอยวัฒนา
63153021010 นางสาวศันสนีย� สุวรรณโณ
63153021011 นางสาวปDทมพร สุขชูช$วย
63153021012 นายกิตติชัย สุนเสียน
63153021013 นายพรชัย ประดับเพชร
63153021014 นางสาวณณัณ ปลอดชูแก7ว
63153021015 นายพิทวัส สิทธิอังกูร
63153021016 นางสาวปุณยาพร ปุยแดง
63153021017 นางสาวสุภาพร แซ$ลี่
63153021018 นางสาวมารีนี อูเซ็ง
63153021019 นางสาวหยาดรุ7ง กังสนันท�
63153021020 นางสาวอาอีฉCะ หมัดบินเฮด
63153021021 นายจักรพงค� แสนศรี
63153021022 นายปารณัท ยอดมณี
63153021023 นางสาวกรกมล จันทรัตน�
63153021024 นางสาวชนินาถ เผือกละม7าย
63153021025 นางสาวนัจมีย� อีซอ
63153021026 ว$าที่ ร.ต.ทรงฤทธ์ิ ใบดุเก็ม
63153021027 นางสาวภัทรียา ศักด์ิสูง
63153021028 นายณัชพล ทวนยก
63153021029 นางสาวอนัญญา ชวดชาวนา
63153021030 นางพัชราภรณ� หงษ�บิน
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63153021031 นายคุณายุทธ สังข�คง
63153021032 นางสาวรสศคนธ� จิตต�โสภา
63153021033 นางสาวธดากร สงวนโสตร�
63153021034 นางศิรัญญา ทองประศรี
63153021035 นายวิสิฐ จันทร�แดง
63153021036 นางสาวภาวินี ช$วยยก
63153021037 นางสาวอมรรัตน� หนูขวัญ
63153021038 นางสาวปนัดดา พูนเกิด
63153021039 นางฐิติมา จุลิวรรณลีย�
63153021040 นางสาวพิรลักษณ� เพชรสงคราม
63153021041 นางสาวชนินันท� พรหมศร
63153021042 นางสาวศิริมา อภิสิทธิศักด์ิ
63153021043 นางสาวจันจิรา คชสิงห�
63153021044 นางสาวบุญทิพย� ธีะกุลพิศุทธ์ิ
63153021045 นางสาวนิตา บุญราศรี
63153021046 นางสาวอัสมCะ หมัดหมัน
63153021047 นายอัซรี่ย� สาแม
63153021048 นางสาวสุกัญญา หลีกาด
63153021049 นางสาวนูรีดา กะลูแป
63153021050 นางสาวอมีเราะฮ� ตาเละ
63153021051 นางสาวกัลยาณี ศรีจันทร�
63153021052 นางสาวซูรียานี สะแลแม
63153021053 นางสาวปDทมา สวัสด์ิ
63153021054 นางสาวจารุวรรณ แสงแก7ว
63153021055 นางสาวฐาปนี วัดศรี
63153021056 นายกีรติ คงฉิม
63153021057 นางสาวอนุธิดา ปานถาวร
63153021058 นายณัฐปคัลภ� เสือพล
63153021059 นางสาวยุวรรณดา ขุนอักษร
63153021060 นายสิรวิชญ� คงจันทร�
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63153021061 นายอดิศร สินดํา
63153021062 นายจตุรงศ� ทิพย�แก7ว
63153021063 นางสาวกาญจณาวรรณ พิมพ�ทอง
63153021064 จ$าสิบเอกอัมฤทธ์ิ ช$วยแก7ว
63153021065 นางสาวนวพร ทิพเศษ
63153021066 นางสาวขวัญใจ ระหย7า
63153021067 นางสาวรุจิรา จันทร�หอม
63153021068 นางสาวลักษณ�สุดา บุญทอง
63153021069 นายพลกฤตย� โกษฐ�เพชร
63153021070 นางสาวนิลุบล จักรกาญจน�
63153021071 นางสาวอรุณี รัตนะ
63153021072 นายธีรพงศ� เจริญศรี
63153021073 นางสาวมนต�นภา พิชัยรัตน�
63153021074 ว$าที่ร7อยตรีปราโมทย� ณ นุ7ย
63153021075 นางสาวลลิตา สุวรรณมณี
63153021076 ว$าที่ ร.ต.สุชาติ ณรงค�กูล
63153021077 นางสาวสุทัตตา อนุปราโมทย�
63153021078 นางสาวพรรษา ช$วยสุรินทร�
63153021079 นายเอกวิทย� ขาวดี
63153021080 นางสาวกรรณิการ� แก7วนุ$น
63153021081 นายอิสเหาะ ดุมา
63153021082 นางสาวอัมราณี ฉิมฉํ่า
63153021083 นางสาวนาอีมCะห� แวโดยี
63153021084 นางสาวชนกสุดา ประทุมวัลย�
63153021085 นางสาวนารีมะห� อาเล็ง
63153021086 นางสาวสุกัญญา ผิวเหมาะ
63153021087 นางสาวจุฑารัตน� พงศ�จันทรเสถียร
63153021088 นายธีรยุทธ แซ$ลิ่ม
63153021089 นางสาวนูรีณา เจCะมานอ
63153021090 นางสาวโสภิดา ทองเส7ง
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63153021091 นางสาวนุชนารถ คุณอักษร
63153021092 นายชานนท� จิตรหม้ัน
63153021093 นางสาวฉวีวรรณ รอยะ
63153021094 นายอดิศักด์ิ ผิวผ$อง
63153021095 นางสาวทิพวรรณ ส$งเสริม
63153021096 นางสาวนิฟHดัยล� เลาะนะ
63153021097 นางสาวชนิดา รัตนนิมิตร
63153021098 นางสาวสิธาทินี เปรมปรีด์ิ
63153021099 นางสาวณชวรรณ จริยวิจิตร
63153021100 นางสาวเกณิกา ทวีผลตระกูล
63153021101 นางสาวชนกานต� ทองอ$อน
63153021102 นางสาวนวรัตน� พรหมสังฆะหะ
63153021103 นายสะอูดี อาแวกือจิ
63153021104 นายสุกรัณร� ปาโละ
63153021105 นางสาวเพ็ญพรรณ เปTนสุข
63153021106 นางสาวหัทยา บุญรอด
63153021107 นายสายพุดดิน แฮแมเรียง
63153021108 นางสาวจิณณณัฎฐ� รักษนาเวศ
63153021109 นางสาวโนรซียานา เซ็ง
63153021110 นางสาวศิริฉัตร นาคดํา
63153021111 นางสาวญานิกา พุ$มทอง
63153021112 นางสาวกนิษฐา รัตนพิบูลย�
63153021113 นางสาวณัฏฐ�ชณันต� ศรีรักษ�
63153021114 นางสาวจุไรรัตน� จาวิสูตร
63153021115 นางสาวปDทมา หนูช$วย
63153021116 นางสาวธันย�ชนก แซ$ต้ัง
63153021117 นายสาธิต แก7วชู
63153021118 นายอิทธิกร อินทองแก7ว
63153021119 นางสาวตูแวหมCะ ปูเตะ
63153021120 นายปรมินทร� บุญสงค�
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63153021121 นางสาวธนพร บุญลือศักด์ิ
63153021122 นายจตุรงค� จิตราวุธ
63153021123 นางสาวศศิภา รัญเพ็ชร
63153021124 นายอะนัส บินกาเซ็ม
63153021125 นางจิตมณี โมลิโต
63153021126 นางสาวเสาวลักษณ� เสียงแข็ง
63153021127 นางสาวสุธิดา ไม7สังข�
63153021128 นางสาวซูไฮมา ยาเต็ง
63153021129 นางสาวขวัญข7าว ชูเมือง
63153021130 นางสาวมีสตูรี มะเกะ
63153021131 นางสาวสุรียานี เจะนิ
63153021132 นางสาวรัชนา โสะประจิน
63153021133 นางสาวกัลยานี เจCะเละ
63153021134 นางสาวอรวรรณ ลังแก7ว
63153021135 นายกูประจักษ� ราเหม
63153021136 นางสาวมารียาณี อะแด
63153021137 นางสาวอริสรา วะจิดี
63153021138 นางสาวอาบีบะห� เจCะแว
63153021139 นางสาวสุธารัตน� ด7วงสวัสด์ิ
63153021140 นางสาวลัลนา สุวรรณชาตรี
63153021141 นางสาวญาติมา ทับกล่ํา
63153021142 นางสาวณัฐชาวดี สิงห�หนู
63153021143 นางสาวนาเดียร� นือเร็ง
63153021144 นางสาวกัณฑิมา ทองอร$าม
63153021145 นางสาวปภัสวรรณ หน$อเพ็ชร
63153021146 นายกิตติกร ฤทธ์ิหมุน
63153021147 นางสาวจารุกัญญ� จิตจันทร�
63153021148 นางสาวประภาศรี ทองไชย
63153021149 นางสาวนูรมา วานิ
63153021150 นายปรินทร ม$วงแก7ว
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63153021151 นางสาวศุภนิดา ช$อเรืองศักด์ิ
63153021152 นายธนวัฒน� จิรังวรวิทย�
63153021153 นางสาวมูรณี กาแบ
63153021154 นางสาวอิลฮัมมี ลีมา
63153021155 นายศุภกิตต์ิ ณะช7อย
63153021156 นางปกาทิพย� คงสุจริต
63153021157 นางสาวเสาวภา ลีลานนท�
63153021158 นางสาวพิจิตรา ภูนิล
63153021159 นางสาวรอฮีหมCะ จูบิง
63153021160 นางสาวภัสสร�อร ตุกชูแสง
63153021161 นางสาวอาศัสรา สังข�แก7ว
63153021162 นางสาวนูรอาซานี วาจิ
63153021163 นางสาวชฏาพร ฐิติชวลิตกุล
63153021164 นางสาวฮามีเนาะ แวดอเลาะ
63153021165 นายพลชัย ชุมวงศ�
63153021166 นางสาวนูรีซัน ยูโซะ
63153021167 นายซอลาฮุดดีน การิแย
63153021168 นายสมเดช แสงเจริญ
63153021169 นายวรพงศ� ไชยพูล
63153021170 นางสาวรอยาตี เจะเตะ
63153021171 นายวรพงศ� แก7วกับทอง
63153021172 นายชากร ติงหวัง
63153021173 นางสาวภาวดี สุขมาก
63153021174 นางสาวฐานิตา ชุมแก7ว
63153021175 นางสาวอรวรร สุกใส
63153021176 นายพรไพเลิศ ดวงจันทร�
63153021177 นายรุสลัน บารมีดิง
63153021178 นางสาวกรรณิการ� พันธรัตน�
63153021179 นางภัทรานันทน� เวทย�ประสิทธ์ิ
63153021180 นายจักรกฤษณ� ชูศรี
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63153021181 นางสาวอรอุมา ยะปา
63153021182 นายจารุพงศ� หมวดแทน
63153021183 นางสาวพนิดา ณ เทพา
63153021184 นางสาวสายใจ โรจนหัสดิน
63153021185 นางสาวขวัญจิตร สงแก7ว
63153021186 นายสมบุญ วิบูลปDญญาวัฒน�
63153021187 นางสาวแอนนีต7า ชลกิจ
63153021188 นายอิสมาอีล ม่ันศรัทธา
63153021189 นายปาติรักษ� กิมาคม
63153021190 นางสาวโซเฟHย นิเฮง
63153021191 นางสาวนรินทร ไชยภักดี
63153021192 นางสาวปาลิตา ปานแก7ว
63153021193 นายบดินทร� สหลําสุหรี
63153021194 นายภัสกร อ$อนแก7ว
63153021195 นางสาวโรสนานี ดอแม
63153021196 นางสาวจุฑารัตน� ทองนวล
63153021197 นางสาวภัทรวดี ภัทรพงศ�พันธ�
63153021198 นางสาวอโนชา วรรณเพขร
63153021199 นางสาวนฤมล ศรีเทพ
63153021200 นายจันท�ติโชค ชื่นชม
63153021201 นายพงศกร ขํานุ7ย
63153021202 นายลุกมาน รานิงปะออ
63153021203 นางสาวนุสบา ว่ันเซ$ง
63153021204 นายวิสิทฐ� บางต$าย
63153021205 นางสาวชนัญธิดา ธานีรัตน�
63153021206 นางสาวนิษฐา แซะอามา
63153021207 นางสาวศิริลักษณ� สุรินเปา
63153021208 นางขวัญลดา อนุดิเรก
63153021209 นางสาวซูบัยดา หะยีวาจิ
63153021210 นางสาวลัดดาวัลย� ชูช$วย
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63153021211 นางสาวศิริลักษณ� ชูลิตร
63153021212 นางสาวนูรอุสมา ดือเรCะ
63153021213 นายวุฒศภัทร� ปราศภัย
63153021214 นางสาวธาริณี นุ7ยดี
63153021215 นายกรกฎ แสงทอง
63153021216 นายนราวิชญ� ชูเสียงแจ7ว
63153021217 นางสาวิตรี เสนพรัตน�
63153021218 นางสาวธนภรณ� วัฒนพฤกษ�
63153021219 นายณัฐชนน ใหญ$หลวง
63153021220 นางนรากร ชุมชู
63153021221 นางสาวมีนา หมัดแสละ
63153021222 นางสาวนาซีฮา ปอระ
63153021223 นายเฉลิมชัย เลิศกุลดิลก
63153021224 นางสาววิภาวี ฤทธ์ิวรา
63153021225 นางสาวบุศริน สยมพร
63153021226 นายธีรดนย� ปริวัตรพันธ�
63153021227 นายศุภฤกษ� รุ$งเรือง
63153021228 นางสาวกรรณิกา พงษาปาน
63153021229 นางสาวพิมพิมล พวงแก7ว
63153021230 นางสาวชฎาพร ขวัญเทพ
63153021231 นางสาวนฤมล ชูปลอด
63153021232 นางสาวฟาอีซะห� สีดง
63153021233 นายมาโนช จินดาดวง
63153021234 นางสาวเกศินี สงรักษา
63153021235 นางสาวนงนภัส ภิญโญ
63153021236 นางสาวณัฐนันท� ก$อศรีพิทักษ�กุล
63153021237 นางสาววิชชุดา ใบระหมาน
63153021238 นางสาวณมน ปูเรือง
63153021239 นายชนินทร� ตันสกุล
63153021240 นางพัชรินทรา ดําแสงสวัสด์ิ
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63153021241 นางสาวสุกัญญา หมัดเล
63153021242 นางสาวปDทมะห� มะดี
63153021243 นางสาวมัซนะฮ� สะแต
63153021244 นางสาววีรยา จินเดหวา
63153021245 นายกิตติ พวงแก7ว
63153021246 นางสาวดมิสา สุดจิตร
63153021247 นางสาวฐาณิชญาณ� เพ็ชรมณี
63153021248 นายธนรัฐ บรรจงรัตน�
63153021249 นางสาวศิริพร อิยุโสะ
63153021250 นางสาวซูไรดา บาหะ
63153021251 ว$าที่ร7อยตรีอําพล ปานทะวงศ�
63153021252 นายปาริศักด์ิ รุ$งเรือง
63153021253 นางสาวภัคธีมา เพชรพิศาล
63153021254 นางสาววรินดา หมัดเสี้ยะ
63153021255 นางชนันรัตน� ชนะสิทธ์ิ
63153021256 นางสาวนุชรีพร แตปูซู
63153021257 นางสาวอาแอเซาะห� สาและซา
63153021258 นายอัครพงค� เถรแก7ว
63153021259 นางสาววิลาวัณย� สุขไกร
63153021260 นายธีรศักด์ิ ขวัญเมือง
63153021261 นายตูแวซูบายดี ยอเงาะ
63153021262 นายปรภต อินทสมบัติ
63153021263 ว$าที่ร.ต.จรูญ อัซฮา
63153021264 นายสุรศักด์ิ บุญมี
63153021265 นางสาวลาตีพะห� วาเลCาะ
63153021266 นางสาวสุกัญญา ขุนฤทธ์ิรงค�
63153021267 นางธัญญ�รวี แก7วจันทร�จิตธนา
63153021268 นางสาวณัฐกานต� จันทรแดง
63153021269 นางอดิศา เบ็ญโตCะหีม
63153021270 นายนิมุกตา นิมะ
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63153021271 นางสาวพิลาศลักษณ� เทพพิทักษ�
63153021272 นางสาวคอรีเยาะห� เจะเด็ง
63153021273 นางสาวดวงลัดดา หยาเดวา
63153021274 นางสาวศิริทิพย� สุคนธชาติ
63153021275 นางสาวณัฐกาญจน� อําลอย
63153021276 นางสาวฮาปHเสาะ สามิ
63153021277 นางสาวซัลนิยา เหมมันต�
63153021278 นางสาวสุวรรณี หมาดจามัง
63153021279 ว$าที่ร7อยตรีหญิงพรอารีย� สุขประเสริฐ
63153021280 นางสาวยาวาเฮ ดอเลCาะ
63153021281 นายอับดุรเราะห�มาน สาและ
63153021282 นางสาวอุทัยวรรณ วรรณวงศ�
63153021283 นายภาสกร แดงสุวรรณ
63153021284 นางสาวมาริษา แก7วนวล
63153021285 นางสาวเพ็ญนิภา แก7วมณี
63153021286 นางสาวสุรายดา ยูโซะ
63153021287 นางสาวสรสวรรค� ขวัญทองย้ิม
63153021288 นางสาวซารีตา กรมเมือง
63153021289 นางสาวชนัญธิดา ด7วงคง
63153021290 นางสาวนันทิกานต� อนันตโสภาจิตร�
63153021291 นางสาวสุภาวดี เต้ียเล็ก
63153021292 นางสาวไซนุง เจะโซะ
63153021293 นายธนโชติ แสงสว$าง
63153021294 นางสาวสุทธิดา ยัสโยธา
63153021295 นายวัชรวิชช� พิบูลย�ผล
63153021296 นางสาวสวรรญา เล$งฉ้ิน
63153021297 นางสาวนัสราเวียะ สวัสดิวงศ�
63153021298 นางสาวนูรฮัสมา ยาซิง
63153021299 นางสาวสุดารัตน� ถาวร
63153021300 นางสาวเกสราพร อินทสโร
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63153021301 นางสาวนูรัชรี วาหะ
63153021302 นางสาวอัสมาณี จะมะจี
63153021303 นางสาวธณพร เพ็ชรคง
63153021304 นางสาววิลาสินี กลิ่นเพชร
63153021305 นางสาวปาตีเมาะ หะยีสะอุ
63153021306 นางสาวฝาตีเมCาะ เจCะอุบง
63153021307 นางสาวแวอามีเนาะ อาแว
63153021308 นางสาวจุฑามาศ แซ$ลิ่ม
63153021309 นางสาวหทัยภัทร กลับนวล
63153021310 นางสาวสุฮาดา สาเมCาะ
63153021311 นางสาวนูรไอนี ยาการียา
63153021312 นางสาววิมนทิพย� จู7สวัสด์ิ
63153021313 นายชญานนท� อินทวังโส
63153021314 นางสาวสวรรยา บือซา
63153021315 นางสาวพณิดา อินเรือง
63153021316 นางสาวสุทธิจิตร บุญกาญจน�
63153021317 นางสาวปาตีเมาะ มาหิเละ
63153021318 นางสาวเบญญารัตน� หนูแก7ว
63153021319 นางสาววีรวรรณ สีคง
63153021320 นางสุนิสา พูนสง
63153021321 ว$าที่ร7อยตรีหญิงปณิฎฐา ทับจิตร�
63153021322 นางสาวชวัลลักษณ� แท$นประมูล
63153021323 นางสาววรรณา เอกทัต
63153021324 วาที่ ร.ต.เฉลิมพล เจริญกุล
63153021325 นางสาวสุภาวดี ดินเตบ
63153021326 นางสาวจิรารัตน� อาจหาญ
63153021327 นางสาวลาตีฟะ หะยีซอ
63153021328 นายอมรศักด์ิ เพ็ชรมุณี
63153021329 นางสาวจิระนันท� ณิรินทร�สิริ
63153021330 นางสาวภัชรา คล7ายสุบรรณ
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63153021331 นางสาวประภาวดี กลับใหม$
63153021332 นางสาวฮานีฟ เบ็ญฮาฟHส
63153021333 นายมัฮเดร� และหวัง
63153021334 นางสาวฆโนทัย มณีแสง
63153021335 นางสาวนูรฮาฟHซา เปาะเฮง
63153021336 นายปรเมษฐ� บํารุงพฤกษ�
63153021337 นางสาวรจนาพร ชีณพันธ�
63153021338 นางสาวซาวียCะ นาดามัน
63153021339 นายปองภพ สุวรรณ�
63153021340 นายกอเซ็ง มะยีแต
63153021341 นางสาวจริยา ขวัญทอง
63153021342 นายอับฟาน หยีละงู
63153021343 นางสาวศิรินภา ธรรมโร
63153021344 นางสาวณัฐนิชา ธรรมโชเต
63153021345 นางสาวกาญจนา แก7วอ$อน
63153021346 นายยุคนธร แสงระวี
63153021347 นางสาวอรวรรณ เหม7นแก7ว
63153021348 นางสาวณัฐพัชร� เส7งนุ7ย
63153021349 นางสาวอัจฉราภรณ� อนันตวงศ�
63153021350 นางสาวทรรศพรรณ ยุติธรรม
63153021351 นางสาวฟาเตน หะมะ
63153021352 นางสาวจิราภรณ� นิลละออ
63153021353 นางสาวเพ็ญพัชชา แซ$ลิ้ม
63153021354 นางสาวบาซีเราะห� สะเเลเเม
63153021355 นางสาวนิติเนตร สุวรรณ�น7อย
63153021356 นางสาวอรวรรณ นิลรัตน�
63153021357 นายจิรวัฒน� แสงประดับ
63153021358 นางสาวก่ิงแก7ว บุญกุล
63153021359 นางสาวกษมา เพชรเนียม
63153021360 นางจิราภรณ� บัวจันทร�
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63153021361 นางสาววริศรา อินทร�น7อย
63153021362 นายสิทธิกร สุกแก7ว
63153021363 นายทรงพล จุลเอียด
63153021364 นางสาววารุณี วังวร
63153021365 นายนราทร นาคกล$อม
63153021366 นายกิตติธัช เหาะเจริญ
63153021367 นางสาวชนัญชิดา สถิตคุณสกุล
63153021368 นางสาววิลาวรรณ หนูนวล
63153021369 นางสาวนิษารัตน� คงชุม
63153021370 นายกิตติวัฒน� คงศรี
63153021371 นางสาวซูไรยา มะ
63153021372 ว$าที่ร7อยตรีหญิงกุลนิตา ชุมแสง
63153021373 นายณรงค�กร ธรรมชาติ
63153021374 นางสาวกรณิศา อินทรสุวรรณ�
63153021375 นางสาววิลาสินี คงทอง
63153021376 ว$าที่ร7อยตรีหญิงวาสนา ไช7จะเส็น
63153021377 นางสาวมาเรีย จิ
63153021378 นางสาวภาชญา ทองเจือเพชร
63153021379 นางสาวศุภนาถ ทิพย�รักษ�
63153021380 นางสาวกิตตินันทน� คงกระโทก
63153021381 นางสาวจารุเนตร เทพเอียด
63153021382 นางสาวนุวดี แสงปาน
63153021383 นางสาวอิห�ซัน บาตูเซ็ง
63153021384 นางสาวฟาซียCะ สาลาโด
63153021385 นางสาวอาสีลา ดอเลาะ
63153021386 นายรณชัช สุวรรณวงศ�
63153021387 นายศุภกร เกียรติศักด์ิโสภณ
63153021388 นายธีรพล หง7าบุตร
63153021389 นางสาวกรกมล ก้ิมเส7ง
63153021390 นางสาวผกามาศ ไชยภักดี
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63153021391 นางสาวเสาวลักษณ� พรมนุ$น
63153021392 นางสาวนิอายูนี บีรู
63153021393 นายสุรศักด์ิ พรหมสกุล
63153021394 นายอัลฟา ยูโซCะ
63153021395 นางสาวบุษกร บุญทองช$วย
63153021396 นางสาวนุจรีย� ดินเตบ
63153021397 นางสาวอังศุมาลิน แซ$เจ$
63153021398 นายสีดิบ อีตําบุรี
63153021399 นางสาวฮารีซะ ยูโซะ
63153021400 นางสาวอัฉราวรรณ บุญศรี
63153021401 นางสาวอารียา สุวรรณวงศ�
63153021402 นายวิกรม สมกําลัง
63153021403 นายวิโรจน� สามี
63153021404 นายธวัต นุกูลรัตน�
63153021405 นายกิตติพงษ� ป5ยะพงค�
63153021406 นายคณพศ แก7วบุตร
63153021407 ว$าที่ ร.ต.หญิงป5Xนจุฬา ชูกรณ�
63153021408 นางสาวศิริลักษณ� แคล7วคลาด
63153021409 นางสาวพัชรินทร� พราหมณ�คณาจารย�
63153021410 นางสาวจริยลักษณ� อินทพรหม
63153021411 นางสาวนุรไลลา รอยิง
63153021412 นางสาวอัสมา พิทักษ�คุมพล
63153021413 นางสาวจิรวดี ส$งศรี
63153021414 นายธนภัทร กันทา
63153021415 นางสาวพัชราภรณ� พูลแก7ว
63153021416 นางสาวขนิษฐา หีมหละ
63153021417 นางสาวลักษิกา พานิชการ
63153021418 นางสาวรัตนาภรณ� นิ่มดํา
63153021419 นางสาวสุธาวัลย� สุระคําแหง
63153021420 นางสาวนูรียCะ หมานอะ
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63153021421 นางสาวอุรัสยา เดชะพันธ�
63153021422 นายพิสุทธ์ิ สืบสาย
63153021423 นางสาวสุชาดา ปาทะรัตน�
63153021424 นางสาวอนงนาฏ เจริญสุข
63153021425 นางสาวฐิติมา โลหิตธาดา
63153021426 นางสาวสุไรดา สืบเหม
63153021427 นางสาวอามีเนาะ อาลีแก
63153021428 นางสาวณัฐฐินันท� สังข�ทอง
63153021429 นายอภิชัย มณีรัตน�
63153021430 นายดารุส บิลหมัด
63153021431 นางสาวฮาซือนะห� มะวี
63153021432 นางสาวณัฐธิชา เปลี่ยนศรี
63153021433 นางสาวปุณฑรีย� เรืองฤทธ์ิ
63153021434 นางสาวธันยธรณ� จิตจันทร�
63153021435 นางสาววราภรณ� นุ7ยจินดา
63153021436 นายชานน มุนินทรวงศ�
63153021437 นางสาวนูรฮาซีกินห� ยะโกCะ
63153021438 นายราชิด หวันสบูดิน
63153021439 นางสาวนูรุลฮัสหนCะ หะแวมะ
63153021440 นางสาวหฤทัย คําสุวรรณ�พจนา
63153021441 ว$าที่ รต.หญิงโศรดา เสนีย�
63153021442 นายวัชระ บุญศรี
63153021443 นางสาวอิสราพร พัสระ
63153021444 นางสาวซัมซียCะ สาแลบิง
63153021445 นางสาวมัณฑนา บุนนาค
63153021446 นางสาวนูรไอนี ยูโซCะ
63153021447 นายสุรเชษฐ� เมาะอะ
63153021448 นางสาววรรณนิศา ละวู$
63153021449 นางวรัญญา ธรรมาภิรมย�
63153021450 นายนุติพงศ� หมันย$อง
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63153021451 นางสาววรณัน ขวัญแก7ว
63153021452 นางสาวกมลรส โภชสาลี
63153021453 นางสาวศศิประภา สว$างแจ$มใส
63153021454 นางสาวชมพูนุท แก7วจุลกาญจน�
63153021455 นายวรพจน� มณีวงศ�
63153021456 นายสมศักด์ิ บุตรจีน
63153021457 นางสาวสวรส ไชยสิทธ์ิ
63153021458 นางสาวกตัญชลี รัตนพงศ�
63153021459 นางสาวสิรินาถ เอกสินธุ�
63153021460 นางสาวพัชรินทร� คงเทพ
63153021461 นางสาวนฤมล รัตนโชเต
63153021462 นายนที แสงกลัด
63153021463 นางสาวจรรยมณฑน� สุขมาก
63153021464 นายวันชนะ หิรัญสาลี
63153021465 นายสุธีพร เกษรพันธุ�
63153021466 นางสาวปานไพลิน แปSนจันทร�
63153021467 นางสาวสมใจ สุเหร็น
63153021468 นายศุภณัฐ อ$อนมณี
63153021469 นายดือรอแม หะนะเตCะ
63153021470 นายมูหมัดซอเร หะยีเฮง
63153021471 นางสาวฝDนอบ ประเทพ
63153021472 นางสาวภันทิรา ชูมณี
63153021473 สิบตํารวจโทเกษม พะมณี
63153021474 นางสุชาดา นิชวงศ�
63153021475 นายซูเปHยน สาเมาะ
63153021476 นางสาวรอกีเยาะ สะนิ
63153021477 นางสาวจิรวรรณ วิจะสิกะ
63153021478 นางสาวสุธากร อุ$นทรัพย�
63153021479 นางสาวนันทิกา ปรังเจะ
63153021480 นางสาวอูมมีไอดา ดอเลาะ
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63153021481 นางสาวกนกอร ดําน7อย
63153021482 นางสาวณัฎฐนันทน� เอียดเพชร
63153021483 นางสาววันดี หนูเอียด
63153021484 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�ทิตย�
63153021485 นางสาววรรณภา มณเฑียรสุภา
63153021486 นางสาวกุลจิรา ทินนิมิตร
63153021487 นางสาวประภัสสร นาคฤทธ์ิ
63153021488 นางสาวกรกนก หะยีเยCะ
63153021489 นางสาวนัสรีน หะยีดอปอ
63153021490 นายศักด์ิศิลา ทองแก7วเจริญ
63153021491 นายบรรลือศักด์ิ สู$สมแก7ว
63153021492 นายณัฐพงษ� งามวรรณากร
63153021493 นายมูฮําหมัด อัส ฟาร� ปูยี
63153021494 นางสาวศิวพร บิลร$าหีม
63153021495 นางสาวนูรีดา บาโง
63153021496 นางสาวสุภาวดี ด7นหวัง
63153021497 นายอาซูวัน เจCUะหลง
63153021498 นายมาลุกี ซิมะกาเรง
63153021499 นายเกียรติศักด์ิ เถกประสิทธ์ิ
63153021500 นางสาววราพัชร จันทร�เส7ง
63153021501 นางสาวชวัลลักษณ� กองแก7ว
63153021502 นางสาวธริชยา เคหะพันธุ�สกุล
63153021503 นายณัฐพงศ� คงแก7ว
63153021504 นางสาวฟ5รดาวส� กะนา
63153021505 นางสาวอุทัยวรรณ พิทักษ�จํานงค�
63153021506 นางสาวอรรุจี สุขน7อย
63153021507 นางสาวภาวีนี พุทธชาติ
63153021508 นางสาวณัฐริกา คงนิล
63153021509 นายวริทธ์ิ ฮะอุรา
63153021510 นายชาญวิทย� เลิศประกอบกิจ
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63153021511 นางสาวอนลวรรณ อินทศร
63153021512 นางสาวนิจวิภา ดําแม็ง
63153021513 นางสาววณัฎนันท� สุขกิจจา
63153021514 นางสาวศศิธร จันทร�หนู
63153021515 นางสาวดุสิตา จิตรอักษร
63153021516 นางสาวกุลฉัตร ช$วยชุมชาติ
63153021517 นางสาวสิริรัตน� จันทร�เอียด
63153021518 นางสาวธัญญเรศ มะสุนี
63153021519 นางสาวพิชยา วัฒนะนุกูล
63153021520 นางสาวปDณฑ�ชนิต แซมมณี
63153021521 นางสาวนุชอีลีมี แวดาโอะ
63153021522 นางสาวกนกวรรณ ศิริกุล
63153021523 นางสาวศุภาดา สอเหลบ
63153021524 นายศิริวุฒิ เจCะปูเตCะ
63153021525 นางสาวปาริชาติ ไชยแก7ว
63153021526 นางสาวนิพาดา โทสิทธ์ิ
63153021527 นางสาวมัญชุพร หวังจิ
63153021528 นางสาวณัฐกฤตา ศรีใหม$
63153021529 นางสาวสุกัญญา เหล7หวัน
63153021530 นางสาวนิยดา ย่ีเส7ง
63153021531 นายยุทธพงษ� ซุ$นสั้น
63153021532 นางสาวมาลาตี เจCะกา
63153021533 นายธรรมรัตน� พลพันธ�
63153021534 นางสาวลลิตตา อินทะสอน
63153021535 นางสาวสุธาทิพย� เจียรศิริ
63153021536 นางสาวจิราภา สินธุ�ประเสริฐ
63153021537 นางสาวรลิตา ปาปะขี
63153021538 นายณัฐวุฒิ โชติการ
63153021539 นางสาวนภสร สุวรรณรัตนโชติ
63153021540 นางสาวณัฐชยา นาคุณ
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63153021541 นางอลิษา เจCะแต
63153021542 นายศักด์ินรินทร� รัตนมณี
63153021543 นายชยานันท� รัตนโรจนธรรม
63153021544 นางสาวกิติญา รักหมัด
63153021545 นายพิชัยยุทธ เรืองไกร
63153021546 นางสาวอารยา วาหะ
63153021547 นางสาวธนัญญา หลานรอด
63153021548 นางสาวอาแอเซาะ รอแม
63153021549 นางปาริชาติ รัตนะ
63153021550 นายกิตติพงษ� วงศ�จินดา
63153021551 นางสาวมูนา สะนอ
63153021552 นายปฏิวัติ รักขพันธ�
63153021553 นางสาวอารดา หมัดสมัน
63153021554 นางสาวณัฐธิดา ทวีรัตน�
63153021555 นางสาวกมลวรรณ หลานวงษื
63153021556 นางสาวเมรินนา ลารีนู
63153021557 นางสาวซูไฮลา เบ็ญอัรวัน
63153021558 นางสาวปวีณา ปลอดปล$อง
63153021559 นายอภิสิทธ์ิ หมานโอสถ
63153021560 นางสาวนัทธิกาญจน� เดชอรัญ
63153021561 นางสาวทัศนีย� แย7มเย้ือน
63153021562 นางสาวธนียา อโศกะวัฒนะ
63153021563 นางสาวซัลวา มะเละแซ
63153021564 นางสาวไอรดา สังข�ทอง
63153021565 นางสาวมาริษา แก7วมณี
63153021566 นางสาวยามีละ มะแซ
63153021567 นางสาวอาซียะห� มะมิง
63153021568 นายสุรกิจ สิงหะพล
63153021569 นางสาวนูรีซัน ลาเตCะ
63153021570 นายอัสรี มะมิง
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63153021571 นางสาวสุจิรา ปราณสุข
63153021572 นางสาววันวิสาข� แก7วมณี
63153021573 นางสาวอินทิรา เส7งคุ$ย
63153021574 นางสาวนูริสา สาหมีด
63153021575 นางสาวสุนทรี จันก่ิงทอง
63153021576 นางสาวอามีนCะ ปDงหลีเส็น
63153021577 นางสาวอริสรา หมัดอุสัน
63153021578 นายซารีฟ หมัดดิมสา
63153021579 นางสาวภูรีภรณ� สุกศรี
63153021580 นางสาวอาลิสา สุวรรณถาวร
63153021581 นางสาวมูนา เหมหมาน
63153021582 นางสาวอังศุมาลี พ่ึงผล
63153021583 นางสาวธัญลักษณ� ศรีจันบาล
63153021584 นางสาวณัฐศินี เหล็มปาน
63153021585 นางสาวนูรีนา และมะลี
63153021586 นายฮาฟHส อายุ
63153021587 นางสาวบิสมี ยามา
63153021588 นางสาวสุชานาฎ ฆังคัดสะ
63153021589 นางสาวณัฐวดี สุภากาญจน�
63153021590 นางสาวโสภิดา จันทร�แก7ว
63153021591 นางสาวธัญญารัตน� หนิหมาน
63153021592 นางสาวชญาน�พัชร กิจวุ$นเจริญ
63153021593 นายบุญยศักด์ิ ทองเหลือ
63153021594 นางสาวพัฒน�นรี จงรักษ�
63153021595 นายนิรุศลี นิกะจิ
63153021596 นายณัฐกฤษณ� พฤกษ�เลิศตระกูล
63153021597 นายวันนัสรูน เจCะคอ
63153021598 นางสาวทิพย�วดี มากแก7ว
63153021599 นายบดินทร� อินทรัตน�
63153021600 นางสาวไอรา สาและ
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63153021601 นางสาวนัทธมน บุญมาก
63153021602 นางสาวเบญจวรรณ ชิตมณี
63153021603 นางสาวนัจมีย� มาราสา
63153021604 นางวริศรา หวังผาติ
63153021605 นายภานุสรณ� วาสนามงคล
63153021606 นายวันชัย หลําขุน
63153021607 นางสาวภาริตา หวังทอง
63153021608 นางสาวอารีนา โกบบาหลี
63153021609 ว$าที่ ร.ต.หญิงมาซีเตCาะห� เจCะมะ
63153021610 นางสาวสุนิสา คํามณี
63153021611 นางสาวสโรชา ศรีสุข
63153021612 นายยุสรี ดอเลCาะเซ็ง
63153021613 นางสาวธิดารัตน� ไชยเสโน
63153021614 นางสาวไอลดา สีสะอาด
63153021615 นางสาววงศ�เดือน ถาวระ
63153021616 นางสาวพิมพ�พิชญ� อุ$นสอน
63153021617 นางสาวนภัสภรณ� มานะเว7น
63153021618 นางสาวกมลรส ชูศรีโรจน�
63153021619 นางสาวซูณีตา เจCะเตCะ
63153021620 นางสาวสิริญญา บุญสุดทอง
63153021621 นางสาวนัจวา รามันอะ
63153021622 นายชารีฟ สะมะแอ
63153021623 นางสาวฐิติวรรณ หวานเหลือ
63153021624 นางสาวต7องตา ช$วยชูวงศ�
63153021625 นายเอกชัย ล$องโลก
63153021626 นายชาคริต หวังสา
63153021627 นางสาวยวิษฐา ปฐมวัฒนพงศ�
63153021628 นายนาวา บุญณี
63153021629 นางสาวนิภาพร ทองไฝ
63153021630 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณมณี
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63153021631 นางสาวปฏิมาพร นกแก7ว
63153021632 นางสาวต$วนยามีอะฮ� เสะดือ รา นิง 
63153021633 นางสาวสุชาดา ชนะพลชัย
63153021634 นายศิริเกียรติ ลักษณะนุวงศ�
63153021635 นางสาวปรางค�เนตร ทองจันทร�แก7ว
63153021636 นางสาวอุทุมพร เพียรดี
63153021637 นางระวีพรรณ จิตเวช
63153021638 นายภุชงค� กาลลักษณ�
63153021639 นางสาวหนึ่งฤทัย แก7วสลํา
63153021640 นางสาวสุนทรี ชูสิงห�
63153021641 นางสาวอัซวาณี อาแว
63153021642 ว$าที่ ร.ต.หญิงวิภาดา แก7วลอย
63153021643 นางสาวซูไฮลา แวนาแว
63153021644 นางสาวอภิชญา อยู$สงค�
63153021645 นายบูคอรี นิมะเตCะ
63153021646 นางสาววาสนา วงศ�คณานุรักษ�
63153021647 นายฝาริคณ� เอียดโสCะ
63153021648 นางสาวรุจชฎา ดาโอCะ
63153021649 นางสาวพรรณิภา บุญพันธ�
63153021650 นางสาวศิณี ย� รัตน� ศรีประ ไพพร 
63153021651 นางสาวณิชา ตันติรักษ�ธรรม
63153021652 นายเกียรติภักดี ไชยศร
63153021653 นางสาวอรอนงค� สุวรรณแท7
63153021654 นางสาววิยะดา โจ7งบุตร
63153021655 นางสาวสุมัยยCะ ดามะยะ
63153021656 นางสาวโสภิตา เพ็ชรจรูญ
63153021657 นางสาวซูรีนา วาโด
63153021658 นางสาวฐิติมา กิตติวินท�
63153021659 นางสาวศรัณยา ข$ายม$าน
63153021660 นายสุรินทร� เบญอะหลี
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63153021661 นางสาวฟาไรด7า เหาะไบ
63153021662 นางสาวโสภิตา สาราลักษณ�
63153021663 นางสาววาสิณี มะแซ
63153021664 นางสาวจิรพันธ� พาหุมันโต
63153021665 นางสาวธันยาภรณ� จักณรงค�
63153021666 นายธวัชชัย เสนเกลี้ยง
63153021667 นางสาวรัชกร เจริญไธสง
63153021668 นางสาวกานต�สินี จินกากาญจน�
63153021669 นางสาวนัจมี อาจหลัง
63153021670 นางจุไรรัตน� เหมมณี
63153021671 นายศรายุทธ ธรรมประดิษฐ�
63153021672 ว$าที่ร7อยตรีหญิงกรองกาญจน� ดุลยะลา
63153021673 นางสาวอัจจีมา เพ็ชรนิล
63153021674 นายวรนันท� แก7วประดิษฐ
63153021675 นางสาวเจนจิรา ชายกุล
63153021676 นางสาวนิสรีน แวดอเลCาะ
63153021677 นางสาวรอฉีดา บินเตล็บ
63153021678 นางสาวลักษณ�ศินา เเฝงด$านกลาง
63153021679 นางสาวกัญญารัตน� หนูภักดี
63153021680 นายณภัทร ทองเกิด
63153021681 นางสาวณัฏฐริกาญจน� ปรีดางกูร
63153021682 นางสาวอุทัย ย่ีสุย
63153021683 นางสาวนันทิพร พินทอง
63153021684 นายอติชาต ปานงาม
63153021685 นางสาวนูรีดา เจะเด็ง
63153021686 นางสาวเขมภัสสร� ชูดํา
63153021687 นายณัฐวุฒ คชสิงหรา
63153021688 นางสาวจงกลนี สมัครกิจ
63153021689 นางปDทมา มะดือเรCะ
63153021690 นางสาวเกวลิน หนูเสน
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63153021691 นางสาวพิชามญชุ� นิลพงษ�
63153021692 นางสาวสมจิต หลีหลํา
63153021693 นางสาวปราณี ศรีธรรมราช
63153021694 นางสาวพัชราภรณ� อินพรหม
63153021695 ว$าที่ร.ต.ภาณุพงศ� สวัสดี
63153021696 นางสาวมณีวรรณ บุญละเอียด
63153021697 นางสาวอานีซะห� แปเฮาะอีเล
63153021698 นางสาวธัญวรัตน� วิบูลย�พันธุ�
63153021699 นายกิตติทัต งามพร7อม
63153021700 นางสาวสุริยา แกสมาน
63153021701 นางสาวสิโรธร ขุนทอง
63153021702 นายขันธ�ชัย ผัดสมุทร
63153021703 นางสาวณัฐณิชา ก้ีหม้ัน
63153021704 นางสาวเปรมกมล อินกะโผะ
63153021705 นางสาวซาบีเราะ บาโงแล
63153021706 นางสาวณัฐพรรณ สุขสมบูรณ�
63153021707 นายภูวนาท เครือแก7ว
63153021708 นางพัสนันท� คาดประปDกษ�
63153021709 นางสาวโสภา เรืองศรี
63153021710 นางสาวจีรนันท� สิทธิชัย
63153021711 นายจิรกิตต์ิ นฤชาติ
63153021712 นางสาวพนิดา ชัยสุโข
63153021713 นายวรัญZู ภูมิสมบัติ
63153021714 นางสาวพิชิตา ช$างสาน
63153021715 นายคุณานนต� ยาหม้ิน
63153021716 นางสาวมาริสา คงทอง
63153021717 นางสาวธัญชนก สามทอง
63153021718 นางสาวอาธิญาภา หยูทอง
63153021719 นายนราวิชญ� ยศสุนทร
63153021720 นางสาวณัฐกานต� เอียดดํา
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63153021721 นางสาวนูรีซัน เระสะอะ
63153021722 นางสาวธกมน กาญจนันท�
63153021723 นางสาวภัทร�ราวัลย� ทองพุ$ม
63153021724 นางสาวกนกวรรณ ขวัญแก7ว
63153021725 นายอะห�มาน มะนุ
63153021726 นายอิมรอน เบ็ญตอยยิบ
63153021727 นางสาวเกตสุณี ยืนยาว
63153021728 นายเศรษฐพงศ� แก7วรัตน�
63153021729 นางสาวหทัยภัทร แวอุมาร�
63153021730 นางสาวอัสมาวาตี ฮาแว
63153021731 นางสาวขนิดา ทองพูล
63153021732 นางสาวหฤทัย ศรีสุข
63153021733 นางสาวพิมพ�ชนก สะมะแอ
63153021734 นางสาวโสรยา โสะแสะ
63153021735 นายเอก แก7วคง
63153021736 นางสาวปDทมา ซุ$นพงศ�
63153021737 นางสาวสุปราณี เกตุแดง
63153021738 นางสาวธนกฤต ชุมปาน
63153021739 นางสาวอรณิชา สายก้ิมซ7วน
63153021740 นายดาเนียล อภิบาลบํารุง
63153021741 นางสาวยาณี นวลละออง
63153021742 นางสาวณัฐสุดา คงอยู$
63153021743 นางสาวฟาอีซะ แตแม
63153021744 นางสาวโกลัญญา ศรีวิเชียร
63153021745 นายเจริญศักด์ิ เทพนุกูล
63153021746 นางฟาตีมะฮ� ปูตะ
63153021747 นายศาสตราวิทย� จันทร�เขียว
63153021748 นางสาวมัลลิกา ยามาเล็น
63153021749 นางสาวจีราวรรณ สามารถ
63153021750 นายพีรพล แสงทอง
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63153021751 นายวรรณอิมรอน วานิ
63153021752 นายสันติภาพ จินดาเพ็ชร
63153021753 นางสาววรรณนูรมี วานิ
63153021754 นางสาวชลิตา ธรรมรักษา
63153021755 นางสาวป5ยะรัตน� มณีรัตน�
63153021756 นางสาวภาวิตรา แสนกล7า
63153021757 นางสาวธนพร อินทกาญจน�
63153021758 นางสาวมาริษา สะดี
63153021759 นางสาวเกวลี ศรีประเสริฐ
63153021760 นางสาวการีมา เจCะเหาะ
63153021761 นางสาวปริฉัตร สันบูกา
63153021762 นางสาวนุชรียCะ เสนสาย
63153021763 นางสาวนิตยา บุตรมาตา
63153021764 นางจิรารัตน� ทองหวาน
63153021765 นางสาวนัฐรี ฉายมณี
63153021766 นางสาวปารีดา นกเกษม
63153021767 นางสาวมัณยภา นุ$นสง
63153021768 นางสาวภัททิยา ศิริตัน
63153021769 นางสาวนูริดา วงศ�สวัสด์ิ
63153021770 นางสาวกิตติมา บุญเพ๋็ชร
63153021771 นางสาวรอดียา นารงค�
63153021772 นายปริญญา ย่ิงสุข
63153021773 นางสาวลักขณา จินดาวงศ�
63153021774 นางสาวขนิษฐา อิสโร
63153021775 นายธีรภัทร มีเถ่ือน
63153021776 นางสาวสารีพะ มะโยCะ
63153021777 นางสาวพาตีเมาะ เจะเฮง
63153021778 นายไพสิฐ สัมฤทธ์ิผล
63153021779 นายพิชญางกูร หนูแก7ว
63153021780 นางสาวกนกวรรณ พิศภักร�
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63153021781 นายปรินทร นิติเรืองจรัส
63153021782 นายพงศ�กฤษณ� โพธ์ิพิชญกุล
63153021783 นางสาวปริศนา หนูชูแก7ว
63153021784 นายซัมซูล กะลูแป
63153021785 นางสาวกรรณิการ� สุขช$วย
63153021786 นายกฤตเมธ ศรีตะมา
63153021787 นางสาวชฎาภรณ� แซ$ลี้
63153021788 นางสาวภรพันธ� สาหะกะโร
63153021789 นางสาวอรยา ไกรสนาม
63153021790 นางสาวยุพา เรืองศรี
63153021791 นางสาวปDทมาภรณ� จันทร�ศรีแก7ว
63153021792 นางดาราทิพย� บุญเพ็ชรทอง
63153021793 นางสาวดารียCะ หลงกาสา
63153021794 นางสาวภาริณี พรหมรังษี
63153021795 นางสาวกาญจนา หนูแก7ว
63153021796 นายพงษ�สิทธ์ิ สุวรรณชาตรี
63153021797 นางสาวจิราภรณ� มณี
63153021798 นางสาวสุธิดา นิลชัยทัน
63153021799 นางสาวดาริสา แอหลัง
63153021800 นางสาวฮานีดา บูละ
63153021801 นางสาวนูรไอนี โตCะนาฮุง
63153021802 นางสาวกมลกานต� แก7วนุ7ย
63153021803 นายยสวันต� ศรีไชย
63153021804 นายซามิง อาลี
63153021805 นายภัทระ ลิ่มกาญจนา
63153021806 นางสาวนูซีตา เจCะเละ
63153021807 นายวันป5ยะ พรหมภักดี
63153021808 นางสาวบงกช พรหมรักษา
63153021809 ว$าที่ ร.ต.ศักดิธัช ประเสริฐเพชรมณี
63153021810 นายณรงค� ตุลยะสุข
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63153021811 นางสาวบัณฑิตา คงจรัส
63153021812 นางสาวฟ5รดาว สีหมัด
63153021813 นางสาวนาตยา พรมดํา
63153021814 นางสาวเกศินี สุขเพ็ชร
63153021815 นางสาวสตาร� จรรโลงศิลป
63153021816 นางสาวซูนีตา ตาเยะ
63153021817 นางสาวสุทธินี แสงสว$าง
63153021818 นางสาวนิซูไฮลา นิมะ
63153021819 นายชาฮีรอน สาอิ
63153021820 นางสาวนิสัลหมCะ อิสาเฮาะ
63153021821 นางสาวบุลมา มะสาและ
63153021822 นายอันนัส ตุลยาพงศ�
63153021823 นางนวพร รัตนา
63153021824 นางสาวอามีบCะ หนูหมาน
63153021825 นายรวิกร วังมนตรี
63153021826 นางสาวสุพรรษา อินทรวงค�
63153021827 นางสาวรัชฎา ดวงสุวรรณ
63153021828 นายชนาธิป สุวิทยาภรณ�
63153021829 นายวรารัฐ ถีราวุฒิ
63153021830 นางสาวปDทมาศ อารีเอื้อ
63153021831 นางสาวสุนิษา เพ็ชหอม
63153021832 นางสาวซูเฟHยนี ยูนุC
63153021833 นายเอกชัย ทองรื่น
63153021834 นางสาวอรอุมา ชุมหล$อ
63153021835 นางสาวรอนา กามะ
63153021836 นางสาวณัชชานิษฐ� หนูชุม
63153021837 นางสาวปวันรัตน� ม่ิงเมือง
63153021838 นายบรรณวิชญ� จุลพล
63153021839 นางสาวนะฮ�ดา เด$นดารา
63153021840 นางสาวซูรีนา โละมะ
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63153021841 นางสาววัณทณา เย็นจรัญ
63153021842 นางสาวณัฐปภัสร� หนูทิพย�
63153021843 นายนรา ดาหมาด
63153021844 นายลิขิต สุวรรณสิทธ์ิ
63153021845 นางสาวสุนันทา เขียนวารี
63153021846 นายอับบัส ช7างน้ํา
63153021847 นายพงค�ศักด์ิ บัวดํา
63153021848 นางสาวชนาธินาถ กอพูนพัฒน�
63153021849 นางสาวฟDทมะห� ปูเตCะ
63153021850 นางสาวเกศรินทร� นาครัตน�
63153021851 นายณัฐวุฒิ แก7วพุทธ
63153021852 นางสาวศิริรัตน� วังเมือง
63153021853 นายวุฒิศักด์ิ คงเหลือ
63153021854 นายพีรพงศ� ไชยขาว
63153021855 นางสาวมัทนาวดี พันธุเณร
63153021856 นางสาวปูซียCะห� ยะโตะ
63153021857 นายสุทธิเกียรติ เกตุมาก
63153021858 นางสาวจิตติมา เพ็งจุน
63153021859 นายเตชสิทธ์ิ ทองปาน
63153021860 นางสาวรวยดา กุโน
63153021861 นายปรมัตถ� ศรอินทร�
63153021862 นายชนาธิป สรรพพันธ�
63153021863 นางสาวนิชนันท� ชุมปถัมภ�
63153021864 นางสาวขวัญแก7ว เซ$งแซ$
63153021865 นางสาวย$าหร$อหนะ หมานหมิด
63153021866 นายชัยพร มากช$วย
63153021867 นางสาวสุฤดี แก7วมุณี
63153021868 นางสาวปฐมพร ธนูสาย
63153021869 นายเอกศักด์ิ เหมือนพรรณราย
63153021870 นางสาวกาญจนา สุขช$วย
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63153021871 นางสาวรัตนา สาเรCะ
63153021872 นางสาวพัชวดี สันโดษ
63153021873 นางสาวสรัญญา ยาหมัน
63153021874 นางสาวนูรียานี ปูแล
63153021875 นายรอดีย� หมานเหล็บ
63153021876 นางสาวซาลีปะ เจCะปอ
63153021877 นางสาวอาอีซะห� ดอเลาะ
63153021878 นางสาวยวิษฐา เรืองแก7ว
63153021879 นางสาวมูณีรา เจCะเลCาะ
63153021880 นางสาวกีรัตนา เรืองหนู
63153021881 นางสาวดวงกมล ยาประจันทร�
63153021882 นางสาวชลิดา หลักศิลา
63153021883 นางสาวพนิดา พงศ�ประยูร
63153021884 นางสาวสุพรพรรณ มาศศรี
63153021885 นางสาวสุดารัตน� จอมสุริยะ
63153021886 นางสาวอภิญญา พันธุ�ทอง
63153021887 นายพัทธนันท� ขันเงิน
63153021888 นายเจCะแหม ยีกาเดียก
63153021889 นางสาวนูรีแซร� ยูโซCะ
63153021890 นางสาวฮาซามา กูโน
63153021891 นางธัญชนก ชัยสิงห�
63153021892 นางสาวจรัสวรรณ ชูเรือง
63153021893 นายไฟซอน บิลละเตCะ
63153021894 นางสาวนูรไอนี หะยีดาโอCะ
63153021895 นายกิติศักด์ิ ทรัพย�สิน
63153021896 นางสาวมาริษา ไหมอ$อน
63153021897 นางสาวธมลธร ภัสร�วรา
63153021898 นางสาววราภรณ� จันวดี
63153021899 นางสาววรกานต� แก7วประสิทธ์ิ
63153021900 นางสาวอภิญญา เกลาฉีด
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63153021901 นายอาหะมะ ซือแม
63153021902 นายสิทธิพล บุญเลิศ
63153021903 นางสาวภาพตะวัน รักสงค�
63153021904 นายนพคุณ บุญมาศ
63153021905 นางสาวนิธิวดี พุดคุ7ม
63153021906 นางสาววาสนา รักขะนาม
63153021907 ว$าที่ ร.ต.วิทวัส บุตรมาตา
63153021908 นายสิทธิศักด์ิ อุดมศรี
63153021909 นางสาวกัลยาณี คุณาธรรม
63153021910 นางสาวต$วนไซนะ ดือมงกาปะ
63153021911 นางสาวนูรีซา ดือเระ
63153021912 นายสราวุธ ทองเจริญ
63153021913 นางสาวลักษิกา สนธิกุล
63153021914 นายศาสน�ศรัญญ� ธนีวุฒิ
63153021915 นายป5Xน กุลสันตติ
63153021916 นางสาวแวนูรอาลียา เจCะแม
63153021917 นางสาววิราสิณี แก7วเสธ
63153021918 นางสาวบุษยา เอียดแก7ว
63153021919 นางสาวโสรญา มรรคาเขต
63153021920 นางสาววนิษา คงชื่น
63153021921 นายชัยมงคล ชูเชิด
63153021922 นางสาวอาซียCะ มิง
63153021923 นางป5ยนุช รอดนวน
63153021924 นางสาวอัสมารียะห� มะแอ
63153021925 นางสาวอาทิตยา ย้ิมย$อง
63153021926 นางสาววราภรณ� ทองสุพรรณ�
63153021927 นางสาวนุชธิตา มุสิกะไชย
63153021928 นางสาวนูรีซัน มะหะจิ
63153021929 นางสาวณัฐธิดา ขุนแผ7ว
63153021930 นายนัสรี เพ็งโอ
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63153021931 นางสาวนาตยา สุวรรณชูศรี
63153021932 นางสาวปDญจพร ปD[งมาก
63153021933 นางสาวธัญพิชชา นาคแก7ว
63153021934 นายพิพัฒน� เขียวจันทร�
63153021935 นางเนตรภิรมณ� รอดขวัญ
63153021936 นางสาวนลินทิพย� สุวรรณเจริญ
63153021937 นางสาววรรณรัตน� ดําหม$าน
63153021938 นางสาวฮัสรินดา ยามาสาเรCะ
63153021939 นางสาวพุทธ�ศิริ เอียดเฉลิม
63153021940 นางสาวอรปรียา วุ$นการณ�
63153021941 นางสาวซูไฮลา กะลิง
63153021942 นางกัลยา จอมจางวาง
63153021943 นางสาวยาบีล$า สาหมุน
63153021944 นางสาวสร7อยสุดา เทพขาว
63153021945 นายอรรถพล คงดี
63153021946 นางสาวนูรมานีรี สุติรันดร�
63153021947 นายนัทธพงศ� ฉิมปลอด
63153021948 นางสาวกชมน ชูเกลี้ยง
63153021949 นางสาวนูรฮุสนา แวมะ
63153021950 นางสาวศุภรัตน� พรมสวัสด์ิ
63153021951 นางสาวรัตติยา บุญรัตน�
63153021952 นางสาวเทพธิดา ทองศรี
63153021953 นางสาวรุสนีดา มูยา
63153021954 นางสาวคุณัญญา สยามพันธ�
63153021955 นางกชภัส พิทักษ�ปDทมกร
63153021956 นางสาวพัชรมนต� สุขเนียม
63153021957 นางสาวปวีณ�ธิดา จันทร�ศร
63153021958 นายอภิวัฒน� ชุติจิรัฐิติกาล
63153021959 นายซุลกิฟลี ฮัดญีสิดดิก
63153021960 นางสาวภัทรวรรณ สังขปDกษา
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63153021961 นางสาวณัฐธิดา คงชาย
63153021962 นางสาวสิริพรรณ วรรณโก
63153021963 นางสาวพิตตรี ดอนิ
63153021964 นางสาวฮาสมะห� อาแว
63153021965 นางสาวอรบุษย� หนักแน$น
63153021966 นางสาวเพชรพิศุทธ์ิ เพ็ชรจํารัส
63153021967 นางกรรณิการ� สมปรีดา
63153021968 นายเดชาธร โลหะ
63153021969 นางสาววิชุตา ชายพ$อ
63153021970 นางจิตรตรา ยอดราช
63153021971 นายภาณุทัช รัตนางกูร
63153021972 นางสาวจิราพัชร ปDงตา
63153021973 นางสาวดูลียา จงกลบาล
63153021974 นายณัฐพล รัศมีนพเศวต
63153021975 ว$าที่ร7อยตรีหญิงอัญชลี แก7วณรงค�
63153021976 นายทินภัทร เหมือนกู7
63153021977 นางสาวแวฟารีดา แวอุเซ็ง
63153021978 นางทัศนียา มุสิกสังข�
63153021979 นางสาววรารัตน� ทุมสิงห�
63153021980 นางสาวธมลวรรณ สาม$าน
63153021981 นายมูฮํามัดสาอารอนี เปาะกือนิ
63153021982 นางสาวมาซีเตาะ กีละ
63153021983 นางสาววราลี อลงกตกิตติคุณ
63153021984 นายชัยณรงค� สินไชย
63153021985 นางสาวสูใหม$ยะห� สะมะลาเตCะ
63153021986 นางสาวณํฐกานต� ยุทธการ
63153021987 นายศักดา ใจซ่ือดี
63153021988 นายมูฮัมมัดซอฟรี่ ลือแบลูวง
63153021989 นายรุสลัน ปาแว
63153021990 นางสาวสุมลฑา สุดตรง
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63153021991 นางสาวทัศนีพร เมืองใหม$
63153021992 นางสาวออมพร ถึงศรี
63153021993 นางสาวพัชราภา จันทรแดง
63153021994 นางสาวอารดา สุนทรวาที
63153021995 นางสาวธนภรณ� กันทอง
63153021996 นางสาวบุษริน ทองมี
63153021997 นายเอกศิรินทร� ศักด์ิชลพันธ�
63153021998 นางสาวพรรณี ขาวนวล
63153021999 นางสาววงศ�รวี ขอบขํา
63153022000 นางสาวศนันธฉัตร บุญช$วย
63153022001 นายชญานิน ยอดพรมทอง
63153022002 นายธรรมนิจ หนูรอด
63153022003 ว$าที่ร7อยตรีทรงวุฒิ เรืองรุก
63153022004 นางสาวทิรงรอง ดิเส็ม
63153022005 นางสาววัลย�ลิกา บัวศรี
63153022006 นายจิรสิน เสาวธารพงศ�
63153022007 นางสาวอังคณา จงจิตร
63153022008 นางสาวจารุวรรณ บุญวรเพ็ช
63153022009 นางสาวปฐมาวดี รัตนปฐม
63153022010 นางสาวพลอยชมพู พวงรัตน�
63153022011 นางสาวรัชนีภร ละอองเทพ
63153022012 นางเพ็ญนภา บัวเนียม
63153022013 นางสาวชุติมา บุญเผือก
63153022014 นางอุษณีษ� ภัติศิริ
63153022015 นางสาวเยาวลักษณ� ธนพิทักษ�
63153022016 นางสาวอัญชลี ศรีสวัสด์ิ
63153022017 นางสาวซัลมา หม$าหลี
63153022018 นายไฟซอล มะลาเฮง
63153022019 นางสาวกมลวรรณ สงย7อย
63153022020 ว$าที่ ร.ต.หญิงสุนิษา ช$วยร$วง
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63153022021 นางสาวซัลมา จูกอ
63153022022 นางสาวสุวิชญา เอียดวารี
63153022023 นายเอกรินทร� อุมาร�
63153022024 นางสาวสุคนธ� เซ$งเอียง
63153022025 นางสาววรัญญา หยูดํา
63153022026 นางสาวรุสละห� แวอาลี
63153022027 นางสาวจันทราวรรณ แก7วดุก
63153022028 นายวีระยุทธ หนูแหลม
63153022029 นางสาวอามีเดีย เจะมะ
63153022030 นางสาวอาซียCะ มุ$นโย
63153022031 นางสาวเพชรจิรา สินไชย
63153022032 นางกาญจนา ถนอมเกิด
63153022033 นางสาวสุรัญญา เสือดี
63153022034 นางสาวนุชสิรี พรหมณี
63153022035 นางสาวทิพวรรณ จันทรักษ�
63153022036 นางสาวสุนิษา ปราบตูณีย�
63153022037 นางสาวพรพิมล ไชยปDญญา
63153022038 นายอติวิชญ� ขันทอง
63153022039 นางสาวซาแลฮา มะปHเยCาะ
63153022040 นางสาวทรงศิริ ประดับศรี
63153022041 นางสาวเปมิกา มีศรีสุข
63153022042 นายจเรษา หนูบูรณ�
63153022043 นายวัทนพร บุญโท
63153022044 นางสาวชมาภรณ� มีจันทร�
63153022045 นางสาวรุสนานี นิเซ็ง
63153022046 นางสาวปริยา จินดา
63153022047 นางสาวมารียะ สาเมาะแม
63153022048 นางสาวนุสเราะฮ� สืบประดิษฐ�
63153022049 นางสาวจิราพัชร เกตรักทอง
63153022050 นายธนกร สวนจันทร�
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63153022051 นางสาวกัณฐิกา หนูร$Uน
63153022052 นางสาวฌามิญช� ชูวิริทธ์ิพล
63153022053 นางณฐมน เพ็ชรคง
63153022054 นางสาวพนิดา คงชุม
63153022055 นายอริยยศ จิวเลิศเลขา
63153022056 นางสาวนุรอามาลี อับดุลคอเดร�
63153022057 นางสาวแวรุสมีรา บือซา
63153022058 นางสาวพัชรี คังคัตสะ
63153022059 นางสาวจัลวาอ� มาหมูดเบ็ญ
63153022060 นางสาวชลลดา สูงใหญ$
63153022061 นางสาววรกมล ขุนเจริญ
63153022062 นางสาวทักษิณา สิทธิผล
63153022063 นางสาวชรินรัตน� ยอดเก้ือ
63153022064 นางสาวจิราภรณ� สุกการ
63153022065 นางสาวนาซีลา ต$วนแมเรCาะ
63153022066 นางสาวชลันดา เส็นยีหีม
63153022067 นางสาวอังคณาวิสุ มณีนวล
63153022068 นางสาวสาวิตรี ดําด7วงโรม
63153022069 นายกันต�ธนัท ทองรอด
63153022070 นางสาวรุ$งทิพย� พูลสวัสด์ิ
63153022071 นายวงศธร เลิศนรพันธุ�
63153022072 นางสาวประภัทรศรี ปานก7ง
63153022073 นางสาวเสาวลักษณ� ทองใย
63153022074 นางสาวสุพัตรา มากแก7ว
63153022075 นางสาวนราวดี วงศ�น7อย
63153022076 นางสาวชวาลา ทิพยมนตรี
63153022077 นางสาวพิณญา ยาหวัง
63153022078 นางสาวธวัลหทัย ธนแก$น
63153022079 นางสาวนาฟHละห� สะอิ
63153022080 นางสาวพัชร�สิตา บัวแก7ว
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63153022081 นางสาวกาสมะ ดอสะ
63153022082 นางสาวนันทวัน ใบศรี
63153022083 นางสาวชนากานต� ชาตรีกุล
63153022084 นางสาวญาณิศา เมืองสง
63153022085 นางสาวจุฑาภรณ� แดงพลับ
63153022086 นางสาวศศิวิมล จําเริญนุสิต
63153022087 นางสาวรอสมี ยะสะแต
63153022088 นางสาวถิราพร สิทธิธรรมสันติ
63153022089 นายอาทิตย� ทองคุปร�
63153022090 นางสาวอามานี ลาเตCะบือริง
63153022091 นางสาววริศรา รอดเมือง
63153022092 นางสาวกมลธิดา จันทรศรี
63153022093 นางสาววราภรณ� คงช$วย
63153022094 นายณรงค�เดช บัวแก7ว
63153022095 นางสาวซากีนาร� มะลี
63153022096 นางสาวอรอุมา เพชรกุล
63153022097 นางสาวอทิยา สุวรรณมณี
63153022098 นางสาวป5ยธิดา นิลมาตย�
63153022099 นางสาวสาลินี สิงหนูดํา
63153022100 นางสาววรวรรณ หวันสู
63153022101 นางสาวจิรดา องศารา
63153022102 นางสาวปDทมวรรณ สีคงเเก7ว
63153022103 นายธีรวัฒน� หมัดอาดํ้า
63153022104 นางสาวคอลีเยาะ มามะ
63153022105 นายอรุณ รัตนรุ$งโรจน�
63153022106 นางสาวเพียงดาว เกิดศิริ
63153022107 นางสาวรอฮามาณี ขาเดร�
63153022108 นายอาลีซัน บูโด
63153022109 นางสาวพิมพ�ปพิชญ� เมืองจันทบุรี
63153022110 นางสาวผกามาศ บรรดาศักด์ิ
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63153022111 นางสาวอภิญญา พูนขัน
63153022112 นางสาวพรพิชชา แก7วสีอ$อน
63153022113 นางสาวศิริรัตน� รัตนโชติ
63153022114 นางสาวจิรพรรณ ชูแก7ว
63153022115 นางสาวรุสนี สะแม
63153022116 นางสาวศุภาพิชญ� จินดารัตน�
63153022117 นางสาวปาลิตา ปูตีล$า
63153022118 นายอับดุลฮาซัน บือแน
63153022119 นางสาวอมราภรณ� ตรีรัตนไพบูลย�
63153022120 นางสาวปรางค�แก7ว วัชรพันธุ�
63153022121 ว$าที่ ร.ต.หญิงมณีฑนา สีนาเคน
63153022122 ว$าที่ ร.ต.หญิงรุสริน อาแด
63153022123 นางสาวอามีเนาะ ยูกง
63153022124 นางสาวนัฟยะห� มะลี
63153022125 นางสาวอามาณี บือแน
63153022126 นายวชิรวิทย� บุญดํา
63153022127 นายอนูวา ดินอะ
63153022128 นางสาวฮุสนา โตะลู
63153022129 นางสาวณัฐวรรณ บุญสวัสด์ิ
63153022130 นางสาวอัสมะ ดอเลาะ
63153022131 นางสาวชญาดา ศักด์ิโท
63153022132 นางสาวมณีนุช จงไกรจักร
63153022133 นางสาวทิพวรรณ เพ็งศรี
63153022134 นางสาวพายีละห� เม็ง
63153022135 นางมุกฎา ชูชนะ
63153022136 นางสาวมัชฟHเราะห� เบ็ญเจCะวัน
63153022137 นางสาวสุทธิกานต� จันทร�งาม
63153022138 นางสาวซูฮัยนี ดีวาเด
63153022139 นางสาวสุภารัตน� พิใจดี
63153022140 นายศฤงคาร เพ็ชรจํารัส
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63153022141 นางสาวษาริณี อาแว
63153022142 นายอับดุลเลาะห� หวันดาหนี
63153022143 นางสาวฟารีดา หะยีอาแว
63153022144 นางสาวจัสมิน ปูหยัง
63153022145 นางสาวสุวีรญาณ� หนูชัยแก7ว
63153022146 นางสาวกาณญ�กณิษฐ� ดอกไม7หอม
63153022147 นางสาวนายิกา ชูไทย
63153022148 นางสาวกวิสรา แก7วประกอบ
63153022149 นางสาวกรองกาญจน� ฤกษ�ดี
63153022150 นายกัสซาเฟHย ลอแมอามิง
63153022151 นางสาวสุนารี หมัดอะด้ัม
63153022152 นางสาวศิริวรรณ ณ นคร
63153022153 นายจิรณพัด รัมภามณี
63153022154 นางสาวจินตนา ปรังพันธ�
63153022155 นางสาวกนกวรรณ เกษีสม
63153022156 นายสมชาย อาจสัน
63153022157 นางสาวชนานันท� ขุนจันทร�
63153022158 นางสาววิภาวรรณ ดวงจันทร�
63153022159 นางสาวกิติญา ไชยวีระ
63153022160 นางสาวปริยาภัทร คงทอง
63153022161 นายสัณหณัฐ ดําเม็ง
63153022162 นางสาวมาซารีนี จิมัน
63153022163 ว$าที่ร7อยตรีจีรยุทธ รักษ�แปSน
63153022164 นางสาวเพ็ญนภา เจนชูบัว
63153022165 นางสาวฮามีดะห� หะยีดอเลาะ
63153022166 นางสาวนินาซูรา บินนิโซะ
63153022167 นางสาวกนกวรรณ บัวหมุน
63153022168 นางสาวศิรดา ธนแก$น
63153022169 นางสาวสุนิสา ยอดเปTนชัย
63153022170 นางสาวศิริญญา ดิสโร
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63153022171 นางสาววิรากร หนูบูรณ�
63153022172 นายธนาวัสน� ไชยถาวร
63153022173 นางสาวโนรียCะ ซือกือรอง
63153022174 นางสาวนิอัมนี สันตวไมตรี
63153022175 นางสาวชยาภัสร� ด7วงเล็ก
63153022176 นางสาวจุไรรัตน� แสงเงิน
63153022177 นางสาวชินัสสินี แก7วอัมพร
63153022178 นางสาวสุชาดา ขุนสุทน
63153022179 นายอัซวัน บือราเฮง
63153022180 นางสาวขนิษฐา แก7วมณี
63153022181 นางสาวณัฐวดี เซ่ียนฮ$อง
63153022182 นางสาวบุษยา ตาปาน
63153022183 นางสาวเกศราพร อินทะรัตน�
63153022184 นางสาวโสภิฏา ฤทธาภิรมย�
63153022185 นางสาวฟาฎีละห� มะสาและ
63153022186 นางสาวพาอีซะห� มาโมง
63153022187 นางสาวชวินตา หมะจิ
63153022188 นายอัตถ� รักราม
63153022189 นายพงศกร ปานบัว
63153022190 นางสาวปภาดา ทวีวิภานิชกุล
63153022191 นางสาวนัสรีมะฮ� ยะโตCะ
63153022192 นางสาวอารีฟา แวมะ
63153022193 นายชัยณรงค� พันฤทธ์ิดํา
63153022194 นายทักษกร ปากอ$อน
63153022195 นางสาวณัฐวดี สุธีสุนทร
63153022196 นางสาวนุชจรีย� สายเสมา
63153022197 นางสาววิภาวดี โอสถสุวรรณ�
63153022198 นางสาวอรนุช ศรีเพ็ชร
63153022199 นายมะรุสดี บอสู
63153022200 นางสาวศรัญญา ประทีป ณ ถลาง
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63153022201 นางสาวซาลาฮียะห� หะยีสาและ
63153022202 นางสาวชลธิชา บั้นบูรณ�
63153022203 นายอุดมศักด์ิ มากแก7ว
63153022204 ว$าที่ ร.ต.ฮามาดี ดาราแม
63153022205 นางสาวณิชนันทน� ดวงจักร�
63153022206 นางสาวนิฟาตีฮะห� นิแว
63153022207 นางสาวนิอัสมา ลาเตCะ
63153022208 นางสาวโนรีนา ดอรอแม
63153022209 นางสาวสุพรรณี เจCะอาแว
63153022210 นางสาวเกศกนก สมศรี
63153022211 นางสาวปวริศา ณ พัทลุง
63153022212 นางสาวพิรเดา ดอกา
63153022213 นางสาวกรรณิกา พรหมเจริญ
63153022214 นางสาวศิริกานดา สุดแปSน
63153022215 นางสาววารินทร� สุขการ
63153022216 นางสาวนัจวาร� เจCะหนิบึแน
63153022217 นายอับดุลเราะห� มะดง
63153022218 นางสาวณิชาภัทร� จิระวัฒน�
63153022219 นายนาอีม มะหะมะ
63153022220 นางสาวธีรนุช แสงทอง
63153022221 ว$าที่ร7อยตรีภาณุวัฒน� กาญจนสมบัติ
63153022222 นางสาวธัชพรรณ หนูชูไชย
63153022223 นางสาวกันต�ชนิต สุจารีย�
63153022224 นางสาวศุภกานต� แก7วรัชพันธ�
63153022225 นายภาณุวัฒน� จู7เถ้ียง
63153022226 นางสาวชนกพันธ� สุวรรณทิพย�
63153022227 นางสาวชนกนันท� ศรีบุตรตา
63153022228 นางสาวเก็จจันทร� หนูแท7
63153022229 นางสาวกันยารัตน� นุ7ยเอียด
63153022230 นางสาวพัชรพร อุ7ยเพ็ชร

หน7า 741 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153022231 นางสาวคัยรียะฮ� มะยิ
63153022232 นายกิตติพงศ� วงศ�สุคนธ�
63153022233 นางสาวชญาณิศา บุญประกอบ
63153022234 นางสาวภัทรภร ลิ่มเจริญ
63153022235 นางสาวสุมิตรา สําสี
63153022236 นางสาวนัสมี สาอิ
63153022237 ส.ต.ท.ฮากีม เซะบากอ
63153022238 นางสาวนูรียา สําสี
63153022239 นางสาวมนต�ศิริ คงย้ิม
63153022240 นางสาวฮายาตี มะปูนา
63153022241 นางสาวกรรณิการ� เสนอินทร�
63153022242 นางสาวอรุณรัตน� สารวิโรจน�
63153022243 นางสาวอาเรีย สาและ
63153022244 นางสาวนูรีฮัน ลายามุง
63153022245 นางสาวกริษฐา ทวีรัตน�
63153022246 นายโชดิวัต จงเจริญพาณิชย�
63153022247 นางสาวเนตรทิพารัตน� ยางทอง
63153022248 นางสาวอัจฉรา ทองอ$อน
63153022249 นายณัฐวัตร รัตนบุษย�
63153022250 นางสาวนัสนีน จ้ีเกษม
63153022251 นายไฟซอล ชะยานัย
63153022252 นางสาวสุกัญญา ขุนเจริญ
63153022253 นายอานันท� นิยมเดชา
63153022254 นายบัญชา พูลแก7ว
63153022255 นายเอกภาวิน หมัดแลCะ
63153022256 นางสาวศิรภัสสร สุวรรณโณ
63153022257 นายมาหะมะอาดัม ดือราพอ
63153022258 นางสาวสุมิงตรา บูละ
63153022259 นายสรพงษ� จันทร�ตรี
63153022260 นางสาวซารียCะ มูซอ
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63153022261 นางสาวมารียัม บูเกะเจCะลี
63153022262 นางสาวกันยารัตน� นุ$นไฝ\
63153022263 นางสาวนูรีซัน สา
63153022264 นายชัชพงศ� เนื้อเขียว
63153022265 นางสาวเกวลี ทองมีขวัญ
63153022266 นางสาวจาริยา จันทรมุณี
63153022267 นางสาวนาเดีย ดอเลาะมะ
63153022268 นางสาวกูมาซูรี มุสตาฟา
63153022269 นางสาวอภิญญา ชูโชติ
63153022270 นางสาวณัฐสุดา แต$สกุล
63153022271 นางสาวยาแลฮา ยูนุ
63153022272 นางสาวศุภกานต� ขาวทอง
63153022273 นางสาวสุภัสสร สิทธิศักด์ิ
63153022274 นางสาวน้ําทิพย� รัตนคีรี
63153022275 นายอาณัติ หมาดโหยด
63153022276 นางสาวรอกายCะห� บือราเฮง
63153022277 นายพิจักษณ� วรรณประดิษฐ�
63153022278 นางสาวโชติกาญจน� ศรีสวัสด์ิ
63153022279 นางสาวสุทธิญา ด7วงหรน
63153022280 นางสาวปาริชาต อาดมะเรCะ
63153022281 นางสาวไซหนCะ บือราเฮง
63153022282 นายภาสกร พุดเส7ง
63153022283 นางสาวเมธาวี หนูช$วย
63153022284 นายพิชชา ศรีบัณฑิต
63153022285 นายสุกฤษฏ์ิ  ืทิพโอสถ
63153022286 นายปุญญพัฒน� การประกอบ
63153022287 นางสาวมูรนี โตCะลง
63153022288 นางสาวชฎาพร เฑียรฆโรจน�
63153022289 นางสาวสุชาดา มากชิต
63153022290 นางสาวกิตติกา ปาทรัตน�
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63153022291 นางสาวสุภาพร เศรษฐสุข
63153022292 นางสาวณัฐวดี เพชรกาฬ
63153022293 นางสาวพรธวัล ละงู
63153022294 นางสาวสุวรรณา กุลชาติ
63153022295 นางสาวฮานีฟา เบญญากาจ
63153022296 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ ประมวลศิลปK
63153022297 นางสาวปนัดดา จินเดหวา
63153022298 นางสาวหมCะกลือซง มะรือสะ
63153022299 นายธัญพิสิษฐ� พุทธวิโร
63153022300 นางสาวสุรางคณา ขุนเพ็ชร
63153022301 นางสาวศศิธร จงรักษ�
63153022302 นางสาวศศิวิมล เล็กสุทธ์ิ
63153022303 นายพีรวัฒน� ชูหมุน
63153022304 นางสาวกัลยารัตน� คงเหมือน
63153022305 นายวัชถนันท� ปลื้มใจ
63153022306 นางสาวซากีUUนะ สิบู
63153022307 นายทศพร เย็นใจ
63153022308 นางสาวซารีฮัน สุขเสนีย�
63153022309 นางสาวโรสนีตา อิซอ
63153022310 นายอิมรอน สุมาตรา
63153022311 นายโกเมศ แสงมณี
63153022312 นางสาวหนึ่งหทัย สารูญ
63153022313 นางสาวพิมพกานต� ถ่ินแก7ว
63153022314 นางสาวซัยหนาบ บือราเฮง
63153022315 นางกัญญาณัฐ สุนทรภู$อารักษ�
63153022316 นางสาวธัญญาทิพย� บุญเจริญ
63153022317 นายวัฒนา ไชยสุวรรณ
63153022318 นายนพวัฒน� เห7งกุล
63153022319 นางสาวนาเดีย ตาเห
63153022320 นางสาวอภิชิตา เมืองปาน
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63153022321 นายมะฮาฟHซี ยาเต็ง
63153022322 นางสาวฟ5ตรีน$า หะยีแวดือเระ
63153022323 นางสาวเขมวิกา อ$อนทอง
63153022324 นายสุเทพ โปณะทอง
63153022325 นางสาวสูหารียะห� แฉมิง
63153022326 นางสาวลักษิกา ขอสวัสด์ิ
63153022327 นายบัณฑิต ณ พัทลุง
63153022328 นายรุ$งโรจน� ลดาวัลย�วิวัฒน�
63153022329 นายขจรฤทธ์ิกานต� กุลพัทธ�สร
63153022330 นางสาวหทัยภัทร พรหมแก7ว
63153022331 นางสาวขวัญชเนตต� ชูโชติ
63153022332 นางสาวนลินพรรณ โจ7งบุตร
63153022333 นายศตวรรษ ศิริยุทธแสนยากร
63153022334 นางสาวรัตนา คงเย็น
63153022335 นางสาวสาวาตี ลีมา
63153022336 นางสาวสุธาทิพย� ด7วงทอง
63153022337 นายปองศักด์ิ ใจชื้น
63153022338 นางสาวนูรอัฎฮา อาแว
63153022339 นางสาวโนร�รีตา ดือราแม
63153022340 นางอมรรัตน� วงษ�เกตุ
63153022341 นางสาวมัรญาน กรียอ
63153022342 นายธนาธิป สังฆะโต
63153022343 นางสาวนิฟารีซา ตะมะงา
63153022344 นายวุฒิชัย หม่ืนไวย�
63153022345 นางสาวศรัญญา สมกาย
63153022346 นางสาวธมลวรรณ เกียรติไพบูลย�
63153022347 นางสาวช$อผกา แก7วคันโท
63153022348 นางสาวจิตราภรณ� สุทธิคง
63153022349 นายศรวัสย� สุนทรทวีโชติ
63153022350 นางสาวจตุพร จันทนุรัตน�
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63153022351 นางสาวฐิติรัตน� รัตนพันธ�
63153022352 นายอัลอามีน เงCาะสนิ
63153022353 นางสาวศุภัทราพร หงษ�ชัย
63153022354 นายกิตติศักด์ิ ปรีชาชาญ
63153022355 นายเจษฎา พรมประถม
63153022356 นางสาวยาวานี มามCะ
63153022357 นายเสฐียรพงษ� เจือสุวรรณ
63153022358 นางสาวสุไรดา ลิมะพันธุ�
63153022359 นางสาววรารัตน� คงรอด
63153022360 นางสาวชลธิชา แย7มเก้ือ
63153022361 นางสาวกาญจนา สังข�ศิริ
63153022362 นางสาวชิราพร บัวคง
63153022363 นางสาวพรวิภา พลเย่ียม
63153022364 นางสาวสุนิศา ภิรมย�รักษ�
63153022365 นางสาวฟารีซา ลาโฮCะยา
63153022366 นายสิทธิพงศ� สุวรรณมณี
63153022367 นางสาวศิริพร จันทร�สกุล
63153022368 นายสุรศักด์ิ พรมดี
63153022369 นายณัฐชนน อริยกุลนิมิต
63153022370 นางสาวแวซง สะอะ
63153022371 นางสาวพรปวีณ� เหนี่ยวทอง
63153022372 นางสาวสิรีธร จันทร� กุล
63153022373 นางสาวซูฟHยCะห� อภิบาลแบ
63153022374 นางสาวเกวลี มีล$อง
63153022375 นางสาวดาราดาว เลิศสุวรรณ
63153022376 นางสาวพุทธิตา บวงแก7ว
63153022377 นางสาวณัฐกาณต� ราชยอด
63153022378 นางสาวซาฟHนะฮ� อาบู
63153022379 นางสาวศลามล เหล$หมุด
63153022380 นางสาวโศญดา ตุลยนิษก�
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63153022381 นางสาวนิฟDตมา เบ็ญสิเดะ
63153022382 นางสรัสนันท� ศรีทะไวย
63153022383 นางสาวณีรนุช มีเสน
63153022384 นางสาวอาอีฉCะ หมัดทองใหม$
63153022385 นางสาววรรัศม์ิ คงเอียง
63153022386 นางสาวศศินา เกษม
63153022387 นางสาวอารียา กลับเฒ$า
63153022388 นายป5ยวัฒน� เที่ยงธรรม
63153022389 นางสาวฐิติวรดา เก้ือกูล
63153022390 นางสาวอรณิชา เสือหาญ
63153022391 นางสาวซัลวานี มะแซสะอิ
63153022392 นางสาวจรรยพร เพชรรัตน�
63153022393 นางสาวนพรัตน� ศรีฉํ่า
63153022394 นางจุฑามาส ขุนศรี
63153022395 นางสาวรุสณี แซะอามา
63153022396 นางสาวอภิสรา จงวิไลเกษม
63153022397 นางสาวปDทมา บกกระบือ
63153022398 นางสาวนูรีดา เจCะดอมะ
63153022399 นางสาวนิรอมา หะยีดือเระ
63153022400 นายธนโชติ คําตัน
63153022401 นายอาลีฟ บินบอสอ
63153022402 นางสาวเสาวลักษณ� พนม
63153022403 นายมานัส จันโสCะ
63153022404 นางสาวนูร�ตียาณี นาแซ
63153022405 นางสาวสิริมา แซ$ซ้ัน
63153022406 นางสาวนภัสวรรณ เพ็ชรศรี
63153022407 นายบรมพร แก7วมัน
63153022408 นางสาวนาอีหมCะ เฮ็งป5ยา
63153022409 นางสาวกานดาวสี ชูสังข�
63153022410 นางสาวสุวภา หนูคง
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63153022411 นางสาวนูรียะห� สาเมาะ
63153022412 นายบูรฮัน บากา
63153022413 นางสาวสุพรรณิการ� แก7วมรกต
63153022414 นางสาวชนม�นิภา เกปDน
63153022415 นายวรเมธ นวลไม7หอม
63153022416 นางสาวกิตติยา อุดมศรี
63153022417 นางสาวรัตนาภรณ� กําลังเก้ือ
63153022418 นางสาวทิวาพร หมัดโสCะ
63153022419 นางสาวจิตตาภา กาลวิบูลย�
63153022420 นางสาววาสนา ยCะห�
63153022421 นางสาวพรศิริ กาพย�แก7วสิน
63153022422 นายถิรศักด์ิ ทองภิญโญชัย
63153022423 นางสาวซโรลชิณีย� เจะเตะ
63153022424 นางสาวปDทมพร ลิ่มกาญจนา
63153022425 นายพลาดิศัย รักด7วง
63153022426 นางสาวอัลฮูสนา วาเฮง
63153022427 นายเสด็จ วงศ�ศรีชัย
63153022428 นางสาวกัณยณัฐ แซ$ท$อง
63153022429 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณรัตน�
63153022430 นางสาวซูรัยยา เซ็ง
63153022431 นางสาวเจนจิรา เมืองสง
63153022432 นายนิซัยดี นิฮะ
63153022433 นางสาวรุสนาณี ดาฮิง
63153022434 นางสาวนุรอาซียะ หะมะ
63153022435 นางสาวนารีรัตน� เพ็งด7วง
63153022436 นายอาวุธ ต7นสิงห�
63153022437 นางสาวเพ็ญรดี วัชฤทธ์ิ
63153022438 นางสาววรรนนิสา ด7วงดี
63153022439 นางสาวพรจุฬา ไหมทอง
63153022440 นางสาวนูรฟาติน แมะเตCะ
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63153022441 นายณัฎฐฤทธ์ิ สิงห�อินทร�
63153022442 นางสาวรพีพร พานิช
63153022443 นางสาวสุทธิรัตน� ษรตะบํา
63153022444 นางสาวอารียา วงศ�สุวรรณ
63153022445 นางสาวทิพวัน จิตต�หลัง
63153022446 นางสาวจิราพรรณ โสภา
63153022447 นางสาวอารียา สุโสะ
63153022448 นางสาวชนิสรา สอหมาน
63153022449 นางสาววรารัตน� เพชรหวล
63153022450 นายกิปลี เจะเฮาะ
63153022451 นางสาวอารียา ยาวาหาบ
63153022452 นายมุหัมมัด ม่ันศรัทธา
63153022453 นางสาวพิจิตรา จันทร�โหน$ง
63153022454 นางสาวรัตนา ต้ินเส7ง
63153022455 นายนันทวัฒน� และตี
63153022456 นางสาวสุนันทา แก7วสองสี
63153022457 นางสาวฮุสนา เลาะสะแต
63153022458 นายนิธิคุณ รัตนีทู
63153022459 นางสาววาสนา ประกอบการ
63153022460 ว$าที่ร7อยตรีหญิงสุกัญญา ผดุงผุด
63153022461 นายสมภพ ทองกร
63153022462 นางสาวอัยนูนฮูสนา ลือแบซา
63153022463 นางสาวศิริพร อิสระภาพ
63153022464 นางสาวกรชนก ทองแแก7วเจริญ
63153022465 นางสาวกมลศรี พืชน�ไพบูลย�
63153022466 นางสาวฐิติมา ทองจํารูญ
63153022467 นางสาวฮาสาหนCะ สิงสาโร
63153022468 นางสาวณพัชรนันท� คุณาธรรม
63153022469 นางสาวนูรีมี อาแว
63153022470 นางสาวพิชญ�วดี แก7ววารี
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63153022471 นางสาวภิญญดา มากจุ7ย
63153022472 นางสาวนูรือมา ดือเนCาะ
63153022473 นางสาววันวิสาข� ทองวัฒฑะ
63153022474 นางสาวอมรรัตน� วันแก7ว
63153022475 นางสาวดลลยา ยูโซะ
63153022476 นางสาวจินดามาศ สงนุ7ย
63153022477 นางสาวกนกวรรณ เทพชนะ
63153022478 นายประกิต เก7าคุณากร
63153022479 นายบัณฑิต หวังศุภดิลก
63153022480 นางสาวไซนูร วาหะ
63153022481 นางสาววรรณี สุดใจ
63153022482 นางสาวพรทิพา งCกงัน
63153022483 นางสาวดวงพร พรหมหอม
63153022484 นางสาวหฤชนันท� สุขเก้ือ
63153022485 นางสาวรุสมีนี กุลาม
63153022486 นางสาวปณาลี ชัยเพชร
63153022487 นายเจนณรงค� หวานศรี
63153022488 นางสาวปรางทิพย� แก7วผอม
63153022489 นางสาวจันทร�จิรา แสงผ$อง
63153022490 นางสาวอภิสรา มาสะพันธ�
63153022491 นางสาวยสุตมา หลีหมัด
63153022492 นายมะห�เดร� รอหมาน
63153022493 นางสาวศศิพร ชูแก7ว
63153022494 นางภาวินี สว$างอารมณ�
63153022495 นายนิติรัฐ พงษ�พิลา
63153022496 นางสาวอรนรินทร� สุวรรณขํา
63153022497 นางสาวลภิศร จิตตะปาโณ
63153022498 นางจิราพร ดวงดี
63153022499 นางสาวชญานิษฐ� จันษร
63153022500 นางสาวเพียงตะวัน ป5ยภาณีกุล
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63153022501 นางสาวอามีเนาะ สิติเลาะ
63153022502 นางสาววินิตา มณีรัตน�
63153022503 นางสาวศุภธิดา จันทร�เต็ม
63153022504 นางสาวพุทธิดา สุวรรณรัตน�
63153022505 นางสาวอัญชลี มุณีรัตน�
63153022506 นางสาวกิตติกานต� เก้ือชู
63153022507 นายอับดุลเราะห�มาน บราเฮง
63153022508 นายพณพล ไชยขวัญ
63153022509 นางสาวเสาวคนธ� เพชรรัตน�
63153022510 นางสาวสุกัญญา นิลสกุล
63153022511 นางสาวนูรไอนี สนิ
63153022512 นางสาวรัชนี ดวงมณี
63153022513 นายอรรถพล ชูฤทธ์ิ
63153022514 นางสาวนิฮายาตี อุเซ็ง
63153022515 นางสาวโรสนานีย� บือราเฮง
63153022516 นางสาวซารีนา ยูโซCะ
63153022517 นายนภดล นุ$นเหว$า
63153022518 นายอาซือมิง เจCะเนCาะ
63153022519 นายอรรคพงษ� บุญชีพ
63153022520 ส.ต..ท.ศตวรรษ พุธร7อย
63153022521 นางสาวสุดารัตน� อักษรกูล
63153022522 นางสาวสุดารัตน� หนูคง
63153022523 นายมุมีน เจCะ
63153022524 นายอาดัม กาเระ
63153022525 นายอยุทธ� มหัตธีระ
63153022526 นางสาวสุกันยา เงินแดง
63153022527 นางสาวอพิณญา ศรีผักผ$อง
63153022528 นายพิพัฒพงศ� อรทัย
63153022529 นายธีรพงษ� อินทร�จันทร�
63153022530 นางสาวปติมา พิราบมงคล
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63153022531 นางสาวศิริวัชรี ดวงภักดี
63153022532 นางสาวเบญญาพร อ$อนรู7ที่
63153022533 นายธนาวุฒิ เผนานนท�
63153022534 นางสาวสีตีซือรอ เจCะเงCาะ
63153022535 นางสาวรัตติยา เปรมมนัส
63153022536 นางสาวจุฑารัตน� ยุทธ�ธนอุดม
63153022537 นางสาวเกศรินทร� โปเกลี้ยง
63153022538 นายจักรพงศ� ลอยลิบ
63153022539 นางสาวซะกีนะ ตู7ดํา
63153022540 นางสาวสวพร คงขาว
63153022541 นางสาวกนกวรรณ สุคนธรัตน�
63153022542 นายจีระศักด์ิ หนูริง
63153022543 นางสาวอรกานต� พรหมแก7ว
63153022544 นายโยธิน คงคําแก7ว
63153022545 นายชูเกียรต์ิ คงอินทร�
63153022546 นางสาวชวิศา ปุญญกริยากร
63153022547 นางวรกัญญา สาดีน
63153022548 นางสาวปนัดดา สงสุรินทร�
63153022549 นายนิมันโซ ยีดะ
63153022550 นางสาวศรัญญา นิลสกุล
63153022551 นางสาวสาธิยา สุวรรณรัตน�
63153022552 นางสาวชัชฎา วงษ�นที
63153022553 นางสาวพรหมวิสา ขาวอุทัย
63153022554 นางสาวนภาวรรณ� เข้ียวแก7ว
63153022555 นางสาวสิริรัชนี ทองดี
63153022556 นายพรพล สกนธวุฒิ
63153022557 นางยูนัยนะห� สะอะ
63153022558 นางสาวอรัชพร แซ$ต้ัง
63153022559 นางสาวสุธิตา ทองนพ
63153022560 นายภคพณ ด7วงสุข
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63153022561 นางพัชริดา ปานดํา
63153022562 นางสาวมาลีวรรณ มะเกะ
63153022563 นางสาวอามีเนาะ อุเซ็ง
63153022564 นายเทอดศักด์ิ สังข�แก7ว
63153022565 นางสาวภรณ�ทิพย� ผิวเหมาะ
63153022566 นางสาวสกาวดี เพ็ชรมณี
63153022567 นางสาวมนันยา ทองคํา
63153022568 นายมนัสชัย บุญช$วย
63153022569 นางสาวอรวี บินหมัด
63153022570 นายยศกฤต บริบูรณ�
63153022571 นางสาวสุวรรณี ชัยเพ็ชร
63153022572 นางสาวนูริช ตาเฮ
63153022573 นางสาวอาทิตยา ใจรักษ�
63153022574 นางสาวฮามีดCะ บือราเฮง
63153022575 นางสาวอัสมCะ เจะโกะ
63153022576 นางสาวสาลินี ศรีทันเดช
63153022577 นางสาวหทัยกาญจน� ฆังมณี
63153022578 นางสาวปDทมา ต$วนแวนา
63153022579 นางสาวอัสรีนา นวลจันทร�
63153022580 นางสาวสร7อยบะห� แยมา
63153022581 นางสาวสุนันทา ผ$องแผ7ว
63153022582 นางสาวนุสรา ราโอบ
63153022583 นางสาวสิริมา เสนาธรรม
63153022584 นางสาววิภาวรรณ ปD[นทอง
63153022585 นางสาวหรรษมน จุ7ยพริก
63153022586 นางสาววราภรณ� มหารชพงศ�
63153022587 นางสาวซูรียาณี เจCะมามะ
63153022588 นางสาวพรพรรษา กูลเก้ือ
63153022589 นางสาวรุสนา จําปHพันธุ�
63153022590 นางสาวหทัยรัตน� บุตตะจีน
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63153022591 นางสาวนิศากร หลงหา
63153022592 นางสาวรัตน�จรี จิตรนารี
63153022593 นายสันติสุข หนูบูรณ�
63153022594 นายพีระวัฒน� หลวงเปTง
63153022595 นางอธิตยา ทองทิพย�
63153022596 นางสาววันทนี รัตนกุล
63153022597 นายซีดีก หวันสนิ
63153022598 นางสาวภัททิยา ลายทิพย�
63153022599 นางสาวกรพรรณ กรองวารี
63153022600 นางสาวดารารัตน� แก7วนาบอน
63153022601 นางสาวนุซรา หะมะ
63153022602 นางสาวอคิราภ� สารบัญ
63153022603 นางสาวชาลิณี ทองนิมิตร
63153022604 นายสุรเดช ต้ิงประสม
63153022605 นางสาวพรประภา มณีโชติ
63153022606 นางสาววนิดา ปราบเสร็จ
63153022607 นางสาวประภาพร ทองชุม
63153022608 นางสาวจุฑาทิพย� หมวดมณี
63153022609 นางสาวพิชชา ขจรยุทธไกร
63153022610 นางสาวฐิติยา แก7วมณี
63153022611 นางสาวเยาวลักษณ� คีรีเดช
63153022612 นางสาวอัฟนาญ หะสาเมาะ
63153022613 นางสาวชลลดา จันทวดี
63153022614 นางสาวรัตนา ยาพระจันทร�
63153022615 นางสาวศศิมา สามะ
63153022616 นายภูวดล เทพรัตน�
63153022617 นางปDทมา กลามอ
63153022618 นายภัทรพันธ� บุญจันทร�
63153022619 นางสาวอุสนี ดอเลCาะ
63153022620 นางสาวนุสบา หอมหวล
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63153022621 นางสาวอาไอยดา แวมายอ
63153022622 นายธํามรงค� สังขมณี
63153022623 นางสาวโซรีรัตน� สะแลแม
63153022624 นางสาวโสรยา อาแว
63153022625 นางสาวนุชนาถ นาวาพัสดุ
63153022626 นางสาวกานดา ตะวัน
63153022627 นายโสภณ ชูเหล็ก
63153022628 นางสาวสิริประภา รักลงทอง
63153022629 นางสาวพินัสฎา นพรัตน�
63153022630 นางสาวซูในบะ เจะเลาะ 
63153022631 นายปรเมศวร� ธนทรัพย�เกษม
63153022632 นายวุฒิชัย หนูแย7ม
63153022633 นางสาวธันยากร เพ็ชรขาว
63153022634 นางสาวจาริยา ชูแดง
63153022635 นายมนูญ แข็งเขตรการณ�
63153022636 นายสิทธา ทองอ$อน
63153022637 นางสาวชนาภรณ� แก7วพิทักษ�
63153022638 นางสาวสุพัตรา ขาวดี
63153022639 นางนิตยา แก7วละเอียด
63153022640 นายอาเรฟ หะยีดือเรCะ
63153022641 นายณัฐวุฒิ ชิตเชี่ยว
63153022642 นางสาวเทียมฟSา ทองฉัตร
63153022643 นางสาวยาวารียCะห� สาเมาะ
63153022644 นายรอสกี หายอ
63153022645 นางสาวฟารีดCะ บือซา
63153022646 นางสาวปาริชาต สินสุข
63153022647 นางสาวเจตนภา เมืองจันทร�
63153022648 นางสาวสกุณา เล็กบางพงค�
63153022649 นางสาวรูซานา เจCะหนCะ
63153022650 นายภาสุ โตCะประดู$
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63153022651 นางสาวยัซมีน หะมะ
63153022652 นางสาวพิมพกานต� ซ7วนเซ$ง
63153022653 นางสาวกมลวรรณ กล$าวเกลี้ยง
63153022654 นางสาวอรอุมา พรมสุวรรณ�
63153022655 นางสาวกนกวรรณ ถีราวุฒิ
63153022656 นางสาวธัญชนก อุนตรีจันทร�
63153022657 นางสาวซอลีหCะ โสCะเต$ง
63153022658 นางสาวธาราธร วุตติหาสะ
63153022659 นายอดินันท� เวCาะบะ
63153022660 นางสาวณิชากร ศิรินุพงศ�
63153022661 นางสาวศิริวรรณ กังซุ7น
63153022662 นางสาวนูรฟาดีละห� สาเมCาะ
63153022663 นายเสริมศักด์ิ เย็นสบาย
63153022664 นางสาวศิริลักษณ� เอี่ยมสําอางค�
63153022665 นางสาวแวตีเมCาะ มะลี
63153022666 นางสาวเรวดี ศุกยะเลิศ
63153022667 นางสาวสุภาวดี อรุณ
63153022668 นางสาวนิติยาภรณ� ลายทิพย�
63153022669 นางสาววราภรณ� มากแก7ว
63153022670 นางสาวสกาวรัตน� เสาร�พูล
63153022671 นางสาวฮาบีบCะ บินอาสัน
63153022672 นางสาวปุณณภา โพพิมล
63153022673 นางสาวศรสวรรค� นวลน7อม
63153022674 นางสาวนิลุบล เสือแก7ว
63153022675 นางสาวกุสุมา เสนาะ
63153022676 นางสาวรุ$งนภา เจริญวรรณ
63153022677 ว$าที่ ร.ต.อานนท� กาหมอ
63153022678 นายณรงค�ศักด์ิ รัตนพิบูลย�
63153022679 นางสาวสิริ ตาเยCะ
63153022680 นางสุนทรา พาคํา
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63153022681 นางดารียะ ดือราแม
63153022682 นายกิตตินัฏฐ� สิทธิประการ
63153022683 นางสาวรุซนา แปอิง
63153022684 นายปฏิญญา พงษ�โชติวิริยะ
63153022685 นางสาวนูรียCะ สายวารี
63153022686 นางสาวมิสบะห� อาแซบากา
63153022687 นายรติภัทร รัตนวงศ�
63153022688 นางสาวอูมมัยยะห� เจCะเมาะ
63153022689 นางสาวจันทิมา ทองดําริห�
63153022690 นางสาวกิติยาภรณ� วนภูมิ
63153022691 นางสาวนูไรณี ดอเลาะ
63153022692 นางสาวนีรชา ประพรหม
63153022693 นางสาวกฤติกา ทองธรรมชาติ
63153022694 นายนัฐวุฒิ หอมหวล
63153022695 นางสาวสาลินี ศรีษะน7อย
63153022696 นายนิธิวุฒิ อุปถัมภ�
63153022697 นางสาวมณีรัตน� นิลพันธ�
63153022698 นางสาวกตัญชลี ช$วยเนียม
63153022699 นายมาฮามะ แดวอสนุง
63153022700 นางสาวธัญญามาศ จ๋ิวอยู$
63153022701 นางสาวนริศรา ชุมวงค�
63153022702 นางสาวญาณิศา สว$างเมฆ
63153022703 นางสุพิชญา แสงสว$าง
63153022704 นางสาวณิชารีย� อุสมา
63153022705 นางสาวชนัชพร โตCะหมุด
63153022706 นายตุลาการ เยาว�ดํา
63153022707 นางสาวนัทธมน เพ็ชรศรีสังข�
63153022708 นางสาวนิฮาบีบะห� นิสนิ
63153022709 นางสาววรรณดา พละไชย
63153022710 นายณัฐพงษ� หนูพริ้ง
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63153022711 นางสาวพรชนก ชีวสว$างวงศ�
63153022712 นายณัฐนนท� เผือกผ$อง
63153022713 นางสาวซีรา นอ
63153022714 นายกฤตกร เทพกูล
63153022715 นางสาวต$วนอัมรีนา ปาแซ
63153022716 นายรุสลาม ชาลี
63153022717 นายนนท�ปวิธ รัตนสําเนียง
63153022718 นางสาวซูวีนา แวโซะ
63153022719 นายณัฐพล เก้ือคลัง
63153022720 นางสาวอภิญญา กาญจนะแก7ว
63153022721 นางสาวลินินล� มนตรี
63153022722 นางสาวชุติมา รุ$งเรือง
63153022723 นายณัฐพล ศุภศรี
63153022724 นายอUัมรี หะยีดอเลาะ
63153022725 นางสาวนริศรา วงษ�ใหญ$
63153022726 นางปภัสรา สิงหเสม
63153022727 นางสาวสุภมาส พรหมมาลา
63153022728 นางสาวพิชญ�สินี พงษ�โชติวิริยะ
63153022729 นางสาวสุกัญญา คงแก7ว
63153022730 นางสาวชนิดา พิศแลงาม
63153022731 นายกมลภพ สุขคง
63153022732 นายสาโรจน� นิยมเดชา
63153022733 นางสาวริสรีซ$า กาเซะ
63153022734 นายวิษณุ เพชรสุวรรณ
63153022735 นางสาวอาทิตยา ใจสมุทร
63153022736 นายวริศ สิทธิอังกูร
63153022737 นางสาวขวัญฤดี แนะนวน
63153022738 นางสาวภฎารักษ� เรือนสูง
63153022739 นางสาวหนึ่งฤดี แก7วนาค
63153022740 นางสาวอัญชนา โพธิโสดา
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63153022741 นางสาวสุรางค�รัตน� บุตรมาตา
63153022742 นางสาวนารีมาน บันนาพงศ�
63153022743 นางสาวสุริยานี มะอุเซ็ง
63153022744 นายภัทราวุธ ปานสุวรรณ
63153022745 นางสาวปกฉัตร วรจินต�
63153022746 นางสาวภูริดา สุวรรณดวง
63153022747 นางสาวอุมาพร จันทร�ทอง
63153022748 นายปฏิพัทธ� ปลอดทอง
63153022749 นางสาวริชญาภา รักขพันธ�
63153022750 นางสาวฟDตธียะห� จิใจ
63153022751 นางสาวกุลยา ภูมิธร
63153022752 นางสาวลัดดาวัลย� คงเก้ือ
63153022753 นางสาวคอลีเยาะ สาแล
63153022754 นางสาวมาลินี ตําแดสา
63153022755 นางสาวปDญญวีร� พรหมเสนา
63153022756 นางสาวเครือมาส ชุมอินทร�
63153022757 นายวรภักด์ิ ธรรมากุลวิชช�
63153022758 นายวันมานุช กามาลี
63153022759 นายมูฮําหมัด หาเเว
63153022760 นายชยณัฐ ณ สุวรรณ
63153022761 นางสาวโสรญา ดําแก7ว
63153022762 นายอนิรุทธ์ิ แซะอาหลี
63153022763 นางสาวศศิธร เจCะหนะ
63153022764 นางสาวอัจฉรา แสงจันทร�
63153022765 นายวิศรุต แก7วมณี
63153022766 นางสาวสโรชา คงเจริญ
63153022767 นางสาวสุชาดา ตันติเมธานนท�
63153022768 นางสาวนูรฟาตีฮะห� ดือราแม
63153022769 นางสาวสุภาวดี จันทรปาน
63153022770 นางสาวนัฐภัชศร แก7วมณี
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63153022771 นางสาวลลิตวดี ทองประสม
63153022772 นายณัฐสิทธ์ิ สุทธิปDญญา
63153022773 นางสาวธัญวรัตม� ชูช$วย
63153022774 นางสาวนูรฟาซีลา อามิง
63153022775 นางสาวซินด้ี หะยียูโซะ
63153022776 นางสาวอารียา ลีเด็ง
63153022777 นางสาวโสรญา หมุดตะเหล็บ
63153022778 นางสาวสุขใจ แซ$พุ$น
63153022779 นางสาวเกศราภรณ� ศรีละมุล
63153022780 นางสาววศินี จันทวงศ�
63153022781 นางสาวกาญรัตน� ชูแก7ว
63153022782 นางสาวโนร�อาซือมะ ดอเลาะ
63153022783 นางสาวนงนภัส เวศมานนท�
63153022784 นายวุฒิชัย นิลพัฒน�
63153022785 นายกฤษฎา ใจเกลี้ยง
63153022786 นางสาวลักธวรรณ ศรีสุวรรณ
63153022787 นางสาวหฤทัย ทองลิ่ม
63153022788 นางสาวอุณาพร แซ$จ้ิว
63153022789 นายพงศ� ภัค รัก ราวี 
63153022790 นางสาวจุฬาศิณีย� เหมรา
63153022791 นางกัญญาภัค อ7นชดเชย
63153022792 นางสาวอัซมา หลงมิหนา
63153022793 นายจักรกฤษณ� สินคํา
63153022794 นายสุทธิพงศ� คลังข7อง
63153022795 นางสาวกนกวรรณ เขียนวารี
63153022796 นายคู$บุญ บุญเลิศ
63153022797 นางสาววารุณี วารีล7อม
63153022798 นายป5ยณัฐ จันทร�ปSอง
63153022799 นางสาวอาสียะ เบ็ญยุโสะ
63153022800 นางสาวสาวิตรี นพคุณ
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63153022801 นายอรชุน แก7วแฝก
63153022802 ว$าที่ร7อยตรีอานนท� สนเส็ม
63153022803 นายอิสรา เพ็ชรจันทร�
63153022804 นางสาวอรการณ� พลเพียร
63153022805 นายวิศรุต คงจันทร�
63153022806 นางสาวอาไอเซาะ สะแม
63153022807 นางสาวซัลวานิส วาลี
63153022808 นางสาวเกศิณี แสงอ$อน
63153022809 นางสาวฟาริดา หมันลCะ
63153022810 นางสาวสุวิชาดา ชูติระกะ
63153022811 นางสาวเบญจวรรณ ชูแสง
63153022812 นางสาวสุดาวรรณ สันตี
63153022813 นางสาวยามีละห� สาและ
63153022814 ว$าที่ ร.ต.หญิงกาญจนา ด7วงอุบล
63153022815 นางสาวหทัยชนก ทองเพ็ง
63153022816 นางสาวแวนาซีลา แวดอเลาะ
63153022817 นางสาวสุวิมล จันทระ
63153022818 นางสาวชลธิชา ปลั่งศรี
63153022819 นางสาวณัชชา หิรัญวัฒนสุข
63153022820 นางสาวนูฮานีป]ะ แปแนะ
63153022821 นางอารีน$า แนกาบาร�
63153022822 นางสาวนูรอัยนีย� เจCะปูเตCะ
63153022823 นางสาวโรติกา หวานทอง
63153022824 นางสาวปDญจมา ทองสุข
63153022825 นางสาวนินาซูระห� นิแวเลCาะ
63153022826 นางสาวพัทราภรณ� สุกสมัคร
63153022827 นางสาวสุภิญญา สามห7วย
63153022828 นางสาวสุปรีญญา สังข�แก7ว
63153022829 นางสาวนัสรี่ย� สะอุ
63153022830 นายดลกอรี โตCะด$อลCะ
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63153022831 นางสาวศศิภา สุวรรณทวี
63153022832 นางสาวสุดารัตน� หะมะ
63153022833 นางสาวมุขยรินทร� พุทธาศรี
63153022834 นายณัฐพร สามพุฒ
63153022835 นางสาวนันทิดา แก7วบัว
63153022836 นางสาวสุธัญญา สุวรรณมณี
63153022837 นางสาววัลลดา ตือมาแด
63153022838 นางสาวศุภลักษณ� ลาพินี
63153022839 นางสาวมัณฑนี ทองเชื้อ
63153022840 นางสาวอัสวานี บาโด
63153022841 นางสาวภาวิตา สุขเสียงดัง
63153022842 นางสาวนารีรัตน� สีสุข
63153022843 นางสาวอาดีละห� อาเยาะหะยี
63153022844 นางสาวศิรินทร�ทิพย� ชูเพชร
63153022845 นายวิเชษฐ วัฒนพานิช
63153022846 นางสาวมาดีฮะห� อาลี
63153022847 นายนราภูมิ เอียดเจริญ
63153022848 นางสาวโอภาสร วิชัยยุทธ�
63153022849 นายสิทธิชัย เพ็ชรอ$อน
63153022850 นางสาวทัชชภร สารพรรณ�
63153022851 นางสาวกุลจิรา ชัยฤทธ์ิ
63153022852 นางสาวนิลาวัลย� ทิพย�บุญ
63153022853 นางสาวอิสริยา พลเพชร
63153022854 นางสาวอัฟฟะห� สนิ
63153022855 นางสาวธัญญาเรศ คล7ายทอง
63153022856 นางสาวขวัญธิดา เชยชื่นจิตร
63153022857 นายอาดีนันต� ดือราซอ
63153022858 นายสาธิต เจริญการ
63153022859 นางสาวสุพรรณี หวานวาจา
63153022860 นางสาวเพาซีหยCะ เจะเหลCาะ
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63153022861 นางกัณธิกานต� ชูดวง
63153022862 นางสาวจีน$า หนูพันธ�
63153022863 นายพัทธดนย� อ$อนเกตุพล
63153022864 นางสาววรรณศิริ ไหมพรม
63153022865 นางสาวผการัตน� หนูแก7ว
63153022866 นางสาวสุขุมาภรณ� ดําศรี
63153022867 นางสาวพรรณวดี บัวฤทธ์ิ
63153022868 นางสาวสาวิตรี สาวิตรี ศักด์ิสุวรรณ
63153022869 นางสุวันดี รัตนวงศ�
63153022870 นางสาวปรางวรินท� รัศมีมณฑล
63153022871 นางสาวอาร�รีพร รัตนชูศรี
63153022872 นางสาวก่ิงกาญจน� บิลหรีม
63153022873 นายชูศักด์ิ ชูใจ
63153022874 นางสาวจิรนันท� นิยม
63153022875 นางสาวพนัชกร จันผุด
63153022876 นางสาวสุพิชญา พัฒนอิ้ว
63153022877 นางสาวสโรชินี แซ$จ$าง
63153022878 นายป5ยพล ป5ยะโร
63153022879 นางสาวฐิติกาญจน� จินดาวงค�
63153022880 นายธนวัฒน� หนูปาน
63153022881 นางสาวน้ําฝน แซ$เง$า
63153022882 นางสาววิลันดา จิเหลา
63153022883 นายอนันต� มะยูโซะ
63153022884 นางสาวฮาซาณา ซาติ
63153022885 นางสาวศศิมา อาแซ
63153022886 นางสาววันวิสา แปSนช$วย
63153022887 นางสาวมาลีนี เจCะแม
63153022888 นางสาววชิราภรณ� สังข�กูล
63153022889 นางสาวอรยา ดอกกะฐิน
63153022890 นางสาวปDณชญา สุจิตโต
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63153022891 นางสาวฮูดัยละห� ดีสะเอะ
63153022892 นางสาวอลิต7า เบ็ญโสCะ
63153022893 นายอามีน มะดิง
63153022894 นางสาวมาริษา นุศรี
63153022895 นางสาวอามีเนาะ อูแล
63153022896 นางสาวอรัญญา กายแก7ว
63153022897 นางสาวกัญธชญา อนัณกิติโชติ
63153022898 นายสาเหะอามีน อัลอิดรุส
63153022899 นางสาวนัยนา สุนทเรกานนท�
63153022900 นางสาวเบญจมาศ พรหมพงษ�
63153022901 นางสาวสุปราณี เพ็ชร�รัตน�
63153022902 นายวิชานาถ อินทโมนี
63153022903 นางสาวกตัญZุตา สิทธิศักด์ิ
63153022904 นายกษิดิศ ฤทธิเดช
63153022905 นางสาวนูรีมะห� ราโมง
63153022906 นางสาวหานีดา ดือเรCะ
63153022907 นางสาวผกามาศ จันดารัตน�
63153022908 นางสาวปวีณา ศิลามณีเวช
63153022909 นายองอาจ ทองระดา
63153022910 นางสาวปDทมา สมันเหมือน
63153022911 นายศักด์ิสิทธ์ิ ชมภูพวง
63153022912 นางสาวภิดาพรรณ จันษร
63153022913 นางสาวฐาปนี หัศรังษี
63153022914 นางสาวณัฐฐิณี ชัยมณีย�
63153022915 นางสาวโสพัจนา เลิศสุรวัฒน� 
63153022916 นางสาวภัทรมน ทิมทอง
63153022917 นางสาวประภาพรรณ แก7วสิยา
63153022918 นางสาวชยาภรณ� อุ$นประสงค�
63153022919 นางสาวกัญจนพัชร� อุตมะมุณีย�
63153022920 นางสาววราภรณ� สอนแก7ว
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63153022921 นางสาวอานา หมันเบ็ญหมัด
63153022922 นางสาวโซเฟHย บือโต
63153022923 นางสาวเบญจมาศ ชูเอียด
63153022924 นางสาวเยาวลักษณ� พรหมรักษ�
63153022925 นางสาวมุติตา หล$อศรี
63153022926 นางสาวภาวิณี เพชรรัตน�
63153022927 นางสาวนารีมา กอและ
63153022928 นางสาวเบ็ญญาภรณ� เตยแก7ว
63153022929 นางสาววีรยา โกมลเมฆ
63153022930 นายสมมาตร ดอเลาะ
63153022931 นายนนทนันท� ย่ิงสกุล
63153022932 ว$าที่ร7อยตรีปรวิทย� ทองไหม
63153022933 นางสาวฑิฆัมพร สองพัง
63153022934 นางสาวพนิตา คุ7มสม
63153022935 นางอรธิดา สีนองช$อ
63153022936 นางสาวเรือนแก7ว บุญมา
63153022937 นายฮาหรน มัจฉา
63153022938 นางสาวศุภกานต� พิทักษ�ธรรม
63153022939 นางสาวศรัณยา ขุนทองสวัสด์ิ
63153022940 นางสาวฮามีซ$า หลีหมัด
63153022941 นายทินรัตน� จันทรน7อย
63153022942 นางสาวนลินรัตน� คงปราบ
63153022943 นางสาวขวัญเรือน เวชชูแก7ว
63153022944 นางสาวดียานา ภาลวัน
63153022945 นายนิอัลอะมีน ลาเตะ
63153022946 นางสาวอรณิช แก7วคํา
63153022947 นางสาวฮารีฟะห� มะมิง
63153022948 นายธรรมรัตน� บัวคง
63153022949 นางสาวปรมาภรณ� สุกชุม
63153022950 นางสาวสุดารัชน� ชิตชลธาร
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63153022951 นางสาวดรุณี เจCะสมอเจCะ
63153022952 นางสาวพัชรี สมนาค
63153022953 นางสาวนูรีดา ดอเลาะ
63153022954 นางสาวพัทธมน มะลิพันธ�
63153022955 นางสาวประภาศรี นวลสระ
63153022956 นางสาวแวอัสรียา แวนะไล
63153022957 นางสาวนฤมล ศรีสวัสด์ิ
63153022958 นางสาวหัสมีนี อีแม
63153022959 นางสาวซิลมีย� สะอะ
63153022960 นายพัฒนันท� ชูโฉม
63153022961 นางสาวพัทธานันท� พงหลง
63153022962 นางสาวสุริยาพร วิวัชนะ
63153022963 นางสาวสุภารัตน� สมนึก
63153022964 นางสาวการีหมะ แลแม
63153022965 นางสาวสุกัญญา กาฬศรี
63153022966 นายฮิลมีย� สามะ
63153022967 นางสาวฐิติพร อดทน
63153022968 นางสาวโสภิณ สุขน7อย
63153022969 นางสาวณัฐกานต� ผ$าพลู
63153022970 นางสาวปณยา บุญมณี
63153022971 นางสาวพนิดา วงศ�จันทร�
63153022972 นางสาวอรอุมา บุญมี
63153022973 นางสาวนูรอาเซียะ ศอลิห�วงศ�สกุล
63153022974 นางสาวสุวรรณดี สูหลง
63153022975 นางสาวสุดารัตน� ทองชุม
63153022976 นายเอกพล ส$งแสง
63153022977 นายวิชญ�ภัทร อรุโณประโยชน�
63153022978 นางสาวนภัสวรรณ ม่ิงแก7ว
63153022979 นางสาววันวิสาข� จุลภักด์ิ
63153022980 นายมูฮํามัด ยะโกCะ
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63153022981 นายสุรชัย กระเบา
63153022982 นางสาวอินทิรา ดําหนู
63153022983 นางสาวพัลลพา ชุมแสง
63153022984 นางสาวนูรฟาติน สาอิ
63153022985 นางสาวกัญวรา จันทร�แดง
63153022986 นายอานัติ หมีนหวัง
63153022987 นางสาวสารีนา มูซอ
63153022988 นางสาวตรีสุกานต� แซ$อั้ง
63153022989 นางสาวรอบียะ วาเด็ง
63153022990 นางสาวนิลาวัณย� คงโส
63153022991 นายพีระพงศ� พูลศิริ
63153022992 นางสาวเจนจิรา เรืองสุข
63153022993 นางสาวฮัสลินดา หะยีมะ
63153022994 นางสาวขลากร โพธ์ินาแค
63153022995 นายมาอัส หมันเส็น
63153022996 นายปรัชญา ปลอดทอง
63153022997 นางสาวกัลยา บุญกําเนิด
63153022998 นางสาวจุฑาภรณ� บํารุงศรี
63153022999 นายวุฒิไกร เกษแก7ว
63153023000 นางสาวว$าที่ ร.ต.หญิงญาดา หมันน$าเกลือ
63153023001 นางสาวนิศารัตน� หวังดุลยกิติ
63153023002 นางสาววิจิตรา ทองจิบ
63153023003 นางสาวอริศรา มุสาเหม
63153023004 นางสาวศรสวรรค� จําเริญนุสิต
63153023005 นางกาญจนา ลายหมู$
63153023006 นายถนัดกิจ ลาภอันประเสริฐ
63153023007 นางชุติวรรณ� ชูภักดี
63153023008 นางสาวรัตนาภรณ� อาจหาญ
63153023009 นางสาวจุฑาภรณ� พกแดง
63153023010 นางสาวภักดี ดมลักษณ�
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63153023011 นางสาวอรวรรณ คําชู
63153023012 นางสาวพรชนก ช$วยวิจิตร
63153023013 นายชนะชัย ทวานนท�
63153023014 นางสาววรรณิศา เรืองดิษฐ�
63153023015 นางสาวโสภิดา ชูไพร
63153023016 นายทีปรกร จันทร�ชนะ
63153023017 นางสาวอารีนี ลาเตะ
63153023018 นายซอฮะบัติ เหมเด็น
63153023019 นางสาวจินต�จุฑา ไกรเทพ
63153023020 นางสาวปานตะวัน หวันตาหลา
63153023021 นางณัฐสุดา กุยแก7ว
63153023022 นางสาวจณิสตา อินทนาคม
63153023023 นายมูฮัมหมัดยุรดีน โตะเด็ง
63153023024 นางสาวสุจรรยา แก7วประดับ
63153023025 นางสาวณิชาภัทร พูลศิริ
63153023026 นางสาวสุกัญญา ชอบงาม
63153023027 นางสาวโซเฟHย วาเด็ง
63153023028 นางสาวโนรีดา มะ
63153023029 นางสาวอารีนา ดามิ
63153023030 นางสาวธิดารัตน� วิทยารัฐ
63153023031 นางสาวสุพรรษา ย่ิงยง
63153023032 นางเหมือนแพร ชาตะรัตน�
63153023033 นางสาวปวีณา ทิ้งปากถํ้า
63153023034 นางสาวพิจิตรา คงวรรณ
63153023035 นางสาวปDทมา หนูหิ้ม
63153023036 นางสาววรรณนิสา หมัดอุสัน
63153023037 นายอาทิตย� บินตังสระหมัด
63153023038 ว$าที่ ร.ต.หญิงศุภาสิริณ อินทสระ
63153023039 นางสาวอารียา ตราชู
63153023040 นายสมนัส ขุนแสง
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63153023041 นางสาวธัญลักษณ� ณ รังษี
63153023042 นางสาวอานีตา สะอิ
63153023043 นางสาวธนาธรณ� ทองคุปต�
63153023044 นางสาวจันทร�ทิภา สารจันทร�
63153023045 นางสาวสุนิศา ระเหม
63153023046 นางสาวสุนิษา นวลจันทร�
63153023047 นายภูวนัย เส็นหมาน
63153023048 นายอดิศักด์ิ อ$อนชาติ
63153023049 นางสาวณิพาพร แก7วคํา
63153023050 นางสาวกัญญาวีร� ฉันทะจิต
63153023051 นางสาวนัฐธิรา ติงสา
63153023052 นางสาวอาซูรา มะโระ
63153023053 นางสาวขวัญศิริ ลิ่มเส็ง
63153023054 นางสาวมาริสา หมาดโหยด
63153023055 นางสาวไรดา แวเยCะ
63153023056 นางสาวปนัดดา คงเลิศ
63153023057 นางสาวมุกดา สิงห�ทอง
63153023058 นายสหรัฐ สุวรรณชาตรี
63153023059 นางสาวโสภา หนูช$วย
63153023060 นางสาวดารารัตน� หนิเจริญ
63153023061 นางสาวสิริพร บุญญะสัพ
63153023062 นางสาวอรวัลย� รัตนมณี
63153023063 นางสาวมูรนี นพรัตน�
63153023064 นางวิภาวดี แซมมณี
63153023065 นางสาวฮูดา แซะอาหลี
63153023066 นางสาวเขมิสรา ธรรมรักษา
63153023067 นางสาวชนิกานต� ธานีรัตน�
63153023068 นางวลัยลักษณ� พรหมอินทร�
63153023069 นายรีกี สาเมาะ
63153023070 นางสาวโสมประภา ทวีรัตน�
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63153023071 นายริฎวาน สาอิ
63153023072 นายกฤษฎา แซ$จัง
63153023073 นางสาวสุวันทนี สงวนเขียว
63153023074 นางสาวอานีสะห� อุมา
63153023075 นางสาวซีตีมารีแย ยูนุ
63153023076 นางสาวมุขธิดา สุขแดงพรหม
63153023077 นางนฤมล พลสวัสด์ิ
63153023078 นางสาวเบญจมาภรณ� สุขยอด
63153023079 นางสาววิภารัตน� กันตังกูล
63153023080 นางสุนิสา สืบพันธ�
63153023081 นางกรกนก จันรัตนา
63153023082 ว$าที่ร7อยตรีหญิงธิดา จันทร�ขาว
63153023083 นางสาวนูรีซา ดอเลาะ
63153023084 นางสาวอีลฮัม วี
63153023085 นายกตัญZู คงย้ิม
63153023086 นางนัสรียะห� แวมะสง
63153023087 นายจิรพงษ� มณีราช
63153023088 นายวสวัตต์ิ ข7างเเก7ว
63153023089 นางสาวผกากานต� มะโนภักดี
63153023090 นายจิระพงค� แก7วบัว
63153023091 นางสาวกรทอง หงษ�มณี
63153023092 นางสาวกมลวรรณ ภูชิตานุรักษ�
63153023093 นางสาวเพ็ญจันทร� ไชยชาญยุทธ�
63153023094 นางสาวอุบลรัตน� สมหมาย
63153023095 นางสาวชนากานต� สระมุณี
63153023096 นางสาวดาราวดี บัวแก7ว
63153023097 นางสาวขวัญฤดี ศรีสงสาร
63153023098 นางสาวรุสนานUี แวหะยี
63153023099 นางสาวชูฮาดา นาราวัUน
63153023100 นางสาวสายธาร คงดํา
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63153023101 นางสาวผกาวรรณ เหย็บหนุด
63153023102 นางสาวมาเรียม ดาแม
63153023103 นางสาวภัสนันท� สุวรรณรัตน�
63153023104 นายกิตติพัฒน� ศรีสุวรรณ
63153023105 นางสาววิไลวรรณ รัตนพรทิพย�
63153023106 นางสาวฟารีดCะ หลีดินซุด
63153023107 นางสาวเสาวลักษณ� จันสําเร็จ
63153023108 นางสาวธิดารัตน� เรืองแก7ว
63153023109 นางสาวอาดีน$า ดือราแม
63153023110 นางสาวทิมาภรณ� ใจสว$าง
63153023111 นายวินัย แอขวัญ
63153023112 นางสาวกนกพรรณ ขวัญศรีสุทธ์ิ
63153023113 นางสาวฟารีดา บ$าวเบ็ญหมัด
63153023114 นางสาวกาญจนา นิลโกสีย�
63153023115 นางสาวสุธิมนต� หมอเล็ก
63153023116 นางสาวเมวิกา ขวัญสุวรรณ
63153023117 นายวิทธิพงษ� สุขศุข
63153023118 นายสุวิทย� พรมเรืองโชติ
63153023119 นางสาวพีรกานต� ประกอบชาติ
63153023120 นางสาวมะนสา ริดโต
63153023121 นางสาวภคพร เลี่ยนจ7าย
63153023122 นางสาวลักษิกา มณีรัตน�
63153023123 นางสาวโชติกา ทองหล$อ
63153023124 นายพสุ ยมแก7ว
63153023125 นางสาวนูรีซะห� หะยีนาแว
63153023126 นายเจCะอานัส ม$องพร7า
63153023127 นายนพเก7า อู$สุวรรณ
63153023128 นางสาวอรฤทัย คงทรัพย�
63153023129 นางสาววิภาฐินี ทองทรง
63153023130 นางสาวสุนิสา พิทักษ�กิจ
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63153023131 นางสาวกรองกาญจน� มะเด่ือ
63153023132 นางสาวปรางทอง ขาวสาย
63153023133 นางสาววิภาวรรณ ไหมชู
63153023134 นางสาวมัชฌิมา มณีกุล
63153023135 นางสาวผกาภรณ� บัวเขียว
63153023136 นางสาวหทัยชนก แก7วชูเชิด
63153023137 นางสาวญารอนะห� ตาหมาด
63153023138 นายสุภิชาติ เพ็ญบูรณ�
63153023139 นางสาวสมใจ หม$อมชู
63153023140 นางสาวธนพร ธรรมิกบวร
63153023141 นางสาวสหรีญ$า หมัดแสลCะ
63153023142 นางสาวกัญชรส บรมบบรรเจิด
63153023143 นางสาววรกาญจน� หลํารอด
63153023144 นางสาวณัฐติกา จูห7อง
63153023145 นางสาวปานวลัย รัตณบุตรศรี
63153023146 นางสาวศิวนาถ ช$วยเมือง
63153023147 นางสาวจีรนันท� พรหมแก7ว
63153023148 นางเพ็ญศรี จงไกรจักร
63153023149 นางสาวกัญญ�กุลณัช เจริญสวัสด์ิ
63153023150 นางสาวกัลยาณี ศรีสุวรรณ
63153023151 นางสาวจันธิมา สองแก7ว
63153023152 นางสาวพัชรกานต� บุญเพชร
63153023153 นายอาดือนัน มะหะมิง
63153023154 นางสาวสุวัญญา อนันต�
63153023155 นายมนต�ชัย ช$วยประสม
63153023156 นางสาววรฉัตร กีรติวิโรจน�กุล
63153023157 นายธีนะว7ฒน� ทองศรี
63153023158 นางสาวฮามีละห� เจCะเละ
63153023159 นางสาวกฤตพร แซ$หลิม
63153023160 นางสาวฮาบีบะห� วาจิ
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63153023161 นางสาวนอรีมี บินหามะ
63153023162 นางสาวนารียานา วาเจCะ
63153023163 นางสาวนุสรา บุญคง
63153023164 นางสาวเจนจิรา วงษงาม
63153023165 นางสาวสาวิตรี แก7วดํา
63153023166 นายภูวดล แสงสุวรรณ
63153023167 นายคชาธาร นัคราเรือง
63153023168 นายนนทกร พร7อมมูล
63153023169 นายฟDครุลรอซีย� กาแลซา
63153023170 นางสาวโสรยา ดาโอะ
63153023171 นายอรรณพ แก7วละเอียด
63153023172 นางสาวป5ยนุช สมบุนย�สุข
63153023173 นางสาวปDตมา ช$วบแก7ว
63153023174 นายประมาณ เซ$งง$าย
63153023175 นางสาวลลิตา นรารีพ$วง
63153023176 นางสาวพัชรี หนูตีด
63153023177 นายวิษณุ สุวรรณ�อาสน�
63153023178 นางสาวเสาวลักษณ� แสงไกร
63153023179 นางสาวชนษร มีชัย
63153023180 นางสาวป5ยนุช ติวงค�
63153023181 นางสาวผกาสินี เภาประดิษฐ�
63153023182 นายณัฐวัฒน� ฤทธ์ิหมุน
63153023183 นางสาวมารีณีย� อีซอ
63153023184 นายวีระ สาหัด
63153023185 นางสาวอาอีซะห� ยาซิง
63153023186 นางสาวธนาภรณ� แก7วช$วย
63153023187 นายศุภกิตต์ิ ไชยพยัญ
63153023188 นางสาวกานต�พิชชา เพชรรักษ�
63153023189 นางสาวชุติกาญจน� สุวรรณรัตนโชติ
63153023190 นายธวัชชัย ม$วงรักษ�
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63153023191 นางสาวพุทธิตา สวัสด์ิสําราญ
63153023192 นางสาวซากียCะ เจะเด็ง
63153023193 นางสาวสุธาทิพย� อ$อนภักดี
63153023194 นายพงศ�เทพ สุขขัง
63153023195 นางสาวศรัญญา มะยะกุล
63153023196 นางสุภธิดา คงคีรี
63153023197 นายสรวร รูปสูง
63153023198 นางสาวญาธิปณิชา อินบัว
63153023199 นางสาวธัญลักษณ� คงจันทร�
63153023200 นางสาวมูนีเราะฮ� ยางหาด
63153023201 นางสาวอัสรินนา ดิง
63153023202 ว$าที่ ร.ต. หญิงมณียา สุวรรณรัตน�
63153023203 นางสาวกิติยาภรณ� ครรธรักษา
63153023204 นางสาวจิราภรณ� ชูเชื้อ
63153023205 นางสาวอารีนา แส7หมูด
63153023206 นางสาวพัชลาวลี ทองหมุน
63153023207 นางสาวฟ5รดาวส� เจCะอาแว
63153023208 นางสาวจีราวรรณ ประสิทธ์ิเสริฐ
63153023209 นางสาวซูไรนี มะนอ
63153023210 นางสาวสุรัถยา ภัทรพงศ�พันธ�
63153023211 นางสาวศิริพร ไชยมุด
63153023212 นางสาวณัฐรดี คงเจริญ
63153023213 นางสาวพวงพิศ บุญเพชร
63153023214 นางสาวชนาธิป แก7วประกอบ
63153023215 นางสาวพิตะวัน แซ$หลี
63153023216 นางสาวอัสมะ เจCะแว
63153023217 นางสาวเนตรชนก ไข$รอด
63153023218 นางสาวเบญจวรรณ นุ$นทอง
63153023219 นางสาวซูนัยดะห� ปุโรง
63153023220 นางสาวสุไรดะ เจCะแม
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63153023221 นายธราธร สุวรรณรัตน�
63153023222 นางสาวอัมรีย� ซินหลิว
63153023223 นายธนะวุธ เสนีย�
63153023224 นางสาวอามีเนาะ มานิ
63153023225 นางสาวสุวิมล ส$งเมือง
63153023226 นางสาวศศิชา กอเดร�
63153023227 นางสาวอิลฮัม ดอแวปูเตCะ
63153023228 นางสาวชฎาพร ปDญญาแก7วพิทักษ�
63153023229 นางสาวปDณฐิตา อินแก7ว
63153023230 นางสาวณัฐสุดา แก7วผนึก
63153023231 นางสาวพัชราภรณ� เพชรบูลย�
63153023232 นายสาธิต พุฒคง
63153023233 นางสาวกนกวรรณ สิงหวรรณกุล
63153023234 นางสาวรอบียะห� วาเยCะ
63153023235 นางสาวนันท�นภัส คุ7มเมฆ
63153023236 นางสาวพูมสุข ปานียโชติ
63153023237 นางสาวภัทราวดี สุวรรณมณี
63153023238 นางสาวมณีกานต� ตรงมะตัง
63153023239 นางสาวกัญญพัชร สิงห�ทอง
63153023240 นางสาวหิรัญญา กําเนิด
63153023241 นายจิรศักด์ิ แต7มประสิทธ์ิ
63153023242 นางสาวนันทิชา ไชยแดง
63153023243 นางสาวยศวดี ชูสว$าง
63153023244 นางสาวจารุนิชา ไหมพูล
63153023245 นางสาวหทัยภัทร โรจนกิจ
63153023246 นางสาวศุทธินี เฮสต้ี
63153023247 นางสาววิภาดา หีมหมีน
63153023248 นางสาวศิริพร พลาอาด
63153023249 นางสาวมริษา บริสุทธ์ิ
63153023250 นายไตรทศ คูนิอาจ
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63153023251 นางสาวสิริยา สัมพันธ�
63153023252 นางสาวสุธิสา อินทจันทร�
63153023253 นางสาวกาญจนา สมสังข�
63153023254 นางสาวอรุณรัตน� ทองกัน
63153023255 นายจีฮาน หมาดบากา
63153023256 นางสาวอริสรา มุเส็มสะเดา
63153023257 นางสาวศุภลักษณ� จวงทอง
63153023258 นางสาวอายูซะห� สาแม
63153023259 นายพลการณ� จันทร�ทอง
63153023260 นางสาวฟDยรุส แวบาการ�
63153023261 นายวันฮาซัน ดลเราะห�มาน
63153023262 นางสาวสุริยานี สาละ
63153023263 นายศุภชัย สุวรรณรัตน�
63153023264 นางสาวนัญวาณี สาและ
63153023265 นายคมกริช ปราบ ณรงค� 
63153023266 นางสาวนูรเดียนา สะแลแม
63153023267 นางสาวนิเสาะ หะยีนิโซะ
63153023268 นางสาวภัทราวรรณ จีนศรีคง
63153023269 นางสาวชาลิสา ศรีวะโร
63153023270 นางสาวลัยลา ลูกสะเดา
63153023271 นายณัฐพนธ� บุญสนอง
63153023272 นายอัลฮัม มะลี
63153023273 นายอรรณพ คงการ
63153023274 นางสาวภัชชนก ศุภจันทะทัง
63153023275 นางสาววันดี แลหาด
63153023276 นางสาวชนากานต� ทองบุญ
63153023277 นางสาวสุมนา เจCะแล
63153023278 นางสาวนลิตา รักษ�นุ7ย
63153023279 นางสาวอารีนา หมัดอะดัม
63153023280 นางสาวซารีนีะ ป5ตาราโซ
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63153023281 นางสาวนัซนีน โตะหะ
63153023282 นางสาวฐิตาภา นิลสุวรรณ�
63153023283 นายฮาริส สุขสง$า
63153023284 นางสาวพัชชาวีร� ไชยณรงค�
63153023285 นางสาวนารีมา รอแม
63153023286 นางสาวจันทร�จิรา ใจดํา
63153023287 นางสาวณัฐวรรณ แซ$หว$อง
63153023288 นางสาวรีซา ดือเรCะ
63153023289 นางสาวภัทรพร พวงพวา
63153023290 นางสาวอามีนะห� นิตา
63153023291 นางสาวสุภาวดี อาตมาตร
63153023292 นางสาวปวีณ�พร อ$อนรักษ�
63153023293 นายกฤติธี จุลรัตน�
63153023294 นางสาวซากียะห� สาเอะมูหลง
63153023295 นายตนุภัทร สัตยมาศ
63153023296 นางสาวซูไรดา กาเจร�
63153023297 นางสาวนาบี ศรีสะอาด
63153023298 นางสาวสุภาวรรณ มีเสน
63153023299 นางสาวอรพรรณ สุขแก7ว
63153023300 นางสาววรางคณา ราชแก7ว
63153023301 นางสาวอาทิตติยา คงยืน
63153023302 นางสาวอัญชิสา ชาพิมล
63153023303 นางสาววิรฉัตร มะแซ
63153023304 นางสาวจิตติมา ฤทธิกาญจน�
63153023305 นางวราพร พรหมเพศ
63153023306 นางสาวซอบารียะห� สาและ
63153023307 นางสาวสกาวรัตน� หนูพันธ�
63153023308 นายรุสลัน เจะอุบง
63153023309 นางสาวรัศยา ศรีประเสริฐ
63153023310 นายสรายุทธ นามเสน
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63153023311 นางสาวจุติภรณ� แซ$ลิ่ม
63153023312 นายนัสรูดิน สาแม
63153023313 นายอดิศร สุวาหลํา
63153023314 นางสาวเบญจรัตน� ขานประสม
63153023315 นางสาวมุสลีฮะห� ยีซา
63153023316 นางสาวฮัมดียะห� เจCะฮะ
63153023317 นายพนม แนบเนียด
63153023318 นายศศิภัทร คล7าย ณ รังษี
63153023319 นายปารณ ราชรองวังนุชิต
63153023320 นางสาวติเกาะ หม$าหลี
63153023321 นางสาวณัฐนรี แก7วมณี
63153023322 นายกนก เบญจบุญยฤทธ์ิ
63153023323 นางสาววนุศรา ภูมิชาติ
63153023324 นายวีรพงศ� อ$อนแท7
63153023325 นายเฉลิมพล หนิหมัด
63153023326 นางสาวตวงรัตน� เต็งรัง
63153023327 นางสาวรุ$งพิรุณ พิบูลย�
63153023328 นางสาวเกศริน คล7ายมณี
63153023329 นางสาวผกาทิพย� ทองแสง
63153023330 นายธนวัฒน� พรหมคีรี
63153023331 นางสาวสุชาดา สุขมาตย�
63153023332 นายวรกรณ� เขียวจีน
63153023333 นางสาวสุภาวดี เหมพันธ�
63153023334 นางสาวรดาชา ไชยเสน
63153023335 นางสาวธนพร ขวัญอ$อน
63153023336 นางสาวรุสนา ปาแนแจกะ
63153023337 นางสาวจุฑามาศ อักโขมี
63153023338 นางสาวยาลีตา จันทรมงคล
63153023339 นางสาวธรรศพรรณ รอดคํา
63153023340 นางสาวพุธิตา อินทร�ดํา
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63153023341 นางสาวไซเฆาะห� ซือเเต
63153023342 นางสาววิภาพร นานช7า
63153023343 นายณัฐภาส ขันธนิเทศ
63153023344 นางสาวศิริลักษณ� ป5Xนทอง
63153023345 นางสาวจิราพัชร นิลพงศ�
63153023346 นางสาวลลิดา สุทธิช$วย
63153023347 นางสาวอาวาตีฟ แวมะ
63153023348 นางสาวเพชรไพลิน เกษแก7ว
63153023349 นายอํารัม มะสูละ
63153023350 นางสาวเนตรชนก จันทรเจ7า
63153023351 นางสาวจริญญา โปฏกรัตน�
63153023352 นายสุไลมาน ดือราแม
63153023353 นายอาหมัดตอบิบ บินดอเลาะ
63153023354 นายสิทธิชัย ขวัญเพชร
63153023355 นางจันทร�จิรา เผ$าชู
63153023356 นางสาวญาติภักด์ิ ศรีคล7าย
63153023357 นางนิรมล ยุทธกาศ
63153023358 นายศักด์ิระพี หนูย้ิมซ7าย
63153023359 นางสาวอัสซุวานี ลาเตะ
63153023360 นายธีรภัทร แก7วจินดา
63153023361 นางสาวอาลาวียะห� สาเหาะ
63153023362 นางสาวกัญญ�วรา รองพินิจ
63153023363 นายศิครินทร� หมายปาน
63153023364 นางสาวรุสนี มีนา
63153023365 นางสาวนภาพร วุ$นพันธ�
63153023366 นายสุรศักด์ิ หนูเกลื่อน
63153023367 นางสาวพิชญานิน บุบผา
63153023368 นางสาวปุญาณี เพชรขาวช$วย
63153023369 นางสาวจันจิรา แซ$ซู
63153023370 นางสาวนูรมี ดาเดCะ
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63153023371 นางสาวยาวาเฮ ดอเลCาะ
63153023372 นายณภัทร บานแย7ม
63153023373 นายดนัยเดช หนูราช
63153023374 นางสาวฮัสลินดะห� สะแวบาโง
63153023375 นางสาวกัญญารัตน� ราชเล็ก
63153023376 นางชนาภา ธัญธาดาพันธ�
63153023377 นางสาวอาทิตยา ทรัพย�สมบูรณ�
63153023378 นางสาวยารอดCะ ซียง
63153023379 นายอดิศักด์ิ ฤทธิเดช
63153023380 นายอภินันต� รายอสาและ
63153023381 นายวัฒนะ ชูสิงแค
63153023382 นายธวัชชัย วิบูลย�พันธ�
63153023383 นายวีระพันธุ� จันสุด
63153023384 นางสาวนูรดียานา ดือราซอ
63153023385 นางสาวนฤมล ไกรทอง
63153023386 นางสาวจุฑาทิพย� แก7วมณีรักษ�
63153023387 นางสาวฮาสมCะ ละตานา
63153023388 นางสาวนูไรนา ขวัญคาวิน
63153023389 นางสาวอามานีย� ยูโซะ
63153023390 นางสาวธีรกานต� ผิวแก7ว
63153023391 นางสาวอามีนCะ หมุดตะเหล็บ
63153023392 นางสาวปDทมวรรณ เภอรักษ�
63153023393 นางสาวกรีฑารัตน� เหตุทอง
63153023394 นายตูแวอิสมาแอล ตูแวสุหลง
63153023395 นายชลิต หนูย้ิมซ7าย
63153023396 นางสาวฌณิศตา ยอดตุกา
63153023397 นายฟารุค สาดีน
63153023398 นางสาวกชนิภา ไชยภูมิ
63153023399 นางสาวญานิกา แกมไทย
63153023400 นางสาวญาสุมินทร� ชุมทอง
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63153023401 นางสาวธันยพร สุคันธรัติ
63153023402 นายธนภัทร ทองธรรมชาติ
63153023403 นางสาวณัฐธยาน� เกตุดวง
63153023404 นายกรกมล พลธา
63153023405 นางสาวจินดามณี ชูเรืองศักด์ิ
63153023406 นางสาวธนัยพร จุลิวรรณลีย�
63153023407 นางสาวจารวี ชูฟอง
63153023408 นางสาวชรินดา ทองเเกมเเก7ว
63153023409 นางสาวปDณฐพิศราง� บวรศุภะนนท�
63153023410 นายมูฮัมมัดฟ5รดาว มะยูโซCะ
63153023411 นางสาวพรรษชล ณ สมาน
63153023412 นางสาวซะกาลัยน� สุไลมาน
63153023413 นางสาวสิริขวัญ ฤทธ์ิเดชา
63153023414 นายณัฐพล อินทร�วิเศษ
63153023415 นายกิตติพิชญ� จันทรโชติ
63153023416 นางสาวเพชราภรณ� ขนานใต7
63153023417 นางสาวอรุณี ภูมิสาร
63153023418 นางสาวเมธนัช จําปา
63153023419 นางสาวซอบารนิง มะเดะ
63153023420 นางสาวก่ิงแก7ว แก7วแกม
63153023421 นางสาวทิพวรรณ ช$วยธรรมรัตน�
63153023422 นางสาวเพียงหนึ่ง นิลวิเชียร
63153023423 นางสาวโนรีดา ซียง
63153023424 นางสาวสุธาทิพย� พัฒนา
63153023425 นางสาวสุธิดา หมัดเหยด
63153023426 นายอรรถพร เพชรสงคราม
63153023427 นางสาวอนันตญา เดชาสุวรรณ
63153023428 นางสาวป5ยนุช บรรเจิดเลิศ
63153023429 นางสาวอัธมาภรณ� ภิบาล
63153023430 นางสาวณัฐวดี ทัวยะบัตร
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63153023431 นายมูฮําหมัดเฟาซัน หะยีเจะแว
63153023432 นายนัสรี ยูหนุ
63153023433 นางสาวทิพาพร รักษ�บุญเสริม
63153023434 นางสาวกนกวรรณ ไชยสุขทักษิณ
63153023435 นายธีระยุทธ� นนทะสร
63153023436 นางสาวซิสตา โกบปุเลา
63153023437 นางสาวสุพัตรา ภูมิประเสริฐ
63153023438 นางสาวจีรวดี สะละ
63153023439 นางสาวอรนภา ไชยตะนา
63153023440 นางสาวกรกันยา ชูเกลี้ยง
63153023441 นายสถาพร พวงแก7ว
63153023442 นางสาววิลาวัลย� บุญทองเพชร
63153023443 นางสาวนิรดา บิลอะหลี
63153023444 นางสาวแวฟาดีละห� ละยีตา
63153023445 นางสาวฐานิตา ทองแดง
63153023446 นางสาวคัสมา เปาะโวะ
63153023447 นางสาวสาลิณี แก7วกํายาน
63153023448 นางสาวบุญเรือน ช$วยมี
63153023449 นางสาววิภารัตน� พรหมจรรย�
63153023450 นางสาวศุภพิชญ� อาจหาญ
63153023451 นางสาวกัญญาณัฐ ศรีนอง
63153023452 นางสาววาสนา นวลศรีชาติ
63153023453 นายมุดตาร� มะยาแมง
63153023454 นายอารีฟHน เวาะเนาะ
63153023455 นางสาวนิศาชล ด7วงมาก
63153023456 นางสาวกัชชลา แก7ววิชิต
63153023457 นางสาวสกุลตรา สาดีน
63153023458 นางสาวสลิลา แก7วบุตร
63153023459 นางสาวกนกวรรณ เงดหมาน
63153023460 นายศรราม ทองทับ
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63153023461 นางสาวภัทรวดี ตันคงศรี
63153023462 นางสาวมิญชญา มโนทัศน�
63153023463 นางสาวกนกพร เหมรัตน�
63153023464 นางสาวซารีฟะห� อาแวกาแฉะ
63153023465 นางสาวศุภกานต� หลงเอ
63153023466 นางสาวซูรียา ดีตรีเพชร
63153023467 นางสาวเยาวดี พุฒยืน
63153023468 นายพรรธกร ณะนวล
63153023469 นางสาวมาริสา แวนาฮะ
63153023470 นางสาวสุภาพร สังฆรักษ�
63153023471 นางสาวต$วนมาสนะ บือแน
63153023472 นายมนภัทร ศิลปH
63153023473 นางสาวชฎารัตน� เพ็ชรโชติ
63153023474 นายพีรติ ช$างทองเครือ
63153023475 นางสาวอาวาตี ยะโกCะ
63153023476 นายธีรเดช ทองเกตุ
63153023477 นายสมนึก ทองคํา
63153023478 นางสาวอรรณธิการ� แพะปลอด
63153023479 นางสาวศรัญญา ภัยวงศ�
63153023480 นายทศพร ทิพย�สุขุม
63153023481 นางสาวกรีชฎา ปานแก7ว
63153023482 นายนธี ทองชุม
63153023483 นายอัสมีน กาเตCะ
63153023484 นางสาวสรสรัญรัชฎ� เที่ยงตรง
63153023485 นางสาวพรรณทิพย� จันทร�คง
63153023486 นางสาวธิชา ไชยประสิทธ์ิ
63153023487 นางสาววรรณพร ยอดจิตต�
63153023488 นางสาวอรจิรา แซ$ลิ้ม
63153023489 นางสาวหฤทัย ชูทวี
63153023490 นางสาวศศิประภา วันธุรัตน�
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63153023491 นางสาวสุไรยา นิลสกุล
63153023492 นางสาวอาอีเสาะ ซาลอ
63153023493 นางสาวอาอีฉะ เส็มหมาด
63153023494 นางสาวยุวลักษณ� เสนุภัย
63153023495 นายปริยวิศว� วรรชย�ธนานนท�
63153023496 นายพงศธร เพชรตีบ
63153023497 นางสาวนูรบี หมาดหยัน
63153023498 นางสาวอารีนี มีนา
63153023499 นายหนึ่งบุรุษ เจะสา
63153023500 นายทวีศักด์ิ ไชยมิตย�
63153023501 นางสาวชยาลักษณ� เต็มรัตน�
63153023502 นางสาวเพ็ญสุดา ปลื้มใจ
63153023503 นางสาวนูรฮายาตี บารานิง
63153023504 นางสาวนูรไลลี สาแม
63153023505 นายธีระวุฒ เก้ือประพันธ�
63153023506 นางสาวซารีนา สนยาแหละ
63153023507 นายปรเมศวร� ช$วยสกุล
63153023508 นายจิรวิชญ� นิสโร
63153023509 นางสาวพรพิมล แก7วจันทร�
63153023510 นางสาวนาถยา ดํามี
63153023511 นางสาวนูไรดา หมัดบู
63153023512 นายธนวัฒน� เกียรติชีระนันท�
63153023513 นางสาวกมลชนก เสนสิงห�
63153023514 นางสาวอรนันท� สังข�นุ7ย
63153023515 นายศุภโชค เครือเทศ
63153023516 ว$าที่ร7อยตรีหญิงเกษมณี จันทร�ทอง
63153023517 นางสาวสุวณี แก7วเอียด
63153023518 นางสาวณัฐ�ชกมล ดําด7วงโรม
63153023519 นายบัดรี แซมิง
63153023520 นางสาวสิรินทิพย� นพเก7า
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63153023521 นางสาวชวนพิศ จันทร�ช$วยนา
63153023522 นางสาวมณีรัตน� งานพีรพงศ�
63153023523 นางสาวเปรมทิพย� ย$อง เซ$ง 
63153023524 นางสาวรอฮานี ลาเตะ
63153023525 นางสาวอริสา มะยี
63153023526 นางสาวภรณี สุวรรณรัตน�
63153023527 นางสาวปDณณวิชญ� จุติโชติกานต�
63153023528 นางสาวพัชระพร พรหมสังข�
63153023529 นางกมลทิพย� หนูรองแก7ว
63153023530 นายสุไลมาน หะแว
63153023531 นายชัยปวีณ อ$อนเรือง
63153023532 นางสาวกรกวรรณ ไชยบุญแก7ว
63153023533 นางสาวปณิดา หมาดหวัง
63153023534 นางสาววาสนา ต้ังกิจวรกุล
63153023535 นางสาวกัลซุม บากา
63153023536 นางสาวอามานี สะนิ
63153023537 นางสาวกิดากาน สุภาพบุรุษ
63153023538 นางสาวจินดาหรา บุญมาเลิศ
63153023539 ว$าที่ร.ต.หญิงสมฤทัย เขม7นแก7ว
63153023540 นางสาวรุสณีย� มะสาแม
63153023541 นางสาวไลลา ดินเตบ
63153023542 นางศิริญญา เหมือนพรรณราย
63153023543 นางสาวฟารีดาห� ดือราซอลีมา
63153023544 ว$าที่ ร.ต.อาซาลี หลําหลี
63153023545 นายรวิภาส สุรัติศักด์ิ
63153023546 นางสาวอัฟฟะห� มะยีนา
63153023547 นางสาวกัสมา มาแอ
63153023548 นางสาวธนภรณ� ถิระผะลิกะ
63153023549 นายนิฮารงค� โตะสู
63153023550 นายฮาฟDน ตาเหตาแซ
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63153023551 นางสาวเขมจิรา ทองสิงห�
63153023552 นางสาวฟาดิลละฮ� ปาแนฮียา
63153023553 นางสาวนิแอเสาะ คูมา
63153023554 นางสาวโรซีต7า หมัดสมัน
63153023555 นางสาวนวียา คงรอด
63153023556 นางสาวมนรดา ไพบูลย�
63153023557 นางสาวฟาตีมะห� โซะปาเนาะ
63153023558 นางสาวพรรณศิริ แพงมี
63153023559 นางสาวจิรวลัญช� อัจฉราวิริยะกุล
63153023560 นางสาววธูสิริ ก่ิงแก7ว
63153023561 นางสาวกุลนันทน� ทองเมือง
63153023562 นางสาวกานต�พิชชา เกตุมงคล
63153023563 นางสาวศุภลักษณ� สุขเกษม
63153023564 นางสาวมุนินทร� ควนข7อง
63153023565 นางสาวสุนารี เบ็ญตะหมาน
63153023566 นางสาวจุฑามาศ แสงพิรุณ
63153023567 นางสาวคอดีเยาะ เลาะยีเยาะ
63153023568 นางสาวณัฐติกา เกษตรกาลาม�
63153023569 นายเจตพัฒน� แกล7วกล7า
63153023570 นางสาวสุดารัตน� ทองศรี
63153023571 นายกฤษฏ์ิชานนท� คงดํา
63153023572 นางวิชุดา ชัยศิริ
63153023573 นายธีรศักด์ิ ศรีวิรัตน�
63153023574 นางสาวฮาซือนี มะสลอง
63153023575 นางสาวอินทิรา จันทร�แปSน
63153023576 นายสิทธิชัย กิรักแซ7
63153023577 นายศุภณัฐ ม$าหมูด
63153023578 นางสาวนุชนาฎ ราชรักษ�
63153023579 นางสาวทิพวรรณ หนูสิน
63153023580 นางสาวขวัญจิรา เจตธรรม
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63153023581 นางสาวพุธมาลี ศรีช$วย
63153023582 นางสาวกัลยา เหมือนใจ
63153023583 นางสาวฮาอีหลCะ เจCะอาลี
63153023584 นางสุพัตรา ชุมชาติ
63153023585 นางสาววัชรี อัครจินดานนท�
63153023586 ว$าที่ ร.ต.หญิงจิรภัทร เพ็ชรมณี
63153023587 นางสาวภัทริญา วงศ�ณศรี
63153023588 นายเสฎฐวุฒิ ทิตย�สีแสง
63153023589 นางสาวธนกร แซ$โค7ว
63153023590 นางสาวดาระณี ศรีคามา
63153023591 นางสาวจุฑามาศ ทองแปSน
63153023592 นางสาวจิตราวดี ศิวะปะ
63153023593 นายไอยรัช วงศ�สุพงษ�กุล
63153023594 นางสาวธฤทัย ชูหนู มากเจริญกูล
63153023595 นางรุสมา บาฮะคีรี
63153023596 นางสาววรุณี มุสิกพันธ�
63153023597 นายมุกาลิส อาบูเดร�
63153023598 นางสาวอิณนา จิตรหลัง
63153023599 นางสาวจันทิมา บรรดาศักด์ิ
63153023600 นายสิทธิภัทร รักษาพล
63153023601 นางสาวกัณณิกา จิระโชโต
63153023602 นายมูฮําหมัด แวซู
63153023603 นางสาวทอฝDน ทวีพัฒนะพงศ�
63153023604 นางสาวอามีณี หมาดดาเระ
63153023605 นางสาวมณฑิตา ถิตประดับ
63153023606 นายป5ยะวุฒิ พวยพุ$ง
63153023607 นางสาวนารีมี ดือราอิง
63153023608 นางสาวนูรฮายาตี สือแนะ
63153023609 นางสาวอุมาพร พงศ�ประยูร
63153023610 นางสาวญาดา ทิพย�มณเทียร
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63153023611 นางสาวอภิชญา ศรีสุวรรรณ�
63153023612 นายชัยเนตร เสรีศรีสกุล
63153023613 นายยุสรี งอปูแล
63153023614 นายพศวีร� สุกดํา
63153023615 นางสาวฐาปวีย� บุญพันธุ�
63153023616 นางสาวอามานี สนิหวี
63153023617 นางสาวปุณยานุช ภูมิกันตยา
63153023618 นางสาวภัทรศยา ชื่นมาก
63153023619 นางสาวณัฐณี กาหลง
63153023620 นางสาวนันทกา แก7วมณี
63153023621 นางสาวพรทิพย� พูลประภัย
63153023622 นางซอฟHยะห� เย็งกาเนะ
63153023623 นางสาวชไมพร บุญทวี
63153023624 นายมูฮําหมัดโรสฟH สาเมาะ
63153023625 นางสาวสุพรรษา สุขเสนีย�
63153023626 นายสุกฤษฏ์ิ กันพ7นภัย
63153023627 นางสาวอัสมะ มูซอ
63153023628 นางสาวกานต�สินี ฤทธิศักด์ิ
63153023629 ว$าที่ ร.ต.หญิงปนัสดา สิงเนี่ยว
63153023630 นางสาวรติมา วานิ
63153023631 นายเกริกฤทธ์ิ เส็นเจริญ
63153023632 นางสาวณัฏฐ�นรี รามอินทร�
63153023633 นางสาวธิดารัตน� เพชรสังข�
63153023634 นางสาวมารีนา ปาทาน
63153023635 นางสาวนูรีดา มะลี
63153023636 นางสาววรรัตน� สุขมาตย�
63153023637 นางสาวสโรศินี แซ$โฮ$
63153023638 นางสาวพัสตราภรณ� พรหมสมปาน
63153023639 นางสาวฟ5รดาวร� แมเราะ
63153023640 นางสาวนูรีซัน ดารานิง
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63153023641 นายจักรณรงค� ภักตรามุกข�
63153023642 นางสาวน้ําทิพย� ลือวนิชวงศ�
63153023643 นางสาวกนกวรรณ ขุนแก7ว
63153023644 นางสาวณิชาพร เรืองศรี
63153023645 นายวัชฤทธ์ิ ซ7วนเล$ง
63153023646 นางสาวรอซีดา มะมิง
63153023647 นายสูรียา ยูโซCะ
63153023648 นางสาวกลรัตน� ฉิมฉํ่า
63153023649 นายนันทกร ประทุมวรรณ
63153023650 นางสาวดารารัตน� บุญเพชรแก7ว
63153023651 นางสาวฟาตีฮะ นาสอบง
63153023652 นางสาวธิดารัตน� หนูช$วย
63153023653 นางอีดาวาตี อาบู
63153023654 นางสาวนูรีซา ลาเตะ
63153023655 นางสาวป5ยาภรณ� พุทธิพงศ�ดี
63153023656 นางสาววรรณนรี ชูมณี
63153023657 นางสาวศกลวรรณ ดําแก7ว
63153023658 นางสาวนัชชา วุฒิผล
63153023659 นางสาวอุไร กาเส็มสCะ
63153023660 นางสาววิภา หวังสป
63153023661 นางสาวรัตนาวดี เดชศรี
63153023662 นางสาวธัญชนก แปSนทอง
63153023663 นางสาวกรภศุ สุวรรณเมือง
63153023664 นายวิเชษฐ� เชี่ยวชาญ
63153023665 นางสาวอามีเราะห� กาซา
63153023666 นางสาวเวทิดา การันสันติ
63153023667 นายธีระวัฒน� ฉุ7นย$อง
63153023668 นางสาวเดียนา ซาแลCะ
63153023669 นายมัสลัน โยสะ
63153023670 นางสาวคอรีเยาะ ประเปะ

หน7า 789 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153023671 นางสาวสุทธินี ขวัญทองย้ิม
63153023672 นางสาวพรรณธิกา ว่ิงสุข
63153023673 นายวรเดช สุขสวัสด์ิ
63153023674 นางสาวสุชานัน ธีรภาพขจรเดช
63153023675 นายณัฐวุฒิ อรันตะโน
63153023676 นายวีระชัย เก้ือชาติ
63153023677 นางสาวจิตสุภา ถีราวุฒิ
63153023678 นายทรงพล ขุนนันทเจียม
63153023679 นางสาวชญานี พรหมท7ตโต
63153023680 นางสาวเบญจมินทร� ยาชะรัด
63153023681 นางสาวอารีนี สาเมCาะ
63153023682 นางสาวนูรไลลา มะยี
63153023683 นางสาวศุภานัน บุญนุ$น
63153023684 นางสาวสีตีปาตีเมาะ มะเซ็ง
63153023685 นางสาววรรณา บิลมู$สา
63153023686 นางสาวสุจิตรา จิตมนต�
63153023687 นางสาวซารีนี รอยิง
63153023688 นางสาวเจนจิรา พรหมอ$อน
63153023689 นายสุริวัตร นาคเนนัย
63153023690 นางสาวสุธิดา ดําด7วง
63153023691 นางสาวสุพัตรา ด7วงเอียด
63153023692 นางสาวนพรัตน� หว$านดี
63153023693 นายอําพล พ$วงศิริ
63153023694 นางสาวอรวรีย� ศรีสุรางค�
63153023695 นางสาวนันทนา พันธฤทธ์ิ
63153023696 นางสาววรทิพย� ลิ่มวชิรโชติ
63153023697 นางสาวเพ็ญนภา วิบูลย�พันธ�
63153023698 นางสาวสุกัญญา เชยชื่นจิตร
63153023699 นายวุฒิชัย รองเมือง
63153023700 นางสาวสกุลรัตน� แตงอ$อน
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63153023701 นางสาวธันย�ชนก แก7วทอง
63153023702 นางสาวสุธาสินี ทองเนื้อขาว
63153023703 นางสญามล มุขประดับ
63153023704 นางสาวอัจฉราภรณ� แสงงาม
63153023705 นางสาวอาจรีย� แก7วชูเชิด
63153023706 นางสาวนัศรีนย� แวดือราแม
63153023707 นางสาววิศรุตา คงทอง
63153023708 นางสาวสุธิษา นิยมเดชา
63153023709 นางสาวสากียะห� เจCะสมอเจCะ
63153023710 นายอาดัม มะเจCะหะ
63153023711 นายทิฎฐิ ปDญญวรรณศิริ
63153023712 นางสาวบริมาส ชุมหมัด
63153023713 นางสาวเพชราภรณ� แก7วนะ
63153023714 นางสาวซูลญาณีย� เจะสแม
63153023715 นางสาวนิลวดี ไชยชาญ
63153023716 นางสาวโซไรดา บาเกาะ
63153023717 นายธวัชชัย หนูคล7าย
63153023718 นางสาวธัญญาภรณ� เรืองสุวรรณ
63153023719 นายรณกร ทองนวล
63153023720 นางสาวริสา สุวรรณศิริ
63153023721 นางสาวญาณิกา สีแก7ว
63153023722 นางสาวนภาวรรณ นาดอน
63153023723 นายศิริพงค� จันทองพูน
63153023724 นายอับดุลอาซีร� หมซา
63153023725 นางสาวนูรีซาน ดาหาเล็ง
63153023726 นายธนากร เงินมาก
63153023727 นายชวลิต เพชรสลับแก7ว
63153023728 นางสาวเมวิกา สังข�แก7ว
63153023729 นางสาวโสภนา เจือมณี
63153023730 นายกฤษณะ ว$องวีระยุทธ�
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63153023731 นางสาวชนกสุดา รักโข
63153023732 นางสาวศุภลักษณ� ทองดี
63153023733 นางสาวโนรอาซูรา เจCะมิง
63153023734 นางสาวนิปารมี ศรีเพชร
63153023735 นายชานน พรศิริวงศ�
63153023736 นายณรงค�วิทย� วรรณมี
63153023737 นางสาวซีตีอัยเซาะห� เจCะมิง
63153023738 นายอดิศักด์ิ ฟDกหมิด
63153023739 นางสาวสิรินาฏ เพ็ชรรัตนมุณี
63153023740 นางสาวปาริชาติ สุขเกษม
63153023741 นายจิรโรจน� แผ$นทอง
63153023742 นายคเณศ หนูจีนเส7ง
63153023743 นางสาวฐิติรัตน� ซ่ือสัตย�
63153023744 นางสาวสูฟาณีย� เบ็ญดาโอะ
63153023745 นางสาวจิระกานต� เกิดเมฆ
63153023746 นายอัมพร บางต$าย
63153023747 นางพิมลรัตน� ศรีบุรุษ
63153023748 นายนนทกร พยัคฆโยธี
63153023749 นายพิเชษฐ� แสงสุรีย�
63153023750 นายมูฮัมหมัดฟาเดล ยาลาแว
63153023751 นางสาวอรอุมา กวีเขตต�
63153023752 นางสาวฐิติกาญจน� ดําสุขแก7ว
63153023753 นางสาวธัญณดา บุณยสุนันทา
63153023754 นางสาวปวีณา กรรณกานนท�
63153023755 นางสาวแวมีเนCาะห� แวอุเซ็ง
63153023756 นางสาวณฐิกา ประเสริฐสังข�
63153023757 นางสาวฮาซานะห� อับดุลเลาะ
63153023758 นางสาวฐิติมน จองเดิน
63153023759 นายทวีโชค แก7วบัวทอง
63153023760 นางสาวนุชนาถ ร$างสีคง
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63153023761 นางนุชนาถ ชัยมณี
63153023762 นางสาวธัญญลักษณ� สุขฤกษ�
63153023763 นางสาวฐิตาภา แก$นอ่ํา
63153023764 นางสาวสุมณฑา ชูช$วย
63153023765 นางสาวนิชานันท� ชโลธร
63153023766 นางสาวณัฐพร ณ พัทลุง
63153023767 นางสาวฮีดายะห� บือราเฮง
63153023768 นางสาวสิทธิดา ศรีเชื้อ
63153023769 นางสาวณิทรีย� ทองคํา
63153023770 นางสาวศิฑาวัลย� คงทน
63153023771 นางสาวญาสุมินทร� หมาดหลํา
63153023772 นายหัมดี อูมาร�
63153023773 นายอธิป กาซอ
63153023774 นางสาวพลอยไพรินทร� ช$วยคล7าย
63153023775 นางสาวจิตติมา เรืองรักษ�
63153023776 นางเบญจวรรณ เหลือเทพ
63153023777 นางสาวอัจฉราวรรณ พันกาแด
63153023778 นางสาวสิริภัทร� ศรีสวัสด์ิ
63153023779 นางอัจฉรา โกมล
63153023780 นางสาววนิดา เจะมะ
63153023781 นายจตุพล ลอยทอง
63153023782 นางสาวกัลยรัตน� นิ่มคร
63153023783 นางสาวกาญจนา แก7วประเสริฐ
63153023784 นางสาวเกษรินทร� ชูแสง
63153023785 นางสาวขวัญดาว ศรีจินดา
63153023786 นายพิชยา นวลขาว
63153023787 นางสาววิชุดา พรหมรัตน�
63153023788 นางสาวอัจจิมา เพชรบุรี
63153023789 นางสาวณัฐริมา เพ่ิมเติม
63153023790 นางสาวฮาฟHซะห� ซัมซูรี
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63153023791 นายซัมสุรียา แวเด็ง
63153023792 นายมัซลัน มะยูโซCะ
63153023793 นางสาวธนัชชา สันสาคร
63153023794 นางสาวสุมิตรา เจCะอุมาร�
63153023795 นางสาวอุมาพร ทองหยู$
63153023796 นางสาวนูรีดา แมวาโซะ
63153023797 นางสาวกูซัยนิง นิแม
63153023798 นายอนุตตมา บุญมี
63153023799 นางสาวอาฟHซะห� สะอิ
63153023800 นายสรายุทธ หนูฤทธ์ิ
63153023801 นางสาวฮุสนา เกษมสมาน
63153023802 นางสาวโนรศิลา ดอเลาะ
63153023803 นายณัฐวุฒิ ไชยยาน
63153023804 นางสาวรัฐติญา มนตรี
63153023805 นางสาวสายธาร เดชดี
63153023806 นางสาวฟาสละห� ยูโซะ
63153023807 นางสาวนุษรา ย$าหลี
63153023808 นางสาวจริยา อู$ทอง
63153023809 นายชาญวุฒิ ช$วยนุกูล
63153023810 นางสาวดารีมี ลุโบะกาแม
63153023811 นางสาวฟารีดา เจะยามา
63153023812 นางสาวซีตีรอกียะห� ดอเลาะ
63153023813 นางสาวสุวนันท� แก7วมณี
63153023814 นางสาวนาโซพะห� สามะแก
63153023815 นางสาวยัสมีน เบ็ญนา
63153023816 นางสาวคีตภัทร ชอบงาม
63153023817 นางอนิส อามะ
63153023818 นางสาวฮันน$าห� สะมะแอ
63153023819 นางสาวอิสราภาณ� ศิริ
63153023820 นางสาวสารียะห� เลาะแมง
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63153023821 นางสาวดวงพร ศรีวิชิต
63153023822 นางสาวธมนวรรณ แสงมณี
63153023823 นายรอซีดีน หาบยุโซะ
63153023824 นายวรรณรักษ� เลิศสําราญชัย
63153023825 นางสาวยุสมา ดามาอู
63153023826 นางสาวรอหานา เย็นนิยม
63153023827 นางสาวศิริรัตน� วิลัยพงค�
63153023828 นางสาวภัควลัญชญ� กิจเวช
63153023829 นางสาวอนุสรา อุเซ็ง
63153023830 นางสาวนูรฟาซีรา มามะ
63153023831 นางสาวมัรยัม สือมุ
63153023832 นางเจะยัสมิน เจะเตะ
63153023833 นางสาวจิรัชยา ปฐมเพชร
63153023834 นางสาวยาตีนา ฮะ
63153023835 นางสาวสุนทรี แสงแก7ว
63153023836 นางสาวรอยฮาน ปาแน
63153023837 นายตรีเพชร ศักด์ิเมียนแก7ว
63153023838 นางสาวมุนา สะนิ
63153023839 นางสาวเบญญาภา คงเพ็ชร
63153023840 นางสาวฟารีดา เบ็ญอาลี
63153023841 นางสาววารีรัตน� แสงศรี
63153023842 นางสาวสอลีฮะ หมะหนังเด็น
63153023843 นายนวพงษ� โพธาพรม
63153023844 นายก$อกิจ ชูจํา
63153023845 นางสาวพนิดา ทองแกมแก7ว
63153023846 นางสาวกานต�ธิดา คงชู
63153023847 นางสาวโรสมาเรีย ดาโอCะ
63153023848 นางสาวนฤมล จุลานุพันธ�
63153023849 นางสาวอะฟาฟ หะยีสาอิ
63153023850 นางสาวรอซีลา แลเมาะ
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63153023851 นายป5ติพงศ� ผุดผ$อง
63153023852 นายอัฟนัน เจCะปอ
63153023853 นายอรรถนนท� นุ$นด7วง
63153023854 นายฟ5ตรี วามะ
63153023855 นายธีรนัย อุไรรัตน�
63153023856 นางสาวนันทวดี คงเพ็ช
63153023857 นางสาวอัมรัตน� ทองแปSน
63153023858 นางสาวกรกมล หนูวงศ�
63153023859 นายรณชัย วาสุเทพ
63153023860 นางสาวฮัสณา เปาะจิ
63153023861 นางสาวสุธิษา จิตรหลัง
63153023862 นางสาวนูรีซัน เตCะซา
63153023863 นายนันทวัฒน� พุธแก7ว
63153023864 นางสาวกุลวานีย� แว
63153023865 นางสาวสุธิณี มีทอง
63153023866 นางสาวนินี วาโด
63153023867 นางสาวเสาดCะ วุ$นชูแก7ว
63153023868 นางสาวมาเรียม สาริปา
63153023869 นางสาวชุติกาญจน� จันทร�งาม
63153023870 นางสาวชัญญานิษฐ� แสนอินทร�
63153023871 นางจุรี บัวเมือง
63153023872 นางสาวพิลัยลักษณ� จงทอง
63153023873 นางสาวอัจฉราภรณ� เส7งเซ7ง
63153023874 นางสาวนุรฮุดา สาเฮาะ
63153023875 นางสาวศิรินทรา โชคมาก
63153023876 นางสาวฐิฏาภาฑ� บุญสนิท
63153023877 นายวาณิช เต็มไป
63153023878 นางสาวเหมวดี ชูดํา
63153023879 นางสาวอนุสรา แก7วชูเสน
63153023880 นายอนุกูล โตCะสะเล$
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63153023881 นางสาวอรวรรณ หมุนหวาน
63153023882 นางสาววาตี เจCะเงCาะ
63153023883 นางสาววารุณี สิทธิการ
63153023884 นายสุเอม ชูพันธ�
63153023885 นายณัฐพงษ� รัตนี
63153023886 นางสาวจุฑารัตน� โคตรสาขา
63153023887 นางสาวจิรัชญา บุญสวัสด์ิ
63153023888 นางสาวณัฐธยาน� ศรีฝุย
63153023889 นางสาวอักมาร� เจCะเลาะ
63153023890 นายพิพัฒน� บุญมณี
63153023891 นางสาวเยาวลักษณ� ทุ$ยอ7น
63153023892 นางสาวคอดีเยาะห� สะนิ
63153023893 นายอนุสนธ์ิ หลําเอียด
63153023894 นางสาวภาวินี จันทัน
63153023895 นางสาวมาซือนี เปาะซูปายา
63153023896 นายอภิวัฒน� สุวรรณกําเนิด
63153023897 นายธีรภัทร ทองคง
63153023898 นางสาวกรรณิกา ไข$เอ็ม
63153023899 นางสาวหทัยชนก พรหมปลอด
63153023900 นางสาวดลนภา อ$อนละเอียด
63153023901 นางสาวมารีนา เจCะแว
63153023902 นายกิตติพล จันทมาศ
63153023903 นางสาวสมปรารถนา หนักแดง
63153023904 นางสาวสุกาญดา พันธุ�คง
63153023905 นางวราภรณ� เอาต่ิม
63153023906 นางสาวอุษณี ย่ิงสวัสด์ิ
63153023907 นางสาวอารยา หลงมีหนา
63153023908 นายกวินท� บุญมณี
63153023909 นางสาวจิตตินันท� ชุมทอง
63153023910 นางสาวสุตราภัทร จิตสุวรรณ
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63153023911 นางสาวนูรีนา ดอเลาะ
63153023912 นางสาวอังคนา จันทร�สว$าง
63153023913 ว$าที่ ร.ต.ชูสิทธ์ิ จันแดง
63153023914 นางสาวพันไมล� พันธุ�แก7ว
63153023915 นางสาวซัลวานี บือซา
63153023916 นางสาวเกวลิน นรจีน
63153023917 นายธนากรณ� จันทร�ไข$
63153023918 นางสาวสุภัชชา จุลภักด์ิ
63153023919 นางสาวทัศน�วรรณ เจิมขวัญ
63153023920 นายสิทธิโชค มูสิกะเจริญ
63153023921 นายวรกมล หัดขะเจ
63153023922 นางสาวโสรญา วงศ�มณี
63153023923 นางสาวศิรินภา คงทอง
63153023924 นายไกรฤกษ� สัมมาสุข
63153023925 นายกฤษดา มาลารัตน�
63153023926 นางสาวสุชาวดี บํารุงวงศ�
63153023927 นางสาวกัญญาภัค ผกากรอง
63153023928 นางสาวจุฑามาศ พลสังข�
63153023929 นางสาวเปรมกมล เพ็ชรรักษ�
63153023930 นางสาวสุธาดา หนูทอง
63153023931 นางสาวสุภารัตน� ศรีอ$อน
63153023932 นางสาวศศิธร กูลแก7ว
63153023933 นางสาวรุ$งฤดี สัญวงษ�
63153023934 นางสาวศศินภา แสงสว$าง
63153023935 นายสุวพิชญ� มวยดี
63153023936 นางสาวนูรีตา โดหามิ
63153023937 นางสาวจิราพร สุวรรณ�
63153023938 นางจรรยา สิทธิชัย
63153023939 นางสาวญาณศรณ� จันทรไพรพฤกษ�
63153023940 นางสาวณัฐชยา ชูทอง
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63153023941 นายพลิศ จรัสประกาย
63153023942 นางสาวเฉลิมรัตน� ใจดี
63153023943 นางสาวสุธิตา รุ$งสันเทียะ
63153023944 นางสาวเสาวณีย� ตาเยCะ
63153023945 นางสาวสุพัชฌาย� สาอะ
63153023946 นางสาวราณี สะอิ
63153023947 นางสาวณิชารีย� กะหละหมัด
63153023948 นางสาวทิพย�สุดา อินทรปาล
63153023949 นางสาวฟ5รฮานา มะเกะ
63153023950 นางสาวสุภัคณา ยงเกียรติกานต�
63153023951 นางสาวมูนา หลีเยาว�
63153023952 นางสาวนภเกตน� ผดุงทรัพย�
63153023953 นางสาววรรณวิมล เศรษฐสุข
63153023954 นางสาวกัญญาภัค ปะนะรัตน�
63153023955 นายเวฬุวัน ประพันธุ�
63153023956 นางสาวจุฑามาศ จันทรจิตร
63153023957 นางสาวพิมพ�ทอง ศรีเก้ือ
63153023958 นางสาวเบญจมาศ หนูวงษ�
63153023959 นางสาวอภิญญา จุลศักด์ิ
63153023960 นางสาววีรยา เจCะโซะ
63153023961 นางสาวยูวัยรียะห� เด็งโด
63153023962 นายนูรดีน กูบู
63153023963 นางสาวจรุภรณ� หวันเหม
63153023964 นายธนกร มีความไว
63153023965 นายศุภฤกษ� ดํามณี
63153023966 นายอัซรี มอลอ
63153023967 นายอัลไพน� ยูโซะ
63153023968 นางสาวอันธิกา ช$วยบํารุง
63153023969 นางสาวชนัญญา นาคทองแก7ว
63153023970 นางสาวอังคณา เสริมจิตต�
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63153023971 นางสาววรัฎฐา นวนดํา
63153023972 นางสาวสิริขวัญ แซ$ลิ่ม
63153023973 นายโชติพล มาศภูมิ
63153023974 นางสาวนภัสสร ยกศิริ
63153023975 นายเสกข� อุไรรัตน�
63153023976 นายการุณ คงแก7ว
63153023977 นางสาวอารีนา ยามาแล
63153023978 นายเปาซี แวดือราแม
63153023979 นางสาวฐิติมา สินทรัพย�
63153023980 นางสาววาเนสสา มาโนยามิง
63153023981 นางสาวนัจวา มหาศานติ
63153023982 นายบุญฤทธ์ิ อินทสระ
63153023983 นางสาววริศรา พุทธสวัสด์ิ
63153023984 นายพีระพัฒน� เพ$งพิศ
63153023985 นายวีรยุทธ คงพันธ�
63153023986 นางสาวอิลฮาม ยูโซะ
63153023987 นางสาวไซตง มะมิง
63153023988 นางสาวรุ$งกานต� เรืองยศ
63153023989 นางก7อติมCะ จันทร�หอม
63153023990 นายทิตวัฒน� ศักด์ิย้ิม
63153023991 นางสาวป5ยดา แสนอินทร�
63153023992 นายปรเมศร� แก7วประเสริฐ
63153023993 นายกฤตนู สุสานนท�
63153023994 นางสาวละออทิพย� วัชรินทร�ธาดา
63153023995 นายมูฮําหมัดอารีฟHน อาแว
63153023996 นางสาวเสาวภา จิตภูษา
63153023997 นางสาวศิริลักษณ� สมบัติยานุชิต
63153023998 ว$าที่ ร.ต.หญิงภานุมาศ สารีเกิด
63153023999 นายทศพร สุขเพ็ง
63153024000 นางสาวศุภรัตน� แก7วมนตรี
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63153024001 นายสิทธิวัชร�U ธารทองสกุล
63153024002 นางสาวธิดาทิพย� บัวทอง
63153024003 นางสาวโสมสินี สุขเกษม
63153024004 นางสาวเผ$าพิมล รักษ�วงศ�
63153024005 นายเอกพนธ์ิ คงทอง
63153024006 นางสาวอรนุช สุราตะโก
63153024007 นายธนัชส�วรรธน� ประสมชาติ
63153024008 นายวาริส ราชภักดี
63153024009 นางสาววิภาลักษณ� พูลกิจ
63153024010 นางสาวสุรียาณี เจีะแว
63153024011 นางสาวกมลชนก แก7วมณี
63153024012 นางวนิดา เอียดตรง
63153024013 นางสาววันดี ดอเลาะ
63153024014 นางสาวอูดุลวียะห� เจะฆอ
63153024015 นายศุภกิตต� ทองเสนอ
63153024016 นางสาววิกาวี เนียมจันทร�
63153024017 นางสาวปานตา สงคสุภา
63153024018 นางสาวศศินา เบ็ญสะอิ
63153024019 นางสาวพิมพ�ชนก เรืองสกุล
63153024020 นางสาวจิดาภา เสาร�เพ็ชร�
63153024021 นางสาวชUุUUUUUติกาญจน� ตันป5ชาติ
63153024022 นางสาววาซินี ใจสมุทร
63153024023 นางสาวนันทินา รัตนมณี
63153024024 นางเรวดี โข7ยนึ่ง
63153024025 นางสาวสุชาดา วงค�แข็ง
63153024026 นางสาวพาซียCะ มะสาและ
63153024027 นายฤทธิเกียรติ เรืองฤทธ์ิ
63153024028 นางสาวสุมาลิน จุ7งลก
63153024029 นางสาวสายธาร หิรัญพันธ�
63153024030 นายณัฐวิทย� ใจแก7ว
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63153024031 นางสาวศิวาพร เกิดวัน
63153024032 นางสาวศิวพร ทองสงฆ�
63153024033 นายประธิปปDตย� สุวรรณมณี
63153024034 นางสาวอาซีซะฮ� ตาลี
63153024035 นางสาวน7อยนภา พรหมรังษี
63153024036 นางสาวซูซานนา อาลี
63153024037 นายอภิวัฒน� ศรีช$วย
63153024038 นางสาวภัทรภร ไชยเขียว
63153024039 นางสาวนภสร บ$าวเบ็ญหมัด
63153024040 นางสาวธนิกานต� กูลชู
63153024041 นางสาวนิตยกานต� สุวรรณศิลปK
63153024042 นางสาวกรวรรณ การะหงษ�
63153024043 ส.ต.ออภิเดช คงสุวรรณ
63153024044 นางสาวอัญชลี สิริสัมพันธ�
63153024045 ว$าที่ร7อยตรีหญิงธัญญลักษณ� สาระภางค�
63153024046 นายพัสกร พานิช
63153024047 นางสาวกรรณิการ� เจCะหมุC
63153024048 นายอภิวิชญ� ศรีสังข�
63153024049 นางสาวสิรินาถ บัวขวัญ
63153024050 นางสาวนัสรียะฮ� สาและ
63153024051 นางสาววันวิสาข� คงศรี
63153024052 นางสาวณัฐริกา แก7วนุ7ย
63153024053 นางสาวธนัณญา แก7วชะฎา
63153024054 นางสาวจิตติมาU เอื้อสุจริตวงศ�
63153024055 นางสาวภัทรภร ดํากระเด็น
63153024056 นางสาวกาญจณา รัตนะโน
63153024057 นางสอฟHXหยCะ หมาดหนุด
63153024058 นางสาวภคพร นิมิตรสุวรรณ
63153024059 นางสาววริศรา เสาวคนธ�
63153024060 นางสาวอัญชลี ล7วนเส7ง
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63153024061 นางสาวอรวรรณ จันทร�แย7ม
63153024062 นางอาซีซา หัตถประดิษฐ�
63153024063 นางสาวจิรัฏฐิญา คิดใจเดียว
63153024064 นายอาเมทิส บวรวุฒิพันธ�
63153024065 นางสาวนงลักษณ� คงเนียม
63153024066 นางสาวซีตีมารีแย สาแม
63153024067 นายภูมิ บุญราษฎร�
63153024068 นางสาวแวซูไรดา ลาเตะ
63153024069 นายป5ยะวัฒน� ขนานขาว
63153024070 นางสาวฮากีมCะ เงาะ
63153024071 นางสาวมัณฑนา อินอุ7ย
63153024072 นางสาวอลิสา แก7วอรุณ
63153024073 นางสาวนุชนาถ มันเล็ก
63153024074 นายชัยธวัช จําปา
63153024075 นางสาวจันทร�จิรา ย่ีสิ้น
63153024076 นางรังสิมา อีแต
63153024077 นางสาวฮัมเดียร� มานิตย�พันธุ�
63153024078 นายโอฬาร คงเหล$
63153024079 นายธีรศานต� ม่ิงหม่ืนไวย
63153024080 นายคมกริช จรัสวิชากร
63153024081 นางสาวสุภาภรณ� จันทสิทธ�
63153024082 นางสาวชนาภา เพ็ญสวัสด์ิ
63153024083 นางสาวกรกนก จุลสําอางค�
63153024084 นางสาวชลธิชา ศรีพิเชียร
63153024085 ว$าที่ร7อยตรีธีรยุทธ เหล7หวัน
63153024086 นางสาวธิปทิวา เกตุทองดี
63153024087 นายอนันต� สาและ
63153024088 นางสาวฐาปนีย� สังข�ศิริ
63153024089 นางสาวสีตีมารีแย แวดือราแม
63153024090 นางสาวเกศราวรรณ สีกรด
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63153024091 นางสาวภารดา พิริยะการสกุล
63153024092 นางสาวมญชุภา จันทร�สุขศรี
63153024093 ว$าที่ร7อยตรีหญิงณิชารัศม์ิ ศิริวรรณ
63153024094 นายหัสกร คงพูล
63153024095 นางสาวเกศสินี เมืองแคล7ว
63153024096 นางสาวสุดารัตน� เพชรรักษ�
63153024097 นางสาวกมลวรรณ ขวัญพรมศรี
63153024098 นางสาวฮัสมานี กาเดร�
63153024099 นางสาวสุวิมล เพชรกลับ
63153024100 นางสาวฟาตีฮะห� อาแว
63153024101 นางสาววิมล สมเปลี่ยน
63153024102 นางสาวธนัชศวรรนธ� วิโสจสงคราม
63153024103 นางสาวสุดธิดา ค$อมคิรินทร�
63153024104 นางสาวกัญญ�วรา เฉียงตะวัน
63153024105 นายอโณทัย หลงหา
63153024106 นายจรูญ บุญหา
63153024107 นางสาวอัสมา หวดด7าหละ
63153024108 นางสาวพนัชกร สุขรัตน�
63153024109 นางสาวฐิติพร ทองผ$อง
63153024110 นางสาวบุณยานุช ตันติโกญจนาท
63153024111 นายอนรรฆ คชสาร
63153024112 นางสาวนูรุลฮุสนา วานิ
63153024113 นางสาวนุรอาซียะห� เจะและ
63153024114 นายวินัย บัวมา
63153024115 นางสุกัญญา ไทยกลาง
63153024116 นายสุทธินนท� ทองหนัก
63153024117 นางสาวต$วนรุสนานี ต$วนบือซา
63153024118 นางสาวเกร็ดดาว บัวทอง
63153024119 นางสาวป5ยธิดา สุวรรณรัตน�
63153024120 นางสาวภัทรสุดา กิตติยานุสรณ�
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63153024121 นางสาวสะไลลา สางอย
63153024122 นายอับดุลอาซีซร� อาแวฮาโละ
63153024123 นางสาวฐิตินันท� สุวรรณพิบูลย�
63153024124 นางสาวบัวบูชา สุวรรณ
63153024125 นางสาววศินี รัตนมณี
63153024126 นางสาวกรรณิการ� ทิพย�กองลาด
63153024127 ว$าที่ ร.ต. หญิงศิริรัตน� สุภาวงศ�
63153024128 นางสาววาณิชา หมัดบินเฮด
63153024129 นางสาวอานีต7า แวกาจิ
63153024130 นางสาวสรัญญา หนูพริ้ง
63153024131 นายสุรวุฒิ อาดํา
63153024132 นางสาวมัญชุพร อินทวงค�
63153024133 นางสาวป5ยธิดา บุญรัตน�
63153024134 นายเตชัส ตันธนกุล
63153024135 นายอภิญญา นิติธรรมานุสรณ�
63153024136 นางสาวนุชจรี ผมงาม
63153024137 นางสาววรัญรัตน� สุวรรณนิมิตร
63153024138 นางสาวสุภัสสร เพ็ญนวลออง
63153024139 นางสาวพิมป5ยพร มากเก้ือ
63153024140 นางสาวนิตยา ไข$จันทร�
63153024141 นางสาวนงนฤภัส โกสุธรรม
63153024142 นายธนวัฒน� ช$วยมณี
63153024143 นางสาวปณิตา กัณหกุล
63153024144 นายอับดุลรออมัน สุกูมุง
63153024145 นายไทยรัฐ ปานแก7ว
63153024146 นางสาวจันธิมา แก7วมณี
63153024147 นายป5ติภัทร รามทอง
63153024148 นางสาวกรกนก ต้ังมณีสกุล
63153024149 นางสาวรอฮานา เปาะอีแต
63153024150 นางสาวศุภิสรา มานะทําดี
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63153024151 นายณัฐวุฒิ หนูหวาน
63153024152 นายมงคล ชัยสิทธ์ิ
63153024153 นางสาวอาสมะ แมหะ
63153024154 นางสาวจรรยรัตน� บุญรอด
63153024155 นางสาวสายพรศรี แก7วจันทร�
63153024156 นายศิริศักด์ิ จิตต์ิภาณุโสภณ
63153024157 นางสาวรุสนี โสเพดา
63153024158 นายณัฐวุฒิ สายแก7ว
63153024159 นางนิรมล ด7วงมา
63153024160 นายวรณัฎฐ� คงรอด
63153024161 นางสาวพอตีเมาะ แตนิละ
63153024162 นางสาวกุสุมา บุญมาเลิศ
63153024163 นายมุสรีย� ดอเลCาะ
63153024164 นางสาวพัชนี แก7วฉาย
63153024165 นายวุฒิศักด์ิ ปานแก7ว
63153024166 นางสาวนิภาพร จันทร�ถัด
63153024167 นายกิติศักด์ิ ทองแก7วเกิด
63153024168 นางสาววานีตา แตมามุ
63153024169 นางสาวดารุณี สุขสวัสด์ิ
63153024170 นางสาวอรชร แซ$เฮง
63153024171 นางสาวตรีทิพย� ไชยละมุน
63153024172 นางสาวสมศรี ชูกลิ่น
63153024173 นายภาณุพงศ� ชุมวงค�
63153024174 นางสาวแวมารียCะ ยะหริ่ง
63153024175 นายอรุณ หัสนีย�
63153024176 นายสมศักด์ิ เส7งนุ7ย
63153024177 นางสาวสานิต7า เตCะโกบ
63153024178 นางสาวบุษกร ขาวกริบ
63153024179 นายชารีฟ อภิบาลบํารุง
63153024180 นายพงค�ศักด์ิ ชูจันทร�
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63153024181 นางสาวพจนีย� คงสุวรรณ
63153024182 นางสาวมยุรี อินทะมณี
63153024183 นางสาวนูรมี มะสูยู
63153024184 นางสาวฮาฟHรา ซีเซ็ง
63153024185 นางสาวเมธีนี เสียมใหม$
63153024186 นางสาวทักษพร เอียดเพชร
63153024187 นางสาวสุภิชา มะลา
63153024188 นางอาฟHซา ขันธ�แก7ว
63153024189 นางสาวฮัยดา ดอเลาะ
63153024190 นายวรัญZู วุฒิวรวนิชย�
63153024191 นางสาวอารีดา อุเจCะ
63153024192 นางสาวบัณฑิตา สุวรรณรัศมี
63153024193 นางสาววรวรรณ บินรินทร�
63153024194 นางสาวสิพัชร�ชา ปรีชาทรัพย�โชติ
63153024195 นางสาวอมรรัตน� ไหมจุ7ย
63153024196 นายอนุศักด์ิ นวลอม
63153024197 นางสาวนูรีน$า หมันหนัน
63153024198 นางสาวรุ$งนภา แดงเพ็ง
63153024199 นางสาวนุรณี หวันระโสCะ
63153024200 นางสาวซัลวา ยะฝาด
63153024201 นางสาววิมล จันทร� มุณี
63153024202 นางสาววิกานดา กาญจนาภาส
63153024203 นายชาริฟ พงศ�ยุโสะ
63153024204 นายศุภวัทน� รุ$งเรืองชิน
63153024205 นางสาวอาซียะ สามิ
63153024206 นายอับดุลมูฮัยมิน แลแร
63153024207 นางสาวพัชจิรา ชูคง
63153024208 นายยุทธชัย จันทร�แก7ว
63153024209 นางสาวธัญญา เลขานุกิจ
63153024210 นางสาวธัญญาลักษณ� เพ็ชรเสน
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63153024211 นายรุสลี โตะลู
63153024212 นางสาวแวสารีปะห� แม
63153024213 นางสาวทิพยาภรณ� พฤษปDญจะ
63153024214 นายทรงยศ อนันต�ธนพงศ�
63153024215 นายอับดุลมูอีน การียา
63153024216 นางสาววิไลลักษณ� วรรณา
63153024217 นางสาวรัชติกาล สาโสCะ
63153024218 นางสาวฟาติฮะฮ� แวกาจิ
63153024219 นายขันติ เพ็ชร�เล็ก
63153024220 นางสาวณัฐชานันท� พงค�สุวรรณ
63153024221 นางสาวกิตทิยา ดําทิพ
63153024222 นายบุญฤทธ์ิ สองเมือง
63153024223 นางสาวซุกัยนะห� มามุ
63153024224 นางสาวรุจิรา พาสะโร
63153024225 นางสาวปาตีเมาะ คาเฮง
63153024226 นางสาวเบญจพร นรินทร
63153024227 นางสาวจิรัชญา เจCะแวสารี
63153024228 นางสาวอมรสิริ เก้ือทอง
63153024229 นางสาวจิรวดี ขุนราม
63153024230 นางสาวปวรรัตน� หอมรส
63153024231 นางสาวเบญญานาท หนูน7อย
63153024232 นางสาวกุลรัตน� ขาวสังข�
63153024233 นางฮาซือมะ กาซอ
63153024234 นางสาวโชติรส ปาละมาณ
63153024235 นางสาวมาเรีย เจะม๊ิ
63153024236 นางสาวจิรัชยา วงษ�ชาลี
63153024237 นางสาวอุบลรัตน� ขุนเชิณ
63153024238 นายอภิชาติ ยมนา
63153024239 นางสาวอริสรา แก7วโยชน�
63153024240 นางสาวนูรีซาร� ยูโซะ
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63153024241 นางสาวกชกร แก7วอัมพร
63153024242 นางสาวสาบิยะ ระหัส
63153024243 นางสาวจตุพร บุญรักษา
63153024244 นางสาวอริญญา เจริญขวัญ
63153024245 นางสาวจันทกานต� เนียมอยู$
63153024246 นางสาวภัทรวดี ดินเด็ม
63153024247 นางสาวนฤมล อิยุโสะ
63153024248 นางสาวจุฑารัตน� นวลเเก7ว
63153024249 นางสาวน้ําใจ ยอดนุ7ย
63153024250 นายจตุรวิทย� สุวรรณรัตน�
63153024251 นางสาวศรีประไพ บุญปถัมภ�
63153024252 นางสาวสาวิกา หน$อทอง
63153024253 นางสาวสลีลา ไชยวีระ
63153024254 นางสาวฮากีมะห� อาแว
63153024255 นางสาวอัจจิมา สุขเกษม
63153024256 นายสุรนันต� มะยีแต
63153024257 นางสาวฐาณิกา ลิมปKไตรรัตน�
63153024258 นายวันพิตตรี เดาะหวัง
63153024259 นางสาวกฤตยา มานะวุฑฒ�
63153024260 นางสาวธัญญลักษณ� แสงทอง
63153024261 นายกิตติพงศ� แสนอินทร�
63153024262 นางสาวมายีรา บิง
63153024263 นางสาวฐิติกาญจน� เพ็งเซะ
63153024264 นางสาวกาญจนา ภาพพิธี
63153024265 นางสาวกรกนก ดวงศิริ
63153024266 นางสาวปรียานุช เพชรช$วย
63153024267 นางสาวมูรียานี ยา
63153024268 นายกฤษดาภรณ� ชัยชนะ
63153024269 นายปริพัฒน� พรหมนิมิตร
63153024270 นายกฤษณ�พงศ� ก$อกุลดิลก
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63153024271 นางสาวมณิกา จิเหลา
63153024272 นางสาวนูรไอนี เจCะกาเดร�
63153024273 นางสาวหยาดทิพย� ดารากัย
63153024274 นางสาวฮาสานะห� บือราเฮง
63153024275 นางสาวกมลวรรณ นิลมาก
63153024276 นางมารีแย หะยีลาเตCะ
63153024277 นางสาวเสาวภา อินสุวรรณ�
63153024278 นางสาวรอนีซะห� เจะแม
63153024279 นางสาวนุรอัยณีร� ละใบโสCะ
63153024280 นางสาวธิตติยา เพชรรัตน�
63153024281 นางสาวสิริกาญจน� กลิ่นพิทักษ�
63153024282 นางสาวเจตวรรณ กรุตรนิยม
63153024283 นางสาวพวงลักษณ� ประสงค�สุข
63153024284 นางสาววิภาวรรณ กําเนิดทอง
63153024285 นางสาวธัญญลักษณ� สุขสําเภา
63153024286 นายสุธี ทองแกมแก7ว
63153024287 นายนูซารี ขาวหลี
63153024288 นางสาวภาวินัย ธรรมรัตน�
63153024289 นางสาวชุติกาญจน� ปานแก7ว
63153024290 นายพัสวัฒน� อังโชติพันธุ�
63153024291 นางสาวณัฐฐินันท� เกิดแก7ว
63153024292 นายวศิน เส็นชุม
63153024293 นางสาวกาญจนา กาญจนพรหม
63153024294 นางสาวอารีรัตน� มีมุสิทธ์ิ
63153024295 นางสาวจุฬาลักษณ� ศรีสุข
63153024296 นางสาวเสริมศิริ ไพรินทร�
63153024297 นางสาวตอเฮเราะห� ยาซิง
63153024298 นางสาวปวีณอร ตะโม
63153024299 นางสาวภัทรวดี อัมพวัน
63153024300 นางสาวนิรมล กองอินทร�
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63153024301 นางสาวก่ิงสวรรค� บุญเล็ก
63153024302 นางสาวเปรมฤดี หีมซา
63153024303 นางสาวกัสมา เตบสัน
63153024304 นายมงคล พูนนิติรัตน�
63153024305 นางสาวสุธิตา ชูอินทร�
63153024306 นางสาวสุกัญญา ศิริพันธุ�
63153024307 นางสาวประภา เพชรวิบูลย�
63153024308 นางสาวณัฐธิดา ศรีทวีวัฒน�
63153024309 นางสาวอัญธิกา ตรงจิตต�
63153024310 นางสาวขนิษฐา บุญชื่น
63153024311 นางสาวกัณทิมา มานพศิลปK
63153024312 นายจักรพันธ� บุรีกาญจันทร�
63153024313 นางสาวผอบทิพย� นุ$นจุ7ย
63153024314 นายณัฐพล มีมะแม
63153024315 นายอับดุลฟาตCะห� บินเจCะและ
63153024316 นายซุลกิฟลี ยูโซCะ
63153024317 นางสาววิรัลยุพา ทองรอด
63153024318 นางสาวกรมล วามะ
63153024319 นางสาวนาซีเราะห� อาลี
63153024320 นางสาวอาทิตตยา เพชรโชติ
63153024321 นางสาวสุนันทา ทองงาม
63153024322 นางสาวนัทธี แก7วคง
63153024323 นางสาววรรณิดา ทองรักษ�
63153024324 นางสาวภัทรศยา ถ่ินลิพอน
63153024325 นางปุณยนุช ชุมทอง
63153024326 นางสาวขวัญฤทัย พิริยะพัฒนพันธ�
63153024327 นางสาวพรรษมน สังข�ทอง
63153024328 นางสาวกัณหา สิริสัมพันธ�
63153024329 นางสาวป5ยาภรณ� แก7วรักษ�
63153024330 นายสรายุทธ� สมัครกิจ
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63153024331 นางสาวอมรรัตน� พรหมอ$อน
63153024332 นายภาคภูมิ คงพันธุ�
63153024333 นายธีรพงษ� คงวุ$น
63153024334 นางสาวปนัดดา แก7วมณี
63153024335 นายบาฮารี สะมาแห
63153024336 นายนาวีน โสดาหวัน
63153024337 นางสาวรุสนานี สะมะแอ
63153024338 นางสาวเบญจิรารัตน� บุญเดช
63153024339 นางสาวฤชุตา มะเด่ือ
63153024340 นางสาวปรากาญ วิไลรัตน�
63153024341 นางสาวกัญชริญญ� กีรติวิทยานนท�
63153024342 นายนุชิต วิริยะอุดมกุล
63153024343 ว$าที่ ร.ต.หญิงตัสนีม ยะขวาด
63153024344 นายอิมรอน อาแว
63153024345 นางสาวจตุภรณ� ชูชื่นจิตสกุล
63153024346 นางสาวชนกพร แก7วมาก
63153024347 นางสาวพรทิพย� ทัปนวัชร�
63153024348 นางสาวกาญจนาวดี สุดเหลือ
63153024349 นายอดุลย� มาดาจะแร
63153024350 นายนัทธิพงษ� ชูมณี
63153024351 นางสาวมาลินี สาลิมิง
63153024352 นางสาวศุภาพิชญ� ใจเหล็ก
63153024353 นางสาวนาเดีย เจCะหนิ
63153024354 นางนาถยา สุวรรณชาตรี
63153024355 นายชูศักด์ิ เพชรรัตน�
63153024356 นางสาวจันทิดา นิลวรรณโณ
63153024357 นางสาวจรรยา สุขจันทร�
63153024358 นายวทันยู ปลอดทอง
63153024359 นางสาวปวีณ�สุดา เหนือคลอง
63153024360 นางสาวณัฐชยา โชติมันต�
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63153024361 ว$าที่ร7อยตรีหญิงจันทกานต� จันทรปาน
63153024362 นางสาวณิชกานต� สัจกุล
63153024363 นางสาวอาณีซะห� แมเฮาะดํา
63153024364 นางสาววาสนา เอียดสงคราม
63153024365 นางสาวนัสรอ มาลี
63153024366 นางสาวศิริรัตน� ขําตรี
63153024367 นางสาวณัฐนิช ภักดี
63153024368 นางสาวกนกวรรณ มูลพา
63153024369 นางสาวเจะสูไมยะห� เจะมุ
63153024370 นางสาวปนัดดา พรหมพูล
63153024371 นายอับดุลมารอด อาแวกือจิ
63153024372 นางสาวนิตยา เรืองรักษ�
63153024373 นางสาวภัทรนันท� ป5Xนสุวรรณ
63153024374 นางสาวนรารัตน� ไชยทองชุม
63153024375 นางสาวนันท�นภัส จันทร�แจ$มสี
63153024376 นายสมศักด์ิ ศรีทัย
63153024377 นางสาวสุภาพร สารวงศ�
63153024378 นายนัฐวุฒิ ศรีเงิน
63153024379 นางสาวกวินทรา ใจตรง
63153024380 นายธรรมรินทร� เพชรชู
63153024381 นางสาวพรพรรณ คํ้าชู
63153024382 นางสาวนาดา พยายาม
63153024383 นางสาวสุจิตรา อินดี
63153024384 นางสาวสุรัยญา รอหีมมะ
63153024385 นางสาวปดิวรัดา เข่ือนสุวรรณ
63153024386 นางสาวพรพิมล ยงเกียรติกานต�
63153024387 นายนฤเบศ เจริญรูป
63153024388 นางสาวรอสือนะห� แวเด็ง
63153024389 นางสาวอีอานCะ ยาหะมุ
63153024390 นางสาวมาริษา เพชรเจริญ
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63153024391 นายธัชพิชัย พัฒโณ
63153024392 นางสาวนัสรียา แวบือราเฮ็ง
63153024393 นางสาวซูไรดา กาเน็ง
63153024394 นางสาวปานเลขา คํามณี
63153024395 นางสาวสุภัสรา ไชยรัตน�
63153024396 นางสาวปาริตา บัวเนียม
63153024397 นายเปรมทัศน� อุ7ยเกษมสุข
63153024398 นางสาวปDทวิกาญจน� แก7วศรีหน$อ
63153024399 นางสาวณัฎฐธิดา เจ้ียงเต็ม
63153024400 นางสาวณัฐณิชา สมพงษ�
63153024401 นางสาวนูรไลลา มะตานิง
63153024402 นางสาวนิชาภา รัษฎาเพ็ชร
63153024403 นางสาวปรางค�สุดา หยดย7อย
63153024404 นายกฤษณกร สิงคมาศ
63153024405 นางสาวสมหทัย หวันสบูดิน
63153024406 นายซัยฟูอัสมี เจะเดร�
63153024407 นางสาวนิศารัตน� นิธิวัฒนาประสิทธ์ิ
63153024408 นางสาวรุสลินดา บินซามะ
63153024409 นางสาวศิริโสภา แก7วดํา
63153024410 นางสาวพัชรียา บัวแก7ว
63153024411 นางสาวสุภาวดี ไชยภักดี
63153024412 นางวัลภา คาวินธร
63153024413 นางสาวหฤทัย รายารักษ�
63153024414 นางสาววีระวรรณ หนูชุม
63153024415 นายพลชนก นวลมาก
63153024416 นางสาวบงกชกวิน สุขแดง
63153024417 นางสาวน้ําฝน แสงสว$าง
63153024418 นางสาวจิรัชญา ชายบุญแก7ว
63153024419 นายวิวัฒน� จริงจิตร
63153024420 นางสาวกมลชนก เนียรจิตต�
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63153024421 นางสาวสุไหรย7า บิลหนู
63153024422 นางสาวบัณฑิตา ลิ้มกล7าหาญ
63153024423 นางสาวอโณชา จิวัฒนาชวลิตกุล
63153024424 นางสาวอัสมา หนูชูสุข
63153024425 นางสาวทาราตี เจCะแต
63153024426 นางสาวสุมีนา นุ7ยหมัน
63153024427 นางสาวรุสนาณี ยูโกะ
63153024428 นางสาวปองทิพย� ปานเพ็ชร
63153024429 นางสาวพนิตพร ด7วงฤทธ์ิ
63153024430 นายมูฮัมหมัดรอมลี แวกือจิ
63153024431 นางสาวมารีแย สิเดะ
63153024432 นางสาวณิชมน เหือดไธสง
63153024433 นางสาวธมลวรรณ บุญมา
63153024434 นางสาวทาริกา กุมบุรี
63153024435 นางสาวมารียาห� นาแซ
63153024436 นางสาวมุมีนะห� เจCะเลาะ
63153024437 นางสาวนินัสริน บินหะยีดิง
63153024438 นางสาวกนกวรรณ เดชดี
63153024439 นางสาวสุพิชชา ชลารัตน�
63153024440 นางสาวฟาตีหะห� สะมาแอ
63153024441 นางสาวนินัสลียา อาแว
63153024442 นางสาวกุลธิดา เต็งรัง
63153024443 นางสาวภัททิรา ปราบเสร็จ
63153024444 นายหมัดอาลาวี แวดราแม
63153024445 นางสาวสุพัตรา ชูแสง
63153024446 นางสาวฮานานี มะดาโอะ
63153024447 นางสาวจุฬารัตน� จิรานุกรม
63153024448 นางสาวภาวิณี สะรุโณ
63153024449 นางสาวภัทราภรณ� อักษรถึง
63153024450 นางสาวมนาล หะมะ
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63153024451 นางสาวจันทิมา เทพรักษ�
63153024452 นางสาวอารียา ใจแข็ง
63153024453 นางสาวอาราณี ดือราซอบาตู
63153024454 นางสาวณัฐนรี ทองสุข
63153024455 นางสาววีรยา สุขศรี
63153024456 นางสาวสุภาวดี หนูขาว
63153024457 นางสาวศิริพร บุญเรืองขาว
63153024458 นางสาวศรัณยา หวันประรัตน�
63153024459 นางสาวกาญจนา ถัดละออง
63153024460 นางสาวณัฏฐกานต� ประมาณ
63153024461 นางสาวธัญชนก บุญประเสริฐ
63153024462 นางสาวมารียา ดามะ
63153024463 นางสาวนาซีลา แวมูซอ
63153024464 นางสาวศุภิสรา ยาสมุทร�
63153024465 นางสาวอาริยา เนียมรินทร�
63153024466 นายชยสิทธ์ิ รัตนมณี
63153024467 นายนราวัฒน� ณ พัทลุง
63153024468 นางสาวกันยกร จันทโสม
63153024469 นางสาวนูรมา มะเซ็ง
63153024470 นางสาวพิชานันท� ศรีวโร
63153024471 นางสาวตาลทิพย� เดชสุวรรณ
63153024472 นางสาวพัชริญา พิมยาน
63153024473 นางสาวธัญสิริ คงพระบาท
63153024474 นางสาวปวีณา เสียงหอม
63153024475 นางสาวน้ําฝน เจริญธนวิธ
63153024476 นายนิติพงษ� ขืนเขียว
63153024477 นางสาวอุษณา สาแม
63153024478 นางสาววริษฐา มณีโชติ
63153024479 นางสาวชลิตา สุขชื่น
63153024480 นายธนพงศ� วจีรวัฒน�

หน7า 816 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153024481 นางสาวปDญญวรรณ โลหะ
63153024482 นางสาวธวัลรัตน� เพ็งพิโรจน�
63153024483 นางสาวพิไลวรรณ โทบุรี
63153024484 นางสาวสุมารียา สาและ
63153024485 นางสาวจันทกานต� พันทา
63153024486 นายวรายุทธ กลิ่นประยูร
63153024487 นางนิลาวัลย� เซ$งง$าย
63153024488 นางสาวซฮาราห� ดอเลาะ
63153024489 นางสาววิภัสสร หมานมานะ
63153024490 นางสาวลิษา แสงแก7ว
63153024491 นางสาวศิริกานต� สีสุข
63153024492 นายจิตริน ธรรมสูน
63153024493 นางสาวกานต�ธิดา ทิพย�มณเฑียร
63153024494 นายพันธกานต� พิจิตตโร
63153024495 นางสาวพัชราพันธุ� รุจิวีราพร
63153024496 นางสาวปภัสชญา เพ็ชรชําลิ
63153024497 นายธีรพงศ� เชี่ยวชาญ
63153024498 นางสาวพัชรีวรรณ หม่ันสัน
63153024499 นางสาววราพร สุขบางนพ
63153024500 นางสาวฮัซนาอ� โดยพิลา
63153024501 นายจิตรภาณุ บริสุทธ์ิ
63153024502 นางสาวฟHรฮาน แยนา
63153024503 นางสาวนูรูลฮูดา ดือรอแม
63153024504 นางสาวตัสนีม เจะโด
63153024505 นางสาวสุนิตย�ตา วงสวัสดิUU
63153024506 นางสาวสุนิสา สิริสัมพันธ�
63153024507 นายปDญญาพล บาวสหัด
63153024508 นางสาวธัญญารัตน� กุลนิล
63153024509 นางสาวมลิวรรณ ดํามาก
63153024510 นายญานพัฒน� สูตรประจัน
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63153024511 นายธีรยุทธ มากทอง
63153024512 นางสาวสุนิษา ระหัส
63153024513 นางสาววิลัยพร เส7งวุ$น
63153024514 นางสาวชฎาฉัตร ศรีเรืองรัตน�
63153024515 นางสาวอัสมCะ มะหลี
63153024516 นางสาวสุนทรี หิรัญวดี
63153024517 นายสืบพงษ� อาจกูล
63153024518 นางสาวพรพรรณ สกุลเลิศวิริยะ
63153024519 นางสาวอรุณทิพย� แทนโป
63153024520 นางสาวภาณินนุช สายชนะพันธ�
63153024521 นางสาวมนัสนันท� พัฒนวิเชียร
63153024522 นายอัมรินทร� เจCะนาแว
63153024523 นางสาวสุไรดา เวาะสะ
63153024524 นางสาวภูริชญา ละไมโสบ
63153024525 นายชาญวิทย� สุขการณ�
63153024526 นางสาวมูรีนา สาและ
63153024527 นายนิรุตต์ิ สะมะแอ
63153024528 นายศิริชัย ขุนเจริญ
63153024529 นางสาวเปนหญิง ไทยบุรี
63153024530 นางสาวคอลีเยาะ ดือราแม
63153024531 นางธัญลักษณ� ไหม$แก7ว
63153024532 นางสาวอรวรรณ พินชนะ
63153024533 นายธีรุตม� คงบันนึก
63153024534 นางสาวศิริวรรณ นาคราช
63153024535 นางสาวนูรียา โซะ
63153024536 นางสาวนุชาดา เหมมันต�
63153024537 นางสาวปณิตา วิจิตรโสภา
63153024538 นางสาวชาลิสา สงแก7ว
63153024539 นางสาวมธุรส สวัสดี
63153024540 นายสิทธิชัย กุชรินทร�
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63153024541 นางสาวณัฐกุล ทวีพงศ�รัตน�
63153024542 นายป5ติคม มณีดุลย�
63153024543 นางสาวขนิษฐา หงCะเจะแอ
63153024544 นายสุฮัยมี มามะ
63153024545 นางสาววรัมพร ชีวรัฐอุทัยวงศ�
63153024546 นางสาวศิรินลักษณ� ธาตรีวิจิตร
63153024547 นางสาวโซปHยา มะนอ
63153024548 นางสาวอุดมพร ส$งแสงทอง
63153024549 นางสาวนาริสา หะยีวานิ
63153024550 นางสาวรัตนา จันทร�มาก
63153024551 นายภักด์ิชนก หวานหนู
63153024552 นายปวริศ มัยรัตน�
63153024553 นายมะยากี มะดาแฮ
63153024554 นายวชิระ พินทา
63153024555 นางสาวปDญชรัศม� บุญยะราศรี
63153024556 นางพิชามญชุ� สังข�ทองกูล
63153024557 นางสาวลลิตา ภักดี
63153024558 นางสาววรรณพร แจCดสันเทียะ
63153024559 นางสาวอโณทัย ณ พิบูล
63153024560 นางสาวนริศา ถ่ินนุกูล
63153024561 นางสาวธัญญาภรณ�U ช$วยระเทพ
63153024562 นางสาวรุ$งนภา ทองศักด์ิจินดา
63153024563 นางสาวซาฟHนา แวอาลี
63153024564 นางสาวแวนูรียะห� แวสแลแม
63153024565 นางสาวอาภาพร สาแมสารี
63153024566 นายสหรัฐ ประดับทอง
63153024567 นาย่ืวัชรพิชญ� แสงเสน
63153024568 นางสาวนวินดา เขียวบุญจันทร�
63153024569 นางสาวจุฑามาศ งามผ$องใส
63153024570 นางสาวณัฐรัตน� สุวรรณรักษ�
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63153024571 นางสาวพณิตา สายแก7ว
63153024572 นางสาวนุรฮายาตี ลาเตะ
63153024573 นางสาวอาทิตา ชลสงคราม
63153024574 นางสาวนุรมา ดือราแม
63153024575 นางสาวนุชนาถ จันบัว
63153024576 นางสาวฉัตรลดา บุญมี
63153024577 นายธนิสร ผดุงคุณาธรรม
63153024578 นายธนวัต จางอิสระกุล
63153024579 นายประยงค� ปานแขวง
63153024580 นางสาวอัญญาณี ศรีชุมภู
63153024581 นางสาวพัชรพร จันคํา
63153024582 นางสาวธิดารัตน� ภารกิจโกศล
63153024583 นางสาวจณิสตา หมวดรอหีม
63153024584 นางสาวซัลซาบีลา มานะกล7า
63153024585 นายอับดุลเลCาะ ตาแมะ
63153024586 นางสาวสิริประภา เหมือนพะวงศ�
63153024587 นางสาวณัฐสุดา จรัสภิญโญวงศ�
63153024588 นางสาวธัญญารัตน� รักรอด
63153024589 นางสาวกมลวรรณ จันทร�ประอบ
63153024590 นางสาวนัซเราะห� ดามะ
63153024591 นางสาวสุนิษา มีสุขศรี
63153024592 นางสาวณัฐวดี เขียวช$วย
63153024593 นายพชร จิตขาว
63153024594 นางสาวสายฝน ศิริบรรณ
63153024595 นายเจษฎา โพธ์ิเพชร
63153024596 นางสาวฉัตรฤดี หมานหมาด
63153024597 นางสาวอามีร$า ยามา
63153024598 นายสารีฟ ซาเฮาะ
63153024599 นายอดิสรณ� จินดามุณี
63153024600 นางสาวตรีชฎา นวนต้ิง
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63153024601 นางสาวนุสยา ชัยศิริ
63153024602 นางสาวพรธีรา โชติรัตน�
63153024603 นางสาวนูรีซัน ซอแนะ
63153024604 นายปฎิพล เพ็ชรรักษ�
63153024605 นางสาวซัลมา ไข$แก7ว
63153024606 นางสาววริญญา จุฬามณี
63153024607 นางสาวกิตติญา มณีรัตน�
63153024608 นายนัฐพงศ� แก7วชู
63153024609 นางสาวอัยรินร� สาและ
63153024610 นางสาววนัชพร อรรถประจง
63153024611 นางสร7อยสุดา จิช$อง
63153024612 นางสาววงศ�ชนก ไชยสงคราม
63153024613 นางสาวสุมินตรา มุณีบังเกิด
63153024614 นางสาวคอลีเยาะห� มะอีลา
63153024615 นางสาวอรอนงค� ศรีชูทอง
63153024616 นายอดิศักด์ิ หมวกแดง
63153024617 นางสาวจารุวรรณ ช$วยจันทร�
63153024618 นางสาวพนิดา บุญเดช
63153024619 นางสาวอําพรพันธุ� หมัดสา
63153024620 นางสาวธัญญ$านุช วุ$นดี
63153024621 นางสาวเพ็ญฤดี ธรรมวาโร
63153024622 นางสาวนิธิดา จิตนุรักษ�
63153024623 นางสาวนลินี สังขชาติ
63153024624 นายอาจณรงค� หนูขุ7ย
63153024625 นางสาวพิมพ�ชนก ทองน7อย
63153024626 นางสาวทวินันท� ดําจ$า
63153024627 นางสาวชนัฐกานต� เซ$งลอยเลื่อน
63153024628 นางสาวสุรัสวดี สัมพันธ�
63153024629 นางสาวมัยชูรีย� เจะเหลCาะ
63153024630 นางสาวอุษณีย� จันเดชะ
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63153024631 นางสาวฟาดีหลCะ สูดิง
63153024632 นางสาวอาทิตยา หนิลิม
63153024633 นายอริศักด์ิ และเจริญ
63153024634 นายธีรศักด์ิ รัตนพงศ�
63153024635 นางสาวนิลวรรณ จันทร�สว$าง
63153024636 นางสาวป5ยวรรณ สุดเพชรโรจน�
63153024637 นางสาวสริญญา ขุนรายา
63153024638 นายกีตาร� บูละ
63153024639 นายศุภฤกษ� นิลสุวรรณ
63153024640 นางสาวนารีรัตน� ทองเทพ
63153024641 นางสาวนูรอัยนี แปเราะ
63153024642 นางสาวกุลธิดา สุขสุวรรณ
63153024643 นางสาวซูฮาดา มูนCะ
63153024644 นางสาววิภาสินี ชัยโชติ
63153024645 นางสาวจุฬาลักษณ� ดวงพาพล
63153024646 นางสาวมาเรียนี แวยี
63153024647 นางสาวอานาณีย� เงCาะ
63153024648 นางสาวนิสรีน ดาหะมิ
63153024649 นางสาวซารีฮะ ตาเยCะ
63153024650 นางสาววนิดา สามัคคี
63153024651 นางสาวสุธารัตน� ไกรเกตุ
63153024652 นายชนัชญ� ช$วยอินทร�
63153024653 นางวิภาวรรณ ศรีสุข
63153024654 นางสาวสุกานดา คชฤกษ�
63153024655 นางสาวธมลวรรณ ฤทธิมา
63153024656 นางสาวพันธ�ทิพย� จุลวรรณโณ
63153024657 นางสาวอิสริยา ย่ีมะเหร็บ
63153024658 นางสาวป5ญชนก สงเมือง
63153024659 ว$าที่ร7อยตรีหญิงรณิดา รัตนมณี
63153024660 นางสาวปาวรี บัวฤทธ์ิ
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63153024661 นางสาวไซหนับ ยิงทา
63153024662 นางสาวลลิตา ลิ่มวัฒนาเลิศ
63153024663 นางสาวธัญญารัตน� สาแหละ
63153024664 นางสาวอับดุลฆอฟฟาร อิชรอฟ
63153024665 นายนิซาอีดี นิมะ
63153024666 นายมะกีมี ปอสา
63153024667 นางสาวจิตตมาศ โภชนา
63153024668 นางสาวสุนันทา เขียวน7อย
63153024669 นางสาวชิดชนก เหมวรรณ�
63153024670 นายมะอาลาวี อับดุลเลาะ
63153024671 นางสาวปรางสวรรค� เหมไพบูลย�
63153024672 ว$าที่ ร.ต.วัฎฏรินทร� บิลภัชร�
63153024673 นางสาวสรัลชนา ราญไพร
63153024674 นางสาวศศิกร ไชยธาดา
63153024675 นายชานน ตราโชว�
63153024676 นางสาวณัชชา หมัดอาหลี
63153024677 นางสาวป5ยะนุช ชูเกิด
63153024678 นางสาวณัฎฐธิดา วิเทึยมญลักษณ�
63153024679 นางสาวรอฮานี สีเดะ
63153024680 นางสาวอภิชญา คีรินทร�
63153024681 นางสาวรอซีดะ มะเซ$ง
63153024682 นางสาวสุชาดา วงศ�โลหะ
63153024683 ว$าที่ ร.ต.หญิงพรไพลิน ถาวรสุข
63153024684 นางศิริรักษ� นิคมจิตร
63153024685 นางสาวพัทธนันท� แก7วอุดม
63153024686 นายกัณณพนต� ช$วยนุ$ม
63153024687 นางสาวก่ิงแก7ว ศิริรัตน�
63153024688 นายอํานาจ อยู$ทอง
63153024689 นางสาวปHยาภรณ� นิ่มมะโน
63153024690 นางสาวอาซียCะ คามา
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63153024691 นางสาวนิฮุซนี ดอเลาะ
63153024692 นางสาวธีราพร อารมณ�ฤทธ์ิ
63153024693 นายบุนยะมิน สาเมาะ
63153024694 นางสาวนูรฮาพีซา จารง
63153024695 นางสาวอัสมะ มะเรCะ
63153024696 นางสาวชนาธิป บูเอียด
63153024697 นางสาวเกณิกา หงษ�ยนต�
63153024698 นางสาวธิดา ชูนวล
63153024699 นางสาวทิพวรรณ ศักด์ิศรีสมบูรณ�
63153024700 นางสาวสีตี สาและ
63153024701 นายโยธิน นิ่มดวง
63153024702 นางสาวอุไรรัตน� ไชยวิเศษ
63153024703 นางสาวเสาวรส ฉีดเนียม
63153024704 นางสาวมินธิรา นวลอนงค�
63153024705 นายพงศกร พิทักษ�ฉนวน
63153024706 นางสาวภัชชนก อภิรานนท�
63153024707 นางสาวพรสุดา ไข$จุน
63153024708 นางสาวเจนจิรา ศุภกิจกุล
63153024709 นางสาวนวพร สุขเพชร
63153024710 นางสาวฟDรวีน แวอุเซ็ง
63153024711 นางสาวปณัฐฐา แตงเกลี้ยง
63153024712 นายสรันดร� วรากุลสลาม
63153024713 นางสาววรัญญา บุญเทพ
63153024714 นายประดิชญา โพธ์ิไพโรจน�ชัย
63153024715 นางสาวสุภิตา แก7วละเอียด
63153024716 นางสาวมาริษา ด$าโอ
63153024717 นางสาวฮาซนCะ ยีเร็ง
63153024718 นายอาพีพี มะมิง
63153024719 นายวสันต� พวงทิพย�
63153024720 นางสาวภัทราภรณ� ธนโชคโภคิน
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63153024721 นางสาวภรภัทร ณ ระนอง
63153024722 นายอรรณพ แก7วศรี
63153024723 นางสาวกนกพร ด7วงชาย
63153024724 นางสาวณัฎฐา ทิพย�มณี
63153024725 นางสาวเสาวรส เรืองสุข
63153024726 นางสาวมินธนัน พรมภักดี
63153024727 นางสาวศศิลักษณ� ผ$องรัตนชัย
63153024728 นางสาวตันติมา ศรีสุข
63153024729 นางสาวฟารีดา แวมายิ
63153024730 นางสาวปณยา เส็มสัน
63153024731 นางสาวสริตมาตา ฤกษ�ตุลา
63153024732 นายสุไฮมิง เจCะหลง
63153024733 นางสาวพินณภา ยียูโซะ
63153024734 นางอัมพา รักทรัพย�
63153024735 นางสาวขวัญฤทัย พันธ�โณ
63153024736 นายอับดุลอาซิส มะเซ็ง
63153024737 นางสาวอารียา อะยามา
63153024738 นางสาวปวีกรณ� ทองแท7
63153024739 นางสาวธัญพิชชา ชูโสต
63153024740 นางสาวเฉลิมฉัตร อาญาพิทักษ�
63153024741 นางสาววรรณฤดี แดงเย็น
63153024742 นายธีรชัย สาริพันธ�
63153024743 นางสาววีรวรรณ� ศรีเพ็ญ
63153024744 นายณัฐพล นานช7า
63153024745 นางสาวจุฑามาศ พุ$มนวล
63153024746 นางบุษกร ธรรมเจริญ
63153024747 นางสาวปฐมา อรุณสวัสด์ิ
63153024748 นายณัฐปกรณ� พร7อมพุทธางกูร
63153024749 นายทศพร ไทรทอง
63153024750 นางสาวรุจิยา บุญรอดรักษ�
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63153024751 นางสาวอาซีซะห� นิมะ
63153024752 นางสาวเจษฎาภรณ� สุขขาว
63153024753 นางสาวสูไฮลา สะหลําหมะ
63153024754 นางสาวประภามาศ นิติวัฒนชัย
63153024755 นางสาวพัสตราภรณ� เพ่ิม
63153024756 นางสาวสีตีไอเสาะ ดือเรCะ
63153024757 นายวสันต� พลับพลึง
63153024758 นายวรรษิษฐา แก7วบุญ
63153024759 นางสาวศุภาพิชญ� คีรีรัตน�
63153024760 นายวัฒนา เจนกฤติยา
63153024761 นางสาวฟาซียะ แวสามะ
63153024762 นางสาวชิดชนก สีทะนน
63153024763 นางสาวนุชรี หนูอักษร
63153024764 นายคุณภัทร ขันแกล7ว
63153024765 นางสาวธัญญานีย� สินทวี
63153024766 นางสาวสุชาดา อิ่มสุวรรณ
63153024767 นางสาวซานียะห� เจะมุ
63153024768 นายสันติสุข จันทร�งาม
63153024769 นางสาวขวัญฤทัย ยอดแก7ว
63153024770 นางสาวนารีรัตน� ช$วยนะ
63153024771 นางสาวมันตรินี เลื่อนแก7ว
63153024772 นายวัชรพงษ� เต$แก7ว
63153024773 นางสาวนภัส ใช7ธูปทอง
63153024774 นางสาวภาวินี แก7วอําไพ
63153024775 นายวิศรุต จันทร�วิไชย
63153024776 นายวีระพงศ� แก7วอ$อนแสง
63153024777 นายธีรวัฒน� แซ$เจีย
63153024778 นางสาวเนตรนภา รักพริก
63153024779 นางสาวสุจินดา ประทุมมณี
63153024780 นางสาวปวริศา แก7วไฝ
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63153024781 นางสาวประสิตา หนูฤกษ�
63153024782 นายบุคอรี ใจดี
63153024783 นางสาวภาวิณี สาลีทอง
63153024784 นางสาวรัตนา ลู$เด็นบุตร
63153024785 นางสาวนัฎมน โรจน�หัสดิน
63153024786 นางสาวพรพิมล มะเด่ือ
63153024787 นางสาวภัทร�ฐิตา เลิศวัฒนจิรกุล
63153024788 นางสาวอรพรรณ พจน�สวรรค�
63153024789 นางสาวแพรพิไล จงจิตร
63153024790 นางสาวป5ยนุช เกิดสมศรี
63153024791 นางสาวรัตติยา ส$งบําเพ็ญ
63153024792 นางสาวพณิดา ภูเบศ
63153024793 นางสาวยุธิดา บินหมัดหนี
63153024794 นายสมาน มาซิดง
63153024795 นางสาวไซนCะ บือเฮง
63153024796 นายสกนธ�กรณ� อุทัยรัตน�
63153024797 นางสาวนูรีดา มูเก็ม
63153024798 นายวัชระ เย็นทั่ว
63153024799 นางสาวรติรัตน� คชไกร
63153024800 นายพิทักษ�พงศ� เรืองพุธ
63153024801 นางสาวอาดีละU ดือราแม
63153024802 นางสาวศิรินทร� จิตสมุทร�
63153024803 นางสาวสุนารี บุญรัตน�
63153024804 นางสาวการะเกด สุวรรณ
63153024805 นางสาวพัชรินทร� สุชาติพงค�
63153024806 นางสาวสุธาทิพย� สังข�วิเศษ
63153024807 นางสาวพิรุณมาศ พรสิงหล
63153024808 นายจิรายุส ทองเปTนเพ็ชร
63153024809 นายถิรวุฒิ ทองโอ
63153024810 นางสาวพัชรี กาแผ$
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63153024811 นางสาวฮานียCะ กะโด
63153024812 นางสาวกิตติมา คงแก7ว
63153024813 นางสาวบาดารียะห� ยะโตCะ
63153024814 นางสาวอังคณา ศรีวิโรจน� 
63153024815 นายสถาพร สุวรรณรัศมี
63153024816 นางสาวชิดชนก บรรชาญ
63153024817 นางสาวชาลิสา แพ$งเมือง
63153024818 นางสาวอรจิรา จิตเนียม
63153024819 นางสาวซอฟยะห� อีซอ
63153024820 นางสาวสุทธิรัตน� รัตนสุวรรณ�
63153024821 นายสัณฐิติ สังข�สุวรรณ
63153024822 นางสาวนูรฮายาตี ดอเลาะ
63153024823 นางสาวโสภิตา ชุมภูทอง
63153024824 นายไคโรยูฮารี ดาเลง
63153024825 นายสมรักษ� ดําราม
63153024826 นางสาวรัฐตชฎากรณ� สังศิริ
63153024827 นางสาวนุรมา ดราแม
63153024828 นางสาวต$วนรอฮายา กาโฮง
63153024829 นางสาวอัญชลีพร ศิริพันธ�
63153024830 นางสาวกัลโสม การี
63153024831 นายวิทวุฒิ ชุมอินทร�
63153024832 นางสาวศศิธร นิลอุบล
63153024833 นางสาววิลาวัลย� นิ่มวุ$น
63153024834 นางสาวสุวรรณา ระเบียบโอษฐ�
63153024835 นางสาวศิริพันธ� สะดน
63153024836 นางสาวมาซีเตCาะ สามะ
63153024837 นางสาวธุมวดี พุทธสุภะ
63153024838 นางสาวนุรุลไอเสาะห� ป5
63153024839 นางสาวสูไฮลา ตาเยะ
63153024840 นางสาวนพวรรณ คงเรือง
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63153024841 นายธนาสิทธ์ิ สิงห�โต
63153024842 นางสาวซารียะห� มะแซ
63153024843 นางสาวบุษรา สุขธรณ�
63153024844 นางสาววลัยลักษณ� ดวงรักษ�
63153024845 นางสาวจุรารัตน� ยังชู
63153024846 นางสาวฮานีนี หะยีบือราเฮง
63153024847 นางสาวอารีนา มาบาราเกะ
63153024848 นางสาวจันทร�เพ็ญ แก7วกับทอง
63153024849 นายธนิตย� เอียดเปรียว
63153024850 นายนนท�ปวิธ คิดถูก
63153024851 นางสาววรรณา เจนสาคร
63153024852 นางสาวสริตา บัวเพชร
63153024853 นางสาวปริชาติ คงด7วง
63153024854 นายวิทยา สองประสม
63153024855 นางสาวอรวรา จิตตระกูล
63153024856 นายฮันบาลี อูมา
63153024857 นางสาวกนกอร อุมา
63153024858 นางสาวสกาวรัตน� แนบเนียด
63153024859 นางสาวอาทิตยา ศรีวะโร
63153024860 นางสาวจุฑามาศ ชอบหวาน
63153024861 นางสาวจิราพร จันทร�คง
63153024862 นางสาวชุติมา กรกชกวิน
63153024863 นางสาวมณฑิตา พลพงศ�
63153024864 นางสาวกูอารีญา บิสนุม
63153024865 นายวีระยุทธ� ยังอภัย
63153024866 นางสาวพาดีละห� แวอาแซ
63153024867 นางสาวสุดารัตน� บุญมี
63153024868 นางสาวกะลินทิพย� ฮกฮิ้น
63153024869 นางสาวนูรไรณี อีเตCะ
63153024870 นางสาวอาทิตยา แก7วนวล
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63153024871 นางสาวโซเฟHยห� ดาราฮิม
63153024872 นางสาววันวิสา ทองเที่ยง
63153024873 นางสาวแวยะห� อิสมาแอ
63153024874 นางสาวฉัตรมณี พิเชียรภักดี
63153024875 นางสาวสุภาภรณ� มานะชํานิ
63153024876 นางสาวหรรษกร รักชน
63153024877 นางณัฏฐาภรณ� จันทร�กล่ํา
63153024878 นายสิทธิโชค ภู$ทองคํา
63153024879 นายธเนศพล รอดทุกข�
63153024880 นางสาวเพ็ญจันทร� ปานกําเนิด
63153024881 นางสาวมิลินตา จรสิทธ์ิ
63153024882 นางสาวพิมพกานต� วิวัฒนานนท�
63153024883 นางสาวนันทิยา อับดุลคาลิค
63153024884 นางสาวสูรอซีดา อาแซ
63153024885 นางสาวฟ5รดาวซ� เจCะแว
63153024886 นายอัสอารี ดีสะเอะ
63153024887 นางสาวรุสมานี ปะดอ
63153024888 นายซูรฮัน เซงแว
63153024889 นายโชติกะ จุติดํารงค�พันธ�
63153024890 นางสาวสุไลดา เพ็งโอ
63153024891 นางพชราวลี หมัดเรCะ
63153024892 นางสาวอัจจิมา เม$งเลี่ยม
63153024893 นางสาวอารีรัตน� ช$วยแก7ว
63153024894 นางสาวซูไฮลา อามะ
63153024895 นางสาวพิชญ�สินี สะเมCาะ
63153024896 นางสาวตุลยดา อุดมศิลปK
63153024897 นายริฎวาน ดอนิ
63153024898 นายอภิชัย แก7วพิทักษ�
63153024899 นางสาววัสลีนา สามะอาลี
63153024900 นายธันชวิชญ� จันทระ
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63153024901 นางสาวศิริภา รัตนเดชา
63153024902 นายณัฐกาญจ� ชุมทอง
63153024903 นางสาวซัญญา ช$างเรือ
63153024904 นางสาวยูร$UดCะ แดทิ้ง
63153024905 นายอิสดาริด บูเดียะ
63153024906 นางสาวอานูรีซัน เจะมะ
63153024907 ว$าที่ร7อยตรีหญิงจิตติมา อินทสระ
63153024908 นายแวนูอัสรี สาเมาะ
63153024909 นางสาวภัทราวดี ทองชูช$วย
63153024910 นางสาวสุนันญา สุขนุ$น
63153024911 นางสาวสิรินันท� แก$นจันทร�
63153024912 นางสาวอาตีกะห� มีนา
63153024913 นางสาวพนิดา หาญณรงค�
63153024914 นางสาวนาดียะห� บือซา
63153024915 นางสาวญาลีลCะห� สลาหมาด
63153024916 นางสาวณัฐธิดา นิ่มละมัย
63153024917 นางสาววลีรัตน� เทพทอง
63153024918 นายอาราม ต7นจันทร�
63153024919 นางสาวพีรดา ชูแก7ว
63153024920 นางสาวอุไรวรรณ นาวารัตน�
63153024921 นายเสริมศักด์ิ สินไชย
63153024922 นางสาวณัฐณีย� สมัครกุล
63153024923 นางสาวสุธิดา สีขาว
63153024924 นางสาวณัชธภัค ฐิติภัคเมธา
63153024925 นางสาวอัซมาตร เจะหลง
63153024926 นางสาวศิริวรรณ ตันศิริ
63153024927 นางสาวสุปรียา ลิ้มสิริสกุล
63153024928 นางสาวธัญญาภรณ� จันทร�แดง
63153024929 นางสาวสุภาวดี ศรีสุวรรณ�
63153024930 นายทวียศ พรหมดําเนิน
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63153024931 นางสาวเสาวณี นวลรักษ�
63153024932 นางสาวนาอีมะห� ตูหยง
63153024933 นายฌัชพล หนูเจริญ
63153024934 นายกนต�ธร จิรวงศ�สวัสด์ิ
63153024935 นางสาวอามนี หมะบCะ
63153024936 นางสาวเสาวลักษณ� หวังดี
63153024937 นางสาวชนัญญา เพ7งหล7ง
63153024938 นายธิติ ไมหยา
63153024939 นางสาวธนันรินทร� จิตต�อารีย�
63153024940 นายอภิชาติ นุ7ยพริ้ม
63153024941 นางสาวกัสมีนี ดอฮอ
63153024942 นายพรภิญโญ แสงชัยศรี
63153024943 นายอนุพล เจะมุ
63153024944 นายศุภกร คํานับ
63153024945 นางสาวเสาวลักษณ� ปรีดาภาค
63153024946 นายก$อเดร� จิมาร
63153024947 นางสาวพุทธชาด ชมบุญ
63153024948 นายอับดุลรอซะ ดือราซอ
63153024949 นางสาวฮาซานี สามะ
63153024950 นางสาวสุธิดา อิ่มเอิบ
63153024951 นางสาวบุญชญา เสาวภางค�วรกุล
63153024952 นางสาวนฤมล ศิริเสถียร
63153024953 นางสาวรุสนิง ยูโซะ
63153024954 นางสาวจิรัฐติกาญจน� แก7วยอด
63153024955 นางสาวรุสฮัยดา แวเด
63153024956 นางสาวอาทิตยา หมาดหลี
63153024957 นางสาวณัฐชยา บุญเชิญ
63153024958 นายรุสลี เด็ง
63153024959 นางสาววิชุกร ช$วยชูชาติ
63153024960 นางสาวพิมพ�ใจ แปลกเพ่ือน
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63153024961 นางสาวมาริษา เจริญฤทธ์ิ
63153024962 นางสาวศิริวดี ใจห7าว
63153024963 นางสาวสุธาทิพย� สัมพันธมาศ
63153024964 นางสาวฐิติญาภรณ� เนาว�สุวรรณ
63153024965 นางสาวป5Xนมณี สุขคุ7ม
63153024966 นางสาวปาริชาติ หนูชูแก7ว
63153024967 นายวชิรวิทย� วีระสุข
63153024968 นางสาวสาพียะห� มูซอ
63153024969 นางสาวจันทนิภา แก7วเรือง
63153024970 นายบุญธรรม คงภูมิ
63153024971 นายสุคล บุญรัตนพิมาน
63153024972 นางสาวธัญญลักษณ� ติบุญ
63153024973 นางสาวเจนจิรา โออินทร�
63153024974 นางสาวอริสรา ชูชื่น
63153024975 นางสาวกวินทิพย� แก7วมาเมือง
63153024976 นายธนวรรษ สงยัง
63153024977 นางสาวนิศานาถ หวัดเพ็ชร
63153024978 นางสาวสุกัญญา สานิง
63153024979 นางสาวชุติมา จันทร�เพ็ง
63153024980 นางศุภณิชย� ศรีธมรัตน�
63153024981 นางสาวนูรียะห� มะเซ็ง
63153024982 นางสาววิภาวดี ทองฉัตร
63153024983 นางสาวสุภาพร รองเมือง
63153024984 ว$าที่ร.ต.หญิงปณิดา ปานนุกูล
63153024985 นางสาวธนิศา รัตนกิจ
63153024986 นายมูฮัมมัดสอบรี เจCะดอเลCาะ
63153024987 นางสาวไรฮาน ปHยา
63153024988 นางสาวธมลวรรณ พรหมขวัญ
63153024989 นางสาวจีรภัทร� ใจภูมิ
63153024990 นางสาวซูไวบะฮ� อาบู
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63153024991 นางสาวพณิตา ศรีสุวรรณ
63153024992 นางสาวฐิติมา วิเชียรโชติ
63153024993 นายกรณ� รัตนนท�
63153024994 นางสาวชวิศา เภาจ๋ี
63153024995 นางสาวกิติยา อู$หร$าย
63153024996 นายประวิทย� ดิสโร
63153024997 นางสาวรัสมี วาแม
63153024998 นางสาวนภิสา หะยีวาจิ
63153024999 นายไฟศอล อุสมัน
63153025000 นางสาวสูไมยะห� เจะนะ
63153025001 นางสาวป5ยวรรณ รอดดวง
63153025002 นางสาวทิพย�วิมล เพ็งเจริญ
63153025003 นางสาวสุภัชชา ชํานิธุระการ
63153025004 นางสาวเพชรรัตน�U วงศ�เทพ
63153025005 นางสาวอาซีกีน อะ
63153025006 นางสาวรัชนงค� คงระวะ
63153025007 นายวชิรวิทย� ชิดเชื้อ
63153025008 นางสาวนิศานาถ ช$วยรักษ�
63153025009 นางสาวพรรณี ดวงแก7ว
63153025010 นางอมรา ป5Xนชูทอง
63153025011 นางสาวจัญจุดา ศิลปศาสตร�
63153025012 นางสาวจิณห�วรา จันทร�นวล
63153025013 นางสาวกษมาภรณ� พิมเสนศรี
63153025014 นายอรรถพร ป5Xนละมัย
63153025015 นางสาวผกามาส ดิสระมุณี
63153025016 นางสาวอาทิตยา หลงชู
63153025017 นางสาวมาสนีย� สะเตาะ
63153025018 นางสาววัลลภาภรณ� เมืองสุวรรณ
63153025019 นางสาวรัติพร เส7งซ้ิว
63153025020 นายสรธัญ ระโซCะโซCะ
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63153025021 นายณัฐวุฒิ มีจันทร�
63153025022 นายเอกวิทย� ศรีไทย
63153025023 นางสาวศุภลักษณ� ปรีชาเรืองฤทธ์ิ
63153025024 นางสาวซัลวา ปDนจอร�
63153025025 นางสาวนูรีดา ยูโซะ
63153025026 นางสาวนิรอฮานา หนิเลาะ
63153025027 นางสาวรุจิรา วุฒิศาสตร�
63153025028 นางสาวนิบCะ บินนิมุ
63153025029 นางสาวหัสญา บุญยอด
63153025030 นางสาวชนิตา เยาว�ดํา
63153025031 นางสาวกาญจนา แซ$ก7อง
63153025032 นางสาวพัชราภรณ� รัตนบริคณ
63153025033 นางสาวกรรณิกา หนูหมาด
63153025034 นางสาวฐิตาภรณ� มุณีกุล
63153025035 นางสาวณัฐวดี แก7วหมุน
63153025036 นางสาวพิมผกา แดงด7วง
63153025037 นางสาววันทนา เพชรสละ
63153025038 นางสาวไซน$า ทิพย�หมัด
63153025039 นางสาวฟาตีเมาะ มามะ
63153025040 นายอภิชาติ หวันชิตนาย
63153025041 นางสุกัญญา คงมี
63153025042 นางสาวหวันอาอีซCะ ปะดุกา
63153025043 นางสาวชิตาภรณ� หนูเทพ
63153025044 นางสาวบุญญานี ยุวะวาท
63153025045 ร.ต.อารีรัตน� แก7วล$องลอย
63153025046 นางสาวพิชญานิน มานะจิต
63153025047 นางสาวมัชณีย� ยีโกะ
63153025048 นางสาวณัฐริกา ยังแก7ว
63153025049 นางสาวณัฐชา จันทร�ดอกบัว
63153025050 นางสาวชนกสุดา แสงแก7ว
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63153025051 นางสาวนูรุลอีมาน อูเซ็ง
63153025052 นางสาวนภสร คงสง
63153025053 นางสาวมุมีนะห� แซแม็ง
63153025054 นางสาวพิมพ�พิสุทธ์ิ รัตนปฐม
63153025055 ส.ต.อ.พินโย นวลละออง
63153025056 นางสาวนฤมล อุ7ยกูล
63153025057 นายนภสินธุ� ม่ังนุ7ย
63153025058 นายพิสิษฐ� ศิริสวัสด์ิ
63153025059 นายธีรภัทร� ศิริวงศ�
63153025060 นางสาวเปรมฤดี สุวรรณลอยล$อง
63153025061 นายยศมนต� ชุมจันทร�
63153025062 นางสาวอมีนตา แวนิ
63153025063 นางสาวปรารถนา หมาดหลี
63153025064 นายซอลาฮุดดีน โสCะสาเหม
63153025065 นางสาวนิชาภา นิลทะรัตน�
63153025066 นายวุฒิพงศ� ไฝเสน
63153025067 นางสาวนูรซีลาวาตี สะมะแอ
63153025068 นางสาวขวัญกมล สุวรรณรัตน�
63153025069 นายณัฐกร บุญศรี
63153025070 นางสาวเสาวลักษณ� พลูสวัสด์ิ
63153025071 นายประภาค แก7วประภาค
63153025072 นายภาณุกร ณ ชาตรี
63153025073 นายธนศักด์ิ ปานบัว
63153025074 นายสุริเยศ พิศาลสัมพันธ�
63153025075 นางมนัสนันท� แก7วคีรีวรรณ
63153025076 นางสาวเมวิกา ภิญโญ
63153025077 นางสาวเกศินี รอดสุวรรณ�
63153025078 นางสาวนัฐกานต� นาวาเดช
63153025079 นายกรกช ผลไชย
63153025080 นางสาวจิตตินี มลิวงค�
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63153025081 นางสาวมธุรส นพเก้ือ
63153025082 นางสาวจิวลัย พูลสวัสด์ิ
63153025083 นางสาวปนัดดา บุญจุ7ย
63153025084 นางสาวสุพัตรา สมดวง
63153025085 นางสาวฐานิยา บุญยะวันตัง
63153025086 นางสาวจิระภา เภ$าเวช
63153025087 นางสาวกานต�ชนิต สุวรรณเกตุ
63153025088 นายภูดิศ แสงแก7ว
63153025089 นางสาวซูฟรีดา เปาะซา
63153025090 นางสาวมณฑิตา ขุนหนู
63153025091 นางสาวนันท�ชญาท� บัวผุด
63153025092 นายแวอิสมาแอ แวหามะ
63153025093 นายปDฐวีวงศ� จงทอง
63153025094 นางสาวเสาวภา เพ็ชรศรี
63153025095 นางสาวอันตรา ลิงาลาห�
63153025096 นางสาวชฎาพร รัตนบุญ
63153025097 นางสาวพนิดา จิตระกูล
63153025098 นางสาววรรณวิศา บํารุงพานิช
63153025099 นางสาวนัสรีน แยการีซง
63153025100 นางสาวอาแอเสาะ มะเส็ง
63153025101 นายประจวบ มีแดง
63153025102 นางสาวรุลลปDกษ� เอียดปาน
63153025103 นางสาวปDทมา สาแม
63153025104 นางสาวเสาวลักษณ� คําประวัฒน�
63153025105 นายมูฮําหมัดโซเฟHยน เจCะโซะ
63153025106 นางสาวฟาตีนา กาโบะ
63153025107 นางสาวอัสมา เหย็มโหน7ง
63153025108 นางสาวซู บัยดะห� เจะเลาะ 
63153025109 นางสาวเนตรฤทัย แก7วประทุม
63153025110 นางสาวพิจิตรา อินทรคง
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63153025111 นางสาวสริญญา เสน$ห�ภักดี
63153025112 นางสาวพัชราภรณ� อ$อนภักดี
63153025113 นางวิภาวรรณ เชียรโช
63153025114 นายธีรพันธุ� พุฒคง
63153025115 นางสาวนันท�นภัส มะลิวัลย�
63153025116 นายอิสมะแอ ยาเรCาะสาลี
63153025117 นายซ่ันบะหะรี สือแม
63153025118 นางสาวเบญจวรรณ ผันแปร
63153025119 นางสาว.ชนกนันท� สายศิลป
63153025120 นางสาวสุคนธ� มีรุ$งเรือง
63153025121 นางสาวศิริพร บุญมาก
63153025122 นางสาวโรฮานา สาเลง
63153025123 นางสาวอามีนี เจCะลี
63153025124 นายอิสมาแอ ลาเตะ
63153025125 นางสาวเจตสุภา นิลรัตน�
63153025126 นางสาวบุญยนุช ตุ7นแก7ว
63153025127 นางสาวกมลพรรณ เจริญผล
63153025128 นายอนุสรณ� บริพันธ�
63153025129 นางสาวพิมพ�ชนก บุญถาวร
63153025130 นายฟDยรูซ เตCะ
63153025131 นางสาวกวินทิพย� เตียวย$อง
63153025132 นายณัฐกิตต์ิ จิตรแก7ว
63153025133 นายธีรยุทธ จิตตพงศ�
63153025134 นายอภิสิทธ์ิ คงยะฤทธ์ิ
63153025135 นางสาวมณฑิตา ยะฝา
63153025136 นางสาวกนกวรรณ ศรีรักษ�
63153025137 นางสาวชลิตา รามช$วย
63153025138 นางสาวอรนุช หมวดเก7า
63153025139 นางสาวอินทิรา จันทร�แก7ว
63153025140 นายอัลอามีน บากา
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63153025141 นางสาวอัญญมรี คงเจริญ
63153025142 นายณัฐวุฒิ สุดสี
63153025143 นางสาวิตรี ไพรพิสุทธ์ิ
63153025144 นางสาวดารูณี ดอเลาะ
63153025145 นายมหิธร ศรีชยาภิวัฒน�
63153025146 นางสาวณัฐกฤตรา มะสมัน
63153025147 นางสาวปารุดา พรัดขํา
63153025148 นางสาวนูรไลลา ยามา
63153025149 นางสาวศิรินทิพย� สมหมาย
63153025150 นางสาวอัสมะ อาแว
63153025151 นายชัยณรงค� ไมตรีพันธ�
63153025152 นางสาวธนภรณ� เพชรรัตน�
63153025153 นางสาวอลิษา จุติภพ
63153025154 นางสาวธิดารัตน� อินทสโร
63153025155 นางสาวสุดารัตน� แสงมณี
63153025156 นางสุนิสา ชูพูล
63153025157 นางสาวพิริยา เจริญสุข
63153025158 นางสาวจันทราภาศ จิตรแก7ว
63153025159 นายเกริกชัย เพียรสม
63153025160 นางสาวมัทณา แก7วมณี
63153025161 นางสาวปDทติมา รัตนะบุรี
63153025162 นางสาวเสาวลักษณ� หนูประดิษฐ�
63153025163 นายอิทธิเมธ วัฒนา
63153025164 นางสาวดวงหฤทัย พรหมเรือง
63153025165 นางสาวสุไลฆอ นิเด
63153025166 นายปรากฏการณ� จําปาไทย
63153025167 นายนิวาริส ระเด$นอาหมัด
63153025168 นายสหรัฐ สะระยะ
63153025169 นางสาวกุลธิดา หนูแดง
63153025170 นางสาวฤทัยทิพย� วิชาดี
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63153025171 นางสาวณิชานันทน� ตะวัน
63153025172 นายสรรภัค ณ วาโย
63153025173 นายอัฐพงศ� อินทรัตน�
63153025174 นายสถาพร หัสรังษี
63153025175 นางสาวอังสนา วงศ�วิวัฒน�
63153025176 นายทยากร ประทีปแก7ว
63153025177 นางสาวนุสรา ชุมแสง
63153025178 นางสาวกาญจนา เลี่ยนกัตวา
63153025179 นายเอกสิทธ์ิ โพธ์ิหล7า
63153025180 นางสาวเจะไซนับ มะแซ
63153025181 นางสาวสิริวิมล ปานสังข�
63153025182 นางสาวปพิชญา คณาฐานันตร�
63153025183 นางสาวณัชชา แก7วมณี
63153025184 นางสาวจินดาภา อิ่มด7วง
63153025185 นางสาวจตุรภัทร สารวัตร
63153025186 นางสาวสุนิษา สมเชื้อ
63153025187 นายณัฐวุฒิ รักสกุล
63153025188 นางสาวขวัญชนก ช$วยน$Uม
63153025189 นายฐาปกรณ� สุขสวัสด์ิ
63153025190 นางสาวพัชรีพร มีเสน
63153025191 นายอนุศิษฎ� ย่ิงยง
63153025192 นางสาวภานุชนาถ สะดี
63153025193 นางสาวซุลฟา อับดุลมายิส
63153025194 นางสาวประดับทิพย� ลอยชื่น
63153025195 นางสาวภัทรณิชา สุภัทรชัยวงค�
63153025196 นางสาวฐิตาภา จู$เถ้ียง
63153025197 นางสาวปรางวรา ฉันนะ
63153025198 นางสาวทัซนี ยูโซะ
63153025199 นางสาวนิซัลมา กูเซ็ง
63153025200 นางสาวสีตีพาตีเมาะ แวดือราแม
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63153025201 นางสาวรุสมีมี อาแว
63153025202 นายธเนษฐ มณีฉาย
63153025203 นางสาวเสาเดCาะ บิลา
63153025204 นางสาวฐิติรัตน� ทองไส
63153025205 นางสาวอารีณี อูเซง
63153025206 นางสาวนิษฐา ชูศรี
63153025207 นางสาวปวีณา เสนพรัต
63153025208 นายสิรดนัย คงแก7ว
63153025209 นางสาวสุอารีย� แก7วหนูนวน
63153025210 นางสาวฑริกา มากศรี
63153025211 นางสาวจุฬาพร ศิริคํา
63153025212 นายชินวัฒน� สีดํา
63153025213 นางสาวปริญา แก7วสุด
63153025214 นางสาววิชุดา สมกาย
63153025215 นางสาวนัสเราะ เขียวสะ
63153025216 นางพิมพ�รดา วชิรบาล
63153025217 นางสาววิภาวันต� แก7วประดิษฐ�
63153025218 นางสาวฮีลาล วามุ
63153025219 นายอิบรอเฮง แวสมาแห
63153025220 นางสาวอารี คล7ายกุ7ง
63153025221 นางสาวเจCะนูรีด7า เจะมูซอ
63153025222 นายรณชัย แม7นมณี
63153025223 นายกฤตภาส โอชาอัมพวัน
63153025224 นางสาววชิราภรณ� ประเสริฐวงศ�พนา
63153025225 นางสาววณิดา บางพงศ�
63153025226 นางสาวหทัยวรรณ แว$นสุวรรณ
63153025227 นางสาวฐิติมา ธรรมวิจิตร
63153025228 นายอภิสิทธ์ิ ชูทองว
63153025229 นางสาวฉันทพิชญา ธรรมวาโร
63153025230 นางสาวกนกวรรณ มุสิกรังศรี
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63153025231 นางสาวนราทิพย� วิเชียรนรา
63153025232 นางสาวเสาวภาคย� ดิสวัสด์ิ
63153025233 นางสาวรุ7งรัชนี ระเด$น
63153025234 นางสาวจุฑามาส ทองเต็มแก7ว
63153025235 นายสุทธ์ิศักด์ิ จูห7อง
63153025236 นางสาวสุนิษา พลาสิน
63153025237 นางสาวรัตติยากร คงศรี
63153025238 นายเอกลักษณ� อุระชื่น
63153025239 นางสาวนริศรา หมะจิ
63153025240 ว$าที่ร7อยตรีมูฮําหมัดอัฎฮา มะ
63153025241 นางสาวจิรวรรณ กระจายโภชน�
63153025242 นางสาวพัชรพร วรรณมูลิก
63153025243 นางสาวมิสวัร อาแซ
63153025244 นางสาวกฤษณพร หมาดหวา
63153025245 นางสาวนุรีมะห� มะโระ
63153025246 นางสาวอุมาพร สังขวณิช
63153025247 นางสาววรรศิกา สาและ
63153025248 นายมูฮําหมัดซูไฮมี อาแว
63153025249 นายระฮ�มัต อูมา
63153025250 นางสาวอริสา เพ็ชรคง
63153025251 นางสาวปวีณา หมาดตุหาย
63153025252 นายธนากร ธนูศิลปK
63153025253 นายนพณัฐ กาฬพันธุ�
63153025254 นายเกษตร กาญชนะ
63153025255 นางสาวพิชชากร ชุมปลา
63153025256 นายอดิศร ทองแท7
63153025257 นายณัฐวุฒิ เฮ$าฮู$เที่ยน
63153025258 นางสาวนิราวรรณ ทองชูช$วย
63153025259 นางสาวอาฏีเรCาะฮ� แซะอาหลี
63153025260 นางสาวทอฝDน แดงฟู
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63153025261 นายเอกพิชัย หนูจันทร�แก7ว
63153025262 นางสาวสุภาวิณี ขวัญทอง
63153025263 นายยุทธภูมิ ณรงค�รัตน�
63153025264 นายอิทธิเทพ ทองนุ$น
63153025265 นางสาวรติรัตน� เพชรมารถ
63153025266 นางสาวซูไฮลา ดอเลาะอาลี
63153025267 นางสาวคอลีเยาะ สอรี
63153025268 นางสาวสุนิษา ชูปาน
63153025269 นางสาวธัทรภรณ� นุ$นปาน
63153025270 นางสาวมาริสา สมประสงค�
63153025271 นางสาวจริยา ขวัญหลี
63153025272 นางสาวรอซีดะห� เจCะแว
63153025273 นางสาวอมรรัตน� เสน$ห�ภักดี
63153025274 นางสาวณัฐริกา เกิดเส7ง
63153025275 นายลุกมาน แลแว
63153025276 นายพงษ�เทพ ปานบ7านใหม$
63153025277 นางสาววริศรา ยะโกะ
63153025278 นางสาวศิริกร เพ็ชรมณี
63153025279 นางสาวสุวรรณี เกษีสม
63153025280 นางสาวปฏิญญา ปาละมาณ
63153025281 นางสาวยารียะห� ยันยา
63153025282 นางสาวพุทธิกานต� ไชยเสนะ
63153025283 นางสาวอริสา จะมะนันท�
63153025284 นางสาวชไมพร ทองพูล
63153025285 นางสาวณัชภวิกา บัวช$Uม
63153025286 นายศิริวัชร สุงรรณบรรดิฐ
63153025287 นางสาวณัฐกานต� ปDXงมาก
63153025288 นางสาวศุภรดา ธรรมสะโร
63153025289 นางสาวระวีวรรณ� กุลชุมภู
63153025290 นางนูรีซัน มูจิ
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63153025291 นายมะนาเซ เจCะเตCะ
63153025292 นางสาวปาลิตา สีหนู
63153025293 นางสาวลดาภรณ� ศรีสวัสด์ิ
63153025294 นายรัฐศาสตร� เครือทอง
63153025295 นายภูริเดช เรียบร7อย
63153025296 นายอบีดินทร� ตาเละ
63153025297 นายวัทกิจ พรหมรักษ�
63153025298 นางสาวนิซานียะห� อาแว
63153025299 นายสุทิวัส สุวรรณรักษา
63153025300 นางสาวบุษรา ขวัญทอง
63153025301 นางสาวมยุรี บุญแก7ว
63153025302 นางสาวณิชากร ศรีนา
63153025303 นางสาวอัจจิมา สุวรรณโชติ
63153025304 นางสาวมุฑิตา สืบสาย
63153025305 นางสาวรัตนาภรณ� มะธุระ
63153025306 นางสาวศิรินทร�ทิพย� น7อมจันทึก
63153025307 นางสาวปาลิตา อารมณ�ฤทธ์ิ
63153025308 นางสาวชุตินธร ไชยมนตรี
63153025309 นางสาวนันทัชพร เฑียรฆโรจน�
63153025310 นางสาวสุภาพร ตรีไกรวงศ�
63153025311 นางสาวสายัณห� เพ็ชรแก7ว
63153025312 นางสาวเพ็ญนภา คงรังษี
63153025313 นางสาวมณีนุช รัษฎาเพ็ชร
63153025314 นางสาวกัญญาณัฐ พลับพริ้ม
63153025315 นางสาวดวงกมล พรอนุวงศ�
63153025316 นายอาหมัด ยีมะหลี
63153025317 นางสาวอัจฉรา สะขะโร
63153025318 นางสาววรภรณ� อาจมะเรCะ
63153025319 นายสิทธิพล แก7วสุกใส
63153025320 นางสาวมารีกCะ วาจิ
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63153025321 นางสาววิมลวรรณ หลักขัน
63153025322 นายมูฮัมหมัด หมะบCะ
63153025323 นางสาวบุษริน สาและ
63153025324 นางสาวบุษกร อIองเซ$ง
63153025325 นางสาวปDทมา มัยดิง
63153025326 นางสาวสุรียานา ฮาวอ
63153025327 นางสาวจารุวรรณ อนุวัฒนากุล
63153025328 ว$าที่ ร.ต.ธนวัฒน� ล่ําประไพ
63153025329 นายดียาอูดีน สาและ
63153025330 นางสาวกัญญาวีร� สังทองกูล
63153025331 นายวิทยา ชํานาญกิจ
63153025332 นางสาวสุธิษา กลับใจ
63153025333 นางสาววรรณรัตน� สองเมือง
63153025334 นางสาวอาภาพร อ$อนแต7ม
63153025335 นางสาวสุวิมล วันระยานนท�
63153025336 นางสาวภรณ�พัศกุลย� บุญรัตน�
63153025337 นางสาวธีรวรรณ มณีรักษ�
63153025338 นางสาวกัลยา ยูโซะ
63153025339 นางสาวธมลวรรณ พรหมสุวรรณ
63153025340 นางสาวณิชกานต� ขุนราม
63153025341 นางสาวอัสมา หนุนพ$อเด็น
63153025342 นางสาวสมฤทัย พรหมรัตน�
63153025343 นายอภิวัฒน� เก้ือพิริยกุล
63153025344 นางสาวอัสมีรา ดาโอCะ
63153025345 นายณัฐภัทร มานะ
63153025346 นางสาวอินทร�ธุอร ฤทธิโชติ
63153025347 นางสาวนันธิชา เกตุแก7ว
63153025348 นางสาวโนนมี อูเซ็ง
63153025349 นางสาวนัทธิมา หมัดอาดํ้า
63153025350 นางสาวนารีรัตน� อุเซ็ง
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63153025351 นางสาวนาซีปะห� ยูนุ
63153025352 นางสาวปสุตา สุกระ
63153025353 นางสาวมิสรี แลเมCาะ
63153025354 นายบาฮารูดิน เด็ง
63153025355 นางสาวนูรยัสมินทร� สหสันติวรกุล
63153025356 นางสาวภัทราภรณ� สุขสบาย
63153025357 นายภรัณยู สุวรรณจุณีย�
63153025358 นางสาวณฐอร จันทร�วิน
63153025359 นางสาวอัจฉราพรรณ คงนุ7ย
63153025360 นางสาวป5ยะธิดา ภัทราภินันท�
63153025361 นายทรงฤทธ์ิ ไชยรัตน�
63153025362 นายประวิทย� ศิริไพรวัน
63153025363 นายณัฐพงษ� สังทอง
63153025364 นายภูวนาท อาจสุวรรณ�
63153025365 นางสาวนาเดีย ไชยภักดี
63153025366 นายธีรพงษ� รอดแก7ว
63153025367 นางสาวสุวิพร จรสุวรรณ
63153025368 นางสาวเรวดี ลีลารุจิเจริญ
63153025369 นางสาวปาตีฮCะ โซะตาเฮ
63153025370 นางสาวพัชชานันท� กิตติวรุณโรจน�
63153025371 นางสาวมาเรียม บือราเฮง
63153025372 นางสาวพรรนิภา แก7วมรกต
63153025373 นางสาวสุพิชญา มีแก7ว
63153025374 นางสาวนภัสสร สุวรรณขันธ�
63153025375 นางสาวมัศณีย� หะยีมายอ
63153025376 นางสาวอามีเนาะห� ลาเตCะ
63153025377 นางสาวฮามีดะห� มะมิง
63153025378 นางสาวธนัญญ�ณภัสร วันจันทร�
63153025379 นางสาวปภาวี จิตตะนัง
63153025380 นางสาวฐิติวรรณ โอทอง
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63153025381 นางสาวปDทมา สิงหเสม
63153025382 นางสาวนวพร ผันยืนยง
63153025383 นางสาวรัชนีกร เจะแหละหมัน
63153025384 นางสาวฟาตินนาเดีย ยีสาอุ
63153025385 นางสาวณัฐฐาพร คงธรรม
63153025386 นางสาวสุวนันท� นวลกลับ
63153025387 นางสาวสิริภัทร หนูนิ่ม
63153025388 นายวริทธ์ิ ธนรุจิวิวรรธน�
63153025389 นางสาววาสนา บาซอ
63153025390 นางสาววรรัตน� นิตยสุข
63153025391 นางสาวนูรอัคมาลห� ยะโกCะ
63153025392 นางสาวโศจิรัตน� ไกรษร
63153025393 ร.ต.ป5ยพัทธ� ภวังสวัสด์ิ
63153025394 นายจักร�ณรงค� ทองมาก
63153025395 นางสาวฮัสนะห� แยนากาเดร�
63153025396 นางสาวนุสรา อับดุลราหมาน
63153025397 นางสาวเนตรชนก ป5ยวัฒน�
63153025398 นางสาวฟาดิลละห� อับดุลฮานุง
63153025399 นางสาวสุดารัตน� ชื่นชม
63153025400 นางสาวแพรนภา แก7วมุศิลปK
63153025401 นางสาวพัตมาวาตี เจCะแว
63153025402 นางสาวซูรัยยา มะตือเงาะ
63153025403 นางศุลีพร ภูริวิทย�
63153025404 นางสาวพรพิมล พรรณรัตน�
63153025405 นางสาวอธิชา คงพันธ�ทะระ
63153025406 นางสาวอาซียCะ สะมะ
63153025407 นางสาวแวสือนะ อาแวกือจิ
63153025408 นางสาวตรีนุช หลีหมัด
63153025409 นางสาวรอหะนา มากาเซ็ง
63153025410 นางสาวณัฐิดา อุไรรัตน�
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63153025411 นายเดะเลาะห� ปาโฮCะ
63153025412 นายพัฒนะ เครือนาค
63153025413 นางสาวมัสลิญา ดือรือยา
63153025414 นางสาวภัทธสุดา สอนสาป
63153025415 นางสาวอารีนา สามะ
63153025416 นายสุริยะ นิภิรมย�
63153025417 นางสาวกชกร ไชยสงคราม
63153025418 นางสาวชวัลกร ไทยกลาง
63153025419 นางสาวเจนจิราภรณ� ไชยชนะ
63153025420 นายวงศกร ปานสังข�
63153025421 นางสาวนิมารีนี เจCะ
63153025422 นางซูไฮลา มณวิจิตร
63153025423 นายประเสริฐ กาญจนะแก7ว
63153025424 นางสาวฮาลีเมาะห� อาบูบากา
63153025425 นางสาวรชนี วิวรรธนโรจน�
63153025426 นางสาวลิต7า มณี
63153025427 นางสาวฮัลวา กาเหร็มกา
63153025428 นางสาวศันสนีย� จิตราวุธ
63153025429 นางสาวสุไฮลา หมานเหล็บ
63153025430 นางสาวอนัญญา แตงน7อย
63153025431 นางสาวฐิติมา ศรีไชย
63153025432 นางสาวเกตุสุดา พงษ�นุรักษ�
63153025433 นางสาวสุวนันท� จันหุณีย�
63153025434 นางสาวรอฮานา ฮะห�
63153025435 นางสาวนาเดียร� หะยีเลาะ
63153025436 นางสาวกัญญาภัค อนุราช
63153025437 นางสาวเอมฤทัย มิตรกูล
63153025438 นางสาวอัจจิมา สะเมCาะ
63153025439 นางสาวกาญจนา ชอบแต$ง
63153025440 นางสาวชนกกานต� สวัสดิรักษา
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63153025441 นางสาวกิตติมา แสงงาม
63153025442 นางสาวมณีรัตน� เพ็ชรวงศ�
63153025443 นายกิตติพงศ� นิลเพ็ชร�
63153025444 นางสาวชุดารัตน� แก7วประดิษฐ�
63153025445 นายภรภัทร นนท�พจี
63153025446 นางสาวชเนตตี แก7วสุขศรี
63153025447 นางสาวสมฤทัย โดยวิริยสกุล
63153025448 นางสาวนฤมล คําสุวรรณ
63153025449 นางสาวเกศกนก พรมสุข
63153025450 นางสาวอาดีบCะห� แวกาจิ
63153025451 นางสุภาพร บิลหมูด
63153025452 นายไซฟุดดีน อูมา
63153025453 นางสาวนัทรียา ยะมาแล
63153025454 นางสาวต$วนซูรีฮา จูนิ
63153025455 นางสาวอัญชญา มรรคาเขต
63153025456 นายพรพิทักษ� ขุนชุม
63153025457 นางสาวกัศมา สมานสุหลง
63153025458 นางสาวนฤมล เที่ยงแท7
63153025459 นางสาวชนกกานต� พนลาวัณย�
63153025460 นางสาวธนัชพร ทองสม
63153025461 นางสาวนิศารัตน� ขุนแก7ว
63153025462 นางสาวนารีมาลย� ดือราเซะ
63153025463 นางสาวอุไรวรรฬ แก7วมณี
63153025464 นางสาวสุดารัตน� หมัดประดิษฐ�
63153025465 นางสาวตัสมีรา ดูดิง
63153025466 นายซานูดิน มะยูโซCะ
63153025467 นางสาวปฏิญญา ฆาเราะ
63153025468 นายอาลีฟ หะยีสาและ
63153025469 นางสาวบุษรา แซ$เย$า
63153025470 นางสาวอัมรีนา แวสะมาแอ
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63153025471 นางสาวพัทธมน แซ$เก7า
63153025472 นางสาวโนรีซัน บินสะอิ
63153025473 นายปรUฺญญา เจริญกุล
63153025474 นางสาวปภา วดี สุว ลักษณ� 
63153025475 นางสาวสุพัชฌา ขวัญเกลี้ยง
63153025476 นางสาวสุพรรณี สุขทอง
63153025477 นายพงศ�ภัค ธัญญาบาล
63153025478 นางสาวนุชนาถ อังวรพิพัฒน�
63153025479 นางสาวอาอีซะฮ� กอและ
63153025480 นายธีรศักด์ิ บินมูซอ
63153025481 นางสาวโนไอนี สนิ
63153025482 นางสาวสูมัยยCะ ยะดารอ
63153025483 นางสาวนุฮายาตี ยานีระ
63153025484 นางภัทราณี ศรีลาภ
63153025485 นางสาวมัซนา เฮงยามา
63153025486 นายโอมาน บุญลาภ
63153025487 นางสาวนูรีซา ปะดอ
63153025488 นางสาวมารีวัลย� นํายูรี
63153025489 นางสาวศิรัญญา ยามาลูดิง
63153025490 นางสาวขวัญทิพย� ภูวดลรังสรรค�
63153025491 นางสาวภาวิดา ละเอียด
63153025492 นางสาวอลิสา ปะสู
63153025493 นายภูรินท� อินทราช
63153025494 นางสาวชนม�นิภา อมรสรเดช
63153025495 นางสาวซุไฮนี ลาเตCะ
63153025496 นายอภิชาติ เศรษฐสุข
63153025497 นางสาวซากีนา เจะเลาะ
63153025498 นางสาวสุกัญญา สงดํา
63153025499 นายพลวัฒน� นารีหวานดี
63153025500 นางสาวภัชฎาวรรณ เสนากัสปK
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63153025501 นางสาวกนกภรณ� ผ$องสุวรรณ
63153025502 นางสาวโรไวดา ฮายีสาเมาะ
63153025503 นายพิสิฏฐ� บุญไฝ
63153025504 นางสาวต$วนซูรีนา นิแลเมCาะ
63153025505 นางสาวญาดา นวลขวัญ
63153025506 นายเถกิงพงศ� หนูมาก
63153025507 นางสาวจุฑาทิพย� ต้ินหนู
63153025508 นางสาวมาซนี จะปะกิยา
63153025509 นายยุสรี เฆดา
63153025510 นางสาวอุไรรัตน� บุญนวล
63153025511 นางสาวอามีเนาะ สะมะแอเจCะมะ
63153025512 นางสาวอรนุช ไชยแพทย�
63153025513 นางสาววัลนิดา แซ$โค7ว
63153025514 นางสาวฮายาตี ดาโอCะ
63153025515 นางสาววาสนา สูงสุด
63153025516 นางสาววนิดา บาเน็ง
63153025517 นางสาวกฤติยา มุสิกชาติ
63153025518 นางสาววรรณิกา เขียวจู
63153025519 นางสาวเมวิยา หาสกุล
63153025520 นายมัสลัน ดาหะมิ
63153025521 นายสหภาคย� สุดสาย
63153025522 นางจรัญญา เส7งอิ่ม
63153025523 นางสาวพอตีเมาะ กือนิ
63153025524 นายเกษมสันต� อนุกูล
63153025525 นางสาวกานต�ธิดา ศรีบริรักษ�
63153025526 นางสาวธนภรณ� พรหมโลก
63153025527 นางสุไลพร ลามาก
63153025528 นางสาวดาหวัน ประวรรณเน
63153025529 นายสมชาย อาดํา
63153025530 นางสาวพัตราภรณ� พิทักษ�เสรีธรรม
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63153025531 นางสาวอธิตา สืบสาย
63153025532 นายรูสันคาร� บาซอสิดิก
63153025533 นายซาการียา กาเดร�
63153025534 นางสาวพีรณัฐ เลิศชัยพัฒนกุล
63153025535 นางสาวนูรีดา กะลูแป
63153025536 นางสาวกามีละห� ดาหะมิ
63153025537 นายกนกพล เพชรสุก
63153025538 นางสาวมันทนีย� สังข�แก7ว
63153025539 นางสาวเสาวภาคย� เตส$วน
63153025540 นางสาวแวตอฮีเราะ กูนา
63153025541 นางสาววัลยา กาญจนรัตน�
63153025542 นางสาวอาทิตยา ขุนภิบาล
63153025543 นางสาวตัสนีม เบ็ญจลักษณ�
63153025544 นางสาววิไลพร ไกรเทพ
63153025545 นางสาวบุษกร ทองศรี
63153025546 นางสาวรอมละห� ลุกะนุ
63153025547 นางสาวซารีแซ อาแว
63153025548 นางสาวอรอุมา ทองอ$อน
63153025549 นายธมลวรรณ แก7วกลับ
63153025550 นางสาวโชติรส ขุนทองจันทร�
63153025551 นางสาวพาอีซะ ยีปาโละ
63153025552 นายชูเกียรต์ิ สุวรรณ�
63153025553 นางสาววิภารัตน� คุณพาที
63153025554 นางสาวนรวีร� รัตนภู
63153025555 นางสาวอ7อยทิพย� เมืองทอง
63153025556 นางสาวสุธิสา เพ็ชรมณี
63153025557 นายอิทธิพัทธ� ก้ิมเจ้ียม
63153025558 นางสาวทUักษอร ลาเตะ
63153025559 นายรณชัย บุญกาญจน�
63153025560 นางณิชฤชา รองเลื่อน

หน7า 852 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153025561 นางสาวเกวลิน ช$วยจันทร�
63153025562 นางสาวฟ5ตรีนา อาลี
63153025563 นางสาวร สนีย� หวันยาหวา
63153025564 นางนาฏอนงค� ขาวผ$อง
63153025565 นางสาวขนิษฐา คงทน
63153025566 นางสาวนาซูฮา แมเราะ
63153025567 นางสาวฟ5รดาวส� สาราบรรณ�
63153025568 นางสาวรูซีลา ยูโซCะ
63153025569 นายอรรถพงศ� ศักนา
63153025570 นางสาวอามานี ตาเยะ
63153025571 นายรัชนาท ไชยศร
63153025572 นายประจักษ� จีนเมือง
63153025573 นายอนิรุจน� สมบูรณ�
63153025574 นางสาวธิดารัตน� ประพันธ�
63153025575 นางสาวอลิสา บิสนุม
63153025576 นางสาวรูวัยดา แลเยCาะ
63153025577 นางสาวนูรีซัล ยูโซะ
63153025578 นายพีรธัช นวลศรี
63153025579 นายสวิตต� ศิริอนันต�
63153025580 นายวิทยา สุวรรณชาตรี
63153025581 นางสาวอาแอเสาะ บือราเฮง
63153025582 นางสาวกุลวรา วิลาทร
63153025583 นายสกลกร อามาตมนตรี
63153025584 นายณัฐวุฒิ ยอมเต็ม
63153025585 นางสาวรอซีดCะ ขุนพิบูลย�
63153025586 นางสาวธาดารัตน� แผ$เผื่อ
63153025587 นางสาวกามีหลCะ อับดุลลาติฟ
63153025588 นางสาวชวนใจ บุญสุข
63153025589 นางสาวอามีนา สาและ
63153025590 นางสาวจัสมิน มานีอาเหล็ม
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63153025591 นางสาวนันทิยา สุวรรณรัตน�
63153025592 นางสาวพรพิมล ถึงด7วง
63153025593 นางสาวศศิชา แซ$ลิ่ม
63153025594 นางสาวยาสมีน แสแม
63153025595 นายอาบิด สาเมCาะ
63153025596 นายอนุพงศ� คงธนธรรมกุล
63153025597 นางสาวพรกนก กาญจนเพ็ญ
63153025598 นายกิตติศักด์ิ มงเล$ห�
63153025599 นางสาวณัฐณิตา โชติธรรมโม
63153025600 นางสาววรรณนีย� มหินทราภรณ�
63153025601 นางสาวนารถลดา สุวรรณรัตน�
63153025602 นางสาวชลลดา สุวรรณวงศ�
63153025603 นางสาวสุนิษา เขียวเจริญ
63153025604 นางสาวเมษินี อินทอง
63153025605 นางสาวขวัญ ชนก เสาชัย 
63153025606 นางสาววริศรา คงมี
63153025607 นางสาวพิมพ�นารา พิสุทธิพันธุ�
63153025608 นายพริษฐ� คงศิริ
63153025609 นายธีรสิทธ์ิ อาตตันตรา
63153025610 นายซูลกิฟลี จิ
63153025611 นายณัฐจักร� สกุลธนา
63153025612 นางสาวสุนิสา ลูกหวาย
63153025613 นางสาวกาสมัส แวนาแว
63153025614 นางวันทนีย� ยามาลี
63153025615 นางสาวสริตา มรรคาเขต
63153025616 นางสาวอัสมะฮ� มะลี
63153025617 นางสาวจันจิรา ศรีราช
63153025618 นายณัฐพันธ� บุญเนียม
63153025619 นายกิตติศักด์ิ รัตนคํา
63153025620 นางสาวอามีเนCาะ คนางอ
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63153025621 นายศุภวัฒน� นกคง
63153025622 ว$าที่ร.ต.สมชาย อะบูมะสอ
63153025623 นางสาวสุไรณีย� มะเซ็ง
63153025624 จ$าสิบโทวัชรพร ทองร$วง
63153025625 นายรอหีม เกปDน
63153025626 นางสาวอาดีละห� หะยีอับดุลเลาะ
63153025627 นางสาวอินตีลา หะยีดือราแม
63153025628 นางสาวนารีญา อาดจร
63153025629 นายปฐมพร ศรีนวลขาว
63153025630 นางสาวเมธินี หลงหัน
63153025631 นายชาญณรงค� จันทร�แก7ว
63153025632 นางสาวพรรณิตา หนูแปSน
63153025633 นายตรัภพ เกตแก7ว
63153025634 นายนทีธร สุขะบุญพันธ�
63153025635 นางสาวกันยารัตน� ไชยดํา
63153025636 นางสาวนภเกตน� เพชรสลับแก7ว
63153025637 นางสาวปรียานุช สุวรรณกาญจน�
63153025638 นางสาวสุพิชชา นพจนสุภาพ
63153025639 นางสาวชิภากร จันทร�ชีระ
63153025640 นางสาวกูรุจชิดา มานีกามัน
63153025641 นางสาวทรายขวัญ สุวรรณมณี
63153025642 นางสาวสุรางคณา สุขแก7ว
63153025643 นางสาวชุติมน ชํานาญเนียม
63153025644 นายกฤษฎา ทรงสังข�
63153025645 นางมลิวัลย� แสงหิรัญ
63153025646 นางสาวจินดานุช อุบลรังสีกุล
63153025647 นางสาวปวีณา สงนุ7ย
63153025648 นางสาวสุไฮดา สือแม
63153025649 นางสาวฟาตีฮะห� สาแม
63153025650 นางสาวนูรุสมีนี อาแว
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63153025651 นางสาวสาวิกา เกษรักษ�
63153025652 นางสาวซาฮาร$า บินหะ
63153025653 นางสาวธนัชญา เทพรินทร�
63153025654 นางสาวบัลกีส สอหีม
63153025655 นางสาวสุดาพร ทองเกลี้ยง
63153025656 นางสาวมณฑิรา เพ็ชรบูรณ�
63153025657 นางสาวนพมาศ หวังวัฒนะหิรัญ
63153025658 นายณัฐพล พลผอม
63153025659 นายธัญพิสิษฐ� อาลีลาเตCะ
63153025660 นายเธียรธวัช คณะทอง
63153025661 นางสาวนิรนาท นิสะนิ
63153025662 นางสาวขวัญแก7ว คงแก7ว
63153025663 นางสาวรจนา รักษาธรรม
63153025664 นางสาวปานรวี จูใจแจ$ม
63153025665 นางสาวนูซีลา ก$อเก้ือ
63153025666 นางสาวกฤติยา นิ่มวุ$น
63153025667 นางสาวเยาวลักษณ� แก7วสีทอง
63153025668 นางสาวกมลลักษณ� วราภรณ�
63153025669 นางสาวเนติมา มากชูชิต
63153025670 นายอภิวัฒน� พรหมจันทร�
63153025671 นางสาวนุสรา อุรามา
63153025672 นางสาวฐานิชยา เหลือนุ$นขาบ
63153025673 นางสาวนูรฮายาตี หมู$อําหมัดยู$โซะ
63153025674 นางสาวมาริษา โสะดํา
63153025675 นายจักรธร สิงห�มณี
63153025676 นางสาวปรียาภรณ� ไกรสรคุฑายุทธ�
63153025677 นางสาวอัญมณี นัคราเคล
63153025678 นางสาวปานทิพย� ขุนทอง
63153025679 นายธนกร บริพันธ�
63153025680 นางสาวจิราพัชร ทองสว$าง
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63153025681 นางสาวนุสรี หลังยาหน$าย
63153025682 นางสาวกาญจนา หมัดตะทวี
63153025683 นายฏอฮา ฤทธ์ิสาคร
63153025684 นางสาวฮUัซวาณUี ปูซู
63153025685 นางสาวรุ7งกาญจน� นิลจันทร�
63153025686 นายบุญล7อม ชิดเชื้อ
63153025687 นางสาวสกุลรัตน� เลี่ยนกัตวา
63153025688 นางฮาหยาด บูนํา
63153025689 นางสาวพิชญากร ชูมณี
63153025690 นางสาวพัชราภา ไชยมณี
63153025691 นายสันติลักษณ� เถาทอง
63153025692 นายทศพร คงชูดวง
63153025693 นางรัตนา ด7ามทอง
63153025694 นางสาวตอยีบะห� ยะยือริ
63153025695 นางสาวนูรีฮะ ยามา
63153025696 นางสาวอุษาพร จันทัน
63153025697 นางสาวศรันยา ทองญวน
63153025698 นางสาวป5ยะเนตร สุขมี
63153025699 นางสาวละออ ศรีสุข
63153025700 นางสาวหัทยา จันเจริญ
63153025701 นางสาวมาเรีย ยามิง
63153025702 นางสาวเมธาวี จันทร�คง
63153025703 นางสาวภัทราภรณ� ไชยปุย
63153025704 นายมุสตารี มะ
63153025705 นางสาววีร�ธิมา แซ$เลื่อง
63153025706 นางสาวฮานีฟา บินปะบู
63153025707 นางสาวสุณิสา อาชาฤทธ์ิ
63153025708 นางสาวโชษิตา อังศุภานิช
63153025709 นายดียาอุลเราะห�มาน จะปะกียา
63153025710 นางสาวจุฑารัตน� วิจิตรโล$ห�
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63153025711 นางสาวอาภาพร ช$วยเสน
63153025712 นางสาวอัญชิสา ชุมทอง
63153025713 นางสาวเขมาภรณ� ขันเงิน
63153025714 นางสาวป5ยรัตน� ขําเกลี้ยง
63153025715 นางสาวซูไรดา พงษ�พยัฆ
63153025716 นางสาวโสภาวดี อินจันทร�ศรี
63153025717 นางสาวสิริยาภรณ� แก7วรักษ�
63153025718 นางสาวสมใจ ชูชนะ
63153025719 นางสาวเปมิกา มะธิเกาประ
63153025720 นางสาววรนุช ฤทธ์ิโต
63153025721 นางสาวจินต�ศุจี อารีวรกุล
63153025722 นายอับดุลการิม โตCะแวมะ
63153025723 นางสาววันดี สามารถ
63153025724 นางสาวณัฐมา นิลล7วน
63153025725 นางสาวโซเฟHย หะหมัด
63153025726 นางสาวกรวลัย ชุมวงศ�
63153025727 นางสาวนายูวา มฮํามัดอาลี
63153025728 นางสาววรรณวิภา ณ วาโย
63153025729 นางสาวณหทัย ศรียะพันธุ�
63153025730 นางสาวเมนิกาน� หน$อสกุล
63153025731 นางสาวภัทรวดี ไชยรัตน�ทอง
63153025732 นางสาวอาลิสา หมัดหลี
63153025733 นางสาวซูไรยา อีสามะ
63153025734 นางสาวจุฑามณี วรรณรัตน�
63153025735 นายสิทธิชัย ขุนทอง
63153025736 นางสาวฮามีดCะ นาพี
63153025737 นางสาวนุรฟHรดาวส� สาเมาะ
63153025738 นายอักรอม หะสาเมาะ
63153025739 นายอภิมุข ศรีอําภรณ�
63153025740 นายอัฐนัย ดวงเพชร

หน7า 858 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153025741 นางสาวธัญสินี สุดทองคง
63153025742 ว$าที่ร7อยตรีรุสลี มาดีโมง
63153025743 นางสาวปาริฉัตร เพ็ชรกาศ
63153025744 นางสาวณัฐวดี หิรัญคช
63153025745 นางสาวอรทัย หนูด7วง
63153025746 นายซุลวัน มาหะมะ
63153025747 นางสาวมณฑา มัคโช
63153025748 นางสาวรัชชา ทองฤทธ์ิ
63153025749 นายภูมิรพี อินทมณี
63153025750 นางจิตติมา จรจะนะ
63153025751 นางสาวอาอีเสาะ โตะโยะ
63153025752 นางสาวอาริทา เบ็ญละโตCะ
63153025753 นายกิติทัต สังข�ทอง
63153025754 นายฤทธิรงค� สุวรรณกาญจน�
63153025755 นางสาววลัยพร หัศพงศ�
63153025756 นางสาวอารียา บิลสัน
63153025757 นางสาวเนาวนิตย� ดวงศรี
63153025758 นางสาวอามีนา มะตาเห
63153025759 นางสาวพัชรภา วีระพงศ�
63153025760 นางสาวขวัญจิรา พระไชยบุญ
63153025761 นายโยธิน วานิชย�สาส�น
63153025762 นายพัชรพงศ� เพ็ญจํารัส
63153025763 นางสาวธนพร เพ่ิมศักด์ิ
63153025764 นางสาวนูรีฮาน เจะอาแซ
63153025765 นางสาวอารดา เหลาะเหม
63153025766 นางสาวอาซียะฮ� บาสอลอ
63153025767 ว$าที่ ร.ต.นพนนท� พันธุ�เกตุ
63153025768 นางฮาลาวียCะ มะนาแซ
63153025769 นางสาวก่ิงแก7ว ขวัญเทียร
63153025770 นางสาวรณิชาภัทร ไชยขันธ�
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63153025771 นางสาวศิริพร วงศ�สวัสด์ิ
63153025772 นายอรรถพล วิชัยดิษฐ�
63153025773 นางสาวยุวดี ศรีนพรัตน�
63153025774 นางสาวนุชจินา เหยดอีน
63153025775 นางสาวเย็นฤดี วรรณวงค�
63153025776 นางสาวนูรฮูดา วาเฮง
63153025777 นางสาวฟาตอนะห� โตะนาฮุง
63153025778 นายฤทธิชัย หนูสอน
63153025779 นางสาวณัฏฐณิชา เลิศภักดีวงศ�
63153025780 นางสาวนิภาวรรณ แก7วสิ้นสุด
63153025781 นายเอกธนวิทย� สุระพันธ�
63153025782 นางสาวตัยยีบะห� หาสุด
63153025783 นายซัมซูดิน มามะ
63153025784 นางสาวเจนจิรา ขาวแก7ว
63153025785 นางป5ยะดา ทองหนู
63153025786 นางสาวสาวิณีย� ณ พัทลุง
63153025787 นายวิกรานต� บุญพรานชู
63153025788 นางสาวมนสิชา ชุติกาญจน�พร
63153025789 นางสาวธวัลหทัย สุวรรณอําพร
63153025790 นางสาวชุติกาญจน� เหมหมัน
63153025791 นางสาวศุณิสา คงพรหม
63153025792 นายปฏิพล ธรรมโชติ
63153025793 นางสาวยุวดี ปานสิทธ์ิ
63153025794 นายออโต7 พุฒเมือง
63153025795 นายอาบาส หะยีหามะ
63153025796 นางสาวกรรณภิรมณ� ยศกิจ
63153025797 นางสาวฟารีดCะห� เจCะเดร�รากี
63153025798 นางสาวจันทร�ทิพย� ชนะสัตย�
63153025799 นางสาวลักขณา ชุมวิโรจน�
63153025800 นางสาวสุทธิดา เจริญฤทธ์ิ
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63153025801 นางสาวมฤคมาศ จันทร�แก7ว
63153025802 นางสาวสุนิษา ศรีจันทร�ทอง
63153025803 นายทัศณภัคร ดีดาษ
63153025804 นางสาวนูรฮาณีฟาร� ตันยีนายู
63153025805 น.ส.ศศิวิมล ทองสม
63153025806 นางสาวสุนิตา สุมาฮัน
63153025807 นางสาวสุวิมล จันทร�ขุน
63153025808 นางสาวอารีนา กูโน
63153025809 นางสาววรัญญา ณะรังษี
63153025810 นางสาวนาฏยา แหละหมัด
63153025811 นางสาวนูรีดา สากิกา
63153025812 นางสาวซัลมี สาและ
63153025813 นางขวัญพร เพ็ชรทอง
63153025814 นางสาวรัตนาภรณ� พลศร
63153025815 นายศุภณัฐ นาคบรรพต
63153025816 นางสาวซานีต7า สูสัน
63153025817 นางสาวฑิตฐิตา บุญมาศ
63153025818 นางสาวสาเราะ บิลโตะแหละ
63153025819 นางสาวธนกาญจน� สงเดช
63153025820 นางสาวณัฎฐนัญ ดําช$วย
63153025821 นายธนธรณ� สวัสด์ิทวี
63153025822 นางสาวธนิตา แซ$ชี
63153025823 นางสาววันดี ป5ยะวรรณ
63153025824 นางสาวละออง มุสิกรังสี
63153025825 นายณัฐพงศ� บิลยะแม
63153025826 นางสาวเบญจรัตน� จันทรชิต
63153025827 นายอันวา สะหะ
63153025828 นางสาวสิริวรรณ ดําแก7ว
63153025829 นายธีรวัฒน� ทองเมือง
63153025830 นางสาวมัญชรี รัตนวรรณ�

หน7า 861 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153025831 นางสาวพชรนนท� พุทธชาติ
63153025832 นางสาวชลธิชา บีแตบูแล
63153025833 นายอัสรี อนันตนุกูลวงศ�
63153025834 นางสาวอนงค�นาฏ ศิริรักษ�
63153025835 นางสาวฮานีฟฟะห� กะลูแป
63153025836 นางสาวเกษกนก ครอบเเก7ว
63153025837 นายกฤดิพล ทองมา
63153025838 นายณัฐวุฒิ ทองปาน
63153025839 นางสาวศิรารัตน� เมืองสง
63153025840 นางสาวจิราวรรณ นานช7า
63153025841 นางสาวกัลยาพร เก้ือสกุล
63153025842 นายธนภัทร เก้ือคลัง
63153025843 นางสาวตัสนีม ซามัน
63153025844 นางสาวนูรีตา อีแต
63153025845 นางสาวธัญญารัตน� มณีเจริญ
63153025846 นางสาวธัญญลักษณ� กุลณรงษ�
63153025847 นางสาวนิรมล ชูชื่น
63153025848 นางสาวนิศานาถ ยอดจตุการ
63153025849 นายกันตพงศ� คงกระพันธ�
63153025850 นายอนัส ตาเยะ
63153025851 นางสาวนูรีดา สาและ
63153025852 นายซัยฟุดดีน หะยีดีแม
63153025853 นางสาวกัญญารัตน� ณภากูล
63153025854 นางสาวเพลิญใจ กาเลี่ยง
63153025855 นายสุธี ศิริภักดี
63153025856 นางสาวเสาวลักษณ� ชูตรัง
63153025857 นางสาววริษฐา มะลิแก7ว
63153025858 นางสาวรุสนี บือนา
63153025859 นางสาวโรสโนรี วาเย็ง
63153025860 นางสาววชิราภรณ� ปานมี
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63153025861 นางสาวศิริรัตน� คงเย็น
63153025862 นางสาวศุทธินี ทองเบ็ญญ�
63153025863 นางสาวกานต�ดาวดี เรืองเดช
63153025864 นางสาวชลลดา สุขภิญโญ
63153025865 นางสาวยามีฮัน สาแม
63153025866 นางสาวอุมาพร ชูมณี
63153025867 นายอัครพงศ� สายแก7ว
63153025868 นางสาวอิหซาน อับดุลลาเตะ
63153025869 นางสาววลัยพร นวนนิ่ม
63153025870 นายรัตนศักด์ิ จันทรัตน�
63153025871 นายณฐพล ทิมพวงทอง
63153025872 นายนพรุจ ทองทวีวรดี
63153025873 นางสาวเสาวลักษณ� มะแซะมะ
63153025874 นางสาววรรณภา คงเพชร
63153025875 นางสาวร$มเกล7า จําปา
63153025876 นายนิยามิน เจCะเลาะ
63153025877 นางสาวขวัญชนก ชายสงค�
63153025878 นายชวพัฒน� กังวานธํารง
63153025879 ว$าที่ร7อยตรีหญิงพิมพ�มณี แก7วใหญ$
63153025880 นางสาวนฤมล จันทรัตน�
63153025881 นางสาวซารีตา กูลูแว
63153025882 นางรอซีดะห� บิง
63153025883 นางสาวมาเรียม อาลีราฮีม
63153025884 นายอับดุลเราะห�มาน เจCะอาแว
63153025885 นางสาวธิดามาศ หีมสุวรรณ
63153025886 นายรัตนชัย ตุนละนิตย�
63153025887 นางสาวณัฎฐธิดา ช$วยแดง
63153025888 นางสาวยาสะมิน หมานระเด็น
63153025889 นางสาวธัญวรัตน� เสถียรมงคล
63153025890 นางสาวเจนจิรา อุ$นเวสสกุล
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63153025891 นางสาวสุชานันท� แก7วจันทร�
63153025892 นางสาวสิริมา พรหมสุข
63153025893 นายศุภชัย เถาถวิล
63153025894 นางสาวเฟWXองนภา เรืองวรรธนะ
63153025895 นางสาวเพ็ญนภา บุญสนอง
63153025896 นางสาวจิตรลดา จิตรสุข
63153025897 นางสาวภัณฑิรา แก7วสังข�
63153025898 นางสาวป5ยนุช สังข�น7อย
63153025899 นางสาวอรยา บิลเหล็บ
63153025900 นางสาวกฤษติกา พุ$มสุวรรณ
63153025901 นางสาววรรณนิศา อุ$นคง
63153025902 นางสาวปราณี หลีด7วน
63153025903 นางสาวจีรวรรณ� ราชสาลี
63153025904 นางสาวสิรินาถ งามกาละ
63153025905 นายสุริชัย ณรงค�ฤทธ์ิ
63153025906 นางสาวศุภรัตน� สังข�ทอง
63153025907 นางสาวสุกัญญา บุญปDญญา
63153025908 นายคุณานันท� ชูเพชร
63153025909 นางสาวอารีรัตน� สังข�ปลอด
63153025910 นางสาวจุฑารัตน� บุญเรือง
63153025911 นางสาวฟาดีละ แกสมาน
63153025912 นางสาวนภัทร ภักดีกิตยาภรณ�
63153025913 นายวรรธนัย เหมือนเจริญ
63153025914 นางสาวรวิวรรณ สังข�ทอง
63153025915 นางสาวปDทมาภรณ� ใกล7คีรี
63153025916 นางสาวสุประวีณ� ดวงภักดี
63153025917 นางสาวนภัสสร การกรณ�
63153025918 นางสาวปาลิตา สอนทอง
63153025919 นางสาวฟ5ตรี ป5
63153025920 นางสาวพัชรนันท� แต7มแก7ว
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63153025921 นางสาวจิระวดี ปานเทวัญ
63153025922 นายพิพัฒน�พงศ� โตCะหมอ
63153025923 นางสาวกมลชนก ฤทธิเดช
63153025924 นายอรรถพล สงมา
63153025925 นางสาวปวีร�นภัส แก7วดี
63153025926 นางสาวมุมีนะห� บือแน
63153025927 นางสาวสุวพิชญ� สังข�ชุม
63153025928 นางสาวซูฟHยา เจCะหะมะ
63153025929 นายอัลฮา กาเดร�
63153025930 นางสาวชาริณี บิลหีม
63153025931 นางสาวขนิษฐา ทองขาว
63153025932 นายกษิด์ิเดช อยู$ประเสริฐ
63153025933 นางสาวชลดา สังข�เอียด
63153025934 นางสาวภารวี ทองอร$าม
63153025935 นายมนชาติ วงศ�สุวรรณ
63153025936 นางสาวชุตินธร ศรีใส
63153025937 นางสาวมารีนา มะยูโซCะ
63153025938 นางสาวปภาวดี ชูบุญทอง
63153025939 นายทศพร สุทธิฉายา
63153025940 นายอัมรันต� กุลยดิเรก
63153025941 นางสาวกนกวรรณ เพชรชนะ
63153025942 นางนิตยา เวทมาหะ
63153025943 นางสาวอาอีซCะห� การีอูมา
63153025944 นางสาวอภิวรรณ ใจสว$าง
63153025945 นางสาววิกานต�ดา สงสว$าง
63153025946 นางสาววิไลลักษณ� นUุยผุด
63153025947 นางสาวนราสินี ถ่ีถ7วน
63153025948 นางสาวพรพิมล วุธรา
63153025949 นางสาวชวินดา จันทรัตน�
63153025950 นายชูเกียรติ กล7าศักดา
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63153025951 นางสาวนัยนา บุญพรม
63153025952 นางสาววิกาญดา สงนุ$ม
63153025953 นางสาวนิตยา ชูย้ิมพานิช
63153025954 นางสาวกาญจนา อุลมัย
63153025955 นายบดินทร� ศิริรักษ�
63153025956 นายธนดล อารีวัฒนา
63153025957 นางสาวกรกนก ราชสีห�
63153025958 นางสาวศศินา ขํานุรักษ�
63153025959 นางสาวอิชญา โกศัยยะ
63153025960 นางสาวอฐิตยา พรหมสวัสด์ิ
63153025961 นายณพงศธร อิสสราวงศ�
63153025962 นายศาศวัต ลอยวิสุทธ์ิ
63153025963 นายธันยบูรณ� อินทโกษี
63153025964 นางสาวกุลลัดดา เพ็ชร�หวล
63153025965 นางสาวนูรียะ เจะมะ
63153025966 นายปกิต ฤทธ์ิมนตรี
63153025967 นางสาวอิงดาว สินทวี
63153025968 นายศราวุธ ประธานทรง
63153025969 นางสาวลักคนา โพธฺUUชื่น
63153025970 นางสาวซีตีอามีรา ยูโซCะ
63153025971 นางสาวลิต7า ไกรวรรณ
63153025972 นางสาวจิราพร หว้ันเส7ง
63153025973 นางสาวอรสรา บุญเจริญ
63153025974 นางสาววิระภรณ� จันทรังศรี
63153025975 นางสาวเปมิกา ช$วยหมู$
63153025976 นางสาวพรลภัส กาญจนภักด์ิ
63153025977 นายรุสลาม มะตีเยาะ
63153025978 นางสาวสุภาภรณ� ระน7อม
63153025979 นางสาวสาลินี เเก7วขวัญ
63153025980 นางสาวจันทกานต� หม่ืนหนู
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63153025981 นางสาวพรรณชิยา ภู$พงศ�ประพันธ�
63153025982 นางสาวกอรีเหยCาะ มะเด็ง
63153025983 นางสาวสมฤดี บุญเรือง
63153025984 นางสาวพรศิริ นิชานนท�
63153025985 นางสาวออมทรัพย� จินดาดํา
63153025986 นายณัฐวุธ ซุ$นสั้น
63153025987 นางสาวดารินา เตบสัน
63153025988 นางอัมชาดา เปาะกือนิ
63153025989 นางสาวรัชวรรณ รัตนรุ$ง
63153025990 นายจตุรพล ขวัญแก7ว
63153025991 นายจงลักษณ� คงทอง
63153025992 นางสาวธีราภรณ� เกตุทอง
63153025993 นางสุภลักษณ� ทองศรีนุ$น
63153025994 นางสาวญาณิศา คงดี
63153025995 นางสาวญาดา ไชยสุวรรณ
63153025996 นางสาวพอใจ อินทรสมบัติ
63153025997 นางสาวฟDตนีน เมาะมูลา
63153025998 นางสาวปางรัก ไข$รอด
63153025999 นางสาวนารีมาน หะยีอาแว
63153026000 นางสาวอามีนา จะปะกิยา
63153026001 นางสาวซูไฮลา ดาโอะ
63153026002 นางสาวภารีนา แดสา
63153026003 นางสาวนุรฮีดาวาตี เจะซอ
63153026004 นายวรสิทธ์ิ สุวรรณชาตรี
63153026005 นางสาวสุทธิดา ขุนล่ํา
63153026006 นางสาวโสภิดา พูนทอง
63153026007 นางสาวไซนะ มะรือสะ
63153026008 นางสาวไซนับ ตาเยะ
63153026009 นางสาวมุกดา เพ็ชรสุวรรณ�
63153026010 นางสาวกนกวรรณ� ลัทธิธรรม
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63153026011 นางสาวนูรีละห� เดจิ
63153026012 นางสาวสิรินภา คงขาว
63153026013 นายเบญจพล ภู$รุ$งฤทธ์ิ
63153026014 นางสาวปDฏฐิการณ� ดิษร
63153026015 นายอิสมาแอล หอมกลิ่น
63153026016 นายศรัญZู ศรีหม$าน
63153026017 นางสาวนฤมล แก7วเกลี้ยง
63153026018 นายพงศกร พันธุ�วิกย�การ
63153026019 นางสาวรุสนีดา แซะอามะ
63153026020 นายพริษฐ� รัตนะ
63153026021 นางสาวสายฝน อินทะจักร
63153026022 นางสาวอัสมา เหมหีม
63153026023 นายฐาปนา เอกอัจฉริยา
63153026024 นางสาวอําไพจิตร เหมวิเชียร
63153026025 นางสาวธันยาภรณ� รอดสกุล
63153026026 นายศรัณย�ภัทร เพชรรักษ�
63153026027 นางสาวอัจฉราภรณ� ใจซ่ือ
63153026028 นางสาวเฉลาลักษณ� แซ$ชี
63153026029 นายจารุกิตต์ิ จิตรตรง
63153026030 นางสาววาธิญา ลักษณะวงค�
63153026031 นางสาวกอรีอะห� ดอเลCาะ
63153026032 นางสาวกนิษฐา บุญส$ง
63153026033 นางสาวญาณิศา ทองศรีขาว
63153026034 นางสาวกาญนิกา เพ็ชรอ$อน
63153026035 นายมะไซดี ดอเลาะ
63153026036 นางสาวนูรีดา กาเกาะ
63153026037 นางสาวมนัสนันท� เชื้อบุญ
63153026038 นางสาวแวเดียวาตี แวสะแลแม
63153026039 นางสาวอรพรรณ จิหละ
63153026040 นางสาวยศภัทร รัตนฺพันธ�
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63153026041 นายวุฒิภัทร พลรัตน�
63153026042 นางสาวนิซาฟาวตีย� ฮะซา
63153026043 นางสาวกัลยกร เอียดจุ7ย
63153026044 นางสาวกนกวรรณ ลายทิพย�
63153026045 นางสาวไพลิน สุขคง
63153026046 นายมะหะมัดนาอิม ปHระมะลึก
63153026047 นางสาวอิสริยาภรณ� รอดกลิ่น
63153026048 นางสาวลียา เจะหลง
63153026049 นางสาวพิมพ�พิมล ทะลิทอง
63153026050 นางสาวจิราภรณ� แก7วล$องลอย
63153026051 นายอิรฟาน เปาะจิ
63153026052 นางหทัยพร ชูแสง
63153026053 นางสาวต$วนฟDตฮียะห� โตะกูบาฮา
63153026054 นางสาวณัฐชญา แก7วมณี
63153026055 นายณัฏฐ�กร บัวสม
63153026056 นายนราเทพ ไชยชนะ
63153026057 นายนาซีร ยูนุห�
63153026058 นางสาวนูรีฮัน บือแน
63153026059 นางสาวจิราพัชร ทิพยมาศโกมล
63153026060 นางสาวรุสมี ด$อลCะ
63153026061 นางสาวณิชากร ชัยศิริ
63153026062 นางสาวกนกวรรณ บิลอาหวัง
63153026063 นายพชร เทพทิพย�
63153026064 นางสาวอมรา รัฐกาล
63153026065 นางสาวอมรรัตน� ทองเสนอ
63153026066 นางสาวธิดา ธรรมสุวรรณ
63153026067 นางสาวนุสรา โสะแสะ
63153026068 นางสาววิมลพักตร� นิลคํา
63153026069 ว$าที่ร.ต.เกรียงไกร โภชนานุกูล
63153026070 นางสาวนิภาพร พรหมจันทร�
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63153026071 นางสาวอมราวดี เทพคุม
63153026072 นางสาวอรวรรณ มามะ
63153026073 นางสาวสุนิษา วงศ�กระพันธ�
63153026074 นางสาวซัลวา หะยอ
63153026075 นายจิตติณัฏฐ� ศิริยอด
63153026076 นายวีระยุทธ วัฒนะชัย
63153026077 นายธนพงศ� ไกรจร
63153026078 นายฟามีน แขวงบู
63153026079 นางสาวแวสามีลา ยูโซะ
63153026080 นางสาวอารียา หว$าหลํา
63153026081 นายณัฐวุฒิ โลหิตธาดา
63153026082 นางสาวอาอีเสาะ เตะ
63153026083 นายกูนัซรี ประกอบการคดี
63153026084 นางสาวแวหะมีดะฮ� มะแอ
63153026085 นางสาวผกาวรรณ สังขพันธุ�
63153026086 นางสาวดวงสุดา จันดารัตน�
63153026087 นางสาวอัยลดา วาโรCะ
63153026088 นางสาววิภาดา ธรรมใจ
63153026089 นางสาวศิรวรรณ หุนแดง
63153026090 นายธนพัฒน� อัครชัยพันธุ�
63153026091 นางสาวสุภาวดี มรกต
63153026092 นางสาวมลฤดี น้ําทิพย�
63153026093 นางสาวพิมพ�ชนก เพ็ชร�สองสี
63153026094 นางสาวการีหมCะ เจะเลาะ
63153026095 นายจาตุรงค� มาศเมฆ
63153026096 นางสาวดนยา ขวัญนุ7ย
63153026097 นางสาวสุธิดา สําลี
63153026098 นางสาวศุภรัตน� คงเซ็น
63153026099 นางสาวอัฟอีดาตง อาแวกะจิ
63153026100 นางจุฑาทิพย� โสภาจารย�
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63153026101 นางสาวชุติภา วงศ�สวัสด์ิ
63153026102 นางสาวจิษฎานุช แสงศรี
63153026103 นางสาวนูรฮาฟHซา มาหะ
63153026104 นางสาววาสนา หาบยุโซะ
63153026105 นางสาวปDฐมาวดี ขวัญเนียม
63153026106 นางสาวนารีรัตน� ชิณพงษ�
63153026107 นางสาวซาอาดะห� สามะอาลี
63153026108 นางสาวยาวารี นาวา
63153026109 นางสาวนาฏลดา เด$นดวง
63153026110 นางสาวนูรอัยนี หะยีดะเราะ
63153026111 นายพงศกร ฮอเจริญ
63153026112 นางสาวปDญญดา เกลี้ยงสุข
63153026113 นายหฤษฎ� สุวรรณรัตน�
63153026114 นางสาวนุชรดี ก้ิมเส7ง
63153026115 นางสาวกุลธิดา ทองเรือง
63153026116 นางสาวนภัสสร จะยะสกุล
63153026117 นางสาวซอฟะ ดอเลCาะ
63153026118 นางสาววิลาวัลย� ถ่ัวทอง
63153026119 นายบัณฑิต แซ$ลี่
63153026120 ว$าที่ร7อยตรีวรวุฒิ สอสอาด
63153026121 นางสาวจินัฐดา ชัยศิริ
63153026122 นางสาวแวอามีเนาะ แวสะแลแม
63153026123 นางสาววรรณภา ดําทอง
63153026124 นางสาวสุดารัตน� แก7วผลึก
63153026125 นางสาวสีตีฮานีซัน ยีดิง
63153026126 นางสาวชนมกานต� โพธ์ิชี
63153026127 นายจักรพันธ� แก7วมณีย�
63153026128 นางสาวรุจิรา เดชอรัญ
63153026129 นางสาวอาภัสรา ยอดทอง
63153026130 นางกัลยกร ชํานิธุระการ
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63153026131 นายชัยวัฒน� นุ$นเอียด
63153026132 นางสาวกันยารัตน� ใจใหญ$
63153026133 นางสาวสมลักษณ� สังข�สมบูรณ�
63153026134 นายอดุลย� ยะโงะมะ
63153026135 นายมูหามัดยูฮัน สาวัน
63153026136 นางสาวธณัฐสินาถ แก$นทอง
63153026137 นางสาวจิราภรณ� บุญจันทร�
63153026138 นางสาวอังคณา เหรียญรุ$งโรจน�
63153026139 นางสาวนูรียะห� มอลอ
63153026140 นางสาวศิลาวรรณ วงวร
63153026141 นางสาวธัญญลักษณ� เอียดแก7ว
63153026142 นางสาวจิดาภา คงแก7ว
63153026143 นางสาววิรัลพัชร บุญแก7ว
63153026144 นางสาวฮาซียะห� อาแว
63153026145 นางสาวปรานี บุญโสCะ
63153026146 นางสาวซูไฮลานี เจCะซู
63153026147 นางสาวปDทมา ศรีภักดี
63153026148 นางสาวนริษา คงศักด์ิพันธ�
63153026149 นายตุลยวัต สุขฤกษ�
63153026150 นางสาวศิริรัตน� ชูดํา
63153026151 นายธนธร จันนิมิต
63153026152 นายศตนันทน� ตรีวัย
63153026153 นางสาวจินดารัตน� ดําทอง
63153026154 นางสาวรุชชฎา ลุโบะเด็ง
63153026155 นางสาวสายสุดา หมัดโซะ
63153026156 นางสาวพันธ�ทิพย� ช$วยประสม
63153026157 นางสาวซารีนา บินหะยีเลาะ
63153026158 นางสาวกษมา โชติมณี
63153026159 นางสาวสุดา ฝาหลCะ
63153026160 นางสาวจุฑารัตน� เพ็ชร�ขาว
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63153026161 นางสาวพิชญ�นันท� เตพิริยะกุล
63153026162 นายวรเทพ หวังกุหลํา
63153026163 นายสุไลมาน โตะสู
63153026164 นางสาวหัทยา บากา
63153026165 นางสาวเกศินี นันทเสนีย�
63153026166 นางสาวนลินา กระจ$างพัฒน�วงษ�
63153026167 นางสาวจินตนา มูสิกะปาละ
63153026168 นางสาวประทุม ทองมาก
63153026169 นางสาวพุทธิดา โกศล
63153026170 นางสาวต$วนซุไรนี นิกะจิ
63153026171 นางสาวนัสรียา หมาดตรา
63153026172 นางสาวนารีหมะ เจะปอ
63153026173 นายศรัญZู กาญจนโนภาส
63153026174 นายสุภโชค ปDญสุวรรณ�
63153026175 นางสาวขนิษฐา ศักด์ิศรี
63153026176 นางอรนุช วิไลกุล
63153026177 นางสาวอามีรา มะลี
63153026178 นางสาวศศิมาภรณ� มะโน
63153026179 นางสาวกัญญาวีร� คงเย็น
63153026180 นางสาวรูฮมาร� เจะนิ
63153026181 นายพงค�ศักด์ิ จ7ายกับรุ$ง
63153026182 นางสาววลัยพร หนูนิ่ม
63153026183 นางสาวราวรรณ สุนาโพธ์ิ
63153026184 นางสาวซาเฟHย แซลีมา
63153026185 นางสาวอารยา ตําบัน
63153026186 นางสาวอัสมา เตะมัน
63153026187 นางสาวซากียCะ มะมิง
63153026188 นายชัยยุทธ เลิศวงหัตถ�
63153026189 นางสาวสุไฮลา มะสาแม
63153026190 นางสาวอัจจิมา พุฒิพรเดชา
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63153026191 นายกิตติศักด์ิ อุดมภาพ
63153026192 นายรัฐนนท� ปาละวงศ�
63153026193 นายซาการียา แนหายอ
63153026194 นายมูอาเซ็น สะนิ
63153026195 นางสาวรอปHอCะ บาเฮง
63153026196 นางสาววาสินี แสนอุบล
63153026197 นางสาวสุรีรัตน� อุสาย
63153026198 นางสาวธัญพิชชา ทองแก7ว
63153026199 นางสาวอริษา ค7าข้ึน
63153026200 นางสาวกุสุมา ขําแก7ว
63153026201 นายสิริพงศ� โพธ์ิสุวรรณ
63153026202 นางสาวอารีซ$า หวังคะเด
63153026203 นางสาวเมติกานต� หละตํา
63153026204 นางสาวโรซัยนีย� ก7อเด็ม
63153026205 นายซูลกิฟลี ยามู
63153026206 นางสาวกอลียCะ อยู$ดี
63153026207 นางสาวนูรมีย� ดือเระ
63153026208 นางสาวรัตชดาพร ใจบุญ
63153026209 นางสาววิไลรัตน� ธรรมจินโน
63153026210 นางสาวสุภาพร ศรีสุวรรณ
63153026211 นายยิฟฟรี พจนเดชาวงศ�
63153026212 นางสาวบุนยานีย� กามะ
63153026213 นางสาวสุพัตรา ศรีเทพ
63153026214 นางสาวญานิกา เพ็ชร�พันธ�
63153026215 นางสาวพาตีเมาะ ยูโซะ
63153026216 นายชุติพงศ� แนบฉิมพลี
63153026217 นางสาวเจนณิพิฐญ� ยังสมบูรณ�
63153026218 นางสาวชโลธร ศรีวโร
63153026219 นายปกรณ� ศุภจิตต�สุนทร
63153026220 นางสาวเปHยนโน นันทะไสย
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63153026221 นายปฐมพงศ� คงบัน
63153026222 นายฟDครุดดีน สุวรรณลี
63153026223 นางสาวปภาวรินทร� คําพรหม
63153026224 นางสาวซูรีตา สีตี
63153026225 นางสาวฮุสนา หะยีวานิ
63153026226 นางสาวสุนิตา ชัยณรงค�
63153026227 นายตามีซี ดอแย
63153026228 นายนัสรี อาจหลัง
63153026229 นางสาวสุทธิดา คงเกลี้ยง
63153026230 นางสาวณิชกุล พันธ�ชนะ
63153026231 นางสาวลลิตา ตรงชาติ
63153026232 นางสาวพรพิมล วัฒน�หนู
63153026233 นางสาวชิดชนก อ$อนตํา
63153026234 นางสาวสุทธิดา เพชรรักษ�
63153026235 นางสาววาสิฎฐี ขุนพรหม
63153026236 นางสาวนูรูฮูดา มะเย็ง
63153026237 นางสาวชวิศา สุกใส
63153026238 นางสาวสิริณัฐ บัวทอง
63153026239 นายจิรวัฒน� ช$วยไกร
63153026240 นางสาวจุฑามาศ ไชยประสิทธ์ิ
63153026241 นางสาวจุฑามาศ เมืองช$วย
63153026242 นางสาวยัสมี เกะแมง
63153026243 นางสาวปDทมา แซ$ลี้
63153026244 นายไพสิฐ สงวนการ
63153026245 นายเจษฎา คูณศรี
63153026246 นายณ ภัทร สุดสาย
63153026247 นางสาวนูรุลอีซาตี จะมะจี
63153026248 นางสาววิกานดา พรหมทอง
63153026249 นางสาวอรนรินทร� อินทชิต
63153026250 นายพีระพงษ� ฮุ$ยเคียน
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63153026251 นายอามีน บินลาเตCะ
63153026252 นางสาวปฏิมา ลิมานัน
63153026253 นางสาวนิธิวดี จํารัสกาญจน�
63153026254 นางสาวมารียะห� มะรอแม
63153026255 นางสาวัวันวิสา พุทธมุสิก
63153026256 นางสาวพริมปมน ชูเลขา
63153026257 นางสาวชุติมา ชูศิริ
63153026258 นางสาวศธัญชนก อึ้งประเสริฐ
63153026259 นางสาวสุพัตรา ชีนะพันธ�
63153026260 นางสาวอามานี อมูเดร�
63153026261 นางสาวฉัตรฑริกา ไชยสวัสด์ิ
63153026262 นางสาวสาวดี สุระกําแหง
63153026263 นางสาววินท�รัชต�ลดา บุญเนียม
63153026264 นางสาวเอมิกา แซ$ย$วน
63153026265 นายวราชิต พรหมรัตน�
63153026266 นายอนุรักษ� เสนาชาติ
63153026267 นางสาวฮานัน เจCะอุบง
63153026268 นายธีรเจต สันทัด
63153026269 นางสาวพรทิพย� รัตนพันธุ�
63153026270 นางสาวศุภนันท� ขาวแท7
63153026271 นางสาวสุนิษา ปDญญาทิพย�
63153026272 นายภัคพล กาญจนะ
63153026273 นางสาวผ$องพรรณ จํานงจิต
63153026274 นางสาวจันฑิมา สามะ
63153026275 นายนาวาวี จูนอ
63153026276 นายรัตษภูมิ น7อยพงษ�
63153026277 นายวิทวัส กู7เมือง
63153026278 นางสาวสุวารี อิสายะ
63153026279 นางสาวเพ็ญพิสุทธ์ิ เนียมปาน
63153026280 นายดลฤทธ์ิ ตันนโยภาส
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63153026281 นางสาวกามารียCะ มะเซ็ง
63153026282 นางสาวกชพรรณ ชาญณรงค�
63153026283 นางสาวนิศารัตน� หมุดเตล็บ
63153026284 นางสาวอริยา หมัดอุหมาด
63153026285 นางสาววาซินี นิยมเดชา
63153026286 นางสาวนุสรา ดอคอ
63153026287 นางสาวณัฎฐาเนตร เอ7งฉ7วน
63153026288 นางสาวยลฤดี เพชรนก
63153026289 นายไกรภพ เอียดเรือง
63153026290 นางสาวศุกลักษณ� ระกา
63153026291 นางสาวนารีรัตน� มะดีบิง
63153026292 นางสาวสุพัตรา เก้ือทอง
63153026293 นางสาวศรัณย� พร รักษา 
63153026294 นางสาวชนนิกานต� ฤทธ์ิภักดี
63153026295 นางสาวกุลิสรา ไชยวรณ�
63153026296 นายสุชาติ อาแด
63153026297 นายปรินทร ต้ังปอง
63153026298 นางสาวจุฑารัตน� อักโขสุวรรณ�
63153026299 นางสาวสุวรรณี กาโฮง
63153026300 นางสาวพรรษา แม
63153026301 นายฐิติ หนูราช
63153026302 นายภูริวัฒน� พันธ�Uเต้ีย
63153026303 นายก7าวหน7า พร7อมมูล
63153026304 ว$าที่ร7อยตรีหญิงมณีวรรณ คาเรง
63153026305 นายกรัณย� เทพรักษ�
63153026306 นางสาวปรัชญาณี ไวยกิจ
63153026307 นางสาวสุกัญญา ลีหัวเขา
63153026308 นางสาวกมลชนก วงค�สิงห�
63153026309 นางสุวิมล รัตนบุรี
63153026310 นายสายูตี ดีกา
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63153026311 นางสาวนริศรา มีคลองแบ$ง
63153026312 นางสาวนูรอีย� ยามาลูด้ิน
63153026313 นางสาวศิรดา กุญชรินทร�
63153026314 นางสาวนิตยา แก7วสุข
63153026315 นายสุเทพ รักนาย
63153026316 นางสาวนนทยา ทองปล7องโต
63153026317 นางสาววัลภา ทองสง
63153026318 นางสาวศศิธร อินขาว
63153026319 นางสาวยุวดี ไชยสังข�
63153026320 นายสุวัฒน� ชินวุฒิวงศ�
63153026321 นางนฤมล เสนะกูล
63153026322 นางสาวสุนิศา มะลี
63153026323 นางสาวปาลิตา ทิ้งเหม
63153026324 นางสาวชุติมณฑน� กาญจนารัตน�
63153026325 นางสาวพรทิพย� ประสิทธ์ิ
63153026326 นางสาวทิพรดา สุวรรณเรืองศรี
63153026327 นายณัฐกาญจน� สิงหเทพ
63153026328 นางสาวธิปญาดา หนูประพันธ�
63153026329 นายสมชัย เสรีกําธร
63153026330 นางชลธิชา เพชรสี่หม่ืน
63153026331 นายจตุรพงษ� แซ$เฮง
63153026332 นายสุชล ทองมาก
63153026333 นางสาวฝารีดา ขุนโชติชู
63153026334 นางสาวกนกวรรณ คล7ายเพ็ง
63153026335 นางสาวนูรฮูดา เจCะซอ
63153026336 นางสาวฮาซีปะห� อาลีกาแห
63153026337 นางสาวสินีนาฎ มีสุขศรี
63153026338 นางสาวจุฑามาศ เพชรสุด
63153026339 นางสาวภัทจิราภรณ� บัวรัตนะ
63153026340 นางสาววีริยา โชติวงศ�
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63153026341 นางสาวฟาตีมะห� หะยีเด็น
63153026342 นางสาวฌิชยา หวันเจะ
63153026343 นายสกล ปาแก7ว
63153026344 นางกัญญณัช สุขขวด
63153026345 นางสาวณัฐกานต� อํามาตย�นิติกุล
63153026346 นางสาวทิพย�ธิดา สุวรรณสะอาด
63153026347 นายอนัส สือรี
63153026348 นายฐาปกรณ� โภคาวัฒนา
63153026349 นางสาวสุณัชชา อ$อนแก7ว
63153026350 นางสาวนูรฮูดา ดือราแม
63153026351 นางสาวอารานิง เจCะนุC
63153026352 นางสาวซีลาละห� สะดียามู
63153026353 นายรวีวิทย� เพ็ญสวัสด์ิ
63153026354 นางสาวทัศนาวดี ดอเลCาะ
63153026355 นายธนพล เหมพันธุ�
63153026356 นางสาวกันติชา อินทวงค�
63153026357 นางสาวปรัชญาภรณ� วรรณสุทธ์ิ
63153026358 นางสาวธนาภรณฺ� มีภพ
63153026359 นางสาวรุ$งทิวา เพชรคง
63153026360 นางสาวรุ$งฤทัยรัตน� เดชะ
63153026361 นางสาวมลธิญา นวนมาก
63153026362 นางสาวศิริพร เวชรังษี
63153026363 นางสาวอิสราภรณ� พุทธรัตน�
63153026364 นางสาวสุภัทรา สมัครงาน
63153026365 นางสาวนูรุลฮูดา อาลีมามะ
63153026366 นางสาวกมลชนก ขําอินทร�
63153026367 นางสาวสุดาดวง อินรัสพงค�
63153026368 นางสาววรินธร สรรสารัตน�
63153026369 นางสาวแพรวนภา เพ็งเพชร
63153026370 นายอัศวเมศร อินทร�ขาว
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63153026371 นางสาวสิรินทร� ทองเส็ม
63153026372 นายสาธิต ศรีวิเชียร
63153026373 นางสาวชญาณี สุขชื่น
63153026374 นางสาวปวีณา ชิณวงษ�
63153026375 นางสาวมลธิรา เก้ือชาติ
63153026376 นางสาวศรีสุดา อักษรเนียม
63153026377 นายศักรินทร� หนูวงศ�
63153026378 นางสาวรุ$งรัตน� เกตุมงคล
63153026379 นางสาวกวิสรา ร$มแก7ว
63153026380 นางสาวนันติยา แสงวันลอย
63153026381 นางสาวลัดดาวัลย� หนูนุ7ย
63153026382 นางสาวอามีเราะห� สือนอ
63153026383 นางสาวสุณีรัตน� วัฒนาศิลากรณ�
63153026384 นางสาวเสาวลี ทองไหม
63153026385 นางสาวธณัฐฌา สุขเกษม
63153026386 นางสาววิลาวัณย� ศรีพิเชียร
63153026387 นายจิระพงศ� ขรรค�มา
63153026388 นายเฉลิมวุฒิ เพชรโพลา
63153026389 นางสาวนารีมาน สามะอาลี
63153026390 นางสาวศิริญา ทองศรี
63153026391 นางสาวรินรดา คัมภีรคุปต�
63153026392 นางสาวสายสุณีย� สาแหลCะ
63153026393 นางสาววรรณพร ชุวิทยาพงศ�
63153026394 นายฟาฮิม วาเลCาะ
63153026395 นายกิตติวรา เนียมคง
63153026396 นางสาวศศิกาญจน� นกแก7ว
63153026397 นางสาวซุวารี เจCะอาแว
63153026398 นายยาการียา โตCะอาลี
63153026399 นางสาวธาราวดี พงศ�วชิรอักษร
63153026400 นางสาวณัชชา ประทุมมาศ
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63153026401 นางสาวเพ็ญภานี กําเหนิดดี
63153026402 นางสาวอาแอเสาะ แดเบCาะ
63153026403 นางสาวสุไฮนีย� ดิเยCาะ
63153026404 นางสาวอัสนี เจCะอาลี
63153026405 นางอรวรรณ ชุมอ$อน
63153026406 นางสาวอามีนะฮ� กูโน
63153026407 นางสาวสุธิดา สิทธิชัย
63153026408 นางสาวชนาภัทร บุญญะสุวรรณ
63153026409 นางสาวจีราภรณ� ใหมรักษ�
63153026410 นางสาวจตุพร อุดม
63153026411 นางสาวมาลี สหะวิริยะ
63153026412 นางสาวสุธิดา สุคนธรัตน�
63153026413 นางสาวกนกวรรณ สายแก7ว
63153026414 นางสาวณฐมน บุญเตโช
63153026415 นางสาวสุภชา แซ$ลี้
63153026416 นางสาวณัฐชา จุลบุษรา
63153026417 นางซีตีปาตีเมCาะ เจCะแลCะ
63153026418 นางสาวภัทรวดี ดํานุ$ม
63153026419 นางสาวมันตรินี คงปราบ
63153026420 นางรัตนากร นนทะสร
63153026421 นางรุวัยด้ี สุดภักดี
63153026422 นางสาววรรณวิสา รักษายศ
63153026423 นางอัญธิกา ก7งโง7ย
63153026424 นางสาวสุชาดา นิ่มวุ$น
63153026425 นางสาวเยาวลักษณ� โคพิชัย
63153026426 นางสาวชีรีน ดาแม
63153026427 นางสาวปาณิสรา ไชยธาดา
63153026428 นางสาวสุภาพร หลงหมาด
63153026429 นางสาววราภรณ� ด7วงดี
63153026430 นางสาวภารดี ณภากูล
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63153026431 นางสาวพีรดาว รีเด็ง
63153026432 นางสาวลินจง สังคหะสุวรรณ
63153026433 นายทนงศักด์ิ รัตนพันธ�
63153026434 นางสาวหัสนีย� ใบหมุด
63153026435 นายศรายุทธ บุญกําเนิด
63153026436 นางสาวขวัญชนก ทองคํา
63153026437 ว$าที่ร7อยตรีหญิงเกศกมล จันทร�ภักดี
63153026438 นางสาวสุภาวดี หนูสนิท
63153026439 นางสาวกัสมา มะหมัด
63153026440 นางสาวอภิญญา เหาตะวานิช
63153026441 นางสาวอานีซะห� กาเจ
63153026442 นางสาวพรทิพย� ทองกลิ่น
63153026443 นางสาวแวรอฮานา ดะสะอิ
63153026444 นางสาวมนชนก ภิรมยาภรณ�
63153026445 นางสาวอัจฉราวดี สุขทอง
63153026446 นายสมศักด์ิ เหมือนจันทร�
63153026447 นางสาวเจะแซนCะ มะเซ็ง
63153026448 นายเนติธร ณนคร
63153026449 นางสาวลินนภา รงค�ทอง
63153026450 นายเจษฎา ทิพย�มณี
63153026451 นางสาวณิชนันทน� ขุนหมุด
63153026452 นายอนุชา อภิรักษ�มันตา
63153026453 นางสาววราธิศ ธรรมดี
63153026454 นางขวัญฤทัย ทองหนูนุ7ย
63153026455 นางสาวราตรี อะหลี
63153026456 นางสาวอุไรศรี คงหนอ
63153026457 นางสาวจันทมาศ ขุนไชยทัน
63153026458 นางสาวสุนิศา เมืองสิ้น
63153026459 นายวสุวิท เพ็ชรรัตน�
63153026460 นางสาวฟาดีละห� บาซอ
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63153026461 นางสาวอานีซา จิ
63153026462 นางสาวภคมน ไชยช$วย
63153026463 นางสาวนรีรัตน� ชายเกตุ
63153026464 นายธนกฤต จิตละเอียด
63153026465 นางสาวฟHรราณี เปาะแมรีซอ
63153026466 นายอัฟฟาน ดาราเซะ
63153026467 นายจีระพัฒน� คล7ายฉิม
63153026468 นายธัญพิสิษฐ� นาคเล็ก
63153026469 นายชัชชล เกษร
63153026470 นางสาวปุณยพร คงเดิม
63153026471 นางสาวอามินดา ชุมทอง
63153026472 นางสาวบรากีส หะยีตาเยะ
63153026473 นางสาวอมรรัตน� สิงห�หนู
63153026474 นายธนาพัฒน� สุขช$วย
63153026475 นางสาวอรินยา ชูดํา
63153026476 นางสาวกัญรัตน� เปTนสุข
63153026477 นางสาวชวิศา ปลอดทอง
63153026478 นายธัญวัตน� ทองขุนดํา
63153026479 นางสาวนัสริยาฮ� เบ็ญหมาน
63153026480 นางสาวนุสรา หะหมาน
63153026481 นายวิสา ชอบทํากิจ
63153026482 นายสหรัฐ ชูแสวง
63153026483 นางสาวสาฟูรา ดอเลาะแม
63153026484 นางสาวยูวีตา สายรุ7ง
63153026485 นายอัครเดช ประสพสุข
63153026486 นายวรพจน� ช$วยศรี
63153026487 นายธัฏธเนศ พรหมรักษา
63153026488 นางสาวกานต�ธิดา ทองแสน
63153026489 นางสาวริศากุล พรหมบุตร
63153026490 นายวีระพงศ� ราชพิบูลย�
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63153026491 นางสาวซากียCะ เจะปอ
63153026492 นางสาวภุทตรี นายดิง
63153026493 นายธวัชชัย กาญจนถาวร
63153026494 นายอนุรักษ� รังสิมันตุชาติ
63153026495 นางสาวเสาวนันท� แหนะหมัด
63153026496 นางสาวลลิตา อุราภิรมย�
63153026497 นางสาวยามีละห� มะมิง
63153026498 นางสาววยุตา พิบูลย�
63153026499 นายสัมมนา หมานอีน
63153026500 นางสาวกษมา บุญคล$อง
63153026501 นางสาวพิชชาพร มีแสง
63153026502 นางสาวมณีรัตน� ยันพะโยม
63153026503 นายสมรัก ชูทอง
63153026504 นางสาวกาญจนี โตะขา
63153026505 นายฟุรกรณ� หะยีอิสมาแอ
63153026506 นางสาวนูรอัยดา มะหะหมัด
63153026507 นางสาวปาริสา บากา
63153026508 นายจีราวัฒน� ตันติสุนทรรักษ�
63153026509 นางสาวสีตีไบย�ซูรอ อูเซ็ง
63153026510 นายซอลาฮูดีน ตีพลี
63153026511 นางสาวเพ็ญนภา สังคะหะ
63153026512 นายรัฐพงศ� ช$วยชู
63153026513 นายจานุ เส7งเอียด
63153026514 นางสาวเยาวลักษณ� ติงหวัง
63153026515 นางสาววิภาดา เมธีลักษณ�
63153026516 นางสาวป5ยพร พนาวรางกูร
63153026517 นางสาวสุภัชชา ศรีคชา
63153026518 นางสาวนูรียะ บิลละเตะ
63153026519 นายธีรภาพย� เอกพิพัฒน�วงศ�
63153026520 นายนัซมี มาหะมะ
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63153026521 นางสาวเอรีนา โหรา
63153026522 นางสาวชุติมา ทองไกรแก7ว
63153026523 นางสาวกมลวรรณ เพชรพิมล
63153026524 นายเวชยันต� ชูเรืองศรี
63153026525 นางสาวนูไรตี แมพรมมิ
63153026526 นายสุรศักด์ิ ถนอมเกิด
63153026527 นายภูมนัส มียัง
63153026528 นายอาธร ทองใส
63153026529 นางสกุลยา แก7วสองสี
63153026530 นางสาวจุฑารัตน� จันทรชิต
63153026531 นางสาวกมลทิพย� เลี่ยนเห$า
63153026532 นางสาวรมิดา คําเจริญ
63153026533 นายเฟาซี ต7นหน
63153026534 นางสาวรัถกาณ หม่ืนเมือง
63153026535 นางสาวฐานิกา ศิริมาสกุล
63153026536 นางสาวนพวรรณ บํารุงกิจ
63153026537 นางสาววิภารัตน� นวลนาค
63153026538 นางสาวศุจิรัตน� จงริน
63153026539 นางสาวเบญจวรรณ สัณฐิติการย�
63153026540 นายพรชัย แซ$หว$อง
63153026541 นางสาวมะลิฟSา คงธนาไพบูลย�
63153026542 นางสาวกนกพร พรหมสวัสด์ิ
63153026543 นางสาวณัชชา ศรีวิเชียร
63153026544 นางสาวอริสา ไชยได7เพ็ชร�
63153026545 นางสาวกชกร สุวรรณศิลปK
63153026546 นายชนะ ใจตรง
63153026547 นางสาวขัตติยา ยานะวิมุติ
63153026548 นางสาวสารีนี อาแว
63153026549 นางสาวทิศารัส จันแกมแก7ว
63153026550 ว$าที่ร7อยตรีอนุรักษ� ศรีจันทร�
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63153026551 นางสาวรัตนพร ศรีทอง
63153026552 นางสาวมณีทรัพย� แก7วจันทร�
63153026553 ว$าที่ ร.ต.มูฮัมหมัดพาดือลี อาแว
63153026554 นายสิรภพ วุฒิกะพันธุ�
63153026555 นายวัชรวิทย� ดําเกาะ
63153026556 นางตุลารัตน� ศรีน7อย
63153026557 นางสาวเปรมฤดี คงสุจริต
63153026558 นางสาวเสาวรัตน� หวังขวัญ
63153026559 นางสาวศุภลักษณ� รัตนพิบูลย�
63153026560 นายสมชาย เดเบาะ
63153026561 นางสาวพช รนันท� ทัศนไพรี 
63153026562 นางสาวบุญญิสา ทองรักษ�
63153026563 นางสาวก่ิงกาญจน� ขวัญเทียร
63153026564 นางสาววิรัลทิพย� ปDญญ�เดชะวุฒิ
63153026565 นายสุริยพงศ� ขุนศรีแก7ว
63153026566 นางสาวหทัยทิพย� จันทร�ช$วย
63153026567 นายวัชรินทร� ผ$องสุวรรณ
63153026568 นางสาวฟาริณี บาฮา
63153026569 นางสาวนูรฮานัน หวันอิ
63153026570 นายกฤษณะ ดิษขนาน
63153026571 นางสาววิมล ช$วยสุข
63153026572 นางสาวสุดารัตน� ปSาทัพ
63153026573 นายวรวิช กีรติคุณ
63153026574 นางสาวเพ็ญพร อินทคง
63153026575 นางสาวชญานิศ ป5Xนทอง
63153026576 นางสาวอัจฉรา สังสมศักด์ิ
63153026577 นางสาวแวนูรมูนา บินแวยะโกะ
63153026578 นางสาวศิริวรรณ ยาประจัน
63153026579 นายราชวัลลภ ทองประดับ
63153026580 นางสาวจินต�ทิพา สังข�แก7ว
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63153026581 นางสาวเกศแก7ว จีนตีด
63153026582 นางสาวนูรีมCะ ยะขุ
63153026583 นางสาววันเพ็ญ จันทร�ส$องภพ
63153026584 นางสาวณัฏฐิณี สังข�แก7ว
63153026585 นางสาวฟาฏีมะฮ� หะยีลาเตCะ
63153026586 นางสาวสตรีรัตน� พ$วงแสง
63153026587 นายจตุพล ศิลปเทศ
63153026588 นางสาวอามีนา เจCะเต็ง
63153026589 นางสาวนารีมาร� วาลง
63153026590 นางสาวชัชรียา ภักดีดํารงทรัพย�
63153026591 นางสาวเมรินทร� สังข�ทอง
63153026592 นางสาววาสนา แวบือราเฮง
63153026593 นางสาวปDญญาพร ห7าหาบ
63153026594 นางสาวเปรมฤดี พิทักษ�หงษ�สา
63153026595 นางสาวมารียะ หมัดอะด้ัม
63153026596 นางซูรีตา แมเลCาะ
63153026597 นางสาวจันทร� จิ รา หนู นวน 
63153026598 นางสาวสิทธินี จันทวงศ�
63153026599 นางสาวสุนิษา แก7วรัตน�
63153026600 นางสาวจริยา ยอดเกลี้ยง
63153026601 นายอดิศักด์ิ ชนะพล
63153026602 นางสาวอานีซะ กาหลง
63153026603 นางสาวโซเฟHย มะเกะ
63153026604 นางสาวไปยCะ จิ
63153026605 นายอัษฎาวุธ เส็นฤทธ์ิ
63153026606 นางสาวขวัญฤดี แก7วอัมพร
63153026607 นายพรหมพันธุ� พรหมวิจิต
63153026608 นายวิศรุต เพชรรัตน�
63153026609 นายทศพร มากสอน
63153026610 ว$าที่ ร.ต.หญิงจิราพร พรมประถม
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63153026611 นายพชรพงศ� จันทรามศรี
63153026612 นายฟารุค มินซาร�
63153026613 นางจิตตา พวงสุวรรณ
63153026614 นางสาวป5ยเนตร โมทอง
63153026615 นางสาวภาวศุทธิ คงทอง
63153026616 นายราเชน วรเมศว�เมธา
63153026617 นางสาวนูรฮาฟHซา สาอิ
63153026618 นางสาวธันยพร ขุนชิต
63153026619 นายธีระ สุภเพียร
63153026620 นายณัฐวุฒิ อรุณสวัสด์ิ
63153026621 นายสรวิศ สร7างบัณฑิตสกุล
63153026622 นายศรีรัตน� พร7อมมูล
63153026623 นางสาวุUฮาซียะห� มะมิง
63153026624 นายวิทยา แก7วเก้ือ
63153026625 นายชูชัย วรรณจาโร
63153026626 นางสาวกัรตีณี เย็ง
63153026627 นายเจษฐ�ภาคิน เรืองรัตน�
63153026628 นางสาวอทัยชนก ราชรักษ�
63153026629 นางสาวนัยนา บุตรมาตา
63153026630 นางสาวฟะห�มี มะมิง
63153026631 นางสาวกมลชนก ทันหุ7ย
63153026632 นางสาวพนิดา บุญคงทอง
63153026633 นางสาวมิชวรรณ แสงเพชร
63153026634 นางสาวกุลนันท� ศิริสงคราม
63153026635 นางสาวกฤตพร บุญโสภาส
63153026636 นางสาวเสาวรัตน� มากลาง
63153026637 นางสาววรรณวิสา นิลสุวรรณ
63153026638 นางสาวอัญชลี ลัภกิตโร
63153026639 นางสาวผกามาศ มณี
63153026640 นางสาวยมล อนุมาศ
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63153026641 นางสาวกาญจนา สมเขาใหญ$
63153026642 นางสาวเลอลักษณ� จันทร�แก7ว
63153026643 นางสาวนัสรีน มีเด็ง
63153026644 นายสุธน ไหมฉิม
63153026645 นางสาวอังสุธร คงหนู
63153026646 นางสาวนาราตี เจCะยอ
63153026647 นายมะกา ปDญจมานนท�
63153026648 นางสาวมูนีเราะห� สามะ
63153026649 นางสาวจิราวรรณ วรรละออ
63153026650 นางสาวนัสรียา สาดีน
63153026651 นางสาวนูรอัสมีนา สาและ
63153026652 นางสาวชาติรส ต7องชู
63153026653 นางสาวนาซีมCะ ยูโซะ
63153026654 นายบุรินทร� จันทร�นพคุณ
63153026655 นางสาวศิตา สุราตะโก
63153026656 นางสาวรวิวรรณ คงมี
63153026657 นางสาวกัลยากร พุฒชู
63153026658 นางสาวธันยธร ศิลปKทองแท7U
63153026659 นางสาวอานีตา กูรุง
63153026660 นายอติวิชญ� ทองเนียม
63153026661 นางสาวอามีเนCาะ บือซา
63153026662 นายเจษฎาภรณ� ทองตราชู
63153026663 นางสาวกูวรรฮุสนา สารอเอง
63153026664 นายยุทธนา สุขการ
63153026665 นางสาวสุภาวดี เมืองสุวรรณ�
63153026666 นางสาวบุณยาพร อินทศร
63153026667 นางสาวพรกนก หนูเริก
63153026668 นางสาวณัฐวดี ธรรมดิษฐ�
63153026669 นางสาวอูไซมะห� สาเลง
63153026670 นายศรัณย� ยกรัตน�
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63153026671 นางสาวดวงนภา หนูวิลัย
63153026672 นางสาวภัทรินทร� สันตะพันธ�
63153026673 นายเอกชัย จันทร�จุไร
63153026674 นางสาววรรณวิษา สุวรรณคม
63153026675 นายอิบรอเฮ็ม เจะแม
63153026676 นางสาวสุดารัตน� พุดปลอด
63153026677 นางสาวจริญญา แก7วไชยศรี
63153026678 นางสาวพัชรี ทองมุสิก
63153026679 นางสาวจุฑามาศ หมัดหมาน
63153026680 นางสาววาสนา เริงสมุทร�
63153026681 นางสาวสุนันทา คงนุ7ย
63153026682 นายมุมิน ดือราแม
63153026683 นางสาวรุสมานี มะแอ
63153026684 นางสาวสารีป]ะ สันสวย
63153026685 นางสาวเกวลิน บุญลึก
63153026686 นางสาวสุธิดา หวันยาวา
63153026687 นางสาววิภาวี ซุ$นสกุล
63153026688 นางสาวขวัญจิรา พรมกูล
63153026689 นางสาวไพลิน สังวรณ�
63153026690 นายอิสมาแอ สามะ
63153026691 นางสาวอัสมีรา บือราเฮง
63153026692 นายแทนเผ$า คงเกลี้ยง
63153026693 นางสาวอรสุดา น7อยจ7อย
63153026694 นายนัฐพล ชัยทอง
63153026695 นายอาหมัด ดือราเเม
63153026696 นางสาวนิรัชพร เพ็ชร�รัตน�
63153026697 นายจตุรงค� รอดศิริ
63153026698 นางสาวยุภามาส ใสคล7าย
63153026699 นางสาวนาปHเสาะ จะปะกิยา
63153026700 นายทศพร พุทธชาติ
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63153026701 นางสาวซูซันนา วิจารณ�
63153026702 นางสาวเจนจิรา สุขสวัสด์ิ
63153026703 นายวรพงศ� ทองจินดา
63153026704 นางสาวรุสนีย� อาแวกจิ
63153026705 นายชัยวัฒน� ทองก$อแก7ว
63153026706 นางสาวนาเดีย แวสะแลแม
63153026707 นายอนุเทพ เนียมเกตุ
63153026708 นางสาวนวภัทร เรืองดํา
63153026709 นางสาวสุกัญญา ศิริม่ัน
63153026710 นางสาวอรอุมา อิสโร
63153026711 นางสาวณิชาภา ศรีสังข�
63153026712 ว$าที่ร.ต.วรกิจ บัวผัน
63153026713 นางสาวโรสลีนา ยูนุ
63153026714 นางสาวณัฐมาศ อุปถัมภ�
63153026715 นางสาวมาซีเตCาะ ยีมะหลี
63153026716 นายเมธิชัย ทับทอง
63153026717 นายรุจฮัน มูซอ
63153026718 นางสาวรุ$งนภา ศิริพร
63153026719 นางสาวชุติกาญน� มะโน
63153026720 นางสาวสกีนะห� มามะ
63153026721 นางสาวณิชากร ไชยพลบาล
63153026722 นายอติชาติ เสรีรัตน�
63153026723 ว$าที่ รต.หญิงศรัญญา หลีเจริญ
63153026724 นางสาวกัญญ�วรา ภคสันต�
63153026725 นางสาวจุรีภรณ� ชูสังข�
63153026726 นายมูฮําหมัด กามิส
63153026727 นางสาวฐิติมา ขุนฤทธ์ิ
63153026728 นายธัชพล วิริทธ์ิพล
63153026729 นางสาวมูนีรา วาหะ
63153026730 นางสาวภิญญ�ดา คําสี
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63153026731 นางสาวอัสมิยา หัดหรอ
63153026732 นายพีรวิชญ� มณีฉาย
63153026733 นายป5ยพงศ� ช$วยแก7ว
63153026734 นายอรรถชัย ณ ภิบาล
63153026735 นางสาวสุนิษา เจCะสม7อ
63153026736 นางสาวพชณา ปรีดาศักด์ิ
63153026737 นายปองภพ นุ$มประดิษฐ�
63153026738 นายธงชัย นะวะกะ
63153026739 นางสาวนาซนีล ยีดํา
63153026740 นางสาวรัญชิดา ยามาเจริญ
63153026741 นางสุนันทา หนูชูแก7ว
63153026742 นางสาวนริศรา ยังสมัน
63153026743 นางสาวมนทิชา บุญมี
63153026744 นางภิระดี แก7วอัมพร
63153026745 นายณัฐพงศ� ชํานาญกิจ
63153026746 นางสาวปณิตา วิบูลย�พันธ�
63153026747 นางสาวภาณุมาศ รัตนทอง
63153026748 นางสาวศุภลักษณ� ชัยเชื้อ
63153026749 นางสาวเสาวลักษณ� สงสุวรรณ�
63153026750 นางสาวมลฤดี ขุนเพ็ชร
63153026751 นางสาวจิราวรรณ จินดาอ$อน
63153026752 นางสาวจุฑาพร สมบุญ
63153026753 นางสาวสุปรียา สุขสบาย
63153026754 นายศตายุ บิลโตCะหมุด
63153026755 นางสาวนูรีดา เจะเดร�
63153026756 นายสุทธินัย สุวลักษณ�
63153026757 นางสาวจรินารถ เรืองเดช
63153026758 นางสาวณธรา ปุญญพัฒนพล
63153026759 นายวัทธิกร แซ$ซิว
63153026760 นายติณห� อินทสระ
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63153026761 นายวงศธร เล็กศิลา
63153026762 นางสาวชนกพร บุญผลึก
63153026763 นางสาวสุภาภรณ� บุญรังษี
63153026764 นางสาวศุภมาส ถาวรนุรักษ�
63153026765 นางสาวอรยา เพ็งมุซอ
63153026766 นางสาวศิรัญญา พรหมนวล
63153026767 นายดลชัย แคล7วรอดภัย
63153026768 นางอํานวย ศิริมุสิกะ
63153026769 นางสาวพรนภา โมสิกะ
63153026770 นางสาวสุภาวดี สังข�สวัสด์ิ
63153026771 นางสาวอารีนา ยายอ
63153026772 นางสาวอามาณี แนหะ
63153026773 นางสาวนลินี แสงทอง
63153026774 นางสาวธัญชนก เพชรชนะ
63153026775 นางสาววรากานต� อบสุวรรณ
63153026776 นายณพดล หน$อทวี
63153026777 นายอับดุลฮามิน สุติรันดร�
63153026778 นายณัฐดนัย ศรีสว$าง
63153026779 นางสาวณัฐชนก พันธ�คง
63153026780 นางสาวฟาตีเมCาะ แมแร
63153026781 นายอิมรอน หรันหลัง
63153026782 นางสาวกนกวรรณ กันติวงค�
63153026783 นางสาวโชติกา บุปผะโก
63153026784 นางสาวนิยดา วัฒธานนท�
63153026785 นางสาวกัณฐิมา สมประสงค�
63153026786 นายวิทวัส รักจันทร�
63153026787 นางสาวจิดาภา จิระเกียรติอรุณ
63153026788 นางสาวเบญจาศิริ ม่ันเกษวิทย�
63153026789 นางสาวกวิสรา คงจริง
63153026790 นางสาวอนิชญา อนงค�
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63153026791 นายธีระพันธ� คงพริก
63153026792 นายบดินทร� ยูโซะ
63153026793 นางสาวอมรรัตน� น7อยหนู
63153026794 นางสาวฮาซานะฮ� สาแลCะ
63153026795 นายเอกพล พิทักษ�จินดา
63153026796 นางสาวรวีพร ลัพกิตโร
63153026797 นายพัทธดนย� มัคพันธวงษ�
63153026798 นางสาวบุญรักษา จันทร�หอม
63153026799 นางสาวแพรวทิพย� ทองศรี
63153026800 นางสาวอานีซะฮ� หะยีสามะ
63153026801 นางสาวสุพัตษร หลงหา
63153026802 นางสาวโซเฟHย ยาลี
63153026803 นางสาวศศิประภา มากช$วย
63153026804 นางสาวพรกนก ช$างเหล็ก
63153026805 นางสาวรัตติญา จะนะจินา
63153026806 นางสาวปาลิดา ฉิมรักษ�
63153026807 นายนิอิรฟDน นิฮะ
63153026808 นางสาวเสาวลักษณ� ข7องจิตร�
63153026809 นางสาวจรรยา มรรคาเขต
63153026810 นายศักริน การามา
63153026811 นางสาวกฤติยาณี เกตุแก7ว
63153026812 นางสาวมาเรียณี ศรีเกิด
63153026813 นางสาวภัควรินทร� สุขพุ$ม
63153026814 นายแวอิบรอเฮม แวบือราเฮง
63153026815 นางสาวสุภาวดี ศรีแก7ว
63153026816 นางสาวกรกนก บัวทอง
63153026817 นายจตุรพิธ ศรีรักษ�
63153026818 นางสาวกมลพร พรหมจินดา
63153026819 นายทีปกร อุ$นฤกษ�
63153026820 นางสาวณิชกานต� ผาสุภาพ
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63153026821 นายมูฮําหมัดกอเซ็ม โสะเด็น
63153026822 นางสาวสาวิณี สุวรรณะ
63153026823 นายต$อตระกูล ไชยอิน
63153026824 นางสาวนูรเลีย ตาเยะ
63153026825 นายสุรศักด์ิ สะเกษ
63153026826 นางสาวณัฐสิมา แกล7วทนงค�
63153026827 นางสาวลลิตา หัสตุด
63153026828 นายวนมาศ มาศโอสถ
63153026829 นายเอนก พูลแก7ว
63153026830 นางสาวรุสมีนา เปาะจิ
63153026831 นางสาวเหมือนฝDน จันทร�ทอง
63153026832 นางสาวพิมพ�วิไล เดชอรัญ
63153026833 นางสาวพรชิตา เซ$งย$อง
63153026834 นางสาวสุชานุช อินทร�ทอง
63153026835 นายสุทธิวัฒน� ช$วยด7วง
63153026836 นางสาวสุชาวดี คงแก7ว
63153026837 นางสาวฟารีดCะ ดูหมัน
63153026838 นายยศพัทธ� บือซา
63153026839 นางสาวปุณณิกา คงช$วย
63153026840 นายวงศกร ทองอินทร�
63153026841 นางสาวสุวรรณนิดา มูสอ
63153026842 นางสาวปDทมาวรรณ เซ$งย่ี
63153026843 นางสาวต$วนฟาติน โตCะนิแต
63153026844 นางสาวอัสมCะ เจะมะ
63153026845 นางสาวสุพรรษา เอียดทองใส
63153026846 นางสาวอาอีเสาะ สะแม
63153026847 นายชนัญZู ชื่นบาน
63153026848 นางสาวอารีญา หลับจันทร�
63153026849 นายสุวัฒน� สอนทอง
63153026850 นางสาวศศิเพ็ญ ธรรมใจ
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63153026851 นางสาวนาบีละห� บือราเฮง
63153026852 นางสาวหายีซะห� บีดิง
63153026853 นายประมุข เรืองเพชร
63153026854 นายรอมดีย� เอียดเตCะ
63153026855 นางสาวจันทร�จิรา คงเอียง
63153026856 นางสาววริษฐา ปานพุ$ม
63153026857 นางสาวนัฐพร สิทธิจันทร�
63153026858 นางสาวธัญญารัตน� ขาวชุม
63153026859 นางสาวยูไนนะห� เฮ็งดาดา
63153026860 นางสาวสุภาวิดา เพชรย7อย
63153026861 นางสาวรัตติกาล บุรุษราษฎร�
63153026862 นางสาวรัญชนา ชัยหาญ
63153026863 นางสาวนิชานาถ แซมมณี
63153026864 นางสาวฟาอีซะห� กือสะ
63153026865 นางสาววิภาพร หวังคู$กลาง
63153026866 นางสาวลลิตา อาแว
63153026867 นางสาวงามฤดี สุขธร
63153026868 นางสาวอมัล เจCะโซะ
63153026869 นางสาวยลรดี เศรษฐพงศ�
63153026870 นางสาวมารีนา สุหรง
63153026871 นางสาวฮามีดะห� ยูโซะ
63153026872 นางสาวมุสลีหCะ แวสุหลง
63153026873 นางสาวอามานี สาเมCาะ
63153026874 นางสาวพุทธิดา ไพบูลย�โพธิจินดา
63153026875 นางสาวนิดารัตน� สีแสงแก7ว
63153026876 นางสาวภัคชาดา ไพจิตรจินดา
63153026877 นางสาวศิรินทร�ทิพย� อ$อนแก7ว
63153026878 นางสาวสุธีกานต� หลีเหล็ม
63153026879 นางสาวสุภาภรณ� ชัยศรี
63153026880 นางสาวบุญฑริกร แย7มโอษฐ�
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63153026881 นางสาวธิปDตยา พรหมสถิตย�
63153026882 น.ส.รุ7งวิภา อาจวิชัย
63153026883 นางสาววันวิสาข� ลาภวงศ�
63153026884 นางสาวชนินาถ โชติกมาศ
63153026885 นางสาวนันท�นลิน ชัยวงค�เหล็ก
63153026886 นางสาวพรทิพย� ทองบุญ
63153026887 นางสาวณัฐวดี หนูช$วย
63153026888 นายประวิทย� จิตรนิรัตน�
63153026889 นางสาวอารีนา ลาเด็ง
63153026890 นางสาวอมรวรรณ มีเดช
63153026891 นางสาวคอลีเยาะ กูโน
63153026892 นางสาวซูมัยยะห� อาแว
63153026893 นางสาวทิฆัมพร พานิช
63153026894 นางสาวสิริกร วงษ�น7อย
63153026895 นางสาวกันย�ญรัสม์ิ ชูไชยยัง
63153026896 นายเฉลิมพร นิลรัตน�
63153026897 นางสาวนูรฮาฟHซา วาแม
63153026898 นางสาววราภรณ� ชูเมือง
63153026899 นางสาวสุพิชชา แสนหอ
63153026900 นายชากีรีน บินศาสตรา
63153026901 นายนพดล ผ$องมะหึงษ�
63153026902 นางสาวจันจิรา ดิสระ
63153026903 นางสาวอนาสีฮา ยูโซะ
63153026904 นางสาวเมธาวี ชูศรี
63153026905 นางสาวรัญชนา สุวรรณขาว
63153026906 นางสาวสุนีย�รัตน� จันทร�เมือง
63153026907 นางสาวลิลลา สะตาปอ
63153026908 นางสาวแพรวนภา มากสุข
63153026909 นางสาวดวงดาว อุปสิทธ๋ิ
63153026910 นางสาวฝาตีเหมCาะ หมันหวัง
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63153026911 นางสาวซากีนะห� หะยีสุหลง
63153026912 นางยาลีนา สุยะตา
63153026913 นางสาวรัชนีกร วงค�โต
63153026914 นางสาวนฤมล ทองบุญ
63153026915 นางสาวสุวรรณี สุขทอง
63153026916 นางสาวสถาพร วงศ�ราชสีห�
63153026917 นางสาวปริญญาภรณ� ศิริกุล
63153026918 นายจิรภัทร ชิดเชื้อ
63153026919 นางสาวอัมนะ ลอมา
63153026920 นางสาวอีรญาณี เงาะ
63153026921 นางสาวฟารีดา คงจุน
63153026922 นายเอกอานนท� มีลาภ
63153026923 นางสาวนุรฮูดา หมะอะ
63153026924 นางสาวรุสลีณา ลือแบเตCะ
63153026925 นางสาวคอรียCะ มีเด็ง
63153026926 นางสาวป5ยเนตร บัวผุด
63153026927 นางสาวยัสมี สะนิ
63153026928 นางสาวณัฐรดา อนุภัทร�
63153026929 นายอัจฉริยะ สัทโธ
63153026930 นางสาวช$อทิพย� ไชยมงคล
63153026931 นางสาวเกวลี รัตนญาติ
63153026932 นางสาวลลิตา ว$าโรCะ
63153026933 นางสาววันวิสาข� สวนอินทร�
63153026934 นายธนวัฒน� ยาบา
63153026935 นางสาวสุธิรา ระวังวงศ�
63153026936 นางสาวพฤษธร สุขพงษ�
63153026937 นางสาวมลิวัลย� เทพอ$อน
63153026938 นางสาวณัฐริกา รัตนวรรณ
63153026939 นางสาวซูซานา หะยีมะ
63153026940 นางสาวนวพร เลิศล้ําไตรภพ
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63153026941 นางสาวโนรซามีมี บูละ
63153026942 นางสาวอาริยา ชายพ$อ
63153026943 นายภควิทย� ปSองสิงห�
63153026944 นายพีรพล ชูพรหม
63153026945 นางสาวชนิสรา โพธ์ิชนะชัย
63153026946 นายปุณณรัตน� บุญมาก
63153026947 นางสาวชลัชพร วงศ�ภักดี
63153026948 นางสาวณัฎฐา แซ$หลี
63153026949 นายจักริน อยู$กอน
63153026950 นางสาวประภัสสร พรหมอ$อน
63153026951 นางสาวอาอีดะห� ดอเลาะ
63153026952 นางสาวสุณีย� แซ$ต้ิง
63153026953 นายอดินันท� แวนา
63153026954 นายเอกพงศ� สหะรัตน�
63153026955 นายกฤตยชญ� แก7วประกอบ
63153026956 นางสาววิลาวัณย� ชูแสง
63153026957 ว$าที่ ร.ต.หญิงนิโลบล พงค�จันทร�เสถียร
63153026958 นายธนบดี บุญจันทร�
63153026959 นางสาวม่ิงกมล เทียบศรไชย
63153026960 นางสาวปDตติมา สําสู
63153026961 นางสาวณัฐกานดา ชูพราหมณ�
63153026962 นางสาวรัตนา สาทะกิจ
63153026963 นายพงศกร รัตนอุดม
63153026964 นางสาวทิวลี แก7วห$อทอง
63153026965 นางสาวอรทัย สุวรรณวงศ�
63153026966 นางสาวนาฟHละห� มาเยาะกาเซะ
63153026967 นางสาวมัซณี เจะแม็ง
63153026968 นางสาวโสรดา ชายแก7ว
63153026969 นางสาวศิวพร สิงขโรทัย
63153026970 นางสาวยุวดี วงค�ต้ันหิ้น
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63153026971 นายปรเมษฐ� เมืองสง
63153026972 นางสาวป5Xนพวัน โรจนอัมพวัน
63153026973 นางสาวกนกวลี บุญไกร
63153026974 นางสาวกนกทิพย� วโรทัยพัฒนพงษ�
63153026975 นางสาวสุคนธ�ฑา พรหมอินแก7ว
63153026976 นางสาวซูนีตา บินมะยูนอ
63153026977 นางสาวนัสริน มะเกะ
63153026978 นายกิตติวิทย� พรหมานนท�
63153026979 นายอนุพงศ� ชูเลิศ
63153026980 นางสาวณัฐชยา แสงอรุณ
63153026981 นางสาวศิยามล เทพชุม
63153026982 นางสาวอาลิตา อ$อนรอด
63153026983 นายกันตพัฒน� บัวจันทร�
63153026984 นางสาวมัสนะห� กาแบ
63153026985 นายสุนทร ธนากุลรังษี
63153026986 นางสาวประภัสสร โกศล
63153026987 นายนุรดิน ลีแซ
63153026988 นางสาวธนันท�ลดา เลิศวัฒนาจิรกุล
63153026989 นางสาววิมลรัตน� สุวรรณละออง
63153026990 นางสาวธัญลักษม� คงแก7ว
63153026991 นางสาวสุพิชญา ประทุมพร
63153026992 นางสาวเยาวลักษณ� แก7วทอง
63153026993 นายวัชรินทร� ทองบริบูรณ�
63153026994 นางสาวราตรี ลี่เปSว
63153026995 นายศิริพงค� สุขใส
63153026996 นางสาวนิจจารีย� ขุนนิรงค�
63153026997 นายซูเฟHยน สามะอาลี
63153026998 นางสาวนฤมล ศรีไชย
63153026999 นางสาวเฉลิมวรรณ จุลมณีโชติ
63153027000 นางสาวสุทธิดา ทองพรม
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63153027001 นางสาวซารีนา สาเหาะ
63153027002 นางสาวอาบิ แวดอเลาะ
63153027003 นายนรณัฐ รอดเนียม
63153027004 นางสาวธัญลักษณ� ศรีบางรัก
63153027005 นางสาวมินตา ไชยบุญแก7ว
63153027006 นางสาวศิริขวัญ เมฆตรง
63153027007 นางสาวคอลีเยาะห� สาเมCาะ
63153027008 นายฟ5ตตรี ดือราโอะ
63153027009 นางสาวดวงตา ขุนหมุด
63153027010 นายมาหามุด ยูโซะ
63153027011 นางสาวนัสรา เตCะเหยCาะ
63153027012 นางสาวสากีนCะ เจCะเตะ
63153027013 นางสาวพิลาสลักษณ� คงทน
63153027014 นายสุเชษฐ� ดําทิพย�
63153027015 นางสาวณัฐวลัญช� เกตุมา
63153027016 นางสาวนูรรีสา มะลี
63153027017 นางสาวอรวิกา พุทธวงศ�
63153027018 นายนิซอลาฮุดิน หลงนิเลCาะ
63153027019 นายอิงครัต จูมะ
63153027020 นางสาวภิรมยา อิสโร
63153027021 นางสาวเปมิกา ไกรสิงห�เดชา
63153027022 นายณัฐชน ชุมทอง
63153027023 นางสาวเรวดี อ$องแก7ว
63153027024 นายธมน เรณูมาศ
63153027025 นางสาววิสา พลเหมือน
63153027026 นางสาววิลาสินี นวลเจริญ
63153027027 นายกมลเทพ เซ้ียนอุ7ย
63153027028 นางสาวแวไซนะ อาแว
63153027029 นางสาวซูไฮลา ยามากีแย
63153027030 นางสาวณพชรวรรธ� ไขสกุล
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63153027031 นางสาวศุภพิสาข� อรนพ
63153027032 นายณัฐพัชร� ภิรมย�จิตกรณี
63153027033 นางสาวไลลา สาอุ
63153027034 นางสาวสุวิศา ฉิมศิริ
63153027035 นายสะอีดี กีละ
63153027036 นายจิตรทิวัส บุญชิต
63153027037 นางสาวจันธิมา หมาดแหน7ง
63153027038 นางสาวจารุภัทร� หุ7นย$อง
63153027039 นางสาวพันธ�ทิมา คงวัดใหม$
63153027040 นางสาววิภาวี หุ7นเหี้ยง
63153027041 นางสาวธิติพันธ� ละอองเทพ
63153027042 นางสาวแวโรฮานี สามะอาลี
63153027043 นางสาวสุรัสษา ขุนเจริญ
63153027044 นางธัญญารัตน� บูสามารถ
63153027045 นางสาวอุไรวรรณ อินทร�ปราบ
63153027046 นางสาวอารียา หนูนัง
63153027047 นางสาววราภรณ� อิสโม
63153027048 นายจักรกฤษณ� ถ่ินจันทร�
63153027049 นางสาวละเมียด สร7างอําไพ
63153027050 นางสาวตอยยีบะห� บือสุ
63153027051 นางสาวนารีมัน ปHรอมลี
63153027052 นางสาวธัญชนก บุญวรรณโณ
63153027053 นางสาวอัสรา เสมาสี
63153027054 นางสาววารุณี ศรีเทพ
63153027055 นายธัญวัฒน� แก7ววิชิต
63153027056 นางสาวคารีน$า แหอุ
63153027057 นางสาวทิพากร ทองเทพ
63153027058 นายศราวุธ ผกาแดง
63153027059 นางสาวภัททิรา นพคุณ
63153027060 นางสาวป5ยาภา ศิริไพรวัน
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63153027061 นายณรงค�ศักด์ิ กิตติศิริภูวดล
63153027062 นางสาวกัสมะห� เจะอาแว
63153027063 นายซาการียา กูนา
63153027064 นางสาวมุสลีนา อับดุลรอแม
63153027065 นางสาวอมรรัตน� ทองกับศรี
63153027066 นายขจรศักด์ิ นุชทอง
63153027067 นางสาวศศิธร เยือจันทร�
63153027068 นางสาวสุวิณี ดีเลิศ
63153027069 นางสาวโนรฮูดา เดเบาะ
63153027070 นางสาววนิดา สังฆะหะ
63153027071 นายณัฏภัทร ชูงาน
63153027072 นางสาวเนตรนภา ด7วนมี
63153027073 นางสาวนูเรีย สุตี
63153027074 นางสาวนัสรีน ดอตCะ
63153027075 นางสาวพณฐา เพชรสุวรรณ
63153027076 นางสาวสุไรนี สาและ
63153027077 นางสาวฮาสะมCะ เจะโมง
63153027078 นายซาการียา บือแน
63153027079 นางสาวสาวิตรี วุ$นแก7ว
63153027080 นางสาวสุชาวลี ทวิสุวรรณ
63153027081 นางนิรมล ทองแก7ว
63153027082 นางสาวสุภัทตรา พวงมณี
63153027083 นางสาวจิราพัชร เหมวิเชียร
63153027084 นางสาวพัทธ�ธีรา ป5ยะเอกชัย
63153027085 นางสาวสุภาสิตา แก7วงาม
63153027086 นางสาวจุฑาวัลย� พุดหอม
63153027087 นายปรัชญา ศาลางาม
63153027088 นางสาวบุษกร ชุมพงษ�
63153027089 นางสาวจิราพร จันทร�แดง
63153027090 นายอิฟฮัม เบญดาวุท
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63153027091 นางสาวฟาตีฮะ วาโซCะ
63153027092 นางสาวจรรยาพร ชูสาย
63153027093 นายวีรวัฒน� อ$อนดํา
63153027094 นางสาวนิสากร ขนานเภา
63153027095 ส.ต.อ.ณัฐพงศ� มณีดุลย�
63153027096 นางสาวกาลัญZุตา โพชสาลี
63153027097 นางสาวรักษิณา สิเดะ
63153027098 นางสาวพริมาดา กังสนันท�
63153027099 นายไกรวุฒิ ลีลาพรอุดม
63153027100 นางสาวกมลสุวรรณ นฤมิตวงศ�
63153027101 นางสาวบิวกิส หละสัน
63153027102 นางสาวปภัสชญา ศรีสุวรรณ
63153027103 นางสาวพรรษชล นามิสา
63153027104 นางสาวสารีฮะห� มูดอ
63153027105 นางสาวคอลีเยาะ กละ
63153027106 นางสาวเพลินใจ สกุลพรม
63153027107 นายสินทรัพย� ก่ิงวิชิต
63153027108 นางสาวสุไวยCะ เกอากะ
63153027109 นางสาวศุภลักษณ� แก7วสุวรรณ
63153027110 นางสาวปDทมวรรณ มือสันทัด
63153027111 นางสาวสมิตา ปรีชาชน
63153027112 นางสาวชรินรัตน� บุญนวล
63153027113 นางสาวสุไบดะห� ราแดง
63153027114 นางสาวอลิษา อิสโร
63153027115 นางสาวอัศนีย� งานดี
63153027116 นางสาวปาริญา จันทิปะ
63153027117 นายป5ยวัฒน� พรหมเรือง
63153027118 นางสาวกนกวรรณ ส$อฝา
63153027119 นางสาวศิริลักษณ� เครือเตียว
63153027120 นางวิภารัตน� วิเศษราษฎร�
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63153027121 นางสาวกัสมีรา แลแดสรี
63153027122 นางสาวจริยาพร อ$าวลึกน7อย
63153027123 นางสาวนูรียะห� ดอเลาะ
63153027124 นางดารุณี แซ$โล$
63153027125 นายนพวุธ บุญญะสุวรรณ
63153027126 นางสาวชฎาวรรณ รัตคาม
63153027127 นางสาวสรัญญา ภู$เกียรติกุลศิริ
63153027128 นางสาวจิรารัตน� เทพศรี
63153027129 นางสาวสร7อยสุดา รักทองอิน
63153027130 นางสาวนินัสรีน นิแต
63153027131 นายมะยูมิง หะยียะพา
63153027132 นายธีระเดช หนูเส7ง
63153027133 นางสาวป5ยะมาศ เนียมรินทร�
63153027134 นายณัฐวัช ทองประศรี
63153027135 นางสาวซูรีณา ฮามะ
63153027136 นางสาวชไมพร เวชสุวรรณ�
63153027137 นางสาวบุปผาชาติ มณีโชติ
63153027138 นางสาวศสินา เทพรักษ�
63153027139 นายอามีนุดดีน จะปะเกีย
63153027140 นางสาวสุนิศา กล$อมเกลี้ยง
63153027141 นางสาวศุภิสรา สุวรรณขาว
63153027142 นายอับดุลรอซะ ลากา
63153027143 นางสาวกมลมาศ ยอดไกร
63153027144 นางสาวศยามล สุทธินนท�
63153027145 นางสาวบุษบากร ทองมาก
63153027146 นางสาวจุฑารัตน� แก7วดํา
63153027147 นายทรงภพ เจือกโว7น
63153027148 นางสาวอามีเนCาะ บือแน
63153027149 นางสาวจุรีภรณ� ช$วยบุญชู
63153027150 นายพิศิษฐ� มหาธนินวงศ�
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63153027151 นางศศิธร วงค�ต้ันหิ้น
63153027152 นางสาวกัญญา เมฆเรือง
63153027153 นายรณกร บุญทวีวัฒน�
63153027154 นางสาวฤทัยรัตน� ศรีเพ็ชร
63153027155 นางสาววาริษา หลีหัวเขา
63153027156 นางสาวจรัสศรี บูรณทร
63153027157 นางสาวสุไรนา นิมะ
63153027158 นางสาวเกวลี เพ็ชรสกุล
63153027159 นางสาวปริฉัตร ก่ิงเล็ก
63153027160 นางสาวรุสนี หมัดชะบูลย�
63153027161 ว$าที่ ร.ต.หญิงฐานรินทร� เนาว�วิลาศ
63153027162 นางสาวศิริวรรณ สุนทรากร
63153027163 นายนนทวัฒน� ศรีจินดา
63153027164 นางสาวสิริณัฎฐ์ิมาฎา แดงช$วง
63153027165 นางสาวสารีนา อูเซ็ง
63153027166 นางสาวกรกมล วิชิตพงษ�
63153027167 นางสาวซูเฟHย แตะ
63153027168 นางสาวฮุสนา ซือรี
63153027169 นางสาววิราวรรณ ชูแก7ว
63153027170 นางสาวดารารัตน� สุวรรณสังข�
63153027171 นายจิราคม คงยอด
63153027172 นายอาลิฟ วงแหวน
63153027173 นางสาวภัทรจาริณ จินดารัตน�
63153027174 นางสาวพัณภัช ศรีสุขใส
63153027175 นางสาวปณิดา นวนศรี
63153027176 นางสาวณัฐณิชา นวลเจริญ
63153027177 นางสาวนิตพร ห7าหยัง
63153027178 นางสาวนันทิตา สยมพร
63153027179 นางสาวอณามิกา บัวมา
63153027180 นางสาวนิรวยดา การิม
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63153027181 นางสาวเพชราภรณ� หนูชัยแก7ว
63153027182 นายณภัทร อัมพันศิริรัตน�
63153027183 นางสาวนันทพร วิลาทร
63153027184 นายธีระวัฒน� จันทร�ทิพย�
63153027185 นางสาวฮามีดะห� บือนา
63153027186 นางสาวอรชพร สุวรรณ
63153027187 นางสาวคอซีหมะ สมะแอ
63153027188 นางสาวกัลยา บุญทิพย�
63153027189 นางสาวนิฟ5รดาวห� สะมะแอ
63153027190 นางสาวพิชชญาภรณ� กลิ่นมณี
63153027191 นางสาวยุพาวดี แก7วรัตน�
63153027192 นายอาบีดีน หมานยวง
63153027193 นายพิสุทธ์ิ แสงสว$าง
63153027194 นางสาวชาลินี บิสลีมีน
63153027195 นางสาวประภาสิริ ดุลยกุล
63153027196 นางสาวนุรอามานี บีดิง
63153027197 นายจีรพงศ� ปาละวงศ�
63153027198 นางสาวมรกต สุขเอียด
63153027199 นางสาวณัฐธิดา รักษาชล
63153027200 นางสาวมารียัม กอและ
63153027201 ว$าที่ ร.ต.จตุรพร แสงประดับ
63153027202 นายฐิติวัฒน� ก้ัวพานิช
63153027203 นางสาวชนันภรณ� ทองธวัช
63153027204 นางสาวธนาภา ดวงไข
63153027205 นางสาวนูซันด7า รักหมาน
63153027206 นางสาวพัชราภรณ� สังข�ทอง
63153027207 นายเทพทัต สุวรรณมณี
63153027208 นางสาวณัฏฐาณิชมน พิพัฒน�ชวลิต
63153027209 นางสาวรจนา ไชยศรี
63153027210 นางสาวชมนวรรณ เพชรจูด
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63153027211 นางสาวเอมอัชฌา ไชยชนะ
63153027212 นางสาวดิศรา จิตรภักดี
63153027213 นางสาวยุพาวดี เวชพิทักษ�
63153027214 นายเสกสรร ทองนุ$น
63153027215 นางสาวนิภาพร สมาจุน
63153027216 นางสาวจิราพร พงศ�พิทักษ�
63153027217 นางสาวสุนิษา ยังสมัน
63153027218 นางนุษรา สันติคณากุล
63153027219 นางสาวสารีนาร� สกุลสันติ
63153027220 นางสาวจริยา หลีเหล็ม
63153027221 นางสาวขวัญชนก ทองใหญ$
63153027222 นางสาวจิรัฐิกานต� ไก$แก7ว
63153027223 นางสาวอานารีซะห� เปาะซา
63153027224 นายมะสรี ซือแม
63153027225 นางสาวกนกวรรณ เกิดทิพย�
63153027226 นางสาวฮัสลีซา สาและ
63153027227 นางสาวดวงกมล บุญธรรม
63153027228 นายธิติ ธนโสภณพิทักษ�
63153027229 นางสาวกัสมี สือแต
63153027230 นางสาวยัสมีน มะยาดี
63153027231 นางสาวโยษิตา ลาภานันท�
63153027232 นางสาวธิธาดา ลีนะนิธิกุล
63153027233 นายสุกีมาน โตCะแวมะ
63153027234 นางสาวศศิธร สรรพกิจไพศาล
63153027235 นายจรัญ แก7วชูช$วย
63153027236 นายธวัชชัย อนันต�
63153027237 นางสาวสุธีรา สมานสุหลง
63153027238 นายภัชรพงศ� แต$ศักดาธรรม
63153027239 นางสาวจุฑารัตน� เขียวไชย
63153027240 นางสาวเพ็ญศิริ พานิชกุล
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63153027241 นายชัชนันท� สังข�ชุม
63153027242 นางสาวอัสมะ แมเงาะ
63153027243 นางสาวปฐมา แก7วประจํา
63153027244 นางสาวศิริรัญญา หนูดํา
63153027245 นายณัฐวุฒิ บรรดาศักด์ิ
63153027246 นางสาวจันจิรา ฤาชา
63153027247 นางสาวศศิธร บุญคงแก7ว
63153027248 นางสาวมุนินทร� ศิริโกศล
63153027249 นางสาวอัญชรีนา ชูอ$อน
63153027250 นางสาวฮัมดียะห� เจCะเซ็ง
63153027251 นางสาวละอองดาว นวลหอม
63153027252 นางสาวจุฑาภรณ� เรืองมณี
63153027253 นายเอกรินทร� เหมียนคิด
63153027254 นางสาวสุกานดา พรหมมาศ
63153027255 นายชุกรี หลCะ
63153027256 นางสาวสุภาวดี เซ$งสวัสด์ิ
63153027257 นางสาวกรรณิกา แต7มแก7ว
63153027258 นางสาวศุภรัตน� แก7วมณี
63153027259 นางสาวกมลวรรณ โยมเมือง
63153027260 นายมูฮําหมัดอามีน หะยีหามะ
63153027261 นางสาวอาลาวียะห� หมัน
63153027262 นางสาวมาริษา คชรัตน�
63153027263 นายชวภัทร นววิศิษฎ�กุล
63153027264 นางสาวรัตติกาล โชติธรรมโม
63153027265 นางสาวจิราวรรณ คุ7มสุข
63153027266 นางสาวนูรฮาตีนี หะมะ
63153027267 นางสาวอัยซาน อาแวปูเตะ
63153027268 นางสาวปDญจมาศ ตารมย�
63153027269 นางสาวเนตรนภิส รัตนตรัง
63153027270 นางสาวอาตียะห� บาราเฮง
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63153027271 นางสาวเอมมิกา บุญจําเนียร
63153027272 นางสาวอาทิตยา ทองทวี
63153027273 นางสาวจรินยา โสCะหมัด
63153027274 นางสาวอาภาภรณ� อินทสุข
63153027275 นางสาวปณิดภา เกิดตลอด
63153027276 นางสาวกรรณิกา บุญรอด
63153027277 นางสาวเสาวลักษณ� กวดขัน
63153027278 นางสาวณัชยาพร เกิดเขียว
63153027279 นางสาวสิรพัชร อุโหยบ
63153027280 นางสาวมลิณี โตCะมาเส็ม
63153027281 นางสาวอรนภา เสมอภาค
63153027282 นางสาวทิพากร บัวเทพ
63153027283 นางสาวอรทิตา ละอองเทพ
63153027284 นางสาวซามีเราะห� แวสะแม
63153027285 นางสาววันเฉลิม ทองนุ$ม
63153027286 ว$าที่ร7อยตรีหญิงภาวิณี แก7วประดิษฐ�
63153027287 นางสาวชนกสุดา บุญมาก
63153027288 นางสาวสินีนาฏ ชัยเจริญ
63153027289 นางสาวซูฮาณา แลมีซอ
63153027290 นางสาวรุยา สาและ
63153027291 นายซัยดี บาเหะ
63153027292 นายสิทธิศักด์ิ พิศแลงาม
63153027293 นางสาวกูซานี มะเซ็ง
63153027294 นางสาวเสาวลักษณ� หนูแก7ว
63153027295 นางสาวญาดา เมฆยุติ
63153027296 นางสาวชุติกานต� ทิพย�จันทร�
63153027297 นางสาวฮันนี้ยา หมานหยะ
63153027298 นางสาวพฤกษา ศรีสมพงษ�
63153027299 นางสาวฮูไมเราห� มะสาแม
63153027300 นางสาวสิริวิมล โมสิทธ์ิ
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63153027301 นางสาวซาลีนา บือราเฮง
63153027302 นางสาวฮาบีหดCะ หลีนิ่ง
63153027303 นางสาวสุนารี สุทธิธนสุข
63153027304 นางสาวอภิสสรา สมเขาใหญ$
63153027305 นางสาวกุลธิดา ทองคํา
63153027306 นายธีระเวช พุทธวงศ�
63153027307 นางสาวกรรณิการ� กัตโร
63153027308 นางสาวลัดดาวัลย� คงชูช$วย
63153027309 นางสาวซาฟาวาตี นาพี
63153027310 นางสาวอภิชญา หมัดดี
63153027311 นางจุฑารัตน� มณีโชติ
63153027312 นางธิติยา พินทอง
63153027313 นางสาวณัฐริยา แสงส$อง
63153027314 นางสาวจิรนันท� พรหมนวล
63153027315 นางสาวอรุณประภา มาฆะมาโณ
63153027316 นางสาวทิพย�เกสร กาญจนะ
63153027317 นางสาวอาอีเสCาะ เสะแลCะ
63153027318 นางสาวปาตีเมาะ ต$วนเเว
63153027319 นางสาวมุทิตา มานพเช7า
63153027320 นางสาวณัฐวดี แจ$มแจ7ง
63153027321 นางสาวศศิวิมล ชูสกุล
63153027322 นางสาวรัชฎาภรณ� มุสิกะพันธุ�
63153027323 นางสาวกัญญาณัฐ อธิคมานนท�
63153027324 นางสาวขวัญฤดี ชูสุวรรณ
63153027325 นางสาวแก7วตา พูลจิตร
63153027326 นางสาววนิดา มีงาม
63153027327 นางสาวป5ยะนุช เลิศจันทร�
63153027328 นางสาวธิดารัตน� ชํานาญขาว
63153027329 นางสาวอามีนา สนิโซ
63153027330 นางสาววนิดา ป5ทชาติ
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63153027331 นางสาวดารุณี เด็งราเม็ง
63153027332 นางสาวสุวนันท� เพ็ชรมงคล
63153027333 นางสาวฐิติรัตน� เศียรอุ$น
63153027334 นางสาววนาลี แสงจันทร�
63153027335 นางสาวเกศนี ชูอ$อน
63153027336 นายสมรภูมิ ศรมณี
63153027337 นางสาวลลิตา แซ$ตัน
63153027338 นางสาวฮัสรียา หมุดตะเหล็บ
63153027339 นายวันชัย กาเต็ม
63153027340 นางสาวสุรีณา เจะสะมาแอ
63153027341 นางสาววันวิสาข� ชุมภูโกด
63153027342 นายอับดุลฮากีม ดาราแม
63153027343 นางสาวธนีรัตน� คงวรรณ�
63153027344 นางสาวเจนจิรา ภาคยาสิทธ์ิ
63153027345 นางสาวอัญชลี บินสาและ
63153027346 นายนูรสตาฟH แมเราะ
63153027347 นางวิภารัตน� ศรีสัจจา
63153027348 นางสาววราภรณ� ก้ิมเส7ง
63153027349 นางสาวกรกช ศรีสว$าง
63153027350 นางสาวกัลญา มโนวรณ�
63153027351 นางสาวฮาสือเมาะห� บูมะ
63153027352 นายสอดิ เเซะบิง
63153027353 นางสาวศิรานันท� กุมมาระกะ
63153027354 นางสาวโชติรส ขุนทองพุ$ม
63153027355 นายฮาเซม เจCะเลาะ
63153027356 นายเจษฎา วรรณโณ
63153027357 นางสาวซัลนา วาจิ
63153027358 นางสาวรอฮานา สะดียามู
63153027359 นางสาวธนัชชา หมัดอะดํ้า
63153027360 นางสาวกาญจนี ผิวผ$อง
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63153027361 นางสาวลาตีฟะฮ� สุหลง
63153027362 นางสาวธันยพร จิตภักดี
63153027363 นายเฉลิมพร หมัดอุสัน
63153027364 นางสาวนูรีซันร� ยูโซCะ
63153027365 นางสาวศาวิตา หมาดเส็น
63153027366 นางสาวเนตรทิชา ไข$เพ็ชร
63153027367 นายศรัณย� ดวงจันทร�
63153027368 นางสาวสาปHยCะ อาแว
63153027369 นางสาวสมนรพรรษ นพรัตน�
63153027370 นางบุษยา เจะนิ
63153027371 นายธนทรัพย� ลิ่มปะรังษี
63153027372 นายอภิสิทธ์ิ ดวงแก7ว
63153027373 นายธีรเมธ วรรณกลัด
63153027374 นางสาวอรอนงค� อิสระนรากุล
63153027375 นายจิรศักด์ิ ชูไทย
63153027376 นางสาวนารีรัตน� คีรีรัตน�
63153027377 นางสาวเจนจิรา ชูประสิทธ์ิ
63153027378 นายมะรอพี มะลี
63153027379 นางสาวธนิกานต� ไชยโหCะ
63153027380 นางสาวกนกวรรณ ณ สงขลา
63153027381 นางสาวรัชนี แซ$เขา
63153027382 นางสาวรัตนา คะชินทร
63153027383 นางสาวฮุสนา สะแวบาโง
63153027384 นางรัตติกาล ย่ีแก7ว
63153027385 นางสาวชินาธิป หวานสนิท
63153027386 นางสาวร$อฮีมะฮ� โสะหมะ
63153027387 นางสาวฮาซานCะ สังช$วย
63153027388 นางสาวลดาวัลย� อาวัชนาวงศ�
63153027389 นางสาวฟาฎีลาฮ� ติงหวัง
63153027390 นางสาวนราธิป หม่ืนภักดี
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63153027391 นางสาววิลาวัณย� ดําโอ
63153027392 นายชิน กฤต ย$อง ลั่น 
63153027393 นางสาวสุชาดา ชัยอภิรัตน�
63153027394 นางสาวเกศวดี สุวรรณวิบูลย�
63153027395 นายเอกราช สารีบุตร
63153027396 นางสาวภัทรมน สมเดช
63153027397 นางสาวศิรินภา นวลละออง
63153027398 นางสาวพรชนก บางลอย
63153027399 นางสาวมารียา อมวัง
63153027400 นางสาวอรพินท� สุวรรณลี
63153027401 นางสาวนิตยา ทองแดง
63153027402 นางสาวเกษราภรณ� เภรีฤกษ�
63153027403 นางสาวประภาวดี ปราบจิตต�
63153027404 นายอัษฎาวุฒิ ชัยศรี
63153027405 นางสาวปาลิตา ดือรามะ
63153027406 นางสาวศรุตา นวลเจริญ
63153027407 นางสาวสุพัตรา แกล7วทนงค�
63153027408 นายพาณุพงศ� บวรธนสาร
63153027409 นางสาวสิรามล จรุงกีรติวิมล
63153027410 นางสาวอรัญชนก ทวีประเสริฐ
63153027411 นางสาวยัสมี แมแล
63153027412 นายอัซฟDรด� อาแว
63153027413 นายไกร เครือเตียว
63153027414 นางสาวรูซีตา เปาะจิ
63153027415 นายนันทวัฒน� บิลเส็ม
63153027416 นางสาวเสาวลักษณ� แก7วประดิษฐ�
63153027417 นางสาวกัญยารัตน� หัศจํานงค�
63153027418 นายบุซตามี อาแซ
63153027419 นางสาวธัญญาเรศ บุญย่ิง
63153027420 นางสาวสุกัลยา คงช$วย
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63153027421 นางสาวพัตรธิมา ศรีเปารยะ
63153027422 นายศุภกฤต พรหมยา
63153027423 นางสาวอามานี วานิ
63153027424 นางสาวฟาฏีมะห� อาดํา
63153027425 นายอับดุลฮาฟ5ช กาแบ
63153027426 นางสาวฮาซียCะ ดอเลาะ
63153027427 นางณัฏฐ�ฎาพร เพชรบุญวรรโณ
63153027428 นายอุสมาน หมัดยุโสCะ
63153027429 นายนิติพล เจะหนิ
63153027430 นางสาวฟาลีหยCะ วาเตCะ
63153027431 นางสาวมาริษา ไชยมิตร
63153027432 นางสาวนงเยาว� มุสิกะพงศากุล
63153027433 นายธัญวุชร สันจิ
63153027434 นางสาวกรกานต� ยังชู
63153027435 นางสาวณัฐริกา อ$อนรักษ�
63153027436 นายสิทธิชัย ศรีขวัญแก7ว
63153027437 นายอับดุลลอฮอัฟวัน เจะมะ
63153027438 นายไพศาล หนูแก7ว
63153027439 นางสาวศศิมาภรณ� แก7วจุลพันธ�
63153027440 นางสาวสุนันทา ราชกิจจา
63153027441 นายอานัส อินตัน
63153027442 นางสาวอามีเนาะ ดือเระ
63153027443 นางสาวลัดดาวรรณ แก7วจันทร�
63153027444 นายสาและ สนิเลาะ
63153027445 นางสาววริยา อนุวัฒนากุล
63153027446 นายวัชรภัทร� วัฒนาศรีโรจน�
63153027447 นายชานนท� เงินนาค
63153027448 นางสาวอารียา แก7วจันมร�
63153027449 นางสาวรุสลาวาตี ไบเตะ
63153027450 นางเขมจิรา เล็กสุภาพ
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63153027451 นายณัฐพันธุ� รักขิโต
63153027452 นางสาวสุจิรา หนูเสน
63153027453 นางสาวนัยนา เซ$งเลื่อน
63153027454 นางสาวพัชรี บูละ
63153027455 นางสาวอาซีซCะ เจCะหมCะ
63153027456 นางสาวอาทิตยา เดชศรี
63153027457 นางสาวฟDตมา ยูโซCะ
63153027458 นางสาวปานไพลิน เพ็ชรพญา
63153027459 นางสาวอติภา แพร$นาม
63153027460 นางสาวสุชาดา พราหมเล็ก
63153027461 นางสาวสายฝน รักขพันธ�
63153027462 นางสาวซีตีฟาติมะ หลําเบ็นหมุด
63153027463 นางสาวณัฐสุภา เพ็ชรสมุทร
63153027464 นางสาวปุณณดา ช$วยสงค�
63153027465 นางสาวอาทิตยา คงภักดี
63153027466 นางสาวมินทร�ตรา จันทร�คล7าย
63153027467 นางสาวมนต�นภา แซ$ลิ่ม
63153027468 ว$าที่ร7อยตรีธีรเดช เล$ารัตนโชค
63153027469 นายดมนียา บาฮะคีรี
63153027470 นางสาวฮายาตี อุมะ
63153027471 นางสาวไสเกาะฮ� สามิ
63153027472 นายวาริซ มะกียอ
63153027473 นางสาวซารีปะห� สาแม
63153027474 นายชนัญZู จันทร�เขียว
63153027475 นางสาวซูไรดา สาและ
63153027476 นางสาวดารุณี มูซอ
63153027477 นางสาวชนิตา ด7วงสุข
63153027478 นางสาวนูไรนา โสCะเหล็ม
63153027479 นางสาวมาดีนะห� วานิ
63153027480 นายญาณินท� พืชมงคล
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63153027481 นายภาณุวัฒน� ชัยโชติ
63153027482 นางสาวนาอีมะห� เจCะหลง
63153027483 นางสาวจรัสศรี ทองแก7ว
63153027484 นางสาวอีฟติน$า วงศ�หมัดทอง
63153027485 นางสาวอรพรรณ บุญยอด
63153027486 นางสาวนาเดีย ยะโกCะ
63153027487 นางสาวจิระวรรณ แก7วสวัสด์ิ
63153027488 นางสาวภูริชญา ขุนจร
63153027489 นางสาวอามน$า ลอมา
63153027490 นายอรัณ นาราวัน
63153027491 นางสาวปาริชาติ สังเศษ
63153027492 นางวาสนา ลิ้มเวียงสิริวงศ�
63153027493 นางสาวนุรอาซีกีน ดีแม็ง
63153027494 นายพัชรพล คงอ$อน
63153027495 นายวุฒิชัย แทนหนู
63153027496 นายมโน คงสุข
63153027497 นางสาววรรณวนัช แซ$ฟDง
63153027498 นางสาวนูรฮูดา แลเมCาะ
63153027499 นางสาวโรสนี บือซา
63153027500 นางสาวสุวรรณา หมาดเตCะ
63153027501 นายมะไซดี กาเดร�
63153027502 นางสาวรจนา เลี้ยววัฒนาสกุล
63153027503 นางสาววราพร สันติเพชร
63153027504 นายพันธ�เทพ สิงขโรทัย
63153027505 นางสาวฉัตรสุดา ไชยเดช
63153027506 นางสาวสิริวรรณ โสติยภัย
63153027507 นางสาวนภัสสร อุ$นเสียม
63153027508 นางสาวสุดารัตน� ตรีวัย
63153027509 นางสาวเจนจิรา อุบลวรรณ
63153027510 นางสาวการีมCะ บือราเฮง
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63153027511 นางสาวนิภาพร หอมจันทร�
63153027512 นางสาวอภิสรา งานกรณาธิการ
63153027513 นางสาวณิชากร หนูแก7ว
63153027514 นางสาวฮาลีเมาะ สาและ
63153027515 นางสาวทิพานันท� เทพสุวรรณ
63153027516 นางสาวณัฐลภัส ภัทรเพ็ชรรัตน�
63153027517 นางสาวอนุศรา สาและ
63153027518 นางสาวบุปผา สังข�ทอง
63153027519 นางสาวชาลิยา ทองคง
63153027520 นางสาวอภิญญา มะสุณี
63153027521 นางสาวจุฑาพร คงแก7ว
63153027522 นางสาวนูรุลยันนCะห� หะยีมานุง
63153027523 นางสาวญาติมา สะระ
63153027524 นางสาวอัจวา มามะ
63153027525 นางสาวฟายีรา ยีเจCะและ
63153027526 นางสาวสิริยา เจะมามะ
63153027527 นางสาวอารีณี บากา
63153027528 นายอุกฤษฎ� คูณเรือง
63153027529 นางสาวศิริรัตน� แสงเจริญ
63153027530 นายสุรพจน� เครือน7อย
63153027531 นางสาวสุภิญญา จิตรสุข
63153027532 นางสาวลีนา โสธามาต
63153027533 นางสาวสุฏารัตน� หมัดอาดัม
63153027534 นางสาวนิรมล ยกต้ัง
63153027535 นางสาวจุฑาภรณ� ภัติศิริ
63153027536 นายป5ยะฉัตร อนุสาร
63153027537 นางสาวธนิสร จินดา
63153027538 นายภาสกร แก7วเก้ือ
63153027539 นางสาวชาณัชฐา เดชนธีนนท�
63153027540 นางสาวเกตุศิณี ทองประทีป
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63153027541 นางสาวสุตาภัทร นุ7ยนุ$น
63153027542 นายมะฮัมดี หะยีดอเลCาะ
63153027543 นายทนิ รอดชุม
63153027544 นายพีระยุทธ� ประดิษฐวงค�กูล
63153027545 นางสาวปDทมาภรณ� นุ7ยแก7ว
63153027546 นางสาวรอฮีหมะ เงาะตาลี
63153027547 นางสาวรัตติกรณ� สุวรรณเพชร
63153027548 นางสาวชิดชนก ไชยสงคราม
63153027549 นางสาวรอบีอะ น7อยทับทิม
63153027550 นางสาวมารียัม หะยีอาบู
63153027551 นางสาวศุภกานต� อินสุวรรโณ
63153027552 นางสาวต$วนซูฮัยบะฮ� จอลง
63153027553 นายสุวิทย� วนาสุวรรณวณิช
63153027554 นายนัทธพงศ� วรรณรัตน�
63153027555 นางสาวทิพวรรณ สุขนุกูล
63153027556 นางสาวสุญาณี ขุนทอง
63153027557 นางสาวนูรมะห� สีดี
63153027558 นางสาวประกายมาศ ทรงมะลิ
63153027559 นางสาวรอฮาณี รับไทรทอง
63153027560 นางสาวกาญจนวดี ไล$คง
63153027561 นางสาวพลอยภาวัน จันทโฆษ
63153027562 นายฐิติพงศ� ตันสกุล
63153027563 นางสาวอรอุมา วิริยะสมบัติ
63153027564 นางสาวพัชรินทร� พรรณภักดี
63153027565 นายสิทธิโชค อุบลขาว
63153027566 นางสาวศิริภรณ� จิตตารมย�
63153027567 นางสาวอาภัสรา นวลเต็ม
63153027568 นายพีรพัชร เศะ
63153027569 นางสาวซูลฟาร� ยูโซCะ
63153027570 นายชยานนท� หอมพานิช
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63153027571 นางสาวซูไฮลา เกือสีตี
63153027572 นางสาวชรินทร�ดา เซ็งมาดี
63153027573 นายนภพร ศรีราม
63153027574 นายกิตติศักด์ิ ศรีชัย
63153027575 นางสาวอัสรีนี ยุนุ
63153027576 นางสาวทัศนีย� ศรีสุขสวัสด์ิ
63153027577 นางสาวสุดารัตน� คงสมบูรณ�
63153027578 นางสาววรรณวิมล หลงหวัง
63153027579 นางสาวมีเรีย โตCะแมะ
63153027580 นางซุรญานีย� ลิ่วลักษณ�
63153027581 นางสาวสุดารัตน� เพ็ญมาศ
63153027582 นายวิกรานต� ศิวดํารงพงศ�
63153027583 นายสุริยา กาญจนะ
63153027584 นางสาวอักษรลักษณ� ไชยรัตน�
63153027585 นางสาวปDณชญา สองนาม
63153027586 นางสาวผกาทิพย� พักประเสริฐ
63153027587 นางสาวสุธาสินี ฤทธิเดช
63153027588 นางสาวฐิติพรรณ หมินหมัน
63153027589 นายป5ยะณัฏฐ� บุรีภักดี
63153027590 นางสาวน7องเกI พูลสวัสด์ิ
63153027591 นางสาวเกศณี ไชยสงคราม
63153027592 นางสาวชวัลลักษณ� นุรักษ�
63153027593 นายอรรถกร แก7วโชติ
63153027594 นางสาวชุติมณฑน� ชูสิงแค
63153027595 นายธีร�รักษ� ลูกเมือง
63153027596 นางสาวมาซูรา อาแวสือนิ
63153027597 นางสาวกนกพร แก7วจินดา
63153027598 นางสาวอรุณรัตน� รอดคืน
63153027599 นางสาวพัณณิตา มณีรัตน�
63153027600 นางสาวซอลีฮะห� ดาแฮ

หน7า 920 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153027601 นางสาวมารียํา สาเเละ
63153027602 นางสาวป5Xนมณี สังข�สร
63153027603 นางสาวสุทธิลักษณ� เมืองแก7ว
63153027604 นางสาวรอฮานา เพชรชูทอง
63153027605 นางสาวศิริมา เถาถวิล
63153027606 นางสาวปรางค�ทิพย� ทองเรืองรักษ�
63153027607 นางสาวปาณิตา ชฎารัตน�
63153027608 นางสาววรารัตน� สังข�เพ็ชร
63153027609 นางสาวจุฑารักษ� ศรีมหันโต
63153027610 นางสาวโปรดปราน นรากุล
63153027611 นางสาวนาญีบะฮ� พายิบ
63153027612 นางสาวเสาวรส คงชิต
63153027613 นางสาวจันทกานต� ศรีสุวรรณ
63153027614 นางสาวโชติรส เอียดยาว
63153027615 ว$าที่ร7อยตรีหญิงพิจิตรา สัณห�พานิชกิจ
63153027616 นายชนะชัย นิจกร
63153027617 นายสุมิตร จันทร�ศรี
63153027618 นางสาวลาตีฟะ ยามา
63153027619 นางสาวพันศร รัตนมา
63153027620 นางสาวพรกมล มีฉิม
63153027621 นางเปมิกา ชุมวงค�
63153027622 นางสาววสุธรา แสงทอง
63153027623 นางสาววีซ$า บุตรรักษ�
63153027624 นางสาวฟาดีละห� รอเย็ง
63153027625 นางสาวภูริชญา ทองจีน
63153027626 นายสุไลมาน เจริญ สุข
63153027627 นายพัฒนา ศรีสุวรรณ
63153027628 นายณัฐภัทร บัวผุด
63153027629 นางสาวสุคนธ� ลบเลือน
63153027630 นางสาวเสาวลักษณ� เมืองมุสิก
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63153027631 นางสาวเกตุผกา มีชัย
63153027632 นางสาวนูรอัยนี เจะบาการ�
63153027633 นายซันสุดิง เงาะ
63153027634 นางสาวอัมรินทร� ไชยสมิต
63153027635 นางสาวอามีน$า เปาะแม
63153027636 นางสาวกฤตพร ถาวรสาร
63153027637 นางสาวเพทาย สุนทรธรรมกุล
63153027638 นางสาวรัชฎาภรณ� โชติมณี
63153027639 นางสาวชลิตา ไชยชนะ
63153027640 นางสาวรมิตา ธนศักด์ิสุรางค�
63153027641 นางสาวอุษา หยังกุล
63153027642 นางสาวซาตีรา บือราเฮง
63153027643 นางสาวฟารีดา บือราเฮง
63153027644 นางสาวซารีณี เจCะหลง
63153027645 นางสาวจันทร�จิรา หยูทอง
63153027646 นางสาวอารีนี อาลีซู
63153027647 นางสาวสูนีตา เจะนุ
63153027648 นายธีรเมธ สงทอง
63153027649 นางสาวสุธิดา ชํานาญนา
63153027650 นางสาวฤดี แซ$หลี
63153027651 นางสาวกาญจนี แก7วสกุล
63153027652 นางสาวโชติกา ชุมช$วย
63153027653 นางสาวอนุสรา มุสิกพงศ�
63153027654 นางสาวฮุสนา สาและ
63153027655 นายซับฟูดิน บือราเฮง
63153027656 นางสาวกัลยรัตน� พันธนิยะ
63153027657 นางสาวพลอยไพลิน บัวจีน
63153027658 นางสาวเขมวิกา ทองคําศรี
63153027659 นางสาวนัสรี บาราสัน
63153027660 นายชยพล สันหมุด
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63153027661 นายจิระวิน ธรรมโชติ
63153027662 นางสาวสุลาวัลย� ศรีรัตน�
63153027663 นายวัฒนา บัวจีน
63153027664 นางสาวศศิภักด์ิ นวลแก7ว
63153027665 นางสาวอาลิษา โวหาร
63153027666 นางสาวจันทกานต� สุวรรณสถิตย�
63153027667 นายปราโมทย� จางวาง
63153027668 นางสาวกัลวลัญช� บุตรราษฎร�
63153027669 นางสาวน้ําฝน จันทร�แก7ว
63153027670 นายเทอด ทนทาน
63153027671 นางสาวสุทธินีย� แสงสุวรรณ
63153027672 นายศิวกร ทองวิเชียร
63153027673 นางสาวปDทมา นวประภากุล
63153027674 นางสาวโสริยา แปSนนวล
63153027675 นางสาวป5ยธิดา อ$อนน7อม
63153027676 นางสาวสรญา เศรษฐ�สุข
63153027677 นายมันโซ มะเเส
63153027678 นางสาวลัดดา สกุลมณี
63153027679 นางสาวเนตรชนก คงศรี
63153027680 นางสาวฮูดา ปาทาน
63153027681 นายมะซาฮัน โซสาแน
63153027682 นางสาวนูรุลฮูดา เจะดะ
63153027683 นางสาวธนวรรณ แก7วพิทักษ�
63153027684 นางสาวพาริดา มะตีเยาะ
63153027685 นางสาวรัตติกาล พุกพบสุข
63153027686 นางสาวกันย�สินี มีชัยชนะ
63153027687 นายณัฐพงศ� ป5Xนทองพันธ�
63153027688 นางสาวสกุณา บิลหร$อหีม
63153027689 นางสาวฟาตีฮะห� หะมะ
63153027690 นางสาวณัฏฐ�วรินทร� หนิมุสา
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63153027691 นางสาวฟ5รดาว ยะโกCะ
63153027692 นางสาวอลิสา แววสุวรรณ�
63153027693 นางสาวสุภัทรา ครุวรรณพัฒน�
63153027694 นางสาวธัญลักษณ� สุวรรณกิจ
63153027695 นางสาวศิรัญญา โอ$แก7ว
63153027696 นางสาวณัฐนันท� ป5ยะชินมาศ
63153027697 นางสาวยามีละ เจCะหลง
63153027698 นายวรากร ศรีสุวรรณ�
63153027699 นางสาวนภาพร บุญชู
63153027700 นางสาวทิพวัลย� ขวัญมณี
63153027701 นางสาวจุฑารัตน� หลักเพชร
63153027702 นางสาวบุษยา หม่ืนจิตร
63153027703 นางสาวนูรมา จาเงCาะ
63153027704 นางสาวนูรมา สะมาแอ
63153027705 นางสาววิชุณีย� มนูธรรม
63153027706 นายฮาชีมี โอมณี
63153027707 นางสาวจุฑามาศ บุรีศรี
63153027708 นางสาวอริษา บิลนุภัทร
63153027709 นายการัณย� แซ$ต้ัง
63153027710 นางสาวโซเฟHย กาเร็งสานา
63153027711 นางสาวรัตนทัต ศิริกุล
63153027712 นายศุภวิชญ� ดารารัตน�
63153027713 นางสาวลลิตา วรรณสุวรรณ
63153027714 นายอริยะ เรืองกุน
63153027715 นางสาวโซเฟHย อุมา
63153027716 นายมูฮัมหมัด ยูโซCะ
63153027717 นางสาวนวพร ลักษณาวงค�
63153027718 นางสาววราภรณ� ขนอม
63153027719 นางสาวธนัญญา ศรีไชย
63153027720 นางสาวพัชราภา ย$องเส7ง
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63153027721 นางสาวนายีฮะ เบ็ญซาฟHอีน
63153027722 นายอิสระพงศ� ชูแก7ว
63153027723 นางสาวยีสมูณีย� อาลี
63153027724 นางสาวอังคณา ดําแก7ว
63153027725 นางสาวธนพร ขาวปลอด
63153027726 นางสาวสุทธิ ตา สือนิ
63153027727 นายสุกิฟลี ป5
63153027728 นายภานุพงศ� ชนะกิจ
63153027729 นายวิรัตน� ขุนทองคํา
63153027730 นายสิทธิพงษ� ภูทัยเจริญ
63153027731 นางสาววันเพ็ญ ชุมเหมือน
63153027732 นายอดิศักด์ิ พุ$มคง
63153027733 นางสาวพนิดา ประกิต
63153027734 นางสาวบุษยมาศ ชุมพงศ�
63153027735 นายสืบสกุล ยาหลี
63153027736 นางสาวปภัสสรา ด7วงแก7ว
63153027737 นางสาวซาวีน$า สัตย�สุข
63153027738 นางสาวสุนิษา แก7วคชชา
63153027739 นางสาวสุมณฑา โพชสาลี
63153027740 นายนครินทร� ป5Xนเจริญสุข
63153027741 นางสาวระพีพร เถาว�ถวิล
63153027742 นางสาวซูมัยยะฮ� มะเจCะหะ
63153027743 นางสาวจันทิมา อรรถชัยยะ
63153027744 นางสาววิลดา เจCะเย็ง
63153027745 นางสาวชุติมณฑน� โชติมณี
63153027746 นายกฤศธร คงหวัง
63153027747 นางสาวศกลวรรณ ลCะอาหลี
63153027748 นางสาวศรัญญา สุทธสิงห�
63153027749 นางสาววิชญาพร คงสม
63153027750 นางสาวสุรญา มะสะแห
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63153027751 นางสาวประภารัตน� ทองเอียด
63153027752 นายชาญฤทธ์ิ ชัยเต็ม
63153027753 นางสาวปรัชลี จิตแฉล7ม
63153027754 นายกฤษดา เพ็ชรจํารัส
63153027755 นางสาวปDทมัฏฐ� ยานะวิมุติ
63153027756 นางสาวดาร�ลัด โคแหละ
63153027757 นายสุวิจักขณ� เนียมนวล
63153027758 นายสิทธิศักด์ิ แก7วจันทร�
63153027759 นางสาวอรนุช ขวัญศรี
63153027760 นางสาวชนิตา มาลาศรี
63153027761 นายบือราเฮง เจะโวะ
63153027762 นางสาวศศิธร คงแก7ว
63153027763 นางสาวธิญารัตน� ชอบผล
63153027764 นางสาวเอมอร แซ$ลิ่ว
63153027765 นางสาวรัตนา ชูหนูขาว
63153027766 นางสาวสิริวิภา ศรีใหม$
63153027767 นางสาวนูรไอนี เหมมัน
63153027768 นางสาวฤทัยรัตน� ตรีรัตนประคอง
63153027769 นางสาวธิดารัตน� เจริญกุล
63153027770 นางสาวฑริตา หิรัญเกตุดํารง
63153027771 นางสาวมัยซาระห� ยูโซะ
63153027772 นางสาวอริตา สันหีม
63153027773 นางสาวมารดียานา สาเมาะบาซา
63153027774 นางสาวอัญชิสา ภคสันต�
63153027775 นางสาวนิยามีละห� แวดอเลาะ
63153027776 นางสาวอามีเนาะห� มูซอ
63153027777 นายอนุกูล อินทโกศรี
63153027778 นางสาวนุสรา พลาอาด
63153027779 นางสาวสารีนา สุขพร
63153027780 นางสาวป5ยรัตน� ต้ันสุย
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63153027781 นางสาวกัณฐิกา คมนาคม
63153027782 นางสาวสุนิสา อุตมะมุณีย�
63153027783 นางสาวสิริขวัญ สีสุข
63153027784 นางสาวนันทิดา หีมเบ็ญหมัด
63153027785 นางสาวตัสนีม วาเตCะ
63153027786 นางสาวสุทธิลักษณ� ศรีก$อเก้ือ
63153027787 นางสาวนุชรี สมแสง
63153027788 นางสาวจิรัฐติกาล ศรีเปTนทอง
63153027789 นางสาวนงนุช หน$วยแก7ว
63153027790 นางสาวสุทธิดา สังข�ทอง
63153027791 นางสาวทิพานัน ศรีระสันต�
63153027792 นางสาวฟาตีฟ อูมา
63153027793 นางสาวแวมาซีตา โตะกะ
63153027794 นายคามิน ป5Xนมณี
63153027795 นางสาวดวงใจ ชะนะพาล
63153027796 นางสาวรัชดาพร มณีสุรัตน�
63153027797 นางสาวปรีณาพรรณ ส$งสว$าง
63153027798 นางนภาพร ภูมิแก7ว
63153027799 นางสาวภัทรพร สินสุวรรณ
63153027800 นางสาวณัฐมล เตะตู
63153027801 นางสาวอัยม่ี วาแม
63153027802 นางสาวสุวิษา เกษรพันธ�
63153027803 นางสาวกัลยาณี สีสุกเพชร
63153027804 นางสาวชฎาพร สิทธิชัย
63153027805 นางสาวมลธิญา บุญสุข
63153027806 นางสาวบุศรา เพชรสุวรรณ
63153027807 นายมะหะมะร$อยี ดอเลCาะ
63153027808 นางสาววรวีย� แซ$เตียว
63153027809 นางสาวกมลนัทธ� อุทัยรัตน�
63153027810 นางสาวฟาฏิมะฮ� อาลี
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63153027811 นางสาวนูรฮูดา มะดีเยาะ
63153027812 นายธนพล เครือเตียว
63153027813 นางสาวมาลีนี ลอแม
63153027814 นางสาวฟาตีฮะห� อาแว
63153027815 นางสาวณัฐพร เอ็มบุตร
63153027816 นางอรอุมา มามีสี
63153027817 นางสาวรัตติกาล จงอักษร
63153027818 นายกฤตภาส หนูน7อย
63153027819 นางสาวนูร�อัยนีย� แฉะ
63153027820 นางสาวศิรภัสสร นวลขาว
63153027821 นางสาวรอฮายู ตาเฮ
63153027822 นางสาวศิริวรรณ สาระโมฬี
63153027823 นางสาวสุทิศา ศรีวะปะ
63153027824 นางสาวสุรีย�รัตน� รุ$งเรือง
63153027825 นางสาวโสรยา โตCะอิด
63153027826 นางสาวมาสือนะ สะอะ
63153027827 นางสาวสุนิสา ม่ิงละเอียด
63153027828 นางสาวอัสมะ เจะหามะ
63153027829 นางสาวศษิญา หมวดเกิด
63153027830 นางสาวนาตยา สุขลิ้ม
63153027831 นายชํานาญร� เพ็ชรรัตน�
63153027832 นางสาวยลดา แดงโรจน�
63153027833 นางสาวณัฏฐณิชา วีระเทศ
63153027834 นายอดุลย� มณีวิทย�
63153027835 นางสาวปรารถนา สังราชกิจ
63153027836 นางสาวฟ5รดาว เหล็มเลCาะ
63153027837 นางสาวชฎาพร อินทร�กลับ
63153027838 นางสาวชมพูนุท เนียมแหลม
63153027839 นางสาวพุธพรรณ สุบินรัส
63153027840 นางสาวศรินยา สุวรรณโร
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63153027841 นางสาวสุพรรณี ยะกูมอ
63153027842 นางสาวนรัชชา หวันสมัน
63153027843 นางสาวสุชีรา วสุลีวรรณ
63153027844 นายธนกฤต แก7วศรีสม
63153027845 นายณัฐภพ เส7งสีแดง
63153027846 นางสาวสาวิกา สุขเตCะ
63153027847 นางสาวอาอีเซาะ หะยีสุหลง
63153027848 นางสาวธนาภรณ� ลิ่มปะรังษี
63153027849 นางสาวเปรมิกา กอราช
63153027850 นายณัฐ ตุลยภากร
63153027851 นางสาวพัทธ�ธีรา ลอยแก7ว
63153027852 นางสาวจิราภา วงศ�ปSอม
63153027853 นางสาววิภาสิริ ดีย่ิง
63153027854 นางสาวพิชญ�นรี หยู$หนูสิงห�
63153027855 นางสาวอังคณา ธนูสาย
63153027856 นายอาดัม เทพวาริน
63153027857 นางสาวสุทธาสินี คงจุ7ย
63153027858 นางสาวฐิตาภรณ� แก7วประพาฬ
63153027859 นางสาวศุภิสรา รุ$งเรือง
63153027860 นางสาวเบญจา เส็นดาโอCะ
63153027861 นางวิคลธร เกตุชู
63153027862 นางสาวสุดารัตน� สนดี
63153027863 นางสาวเสาวนี ดือราแม
63153027864 นางสาวนิตญา พิศแลงาม
63153027865 นายนรินธร สุวรรณมณี
63153027866 นางสาวธารทิพย� หุนตระณี
63153027867 นายยะห�ยา ลาเตะ
63153027868 นางสาวกมลลักษณ� ขุนหนู
63153027869 นางสาวมูรณีย� มะเซ็ง
63153027870 นางสาวสุพัชรา พุทธรักษ�
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63153027871 นางสาวคอยรีญะห� มะนุง
63153027872 นางสาวสิรินดา มิฆเนตร
63153027873 นางสาวนงนภัส ชิตมณี
63153027874 นางสาวกมลวรรณ ขุนทอง
63153027875 นางสาวสุภาพร ขวัญปาน
63153027876 นายสัญญา ร$าหีม
63153027877 นายป5ยพงษ� แทนปD[น
63153027878 นางสาวธัญชนก ผลพิบูลย�
63153027879 นางสาวนันท�นภัส วงค�ภักดี
63153027880 นายปรเมศ ศรีไสยเพชร
63153027881 นางสาวรอกีเยCาะ ยา
63153027882 นางสาวจิราภา ศิรินุพงศ�
63153027883 นางสาวฮูดา มูดี
63153027884 นางสาวฐานิกา จันทคาส
63153027885 นางสาวสุชญา ดิสระมุณี
63153027886 นางสาวเกษรา เจะอุเซ็ง
63153027887 นายมูฮําหมัดฮากิม ยะลาพานี
63153027888 นายกิตติวัฒน� แจ$มเชื้อ
63153027889 นางสาวนูรคิตมาล วาเลาะ
63153027890 นายแวอัสรี แวมายิ
63153027891 นายไฟสอน และขาว
63153027892 นางสาวประไพ จันทร�กลิ่น
63153027893 นายธนกฤต สุกแก7ว
63153027894 นายจิรพงศ� ไวเจริญกุล
63153027895 นางสาวสุรายยา หะยีมูนCะ
63153027896 นางสาวณัฐธิดา สังข�ศรีสังข�
63153027897 นายอัลก็อฟฟาล ภูยุทธานนท�
63153027898 นายแวอัสมี แวยูนุ
63153027899 นายยงยุทธ� ช$วยอุปการ
63153027900 นางสาวมูนา บาบูมาเรCาะ
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63153027901 นางสาวซูไอดะห� ดือราอิง
63153027902 นางสาวจุวัยนีย� สันหลี
63153027903 นางสาวอินอาม โตCะจอง
63153027904 นางสาววิไล วณิชกิจเจริญกุล
63153027905 นายอุสมาน เลCาะและ
63153027906 นางสาวณัฐธิดา รุ$งเรือง
63153027907 นายปฤษฏ์ิ ฤทธิโสม
63153027908 ว$าที่ ร.ต.หญิงทิพวรรณ แซ$ต้ัน
63153027909 นางนงเยาว� ขุนชํานาญ
63153027910 นางสาวปวีณ�ธิดา จิตภักดี
63153027911 นางสาวณัฐนันท� แสงประดับ
63153027912 นางสาวรุสนี อายีมะสาและ
63153027913 นายป5ยโชติ โชติรัตน�
63153027914 นางสาวภาวดี สะหะวิริยะ
63153027915 นางสาวเนตรชนก บัณฑิตย�
63153027916 นางสาวรัตน�ชฎา รักสม
63153027917 นางสาวอังคณา ผ$องสุวรรณ
63153027918 นายอัมรินทร� จันทรโชติกุล
63153027919 นางสาวเจตสุวรรณ ขําแก7ว
63153027920 นางสาวชญาน�นันท� อินเอก
63153027921 นายนพรัตน� จิเหม
63153027922 นางสาวภัทราภรณ� โมสิกะ
63153027923 นางสาวนารีรัตน� สิทธิศักด์ิ
63153027924 นางสาวทิพย�หทัย เขียวไปล$
63153027925 นางสาวพรภาดา เพชรหอม
63153027926 นางสาวนิตฑินันท� สิงห�อินทร�
63153027927 ว$าที่ร7อยตรีอัสมัน วาเมCาะ
63153027928 นางสาวรพีพรรณ เพชรคง
63153027929 นายศุภฤกษ� คีรี
63153027930 นางสาวนัสเรีย สีระโก
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63153027931 นายอารีด บิลสัน
63153027932 นายสุทธิพงศ� ยอดแก7ว
63153027933 นางสาวฐาปณี สุวรรณชาตรี
63153027934 นางสาวซัยยานี โตะเป]ะ
63153027935 นางปฤษฐา กานุรักษ�
63153027936 นางสาวสิริรัตน� หม่ืนเนียม
63153027937 นางสาวกรกช พุทธกูล
63153027938 นางสาวปฎิพร เครือเพ็ง
63153027939 นายจักรกฤษณ� เพ็ชรโชติ
63153027940 นางสาวรุสนี มาแจ
63153027941 นางสาวธมลวรรณ สุขงาม
63153027942 นางสาวอริณยภัค บุญชูประภา
63153027943 นางสาวอุทัยวรรณ พลฤทธ์ิ
63153027944 นางสาวนุชจิยา ชายกุล
63153027945 นางสาวซอฟHยะห� ซามิ
63153027946 นางปDทมา สังขวงศ�
63153027947 นางสาวกมลลักษณ� แก7วสองสี
63153027948 นางสาวกิรมา มะยา
63153027949 นางสาวสาวิตรี สันหรีม
63153027950 นางสาวซัยนะ มะสาแม
63153027951 นางสาวลัฐิกา โชติวงศ�
63153027952 นางสาวกมลวรรณ เพ็ญศรี
63153027953 นางสาวอรจิรา ล$องต้ี
63153027954 นางสาวสุนิตา สําเภารัตน�
63153027955 นางสาวพาตีเมาะ ดือราโอCะ
63153027956 นางสาวโสรยา ดอเลาะ
63153027957 นางสาวอภิสรา บัวสม
63153027958 นางสาวฮามีดCะห� หามะ
63153027959 นางสาวรัตนา กุณารักษ�
63153027960 นางสาวนภัทสร กาญจนกุล
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63153027961 นางสาวศิมาพร พฤษภานนท� พฤษภานนท�
63153027962 นางสาวณริศรา สุกแปSน
63153027963 นางสาวฟDดวาย� เจะเลง
63153027964 นางสาวนูรีนา มะมิง
63153027965 นางสาวดลฤดี มณีสุวรรณ
63153027966 นายยศตระกูล ยกศิริ
63153027967 นางสาวนาฎวดี ทองชู
63153027968 นายพีรวิชญ� สุธานพดล
63153027969 นางสาวอินธิรา วาดงาม
63153027970 นางสาวนันทิญา พรหมมณี
63153027971 นางสาวภัคจิรา รักชีพ
63153027972 นางสาววิชชุลดา อ$อน
63153027973 นางสาวนิตยา รัตนพันธ�
63153027974 นางสาวอุมเราะห� เจCะเรCะ
63153027975 นายสมยศ เกษมุล
63153027976 นางสาวพัชรี ขุนยงค�
63153027977 นางสาววรรวิศา สงแก7ว
63153027978 นางสาวสุดารัตน� หวังจันทร�
63153027979 นางสาวโรสิณี กาซอ
63153027980 นางสาวปาริตา โรจน�พวง
63153027981 นางสาวเบญจวรรณ เพชรตีบ
63153027982 นางสาวฟาตีฮะห� ทาห$า
63153027983 นางสาวปวีณา สุวรรณรัตน�
63153027984 นายจตุรวิทย� เผื่อนนาค
63153027985 นางสาวโซเฟHย บุตรรักษ�
63153027986 นางสาวแคทลียา ศิริวรรณ
63153027987 ว$าที่ร7อยตรีหญิงเจนจิรา แสงปาน
63153027988 นายธนินทร� คงสวัสด์ิ
63153027989 นางสาวไอรดา วังสะปราบ
63153027990 นายซอปรี หะยีหามะ
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63153027991 นางสาวอามีเนาะ แซโดร�
63153027992 นางสาวปาอีซะ เสมอภพ
63153027993 นางสาวธิดารัตน� หมวกสกุล
63153027994 นางสาวเบญจมาภรณ� แปSนไทย
63153027995 นางสาวป5ยะมาส คงแดง
63153027996 นายฐาปกรณ� คงชนะ
63153027997 นางสาวกนกวรรณ ภักดีฉนวน
63153027998 นางสาวรุสนาณี อีแต
63153027999 นางสาวขวัญธิดา วิเชียร
63153028000 นางสาวจิราวรรณ ดีเบา
63153028001 นางสาวกณภัทร รัตน�ซ7อน
63153028002 นางสาวนิสรีน อาบู
63153028003 นางสาวป5ยวรรณ ชีวะหิรัญ
63153028004 นางสาววาฟา มะซอ
63153028005 นางสาวเกียรติศิริ ทองหล$อ
63153028006 นางปวีณา บุญสงค�
63153028007 นางสาวเสาวลักษณ� ทองคําโพง
63153028008 นางสาวทัศนีพร ทุ$ยอ7น
63153028009 นายอาบูกอรี มาแน
63153028010 นางสาววริศรา เพชรแก7ว
63153028011 นางสาวฮาซานา สะมะแอ
63153028012 นางสาวโสรยา เอ็มเล$ง
63153028013 นางสาวซัลมา อะแว
63153028014 นายดนุพงษ� สวัสดี
63153028015 นางสาวสุนิสา ปานเกิด
63153028016 นางสาวพิมพ�พร ท$าจีน
63153028017 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีสงฆ�
63153028018 นางสาวนิจรี หม่ืนเมือง
63153028019 นางสาวพัชราภรณ� งามไตรไร
63153028020 นางสาวชนัญญา กลางวัง
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63153028021 นางสาวรุสนา สาอุ
63153028022 นางสาวศิรวดี ทองประสม
63153028023 นายนิติกร ป5Xนจอม
63153028024 นางสาวณัฐธิดา ตันนิยม
63153028025 นางสาวนันทิยา แก7วประสม
63153028026 นางสาวุสุธาทิพย� บุญแสวง 
63153028027 นางสาวกุลฉัตร เจริญรูป
63153028028 นางสาวซาวียะห� กาเจ
63153028029 นายอภิเชษฐ� นิลพันธุ�
63153028030 นางพัชรีวรรณ แสนพันตรี
63153028031 นางสาววนิดา เอียดนุ$น
63153028032 นางสาวนิอัซลีนา ราชมุกดา
63153028033 นางสาวนุชนาถ นวลนิ่ม
63153028034 นางสาวรอกีดCะ บิลังโหลด
63153028035 นางสาวศิริลักษณ� อินทสระ
63153028036 นางสาวป5ยนุช ด7วนมี
63153028037 นายพอเจต สุทธิโยชน�
63153028038 นายภานุพงค� ไชยแพทย�
63153028039 นางสาวปรียาภรณ� บุญเลิศ
63153028040 นางสาวหทัยกานต� พฤกษ�ทรานนท�
63153028041 นางสาวนูริศรา โตCะอีแม
63153028042 นางรอกีเยCาะ บาเหะ
63153028043 ว$าที่ร.ต.สราวุธ นิลประเสริฐ
63153028044 นางสาวอัจจิมา ไชยสวัสด์ิ
63153028045 นางอภิญญา วิรัชพงษ�
63153028046 นางสาวซาปูเราะห� ดอคอ
63153028047 นายรณฤทธ์ิ ศรีบุญยืน
63153028048 นางสาวจุฑามาศ คงบัน
63153028049 นางสาวพาตีเมาะ ลําเดCาะ
63153028050 นางสาวฟ5รดาวส� หลีเส็น
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63153028051 นางสาวกัษมา ชัยมนตรี
63153028052 นางสุริดา ทําเผือก
63153028053 นางสาวกมลนิตย� มากเชื้อ
63153028054 นางสาวภัทรจิรา โงกเขา
63153028055 นางสาวโสรญา ทองดํา
63153028056 นางสาวอาฟHฟะห� มะสาและ
63153028057 นางสาวปราญชลี ศรีธวัช ณ อยุธยา
63153028058 นายนรธรรม บุญสิทธ์ิ
63153028059 นางสาวชนัฐกานต� เมืองเขียว
63153028060 นายอิดเรส ดุลยกุล
63153028061 นางสาวเจนจิรา สระถึง
63153028062 นางสาวขวัญฤทัย ขวัญนิมิตร
63153028063 นางสาวจิตติมา หวายเครือ
63153028064 นายเสฎฐวุฒิ เพริศวงศ�
63153028065 นางสาวซากีนาร� ปานเส็ม
63153028066 นางสาวนันทิพร นวลเพชร�
63153028067 นางสาวป5ยวรรณ มุขคงคา
63153028068 นางสาวอภิสรา ยรรยงโรจนกิจ
63153028069 นางสาวอาอีฉCะ แหละหละ
63153028070 นางสาวอาทิตยา แวเด็ง
63153028071 นางสาวจิรัชยา บุญเต่ียว
63153028072 นางสาวลลิตา แก7วแท7
63153028073 นางสาวเทพปรียา พิบูลย�
63153028074 นายวรดล สามสี
63153028075 นางสาวมานิตา แก7วฤทธ์ิ
63153028076 นางสาวลลิตา ธนาวุธ
63153028077 นายรัฐการณ� รัตนมณี
63153028078 นางสาวกมลชนก ไชยวงค�
63153028079 นางสาวชัชญา เรืองคาม
63153028080 นางสาวนิชานันท� สุขกระจาย
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63153028081 นางอัตริยา เตาวะโต
63153028082 นางสาวทิพวรรณ ยอดจันทร
63153028083 นางสาวคานซา หวัดแท$น
63153028084 นางสาวจันทร�เพ็ญ เพ็ชรสุกแสง
63153028085 นางศิริพักตร�สร ศรีสงคราม
63153028086 นางสาวซูไลดา วาจิ
63153028087 นายธีระวัฒน� สังขาว
63153028088 นางสาวนฤวรรณ หลิ่มชู
63153028089 ว$าที่ ร.ต.มารุต ยอดใชย
63153028090 นางสาวปวีณา หมัดโซCะ
63153028091 นายณัฏฐชัย จันทวาศ
63153028092 นางสาวซาลีฮาห� อัดดีน
63153028093 นายวุฒิภัทร อังศุภานิช
63153028094 นางสาวพิมพ�ธีรา หนูแสง
63153028095 นางสาวภณิดา สายระย7า
63153028096 นางสาวช$อผกา วิสุทธ์ิ
63153028097 นายสกนธ� วิเชียรรัตน�
63153028098 นางสาวธาริดา จันทองไฝ
63153028099 นางสาวกนกวรรณ สุคนธรส
63153028100 นางสาวทัศนีม สาและอาแร
63153028101 นางสาวพรพิมล อุ7ยกูล
63153028102 นางสาววนิตา เย็ง
63153028103 นายศุภกฤษ คงแก7ว
63153028104 นายฐิตินันท� ภูวมุกดา
63153028105 นางสาวจุฑามาศ แซ$ฉ่ัว
63153028106 นางสาวผการัตน� บุญรอดชู
63153028107 นางสาวชนนิกานต� ภัทณี
63153028108 นางสาวนูรีซัน กาโบะ
63153028109 นางสาวปทุมทิพย� ซุ$นสั้น
63153028110 นางสาวตรีญาดา ชุติมาภรณ�
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63153028111 นางสาวเมธิชา ฮวดเส็ง
63153028112 นายฤทธิเดช แก7วกุล
63153028113 นางสาวรื่นฤดี ปานแก7ว
63153028114 นายพีรพัฒน� โรจชะยะ
63153028115 นางสาวสารีปะ อินทร�ดาคีรี
63153028116 นางสาวฏิติพร หลักฐาน
63153028117 นายอนิรุทธ� อักษรสวัสด์ิ
63153028118 นางบงกชรัตน� คงมณี
63153028119 นายศุภกร สังโคมินทร�
63153028120 นางสาวยัสมี บูละ
63153028121 นางสาวอาซียัน ยูโซะ
63153028122 นางสาวสุพัตรา ทองมณี
63153028123 นางสาวอารียา พัฒนเชียร
63153028124 นายราเชน มาลินี
63153028125 นางสาวนูรีซัน กอเเน
63153028126 นายชาตรี สําเร
63153028127 นางสาวอาอีเสาะ ด้ิวดือลีมา
63153028128 นางอัจราพร ภักดีฉนวน
63153028129 นางสาวจุฑารัตน� แก7วนพรัตน�
63153028130 นายอดิศร เปรี้ยวหวาน
63153028131 นางสาวสัตรียา สาโอะ
63153028132 นางสาวยอดขวัญ ป5Xนทองพันธ�
63153028133 นางสาววิมลรัตน� โรจน�สุรางค�
63153028134 นางสาวนันท�นภัส พิมพิฬาร�
63153028135 นางสาวพัชรี สงแก7ว
63153028136 นางสาวทินรัตน� ทองมี
63153028137 นางสาวฟHรฮาน สะแมเซ็ง
63153028138 นายอดิศร แก7วพะวงศ�
63153028139 นางสาวฐิติรัตน� มีชู
63153028140 นายกษิดิศ อุ$นทะเรียน
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63153028141 นายฟDยซอล หะรงปHแน
63153028142 นางสาววราภรณ� บัวเนี่ยว
63153028143 นางสาวสิริมา นวลจันทร�
63153028144 นายอภิลักษณ� สุวรรณรัตน�
63153028145 นางสาววันดี เรืองเดชา
63153028146 นางสาวสุรัสวดี ศรีหนูสุด
63153028147 นายกฤชทรงพล วุฒิพันธ�
63153028148 นางสาวชุติมา โลหะวิจารณ�
63153028149 นางสาวพีรยา ครองระวะ
63153028150 นายมีศักด์ิ ศรีนวลเอียด
63153028151 นางสาวสุวนันท� ดาทอง
63153028152 นายนลธวัช ลีโคตร
63153028153 นางสาวสุวนันท� ปานแปSน
63153028154 นางสาวสุรัตนา ยะโกะ
63153028155 นางสาวกัญญาวีร� สุโพธ์ิ
63153028156 นายกฤษณะ หมัดสุเด็น
63153028157 นางสาวภัทรวรรณ หมานบ$าว
63153028158 นางซูมัยยะห� หะยียามา
63153028159 นางสาวชนากานต� สุขแก7ว
63153028160 นางสาวอริศา ปาทาน
63153028161 นางสาวสุธาสินี แก7วอัมพร
63153028162 นายมาหามะสุกรี โคะรี
63153028163 นางสาวจันทรา อุทัยทัศน�
63153028164 นายอัษฎาวุธ คงแก7วขาว
63153028165 นายกัปภัทร� ธรรมพูนพิสัย
63153028166 นางสาวรอกีเยาะ สนิ
63153028167 นางสาวนุชจรินทร� นาคแปSน
63153028168 นางสาวปวริศา เอียดทิม
63153028169 นางสาวกันต�ติชา แก7วมหากาฬ
63153028170 นางสาวอารีน$า เสลา
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63153028171 นางสาววลัยพร ชุ$มชื่น
63153028172 นางสาวกุลธิดา ผายพิมพ�
63153028173 นางสาวปรียานุช มูสิกชาติ
63153028174 นายยศกร ละปะทา
63153028175 นางสาวพรพิมล วิบูลกิจ
63153028176 นางสาวสาฝHเหยCาะ สนหลCะ
63153028177 นางสาวอาฟHฟา มะเด็ง
63153028178 นายกรกฏ แก7วละเอียด
63153028179 นางสาวจรารัตน� หม่ืนรักษ�
63153028180 นางสาวอนุสรา หนิมา
63153028181 นางสาวชุลีพร ภู$ยอด
63153028182 นางสาวอาซือมะห� อาบู
63153028183 นางสาวกัลยาณี กาญจนาภาส
63153028184 นางสาวธนวรรณ เข็มเพ็ชร
63153028185 นางสาวนันทิชา หละเขียว
63153028186 นางสาวพัชริดา ศรีประสิทธ์ิ
63153028187 นางสาวกมลทิพย� พลศรี
63153028188 นางสาวสุชาวดี เวชพงษ�
63153028189 นางสาวกิติยา แก7วชะโน
63153028190 นางสาวนาอีมะห� มะนอ
63153028191 นางสาวชยุดา สุทธมุสิก
63153028192 นางสาวปรวิณ อินทรศักด์ิ
63153028193 นายอนุสรณ� เส7งว่ัน
63153028194 นางสาวลดาวัลย� ศรีสุข
63153028195 นางสาวอลิษา พุทซ7อน
63153028196 นายอภิวัฒน� ทวีกุล
63153028197 นายยุทธนา เวชสิทธ์ิ
63153028198 นายปรัชญาภรณ� ดาวมณี
63153028199 นางสาวมัซวาณีย� อามีนนุกูล
63153028200 นางสาวขวัญกมล ไกรสุทธ์ิ
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63153028201 นางสาวพรรณษา นาคฤทธ์ิ
63153028202 นางสาวกฐิน บรมสุข
63153028203 นายฮัซซาน บารู
63153028204 นางสาวธนวรรณ พุทธะระ
63153028205 นางสาวสุรีย� อุสมา
63153028206 นางสาวสวรรณา คงเหล$
63153028207 นางสาวเอกกนก นวลละออง
63153028208 นางสาวสุกัญญา หนูเอียด
63153028209 นางสาวจันทร�เพ็ญ ชุมดี
63153028210 นางสาวนูรียัง อาบู
63153028211 ว$าที่ ร.ต.หญิงเบญจรัตน� ลาไหน
63153028212 นางสาวจริยา ชูอ$อน
63153028213 นางสาวโนรมา มูนา
63153028214 นางสาวไซนี หะยีตาเห
63153028215 นางสาวอภิรดี ศรีรักษ�
63153028216 นางสาวโรสนี เลCาะยีตา
63153028217 นายวินัย หลังชาย
63153028218 นายศุภวิชญ� ระวังภัย
63153028219 นางนิ ภาดา  ถาวร วุฒิ ศรีปาน
63153028220 นางสาวรุสดา มะลาเฮง
63153028221 นางสาวณัฐศิมา ศรียานเก็ม
63153028222 นางสาวบุตรสดี ดิษโสภา
63153028223 นางสาวอัมพกา พูลประภัย
63153028224 นางสาววาสนา หมอแก7ว
63153028225 นางสาวเจCะอัยนาฮ� เหมรา
63153028226 นางสาวยุพดี แวสะมะแอ
63153028227 นางสาวอักษรา วงศ�สุวรรณ
63153028228 นายคชินทร�ภณ เอี่ยมสําอางค�
63153028229 นางสาวเพ็ญทิพย� ดวงดี
63153028230 นางสาวซาลีฮะ สามะ
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63153028231 นางสาวฟาตีเมาะ สะมะแอ
63153028232 นางสาวกนกวลี อุทัยหอม
63153028233 นายณัฐวุฒิ อนงค�ทอง
63153028234 นางสาวอารีรัตน� ชะนะทอง
63153028235 นางสาวรัชณีกร ย7อยแก7ว
63153028236 นายพิชิตชัย หมายกลาง
63153028237 นางสาวสุพรรณา มณีพิลึก
63153028238 นางสาวนันท�ชนก ต้ิงเพ็ง
63153028239 นางสาวขวัญวิภา ชูชื่น
63153028240 นางสาวนส.ฟ5รดา เจCะโวะ
63153028241 นายวรกานต� ขุนพ$วง
63153028242 นายสาโรจน� ขํานุ7ย
63153028243 นางสาวนูรไอนีนา อูมูดี
63153028244 นางสาวอารีนา ฮามิ
63153028245 นายอับดุลเลCาะ ลางีตัน
63153028246 นางสาวญารอดะห� วาแม
63153028247 นางสาวกรรณิการ� แวโนCะ
63153028248 นางสาวสุรีวัลน� หีมแหละ
63153028249 นางสาวหทัยกาญจน� หนูเรือง
63153028250 นางสาวนิอานิซา เฮ็งป5ยา
63153028251 นางสาวกัญญารัตน� พรหมคีรี
63153028252 นางสาววนิดา จันทร�เพชร
63153028253 นางสาวลินดา มุเก็ม
63153028254 นางสาวอนุสรา พรหมาด
63153028255 นางสาวพัณฑิตา ดาวรัตน�
63153028256 นางสาวภัชลดา นิภิรมย�
63153028257 นางวริยาพร พงศ�จิต
63153028258 นางสาวณัฐจิรา ยะทัง
63153028259 นางสาวมารีน$า เหมสนิท
63153028260 นายกามาล เจะเตCะ
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63153028261 นางสาวเจริญขวัญ หลีเส็น
63153028262 นายศักรินทร� รักษา
63153028263 นายมะลุตพี วาแม
63153028264 นางสาวกนิษฐา องศารา
63153028265 นายธิติวุฒิ พรภิรมย�
63153028266 นางสาวกานต�สินี ซุ7นหั้ว
63153028267 นางสาววิภาดา เย่ียงกุลเชาว�
63153028268 นางสาวนูรีมัน ลือแบลูวง
63153028269 นางพิญญาภา ชํานิธุระการ
63153028270 นายศักด์ิดา นุ7ยสัน
63153028271 นายจิระวัตน� สวัสด์ิ
63153028272 นางสาวกมลชภัทร� บุญเก้ือ
63153028273 นางสาวสุกัญญา บัวขํา
63153028274 นางสาวนุไอนี ยุโซะ
63153028275 นางสาววรรณิศา เลี่ยมดํา
63153028276 นางสาวรัมภ�รดา คงสําเร็จ
63153028277 ว$าที่ ร.ต.ฟาเดล แยบรอแย
63153028278 นางสาวเมษวดี คงวุ$น
63153028279 ว$าที่ ร.ต.อนุวัช สิงห�สาโร
63153028280 นางสาวอารียา วิมลจิตต�
63153028281 นางสาวภควรรณ บุญสุข
63153028282 นางสาวซูไรยา แชแมง
63153028283 นางสาวไก$ฟSา กิตติโชควัฒนา
63153028284 นายศิวายุ จันทร�ส$งแสง
63153028285 นายอนิส แดวอ
63153028286 นางสาวปานจรีย� สุธานพดล
63153028287 นางสาวกาญจนา พุฒแทน
63153028288 นางสาวซากีหนะ ซาร�
63153028289 นางสาวกูอามีนะห� รงโซะ
63153028290 นางสาวฮารีซะ เจCะเงCาะ
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63153028291 นางสาวภณิดา นิ่มโอ$
63153028292 นางปDทมา นุ$มน7อย
63153028293 นางสาวภัทราพร สะอาดดี
63153028294 นางสาวพัชริดา เพชรบุญวรรโณ
63153028295 นายเกียรติศักด์ิ วงศ�เดช
63153028296 นางสาวสุไรดา มูนะ
63153028297 นางสาวจิราภรณ� ปราบปรี
63153028298 นางสาวกนกกาญจน� ป5Xนทองพันธุ�
63153028299 นางสาวปาลิกา ประพันธ�ไพโรจน�
63153028300 นางสาวชมพูนุช เตชวรรณโต
63153028301 นายกันตศักด์ิ รอดเกลี้ยง
63153028302 นางสาวสุดารัตน� หมัดอาสิน
63153028303 นางสาวอาฟHฟะฮ� เจะมะ
63153028304 นางสาวสุจิตรา สาระอาภรณ�
63153028305 นายอัซวัน มาหะมะ
63153028306 นางสาวปทุมวดี โชติอรรคณิต
63153028307 นางสาววิกานดา ช$วยเอียด
63153028308 นางสาวนูรีซัน เจะแว
63153028309 นางสาวปลูกขวัญ เสนีย�ชัย
63153028310 นายวัชรพงศ� พลอยดํา
63153028311 นายเฉลิมพงศ� คงปราบ
63153028312 นางสาวทัศนีม ดอแว
63153028313 นางสาวทานตะวัน เดชเส7ง
63153028314 นายสุชล ทองเรือง
63153028315 นางสาวเกวลิน ขวัญนวล
63153028316 นายกิตติชัย ชายภักตร�
63153028317 นางสาวมัลลิกา แก$นสาร
63153028318 นายชนธัช รัชตสุนทราภรณ�
63153028319 ว$Uาที่ ร.ต.ประโชค ไชยมนตรี
63153028320 นางสาวนูไอนิง ลีมิง
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63153028321 นางสาวพรพรรณ เพ็ญแก7ว
63153028322 นางสาวนาฎอนงค� คําวุ$น
63153028323 นางสาวพิชญ�สินี ใหม$คง
63153028324 นางสาวจณินธรณ� สวนอินทร�
63153028325 นางสาวธัญญาณี จิระแพทย�
63153028326 นางสาวรินดา เส็นอี
63153028327 นางสาวประกายมาศ สุขิตพงศ�
63153028328 นายธรรมนูญ พรหมรักษ�
63153028329 นางสาวพรกนก เนาวรัตน�
63153028330 นางสาวธัญญ�นรี แก7วก$า
63153028331 นางสาวจิณณพัต สุทัศน� ณ อยุธยา
63153028332 นางสาวอุมาภรณ� ไกรยรัตน�
63153028333 นางสาวเรนุกา ขาวเผือก
63153028334 นางสาววรรณิสา เชื้อพราหมณ�
63153028335 นางสาวลียานา จาแน
63153028336 นางสาวสุฮัยลา อาแซ
63153028337 นางสาวนูรียะฮ� เจะมะ
63153028338 นางสาวจารีดา โกบปุเลา
63153028339 นายยศกร ทองชิด
63153028340 นางสาวขวัญฤทัย มาไสว
63153028341 นายราชนรินทร� รุ$งกระจ$าง
63153028342 นางสาวธัฐษพร สุวรรโณ
63153028343 นายนันทพงศ� หนูอุไร
63153028344 นางสาวพาซียะห� ลือแบซา
63153028345 นางสาวกันตพร เดชชู
63153028346 นางลักขณา คงพันธ�
63153028347 นายฉลอง สัญลีผล
63153028348 นางสาวจิราพร แซ$หลี
63153028349 นายอภิชาติ คงบุญทอง
63153028350 นางสาวปรียาภรณ� ไหมวัด
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63153028351 นางสาวโซเฟHย ดือราวี
63153028352 นางสาวอาภรณ� เหมสลาหมาด
63153028353 นางสาวพรรณี บุญโท
63153028354 นางสาววรรณนิศา อารมณ�
63153028355 นางสาวพิมอร เขมะวนิช
63153028356 นายศุภชัย ศรีเพชร
63153028357 นางสาวนูรฮายาตี รัตนพงศ�ภักดี
63153028358 นายภ.ภูมิ รัฐจักร
63153028359 นางสาวนิสา ปลอดพลัด
63153028360 นางสาวป5ยฉัตร อินทอง
63153028361 นางสาวนฤมล บัวรัตนะ
63153028362 นายพฤทธ์ิ ศศิธรสนธิ
63153028363 นางวินา ไชยแบน
63153028364 นางสาวพนิดา ราชบุรุษ
63153028365 นางสาวอาซีมะห� ระเด$นอาหมัด
63153028366 นายไกรนเรศว� ลอยวิสุทธ์ิ
63153028367 นางสาวซารีนา มะมิงบากอ
63153028368 นางสาวฟSารุ$ง สาตร�ไพศาล
63153028369 นายพรพินิต วุฒิพันธ�
63153028370 นายธนพล หนุนอนันต�
63153028371 นางสาวสโรชา ราชชํารอง
63153028372 นางสาวจริยา เรืองวิชา
63153028373 นางสาวอาฟHนี อาลีแก
63153028374 นายอาฟDนดี สตอปา
63153028375 นางสาวกามีลา เมาะสุ
63153028376 นางสาวนิมะห� มะสาวา
63153028377 นางสาวจุฑาทิพย� ไชยอิน
63153028378 นางสาวกนิษฐา ทองหยู
63153028379 นางสาวอริสา จันทร�คง
63153028380 นางสาวนูรีน ตาตูเละ
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63153028381 นางสาวสาวาณี มะแซ
63153028382 นางสาวอัญชลี ศรีจันทร�
63153028383 นางสาววิจิตรา ประทุมวรรณ
63153028384 นางสาวนิธิวดี สมิตินทร�
63153028385 นายปกรณ� อินทรัตน�
63153028386 นางสาวนูรีฮัน ลายามุง
63153028387 นางศรสวรรค� ณ พัทลุง
63153028388 นางสาวสาวิตา ช$องรักษ�
63153028389 นางสาวนูรุลฮูดา หะยีมามุ
63153028390 นายพันธวัฒน� แก7วศรีนวล
63153028391 นางสาววิชญาพร คงสวัสด์ิ
63153028392 นายภีมพงศ� นวลแก7ว
63153028393 นายกิตติพงษ� แซ$ซี
63153028394 นางดารารัตน� ทองพริก
63153028395 นายวสันต� ศรีใหม
63153028396 นางสาวนูสนี แหละกะหรีม
63153028397 นางสาวกชธศมณ สุวรรณรัตน�
63153028398 นางสาวนพวรรณ พูลทรัพย�
63153028399 นางสาวอารียา ตระกูลรัมย�
63153028400 นางสาวพิมพ�พิศา โกศัยกานนท�
63153028401 นางสาวมาดียCะ ปะจิ
63153028402 นางสาวสุดารัตน� บุญสวัสด์ิ
63153028403 นางสาวจรรยพร ทองคํา
63153028404 นางสาวดูรีนะห� ตูแกบือซี
63153028405 นายนิติ ยุวเบญจพล
63153028406 นางสาวสุทธิดา คีรีรักษ�
63153028407 นางสาวสุฮาดา สะมะแอ
63153028408 นายรอมีซู ตูแกบือซี
63153028409 นางสาวปุณชญา อุไรรัตน�
63153028410 นางสาวนัซเราะห� สีระโก

หน7า 947 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153028411 นางสาวสุภาวดี พรหมแก7ว
63153028412 นางสาววิลดาณี ยูโซCะ
63153028413 นางสาววิภารัตน� เพ็ชรบุญ
63153028414 นางสาวอัลไลนีย� สะแลแม
63153028415 นางสาวกอรีเยาะ มะเยาะ
63153028416 นางสาวชฎาพร ทองร$วง
63153028417 นางสาวนุชนาฎ ตรีวัย
63153028418 นายบัณฑิต เสาร�วงษ�
63153028419 นายเทวัญ หยู$หนู
63153028420 นางสาววัชรี ถิระผะลิกะ
63153028421 นายทัตตเดช พรหมโหร
63153028422 นายมูฮัมหมัดฮัมดี บาเหะ
63153028423 นายจรูญ ลอยจ๋ิว
63153028424 นางสาวนภัสวรรณ ไชยสวัสด์ิ
63153028425 นางสาวเสาวณีย� ชํานาญเพาะ
63153028426 นางสาววรรณวิสาข� โชติชัย
63153028427 นายยะหยา เลงสะ
63153028428 นางสาวฟารีซา อุเส
63153028429 นายมงคลกวี ตันติป5ฎก
63153028430 นางศศิธร หมานบุญ
63153028431 นางสาวสุขุมาล ฤทธิเดช
63153028432 นายวิธวินท� ณ สงขลา
63153028433 นายตุลา บรรจงใจ
63153028434 นางสาวมณฑาทิพย� สีขาว
63153028435 นางสาวนภา ทรัพย�ช$วย
63153028436 นางสาวน้ําฝน อบสุวรรณ
63153028437 นายธีรธัชช� ชูติระกะ
63153028438 นางสาวนิตยา นุ$นแก7ว
63153028439 นางสาวอัญจุลี ปราบปDญจะ
63153028440 นายเขมรัฐ หลีเส็น
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63153028441 นางสาวจันทร�จิรา ดนยะและ
63153028442 นางสาวรุ$งนภา หมัดเจริญ
63153028443 นางสาววณิชยา ลาโยด
63153028444 นางสาวซูฟHยะห� นาวานิ
63153028445 นางสาวมะลิ เศษขาว
63153028446 นางสาวกมลเนตร� เพ็งสม
63153028447 ว$าที่  ร.ต.ประเดิม ชัย สุทธิ ปรีชา นนท� 
63153028448 นางสาวจันทร�รําพึง แสวงวิทย�
63153028449 นางสาวพรรณราย ลุ$งก่ี
63153028450 นางสาววรัญญา รัตนชัยนนท�
63153028451 นางสาวนิรมล หยังหลัง
63153028452 นางสาวรัตนากร พฤกษ�เมธากุล
63153028453 นางสาวพัชรี โชโต
63153028454 นายมูฮําหมัดตัลมีซี สะมะแอ
63153028455 นางสาวตัสนีม อาลี
63153028456 นางสาวภัทรกานต� ฝDกแก7ว
63153028457 นางสาวศรวณีย� หนูเผือก
63153028458 นายสุบิลย� นิลวิสุทธ์ิ
63153028459 นางสาวรุ$งเรือง ลิงาลาห�
63153028460 นายธนาคาร พรหมศรียา
63153028461 นายอภินันท� แซ$ตัน
63153028462 นางสาวมารินี เปาะสู
63153028463 นางสาวอาดีละ เจCะดือเลาะ
63153028464 นางสาวภัทรพร ปานโบว�
63153028465 นางสาวรวิสรา วงศ�สวัสด์ิ
63153028466 นางสาวอารีนา ดอเลาะ
63153028467 นางสาวอลิสสา ซากามานิ๊
63153028468 นางสาวจีรนันท� เขียวมาก
63153028469 นายจานันท� ศรีเกตุ
63153028470 จ$าอากาศโทภูธเนษฐ� สังขวิสิทธ์ิ
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63153028471 นางสาวณิชชาอร ช$วยประคอง
63153028472 นายชนาธิป หมวดเมือง
63153028473 นางสาวเสาวทิพย� จันทรศรี
63153028474 นางสาวอรทัย กัญหผะลา
63153028475 นางสาวนวรัตน� อินทร�ปาน
63153028476 นายวุฒิชัย ทองเมฆ
63153028477 นางสาวนูรีฮัน ตาเละ
63153028478 นางสาววิมลนัฐ โกะสะ
63153028479 นางสาวพนิดา ช$วยมาก
63153028480 นายปDญญา มูเก็ม
63153028481 นางสาวกนกนิภา ประพรหม
63153028482 นางสาวชนากานต� แย7มเก้ือ
63153028483 นายจักรพงษ� อินพรม
63153028484 นางสาวเจนจิรา ศรีสุวรรณ
63153028485 นางสาวอังคณา เอียดปู
63153028486 นายกฤษณพงศ� จันสุกสี
63153028487 นางสาวกฤษณา อาดํา
63153028488 นายณัฐวร วัฒนสิน
63153028489 นางสาวดรุณวรรณ สุขเพ็ชร
63153028490 นางสาวกมลพรรณ กะราลัย
63153028491 นางสาวธัญรดา คํารักษ�
63153028492 นางสาวจิดาภา พรหมเมศร�
63153028493 นางสาวมาดีฮCะ ยาตี
63153028494 นายเขตต� เถ่ือนเทพ
63153028495 นางสาวอลิสา ณะฤทธ์ิ
63153028496 นายทินภัทร ชาติพันธุ�
63153028497 นายตายูดิน หะยีแวนิ
63153028498 นางสาวราวิณี บินสะมะแอ
63153028499 นางสาวอุไรรัตน� สุขคร
63153028500 นางสาวซากียะห� สาและ
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63153028501 นางสาวธิดารัตน� มาเปTง
63153028502 นางสาวนัชชา สมัครพงศ�
63153028503 นางสาวกนกพร ภู$ทักษิณ
63153028504 นางสาวธนพรรณ จอมบดินทร�
63153028505 นายสุกนต�ธี อักษรวงศ�
63153028506 นางสาวนุชจรี รอดมาก
63153028507 นายอุเทน ปานแก7ว
63153028508 นายวิษณุ สังมัน
63153028509 นางสาวจิตตินาถ วงศ�ปDญญาภรณ�
63153028510 นางสาวนัสริน ไชยบัญดิษฐ�
63153028511 นายมูฮําหมัดซอฟH เจะเฮง
63153028512 นางสาวกานต�ชนก แกล7วทนงค�
63153028513 นางยุพา แก7วชูช$วย
63153028514 นายสุเมธ ประพฤติชอบ
63153028515 นางสาวอรวรรณ ศรีชุมพู
63153028516 นางสาวพัชรัตน� ศรีสุข
63153028517 นางสาวฐานิกา แก7วทองพันธ�
63153028518 นางสาวสุภาวดี เกศสุวรรณ
63153028519 นางสาวมานีรา มะยูโซะ
63153028520 นางสาวกนกวรรณ เต$แก7ว
63153028521 นางสาวอรรจนียา ทวีรัตน�
63153028522 นางสาวสุดใจ พุทธย่ีสุ$น
63153028523 นางอัมพิรา สุจิณโณ
63153028524 นางสาวสาลิณี รักเล$ง
63153028525 นางสาวสุไวบะห� เจCะอาแซ
63153028526 นายอัซมิง กามาเซะ
63153028527 นางสาวณัฐนารี โชติเกียรติคุณ
63153028528 นายชนาธิป มากสังข�
63153028529 นายธนากร ลูกสะเดา
63153028530 นางสาวสุนทรี จันทกาญจน�
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63153028531 นางสาวกัญญพัชร เพ่ิมเดช
63153028532 นางสาวธนากาญจน� ทองวัตร
63153028533 นางเพ็ญเนตร โบCะหมัน
63153028534 นางสาวนิดาวรรณ อิ่มจิตร
63153028535 นางสาวจริยา สาหรน
63153028536 นางสาวลภัสรดา สินเธียร
63153028537 นางสาวนัซฟาห� ซําตาลี
63153028538 นางสาวกมลทิพย� สุวรรณวงศ�
63153028539 นางสาวจิตนภา ธรรมทินโณ
63153028540 นางสุภัทรรัชต� ยอดแดง
63153028541 นายกฤษดา รัสมะโน
63153028542 นางสาวอัสมา ดาหมาด
63153028543 นางสาวภิญญาพัชญ� มุขช$วย
63153028544 นายณัฐภพ ส7องสง
63153028545 นางสาวนิสาชล หมุนมิตร
63153028546 นายชาญวิทย� อินทรมนตรี
63153028547 นางสาวศิริภรณ� ทองแจ$ม
63153028548 นายกันตภณ สงแสง
63153028549 นางสาวนูรฟาติม นิสอ
63153028550 นางอริญา แก7วนวลจริง
63153028551 นางสาวดวงดาว ฆังมะโน
63153028552 นางสาวซูไฮณีย� หยีมามุ
63153028553 นางสาววรินทร�ทิพย� ราชชํารอง
63153028554 นางสาววิภาวี มะเด่ือ
63153028555 นายอนุชา สมวันดี
63153028556 นางสาวน$าริมล ปานหมีน
63153028557 นายปริญญา ศรีใหม
63153028558 นางสาวมณีรินทร� ซอและ
63153028559 นางสาวธนัฏฐา นิยมเดชา
63153028560 ส.ต.ท.ณภัทรพงษ� แก7วโกมล
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63153028561 นายธาริต ศรีสุวิทธานนท�
63153028562 นางสาวอรอนงค� สุกการ
63153028563 นางสาวณัฐธิชา เสริมสุทธ์ิ
63153028564 นางสาวอาอีดCะ สาและ
63153028565 นางสาวเนตรนภา สุริยะจันทร�
63153028566 นางสาวรัชชนก คําทอง
63153028567 นางสาวนัชชา แก7วรัตนา
63153028568 นางสาวธีรนุช ชูส$งแสง
63153028569 นางสาวธนัชชา รักษา
63153028570 นายฤทธิรอน คงช$วย
63153028571 นายวีระยุทธ เส7งอิ่ม
63153028572 นางสาวอนิฐศรา ทองไทย
63153028573 นางสาวบุณยวีร� สาแล$หมัน
63153028574 นายอภิศิลปK ละอองเทพ
63153028575 นางสาวเสาวลักษณ� เทพชู
63153028576 นางสาวชลธิชา เพชรเกตุ
63153028577 นายจักรกฤษ ชัยพิทักษ�
63153028578 นางสาววาสินี แก7วสุวรรณ
63153028579 นางสาวฝนทิพย� จันทร�แดง
63153028580 นายอดิศักด์ิ กลักดวงจิตร�
63153028581 นางสาววรรณวิศา แก7วประดิษฐ�
63153028582 นายป5ยวัฒน� สังข�สนิท
63153028583 นางสาวไลลา สะดี
63153028584 นายกายฟDน วาหลง
63153028585 นายเจษฎา ทองแก7ว
63153028586 นางสาวภัทริกา หรอสา
63153028587 นายฮัมเซาะห� มาหะมิง
63153028588 นางสาวมารียา สาดีน
63153028589 นายป5รวัฒน� ประทุมทอง
63153028590 นางสาวสุธาดา สาหรน
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63153028591 นางสาวียCะ นุ$งอาหลี
63153028592 นางสาวพิมพ�ชนก ไชยชนะ
63153028593 นายกฤษดา หะยียามา
63153028594 นางสาวรวิวรรณ ทองเก้ือ
63153028595 นางสาวจุฑารัตน� หนูย่ี
63153028596 นางสาวศรสวรรค� แก$นทองแก$น
63153028597 นางสาวนพรรณพ เทพพิทักษ�
63153028598 นางสาวกชพรรณ ไชยสง
63153028599 นางสาวนารีรัตน� สะหลํายาตี
63153028600 นายเอกราช ช$วยคล7าย
63153028601 นายชลธวัช ชุมชนะ
63153028602 นางสาวสุมัยยCะ สาแอ
63153028603 นางสาวสุธิดา สมแก7ว
63153028604 นางสาวรุศนี หมาดโดCะโสะ
63153028605 นายอิลฮาร�ม เจCะเรCะ
63153028606 นางสาวศศิวิมล ศิลปเจริญ
63153028607 นายอภิศักด์ิ ศรีสุวรรณ
63153028608 นายนพเก7า แก7วนพรัตน�
63153028609 นางสาวเบญจวรรณ แซ$หลี
63153028610 นางสาวอัญชนันท� สิทธิประการ
63153028611 นายธุมากร สุขสวัสด์ิ
63153028612 นางสาวปDทมาวดี ชุมรัตน�
63153028613 นายฉัตรบดินทร� แวแม
63153028614 นางสาวกฤติยา จันทร�พูล
63153028615 นางสาวรัตนาวดี มานะวี
63153028616 นายภูวดล ยาโยCบ
63153028617 นางสาวฤดีรัตน� มูนีกุล
63153028618 นางสาวกรรณิกา แยนา
63153028619 นางสาวฮาซือนCะ มะดือเระ
63153028620 นายรอซีร�ดีน อับดุลรามาน
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63153028621 นางสาวชนัดดา เจริญกัลปK
63153028622 นายชัยพิพัฒน� พรมสุข
63153028623 นางสาวลักสิกา แก7วคง
63153028624 นางสาวสุธิมา ไชยม่ัน
63153028625 นางสาวนิสากร แก7วมณีโชติ
63153028626 ส.ต.ต.ยุสรีย� คงถ่ิน
63153028627 นางสาวปรียาภรณ� ลาภวงศ�
63153028628 นางสาวศวิตา คงเจ้ียง
63153028629 นางสาวสุกัญญา แสงจันทร�
63153028630 นางสาวอลิสา การัมซอ
63153028631 นางสาวศุภางค� ดําละเอียด
63153028632 นายธนันธร รัตนพันธ�
63153028633 นางสาวอวยพร โกมลตรี
63153028634 นางสาวกุศลิน ศิลาพัฒน�
63153028635 นางสาวสุพัตรา สุวรรณคีรี
63153028636 นางสาวรัชต�วดี อุบลขาว
63153028637 นายนิติพร วราชิต
63153028638 นางสาวนฤมล บุปผากิจ
63153028639 นายลุตฟH มะเย็ง
63153028640 นายนิติกร ช$างทอง
63153028641 นางสาววรัญญา แก7วนวลศรี
63153028642 นางสาวพรกนก ทั่วถวิล
63153028643 นางสาวนูรฮูดา สารี
63153028644 นางสาวอารียา หมัดสะหริ
63153028645 นางสาวธิดารัตน� แก7วสว$างวงศ�
63153028646 นางสาวเอกอนงค� รติคณิตพงศ�
63153028647 นางสาวซอฟHยะห� สีโลCะ
63153028648 นางสาวสิริมา คล7ายกุล
63153028649 นางสาวจริยา สงจันทร�
63153028650 นายลัทธพล บุญเสริมสุขเจริญ
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63153028651 นายไชยยัญ จันทร�เด$น
63153028652 นางขวัญสุดา เก้ือหนู
63153028653 นางสาวสุมิตา ว$องทวี
63153028654 นางสาวมินลCะ กาเส็มสCะ
63153028655 นางสาวเสาวลักษณ� แก7วขาว
63153028656 นางสาวธนาภรณ� ศรีดวง
63153028657 นางสาวนูรวานา เจะเยาะ
63153028658 นางสาวจันทร�จิรา อังคณานนท�
63153028659 นางสาวชนิกานต� ดวงภักดี
63153028660 นางสาวกุสุมา ศรีสวัสด์ิ
63153028661 นายจักรพงศ� อาษาสุจริต
63153028662 นางสาววิไลวรรณ เพ็ชร�รง
63153028663 นางสาวป5ยากร ขันธวุธ
63153028664 นายทรงวุฒิ พรหมปลัด
63153028665 นางสาวสมฤทัย พิทักษ�นิระพันธ�
63153028666 นางสาวอัยรดา ชุ$มจํารัส
63153028667 นายสิทธิโชติ คงการ
63153028668 นางสาวลันชนา เปาะอาเดะ
63153028669 นางสาวปารมี หลงหา
63153028670 นางสาวสุจิรา คําทอง
63153028671 นางสาวปทิตตา บุญเรืองรุ$ง
63153028672 นางสาวอัญวีณา ศักโต
63153028673 นางสาวสุดสุชา เพชรฤทธ์ิ
63153028674 นางสุขฤทัย สUังข�ชุม
63153028675 นายณัฐวุฒิ ศรีทวีป
63153028676 นายมูฮําหมัดพันดี เซ็ง
63153028677 นางสาวกุมารี หมีทอง
63153028678 นางป5ยาภรณ� สุขทองอ$อน
63153028679 นายประกิต ศรีสงค�
63153028680 นางสาวจีรวรรณ แสนหาร
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63153028681 นายภูริทัต เหลี่ยมสุวรรณ
63153028682 นางสาวอัสมา หละตํา
63153028683 นางสาวนุจรี ด7วงหรน
63153028684 นายณัฐพล จินดาพล
63153028685 นางสาวฮาบีบะ น7อยทับทิม
63153028686 นางสาวอรทัย เนื้อน7อย
63153028687 นางสาวอลิตา สาแม
63153028688 นางสาวมนตรา จันทร�พริ้ม
63153028689 นางสาวอรนภา สุขเกษม
63153028690 นางสาวลินดา หมานระเด็น
63153028691 นายกฤษติภูมิ สุกสาน
63153028692 นางสาวธัญชนก วรรณสันติกุล
63153028693 นางสาวรักษ�สุดา แสงรักษ�
63153028694 นางสาวอาแอเสาะ มะเด็ง
63153028695 นางสาวปารตี สุระกําแหง
63153028696 นายอUันนูวา อาแว
63153028697 นางสาวนุชรี เพ็ชรคง
63153028698 นางสาวจุฬาลักษณ� นิลพัฒน�
63153028699 นางธัญชนก จันทร�คง
63153028700 นางสาวฟาซียCะ แวดาโอะ
63153028701 นางสาวนูรีซัน เจCะแว
63153028702 นางสาวภัทราวดี แก7ววิชิต
63153028703 นายฮากีมีน บินดอเลาะ
63153028704 นางสาวดลนภา เสียงหล$อ
63153028705 นางสาวชลิตา ชาติไทย
63153028706 นางสาวจุฬาลักษณ� จันทรัตน�
63153028707 นายศตวรรษ ป5ยะพงค�
63153028708 นางสาวซือลาเมาะห� สาแลแม
63153028709 นายเมฆ สาครินทร�
63153028710 นางสาวเหมรัตน� ด7วงทอง
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63153028711 นายอสิต หนูจันทร�
63153028712 นางสาวมนพร สงรอด
63153028713 นางสาวสุชัญญา ชุมประเสริฐ
63153028714 นายสุเทพ ดือเลาะ
63153028715 นางสาวฮาซานะฮ� บินสาแหละ
63153028716 นางสาวทัศนีย� เสนพริก
63153028717 นายรอฉ่ีด้ี เหมเภอ
63153028718 นางสาวอารยา เหมหมาด
63153028719 นางสาวนาเดีย สติรักษ�
63153028720 นางสาวณิชกานต� บุญรัตน�
63153028721 นางสาวนิหมCะ นิซอ
63153028722 นายสมชาย แดงนํา
63153028723 นายภานุพงษ� ตะเคียนทอง
63153028724 นางสาวปDทมาภรณ� ชูมณี
63153028725 นางสาวพวงผกา สุวรรณขํา
63153028726 นายมานUัส กาเดร�
63153028727 นางสาวอัสมา โหรา
63153028728 นางสาวป5ย วรรณ พรหม เอียด 
63153028729 นางสาวรุสนานิง เจCะโกCะ
63153028730 นางสาวศศิวิมล คงสุวรรณ
63153028731 นางสาวทิพวรรณ พตพันธ�เลิศ
63153028732 นายณัฐวุฒิ อุศมา
63153028733 นางสาวราฮูยะ วาเด็ง
63153028734 นางสาวจารุจินดา หลงกลาง
63153028735 นางสาวรุสณา วามะ
63153028736 นางสาวกมลชนก อินทสะโร
63153028737 นางสาวธีรกานต� พวงจันทร�
63153028738 นางสาวกายรัตน� บุญชูมณี
63153028739 นางสาวกาญจนี ทองมาก
63153028740 นางสาวธนันญา เส7งคุ$ย
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63153028741 นายนนท� อัศวดารากร
63153028742 นางสาวพุธิตา แซ$แทน
63153028743 นางสาวฮานาณี มะลี
63153028744 นายพีระ ฤกษ�เกษม
63153028745 นางสาวอามานี ลงซา
63153028746 นายวัชรพงศ� ศรีทา
63153028747 นางสาวกามีละห� กะลูแป
63153028748 นายสมชาย ทับแสง
63153028749 นายอินฟDน เย็ง
63153028750 นางสาวยศภัทร เลจ7าย
63153028751 นางสาวรอสีดา เจะหลง
63153028752 นางสาวอรอนงค� ไชยชะนะ
63153028753 นางสาวนุสริน สาและ
63153028754 นายศราวุฒิ นาควงษ�
63153028755 นางสาวกาญจนา เรืองสง
63153028756 นางสาวณัฐพร แก7วรุ$ง
63153028757 นายเอกวัฒน� สว$างรุ$งเรือง
63153028758 นางสาวจารุวรรณ หนูเลื่อน
63153028759 นางสาวอันธิกา อนุสาร
63153028760 นางสาวรัตนา สุขม่ิง
63153028761 นางสาวอาณิส มะอีซอ
63153028762 นางสาวฝนธิดา สืบประดิษฐ�
63153028763 นางสาวธาริกานต� สาคะโร
63153028764 นางสาวศิริพร วุฒิพงศ�
63153028765 นางสาวคอดียาฮ� ยาเล
63153028766 นางสาวกุลรัตน� ประดับจันทร�
63153028767 นายวัชรพล อินทสระ
63153028768 นางสาวจันทร�สว$าง บัวแก7ว
63153028769 นางสาวเจนจิรา สาริปา
63153028770 นางสาวจุฑาพร เพ็งจันทร�
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63153028771 นางสาวจิตจิรา ไชยขวัญ
63153028772 นางนิตย�ธิยา บุบผามณี
63153028773 นางสาวสโรชา ไชยแดง
63153028774 นางสาวสุภาพร แก7วนวล
63153028775 นางชนิดา บุญสถิตย�
63153028776 นางสาวกนกวรรณ สุทธิพันธ�
63153028777 นางสาวชัณณธร เทพจันทร�
63153028778 นางสาวมุมีนCะห� ลาเตะ
63153028779 นางสาวศรีสุดา ไชยแพทย�
63153028780 นายป5ยะณัฐ เขียวนุ7ย
63153028781 นางสาวนูรีฮัน ดาเล็ง
63153028782 นางสาวชลิตา ขะเดหรี
63153028783 นางสาววาซินีย� หมัดศิริ
63153028784 นางสาวเจนจิรา สังข�ทอง
63153028785 นางสาวสาธิตา สายบุตร
63153028786 นางรัตวดี ช$องประเสริฐ
63153028787 นางสาวอัยลดา สุหลง
63153028788 นางสาววันวิสาข� ดอดกวง
63153028789 นางสาวรอกีเยCาะ สาแม
63153028790 นางฑัณติยา กาเลี่ยง
63153028791 นางสาวกัลย�สุดา วงษ�เจริญ
63153028792 นางสาวกนกอร สืบประดิษฐ�
63153028793 นางสาวศิริรัตน� ศิริมุสิกะ
63153028794 นางอรยา มูซอ
63153028795 นางสาวน้ําฝน พรหมเพศ
63153028796 นางสาวมาลัยทิพย� จันทร�ชาตรี
63153028797 นางสาวอลิสา แก7วปาน
63153028798 นางสาวสวรรยา กาญจนพิน
63153028799 นายพรชัย หม่ืนศักด์ิ
63153028800 นางสาวศุภรัตน� ขาวสนิท
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63153028801 นางสาวกรรณิการ� ห$อหุ7ม
63153028802 นายสิทธิชัย โพธิโสดา
63153028803 นางสาวปุญญิศา สว$างอารมณ�
63153028804 นายซูปHยัน เจCะอาแซ
63153028805 นางสาวสมฤดี ซุ7ยขาว
63153028806 นางสาวนนท�นภัส สุคนธปฏิภาค
63153028807 นางสาวซารีฮะ ดือรามะ
63153028808 นางสาววันริสา ปานะบุตร
63153028809 นางสาวอัสมะห� บาโด
63153028810 นางสาวอรสา แก7วช$วย
63153028811 นายตบะ พลายทอง
63153028812 นายไฝซอล เตะหมัดมะ
63153028813 นางสาวกิตติยา หมานหมาด
63153028814 นางสาวมาเรียณี กาซา
63153028815 นางสาวอารีรัตน� ชูเพ็ง
63153028816 นายไกรวิชญ� แซ$ลู$
63153028817 นางสาวมัทนา ณะมณี
63153028818 นางสาวนูนาลีซ$า หวันหวัง
63153028819 นางสาวกานดา ช$วยแก7ว
63153028820 นางสาวอังศนา ไชยภักดี
63153028821 นางใหมทอง วิเชียร
63153028822 นางสาวนาซีฟ]ะ วาเลาะแต
63153028823 นางสาวจิราภา เอียดแก7ว
63153028824 นางสาวชนกานต� ชลเจริญ
63153028825 นางสาวณัฐรดี แสงดี
63153028826 นางสาวนิธินันท� ทองพันธ�
63153028827 นางสาวดารุณี หะยีมะลี
63153028828 นางสาวนารีมาลย� มะดิง
63153028829 นางสาวจิราภรณ� พงศ�พันธ�
63153028830 นายพัชรินทร� จันทโชโต
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63153028831 นายสุขสันต� ประสิทธ์ิหิมะ
63153028832 นางสาววรกานต� ไพรสัณฑ�สินธ�
63153028833 นางสาวโชติรส กลิ่นเขียว
63153028834 นางสาวธนิศรา เรืองกูล
63153028835 นางสาวเสาวลักษ� ขวัญศรีสุทธ์ิ
63153028836 นางสาวชนาพร อามิตร
63153028837 นางสาวอามานี สาและ
63153028838 นางซารีนา วาเตCะ
63153028839 นายต$วนอาริฟ ลอจิ
63153028840 นายภานุกร อ$อนประสงค�
63153028841 นางสาวณัฐวรรณ� ละอองแก7ว
63153028842 นางสาวฮอลีมCะ แดงเหม
63153028843 นายอนุรักษ� ชูเพ็ชร
63153028844 นางสาวพรพรรณ นุ$นเหว$า
63153028845 นางสาวกษิรา ทิพยมนตรี
63153028846 นายพีรพัฒน� แก7วมณี
63153028847 นายสิทธิชัย จันทร�เพ็ญ
63153028848 นางสาวสุตาภัทร ยมภา
63153028849 นางสาวเจริญวรรณ กลัดทอง
63153028850 นางสาวพัชมณ มารถโอสถ
63153028851 นางสาวพรลภัสส� อินทวังโส
63153028852 นายณัฐพงษ� ทองสุข
63153028853 นางสาวชลาลัย แดงประดับ
63153028854 นายซอบรี อาแว
63153028855 นางสาวนูรีฮัน กาเดร�
63153028856 นายสุริยะ พรหมเสนีย�
63153028857 นายอัมราน ฮารงค�
63153028858 ว$าที่ ร.ต.หญิงโสรยา รักวงศ�
63153028859 นางสาวรุ7งกาญจน� ชุมวงศ�
63153028860 นางสาวสูมัยยะ สะมะ
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63153028861 นางสาวผกาวดี สมพงษ�
63153028862 นางสาวศศิวรรณ โลมาแจ$ม
63153028863 นางสาวนวรัตน� เอียดแก7ว
63153028864 นางสาวชุลิตา แสงกลิ่น
63153028865 นางวิไลลักษณ� ยอดมณี
63153028866 นางสาวฮากีมี ตาปู
63153028867 นางสาวหทัยรัตน� หล$อศรี
63153028868 นายวรัญZู แก7วทอง
63153028869 นางสาวชนิภรณ� ณ สงขลา
63153028870 นางสาวซูไรดา สาและ
63153028871 นายรัชพล อโณทัย
63153028872 นายธณิศ กูนิง
63153028873 นางสาวนูรอีมาน อํามาตี
63153028874 นางสาวนูรฮาซีกีน เซ็ง
63153028875 นางสาวจุฑารัตน� มณีละเอียด
63153028876 นางสาวชลกานต� ปราบกรี
63153028877 นางสาวนูรฮายาตี แวมะ
63153028878 นางสาวรุสนานี ยูโซะ
63153028879 นายเฉลิมพงศ� อุตโร
63153028880 นางสาวพวงผกา พิมพาภรณ�
63153028881 นายณฏฐวรรธ ทองสิทธิพันธ�
63153028882 นางสาวณัฐธิดา ชนะสิทธ์ิ
63153028883 นางสาวดารีรัตน� บุญธรรม
63153028884 นางสาวรอฮานา มะกูวิง
63153028885 นายธนชิต หม่ืนศรี
63153028886 นางสาวชนกานต� ชุติมาวลัยกุล
63153028887 นางสาววรารัตน� ปานยัง
63153028888 นางวิชุฎา สีทอง
63153028889 นางสาวพิชยา ก้ิมเส7ง
63153028890 นางสาวภาวิไล บุญพิพัฒน� 

หน7า 963 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153028891 นางสาวฮาสนCะ หวังยีเสน
63153028892 ส.ต.อ.จักราวุธ บัวแก7ว
63153028893 นางสาวกนกวรรณ รัตนสมบูรณ�
63153028894 นางสาวสุนิสา จันทชาติ
63153028895 นางสาวชญานิศ มากจุ7ย
63153028896 นางสาวอาชิรญาณ� อรุณรัตน�
63153028897 นางสาวมัสสุรี อภิชาติ
63153028898 นายอิลฮัม แซมิง
63153028899 นางสาวกนกพร มูลจันทร�
63153028900 นางสาวปวีณา แยนา
63153028901 นายนัทธพงศ� ทองใย
63153028902 นางสาววัชรี จีนขุ7ย
63153028903 นางสาวสุชาลักษณ� ฤทธีอิทธิพัทธ�
63153028904 นางสาวสุพัตรา วาเด็ง
63153028905 นางสาววริศูณีย� มะนอ
63153028906 นางสาวธาวรรณ มนูญดาหวี
63153028907 นางสาวชยาภรณ� จํานองวุฒิ
63153028908 นางสาวรุ$งฟSา พรหมบุตร
63153028909 นายศรายุทธ วงศ�สุนทร
63153028910 นางสาวฟSาใส สุกแดง
63153028911 นางวิไลวรรณ บุตรจีน
63153028912 นางสาวสุตาภัทร นพแก7ว
63153028913 นางสาวจันทกานต� บุญปรัชญโอภาส
63153028914 นางสาวสุปรียา หมัดหลี
63153028915 นางสาวนุชจรี ชูภักดี
63153028916 นางสาวอัสมา มาลินี
63153028917 นายอับดุลฮากีม น7อยทับทิม
63153028918 นางสาวอายูนี กอตอ
63153028919 นางสาวอัษฎาภรณ� ฆังคะสะเร
63153028920 นางสาวนูฮา แวสะแม
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63153028921 นางสาวรักษิณา มีบุญ
63153028922 นางสาวทิฆัมพร หมะอุ
63153028923 นายเจะและ เจะมูดอ
63153028924 นางลักขณา ปDญจระ
63153028925 นางสาวเกวรี ปานถาวร
63153028926 นายชยุตพงศ� บุญขวัญ
63153028927 นางสาวสุณิสา สุคโร
63153028928 นางสาวศิริวรลักษณ� คงเรือง
63153028929 นางสาวระวีทิพย� สุขสวัสด์ิ
63153028930 นางสาววิชุตา ปDตระวรรณ
63153028931 ว$าที่ร7อยตรีอดิศร สุวรรณส$องแสง
63153028932 นางสาวนูรฮาฟHซา ฮาแว
63153028933 นางสาวอัจฉรา มะเกะ
63153028934 นางสาวทิพากร ต้ังโรจนขจร
63153028935 นางสาวฮามีดะห� เจะเย็ง
63153028936 นางสาวพรรณนิพา จันทร�พุ$ม
63153028937 นางนิณัฏฐ�ชญา ตันติภาษา
63153028938 นางสาวธาราทิพย� รัตนพันธ�
63153028939 นายอาลิฟ เซ็งกะจรี
63153028940 นางสาวภรภัทร กาญจนสุวรรณ
63153028941 นางสาวอาฟHUUUUซะห� อาลี
63153028942 นางสาวโศภิตชา อังครอนันต�
63153028943 นางสาวธัญชรัฎฐ� ทรงสงวน
63153028944 นางสาวรูไวดา เจCะนะ
63153028945 นายธนชาติ รักนุ7ย
63153028946 นายหฤษฎ� หลีดินซุด
63153028947 นางสาวหวานใจ เดชพิชัย
63153028948 นายสุรกานต� เกลี้ยงขํา
63153028949 นางสาวสารีพCะ มะแซ
63153028950 นางสาวมณีนุช โฟฉิว
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63153028951 นางสาวปาจรีย� บัวดํา
63153028952 นางสาวณัฐวดี กังแฮ
63153028953 นางสาวคอยาตี ยูโซCะ
63153028954 นางสาวชนิสรา รักษ�นิ่ม
63153028955 นายฤทธิพร เบ็ญอาหลี
63153028956 นางสาววรรทณา พิพัฒน�พิทยาสกุล
63153028957 นางสาวสุธิตา แม7นสุรางค�
63153028958 นายไกรินทร� จิวัฒนาชวลิตกุล
63153028959 นางสาวฮาลีไหม ชายเหตุ
63153028960 นายมฆวาน ทวีรัตน�
63153028961 นางสาวภาชินี เต็มรัตน�
63153028962 นางสาวนุสสรี ขาวเผือก
63153028963 นางสาวนาซาลา สาและ
63153028964 นางสาวทิพวัลย� มานะกาญ
63153028965 นางสาวโรสนีตา ดอเลาะ
63153028966 นายชุติวัฒณ� ก$อแก7ว
63153028967 นางสาวอรชุมา เทพสุทธ์ิ
63153028968 นางสาวเรวดี ชาตรีกุล
63153028969 นางสาวซามีมี ดอเลาะ
63153028970 นางสาวลีซาวาตี มะแซ
63153028971 นายจารุวิทย� สวัสด์ิ
63153028972 นางสาวศิริรัตน� สองพัง
63153028973 นางสาวสีตีราฮีมCะ มะสารี
63153028974 นางสาวซูไรณี ตาเละ
63153028975 นายอับดุลก็อฟฟาร� ปะนาฆอ
63153028976 นายณัฐพล ปานุราช
63153028977 นางสาวอาซีซCะ มะฉุ
63153028978 นางศรัญญา ปานอร$าม
63153028979 นายอภิสิทธ์ิ เสือมาก
63153028980 นายสุวิทย� กุมาร
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63153028981 นางสาวนิสารัตน� สนใจจิตร�
63153028982 นางสาวนงลักษณ� สังข�แก7ว
63153028983 นางสาวณัฐปภัสร� ศันสนียเกษม
63153028984 นางสาวซูไลฮา หะยีหะซา
63153028985 นายเจนณรงค� หนูแก7ว
63153028986 นางสาวชุดาภา ชะดารัตน�
63153028987 นางสาวธัญชนก คล7ายสมบัติ
63153028988 นางสาวคอลีฟะฮ� แปเฮาะอีเล
63153028989 นางสาวสุทธินี สมัครพงษ�
63153028990 นายกฤษณพร จันทา
63153028991 นางสาววาลีด7า บูหวัง
63153028992 นางสาวมิตภาณี สายเสมา
63153028993 นายอภิสิทธ์ิ โพธิพฤกษ�
63153028994 นางสาวอาทิตยา เวชสิทธ์ิ
63153028995 นางสาวอัสมCะห� ดิงลูกา
63153028996 นางสาวป5ยะภัทร ศิริบูรณ�
63153028997 นางสาวณัฐทิตา ไชยมงคล
63153028998 นางสาวปาจรีย� เพชรไข$
63153028999 นางสาววารี ราชแปSน
63153029000 นายซุฟกี ดาโฮะ
63153029001 นางสาวฮายาตี สาดะ
63153029002 นางสาวโรฮานา บินสาแลCะ
63153029003 นางสาวกรองกาญจน� เวชรักษ�
63153029004 นางสาวปรีดา จันทร�ทอง
63153029005 นางสาวสิริยากร ไข$แก7ว
63153029006 นางสาวฮัซวานีย� เจCะแม
63153029007 นางสาวแวรอมือละห� แวโดยี
63153029008 นายวนัตร� หลีวัง
63153029009 นางสาวณิชารีย� มีบัว
63153029010 นายปฏิพัทธ� ฤกษสโมสร
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63153029011 นายศุภฤกษ� ณ พัทลุง
63153029012 นางสาวพริมประภา ถาแก7ว
63153029013 นางสาวกรแก7ว จุลบุตร
63153029014 นางสาวอารวา สะอิ
63153029015 นางสาวอัญมณี นาคพันธ�
63153029016 นางสาวพัชรีรัตน� วระวาท
63153029017 นายมาฟHอี เจCะและ
63153029018 นายกฤตภาส บริรักษ�
63153029019 นางสาวนีดา สะโร
63153029020 นายพงศ�มนัส กิจประสงค�
63153029021 นายไพศาล เด$นพุทธ
63153029022 นางสาวสมศรี ชูแสง
63153029023 นายวรากร แก7วรักษ�
63153029024 นางสาวภัคธีมา อIองคณา
63153029025 นายแวฮัสมัน แวดาราเซะ
63153029026 นายวิทวัส อินทมาโณ
63153029027 นายณฐวัฒน� ณ นคร
63153029028 นายภาณุพงศ� ว$องมงคลเดช
63153029029 นางสาวนูรีฮัน หมัดระหมาน
63153029030 นายฟ5ครี นาเรง
63153029031 นายปวริศ หมะมุสอ
63153029032 นางสาวณัฐชานันท� เหน็บบัว
63153029033 นางสาวมุนา ลายู
63153029034 นางสาวนิธิวดี คุ7มทรัพย�
63153029035 นางสาวบุษยพรรณ ถีราวุฒิ
63153029036 นางสาวมาเรีย เจCะลี
63153029037 นางสาวปวิชญาดา สุวรรณมณี
63153029038 นางสาวพัชริดา ชูเอียด
63153029039 นางสาวฐิติยา ใบมะหาด
63153029040 นางสาวสุรัชนี อ$Uนเสียม
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63153029041 นายชินกฤษณ� ไชยโกวิท
63153029042 นางสาวศรันญา นักการรอง
63153029043 นางสาวศศิตางศุ� บุญชลิต
63153029044 นางสาวสุพรรษา รอดเซ่ียม
63153029045 นายวรรณพงษ� หนูเส7ง
63153029046 นางสาวกนกวรรณ สาวิโรจน�
63153029047 นางสาวญันณา หมัดอาดํ้า
63153029048 นายจิรายุ ช$างทอง
63153029049 นางสาวอนิสรา บุญมา
63153029050 นางสาวอัลฮูดา เบญจลักษ�
63153029051 นายยูไฮรี หามะบูเกะ
63153029052 นางวลัยลักษณ� คุ$มเค่ียม
63153029053 นางสาวนภัสชล สังข�ทอง
63153029054 นางสาวนูรฮายาตี สะนิ
63153029055 นางสาวประภาพรรณ อินทรัตน�
63153029056 นางสาวณัฐภรณ� ศรีมณีรักษ�
63153029057 นางสาวอัคครัตน� นวประภากุล
63153029058 นางสาวซาวียะฮ� มูละ
63153029059 นางสาวนันทนา ชุมขวัญ
63153029060 นางสาวกิตติกาญจน� บัวศรี
63153029061 นายญัติพงษ� เดชภักดี
63153029062 นางสาวเจนจิรา สุวรรณโณ
63153029063 ว$าที่ ร.ต.หญิงบุญเพ็ญ รุ$งเรือง
63153029064 นางสาวสุนันทา ถาวรจิตร�
63153029065 นายกฏจมากัณฐ� นพฤทธ์ิ
63153029066 นางสาวน้ําฝน พรหมยา
63153029067 นางสาวจตุพิศ ธัญญพานิชย�
63153029068 นางสาวกัรมี ป5รู
63153029069 นางสาววัลภา แก7วหนูนวล
63153029070 นางสาวหมัยมูหนCะ หมุดแหลCะ
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63153029071 นางสาวพิไลวรรณ ถ่ินแก7ว
63153029072 นายปDญญวัต พันเยาว�
63153029073 นางสาวพนิดา ใจบุญ
63153029074 นายวิศวัสต� ตรีโทพันธ�
63153029075 นายดาเสร เหมยา
63153029076 นางสาวพฤฒิกาญจน� พุทธกูล
63153029077 นางสาวจุฑารัตน� นวลนุ$ม
63153029078 นายภูริทัต แก7วโยชน�
63153029079 นางสาวรัตนภา ทองด7วง
63153029080 นางสาวสุนิสา ทองสีดํา
63153029081 นายสุรินทร� มิตยา
63153029082 นางสาวอามีเนCาะ กาเซาะ
63153029083 นางสาววีรยา อินทกาญจน�
63153029084 นางสาวคอรีเยาะ มะยูโซCะ
63153029085 นางสาวขวัญนภา หอมตีบ
63153029086 นางสาวเฉลิมขวัญ สุขมาก
63153029087 นายซูลกีฟรี สแลแม
63153029088 นางสาวณัฐชยา อาหมาน
63153029089 นางสาวนัจนันท� คันธชาติ
63153029090 นายพิทยา พลาอาด
63153029091 นางสาวขอดียะ มะมูแร
63153029092 นางชุตินธร ปานบัว
63153029093 นายธวัชชัย เอกรัตน�
63153029094 นางสาวนูรฮายาตี มะเซาะ
63153029095 นางสาวกัญญารัตน� เทพเสาร�
63153029096 นางสาวกนกวรรณ สังข�ทอง
63153029097 นางสาวตรีเนตร รุ$งเรือง
63153029098 นางสาวสุรียา ดาหะมิ
63153029099 นายยศวริศ คณะทอง
63153029100 นายเกียรติศักด์ิ แก7วเรือง
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63153029101 นางสาวฮานีฟะห� ดอปอ
63153029102 นางสาวสาปูเราะห� เจCะเลาะ
63153029103 นางสาวสุปรียา ชุมศรี
63153029104 นายสุริยา คงมาก
63153029105 นางสาวเบลีลักษณ� พลเพชร
63153029106 นางสาวสายธาร เรืองรัตน�
63153029107 นางสาวปาจรีย� คราวกลาง
63153029108 นางสาวรุ$งฤทัย จันทร�ภาพ
63153029109 นางสาววรรณิศา ทองแก7ว
63153029110 นางสาวกานต�สิรี สุวรรณรัศมี
63153029111 นางกิมิทา ผอมฉิม
63153029112 นางสาวซัลมี ฮายีเตCะ
63153029113 นางสาวปวีณ�นุช ผลความดี
63153029114 นางสาวขวัญฤดี สะอาด
63153029115 นางสาวเบญจวรรณ วงษ�จันทร�
63153029116 นางสาวย่ิงรัก ขุนวิเศษ
63153029117 นางสาวอาตียะห� โตCะตาหยง
63153029118 นายพงศ�ภัค ศรัทธารัตน�
63153029119 นางสาววิลาวัณย� บุญเจือ
63153029120 นางสาวกัตติกา ศศิธร
63153029121 นายมุฆลิศ อารง
63153029122 นายเฟาวาส อารง
63153029123 นางสาวชฎาพร ชาวนา
63153029124 นางสาวนุดา แก7วเอียด
63153029125 นางสาวเพ็ญผกา ล7อมเมือง
63153029126 นายธีรวัฒน� ดําแก7ว
63153029127 นางสาวธนภรณ� เจริญสิน
63153029128 นางสาวธันยา พันธ�เมธาฤทธ์ิ
63153029129 นายอัสวัน เจะมะ
63153029130 นางสาวโซไลดา มะหมัด
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63153029131 นายสุรวิช ไชยโชติ
63153029132 นางจิราภรณ� จงศิริ
63153029133 นายสุพพัต ไชยทวีชัย
63153029134 นางสาวณัฏฐิกา สิริรัตน�เรืองสุข
63153029135 นางสาวนูรียะ ปูเตCะ
63153029136 นางสาวเทียนทิพย� ตรีรัตน�
63153029137 นางสาวมาริษา จันทรปาน
63153029138 นางสาวสุนิษา จันทร�คง
63153029139 นางสาวภัชรี มีเสน
63153029140 นางสาวนิอัสมะ ดือเรCะ
63153029141 นางสาวชณาภา พรหมชูแก7ว
63153029142 นางสาวจิรวรรณ ขําตรี
63153029143 นางสาวณัฐสิมา ก$อเกียรติ
63153029144 นางสาวช$อแก7ว เกาะสมัน
63153029145 นายนที เพชรพรหม
63153029146 นางสาวพิยดา พิชัยยุทธ
63153029147 นางสาวฐิติยา ลูกหวาย
63153029148 นายพรชัย สังฆรักษ�
63153029149 นางสาวรุสนี กาเซ็ง
63153029150 นายโสภณรกช จันเพชร
63153029151 นางสาวสุนิษา วงศ�แหวน
63153029152 นางสาวซารีป]ะ หะนิแร
63153029153 นางสาวอนัญญา สาครินทร�
63153029154 นางสาวณฐิธาวรรณ จันทร�หนุน
63153029155 นางสาวศศิกาญจน� เชิงดี
63153029156 นางสาวพิมพ�วิรุฬท� ชิณบุตร
63153029157 นายป5ยพัชร โกมล
63153029158 นางสาวเกศณภาภรณ� ชนะทอง
63153029159 นางสาวธนพร บินเตล็บ
63153029160 นางสาวกอบพร ศรีโยม

หน7า 972 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153029161 นางวาสนา ฉัตรสุวรรณ
63153029162 นางสาวอีรวานี บินมะยะโกะ
63153029163 ว$าที่ร7อยตรีหญิงณัฐรดี หมีนนุ7ย
63153029164 นางสาวสุวรรณา สุวรรณมณี
63153029165 นางสาวพรพิมล วงศ�ษา
63153029166 นางสาวทวีทรัพย� ทวาสิโก
63153029167 นางสาวศิริพร สุวรรโณ
63153029168 นางสาวกนกวรรณ อัครวิจิตรศิลปK
63153029169 นายเจริญพร ถาวรประเสริฐ
63153029170 นางสาวนูรไรมี เลCาะ
63153029171 นางสาวฟ5รฮานา มาลินี
63153029172 นางสาวพิชญา ช$วงเพ็ชจินดา
63153029173 นางสาวมัลลิกา เต็งรัง
63153029174 นางสาวกนธิชา โคตะมีย�
63153029175 นางสาวแพรวพรรณ สุกไกร
63153029176 นางสาวชฎาพร กําลังเก้ือ
63153029177 นายวิศรุต ศรีสุวรรณ
63153029178 นางสาวกมลชนก ยกประสพรัตน�
63153029179 นางสาวปราณี สุดคุ7ม
63153029180 นางสาวอภิษฐา แจ$มกระจ$าง
63153029181 นางสาวชญานี โภชนุกูล
63153029182 นางสาวซากีนา สุหลง
63153029183 นางสาวสุนันทา ทองอินทร�
63153029184 นางสาวเกษริน อินหมัน
63153029185 นางสาวณัฐธิดา ไทรงาม
63153029186 นางสาวขนิษฐา ปHไสย
63153029187 นายวีรชัย จิตรบุญ
63153029188 นางสาวรวิสรา สังข�ชุม
63153029189 นายอัครพล ชายเกตุ
63153029190 นางสาวนารีรัตน� แซ$โค7ว
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63153029191 นางสาวภณิชชา เปรมวริยา
63153029192 นางสาวปริญญาภรณ� หลงละเลิง
63153029193 นางสาววาสนา เรืองสุวรรณ�
63153029194 นางสาวซูฮานา โตะเย็ง
63153029195 นางสาวศุภมาส มณีโชติ
63153029196 นางสาวเกตน�สิรี จงรัตน�
63153029197 นางสาวณัฏฐณิชา สุทธิไตรทศ
63153029198 นางวรรณประภา อินไหม
63153029199 นางสาวธีรกานต� ชูเมือง
63153029200 นายภูมิรพี มีผล
63153029201 นางสาวสุขสวัสด์ิ ผาสุขสวัสด์ิ
63153029202 นายณัฐนันท� ล$องแดง
63153029203 นางสาววิลาวัลย� ชิตภักดี
63153029204 นางสาวชนานาฎ สังขพันธ�
63153029205 นางสาวจิราพร เรืองเดช
63153029206 นายลุกมาน กาหมCะ
63153029207 นายเรืองนาม รังษีโกศัย
63153029208 นางสาวปุญญิศา สมจริง
63153029209 นางสาวนิรชา จิรมาลย�กุล
63153029210 นายกิUตติศักด์ิ เภอบาล
63153029211 นางสาวจุฑารัตน� ธรรมสะโร
63153029212 นายภัคพล ประดิษฐ�
63153029213 นางสาวพาตีเมาะห� ลาเตะ
63153029214 นางสาวดวงกมล ขาวปลอด
63153029215 นางสาวสุดารัตน� ย้ิมย$อง
63153029216 นางสาวแวฮาสลิม เซ็งหมะ
63153029217 นายธนพล จินดาวรรณ�
63153029218 นางสาวศุภลักษณ� ขุนทอง
63153029219 นายเจษฎา มูสิกพันธุ�
63153029220 นางสาวน้ําฝน วงศ�พรต
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63153029221 นางสาวชุลีพร ภู$เพชร
63153029222 นางสาวมัซนีย� ปDงเตะ
63153029223 นายเศรษฐพงศ� แก7วขาว
63153029224 นางสาวอัญชลี พงศ�จันทรเสถรยร
63153029225 นางสาววลัยภรณ� พรหมแก7ว
63153029226 นางสาววิมลมาศ รัตนคํา
63153029227 นายณัฐศักด์ิ สังข�สุวรรณ
63153029228 นางสาวเพียรพิณ สุภาพาบ
63153029229 นายวินัย หมัดอาด้ัม
63153029230 นายสิทธิศักด์ิ ศรีจรูญ
63153029231 นางสาวพนิดา จันทาพูน
63153029232 นางสาวนูรีดา ยะโตCะ
63153029233 นายมุสเลม สะมะแอ
63153029234 นางสาวสุวดี ใบหา
63153029235 นางสาวเหมือนฝDน หนูวุ$น
63153029236 นางสาวอานีซะ มะสะแต
63153029237 นางสาวซัสวาณี มะลี
63153029238 นางสาวศศิวิมล วุฒิบุญญะ
63153029239 นางสาวสุธิดา สุขสมมบูรณ�
63153029240 นางสาวรัตติยา หมัดอะดํ้า
63153029241 นางสาวสุดารัตน� จูเส7ง
63153029242 นางสาวอัจจิมา วังขุนพรหม
63153029243 นางสาวตรีรัตน� เส็นโตCะเย็บ
63153029244 นางธัญชนก ศรีนวล
63153029245 นางสาวปุณยนุช วุฒิสิทธ์ิ
63153029246 นายอับดุลเลาะ สามะอาแว
63153029247 นางสาวนวพร แก7วแก$นจันทร�
63153029248 นายปฐมพร สายจันทร�ยูน
63153029249 นางสาวต$วนนุรมี มือดCะ
63153029250 นายคฑาเทพ ศักด์ิวรเดช
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63153029251 นางสาวจิตตมาส อินทร�ทอง
63153029252 นางสาวกมลวรรณ กุลตัน
63153029253 นางสาวนิฟDตมา มะนีวัน
63153029254 นางสาวกลิตา บุญนวล
63153029255 นางสาวกนกวรรณ ไกรแก7ว
63153029256 นางสาวอาดีสน เกษา
63153029257 นายณัฐรณ แก7วจังหวัด
63153029258 นางสาวถุงเพชร ทิมเปHย
63153029259 นางสาวอารีดะ พรหมพันธ�
63153029260 นายจีราวัฒน� ไชยศรี
63153029261 นางสาวธาวินี สุรักขกะ
63153029262 นางสาวศาสดา คงจรัส
63153029263 นางสาวอาตีกะห� มะสาเเม็ง
63153029264 นายพาริ แมเลCาะ
63153029265 นางสาวกาญจนา พลายด7วง
63153029266 นายนราพงษ� ประกอบสุข
63153029267 นางสาวสุนิษา หลังอิ
63153029268 นางสาวนารีมาลย� การีจิ
63153029269 นางสาวนุชจรี สุขสงวน
63153029270 นางสาวอาซีสCะ ทองโท
63153029271 นางสาวกฤติกา กลับแปSน
63153029272 นางสาวหุสณา หมัดเด็น
63153029273 นางสาวศศิธร แดงเจย�
63153029274 นางสาวกนกวรรณ ดิสระ
63153029275 นางสาวลาสินี ขุนณรงค�
63153029276 นายกฤษฎา สีคง
63153029277 นายนิฟซาน ไหมหมาด
63153029278 นายสุกานต� อ$อนชื่นจิตร
63153029279 นางสาวบัดรียะห� กามา
63153029280 นางสาววรรนิสา พลสมสาย
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63153029281 นางจุติมา กระจายโภชน�
63153029282 นางสาวจันทร�เพ็ญ จันทร�เกตุ
63153029283 นางสาวอัซฟาเราะฮ� ยุนุ
63153029284 นางสาวศิโรรัตน� สมาธิ
63153029285 นางสาวนัทรียา วังช$วย
63153029286 นางสาวศรีสุดา รูปตํ่า
63153029287 นายปริวัตร สารคณา
63153029288 นางสาวอพัชชา ชูภักดี
63153029289 นางสาวฟาตีฮะห� ยูโซCะ
63153029290 นางสาวเกศรินทร� รักรอด
63153029291 นางสาวอรทัย ปานมี
63153029292 นางสาวอมรรัตน� สุวรรณรัตน�
63153029293 นางสาวนุรมา กาโฮง
63153029294 นายจิรวุฒิ ม่ันคง
63153029295 นางสาวซาดียะห� หะยี
63153029296 นางสาวอานีซะห� ตาเละ
63153029297 นางสาวราตรี แก7วคง
63153029298 นางสาวอทิตา บัวเกตุ
63153029299 นางสาวจุฑาภรณ� รามาส
63153029300 นางสาวคอรีเยาะ นิเซ็ง
63153029301 นางสาวอาแอเสาะ นิแม
63153029302 นางสาวรัชนีกร อินทร�จันทร�
63153029303 นางสาวอายนี สาและ
63153029304 นางสาวนัจญมา หมันการ
63153029305 นางสาวนิตยา กวีเขตต�
63153029306 นายฮําดีร� สีมีแล
63153029307 นางสาวรอฮานี เจะเด็ง
63153029308 นางสาวนันทิญา จันวัฒนะ
63153029309 นางสาวสรียา ตุลยนิษก�
63153029310 นางสาววิลาสินี ศุภคุณกิตติ

หน7า 977 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153029311 นางจันธิมา เพชรนิล
63153029312 นางสาวอริศรา ช$วยอุปการ
63153029313 นางสาวนิซัมซียะห� พฤกษภาพ
63153029314 นางสาวนูรมา มะเกะ
63153029315 นางสาวซูไรรา ดาโอCะ
63153029316 นางสาวสากียะ สุหลง
63153029317 นายนนธวัช กิมิเส
63153029318 นายจิรสิน แก7วเขียว
63153029319 นางสาวทิพวรรณ จันทร�สว$าง
63153029320 นางสาวชนิตา ปานแก7ว
63153029321 นางสาวภาพร เพ็ชร�ดี
63153029322 นางสาวอาดีลลา สามะอิ
63153029323 นางสาวภาณุกา แก7วใหม$
63153029324 นางสาวสาบีลาห� บูวะ
63153029325 นายณัฐวุฒิ จันทร�ดอน
63153029326 นางสาวอนงค�นาฎ สีชมภู
63153029327 นางสาวคอรีดะฮ� น7อยทับทิม
63153029328 นางสาวอภิญญา จงกิตติวรกุล
63153029329 นางสาวซากีญา รังสรรค�
63153029330 นางสาวกนกวรรณ รอดเสน
63153029331 นายณัฐพล ขวัญประดับ
63153029332 นางสาวพิมพ�ชนก นวลรอด
63153029333 นางสาวฐิติรัตน� สาระพงค�
63153029334 นางสาวทัศนีย� มนูญดาหวี
63153029335 นางสาวเอมอร พรหมเพศ
63153029336 นางสาวเรวดี สุกแดง
63153029337 นายอีรฟาน ขาเดร�
63153029338 นางสาวอามีนา หามะ
63153029339 นางสาวเกศกานต� ศรีสวัสด์ิ
63153029340 นางสาวภัทธิรา แปะดํา
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63153029341 นางสาวบุณฑริกา แสงประสิทธ์ิ
63153029342 นายชัชนันท� ไชยสุวรรณ
63153029343 นายจุติมา รามาส
63153029344 นางสาวนันทนัช สุขสุทธ์ิ
63153029345 นางสาวนุฟฟาร$า สุขพันธุ�
63153029346 นางสาวปถมา ฤทธ์ิภักดี
63153029347 นางสาวซาเราะห� หมาดหยัน
63153029348 นายภาณุวัฒน� เขียวเล$ง
63153029349 นางสาวขวัญนภา ไชยแก7ว
63153029350 นายนคเรศ แปSนชู
63153029351 นางดวงพร เอียดม่ิง
63153029352 นายจิรภัทร ยอดดี
63153029353 นายวีรบุตร ดือรอแม
63153029354 นางสาววณิชา แสงมณี
63153029355 นางสาวซาปูเรCาะ เยงยูนอ
63153029356 นางสาวชนิสรา หนูชัยแก7ว
63153029357 นางสาวกวินทิพย� รามสวัสด์ิ
63153029358 นางสาวสุทธิดา สุขใส
63153029359 นางสาวซารีฟะห� บือโต
63153029360 นางสาวมัสตูเราะ ดะเล็ง
63153029361 นางสาวบุษฎี เรืองสุข
63153029362 นางสาววัลละยา เส็นเหมCาะ
63153029363 นางสาววรฉัตร จันทร�คง
63153029364 นางสาวนูร�ไวดา มามะ
63153029365 นางสาวกมลวรรณ สังทอง
63153029366 นางสาวสิริกานต� สุวรรณ
63153029367 นางสาวกาญจนา หมอกศรีสวัสด์ิ
63153029368 นายยุทธนา ดําชุม
63153029369 นายนัฐวุฒิ ธนสุวรรณโชติ
63153029370 นายป5ยพนธ� กลับศรีอ$อน
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63153029371 นางไพรัตน� หมานเตCะ
63153029372 นางสาวฉัตรทิพย� พันธุ�ทอง
63153029373 นายธีรชัย สุคนธมัท
63153029374 นางสาวปริณาห� ทุ$งกอ
63153029375 นางสาวเรวดี ปานแดง
63153029376 นายวัชรินทร� บุญช$วย
63153029377 นายอิบรอเฮม เจะสู
63153029378 นางสาวมณีรัตน� ชาตรี
63153029379 นายกิตินันท� เนื่องอุดม
63153029380 นายโรจน�ศักด์ิ แซ$ท$าม
63153029381 นางสาวสุนิตา กาเส็มสCะ
63153029382 นางสาวสิตานันท� หวันเก
63153029383 นายปองเทพ ศิริสมวงศ�
63153029384 นางสาวดารุณี ม่ิงละเอียด
63153029385 นางสาวนุสรินทร� แก7วสุข
63153029386 นายสถาวร ชนะสิทธ์ิ
63153029387 นางสาวนิภาพร ปลอดคง
63153029388 นางสาวทิศากร ชูศรีดํา
63153029389 นางสาวธิติยา สุขลิ้ม
63153029390 นางสาวพลอยกานต� ปานเพชร
63153029391 นางสาวอชิรญาณ� ขุนชํานาญ
63153029392 นางสาวซารีน$า อูมา
63153029393 นางสาวศุภิสรา เพชรรักษ�
63153029394 นางสาวนพภัสสร พลเดช
63153029395 นางสาวนุชชนนี เจริญเพ็ง
63153029396 นายอามิน ดอเลาะ
63153029397 นางสาวสุไรนี หะยีฮามิ
63153029398 นางสาวมิลัลตี ทองแก7ว
63153029399 นางสาวชฎาภรณ� รัชชนะ
63153029400 นางสาวพิมพ�วลัญช� ทองรัตน�

หน7า 980 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153029401 นางสาวอัณณ�ญาดา เลิศวัฒนจิรกุล
63153029402 นางสาวชนินาถ โยมเนียม
63153029403 นายณัฐากร หมัดจันทร�
63153029404 นางสาวสุชญา แก7วประเสริฐ
63153029405 นางสาวหทัยชนก นิจจํารูญ
63153029406 นางสาวจงจุฑา หนูอ$อน
63153029407 นายกิตติพงศ� ชูรักษ�
63153029408 นางสาววรัญญา บุญรักษ�
63153029409 นางสาวปDณฑารีย� สมนาม
63153029410 นางสาวฟ5รดาวส� ดือราอิง
63153029411 นางสาวอาทิตยา เกษมกุล
63153029412 นายซูเฮ็บ เวาะยี
63153029413 นายสมศักด์ิ เหมือนหมาย
63153029414 นางสาวกิตติวดี เก้ือสุข
63153029415 นางสาวกาญจนา ศรีเพชร
63153029416 นางสาวบูสรอ แปแนะเฮ็ง
63153029417 นายศราวุธ พรมสังข�
63153029418 นางสาวกนกวรรณ เส7งเอียด
63153029419 นางสาวปรีดา จงไกรจักร
63153029420 นางสาวณิชกานต� หมัดหมาน
63153029421 นางฐิฎาพร สายสวะ
63153029422 นายสุทธิพงศ� ปานสุข
63153029423 นางสาวปภาภรณ� แซ$จํา
63153029424 นางสาวธณัฐฐา บัวใหม$
63153029425 นางสาวภิชญา พรมชู
63153029426 นางสาวกุลสตรี ไชยประสิทธ์ิ
63153029427 นางสาวธณัชมล วรินทรา
63153029428 นางสาวเปรมทิพย� ขุนยัง
63153029429 นางสาวสุภาภรณ� เอียดมุสิก
63153029430 นายอิบรอเฮม เปาะเยะ
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63153029431 นางสาววรรณวิภา จันทร�ดี
63153029432 นายมูฮัมหมัดฮาซันบัสรี อุมาเจะแต
63153029433 นายมะดารี หมะแหมะ
63153029434 นางสาวสานิตย� นิลรัตน�
63153029435 นางสาวศุภวรรณ โตชนก
63153029436 นางสาววรพร ขุนนุ7ย
63153029437 นางสาววีรวรรณ บิลละหลี
63153029438 ว$าที่ร7อยตรีหญิงจทพร จันทวงศ�
63153029439 นางสาวสุกานดา แหลCะโตCะหีม
63153029440 นางสาวพัชรินทร� ท$ามประเสริฐ
63153029441 นางสาวดรุณี นวลเจริญ
63153029442 นางสาวนันทิชา วชิรธนากร
63153029443 นางสาวสาวิตรี เพชรสุวรรณ�
63153029444 นางศันสนีย� หยันยามีน
63153029445 นางสาวอุมาพร จันทร�ทิพย�
63153029446 นางสาวซาฮีดา เจCะเงาะ
63153029447 นางสาวโสภาวรรณ ทองหอม
63153029448 นางสาวทิพกฤตา เทพจันทร�
63153029449 นางสาวพัชรินทร� พรหมเมศ
63153029450 นายอรรถวุฒิ จงเผาะ
63153029451 นางสาวณัฐพัชร แสนดีจิรภาคย�
63153029452 นายเดชชาติ พัฒโณ
63153029453 นางสาวฮาซีดCะ บือราเฮง
63153029454 นางสาวเขมิสรา อําพะมะ
63153029455 นางสาวเพชรลักษณ� พรหมแก7ว
63153029456 นางสาวนฤมล รุ$งเรือง
63153029457 นางสาวพวงรัตน� บุญชูวงศ�
63153029458 นายมะวี เจะโด
63153029459 นางสาวปรมา มุณีส7อย
63153029460 นางสาวกมลวรรณ พรรณราย
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63153029461 นายณัฐวรรธน� ศิริวงค�
63153029462 นางสาวจันติมา วงศ�แข
63153029463 ว$าที่ ร.ต.หญิงจุไรรัตน� ชัยเดช
63153029464 นายเอกวัตร รัตนพันธ�
63153029465 นายจิรายุ เจริญมหาดไทย
63153029466 นางสาวศศิพร สุธรรมแปง
63153029467 นายเอกสิทธ์ิ พูลเทพ
63153029468 นางสาวบุณยวีร� สายสลํา
63153029469 นางสาวนัจมีย� จิช7อง
63153029470 นางสาววิภาดา ธรรมรัตน�
63153029471 นางสาวซาฮารา โสะขรี
63153029472 นางสาววนิดา เภาแก7ว
63153029473 นางสาวชนิกานต� รัตนบุรี
63153029474 นางสาวจีราภรณ� ทองคํา
63153029475 นางสาวนัตยา ส$งภาระ
63153029476 นางสาวนัสรี หะยีอาแว
63153029477 นางสาวลดามณี มาเพ็ง
63153029478 นางสาวพิมลพรรณ ชูศรี
63153029479 นางสาวจิรัชญา ช$างเหล็ก
63153029480 นางสาวทัศนา ดอเลาะ
63153029481 นางสาวรูสมาวานี เซ็ง
63153029482 นางสาวนิกัรตีณีย� นิเฮาะ
63153029483 นางสาวภาริษา ชัยสุวรรณ
63153029484 นายรุ$งรดิศ สว$างศรี
63153029485 นางศิรประภา แซ$ภู$
63153029486 นางสาวณัฐปภัสร� ธิโสภา
63153029487 นางสาวจุฑาทิพย� สกุลจีน
63153029488 นายสมชัย สุขสวัสด์ิ
63153029489 นายชาญวิทย� จันทร�เกตุ
63153029490 นางสาวสุนิสา จันทร�ใหม$
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63153029491 นางสาววิชุฑา แก7วบุญ
63153029492 นายจักรกฤษด์ิ ขวัญทอง
63153029493 นางสาวมัสนี และมะลี
63153029494 นางสาวรัชนี ชื่นกลิ่น
63153029495 นายเศรษฐวัฒน� คําสุวรรณ
63153029496 นายธนพิพัฒน� สุกรอดรู7
63153029497 นางสาวสิริลักษณ� โกมรัตน�
63153029498 นางสาวศุภางศิลปK โชติรัตน�
63153029499 นายสุรเดช ได7เจริญสุข
63153029500 นางสาวศิริรัตน� คามแสน
63153029501 นางสาวจุฑาทิพย� บัวเนียม
63153029502 นายอาลิฟย� ยะโกะ
63153029503 นางสาวอนัญญา คล7ายเส7ง
63153029504 นางสาวศศิธร อ$อนวงศ�
63153029505 นางสาวบุญพิทักษ� ฟุSงนาคมรกต
63153029506 นางสุกาญดา ธรรมดี
63153029507 นางสาววรดา ทองเรือง
63153029508 นายเสกขพล สองเมือง
63153029509 นางสาวบุษกร สังข�สุวรรณ
63153029510 นางสาวสุภาวดี ทองเจริญ
63153029511 นางสาวสุกฤตา ทองชู
63153029512 นางสาววัลยา ใจตรง
63153029513 นางสาวโรสณาณี จารง
63153029514 นายวิทวัส ไพศาล
63153029515 นางสาวณิชาพัชร� ต$อวิวรรธน�
63153029516 นายวีรยุทธ เรืองสุข
63153029517 นางสาววราภรณ� ลักษณะอัมพร
63153029518 นายวิสิฐ แซ$ย$อง
63153029519 นางสาวซอฟHยCะ ลางีตัน
63153029520 นางสาวธัญญาลักษณ� เทพเฉลิม
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63153029521 นางสาวมาวัดดะห� เจะคง
63153029522 นายปริญญา ประภาศิลปK
63153029523 นายรนกฤต รักษ�จันทร�
63153029524 นางสาวฤทัยรัตน� เพชรรักษ�
63153029525 นางสาวราซีลา อิงดิง
63153029526 นางสาวจิรวรรณ เพ็ชรเจริญ
63153029527 นางสาวกมลทิพย� มากนุ$น
63153029528 นางสาววิชชุดา สุขสินธ�
63153029529 นางสาวจรูญรัตน� แซ$หลี
63153029530 นางสาวไอลดา สงเมือง
63153029531 นางสาวทัศนีย�วรรณ ทองด7วง
63153029532 นางสาวสูบัยยะห� สุหลง
63153029533 นายภควัต ฉิมพลีศิริ
63153029534 นางสาวนูรมา เจCะเงาะ
63153029535 นางสาวมาซีหยCะ สะนอ
63153029536 นางสาวนุรีณี มามะ
63153029537 นายอานันท�ชัย เดชาสุวรรณ
63153029538 นางสาวธันยาภรณ� นิคมจิตต�
63153029539 นางสาวพัขราภา แสนกล7า
63153029540 นายอดุลรอพา เจCะกา
63153029541 นางสาวอุทัยวรรณ ตรีวัย
63153029542 นายชวกร ปราบปDญจะ
63153029543 นายไพศาล เปสิโต
63153029544 นางสาวภารดี เตชะวณิชย�
63153029545 นางสาวดวงใจ คงเนียม
63153029546 นายสูฟยาน เจะนิ
63153029547 นางสาวไซนุน กูและ
63153029548 นางสาวโศรยา แววทองคํา
63153029549 นางสาวอนงค�นาถ แก7วสาร
63153029550 นางสาวลัดดาวัลย� สงสถิตย�

หน7า 985 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153029551 นางสาวซูรายา สะตาปอ
63153029552 นางสาวมีตียCะ ลีมามานิ๊
63153029553 นางสาววรางคณา แก7วกระจก
63153029554 นางสาวซารีนา สีดง
63153029555 นางสาวจิตติมา เหมรัตน�
63153029556 นางสาวอาดีรา อาลีมามะ
63153029557 นางสาวโรซาณี ยาหะแม
63153029558 นางสาวอารียา ยอดขยัน
63153029559 นางสาวกุสุมา เกษตรรัตน�
63153029560 นางสาวสุนีย� ทับทุ$ย
63153029561 นางสาวภัณทิญา แกสมาน
63153029562 นางสาวนุดา เหลCาะหัส
63153029563 นางสาวสุไรดา ยีตาหวี
63153029564 นายมงคล เพชบูรณ�
63153029565 นางสาวศรุตา หนูเริก
63153029566 นายสริต แก7วประชุม
63153029567 นางสาวศรีประไพ ไตรวงศ�
63153029568 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร�แก7ว
63153029569 นางสาวฮีดายะห� เจะแว
63153029570 นายตัรมีซี มะเกCะ
63153029571 นางสาวธนาภรณ� บุญกาญจน�
63153029572 นางสาวเสาวลักษณ� ชูบัว
63153029573 นายฉัตรณรงค� วงศ�มณีทรัพย�
63153029574 นางสาวรดาธร นาทุ$งนุ7ย
63153029575 นางสาวจุฑามาศ ราชภัย
63153029576 นางสาวรัตตัญZู หนูจันทร�
63153029577 นางสาวป5ยาพัชร กายเพ็Uชร�
63153029578 นางสาวนูรมี บือโต
63153029579 นางสาวนันทวัน อินทองแก7ว
63153029580 นางสาวจรินญา แซ$อุ$ย
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63153029581 นางสาวณัฐกานต� นุ$นไฝ
63153029582 นายภาณุพงศ� กรรไพเราะ
63153029583 นายพงศกร ไชยมุณี
63153029584 นางสาวสุภญาณี พงศ�ชัยยุทธ
63153029585 นางสาวจริยาณัฐ มงคลวัจน�
63153029586 นางสาวธัญยภัสร� วราทิพย�ธนากุล
63153029587 นายภัทรนันท� อูมา
63153029588 นายอดุลย�ทนัล พุดสันสาหัด
63153029589 นายสุบรรณ ทองนาค
63153029590 นายอภิสิทธ์ิ ชูช$วยคํา
63153029591 นางสาวรอกีเยCาะ ลาเตCะ
63153029592 ว$าที่ ร.ต.หญิงขวัญชนก หอมทอง
63153029593 นางสาวอรนิตย� แรกจํานงค�
63153029594 นางสาวกฤติยา อะริรัตน�
63153029595 นางสาวบุญนรี สืบสิงห�
63153029596 นายอาฟารุส ยะปา
63153029597 นางสาวคาอูลิน ชัยสงคราม
63153029598 นางสาวนูรีตา เจCะฮะ
63153029599 นายฉัตรบดินทร� โนจันทึก
63153029600 นางสาวฟาตีฮะห� ดาโอะ
63153029601 นางสาวภาวินี ยาวิราช
63153029602 นายคมสันต� แดงประดับ
63153029603 นางสาวนินารีตาร� มานะ
63153029604 นางสาวนิสากร อุ$นแดง
63153029605 นางสาวมุสลีนา สาแม
63153029606 นางสาวแวซัยนู แวมูซอ
63153029607 นางสาวนัสรียะห� หีมบู
63153029608 นางสาวรุ$งนภาภรณ� แก7วชนะ
63153029609 นายปรัชญา และซัน
63153029610 นางสาวนูรีซัน วาจิ
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63153029611 นางสาวพิราวัลย� เดิมหลิ่ม
63153029612 นายพงค�พัทร� เต็มภูมิ
63153029613 นางสาวนิซอฟูว� บินหะยีนิยิ
63153029614 นางสาวธิติสุดา เกตุประยูร
63153029615 นายพรชัย ลิ้มเจริญ
63153029616 นางสาวจิตรลดา จันทรวดี
63153029617 นางสาวอภิชาดา สุขแดง
63153029618 นางสาวธัญชนก ทองเดช
63153029619 นางสาวกูนาวีละห� บูซาแล
63153029620 นางสาวพิรญาณ� บุญชู
63153029621 นายสันติ ศรประดิษฐ�
63153029622 นางสาวสสิชา ถาวรวรรณ
63153029623 นายอับดุลเลาะ กาญจนสดุ7ง
63153029624 นายอนุกร อนุรักษ�
63153029625 นายศรัณ ซ7องสุข
63153029626 นายณัฐวุฒิ คงบางปอ
63153029627 นางสาวอาสมCะ ฮารง
63153029628 นายปDญญภิศิษฐ� อโนทัย
63153029629 นางสาวฉันทิสา วรรณบูลย�
63153029630 นายทวีศักด์ิ พรหมเอียด
63153029631 นางสาวเกษมณี เจริญจิตต�
63153029632 นายธีรยุทธ� ยุมะ
63153029633 นางคันธรส สารมาต
63153029634 นางสาวอาแอเสาะ เจCะสมอเจCะ
63153029635 นางสาวนัสริน ราตรีพฤกษ�
63153029636 นางสาวม$านฟSา แดงกุล
63153029637 นางสาวกองทอง ธีระวร
63153029638 นายจิระศักด์ิ ศิริพันธ�
63153029639 นางสาวธิดารัตน� บุญเทียบ
63153029640 นางสาวทิพย�มณี สุขศีล
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63153029641 นางสาวอรพรรณ ชีนะ
63153029642 นางสาววนิษา ฆังคะมโณ
63153029643 นายธีรวุฒิ เพชรพันธ�
63153029644 นางสาวกุลรินทร� กอพูนพัฒน�
63153029645 นางสาวเสาวลักษ� ณ นคร
63153029646 นางสาวสริดา จันทร�ประดิษฐ�
63153029647 นายรัฐภูมิ กาญจนภูมิ
63153029648 นางสาวกนกวรรณ กวดขัน
63153029649 นายณัฐกร วงศ� ชัย
63153029650 นางสาวสุไกนี อิแอ
63153029651 นางสาวตอฮีเราะ แลมะรือสะ
63153029652 นางสาวพิมพ�มนัส พุฒสกุล
63153029653 นางสาวพัชนี ปราบเสร็จ
63153029654 นางสาวนิรุสมีย� ปูเตะ
63153029655 นางสาวธนัชญาศ� ธัญญอุดร
63153029656 นางสาวอังคนา สัสดี
63153029657 นางสาวประไพพร ตรีรัตนประคอง
63153029658 นางสาวกาญจนา แก7วสีทอง
63153029659 นางสาวณัฐปลื้ม กันตะปHติ
63153029660 นางสาวธัญญามาศ ชูศรี
63153029661 นางสาวนุรฮุดา บือราเฮง
63153029662 นางสาวโชติกา วิศาลบุญญา
63153029663 นายอภิชัย เสือรอด
63153029664 นางสาวคอลีเยาะ ยะพา
63153029665 นางสาวกมลพรรณ หนูสวัสด์ิ
63153029666 นายฟาริด บือราเฮง
63153029667 นายอภิสิทธ์ิ พงศ�สุชาติ
63153029668 นายศุภชัย จันทรสุวรรณ
63153029669 นายธีระยุทธ� สุวรรณรัตน�
63153029670 นางสาววิภาดา มุสิกโร
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63153029671 นางสาวกมลพรรณ ทองแกมแก7ว
63153029672 นางสาวนาราภัทร นิลรัตน�
63153029673 นายบุรฮาน โลCะดิง
63153029674 นางอัยลิศา อุ$นอก
63153029675 นางสาวพัตราภรณ� มาลีสวาท
63153029676 นางสาวนาดียา ยูโซะ
63153029677 นายกษิดิส จริวัฒถิรเดช
63153029678 นางสาวธิดาวรรณ� เกลี้ยงแก7ว
63153029679 นางสาวจุฬาลักษณ� ขุนอักเขต
63153029680 นางสาวเบญจวรรณ สุวรรณกุล
63153029681 นายณัฐชา รุยัน
63153029682 นางสาวรวีวรรณ จันมณี
63153029683 นางสาวชาลินี มีนุ$น
63153029684 นางสาวมีนารัตน� สงรักษา
63153029685 นางสาวณัฐติตา มรรคาเขต
63153029686 นางสาวจิราภรณ� ศรีสุข
63153029687 นางสาวพัชรี จันทภาโส
63153029688 นางสาวรอซีดะ แวดราแม
63153029689 นางสาวศิญาดา บุตรครุธ
63153029690 นางสาวฐิติยารัตน� ดวงจันทร�
63153029691 นางสาวลลิตา มูซอ
63153029692 ว$าที่ร7อยตรีสุรศักด์ิ หนูเหมือน
63153029693 นางสาวธนิษฐา คงหนู
63153029694 นางสาวอาซียะห� อาหะมะ
63153029695 นายอาทิตย� รัตนคามินี
63153029696 นายณัฐปคัลภ� ราชนุ7ย
63153029697 นายชลันธร ลีลาวุฒิประเสริฐ
63153029698 นางสาวโนรมา มะยิ
63153029699 นางนูรูฮูดา นาแว
63153029700 นางสาวขวัญนภา นวลศรี
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63153029701 นางสาวณัฐพิมล พลับจีน
63153029702 นายภูวเรศวร� ทองประสม
63153029703 นางสาวจันทร�ทิพย� มีเอียด
63153029704 นางสาวนุรี สาและ
63153029705 นางสาวสุพัตรา อนันต�
63153029706 นางสาววิยาดา แก7วมรกต
63153029707 นางสาวเมษา วิจะสิกะ
63153029708 นางสาวพิมพ�พนิต บุญยกย$อง
63153029709 นางสาวธาสินี สุวรรณมณี
63153029710 นางสาวอารณี โตCะวอ
63153029711 นางสาวสุมาลี รุ$งนพกิจไพศาล
63153029712 นางสาวนูรุลฮูดา บาซอ
63153029713 นายกิตติกวิน มะลี
63153029714 นางสาวฐิติพร เพชรจูด
63153029715 นางสาวจิราพัชร เสนสิงห�
63153029716 นางสาวอาภาพร ขุนเจริญ
63153029717 นางสาวฐานิดา รัตนบุรี
63153029718 นางสาวรุ$งนภา คงแก7ว
63153029719 นางสาวประกาย พระไพรี
63153029720 นางสาวอุไรวรรณ หวันสู
63153029721 ว$าที่ร7อยตรีหญิงอาสีซะห� กะลูแป
63153029722 นางสาวนิวรรณนีดา นิดือมอง
63153029723 นางผกามาศ เสาร�ชัย
63153029724 นางสาวลลิตา สุวรรณเจริญ
63153029725 นางสาวสีตีสาเราะห� สาแอะ
63153029726 นางสาวนันทา สุภาพ
63153029727 นางสาวผกามาศ มีเจ7ย
63153029728 นางสาวลักขณา มหารงค�
63153029729 นางสาวซัลวา เก็มเด็น
63153029730 นายสุกิจ บุญรักษ�
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63153029731 นางสาวอรุโณชา ชื่นกลิ่น
63153029732 นางสาวซุไฮยนี สาแล
63153029733 นางสาวศิริวรรณ รักษ�ชูชื่น
63153029734 นางสาวนลินา สังสิโก
63153029735 นายภูวดล ล7วนฤทธ์ิ
63153029736 นางสาวชลดา จันทร�หนู
63153029737 นางสาวยศวดี จันทรัตน�
63153029738 นายบาฮารี แวนิ
63153029739 นางจุฑามาศ นิหะ
63153029740 นางสาวสร7อยฟSา มโนวงค�
63153029741 นางสาวสิริยา ทองฤทธ์ิ
63153029742 นายกูฮานาฟH ต$วนสาและ
63153029743 นางสาวอามีเนาะ สะอะ
63153029744 นางสาวอาแอเสาะ กูเตCะ
63153029745 นางสาวตัยยีบะฮ� นิ่งสระ
63153029746 นายวุฒิพงษ� สอนแก7ว
63153029747 นายสรวิศ ฉิวคัก
63153029748 นายธีรภูมิ สวนจันทร�
63153029749 นางสาวสมฤดี อินทร�รักษา
63153029750 นางรัชฎาพร มุตตาหารัช
63153029751 นางสาวสายธาร กิจสรรมพันธ�
63153029752 นางสาวชนิตา เชาวลิต
63153029753 นางสาวทิพย�วารี หวันหมะ
63153029754 นางสาวรุสนียCะ กะดะหะ
63153029755 นายเงินจิระ แววสุวรรณ�
63153029756 นางสาวอัญชนา ปุรินทราภิบาล
63153029757 นายจิรวัฒน� เอ7งเถ้ียว
63153029758 นางสาวจุรีรัตน� เตCะหมาน
63153029759 นางสาวซัมซูรี ดอฮะ
63153029760 ส.ต.อ.พงศกร ท$านทรัพย�
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63153029761 นายสนธยา วงศ�ปDญญากุล
63153029762 นางสาวฮาวาติฟ สุวรรณ
63153029763 นางสาวขวัญตา แก7วกาญจน�
63153029764 นางสาวศิริรัตน� คงมี
63153029765 นางสาวขวัญฤทัย โยชุม
63153029766 นางสาวกรรณิการ� เพ็ญสวัสด์ิ
63153029767 นายสุลไฮมี เจCะเตCะ
63153029768 นางสาวปริญธร บุตรดํารงค�
63153029769 นายจิตรกร ดิษรานนท�
63153029770 นางเดือนเพ็ญ สวนจันทร�
63153029771 นางสาวนิธิกานต� ตุกเตียน
63153029772 นางสาววนิชา บุญสร7าง
63153029773 นางสาวสุไอลา สุลาโซCะ
63153029774 นางสาวรัตนาวดี เตชวรรณโต
63153029775 นายธนา จันทร�หีด
63153029776 นางสาวสุรี มะสาและ
63153029777 นางสาวศุภนิดา เอียดตรง
63153029778 นายนิโมฮําหมัด นิเซ็ง
63153029779 นางสาวอรยา นิ่มกาญจนา
63153029780 นางสาวอาซีเยาะห� ดอแมง
63153029781 นางสาวฤดี ชูศรี
63153029782 นางสาวนันทวัน สายสินธ�
63153029783 นางสาวมาซลินี มิงมะ
63153029784 นางสาวศิโรรัตน� รักแก7ว
63153029785 นางสาวซัลวา หมัดอาดัม
63153029786 นางสาวอมรรัตน� ผิวผ$อง
63153029787 นางอนุวรรณ� พงษ�รัตนะ
63153029788 นางสาวดวงกมล ทองชุม
63153029789 นางสาวสุพัตรา หลงสัน
63153029790 นายกฤษณะ วิมุกติวรรณ
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63153029791 นายกันตชาต ชัวชมสุข
63153029792 นางสาวศุภวรรณ ปราบโรค
63153029793 นายอนุชา พรหมนุ7ย
63153029794 นางสาวรอฮานา สะอุ
63153029795 นางนิศากร รัตนถาวร
63153029796 นายจิณณวัตร ไชยเสน
63153029797 นางสาวรักตาภา คงทรัพย�
63153029798 นางสาวป5ยธิดา อรัญดร
63153029799 นางสาวนิฟDตมา อาบู
63153029800 นางสาวณัฐนรี ชะนะชัย
63153029801 นางสาวอภัสนันท� กลิ่นขํา
63153029802 นางสาวปDทมา แวกิจิ
63153029803 นางสาวคอลีเยาะ จารู
63153029804 นางสาวปาจารีย� แซ$วุ$น
63153029805 นางสาวพัชรา แก7วปนทอง
63153029806 นางสาวสกายดาว บุญศรี
63153029807 นางสาวมาลาตี ทิพย�แลหมัน
63153029808 นางสาวซัซวานี บินวาเด็ง
63153029809 นางสาวพวงทอง สุขคร
63153029810 นางสาวณัฐวรา แดงหนอแดง
63153029811 นายพลกฤษณ� คงวุ$น
63153029812 นายสานิตย� ย7อยรักษ�
63153029813 นางสาวศยามล เขียวช$วย
63153029814 นางสาวกัลยาทิพย� ไหมชู
63153029815 นางสาวชนมน คูนิอาจ
63153029816 นางสาวอรดา หนูคล7าย
63153029817 นางสาวธนาวดี แก7วศรี
63153029818 นางสาวสิริโฉม เสาดํา
63153029819 นางสาวอาอีเสาะ มะตีเยาะ
63153029820 นางสาวนพิษฐา คงเฝWอ
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63153029821 นางอังคณา สุภาพบุรุษ
63153029822 นางสาวอภิรวันท� ศักด์ิสวัสด์ิ
63153029823 นางสาวภัทราพร ทองคํา
63153029824 นางสาวมะห�หานี แยนา
63153029825 นายกตตน� แก$นอินทร�
63153029826 นางสาวสรส สมศักด์ิ
63153029827 นางสุภาวดี ไชยหล$อ
63153029828 นางสาววัฒนา บัวขาว
63153029829 นางสาวฐิตาพร สุขทับ
63153029830 นางสาวอริยา ล$วงห7อย
63153029831 นายอรุณศักด์ิ รุ$นเมือง
63153029832 นางสาวนูรมา ตาเละ
63153029833 นางสาวจิตติมา ผิวพรรณ
63153029834 นายศุภฤกษ� ศรีสงคราม
63153029835 นางสาวมันตา พันธุรัตน�
63153029836 นางสาวกรจัน โล7วโสภณกุล
63153029837 นางสาวปวีณา แซ$ลิ่ม
63153029838 นายวีรภัทร บุญวรรโณ
63153029839 นางสาวฮามิดCะ ยูโซะ
63153029840 นางสาวพรรจนา ชูจันทร�
63153029841 นางสาวรุ$งนภา แก7วสุกใส
63153029842 นางสาวจิรัสยา เภาทอง
63153029843 นางสาวกวิสรา เอียดเพชร
63153029844 นางสาวตริตา คาน
63153029845 นางสาวป5ยะธิดา มนูญดาหวี
63153029846 นางสาวปHยามาส ด7ามทอง
63153029847 นางสาวอาซีฟา ดุเมCาะ
63153029848 นางสาวอรณีย� หะแวกะจิ
63153029849 นางสาวฮุซนา แวมะ
63153029850 นางสาวรอยฮาน กาซาเด็ง
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63153029851 นางสาวศศิ ลารีนู
63153029852 นางสาวชาลิดา รุ$งธนวัฒน�
63153029853 นายจิรศักด์ิ แดสา
63153029854 นางสาวศิริลักษณ� สว$างเมฆ
63153029855 นายซูไฮมีน นาแว
63153029856 นายมะสอและ สารอเอง
63153029857 นางสาวจิราภรณ� เจริญยศ
63153029858 นางสาววาสนา นาบิน
63153029859 นางสาวปDทจิรา สุขบัว
63153029860 นางสาวสุภาภรณ� ลันทอง
63153029861 นายนัสรีย� เจะเตะ
63153029862 นายปฏิภาณ สงขาว
63153029863 นางสาวชัชชยา เชียวเลี่ยน
63153029864 นางสาวสุชาดา จันเอียด
63153029865 นายศรายุทธ แซ$เม$า
63153029866 นางสาวลาวัลย� แสงเขียว
63153029867 นางอิสริยาภรณ� ศรีสุวรรณ
63153029868 นางสาวอารีนา บินโตCะหีม
63153029869 นางสาวธนิดา เสนาจิตต�
63153029870 นางสาวภัชรินธร อิสสระ
63153029871 นางสาวนวพร ภูมี
63153029872 นางสาวจิรนันท� เผ$าจํารูญ
63153029873 นางสาวสุชาดา เอียดเกลี้ยง
63153029874 นางสาวกมลรัตน� รอดผล
63153029875 นางสาวณัฐชา หมัดหมาน
63153029876 นางสาวนฤพร พูลสัตย�
63153029877 นายวัชรพล สารีรัตน�
63153029878 นางสาวอธิชา ชนะสิทธ์ิ
63153029879 นายธนกิจ วัชระ
63153029880 นายสราวุธ แสงส7ม
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63153029881 นางสาวมาเรียม เงดหมาน
63153029882 นางสาวจงกล กาญจนะ
63153029883 นางสาวมาซีเตCาะ แหอะหลี
63153029884 นางสาวฟารีดา บือซา
63153029885 นางสาววรัญญา เลี่ยเห7ง
63153029886 นางสาวศศิธร พวงแก7ว
63153029887 นายชุติพงศ� จันทวุฒิ
63153029888 นายศรัณยู ประกอบกาญจน�
63153029889 นางสาวไอเสาะ ดาหาแม็ง
63153029890 นายยุทธพิชัย ช$วยเต7า
63153029891 นางสาวธมลวรรณ ไชยกายุทธ�
63153029892 นางสาวซูไบดา หมุดแหลCะ
63153029893 นางสาวพรรณนิภา ทองยอด
63153029894 นางสาวสุกัลยา บิลหีม
63153029895 นางสาวดาราวรรณ สังขวงศ�
63153029896 นางสาวนิสราพร อินทสโร
63153029897 นางสาวสุนิตา นพวงค�
63153029898 นางสาวธนรัตน� ดิสระ
63153029899 นายฮาวาวี เจะแม็ง
63153029900 นางสาวกลันทิกา ทองเกียจ
63153029901 นายอรรฆพร ศรีเอี่ยม
63153029902 นางสาวสุดารัตน� ฉ้ิมฉาย
63153029903 นางสาวฐิตินันท� สุปการ
63153029904 นางสาวรูซาน$า เจCะดีรอกี
63153029905 นายสมชาย หวัดแท$น
63153029906 นายอินธเวทย� สังข�สุข
63153029907 นางสาววิชุตา สาศรีสุข
63153029908 นางสาวชุติมา ชูเมือง
63153029909 นางสาวตอยีบะห� บาแม
63153029910 นายอานนท� ปาหยี
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63153029911 นางสาวนุรฮายาตีร� สัจจารักษ�
63153029912 นางสาวภัณฑิรา วงศ�บุหลัน
63153029913 นายศุภณัฐ เทียนเอก
63153029914 นางสาวสุทธิรา เรืองเพชร
63153029915 นายฮาซันบัสรี ยูโซCะ
63153029916 นายวรนิตย� นิลวัตร
63153029917 นายทรงธรรม น7อยจีน
63153029918 นางสาวจัยดาอ� อบทอง
63153029919 นางสาวกิตติลักษณ� เจริญพงศ�
63153029920 นางสาวภัทรกันย� พรหมเกตุ
63153029921 นางสาวศันศนีย� ศรีทักษิณ
63153029922 นายณฤทธ์ิ โสยดี
63153029923 นางสาวปริศนา นักการรอง
63153029924 นางสาววิลาสินี ศรีมันตะ
63153029925 นายอุสมาน ลอดิง
63153029926 นางจิราพร อินทจักร�
63153029927 นางสาวจิราวรรณ คงทอง
63153029928 นางสาวกัญญา รัตนสังข�
63153029929 นางสาวอัลวานีย� บริบรูณ�สุข
63153029930 นายมูฮําหมัดฮาฟHซี เจะโกะ
63153029931 นางสาววรนาถ นิมะพันธ�
63153029932 นางสาวอนงนาฎ พรหมเมศร�
63153029933 นางสาวคอรีเยCาะ แดวอสนุง
63153029934 นางสาวดาวานี สามะ
63153029935 นางสาวอรอนงค� เผ$าชู
63153029936 ว$าที่ ร.ต.สุทัศน� ยุทธ�ธนอุดม
63153029937 นางสาวณัฐญา รอดมณี
63153029938 นายธนโชติ ธรรมโชติ
63153029939 นางสาวนิรมล ปลอดภัย
63153029940 นางสาวซอฝHยCะฮ� แดงเหม
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63153029941 นางสาววาสนา อุศมา
63153029942 นางสาวอนัญญา เสาร�ประเสริฐ
63153029943 นางสาวพรรษชล แก7วประกอบ
63153029944 นางสาวอามานี อาบะ
63153029945 นางสาวโซเฟHย วาจิ
63153029946 นางสาววรรณวนัช ภูมิภาค
63153029947 นางสาวพิจิตรา พุมา
63153029948 นางสาวรัตติยา แซ$อุ$ย
63153029949 นางสาวขวัญตา มณีน7อย
63153029950 นางสาวอัลฟา โตะละ
63153029951 นางสาวณัฐกาญจน� จันพุ$ม
63153029952 นางสาวขวัญตา โทบุรี
63153029953 นายธนาเศรษฐ� เนียมเงิน
63153029954 นางสาวป5ยะธิดา เก้ือผอม
63153029955 นางสาวการติมา สระมุณี
63153029956 นางสาวอนงค�รัตน� ยืนยัน
63153029957 นายอิสรางศ� กองอินทร�
63153029958 นางสาวเจนจิรา มีเสน
63153029959 นางสาวพรสวรรค� ธํารงค�เทพพิทักษ�
63153029960 นางสาวอริสา จิรสุขประเสริฐ
63153029961 นางสาวกิติยา เดชกุมพล
63153029962 นางสาวสุวรรณา นิลสุพรรณ
63153029963 นางสาวสุไรยา ตูหยง
63153029964 นางสาวพาตีเมCาะ สาแล
63153029965 นายอุสมาน อิบนุสลาม
63153029966 นางรุ$งนภา อาจกูล
63153029967 นางสาวอามัล สะตีมือมะ
63153029968 นายเสกสรร เตียวลําภู
63153029969 นางสาวตอยีบะห� อิซา
63153029970 นางสาวอานีซะห� ซะตา
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63153029971 นางสาวคอรีเยาะ โตะแว
63153029972 นางสาวนูรไอณี รายีบุตร
63153029973 นายกษิด์ิเดช เข็มประดับ
63153029974 นางสาวปทิตตา แสงจันทร�
63153029975 นางสาวกาญจณา แก7วเสถียร
63153029976 นางสาวรอบียะห� อาบCะ
63153029977 นางสาวนูรียะห� อาลีมามะ
63153029978 นายอิมรอน อาแว
63153029979 นายพุทธินันท� ใบมา
63153029980 นางวันดี บิลนุ7ย
63153029981 นางสาวนันทลักษ� เครือจันทร�
63153029982 นางสาวอัญชลี แกล7วทนงค�
63153029983 นายสุไลหมาน กอหลัง
63153029984 นางสาวสาวิกา สุวรรณโณ
63153029985 นางสาวซูลฟา บาราเห็ง
63153029986 นางสาวลดาพรรณ หนิเจริญ
63153029987 นางสาวบุษริณ ศรีเงิน
63153029988 นางสาวนินาเดีย สุหลงเส็น
63153029989 ส.ต.ท.ชุติเดช เจริญสุข
63153029990 นางสาวซุบฮานัจ มะเกะ
63153029991 นางสาวอัมรา หนูพุ$ม
63153029992 นางสาวศุภรัตน� หกสี่
63153029993 นายจิรวัฒน� สุภาไชยกิจ
63153029994 นางสาวนูเรีย ขุนธรรมอาสน�
63153029995 นางนุรไอนิง รักจิตต�
63153029996 นางสาวอรัญญา วงศ�พุฒ
63153029997 นางสาวชนาภัทร คงสี
63153029998 นายปภาวิน รองพล
63153029999 นางสาวสุรัสวดี ศรีประภา
63153030000 นางสาววิไลวรรณ วงศ�มณี
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63153030001 นางสาวชลินนา รักสะอาด
63153030002 นายสิทธิกร เก้ือมณี
63153030003 นางสาวอาอีเสาะ กอจิ
63153030004 นายรุสมัน ติยา
63153030005 นายชัยกฤช กังแฮ
63153030006 นางสาวพรเพ็ญ เม$งช$วย
63153030007 นางสาวศศิธร พลสุด
63153030008 นางสาวนภัสสร รุ$งนิมิตร
63153030009 นางสาวนันทิยา ย่ีแปSน
63153030010 นางสาวฮาซามี ตูแวแม
63153030011 นายอนุวัฒน� ศรีเพ็ชร
63153030012 นางสาวอังคนา แสวงนาม
63153030013 นางสาวถิรวรรณ เนื่องชู
63153030014 นางสาวบารีอ7น ยีแหล$หมัน
63153030015 นางสาวฟารีดา ลาเตCะ
63153030016 นางสาวฮาซาหนะห� หมัดอะด้ัม
63153030017 นางสาวไอม่ี มาราสา
63153030018 นางสาวกานต�พิชชา เจตนสมบูรณ�
63153030019 นายทวีศักด์ิ การดี
63153030020 นางสาวอทิตยา ต้ังสิริวรกุล
63153030021 นางสาวรัตนารี ทุ$ยอ7น
63153030022 นางสาวมารีดา แตมามุ
63153030023 นายชะเลงศักด์ิ ทาฟู
63153030024 นายอรรถวิท ทองคง
63153030025 นายชวาลวิวัฒน� เพ็ญจํารัส
63153030026 นางสาวนูรอีซะห� สอแลCะ
63153030027 นางสุปราณี เอียดทอง
63153030028 นางสาวศุภรดา ใจเย็น
63153030029 นางสาวปDณฑ�ชนิต รัตนพงศ�
63153030030 นางสาวสุพัตรา เพชรชาตรี
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63153030031 นางสาวขวัญจิรา เยาว�ดํา
63153030032 นางสาวอารญา ร$าหมาน
63153030033 นายศักด์ิมนตรี สาเมาะสะอิแม
63153030034 นายสิทธิกร เสียมไหม
63153030035 นายอรรถชัย พิทักษ�ธรรม
63153030036 นางสาวฮุสนา วาแมดีซา
63153030037 นางสาวนูรีซะ หะแว
63153030038 นางสาวธีรารัตน� บุญชูประภา
63153030039 นายสันญา พุทธจันทร�
63153030040 นายสมศักด์ิ พลับนิล
63153030041 นางสาวชุติมณฑน� วัฒนะโชติ
63153030042 นางสาวเบญจวรรณ แก7วรุ$ง
63153030043 นายกฤษฎา พรหมมุณี
63153030044 นางสาวชีวาพร อIองสกุล
63153030045 นางสาวนุชนาถ ภักดี
63153030046 นายสมศักด์ิ เดชอรัญ
63153030047 นางสาวฟ5รดาวส� ตาเฮ
63153030048 นางสาวนุรฮูดา มามะ
63153030049 นายอนุชา ศิริธีรรุ$งเรือง
63153030050 นางสาวศุภพิชา ตระกูลเงินทอง
63153030051 นายฐานันดร� สุทธิศักดา
63153030052 นางสาวรอกีเยาะ หะยีอาแว
63153030053 นางสาวพัชรพรรณ แก7วเมือง
63153030054 นางสาวรอซีดะห� ดือราแม
63153030055 นางสาวณัฐริณี ซุ7นสุวรรณ
63153030056 นายอัฟฟาน หะยีเเวดาโอะ
63153030057 นายป5ยะพันธ� เวชกุล
63153030058 นายโซฟาน คาเดร�
63153030059 นางสาววราภรณ� เพชรัตน�มุณี
63153030060 นายกิตติศักด์ิ ชุมพันธ�
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63153030061 นางสาวเนตรทิพย� ไชยชาญ
63153030062 นางสาวทศวรรณ จันทรแจ$มเสน
63153030063 นางสาวซูไวบะห� สาเเละ
63153030064 นางสาวสุทัตตา หัดดูหมัด
63153030065 นายกฤษณล นงรัตน�
63153030066 นางสาวธัญชนก รักษาพงศ�
63153030067 นางสาวฐาปนี เจาะเอาะ
63153030068 นางสาวเกศกนก เศียรอุ$น
63153030069 นางสาวฐานิญา ช$วยบํารุง
63153030070 นางสาวกานต�พิชชา เกษศรัทธา
63153030071 นางสาวอาซีสะ เจCะแน
63153030072 นางสาวพรรณยภรณ� ทองทิพย�
63153030073 นางสาวกัลยกร วรรณโร
63153030074 นายสัณห�ฐิติ หนูปล7อง
63153030075 นางสาวนัสรีนา ดือราโอะ
63153030076 นายอนนต� การดี
63153030077 นางซันติมา พรหมแก7ว
63153030078 นางสาวอิสราภรณ� ชดช7อย
63153030079 นางสาวป5ติพร อุบล
63153030080 นางสาววาณิดา สุปลางิ
63153030081 นางกุลธิดา เตย็บอารี
63153030082 นางสาววิลาสินี นุ7ยสมัน
63153030083 นายกวิน จุลยานนท�
63153030084 นายฟาฮาดูดีน ภาลาวัน
63153030085 นางสาวสกุลรัตน� พรหมสุด
63153030086 นางสาวศุภรัตน� มุ$งงาน
63153030087 นายเลิศวิทย� เจะสา
63153030088 ว$าที่ ร.ต.รัชชานนท� แก$นโพธ์ิ
63153030089 นางสาวตอยยีบะห� อีนะแร
63153030090 ว$าที่ร7อยตรีหญิงกัญญาวีร� หนูขาว
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63153030091 นางสาวมนฤดี บางเมือง
63153030092 นางสาวหทัยชนก เชื้อช$วยชู
63153030093 นางสาวรุฮาสมะห� อารง
63153030094 นางสาววิลิญดา เพ็ชรแก7ว
63153030095 นางสาวกชกร ขุนจันทร�
63153030096 นางสาวนูรมา ดอเลาะเจCะแต
63153030097 นางสาวณัฐยา นิลล7วน
63153030098 นางสาวบารียCะ ดอเลาะ
63153030099 นางสาวฟาติยCะ โตะเลง
63153030100 นางสาวนิภารัตน� วุ$นบุญชู
63153030101 นายซัมพารี สะอะ
63153030102 นายศุกร�เทียนชัย แซ$โค7ว
63153030103 นายพยัฆพล เพชรจํานงค�
63153030104 นายจิรวัฒน� กลิ่นเขียว
63153030105 นางสาวมารีม$า บิลเส็ม
63153030106 นางสาวกรรณติญา จันทร�พริ้ม
63153030107 นางสาววรรณดี คงจันทร�
63153030108 นางสาวชุติมา ชุมม่ิง
63153030109 นางสาวธนัชชา มีนุ$น
63153030110 นางสาวสุพัตรา ใจซ่ือ
63153030111 นางสาวอัณศิกานต� สิกขฤทธ์ิ
63153030112 นางสาวเทียนทอง สุขแพ
63153030113 นายพลกฤษณ� รัตนะ
63153030114 นางสาวโนรไอณี แลรอซา
63153030115 นางสาวอัญชนา เพ็ชรศรี
63153030116 นางสาวอณิมา หมัดหลี
63153030117 นางพาสียะ มะแซ
63153030118 นางนันทวัน เสาวรส
63153030119 นายศุกลวัฏส� จินนะวงศ�
63153030120 นายสุกรี มะเซ็งบางี
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63153030121 นางสาวสุนิสา ลอเด็ง
63153030122 นางสาวอุษณีษ� บุญสม
63153030123 นายวาลิช เจCะแม
63153030124 นางมัสยา จันทมณี
63153030125 นางสาวกัสมี อุสนุน
63153030126 นางสาววิภาวี ณ สงขลา
63153030127 นายมุฮัมหมัดสุกรี การีนา
63153030128 นายอิกรัม ยะสีงอ
63153030129 นางสาวสิริธร ศิริรักษ�
63153030130 นางสาวอัสมา ปDงเตะ
63153030131 นางสาวมาริษา หนูกลับ
63153030132 นางสาวแว$นฟSา สืบสาย
63153030133 นายสุภัค คําคง
63153030134 นายมูซัมมิน อิแต
63153030135 นางสาวกฤติกา ระเหม
63153030136 นางสาวกชพร แดงหลิ่ม
63153030137 นางสาวชนันทา สุยะ
63153030138 นางสาวพรสุดา พรหมจรรย�
63153030139 นางสาวตัสนีม เจCะแว
63153030140 นายชัยวัฒน� รัษฎาเพ็ชร
63153030141 นางสาวจุฑามาศ หะยีสันต์ิ
63153030142 นางสาว. ซีฮาม เจะมุ
63153030143 นางสาวรอฮานิง มาหามะ
63153030144 นายวุฒิเลิศ สรีระถาวรสุข
63153030145 นางสาวสมฤดี สังสวัสด์ิ
63153030146 นายทศพร ประดิษฐ�รุ$งวัฒนา
63153030147 นางสาวนูรีซัน มะรึเกะ
63153030148 นางสาวชุดาภา ลาล้ํา
63153030149 นายนาบาวี บาสอ
63153030150 นางสาวจุไรรัตน� จันทสุวรรณ�
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63153030151 นายนิอารีดี สะแม
63153030152 นางสาวนาซูฮา อูเซ็ง
63153030153 นางสาววิรินดา จําปากลาย
63153030154 นางสาวกิตติยา แขนอ$อน
63153030155 นางสาวศิรกานต� กาหลง
63153030156 นางสาวป5Xนใจ คงขาว
63153030157 นางสาวซัลฟานี แซะอามา
63153030158 นางสาวศิริรัตน� พูลสวัสด์ื
63153030159 นางสาวพรรณกาญจน� สุวรรณ
63153030160 นางสาวสิริวดี ต้ังสิริวรกุล
63153030161 นายพิชZุตม� วังใน
63153030162 นางสาวกมลชนก พงศ�ศรีโรจน�
63153030163 นางสาวธัญจิรา มหารงค�
63153030164 นางสาวพรสุดา บัวคํา
63153030165 นายทนัฐชา สวัสดี
63153030166 นางสาวกัลยกร จันทร�ชุม
63153030167 นางสิรินัฐ บัวชุม
63153030168 นางสาวอามีเราะห� บินอุเซ็ง
63153030169 นางสาวสุกัญญา กุลใส
63153030170 นางสาวสุปรีดา เพชรรัตน�
63153030171 นางสาวพิมลแข รอดสั้น
63153030172 นางสาวกนกวรรณ เพชรนุ$น
63153030173 นางสาวสุนิดา หะมาดุลลาห�
63153030174 นางสาวอัมภวัน หมาดหวัง
63153030175 นายกฤษฎา สาเมาะ
63153030176 นางรุ$งกาล ตําภู
63153030177 นางสาวฟาดีละห� รอยิง
63153030178 นางสาวภัทร�ศยดา ศิริพันธ�
63153030179 นางสาวสนานี ปูยามา
63153030180 นางสาวนุชจรีย� ชูชุม
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63153030181 นางอัญชุลี รัตนะ
63153030182 นางสาวมิลนิชาก� ยะมา
63153030183 นางสาววินัดดา อิสระ
63153030184 นางสาวอานีละ ยูโซะ
63153030185 นางสาวสุกัญญา ทองหนัก
63153030186 นางสาวเบญจมาศ สงทวน
63153030187 นางสาวบุษรินทร� รุ$งเรือง
63153030188 นางสาวสุไวเรCาะ มะประสิทธ์ิ
63153030189 นางสาวสุภาพร สาแม
63153030190 นายสุทธิพล ดําคงเพชร
63153030191 นางสาวสุไรดา เจะและ
63153030192 นางสาวภริดา สุวรรณรักษา
63153030193 นายอานนท� พรรณนา
63153030194 นางสาวสุดาพันธ� จุลเอียด
63153030195 ว$าที่ ร.ต.หญิงชุติมา อัตปDญญา
63153030196 นางสาวสุภาพร เพ็งเลCาะ
63153030197 นายอมรเทพ จินดาแก7ว
63153030198 นางสาวดลณปพร นิ่มเพ็ง
63153030199 นางสาวตัศณีม โตะแปเราะ
63153030200 นางสาวภีระนุช ช$วยยก
63153030201 นางสาวนันทิยา เอียดนุ7ย
63153030202 นางสาวสุรางคนา หอมประสิทธ์ิ
63153030203 นางสาวซุลวานี บือซา
63153030204 นายพรประสิทธ์ิ สุภาภรณ�
63153030205 นางสาวนภัค ชินพงศ�
63153030206 นายกิตติศักด์ิ วรินทรเวช
63153030207 นางสาวชนัฐกานต� สุขศรี
63153030208 นายจตุพล แก7วขาว
63153030209 นางสาวชนิกานต� มณีรัตน�
63153030210 นางสาวนัสรีน ดิษฐาภินันท�
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63153030211 นางสาวป5ยารมณ� ยอดม่ิง
63153030212 นางสาวเบญจมาศ เอียดเหิน
63153030213 นางสาวพัณณิตา กาลานุสนธ์ิ
63153030214 นายจักรินทร� กาเส็มสCะ
63153030215 ว$าที่ร7อยตรีหญิงสุภาวดี นุ$มศรีปาน
63153030216 นางสาวรณิดา แกล7วทนง
63153030217 นางสาวชาริตา ศรีสุวรรณ
63153030218 นางสาวธิตารัตน� แซ$ลี่
63153030219 นายสาครินทร� สิทธิสาคร
63153030220 นางสาวสุจิตรา ไพนุสิน
63153030221 นางสาวกรภัทร� ประคําศรี
63153030222 นายชยสรณ� สิงขรรัตน�
63153030223 นางสาวนูรฮีดา ยะมะกา
63153030224 นางสาวยูใบดะห� กาเดร�
63153030225 นายนิอามีน ซาอุ
63153030226 นางสาวธนิษฐา แสงแพร7ว
63153030227 นางสาวนฤมล ปานเฉลิม
63153030228 นายกิตติฤกษ� ชุมวงศ�
63153030229 นางสาวจิราภรณ� คงด7วง
63153030230 นางสาวธัญชนก ธรรมศิริ
63153030231 นายศิวกร มีบุญ
63153030232 นายรุสดี ชลศิริ
63153030233 นางสาวสุพัฒตรา ขวัญช$วย
63153030234 นางสาวศศิรินทร� ระเบียบดี
63153030235 นางสาวอัญพิชา แก7วสม
63153030236 นางสาวชญานิษฐ� อุทยมกุล
63153030237 นางสาวโรสบา สาเฮาะ
63153030238 นางสาวรอฮานา อาแซ
63153030239 นางประภาพรรณ จิตตพงศ�
63153030240 นางสาวณวรรณ เพชรสังข�
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63153030241 ว$าที่ ร.ต.หญิงสุภาวดี เซ$งศรีส$ง
63153030242 นางสาวภัททิยา พิรุณ
63153030243 นางสาววิสสุตา บัวแก7ว
63153030244 นางสาวมนัญชญา ชุมคง
63153030245 ว$าที่ ร.ต.เรวัต เบ็นหมาด
63153030246 นายสุรินทร� ชํานาญเหนาะ
63153030247 นางสาวสารีปะ มามะ
63153030248 นางสาวดารารัตน� ช$วยมิตร
63153030249 นางสาวอัสมะ สาอุ
63153030250 นางสาวธิดารัตน� ยอสิน
63153030251 นางสาวญาณิศา จุลพงค�
63153030252 นางสาวอัสมาอ� หมัดเหย็บ
63153030253 นายอิมรอน ยุโซะ
63153030254 นางสาวเกศราภรณ� พิบูลย�
63153030255 นางสาวฐิตารีย� ลิ่นบาง
63153030256 ว$าที่ร.ต.พัทธพล ดํามิตร�
63153030257 นางสาววรรณวรางค� แท$นบํารุง
63153030258 นางสาวนูรีซัน อาแว
63153030259 นางสาวลดาวัลย� คําแก7ว
63153030260 นางสาวสุชัญญา เมทินโน
63153030261 นางสาวตออีฟะห� อาบCะ
63153030262 นางสาวหวันหมะ ปูตีลา
63153030263 นางสาวสุชาฎา เหล็มนุ7ย
63153030264 นายพิสิทธ์ิ นุ7ยฉิม
63153030265 นางสาวชรินรัตน� นันทศรี
63153030266 นางสาวนัศรีน$า ทองเล็ก
63153030267 นางสาวสอฝHหยCะ หนุCหลี
63153030268 นางสาวอลิษา บือราเฮง
63153030269 นางสาวลักษิกา จิโสะ
63153030270 นางสาวนุรฮาฟHนีน นาเซ็ง
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63153030271 นางสาวอริษา อินทมะโน
63153030272 นายธนธัส เชิญพันธกุล
63153030273 นางสาวปารมี สนิทการ
63153030274 นางสาวธิชารัตน� ฟองมณีพงษ�
63153030275 นางสาวโสรยาณา มีซอ
63153030276 นางสาวซันมา อะหลี
63153030277 นางสาวปาริฉัตร อยู$พิทักษ�
63153030278 นางสาวนิรีมะห� แวดอเลาะ
63153030279 นายเมธี นพนิตย�
63153030280 นางสาวทิพาพรรณ คําทอง
63153030281 นางสาวอุสา ยีหรีม
63153030282 นางสาวสิริกาญจน� แสงสุวรรณ
63153030283 นางสาวธาณียา เหล$าวนาสวัสด์ิ
63153030284 นายอฟDนดี สะมาแอ
63153030285 นางสาวกุลณภัทร นิลบวร
63153030286 นางสาวนูรีซัน สาและ
63153030287 นายณัฐพล โจมพรม
63153030288 นายญาณวุฒิ หม่ืนห$อ
63153030289 นางสาวฉัตรลดา หนูรัก
63153030290 นายภคพล เมธีลักษณ�
63153030291 นางสาวนูรีหยCะ บินโตCะหีม
63153030292 นางสาวสิริธิดา ยกถาวร
63153030293 นางสาวขนิษพร จันทร�มิตร
63153030294 นางสาวสุนีต7า หมาดทิ้ง
63153030295 นางสาวอุษาวดี มรรคถาวร
63153030296 นางสาวยาวาเฮร� อาแว
63153030297 นางสาวกัสมา เทศนํา
63153030298 นางสาวอานีรา เปรัสมะยา
63153030299 นางสาวฮาซานะห� หยงสตาร�
63153030300 นางศิริพร ขจรเจริญกุล
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63153030301 นายธีรศักด� แสนจันตะ
63153030302 นางสาวอาซีซะ สะนอ
63153030303 นางสาววรัญญา แวดอเลCาะ
63153030304 นางวิไลลักษณ� พฤทธิพันธุ�
63153030305 นางสาวสุนิษฐา กระไรภูมิ
63153030306 นางสาวกมลวรรณ ชูนวล
63153030307 นายอดิเรก ณะวะกะ
63153030308 นางสาวซาฟHนี ฮีเล
63153030309 นางสาวกันต�กนิษฐ� รัตนวิมล
63153030310 นางสาวชนิกา บิลหีม
63153030311 นายวัชรพงษ� แก7วมณี
63153030312 นางสาววิลัยวัลณ� แก7วละเอียด
63153030313 นางสาวฮาฟHซา หะยีบูยา
63153030314 นางสาววัรดะห� สูหลง
63153030315 นางสาวณัฏฐริณีย� ทองฉิม
63153030316 นางสาวบุณยนุช หยงสตาร�
63153030317 นางสาวเพชรดา บุญสร7าง
63153030318 นางสาวรัตนาภรณ� จาติกานนท�
63153030319 นางสาวสุทธิดา สานิง
63153030320 นายสมโภช โคตภักดี
63153030321 นายสยุมภู จิตนุราช
63153030322 นางสาวรุสมา สะมะแอ
63153030323 นายสุทธิพงษ� มณีนวล
63153030324 นายศุภมงคล เนาวมุกดา
63153030325 นางสาวสุทธิดา ดิษฐรักษ�
63153030326 นางสาวอิลฮัม ฮาแว
63153030327 นางสาวจตุพร แสนเรือง
63153030328 นางสาวเสาวภา หวันนุรัตน�
63153030329 นางสาวณฐภร คณะทอง
63153030330 นายรัตนชัย มีแก7ว
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63153030331 นางสาวมัสลิน ดํานิล
63153030332 นางสาวอารีนา ตาบาซา
63153030333 นางสาวศัณย�สนีย� เจCะอามิ
63153030334 นายศุภโชค พาหุมันโต
63153030335 นางสาวชฎาพร สุดาหวัง
63153030336 นางสาวกัณฐิกา เทียมทองใบ
63153030337 นายกิตติพันธ� มะลิลา
63153030338 นางสาวกัลยา อิสมาแอ
63153030339 นางสาวตวงมาศ ทองคุปต�
63153030340 นางสาวซูมัยยะ เด็นมานิ๊
63153030341 นายฟุรกอน อาแวกาจิ
63153030342 นางสาวนูรีซัน ปาแซ
63153030343 นางสาวปDณฑารีย� อ$อนรักษ�
63153030344 นางสาวพชรมน อินทสระ
63153030345 นายมูฮํามะรอซาลี เจะแล
63153030346 นางสาวชนิภรณ� ชุมนาค
63153030347 นายสันติชัย สาเเหละ
63153030348 นางอรรุช ชุมเพชร
63153030349 นางสาวอรชร พจนารถวรัญZู
63153030350 นางสาวมธุรส เซ่ียนฮ$อง
63153030351 นางสาวอรญา กล7าหาญ
63153030352 นางสาวณัฐสินี แสงเจริญ
63153030353 นางสาวพิมพ�รวี ชัยเกษตรสิน
63153030354 นายธนิก ปริยวงศ�กร
63153030355 นางสาวอุมาภรณ� ทองชาติ
63153030356 นางสาวอาซียะ อาแว
63153030357 นายนุมัน ซา
63153030358 นางสาวอลิษา พรหมเทพ
63153030359 นางสาวอัสมีรา บังคม
63153030360 นางสาวฟ5ตรี ตันหยง
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63153030361 นางสาวปDทมา ทองเอียด
63153030362 นางสาวนูรฮายาตี สิบู
63153030363 นางสาวสุภาวรรณ หวันโสCะ
63153030364 นางสาวซารีฟะห� ยูโซCะ
63153030365 นายมูสตอปา หะยีมูนCะ
63153030366 นายจักรา พุทธจักจันทร�
63153030367 นางสาวกรทิพาพรรณ วรรณโร
63153030368 นางสาวศศิธร จันทพงศ�
63153030369 นายกิตติพงษ� เพชรสุทธ์ิ
63153030370 นางสาวเนตรทิวา กาลวรรณ�
63153030371 นางสาววรรษมน นิลพานิช
63153030372 นายแวไซดี ดอเลาะ
63153030373 นายอรรถพล คําคง
63153030374 นางสาวจุฑากานต� แก7วพินิจ
63153030375 นางสาวนันทรัตน� ชุติจิรัฐิติกาล
63153030376 นางสาวฐานิตา สุขสวัสด์ิ
63153030377 นางสาวซีตีฮายา เซะมาเระ
63153030378 นางสาวภัสสร คงเด็ด
63153030379 นางสาวธนันพัชร� พวงสอนใช7สกุล
63153030380 นางสาวอาทิตย�ติมา นุ7ยติเตบ
63153030381 นายจักรายุทธ ทองหวาน
63153030382 นางสาวภัทริน ทองแก7วกูล
63153030383 นางสาวทิฆัมพร จิตรา
63153030384 นางสาวอัยเสาะ มะดือเระ
63153030385 นางสาวศิรดา มิตรเปรียญ
63153030386 นางสาวสุชารัตน� อุชชิน
63153030387 นางสาวนิตยา ปานแขวง
63153030388 นายมูฮํามัด อาแว
63153030389 นางสาวฐิติกานต� คชกาญจน�
63153030390 นางสาวปรารถนา มหากริช
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63153030391 นางสาวรสนา ดือเรCะ
63153030392 นายพัฒนศักด์ิ ชฎาวงษ�
63153030393 นางสาวสาลมะห� การี
63153030394 นางสาวธวัลรัตน� ศรีช$วย
63153030395 นางสาวซือยาณี สาและโอCะ
63153030396 นางสาววัชรี หมัดเจะเรCะ
63153030397 นางสาวรอซีดCะ มานะ
63153030398 นางสาวสุไรญา บูเดียะ
63153030399 นางสาวยุวธิดา หนูวงค�
63153030400 นางสาวสุธาทิพย� ขวัญนิมิตร
63153030401 นางสาวนิธิกานต� จันทา
63153030402 นางสาวรัศมี กระจ$างโลก
63153030403 นางสาวเรวดี เสมทอง
63153030404 นางสาวอรอุมา สุขาทิพย�
63153030405 นางสาวอารีนา ดือราซอ
63153030406 นางสาวสุดารัตน� หัฐพจน�
63153030407 นางสาววิไลวรรณ เนียมทอง
63153030408 นางสาวนิชดา ศรีสุข
63153030409 นายไสมิง มะเตCะ
63153030410 นางสาวธัญลักษณ� พงศ�ชูศรี
63153030411 นางสาวอรุณศรี สังข�สวัสด์ิ
63153030412 นางสาวตอฮีเราะ แอเสาะหะมะ
63153030413 นางสาวกมลทิพย� อนุรักษ�
63153030414 นางสาวอาแอเซาะ ดอเลาะ
63153030415 นางสาวศุภกานต� แซ$หม่ัน
63153030416 นางสาวนูรีดา ดือราแม
63153030417 นางสาวนัจมีย� ชอบงาม
63153030418 นางสาวปDญญ�ปภัส สุวรรณมานพ
63153030419 นายสุริยา มะหลี
63153030420 นายชนกภัทร เตชะวันโต
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63153030421 นายปริญญ� อังโชติพันธุ�
63153030422 นางสาวซีตีแอเสาะ ตอกอ
63153030423 นางสาวนูรีซัน ยีอูดิง
63153030424 นางสาวอุทุมพร พรหมทองบุญ
63153030425 นางสาวอาตีกะห� โดะโม
63153030426 นางสาวยูนีฮัน อาบCะ
63153030427 นางสาวซุลฟา เลCาะแม
63153030428 นางสาวสุพรรษา ศรีนาค
63153030429 นางสาวสุภาวดี นกน7อย
63153030430 นางสาวนัสสาเหรCาะ แหละกะหรีม
63153030431 นางสาวพิชญ�สินี บุญยอด
63153030432 นางสาวกชกร หิมรัตน�
63153030433 นางสาวธนิกา ศรีษะน7อย
63153030434 นายบดินทร� อินทรัศมี
63153030435 นายวันสุไลมาน เจะแวมาแจ
63153030436 นางสาวเสาวลักษณ� ยุทธกาส
63153030437 นางสาวสุนิสา ขุ7ยด7วง
63153030438 นางสาวจิรนันท� แก7วบุญเพ็ชร�
63153030439 นางสาวจารุวรรณ สิงหพันธ�
63153030440 นางสาวรุสไลนิง ยูโซCะ
63153030441 นางสาววิลาสิณี คงเล$ง
63153030442 นางสาวศุภกานต� แก7วสลับนิล
63153030443 นายศิรสิทธ์ิ ศรีประพันธ�
63153030444 นางสาวรติกานท� เพชรสลับแก7ว
63153030445 นายศักด์ินรินทร� คงสุวรรณ
63153030446 นางสาวนฤมล ยอดคล้ํา
63153030447 นางสาวนันทยา รักแจ7ง
63153030448 นางสาวนาฏฤดี ชินศรี
63153030449 นางสาวชนิกา พันธุ�กา
63153030450 นางฉัตรระวี บุญแนบ
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63153030451 นางสาวจันทราภา รัตนพงศ�
63153030452 นางอานีซะ สะอะ
63153030453 นางสาวภาวิณี วุ$นดี
63153030454 นางสาวรัตติยา ปานมี
63153030455 นายกฤษณพงศ� รัตนพล
63153030456 นางสาววิชญาพร กลับวุ$น
63153030457 นางสาวสมฤทัย คงสี
63153030458 นางวไลลักษณ� ชนะสิทธ์ิ
63153030459 นางสาวสุวนิดา พงศ�ประยูร
63153030460 นางสาวอรัชพร เกตุมาก
63153030461 นางสาวณัฐกฤตา สีปาน
63153030462 นางสุมาลี รัตน�จันทร�
63153030463 นางสาวต$วนฟ5รดาวส� รายอคาลี
63153030464 นางสาวณีฐกา ทองแก7ว
63153030465 นายวรกานต� บุญสุข
63153030466 นางสาวกนกวรรณ ต้ันซู$
63153030467 นางสาวพัชรา เพ็ชรรัตน�
63153030468 นางสาวสารภี สาเหลา
63153030469 นายฉัตรชัย เหมมณี
63153030470 นางสาวนิรมล ขําแก7ว
63153030471 นางสาวนูรีดา เส็นสะนา
63153030472 นายพีระพงศ� เอียดวาโย
63153030473 นางสาวปณัชภรณ� วุฒิกระพันธ�
63153030474 นางสาวรวิยานี คําแพง
63153030475 นางสาวจิราภรณ� จํานงนิตย�
63153030476 นางสาวซูมีรา สาอิ
63153030477 นายนราวิชญ� งCะกูหลัง
63153030478 นางสาวดวงแก7ว แกล7วทนงค�
63153030479 นายธนากร เมียดกลม
63153030480 นางสาวทัศนีย�วรรณ เรืองมี
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63153030481 นายอับดอณ บ$ายศรี
63153030482 นางสาวอริสราย� สิเดะ
63153030483 นางสาวเบญจวรรณ จันทะมณี
63153030484 นายอาลาวี สาเเม
63153030485 นางสาวอัซรีนา เบ็ญนา
63153030486 นางสาวมัลทิกา มาสวัสด์ิ
63153030487 นางสาวศรัณย�รัชต� สังข�ทอง
63153030488 นางสาวชุติกาญจน� ตรีวัย
63153030489 นางสาวจิราพร วันหะรับ
63153030490 นางสาวรามีลCะ มะมิง
63153030491 นางสาวสุณิสา พุทธังกุโร
63153030492 นางสาวสูจิหยCะ ชอบหวาน
63153030493 นางสาวอฑิฏา สุขเกลื่อม
63153030494 นางสาววรรณิศา จันทร�แก7ว
63153030495 นางสาวสุกฤตา สามารถกิจ
63153030496 นายดนุชา ปDกษีสิงห�
63153030497 นายสุทัศน� สวัสดิมงคล
63153030498 นายฟDยซอล แวนาแว
63153030499 นายนิรวัชร� พุทธิปาน
63153030500 นายรัฐพงษ� เพชรสุก
63153030501 นางสาววันรุสนี หวังโสCะ
63153030502 นางสาวขวัญกมล คงฤทธ์ิ
63153030503 นางสาวกนกวรรณ คงแก7ว
63153030504 นางสาวกรกช แก7วมณี
63153030505 นางสาวปรีด์ิกมล แก7วขอมดี
63153030506 นางสาวชุติกาญจน� ชํานิธุระการ
63153030507 นางสาวสุธิดา พินิจกุล
63153030508 นางสุนันทา พลายเพชร
63153030509 นางสาววรรณนิสา ส$งเสริม
63153030510 นางสาวจุรีรัตน� ยิวสิว

หน7า 1017 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153030511 นางสาวอาแอเสาะ จิการะจิ
63153030512 นางสาวศรัญญา แสงโสดา
63153030513 นางสาวชัชชฎา ศรีมณี
63153030514 นางสาววรัญญา สิงห�ประสาทพร
63153030515 นางนราทิพย� ทองประสม
63153030516 นางสาวคอรีเยาะ วามิง
63153030517 นางสาวณัฎฐธิดา คุณะชล
63153030518 นางสาวเกตน�สิรี มุ$งมาไพรี
63153030519 นางสาวอินทุอร ถาวรจิตร
63153030520 นางสาวภทพร ล7วนเส7ง
63153030521 นางสาวอภิสรา รัตนพรหม
63153030522 นางสาวพิชญาภร ช$วยอ$อน
63153030523 นางสาวป5ยพร คงศรีเจริญ
63153030524 นางสาวอัญชลีภรณ� พรหมโลก
63153030525 นายพรพิพัฒน� จารุทัศนัย
63153030526 นางสาวโซรญา วาแมดีซา
63153030527 นางสาวอารีรัตน� วรรณมี
63153030528 นางสาวจุฬารัตน� ดวงจันทร�
63153030529 นางสาวณัฐริกา ชุมภู$
63153030530 ว$าที่ร7อยตรีหญิงเจนจิรา ใบปDญญา
63153030531 นางสาวซูในนี บรือราเฮง
63153030532 นายฐิติพงศ� ด7วงประเสริฐ
63153030533 นายสุไฮมีย� แวดือเระ
63153030534 นางสาววิชชุนาถ หมาดหยัน
63153030535 นางสุมณฑา วิเชียรคู$
63153030536 นางสาวฝาตีมCะ สําลี
63153030537 นางสาวนุสรา สุวรรณวัฒ
63153030538 นางสาวโซฟHยะห� เกะรา
63153030539 นายอิบรอเฮง บาหะ
63153030540 นางสาวมธุรา ไชยยอด
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63153030541 นางสาวกัญญาณัฐ เรืองช$วย
63153030542 นายนัสรูลเลาะห� อาแว
63153030543 นางสาวประภัสสร สังข�กลับ
63153030544 นางสาวศุภรดา โยธี
63153030545 นางสาววรรณฤดี สุวรรณะ
63153030546 นางรวดี พลายด7วง
63153030547 นางสาวสุภาณี คงประดิษฐ�
63153030548 นางสาวคอมสียCะ เจCะโซCะ
63153030549 นางสาวภัทชรีน$า จําเริญลาภ
63153030550 นางสาวปาณิศา ศรีสวัสด์ิ
63153030551 นายนนทวัฒน� ใสสอาด
63153030552 นางสาวฮับซาห� เจะโอะ
63153030553 นางสาวสุริษา พันนุสะ
63153030554 นางสาวเมธาวี เทพกําเนิด
63153030555 นายอาฟานดี คอลออาแซ
63153030556 นางสาวซูไรดา การี
63153030557 นางสาวแพรวพรรณ แก7วมณี
63153030558 นายฮาวีซัน สาเมาะ
63153030559 นายวิชิต จันทสุวรรณ
63153030560 นายวัชรพล ปานสวัสด์ิ
63153030561 นางสาวอัจฉรา บุญพิชัย
63153030562 นางสาวฮูดา สะแม
63153030563 นางสาววายีดา รอนิง
63153030564 นางสาวสุจินันท� ฮามจันทร�
63153030565 นายมูฮัมมัด ยูโซะ
63153030566 นางมณสิณีย� จันทร�สุวรรณ�
63153030567 นางสาวธนัชชา พรหมดวง
63153030568 นางสาววรรณิศา ไชยสุวรรณ�
63153030569 นางสาวสิรินทิพย� ศุภนิมิตรวรกุล
63153030570 นายไชยรัตน� บุณยะเกียรติ
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63153030571 นางสาวศิริลักษณ� คงพูล
63153030572 นางพัชรี แขก้ิมเส7ง
63153030573 นางสาวอภิสรา นาทุ$งนุ7ย
63153030574 นางสาวนารีซา สะอิ
63153030575 นายลุกมาน เย็งกาเนะ
63153030576 นางสาวจุฑามาศ เหมทานนท�
63153030577 นางสาวฮาซือนะ เจะสํา
63153030578 นายภัทรพงศ� หอมกลิ่น
63153030579 นางสาวฟาอิซะห� เจCะยะ
63153030580 นายมูฮําหมัด ตอหิรัญ
63153030581 นางสาวจุฑามาศ ฉิมกูล
63153030582 นางสาวชลธิชา จันทร�แก7ว
63153030583 นางสาววชรพรรณ เพชรสุวรรณ
63153030584 นางสาวเสาวรัตน� ฉิมศรี
63153030585 นางสาวณัฐธยาน� แก7วกลิ่น
63153030586 นางสาวศุภธิดา ไกรฤกษ�
63153030587 นางสาวพาตีเมCาะ ดีสะเอะ
63153030588 นางสาวแอนนา แซ$เลี่ยง
63153030589 นางสุนิตสา พรหมเดชะ
63153030590 นางสาวสุกัญญา สีดําอ$อน
63153030591 นางสาวนูรีฮัน สาหะ
63153030592 นายพิเชฐณัฏ มีรุ$งเรือง
63153030593 นายภูมิรพี อารีรักษ�
63153030594 นางสาวลดาวัลย� คงจํารูญ
63153030595 นางสาววัชราภรณ� อูปคํา
63153030596 นางสาวอาอีเสาะ เส็นสะนา
63153030597 นางสาวพนิดา ชูทอง
63153030598 นางนงนุช เหมจินดา
63153030599 นางสาวป5ยะวรรณ หมวดเมือง
63153030600 นางสาวปDทมา ขุนอินทร�
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63153030601 นางสาวซากีนะห� มอลอ
63153030602 นางสาวเพ็ญนภา จอมทั่วโลก
63153030603 นางสาวณัฐวรินทร� ไชยภักดี
63153030604 นางสาวสุนิตา โสสะ
63153030605 นางสาวฉัตรทริกา ดอเน็ง
63153030606 นายศุภชัย ฤาชา
63153030607 นางสาวอรทัย ดิสระ
63153030608 นายโภควินท� ทองสง
63153030609 นางสาวพิจิตรจันทร� ขันจ$าง
63153030610 นางสาววารุณี คล7ายศรีบุญ
63153030611 นางสาวนภสร จันทจิตร
63153030612 นางสาวดาลาล แวมูซอ
63153030613 นางสาวเบญจมาพร สงวนสกุล
63153030614 นางสาวฮารีฟะห� กูดู
63153030615 นางสาวซีรีน เหยะหมัน
63153030616 นางสาวนาตาชา อับดุลอัตบาร�
63153030617 นายฤทธิเกียรติ สังข�ทอง
63153030618 นางสาวนริษา บุญรักษ�
63153030619 นายมารุต รจนา
63153030620 นางสาวศุภรดา คชไกร
63153030621 นางสาวกาญจนา เนียมจอน
63153030622 นางสาวทิพย�อุบล อ$อนทอง
63153030623 นางสาวสุนิสา กาลูแป
63153030624 นายปฏิวัติ จันทบูรณ�
63153030625 นางสาวต$วนฟDตฮียะห� นิยามาร�
63153030626 นางสาวกชมน บุญช$วย
63153030627 นายจตุรวิธ เที่ยงจรรยา
63153030628 นายพีระพล พรหมแก7ว
63153030629 นายทวีศักด์ิ วงศิลปK
63153030630 นางสาววณิชชยา ณ ถลาง
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63153030631 นางสาวอรอุมา เกศโร
63153030632 นางสาวอันนาฟHฮา เบ็ญโสCะ
63153030633 นางสาวนิศากร เตCะเหยCาะ
63153030634 นายกฤตเมธ ขวัญคง
63153030635 นางสาวนิภารัตน� ซ$อนขํา
63153030636 นางสาวซูลฮานีน สาและ
63153030637 นายศุภมาตย� อยู$เถาว�
63153030638 นางสาวสุวรรณา เจCะอาแว
63153030639 นางสาวอาลาวียะห� วาเตง
63153030640 นางสาวอาภาพร ทะลิทอง
63153030641 นางสาวปวีณา จันทร�ยืนยง
63153030642 นางสาวพิชญา วิไลวรางกูร
63153030643 นางสาวทิฆัมพร ธรรมบํารุง
63153030644 นางสาวอารยา งCะสมัน
63153030645 นางสาวอารีนี มะยีแต
63153030646 นางวัลยา มนต�พานทอง
63153030647 นางสาวเจนจิรา อาจสามารถ
63153030648 นางสาวทฤษฎี สงค�แดง
63153030649 นางสาวกุลนันทน� เณรานนท�
63153030650 นางสาวศิริลักษณ� แก7วดํา
63153030651 นายอนันตพงศ� ไชยกาญจน�
63153030652 นางสาวชลินี ตะหวัน
63153030653 นางสาวฟารีนา ลาเตCะ
63153030654 นางสาวนภิศา ทองดี
63153030655 นายอมรเทพ จิตมนต�
63153030656 นางสาวสีตีไอซะห� ญาติมณี
63153030657 นางสาวอาวาตี ตาเฮ
63153030658 นายตฤณ ขาวสังข�
63153030659 นางสาวเสาวรีย� สลีมีน
63153030660 นางรุ$งรวิน นิ่มตรง
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63153030661 นางสาวพิมพ�สุจี โปติล$ะ
63153030662 นายภัทราวุธ ฉวีนิล
63153030663 นายวิทวัส หลําแซ$อิ่ม
63153030664 นางสาวอารียา เจ7ะดุหมัน
63153030665 นางสาวสายไหม ศรีคะนอง
63153030666 นายชานนท� ไพชํานาญ
63153030667 นายวัชระ วัฒนาวนิช
63153030668 นางสาวนันทวดี หมันหลี
63153030669 นางสาวสุปรีดา ถานีโกษฐ�
63153030670 นางสาวสุธินันท� กําเนิดรักษา
63153030671 นางสาวกาญจนา หนูพรหม
63153030672 นางสาวเพ็ญทิพา อุปถัมภ�
63153030673 นางสาววัชราภรณ� คงเสถียร
63153030674 นายเตชิษฏ� กระจายศรี
63153030675 นางสาวบุณยานุช บัวเพชร
63153030676 นางกาญจนา ศรีกุล
63153030677 นายบรรพฎ ขุนศรี
63153030678 นางสาวสารีฟะ ยูโซะ
63153030679 นางสาวศรัญญา แปลงศรี
63153030680 นางสาวรวิปรีญา หัวแท7
63153030681 นายเมธัส แสงสุวรรณ
63153030682 นายสิทธิเกียรติ เปรมปรีด์ิ
63153030683 นางสาวจุไรรัตน� ขํารอด
63153030684 นายธวัชชัย เพชรรัตน�
63153030685 นางสาวสุจิตรา มุเส็มสะเดา
63153030686 นางสาวรุสนี เกปDน
63153030687 นางสาวพรรณนิสา จันทร�ดํา
63153030688 นางสาววริศรา แก7วบ7านตรุด
63153030689 นางสาวอานีรา ยูโซะ
63153030690 นางสาวสารินี ศรีเพ็ชร
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63153030691 นางสาวปณินาถ มกสูงเนิน
63153030692 นายโอฬาริก วัฒนะ
63153030693 นางสาวอุษา อารีหมาน
63153030694 นางสาวศศิกร เนียมเกลี้ยง
63153030695 นางสาวปรานี พรมขุนจิตร
63153030696 นางสาวรอกีเยาะ สาเมาะ
63153030697 นางสาววีณา ทองเสือ
63153030698 นายพุฒิพงศ� ชนะสิทธ์ิ
63153030699 นางสาวสุนันทา แสงแก7ว
63153030700 ว$าที่ร7อยตรีหญิงแพรวพรรณ บิลละเตะ
63153030701 นางสาวสกุลพร กุมพันธ�
63153030702 นางสาวสิริพร ไวยการ
63153030703 นางสาวนูรไลณี ต7นหน
63153030704 นางสาวณัฐวดี คงเอียง
63153030705 นางสาวอาซีซะห� หัดสะและ
63153030706 นางสาวฟาดีละห� สาเมาะ
63153030707 นางสาวกานต�สินี พรเศรษฐ�กุล
63153030708 นายอรรถวุฒิ เสียงดัง
63153030709 นางสาวนูรูลฮูดา อามะ
63153030710 นางสาวลลิตา สิเดร�
63153030711 นางสาวมัทรี โตCะหมอ
63153030712 นางสาวบุสริน มะมิง
63153030713 นางสาวดารารัตน� บัวเเก7ว
63153030714 นางสาวจิตติมา ขะเด
63153030715 นางสาวอภิญญา บุญยัง
63153030716 นางสาวพรรณรัตน� อารักษ�คุณากร
63153030717 ว$าที่ ร.ต.หญิงจาริยาพร สุวรรณวงศ�
63153030718 นางสาวอภิสรา ชะนะไพรี
63153030719 นายอารอฟDต สาและเรCะ
63153030720 นายฉัตรชัย เพ็งสุวรรณ�
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63153030721 นายฮาซัน หนูนัง
63153030722 นางสาวจิรารัตน� ยวงใย
63153030723 นางสาวณัฎฐ�ธยาน�นา มากเนียม
63153030724 นางสาวนุศษรา กลักดวงจิตต�
63153030725 นายรุจิกร เพชรชนะ
63153030726 นางสาวอังคณา ขวัญนุ7ย
63153030727 นายนัสเรน สะอีดี
63153030728 นางพัชรพรรณ พิพิธสุนทรศานต�
63153030729 นายณัฐรณ พรหมเทพ
63153030730 นายอินทัช ขุนประดิษฐ�
63153030731 นางสาวสิริวรรณ เรืองถาวรพันธ�
63153030732 นางสุมิตา พันธุ�มณี
63153030733 นางธัญสุดา บุดทะสุ
63153030734 นางสาวกุลธิดา ไกรวงษ�
63153030735 นางสาวอาซียะห� อุมาร�
63153030736 นางสาวจิระภา จันทร�แก7ว
63153030737 นางสาวจุฬาพิชญ� ยะทัง
63153030738 นายชนาพัทธ� บุญรัตน�
63153030739 นางสาวสุชานาถ กาละสงค�
63153030740 นางสาวอําพรพันธุ� จันทกูล
63153030741 นางสาววราภรณ� ปลอดใหม$
63153030742 นางสาวสารีนี หลีวัง
63153030743 นายสัณหณัฐ กลมกล$อม
63153030744 นางสาวขวัญชนก วิจิตรพันธ�
63153030745 นางสาวตอยยีบะ ยูนุC
63153030746 นางสาวกรชนก พรมกูล
63153030747 นางสาวเกวรินทร� ชูบุญ
63153030748 นางสาวสุธิดา สุทธิกาญจโนภาส
63153030749 นางสาวสุณัฐวรรณ จําปHพันธุ�
63153030750 นางสาวกมลรัตน� ไชยวงษ�
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63153030751 นายจิระวัฒน� หนูทองแก7ว
63153030752 นางสาวสุกัญญา แก7วชุม
63153030753 นางสาวณัฐสุดา ดินแดง
63153030754 นางสาวจิรานุช เดชศรี
63153030755 นางสาวซูไวบะ ดือราแม
63153030756 นางสาวซอฟHยะห� สูแป
63153030757 นายอภิชัย ทองประดับเพชร�
63153030758 นางสาวฮุสนา ดาแม
63153030759 นางสาวเมวียา สายสลํา
63153030760 นายอารีฟ สะมาแอ
63153030761 นายวีรฉัตร แปSนย7อย
63153030762 นางสาวนิสาชล กาเซ็งอีแต
63153030763 นางสาวกัตติกมาส มูสิกะเจริญ
63153030764 นางสาวนิรูสอัคลีมา ดอแม
63153030765 นายปกรณ�เกียรติ เตชะสิริตระกูล
63153030766 นายธานุวัฒน� วิสะมิตนันต�
63153030767 นางสาวกมลวรรณ โชติกมาศ
63153030768 นางสาวซัลวานี ดาโอCะ
63153030769 นางสาวปนัดดา หมาดอี
63153030770 นางสาวนูรอามาณี บาโง
63153030771 นางสาวมารียะห� มาปะ
63153030772 นางสาววชิราภรณ� เกลี้ยงคง
63153030773 นางสาวนูรีซัน วัฒนกุล
63153030774 นางสาวอินทิรา จินดานิมิตร
63153030775 นางสาวตรีเนตร แดงขํา
63153030776 นายสุจิธร วงษ�สวัสด์ิ
63153030777 นางสาวซารีนา บือซาบูละ
63153030778 นางสาวนัจญวา สาแม
63153030779 นางณัฐธิดา แซ$จิว
63153030780 นางสาวอาภาศรี ฉายรุ$งเรือง
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63153030781 นางสาวนูรีดา นะยะ
63153030782 นายจิรวัฒน� ศรีวิเชียร
63153030783 นายฮาฟHซ ดือราแม
63153030784 นางสาวขนิษฐา บุญยรัตน�
63153030785 นางสาวจิราพร มีป5ด
63153030786 นายพุทธิพงศ� ปานะจินาพร
63153030787 นางสาวกมลชนก นาคมรกต
63153030788 นางสาวพิมพ�จิรา ราชเสนา
63153030789 นายขจร โพธิจร
63153030790 นางสาวอาทิญา ศรีรอด
63153030791 นางสาวจิตรกัญญา พงศ�อารีย�
63153030792 นางสาวพิมพ�รัมภา นวลหอ
63153030793 นายพงศ�พิพัฒน� อินตาพวง
63153030794 นางสาวพาตีเมาะห� ยูซบเซียม
63153030795 นางสาวเยาวนาถ นวลละออง
63153030796 นางสาวปาณิสรา นวลขาว
63153030797 นายสุไลมาน บูละ
63153030798 นายเอกภัทร ชูเพ็ชร
63153030799 นางสาวฮาดีลCะ ดอตCะ
63153030800 นางสาวอมรศรี ด7วงเกตุ
63153030801 นางสาวกมลชนก เผื่อคง
63153030802 นางสาวจารุวรรณ แก7วสุขใส
63153030803 นางสาวขนิษฐา คินันติ
63153030804 นายปวิช�พัชร ขุนทอง
63153030805 นางสาวเจรัญญา ศรีสุด
63153030806 นางสาวฐานิตย� วัฒนอุไร
63153030807 นางสาวศุภกัญญา เริ่มวงศ�
63153030808 นางสาวทิพวรรณ สุขแก7ว
63153030809 นางสาวซารีนา อิสมะแอ
63153030810 นางสาวอารีรัตน� สาและ
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63153030811 นางสาวอาริยา ธรรมชีพ
63153030812 นางสาวนูฮายานี จารง
63153030813 นางสาวพัชรพร คนธารักษ�
63153030814 นางสาวอามาม่ีย� วาเลาะ
63153030815 นายอเนกพงศ� สุวลักษณ�
63153030816 นางสาวอุมาภรณ� ปุรินทราภิบาล
63153030817 นางสาวซูไฮนี ดอเลาะ
63153030818 นางสาวสารายา เปาะโซะ
63153030819 นางสาวสุธาสินี เขียวเด็ด
63153030820 นางสาวสุรดา สุรพงษ�
63153030821 นายอันวา ดาโอCะ
63153030822 นางสาวธนัญญา รักษ�ทอง
63153030823 นายเสริมศักด์ิ แก7วเพชร
63153030824 นางสาวสุดา แก7วนพรัตน�
63153030825 นางสาวธนัชชา วัดจัง
63153030826 นางสาวพรพิมล พูลช$วย
63153030827 นายวัชรพงศ� ณรงค�กูล
63153030828 นายวรายุศ หาสกุล
63153030829 นางสาวสุวารี ซ$อนกลิ่น
63153030830 นางสาวพิมพ�ผกา จันทโร
63153030831 นางสาวช$อผกา อินทร�แก7ว
63153030832 นางปDญญาพร รัตนบูรณ�
63153030833 นางสาวนฤมล ธรรมวาสี
63153030834 นางสาวอนุสรา ตันติพิศาลพงศ�
63153030835 นางสาววริศรา โรจนรัตน�
63153030836 นางสาวมาลัยภรณ� สาหมีด
63153030837 นางสาวปราณี โตCะประดู$
63153030838 นางสาวป5ยวรรณ กิตติประโยค
63153030839 นางสาวอัลฮาลีฟะห� อารง
63153030840 นางสาวIโสพิศ เหมือนแก7ว

หน7า 1028 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153030841 นางสาวนรีรัตน� คงหวัง
63153030842 นายนิวัฒน� มะเด
63153030843 นางสาวชไมพร หลีดินซุด
63153030844 นางสาวพรพัสตร� ช$วยบํารุง
63153030845 นางสาวลักษิกา อินทรัตน�
63153030846 นางสาวภานุชนารถ แซ$ต้ัน
63153030847 นางสาววรสา เรืองหิรัญวงศ�
63153030848 นายภาคภูมิ ศรีเกตุ
63153030849 นางสาวปาตีหมCะ หะยีการ�
63153030850 นางสาวหทัยทิพย� มะสง
63153030851 นายอีลียCะห� เวาะเย็ง
63153030852 นางสาวตอฮีเราะ สันบากอ
63153030853 นางสาวธัญญาลักษณ� หงษ�วิหค
63153030854 นายมูฮําหมัด บาราเฮง
63153030855 นายศักนรินทร� ศรีช$วย
63153030856 นางสาวภัทรนันท� เอียดยอด
63153030857 นางสาววาสนา รัตนา
63153030858 นางสาวสาปHนะห� เจCะมะ
63153030859 นายอภิสิทธ์ิ ดิสโร
63153030860 นายอดุลย� ดอเลาะ
63153030861 นางสาวจิราภรณ� ศรีอินทร�
63153030862 นางสาวโสภารัตน� โตCะหมอ
63153030863 นางสาวนิผาซีร$า มะมิง
63153030864 นายริสกี เจCะแว
63153030865 นางสาวณัฐกานต� คงเมฆา
63153030866 นางสาวสุภาวดี รัตนรังษี
63153030867 นายจักรพงษ� ขุนเพ็ชรวรรณ
63153030868 นางสาวสุดารัตน� ช$อเรืองศักด์ิ
63153030869 นางสาวอัจฉรา กุลรังษี
63153030870 นางสาวปานตะวัน เรืองขนาบ
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63153030871 นายเตวิช ลิ้มพิพัฒนวงศ�
63153030872 นางสาวมาเรียณี สะมะแอ
63153030873 นางสาวขนบพร พงศ�พรหม
63153030874 นางสาวศศิพิมพ� เพชรบรรจบ
63153030875 นางสาวชารีตาร� งะเจCะ
63153030876 นางสาวฤทัยรัตน� เทพี
63153030877 นางสาวชัยมา มินซาร�
63153030878 นางสาววิชุดา บุญไชย
63153030879 นางสาวภาวดี พูลจุ7ย
63153030880 นางสาวสุภารัตน� สงเจริญ
63153030881 นางอรุณรัตน� อาแด
63153030882 นายนพดล พรหมสวัสด์ิ
63153030883 นางกมลวรรณ ขุนราช
63153030884 นางสาวเอมวิการ� อินทรคช
63153030885 นางสาวซารีนา มะโซCะ
63153030886 นายธีรยุทธ ทองกรด
63153030887 นางสาวพัชรีภรณ� แก7วมาก
63153030888 นางสาวสุธาทิพย� เท$งประกิจ
63153030889 นางสาววัชรีย� คล7ายฉิม
63153030890 นางสาวโรฮานีย� บิลหมัด
63153030891 นางสาวณัฐชา พุ$มพัว
63153030892 นางสาวศันสนีย� แก7วกระบัตร
63153030893 นางสาวธิดารัตน� ธรรมรัตน�
63153030894 นางสาวณิชาภัทร โสภาริพันธุ�
63153030895 นางธัญญรัตน� พลาภรณ�
63153030896 นางสาวรจนา ล$านุ7ย
63153030897 นางสาวมาเรียม หะยีเด็ง
63153030898 นางสาวพลอยมณี สุวรรณรัตน�
63153030899 นายจตุรงค� สงทิพย�
63153030900 นายธิเบศ กาเส็มสCะ
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63153030901 นายจิรพงษ� เจริญสงฆ�
63153030902 นายอัฟดCอล ดาเลาะ
63153030903 นายพรหมวัฒน� จันทร�ช$วย
63153030904 นายพิพัฒน� หน$อแดง
63153030905 นายอภิสิทธ์ิ เพ็ชรรัตน�
63153030906 นางสาวพิมพ�วิภา จิตโสภา
63153030907 นางสาวศิริพร อินทะเสโน
63153030908 นายศักด์ิชาย แสงมณี
63153030909 นางสาวอมรศรี สุวรรณมณี
63153030910 นางสาวศรสวรรค� วันทอง
63153030911 นางสาวมนันยา ศรีนวล
63153030912 นางสาวฐานิสร ดาวเรือง
63153030913 นางสาวนูรมา แม
63153030914 นายวนัย พรเจริญวิโรจน�
63153030915 นางสาวมณีรัตน� จอมแพ$ง
63153030916 นายอภิรักษ� งะหมาด
63153030917 นางสาววีณา ทองฉํ่า
63153030918 นายอนุศักด์ิ ปลอดรอด
63153030919 นางสาวสนธยา สุวรรณชาตรี
63153030920 นายรุสกี กรือซา
63153030921 นางสาวพรนภา จินดารัตน�
63153030922 นางสาวอนัญญา ชัยมนตรี
63153030923 นางสาวสิริพรรณ เส็นเลาะ
63153030924 นางสาวภัคธีมา สันสาคร
63153030925 นางสาวภาวิณี พิริยะพัฒนพันธ�
63153030926 นายมูฮัมมัดอัยมัน หะยีมะมิง
63153030927 นายเอกชัย สินหอยราก
63153030928 นางสาวภารตี สุวรรณรัตน�
63153030929 นางสาวฐิติรัตน� รัตนะ
63153030930 นายณัชพล จุลพล
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63153030931 นางสาวพิมลวรรณ สุขเกษม
63153030932 นางสาวอาฟHยะห� เจCะโดสามะ
63153030933 นางสาวอนุตรา อินหมัน
63153030934 นางสาวฝนทิพ เลิศจํารัสพงศ�
63153030935 นางสาวสุจินดา เมืองไข$
63153030936 นางสาวศุภิสรา ดารารัตน�
63153030937 นางสาวไรอรุณ หมานหยCะ
63153030938 นางสาวอัมทิกา หนูพรมแก7ว
63153030939 นางสาวอาภัสรา เพชรเดชากุล
63153030940 นายธนากร ราชแดหวา
63153030941 นายกันต�ธร หนูชู
63153030942 นายศุภสัณห� ยาวิราช
63153030943 นางสาวชนาภรณ� ละออกอ
63153030944 นางสาวอมีเราะห� สะอง
63153030945 นางสาวชุติพร รักปลื้ม
63153030946 นายชญานนท� พรหมอินทร�
63153030947 นายวุฒิชัย ปานปSอง
63153030948 นางสาวรูฮัยซา วาเลาะ
63153030949 นายอิลฮัม สาแม
63153030950 นางสาวณัฐรดี นิตย�จรัล
63153030951 นางสาวมาลีวัลย� ชูอักษร
63153030952 นางสาวอุมมูอัยมาน มะดีเยาะ
63153030953 นายลุกมัน เจะมะ
63153030954 นางสาวปาณิตา สินไชย
63153030955 นางสาวศศกร อุปการสง
63153030956 นางสาวพาตีเมCาะ เตะแต
63153030957 นายอธิภู พงศ�ไพบูลย�
63153030958 นางสาวเสาวณีย� รักเหมือน
63153030959 นางสาวฮาหวา ขวัญเจริญ
63153030960 นางสาววีโนน$า จันทนะ
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63153030961 นางสาวอังคณา ฤทธิเนียม
63153030962 นายซอห�บบรี กูวิง
63153030963 นางสาวอนุสา ศรีรุจี
63153030964 นางสาวสุไวดา นุ7ยเด็น
63153030965 นางสาว.  ณัฐกฤตา แก7วสุวรรณ�
63153030966 นางสาวกฤษณา ลัทธิธรรม
63153030967 นายเจษฎา กิตติบุญญาทิวากร
63153030968 นางสาวชนากานต� ขุนฤทธ์ิ
63153030969 นางสาวเมธาวดี สมแก7ว
63153030970 นางสาวพิริยา โรจน�ชีวากุล
63153030971 นางสาวซูรัยดาร� นิเหร็ม
63153030972 นางสาวอัสรีนา ลําโป
63153030973 นางสาวฝาตีเหมCาะ มุเส็มสะเดา
63153030974 นายศวีระ สงชัย
63153030975 นางสาวโสวดี จริยพงศ�
63153030976 นางสาวศรัณย�พร บุญญะสุวรรณ
63153030977 นางสาวมารีหยCะ หมวดเย็บ
63153030978 นางสาวปรารถนา จันแก7ว
63153030979 นางสาววัลภา นอระพา
63153030980 นายอับบาซ บูอีตํา
63153030981 นายพิธาน ปรุงแก7ว
63153030982 นางสาวจุฑามาศ จันทร�เกิด
63153030983 นางสาวลัดดาวัลย� จันทร�เลื่อน
63153030984 นายอลงกรณ� สุขยัง
63153030985 นายอดิศร เจะมะอะ
63153030986 นางสาวมีนตรา ระนาดแก7ว
63153030987 นางสาวชัญญา วาณิชธนากุล
63153030988 นางสาววรรณวนัช รอดสงค�
63153030989 นายฮาริส โตCะสมัน
63153030990 นางสาววราลักษณ� คมนาคม
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63153030991 นางสาวกมลรัตน� จันทร�นวล
63153030992 นางสาวปDทมา เจCะดอเลาะ
63153030993 นางสาวษัรวาอ� กะลูแป
63153030994 นางสาวจิรชยา อินทภูมิ
63153030995 นางสาวจัสติน$า จงรักษ�
63153030996 นางสาวรอซีดะห� กะลูแป
63153030997 นายยศธเนศ ภู$วิจิตร
63153030998 นางสาวอรัญญา เดชรัตน�
63153030999 นางสาวศิริรัตน� ทวีรัตน�
63153031000 นางสาวอิลมีย� บือซา
63153031001 นางสาวหทัยรัตน� แซ$หลั่น
63153031002 นายวีรภัทร เดโชชัย
63153031003 นายวันอามีน แวสะแลแม
63153031004 นายสุขไพศาล บุญรอด
63153031005 นายมูฮํามัดอามิน เจCะโซะ
63153031006 นายณัฐนันท� พูนเพ่ิม
63153031007 ว$าที่ ร.ต.หญิงธนภรณ� ศิริรักษ�
63153031008 นางสาวจรรยา อุทุมพร
63153031009 นายป5ยวัฒน� ทองลิ่ม
63153031010 นายพงษ�ศักด์ิ ขุนอนันต�
63153031011 นางสาวอนุชิดา อํามาลี
63153031012 นางสาวภาณิชา ทองฤทธ์ิ
63153031013 นายรุ$งเรือง รักดี
63153031014 นางสาวดวงกมล คงฉาง
63153031015 นายมะซะอุดี เจะหลง
63153031016 นางสาวป5Xนมณี กําเหนิดผล
63153031017 นางสาวต$วนมูรนี หะมะ
63153031018 นางสาวสุชาดา วิทยพันธ�
63153031019 นางพรนภา กุลเสวตต�
63153031020 นางสาวสุภาพร ศรีไสย
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63153031021 นางสาวจารุดา แมงทับ
63153031022 นางสุกัญญา งามแปSน
63153031023 นางสาววณิชฎา เดชเดชะ
63153031024 นางสาวนรีกานต� มธุรพฤกษ�
63153031025 นางสาวสายธาร คีรีรัตน�
63153031026 นางสาวสุนิสา พลังไพบูลย�
63153031027 นางสาวเมทินี สังยวน
63153031028 นายณัฐพล เหล็มหมาด
63153031029 นายอัรฟาน โตะเจะ
63153031030 นางสาวจิรัฎติกาล โยธาทัย
63153031031 นายทรงชัย ตรีภาพนาถ
63153031032 นางสาวอารีนี เจCะเตCะ
63153031033 นางสาวสิตานันท� มิตรมุสิก
63153031034 นางสาวมัสยา เก็มเบ็ญหมาด
63153031035 นางสาวสิริวิมล ภารา
63153031036 นางสาวยีสมานี เจCะหะ
63153031037 นางสาวอานีตา สิทธิธรรม
63153031038 นางสาวสราลี คชินทร
63153031039 นางสาวครองขวัญ ราชกิจจา
63153031040 นางสาวมณิสร จันทร�สุข
63153031041 นางสาววรรณเพ็ญ แก7วเจริญ
63153031042 นางสาวอาลาวียCะ วายุ
63153031043 นางสาวทรรทราภรณ� กิมาคม
63153031044 นางสาวอรนิภา พรมสุ
63153031045 นายกิตติพงศ� หงษ�มณี
63153031046 นางสาวนงนภัส ดวงไฟ
63153031047 นางสาววาสนา หนูจิตร
63153031048 นางสาวนุรอัซลีนา ยูโซะ
63153031049 นางสาวปทุมา ประพันธ�วงศ�
63153031050 นางสาวกนกวรรณ กาญจนะ
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63153031051 นายอมรเทพ มณีฉาย
63153031052 นางสาวเกตศรา แก7วสําอาง
63153031053 นางสาวนศรัณย� สนยาแหละ
63153031054 นางสาวศรันย�พร เจริญวัฒน�
63153031055 นางสาวสนธเยศ ขํานุรักษ�
63153031056 นางสาวณัฐสรา รอตเสียงล้ํา
63153031057 นางสาวนารีรัตน� เหมือนพรรณราย
63153031058 นางสาวกนกวรรณ นาดอน
63153031059 นางสาวฮาบีบCะ โตCะปลัด
63153031060 นางสาวสุพรรณนิการ� พูลสวัสด์ิ
63153031061 นางสาวปาจรีย� เกิดกูล
63153031062 ว$าที่ร7อยตรีหญิงวริษา หมาดลีลา
63153031063 นางสาวสุทธิดา พลธิแสง
63153031064 นางสาวปริณดา สอนทอง
63153031065 นางสาวพิชญา ป5Xนทอง
63153031066 นางสาวภัทรวรรณ ธนพลเดชา
63153031067 นางสาวปวันรัตน� นวลเกลี้ยง
63153031068 นางสาวจิราเจตน� พรมดํา
63153031069 นางสาวนูรอาติกะห� มะลี
63153031070 นางสาวฉัตรระวี เจริญขวัญ
63153031071 นางสาวชุติมา พาระติ
63153031072 นางสาวบุษบา ยุ$งย่ัง
63153031073 นายบรรพต สุขลิ้ม
63153031074 นางสาวพรสวรรค� อินศรีคง
63153031075 นายพิรวิชญ ไทยกลั่น
63153031076 นายชทัคพล โกศัยพัฒน�
63153031077 นางสาวมัยกลาโสม เทศอาเส็น
63153031078 ว$าที่ ร.ต.หญิงยุวันดา ธรรมโชติ
63153031079 นางสาวธัชกร กัญกาญจนะ
63153031080 นายพงศ�ภัค คงมาก
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63153031081 นางสาวสุชานุช ขุนทองเพชร
63153031082 นางสาวนินาลีมะห� เลCาะนะ
63153031083 นางป5ยารัช เหล$าสุวรรณ
63153031084 นางสาวสุนิศา ศิริพันธ�
63153031085 นางสาวนูรไอนี ยูโซะ
63153031086 นางสาวอายูนี สามะ
63153031087 นายถาวร สมเพชร
63153031088 นางสาวกนกวรรณ หอมละออ
63153031089 นายอนุพงษ� หาสกุล
63153031090 นางสาวสุทธิพร สุวรรณพงศ�
63153031091 นางสาวณัฐชา ทองตะเภา
63153031092 นางสาวจุรีพร กินรี
63153031093 ว$าที่ ร.ต.หญิงนิภา ปานเนียม
63153031094 นายจักรพันธ� อ$อนแก7ว
63153031095 นายฟDยรุส บินดาโอะ
63153031096 นายอารีฟHน สมานธรรมกุล
63153031097 นางสาวมูนีเราะ สาและ
63153031098 นางสาวอาทรทิพย� ศักด์ิณรงค�
63153031099 นางสาวคุลิกา พิจิตร
63153031100 นายศุภชัย เพริดพร7อม
63153031101 นางสาวรัตนาภรณ� ชิณพงษ�
63153031102 นางสาวรัชนีกร ชูติการณ�
63153031103 นายณัฏฐ� ทีฆรัตนสาคร
63153031104 นางสาวอุสนา ปานาวา
63153031105 นางสาวสุรัสวดี ฤทธิศักด์ิ
63153031106 นางสาวอรวรา ทองงาม
63153031107 นางสาวลัดดาวรรณ พรหมอินทร�
63153031108 นางสาวฟาตีละห� สะนิ
63153031109 นางสาวราญา พยายาม
63153031110 นางสาวนูรีซา เจCะเงCาะ
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63153031111 นางสาววรรณUิศา อารีมาน
63153031112 นายอภิเดช จันทร�ขาว
63153031113 นายธีรพงศ� จันทรัตน�
63153031114 นายหัมดี ดอเลาะ
63153031115 นางสาวจิตรพิสุทธ์ิ คงอยู$
63153031116 นายซายูตี สาแลCะ
63153031117 นางสาวศวิตา ขุนพิทักษ�
63153031118 นายปริญญา จินนะรัตน�
63153031119 นางสาวกัญจนพร น7อยเสง่ียม
63153031120 นางสาวจุรีพร หนูเอียด
63153031121 นางสาวเพ็ญนภา แท$นแก7ว
63153031122 นางสาวรติกร จุลิวัลลี
63153031123 นางสาวพุทธรักษ� สมสิริ
63153031124 นางสาวสุภาวดี งะสมัน
63153031125 นายอารีฟHน แวหะยี
63153031126 นางสาวปภาวดี สําเภาสงฆ�
63153031127 นางสาวมณีรัตน� ศรีมุ$ย
63153031128 นางสาวกูซีมCะ นิเยะ
63153031129 นางสาวฮาซานา ดาแม
63153031130 นางสาวอัญนิชา หนิมุสา
63153031131 นางสาวธมลวรรณ เชื้อช$วยชู
63153031132 นางสาวปHย�วรา สุวรรณวงค�
63153031133 นางสาวภาษิตา ซาหีมซา
63153031134 นางตาลติมา กาญจนมุณีย�
63153031135 นางสาวเกศสุดา พรหมยอด
63153031136 นางสาววรัปสร สมประสงค�
63153031137 นางสาวกัลยานีย� พราหมวงค�
63153031138 นางฮัสนี ลCะอาหลี
63153031139 นางสาวชุติมณฑน� รักษา
63153031140 นางสาวดาวฤดี เกิดแสงสุริยงค�
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63153031141 นางสาวศศิธร อาจสอน
63153031142 นายชานนท� จันทรเพชร
63153031143 นางสาวนรีกานต� อมรจรรยาพันธ�
63153031144 นางสาวกมลวรรณ แก7วมณี
63153031145 นางสาวจิราวรรณ บุญทิพย�
63153031146 นายปกรณ� ทองสุวรรณ�
63153031147 นางสิต่ีอะหยาด หมู$ห่ําหมัด
63153031148 นายอาดือนัน ดอเลาะ
63153031149 นางสาวธัญลักษณ� ศรีสุวรรณ�
63153031150 นางสาวซูฟHยะห� บูเกCะเจCะลี
63153031151 นายธิติสรรค� แก7วซาว
63153031152 นางสาวณัฏฐิกา เจิมขวัญ
63153031153 นางสาวอารีดา แวโดะ
63153031154 นางสาวธิดารัตน� สุปง
63153031155 นางสาวสินีนาฎ พรหมดํา
63153031156 นายวัชรพันธุ� อุ$นเสียม
63153031157 นางสาวลลิตวดี เจ7ยจู
63153031158 นางสาวจันทิมา สุวรรณพงศ�
63153031159 นายศักรียา เวชสิทธ์ิ
63153031160 นางสาวสารอดCะ ยูโซCะ
63153031161 นางสาวนูร�รอ หะยีเลาะ
63153031162 นายวิธวัช สุวรรณสะอาด
63153031163 นางสาวนูรีตา หมัดเลียด
63153031164 นางสาวสุดา ทิ้งผอม
63153031165 นางสาวกัญญารัตน� พิกุลงาม
63153031166 นางสาวสมฤดี จิตเที่ยง
63153031167 นางสาวสุธาทิพย� ย้ิมเย้ือน
63153031168 นางสาวณิชชา ภูรีภีมพล
63153031169 นางสาวชนกานต� วันทอง
63153031170 นางสาวสิรีธร เย็นใจรอด
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63153031171 นายนครินทร� ศรีริกานนท�
63153031172 นางสาวนิรชา แก7วหลิบ
63153031173 นางสาวฮุสนา ขาม๊ิ
63153031174 นางสุปรีดา นาคสง$า
63153031175 นางพรทิพย� ชายสงค�
63153031176 นางสาวจุฑารัตน� จันทร�ชุม
63153031177 นางสาวสุพรรษา ไชยศรี
63153031178 นางเมธาพร หนูแท7
63153031179 นางสาวนิษา สะมะลาเตCะ
63153031180 นางสาวนูรีซา ซีเซ็ง
63153031181 นางสาวลภัสกร จังเกตุทอง
63153031182 นางสาวมารีนา ลาเตCะ
63153031183 นายธวัทชัย เพชรภักดี
63153031184 นางสาวกนกวรรณ พูลสวัสด์ิ
63153031185 นางสาวชนาภา แก7วเส7ง
63153031186 นายเมธีส สุภาพ
63153031187 นางสาวมัสนะ มาลาวัยจันทร�
63153031188 นางสาวยุวภาณี ช$วยเทศ
63153031189 นางสาวกรรณิการ� ขุนอนันต�
63153031190 นางสาวฮาฟHซา สาและ
63153031191 นางสาวนาสรียCะ อาลี
63153031192 นางสาวนวพร อ$อนทองอิน
63153031193 นายยุทธนา เวชรังษี
63153031194 นายโจฮัน หลีเส็น
63153031195 นางสาวอาริสรา มากชุ$ม
63153031196 นางสาวซอบรีเยาะ สุหลง
63153031197 นางสาวเสาวนีย� ศรีสุวรรณ�
63153031198 นางสาวนัฐกานต� จิตนาธรรม
63153031199 นางสาวธิดารัตน� ยงยศย่ิง
63153031200 นางสาวนูร-อัสนีรา หะยียูโซCะ
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63153031201 นายมะรอสดี อาแว
63153031202 นางสาวนูรฮายาตี อามะ
63153031203 นางสาวศิวพร ป5ยะพงษ�
63153031204 นางสาวสุทธิดา จันทรัตนา
63153031205 นางสาวจริยา เขียวน7อย
63153031206 นางสาวเสาวลักษณ� ไวยากรณ�
63153031207 นางสาววิภาพร สุวรรณขาว
63153031208 นายนัสโรล ตาเห
63153031209 นายแชมปK วงศ�วิวัฒน�
63153031210 นางสาวนารีรัตน� หนูชู
63153031211 นายปณิธิ สุวรรณรัตน�
63153031212 นางสาวพรศิริ ยอดกลิ่น
63153031213 นางสาวซูฟHยะห� ปDตตานี
63153031214 นางสาวทติยา ศรีงาม
63153031215 นางสาวอุไรรัตน� ชายไฝ
63153031216 นางสาวอัจจิมา สงสม
63153031217 นายวรายุทธ ด7วงเสน
63153031218 นางสาววัลนิดา แสนเมือง
63153031219 นายศิวณัฐ คงรอด
63153031220 นางสาวพิริยา เก7าเอี้ยน
63153031221 นางสาวอินทิพร สอนมา
63153031222 นางสาววไลภรณ� คงทอง
63153031223 นางสาวปDทมา อินทรจันทร�
63153031224 นางสาวจิรภัทร ศรีจัทร�งาม
63153031225 นางสาวอมรา งามเลิศ
63153031226 นางสาวสุชานันท� กองสวัสด์ิ
63153031227 นายรดิศ รัตนนราพล
63153031228 นางสาวกัมมาลา เปาะเลาะ
63153031229 นางสาวขวัญชนก รักษ�ทอง
63153031230 นายรัฐพล พรหมเพศ
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63153031231 นายสิริพันธ� เพ็ชรรัตน�
63153031232 นายสุภัทรชัย จันทร�หงษ�
63153031233 นางสาวจิตติมา หนูสวัสด์ิ
63153031234 นางสาวญาณิศา สวัสดิรักษ�
63153031235 นางสาวจารุเนตร ละม7าย
63153031236 นางสาวจุฑารัตน� ชูชุม
63153031237 นายเก$งกาจ วงษ�เวียงจันทร�
63153031238 นางสาวนิอานีซา ดูลอ
63153031239 นางสาวฟHร�เดาส� ดอเลาะบองอ
63153031240 นางสาวกชกร สุวรรณ�จํารูญ
63153031241 นางสาวแขลัดดา ขุนทอง
63153031242 นางสาวพาตีฮCะ ซารูมอ
63153031243 นางสาวเพ็ญนภา รัสสลาม
63153031244 นางสาวญาวีตา มะหลี
63153031245 นายวรรณ โอลําผล
63153031246 นางสาวซูฮัยลาร� อามCะ
63153031247 นางสาวศศิ กานต� ทองสาย
63153031248 นางสาวภัณฑิรา สุวรรณโณ
63153031249 นางสาวรุกิยะ หัสเล็ม
63153031250 นางสาวกตัญชลี ไชยานุวงศ�
63153031251 นางสาวชนากานต� ต้ังจรูญพันธุ�
63153031252 นายจักรพันธ� อาจหาญ
63153031253 นายฟานด้ี สาหมัด
63153031254 นางสาวสุธารัตน� ชดช7อย
63153031255 นายสันติชัย หนูสุข
63153031256 นางสาวธิดารัตน� แก7วฤทธ์ิ
63153031257 นางสาวยัสมี สาและ
63153031258 นางสาวฉัตรทิพย� หมานจันทร�
63153031259 นางสาวธัญลักษณ� เหมะรักษ�
63153031260 นางสาววรรณพา สุระเสน

หน7า 1042 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153031261 นางสาวเพลินวรา บัวเนี่ยว
63153031262 นางสาวสุธิดา นิยมเดชา
63153031263 นางสาวศรีสุธาทิพย� แสงมณี
63153031264 นางสาวนัทยา สุวรรณรัตน�
63153031265 นางสาวสุรัมภา คงชาติ
63153031266 นางสาวนันท�นภัส ยอดมณี
63153031267 นางสาวอารีนี ลาเด็ง
63153031268 ว$าที่ร7อยตรีหญิงกรินทร�ทิพย� นิลมาลย�
63153031269 นางสาวปฏิUมา ทองหนัก
63153031270 นางสาวเพ็ญวลี เดชศรี
63153031271 นางสาววราภรณ� รองสวัสด์ิ
63153031272 นางสาวศิริรัตน� นิ่มแก7ว
63153031273 นางสาวฟาซียัน การี
63153031274 นายพีรพัฒน� วัฒนกุล
63153031275 นายนัฐวัฒน� ชูแก7ว
63153031276 นายถิรนัย แซ$ลี่
63153031277 นางสาวพัชรินทร� หน$อแก7ว
63153031278 นายกิตติคุณ ปางวิภาศ
63153031279 นางสาวภิฤดี ทัตตะรุจิชูกิจ
63153031280 นายยุทธชัย สุขสาตต�
63153031281 นางสาวธิดาทิพย� มณีกุล
63153031282 นางสาววรรณิสา นพรัตน�
63153031283 นางสาวกาญจนา ทองทิพย�
63153031284 นางสาวจิราพร คลุ7มทอง
63153031285 นางสาวขวัญจิรา หนูพุ$ม
63153031286 นางสาวสิริวัณวดี พุทธศุกร�
63153031287 นางสาวซับรีนา สาเมCาะ
63153031288 นางสาวจุฑามาส ธรรมสะโร
63153031289 นางสาวสุธิดา หลีหมัด
63153031290 นางสาวมะลิยา กองจันทร�
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63153031291 นางสาวเสาวณีย� พรมสี
63153031292 นางสาวมารีนิง ลาเตะ
63153031293 นางสาวไหมซาเราะ จันทรกุบ
63153031294 นางสาวเนตรนภางค� อุบลสวัสด์ิ
63153031295 นางสาวจริยา มูณีรัตน�
63153031296 นางสาววันวิสาข� เทพรักษ�
63153031297 นางสาวอาจีรา บ$าวเบ็ญหมัด
63153031298 นางสาวณัฎฐา กลับทับลังค�
63153031299 นางสาวรุสนาวาตี อับดุลเลาะ
63153031300 นางสาวจันทกานต� นนพละ
63153031301 นางสาวสวรินทร� ชายเขียว
63153031302 นายมูหามัดนุร มะเส็ง
63153031303 นายอารปDน หมันเส็น
63153031304 นายสมภพ แดงเต้ีย
63153031305 นางสาวทัศนีย�วรรณ เกิดชู
63153031306 นางสาววิลาวัณย� จันทอินทร�
63153031307 นางสาวสุดารัตน� พูนสง
63153031308 นางสาวนูรยามาณี ยามา
63153031309 นางสาวนาตาชา จันทร�แก7ว
63153031310 นายสมใจ สุขโอ
63153031311 นางสาวจุฑามาส สมนุกิจ
63153031312 นางสาวมาวัดดะห� สาแม็ง
63153031313 นางสาวเกษรา ตรีไวย
63153031314 นายนาโซรี หะแวโซะ
63153031315 นายพีรพัฒน� ทองเพ็ชร
63153031316 นางสาวซารีนา มามะ
63153031317 นางถิรนันท� สุวรรณวงศ�
63153031318 นางสาวนภารัตน� วัฒนวงศ�
63153031319 นางสาวนุรไอนี เจCะมิง
63153031320 นายภูวเดช ทองชูช$วย
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63153031321 นางสาวสุพิชฌาย� บุญกอง
63153031322 นางสาวไรหนับ หยีเหยง
63153031323 นางสาวสโรชา จันทรพรม
63153031324 นางสาวธนพร เม$งช$วย
63153031325 นางสาววิลัญสิรี ธรฤทธ์ิ
63153031326 นางสาวมูนา อาบู
63153031327 นางสาวบุณฑริกา ลานแดง
63153031328 นายณัฐวุธ ตูเละ
63153031329 นางสาววัลวิภา อาดีลี
63153031330 นายนรินธร ฝอยทอง
63153031331 นายสมโภชน� ชูเพ็ง
63153031332 นางสาวสูไรดา สาดะ
63153031333 นางสาวอาอีเซาะ สาเมCาะ
63153031334 นางสาวรจรินทร� คงบุญ
63153031335 นายอนุวัฒน� สายจันทร�
63153031336 นางสาวชญาน�นันท� สุขม่ิง
63153031337 นางสาวคอลีเยาะ แวมูหิต
63153031338 นางสาวณัฐณิชา ผลิรัตน�
63153031339 นางสาวนูรไอนี ปูตะ
63153031340 นางสาวนันทิมา สุขสนาน
63153031341 นายปรัญชานันท� ยอดสนิท
63153031342 นางสาวธัญญารัตน� เรืองสุข
63153031343 นางสาวฮาสีกีน มะแซ
63153031344 นายสุกรี บุญเทพ
63153031345 นางสาวศิรินาฏ เดชะ
63153031346 นางสาวซอฟะห� อาแว
63153031347 นางสาวณัฏฐ�ระพี อัครธนกฤต
63153031348 นางสาวชัญญานุช นาคคง
63153031349 นางสาวขวัญฤทัย ชิตชลธาร
63153031350 นางริญญาภัสร� วรภัทร�ธนาวงศ�
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63153031351 นางสาวณัฐธารินี ใส$ละม7าย
63153031352 นางสาวสิริภา จันทรชาติ
63153031353 นายพงศธร สุวรรณชาติ
63153031354 นางสาวรุสนานี วาเซะ
63153031355 นางสาวอาฟHฟ]ะ อารีหมาน
63153031356 นางสาวยศพร โชติอุทัย
63153031357 นางสาวสุพัตรา พุทธละออง
63153031358 นางสาวซัลมีย� พลี
63153031359 นางสาวรัชดา สูหมัน
63153031360 นางสาวอทิตญา รามสวัสด์ิ
63153031361 นางสาวสุวรรณี นารีพล
63153031362 นางสาวมาลิณี มะเซ็ง
63153031363 นางสาวดรัลรัตน� ชูช$วย
63153031364 นางสาวสุกัญญา ยีหวัง
63153031365 นางสาวศิริวิมล ตาเดอิน
63153031366 นางสาวอนิสา ศรีสุข
63153031367 นางสาวประภาพร สุวรรณลอยล$อง
63153031368 นางสาวชฎาธาร ทองแก7ว
63153031369 นางสาวซูไรดา เจCะดอมะ
63153031370 นายฐาปกรณ� ฉางแก7ว
63153031371 นางสาวชนาพร ศรีทอง
63153031372 นางสาวสุวรรณา สกุลวงศ�
63153031373 นายอธิวัฒน� ว$องมงคลเดช
63153031374 นางสาวฮามีดะห� เจะแต
63153031375 นายวิทวัส หนูวิลัย
63153031376 นายธีรภัทร พรหมจรรย�
63153031377 นางสาวกุลชญา บวรภาณุวัชร
63153031378 นางสาวกาญจนา ทองสองสี
63153031379 นางสาวจารุวรรณ โทธรรม
63153031380 นางสาวทิพย�สุดา บุญรัตน�
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63153031381 นายปรเมศวร� ไชยถาวร
63153031382 นายซูลกิฟลี รอแมยะ
63153031383 ว$าที่ร7อยตรีหญิงรุ$งไพริน พลประสิทธ์ิ
63153031384 นายภูธเนตร ชูพงษ�
63153031385 นางสาวปาดีละห� เจCะมามะ
63153031386 นางสาวจิรภิญญา เจCะแวสารี
63153031387 นายสิทธิชัย เพ็งจันทร�
63153031388 นางสาวทัศนีย�วรรณ สุขสมบูรณ�
63153031389 นางสาวลัดดาวัล เอ็มบุตร
63153031390 นางสาวอุทัยวรรณ รุ$งเรือง
63153031391 นางสาวปพิชญา หลีเหม
63153031392 นางสาวรูสิตา สะอะ
63153031393 นางสาววิไลวรรณ สุวัตถิตานันท�
63153031394 นางสาวลลิดา อินนุรักษ�
63153031395 นางสาวอรนรี โตนแห$ว
63153031396 นางสาวแวฮันณียะห� มิงกาเด็ง
63153031397 นางสาวสุธาสินี ศรีวิโรจน�
63153031398 นางสาวกัญญพร ลอยจ้ิว
63153031399 นางสาวอารยา เพชรบูรณ�
63153031400 นายรุสลี ดอรอแม
63153031401 นางสาวธิดารัตน� ทองอ่ํา
63153031402 นางสาวพัชรกันย� รัตนพันธ�
63153031403 นางสาวนัจญามีย� อาหน$าย
63153031404 นางสาวโสรยา ลอเด็ง
63153031405 นางสาวขวัญฤดี ดําคงเพชร
63153031406 นางสาวชมพูนุท อาจทากิจ
63153031407 นางสาวอรทัย ชํานาญคราด
63153031408 นายศุภสรณ� เปาะทอง
63153031409 นางสาวชฎาพร แซ$จง
63153031410 นางสาวซารีฟะฮ� หมันหลCะ
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63153031411 นางสาวโชติรส กาลธิโร
63153031412 นางสาวเจนจิรา จันทนา
63153031413 นายวริทธ์ิ เขตบรรพต
63153031414 นางสาวชนัญปทกาลณ� ธรรมดี
63153031415 นางสาวซอฟHยะห� ไกรณรงค�
63153031416 นางสาวหทัยจิตร แซ$เค่ียน
63153031417 นางสุวรักษ� แก7วประดับ
63153031418 นางสาวเสาวลักษณ� บํารุงหนูไหม
63153031419 นางสาววลัยรัตน� สุวรรณโล
63153031420 นางสาวณัฐชา โพชนุกูล
63153031421 นางสาววิภาวดี บุญเตโช
63153031422 นางสาวรูปHยา โกะอาลี
63153031423 นายมูหําหมัดรีเปTง แวมูซอ
63153031424 นางสาวจุฑามาศ สังข�ทอง
63153031425 นางสาวอาริสา ขุนทอง
63153031426 นางสาวเครือมาส สุทธ์ิหนู
63153031427 นางสาวอัสมา นาคทิม
63153031428 นางสาวจิตินันต� โตCะปอง
63153031429 นางสาวรอมือละห� ดีลา
63153031430 นางสาวอังคณา ทองอ$อน
63153031431 นางสาววิภารัตน� รอดชะนะ
63153031432 นางสาวนัดดา หลงสมัน
63153031433 นางสาวพรประพา ทองแก7วเจริญ
63153031434 นางสาวสุภาวดี ยับ
63153031435 นายภูมิเมธ ชีวพิสุทธ์ิสกุล
63153031436 นางสาวกัลยาณี แก7วมณี
63153031437 นางสาวสุธาวัลย� เจะหวัง
63153031438 นางสาวรสสุคนธ� โยมเมือง
63153031439 นายศิวกร รอดทุกข�
63153031440 นางเกสรา อุ$นนวล
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63153031441 นางสาวสูฮายณี อาแว
63153031442 นางสาวสุกันยา สิเดะ
63153031443 นางสาวรุจิรา ชูรอง
63153031444 นายพรชัย อ7นยะลา
63153031445 นางสาวซูไวบะห� กาซอ
63153031446 นายวัชรินทร� สุขไข$
63153031447 นางสาวดาเลีย มะแซ
63153031448 นางสาวกลิกา คงฤทธ์ิ
63153031449 นางสาวอรรนภา เทพพรหม
63153031450 นางสาวเสาวลักษณ� ชินศรี
63153031451 นางสาวเสาวลักษณ� ศรีประสิทธ์ิ
63153031452 นางสาวซารีป]ะ จันทร�แสง
63153031453 นางสาวชนัฐฐา ดวงสุวรรณ
63153031454 นางสาววฤณดา เขียวแสงนิล
63153031455 นางสาวชนัญชิตา ภักดีจํารูญ
63153031456 นางสาวจิตรานุช วิสุทธิชานนท�
63153031457 นางสาวอรนภา บุระชัด
63153031458 นายประทีป หลีอิ
63153031459 นางสาวซามีลา หยีสาแม็ง
63153031460 นางสาวจันทิมา พ่ึงตําบล
63153031461 นางสาวอธิกา ชูชาติพงษ�
63153031462 นางสาวนูรุลฮีดายะห� ยามา
63153031463 นางสาวสุพิมพ� โพธ์ิเอี่ยม
63153031464 นายธีรยุทธ เบ็ญระเหม
63153031465 นายวีรชน อุปมนต�
63153031466 นางสาวอาอีเซาะ สาและอีแต
63153031467 นางสาวมาริษา ทองรอด
63153031468 นางสาวกันต�สิริ ซังขาว
63153031469 นายพรเทพ เอื้อปกรณ�ชัย
63153031470 นางสาวนภสร สุวรรณนาคม
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63153031471 นางสาวอินทุอร ด7วงนุ7ย
63153031472 นางสาวณัฐฐา อวดปาก
63153031473 นางสาวพีซ ต้ังกิจเชาวลิต
63153031474 นายฮัมดิลลาห� เจะมูซอ
63153031475 นายพัฒนพงศ� คงทอง
63153031476 นางสาววนาลี สุปกรณ�
63153031477 นางสาวนารีนาถ วงศ�มณี
63153031478 นางสาวสุวรา หลิมจานนท�
63153031479 นางสาวนูรีฮัน อะไตย
63153031480 นางสาวสุดา หมัดสะเมCาะ
63153031481 นางสาวรูซีลา จา
63153031482 นายเอกบุรุษ ยอดนุ7ย
63153031483 นางสาวอัจดา ปาติง
63153031484 นางสาววรวีย� สมัตถนาค
63153031485 นางสาวเพ็ญพร พุทธสุภะ
63153031486 นางสาวศิราณี รักเรือง
63153031487 นางสาวณัฐกฤตา ชุมทอง
63153031488 นางสาวอัสมะ เจCะสมาแอ
63153031489 นายจารุกิตต� จันทร�ทิพย�
63153031490 นายฐิติวัสส� รัตนพันธ�
63153031491 นางสาวรัชดาภรณ� ขุนราม
63153031492 นางสาวขวัญนภา พรหมดวง
63153031493 นางสาวนาเดีย ไชยแก7ว
63153031494 นางสาวศวิตา มะนะโส
63153031495 ส.ต.ท.ภูวดล ภิรมย�รส
63153031496 นายพุทธวุฒิ พุทธวิโร
63153031497 นางจันทร�ธิรา ครองมณีรัตน�
63153031498 นางสาวนาอีมะห� เลCาะมะ
63153031499 นางสาวนววรรณ พรหมภักดี
63153031500 นายอิสคันดาร� มะมิง
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63153031501 นางสาวประภาศิริ นวลสุวรรณ
63153031502 นางสาวธนัชชา จอกถม
63153031503 นางสาวพิทยาภรณ� สีนวน
63153031504 นางสาวจันจิรา นุ$นสง
63153031505 นางสาวรอดีญา มุทะจันมร�
63153031506 นายวัชรพงษ� เอ็กหลี
63153031507 นางสาวฟาดีละห� เจCะเงาะ
63153031508 นางณัฐิดา เอียดแก7ว
63153031509 นางสาวนันทยา ทองทวี
63153031510 นายสุรพิชญ� ด7วนอบ
63153031511 นางสาวณัฐนิชา ชูศรี
63153031512 นายวิรุ7ง แวสะแลแม
63153031513 นางสาวชลธิดา เด็นเพชรหน7ง
63153031514 นางสาวสเตฟานี สาหมัด
63153031515 นางสาวอานีส เฮาะยา
63153031516 นางสาวสุพรรษา บุญน7อย
63153031517 นางสาวกรรณิกา สุนันตCะ
63153031518 นางสาวกัญจนพร ขําแก7ว
63153031519 นางสาววิภาณี ศรลอย
63153031520 นายไตรรงค� ขุนรงค�
63153031521 นายฤทธิเกียรติ มูลสาร
63153031522 นางสาวมูนีเราะ กูเล็ม
63153031523 นางสาววริศรา พิศพรรณ
63153031524 นายธนุพล ทองสม
63153031525 นางสาวชมพูนุช เพ็ชราการ
63153031526 นางสาวนูรุ7ลนาเดีย เจะสนิ
63153031527 นายสหภาพ เพชรสงคราม
63153031528 นางสาวอัยชาฮ อาแว
63153031529 นางศุภวรรณ อ$อนนวน
63153031530 นางสาวบัตรUีเซีย มามะ
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63153031531 นายพิสิฐ สุขตาไฃย
63153031532 นางสาวป5ย�วรา น$วมหมุน
63153031533 นายณัชพล เพ็ชรล7วน
63153031534 นางสาวกมลฉัตร อําลอย
63153031535 นางสาวนาเดีย รักดี
63153031536 นางสาวปวีณา ทองขาว
63153031537 นางสาวอริสา หมานหมอควาย
63153031538 นางสาวฟาเดีย ยูโซCะ
63153031539 นางสาวนภสร หลับด7วง
63153031540 นางสาวณิชาพัฒน� กอตอ
63153031541 นายกฤษณะ บุญโยม
63153031542 นางสุภาวดี ศักด์ิแก7ว
63153031543 นางสาวอัญญา หยังหลัง
63153031544 นางสาวศิริลักษณ� สงรักษ�
63153031545 นางสาวซารีนา เจCะแวง
63153031546 นางสาวนวลรัตน� พรมบุรี
63153031547 นางสาวกัญญ�ฐนัทน� ถิรินทรพงศ�
63153031548 นางสาวศิรินพร มนัสสิทธิพันธ�
63153031549 นางสาวนิโรซานา นิโซCะ
63153031550 นางสาวศุทธิณี ไล$คง
63153031551 นางสาวอุมาภรณ� เขียวหลี
63153031552 นางสาวเกศินี ชินจักร�
63153031553 นางสาวภัทธรียา ด7วงแก7ว
63153031554 นางสาวบุญยาณา พลนุ7ย
63153031555 นางสาวธนภรณ� สักขจง
63153031556 นางสาวจันทร�จิรา จ้ิวล7อ
63153031557 นางสาววิชญาพร ช$วยแท$น
63153031558 นางสาวต$วนเกาศัร ยายอ
63153031559 นางสาวจิตรลดา คงเพ็ชร
63153031560 นางสาววิมลพรรณ เพ็ชรรัตน�
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63153031561 นางสาวนัสจรี อาดํา
63153031562 นางสาวสุลัคนา สุขลิ้ม
63153031563 นางสาวธัญจิรา โรจนโกศล
63153031564 นางสาวจุฑาทิพย� หิรัญธนวัฒน�
63153031565 นางสาวฟาดีละห� ตอฮา
63153031566 นางสาวกิตติมา สินไชย
63153031567 นางอนัญญา การือมอ
63153031568 นางสาวจิดาภา ไชยรักษ�
63153031569 นางสาวสุนิตา จันทร�ส$อง
63153031570 นายกมลยศ พุทธรักษา
63153031571 นายบุณยพัต ชวนาทนุสรณ�
63153031572 นายญาณพัฒน� ยีมะเร็บ
63153031573 นายปภัทรภูมิ พินิจสกุล
63153031574 นางสาวเข็มทอง ทองสง
63153031575 นายมูฮัมมะ ซูสารอ
63153031576 นายอดิศร คงแก7ว
63153031577 นางสาวนัสริน บุงวัง
63153031578 นายอาตีฟ วาหับ
63153031579 นายทศวรรษ จันทรแจ$มเสน
63153031580 นางสาวสุธิดา เกตุแก7ว
63153031581 นายณัฏฐชัย คงฤทธ์ิ
63153031582 นางสาวสูมัยยะห� ดอฆอ
63153031583 นายวรวิทย� รองสวัสด์ิ
63153031584 นางสาวจุฑามาศ ตองติดรัมย�
63153031585 นายวิรภัทร แก7วจันทร�
63153031586 นางสาวมายาวี คงสะอาด
63153031587 นายสมพร กลิ่นชื่น
63153031588 นางสาวลลิตา จันทร�ลาภ
63153031589 นางสาวอริศรา เซ็นและ
63153031590 นายภวัต รัตติยาวงค�
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63153031591 นางสาวศรุดา บ$าโง7ย
63153031592 นางสาวอาทิตา คงขํา
63153031593 นางสาววิชชุดา ต่ันเข้ียว
63153031594 นางสาวนราวรรณ พรรคเสือ
63153031595 นางสาวปภิลณัช นิลมาก
63153031596 นางสาวพรสิริ สีม$วง
63153031597 นางสาวมารีนา ดือราแม
63153031598 นายดํารงกิจ พรหมทองแก7ว
63153031599 นายภูษิชา เดชพันธุ�
63153031600 นายวีระชัย มาหะมัส
63153031601 นางสาวฮานิฟา สะตะยอ
63153031602 นางสาวปาลิตา ศึกหาญ
63153031603 นางสาวสุไรยา กูนา
63153031604 นางสาวณัฐณิชา เอื้ออารีศักดา
63153031605 นางสาวรัตติกา แซ$เนี้ย
63153031606 นางสาวซาปHนะห� กาซาเด็ง
63153031607 นางสาวเครือมาส สงวนศิลปK
63153031608 นางสาวอัสมCะ ยะเอะ
63153031609 นางสาวธัญญา ปูพะบุญ
63153031610 นางสาวกชกร แก7วเปH[ย
63153031611 นายชัยธวัช มากมูล
63153031612 นางสาวอุบลรัตน� ปDกษา
63153031613 นายมะดาโอะ สตาปอ
63153031614 นางสาวฮัพซะห� สาลี
63153031615 นางสาวต$วนฟารีดา โตะกูบาฮา
63153031616 นางสาวญานิอร จําปา
63153031617 นางสาวบงกมาศ จันทร�แก7ว
63153031618 นายวัชรากร แสงทอง
63153031619 นางสาวปุณยาพร สกุลมาก
63153031620 นางสาวสุจิตรา ตัวบุญ
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63153031621 นางสาวรุสนานี สาและ
63153031622 นางสาวศิราณี สว$างวัน
63153031623 นายปรัชญา เสียมไหม
63153031624 นางสาวศิริวรรณ จ้ิวฉ้ิม
63153031625 นางสาวสุธิดา ขวัญดํา
63153031626 นางสาวธัญวรัตม� ขุนชิต
63153031627 นายปริวัตร เอียดคง
63153031628 นางสาวปDทมา บาราเฮง
63153031629 นางสาวอจิรวดี พ่ึงตําบล
63153031630 นางสาววรารัตน� จันทร�ดิษฐวงศ�
63153031631 นางสาวนิรูนีตา มะมิง
63153031632 นางสาวนัยนา แซ$แต7
63153031633 นางสาวญาชิตา วุฒิดิษยกร
63153031634 นายณัฐกานต� สุกระมณี
63153031635 นายชนัย แซ$โซ
63153031636 นางสาวชุติมน แก7วประกาศ
63153031637 นางสาวฟาตีเมาะ บิลา
63153031638 นายณัฐดนัย ทรัพย�ส$ง
63153031639 นางสาวอารียา โดงกูล
63153031640 นางสาวกุลธิดา ยงสุวรรณกุล
63153031641 นายวรวุฒิ วจะวิกรัย
63153031642 นางสาวสารีนี อูมา
63153031643 นางสาวนูรอีมาน โซCะสะอิ
63153031644 นางสาวสุธิดา หมินตะเหลCะ
63153031645 นางสาวอัสมะ โสะ
63153031646 นางไพลิน จันทร�วาศ
63153031647 นางสาวสุชาฎา สร7างสม
63153031648 นางสาวนิษฐิกาญจน� สุวรรณเสมา
63153031649 นางป5รัญยา สร7อยสังวาลย�
63153031650 ว$าที่ร7อยตรีนัสรี สมาแอ
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63153031651 นางสาวโซเฟHย อีแต
63153031652 นางสาวสุทธิดา ล7วนแก7วมณี
63153031653 นางสาวกาญจนา ดะนุชนาม
63153031654 นางสาวอาบิดCะฮ� หมันวาหาบ
63153031655 นายวิทวัส รัตนอรุณ
63153031656 นางสาววิภาวดี ไชยภักดี
63153031657 นายบุรฮาน ละนิติง
63153031658 นายวรินทร หนูรอด
63153031659 นางสาวนูรีนา ยาโกะ
63153031660 นางสาวปาณิศา ฆังคะประทุม
63153031661 นายหัสบดินทร� มะยาแมง
63153031662 นายกฤษฎา อะริรัตน�
63153031663 นางสาวจริยา โศภาวชิรพรพงศ�
63153031664 นางสาววัชรี บัวหุ$น
63153031665 นายสันติชัย สุวพันธ�กุล
63153031666 นางสาวนูรีซา นาวาฮาซัน
63153031667 นางสาวนารีย�ตา ลงซา
63153031668 นางสาวฮุซนา บือราเฮง
63153031669 นางสาวภัทรศิริ แสงประสิทธ์ิ
63153031670 นางสาวฮุสนา จิเหลา
63153031671 นางสาวศศธร พรหมมณี
63153031672 ว$าที่ ร.ต.หญิงยุ ภา วดี หนู พิจิตร  �
63153031673 นางฮาดียCะ อาดํา
63153031674 นางสาวอําเซาะย� กาเส็มสCะ
63153031675 นางสาวจุรีพร หนูบัว
63153031676 นายศุภณัฐ ชูภิรมย�
63153031677 นายอัครเดช หว$าหลํา
63153031678 นางสาวนภัสสร ศรีสุคนธ�
63153031679 นายบุรินทร� มีทิพย�
63153031680 นางสาวพวงผกา จิตราวุธ
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63153031681 นางสาวฐิติรัตน� ลิ่มรัชชพงศ�
63153031682 นางสาวเจนจิรา กาญจนม่ิง
63153031683 นางสาวสากีหนะ นะแหละ
63153031684 นางสาวนูรีซัน ยูโซCะ
63153031685 นางสาวกัญญาพัชร สมโสภาพ
63153031686 นายอรุณพร พันธุ�มณี
63153031687 นางสาวนารีหมCะ เจCะแว
63153031688 นางสาวอรทัย แสงนรินทร�
63153031689 นางสาวอภิชญา จิระแพทย�
63153031690 นายสุภกิจจ� พรหมพิทักษ�
63153031691 นายซิดเดอรอตูนมุนตาฮา ดอเลาะ
63153031692 นางสาวฉัตธิดา ป5Xนแก7ว
63153031693 นางสาวกุลกานต� ทองสุข
63153031694 นายธนากร ศิริรัตน�
63153031695 นางสาวปDทมาภรณ� ชื่นกลิ่น
63153031696 นางสาวซัลมา บูหวัง
63153031697 นางสาวนฏกร ณ พัทลุง
63153031698 สิบตํารวจตรีจตุรงค� คงจิตงาม
63153031699 นายนัทวุฒิ รังษี
63153031700 นางสาวอามีนา นาลี
63153031701 นางสาวอัญมณี วงษ�จารย�
63153031702 นางสาววรัทยา ฐานะพันธุ�
63153031703 นางสาวกุศณี ใบเต7
63153031704 นางสาวสุกัญญา ปลอดคง
63153031705 นางสาวนงนภัส สมัครการ
63153031706 นางสาวสุภาวดี ชนะพาล
63153031707 นางสาวศิรประภา สุวรรณรัตน�
63153031708 นางสาวรัตติญา กาหวาย
63153031709 นางสาวรอกีเยCาะ สะระนะ
63153031710 นายป.ชุณหวิศว� สว$างคีรี
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63153031711 นางสาวรอตสนี จ้ิวจวบ
63153031712 นายพงศธร ณ ถลาง
63153031713 นางสาวอักมัร แขกปาทาน
63153031714 นางชุติมา คงสาม
63153031715 นายพงสรรญ คัณทะโร
63153031716 นายเกาษัร หมัดสู
63153031717 นางสาวบุษกร เดชเส7ง
63153031718 นายสุรินทร� แก7วประกอบ
63153031719 นางสาวเนตรชนก เวียนวัตร
63153031720 นางสาวสิริยาพร บุญฤทธ์ิ
63153031721 นางสาวชลินดา จงรักษ�
63153031722 นางสาวศุภรัตน� บุญรัตน�
63153031723 นางสาวศิริวรรณ เรืองฤทธ์ิ
63153031724 นางสาวรุสมานวาตี ดอเลาะ
63153031725 นางสาววานีตา มีบุญ
63153031726 นายอนุรักษ� เปาะทอง
63153031727 นางสาวพัชรพร มะลิงาม
63153031728 นางสาวอาซียCะ สาและ
63153031729 นางสาวนูรีซCะห� มะโซะ
63153031730 นางสาวทิภารัตน� อินเนี่ยว
63153031731 นางสาวจรัสศรี สมากัส
63153031732 นางสาววิภา สัญวงค�
63153031733 นายรุสลี กอตอ
63153031734 นางสาวคอลีเยาะ วอเตะ
63153031735 นางสาวสุภาวิณี ช$วยแท$น
63153031736 นางสาวเสาวรัตน� อารมฤทธ์ิ
63153031737 นางสาวนัชชา มัจฉา
63153031738 นางสาวมนัสพร พันธรักษ�
63153031739 นางสาวนฤมล วงศ�ชนะ
63153031740 นางสาวเสาวลักษณ� ยกฉวี
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63153031741 นางสาวภาวดี สีสุข
63153031742 นางสาวพิชชาอร ลีสุธรรมกุล
63153031743 นายวชิรวิทย� ทองทวี
63153031744 นางสาวโซรยา มูซอ
63153031745 นายกิตติศักด์ิ แดงศรี
63153031746 นางสาวปริยากร ปราบไพรี
63153031747 นางสาวสูไฮดา แมเราะ
63153031748 นางสาวจุฑามาศ สุวรรณรัตน�
63153031749 นางสาวสาธิดา คงร$วง
63153031750 นางสาวกฤติกานต� จิระแพทย�
63153031751 นายนัฐพงศ� บุญคงแก7ว
63153031752 นางสาวญาสุมินทร� คงคะพันธ�
63153031753 นางสาวภริดา ผดุงอรรถ
63153031754 นางสาวปDญวลี โล$อIอง
63153031755 นายนันทพัทธ� ช$องรักษ�
63153031756 นางสาวสุพิทยา กองเอียด
63153031757 นายปุณณรัตน� มหารงค�
63153031758 นายนัสรูดิง แซะบากา
63153031759 นางสาวอมาเลียร� หะยีสาเเล
63153031760 นางสาวดวงกมล แดงสกิจ
63153031761 นายนิรุช ละอองเทพ
63153031762 นางสาวกรรกนก อ$อนทอง
63153031763 นางสาวปฐมิกา อุปการดี
63153031764 นางสาวชฎาพร เสนอินทร�
63153031765 นางสาวพาตีเมCาะ วายีกอ
63153031766 นางสาวจุฑามาศ ยาม$วง
63153031767 นางสาวรสชรี กุสะวิโร
63153031768 นางสาวประภัสสร นิลมณี
63153031769 นายเอกชัย ชูช$วย
63153031770 นางสาวสริยาภรณ� สุวรรณกันทร

หน7า 1059 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153031771 นางสาวศศิธร ปานแก7ว
63153031772 นางสาวกมลทรรศน� สิบมอง
63153031773 นางสาวกัญญาณัฐ วัฒนสุวรรณ
63153031774 นางสาวศิริภา ประชุมพันธ�
63153031775 นางสาวชุติมา เอกกระจาย
63153031776 นายเจษฎากร พัฒนกิจการสาร
63153031777 นางสาวณิชกานต� สมาธิ
63153031778 นางสาวนูซาลินดา อูมา
63153031779 นางสาวมุฑิตา มีชู
63153031780 นางสาวณัฐสิริ สุขบางนพ
63153031781 นางสาวกัตติณีย� มูหนะ
63153031782 นางสาวเปาซียะห� อุเซ็ง
63153031783 นางสาวอัสมานี อาแว
63153031784 นางสาวศุภวรรณ ปDสสําราญ
63153031785 นายสมพงศ� รองราม
63153031786 นางสาวชญานิษฐ� ทองคง
63153031787 นางสาวจิรนันท� โรจน�วรรณสิริ
63153031788 นางสาวฟาตีเมCาะ มะมิง
63153031789 นายชัยวัฒน� แก7วมณี
63153031790 นางสาวโยษิตาวรพักตร� กายสะอาด
63153031791 นางสาวสุนิสา เอื้ออรุณ
63153031792 นายมูฮัมหมัดซายูตี สะอุ
63153031793 นางสาวกิตติยาภรณ� ประทุมมณี
63153031794 นางสาวจิรัชญา สุภาไชยกิจ
63153031795 นายอนนต� ยังปากน้ํา
63153031796 นายสุธีร� อินทนนท�
63153031797 นายชาญณรงค� สังข�ดํา
63153031798 นายอรรถพร พรมกิตติยานนท�
63153031799 นางสาวทิพย�เกษร สวนอินทร�
63153031800 นางสาวณัฏฐธิดา มีเถ่ือน
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63153031801 นางสาวกุลธิดา ทุมชะ
63153031802 นางสาวสุธาทิพย� เซ$งกําเหนิด
63153031803 นางสาวฟาคิเราะฮ� สาเลง
63153031804 นายศราวุธ สินสาตร�
63153031805 นายอภิเดช ไพรพนาพงศ�
63153031806 นางสาวนูรซีลา เจCะแวง
63153031807 นางสาวนุชรีย� พลแสง
63153031808 นางสาวพิณประกาย แก7วเรือง
63153031809 นางสาวสุพัตรา ไกรวัลย�
63153031810 นางสาวทัศนีย� สะนาวี
63153031811 นายซัยนูดีน นิเซ็ง
63153031812 นางสาวกมลชนก คงเกต
63153031813 นายธนาธิป วงศ�กระจ$าง
63153031814 นางวารุณี อุ$ยสกุล
63153031815 นางสาวกมลรัตน� คําทอง
63153031816 นางสาวอาซูรา บาบู
63153031817 นางสาวพาอีซะห� วาจิ
63153031818 นางสาวอุษณีษ� เจCะเหราะ
63153031819 นางสาวเพ็ญนภา ลุกลุย
63153031820 นางสาวพัชรา จันทวุฒิ
63153031821 นางสาวกัญญาพัชร เชิดชูศักด์ิ
63153031822 นายแสงชัย เกิดมี
63153031823 นายมะ ตอ มี ซี บีรู
63153031824 นางสาวจุฑามาศ แก7วฉิมพลี
63153031825 นายอับดุลเราะห� มาน ดอเลาะ 
63153031826 นางสาวปนัดดา สุโพธ์ิ
63153031827 นางสาวมาซีเรCาะ มะเซ็ง
63153031828 นางสาวเปมิกา เทพรัตน�
63153031829 นายอภิชาติ สุวรรณรัตน�
63153031830 นายอับดุลฮาฟ5ส แลหะ

หน7า 1061 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153031831 นางสาวธัญญ�วรา สีลาภเก้ือ
63153031832 นางสาววาติตา โปร$งจิต
63153031833 นางสาวศศิกานต� อึ่งทอง
63153031834 นายตุลา บินล$าเตCะ
63153031835 นายพรศักด์ิ ฤทธ์ิเทวา
63153031836 นางสาวมุกดา ทองทวี
63153031837 นางนัจมี ฮะฮา
63153031838 นางสาวพิมลพรรณ บุรีรัก
63153031839 นางสาวกัลยา ศรีรักษา
63153031840 นางสาวอามีนา อาหิโสCะ
63153031841 นางสาวศุภานัน เพชรโชติ
63153031842 นางสาวซาฟHนาห� ดอเลาะ
63153031843 นางสาววันวิสา จ$าทอง
63153031844 นางสาวนูรฟาตีฮะห� หะยีและ
63153031845 นายอัสมันต� เจะมะ
63153031846 นางสาวณัฐสุดา ก้ิมเส7ง
63153031847 นางสาวแพรพลอย ย7อยคง
63153031848 นางสาวมัณฑนา เส7งเอียด
63153031849 นางนิตยา ชีวกุล
63153031850 นายกามิล โอกฤษ
63153031851 นางสาวอนัญญา แก7วเอียด
63153031852 นางสาววริศรา ลาลําโกน
63153031853 นางผาสุข ทองสม
63153031854 นางสาวคริสตินา หนูพินิช
63153031855 นางสาวรอซียCะ มะลี
63153031856 นางสาวเจCะฮูดา แซะอาหลี
63153031857 นางอุมา พุทธรอด
63153031858 นางสาวอัสมานี เจCะแว
63153031859 นางสาววันทกานต� สุธรรม
63153031860 นางสาวมาลีนี โดยสมาน
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63153031861 นางสาวจิราพัชร บุญวรเพ็ช
63153031862 นายกัมปนาท อารมณ�
63153031863 นางสาวสุไหลล$า สันหลี
63153031864 นางสาวพิมพ�พิไล เกษเจริญคุณ
63153031865 นางสาวเบญจมาภรณ� หยู$เดช
63153031866 นางสาวชญานิศ หนูน7อย
63153031867 นางสาวกรรณิการ� บุญทอง
63153031868 นายอับดุลวาเหตุ เอียดบู
63153031869 นางสาววริษฐา ชะนะชัย
63153031870 นางสาวไลยา สะนิ
63153031871 นางสาวตวีทิพ ด7ามทอง
63153031872 นางสาววลัยรัตน� จินดายล
63153031873 นางสาวนูรีดา บินมะยูนอ
63153031874 นางวิภาภรณ� นวลเลิศ
63153031875 นางสาวนัสรา แตมามุ
63153031876 นายต$วนอิสมาแอล ดาตู
63153031877 นางสาวนีซัน อูมูดี
63153031878 นางสาวกรกช ศรีใหม
63153031879 นายเจษฎา จันทรโชติ
63153031880 นางซาปHนะ ดาโอะ
63153031881 นางสาวรุสนี ปDนยี
63153031882 นางสาวนริสา บินอาสัน
63153031883 นางสาวป5ณัฐญา ช$วยราชการ
63153031884 นางสาวธัชยาพร อนันตพรรค
63153031885 นางสาวพรนภา ไชยมุด
63153031886 นางสาวนันทวัน บุญโยม
63153031887 นายปรภัทร บางแก7ว
63153031888 นางสาวอาภาภรณ� กลิ่นเพชร
63153031889 นางสาวบุศรินทร� แก7วนวล
63153031890 นายชนะศักด์ิ หมู$เพชร
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63153031891 นางสาวซูซาร�ณา ยูโซะ
63153031892 นางสาวพิชามญชุ� ศรีไตรรัตน�
63153031893 นางสาวอัสมะ สะมะแอ
63153031894 นางสาวภาวิณี จันทร�เล็ก
63153031895 นางสาวกนกวรรณ แก7วรัศมี
63153031896 นางสาวสุชาวดี บุญเรือง
63153031897 นางสาวสุภาวดี ซุ7นสุวรรณ
63153031898 นางสาวธญานี สีสลับ
63153031899 นางสาวฐาปนีย� สุขสัย
63153031900 นางสาวอรอนงค� วงศ�จันทร�
63153031901 นางสาวสุพรรษา เตาวะโต
63153031902 นางสาวศรัณย$า ยาหวัง
63153031903 นางสาวกฤษณา ศรีกฤษณ�
63153031904 นางสาวอภิชญา คงสวัสด์ิ
63153031905 นางสาวชนัญชิดา เหล็มและ
63153031906 นายสุธาร รักนาย
63153031907 นางสาวชนัญดา กองสิน
63153031908 นางสาวนาฎลดา แดงเดช
63153031909 นางสาวศศินันท� สุขเงิน
63153031910 นางสาวมารีแย บาราหาแบ
63153031911 นางสาวปารีณา หะยียูโซCะ
63153031912 นายฮาลาน นาปาเลน
63153031913 นางสาวกมลทิพย� เซ้ียมก้ัง
63153031914 นางปDทมา เตะ
63153031915 นางสาวกวิสรา รักทองจัน
63153031916 นายสหภพ จันทร�สง
63153031917 นายพงษ�พัฒน� บัวศรี
63153031918 ส.ท.เจฟHรี กาเราะ
63153031919 นายอุดมศิลปK คงทอง
63153031920 นางสาวศรัญญา มาลัย
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63153031921 นางสาวอะห�ลาม เจะเตะ
63153031922 นายณัฐนันท� นิโซCะ
63153031923 นางสาวฤทัยวรรณ บุญครองชีพ
63153031924 นางสาวภริสฐิญา แซ$จิว
63153031925 นายทัชพล อุดมประเสริฐกุล
63153031926 นายสิทธิศักด์ิ สมัยสงฆ�
63153031927 นางสาวโนรฮาซมCะห� บือราเฮง
63153031928 นายอาหะมะ บูละ
63153031929 นางสาวสาวิตรี อินทรณรงค�
63153031930 นางสาววารญา ยาฝาด
63153031931 นางสาวจารุวรรณ พลฤทธ์ิ
63153031932 นางสาวสุทธิดา ศรีรัตน�
63153031933 นางสาววิภาพร ฉํ่าสวัสด์ิ
63153031934 นางสาวจิราวดี หนูอุดม
63153031935 นายอิสมาแอ วาหลง
63153031936 นางสาวศศิณี ไพฑูลย�
63153031937 นางสาวนูอัยณี นะแหละ
63153031938 นางสาววิกัญดา รอเกตุ
63153031939 นางสาวรอฮานี ฮะปาน
63153031940 นางก่ิงกาญจน� สุวรรณรักษา
63153031941 นางสาววิภาดา พิบูลธรรมศักด์ิ
63153031942 นางสาวอินอาม บาโล
63153031943 นางสาวสุวลักษณ� ไทยกูล
63153031944 นายเตชิต สุนทรภู$อารักษ�
63153031945 นางสาวพรณ�เสาวภาคย� นวลเต็ม
63153031946 นายชาญวิทย� พุมนวล
63153031947 นางสาวมาสกายCะ สาอุ
63153031948 นางสาวอรวรรณ สาครเจริญ
63153031949 นางสาวโนรอัยนิง โตะตาหยง
63153031950 นางสาวสิรินญา คงทอง

หน7า 1065 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153031951 นางสาวกนกวรรณ นิลประยูร
63153031952 นางสาวศศิวิมล เมฆม$วง
63153031953 นางสาวธิดารัตน� ทองขาว
63153031954 นางสาวซูไฮลา อูเซ็ง
63153031955 นายสรรชาย บาฮา
63153031956 นางอนิษา พานทอง
63153031957 นางภัศพร ไมตรีจร
63153031958 นางสาวกนกพร บุญรักษ�
63153031959 นายอนุชา นิยมเดชา
63153031960 นางสาวสุณิศา คงเขียว
63153031961 นางสาวชัญญานุช เปลี่ยนบํารุง
63153031962 นายอัสมาน เด็งระกินา
63153031963 นายป5ยพัทธ� เศียรสุวรรณ�
63153031964 นายจีรวัฒน� หอมสุวรรณ
63153031965 นายวิศรุต บุญเซ$ง
63153031966 นางสาวมณิสรา ซ7ายศรี
63153031967 นางสาวเบญจพร แสงโสภา
63153031968 นางสาวสุวรีย� สองแก7ว
63153031969 นางสาววนิดา สันขะหรี
63153031970 นางสาวป5ยะตา จูหวน
63153031971 นางสาวปฐมาวดี ศรีมาศ
63153031972 นางสาวรัตน�นก ภูมิสุวรรณ
63153031973 นางสาวปฏิมา สามทอง
63153031974 นางสาวจันทร�อรุณ สโมทานทวี
63153031975 นางสาวธิกฤตา เกสรินทร�
63153031976 นางสาวโซรัยยา ปะเตCะ
63153031977 นางสาวนัสรียะห� ปูแทน
63153031978 ว$าที่ ร.ต.หญิงพิชชา พรหมเทพ
63153031979 นางศิริพร จันทนพันธ�
63153031980 นางสาวเสาวรส สมบูรณ�มี
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63153031981 นายฮาพีซี นาเซ็ง
63153031982 นายอณิษฐ�ชัย รัตนเสวี
63153031983 นางสาวธัญชิตา วิสวงษ�
63153031984 นางสาวเกศริน คําแก7ว
63153031985 นายธวัชชัย พูลเพ่ิม
63153031986 นางสาวนูรอิศรา ดือราแม
63153031987 นางสาวรัฐศิริ ชนะวรรณ�
63153031988 นายธีระศักด์ิ ศรียันต�
63153031989 นายศักด์ินรินทร� เพ็ญจํารัส
63153031990 นางสาวนุชนาถ สังข�ทอง
63153031991 นางสาวรอดียะห� หะยีสาแม
63153031992 ว$าที่ร7อยตรีหญิงวีฐิมา คชาชนม�
63153031993 นางสาวสุไลด7า บิลลาเตะ
63153031994 นางสาวซันมา สลีมีน
63153031995 นายอาซือมี กําแย
63153031996 นางสาวโสรญา พรหมริ้ว
63153031997 นางสาวบัณฑิตา สาลี
63153031998 นายรณชัย สยามล
63153031999 นายชะเอม รักแก7ว
63153032000 นางสาวศุภราภรณ� บัวสม
63153032001 นางสาวศรารินทร� แก7วสุข
63153032002 นางสาววรษา เพ็งคง
63153032003 นางสาวสุนิตา แก7วมณี
63153032004 นายจิรกิตต์ิ พงศ�นฤเดช
63153032005 นางสาวอัมมีณี ฮาบิ
63153032006 นางวสมน แก7วมณี
63153032007 นางสาวปริตา เพ็งสง
63153032008 นางสาวป5ยธิดา อนันตพันธ�
63153032009 นางมัทนาวดี มานะกล7า
63153032010 นายณธีร� วันรัตน�
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63153032011 นางสาวสุชาดา เกียรติขวัญบุตร
63153032012 นายวิศรุต พุทธเก้ือ
63153032013 นางสาวปณิตา ไขขัน
63153032014 นางสาวสุภาพร ไชยศรี
63153032015 นางสาวอัศรีณีย� มะนาวี
63153032016 นางสาวสุนิสา บัวทอง
63153032017 นายนิแม นิเลาะ
63153032018 นางสาวศิริวรรณ บุญชู
63153032019 นายฉัตรชัย จันทร�หอม
63153032020 นางสาวสารีนา ร$าหนิ
63153032021 นางสาวธัญลักษณ� หมานดาโตCะ
63153032022 นางสาวอรพรรณ โดดช$วย
63153032023 นางสาวลินดา สลีมีน
63153032024 นางสาวพัชรา วงค�รอด
63153032025 นางสาวริษา ชุมจันทร�
63153032026 นางสาววันวิสา อุ$นเสียม
63153032027 นายเดชาธร พรหมเอียด
63153032028 นางสาวชลิตตา แก7วโกศล
63153032029 นางสาวทิพยรัตน� สุขขี
63153032030 นางสาวกานต�ธีรา พิพัฒน�ชวลิต
63153032031 นางสาวปรียาภรณ� นิยม
63153032032 นางสาวกานต�ชนิต พันเจริญ
63153032033 นางสาวจรีวรรณ เทียมตรี
63153032034 นางสาวรูฮานีย� ป5
63153032035 นางสาวกนกพร พงศาปาน
63153032036 ว$าที่ ร.ต. หญิงศิวพร นุ7ยขาว
63153032037 นางสาวธัญพิชชา ศิริรักษ�
63153032038 นางสาวรัตนา หนูจันทร�
63153032039 นางสาวกนกวรรณ วิศิษฎ�รัฐพงศ�
63153032040 นายกฤต ป5ยะกิตติยามาศ
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63153032041 นางสาวอลิษา ดวงเขียว
63153032042 นางสาวป5ยะฏา ชะยานัย
63153032043 นายเกรียงไกร ศรีลาภ
63153032044 นางสาวป5ยเนตร วิศณุยานนท�
63153032045 นายชวลิต สังคม
63153032046 นางสาววนัสบดี ผลทอง
63153032047 นางสาววิลาสินี ปานแก7ว
63153032048 นางสาวโนฮายาตี เจะมะ
63153032049 นางสาวมารีเยCาะ มะสะ
63153032050 นางสาวกมลวรรณ อ7วนเส7ง
63153032051 นางสาวจินดารัตน� อินทรสมบัติ
63153032052 นายธีรพงษ� การกัน
63153032053 นางสาวชญานิศ แสงมณี
63153032054 นางสาวรัชนีกร แจ$มเพ็ชรรัตน�
63153032055 นางสาวธัญสร แก7วชุม
63153032056 นายเอียะห�ซาน บิลังโหลด
63153032057 นางสาวพิชามญชุ� วัฒนาวิวัฒน�
63153032058 นางสาวสุฐิตา จันทรศรี
63153032059 นางสาวณัฐกานต� หน7องมา
63153032060 นางสาวสุทธิพร สุขสวัสด์ิ
63153032061 นางสาวบัญชุสา แทนหนู
63153032062 นางสาวธนิดา คํามณี
63153032063 นางสาวอัสมา ละมูลสุข
63153032064 นางสาวโรซีตา ดีเยCาะ
63153032065 นางสาวสุธิตา ศรีเพ็ง
63153032066 นางสาวอาอีซะ มุณี
63153032067 นางสาวภัทรวริญญ� เอกชนก
63153032068 นางสาวไพอัส จิ
63153032069 นายโมรีน สาลี
63153032070 นายศิวกร รุ$งสุข
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63153032071 นายพัทธดนย� ธนพัฒน�เมธานนท�
63153032072 นางสาวการะเกตุ มีนุ$น
63153032073 นางสาวกรวรรณ เรืองดํา
63153032074 นางสาวชวิศา แก7ววิจิตร
63153032075 นายเกียรติศักด์ิ เตระไชย
63153032076 นางสาวภาวิตรา ชูสังข�
63153032077 ว$าที่ ร.ต.สุวรรณ เพ็ชรมณี
63153032078 นายหะรินทร� เตCะยานิง
63153032079 นางสาวฮามีดะห� มะรอแม
63153032080 นายวาลีด วานิ
63153032081 นางอนงค� นิลวัตร
63153032082 นางสาวชนันภรณ� ครรชิต
63153032083 นายไอดีอามีน ดือราโอะ
63153032084 นางสาวศิโรรัตน� ศรีประสม
63153032085 นางสาวกุสุมา บุญชะนะ
63153032086 นางสาวภาวดี หรนนุ7ย
63153032087 นางสาวนูรฮีดายะห� โดดะนะ
63153032088 นางสาวณัฐณิชา ชัยศิริ
63153032089 นางสาวเยาวนา ยาพระจันทร�
63153032090 นางสาวสุไรดา สุหลง
63153032091 นางสาวนูรอามานี หะยีอาแว
63153032092 นางสาวอัสญาณี สันตตินบีวงศ�
63153032093 นางสาวแวนาบีลา ดอยี
63153032094 นางสาวญาณิศา ล$องอิ่ม
63153032095 นางสาวรัชนีกร มะเด
63153032096 นางสาวณัฐสุดา ปSองโรคา
63153032097 นางสาวนันทวรรณ ทิ้งผอม
63153032098 นายนพดล ลือศิลปK
63153032099 นางสาวกิUตติยา ชนะกิจ
63153032100 นายอิทธิพัทธ� รัตนพงษ�
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63153032101 นายปองพล น7อยผา
63153032102 นางสาววิลาสินี พรหมเจียม
63153032103 นางสาววิไลลักษณ� ไตรรัตน�
63153032104 นางสาวกนกวรรณ พันธุ�วิเชียร
63153032105 นายชัยนรินทร� ม่ันซ้ิว
63153032106 นายภควรรธ ศักด์ิแก7ว
63153032107 นายปรัชญา บริสุทธ์ิ
63153032108 นางสาวสากีเราะห� มูซอ
63153032109 นางสาวสกุลรัตน� ทอดทิ้ง
63153032110 นายปDญญากร ขาวอําไพ
63153032111 นางสาวสุพียา สะมะแอ
63153032112 นางสาวนาซีลา หาเซ็น
63153032113 นายอัฏฮาร� ฮะ
63153032114 นางสาวไลลา มาหะมะ
63153032115 นางสาวนูรอาตีระห� สะแลแม
63153032116 นางสาวขวัญเรือน คชวงค�
63153032117 นางสาววิลดา ดอเลCาะ
63153032118 นางสาวทิยานนท� ไกลสนาม
63153032119 นางสาวธิดานันท� สุวรรณมณี
63153032120 นางสาวอาริณี มูนCะ
63153032121 นายนิรวิทย� บุญฤทธ์ิ
63153032122 นายกฤติน เจริญกุล
63153032123 นายภาสกร ภัทรชีวกุล
63153032124 นายธีรภัทร แก7วสุก
63153032125 นางสาวมูนา เจCะลี
63153032126 นางสาวปานชนก กําเหนิดผล
63153032127 นางสาวมนัญญา ดํารักษ�
63153032128 นายฮาฟHซี เจCะมะ
63153032129 นางสาวฟาตอนะห� ดอเลCาะ
63153032130 นางปาณิชา นวลพรหม
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63153032131 นายกฤษณะ บุญแก7ว
63153032132 นางสาวขนิฏฐา สังขรัตน�
63153032133 นางสาวพรนภา บุญสว$าง
63153032134 นางสาวลลิตา จิตต�เพ็ง
63153032135 นายบัสรี ตาเละ
63153032136 นายอติพันธุ� พานิชพงศ�
63153032137 นายอับดุลฮาฟ5ส มะลิมะ
63153032138 นางสาวชฎาพร ทินรัตน�
63153032139 นางสาวลัดดาวัลย� แก7วน7อย
63153032140 นางสาวเพ็ญพิชชา สุขใส
63153032141 นางสาวภัณฑิรา สาระอาภรณ�
63153032142 นางสาวประภัสสร ชํานาญ
63153032143 นางสาวจีระวรรณ คงบัน
63153032144 นางสาวเพ็ญศรี สุขแสง
63153032145 นางลิป5การ� การิง
63153032146 นางสาวคัทลียา ทับพรหม
63153032147 นางสาวฮัสมา หนุนอนันต�
63153032148 นายอดิศักด์ิ ด7วนมี
63153032149 นายทินกร ชายไฝ
63153032150 นางสาวพิรญาณ� เอียดขาว
63153032151 ว$าที่ร.ต.หญิงเนติมา รุทรพันธ�
63153032152 นางสาวนุสรา ชูแก7ว
63153032153 นางสาวซอลีฮCะ แวดอเลาะ
63153032154 นางสาวเปรมฤทัย บัวแก7ว
63153032155 นางสาวจันจิรา เกลี้ยงกลม
63153032156 นางสาวชุติกาญจน� แสนเสนาะ
63153032157 นางสาวอรจิรา สงวนชาติ
63153032158 นางสาวอนัญญา นนทะพันธุ�
63153032159 นางสาวนริศรา การี
63153032160 นางสาวภัทรานิ ษ ฐ  � พิสุทธ์ิ เธียร 
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63153032161 นายรัชวุฒิ ช$อดอก
63153032162 นางสาวกานดา คิดนุนาม
63153032163 นางสาวยุวดี ยกมาก
63153032164 นางสาวอริศรา นาคสีทอง
63153032165 นางสาวนิสาลักษณ� เก้ือจอก
63153032166 นางสาวรุสนา โตะกีเล
63153032167 นางสาวสาบารียะ กะจิ
63153032168 นางสาวโสรยา บํารุงวงศ�
63153032169 นางสาวฮัยซา เปาะแต
63153032170 นางสาวแวแยนCะ หะยีสาแม
63153032171 นางสาวเยาวลักษณ� ทองจันทร�
63153032172 นายกนกศักด์ิ สุรัตน�เสนีย�
63153032173 นางสาวนุสรา สาดีน
63153032174 นายธันวัตถ� เพ็ชรสวัสด์ิ
63153032175 นางสาวนูรีธา คงแก7วท$าช7าง
63153032176 นางสาวชลลดา เกาะทอง
63153032177 นายสุทิน พรหมพงษ�
63153032178 นางสาวสุนิสา กาญจนสุวรรณ
63153032179 นางสาวกมลชนก เพ็งทองแก7ว
63153032180 นางสาวกุสุมา บัวแก7ว
63153032181 นางสาวกัลยรัตน� รักชน
63153032182 นางสาวธัญลักษณ� รอดเนียม
63153032183 นางสาวนริศา บินดีน
63153032184 นายอนวัช พุทธสุภะ
63153032185 นางสาวมงคลรัตน� ทรัพย�พร7อม
63153032186 นางสาวปานไพลิน เจตะโส
63153032187 นางสาวฐิติมา แก7วชูเชิด
63153032188 นางสาวฐิติรัตน� ดําจุติ
63153032189 นางสาวซีตีไพรุส สู
63153032190 นางอังคณา สุวรรณรัตน�
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63153032191 นางภัสรา สระศรี
63153032192 นางสาวโซฟHยา โตงนุแย
63153032193 นางสาวนามีละห� นอจิ
63153032194 นางสาวซูยายา ดือราโอะ
63153032195 นางสาวรัตนาภรณ� ดํานุ$ม
63153032196 นางสาวสูไลลา ดาราแม็ง
63153032197 นางสาวสุดารัตน� ปะลาวัลย�
63153032198 นางสาวสุพัตรา สุลากากร
63153032199 นายเกียรติภูมิ ลักษณาวงศ�
63153032200 นางสาวพจนา สิกขาพันธ�
63153032201 นางสาวจันทิมา วิบุลย�ศิลปK
63153032202 นายพนาวุธ อรมุต
63153032203 นางสาวฟาริดา หมาดนุ7ย
63153032204 นางสาวฮาวา ปูเตCะ
63153032205 นางสาวฉัตรชฎา ธัญธีระภาพ
63153032206 นางสาววิรัญญา สมนึก
63153032207 นายธีรพัฒน� รักสัตย�
63153032208 นางสาวปวีร�ธิดา นวลทอง
63153032209 นายปริวรรธ ทองรักษ�
63153032210 นางสาวธัญญลักษณ� เพ็งรักษ�
63153032211 นางสาวซูซานา หะยีแวนาแว
63153032212 นางสาวซูไรดา อุเซ็ง
63153032213 นายเอกราช จิตรตรง
63153032214 นายวสันต� สร7อยระยับ
63153032215 นางสาวโซเฟHย รอฮิง
63153032216 นายปกรณ�สรรณ� สุวรรณคีรี
63153032217 นายรุสลัน ตือมิงหมCะ
63153032218 นางสาวป5ยวรรณ สมบัติ
63153032219 นางสาวแก7วตา อินทร�ยอด
63153032220 นางสาวจินต�จุฑา มีทอง
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63153032221 นายไซนูดิน สําซี
63153032222 นายธรรมนูญ กิจท7าย
63153032223 นางสาวนิตยา ทองขวัญ
63153032224 นางสาวจริยา เฮงประกอบ
63153032225 นางสาวลาตีฟะห� วาเยะ
63153032226 นายซูไฮมีน มะ
63153032227 นางสาวนูรไอนี บาเหะ
63153032228 นางสาวภัทราวดี อินทรพรหม
63153032229 นางสาวสุทธิดา หนูเอียด
63153032230 นางสาวเสาวรส เมษสุวรรณ
63153032231 นางสาวมารีน$า จันทรจิตต�
63153032232 นางสาวนิลวรรณ สวนพุ$ม
63153032233 นางนุชสรีย� ทองใส
63153032234 นางสาววรรณฤดี ซียง
63153032235 นายยุทธพงษ� ซาดา
63153032236 นางสาวณัฐวดี นาคปDกษี
63153032237 นางสาวอามีรา หะยีปูเตCะ
63153032238 นางสาวสุวพิชชา ไฝ\ฝDน
63153032239 นางสาวกชวรรณ เอี่ยงธนรัตน�
63153032240 นางสาวนูรฮูดา แดมะยุ
63153032241 นางสาวชลธิชา สังข�แก7ว
63153032242 นางสาวยุวดี ต$างสี
63153032243 นายกฤษกร ผดุงศักด์ิ
63153032244 นางสาวผุสสะดี ยอดแก7ว
63153032245 นายอับดุลฮากีม ยูโซะ
63153032246 นางสาวณัฐกาญจน� ว$องไว
63153032247 นางสาวธีราภรณ� แก7ววิชิต
63153032248 นางเรณู จิระรัตน�
63153032249 นางสาวอภัสรา ติงหวัง
63153032250 นางสาวยาวีตา กือนิ
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63153032251 นางสาวสุนิตา หลีหมุด
63153032252 นางสาวสโรชา ผาแดง
63153032253 นางสาวอธิศา ปานคง
63153032254 นางสาวเกศินี ดอซัน
63153032255 นางสาวฮับเซาะห� แวนิ
63153032256 นายนิอาฟDนดี จามะรือมอ
63153032257 นางสาวนัจภัค กัลยาศิริ
63153032258 นายพงศ�พล ไพศาลศิลปK
63153032259 นางสาวสุลัยดา เจะพร
63153032260 นายศรัณย� พูนณรงค�
63153032261 นางสาวปาริชาติ คงพรม
63153032262 นางสาวจุฬาวรรณ จิตต�ภักดี
63153032263 นางสาวพารินดา ปาแนฮียา
63153032264 นางสาวอรพรรณ แก7วบุญทอง
63153032265 นายมูฮัมหมัดฟ5ตรี อูเซ็ง
63153032266 นางสาวเสาวลักษณ� สายุคงทน
63153032267 นางสาวกรรณิการ� ชัยเพ็ชร
63153032268 นายมะกอเซ็ง เจCะเมCาะ
63153032269 นางอาริษา เศรษฐสุข
63153032270 นางสาวนูรมีน อับดุลดานิง
63153032271 นางสาวสาวิตรี หงษ�มณี
63153032272 นายนพดล คงเขียว
63153032273 นางสาวอิงชุตา ปลอดภัย
63153032274 นางสาวเกษศิรินทร� ทองเสนอ
63153032275 นายภิรวิชญ� มาเรือง
63153032276 นายณัฐวุฒิ สะแหละ
63153032277 นางสาวเกตุวดี ช$างเหล็ก
63153032278 นางสาววันวิสา รอดภัย
63153032279 นางสาวจารุวรรณ แซ$จุ$ง
63153032280 นางสาวลภัสรดา โชติรัตน�
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63153032281 นางสาวมลธิดา ขุนดําริห�
63153032282 นางสาวภทรชนก ฉิมเงิน
63153032283 นางสาวอซียะ บือราเฮง
63153032284 นางสาวชนัญญา สิธิราม
63153032285 นางสาวนลิณี เจริญธง
63153032286 นายวสัน สาหับเด็น
63153032287 นายเมธาวี เฉ้ียนเงิน
63153032288 นายพงษ�ศักด์ิ แซ$ต่ัง
63153032289 นางสาวญาดา สิทธิพงษ�
63153032290 นายสุกาจนัยต� เจCะโมง
63153032291 นางสาววรรณวิชญา ศิริบุญโญ
63153032292 นายชินธันย� จีนนา
63153032293 นายรอซี บินมะดาโอCะ
63153032294 นางสาวธนัญญา ปะดุกา
63153032295 นายอัสโรล เจะโวะ
63153032296 ว$าที่ร7อยตรีอิบรอฮิม มะดาโอะ
63153032297 นายชนม�พิสิฐ มาดํา
63153032298 นางสาวนวรัตน� ศรชัย
63153032299 นายวันฟ5รฮาน แวเด็ง
63153032300 นายอดิศร อนันต�
63153032301 นางสาวแคทริยา แซ$ชี
63153032302 นางสาววนิดา พิทักษ�ณรงค�
63153032303 นางสาวอารียา มรรคาเขต
63153032304 นางสาวพณิตา พูนสง
63153032305 นางสาวดาลินี หมีนเส็น
63153032306 นายศราวุธ อินทนะ
63153032307 นางสาวปภาดา พรหมสุวรรณ
63153032308 นายธนกรณ� แก7วน7อย
63153032309 นางสาวโยธกา ไชยเพชร
63153032310 นางสาวสุกัญญา หมาดนุ7ย
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63153032311 นางสาวณัฐฐิกา ตาแก7ว
63153032312 นางสาวรุ$งฤดี ชูศรีขวัญ
63153032313 นายฤทธิพงศ� อนุพงศ�
63153032314 นางสาวสุภาภรณ� ผ$อนผาสุข
63153032315 นางสาวชนิสรา เมฆหมอก
63153032316 นายภรัณยู หนูนวล
63153032317 นางสาวกนิษฐา จันคง
63153032318 นางสาวสุธิศา โคกพริก
63153032319 นางสาวจุฑามาศ เจริญฤทธ์ิ
63153032320 นางสาวพัชรี ชิตแก7ว
63153032321 นางสาวร$อกีบCะ มุเก็ม
63153032322 นางสาวสุรัยยา มะสาและ
63153032323 นางสาวพัชรี อิสสระ
63153032324 นางสาวกัณทิมา วงค�วรณ�
63153032325 นายมารูวัน อูเซ็ง
63153032326 นายชัยวัฒน� ศิริรัตน�
63153032327 นางสาวทัศนียา สตอหลง
63153032328 นางสาวอรุณรัตน� พัฒนศิริ
63153032329 นางสาวสาลินี รัตนสําเนียง
63153032330 นางสาวกฤษณา อาคง
63153032331 นางสาวภิลาวัลย� เหตุทอง
63153032332 นางสาวปณิตา สุชลธารา
63153032333 นางสาวชญานิศ สุจริตธุระการ
63153032334 นางสาวโนรีญา แฮะ
63153032335 นางสาววรรณกานต� เดชาภิบาล
63153032336 นางสาวชิดชนก ยะมันยะ
63153032337 นางสาวซาปูเราะ อาแว
63153032338 นายซาฟHอีร� หะยีแวนิ
63153032339 นางสาวนัสรินท� เปาะมะ
63153032340 นายณัศรอน ปากบารา
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63153032341 นางสาวมัสตูรอ สนิ
63153032342 นางสาวนูรณี หมาดทิ้ง
63153032343 นางสาวดวงฤทัย สุขศิริพัฒน�
63153032344 นางสาวซาวีรา สัตย�สุข
63153032345 นางสาวฮาซามี เซ็งสะ
63153032346 นางสาวปริชาน� เรืองมา
63153032347 นางสาวนวิยา เขียวบุญจันทร�
63153032348 นางสาวหยาดพิรุณ กาลวรรณ�
63153032349 นางนูรไอนี บินดีน
63153032350 นายธิติพงษ� ด$อลCะ
63153032351 นายซุลฟDดลี มะโระ
63153032352 นางสาวณัฐปารย� เลิศกาญจนวัฒน�
63153032353 นางสาววรัญญา บุญประเสริฐ
63153032354 นางสาวปริยาภัทร ชูอักษร
63153032355 ว$าที่ร7อยตรีหญิงพจนา แก7วทอง
63153032356 นางสาวรุจิเรจ หมาดแหน7ง
63153032357 นางสาวนูรเดียนา สะอิ
63153032358 นางสาววรรณพร ม$วงจันทร�
63153032359 นายณัฐพงศ� สุขนิตย�
63153032360 นายวีระพงศ� เก้ือกูล
63153032361 นายชนาธิป นักทอง
63153032362 นางสาวกชกร ปานซ7าย
63153032363 นายพงศธร จูดเดช
63153032364 นางสาวมานิตา มุสิกะไชย
63153032365 นายภานวุUต รัตนกรัณฑ�
63153032366 นางสาวณิชกานต� แก7วประสิทธ์ิ
63153032367 นางสาวจุฑาทิพย� แปSนแก7ว
63153032368 นายนัฐวุฒิ ยอสินธุ�
63153032369 นางสาวซูไรยา กาหมาน
63153032370 นางสาวนันท�นภัส ฤทธิเดช
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63153032371 นายชาติวัฒน� คงแก7ว
63153032372 นางสาวเจะมาเรียม เตCะ
63153032373 นางสาวพรระวี สุกแก7ว
63153032374 นางสาวสตารียCะ มะลี
63153032375 นางสาวนิเยาะ ตาปอ
63153032376 นางสาวชุตยาภรณ� จารุบริบาล
63153032377 นายณัฐวุฒิ เก้ือเส7ง
63153032378 นางสาวจันทร�ทิพย� นพสุวรรณ
63153032379 นางสาวสุนิสา สงวนสกุล
63153032380 นางสาวฟาริชม่ี ปาทาน
63153032381 นางสาวภัณฑิรา ชูเมือง
63153032382 นางสาวสายพิรุณ ชูแก7ว
63153032383 นางสาวจุฑาทิพย� รักษวงค�
63153032384 นางสาวอาซีระห� บินสาและ
63153032385 นายธนาวุฒิ พูลภักดี
63153032386 นางสาวสุมาลี พุทธาโร
63153032387 นายปณิธิ ศรีชัย
63153032388 นางสาวศิริรัตน� มูซอ
63153032389 นางสาวยุกตนันท� ขําอรุณ
63153032390 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณกาญจน�
63153032391 นางสาวฮาลีเมาะ หะยีมูนCะ
63153032392 นางสาวรอหิบะห� วานิ
63153032393 นางสาวกัญณภัทร ทองอ$อน
63153032394 นางสาวนรัชพร กลับคง
63153032395 นางสาวเจนจิรา ฤทธิรงค�
63153032396 นายศราวุฒิ พวงมณี
63153032397 นางสาวสมฤดี เถาวัลย�
63153032398 นางสาวนูรือมา เย็ง
63153032399 นางสาวชณุตพร เทพพรหม
63153032400 นางสาวปาณชญา ชูสุวรรณ
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63153032401 นางสาวพิมพิศา แสงมณี
63153032402 นายภูมิพัฒน� ห$อเพ็ชร
63153032403 นางสาวชโลธร ทองพรม
63153032404 นางสาวประวีณา ธงไชย
63153032405 นางสาวรูซนี แคเมาะ
63153032406 นางสาวมัทนาวดี ทองสกุล
63153032407 นางสาวนทภร สุวรรณรัตน�
63153032408 นางสาวจารุมน ทองชู
63153032409 นายอนุศิษฎ� จิตรอักษร
63153032410 นางสาวพรทิพย� วิบูลย�พันธ�
63153032411 นางสาวธันยพร ศรีสุข
63153032412 นางสาวสุวภรณ� อาญาพิทักษ�
63153032413 นางสาวสุจินันท� จุฬาวิทยานุกูล
63153032414 นายอัซมีย� หะมิมะดิง
63153032415 นายหัฏฐศิษฏ� เสียมไหม
63153032416 นางสาวฟารีดา ก7งซุ7ย
63153032417 นายบุรินทร� ฝSายเส็ม
63153032418 นางสาววัลวิสา ศรีสุวรรณ�
63153032419 นางสาวนุรซอลีฮะ มะแซสะอิ
63153032420 นายธนพล ใจสุข
63153032421 นายอัรฟาน ดือราแม
63153032422 นางสาวภรณ�ธนภัสญจ� รัตนบุรี
63153032423 นางสาวรอฮานี อูเมง
63153032424 นายพันธุ�ยศ ขวัญนิมิตร
63153032425 นางสาวจุฑามาศ สิงหาด
63153032426 นายรัฐพันธุ� สุวรรณรัตน�
63153032427 นางสาวซูรอยดา ดายามา
63153032428 นางสาวสิริกาญจน� ชุมทอง
63153032429 นางสาวเจนจิรา ไฝทอง
63153032430 นางสาวพิชญ�สินี เพ็ชรเพ็ญ
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63153032431 นางสาวอลิสา ปDจฉิมเพ็ชร
63153032432 นายมูฮัมมัดซูรกิ บากา
63153032433 นางสาวสารีนา สารีบู
63153032434 นางสาวกุนชลี คงบางปอ
63153032435 นางสาวกุลยา พิบูลย�
63153032436 นางสาวดารณีรัตน� ลุกเซ็น
63153032437 นางสาวปาณิสรา ปDณวรรณ�
63153032438 นายคอลิด บาสอ
63153032439 นายอามีรูเดน บินเตะ
63153032440 นางสาวกมลลักษณ� พร7อมมูล
63153032441 นางสาวนิโลบล ศรีทองแก7ว
63153032442 นางสาวฟาตอนCะ ดาเจCะ
63153032443 นางสาวอริญา สุวรรณชาตรี
63153032444 นางสาวเบญญาภา แก7วเอียด
63153032445 นางสาวนิติธร พันธุรัตน�
63153032446 นางสาววรนุช ชุมเชื้อ
63153032447 นางสาวกานต�พิชชา ก7งซ7าย
63153032448 นางสาววนิดา อนุชาญ
63153032449 นางสาวยูวัยนี ณะไพรี
63153032450 นายอดิศักด์ิ สุขแสง
63153032451 นายอริสมันต� ยูโซะ
63153032452 นางสาวปาริชาต ศรีพันธ�
63153032453 นางสาวกชพรรณ รอดชะนะ
63153032454 นายพลวรรธน� สุกกระจาย
63153032455 นางสาวซูซานา วาจิ
63153032456 นางสาวจรัญญา หะหมาน
63153032457 นางสาววาสนา สุกใส
63153032458 นางสาวอริสรา ม่ันคงจิตร
63153032459 นายอิรฟาน บินล$าเตCะ
63153032460 นางสาวนัจมีย� มะดีเยาะ

หน7า 1082 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153032461 นางสาวซูไวบะฮ� ยามา
63153032462 นางสาวกีรติ คําเพ็ง
63153032463 นางสาวธนพร สังข�มาก
63153032464 นางสาวณิชาพรรณ ลําใยผล
63153032465 นางสาวเกศสุดา เพชร�ฤทธ์ิ
63153032466 นางสาวอาซีซะ อาแวกือจิ
63153032467 นายนฤสรณ สโตย พัทธสวัสด์ิกุล
63153032468 นางสาวภัทร�ศจี ผ$อนย$อง
63153032469 นางสาวชูฮาดา มูเก็ม
63153032470 นางสาวนุสรา วานิ
63153032471 นางสาวกิตติยา จาวิสูตร
63153032472 นางสาวศุภานิช บุญชูมณี
63153032473 นางสาวอารยา จิตโสภา
63153032474 นางสาวพิชามญช�U หว$างสกุล
63153032475 นายศุภมินทร� สะมะโด
63153032476 นายไฟซอล บิลสัน
63153032477 นายวิธภัทร โสพิกุล
63153032478 นางอรทัย หนูแสง
63153032479 นางสาวสิรีธร ชํานาญ
63153032480 นางสาวธนภัทร สุระกุล
63153032481 นางอัจฉรา มีบุญ
63153032482 นางสาวณัฐติยา หมัดสุวรรณ�
63153032483 นางสาวพิชามญชุ� ศรีนวลขาว
63153032484 นางสาวแพรประกาย จันทศรี
63153032485 นายเฟาวาซ ขามิห�
63153032486 นางปฐมาพร ดําเสน
63153032487 นางสาววิชชุดา เอียดชุม
63153032488 นายบุรฮาน ปฎากุล
63153032489 นางสาวรุจิมาศ นุทผล
63153032490 นายสิทธิชาติ เจริญการ
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63153032491 นางสาวสุธินี คมขํา
63153032492 นางสาวจิราวรรณ คงเพชร
63153032493 นายฟDดรู ตูแกบือซี
63153032494 นางสาววลัยรัตน� ปDงหลีเส็น
63153032495 นางสาวกานีรัดน� แวนะไล
63153032496 นายธนาวุฒิ ชะนะพันธ�
63153032497 นางพัชรี ม$วงรักษ�
63153032498 นางปรวัน หนูคง
63153032499 นายธนกร ธรรมรัตน�
63153032500 นายอลงกรณ� กวีเมธี
63153032501 นางสาวซูลฟา ราโมง
63153032502 นางสาวชญาดา อยู$จันทรา
63153032503 นางสาวณัฐสุรางค� สุขชิต
63153032504 นางสาวนภาพร ถ่ินแก7ว
63153032505 นางสาวศิริธนา โตแดง
63153032506 นายศุภวิชญ� บุญรินทร�
63153032507 นางสาวนัซวาห� กาเจ
63153032508 นางสาวภาวดี ชุตินธร
63153032509 นางสาวอาณีซา สาเรCะ
63153032510 นางสาวรวิวรรณ สายวารี
63153032511 นางสาวชไมพร หวันเด็น
63153032512 นางสาวรวิวรรณ จันทร�ประสูตร�
63153032513 นายภานุพงษ� เครานวล
63153032514 นางสาวซาฮาดะห� อาบCะ
63153032515 นางสาวกรกนก ทองศรี
63153032516 นางสาวรัชนก แยนา
63153032517 นางสาวน7องทิพย� สุวรรณคง
63153032518 นางสาวมนัญชยา หมันหลัง
63153032519 นางสาวถนอมศรี พรหมศรี
63153032520 นางสาวมินตรา ตันสุย
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63153032521 นางสาวจุฑารัตน� จันดํา
63153032522 นางสาวรุชิณา เวชกะ
63153032523 นางสาวกฤติญา วงศ�เมฆ
63153032524 นายบุญยฤษฎ์ิ ธรรมประดิษฐ�
63153032525 นางสาวยามินลCะ มะลิหมัด
63153032526 นางสาวนิเซาดาร� อุสมันบาฮา
63153032527 นางสาวสุณีย� เส็นหีม
63153032528 นายภากร สมภู
63153032529 นางสาวธัญจิรา บุญช$วย
63153032530 นางสาวดารณี ดาแล$หมัน
63153032531 นางสาวกฤศรดา พัฒนา
63153032532 นายมูหะหมัดซอฟHอี สะอิ
63153032533 นางสาวป5ย�วรารัตน� หลงหา
63153032534 นายนฤพร แกล7วทนงค�
63153032535 นางชนิกา แก7วมณี
63153032536 นางสาวนฤพรรณ มหาโชติ
63153032537 นางสาวหงษ�ฟSา บุญชู
63153032538 นายบัญญา วิลาสินี
63153032539 นางสาวโศภิษฐา คงนุมัติ
63153032540 นางสาวภัคภิณญา บุญทรัพย�
63153032541 นางสาววิลาวรรณ อินทสุข
63153032542 นางสาวแวรุสนาณี แวยูโซะ
63153032543 นางสุธาสินี โรจนวิภาค
63153032544 นางสาวอังคณา สุดทุ$ม
63153032545 นางสาวนุศรา สันตะกิจ
63153032546 นางสาวกมลวรรณ นวลดี
63153032547 นางสาวสุทิศา โรจน�รุ$ง
63153032548 นางสาวจุฑารัตน� เทพารักษ�
63153032549 นางสาวนินูร�เดียนา แวกามา
63153032550 นางสาวลริดา ขุนอนันต�
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63153032551 นางสาวซูมัยยะห� กูนา
63153032552 นางสาวสุวิมล มีแสง
63153032553 ว$าที่ร7อยตรีวรวิช สุวรรณศรี
63153032554 นางสาวอทิตยา อินทมา
63153032555 นางสาวธนกาญจน� จุนโท
63153032556 นางสาวธนัชพร เพชรรัตน�
63153032557 นายอํานาจ แกล7วทนงค�
63153032558 นางสาวกชภัส ตัณฑปนัตถากร
63153032559 นางสาวสุภาวรรณ บุญชู
63153032560 นางสาวอภิญญา นวลจันทร�
63153032561 นางสาวฮายาตี บูกุC
63153032562 นางสาวฟ5รฮาร�น แมเราะ
63153032563 นางสาวพิชนันท� หมันสนิท
63153032564 นางสาวสิริพร โหรารัตน�
63153032565 นางสาวกรรณิการ� รัตนทอง
63153032566 ว$าที่ ร.ต.มูอาซ แมเราะ
63153032567 นางสาววรรณา ดามะ
63153032568 นายธนกฤต บุญรังษี
63153032569 นางสาวอาซียัน แสบีดิง
63153032570 นางสาวปDณฑิตา สุระคําแหง
63153032571 นายมูฮําหมัด อาหมัด
63153032572 นายศุภชัย แก7วเมฆ
63153032573 นางสาวกรองแก7ว ศิริอ$อน
63153032574 นายชยาวิชญ� ขาวล7วน
63153032575 นางสาววรัญญา รัพยูร
63153032576 นางสาวพนิดา หิรัญพิจิตร
63153032577 นางสาวอรุณรัตน� รัตนะ
63153032578 นางสาวนารียา หมัดสา
63153032579 นางสาวอารียา หมัดแลCะ
63153032580 นางสาวอุไรรัตน� บุญแก7ว
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63153032581 นายสรวิชญ� เดชโฮม
63153032582 นางสาวยุวดี สุกแสง
63153032583 นางสาวกชพร สิทธิศักด์ิ
63153032584 นางสาวชนิภา ทองใส
63153032585 นายสัณหพล เสือสิงห�
63153032586 นางสาวนารีทิพย� อูมา
63153032587 นายเตชินท� ทองก้ิม
63153032588 ว$าที่ร7อยตรีหญิงพิจิตรา จินดามณี
63153032589 นายณารันทวัฒน� เหวรมา
63153032590 นางสาวจริญญา คํานวล
63153032591 นางสาวสุภนิดา แก7วประสิทธ์ิ
63153032592 นางสาวเบญจวรรณ จิตตพงศ�
63153032593 นางสาวรูพีดา บูละ
63153032594 นางสาวเบญจพาณี ประดิษฐ�รุ$งวัฒนา
63153032595 นางสาวอารีดา มะนอ
63153032596 นางสาวอวัสดา อาชาฤทธ์ิ
63153032597 นายอับดุลรอซะ เจะอารง
63153032598 นางสาวฐิติพร ทองสุข
63153032599 นางสาวศิกานต� ปล$องบรรจง
63153032600 นางสาวตรีรัตน� พันธุเณร
63153032601 นางกามีละห� ตอกอ
63153032602 นางสาวรุจสณี บิลยีหลี
63153032603 นางสาวมูรนี เระรอมิง
63153032604 นางสาวจิดาภา แก7วจันทร�
63153032605 นายวัชรชัย ลู$เด็นบุตร
63153032606 นางสาวอณิษา ทองรักษ�
63153032607 นางสาวลักษยา สีดํา
63153032608 นายชาญวิทย� จองอัครวรัญZู
63153032609 นางสาวปDณณพร การจะนะดี
63153032610 นางสาวอานีส ดาละ
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63153032611 นางสาวไซกะ แวและ
63153032612 นางสาวณัฐศิญา คลายนา
63153032613 นายธีมวิชญ� ทองบัว
63153032614 นางสาวนิธิมา ดี
63153032615 นางสาวกาญจนา บุญยะรงค�
63153032616 นางสาวสุวนันท� สุทธิปรีชานนท�
63153032617 นางสาวธมลวรรณ แต7กิมใช7
63153032618 นางสาวนัฐนันท� แสนโยชน�
63153032619 นายไซยีดี อาแว
63153032620 นางสาวณัฐวีร� เอกอุดมพงษ�
63153032621 นางสาวอาภาภรณ� พรหมดํา
63153032622 นางสาวพัตรา ตาหมาด
63153032623 นายสุกราณ สือแม
63153032624 นางสาวต$วนมาดีฮะห� ดือมงกาปะ
63153032625 นางสาวนริศรา ทองพูล
63153032626 นางสาวณัชชา ดําเม็ง
63153032627 นางสาวปภรภัช แสงหวาน
63153032628 นางสาวนันทิยา นวลรอด
63153032629 นายณัฐวุฒิ บุญมา
63153032630 นางสาวการีมะห� มูซอ
63153032631 นางสาวกอซียCะ สามะ
63153032632 นางสาวรุสณีนา ยะลา
63153032633 นายธีระพงษ� ปุรินทราภิบาล
63153032634 นางสาวสุภัทษร พรหมสุด
63153032635 นางสาวเกศราภรณ� ขันสู7การ
63153032636 นายเดชฤทธ์ิ เส7งมี
63153032637 นางสาวพรวลัย เจริญวาที
63153032638 นายจิระ ทองมา
63153032639 นางสาวสิรีธร เกตุทองสง
63153032640 นางสาวกัญญาภัค อมรวัฒน�
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63153032641 นางสาวฉมานันท� กิมิเส
63153032642 นางสาวคชนาถ รามสนะ
63153032643 นางสาวฟาตีฮCะ สาและ
63153032644 นางสาวรัชฎาภร รอดสง
63153032645 นายธีร�ธวัช แก7วประชุม
63153032646 นางสาวบงกช กาญจนสมิทธ์ิ
63153032647 นางสาวอารียา ศรียาน
63153032648 นางสาวอภิรมฤดี ปานแดง
63153032649 นายฉัตรชัย ใจสมุทร
63153032650 นางสาวขวัญไพร หลงอะหลี
63153032651 นางสาวเพลินศิลปK อุดม
63153032652 นางสาวชฎาพร มานะ
63153032653 นางสาวเปรมมิกา วิทยานิธิดิลก
63153032654 นายไคโรอันนูวา สาเมCาะ
63153032655 นายธเนศร สุวรรณโณ
63153032656 นางสาวโซไรดา สาหะ
63153032657 น.ส.กัญญาพัชร อร$ามเรือง
63153032658 นางสาวณัฐกานต� ชนะสิทธ์ิ
63153032659 นางสาวอัญชลี ศรีรัตน�
63153032660 นางสาวแวรุสนี แวมูดอ
63153032661 นางสาวกัญญารัตน� จันทร�คง
63153032662 นางสาวทิพวรรณ ศรีสุวรรณ�
63153032663 นางสาวศกลวรรณ ชูมณี
63153032664 นางสาววาสนา คูหามุกข�
63153032665 นางสาวมารีณี มะยะเด็ง
63153032666 นางสาวดรุณี ณ แฉล7ม
63153032667 นายอามีน สามะเด็ง
63153032668 นางสาวจิรฐา บุญญะยูวะ
63153032669 นางสาวปาโลซ$า หมู$อําหมัดยู$โซะ
63153032670 นายทนงศักด์ิ รอดงาม

หน7า 1089 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153032671 นางสาวบังอร พุทธกูล
63153032672 นางสาวสิริกานต� ขุนรัตน�
63153032673 นางสาวฟ5ตรียะห� สาและ
63153032674 นางสาวนัฐติยาพร จันทรักษ�
63153032675 นางสาวกีญะฉัฐ บุญชู
63153032676 นางสาวลลิตา สิงห�ทอง
63153032677 นางสาวนัสบี เจCะแล
63153032678 นางสาวซัลมา บุญเลิศ
63153032679 นางสาวนูรอัยนีน วามะ
63153032680 นางสาวลักษณาพร ทองจับ
63153032681 นายณฐกร สหกโร
63153032682 นางสาวทิพวรรณ เข็มขาว
63153032683 นางสาวธัญชนก แสงจันทร�
63153032684 นายมูฮําหมัดสูฮัยมี ดาราแมยะลอ
63153032685 นางสาวกนกวรรณ แก7วสม
63153032686 นางสาวพัสตาภรณ� รัตนรังษี
63153032687 นางสาวสิริมา คงแก7ว
63153032688 นางสาวปาริตา ยังนิ่ง
63153032689 นางสาววราภรณ� จันสุข
63153032690 นางสาวอามานี สุวรรณดี
63153032691 นางสาวณัฐณิชา ติยวัฒนาโรจน�
63153032692 นางสาวณัฐธิดา ชัยภักด์ิ
63153032693 นางสาวอังคณา จันทกุล
63153032694 นางสาวชัญญา สันตะโร
63153032695 นายฤทธินันท� ดารากัย
63153032696 นายจิรายุ สุวรรณะ
63153032697 นางสาวอาซียะฮ� เส็นโสม
63153032698 นายภูชิชย� ทองมีขวัญ
63153032699 นางสาวพัชราภรณ� เพชรทอง
63153032700 นางสาวนูรไอนูน เจCะเตะ
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63153032701 นางสาวสาริศาห� แสงจันทร�ศิริ
63153032702 นายร็อยยาน กาซอ
63153032703 นางสาวสมหญิง บุญแก7วสุข
63153032704 นางสาวพัชรีภรณ� ไชยศรีจันทร�
63153032705 นางสาวสุพัทตรา เเจ$มกระจ$าง
63153032706 นางสาวกรรณิกา ใจโต
63153032707 นางสาวสุรีรัตน� จิตหม่ัน
63153032708 นายป5ยพัทธ� สุวรรณพิบูลย�
63153032709 นายธิติวุฒิ บัวผัน
63153032710 นางสาวพิมายทิพย� ไชยบุญแก7ว
63153032711 นายสุทธินัย ธรรมขุนนุ7ย
63153032712 นายธวีโรจน� เตชะกิตติพงศ�
63153032713 นางสาวเนตรนภา พุฒน7อย
63153032714 นางสาวกิตติมา คงทอง
63153032715 นางปDณฑิตา ศรทอง
63153032716 นางสาวกนกพร โอชาอัมพวัน
63153032717 นายนพดล หมุดตะเหล็บ
63153032718 นางสาวปริทัศน� ศรีระสันต�
63153032719 นางสาวสุภิญญา ช$วยสังข�
63153032720 นายธีระศักด์ิ ทวีจิตร�
63153032721 นางสาวอรพรรณ ศิริเสถียร
63153032722 นางสาวอภิญญา บุญฤทธ์ิ
63153032723 นางสาวภัสราภรณ� จันฝาก
63153032724 นางสาวอรอุมา รัตนพล
63153032725 นางสาวธัญญารัตน� วุ$นดี
63153032726 นางสาวทอฝDน บิลเเละ
63153032727 นางสาวกานดา เหลาะโตCะหมัน
63153032728 นายฉันทิศ โสภาจารย�
63153032729 นางสาวซาลมี อารง
63153032730 นางสาวภัทรศยา จันทวงศ�
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63153032731 นายชนะสิทธ์ิ หมัดหมาน
63153032732 นางสาวชนิษร ไชยแสง
63153032733 นางสาวนูรอาซีฮา มะนอ
63153032734 นางสาวโสภา หมานเส7ง
63153032735 นางสาวชนัญชิดา บุญธรรม
63153032736 นางสาวกมลวรรณ มณีโชติ
63153032737 นางสาวปรีดา ดุกดอกจันทร�
63153032738 นางสาวสุรีตา เพียรงาม
63153032739 นายภูวรินทร� ผดุงการณ�
63153032740 นางสาวจิดาภา ดวงแก7วเจริญ
63153032741 นางสาวสุภาวดี วงค�มณี
63153032742 นายซําซู มะโยCะ
63153032743 นายวธัญZู เจริญยศ
63153032744 นางสาวอทิตยา พลเพชร
63153032745 นายภัฑธวุธ บุญการ
63153032746 นางสาวรวิวรรณ ปSอมสุวรรณ�
63153032747 นางสาวบงกชรัตน� เด$นอุดม
63153032748 นางสาวโรสนีรา สาเมาะ
63153032749 นางสาวอีฟฟHนีล รอดพยันต�
63153032750 นางสาวจิราภรณ� สาวดี
63153032751 นางสาววีณา มาลิกัน
63153032752 นางสาวสรวงสุดา แก7วศรี
63153032753 นางสาวมากรือซง สาแม
63153032754 นางสาวธมนวรรณ ไชยภาณุรักษ�
63153032755 นางสาวอุมาพร จิตภักดี
63153032756 ว$าที่ร.ต.หญิงกัณฐ�นกาญจ� พรหมโสภา
63153032757 นายสมรักษ� สุวรรณโณ
63153032758 นางสาวป5ยะธิดา เวชพัฒน�
63153032759 นางสาวดวงใจ วสุลีวรรณ�
63153032760 นางสาวพิชญา เพ็ชรสวัสด์ิ
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63153032761 นายนครา ดีเอียด
63153032762 นายศุภชัย เมืองแก7ว
63153032763 นางสาวอัญชิษฐา ก้ิมภู$
63153032764 นายแวฟาดิล แวตี
63153032765 นายณพชรพงศ� พงศ�จรัส
63153032766 นายยศพล บินยามา
63153032767 นางสาวณัฐชรีย� หนูทองมาก
63153032768 นางสาวอามาณี ตาเยะ
63153032769 นายสุพจน� บุญทอง
63153032770 นางสาวนราราย ท7าวกIา
63153032771 นางสาวภัทราภรณ� เกตุนิ่ม
63153032772 นางสาวไซนะ เซ็ง
63153032773 นายปรีชา จําปากลาย
63153032774 นายมาน มะมิง
63153032775 นางสาวอมรรัตน� ไหมดี
63153032776 นางสาวแวซูไฮลา เจะเงาะ
63153032777 นางสาวกันยารัตน� แซ$ซิน
63153032778 นางสาวจิราภรณ� ชัยศิริเลิศ
63153032779 นางสาวเซาซัน สาและ
63153032780 นางสาววรัชยา คงสุวรรณ�
63153032781 นางสาวยาตร�ตรา ศรีเมือง
63153032782 นางสาวจินตนา แสงอรุณ
63153032783 นายเดชาธร จันทร�เพ็ชร
63153032784 นายนาวาวี ดาระแม
63153032785 นางสาวเหมหงส� อาจณรงค�
63153032786 นายสมชาย สุพรดวงชัย
63153032787 นางสาวสุนิสา จันทร�นิ่ม
63153032788 นางสาวปรียาวดี อินกกผึ้ง
63153032789 นางสาวกฤติยา ชอบงาม
63153032790 นางสาวแพรวพรรณ พรหมพูล
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63153032791 นายสุรวุฒิ พูลสวัสด์ิ
63153032792 นายอาทิตย� อินทร�เพ็ชร
63153032793 นางสาวอําพร เสนแดง
63153032794 นางสาวศรีประภา โรจชยะ
63153032795 นางสาวศศิโรจน� ศรีวีระชัย
63153032796 นางสาวกูอาณีซะห� โตCะรายอ
63153032797 นางสาวภัสราภรณ� ธมามิตร
63153032798 นางสาวศศิธร ขวัญมณี
63153032799 นางสาวกนกวรรณ สังกษี
63153032800 นายสรวิชญ� สินธู
63153032801 นางสาวศิริกาญจน� สมบัติมาก
63153032802 นางสาวฮัสณี กาหลง
63153032803 นางสาวสุนิษา ชูมณี
63153032804 นายพิษณุ โอพ่ัง
63153032805 นางสาวดอลีเยาะ มะมิง
63153032806 นางสาวนิฮุสนานี ละตะเยCาะ
63153032807 นางสาวกุลธิดา สุวรรณมณี
63153032808 นายสิทธิโชค แก7มพรหมลัด
63153032809 นางสาวฝารีดCะ ละใบโสCะ
63153032810 นางสาววาสนา อพันโท
63153032811 นางสาวสุนิสา นันธิโย
63153032812 นางสาวฮายาตี มามะ
63153032813 นางสาวลักษมี จันทร�เทพ
63153032814 นางสาวณันธิการ� อรรถวิวรรธน�
63153032815 นางสาวปณิฎา เมตม$วงแก7ว
63153032816 นางสาวภัชฎา ทองจํานงค�
63153032817 นางสาวอาซือมะ มะสามัน
63153032818 นางสาวญาณัฏฐ� ณ วาโย
63153032819 นางสาวอารีรัตน� แสงอาทิตย�
63153032820 นางสาวฺป5ยนุช รักกองเงิน
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63153032821 นายสรศักด์ิ วิชัยกุล
63153032822 นางสาวนันท�ชพร จันทร�ดวง
63153032823 นางสาวกนกวรรณ พลับจีน
63153032824 นางสาวยลทิพย� วงเวียน
63153032825 นางสาวทศพร ทรัพย�มี
63153032826 นายชนะพล สุทธิทองแท7
63153032827 นายเย่ียมยอด ชัยอมตวงศ�
63153032828 นายเริงศักด์ิ ต้ังเส7ง
63153032829 นางสาวไมซะตูลอักมาล ลาเตCะ
63153032830 นางสาวสุนิสา กุลสิริโรจนพงศ�
63153032831 นางสาวณัฐนพิน ศักด์ิสวัสด์ิ
63153032832 นางสาวรอฮานิง บูมะ
63153032833 นางสาวธีระรัตน� หัตถิยา
63153032834 นางสาวอรพิมล เหลียวพัฒนพงศ�
63153032835 นางสาวสุภาวดี ศิริรัตน�
63153032836 นางสาวนันร�ตริกา เหล็มปาน
63153032837 นายอภิวัฒน� หนูบังเกิด
63153032838 นางสาวกัญภาภัค จูงวงศ�
63153032839 นายปราชญพัฒน� รักษ�สุวรรณ
63153032840 นางสาวญาตาวีย� กิจเอก
63153032841 นางสาวสารีนา กาเซ็ง
63153032842 นางสาวรุชดา ใหนเด
63153032843 นางสาวสุปราณี แสงเขียว
63153032844 นางสาวสาลินี วงศ�โชติ
63153032845 นายอับดุลเลาะ เซะ
63153032846 นางสาวจุฑารัตน� พรหมทอง
63153032847 นางสาวกาญจนาภรณ� สุวรรณมณี
63153032848 นางสาวอัญชิรา ทองขาว
63153032849 นางสาวมะลิวัลย� ใหมดี
63153032850 นางสาวอัจมา เดชอรัญ
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63153032851 นางสาวสุดารัตน� หนูขาว
63153032852 นางสาวเรวดี สุขสวัสด์ิ
63153032853 นายมะนอ สาระ
63153032854 นางสาวอภิรดี หมานหมีน
63153032855 นายธนวรกฤต ฮกเล$า
63153032856 นายชินดนัย ยศแสน
63153032857 นางสาวพัณณิตา เจริญจาตุรงค�
63153032858 นางสาวศุภาวรรณ สุวรรณ ทอง 
63153032859 นางสาวกนกวรรณ พูลสวัสด์ิ
63153032860 นายอนิรุตต� หนูจันทร�
63153032861 นางสาวรัชนี นาคช$วย
63153032862 นางสาวฟาตีเมาะห� ละแม็ง
63153032863 นางสาวหัสวรรณ หมาดหนุด
63153032864 นายอวิรุทธ� ป5ยะปานันท�
63153032865 นางสาววิมลรัตน� สุขศรีเพ็ง
63153032866 นางสาววรรณา แวสะแม
63153032867 นางสาวป5ยนุช บุญนิจันทร�
63153032868 นายปุริมปรัชญ� ส$งศรี
63153032869 นายศดายุทธ นวลหอม
63153032870 นางสาวธนาภา ม่ันสุขผล
63153032871 นางสาวชรินทร�ทิพย� คงสี
63153032872 นายฮารอวี จะปะกิยา
63153032873 นางสาวกัลยาณี ถนอมสงวน
63153032874 นางสาวจุไรรัตน� แก7วทวี
63153032875 นางสาวอามีตา ยือแร
63153032876 นายกิตติพงษ� อินทรีย�
63153032877 นางสาววิทวลา ชนะผล
63153032878 นางสาวศิริพร สูสมแก7ว
63153032879 นางสาวฟ5ตรอณี แวเด็ง
63153032880 นายโสภณัฐ ศรีสุข
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63153032881 นายวัชระ ใหม$คามิ
63153032882 นางสาวอารีนา สมานอารี
63153032883 นางสาวชิดชนก จันทรกรัด
63153032884 นางสาวอรอนงค� สักสงค�
63153032885 นางอําพรลัดดา สามเมือง
63153032886 นางสาวนุรวัยดา กือสะ
63153032887 นางสาวชัชฎา หนูขวัญ
63153032888 ว$าที่ร7อยตรีหญิงสุภาวดี แดงเย็น
63153032889 นางสาวธัญญามาศ ปานเพ็ชร
63153032890 นางสาววิไลวรรณ สังข�สม
63153032891 นายพงศกร หนูหย$อง
63153032892 นายอภิชาติ งCะสมัน
63153032893 นางสาวสินีนุช พงษ�สุวรรณ�
63153032894 นางสาวจิดาภา ยากะบิล
63153032895 นางสาวอารีนี ตอแลมา
63153032896 นางสาวฮาลีหมCะ เนื่องทองนิ่ม
63153032897 นายปาริชาต คําศรีสุข
63153032898 นางสาวกมณีย� พุทธภาทา
63153032899 นางสาวรุสนานี ดอเลาะ
63153032900 นางสาวทิพาวรรณ รัตนอรุณ
63153032901 ว$าที่ ร.ต.หญิงพัทธนันท� จันทรมาศ
63153032902 นางสาวฐิติพร ชนะสงคราม
63153032903 นางสาวอาตีกCะ อะลีหะ
63153032904 นางสาวฉัตริกา ราชเมืองขวาง
63153032905 นายสิรวิช ขําอ$อน
63153032906 นายชวนันท� เลิกบางพลัด
63153032907 นางสาวเนตรณภาวัลย� ชุมขวัญ
63153032908 นางสาวภัทราพร ไทยกําเหนิด
63153032909 นางสาวนารีรัตน� ไกรรัตน�
63153032910 นายศุภณัฏฐ� ละอองมณี
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63153032911 นางสาวจิราวรรณ อินทสระ
63153032912 นางสาวพัชราภรณ� จินตะเกษกรณ�
63153032913 นางสาวศิโรรัตน� เพชรรักษ�
63153032914 นายอดิศักด์ิ หนูชู
63153032915 นางอัญมณี พลไชย
63153032916 นายทิพยพงศ� นาเคณ
63153032917 นางสาวซูไฮดา มูซา
63153032918 นางสาวอภิสรา แซ$ยู
63153032919 นางสุวิชา ศรีพรหมทอง
63153032920 นายพิมาย เพชรสวัสด์ิ
63153032921 นายอดิศักด์ิ มณีโชติ
63153032922 นางสาวโศจิรัตน� บุษชะบา
63153032923 นางลัดดาภรณ� ห7วยห7อง
63153032924 นางสาวจุไรรัตน� ขุนปDตถา
63153032925 นายเชษชฎาลักษณ� ร$มมณี
63153032926 นางสาวนุชรีย� จําปางาม
63153032927 นางสาวพิชญ�สินี เจียรบุตร
63153032928 นางสาวพัสตราภรณ� ชุมประยูร
63153032929 นายณัฐกร ชูดํา
63153032930 นางสาวพิสุภา กล$อมเกลี้ยง
63153032931 นางสาวมาธันว� เอนกชัย
63153032932 นายชัยโรจน� ปริวัตรพันธ�
63153032933 ว$าที่ร7อยตรีหญิงหยาดฝน โชคผ$อง
63153032934 นางสาวกาญจนา เพ็งหนู
63153032935 นางพิชญ�วรา สุกระมณี
63153032936 นางมารีนา รอหะ
63153032937 นายสถาพร บางประดิษฐกุล
63153032938 นางสาวจิรัชญา มุกดารัตน�
63153032939 นายนราวิชญ� อภิธรรมา
63153032940 นางสาวสุชาดา อีดเหล็ก
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63153032941 นายนันทวัฒน� ชุมเสน
63153032942 นายเจษฎา อรุโณทัย
63153032943 นางสาวคนิสา พวงมณี
63153032944 นางสาวน้ําหวาน คมขํา
63153032945 นางดารารัตน� มัชรินทร�
63153032946 นางสาวนิตยา นวบุญ
63153032947 นางสาวตรีวัน ง$วนสน
63153032948 นางสาวกรกนก จันทร�เทพ
63153032949 นางสาวชุติมา เพชรเชนทร�
63153032950 นางสาวสุธิมา มะมิง
63153032951 นายอาทิตย� ฉายกลิ่น
63153032952 นายสุริยา ตําบัน
63153032953 นายฮาดี ฆอแดCะ
63153032954 นางสาวอรสา ยางทอง
63153032955 นางสาวกนกวรรณ เลิศจันทร�
63153032956 นายปรมินทร� เอกชูสิทธ์ิ
63153032957 นางสาวซัลมี สะมะแอ
63153032958 นางสาวฟูซียะห� จารุ
63153032959 นายณัฐพล สาเมาะบาซา
63153032960 นางสาวฮาฟHดะฮ� กาเซ็ง
63153032961 นายคณิศร� เผ$าวรรธนะพันธุ�
63153032962 นางสาวซาอีราฮ� ภาละวัน
63153032963 นางสาววีณา ปูเงิน
63153032964 นายอํานาจ พูลแก7ว
63153032965 นางสาวลดาวรรณ� บุญสุข
63153032966 นายนภนิศ ทองรอด
63153032967 นางสาวเปาซียะ สือแปง
63153032968 นางสาวกนกกาญจน� เสาะซ้ิว
63153032969 นางสาวพุธิตา สุขศรีสังข�
63153032970 นางสาวเรวดี รัตน�มาตร�
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63153032971 นางสาวธนิษา บริพันธ�
63153032972 นายอิฟฟาน กาแม
63153032973 นางสาวศิรินธร ทองจันทร�แก7ว
63153032974 นายสมัย หมันลCะ
63153032975 นางสาวรติมา นุ7ยดํา
63153032976 นายวีระยุทธ ชุมวงษ�
63153032977 นางสาวเนตรชนก อนุบุตร
63153032978 นางสาวนิธิรา สระโพธ์ิ
63153032979 นางสาวสมฤทัย ภิวัฒนกุล
63153032980 นางสาวจัสมีน นิยมเดชา
63153032981 นางสาวเกรียวเกตุ ชิตมณี
63153032982 นางสาวรัญชน�ธีรา ทองขวัญ
63153032983 นางสาววิรงรอง หนูช$วย
63153032984 นายศุภกิตต์ิ เดชบุญ
63153032985 นางสาวอัญทิกา สุวรรณชาตรี
63153032986 นางสาวช$อฟSา มูลมิรัตน�
63153032987 นางสาวอริศรา เด$นสันติกุล
63153032988 นางสาวสุพนิดา ไชยรงค�
63153032989 นางสาวอัยนี อูมา
63153032990 นายปวริศร� สัณห�พานิชกิจ
63153032991 นายภาคิไนย สุวรรณฆัง
63153032992 นางสาวผุสิตา ขวัญนุ7ย
63153032993 นางสาวจุฑารัตน� ขวัญแก7ว
63153032994 นางสาวซาลีนา แวหามะ
63153032995 นางสาวชุติมา สุวรรณขํา
63153032996 นางสาวกชนันท� ขุนสล่ํา
63153032997 นางสาวรามาวดี ปD[นทอง
63153032998 นางสาวอรณี หลีบู
63153032999 นางสาวฐายินี ธัญชลีนาวงศ�
63153033000 นางสาวภัทราวดี สมประสงค�
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63153033001 นางเทียรทิพย� บุญกุศล
63153033002 นางสาวอานีตาร� เจะเลาะ
63153033003 นายรัชนาท ปานทองคํา
63153033004 นายธีรพงศ� ชุ$มชื่น
63153033005 นายสูรียา ลาเตCะ
63153033006 นางสาวผลดา หนูประพันธ�
63153033007 นายมูหมัดรสดี แวดาโอะ
63153033008 นางสาววรวรรณ มัชฌิมาภิโร
63153033009 นางสาวภัคสรกัญญ� จิตตวิบูลย�
63153033010 นายปราศรัย ตันสุย
63153033011 นางสาวลินดา แดงทิ้ง
63153033012 นางสาวสุกัญญา เมฆาลัย
63153033013 นางสาวสโรชา พลับจีน
63153033014 นางชมพูนุท ชัยศิรินานนท�
63153033015 นางทัศน�วรรณ เชาวิทยา
63153033016 นางสาวนูรฮานัน สาและ
63153033017 นางสาวฐิติพร เพชรดี
63153033018 นายภัทรชนน เรืองประดิษฐ�
63153033019 นางสาวพิมพิศา ยะกCบ
63153033020 นางสาวกนกวรรณ วรตันติ
63153033021 นางฝนทิพย� ชาจิตตะ
63153033022 นางสาวลักขณา ภิรมย�บัว
63153033023 นางสาวป5ยารัตน� ก่ิงเล็ก
63153033024 นางสาวนฤมล ศรีสุข
63153033025 นายป5ยะพงษ� ศิริม่ัน
63153033026 นายเกียรติพงศ� เชิงสุวรรณวงศ�
63153033027 นางสาวสุนารี บุญยอดศรี
63153033028 นายกษิดิศ สินเย็น
63153033029 นางสาวรุซด7า หวังเจริญ
63153033030 ว$าที่ร7อยตรีหญิงเสาวรส สมมาตร
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63153033031 นายมนต�มนัส เสรี
63153033032 นายณฐพงศ� คงใหม$
63153033033 นายจักรกริศณ� ผดุงศักด์ิ
63153033034 นายภานุวัฒน� หวันสู
63153033035 นางสาวนุรลาตีฟะฮ� อูมา
63153033036 นางสาวอาทิมา โซะเบ็ญอาหลี
63153033037 นางสาวรุสนา โตCะหล7าหลี
63153033038 นางสาวกนกอร จิระพงศ�
63153033039 นางสาวฟาฎีละห� ยือโรCะ
63153033040 นางสาวเพ็ญศิริ เซ$งเฟTด
63153033041 นางสาวบายาน นิโลง
63153033042 นางสาวประกายแก7ว อาระลา
63153033043 นายธีรยุทธ พรมชู
63153033044 นายกวิน ธีรภาพขจรเดช
63153033045 นางสาววนาลี ฤทธิสาคร
63153033046 นางสาวป5ยะนุช ช$วยธานี
63153033047 นางสาววีรวรรณ รามแก7ว
63153033048 นางสาวณัฎฐา สอดส$อง
63153033049 นางสาวฟามีลา มะดีเยาะ
63153033050 นางสาวศิริพร หม่ืนหนู
63153033051 นางสาวนัสสิมา ณ มณี
63153033052 นายอามีน ปDตนกุล
63153033053 นางสาวเกศมณี หวลกสินธุ�
63153033054 นางสาวสุไรดา นาแว
63153033055 นายเอกรัตน� ระเหม
63153033056 นางสาวอมราวดี กุมารจันทร�
63153033057 นายนิอัสมี หลงแดวา
63153033058 นางสาวอินตัน มะอาลา
63153033059 นางสาวนูรีดา อาลี
63153033060 นางสาววิรัญชนา ไชยยาน
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63153033061 นางสาวลลิศา ชูเวช
63153033062 นางนาเดีย ยีหมะ
63153033063 นายตอลฮา โมงสะอะ
63153033064 นายสิทธิพล แกล7วทนงค�
63153033065 นางสาวภูซีลา เจCะแล
63153033066 นางสาวกาญจนา แก7วชะโน
63153033067 นางสาวเพ็ญรัตน� ศรีภุมราช
63153033068 นางสาวอาณา สะอะ
63153033069 นางสาวชวนพิศ เพชรสมทอง
63153033070 นางสาวทัศนีย� ขุนอินทร�
63153033071 นางสาววัชราพร เรืองน7อย
63153033072 นายมูฮัมหมัดซูฟวัน หะยีกามา
63153033073 นางสาวนูรีฮัน มามะสะ
63153033074 นางสาววันวิสา สุขสว$างผล
63153033075 นายอรรถพล แก7วนวล
63153033076 นางสาวรุสนี มะแซ
63153033077 นายศุภฤกษ� แสนเดช
63153033078 นางสาวอภิญญา อนุชาติ
63153033079 นางสาวกุสุมา เต็มราม
63153033080 นางสาวณิชนันทน� รักษาแก7ว
63153033081 นางสาวนฤพร แดงพะเนิน
63153033082 นางสาวกัญญาณัฐ ลีลาวัฒนโรจน�
63153033083 นางสาวซูไฮลา ยูโซCะ
63153033084 นายธนายุทธ� เจนพิชิตกุลชัย
63153033085 นางสาวสิรภัทร ทิพย�รัตน�
63153033086 นางสาวจิราวรรณ เลี่ยนกัตวา
63153033087 นายภานุพงศ� กฤษฎาวงศ�
63153033088 นางสาวเขมิสรา สุดวิไล
63153033089 นางสาวมัยมูน สาและมะ
63153033090 นายภูพวัฒน� วงศ�กระพันธ�
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63153033091 นายฮัสโร ยูโซCะ
63153033092 นางสาวธัญชนก ทองแกมแก7ว
63153033093 นางสาวอัจฉรา ชัยวิเศษ
63153033094 นางสาวกรรณิการ บินแหละ
63153033095 นางสาวกมลวรรณ บัวจันทร�
63153033096 นางสาวสุภาวดี สังข�ทองกูล
63153033097 นายธนเดช ไสยสุวรรณ
63153033098 นางสาวโซไรดา เหมสลาหมาด
63153033099 นางสาวศศิประภา คงทอง
63153033100 นางสาวณัฏฐณิชา ทองรอด
63153033101 นางสาวเบญจวรรณ ชูอินทร�
63153033102 นางสาวสาวาตี นามุง
63153033103 นางสาวนูรซีเกน เจCะอีซอ
63153033104 นางสาววีรดา ไชยมนตรี
63153033105 นางสาวฮูสนา สุงาบารู
63153033106 นางกฤติยา เพ็ชรขัน
63153033107 นางสาวอาอีซะห� ไทยสนิท
63153033108 นายนพดล แสงสุวรรณ
63153033109 นางสาวอัสมา อุเส็น
63153033110 นางสาวรัตนพร มาเสมอ
63153033111 นางสาวสุรียา จินตรา
63153033112 นางสาวอนูส ล$าหมัน
63153033113 นางสาวซุไฮลา อาแว
63153033114 นางสาววิไลพร เนียมรัตน�
63153033115 นางสาวกูอัสลีดา กอแตง
63153033116 นายชัยภัทร ป5Xนสุข
63153033117 นางสาวโซเฟHย ตาเฮ
63153033118 นายอนุชา ขุนแก7ว
63153033119 นางสาวรุสนานี อามิง
63153033120 นายสมศักด์ิ แก7วชูเชิด
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63153033121 นายอนุสรณ� หิรัญ
63153033122 นางสาวเมษิญา บินล$าหมาน
63153033123 นางสาววิริยาภรณ� วัฒนกิจ
63153033124 นางสาวสาลวานี ดายันตา
63153033125 นางสาวณัฐธิดา ชูปาน
63153033126 นายอนุสรณ� คงทอง
63153033127 นางสาววิจิตรา พิณโท
63153033128 นางสาวนูรัยดา อุเซ็ง
63153033129 นายธีรยุทธ วัฒนะชัย
63153033130 นางสาวอุษณีย� แซ$นะ
63153033131 นางสาวประติภา มณีรัตน�
63153033132 นางสาวมนัสนันท� มณีวิทย�
63153033133 นางสาวจตุพร จันทร�เทพ
63153033134 นางสาวภัทราวดี ธิตินฤมิต
63153033135 นายฟ5ซฮาร มะนุC
63153033136 นางสาวรอฮานา แวหะยี
63153033137 นางสาวอัลวาณี กุเตCะ
63153033138 นางสาวธารีรัตน� ทองดีเลิศ
63153033139 นางสาวซากีนะห� กะลูแป
63153033140 นางสาวณัฎฐณิชา บูรพันธ�
63153033141 นางสาวกรวรรณ สุวรรโณ
63153033142 นางสาวนิฟาตีเมาะ เจะมะ
63153033143 นางสาวสุทธิรัตน� หนูนวน
63153033144 นายฟDยศอล ยูโซะ
63153033145 นายกวินท� เทพสิงห�
63153033146 นายธีระยุทธ ดีเบา
63153033147 นางสาวสายุรี นาคาพิศ
63153033148 นางสาวจิรภัทร� ชัยชนะธรรม
63153033149 นางนุรมะห� โตCะอาลี
63153033150 นางสาววัชราภรณ� ทิพย�ศรี
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63153033151 นางสาววานิซ$า มุหมีน
63153033152 นางสาวเพ็ญลัดดา หวังเบ็ญหมัด
63153033153 นายประเสริฐ บุญแท7
63153033154 นางสาวกุลทรัพย� ตรีวัย
63153033155 นายภูรีพัฒน� เพ็ญจํารัส
63153033156 นางสาวอาภาภรณ� สมสมัย
63153033157 นายภัทรชัย ขุนเพชร
63153033158 นายอัครพงษ� รอดดํา
63153033159 นางสาวยุพารัตน� ฟองสุวรรณ
63153033160 นางสาวณัฐชยา พูลสวัสด์ิ
63153033161 นายเวทิศ โรหิโตปการ
63153033162 นางสาวกัลยรัตน� ตันรุ$งเรืองทวี
63153033163 นางสาวปพิชญา เขียวสด
63153033164 นางสาวฮายาตี นิตา
63153033165 นางสาวชรินี แซลิ่ว
63153033166 นางสาวกนกวรรณ หนูเพชร
63153033167 นางสาวซูใบดะห� มะลี
63153033168 นางสาวอารีรัตน� ม$วงมณี
63153033169 นางสาวอานีฟา เจCะนิ
63153033170 นางสาวมัจณา เจCะมานะ
63153033171 นายสัณหณัฐ ชายเกตุ
63153033172 นายอนุกูล นิ่มดํา
63153033173 นายญัตติ หมาดโสะ
63153033174 นางสาวรูกัยยะ อาแว
63153033175 นางมารียCะ มูนีมูสี
63153033176 นางสาวมัสวารี ดะซิ
63153033177 นางสาวเมธาวดี เทพช$วยสุข
63153033178 นางสาวอรรัมภา ศรีวาจา
63153033179 นายศรายุธ ไลยะพานิชย�
63153033180 นางสาวมาลิณี ดีสีใส
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63153033181 นางสาวอรัญญา เมฆจันทร�
63153033182 นางสาวกุลวาณีย� มูดีนุ7ย
63153033183 นายธนพล ศิลา
63153033184 นางสาวขวัญจิรา เนตระกาศ
63153033185 นางสาวอันธิกาล รักดํา
63153033186 นางสาวพรพิมล พรหมมาลา
63153033187 นางสาวโชติกา ชุมทอง
63153033188 นางสาวอังสนา ยีสมัน
63153033189 นางสาวอาซียานี สามะ
63153033190 นางสาวดารูนี สาแลมะ
63153033191 นางสาวอารีพะ นิมะเฮง
63153033192 นายวีระชัย คุ7มแคว7น
63153033193 นางสาวกาญจนา วงค�กันตา
63153033194 นางรัตน� ชฏา รักษ� ศรี ทอง 
63153033195 นายภานุพงศ� หมวดหลํา
63153033196 นางสาวอาซิยะห� กระโด
63153033197 นายคามิน เพ่ิมหรรษา
63153033198 นางสาวนราวรรณ นิลสกุล
63153033199 นางสาวยามีละห� แวนาแว
63153033200 นายอานนท� ชูเกลี้ยง
63153033201 นางสาวศิริญญา หมุดแหลCะ
63153033202 นางสาวคณิตา เนตรบุตร
63153033203 นายเชิดพงศ� ปาโต
63153033204 นางสาวขวัญจิรา นุ$นนา
63153033205 นางสาวกัลปKสุดา ชูจันทร�
63153033206 นางสาวเยาวลักษณ� กิมิเส
63153033207 นางสาวชนิสรา ศรีสุวรรณ
63153033208 นางสาววลัยพร ขุนรงค�
63153033209 นางสาวจันทิมา เหลืองอ$อน
63153033210 นางสาวสุภัสสร เตยแก7ว
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63153033211 นางสาวซอรีหะ อูแล
63153033212 นายชัยเกียรติ ชูรอด
63153033213 นางสาววิภาพร พวงแก7ว
63153033214 นางสาวปDญจมา พับบํานาญ
63153033215 นางสาวเหมือนฝDน กูลเก้ือ
63153033216 นางสาวยุวดี คูหามุข
63153033217 นางสาวอนัญญา อารีบําบัด
63153033218 นางสาวรุสนาณีย� สาแม
63153033219 นางสาวณัฐณิชา ทิมเทพ
63153033220 นางสาวหทัยรัตน� สิงห�เล็ก
63153033221 นางสาวศรีสุดา สุวรรณโณ
63153033222 นางสาวสุนิสา หัวนา
63153033223 นายวีระพงค� พรหมพานิช
63153033224 นางสาวธิดารัตน� วุ$นสุข
63153033225 นายอามีน เส็มเภอ
63153033226 นายสรายุทธ เฮ7งเจริญ
63153033227 นางสาวแวอาหล7า โตะนาฮุน
63153033228 นางสาวสุทธิมา ไข$แก7ว
63153033229 นายธีระ ลาอาด
63153033230 นางสาวอานีตา ปอเงCาะ
63153033231 นางสาวเกศินี บุญเลิศ
63153033232 นางสาวน้ําเพชร บุญมาก
63153033233 นางสาวซาลีฮะห� ดอเลาะ
63153033234 นางสาวรุ$งสุรีย� เข็มทอง
63153033235 นางเบญจวรรณ สุขโข
63153033236 นางสาวซูไฮลา แยนา
63153033237 นางสาวสุธิษา ย้ิมมุด
63153033238 นางสาวอัสหมะ หะยียูโซะ
63153033239 นางสาวชนาพร รักราม
63153033240 นางสุภาวดี มีศรี
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63153033241 นางสาวอริสา ลิ่มพิทักษ�
63153033242 นางสาวอรวรรณ แก7วประถม
63153033243 นางสาวทิพย�สุดา ปรีชา
63153033244 นางสาวชื่นกมล แสงรัตน�
63153033245 นางสาวยามีลCะห� เฉลิม
63153033246 นางสาวเสาวณี ปานแก7ว
63153033247 นายฤทธิชัย ขุนปริง
63153033248 นายมุสลิม แวอุมา
63153033249 นางสาวมัรญาน สุลง
63153033250 นางสาวรอยานา แมะแอ
63153033251 นายอภิวิชญ� อินทรัตน�
63153033252 นางสาวป5ยนาถ เตส$วน
63153033253 นางสาวกนกวรรณ โตเวโรจน�
63153033254 นายจุติพงษ� คงขํา
63153033255 นางสาวฟDตมา ขยันดี
63153033256 นางสาวอังศุมาลี โกญจา
63153033257 นางสาวสุนารี แดงแก7ว
63153033258 นางสาวจิตตมาศ พูลแก7ว
63153033259 นางสาวยลรดี โตCะบ$าหมะ
63153033260 นายนพรัตน� จันทกาญจน�
63153033261 นางสาวสุทัตตา ทองประดิษฐ
63153033262 นางสาวศุภากร สุขสวัสด์ิ
63153033263 นางสาวจิตติณี ดีหมัด
63153033264 นางสาวจิตต�โสภิณ สุธีบุตร
63153033265 นางสาวศิโรรัตน� จ7องแคว7น
63153033266 นางสาวกัณฐิชา รักษาศรี
63153033267 นางสาวจุฑาทิพย� นาทุ$งนุ7ย
63153033268 นางสาวรุซน$า หมัดอะด้ัม
63153033269 นายนพเดช บิลยะแม
63153033270 นางสาววิภาวี มากชูซิต
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63153033271 นางสาวรนิดา วุฒิขจรโชค
63153033272 นางสาวป5ยธิดา เมฆสมุทร
63153033273 นางสาวกนกวรรณ ไชยมณี
63153033274 นางสาวมาเรียม เจCะอาแซ
63153033275 นายณัฐชนน เอี่ยมเพ็ง
63153033276 นางสาวรัตน�กมล หม่ืนภักดี
63153033277 นางสาวฟารีด7า รอดกุบ
63153033278 นายซัลวาวีร� ยะโกะ
63153033279 นางสาวมลทิวรรณ ลาภมีเสมอ
63153033280 นางสาวกามีลา สาเมาะ
63153033281 นายกิตติมศักด์ิ มเหษี
63153033282 นายฉัตรวรัญ เจริญแสง
63153033283 นายอาซิสคาน ฮายาดัด
63153033284 นางสาวปนัดดา ชาญชัย
63153033285 นางณัฐธิกาญจน� เสนชู
63153033286 นายสมมาตร สมุทรสาร
63153033287 นายชัยอนันต� เดชสุวรรณ�
63153033288 นายฮาฟ5ซ มะจะ
63153033289 นางศิรินญภัทร� รัตน�น7อย
63153033290 นางเนตรนภา ยอดสวัสด์ิ
63153033291 นางสาวนัสรีน มินซาร�
63153033292 นางสาวศิริวรรณ แดงแก7ว
63153033293 นางสาวศุภนิดา บุญอพง
63153033294 นางสาวศิริจันทร� รุ$งเรืองอุดมกิจ
63153033295 นางสาววันฮามีดะห� แนป5แน
63153033296 นางสาวอทิยพร อดิศรวุฒิกุล
63153033297 นางสาวรุสมีซา ตาชู
63153033298 นางสาวนารีสา อาแว
63153033299 นางสาววชรพรรณ โพชดา
63153033300 นางสาวอนุศราภรณ� เด$นอุดม
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63153033301 นางสาวซูฮัยลา ดอเลาะ
63153033302 นางสาวอัศวีณา ยูโซะ
63153033303 นายฟาดือลี อุสมัน
63153033304 นายสรายุทธ ลักษณ�วิทูล
63153033305 นางสาวปDทมาวาตี แวดาแม
63153033306 นางสาวยมลภัทร ช$วยสงค�
63153033307 นางสาวฟารีนัส ซาและ
63153033308 ว$าที่ร.ต.หญิงฤทัยพร เส7งสุวรรณ�
63153033309 นางสาวพันไมล� จิตตารมย�
63153033310 นางสาวสิริกันยา อนันตเสนา
63153033311 นางสาวสาริณี แยนา
63153033312 นางสาววนิดา กลับจันทร�
63153033313 นางสาวพรหมภัสสร พรหมวาส
63153033314 นางสาวอาวาตีฟ หะยีเตะ
63153033315 นายณัฐกมล เพ็ชรสุวรรณ
63153033316 นางสาวกิตตินา บาเหมบูงา
63153033317 นายนูหรน เล$งกูล
63153033318 นางสาวดลพร สังอุดม
63153033319 นางสาววรารัตน� เดชอรัญ
63153033320 นางสาวปฐมพร รัตนบุญ
63153033321 ว$าที่ ร.ต.สมพร จันทร�มุณี
63153033322 นายจตุรงค� เจCะหีม
63153033323 นางสาวอังคณา ราหมาด
63153033324 นางสาวนาซีเราะห� มะอารง
63153033325 นางสาวณปภัช มณีแสง
63153033326 นางสาววิชชุดา สุดทุ$ม
63153033327 นางสาวทิยาพร เดชะดําภู
63153033328 นายสุริยันธ� หวันหยี
63153033329 นายกัมปนาท เพชรชู
63153033330 นายวีระวุฒิ ดวงมาก
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63153033331 นายศุกล คําสี
63153033332 นางสาวนพจิรา อินเอิบ
63153033333 นางสาวนินัสริน หะนิแร
63153033334 นางสาวปาวิณา เพ็งหนู
63153033335 นายมูนิร ใจดี
63153033336 นางสาวพรธวัล หน$อสกูล
63153033337 นางสาวนาเดีย ดาทีโอไร
63153033338 นายวิรัตน� ดําโข
63153033339 นางชฎาภรณ� ศรีเมือง
63153033340 นายอัฟนันต� อาแว
63153033341 นางสาวเบญจรัตน� น7อยทับทิม
63153033342 นางสาวหิรัณยา ไชยกายุทธ�
63153033343 นางสาวมุรณี ฮามะ
63153033344 นางสาวมารีนา สุหลงกุ
63153033345 นางบุณฑริกา เจะอาแว
63153033346 นางสาวณัฐณิชา ธงไชย
63153033347 นางสาวสร7อยสุดา โภคา
63153033348 นางสาวทวีวรรณ ศรีทัยแก7ว
63153033349 นางสาวบุสริน ดือเระ
63153033350 นางสาวสุธีธิดา ไชยชาญ
63153033351 นางสาวสุรีพร ชูช$วย
63153033352 นายอิทธิกร เอื้อโชติคุณ
63153033353 นางสาวศิรามณี ม$วงน$Uม
63153033354 นางสาววราภรณ� ขามฝาด
63153033355 นางสาวเจนจิรา ยกซ่ือ
63153033356 นายสุกรี เงCาะยีเละ
63153033357 นางสาวนุสรา ชูฉางหวาง
63153033358 นางสาวนาซีเราะ มะเกะ
63153033359 นางสาวพิศมัย อุดม
63153033360 นางสาวเสริมศิริ หวังนุรักษ�
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63153033361 นางสาวพัชรภรณ� ขวัญทองอินทร�
63153033362 นางสาวอุไรวรรณ จันทร�หอม
63153033363 นางสาวฐิตยาภรณ� คงตุก
63153033364 นายฟาเรฟ มือลี
63153033365 นายตรีวุฒ จุลกิจ
63153033366 นายธีรวัตน� สงคง
63153033367 นางสาวณุลนีย� แกว$นกสิกร
63153033368 นายวัฒนา ช$วยอรัญ
63153033369 นางสาวกูมัยยีซะห� โตCะรายอ
63153033370 นางสาวพิชานัน พิริยะภาพ
63153033371 นางสาวภรณี คันธิก
63153033372 นางสาวพรพรรณ วิลาไล
63153033373 นางสาวชฎามาศ เทียบทอง
63153033374 นางสาวรุจิรา ขยาดเพชร
63153033375 นางสาวสีกรีนา ยามา
63153033376 นายบุญวิวัฒน� ไชยทองรักษ�
63153033377 นายซูไลมัน ดาโอCะ
63153033378 นางสาวสุนิสา เภอเกลี้ยง
63153033379 นางสาวกันติชา หงษ�ลักษณ�
63153033380 นางสาวอานีซา สาเมาะ
63153033381 นายอิสมาแอ คามิ
63153033382 นางสาวสิริลักษณ� เทพหนู
63153033383 นางสาวนุรฮูดา บินดาโอะ
63153033384 นางสาวศรีคุณาพร อินใหม
63153033385 นายกฤตณ� ศรีริศรี
63153033386 นายชานนท� นิ่มแสง
63153033387 นายสูไฮมิง มะลา
63153033388 นางสาวบาซีเราะห� รีรา
63153033389 นางสาวอิศราพร แดงงาม
63153033390 นางสาวพิชชาภา ท7าวพันแดง
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63153033391 นางสาวณัฐธิดา สุวรรณะ
63153033392 นางสาวขวัญธิดา ชลธาร
63153033393 นางสาวรัตนา ทองสองสี
63153033394 นางสาวอริสา บุษบน
63153033395 นายพงศธร จันทรกุล
63153033396 นายอลงกรณ� ผดุ7งกูล
63153033397 นางสาวอัสนีดา เจCะยอ
63153033398 นางสาวชนิกานต� ศรนิยม
63153033399 นางสาวนุจรินทร� บุญรอด
63153033400 นางสาวฐานิกา ใจตรง
63153033401 นางสาวเนตรชนก วัชระนิมิต
63153033402 นางสาวปภพพิมพ� มณีลาภ
63153033403 นางสาวมัUUUสลิน มะหลี
63153033404 นางสาวกัลยกร แดงยวง
63153033405 นางสาวสุรีรัตน� ด$านเท$ง
63153033406 นายบูร�ฮาน บือราเฮง
63153033407 นางสาวยุพารัตน� แก7วจันทร�
63153033408 นางสาวนภัสสร สุดเพชรโรจน�
63153033409 นางสาววิกานดา หมุนแทน
63153033410 นางสาวอารียา หมุดกะเหล็ม
63153033411 นางสาวศิริวรรณ บุญกําเนิด
63153033412 นางสาวอมรรัตน� อุตสาหะ
63153033413 นางสาวนันท�นภัส เปHยทอง
63153033414 นางสาวสุนันทา ทองรอด
63153033415 นางสาวพรรณิดา บุญสัน
63153033416 นางสาวสุภาวดี พรหมประสิทธ์ิ
63153033417 นายพันปกรณ� แก7วประภาค
63153033418 นางสาวมูนีเราะห� สาและ
63153033419 นางสาวมนตรา น7อยผา
63153033420 นางสาวกุลธิดา สกุลวงศ�วิริยะ
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63153033421 นางสาวธัญญารัตน� ประสิทธ์ินุ7ย
63153033422 นางสาวศรุตา ทองอ$อน
63153033423 นายสุรชัย เก้ือชู
63153033424 นางสาวซาร$าห� ปากบารา
63153033425 นางสาววิชุดา คงเจริญ
63153033426 นางสาวปDทมา ศรีมณี
63153033427 นายโมหามัดซอบรี เบญญากาจ
63153033428 นางสาวเจะโรสนี มีนาดิง
63153033429 นางสาวนวรัตน� รักษาสังข�
63153033430 นางดาริตา ดินนุ7ย
63153033431 นางสาวมริสา มณีโชติ
63153033432 นายสุประดิษฐ ประสงค�สําเร็จ
63153033433 นายชยณัฐ แก7วเทวดา
63153033434 นางสาวรวิวรรณ นวนนิ่ม
63153033435 นายโกมล เมฆม$วงแก7ว
63153033436 นายอนัญธวัตน� เกษมสัน
63153033437 นางสาวสุธิตา คงสิน
63153033438 นายรอสิก ดํามากอ
63153033439 นายมัรวัน ราแดง
63153033440 นายสิทธิวุฒิ สุขฤกษ�
63153033441 นายเอกฉัตร ติระพัฒน�
63153033442 นางสาวโซรายา วัฒนาพิสุทธ์ิ
63153033443 นางสาวชนากานต� จันทร�ศิริ
63153033444 นางสาวปรัชนันท� คงสว$าง
63153033445 นางสาวศุภวรรณ สุขสะปาน
63153033446 นางสาวนิษฐา พรหมเชียรรัตน�
63153033447 นางสาวญานี อินทร�ปราบ
63153033448 นางสาวโซเฟHย เจCะซอ
63153033449 นายจักร�ยาดา พฤกษเศรษฐ�
63153033450 นางสาวดารูมา เปาะมิง
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63153033451 นางสาวนัจลา มีบุญลาภ
63153033452 นายฮานาฟH กูเตCะ
63153033453 นางสาวเบญจวรรณ มินรัตแก7ว
63153033454 นายชนาธิป สุขแก7ว
63153033455 นางสาวพาตีเมาะ สาเรCะ
63153033456 นางสาวนัสรีน ยีรัน
63153033457 นายธีระ เรืองพูน
63153033458 นายซัดดัม บีรู
63153033459 นายอับดุลเลาะ อูมา
63153033460 นางสาวนวมลลิ์ แก7วเพ็ง
63153033461 นายชาตรี เถ่ือนเทพ
63153033462 นางสาววิไล คงถ่ิน
63153033463 นางสาวปรางทิพย� หม่ืนศักด์ิ
63153033464 นางสาวรัฐฐาทิพย� ทองรักษ�
63153033465 นางสาวกริณย�รัศม์ิ เกษศิริ
63153033466 นางสาวพรชนก แก7วสมหนู
63153033467 นางสาวรวงรัตน� เหมือนเมือง
63153033468 นางสาวอภิชญา ขุนเพ็ชร
63153033469 นางสาวปรารถนา เพชรสว$าง
63153033470 นายภราดร จันทร�แก7ว
63153033471 นายยาซีร หละเขียว
63153033472 นางสาวสุนิสา หมาดอี
63153033473 นางสาวนันท�นภัส รัตนโชติกานนท�
63153033474 นายมะรอซี หะยีบูละ
63153033475 นางสาวปรียาภรณ� ฤกษ�เกลี้ยง
63153033476 นางสาววรัญญา ประพฤติ
63153033477 นายอัชรอฟ อาแวปาโอะ
63153033478 นายณัฐกร แก7วคํา
63153033479 นางสาวเมธาวดี ดวงไชย
63153033480 นางสาวฟDฎลาตีย� มะนอ
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63153033481 นางสาวธมลวรรณ จันทร�พร7อย
63153033482 นางสาวนุรวันนาร� ดอฆอ
63153033483 นายณรงค� ฉิมวิเศษ
63153033484 นางสาววิกาญดา บุญณะ
63153033485 นางสาวพาตีเมCาะ เจะปอ
63153033486 นางสาวจิราพร พจนา
63153033487 นางสาวซัยนับ หะยีเจะแว
63153033488 นางสาวกนิษฐา สารุโณ
63153033489 นายมูฮําหมัด เส็นยีหีม
63153033490 นางสาวนิตยา วิสุทธิกุลพันธ�
63153033491 นางสาวสุนิสา สุระวิโรจน�
63153033492 นางสาวนาอีมะห� ยะหริ่ง
63153033493 นางสาวเจCะโซเฟHย เจCะอารง
63153033494 นางสาวณัฐธิดา วงค�รอด
63153033495 นายอุสมาน สาและ
63153033496 นางสาวภัณฑิรา ธนโชคโภคิน
63153033497 นางสาวรอยฮาน เจCะเด็ง
63153033498 นายอัฟฮัม วาแม
63153033499 นายนิพร คงทอง
63153033500 นางสาวพัชรพร พรหมรัตน�
63153033501 นางสาวปณิดา นิยม
63153033502 นายกันต�ปณต คินขุนทด
63153033503 นางสาวการีมะห� มะแซ
63153033504 นายนพกร นาควิโรจน�
63153033505 นางสาวศลิษา เติมแดง
63153033506 นางสาวฟาตีเราะฮ� สุขสมบูรณ�
63153033507 นางสาวนูรียะห� ดือราแม
63153033508 นายอัฟฟาน เจCะมะเระ
63153033509 นายชาติชาย เรณุมาศ
63153033510 นางสาวบุษกร วันเต
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63153033511 นางสาวกรรภิรมย� พงศ�ทองเมือง
63153033512 นางสาวอาทิตา สาหัดสะตํา
63153033513 นางสาวรัตนาวดี ชูหนู
63153033514 นางสาวธนัฐภรณ� คําแหง
63153033515 นางสาวฟาเดีย สามะสูหลง
63153033516 นางสาวปภาวรินท� ขวัญทอง
63153033517 นางสาวพิชญานิน บัวชื่น
63153033518 นางสาวกัญญารัตน� พรมนุช
63153033519 นายกฤตยชญ� คําทอง
63153033520 นางสาวศิริพร พงษ�มา
63153033521 นางสาวกนกวรรณ สุขบัวแก7ว
63153033522 นางสาวมัสตูรา อีบุC
63153033523 นางสาวปาร�มิตา ธรรมโชติ
63153033524 นางสาวศิริรัตน� แก$นแก7ว
63153033525 นางสาวชุลีกร คงแก7วขาว
63153033526 นางสาวธนารีย� สร7อยเงิน
63153033527 นางสาวนูรียะ มาเละแซม
63153033528 นางจนิสา อินทร�ภักดี
63153033529 นางสาววรรษมน มะลิวรรณ
63153033530 นางสาวบุซรอ อาแวบือซา
63153033531 นางสาวนิฟHรียัล สะมาแอ
63153033532 นางสาวธิติพร หมวดดํา
63153033533 นางสาวสินากรณ� แก7วนุ7ย
63153033534 นายนัฐวุฒิ มณีโชติ
63153033535 นายปราโมทย� ศรีคละมะหันโต
63153033536 นางสาวพลอยกนก ใหม$เจริญ
63153033537 นางสาวอรษา แก7วนิล
63153033538 นางสาวอาตีกา นาวา
63153033539 นางสาวสุชาดา แก7วนวล
63153033540 นางสาวรัญชิดา ธรรมจินโณ
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63153033541 นางสาวสุภารัตน� คงประดิษฐ�
63153033542 นายธนพล รัตนะ
63153033543 นายอาซาน ช$วยเส็ม
63153033544 นางอรพินท� บุญหา
63153033545 นางสาวมนทิรา ว$องมงคลเดช
63153033546 นางสาวณัฎฐิรา เพชรสังข�
63153033547 นางสาวสายฝน ชูแก7ว
63153033548 นางสาวณัฐฐะวีวรรณ ปานจันทร�
63153033549 นายชีระวิทย� ธนากูลฐานิส
63153033550 นางศุภัชฌา มานะชํานิ
63153033551 นางสาวศุภนิดา นักเทศ
63153033552 นายอาซีด สายวารี
63153033553 นางสาวกฤษณา ชอบงาม
63153033554 นางสาวยามีละ อาแด
63153033555 นายภูมิพัฒน� รองเดช
63153033556 นางสาวชลนิภา สุระชาติ
63153033557 นายพีรณัฐ เหนี่ยวย7อย
63153033558 นายนพดล แขกไทย
63153033559 นางสาวรอกีเยCาะ เจCะอามะ
63153033560 นางสาวกุลนิดา จินดา
63153033561 นางสาวเปรมพิกา อินทร�กลับ
63153033562 นางสาวอณิศา ทองจันทร�
63153033563 นายธนิกา แก7วจันทร�
63153033564 นางสาวภัทธิรา สีนุ$นขาว
63153033565 นายศุภชัย โรจนรัตน�
63153033566 นางสาวญาณิศา เสน
63153033567 นางสาวสุดารัตน� จันทร�สว$าง
63153033568 นายณัฐวัตร ลีวิริยะพันธุ�
63153033569 นางสาวเพียงรดา วุนาพันธ�
63153033570 นางสาวอะฏียา ดือราแม
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63153033571 นายอานุภาพ กวีเมธี
63153033572 นางสาวพิชามญชุ� ลิขิตปDญญโชติ
63153033573 นางสาวบุญยดา แก7วละเอียด
63153033574 นางสาวอรสา บุบผามณี
63153033575 นายณัฐชัย ฤทธ์ิเดช
63153033576 นายสิริวุฒิ ชูสุวรรณ
63153033577 นายซูการไน รอแม
63153033578 นางสาวพัทธ�ธิดา แก7วเพ็ง
63153033579 นางสาวปภาดา เพ็ชรศรีทอง
63153033580 นางสาวกานดา เอี้ยวฉ้ิม
63153033581 นางสาวโสริตา มีคลองแบ$ง
63153033582 นางสาวป5ยะพร สลับศรี
63153033583 นางสาวกัลยาภัสร� เมืองไทย
63153033584 นางสุกัญญา ชายแก7ว
63153033585 นางสาวนริศรา ช$างซอ
63153033586 นางสาวซัลวา เจCะโด
63153033587 นางสาวอริสา รัตนมาศ
63153033588 นางสาวติยาภรณ� บัวดวง
63153033589 นางสาวพรกนก บูรณ�ธนาศัย
63153033590 นางสาวจันจิรา ศรีระบาย
63153033591 นายฐานันดร บีรู
63153033592 นางสาวซูไหวบCะ ยีสา
63153033593 นางสาวโรสริน เหล็มแดง
63153033594 นายณรงค�ชัย รักษาวงค�
63153033595 นางสาวศจี ดวงดี
63153033596 นางสาวซูไวบะห� หะมิดง
63153033597 นางปุญชรัศม์ิ ภู$ประดิษฐศิลปK
63153033598 นายอภิรัฐ จันทนเสถียร
63153033599 นางสาวปนัดดา สุขสีเสน
63153033600 นางสาววีรินทร� จันทร�ภิรมย�
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63153033601 นางทิพากร สุมาธะโร
63153033602 นายจักตรี สังขะเวช
63153033603 นางอูมูกัลซง มาเจCะมะ
63153033604 นางสาวไข$มุก กIาเงิน
63153033605 นายปDญญากร หนูอุไร
63153033606 นางสาวไอศวรรย� แสงแก7ว
63153033607 นางสาวมาเรียม โอะหมาน
63153033608 นางสาวศิริพร เผ$าชู
63153033609 นางสาวทิพย�พวรรณ� สุทธิโยชน�
63153033610 ว$าที่ร7อยตรีหญิงวิลาวัลย� เพ็ชรวรรณ
63153033611 นางสาวรุสนานี ปาตง
63153033612 นายชานนท� ยกฉวี
63153033613 นางสาวณัฐรดา วชิรเรืองธนสิริ
63153033614 นายสราวิช เวชรังษีกุล
63153033615 นางสาวรอฮานี แวนาแว
63153033616 นายพุทธิพล นันทิพล
63153033617 นางสาวศศิธร ส$งศรี
63153033618 นางสาวซัมซียCะ ซิมะกาเรง
63153033619 นางสาวอรฤทัย อับดุลหละ
63153033620 นางสาวจินดารัตน� จุลพันธ�ธนัส
63153033621 นางสาวอาริยา ไกรรักษ�
63153033622 นางสาวกฤษณา อภัย
63153033623 นางสาวรมยกร ธานีรัตน�
63153033624 นายเกียรติศักด์ิ ชูเพชร
63153033625 นางสาวอมราพร หลงแก7ว
63153033626 ว$าที่ ร.ต.ฐากูร โลหกาญจน�
63153033627 นางสาวสุธารัตน� เจ้ียงเต็ม
63153033628 ว$าที่ร7อยตรีอับดุลกอนี สันสาคร
63153033629 นางสาวฐิติมน ศิริวัฒน�
63153033630 นางสาวปาลิตา ทองบริบูรณ�
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63153033631 นางสาวลัดดา จุนคง
63153033632 นางสาวเฌอปDฐส� พัฒนแก7ว
63153033633 นางสาวซูไฮลา เจะแม
63153033634 นางสาววิรัญชนา ขุนเพชร
63153033635 นางสาวนิภาวรรณ แบรอ
63153033636 นางสาวศศินา มามะ
63153033637 นายอนุพงศ� ภูมี
63153033638 นางสาวโศรยา หนั่นชั่ง
63153033639 นางสาวณัฏฐิดา ศรีพรหมทัศน�
63153033640 นางสาวตูแวซือนะห� นิแม
63153033641 นางสาวกชวรรณ เกียรติสุข
63153033642 นางสาวรัตติยา เรCะนุ7ย
63153033643 นางสาววชิราภรณ� คํามีชา
63153033644 นายนิฮัมซัน กายอ
63153033645 นายวริทธ์ิธร จินุพันธุ�
63153033646 นางสาววารีซะห� ซือรี
63153033647 นางสาวอมรรัตน� เพชรสุวรรณ
63153033648 นางสาวภาพิลัย สินรื่น
63153033649 นางสาวอายูนี กาดามุง
63153033650 นางสาวฟาตีมะห� สะมะแอ
63153033651 นางสาวทิพสุวรรณ วิณะ
63153033652 นางสาววิภาวี กําเนิดคุณ
63153033653 นางสาววิชญาดา เพ็ชรกอ
63153033654 นางสาวจิภาณัฏฐ บุษบา
63153033655 นางสาวป5ยากุล พุฒิสวัสดิกุล
63153033656 นางสาวปองพิสุทธ์ิ ยอดมณี
63153033657 นางสาวอมรา แสงแก7ว
63153033658 นายกิตติศักด์ิ ปDนยวง
63153033659 นางสาวสุธิดา สว$างวงค�
63153033660 นายศุภกิตต์ิ เมืองทองอ$อน
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63153033661 นางสาวสุวนันท� คงพ$วง
63153033662 นายอาหะมะ มือแยบาสอ
63153033663 นางสาวทิวาพร แก7วประสิทธ์ิ
63153033664 นางสาวนินูรอาซีซา ปาเกแม
63153033665 นางสาวธิดารัตน� ปลอดภัย
63153033666 นางสาวอรวี สิทธิชัย
63153033667 นายกมล ชูศรี
63153033668 นายชวลิต บิลหีม
63153033669 นางสาวแวรุสนีดาห� แบเลาะ
63153033670 นางสาวณูรีซัณ โสะและ
63153033671 นางสาวอรวรรณ ดูดวง
63153033672 นางสาวป5ยพร ฤทธ์ิทอง
63153033673 จ.ส.ต.พงษ�ชัย เจริญขวัญ
63153033674 นายพงษ�พล มะดาอู
63153033675 นางนุษรียา นาปาเลน
63153033676 นางสาวนภัค เด$นยุกต�
63153033677 นางสาวแพรพรรณ พิทักษ�ศิระโรจน�
63153033678 นางสาวจีราภรณ� พุทธฤทธ์ิ
63153033679 นางสาวสายสุดา ดาแล$หมัน
63153033680 นายบดินทร� ชั้นผั้น
63153033681 นางสาวสะฝHเยCาะ หมัดนุ7ย
63153033682 นางสาวสุภาพร ดังเด็น
63153033683 นางสาวอรัญญานุช อามะ
63153033684 นายณัฐณพโชค ศิริ
63153033685 นางสาวซุบัยดี หว$าหลํา
63153033686 นางสาวฐาปนี ยอดดี
63153033687 นางสาวธันย�ชนก จินดาศักด์ิ
63153033688 นายมาหามะอาพันดี ยูนุห�
63153033689 นางสาวโชติกานต� จันทร�สุวรรณ
63153033690 นายนราเศรษฐ� มณีวิทย�
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63153033691 นายวรเทพ ลีละกุล
63153033692 นางสาวสุภลักษณ� ชอบแต$ง
63153033693 นางวาทินี สาริกะพันธ�
63153033694 นายสุทธิเดช สุคนธศีลกุล
63153033695 นางสาวรุสนา พิศพรรณ
63153033696 นางสาวอภิชญา ศรีทอง
63153033697 นางสาวศศิประภาพร เรืองสุวรรณ
63153033698 นางสาวซัลวา ใจดี
63153033699 นางสาวอาโซรา มาหะมะ
63153033700 นางสาวอัจฉริยา ทศพล
63153033701 นางสาวสุนิสา รัตนพันธ�
63153033702 นายมูหะมัดริดวาน เจCะหะ
63153033703 นางสาวจันจิรา แก7วขวัญ
63153033704 นางสาวกิติมา กฤษณพันธ�
63153033705 นางสาวมาเรีย ดงมูซอ
63153033706 นางสาวสุณิสา คิดถูก
63153033707 นายเปาซี มะเก
63153033708 นางสาวจุฑารัตน� เที่ยงธรรม
63153033709 นางสาวฮานีฟะห� ดือราแม
63153033710 นางสาวป5ยพัชร� สุทธิจันทรา
63153033711 นางสาวโซฟHยา สาวี
63153033712 ว$าที่ ร.ต.ฐิติพงศ� สุกแสง
63153033713 นางณัฐพรรณ รินวงษ�
63153033714 นางสาวจิรารัตน� วิสมิตนันทน�
63153033715 นายดนุช ปลื้มประสงค�
63153033716 นายอดิพงศ� พรหมหนู
63153033717 นางสาวอัจฉราพร ดาราจิตร
63153033718 นางสาวสุไวบCะ หะยียามา
63153033719 นายภราดร กุลมณีพันธ�
63153033720 นางสาวซามีมี อาแซ

หน7า 1124 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาตรี

63153033721 นางสาวฟารีดCะ กามะ
63153033722 นางสาวบุณยานุช ปรัชญาวณิชย�
63153033723 นางสาวสุไบดา ดอเลCาะ
63153033724 นางสาวสุกัญญา ทรัพย�ศิริสกุล
63153033725 นางสาวอาภรณ� หลังยาหน$าย
63153033726 นางสาวเสาวลักษณ� แซ$ต๋ัน
63153033727 นางสาวพิมลพรรณ พิลาเดช

จํานวน 33,727 ราย

หน7า 1125 จาก 1125                 



เลขประจําตัวสอบ

63154000001 นางสาวภาวิณี เหมือนทองเส�ง

63154000002 นายอัครพล ยินเจริญ

63154000003 นางสาวอินทิรา สุวรรณม่ิง

63154000004 นายอามีน สมาแฮ

63154000005 นางสาวป%ทมา สุขรักษา

63154000006 นายคมสัน เตโชอภิวัฒนกุล

63154000007 นางสาวอัสมา บิลละเต0ะ

63154000008 นางสาวป%ณฑารีย3 เรืองแก�ว

63154000009 นางสาวชัญญาวีร3 อริยยศพงศ3

63154000010 นางสาวหยดฟ8า ราชมณี

63154000011 ว9าที่  ร.ต.ธีรเดช เกษตรสุนทร

63154000012 นางสาวณัฐินี คงสุข

63154000013 นางสาวฐิติมน ชะดารัตน3

63154000014 นางสาวทิพวรรณ เทพบุรี

63154000015 นางสาวนงลักษณ3 พิพิธสุนทรศานต3

63154000016 นางสาวปาณิศา แสงแก�ว

63154000017 นางสาววริฏฐา เทพนิมิตร

63154000018 นางสาวนัติกานต3 ตวงเกียรติ

63154000019 นายสุวิทย3 แก�วกําเนิด

63154000020 นายรพีพัฒน3 ธรรมทินนะ

63154000021 นางบุษยาภรณ3 ใสสุข

63154000022 นางสาวอุไรวรรณ จู�สวัสด์ิ

63154000023 นายยูโส0ป ชอบงาม

63154000024 นางสาวพรรณนิภา ลาภาพงศ3

63154000025 นางสาวปานทอง ธรรมศิริ

63154000026 นางสาวสินีนารถ แข9งขัน

63154000027 นางสาวจารุวรรณ วิทยพันธ3

63154000028 นางสาววรางคณา ไชยนุ�ย

63154000029 นางสาวชฎารัตน3 โลจนานันท3

63154000030 นายเขมวัฒน3 ขวัญข�าว

                     ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาโท

หน�า 1 จาก 16                   



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาโท

63154000031 นางสาวพิชญาภา เสาะซ้ิว

63154000032 นางสาวสุนิสา พลอินทร3

63154000033 นางสาวจิรพรรณ สุขเพ็ง

63154000034 นางสาวณัฐธิดา ธรรมกิรติ

63154000035 นายนุกูล อินน�อย

63154000036 นางสาวรัตนา อุสหกรรม

63154000037 นายฐานุรัตน3 ป%ญญาเอก

63154000038 นางสาวปาลิดา สุทธิชี

63154000039 นางสาวณฐ นนทิพิเชฐ

63154000040 นางสาวภาสวรรณ บุญศิริ

63154000041 นางสาวจิตจิรา รองสวัสด์ิ

63154000042 นายเอกรัฐ มัธยางกูล

63154000043 นางสาวนวพร ธนะสาร

63154000044 นางสาวจารินี วัฒนไทย

63154000045 นางสาวสุกัลยา สังข3ทอง

63154000046 นางสาวสุรีย3รัตน3 อําพันสุข

63154000047 ว9าที่ร�อยตรีสุรชัย ไชยชนะ

63154000048 นายฮาซีฟ นิกาเร็ง

63154000049 นายวรศักด์ิ สมบัติแก�ว

63154000050 นายกรีหยา อุสมา

63154000051 นางสาวสร�อยสินธ์ิ แก�วหนู

63154000052 นายปIติโชค สุภาพบุรุษ

63154000053 นางสาวอนุธิดา ชูแก�ว

63154000054 นางสาวศุณานิจ คชวงศ3

63154000055 นายไตรรัตน3 รามมาก

63154000056 นายสุรศักด์ิ ยาเด็ง

63154000057 นายประชารัก รัตนโชเต

63154000058 นางสาวนูรสัลมียะห3 อีแต

63154000059 นายอรรถพร บัวชื่น

63154000060 นางสาวอังคณา ประมลบาล

หน�า 2 จาก 16                   



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาโท

63154000061 นางสาวกมัชชา สุภาวะไตร

63154000062 นางธัญสิริ เหมโกทวีทรัพย3

63154000063 นางสาวนัสรียะห3 สะแอ

63154000064 นางสาววราภรณ3 หีดฉิม

63154000065 นายมานพ นิลรัตน3

63154000066 นางสาวปฏิมา ไพนุพงศ3

63154000067 นางสาวเขมกร คุ�มครอง

63154000068 นายจรัญ ป%จฉิมเพ็ชร

63154000069 นางสาวภัณฑิลา จันทพัฒน3

63154000070 นางสาวชาคริยา นิหะ

63154000071 นางสาวอามีนา ดอฆอมูเซ0ะ

63154000072 นางสาวธนัชญา นิลวรรณ

63154000073 นางสาวควีนนยา กิตติเวชวรกุล

63154000074 นายอดิศักด์ิ หวานใจ

63154000075 นางสาวรุสซานา หมันหลี

63154000076 นายทรรศน วัฒนสิน

63154000077 นางสาวซีตีฮายาร3 มะลีโบะ

63154000078 นางสาวศตพร อิสระ

63154000079 นางสาวชฎาทิพย3 ผ9องพรรณแข

63154000080 นางสาวกันยารัตน3 ไชยบุญ

63154000081 นายจาตุรนต3 ต้ันสกุล

63154000082 นางสาวพัชราภรณ3 ไทยช9วย

63154000083 นายธีรพล ฆังคมณี

63154000084 นางสาวนูรีมัน ดอเลาะ

63154000085 นางสาวนันทิชา ศรประสิทธ์ิ

63154000086 นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน3

63154000087 นางสาวซากียะ มอลอ

63154000088 นางสาวสุไหวย0ะ หลําแหละ

63154000089 นายสักนรินทร3 ไชยถาวร

63154000090 นายซอหมาด ใบหมาดป%นจอ

หน�า 3 จาก 16                   



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาโท

63154000091 นายธรรมธัช ปราชญาวงศ3

63154000092 นางสาวจริญ แก9นคง

63154000093 นายกรวิชญ3 ศรีสมบัติ

63154000094 นายเจนณรงค3 เหมทานนท3

63154000095 นายธนพล เทียบพุฒ

63154000096 นายณพิชญ3 จันทร3มา

63154000097 นายวีระ หนูบูรณ3

63154000098 นายสิรวิชญ3 ภักดีโชติ

63154000099 นายธนพล ซิวเลิศวงศ3

63154000100 นางสาวศุภัทรานิษฐ3 สว9างเย็น

63154000101 นายคเณศ พลเพชร

63154000102 นางสาวจิรัสม3ตชา นิลโมจน3

63154000103 นายธีรวุธ เจ้ียนต้ิว

63154000104 นางสาวอารย3ทิพา ทีสุกะ

63154000105 นางสาวกชพรรณ คุปกุลกานท3

63154000106 นางสาวอริสรา เบ็ญหมัด

63154000107 นายยุทธชัย มากผล

63154000108 นางสาวมาลาวดี ฐานิสโร

63154000109 นางสาวนันทนิตย3 โต0ะปอง

63154000110 นางสาวภัทราภรณ3 ฆังคะมะโน

63154000111 นางสาวภรณ3นภัส เดชสุด

63154000112 นางสาวฝนทิพย3 วิชัยโรจน3ภิรมย3

63154000113 นางสาวสาวิตรี กลับกลาย

63154000114 นางสาวฟูรอยดา มูลทรัพย3 

63154000115 นายอีซา ปาไหน

63154000116 นายชัยยะ มีแก�ว

63154000117 นางสาวฮูดาดีนี ดาโอ0ะ

63154000118 นายพันธวิชญ3 ปาณะศรี

63154000119 นายอับดุลเลาะห3 หะยียะพา

63154000120 นางชลีรัตน3 มเหสักขกุล

หน�า 4 จาก 16                   



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาโท

63154000121 นายสุธา โอมณี

63154000122 นางสาวเมสิณีย3 อรัญญพงษ3ไพศาล

63154000123 นางสาวชนิตสิรี โทณวณิก

63154000124 นางลลิตา จุลเถียร

63154000125 นางสาวพิมาภรณ3 แก�วสวัสด์ิ

63154000126 นางสาวซัลมา หมันเล0ะ

63154000127 นางสาวฐิติมา ชูมี

63154000128 นายเมธี จันทโร

63154000129 นางสาวต9วนมูรณีย3 ตอแก

63154000130 นางสาววิภาวี รัตนานุกูล

63154000131 นางสาวพัชรทิตา นวลละออง

63154000132 นางสาวรุ9งฤดี ลิ้มธรากุล

63154000133 นางสาวเพชรรัตน3 วิรุณศรี

63154000134 นายขจรศักด์ิ ไชยนาพงศ3

63154000135 นายพุฒิพงศ3 สนองคุณ

63154000136 นางสาวนาซนีน บากาสะแต

63154000137 นางสาวจันทมณี จ้ิวบุญชู

63154000138 นางสาวเกศณี จิตรภักดี

63154000139 นายกรกฏ เผือกผ9อง

63154000140 นางสาวนูรีย0ะ หลําขุน

63154000141 นางสาวณฐมน จันทร3มา

63154000142 นายมูซํามีน สูหลง

63154000143 นายพัชรพงศ3 เพียรดี

63154000144 นางสาวกษิตินาถ ก่ัวพานิช

63154000145 นายณัฐพัฒน3 ทองอุปการ

63154000146 นางสาวชนัดดา ภวชโลทร

63154000147 นายจักรกริช พลพงศ3

63154000148 นางสาวธันยนิษฐ3 รัตนภูมิ

63154000149 นายวุฒิชัย คงยัง

63154000150 นางปIยศิริ สุนทรนนท3 สินไชย

หน�า 5 จาก 16                   



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาโท

63154000151 นายศุภชัย อาจจีน

63154000152 นางสาวปรียนิตย3 บัวเพ็ชร3

63154000153 นางสาวเบญจวรรณ แก�วสวัสด์ิ

63154000154 ว9าที่ร.ต.ฐาปกรณ3 เหมโกทวีทรัพย3

63154000155 นางสาวปOมนัส มนัสวิน

63154000156 นางสาวดีลา เถาะ

63154000157 นายฤทธิไกร แง�เจริญกุล

63154000158 นางสาวนิพัทธา ศรีวโร

63154000159 นางสาวภัสราวรรณ ศิริพันธ3

63154000160 ว9าที่ รต.หญิงกัลยา ต้ังวงศ3ศิริกุล

63154000161 นางสาวพิริยานันท3 ช9อคง

63154000162 นายศตายุ ร9มเย็น

63154000163 นางศรีสุดา รัตนวิไล

63154000164 นางสาวธัญญา อารยะสุวรรณ

63154000165 นายศักรินทร3 เสาร3พูน

63154000166 นางสาวพิชญา สายอPอง

63154000167 นางสาวณัฏฐวิภา จิตป%ทมา

63154000168 นางสาวอภิสรา เอียดเจริญ

63154000169 นางสาววรรณฤดี วิวัชนะ

63154000170 นางสาวพนิดา แก�วชนิด

63154000171 นางสาวอมรรัตน3 ณภากูล

63154000172 นางสาวกวินทิพย3 ภูนิล

63154000173 นางสาวอามีน0ะ นาแว

63154000174 นางสาวศิริวรรณ สําอางค3

63154000175 นางสาวกันยา ศรีทวีป

63154000176 นางสาววรัญQู ขวดหรีม

63154000177 นางสาวนทสรวง แสงอรุณ

63154000178 นางสาวเนติมา บุญราศรี

63154000179 นางสาวณัฐริกา สุวรรณวงศ3

63154000180 นางสาวอรอนงค3 ปานแก�ว
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาโท

63154000181 นางปรีดาภรณ3 สิตะรุโณ

63154000182 นางสาวสุพิชฌาย3 ธรรมจินโน

63154000183 นายเอกพล คงชูช9วย

63154000184 นายบรรดิษฐ3 สินจรูณศักด์ิ

63154000185 นางสาวชุติมา สว9างภิภพ

63154000186 นายรักสกุล ชูปลอด

63154000187 นางสาวชุติมณฑน3 ทองพรม

63154000188 นางสาวสุนิสา โมสิโก

63154000189 นายสิทธิศักด์ิ รักพวก

63154000190 นางสาวบุหลัน ยุลสา

63154000191 นายณัฐวุฒิ หัสนะชัย

63154000192 นางสาวกฤติกานต3 ทองเส�ง

63154000193 นางสาวยลดา ปฐมวัฒนพงศ3

63154000194 นางสาวคริษฐา จุลภักด์ิ

63154000195 นางสาวภัสราวรรณ ศรีสว9าง

63154000196 นายกบิณฑ3 กาเจ

63154000197 นางสุภคิณี เทิดชนะกุล

63154000198 นายอนุสรณ3 ช9วยทอง

63154000199 นางสาวอรษา ศรีประดิษฐ3

63154000200 นางสาววรรณนิสา บุญไหล

63154000201 นางสาวภัทรพร พวงผกา

63154000202 นางสาวเปรมกมล ต�นครองจันทร3

63154000203 นางสาวธนันปภัค มรรคาเขต

63154000204 นางสาววรรณวิสาข3 จันทร3แก�ว

63154000205 นายกีรติ หนูนุ9ม

63154000206 นายอนุวัฒน3 พัฒนเชียร

63154000207 นางสาวปรารวี ห�องเอียด

63154000208 นายมนพัทธ์ิ พลอยป%ตตา

63154000209 นายอารักษ3 พูลศักด์ิ

63154000210 นางสาวธัญชนก ชกสุริวงค3
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63154000211 นางสาวธญพร หมาดเส็น

63154000212 นายอนุกูล เกียรติขวัญบุตร

63154000213 นางกชกร สาลิกา

63154000214 นางสาวจิตตานันทิ์ ธิติประเสริฐ

63154000215 นางสาวภารดี ตรีรานุรัตน3

63154000216 นางสาวสุทธิยา มาหาเจริญ

63154000217 นางสาวชณัญชิดา ลิ้มประเสริฐ

63154000218 นายกิตติ ขุนเจริญ

63154000219 นางสาวนุจรี ชดาการ

63154000220 นางสาวกาญจนา สงหนู

63154000221 นายพีร3รัชต3 เลขขํา

63154000222 นางสาวปISนชนนี ปISนทองพันธุ3

63154000223 นางสาว9ชุลีพร ศรีสุวรรณ

63154000224 นายชีวานนท3 ธํารงวิศว

63154000225 นายปภังกร โพธารส

63154000226 นางสาวคณัสนันท3 บางพระ

63154000227 นางสาวรุสนี โซ0ะสะอิ

63154000228 นางสาววัจนารัตน3 ชัยยัง

63154000229 นางสาวศุภกานต3 พิสิฐศุภกุล

63154000230 นายอุทัย คงนวลใย

63154000231 นายสุกรี ปายอ

63154000232 นางสาวปอแก�ว เรืองเพ็ง

63154000233 นายนนธณกฤต นวลศรี

63154000234 นางสาวกัญธนัช หอบุตร

63154000235 นางสกีณา สามะแก

63154000236 นางดรุณี อยู9พงศ3ศัลย3

63154000237 นางสาวกัญทร ยินเจริญ

63154000238 นางสาวขวัญชนก แก�วเหมือน

63154000239 นายจํานรรจ3 แสงฉํ่า

63154000240 นางสาวจิรนันท3 เตชะวัชรานนท3
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63154000241 นายธนารัตน3 ไชยโย

63154000242 นางสาวรติกานต3 สงขาว

63154000243 นางสาวเสาวลักษณ3 โกสัยยะ

63154000244 นางสาวกชกร กายรัตน3

63154000245 นางสาวศิริภา รอดเนียม

63154000246 นางสาวจิราภา สมบูรณ3

63154000247 นางสาวกูอัสราณี กูเง0าะ

63154000248 นางสาวขวัญฤทัย เสรีศรีสกุล

63154000249 นางสาวเมธาวี มานิต

63154000250 นางสาวเดือนจรัส เหล9าเจริญสุข

63154000251 นางสาวธมลวรรณ จูมิ

63154000252 นางหฤยา บินแล0ะ

63154000253 นายยับบาสร3 เส็นเด

63154000254 นายพฤฒิพงศ3 ชัยสิทธ์ิ

63154000255 นายพัทธนันท3 ลิ่มอรุณวงศ3

63154000256 นางสาวจุฑาทิพย3 แคยิหวา

63154000257 นายอนุสิทธ์ิ ชีช�าง

63154000258 นางสาวสุจิตรา ทิมลาย

63154000259 นางสาวศิรินารถ ลีนิน

63154000260 นางสาววนิดา เล9าซ้ี

63154000261 ว9าที่ ร.ต.มูบารัค เล็กเกลี้ยง

63154000262 นายอุกฤษฏ3 วิชัยยุทธ์ิ

63154000263 นางสาวพจนุตม3 แซ9เจา

63154000264 นางสาวพิมพ3ผกา แก�วดี

63154000265 นายไพฑูรย3 มีเอียด

63154000266 นางสาวศิรินภา ดอกดวง

63154000267 นายวรสรณ3 โพธ์ิขาว

63154000268 นายไกรวิชญ3 บูรณะวงค3

63154000269 นางสาวนุชนันท3 นาคเสวี

63154000270 นางสาวศินินาฎ มานะชํานิ
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63154000271 นางสาวสมฤทัย คําปาน

63154000272 นางสาวกฤษณา คุ�มรัตน3

63154000273 นางสาวรวีวรรณ จีรพงศ3

63154000274 นางสาวนิชนันท3 เบ็ญญามา

63154000275 นางฮูสนา เห็นสุเด็น

63154000276 นางสาวจิรายุ บัวทอง

63154000277 ว9าที่ร�อยตรีพงศ3ศิลปT อินทร3แป8น

63154000278 นางสาวยูสรีนา อาเทศธุรพงศ3

63154000279 นางสาวกฤษณี คงสวัสด์ิ

63154000280 นางสาวรัชนี เพ่ิมทวีทรัพย3

63154000281 นางสาวศุภลักษณ3 กาสาวพัฒร3

63154000282 นายชายชาญ ขันละมัย

63154000283 นายวสิทธ์ิ แซ9เตียว

63154000284 นางสาวรัชดา เชาวนา

63154000285 นางสาวกนกพร ปานทอง

63154000286 นายวิสุทธ์ิ วีระพันธุ3

63154000287 นางสาวพัทรนันท3 กาเลี่ยง

63154000288 นายสรวิชญ3 โกไศยกานนท3

63154000289 นางสาวกนกกาญจน3 เถาถวิล

63154000290 นางสาวณรมา วรกลั่น

63154000291 นางสาวพรชนก สุวรรณศรี

63154000292 นางสาวพัชรนันท3 ชูศรีนวล

63154000293 นางสุมณฑา กฤตยานาถ

63154000294 นายฮาซัน คอแด0ะ

63154000295 นางสาววิมลศรี จันทร3เพชร

63154000296 นายอนันต3 ศรีมุกข3

63154000297 นางสาวกัลยา ธานีรัตน3

63154000298 นายวิระศักด์ิ รองเมือง

63154000299 นายเชาวลิต ดวงดี

63154000300 นายธีรวุฒิ บุญรักษา
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63154000301 นางสาวธนัชพรณ3 บุญศรีลาภ

63154000302 นางสาวภาณินี จรุงกีรติวิมล

63154000303 นายธีรวัฒน3 อ9อนลมูล

63154000304 นางสาวสิรีมาตร จิตปาโล

63154000305 นายศิริธงชัย ชูนาคา

63154000306 นางสาวกริศา ลอยวิสุทธ์ิ

63154000307 นางสาวเยาวเรศ ลิ่มอรุณ

63154000308 นายนพรุจ หวันสู

63154000309 นางสาววันธิดา นิติศักด์ิ

63154000310 นางสาวอรพรรณ ขุนเจริญ

63154000311 นางสาวธัญกมล คะเนสม

63154000312 นางสาวอัญชนา อุดมเดช

63154000313 นางสาวพลอยธวรรณ โกมารทัต

63154000314 นางสาวศศิพิมพ3 ภิรมจิตร3

63154000315 นางสาวศศิธร แก�วใสศรี

63154000316 นางสาวสุรีรัตน3 ดํานิล

63154000317 นางวันดี เนื่องเอม

63154000318 นางสาวเสาวณีย3 แก�วมณี

63154000319 นางสาวนิธินันท3 พงษ3ศิริ

63154000320 นายยุทธชัย พงศ3สุธีนิเวศ

63154000321 นางสาวชวิศา ทองรัตน3

63154000322 นายณัฏฐวี ไข9มุกข3

63154000323 นายพิชิต อุไรรัตน3

63154000324 นายขจรพงศ3 นิ่มนวล

63154000325 นายอาริฟ ศิริวัฒน3

63154000326 นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร3

63154000327 นายฤทธิชัย หนึ่งคํามี

63154000328 นางสาวฐิติมา อรชร

63154000329 นางสาวนันทิชา บุญละเอียด

63154000330 นางสาวมาธุรี อุไรรัตน3
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63154000331 นางสาวณัฐชนา แก�วไฝ

63154000332 นายอับดุลบาซิส ยาโงะ

63154000333 นางนาดีเร0าะ ฮาแว

63154000334 นางสาววิภาวรรณ โชติแก�ว

63154000335 ว9าที่ร�อยตรีหญิงปวีณา หลวงหนิ

63154000336 นางสาวสิริกานต3 แก�วกําพฤกษ3

63154000337 นางสาวศุลีพร รองสวัสด์ิ

63154000338 นางสาวอัลวาณีย3 ยะลาแป

63154000339 นางสาวธัญชนก นวลทอง

63154000340 นางสาวนัฐริษา ลิ่มจําเริญ

63154000341 นายจักรกฤษณ3 ศรีวรรณ

63154000342 นางสาวดารักษ3 บุตรรักษ3

63154000343 นายวรกันต3 เชตวรรณ3

63154000344 นางสาวรัชฎาพร ศิริรัตน3

63154000345 นางสาวปุณิกา ช9อวิเชียร

63154000346 นางสาวมัหฟูเซาะห3 มะสาและ

63154000347 นางสาวปIยะนาถ เกตุเหมือน

63154000348 นางปนัดดา เสนรุย

63154000349 นางสาววราลักษณ3 ลิ่มกาญจนา

63154000350 นางสาวปIยะนุช มุสิกพงศ3

63154000351 นางสาวธารินี ศศิบุญยรัตน3

63154000352 นางสาวนาถลดา สระศรี

63154000353 นายรุสลี เจะอุบง

63154000354 นางสาวทิฆัมพร เขมวงศ3

63154000355 นางสาวนาถนรินทร3 ลอยลิบ

63154000356 นางสาวพัชรี ฤกษ3งานดี

63154000357 นางสาวนุชนาถ ลอยจ๋ิว

63154000358 นางสาวกมลวรรณ เกศสระ

63154000359 นางสาวอัญนูดา หลันหน0ะ

63154000360 นายอรรถพล บุญศิริ
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63154000361 นางสาวอัศนี หลีเจริญ

63154000362 นางสาวสุกัญญา มาลาวัยจันทร3

63154000363 นางสาวจตุพร เจริญพรธรรมา

63154000364 นางสาวศุภางค3 อุลมัย

63154000365 นายเมธกร นิลจันทร3

63154000366 นางสาวกาญจนาถ จงภักดี

63154000367 นางสาวสุชาดา เด็นเพชรหน�ง

63154000368 นางสาวกุWลจิรา ทองบุญ

63154000369 นางสาวซาร9าห3 หะยีแวฮามะ

63154000370 นางสาวสุภาพร วรรณา

63154000371 นางสาวปาริชาติ ศรีเกลื่อน

63154000372 นายสยาม หนูเทพ

63154000373 ว9าที่ร�อยตรีอนุชิต จินดาใจ

63154000374 นางสาวจุฑารัตน3 หมอเต0ะ

63154000375 นางสาวต9วนฮาวันตีร3 ซาฮาบุดดีน

63154000376 นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร

63154000377 นางสาวหทัยทิพย3 ฤทธ์ิเดช

63154000378 นางสาวขวัญวิชญา หนูกัน

63154000379 นางสุรีรัตน3 บุญมาศ

63154000380 นางสาวนิรมล ศรีไหม

63154000381 นางสุจิรา พรหมเนตร

63154000382 นางสาวกิตติมา เหมจินดา

63154000383 นายมูฮัมหมัดซอยฟู สะโต

63154000384 นางสาวภาภรอัณณ3 เอนก

63154000385 นายสันห3ติพร ทองชู

63154000386 นางสาวต9วนนูรฮัน กูบาหา

63154000387 นางสาวศิริรัชฏ3 เขมะศิริ

63154000388 นางสาวภัทรพร หลังยาหน9าย

63154000389 นางสาวอนุสรา สุวรรณสะอาด

63154000390 นางสาววราภรณ3 เลาหะสัมพันธพร
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63154000391 นางสาวกะตีเยาะ ครู

63154000392 นางสาวภรณ3ทิพย3 ศรีหม่ัน

63154000393 นางสาวกรรณิการ3 ลีหล�าน�อย

63154000394 นางสาวปาวีณา หลีหมัด

63154000395 นางสาวอมรประภา ชุมประทีป

63154000396 นางสาวกนกกานต3 ศรีนุ9น

63154000397 นางสาวทิพย3วรรณ อรัญดร

63154000398 นางสาวนภัค นุ�ยศรีดา

63154000399 นายณัศรุณ บินโหรน

63154000400 นางสาวทักษพร ประเศรษโฐ

63154000401 นางสาวจุฑาภรณ3 แก�วสุด

63154000402 นายธนนต3 รุ9งนิลรัตน3

63154000403 นางสาวปIยพรรณ เหมนุกูล

63154000404 นางสาวฐิติธาดา อุทัยสุริ

63154000405 นางสาวพรสวรรค3 ผู�พัฒน3

63154000406 นางสาวฉัตรสุดา โกศัยกานนท3

63154000407 นางสาวภาสุรฎี บุญเกิด

63154000408 นางสาวชวัลณัฐ ทองอุทัย

63154000409 นางสาวลัดดาวรรณ ไชยณรงค3

63154000410 นายปIยมิตร ท�วมศรี

63154000411 นางสาววรกัญณัฎฐ3 ณ พิบูลย3

63154000412 นายอภิชัจ พัฒโน

63154000413 นางสาวปาริชาติ ทองทรง

63154000414 นางสาวอุไรพร ปราบปรี

63154000415 นายชวกร ขุนเพชร

63154000416 นางฐมิตฐ3ญดา สง9าธนานนท3

63154000417 นางสุมนา โกสินธ3

63154000418 นางสาวเจนจิรา ภูษารัตนวงศ3

63154000419 นางสาวสุธีญา พรหมมาก

63154000420 นางสาวณฐกานต3 คงธรรม

หน�า 14 จาก 16                   



เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2563

ศูนย)สอบ สงขลา

ระดับปริญญาโท

63154000421 นางสาวธนฤศรา รักษ3วงศ3

63154000422 นางสาวธัญญภัทร ชํานินา

63154000423 นางสาวสร�อยกนก ศรีสวัสด์ิ

63154000424 นางสาวหิรัญยาเนตร ดิศรพงศ3

63154000425 นางสาวป%ทมาสน3 สุนทรโอวาท

63154000426 นางสาวกมลชนก บัวเนียม

63154000427 นางสาวสิรินภา กัลยา

63154000428 นายสุเมธ ไสยผอม

63154000429 นางสาวป%ญญาภรณ3 บุญเรืองขาว

63154000430 นายดุสิต จองศักด์ิ

63154000431 นางสาวพิชญา อินทฤทธ์ิ

63154000432 นางสาวธวัลรัตน3 กอบเกียรติถวิล

63154000433 นางสาวสิริกานต3 ยอดแก�ว

63154000434 นายปรณัฐ เต้ียนวล

63154000435 นายทวีชัย ช9างสลัก

63154000436 นายปริญญา ถาวโรฤทธ์ิ

63154000437 นายชยรพ จันทร3ชุม

63154000438 นางสาวกาญดา หนูทองแก�ว

63154000439 นางสาวจิราพร เผ9าเอี้ยง

63154000440 นายวีรพงค3 มะเด่ือ

63154000441 นางสาวอัญชนา อําไพ

63154000442 นายคฑาวุฒิ พรหมจันทร3

63154000443 นางสาวอภิสรา แซ9ลิ่ม

63154000444 นางสาวสาธินี ภักดีโชติ

63154000445 นางสาวฮาซานี ประพฤติสุจริต

63154000446 นางสาวจุฑาภรณ3 มีสุขศรี

63154000447 นางสาวทวิวรรณ มุทะจันทร3

63154000448 นางสาวซูวัยบะฮ3 หมาดมานัง

63154000449 นางสาวมาลี ลีหล�าน�อย

63154000450 นางสาวปIย ฉัตร หนู คง บัตร 
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เลขประจําตัวสอบ                      ช่ือ - นามสกุล
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ระดับปริญญาโท

63154000451 นายกิตติคุณ ธานีรัตน3

63154000452 นางสาวเบญจพร เส�งตุก

63154000453 นายภัทรวุฒิ อินทุเศรษฐ

63154000454 นางสาวกรรณิกา จันทวาโร

63154000455 นางสาวพิมพ3พจี ปณารัตน3

63154000456 นางสาววิยะดา ฆังคจิต

63154000457 นางสาวชมมาดา ศรีนวล

63154000458 นายปราการ จรูญสอน

63154000459 นางอารี เตะหนอน

63154000460 นางสาวชฎาภรณ3 รักษ3ศรีทอง

63154000461 นางสาวณัฐฐิตา บริบูรณ3

63154000462 นางสาวพฤกระยา พงศ3ย่ีหล�า

63154000463 นางสาวนรรฐิชา คงแก�ว

63154000464 นางสาววนัฐฐา ธัญญะอุดร

63154000465 นางสาวชนิดา รัตนชล

63154000466 นางสาวจารุวรรณ พรหมเงิน

63154000467 นายนิธิกร สิตะรุโณ

63154000468 นางสาวดวงกมล เกลี้ยงแก�ว

63154000469 นางสาวสุธารัตน3 ไกรเทพ

63154000470 นายฐนกร ศรีราม

63154000471 นายวุฒิพงษ3 มาสรักษา

63154000472 นางสาวธัญชนก บัวดํา

จํานวน 472 ราย
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