
เลขประจําตัวสอบ
62132000001 นางสาวอัสหม�ะ ดีเยาะ
62132000002 นางสาวศิรินันท� บัวฝ�าย
62132000003 นายมาฮาซัน อาแย
62132000004 นางสาวสุกัญญา จันทร�อ%อน
62132000005 นางสาวสิรินยา แก'วกลับ
62132000006 นายอัมรี อาหลี
62132000007 นายพฤฒิชัย เอียดรอด
62132000008 นางสาวศิริรัตน� รัตนารมย�
62132000009 นายธีรัตม� แก'วชนิด
62132000010 นางสาวนริศรา ดาวมณี
62132000011 นายรุสลัน อาแวดอแด
62132000012 นายกรเอก ลายทิพย�
62132000013 นายอรรถสิทธ� สาวะดี
62132000014 นางสาวนูรีซา ดะอาเซ็ง
62132000015 นายมูฮัมหมัดสาริฟ ดือเร�ะ
62132000016 นางสาวสิริมา นิลพันธ�
62132000017 นายกิตติวัฒน� กะโด
62132000018 นางสาวพาขวัญ จินนาคุณ
62132000019 นางสาวสุกัญญา อินทร�สุทธ์ิ
62132000020 นางสาวจาวรี มณีศร
62132000021 นางสาวอัญชลีรัตน� ขุนเด่ือ
62132000022 นางสาวศิริพร ป>นคํา
62132000023 นางสาวพรรณพร ฉัตรทันต�
62132000024 นางสาวซูไรดา เจะสะแม
62132000025 นางสาวศริญญา โพธิโสดา
62132000026 นางสาวอลิตา ดาโหะ
62132000027 นางสาวดรุณี เก้ือดากร
62132000028 นางสาวนิโลบล ลิ่มบริบูรณ�
62132000029 นายไพโรจน� หนูนวล
62132000030 นายมนูญ ราชกิจจา
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62132000031 นายมนต�ณัฐ เจียมตระกูล
62132000032 นายอัครพล สิทธิดา
62132000033 นางสาวประวีณา รัตนพันธ�
62132000034 นางชัชฎา แป�นจุลสี
62132000035 นางสาวกอรีเย�าะ สาเหาะ
62132000036 นายจามิกร จิโรภาส
62132000037 นางวิมุกตา เฒ%าแก'ว
62132000038 นายปฏิวัติ คําแก'ว
62132000039 นางสาวกัลยาณี ทองพุ%ม
62132000040 นางสาวธนัญญา บุญสาร
62132000041 นายอภิชาติ ขวัญศรีสุทธ์ิ
62132000042 นางสาวนูรีดา ดอเลาะ
62132000043 นางสาวศิวาพร คงไขย
62132000044 นางสาวณัฐริกา เกตุมณี
62132000045 นางสาวรัศมี เส็นหลํา
62132000046 นายเพ่ิมโชค เอียดสุขผล
62132000047 นางสาววารีซะห� โต�ะมะ
62132000048 นางสาวมณีรัตน� เดชอะรัญ
62132000049 นางสาวชบา บุญมณี
62132000050 นางสาวนิภาพร ทองบุญจันโท
62132000051 นางสาวสินีนาถ น'อยมูสิก
62132000052 นางสาวมาลินี ศรีสุวรรณ�
62132000053 นายนิรุช ละอองเทพ
62132000054 นางสาวสุวรรณา แก'วเก้ือกุล
62132000055 นายจักรพงศ� ช%อป>Iน
62132000056 นางสาววิภาวรรณ ศิริภักดี
62132000057 นางสาวอุบลรัตน� นุ'ยแก'ว
62132000058 นายมูฮัมหมัดนัซรี เด็ง
62132000059 นางสาวสุนิสา ตุกังหัน
62132000060 นางสาวซูซีลา บือซา
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62132000061 นางสาวยารีนา อารีหมาน
62132000062 นายทรงธรรม� ทองปาน
62132000063 นายอิบรอฮีม ดอสอลี
62132000064 นางสาวต%วนฟาดีลา สาเหะสาและ
62132000065 นางสาวกนกวรรณ สินทรัพย�
62132000066 นางสาวพรรษชนม� แก'วขอมดี
62132000067 นางสาวซารีฟะห� แวโต
62132000068 นายอนุกรณ� แผ%เผื่อ
62132000069 นางสาวซูไบกะห� ปูเตะ
62132000070 นายไฟซอล ยูโซะ
62132000071 นางอมรรัตน� เพ็งผอม
62132000072 นางสาววิลาวรรณ พรมบุญแก'ว
62132000073 นางสาวอาอีเสาะ แวนะไล
62132000074 นางสาวกาญจนา แซ%เลี่ยง
62132000075 นายวิรัญ มะ
62132000076 นายปรมัตถ� ถาวรจิตร
62132000077 นางสาวหนึ่งฤทัย ช%วยราชการ
62132000078 นายศราวุฒิ แปงทอน
62132000079 นางสาวปรินดา โยมเมือง
62132000080 นายซีลกอร�นัยน� เจะโซะ
62132000081 นางรัตติกาล สวนแก'ว
62132000082 นางสาวกันทิมา พรหมจรรย�
62132000083 นางสาวอรรษดี จันทร�เพ็ญ
62132000084 นายมาโซ ซอแนะ
62132000085 นายตาห�ฟLส ตาเยะ
62132000086 นางสาวสุวนันท� ดอกรักษ�
62132000087 นางสาวอารียา ทองคํา
62132000088 นางสาวสมหฤทัย หมิยิ
62132000089 นายนัศรุล เจ�ะซู
62132000090 นางสาวมีนา จะเกร็ง
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62132000091 นายศิวกร หมายพรหม
62132000092 นางสาววณิชชา ชุมแสง
62132000093 นางสาวรูสมานิง กาแน
62132000094 นางสาวพัสตราภรณ� คชเก้ือ
62132000095 นางสาวจุฑารัตน� ปานเลน'อย
62132000096 นายไทคม ไชยณรงค�
62132000097 นางสาวอภิชญา ปานนุ%ม
62132000098 นางสาวแวนูรไลห�ล%า แวเย็ง
62132000099 นางสาวโสริญา เกิดแก'ว
62132000100 นางสาวธมลวรรณ พรหมตรัง
62132000101 นางสาวจุฑาภรณ� ปงป>ญญายืน
62132000102 นายฐิติภัทร นองเนือง
62132000103 นางสาวซูฟLดา แกมะ
62132000104 นายธนกฤต ภิรมย�
62132000105 นางนูรียะฮ� เจ�ะดู
62132000106 นางสาวอาชวีย� กังสังข�
62132000107 นางสาวกรกนก เอี้ยวเล็ก
62132000108 นางสาวมลิวัลย� โพชสาลี
62132000109 นายพีรพงศ� บัวอ%อน
62132000110 นางสาวกุลสินี เหล็บเลิศ
62132000111 นางสาวสโรชา ศรีขวัญ
62132000112 นางปาตีเม�าะ เจะลง
62132000113 นางสาวนูรีนา ตามาต
62132000114 นายอรรถพล ประธรรม
62132000115 นางสาวตูแวรอปLอ�ะ ลอมะ
62132000116 นางสาวอรยา เกษมทรง
62132000117 นางสาววิยะดา โต�ะดาม
62132000118 นางสาวอรอุมา ไชยแสงศรี
62132000119 นายภานุมาศ สุดาหวัง
62132000120 นางวัลลิภา โพธ์ิทอง
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62132000121 นายพงศกร จันทรพัฒน�
62132000122 นางสาวดาริสา แอหลัง
62132000123 นางสาวเนาวลักษณ� สินทอง
62132000124 นายธานี ทองแท%น
62132000125 นายอาฟL เจะปูเตะ
62132000126 นางสาวนิภาพร ชอุ%มพันธ�
62132000127 นางสาววีรนุช สาและ
62132000128 นางสาวอรัญญา หนูโยม
62132000129 นางสาวมินตรา เอี่ยมสอาด
62132000130 นางสาวชัญญานุช ลิ่มประดิษฐ�
62132000131 นายจรูญ อัซฮา
62132000132 นายมะสุกรี มะแน
62132000133 นางสาวภัทรมล ไชยแก'ว
62132000134 นายสุชล ทองเรือง
62132000135 นางสาวกนกวรรณ แก'วมาก
62132000136 นางชลาวดี ชมเชย
62132000137 นางจุฑาพร ดําประเสริฐ
62132000138 นางสาวกัลมีรา เจะแว
62132000139 นางสาวเสาวลักษณ� หนูด'วง
62132000140 นางสาวนิภาพร สงช%วย
62132000141 นางสาวยาสมีน ตายาลา
62132000142 นางสาวณัฐธิดา ยุทธไชย
62132000143 นางสาวพาตีเม�าะ หะยีสะมะแอ
62132000144 นางสาวอารีรัตน� บุญศิริ
62132000145 นายวรวิทย� บุตรมาตา
62132000146 นางสาวปาริชาต เพชรเก้ือ
62132000147 นายกรวิชญ� กาละ
62132000148 นางสาวนูรไอซัส มะดีเยาะ
62132000149 นายเอนก ทองพรม
62132000150 นายศุภณัฐ วัฒนกุล
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62132000151 นางสาวโซเฟLย มามะ
62132000152 นายธีรยุทธ� แซ%ภู%
62132000153 นายกรกช ทวีทรัพย�
62132000154 นางสาวฐิติมา ขําเนี่ยว
62132000155 นายชัยยุทธ� แก'วแสงเรือง
62132000156 นางสาวปาจรีย� ศรีสมทรง
62132000157 นางสาวสุทธิดา หมัดหลง
62132000158 นางสาววิไลวรรณ ขุนทอง
62132000159 นายจาฏNพจน� อินทร�แป�น
62132000160 นายสันติ อินทะสะโร
62132000161 นางสาวอนุศรา ดําทองแก'ว
62132000162 นางสาววราภรณ� เพชรวิบูลย�
62132000163 นางสาวอารเบีย โต�ะหมาด
62132000164 นางสาวมีเนาะ ดูดิง
62132000165 นางสาวซูไรนี สะมะแอ
62132000166 นางสาวติณฌฎา วิเศษสุข
62132000167 นายรัฐสภา มาสง
62132000168 นางสาวแก'วตา พูลจิตร
62132000169 นางสาวพัชรินทร� สอนแก'ว
62132000170 นางสาวซาวาตี มะดีเยาะ
62132000171 นางสาวสุภาณี เพชร�ทองเกลี้ยง
62132000172 นายเจ�ะซาวาวี บินเจ�ะแว
62132000173 นางสาวปทุมพร หนูเกตุ
62132000174 นายฐาปนพงษ� เนียมรัตน�
62132000175 นายบดินทร อินแพง
62132000176 นางสาวกุลจิรา สวามิชัย
62132000177 นางสาวนูรีน%า กูบกระบี่
62132000178 นางสาวณิชกานต� ศรีสายะ
62132000179 นางสาวอาริณี สามะอาลี
62132000180 นางสาวณัฏฐ�ชัญญา รุ%งเรืองรัตน�
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62132000181 นางสาวพิชญ�สินี ห'องแก'ว
62132000182 นายปฐวี ปรีชา
62132000183 นางสาวสุไฮดา อาบู
62132000184 นางสาวสุดารัตน� หนูอุไร
62132000185 นายศิกวัส คงเอียง
62132000186 นายอภินันท� ศรีทัย
62132000187 นายจํานงค� ผลึกเพชร
62132000188 นายอาซือมินฮ� แลแร
62132000189 นายยูลกีฟลี กูเตะ
62132000190 นายสราวุธ อาแว
62132000191 นางสาวประภัสสร จันทภาโส
62132000192 นางสาวฟPรดาวส� สาและ
62132000193 นางสาวศุภมาส พ่ึงศาสตร�
62132000194 นางสาวชุติมา ประทุมสุวรรณ
62132000195 นางสาวกนกวรรณ เทพชนะ
62132000196 นางสาววิภาวรรณ ศรีเมือง
62132000197 นางสาวกัลยา เตะหมัดหมะ
62132000198 นางสาวธนัชชา พ%วงพี
62132000199 นายอนุรักษ� ทองเด็จ
62132000200 นางสาวทิพย�รัตน� ป�องกงลาด
62132000201 นางสาววรรณภา บุญเสริม
62132000202 นายพีรวิชญ� ห'วยห'อง
62132000203 นายอดิศักด์ิ หมัดหลี
62132000204 นางสาวทานิดา บิลยีหมาน
62132000205 นางสาวบุษพันธ� ครุพงศ�สิริ
62132000206 นางสาวฮัสเมาะ โด
62132000207 นายสุขสันต� สงบุญ
62132000208 นายทนงชัย ย้ิมวัลย�
62132000209 นางสาวจุฑารัตน� ลัภบุญ
62132000210 นางฤดีมาศ สุวรรณโล
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62132000211 นายวุฒิเมธี ไมตรีจร
62132000212 นายไซยีดี เจ�ะฮะ
62132000213 นางสาวรูสลีนา สะอิ
62132000214 นายแวอาดัม แวหะยี
62132000215 นายอวิรุทธ� พิศาลวัชรินทร�
62132000216 นายพชรพล มะลิขาว
62132000217 นายอาดือนัง แวกาจิ
62132000218 นายสหรัฐ วงศ�สัมพันธ�
62132000219 นายณรงค�ชัย รักนุ'ย
62132000220 นางสาวรมิดา พรหมรักษ�
62132000221 นางสาวพรรณภา ณ ภิบาล
62132000222 นางสาวนุชนันท� ชูแก'ว
62132000223 นายทวิช ยอดแก'ว
62132000224 นายอาจณรงค� หนูขุ'ย
62132000225 นางสาวสริตา เวชสิทธ์ิ
62132000226 นายจตุรงค� ไชยพรรณ
62132000227 นายศักด์ิดา ยอดวิทย�
62132000228 นายไซฟูซามาน ยูโซ�ะ
62132000229 นางสาวนัฐพร อร%ามเรือง
62132000230 นายวาเลนท� บัวดํา
62132000231 นายเอกชัย สองนาม
62132000232 นายสุจินดา ชุมแก'ว
62132000233 นางจันทิพย� สวัสดิมงคล
62132000234 นางสาวณัชชนม� แก'วประกอบ
62132000235 นางสาวทัศนีย� นกแก'ว
62132000236 นางสาวกาญจนา หลังจิ
62132000237 นางสาวธิราพร ช%วยดวง
62132000238 นายฐาป>ตย� แก'วทอง
62132000239 นางสาวสุประวีณ� ทองเอียด
62132000240 นางสาวจันทิมา ทองสุข
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62132000241 นางสาวสูรีนา สาและ
62132000242 นายฐิตินันท� บุญหลง
62132000243 นางสาวรัชดาภรณ� คงทอง
62132000244 นางสาวนูรีดา ดีวาเด
62132000245 นายเพียงไพฑูรย� สาสุธรรม
62132000246 นางสาวเปมิกา ศรีนวล
62132000247 นายภูวดล พรศรี
62132000248 นางสาวฟาซีรา เบญจสาร
62132000249 นายอาลาวี กุญชรยาคง
62132000250 นายทิวา รักษาชนม�
62132000251 นายเจษฎา พุทธกูล
62132000252 นายภาคภูมิ ใจสมุทร
62132000253 นายอัมมาร� โต�ะมามง
62132000254 นายมงคล เพ็ชรโชค
62132000255 นางสาวขวัญตา มณีน'อย
62132000256 นายอนันตชัย รัตนโกสม
62132000257 นางสาววิจิตรา อินทรวงศ�
62132000258 นายฉัตรชัย วิสุทธิชาติธาดา
62132000259 นางซวายบะห� กิติชัย
62132000260 นายวีระพงศ� ขุนฤทธ์ิสง
62132000261 นางสาวรุจีรัตน� วัชฤทธ์ิ
62132000262 นางเสาวลักษณ� สารดิษฐ�
62132000263 นางปวันรัตน� ชูสังกิจ
62132000264 นางสาวชลธิชา หนูนวล
62132000265 นางสาวโสรายา สมาแอ
62132000266 นายพีรภพ บัวแก'ว
62132000267 นายธนนนท� เสียงหวาน
62132000268 นางสาวสาปLยะ สะมะแอ
62132000269 นายพงศธร หนูช%วย
62132000270 นางสาวสุทธิดา บุญรอด
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62132000271 นางสาวกรรณิการ� แสงอรุณ
62132000272 นายอามัน ดอเล�าะ
62132000273 นางสาวหทัยทิพย� บุญสร'าง
62132000274 นางสาวอามีนา ดือรอนิง
62132000275 นางสาวอรสา อิสโร
62132000276 นายนทีธร ชูฉิมนะ
62132000277 นางสาวทิพย�ฤดี จันสุกสี
62132000278 นางสาวเสาวลักษณ� ชูเมือง
62132000279 นางสาวธัญญาณี พิมพาศ
62132000280 นางสาวอรพินท� ศรีบุญคง
62132000281 นายชาญณรงค� มิตสุวรรณ
62132000282 นายพิชัยภัทร ใหม%แดง
62132000283 นางสาวพัชรี เพ็งอินทร�
62132000284 นายธนเดช กุลพัทธ�สร
62132000285 นายมะซายูตี ยูนุ
62132000286 นางสาวรวีวรรณ สามัญ
62132000287 นางสาวแพรภิรมย� แดงแก'ว
62132000288 นางสาวช%อผกา ภักดี
62132000289 นางสาวศิริลักษณ� มากนวล
62132000290 นายคําผล มีเสน
62132000291 นางมยุรา ส%องเมืองสุข
62132000292 นางสาวนันทิยา ขุนกาญ
62132000293 นางสาวอาริษา สําเร
62132000294 นายศุภสวัสด์ิ ศักด์ิสวัสด์ิ
62132000295 นายจิรวัฒน� พรหมสุวรรณ�
62132000296 นางสาวชนากาญจน� บัวอ%อน
62132000297 นายศุภโชค ชูแก'ว
62132000298 นางสาวอรพรรณ บุญพรัด
62132000299 นายเนติธร พิชิตแสนยากร
62132000300 นางสาววิชุดา หลําหัส
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62132000301 นายสุทธิพงศ� ศรเดช
62132000302 นางสาวหงส�ระวี ศิริมงคล
62132000303 นางสาวอมรรัตน� บัวงาม
62132000304 นางสาวนันท�นลิน หะยะ
62132000305 นายสิทธิพงค� สมทรง
62132000306 นางสาวสุธาทิพย� วารีกุล
62132000307 นางวิภาวรรณ แก'วสุณี
62132000308 นายโมหัมมัดไฟศอล ตะเย�าะ
62132000309 นายกอบกิจ อารีบําบัด
62132000310 นางนูรฮูดา การาหมัด
62132000311 นางสาวณัฐรดี ศรประสิทธ์ิ
62132000312 นางสาวชุดาพร หมาดเส็ม
62132000313 นายสถาบัน ทองเจือ
62132000314 นางสาวภัทรศยา ชนะสิทธ์ิ
62132000315 นายแวรุสดี หามะ
62132000316 นางสาวศวิตา มากมณี
62132000317 นางสาวเรวดี นวลจริง
62132000318 นางสาวกฤษณา แก'วมาก
62132000319 นางสาวนริศรา สุขสด
62132000320 นางสาวมัลลิกา รักจันทร�
62132000321 นางสาวนูรฮายาตี มะแอ
62132000322 นางสาวศุภลักษณ� บุญชู
62132000323 นางสาวบุษราคัม ยังดี
62132000324 นางสาวอภิชญา สวัสด์ิ
62132000325 นางสาวจิตรสินี มุสิกโร
62132000326 นางสาวถนอมวงศ� รัตนวิจิตร
62132000327 นางสาวพรชนันท� สอเหลบ
62132000328 นางสาวสุพีรียะห� มะแซ
62132000329 นางสาวคอตีย�ะ กิจประมงกุล
62132000330 นายโสพล ปานบัว
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62132000331 นายไพรัตน� บุญมาศ
62132000332 นายณัฐพร ความสุข
62132000333 นางสาวสุภาวดี หนูรอด
62132000334 นางภวรัญชน� ลักษณะพริ้ม
62132000335 นางสาวเจนจิรา เพชร�รอด
62132000336 นายอุสมัน สามะแม
62132000337 นางสาวอารีรัตน� แซ%หลี
62132000338 นางสาวรอฮานิง อาแซ
62132000339 นางสาวซารีฟะห� ประดู%
62132000340 นางสาวณัฐพัชร� ศัทโธ
62132000341 นายจตุรงค� รอดเซ็น
62132000342 นางสาวยามีลา เปาะแม
62132000343 นางสาวนุรฮายาตี สามะ
62132000344 นางสาววิลาวรรณ� หมัดหมาน
62132000345 นางสาวสุดารัตน� ยันพะโยม
62132000346 นายอาดัม มามะ
62132000347 นายขจิตศักด์ิ พันนา
62132000348 นายวิรัช แก'วมณี
62132000349 นายธีรยุทธ เสลา
62132000350 นางสาวสุดาวัลย� แซ%ตัน
62132000351 นายวงศกร จันทพิมล
62132000352 นางสาวอมรรัตน� พลประเสริฐ
62132000353 นางสาวนิศารัตน� ปPยะพงค�
62132000354 นายมูฮําหมัดซอบรี เจะหลง
62132000355 นางสาวนรูหม�ะ โต�ะวอ
62132000356 นางสาวสุวนันท� คงตุก
62132000357 นางสาวทิพยรัตน� สุขศรี
62132000358 นายวิริทธ�พล บุญช%วย
62132000359 นางมัสยา จันทมณี
62132000360 นายธีรเจต สะอีล
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62132000361 นายรัฐศักด์ิ อ'องหว%าง
62132000362 นางสาวณศดา ถาวรสุข
62132000363 นายเกริกฤทธ์ิ จงธรรมม่ัง
62132000364 นายวีรภัทร แก'วคงศรี
62132000365 นายอรรณพ ทิมจันทร�
62132000366 นางสาวเบญจมาศ ชูจันทร�
62132000367 นายกิตติพงศ� วรรณชิต
62132000368 นางสาวสุทธิดา ศรีสอาด
62132000369 นางสาวอามีนา หลงแดวา
62132000370 นางศิริญา จันทร�แสะ
62132000371 นางสาวยามีละห� มะมิง
62132000372 นางสาวรอปLซะห� ไมบูรา
62132000373 นางสาวเกวลิน ประมล
62132000374 นางสาวเอนีเซีย นิปะสิกิ
62132000375 นางสาวนันทิกานต� พรรณยี
62132000376 นายพงศ�ภัค รัตนช%วย
62132000377 นางสาวสุนัจนันท� หรีรักษ�
62132000378 นายเอกพงศ� ย้ิมกล่ํา
62132000379 นายอานนท� ดุกหลิ่ม
62132000380 นางสาวภัชยา ปะติสุวรรณ�
62132000381 นางวิไลลักษณ� ลั่นสิน
62132000382 นางสาวจินต�จุฑา จันทอง
62132000383 นายอิสมาแอ วาหลง
62132000384 นางสาวอัชราพร ใจกล'า
62132000385 นางสาวชญานิศ ชุมพุฒ
62132000386 นางสาวกนกอร เยาผู%
62132000387 นางสาวกัญญาณัฐ ช%วงชน
62132000388 นางสาวเยาวภา พรหมสุข
62132000389 นางสาวสาลูมา หนิจิบุลัด
62132000390 นางสาวทิพวัลย� เรืองหนู
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62132000391 นายทวัฒชัย ขุนเด่ือ
62132000392 นางสาวกนกวรรณ ขุนแก'ว
62132000393 นางสาวสุธิดา ก'งเส'ง
62132000394 นางสาวปริยานุช บุญโย
62132000395 นายณ รงศ�กร เพ็ชร�พันธ�
62132000396 นายมนัสวี เพ่ิมแก'ว
62132000397 นายอภิสิทธ์ิ ช%วยยก
62132000398 นางสาวสุริศา เพ็ญจันทร�
62132000399 นางสาวเจนจิรา แก'วโชติ
62132000400 นายอนุรักษ� พานทอง
62132000401 นางสาวฮาลีเม�าะ มะแสะ
62132000402 นางสาวชิดชนก นาคมนต�
62132000403 นางสาวมาดีน�ะ หวังดี
62132000404 นางสาวสุจิตรา ส'มหวาน
62132000405 นางสาวอังศนา บุญยะจันทร�
62132000406 นางสาวสุพรรษา ตาพรม
62132000407 นางสาวมาเรียม หมาดจามัง
62132000408 นางสาวพัชรี เพ็ชรแก'ว
62132000409 นางสาวนูรือมา เย็ง
62132000410 นายนฤพนธ� ชอบแต%ง
62132000411 นางสาวหนึ่งสตรี บุญส%ง
62132000412 นายอับดุลการิม ปาลายา
62132000413 นางสาวจุไรภรณ� จรงค�หนู
62132000414 นางสาวดวงดี ธุระกิจ
62132000415 นางสาวกรองแก'ว ช%วยทอง
62132000416 นางสาววิสาพร เทพบุรี
62132000417 นางสาวศินันญา ประสิทธ์ิศรี
62132000418 นางสาวโรซนานี แวดอเลาะ
62132000419 นายศรศักด์ิ กว'างนก
62132000420 นางสาววันวิสาข� รัตนะ
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62132000421 นายฮาซัน มะแดเฮาะ
62132000422 นางสาวรัตนา สุขม่ิง
62132000423 นางสาวประภาพร สุวรรณลอยล%อง
62132000424 นางสาวศิรินทิพย� คงทอง
62132000425 นายมะยูโซะ สุหลง
62132000426 นางสาวสุไรยา สุหลง
62132000427 นางสาวรัตนาวดี ศุกร�เพ็ง
62132000428 นางสาวอัจฉรา สุขบัวแก'ว
62132000429 นายทัศไนย วีระพันธ�
62132000430 นางสาวอามีเน�าะ เจ�ะยอ
62132000431 นายสุรศักด์ิ แซ%แต'
62132000432 นางสาวอัจฉราวรรณ ไชยยาว
62132000433 นางสาวกันตินันท� จันทร�เพชร
62132000434 นางสาวพรชิตา สุวรรณกิจ
62132000435 นายวรุตม� เลิศบุษศราคาม
62132000436 นางสาวพัชทิยา ตะเคียนทอง
62132000437 นางสาวนิซารีนา แวยะโกะ
62132000438 นางสาวลดาวัลย� คุ'มแก'วกาญจน�
62132000439 นางสาวพวงแก'ว พรรณราย
62132000440 นายปPยวัฒน� สังข�ทอง
62132000441 นางสาวกัลยา อาดํา
62132000442 นางสาวเยาวลักษณ� โคพิชัย
62132000443 นางสาวอรวรรณ คู%มณี
62132000444 นางสาวสุนันทา รักรัษฎา
62132000445 นางสาวปPยธิดา ทันทโร
62132000446 นางสาวณัฐกุล ศรีสุข
62132000447 นางสาวอัซรานี เจะมาริกัน
62132000448 นางสาวนูร%อนี หมัดปลอด
62132000449 นายอนุสรณ� จันทร�ศรี
62132000450 นางสาวนันทิกานต� ส%องแสงรักษ�
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62132000451 นางนีสา กุมวาปL
62132000452 นายธนากร งามใจ
62132000453 นายวรณัฎฐ� คงรอด
62132000454 นางสาวซูลเรียตี ดาโอะ
62132000455 นางสาวมาเรียม เจะมะ
62132000456 นางสาวสกาวรัตน� ศรีวรรธนชาติ
62132000457 นางสาวมัณฑนา สันหลี
62132000458 นายอภิมุข ไชยสุวรรณ
62132000459 นายธวัชชัย ฤทธ์ิรัตน�
62132000460 นางสาวอลิษา ลายู
62132000461 นางสาวสุพนิดา ดาโอะ
62132000462 นางสาวอซียะห� แวอุมา
62132000463 นางสาววรรณรัตน� เมืองทอง
62132000464 นางสาวมนัสชนก ไชยน'อย
62132000465 นางอาอีเสาะ จิจ%าย
62132000466 นางสาวภัทราภรณ� ตุลยนิษก�
62132000467 นางสาวป>จใจ ไชยทองสุข
62132000468 นางสาวจิรกาล จีบโจง
62132000469 นางสาวอัญญา มาเส
62132000470 นางสมายะ สูกาเกาะ
62132000471 นางสาวนราภรณ� ศรีสุรางค�
62132000472 นายประจักษ� ชาสุวรรณ
62132000473 นางสาวกนกวรรณ วิรุณสาร
62132000474 นางสาวณัฎฐณิชา เจ�ะเลาะ
62132000475 นางสาวธีรานุช ศรีไชย
62132000476 นางสาวซอฟLยะห� กะลูแป
62132000477 นางยุวธิดา เดชชู
62132000478 นายกิตติศักด์ิ อินทรพันธ�
62132000479 นางสาวมาวิณี คงปาน
62132000480 นางสาววรรณพร พรมบุญแก'ว
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62132000481 นายชัยวัฒน� พรหมทอง
62132000482 นางสาวจันจิรา ชูอักษร
62132000483 นางสาวปนัสยา มูณี
62132000484 นางสาวมาซือกะห� ละแม็ง
62132000485 นางสาวกรรณิการ� เภรีวิก
62132000486 นางวรรณา ทองสุข
62132000487 นางสาวมาริยา ศรีสมานุวัตร
62132000488 นายมุคลิษ ตาเล�ะ
62132000489 นางสาวมุซิรา ยะลา
62132000490 นางสาวอนุษรา อณุศาล
62132000491 นางสาวชลธิชา ก�กใหญ%
62132000492 นางสาวกรภัทร� วิสมิตะนันท�
62132000493 นายณรงค�เมธ เกตุเขียว
62132000494 นางสาววิภาดา ดํารงค�เกียรติ
62132000495 นายอิสมาแอ อภิบาลแบ
62132000496 นายเอื้ออังกูร บุญฤทธ์ิ
62132000497 นางสาวจารินี แดงเปRนเดิม
62132000498 นางสาวไอลลดา สุกหอม
62132000499 นายพิชาภพ จันทร�สะระ
62132000500 นายรัตนกร สาเมาะ
62132000501 นางสาวทัศนีย� ทาคําเกิด
62132000502 นางสาวสรารัตน� คํานุชนารถ
62132000503 นางสาวอนงลักษณ� วงศ�อุทัย
62132000504 นางสาวอรวรรณ ผาลีจันทร�
62132000505 นายมัรซูกีย� มะเตะ
62132000506 นางสาวณิชา ยามาเจริญ
62132000507 นางจินดาวรรณ บุญประกอบ
62132000508 นางสาวสรสิชา ศรีพลอย
62132000509 นายจักศณา จันทร�เส'ง
62132000510 นางสาวแวรุสนานี สะดี
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62132000511 นายรัชนาท พรหมโหร
62132000512 นางสาวอังคณา สุวรรคีรี
62132000513 นางสาวมารีเยาะ สาแม
62132000514 นายพงษ�ศักด์ิ ถึงมุสิก
62132000515 นางสาวอัชฎา อาจสัญจร
62132000516 นางสาวสุกัลยา ใจสมุทร
62132000517 นางสาวประภาพร พุทธิระ
62132000518 นางสาวจันทิมา มณีกรอง
62132000519 นางสาวกมลชนก อินทณรงค�
62132000520 นายธีร�วริศ ทองอําพล
62132000521 นางสาวอัษนา หมัดปลอด
62132000522 นางสาวเจ�ะมูยี สาและ
62132000523 นางสาวศศิพิมพ� เมืองแก'ว
62132000524 นางสาวนาวาตี เจ�ะโซ�ะ
62132000525 นางสาวลักขณา ชุมวิโรจน�
62132000526 นางสาวธัญสมร นวนอินทร�
62132000527 นางสาวรุสนีตา กาแน
62132000528 นายเรวัต ชีวนิชพันธ�
62132000529 นายฮานี มะสาแม
62132000530 นางสาวมารียะห� หวังจิ
62132000531 นางสาวสกุลนุช ศรพรหม
62132000532 นางสาวเปรมมิกา ไชยวงศ�
62132000533 นายวุฒิชัย แก'วประสิทธ์ิ
62132000534 นางสาวจรรจิรา ไชยนวล
62132000535 นางสาวต'องกมล วงศ�แพทย�
62132000536 นางสาวธิดารัตน� รัตนพันธ�
62132000537 นายสุรพงศ� วงษ�ไพศาล
62132000538 นางสาวซีตีคอดีเยาะย� สาราบรรณ�
62132000539 นางสาวกูฟPตเราะห� เงาะมะเจะ
62132000540 นายศุภกร พุทธแสง
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62132000541 นายสหรัฐ โทบุรี
62132000542 นางสาวสมฤดี แสงอรุณ
62132000543 นายอภิเดช ปริมณฑล
62132000544 นางสาวศิริธร ส%องแก'ว
62132000545 นางสาวลัดดา เตียบประโคน
62132000546 นายกิตติชัย ศรีนุไพ
62132000547 นางสาวจันทนาพร สีดอกบวบ
62132000548 นางสาวสุไมยาห� ฤทธ์ิโต
62132000549 นางสาวรัชฎาวัลย� ไชยถาวร
62132000550 นายธนิศ ยะลา
62132000551 นางสาวบุณยาพร ม%วงสุวรรณ
62132000552 นางสาวชลิดา ย้ิมยก
62132000553 นางสาวอากีล%า กูยาหยา
62132000554 นางสาวน้ํามนต� ทองนาคพันธุ�
62132000555 นางสาวภวยา พรหมอินทร�
62132000556 นายแวมะรีเปRง แวสุหลง
62132000557 นายปรีชา คํามณี
62132000558 นายนพดล ช%วยพิชัย
62132000559 นายปPยวัฒน� ศรีกลับ
62132000560 นางสาวซีตีฟาตีเมาะ สาเมาะ
62132000561 นายณัฐวุฒิ หนูอิ่ม
62132000562 นางสาวนฤมล สุวรรณคง
62132000563 นางสาวสุนิษา พรามมณีโชติ
62132000564 นางสาวขวัญกมล คงฤทธ์ิ
62132000565 นางสาวบัญฑิตา สง%าบ'านโคก
62132000566 นางสาวดวงกมล ท%าจีน
62132000567 นางสาวยามีล�ะ รามันบากา
62132000568 นายเฉลิมพล อินทรสกุล
62132000569 นางสาวอณีซา สะอะ
62132000570 นางสาวเนตรนภา ต'นวงศ�
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62132000571 นายนิพิฐ สุรัติศักด์ิ
62132000572 นายพิสิษฐ� ทวีสุขกาญจน�
62132000573 นางสาวกิตตีญา สันโต�ะโส�ป
62132000574 นางสาวนันทิศา ปลอดขํา
62132000575 นายปPติพงศ� ทองเรือง
62132000576 นายชาญณรงค� แก'วจํารัส
62132000577 นายวีรยุทธ โสภาพงค�
62132000578 นายกฤษดา คงเจือ
62132000579 นางสาวธนิศา แสงมณี
62132000580 นางสาวอาริยา เบ็ญอาหลี
62132000581 นายธนชาติ สุวรรณโชติ
62132000582 นายณรงค�ศักด์ิ แก'วพลอย
62132000583 นายพัฒน�พงศ� ชุมทอง
62132000584 นางสาวธารารัตน� รัตนเรืองสี
62132000585 นางสาวฮามีละ มุสิกสิน
62132000586 นายพีรพัฒน� ทองเพ็ชร
62132000587 นางสาวนิตยา ไชยหม่ัน
62132000588 นายปรินทร ถ่ินปะเหลียน
62132000589 นางสาวอารีนา นิยมเดชา
62132000590 นางสาวซากีนะฮ� อะมิยะ
62132000591 นางสาวอาชียะห� สบูบก
62132000592 นางสาวซัรวา มาหะมะ
62132000593 นางสาวจิราภา จํานงค�
62132000594 นางสาวภัทรพรรณ คงไข%
62132000595 นางสาวบุษกร ชุมพงษ�
62132000596 นางสาวสาลูมา โตะหัด
62132000597 นายสหเดช สัมฤทธ์ิ
62132000598 นางสาวกัญญ�วรา เดชะ
62132000599 นายกิตติพงษ� รักงาม
62132000600 นางสาวศิรากร ศรีทองช%วย
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62132000601 นางสาวเปมิกา ฐานะพันธุ�
62132000602 นางสาวอาอีซะ โต�ะหมาด
62132000603 นางสาวสุไวบะห� เดมะ
62132000604 นางสาวอัซมูรี ตาเยะ
62132000605 นายจักรภพ เพชรเดชากุล
62132000606 นางสาวนิภาทิพย� หนูช%วย
62132000607 นางสาวชุติมา อิสอ
62132000608 นายมหัน สุขวรรณโณ
62132000609 นายพิทักษ� ป>นยุทโท
62132000610 นางสาวพิมพ�พิศา ทองนุ'ย
62132000611 นางสาวชนิสรา จบฤทธ์ิ
62132000612 นางสาวเปรมจิตร� มะยูโซ�ะ
62132000613 นางสาวสุรดา เขียวเข'ม
62132000614 นางสาวดวงใจ แวหะยี
62132000615 นางสาวสุชาดา คงศรี
62132000616 นางสาวอาฟLยะ วาจิ
62132000617 นางสาวอภิญญา มุสิกพงษ�
62132000618 นางสาวสิริยากร สังข�ทอง
62132000619 นางสาวดวงดาลัด พรหมบุญแก'ว
62132000620 นางสาวเพชรลดา ย%องแก'ว
62132000621 นางสาวมัณฑนา ขอพงษ�ไพบูลย�
62132000622 นายทวี เอียดขาว
62132000623 นายอดุลย� บินวาริส
62132000624 นางอรสา บุญรักษ�
62132000625 นางสาวอรอุมา นาคนิคาม
62132000626 นางสาววรางคณา มณีรักษ�
62132000627 นายธนกร สุขมี
62132000628 นายภานุพงศ� เทพทวี
62132000629 นายสรวิศ สินชัยกุล
62132000630 นางสาวคอลีเยาะ มามะ
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62132000631 นางสาวมุสลีมะห� สามะ
62132000632 นางสาวขวัญจิตร สุขะปุณพันธ�
62132000633 นางสาวชญาดา เฉลิมบุญ
62132000634 นางสุชาดา สุหลง
62132000635 นางสาวเจนจิรา สมศิริ
62132000636 นายคํารณ พหลภักดี
62132000637 นายอานัต สาเหาะ
62132000638 นายสมพร ไขระวิ
62132000639 นางสาวเยาวลักษณ� ฮมภิรมย�
62132000640 นางสาววารุณี มณีรัตน�
62132000641 นางสาวอัจฉรีญา เดชา
62132000642 นายวรธรรม กิจค'า
62132000643 นายอับดุลรอฮมาน ยูโซะ
62132000644 นางสาวสารีตา หม้ิน
62132000645 นายธนวิชญ� ทองจืด
62132000646 นางนูรีซัน อียา
62132000647 นางสาวเกียรติยา แซ%ลู%
62132000648 นายพงศ�พันธ� ชุมคง
62132000649 นางสาวณัฐชยา วงศ�ประดิษฐ�
62132000650 นางสาวอุไรพร ทองพุด
62132000651 นางสาวยุภา หีมปอง
62132000652 นายวัชรพงศ� ตันติโกวิทย�
62132000653 นายพิจักษณ� หนูมณี
62132000654 นายก'องวิวัฒน� โอยสวัสด์ิ
62132000655 นายนฤเนตร ชูปล'อง
62132000656 นางสาวณัฐชา บุญช%วย
62132000657 นายอาบิด เปาะกา
62132000658 นางสาวซาฟLนะห� พิทักษ�ณาณุรักษ�
62132000659 นางสาววรรณิศา เทพจันทร�
62132000660 นางสาวสุกัญญา งามทรัพย�
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62132000661 นางสาวอัฟนันน� แวกะจิ
62132000662 นางสาวนูรมา อารง
62132000663 นางสาวณัฐสิมา คงสงค�
62132000664 นางสาวสารีฟSะ ตาลักษณะ
62132000665 นางสาวลักษณา เด็นหลี
62132000666 นายพิชานนท� บุญยอด
62132000667 นางสาวกิตติมา คชไกร
62132000668 นายสาฟูวัน อาแว
62132000669 นางสาวจุฑาพร บุญจริง
62132000670 นางสาวกมลทิพย� ช%วยบํารุง
62132000671 นางสาวนิสาชล ไกรสนาม
62132000672 นางสาววิชุตา ป>ตระวรรณ
62132000673 นางสาววราภรณ� พัฒนเสถียร
62132000674 นางสาวอรนิภา พรมสุ
62132000675 นางสาวภิญโญ แก'วน'อย
62132000676 นายนิอันวาร� แวสาและ
62132000677 นางสาวซัยน�ะ สามะ
62132000678 นายนิติกร เพ็ชรรัตน�ทอง
62132000679 นายฤชากร บริสุทธ์ิ
62132000680 นายกลยุทธ� อําไพ
62132000681 นายปรีชา แก'วทอน
62132000682 นางสาวอารยา ศรีมหาดไทย
62132000683 นางสาวปาดีละห� แม
62132000684 นายทนงศักด์ิ ไชยยา
62132000685 นางสาวจันทมณี จันทนานนท�
62132000686 นางสาวอนิสา มากแสง
62132000687 นางสาวสิริพร งามระเบียบ
62132000688 นางสาวยลดา แซ%ภู%
62132000689 นางสาวอรัญญา เลื่อนลอย
62132000690 นายจิรพงศ� ปานสังข�

หน'า 23 จาก 157            
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รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

62132000691 นายสุรเชษฐ� คงเขียว
62132000692 นายพรศักด์ิ พันธศรี
62132000693 นางสาวณัฏฐ�ณัชชา มณีพรหม
62132000694 นางสาวอรนันท� หมาดหวัง
62132000695 นางสาววิภาวรรณ อินทร�จันทร�
62132000696 นายชุติเดช พรหมมา
62132000697 นางสาวยุธิตา สุริยะ
62132000698 นายสุทธิเกียรติ เคนพละ
62132000699 นางสาวซารีนี เปาะโซะ
62132000700 นายรณติชัย คงชาญกิจ
62132000701 นายเชาวฤทธ์ิ แก'วประดับ
62132000702 นายจีราทร แก'วสุวรรณ�
62132000703 นายอนุพงษ� แซ%ลิ่ม
62132000704 นางสาวศลาฆิน เพชรดี
62132000705 นางสาววิมลรัตน� แช%มชุลี
62132000706 นายมะซามือรี เลาะดีสม
62132000707 นางสาวเสาวณีย� หะยีบากา
62132000708 นางสาวสอรา แดสา
62132000709 นายปรัชญา ปลอดทอง
62132000710 นายเกียรติกุล มาเอียด
62132000711 นางสาวโยษิตา อาษากิจ
62132000712 นางสาวธิติสุดา จันทร�อ%อน
62132000713 นางสุรฮัยละห� เจะเลาะ
62132000714 นางสาวนาตาลี นิลอนันต�
62132000715 นายณรงค� แก'วทองพันธ�
62132000716 นางสาวญิสมานี สะดี
62132000717 นายยุสรี แมเลาะ
62132000718 นางสาวฮัสลีนา มาฮะ
62132000719 นางสาวเจ�ะรินดา เจ�ะนุ
62132000720 นางสาวปานชีวัลย� ฤทธิพัฒน�
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

62132000721 นางสาววิภาวดี ช%วยนุกูล
62132000722 นางสาวสุกัญญา ทองละมุล
62132000723 นางสาวนุชจริยา มรรคาเขต
62132000724 นางสาวอินทิรา คงชู
62132000725 นางสาวพรสวรรค� นูนวงศ�
62132000726 นายนรพนธ� บุระชัด
62132000727 นายพงษ�พันธุ� ถึงมุสิก
62132000728 นางสาวจารุวรรณ ภูศรี
62132000729 นายณัฐวุฒิ ทองเนื้อแข็ง
62132000730 นางสาวทัศนีย� คงชีพา
62132000731 นางสาวดารารัตน� บุญศรีรัตน�
62132000732 นายกูมหาเดร� แมเราะกือจิ
62132000733 นางสาวภรณ�กมล ทองอ%อน
62132000734 นายนีอาซัน นิโซะ
62132000735 นางสาวสุธาสินี อาภรณ�ศรี
62132000736 นางสาวนูรมี สาและ
62132000737 นางสาวมุกส�กัณญา ตะนุสะ
62132000738 นางสาวสุพรรณี พลสีลา
62132000739 นางสาววาสิณี มะแซ
62132000740 นายธีรเดช ทองหนูนุ'ย
62132000741 นางสาวจรรยพร คงจันทร�
62132000742 นางสาวเจนจิรา ศรีพลับ
62132000743 นางสาวกรรณิการ� รัตนทอง
62132000744 นางฮัสนะห� หะยีมะแซ
62132000745 นางสาวชาลินี ทองไหม
62132000746 นางสาวลลิตา อินทร�ตา
62132000747 นางสาวรัฐธินันท� ใจหาญ
62132000748 นายอํานาจ แซ%ลี้
62132000749 นางสาวจิรภัทร จันทร�ปาน
62132000750 นางสาวนูรไอณีย� สิทธิศักด์ิ
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62132000751 นายกาลิฟ สะแลแม
62132000752 ว%าที่ร'อยตรีหญิงซอฟLย�ะฮ� หมัดเตย็บ
62132000753 นางสาวหนึ่งฤทัย คําสถิตย�
62132000754 นางธนขวัญ พวงทอง
62132000755 นางสาวสุวพัชร ทองมนต�
62132000756 นางสาวจริยา ชูวิเชียร
62132000757 นางสาวอนิสา ศรีสุข
62132000758 นายกฤษฎา กันตังกุล
62132000759 ส.ต.ทจุฑาวุฒิ เพชรวา
62132000760 นางสาวนิอัฟนาน เตาะสาตู
62132000761 นายบรรหาร ก%อแก'ว
62132000762 นางสาวธัญลักษณ� สอดสุข
62132000763 นางสาวฮูสนา มะแน
62132000764 นางสาวพิมพ�ผกา เรือนหลู%
62132000765 นางอุทุมพร จินดายล
62132000766 นางสาววาฮีดา มะลี
62132000767 นางสาวไซนะ บินสะมะแอ
62132000768 นายอับดลการีม เด็นเด�าะ
62132000769 นายณัชพล ทองนอก
62132000770 นางสาวกนกวรรณ เล%งสีสัน
62132000771 นางสาวชฎารัตน� ศรีหาเมฆ
62132000772 นางสาวหทัยรัตน� คงขาว
62132000773 นางสาวเกษร กําเหนิดทอง
62132000774 นางสาวนัชดา สันสะและ
62132000775 นางสาวอัสมี เจะแต
62132000776 นางสาวนูรูฮายาตี หะยีเจะแม
62132000777 นางสาววริสรา โส�ะสันสะ
62132000778 นางสาวพิมพ�ดาว บุตรเอก
62132000779 นายอนิรุทธ์ิ กุลประสิทธ์ิ
62132000780 นางสาวณัฐวดี แสนเดช
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62132000781 นางสาวอาตีด�ะฮ� สาเมาะ
62132000782 นางสาวสุไหวบะซ� สมเบ็ญหมาน
62132000783 นางสาวศิรินภา หิรัญฉาย
62132000784 นายจุรินศักด์ิ นวลแก'ว
62132000785 นายชัยคุปต� สังข�ด'วงยาง
62132000786 นางสาวจันทนา จีระพันธ�
62132000787 นางสาวลักขณา แก'วมณี
62132000788 นางสาวดวงดาว แก'วระกํา
62132000789 นางสาวอรทัย ทองบุญยัง
62132000790 นางสาวสมฤดี มีเสน
62132000791 นายศิรัช คงเพ็ชรแก'ว
62132000792 นายพิศาล เพ็ชรเล็ก
62132000793 นางสาวทิพย�มล สายน้ําทิพย�
62132000794 นางสาวนูรฮายาตี มามะ
62132000795 นางสาวสุธาวัลย� สุดสุข
62132000796 นางสาวนูรูลฮูดา สะแลแม็ง
62132000797 นายมูหามัดเสาดี ซา
62132000798 นางสุภาวรัตน� แก'วมณี
62132000799 นางสาวเสมือนฝ>น อาวภาค
62132000800 นางสาวอนุธิดา ฝาหล�ะ
62132000801 นายวุฒิพงค� หอยเอียด
62132000802 นางสาววรางคณา จันธนู
62132000803 นายวรพจน� โคธาสุวรรณ
62132000804 นางสาวผกามาศ ทิวากรชัย
62132000805 นายวุฒินันต� ไข%แก'ว
62132000806 นายเอกพันธ� รัตนพงศ�
62132000807 นายณัฐิวุฒิ รัชตะพันธ�
62132000808 นายปรมินทร� ส%งด'วง
62132000809 นางสาวพรภิมล ชํานาญแทน
62132000810 นายคริษฐ� ด'วงชู
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62132000811 นางสาวสุไหลา มามะ
62132000812 นางสาวมารีหยํา สะลียิน
62132000813 นางสาวทานตะวัน วิจิตรจินดา
62132000814 นางสาวบุศราภรณ� พรหมทอง
62132000815 นางสาวณัฐกาล จอมหลุย
62132000816 นางสาวอิงกานต� ชูเวทย�
62132000817 นางสาวสุมิตตา ลาวัลย�
62132000818 นายมูฮัมหมัดยากี จูลี
62132000819 นายวีรศักด์ิ รุจิมาลัย
62132000820 นายเจนวิทย� สุจริตจันทร�
62132000821 นางสาวพิรธิดา แสวงกาญจน�
62132000822 นางสาวสโรชา จารีย�
62132000823 นางสาวสุดารัตน� จันทมูสิก
62132000824 นางสาวตรึงใจ ถวิลการ
62132000825 นายภิรายุ เพ็ชร�บุญ
62132000826 นางสาวปาริฉัตร จันทร�เอียด
62132000827 นางสาวจุฬาลักษณ� นิลพัฒน�
62132000828 นางสาวนิรภาดา เสมอภพ
62132000829 นายสูดิง เจะหะ
62132000830 นางสาวสุภิดา สังฆะโณ
62132000831 นางวัชรีพร หนูคูขุด
62132000832 นายนพพิจิตร เด%นพุทธ
62132000833 นางสาวนิตยา อินไหม
62132000834 นายกิตติศักด์ิ โอมณี
62132000835 นางสาววรรณิศา หาดแก'ว
62132000836 นางสารี มากจงดี
62132000837 นางสาวเสาวณีย� นิติศิลปWพงษา
62132000838 นายอดิศักด์ิ ตรีรัตน�
62132000839 นางสาวศุภานัน ทองอินทร�
62132000840 นางสาวภิฤดี ทัตตะรุจิชูกิจ
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62132000841 นางสาวอัสมา อุเส็น
62132000842 นางสาวสุนิสา พลเย่ียมแสน
62132000843 นางสาวชมมาศ พุดด'วง
62132000844 นายธีรพงศ� บุญมี
62132000845 นางสาวนริศรา บุญมาศ
62132000846 นายโชติรส สังข�ทอง
62132000847 นายป>ชชากร หลีประเสริฐ
62132000848 นายโกวิท สุทธิดาจันทร�
62132000849 นางสาวพิธัญญา คงประเสริฐ
62132000850 นายเซาพี แซมะ
62132000851 นายมะตอเฮ หะเดร�
62132000852 นางสาวมาฮานี โอ�ะหลง
62132000853 นายซาการียา ดือราแม
62132000854 นายนิซาริฟ นิแว
62132000855 นางสาวภาวินันท� มะณี
62132000856 นางชลดา แก'วทอง
62132000857 นางสาวเจ�ะรุสนี แดเมาะเล็ง
62132000858 นางสาวฮาบีบ�ะ ยีสะอิ
62132000859 นางสาวกมลกานต� บุญทองสังข�
62132000860 นางสาวจณิสรา ขุนจันทร�
62132000861 นายมะรอกิ ยูโซ�ะ
62132000862 นายวศิตย� แก'วจุรัตน�
62132000863 นายธีรพงศ� บุญเพชร
62132000864 นางสาวดวงชีวัน บัวหลวง
62132000865 นางสาวซูไวบะห� มะการอ
62132000866 นางสาวการะเกต ชูรัตน�
62132000867 นางสาวเกศินี พุทธศรี
62132000868 นางสาวไอเสาะ เปาะมะ
62132000869 นางสาววิลาวรรณ ตรีวัย
62132000870 นางสาวรอยียะห� ดือราแม
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62132000871 นางสาวณัฐวรรณ บุญคง
62132000872 นายป>ณณธร สุวรรณ
62132000873 นายฉัตรชัย ม่ิงแก'ว
62132000874 นางสาวขนิษฐา ไทยเล็ก
62132000875 นางสาวอรวรรณ รอดเนียม
62132000876 นางสาวนิอาสมะ สามะ
62132000877 นายสมศักด์ิ ใบหมาดป>นจอร�
62132000878 นางสาวสาลีหะ สาแล
62132000879 นายบัณฑิต อรัณยภูติ
62132000880 นางสาวอุดมลักษณ� หนูเล็ก
62132000881 นายเลิศติพร คงเนียม
62132000882 นายซูฮัยมีน บือราเฮง
62132000883 นายซาการียา นิกือจิ
62132000884 นายณัฐพล แก'วนวล
62132000885 นางสาวกัณฐ�ฤกาน สังข�สวัสด์ิ
62132000886 นางสาวกนกวรรณ ไชยบุญแก'ว
62132000887 นางสาวซารีนา แวดอเลาะ
62132000888 นางสาวธิรานีย� สุวรรณชนะ
62132000889 นางสาวสุปราณี เพ็ชร�รัตน�
62132000890 นางสาวพัชยา หนูทราย
62132000891 นางสาวปพิชญา สาระอาภรณ�
62132000892 นายอัสมี อาแย
62132000893 นางสาวมาวลี ศรประดิษฐ�
62132000894 ว%าที่ร'อยตรีจิรานุวัฒน� สมัครพงศ�
62132000895 นายรณรต จีนใหม%
62132000896 นายปPยะวัฒน� หนูบัว
62132000897 นางสาวการ�ดกมล เทพเสาร�
62132000898 นายวินัย ชะอุ%ม
62132000899 นางธีระวรรณ มะแซสะอิ
62132000900 นายฮัสซัน มามะ
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62132000901 นางสาวเปาะญาสมิง เสะอุเซ็ง
62132000902 นางสาวฮีดายะห� สอาด
62132000903 นายสุรชาติ ชูทอง
62132000904 นางสาวเขมสรณ� แก'วทองมา
62132000905 นายสิทธิชัย สันสน
62132000906 นางสาวยามีละฮ� อภิบาลแบ
62132000907 นางสาวซาวานีย� สะมิงบองอ
62132000908 นางอายซาห� เจะนะ
62132000909 นายอลัส ตะอะดํ้า
62132000910 นางสาววรดี ดิสสระ
62132000911 นายเพรียวพงษ� นาคมิตร
62132000912 นางสาวสุทิษา เพทาย
62132000913 นางสาวอีมาน ยามา
62132000914 นางสาวมารียะห� มะรอแม
62132000915 นางสาวโสรยาวตี อารีเลิศ
62132000916 นางสาวยาวารี ชูแสง
62132000917 นางสาวจิตวรรณ แก'วโกถม
62132000918 นายเอกลักษ� ก่ิงเล็ก
62132000919 นายประวิทธ์ิ เอียดสกุล
62132000920 นายณัฐวีกานต� แก'วขวัญเพชร
62132000921 นางสาวนุชนาฎ พ%วงลา
62132000922 นางสาวสุธางศุ�รัตน� รักบางบูรณ�
62132000923 นายตัรมีซี สามะ
62132000924 นายสามารถ แซะอาหลี
62132000925 นายชัยยะโชติ แก'วคง
62132000926 นางสาวกวินธิดา พุทธระ
62132000927 นางสาวชฎาพร แดงโรจน�
62132000928 นายอายา บาราสัน
62132000929 นายสุธี หมานเหล็ก
62132000930 นางสาวกูรีซา นินาวา
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62132000931 นายธีระยุทธ� รัตนเรือนเพ็ชร
62132000932 นางสาวชัญญา สันตะโร
62132000933 นางสาวเจนจิรา จอมจางวาง
62132000934 นางสาววาสนา ชัยมนตรี
62132000935 นางสาวพรรณทิวา โสเจยยะ
62132000936 นางสาวมารียัน ดาโอะ
62132000937 นายมะยากี โดวาเห็ง
62132000938 นายสุทิน ทองบุญ
62132000939 นางสาวพิชญ�สินี ปลอดดํา
62132000940 นางสาวรอตีซัน เลาะดีสม
62132000941 นายพงศกร รัตนะโกสม
62132000942 นางสาวย�ะสะมี ลาเตะ
62132000943 นางสาววริยา อนุวัฒนากุล
62132000944 นางสาวชาลิตา แก'วชนะ
62132000945 นางสาวภิฬาภรณ� อัญชะลี
62132000946 นางสาวบัณฑิตา ยอดสวิป
62132000947 นายอนัส ยา
62132000948 นางสาวนุจรีย� เพ็ชรรัตน�
62132000949 นางสาวนูรีดา เงินเย็น
62132000950 นางสาวป>ทมพร ชูสุวรรณ
62132000951 นางสาวกมลทิพย� นวลขวัญ
62132000952 นายปรเมษฐ� ชุมนิรัตน�
62132000953 นายนิกร นิลมาล
62132000954 นางสาวภัทรศยา หนูจันทร�
62132000955 นางสาวสุพัตรา เล็กสุทธ์ิ
62132000956 นางสาวอักษรสวรรค� เพชรกาศ
62132000957 นายธีระพันธ� ตันเสวี
62132000958 นายสุทธิรักษ� นุ%นสง
62132000959 นายอรรถนนท� อะโข
62132000960 นางสาวรัชนี บัวแก'ว
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62132000961 นางสาวจันจิรา เต�ะหมาน
62132000962 นายดาวุท ยะทัง
62132000963 นายเกียรติศักด์ิ คงดี
62132000964 นางสาวสุดหทัย เสนาพล
62132000965 ว%าที่ ร.ต.ณัฐพงค� คงเส็น
62132000966 นายแวสุรียา แวหะยี
62132000967 นางสาวจุฑารัตน� เรืองจีน
62132000968 นางสาวโสภา คงถ่ิน
62132000969 นางสาวเจะมีเนาะ แวมูซอ
62132000970 นายวัชรินทร� เจะโกะ
62132000971 นางสาวพรรณกร เพชรชาติ
62132000972 นางสาวนุชรี เหสุข
62132000973 นางสาวธิดารัตน� จันทร�พูล
62132000974 นางสาวธนภรณ� พรหมจรรย�
62132000975 นายเจริญ รอดดวง
62132000976 นางสาวชดาภัชร แซ%อึ้ง
62132000977 นางสาวอนัญญา แก'วเอียด
62132000978 นางสาวนาตยา มานิล
62132000979 นายอํานาจ ป>นถะ
62132000980 นายศรศักด์ิ ชูแก'ว
62132000981 นางสาวออริษา ด'วนมี
62132000982 นางสาวชยุดา ดวงจินดา
62132000983 นายจรัสพงศ� โพธ์ิสีสด
62132000984 นายทรงยศ สะรุโณ
62132000985 นางสาวกนกวรรณ ผ%องใส
62132000986 นางสาวนูรฮายาตี เจ�ะแลกายู
62132000987 นางสาวซารีปะห� มามะ
62132000988 นายกมลพันธ� ขวัญนุ'ย
62132000989 นายธนรัตน� คงสง
62132000990 นายสายัณห� ประทุม
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62132000991 นางสาวสุภารัตน� เพชรภักดี
62132000992 นางสาวธนวรรณ ยศดํา
62132000993 นายนิฟ>รฮาน ดุลยเดช
62132000994 นางสาวสารอ แม็ง
62132000995 นางสาววันวลิน สุวรรณรัตน�
62132000996 นายจิระนนท� ศรีระสันต�
62132000997 นางสาวปรียานุช วงมุสิก
62132000998 นายพงศธร แสนแก'ว
62132000999 นางสาวอินทุภา นพคุณ
62132001000 นางสาววรรณ�โซเฟLย ยูโซะ
62132001001 นายณัฐภณ เมืองรื่น
62132001002 นางสาวมาดีฮะห� ดือเร�ะ
62132001003 นางสาวทิพย�ตะวัน หนูชู
62132001004 นางสาวฟาตอนียะห� มีนา
62132001005 นายอรรถพล ศรีละบุตร
62132001006 นายนาวาวี สะเต�ะ
62132001007 นางสาวลักษณาพร ทองจับ
62132001008 นายยาซิร� โซ�ะซูมะ
62132001009 นางสาวนิตยา มะรุท
62132001010 นายชาคริต บุญส%งนาค
62132001011 นางสาวพิมปวีณ� สงจุน
62132001012 นางสาวจิตรวดี ปPยะรัตน�
62132001013 นางสาวรุ%งอรุณ คงสวัสด์ิ
62132001014 นางสาวมณีรัตน� บุญแก'ว
62132001015 นางสาวสุภาพร โกมาศ
62132001016 นางสาวกูทรายหนับ ลอ
62132001017 นางสาวนงลักษณ� เต็มดวง
62132001018 นายจารุวิทย� สว%างภิภพ
62132001019 นายรัฐสภา สุวรรณชาตรี
62132001020 นางสาวชุติมา บากา
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62132001021 นายอดิศักด์ิ มรรคถาวร
62132001022 นายพิทยาธร กุตติ
62132001023 นางสาวอาภาพร บริโท
62132001024 นางสาวปฐมิกา อุปการดี
62132001025 นางสาวสุกัญญา ชุมนุ'ย
62132001026 นางสุทิศา จันทร�สีหราช
62132001027 นางสาวรังสิมา แก'วรัตน�
62132001028 นายชัยยุทธ ทองนิล
62132001029 นางสาวตัสนีม เจ�ะอุบล
62132001030 นายสุรชัย พลเย่ียมแสน
62132001031 นายเดชาวัต สนธิกุล
62132001032 นายอภิชาติ ง�ะสมัน
62132001033 นางสาววนิดา เค่ียมเค'า
62132001034 นายสมาแอล ลิเก
62132001035 นางสาวยลดา จีนราม
62132001036 นางรัตนาภรณ� ล%วนเนี่ยว
62132001037 นายมนต�ชัย จับใจเหมาะ
62132001038 นางสาวปารมี บุญฤทธ์ิ
62132001039 นายพงศกร แก'วเขียว
62132001040 นางสาวพรพนา ศรีพรหมทอง
62132001041 นายนิอุสมาน ปาเกแม
62132001042 นางสาวกาญจนา นวลโข'ย
62132001043 นางสาวอามีเน�าะ มะยี
62132001044 นางสาวราหานา ดอเล�าะ
62132001045 นายอาดือนัน ปูแทน
62132001046 นายอัสรี หลําเบ็ลส�ะ
62132001047 นางสาวเมนุกา เมืองจันทร�
62132001048 นางสาวทัศน�วรรณ ศรีสุวรรณ
62132001049 นายสุทิน คงทอง
62132001050 นางสาวพัชราภรณ� วงษ�น'อย
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62132001051 นายนพณัฐ มโนเรศ
62132001052 นางสาวชนากานต� เขียดแก'ว
62132001053 นางสาววราภรณ� ชํานาญนา
62132001054 นางอรวรรณ เมธา
62132001055 นางสาวฐิติชยา ทองขจร
62132001056 นางสาวปราณี ม่ังวงศ�
62132001057 นางสาวอาทิตยา อินศรีไกร
62132001058 นางสาวปวริศา สุวรรณชาตรี
62132001059 นายธํารงชัย สิงห�หนู
62132001060 นายทวีโชค จันทร�สุวรรณ�
62132001061 นางเจ�ะสม ท%าชะมวง
62132001062 นางสาวรอฮานี สีเดะ
62132001063 นายอามีน ยะริง
62132001064 นางสาวพิรุณกานต� แก'วน'อย
62132001065 นางอรชร พรหมสุวรรณ�
62132001066 นางสาวกูราชิดา กูหลง
62132001067 นายธนากร เซ็นชูลี
62132001068 นางสาวพิรดา บิลังโหลด
62132001069 นางเกวลักษณ� จันดํา
62132001070 นางสาวนิภาพร ไชยงาม
62132001071 นางสาวสาวินีย� เจ�ะซาว
62132001072 นางสาวจิราภรณ� เลื่อนแก'ว
62132001073 นางเบญจวรรณ ชัยศรี
62132001074 นายจักรพันธ� กาคํา
62132001075 นางสาวจันทิมา ศรีแสนตอ
62132001076 นายนิรัฐติกร ธรรมชาติ
62132001077 นางสาวศิรินันท� แก'วทอง
62132001078 นางสาวอุทุมพร ทิ้งนุ'ย
62132001079 นางสาวซอบารียะห� มะโน
62132001080 นางสาวเจ�ะรูฮายา เจะมามะ
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62132001081 นางสาวนัจมีย� เปาะเยะ
62132001082 นางสาวภณิดา นิ่มโอ%
62132001083 นางสาวนฤมล สุวรรณศิลปW
62132001084 นายวิริจญ� แลหมัน
62132001085 นางสาวมนลักษณ� เหี้ยมสนิท
62132001086 นายปริวัตร เรืองกูล
62132001087 นางสาวขวัญชนก บุญญโก
62132001088 นางสาวป>ทมา บาโด
62132001089 นางสาวฮัสนะ กาแบ
62132001090 นางสาวอาอีซะห� ปPยา
62132001091 นางสาวปPยนุช เพชรศรี
62132001092 นางสาวศิริมา นิลสุวรรณ
62132001093 นางสาวจุติพร ตุลยนิษก�
62132001094 นางสาวสุกัญดา หลงเจ�ะ
62132001095 นางสาววรรณวิษา แก'วหาญ
62132001096 นายปริญญา นิลอินจันทร�
62132001097 นางสาวต%วนปาตีฮะห� โตะกูบาฮา
62132001098 นางสาวนุรฮานาน จิพอแมง
62132001099 นางสาวสูรีซัน มะเกะ
62132001100 นางสาวณัฏฐกานต� แซ%ลก
62132001101 นายจันทิมา จันทร�บัณดิษฐ�
62132001102 นางสาวชนาภา ทองปราง
62132001103 นายนิพิฐพงศ� ไพพงศ�
62132001104 นางสาวศศิธร พุ%มเก้ือ
62132001105 นายชารีฟ เจะหมิ
62132001106 นางสาวมาซียะ ดือเลาะ
62132001107 นางสาวรุ%งทิวา คชกาญจน�
62132001108 นางสาวพรสุดา ศรีชูทอง
62132001109 นางอมรรัตน� สุขเก้ือ
62132001110 นางสาวจิรกิตต์ิ เหมือนทองเก้ือ
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62132001111 นางสาวรสสุคนธ� แดงทองใส
62132001112 นางสาวซัลมี เจะมะ
62132001113 นางสาวโรสมารีน หะยีแวดือเระ
62132001114 นางสาววสุนทรา บุญชู
62132001115 นางสาวธันย�ชนก รอดพิทักษ�
62132001116 นายสราวุฒิ ศรัทธารัตน�
62132001117 นายศิวนันท� ขวัญใจ
62132001118 นายพงษ�ภูมิ ปล'องใหม
62132001119 นายอิทธิฤทธ์ิ หนูแสง
62132001120 นางสาวเพียงออ ก้ิมต้ัน
62132001121 นายปรเมษฐ� หนูทราย
62132001122 นางสาวเกษณี พรมนุ'ย
62132001123 นางสาวนัทธมน ขุนฤทธ์ิ
62132001124 นางสาวสุกัญญา ทองหนัก
62132001125 นายรัตนพล กาญจนเจริญ
62132001126 นางสาวพฤจิกา ต้ิงสมชัยศิลปW
62132001127 นางสาวผุสดี แก'วมาตรา
62132001128 นายวินัย นกแอนหมาน
62132001129 นายทิฎฐิ ป>ญญวรรณศิริ
62132001130 นายนาเบลล� ดีสะเอะ
62132001131 นางสาวอาทิมา แซ%ชั่น
62132001132 นายวิศรุต บุญยะจันทร�
62132001133 นายศราวุธ สุทธิพงษ�
62132001134 นางสาวนูรีฮัน กาเจ
62132001135 นายวรวินทร� ตูวิเชียร
62132001136 นางสาวอูไซมะห� สาเลง
62132001137 นางสาววาสนา เกิดทวี
62132001138 นางสาวณัฐชา จุลบุษรา
62132001139 นางสาวสลีลา ไชยวีระ
62132001140 นางสาวอนงค�นิต รัตนชาติ
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62132001141 นางสาวประดุจดาว ไวยโร
62132001142 นางสาวกวิตา ทั่งแก'ว
62132001143 นางสาวมาริญา ศุภะวีระ
62132001144 นายอนุพงษ� เพ็งบัวแก'ว
62132001145 นางสาวนันทิมา หวังขะเด%
62132001146 นายกิตติศักด์ิ ชูทิพย�
62132001147 นางสาวชุติมา เพชรมะดัน
62132001148 นางสาวรัศมี ลีรัตน�
62132001149 นางสาวสุภัสสร ทองคล้ํา
62132001150 นางสาวธมนต� บุญสม
62132001151 นายซุลกีฟลี สาและ
62132001152 นางสาวรอดียา เทษา
62132001153 นายพีระพล เก้ือคลัง
62132001154 ว%าที่ร'อยตรีนภดล เกตตะพันธ�
62132001155 นางจิรพร กันตังกุล
62132001156 นางนฤมล ดําสนิท
62132001157 นางสาวรุจิเรจ เสียงล้ํา
62132001158 นางสาวสิริพร เพ็ชรรัตน�
62132001159 นายอนุชิต โตะสา
62132001160 นางสาวอนิลทิตา ติดสะจันทร�
62132001161 นายพรชนก พรหมเพศ
62132001162 นางชลิตา อุเซง
62132001163 นางสาวนัสรีนทร� ซาซู
62132001164 นายอิมรอน นิแซ
62132001165 นายธนันธร อังสุภานิช
62132001166 นายสุไลหมาน นาดมา
62132001167 นางสาวณิชาภัทร แซ%จ้ิว
62132001168 นายสันติราษฎร� อาจนรา
62132001169 นางสาวธินัดดา ตีบทอง
62132001170 นางสาวฐิติรัตน� เชื้อพราหมณ�
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62132001171 นางอรมนัส ทองรมย�
62132001172 นางสาววีรยา บิลอะหลี
62132001173 นายทศพล ทองนอก
62132001174 นายธเนศ สรแก'ว
62132001175 นายปฎิภาณ คงสิน
62132001176 นายชัยวุฒิ สุคะนุกมัง
62132001177 นางสาวณัฎฐณิชา ม่ิงแก'ว
62132001178 นางสาวเอื้อมพร ชาญแท'
62132001179 นายนรา นุ'ยแม'น
62132001180 นางสาวโนริซา ดาเด�ะ
62132001181 นางสาวปPยะรัตน� เจ�ะเต�ะ
62132001182 นางสาวภัทรศรี เกียรติพงศ�ภักดี
62132001183 นายอิมรอน มะลี
62132001184 นางสาวยุพดี แก'วประกอบ
62132001185 นางสาวกมลทิพย� ชูสุวรรณ
62132001186 นางสาวนภสร ปาลกําเนิด
62132001187 นางสาวรอกีเยาะ ลาเต�ะ
62132001188 นายวชิร โกไศยกานนท�
62132001189 นางสาวมะลิวัลย� สังข�แก'ว
62132001190 นางสาวซัลมี เปาะนุ
62132001191 นางสาวศุภลักษณ� ดําหนัก
62132001192 นางอุมาพร มณีรัตนสุบรรณ
62132001193 นางกานต�พิชชา ทิพโพด
62132001194 ว%าที่ร'อยตรีหญิงรุ%งนภา สุขฤกษ�
62132001195 นางสาวธิติมา ขืนเขียว
62132001196 นางสาวนุชริญา แก'วหนูนวล
62132001197 นายณัฐนนท� ศรีรัตน�
62132001198 นางสาวไอเสาะ ฆานิเซ็ง
62132001199 นางสาวรอยพิมพ� ชุมบุญ
62132001200 นางสาวสิรีธร กรดมณี
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62132001201 นางสาวสุธัญญา คงทน
62132001202 นายญาณปรีชา สุธิตะพันธ�
62132001203 นางสาวสุภรัตน� เมฆฉาย
62132001204 นางสาวนูรีซัน ยามา
62132001205 นางสาวลักษมี ไล%กสิกรรม
62132001206 นางสาวสุพรรษา ตรีวัย
62132001207 นางสาวอริสรา มณีรัตน�
62132001208 นายภาณุเดช บริสุทธ์ิ
62132001209 นายธนกฤต เอกเจริญกุล
62132001210 นายสิทธิเดช เรืองบ'านโคน
62132001211 นายณัฐพงศ� ก่ิงชา
62132001212 นางสาวจารุณี ขุนทอง
62132001213 นางสาวยุวดี พรหมทิพย�
62132001214 นางสาวอรญา ช%วยชู
62132001215 นางสาวซูรยา มามะ
62132001216 นางสาวจุฑามาศ เทพพรหม
62132001217 นางสาวฐานิตา บุญประกอบ
62132001218 นางสาวศศิกานต� สายสหัส
62132001219 นางสาวสาวิตรี สุวรรณโชติ
62132001220 นางสาวดารารัตน� อะนันต�
62132001221 นางสาวอาอีเสาะ สาเมาะ
62132001222 นางสาวปริศนา คงทอง
62132001223 นางสาววนัชพร กาหยี
62132001224 นางสาวดารารัตน� จอดเมือง
62132001225 นายมูฮัมหมัดฮาริส หะยีดิง
62132001226 นายอุสมาน หมาดทิ้ง
62132001227 นางสาวอาสียะ อาแว
62132001228 นางสาวแวรุสนา หะยีแวบูละ
62132001229 นางสาววัลทรารัตน� ล%องชุม
62132001230 นายกฤติน จันมา

หน'า 41 จาก 157            



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สงขลา

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

62132001231 นายมูฮําหมัด ดือราแฮ
62132001232 นางสาวพัณณิตา หลักทรัพย�
62132001233 นางวิลาวรรณ สีคงแก'ว
62132001234 นางสาวนาอีมะฮ� บากา
62132001235 นางสาวนุชรี คงธรรม
62132001236 นายณัฐวุฒิ สีสังข�
62132001237 นายอิสมาแอ ละเจ�ะแล
62132001238 นางสาวนัฐทิกาญจน� ต้ันซ'าย
62132001239 นายดนุพงศ� หนูเสน
62132001240 นางสาวสวรรยา สงรักษ�
62132001241 นางสาวชัญญาภรณ� สมศิริ
62132001242 นางสาววรรณจุรี คงเทพ
62132001243 นายภูมิศักด์ิ แก'วแฝก
62132001244 นางสาวฮายามี อาแซ
62132001245 นายเทพพิทักษ� ศักด์ิแสง
62132001246 นางสาวขวัญตา ชื่นกลิ่น
62132001247 นางฮัซซูน%า สะมะแอ
62132001248 นางสาวกรกนก เชาวน�วานิชย�
62132001249 นายมูฮัมหมัด ปอโตะซิ
62132001250 นางสาวพารินดา หมัดอะหลี
62132001251 นายอชิระ หาญกล'า
62132001252 นางสาววรัชยา แก'วขอมดี
62132001253 นางสาวดีนาร� กาหม�ะ
62132001254 นายศุภกันต� หมวดชัยทอง
62132001255 นางสาวมลธิรา ทองแก'วแก'ว
62132001256 นายณัฐวุฒิ พละกุล
62132001257 นางสาวศุภิชานุช พรหมสุข
62132001258 นางสาวสิริยากร นวลสังข�
62132001259 นางสาวสุชาดา แดงเรือง
62132001260 นางสาวนิธิกานต� จันทา
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62132001261 นายสิทธิชัย บุตรมณี
62132001262 นางสาวพุทธชาด แก'วยก
62132001263 นางสาวชนิตา ทินมุดี
62132001264 นางสาวบุญทริกา นิยมคง
62132001265 นางสาวมนสชนน� ปPยะปานันท�
62132001266 นางสาวฮาซานะห� อูตง
62132001267 นายยุรนันท� ทองจินดา
62132001268 นางสาวสาริณี ใคลคลาย
62132001269 นายอดิศักด์ิ เส็นเจริญ
62132001270 นางสาวภานุมาศ แก'วขุนทอง
62132001271 นายประวิทย� รักนุ'ย
62132001272 นายวุฒิพงษ� ขาวรัก
62132001273 นายธวัชชัย คาบุตร
62132001274 นายวรัญกร บุรีศรี
62132001275 นางสาวฮากีมะห� บือราเฮง
62132001276 นางสาวสุภาวดี เบ็ญตะหมาน
62132001277 นายวชิรศักด์ิ เพชรทรัพย�
62132001278 นายขจรศักด์ิ แซ%ลิ่ม
62132001279 นางสาววิบูลย�ศรี สิทธิไวย
62132001280 นางสาวสารีดา เจ�ะแว
62132001281 นายส%งสุข แก'วจ'ง
62132001282 นางสาวนิจชิตา หนุ%มนา
62132001283 นายเกียรติศักด์ิ วิวัชนะ
62132001284 นายโกษม สําราญชัยกร
62132001285 นายอดุลย� เก้ือเส'ง
62132001286 นางสาวฐานิช อินนันชัย
62132001287 นางสาวอรวรรณ พุทธสุภะ
62132001288 นางสาวณัฏฐณิชา จันทวดีทิพย�
62132001289 นายณัฐยศ แก'ววิชิต
62132001290 นายอมรินทร� เพ็งมี
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62132001291 นายณัฐวัชร ทวีวงศ�
62132001292 นางสาวซารีนา มือแม
62132001293 นางสาวกชสร กัลยาเทพ
62132001294 นางสาวซูไฮลา เจะเตะ
62132001295 นางสาวก่ิงกาญจน� ธนาวุฒิ
62132001296 นายชานนท� พรหมฤทธ์ิ
62132001297 นางสาวภัทราวดี แสงอ'น
62132001298 นางสาวซัมซานี มิเด็ง
62132001299 นางสาวนูรมี บากา
62132001300 นายธัชชานนท� เบญจกุล
62132001301 นายอิสมาแอ สันโซ
62132001302 นางสาวธนพร พรหมทอง
62132001303 นายปองธรรม วาแวนิ
62132001304 นางสาวศันสนีย� สังห%อ
62132001305 นางสาวอารียา บือราโอะ
62132001306 นายยุทธศักด์ิ รอดแก'ว
62132001307 นางสาวศิริลักษณ� สังข�ทอง
62132001308 นางสาวสูรัยดา เหร็นเร�ะ
62132001309 นายภาณุพงศ� เงินดี
62132001310 นางสาวปานชนก นวลแก'ว
62132001311 นางสาวพัชรี สิงหาด
62132001312 นายอภิวิชญ� อนุสาร
62132001313 นางมารีนา รอหะ
62132001314 นายภัทรพงศ� พุทธรักษ�
62132001315 นางสาวปPญาภรณ� หอยบาง
62132001316 นายอนิวัฒน� ลาเมาะ
62132001317 นางปารณีย� สุวรรณนิตย�
62132001318 นายพันกร เวชสุวรรณ�
62132001319 นางสาวอัจฉรา กวมทรัพย�
62132001320 นายธัญนพ ไชยชาญยุทธ�
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62132001321 นางสาวรูซีด�ะ เจ�ะแว
62132001322 นายสุรเชษฐ� แดงด'วง
62132001323 นางสาวสุนิสา ไข%มุก
62132001324 นายกอบกิจ เพชรบุญวรรโณ
62132001325 นางสาวนิลาวัลย� พงศ�ทิพย�พนัส
62132001326 นางสาวรอสมานี เจ�ะเต�ะ
62132001327 นายซัยฟุดดีน ดิง
62132001328 นายอิทธิฤทธ์ิ คําคง
62132001329 นางสาวเหมวดี ทองด'วง
62132001330 นางสาวสุวรีย� สะอิ
62132001331 นางสาววนิสา จงเจริญ
62132001332 นายสิงขร อุ'ยเพ็ชร
62132001333 นางสาวกชพรรณ ยอดแก'ว
62132001334 นางสาวนูรีซัน อิซา
62132001335 นางสาววรัญญา ประดับ
62132001336 นางสาวอามีเนาะ เจ�ะตาเย�ะ
62132001337 นางสาวสุภานันท� ยศมาก
62132001338 นายภูวนัตถ� ปุ�ยเจริญ
62132001339 นางสาวรอกีเยาะ มะเสง
62132001340 นายอานนท� โยมเมือง
62132001341 นางวนิดา สุวรรณโณ
62132001342 นายสะอุดี อาแว
62132001343 นายวาทิต พลเพชร
62132001344 นางสาวอาซีซะห� สาแล
62132001345 นายสุรศักด์ิ ปานยืน
62132001346 นางสาววีรยา อินทะสะระ
62132001347 นางสาวอาทิยา สินไชย
62132001348 นางสาวปนัดดา บุญจุ'ย
62132001349 นายมะอดินันต� อารง
62132001350 นายธีรภัทร� รัชชนะ
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62132001351 นางสุดใจ เอียดศรีชาย
62132001352 นางสาวภูริมาศ ธนูศิลปW
62132001353 นางสาวณัฐสิริ แก'วภิบาล
62132001354 นางสาววรรณดี มามะ
62132001355 นางสาวนูรฮายาตี แม
62132001356 นายวิเชษฐ วัฒนพานิช
62132001357 นางสาวพรรษชล นามิสา
62132001358 นางสาวปราณี วงศ�น'อย
62132001359 นางสาวโนรี ยีระแมะ
62132001360 นางสาวเกตุสุมา ชัยพานิชย�
62132001361 นางสาวสุกัญญา บัวทอง
62132001362 นายภัทรพงษ� พงษ�ภมร
62132001363 นางสาวสุดารัตน� หมัดเจริญ
62132001364 นางสาวเจ�ะอาซูรา เจะแห
62132001365 นางสาวเสาวนีย� ห'องศรีปาน
62132001366 นายณัฐพล ถาวรกิจ
62132001367 ว%าที่ร'อยตรีวิทวัส บุตรมาตา
62132001368 นายเดชฤทธ์ิ ดํารงเกียรติศักด์ิ
62132001369 นางสาวสิริลักษณ� เลากาญจนศร
62132001370 นางสาวฐิตาภา คงพันธุ�
62132001371 นางสาวณัฐธิดา สุขวิทย�
62132001372 นายพันธ�ศักด์ิ วิไลรัตน�
62132001373 นางอรอนงค� ทองรักษ�
62132001374 นางสาวมณีวรรณ บอเถาะ
62132001375 นางสาวยุพิน แก'วดํา
62132001376 นางสาวเยาวลักษณ� ชูดวง
62132001377 นางสาวนูรซีลันต โดสามะ
62132001378 นายอภิษฐา รอดพิทักษ�
62132001379 นายอาลี อุเซ็ง
62132001380 นายอัตกร ลงเงิน
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62132001381 นางสาวอภิชญา พรมดํา
62132001382 นางสาวสุภาวรรณ คงเอียด
62132001383 นางสุดารัตน� ไกรน'อย
62132001384 นางสาวรัชชนันท� ศรีนวล
62132001385 นายสุขติชาติ นพดล
62132001386 นางสาวดวงกมล สุขการ
62132001387 ว%าที่ร'อยตรีหญิงอามีน�ะห� ยุโส�ะ
62132001388 นายจิรณพัด รัมภามณี
62132001389 นางสาวนูรมาวาตี บือราเฮง
62132001390 นางสาวนูรไอนี อามะ
62132001391 นางสาวมธุรส ทองมี
62132001392 นางสาวพิชญา มงคลชัย
62132001393 นางสาวรัชฏา โอฬาร�กิจ
62132001394 นายณฤชล สุขสวัสด์ิ
62132001395 นางสาวอัญชลี บุระชัด
62132001396 นางสาววรางคณา ทวนทอง
62132001397 นางสาวรุ%งรัตน� วลัยกาล
62132001398 นางสาวศิริวรรณ ยอดจันทร�
62132001399 นายกฤษณะ เทพี
62132001400 นางสาวนูรีซัน อีแต
62132001401 นางสาวคอรีเย�าะ สะหะโด
62132001402 นายนฤพนธ� พรมเพชร
62132001403 ว%าที่ร'อยตรีธิวัฒน� บุญส%ง
62132001404 นางสาวนูรีซัน มะ
62132001405 นางสาวซูไลดา มะลี
62132001406 นายปราโมทย� พรมเมศ
62132001407 นายอําริน เกป>น
62132001408 นางสาวนลินทิพย� นะเรศรัมย�
62132001409 นางสาวอรณิชา วงศ�รอด
62132001410 นางสาววรรณกนก ดิษฐะ
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62132001411 นางสาวทิพธัญญา บุญขวัญ
62132001412 นางสาวชฎาพร สงสังข�
62132001413 นางสาวอาพิชยา ฤทธ์ิเทวา
62132001414 นางสาวพรรณราย นวลละออง
62132001415 นางสาวสุรัตวดี ไชยสาลี
62132001416 นายสุรเชษฐ� สําราญวงศ�
62132001417 นางสาวนาซรีณ มะ
62132001418 นางสาววนิษรา ลอยสุวรรณ�
62132001419 นายอนุวัฒน� รักจันทร�
62132001420 นางสาวนุชนาถ พูลแก'ว
62132001421 นางสาวพัทรีพรรณ แก'วเกษตร
62132001422 นายทศวรรต เจริญกิจ
62132001423 นางนงนภัส แก'วนาค
62132001424 นางสาวรอฮีหม�ะ อีซอ
62132001425 นายพัทธพล สําเร
62132001426 นายพงศกร โชติการ
62132001427 นางสาวซัยมา หวังดํา
62132001428 นายมนตรี เขาแก'ว
62132001429 นายสุรศักด์ิ ประยงค�สกุล
62132001430 นางสาวกาญจน� ประมวลทรัพย�
62132001431 นางสาวชนัญชิดา กีรติภัทรกาญจน�
62132001432 นายศิริชัย ชนะสงคราม
62132001433 นางรุ%งรวิน นิ่มตรง
62132001434 นางสาวป>ทมวรรณ ขาวผ%อง
62132001435 นางสาวอรพินท� สุวรรณลี
62132001436 นางสาวอันนิดา เบาะน�ะ
62132001437 นางสาวธนิดา วงศ�ชนะ
62132001438 นางสาวสร'อยสุดา จิตโมลีรัตน�
62132001439 นางสาวสุดารัตน� นาแว
62132001440 นางสาวณิชาภา สุวรรณวงศ�
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62132001441 นางสาวกรกนก หะยีเย�ะ
62132001442 นายนิธิโดม จันทร�อิ่ม
62132001443 นางสาวรวีวรรณ คงแก'ว
62132001444 นายธีรภัทร พรมจินโน
62132001445 นายวุฒิภัทร มะสมัน
62132001446 นางสาวสิโรรัตน� เพชรศรี
62132001447 นายณัฐดนัย ใสสอาด
62132001448 นางสาวอาสียะห� สําสี
62132001449 นางสาวมุสน�ะ อูเซ็ง
62132001450 นางสาวซูซานนา หะยีสะมะแอ
62132001451 นางสาวนิซาบีเร�าะ สะเตาะ
62132001452 นางสาวศิริลักษณ� เล%ทองคํา
62132001453 นางสาวสาลินี สุวรรณสําลี
62132001454 นายอาหามะ สะดียามู
62132001455 นายอิทธิชัย แก'วจันทร�
62132001456 นางสาวอัสมา มูหนะ
62132001457 นายเนติพงษ� บุญสุข
62132001458 นายพงศ�พล มะอักษร
62132001459 นางกรรณิการ� พุฒดํา
62132001460 นายมะรอบี โตะสัน
62132001461 นายปรกวี กล%อมเมือง
62132001462 นายธนดล ทองสมสี
62132001463 นายประเวศ มีชัยชนะ
62132001464 นางสาวอนิสา ทองคํา
62132001465 นายธนา แก'วขอมดี
62132001466 นางสาวภิญญาพัชญ� มุขช%วย
62132001467 นางสาวเกศมณี พรหมชาติ
62132001468 นายกิตติภพ จันทรัตน�
62132001469 นางสาวมาณีลา สาและ
62132001470 นายหานาฟL ยูโซ�ะ
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62132001471 นางสาวฮัสมะห� ดรอนิง
62132001472 นางสาวชลธิชา ขุนเพชร
62132001473 นางสาวอาฟ>ฟ อารีย�รักษ�
62132001474 นางสาวปทุมวดี ทวีกุล
62132001475 นางสาวนุรซาฟา ขาเร็มดาเบะ
62132001476 นายสุกรี เจ�ะนิ
62132001477 นายสมานสันติ หน%อสุข
62132001478 นายเอกรัตน� อุปถัมภ�
62132001479 นางสาวสุนทรี สุวรรณวร
62132001480 นายสมพร วรรณะ
62132001481 นายธีระ เกตุแก'ว
62132001482 นายชาญวิทย� วิไลพงศ�
62132001483 นายธนพล เพ็ชรแก'ว
62132001484 นายอับดุลเราะห�มาน เจ�ะกายอ
62132001485 นางสาวมุจลินทร� ซุ%นเซ%ง
62132001486 นางสาวปวีณา ชอบงาม
62132001487 นางสาวปาริชาติ จินดากาญจน�
62132001488 นายอดิศักด์ิ อินทร�เอียด
62132001489 นายอิสมะแอ ยูโซะปลูกา
62132001490 นางสาวเพชรชรินทร� เวียงจันทร�
62132001491 นายคฑาวุธ นครังอัฐิ
62132001492 นายสรวิชญ� แสงจันทร� 
62132001493 นางสาวอภิสร สมานวงษ�
62132001494 นายอับดุลอาซีด บิลายเจ�ะ
62132001495 นางสาวฮัรตีนี แวกอยี
62132001496 นางสาวเกศินี สังข�เพ็ชร�
62132001497 นางสาวมีสบะห� สะแต
62132001498 นายธิติ มัคฆะ
62132001499 นางสาวอัจจิมา ชํานาญนา
62132001500 นางสาวกมลวรรณ ศรีแค
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62132001501 นายอนุวัฒน� รัตนะ
62132001502 นางสาวนันทนา เชื้อสาย
62132001503 นายสุทัศน� แก'วโขง
62132001504 นายหาญณรงค� ชุมประเสริฐ
62132001505 นางสาวรอหะยา เจะแมะ
62132001506 นางสาวประภัสสร ในณงค�
62132001507 นางสาวรุจีมาศ หะมะ
62132001508 นางสาวพนิดา ภูมี
62132001509 นางสาวศศิธร ทองทวี
62132001510 นายกฤษกร เซ่ียงค้ิว
62132001511 นางสาวภัชราภรณ� ขุนชํานาญ
62132001512 นางสาวฮานี่ หมัดอะดํ้า
62132001513 นายเศรษฐกิจ คงแก'ว
62132001514 นางสาววรรณนิดา รักจันทร�
62132001515 นางอรุณลักษณ� พจนากนกกุล
62132001516 นางสาวซู%ใบ เหมโคกน'อย
62132001517 นายนนธวัช กิมิเส
62132001518 นางสุภารัตน� คลังมโน
62132001519 นางสาวนาวาตี เจะดือเระ
62132001520 นางสาวอรทัย ณารัตน�
62132001521 นางสาวพิชามญชุ� อนุรัตน�
62132001522 นางสาวอรทัย ไชโย
62132001523 นางสาวอาอีดะห� บือแย
62132001524 นายธนวัต ใกล'เจริญ
62132001525 นางมัลลิกา แก'วดํา
62132001526 นางสาวนูรฮายาตี เปาะเลาะ
62132001527 นางสาวพัชรา รัศมี
62132001528 นายกชพันธ� เกิดแก'ว
62132001529 นางสาวรสนี อุเส็นยาง
62132001530 นางสาวณัฐณิชา ดิสระ
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62132001531 นางสาวกัลยณัฎฐ� บุญรงค�
62132001532 นายชัยวัฒน� รักพวก
62132001533 นายณัฐวุฒ ชูแว%น
62132001534 นายอดุลย� แอดํา
62132001535 นางสาวจริยภัทร� หยูทอง
62132001536 นางสาวณญาดา อินทชาติ
62132001537 นางสาวฮามีดะห� มะดีเยาะ
62132001538 นางสาวอรพรรณ สุวรรณรัตน�
62132001539 นางสาวกมลทิพย� ถึงมุสิก
62132001540 นางสาวนาเดีย บิดิง
62132001541 นางสาวลัคนา คําทอง
62132001542 นายมะรอปL แวกะจิ
62132001543 นางสาวยารีย�ะ เปรัสมายา
62132001544 นางสาวสุพรรณษา ประแก'ว
62132001545 นางสาวสาวิกรี วันทิฐาน
62132001546 นางสาววันอาเฟLย เจะอุเซ็ง
62132001547 นางสาวฟาตีฮะ สะตะยา
62132001548 นางสาวชุติภา ศรีวิชัย
62132001549 นางสาวซูรีนา เบ็นยูโซะ
62132001550 นางสาวก่ิงกาญจน� สิงห�ทอง
62132001551 นางสาวกานต�พิชชา แสงขํา
62132001552 นางสาวเพ็ญนภา ศรีวรรณ
62132001553 นายศรัณย�พงศ� สองรักษ�
62132001554 นางสาวคอรีเยาะ อาบูวะ
62132001555 นางสาวศิริพร ทองคีรี
62132001556 นางสาววัชรวีร� ทองบุรี
62132001557 นางสาวกัสตูรี มานะ
62132001558 นางสาวฟาตีฮะห� หะยีมะ
62132001559 นางสาวจิรัสม�ตกานท� นวลวงศ�
62132001560 นางพัชรา แก'วเมฆ
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62132001561 นายสารินท� พรหมนะ
62132001562 นางสาวซูรายา สือแม
62132001563 นางสาวแวซากีณี ดอยี
62132001564 นางสาวอภิรดี จาวิสูตร
62132001565 นางสาวอธิศรา ขุนเจริญ
62132001566 นางสาวศศิธร คําทอง
62132001567 นายสุรวัช จันทรัตน�
62132001568 นางสาวญาณิศา ธรรมใจ
62132001569 นายพงศธร นนทพันธ�
62132001570 นางสาวพรพิมล หนูชู
62132001571 นางสาวกมลลักษณ� คล'ายสถิตย�
62132001572 นางสาวนูรียา อิงสารี
62132001573 นายชัยวัฒน� สอนคง
62132001574 นายธีรวัฒน� เสนเก้ือ
62132001575 นายสุทธิลักษณ� ลีหัวเขา
62132001576 นางธัญญลักษณ� มณีโชติ
62132001577 นายอัษฎากร พลเพชร
62132001578 นางสาวแวนุรมา แวอุเซ็ง
62132001579 นางสาวฟารีด�ะ เทศอาเส็น
62132001580 นายจิตติธรรม พรศุภมาศ
62132001581 นางศิริกานต� จันทร�แก'ว
62132001582 นางสาวนลินนิภา เฉิดฉ้ิม
62132001583 นางสาวสุจินต� ไข%คล'าย
62132001584 นางสาวศรัญญา แยนา
62132001585 นายรอมีซู หะยีอุมา
62132001586 นางสาววันนิษา จงรักษ�
62132001587 นางสาวจันทิรา สงเอียด
62132001588 นางสาวรอกีเย�าะ ปูโย�ะ
62132001589 นางสาวสุภาวดี หลี
62132001590 นายไกรจักร ชูโชติ
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62132001591 นางสาวศุพิชญ�ชญา พันธุรัตน�
62132001592 นางสาวเสาวลักษณ� ไกรรักษ�
62132001593 นายภูวนพ เรืองพุทธ
62132001594 นางสาวมนัสชนก เชื้อสง%า
62132001595 นางสาวรุศนี หมาดโด�ะโสะ
62132001596 นายณรงค�ไชย ดํารงสันติพันธ�
62132001597 นายอดิศร เมืองสง
62132001598 นายมูฮําหมัดนูรดีน กาซาเด็ง
62132001599 นายเอกสิทธ์ิ ทีปรักษพันธุ�
62132001600 นายเอกรินทร� อินเหมือน
62132001601 นางสาวอามีเนาะ มูดอ
62132001602 นางสาวธีรกานต� สิทธิเวช
62132001603 นางสาวชวัลนุช เนียมกลิ่น
62132001604 ส.ท.สุรศักด์ิ เฮงเจริญ
62132001605 นางสาวรัตติยา อภัยมณี
62132001606 นางสาวจิราพร กาญชนะ
62132001607 นายสหรัช พุฒนวล
62132001608 นางสาวสมฤทัย พรหมแก'ว
62132001609 นายอุสหมาน สํามะเนี๊ยะ
62132001610 นางสาวมลฤดี ย่ังยืน
62132001611 นายณัฐสิทธ์ิ เอียดปราบ
62132001612 นายวุฒิชัย ทองมะลิ
62132001613 นางสาวนามีเราะห� แปเฮาะฮิเล
62132001614 นายนิรุจน� ชิตชลธาร
62132001615 นางสาวศลิษา สาเมาะสะอิแม
62132001616 นายพลเดช ชูดํา
62132001617 นางสาวภัทรียา เภริกล
62132001618 นายตามีซี สาเม�าะ
62132001619 นางสาวซามียะห� เจ�ะมะ
62132001620 นางสาวซูวัยดา สะมะแอ
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62132001621 นายวีรพันธ� พุฒยืน
62132001622 นางสาวนูรีฮัน อิสอ
62132001623 นางสาวมิววรรณนา สุขเต�ะ
62132001624 นางสาวพัชริดา สงวนบุญ
62132001625 นางสาวนูร�หูไซณี นาแซ
62132001626 นางรอซีดะห� จะปะกิยา
62132001627 นางสาวกนกพร เข็มทอง
62132001628 นางรัตนาภรณ� นวลจริง
62132001629 นายสุรศักด์ิ สะเกษ
62132001630 นางสาวลินดา เพ็ชพันธ�
62132001631 นางสาวนัสรีน อารีย�รักษ�
62132001632 นางสาวอาริสนา เพ็ชเนียม
62132001633 นางสาวพัชนก บุษบงกช
62132001634 นางสาวสิริกัญญา บุญศรี
62132001635 นางสาวดลนภา พูลคล'าย
62132001636 นางสาวณัณฐภรกุล เกตุแก'ว
62132001637 นายปฏิธาน สืบสม
62132001638 นายราชวัฒน� รัตนประพันธ�
62132001639 นายศุภชัย วัยยาวัตน�
62132001640 นายแอนดรูว� มาร�ติน
62132001641 นายสูรียา อาแว
62132001642 นางสาวยลลิตา แสงจันทร�
62132001643 นางสาวอานีซะ ลามอ
62132001644 นายอนุวัฒน� สุวรรณรัตน�
62132001645 นายรอมลี สาแม
62132001646 นางสาวยารีนี เจะอาแว
62132001647 นางสาวบุษยา รักอรุณ
62132001648 นายนิสิต ปานะบุตร
62132001649 นางสาวกัญญ�ณณัฐ ธัญรัตน�ปวัน
62132001650 นางสาวฐิติมา ยาแก'ว
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62132001651 นางสาวนิลเนตร สุวรรณพรรค
62132001652 นายอภิรัตน� จันผลช%วง
62132001653 นางสาวชนิกานต� จุ'ยส%องแก'ว
62132001654 นางสาวนภวรรณ ลํานวล
62132001655 นางสาวชลธิชา สุนยานัย
62132001656 นางสาวปPยมาศ เทพฉิม
62132001657 นายกฤษดา วิบุลศิลปW
62132001658 นางดุษฎี เตียวฉ้ิม
62132001659 นางสาวฟาตีม�ะ แก'วสลํา
62132001660 นางสาวศศิมล สาเมาะสะอิแม
62132001661 นางสาวชฎาพร ถนนทอง
62132001662 นายณัฐนนท� พรหมจรรย�
62132001663 นางสาวจริยา อร%ามรักษ�เสรี
62132001664 นางสาวสุมนทา ชุมแก'ว
62132001665 นางสาวฟารีดา ลาเต�ะ
62132001666 นางสาวจิราวรรณ ทองเสป
62132001667 นางสาวเดะเยาะห� กลูแป
62132001668 นายวิเชียร วิทยสุนทร
62132001669 นางสาวฟารีดา ปุนยัง
62132001670 นางสาวฟาซีย�ะ เย�ะ
62132001671 นางกนกพร หนูมณี
62132001672 นางสาวยูวารียะห� มามะ
62132001673 นายมูหะมะ โด
62132001674 นายอิสมาแอ สนิ
62132001675 นางสาวจุฑาภรณ� แกนุ'ย
62132001676 นายวายุ ป>ญจวิรัติ
62132001677 นางสาวอัญจนา ผุดแก'ว
62132001678 นางสาวปารีณา พรหมอินทร�
62132001679 นางสาวกูซาฮูรา บอสู
62132001680 นายสูไลมาน สาและบิง
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62132001681 ว%าที่ร.ต.ทินกร หลีสหัด
62132001682 นางสาวสมใจ แววภักดี
62132001683 นางสาววัชรวรรณ ณ ถลาง
62132001684 นางสาวบุหลัน สุวรรณ
62132001685 นายภูเทพ ตรีรัญเพชร
62132001686 นายพงศกร นวางกูร
62132001687 นางสาววนิดา จิตรรัตน�
62132001688 นางสาวชาลินี รักนิ่ม
62132001689 นางสาวจิตรานุช รักบัวทอง
62132001690 นางสาวพรรณี หนูอุไร
62132001691 นายสิทธิพร บุญแย'ม
62132001692 นางสาวสุไลนา หะมะ
62132001693 นายประสิทธิชัย ส%องช%วย
62132001694 นางสาวธารีรัช ใหม%เกลี้ยง
62132001695 นางสาวณัฐธิดา ชกสุริวงค�
62132001696 นายเมธา แวววันจิต
62132001697 นางสาวสุรีพร จันทร�เพชร
62132001698 นางสาวอัสมา จินตรา
62132001699 นางสาวนวลอนงค� พัฒเจริญ
62132001700 นางสาวกูการีหม�ะ รงโซะ
62132001701 นางสาวอาทิตยา ฤทธิพงษ�
62132001702 นางสาวธัญญพัฒน� หุ%นสุวรรณ
62132001703 นายมะซาอีดี ลาเตะ
62132001704 นางสาวเขมจิรา ณ พัทลุง
62132001705 นางสาววนิดา จารุพัตร
62132001706 นางสาวกมลทิพย� เพชรมีค%า
62132001707 นางสาวอารียา ตระกูลรัมย�
62132001708 นางสาวชนนิกานต� รองเดช
62132001709 นายสมชาย ไหมมะหาด
62132001710 นางสาวมลฑารัตน� หะจิ
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62132001711 นายสุริยา เทพสุวรรณ
62132001712 นางสาวซอดีเยาะฮ� เส็มย'ง
62132001713 นางสาวสุธินี เสียงอ%อน
62132001714 นางสาวปPยะรัตน� เพ็ชรทอง
62132001715 นายกูรอซาลี กูปูเต�ะ
62132001716 นายธีระศักด์ิ นุ'ยสมัน
62132001717 นางสาวสุภณิชา คุณาธรรม
62132001718 นางสาวปวีณอร แจ'งกระจ%าง
62132001719 นางสาวธัญญรัชต� ปPYนทองพันธุ�
62132001720 นายสาโรจน� ศรีชู
62132001721 นายชาญณรงค� แก'วนิล
62132001722 นางสาวดารารัตน� วิทยสุจินต�
62132001723 นายเจตนิพัฒน� จุลานุพันธ�
62132001724 นางสาวเจนจิรา ชูนวล
62132001725 นางสาวณัฐภัทร สุธรรม
62132001726 นางสาวโสรายา มักตาร�
62132001727 นายอาลีฟ สารีกะ
62132001728 นางสาวอารียา เขียวบุญจันทร�
62132001729 นางสาวนูรอายนิน เจะโหวะ
62132001730 นางสาวสุรียาณีย� ยามา
62132001731 นายภัทรพงศ� มณีพันธ�
62132001732 นางสาวเยาวลักษณ� มะเด่ือ
62132001733 นายสุธี สร'อยทอง
62132001734 นางสาวทิพย�สุดา สงคง
62132001735 นายณัฐปคัลภ� เกิดชาตรี
62132001736 นางอารียา หมัดสา
62132001737 นายอนัส ไมมะหาด
62132001738 นายวสิน วัฒนสุนทร
62132001739 นางสาวซีตีคอลีเยาะ ดือเร�ะ
62132001740 นางสาวมัชฌิมา เกิดกุญชร
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62132001741 นางสาวธมลวรรณ คาระวะ
62132001742 นางสาวชนิสรา บัวแก'ว
62132001743 นายรุ%งโรจน� เพชรบุรี
62132001744 นางสาวสุรายา นาแว
62132001745 นางสาวจิรัญญา แก'วตุ%น
62132001746 นางสาวจันทร�จิรา ศรีวิโรจน�
62132001747 นายศักรินทร� เพชรไข%
62132001748 นางสาวอัสมาร� หะยีมะแซ
62132001749 นายธวัชชัย เกิดควน
62132001750 นางสาววรรณฤดี เกิดเอียด
62132001751 นายมูฮัมมัดฮูเซ็น จิใจ
62132001752 นางสาวจิรนันท� ชุ%มชื่น
62132001753 นายพริสร บุญเพ็ญ
62132001754 นางสาวกชพรรณ ทองประดับเพ็ชร
62132001755 นางสาวนูรไลลา เจ�ะหม�ะ
62132001756 นายบุรินทร�ยศ สิริชยังกูรกุล
62132001757 นางสาวเกษร เก้ือก%อยอด
62132001758 นายกีรติ เอียดเลื่อน
62132001759 นายอภิสิทธ์ิ ดูดวง
62132001760 นางสาวทิพาวัลย� แทบทับ
62132001761 นางสาวอารีรัตน� หนูสอ'าน
62132001762 นางสาวพาขวัญ บุญเต่ียว
62132001763 นางสาววัยลัคน� ชูจบ
62132001764 นางสาวจุฑามาส อุทัยแจ%ม
62132001765 นางสาวหัสดี จันทร�แก'ว
62132001766 นางสาวฮาซีย�ะห� รอฮิง
62132001767 นายตฤณชาติ สังข�สุมล
62132001768 นายประพจน� ยอดไกร
62132001769 นางสาวสาวิตรี รักษ�เพ็ชร
62132001770 นายพุฒิพงศ� หนูนอง
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62132001771 นางสาวณัฐิดา สุวรรณชาตรี
62132001772 นางสาวฐาวลี แก'วทองประคํา
62132001773 นายจันทรพล ด'วงชู
62132001774 นายเดะลี โตะตาหยง
62132001775 นายนาบาวี บินมะเยาะ
62132001776 นางสาวยาสมีน ตันหยงปาแน
62132001777 นายศาสตรา ไชยานุพงศ�
62132001778 นางสาวนูรฮีดา ยะมะกา
62132001779 นายเอกชัย หมุนเกตุ
62132001780 นายชัชชัย สุวรรณเดช
62132001781 นางสาวปาริชาติ จันทร�ทอง
62132001782 นางสาวป>ญจมาพร อินสุวรรณโณ
62132001783 นางสาวอารีย� หนูกลับ
62132001784 นายปรมัตถ� อโณทัย
62132001785 นายวุฒิชัย จงย่ี
62132001786 นายวุฒิชัย หน%อเพ็ชร
62132001787 นางรัตติยา กาญจนเพ็ชร
62132001788 นางสาวชุติมา อินทร�ฉาย
62132001789 นายศรายุทธ� แก'วจรนัย
62132001790 นางสาววรัญญา มะโน
62132001791 นายซูเปLยน ตูหยง
62132001792 นายณัฐวุฒิ ทับพิลา
62132001793 นางสาวอรทัย ไชยฉิม
62132001794 นายภัทรชัย เพชรสิงห�
62132001795 นางสาววรนาถ พรพิทักษ�นุกูล
62132001796 นางสาวกัลยกร ธราดลวิศิษฎ�
62132001797 นางสาวนูรนาวารี มะแซ
62132001798 นางสาวเจราพร สุขาเขิน
62132001799 นางสาวกนกลักษณ� อึ้งทวี
62132001800 นางสาวนงนุช หน%วยแก'ว
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62132001801 นางสาวแวอาอีดะ แวยูโซะ
62132001802 นางสาวสาวิตรี ศรีรักษา
62132001803 นายสันติภาพ ดีเลิศ
62132001804 นายนิพนธ� โชติ
62132001805 นางสาวนูรีตา อีซอ
62132001806 นางสาวอริสา ดวงแก'ว
62132001807 นางสาวอรอนงค� ดิสโร
62132001808 นางสาววิภาวดี บุญเตโช
62132001809 นางสาววรรณา หลังยาหน%าย
62132001810 นางสาวหยาดพิรุณ ขาวปาน
62132001811 นางสาวนูรียะห� มะสาแม
62132001812 นางสาววิป>ศยา ลําจวน
62132001813 นางสาวพนารัตน� อุทัยมา
62132001814 นางสาวอุราภรณ� รอดทุกข�
62132001815 นางสาวมุทิตา จันทร�แก'ว
62132001816 นางอุมาพร สะรุโณ
62132001817 นางสาวเจนจิรา ศรีเงิน
62132001818 นางพิริยา ศรอินทร�
62132001819 นายภวินธร มาเอียด
62132001820 นางสาวปรียานุช ไทรทองคํา
62132001821 นางสาวซูไฮณีย� สาและ
62132001822 นายเลิศวิทย� แก'วกับทอง
62132001823 นายเมธิชัย อินทคง
62132001824 นางสาวชฎาพร ชูเมือง
62132001825 นางสาววิภาวดี กรอดสุย
62132001826 นางสาวช%อฟ�า นวลแสง
62132001827 นายอานัซร� มะมิง
62132001828 นายอับดุลรอหะ สมายล�
62132001829 นางสาวอาลิตา มาก
62132001830 นายอาลีฟ อาทิเกิด
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62132001831 นายกิดากร อินทสมบัติ
62132001832 นางสาวสกาวกานต� หลับจันทร�
62132001833 นายอัสรี ปารามะ
62132001834 นางสาววิลฎาณี มะมิง
62132001835 นายภัทรพล กันชาติ
62132001836 นางสาวนูรีฮา ตีเยาะ
62132001837 นางสาวโสรยา ละใบซอ
62132001838 นางสาวบัลกีส เจะโซะ
62132001839 นางสาวสุทธิชา อมราพิทักษ�
62132001840 นางสาวขวัญเนตร ทะระสี
62132001841 นางสาวรอฮายู บินสะตอปอ
62132001842 นายภูมิศักด์ิ เกษตรกาลาม�
62132001843 นายฐาปกรณ� สิงห�สุข
62132001844 นางสาวมนต�จิรา คงสม
62132001845 นางสาวแวมูณี มะ
62132001846 นางสาวชลิตา สีแก'ว
62132001847 นางสาวรัตตวัลย� แก'วเรือง
62132001848 นางสาววราลี นุ%นสุวรรณ�
62132001849 นางสาวธารวิมล ชลภักดี
62132001850 นางสาวยาวารี สามะ
62132001851 นางสาวอุไรวรรณ บัวจันทร�
62132001852 นางสาวฮาบีบ�ะฮ� หมัดเตย็บ
62132001853 นางสาวอัญชลี ซามะ
62132001854 นางสาวไซหนับ สะตา
62132001855 นางสาวตติยา อนุบุตร
62132001856 นางสาวมาณิดา เรืองมา
62132001857 นางสาวดารียา หมัดเตย็บ
62132001858 นายชยานนท� ผุดวัฒน�
62132001859 นางสาวจันทกานต� หนุดทอง
62132001860 นางอมร ไชยแสงศรี
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62132001861 นางสาวภานุมาศ สุวรรณพรรค
62132001862 นางสาวฐิติพร มูสิกะ
62132001863 นายสุรศักด์ิ ทองหนัก
62132001864 นายวรสรณ� แก'วมาก
62132001865 นางสาววลัยพร สะหยัง
62132001866 นางสาวอรวรรณ หนองสุวรรณ
62132001867 นางสาวศศิประภา จันทโร
62132001868 นางสาวกัญจนา กุลนิล
62132001869 นางโสพล สวัสดีรักษา
62132001870 นางสาวรอกีเยาะ สนิ
62132001871 นายธรรมรักษ� บุญลาภ
62132001872 นางสาวต%วนอารูนี ลองสือรี
62132001873 นางสาวมาลิณี องสารา
62132001874 นางสาวอรพรรณ ดํารงรักษ�
62132001875 นายวัชระ เอียดเกลี้ยง
62132001876 นางสาวรุ%งฤดี จันทร�ปรีชา
62132001877 นางสาวพัชราภรณ� ไชยหมาน
62132001878 นางสาวอัษณา หมัดอะด้ัม
62132001879 นางสาวกฤติกา ชํานาญ
62132001880 นางสาวนานีสา เจะกุ
62132001881 นางสาวอลิตา สาแม
62132001882 นายสุวพันธ� สิทธิสาร
62132001883 นางสาววิจิตรา โชติช%วง
62132001884 นางสาวหัสนีย� ใบหมุด
62132001885 นายซะการียา ตือบิงหม�ะ
62132001886 นางสาวสูรีนา บือราแง
62132001887 นางสาวนิธินาถ ราชแก'ว
62132001888 นายพรพิเชฎฐ� วุ'นก้ิม
62132001889 นางสาวคัญธรัตน� สว%าง
62132001890 นายจิรายุ สุวรรณศรี
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62132001891 นางสาวอาร�บีบี เอสเอ
62132001892 นางสาวอรัญญา ชูเท'า
62132001893 นายวันป>ญญา พรหมมา
62132001894 นางสาวนันทวัน ปลาทอง
62132001895 นายอันวาร� กาโฮง
62132001896 นายปฏิวัติ สุวรรณชาตรี
62132001897 นางสาวเมธินี สอนคง
62132001898 นางสาวซูซานา อาซิบ
62132001899 นางสาวจิราภรณ� แซ%อิ๋ว
62132001900 นางสาวปาริสา วงศ�แก'ว
62132001901 นางสาวเรวดี แก'วสุก
62132001902 นางสาวพัสตราภรณ� สุวรรณชาตรี
62132001903 นางสาวอนงค� คงสุทธ์ิ
62132001904 นางสาวสุนารี กําเหนิดทอง
62132001905 นางสาวศิริพร ฤทธิมนตรี
62132001906 นางสาวจารุกร ทองเรืองนิ่ม
62132001907 นางสาวสูวัยดา ดอเลาะ
62132001908 นางสาวกมลวรรณ� เจะมะ
62132001909 นางสาวอนุศราห� ตาเย�ะ
62132001910 นางสาวสุภาวดี เดชรักษา
62132001911 นายปฐวี ตาสะเมาะ
62132001912 นางสาวบัณฑิตา แสงอรุณ
62132001913 นางสาวฟ>รยาณีย� บะอู
62132001914 นางสาวซอบารียะห� จะจา
62132001915 นางสาวอายีซะห� เจะอุมา
62132001916 นางสาวฟาริดะห� หะจิ
62132001917 นายกิตติธัช ปาระวาสะ
62132001918 นางสาวซูซัน แดงแสละ
62132001919 นายอนุชา เครือปราณีต
62132001920 นางสาวสุไลลา มะหลี
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62132001921 นางสาววาสนา ไซซิง
62132001922 นางพัตมา วาเด็งพงศ�
62132001923 นางสาวเจ�ะซารินนา เปาะเลาะ
62132001924 นางสาวนุรียะฮ� ลาเตะ
62132001925 นางสาวสุขศรี ขวัญแก'ว
62132001926 นางสาวอัสรีนา หะแว
62132001927 นางสาววัลลยา อุทัยเกษม
62132001928 นางสาวอุษมา สาแล
62132001929 นางสาวอ'อมจิตต� สุขละ
62132001930 นายยามิน หมัดหมาน
62132001931 นางสาวขวัญเรือน ไปแดน
62132001932 นางสาวกมลทิพย� รัตนพันธ�
62132001933 นายเนติธร ณ นคร
62132001934 นายกฤตเมธ แก'วกับทอง
62132001935 นางกวิตา คงศรีพุฒ
62132001936 นางวิไลวรรณ นวลจันทร�
62132001937 นางอยูซ�ะ หะยีปLเย�าะ
62132001938 นายสิทธิโชค เที่ยวแสวง
62132001939 นางสาวอาซียะห� มะเกะ
62132001940 นางสาวฟาตีหะห� ดือราโอะ
62132001941 นางสาวนูรีนา เจะสะแม
62132001942 นางสาวสุรีย�พร อาแว
62132001943 นางสาวพรพิมล ปPYนละมัย
62132001944 นางสาวนฤมล พูลเกิด
62132001945 นางสาวนูรีนา ดอเล�าะ
62132001946 นางสาวแก'วกัลยา สุทธาวาส
62132001947 นายอนุชา ช%วยเมือง
62132001948 นางสาวจุไรพร คงสม
62132001949 นางปรียา เทพสง
62132001950 นางสาวเจ�ะรูฮานี ยามา
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62132001951 นางสาวพรพรรณ ไข%มุก
62132001952 นางสาวเพ็ญพิชชา จองนุ'ย
62132001953 นายมูนีรูดีน มะดิเย�าะ
62132001954 นายยาหายา กาเน�ะ
62132001955 นางสาวณัฐวรา บุญศิริ
62132001956 นางสาวโรซีต'า สนิ
62132001957 นางสาวซูรีตา แดวอสนุง
62132001958 นายเมธิชัย บัวแก'ว
62132001959 นางสาวมนสชนก ปPยะปานันท�
62132001960 นางสาวศิริวรรณ นนทิกาล
62132001961 นางลัษมณ ปลอดภัย
62132001962 นายอิสมาแอ เปาะและ
62132001963 นางสาวอัญชนา จิตรเวช
62132001964 นางสาวธิดารัตน� ศักดาณรงค�
62132001965 นายอายุบ เจ�ะหยอ
62132001966 นางสาวจันจิรา จันทราสูติ
62132001967 นางสาวณัฐณิชา ทองคํา
62132001968 นายอานนท� นาควิเชียร
62132001969 นางสาวซัยนับ หะยีมิง
62132001970 นางจรรยา เรืองอินทร�
62132001971 นายณรงค�ฤทธ์ิ มุณี
62132001972 นางสาวกันตยา มุสิกะไชย
62132001973 นางสาวชนกนันท� เอื้ออังกูรวินิจ
62132001974 นายรุสลัน นิยมเจริญ
62132001975 นางสาวสุจิตรา เพ็ชรัตน�
62132001976 นางสาวกฤติญา ภัควุฒิพิบูล
62132001977 นายมงคล แก'ววิฬา
62132001978 นางสาวชัญญามาศ ภัทรนิตย�
62132001979 นายปฐมพงษ� สุวรรณยุหะ
62132001980 นางสาวภัสราภรณ� กุญชรชัย
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62132001981 นางสาวธิยาภร ดึกภุมรินทร�
62132001982 นางสาวนุฟฟาร%า สุขพันธุ�
62132001983 นางสาวกุลธิดา ยอดศิลปW
62132001984 นางสาววันทนา ภิรมย�จิตกรณี
62132001985 นางสาวอนุสรา แก'วชูเสน
62132001986 นางดวงฤทัย แสงมณี
62132001987 นางสาวอาอีด�ะ มะเด็ง
62132001988 นางสาวสุไรดา แวยูโซ�ะ
62132001989 นางสาวฟารีดา ตาลีอาแฮ
62132001990 นางสาวมณฑาทิพย� บุตรเกตุ
62132001991 นายไตรวิทย� ปานเพชร
62132001992 นางสาวทิพกฤตา คงสวัสด์ิ
62132001993 นายพงศธร น%าสม
62132001994 นางสาวธัญญทิพย� นวลเปLยน
62132001995 ว%าที่ร'อยตรีหญิงสุพัตรา รุ%งสว%าง
62132001996 นายศุภวิชญ� ชุมปถัมภ�
62132001997 นางสาวสุนิษฐา ไตรทิพย�วรกุล
62132001998 นายยศภัทร แก'วเพ็ชร
62132001999 นายปฏิพล ชนะพันธ�
62132002000 นางสาวอารียา วุฒิสังข�
62132002001 นายณัฐชัย จันทรักษ�
62132002002 นางสาวณัฐชยา อินบุญส%ง
62132002003 นางสาวริสา สันตะโร
62132002004 นายธนาดุล บูรณะบุรี
62132002005 นายโชคชัย อินทคง
62132002006 นายมาหามะรอมลี สิมะยอ
62132002007 นางสาวนภาพร พรมสอน
62132002008 นายอนิรุต หมีนเต�ะ
62132002009 นางสาวโซเฟLย มามะ
62132002010 นางสาวมัสตูรา ยา
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62132002011 นางสาวกนกพร สุกรี
62132002012 นายชวิศ คงสม
62132002013 นายนิวัฒน� พุ%มพฤกษา
62132002014 นางสาวสูรียา มะดาโอ�ะ
62132002015 นางสุจินต� หนูพันธ�
62132002016 นางสาวกานต�ชนา อดุลเดช
62132002017 นางสาวบังอร รุ%งเรือง
62132002018 นางสาวไอลดา เส็นเนียม
62132002019 นางสาววันนูรียะห� เจ�ะอุเซ็ง
62132002020 นางสาวมารีเย�าะ อาลี
62132002021 นายสิทธินันท� วิชัยดิษฐ�
62132002022 นางสาวต%วนรอซีดะห� ลออูมา
62132002023 นางนงนภัส เสนีย�วาศน�
62132002024 นางสาวสกุณา คงวัน
62132002025 นางสาวสุกันยา หมะหลี
62132002026 นางสาวอรวรรณ ยีหวันจิ
62132002027 นางสาวมิรันตี จันทรสนิท
62132002028 นางสาวมารียะห� หะยีอามะ
62132002029 นางสาวสาธินี สังข�ทอง
62132002030 นางสาวพิมพ�ลภัทร ไกรนรา
62132002031 นางสาวเอมอร ศรีวิเชียร
62132002032 นายอัตพงศ� หงษา
62132002033 นางสาวเบญจวรรณ นิ่มมโน
62132002034 นางสาวศุภางค� เอี่ยมสําลี
62132002035 นางสาวศราพร นิลป>กษ�
62132002036 นางสาวศศิชา จินดารัตน�
62132002037 นางสาวรุสซีดา เจ�ะแน
62132002038 นางสาวซอฝLIน�ะห� หมัดจะกิจ
62132002039 นางสาวโซเฟLย บาเหม
62132002040 นางสาวธัญรัตน� วิมลสุข
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62132002041 นางสาวตรีชฎา หอมจันทร�
62132002042 นางสาวฮาอีล�ะ มะโระ
62132002043 นางสาวจุรีพร หนูเซ%ง
62132002044 นางอารยา เตชะวรรโต
62132002045 นายอรุณรักษ� หลีดินซุด
62132002046 นายเอกชัย เครือแก'ว
62132002047 นางสาวมนัสพร เรืองสกุล
62132002048 นางสาวยุพิน แก'วประถม
62132002049 นางสาวไอณี วาเลาะ
62132002050 นายพิษณุ แกล'วทนงค�
62132002051 นางสาวนิภาพร แสงประดับ
62132002052 นางสาวซาราวาตี ซําซูดอฮา
62132002053 นางสาวจริยา จันทวดี
62132002054 นายอณันฒา พงษ�ด'วง
62132002055 นางสาวสฐิตญา ลอยวิสุทธ์ิ
62132002056 นายวีรพันธ� ทองขาว
62132002057 นายณัฐกร ชายะพันธ�
62132002058 นางสาวอัญติยา โคแหละ
62132002059 นางสาวปPยะดา วัชรจิรโสภณ
62132002060 นางสาวนิภาวดี นิโซะ
62132002061 นางสาวนูรฮูดา หอมจันทร�
62132002062 นางสาวมารียานี หะยีเลาะ
62132002063 นางสาวพรทิพย� คชทร
62132002064 นางสาวกชกร แก'วประดับ
62132002065 นางสาววรรณวนัช ช%วยทอง
62132002066 นางสาวปนัดดา นนทวงศ�
62132002067 นายวีรยุทธ บุญแก'วคง
62132002068 นายกิติพันธ� ขาวรัก
62132002069 นางสาวอนีซ%า สะหีม
62132002070 นางสาวนลินี เหมือนทองเก้ือ
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62132002071 นางสาวสุธาวัลย� ฟุ�งสิริภิรมย�
62132002072 นางสาววิชญา แสงทอง
62132002073 นางสาวอรรวี ตรือแน
62132002074 นางสาวกนกวรรณ เอมกมล
62132002075 นายเดชาวัต ปูทอง
62132002076 นางสาวบุญพิทักษ� คงประสม
62132002077 นางสาวยามีละ มือแย
62132002078 นายอุสมาน ยูนุ�
62132002079 นางสาวณีรอห� กูสะอะ
62132002080 นายอนุวัฒน� แก'วพิบูลย�
62132002081 นายธนบัตร สุวรรณโณ
62132002082 นางสาวปาณิสรา จันทร�หนู
62132002083 นางสาวจิราพร จันทร�ตานี
62132002084 นายตอริ หมัดอาดํ้า
62132002085 นางสาวบรายันตี หะยีตาเยะ
62132002086 นางสาวขวัญชนก หนูเจริญ
62132002087 ว%าที่ร'อยตรีหญิงชาคริยา หมันตะเหย็บ
62132002088 นายรัฐพล พันธ�ฤทธ์ิดํา
62132002089 นายปPติ รองสวัสด์ิ
62132002090 นางสาวจันทนี อร%ามเรือง
62132002091 นางสาวพิมพ�ใจ ขวัญนา
62132002092 นางสาวนุรอีมาน คาเรง
62132002093 นายกิติภรรณ บุญคง
62132002094 นายเอกพล พัฒน�ช%วย
62132002095 นางสาววชิราภรณ� บุญรัตน�
62132002096 นางกมลทิพย� ณ พัทลุง
62132002097 นางสาวอัจจิมา สวัสดี
62132002098 นางสาวธวัลรัตน� ศรีช%วย
62132002099 นายปารภัทร สุขจันทร�
62132002100 นายวิวัฒน� ศรีทองขวัญ
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62132002101 นางสาวปPยะทิพย� ทองเพ่ิม
62132002102 นางสาวรจนา นวลเมือง
62132002103 นางสาวสุดารัตน� จุลทอง
62132002104 นายอารัฟ หะยีดาโอะ
62132002105 นางสาวมารีนี เจ�ะอีซอ
62132002106 นางสาวแวมารีแย แซแม็ง
62132002107 นายกรีธา วสุโรจน�
62132002108 นายโยธิน แก'วทอน
62132002109 นายสุรชัช แววสุวรรณ
62132002110 นายนิอารีฟLน นิมุ
62132002111 นายวัชระ เค้ียวแก'ว
62132002112 นางเนติมา เขียวแก'ว
62132002113 นางสาวนภสกร แก'วมนตรี
62132002114 นางสาวมารีย�ะ มีละวาแต
62132002115 นางสาวต%วนสารีนา ไซอุเซ็ง
62132002116 นางสาวจิราภรณ� นุ%มเอียด
62132002117 นายกิตติวัฒน� แก'วเจริญ
62132002118 นางสาวอินทิรา ทองใสพร
62132002119 นางสาวอรอุมา ขาวแขก
62132002120 นางสาวธนิสร อินทโน
62132002121 นางสาวพรธิดา สังคง
62132002122 นางสาวอรยา สันหมัดดีน
62132002123 นางสาวเฝาซีย�ะ เดเจะหวัง
62132002124 นางสาววนิดา ขาวเขียว
62132002125 นายจิระพงศ� ขุนไพชิต
62132002126 นายมูฮัมมัด เด็ง
62132002127 นายชนาธิป ข'องรัก
62132002128 นายนรพนธ� บิลละเส'ะ
62132002129 นางสาวสุกัญญา พรหมศักด์ิ
62132002130 นางสาวซูไรนี วาจิ
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62132002131 นายสมเกียรติ เหมโคกน'อย
62132002132 นายสุกรี ปายอ
62132002133 นางสาวนุรฮายาตี เจ�ะแล
62132002134 นางสาวรุ'งติป>ตย� ลาลี
62132002135 นายเราะห�มาน สาแล�ะ
62132002136 นางสาวสุกัญญา ไชยภักด์ิ
62132002137 นางสาวอัสวานี มะสุยี
62132002138 นายกูอาดีซัน ประกอบการคดี
62132002139 นายนรากร เก้ือจอก
62132002140 นางสาวพวงทิพย� สงเกตุ
62132002141 นายอนุพงศ� ณรงค�กูล
62132002142 นางสาวนฤภร นุ%มศรีปาน
62132002143 นางสาวทัศนภรณ� ฤทธ์ิเทวา
62132002144 นายวีระศักด์ิ แก'วจันทร�
62132002145 นางสาวอัสมะห� สุหลง
62132002146 นางสาวพรพิมล ดํากระเด็น
62132002147 นายสูรียา ลาเต�ะ
62132002148 ว%าที่ร'อยตรีภาณุวัฒน� รัตนพงศ�
62132002149 นางสาวนิฮายาตี สาและอุเซ็ง
62132002150 นางสาวปPยะนุช แก'วไฟ
62132002151 นางสาวขวัญเรือน โอชเสน
62132002152 นางสาวพรรณวดี สุธานพดล
62132002153 นายพีรพัฒน� ลาวดี
62132002154 นางสาวจุฑาทิพย� แก%นแก'ว
62132002155 นางสุกัญญา ศรีชาย
62132002156 นางสาวธวัลยา เบ'านู
62132002157 นางนูรุลฮีดายะห� เจ�ะอูมา
62132002158 นางสาวหทัยรัตน� สุดทุ%ม
62132002159 นายอดิลัน หะหัด
62132002160 นางสาวสุพัตรา สุขศรีรัง

หน'า 72 จาก 157            



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สงขลา

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

62132002161 นายวทัญ[ู หนูเก้ือ
62132002162 นางกัญญาวีร� แก'วมาก
62132002163 นางสาวจิรัชญา ป>ตระวรรณ
62132002164 นางสาวปPยมาศ สุวรรณชาติ
62132002165 นางสาวชนากานต� ซุ%นเซ%ง
62132002166 นางสาวสุภิญญา ทันถากิจ
62132002167 นางสาวเขมจิรา สุขสันติกุล
62132002168 นางสาวสุดารัตน� ขุนแก'ว
62132002169 นางสาวนิสุไรดา หะยีตาเละ
62132002170 นายสถาพร ม่ิงสุข
62132002171 นางสาวอนุสรา นิหะ
62132002172 นางสาวพัชรินทร� ชินวงศ�
62132002173 นางสาวมาลีน%า ดินเด็ม
62132002174 นางสาวณัฐติยา สุดรัก
62132002175 นางสาวศศิธร ไชยแบน
62132002176 นายนิศาล บุญชุม
62132002177 นายอิฟฟาน หมันเส็น
62132002178 นายกนกพงศ� หนูจีนเส'ง
62132002179 นางสาวทิตยา สุวรรณคีรี
62132002180 นางสาวจีราวรรณ ไชยสุวรรณ
62132002181 นายพุฒิพงค� แก'วกุล
62132002182 นางสาวสุไวบะห� มะดีเย�าะ
62132002183 นายธีรพงษ� เต็มราม
62132002184 นางสาวจิราภรณ� แสนคํานึง
62132002185 นายกรรณ�ตินันต� ศรีรัตน�
62132002186 นางสาวธัญญรักษ� เลียดรักษ�
62132002187 นางวชิราวรรณ เย่ียมพานิช
62132002188 นางสาวกัญญาทิพย� เฉิดฉ้ิม
62132002189 นายประมวล อารมณ�ฤทธ์ิ
62132002190 นางสาวคอลีเยาะ สาและ
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62132002191 นายบูรฮัน มาเจะมะ
62132002192 นางสาวสุนันทา เข็มทอง
62132002193 นางสาวอาตีเก�าะ นิมะ
62132002194 นางสาวจิราภรณ� ทุ%มชู
62132002195 นางสาวจิราภรณ� บุญสนอง
62132002196 นายสรายุทธ ธรรมประไพ
62132002197 นางสาวพัชรวรรณ ณ ถลาง
62132002198 นายพงศธร ฤทธ์ิเรือง
62132002199 นางสาวสิตา กาญจนไชย
62132002200 นางสาวมุทิตา จันทรัตน�
62132002201 นางสาวสุจินดา ประทุมมณี
62132002202 นายอิสมาแอล หมีดหมีด
62132002203 นางสาวภารดี หะรัตพันธ�
62132002204 นายธวัชชัย จันทรอุดร
62132002205 นางสาวฟาซีรา บือราเฮง
62132002206 นายมูไฮมีน เจะโด
62132002207 นายนัจมีน ปาแน
62132002208 นางผกามาศ เสาร�ชัย
62132002209 นายอารักษ� เพ็ชรแก'ว
62132002210 นางสาวศิริพรรณ ชิ้นฟ>ก
62132002211 นายณัฐวัชร รัตน�ทอง
62132002212 นางอรุณรัตน� ประทุมวัลย�
62132002213 นายชัชวาล นกดํา
62132002214 นางสาวกูยานา ตูแวปูเตะ
62132002215 นางสาวนิตยา บัวทองจันทร�
62132002216 นางสาวสายธาร ชูจิต
62132002217 นายกิตติศักด์ิ อุ%นเมือง
62132002218 นายนฤเบศร� บุญส%ง
62132002219 นางสาวสุชาวดี เก้ือสุข
62132002220 นางสาวฮายาตี มะโซะ
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62132002221 นางสาวจิราพร สุวรรณจันทร�
62132002222 นางสาวสุดารัตน� เก้ือรักษ�
62132002223 นางสาวอาซียะ อาแซ
62132002224 นางสาวพัชราวลัย แสงขาว
62132002225 นางสาวประภัสสร อ%องแก'ว
62132002226 นายวีรวุธ ขุนราม
62132002227 นายจิรพงษ� ทองแก'ว
62132002228 นางอรอุมา หลีเร็ม
62132002229 นางสาวบุสริน มะมิง
62132002230 นายวีรยุทธ อสิเศวตกุล
62132002231 นางสาวสุนันทา สังศิริ
62132002232 นายสุธน แก'วทวี
62132002233 นายพชรพล เรืองมิตร
62132002234 นายบัญชา ใจงามกุล
62132002235 นายปพนวิช ธรรมเวช
62132002236 นางสาวสกุลรัตน� ท%องแก'ว
62132002237 นางสาวซอบารียะห� หะยีสามะ
62132002238 นางสาวธนิดา พลายด'วง
62132002239 นายมูฮัมหมัด แม
62132002240 นายแวรุสลัน แวดาราเซะ
62132002241 นายวิเชษฐ� คงเอียง
62132002242 นางสาวมธุรดา นิ่มปล'อง
62132002243 นายธีรนนท� ปกติง
62132002244 นางกมลพร หวังทอง
62132002245 นางสาวซากีเราะ ดอเลาะ
62132002246 นางโกสุมภ� เพ่ิมเดช
62132002247 นางสาวพวงผกา เพชรศรี
62132002248 นางสาวซุลฟา การิง
62132002249 นายณัฐพล แก'วรุ%งเรือง
62132002250 นายธีรยุทธ คงอาสา
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62132002251 นางสาวสรารัตน� บิลอะหลี
62132002252 นางสาวรัสรินทร� รุ%งนิธิวรวิทย�
62132002253 นางสาวธนาภรณ� สงด'วง
62132002254 นายนัฐพล ทองสงค�
62132002255 นางนันทิษา ศรีสุวรรณ
62132002256 นางสาวนูลิสา เจะดิง
62132002257 นายสมลักษณ� พรหมสุวรรณ
62132002258 นายอัมรัน ยะผา
62132002259 นางสาววศินี ดวงดี
62132002260 นายฤชาวุฒิ แสงเงิน
62132002261 นายอาดัม เปาะวอ
62132002262 นางสาวมุกธิดา จันทร�แก'ว
62132002263 นางสาวเสาวลักษณ� ชัยชนะ
62132002264 นายฉัตรชัย รักษาชนม�
62132002265 นายชวลิต จิตตพงศ�
62132002266 นายสิทธิพร ชูช%วย
62132002267 นางสาววิรัลพัชร บุญแก'ว
62132002268 นายจิรวัฒน� บุญทิพย�
62132002269 นางสาวภูริภา อัลยุฟรี
62132002270 นางสาวอธิชา หวังหมัด
62132002271 นายวชิรพล ชาจันดา
62132002272 นางสาวซูวัยบ�ะ ดามัน
62132002273 นางสาวนูรมา ปะนาฆอ
62132002274 นางอารีรัตน� พรหมเจียม
62132002275 นายณัฐกานต� ขุนรงค�
62132002276 นางสาวพิมพ�นารา หนูนุ%น
62132002277 นายปฏิพล ปลอดแก%นทอง
62132002278 นางสาวทิพรัตน� พุทธชาติ
62132002279 นางสาวรอยฮัน บารู
62132002280 นายสมโชค ลั่นสิน
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62132002281 นายมะซือกรี มะวี
62132002282 นายอรรถกร สุขสําราญ
62132002283 นางสาวสุณีห� สาและ
62132002284 นางสาวณีรวัลย� จันทร�นุ%ม
62132002285 นางสาวพิชามญชุ� กาเลี่ยง
62132002286 นางสาวนิตยา นิยมญาติ
62132002287 นางสาวธันยาภรณ� สุขสมบูรณ�
62132002288 นายมูฮัมหมัดรุสมีน โตะแอ
62132002289 นายอุปการ กาฬมณี
62132002290 นายไตรรัตน� กะลาสี
62132002291 นายชลันธร แซ%เอี้ยว
62132002292 นางสาวกามีลา ลาเตะ
62132002293 นางสาวเรวดี เกตุแท%น
62132002294 นางสาวเพ็ญทิพย� ภูมิสิริรัฐ
62132002295 นางสาวศราทิพย� นุ%นละออง
62132002296 นางสาวนภัสนันท� แซ%ด%าน
62132002297 นางสาวจิดาภา ศรีสมัย
62132002298 นายศุภณัฐ จันทร�สะระ
62132002299 นายอับดุลฮากิม แมเราะ
62132002300 นายอํานาจ ช%วยเจริญธรรม
62132002301 นางสาวสารีนา เจ�ะแอ
62132002302 นายธเนศ สหะวิริยะ
62132002303 นางสาวพรรณภัทร ดวงแก'ว
62132002304 นายชลธร อุไรกุล
62132002305 นางสาวสมาภรณ� จินดาวงศ�
62132002306 นางพรญาณ�ภัสร� ยศอักษร
62132002307 นายณัฐกิตต์ิ ผาลีจันทร�
62132002308 นางสาวปPยะนุช โพธ์ิถึง
62132002309 นายภัทราวุธ แก'วทอง
62132002310 นางสาวระวิวรรณ ยาจาติ
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62132002311 นางสาวฉมามาศ ชูสุดรักษ�
62132002312 นางสาวอรทัย มณี
62132002313 นางสาวภัทรภร ลิ่มเจริญ
62132002314 นางสาวนูรีซัน เซ็ง
62132002315 นายเสฏฐวุฒิ วรรณพฤกษ�
62132002316 นางภัสสรา อนุชาญกุลวสุ
62132002317 นางสาวฉันทนีย� แอเนาะ
62132002318 นายบุรฮัม อาแว
62132002319 นายรุซดีย� รอดประดิษฐ�
62132002320 นายลุตฟL ดามะ
62132002321 นางสาวสุธิดา พะยังเค
62132002322 นางสาวมัยมูน มุสะอะรง
62132002323 นางสาวรุจาภา จันทร�เดิม
62132002324 นางสาวรุษนานี โมงสะอะ
62132002325 นายทิวานนท� ช%วยเมือง
62132002326 นายฤทธิไกร เยาว�ดํา
62132002327 นายสุกฤษฎ์ิ โชติธรรมโม
62132002328 นายนพดล ช%างหมัด
62132002329 นางสาวพรพิมล นกจันทร�
62132002330 นายจํารัส ลิ่มพรเจริญ
62132002331 นางสาวรุ%งทิวา สุวรรณชาตรี
62132002332 นางนิตยา ทิพย�มณี
62132002333 นางสาวจุฬาลักษณ� คาเด็ง
62132002334 นายมะดาโอะ เจะปอ
62132002335 นางสาวนวอัปสร เรืองมาก
62132002336 นางนุชรินทร� สุวรรณเวช
62132002337 นางสาวอัญชลี เทพมณี
62132002338 นายสานันท� แสวงศรี
62132002339 นางสาวจุฬารัตน� รักษ�ทอง
62132002340 นายแสนภูมิ อ%องสาคร
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62132002341 นางสาวอริศรา แก'ววิจิตร
62132002342 นางสาวกานต�สินี ขจรสุวรรณ�
62132002343 นายชาติศิริ รัตนชู
62132002344 นางสาวฮาป\อเซาะ มะลีมะ
62132002345 นางมารีเยาะ แปะแนะ
62132002346 นางสาวอาภัสรา แก'วประดับ
62132002347 นางสาวณัฏฐา ไตรสุวรรณ
62132002348 นายธนศักด์ิ พิรุณ
62132002349 นางสาวสุดารัตน� ศิลปมณี
62132002350 นางสาวรอกีเย�าะ บาเฮาะ
62132002351 นายมะนาเซ ปาเนาะ
62132002352 นางสาวพาตีเมาะ อาบู
62132002353 นายสุรศักด์ิ ฮามะ
62132002354 นายอมรภัทร วงษ�สุวรรณ�
62132002355 นางสาวสุรญาณี อาแว
62132002356 นางสาวดีนาร� สะแปอิง
62132002357 นายสุขสันต� เพชรรัตน�
62132002358 นางสาวพิชญา เล%าสกุล
62132002359 นายมูฮัมมัดซูลฟLกา บากา
62132002360 นางสาวภัสราภรณ� ทองไฝ
62132002361 นายสุรชัย อินทร�จันทร�
62132002362 นางสาวอรนุช โต�ะหลง
62132002363 นายอารมาน มามุ
62132002364 นางสาววันวิสาข� ภักดี
62132002365 นางสาวฐาปนัท จํานงค�
62132002366 นายมูฮัมหมัดรอมลี อาแว
62132002367 นางสาวสุปรียา สุวรรณธนะ
62132002368 นายกันทรากร เสมสา
62132002369 นางสาวรุ%งนภา รักช'าง
62132002370 นางสาวปรัชญาพิมพ� สมบัติธนสาร
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62132002371 นายอสุรา รัตนแก'ว
62132002372 นางสาวพนิดา แสงวรรณ
62132002373 นางปรัษฐา ศรีแก'ว
62132002374 นางสาวฟPรดาวส� สะอะ
62132002375 นางสาวศุราภรณ� แก'วจํารัส
62132002376 นางสาวอรชร อํามาตี
62132002377 นายธีรวุฒิ จิตณรงค�
62132002378 นางสาวซีตีฮาวาณี มะตีเยาะ
62132002379 นายพละพล เจริญคงไพบูลย�
62132002380 นายทวีวิทย� ช%วยรอด
62132002381 นางมูรนี กาเซ�ะ
62132002382 นายณัฐกฤษณ� เพชรไกร
62132002383 นางสาวปริศนา หัดหล�ะ
62132002384 นางสุทธินี คล'ายเพชร
62132002385 นายจีรศักด์ิ มานะการ
62132002386 นางสาวณัฐณิชา ทองย'อย
62132002387 นายกิติศักด์ิ นิลสุวรรณ
62132002388 นายทิฆัมพล สีพุฒ
62132002389 นางสาวบุญญา ชูเกิด
62132002390 นางสาวเยาวลักษณ� ทองคํา
62132002391 นางสาวบิสมี แวดาแม
62132002392 นายสุภชา พัลวัลย�
62132002393 นางสาวป>ทมา จิตสมบูรณ�
62132002394 นางสาววิไลวรรณ โพธ์ิสุวรรณ
62132002395 นางสาวจุฑาทิพย� หนูอินทร�
62132002396 นายอุสมาน เปาะมะ
62132002397 นางสาวสุกัญญา ขุนรักษ�
62132002398 นางสาวกามารียะห� โมง
62132002399 นายภัควรรธน� เปลี่ยนน'อย
62132002400 นางสาวพาตีเมาะ โตะอุง
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62132002401 นายชวลิต ปานแก'ว
62132002402 นางสาวเสาวณีย� คงวารินทร�
62132002403 นางสาววรีพร ทัยศรี
62132002404 นายยศเดชา พงษ�พานิช
62132002405 นายณัฐวัตร ลีวิริยะพันธุ�
62132002406 นางสาวญาณิศา ชะนะชู
62132002407 นายสุรเชษฐ� ทองเพ่ิม
62132002408 นายพงศ�พัฒน� รัตนพงค�
62132002409 นางสาวอาอีเซาะห� ดือเระ
62132002410 นางสาวนูรีดา เจะอาแว
62132002411 นางสาวเพ็ญนภา เฉลิมบุญ
62132002412 นางสาวปาริฉัตร สมาน
62132002413 นางสาวอรัญญา ปราบณรงค�
62132002414 นางสาวนันทวดี เทพชุม
62132002415 นางสาวเสาวลักษณ� แก'วหนูนา
62132002416 นางสาวธารารัตน� มณีรัตน�
62132002417 นางสาวลักษิกา ปลอดขํา
62132002418 นายอังคาร แก'วละเอียด
62132002419 นางสาวจิรารัตน� โมเหล'น
62132002420 นางสาวมารีนี เจะกอเด
62132002421 นางสาวจริยา จีนเอียด
62132002422 นายเจตรินทร� จันฉาย
62132002423 นางสาวอานิตา สาดีน
62132002424 นางสาวหรรษลักษณ� จันทร�ทอง
62132002425 นางสาววิภาพร ประทุมโย
62132002426 นางสาวศุภาวรรณ สุขนิกร
62132002427 นายกฤษณะ ดําช%วย
62132002428 นางสาวภรยมล สุวรรณโรจน�
62132002429 นายพัฒนพงศ� ศรีทองสุข
62132002430 นางสาวอัจริยา สังขรัตน�
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62132002431 นางสาวธิดารัตน� ชูสง
62132002432 ว%าที่ร'อยตรีสิทธิโชค นนทะสร
62132002433 นางสาวภารดี พิทักษ�คุมพล
62132002434 นายธนพัฒน� พรหมวงค�
62132002435 นางสาวเรวดี ไชยชาญยุทธ�
62132002436 นายธนัช เส็นนิ่ง
62132002437 นายซัมสูดิน มะแซ
62132002438 นายธนทัต ธนพิทักษ�
62132002439 นางสาวศุภรัตน� ทําเลดี
62132002440 นายวุฒิกร ทองไสย
62132002441 นายสุรเกียรติ จันทร�สง
62132002442 นายมนตรี วิเชียรรัตนพงศ�
62132002443 นางสาวศีตลา ยศเทียม
62132002444 นางสาวซอลีฮะห� แวโดยี
62132002445 นายสาแปอิง มาลายา
62132002446 นางสาวสุภัทรชา สุวรรณโณ
62132002447 นางสาวมัณฑนา วุฒิวงศ�
62132002448 นางสาวจุฑาทิพย� พรหมภักดี
62132002449 นางสาวฉัฐสุรีย� สินธนากิตติ
62132002450 นางสาวพิรดา ฉัตรนภดล
62132002451 นางสาวอุบลรัตน� บุปผา
62132002452 นางสาววรรณิภา ใจแสน
62132002453 นางสาวมาลีวรรณ แซ%บ'าง
62132002454 นางสาวธัณลนีย� ราชบุญ
62132002455 นางกมลวรรณ เมฆสุวรรณ
62132002456 นางสาวณพิชา โต�ะลาวัล
62132002457 นางสาวหยาดทิพย� คงขวัญ
62132002458 นางสุรีย�รัตน� อาร�บู
62132002459 นางสาวกาลีมา เจ�ะสนิ
62132002460 นางสาวสิรภัทร เพ็ชรดี
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62132002461 นางสาวนิรีมะห� แวดอเลาะ
62132002462 นางสาวอาอิชะห� สุเด็ง
62132002463 นายกมล สังข�ทอง
62132002464 นายเทพรักษ� เวชศาสตร�
62132002465 นางสาวอานินทร� ปานาวา
62132002466 นายศตวรรษ จันทรเสนากุล
62132002467 นายฟารุต วาจิ
62132002468 นายกรวิทย� รัตน�ชนกวงศ�
62132002469 นางสาวแวซง แวหามะ
62132002470 นายธีรศักด์ิ ฆังคะมะโน
62132002471 นายวรัญ[ู บุญประเสริฐ
62132002472 นางสาวอภิญญา มีสัมฤทธ์ิ
62132002473 นางสาวเมล�ริน แกล'วทนงค�
62132002474 นางธนิดา เซ%งศรีแดง
62132002475 นางสาวนูรีบ�ะ หลังเศษ
62132002476 นางสาวรัตนาภรณ� ลือภพ
62132002477 นางสาววรรณฤดี แก'วเพ็ชรกูล
62132002478 นางสาวธัญญาเรศ เหลาศรี
62132002479 นางสาววราภรณ� บุษบิน
62132002480 นางสาวขวัญชนก บัวหลวง
62132002481 นายสุธี แซ%เต%ง
62132002482 นางสาวกามิละ จิ
62132002483 นางสาวอาจารีย� บุญสนอง
62132002484 นางสาวอัลวานีย� สังหาด
62132002485 นางสาวสุวินยา คุณารักษ�
62132002486 นางสาวไซนิง ลออูมา
62132002487 นางสาวรอบียะ แซเลาะ
62132002488 นายวสันต� พินิจสุวรรณ�
62132002489 นางสาวซารีปะห� ปาแว
62132002490 นางสาวแววตา นวลวิลัย
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62132002491 นายณัฐพงศ� บุญญาพิทักษ�
62132002492 นายวิษณุ ถนนจีน
62132002493 นางสาวเยาวลักษณ� ชูสิงห�แค
62132002494 นางสาววจี สีสังข�
62132002495 นายปรัชญา รักเกตุ
62132002496 นางสาวดวงพร นุ%มหนู
62132002497 นายทนงศักด์ิ จงจิตร
62132002498 นางสาวภัทรวดี คงสุข
62132002499 นางสาวศาริธรณ� โชโต
62132002500 นางสาวนิจฉรา ฉิมแก'ว
62132002501 นางนริสรา อับดุลคานาน
62132002502 นายธีรภัทร บัวบุตร
62132002503 นางสาววราภรณ� เสนแก'ว
62132002504 นางสาวปวีณา เจริญคํา
62132002505 นางสาวนูรีซาน ปาตี
62132002506 นางสาวเจะรอฮานี วันอิสะมะแอ
62132002507 นางสาวคอลีเย�าะ มะลีติ
62132002508 นายอับดุลวาฮับ อาแว
62132002509 นายวีรภัทร เยาว�ดํา
62132002510 นางสาววิภาวดี สายน'อย
62132002511 นายปPYนชัย เกษสวัสด์ิ
62132002512 นายกิตติธัช ศรีชุมพวง
62132002513 นางสาวกัญญารัตน� ปูหัด
62132002514 นายสุรศักด์ิ สมนวล
62132002515 นางจิตภิรมย� วงศ�กระจ%าง
62132002516 นายนาวา บุญณี
62132002517 นางสาวอิสริยา บูรอดียา
62132002518 นางสาวสายวสันต� บุญที่สุด
62132002519 นางสาวกรกนก เลื่อยแพง
62132002520 นายวรัญ[ู คงมา
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62132002521 นางสุชาดา ทองไฝ
62132002522 นางกอซียะห� ต%วนแว
62132002523 นายมุสอับ กามะ
62132002524 นางสาวป>ญปภัส ชวดชุม
62132002525 นางสาวนิษฐ�สินี สมัยอยู%
62132002526 นางสาวจุฑารัตน� แก'วพูล
62132002527 นางสาวนิตยา เจตธรรม
62132002528 นายมะสักรี ปูลา
62132002529 นางสาวเจนจิรา โพธิทัพพะ
62132002530 นางสาวนัสริน เจะสาแม
62132002531 นายสันติ เอียดแก'ว
62132002532 นางสาวมูรณีย� ลาเตะ
62132002533 นายวิทยา จันมุณี
62132002534 นางสาวยุวดี นนทะสร
62132002535 นายวศิน ธรรมชาติ
62132002536 นายกิตติธัช สงวนเขียว
62132002537 นายพงศกร การนิกร
62132002538 นายจักรกฤษณ� แผนสุวรรณ�
62132002539 นายภัทรภิวัฒน� หนูเกาะทวด
62132002540 นายณรงค�กรณ� คงยัง
62132002541 นางสาวเกศรินทร� คงไชย
62132002542 นางสาวดวงมณี หวังกะจิ
62132002543 นายอิสลาซ วาเย�าะ
62132002544 นายวิชัย ทองบุญจันโท
62132002545 นายสราวุธ เปLยคง
62132002546 นางสาวปณัทดา จันทร�เกิด
62132002547 นางสาวครองขวัญ จินตรักษ�
62132002548 นายปริทัศน� ขุนอาวุธ
62132002549 นางสาวนูรไอนี แวนาแว
62132002550 นายปฏิวัติ มะโร
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62132002551 นายพงศกร ทองเสริม
62132002552 นายกิตติศักด์ิ ขวัญแสง
62132002553 นางสาวจิรารัตน� เทพศรี
62132002554 นายกมล เกิดสมบูรณ�
62132002555 นายอนุวัช บัวงาม
62132002556 นายธนพล เบญจวรพจน�
62132002557 นางสาวอัชราพร มณีกรอง
62132002558 นางสาวฟารีดา ตุกังหัน
62132002559 นางสาวดาเรศ จันทระ
62132002560 นายวรวัฒน� โรจน�ประภาพร
62132002561 นางสาวสอหรีฮะ หีมจิตร
62132002562 นางสาวพรรัตน� ทองมี
62132002563 นางวิกานดา ส%งมาก
62132002564 นางสาวสุธาสินี ปานแก'ว
62132002565 นางสาวปาตีเมาะ อูมา
62132002566 นางสาวสุพิชญา ดวงมุสิก
62132002567 นายปPยวัฒน� จินดาวงค�
62132002568 นางสาวนูร�ฮายาตี มูซอ
62132002569 นายสิทธิพงค� นุ'ยจีน
62132002570 นางสาวอัจฉรียา ป>งเตะ
62132002571 นางสาวนาอีมะห� กาหลง
62132002572 นางสาวจันธิมา แก'วกําเนิด
62132002573 นางสาวจันทร�ทิมา สีน'อย
62132002574 นางสาวรติรส แก'วสามกูล
62132002575 นายฮารง มะยูโซ�ะ
62132002576 นายพีรเดช ลอยวิรัช
62132002577 นายขจรเกียรติ สุขพอ
62132002578 นายฐานันดร� จันทโร
62132002579 นายธนพล เพชรัตนมุณี
62132002580 นายธีรพงษ� คงสังข�
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62132002581 นางสาวคารีน%า อีมหมัน
62132002582 นายธนศักด์ิ ลูกอินทร�
62132002583 นางสาวนูรีซะห� มูนิ๊
62132002584 นางสาวชุติกาญจน� รัตนภิรมย�
62132002585 นายสุภชัย ผลทวี
62132002586 นางสาวกวินนาถ บํารุงเมือง
62132002587 นางสาวพัทธิดา หนูสอน
62132002588 นายวีรวัฒน� ทองนวล
62132002589 นางสาวมุสลีดา ยา
62132002590 นายธนากร สวัสดี
62132002591 นายวิษณุ นิลมาก
62132002592 นายเจษฎา บัวสม
62132002593 นางสาวปานพิชญ� สุดรักษ�
62132002594 นางสาวอังคณา หนูทอง
62132002595 นายชลายุ ทองพุ%ม
62132002596 นางสาววิภารัช รัตนมุณี
62132002597 นายเตสิทธ์ิ ปรางแก'ว
62132002598 นางสาวธันยมัย เต็งรัง
62132002599 นายสวัสด์ิ หมัดจะบูณ
62132002600 นางสาวศิยาพร แก'วทอน
62132002601 นางสาวนิสรินทร� โส�ะเหล�าะ
62132002602 นายชุติมันต� แสงมณี
62132002603 นายตูแวนุอ�มาน โตะปP
62132002604 นายมูหมัดยาคี มะลี
62132002605 นางสาวกัลยา บุญกําเนิด
62132002606 นายศุภศักด์ิ แซ%โก
62132002607 นายหนิมูฮัมหมัด เต็มหลง
62132002608 นายสุทธิพงค� ต้ินเส'ง
62132002609 นางสาวพาซียะ บาโฆะ
62132002610 นายศรัณยู ภู%ภักดีพันธ�
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62132002611 นางสาวสุจิตรา สมบัติมาก
62132002612 นางสาวธิดาวรรณ ชูเรือง
62132002613 นางสาวธนพร นุ%นกําเนิด
62132002614 นางสาวภาวิดา นวบุญ
62132002615 นางสาวอัจฉรา อินทสุวรรณ
62132002616 นางสาวภัทรานิษฐ� สิงหาด
62132002617 นางสาวปุณญาภัทร ป>นสา
62132002618 นายณัฐพล ศรีสุวรรณ�
62132002619 นายธนัฐฐา ล'อมคง
62132002620 นายชยวิศย� ดําคง
62132002621 นางสาวศศิธร สะมาแอ
62132002622 นางสาวดวงฤทัย จีนจันทร�
62132002623 นางสาววัสดา เล%ห�ทองคํา
62132002624 ว%าที่ร'อยตรีหญิงธนาภา กําเหนิดกลับ
62132002625 นายธนพล สกุลเวช
62132002626 นางสาวจันทนิภา โต�ะหระ
62132002627 นางสาวศิราณี หีมปอง
62132002628 นางสาวปวันรัตน� แก'วนวลจริง
62132002629 นางสาวมาเรียมนี แอกูยิ
62132002630 นางสาวกัญชพร เพ็ชรมณี
62132002631 นางสาวปรียา สุวรรณมณี
62132002632 นางสาวเอมใจ ชูแก'ว
62132002633 นางสาวโยษิตา เย่ียมเวช
62132002634 นายจักรพงศ� เมฆมูสิก
62132002635 นางสาวรอฮายา สาแม
62132002636 นางกนกวรรณ ปาละกุล
62132002637 นายสราวุธ ปราบคช
62132002638 นายจิรภัทร ภู%เพชร
62132002639 นางสาวธารารัตน� รังศิลปW
62132002640 นางสาวกวิตา วัฒนกุล

หน'า 88 จาก 157            



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สงขลา

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

62132002641 นางสาวนูรมาวาตี หมัดเดียะ
62132002642 นายธวัชชัย เซ%งสวัสด์ิ
62132002643 นางสาวทิพวัลย� จันทะภาโส
62132002644 นางสาวซูยานา การีอูมา
62132002645 นางสาววิไลวรรณ จุลรัตน�
62132002646 นางสาวกชพร มุสิโก
62132002647 นางสาวต%วนฮาซานา ซารี
62132002648 นางสาวอัญชิสา แก'วจีน
62132002649 นางสาวอารีรัตน� แสงสุวรรณ�
62132002650 นางสาวสุปรียา เกษโกวิท
62132002651 นางสาวชุลีพร ไชยพลบาล
62132002652 นางสาวอมรรัตน� ปล'องอ%อน
62132002653 นางสาวณิชากร ณ วาโย
62132002654 นายรุสลํา หามะ
62132002655 นายอับดุลฮาฟLส ลาโฮ�ะยา
62132002656 นายสมโภชน� ลําพรหมสุข
62132002657 นางสาวสกุณา กรมเมือง
62132002658 นางสาวสุขุมาล สุดทองคง
62132002659 นางสาวซาฟLYนะฮ� เพชรทอง
62132002660 นายอัลซอรัล ดอฆอ
62132002661 นางสาวจีรวรรณ หนูริง
62132002662 นางสาวนิณาณี นิเดหะ
62132002663 นางสาวอารีรัตน� สังข�ปลอด
62132002664 นายภาณุพงศ� เถ่ียวสังข�
62132002665 นายคอรีส มูซอ
62132002666 นางสาวสิริพร วังบุตร
62132002667 นายอิลหัม อิซอมูซอ
62132002668 นายณัฐพล ศรีสุวรรณ
62132002669 นายชาคริสต� หมอเล็ก
62132002670 นางสาวสมฤทัย ทองไสย
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62132002671 นางสาวรัชดาภรณ� หลงราม
62132002672 นายมานิตย� เส็นบัติ
62132002673 นายวศิน จิสวัสด์ิ
62132002674 นางสาวขวัญเนตร แก%นระ
62132002675 นางสาวนวพรรณ นพรัตน�
62132002676 นายนัฐวุฒิ สุดเมือง
62132002677 นายศรายุธ ใจทหาร
62132002678 นายเตาฟLค คอแต
62132002679 นายดนุพล เถาประไพ
62132002680 นายรณรงค� ศรีเกตุ
62132002681 นางสาวฟาตีเม�าะ ปาแว
62132002682 นายซูไฮมี ตาเยะ
62132002683 นางสาวป>ทมา แกล'วทนงค�
62132002684 นางสาวศิริพรรณ ไชยพังยาง
62132002685 นางสาวทิพย�เกสร มิตรวงค�
62132002686 นางสาวออระยา ยาง�ะ
62132002687 นายนันทโชติ ขวัญกลับ
62132002688 นางสาวสุมินทรา ทุ%ยนา
62132002689 นางสาวเพ็ญโพยม ฉุนพ%วง
62132002690 นางกัญญา วงศ�เพชร
62132002691 นายชัยวุฒิ กังสถาน
62132002692 นายฉัตรชัย ชัดเจน
62132002693 นางสาวปานทิพย� คงปุก
62132002694 นางวิลาวัลย� ชัยประดิษฐ�
62132002695 นายกิตติศักด์ิ หน%วยแก'ว
62132002696 นางสาวนูรุลอามีน หะแวมะ
62132002697 นายศุภดิตถ� โชคอํานวย
62132002698 นางสาวยาวาตี ยูโซะ
62132002699 นางสาวฟารีนี สมะแอ
62132002700 นางสาวนูรีซัน บาเน็ง
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62132002701 นางสาวรัชนีวรรณ พงษาวดาร
62132002702 นางสาวจันทิมา สอเหรบ
62132002703 นายธนพนธ� ลือยศ
62132002704 นางสาวรุสนา เจะลอ
62132002705 นางสาววิลาสินี ภัทรธิติพันธุ�
62132002706 นางสาวกาญจนา นวลมี
62132002707 นางสาวมัสนา ตาเหร�
62132002708 นางสาวกมลวรรณ เอาต่ิม
62132002709 นางสาวกิตติยาวดี บุญหนู
62132002710 นายรณกฤต จินดาภักดี
62132002711 นางสาววิป>ทมา ภาพันธ�
62132002712 ว%าที่ ร.ต.สนธยา แก'วมีศรี
62132002713 นางสาวรอมือละ เจะเลาะ
62132002714 นางสาวระย'า ศรีสงค�
62132002715 นางสาววัลยา ศรีกิตยนนท�
62132002716 นางสาวเสาวณีย� บุษบงค�
62132002717 นายอุเทน สะอิ
62132002718 นายศดายุ สมยัง
62132002719 นางสาวกชกร จําปาสิทธ์ิ
62132002720 นายสุรสินธ� ปานดํา
62132002721 นางสาวสุนิสา สังข�แก'ว
62132002722 นางสาวชิตาภรณ� หนูเทพ
62132002723 นายอัฟวรรณ แมและ
62132002724 นางสาววิชญาดา บุญให'
62132002725 นางสาวดียานา สาอิ
62132002726 นางสาวฐิติพร อักษรชู
62132002727 นางสาวซูรีนา บากา
62132002728 นางนูรฟPตรี สลีมีน
62132002729 นายประชา นาเหนือ
62132002730 นายวิฆเนศ เพชรสุวรรณ�
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62132002731 นางสาวอารีณา มะการอ
62132002732 นายสมเกียรติ บัวจุด
62132002733 นางสาวสุรีรัตน� คําแก'ว
62132002734 นางสาวกนกกานต� เพชรรัตน�
62132002735 นางสาวสุธาสินี เจ�ะสอเหาะ
62132002736 นางสาวตุลาภรณ� นฤภัย
62132002737 นางตอฮีเราะห� หะยีมะ
62132002738 นางสาวธันยพร สุขเอก
62132002739 นางสาวสโรชา แก'วคีรี
62132002740 นายอนุวิทย� พรหมมี
62132002741 นางสาวปPยะพร เปรมสวัสด์ิ
62132002742 นางสาวศริญญา ใจกล'า
62132002743 นางสาวสายใหม% ทวีเลิศ
62132002744 นางสาวนริศรา พูนสิน
62132002745 นายมะรอบี ดอเลาะ
62132002746 นางนิตยา นวลละออง
62132002747 นางสาวศิริลักษณ� ทองคํา
62132002748 นางสาวนภัสวรรณ บุญรัตน�
62132002749 นายเกรียงศักด์ิ ชูเกิด
62132002750 นายเมธาวี แสงมณี
62132002751 นางสาววิลาวรรณ พันธ�ด'อหล'า
62132002752 นางสาวทรายทอง แสงขํา
62132002753 นางสาวนพวรรณ รัตนพงศ�
62132002754 นายพีระพัฒน� สุวรรณวิจิตร�
62132002755 นางสาวปานรวี สืบประดิษฐ�
62132002756 นางสาวมาดีฮะห� อาเก�ะ
62132002757 นางสาวสุชญา ดิสระมุณี
62132002758 นางสาววิชุตา ฮั่วลี้
62132002759 นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณ
62132002760 นายมูฮัมหมัด ปะจู
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62132002761 นายภักดี เจ�ะมุ
62132002762 นางสาวสาฮูรา เละโซ�ะ
62132002763 นายธีรศักด์ิ รอดแก'ว
62132002764 นายอาบีดดีน เจะนะ
62132002765 นางสาวซัลวานา สะแลมัน
62132002766 นางสาวปารียะ บอสู
62132002767 นางธนวรรณ ศิริมนูญ
62132002768 นายคทาวุธ กาฬสินธุ�
62132002769 นายรังสิมันตุ� เพชรรัตน�
62132002770 นางสาวอภิญญา ระย'า
62132002771 นางกนกวรรณ แก'วในเมฆ
62132002772 นายอพันดี เจ�ะฮามะ
62132002773 นางสาวมธุรส คชวรรณ�
62132002774 นายอัฟนัน ดือราแม็ง
62132002775 นายมะซอบรี และปายัง
62132002776 นายนัสรอน เจะหะ
62132002777 นายสุวัฒน� ยอดสมุทร�
62132002778 นางสาวมุกดา กลับอําไพ
62132002779 นางสาวชลธิชา อรรถรัฐ
62132002780 นายสานูซี สาและ
62132002781 นายคุณากร นาคศรี
62132002782 นายอดิศักด์ิ แซ%อ]อง
62132002783 นางดาวศิริ ชูแสง
62132002784 นางสาวดาวิกา จันทองศรี
62132002785 นางวชิราภรณ� คงเต็ม
62132002786 นางสาวเกวดี สุขศรีราช
62132002787 นางสาวละออ ขุนรงค�
62132002788 นายสารัช สอาดจันทร�
62132002789 นายธนัช หมวดแก'ว
62132002790 นายมูฮําหมัดตาซูนี สาแลแม
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62132002791 นางสาวเกตมณี ชูแก'ว
62132002792 นางสาวศรสวรรค� บุญศิริ
62132002793 นางอรุณี คงมี
62132002794 นางสาววราภรณ� จันวดี
62132002795 ว%าที่ร'อยตรีหญิงโยธกา เปLYยมศักด์ิ
62132002796 นางสาวเพ็ญนภา เพ็ชรมณี
62132002797 นายอาทร คงชาตรี
62132002798 นางสาวณัฐนรี เทวชู
62132002799 นางสาวอาทิตยา คงช%วย
62132002800 นางสาวณัชชา วิเชียร
62132002801 นายอนุสรณ� มาลี
62132002802 นางสาวริฟฮาน ตีมุง
62132002803 นางสาวทัศนียา สตอหลง
62132002804 นางสาวนันทพร รัตนากรภูวดล
62132002805 นางสาวสุทธิดา ทับทอง
62132002806 นางสาวมีลา ดือราแม
62132002807 นางสาวกมลทิพย� หนูเกตุ
62132002808 นายวิทวัส วาสประสงค�
62132002809 นายอิสริยะ ณรงค�
62132002810 นางสาวสิริภัส วนะกรรม
62132002811 นางสาวจริยา สิธิราม
62132002812 นางสาวเจ�ะนูรีฟาน ไมแยนา
62132002813 นายซูฟLยัน มาน�ะ
62132002814 นางสาวภัทราพร เอียดสุขผล
62132002815 นายยงยุทธ พัฒน�ช%วย
62132002816 นางสาวสุภาภรณ� พ%วงเพ็ชร
62132002817 นางสาวสุปรียา ดํามุสิด
62132002818 ว%าที่ร'อยตรีหญิงธัญชภัทร อินทรัตน�
62132002819 นางสาวรัชนี สิทธิชัย
62132002820 นายสนั่น ทุ%ยอีด
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62132002821 นางสาวจุฑารัตน� พูลสมบัติ
62132002822 นางสาวรติกร ศิริ
62132002823 นางสาวนิกามีลาร� มะเซะ
62132002824 นางสาวรัตติกาล อมรวัฒน�
62132002825 ส.ต.อ.ธานุวัฒน� ด'วงฉีด
62132002826 นางสาวนูรฮายาตี กามานะไท
62132002827 นางสาวนูรอาซีกีน ซาอะ
62132002828 นายศิริศักด์ิ ศรีฉํ่า
62132002829 นางสาวณัฐรุจา สุวรรณรัตน�
62132002830 นายตา[ุลอารีฟLน เละดุวี
62132002831 นางสาวอุมา ปานแก'ว
62132002832 นางสาววาสนา หะมิสะ
62132002833 นางวรรณี แซ%ลก
62132002834 นางสาวฮุสนี สะตํา
62132002835 นายชิษณุพงศ� คงมาก
62132002836 นางสาวทิวาพร เขียวบม
62132002837 นายอนุชัย กล'าคง
62132002838 นายวีระยุทธ อินนุ%น
62132002839 นางสาวชลธิชา หาญณรงค�
62132002840 นางสาวสุวคนธ� หนูเกลี้ยง
62132002841 นายซัมรี กาเร็ง
62132002842 นางสาวมลฤดี ผุดดํา
62132002843 นางสาวคณิศร ทิพย�เทพ
62132002844 นายศิวศร ศรีรัตน�
62132002845 นายนิติวัฒน� ดําศรี
62132002846 นางสาวกานดา คงเคว็จ
62132002847 นางสาววรรณวิสา ศารทูลทัต
62132002848 นางสาวรีย�ะ นักรํา
62132002849 นายมูฮําหมัดอิรันร� สะดียามู
62132002850 นายวัฒนะ ชูสิงแค

หน'า 95 จาก 157            



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สงขลา

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

62132002851 นางสาวคาดิสชา มาหามะ
62132002852 นายกิตติรัช พลภากิจ
62132002853 นางสาวสิริมา รัตนสิงห�
62132002854 นางสาวสุนิสา มะหาด
62132002855 นางสาวนิตยา บุญจันทร
62132002856 นางเปมิกา ชุมวงค�
62132002857 นางสาวฮาซีรา ยาคอ
62132002858 นางสาวภัทรสุดา มัจฉาวานิช
62132002859 นางสาวนิรอฮีม�ะห� มะสาวา
62132002860 นายอดิลัน อุมา
62132002861 นายสุรวุฒิ กาญจนอารี
62132002862 นายธีรพงศ� ดวงจันทร�
62132002863 นางสาวรอฮันนี มุสะอะรง
62132002864 นางสาวเบญจมาศ จันทร�เพ็ง
62132002865 นายกิติศักด์ิ บินตาเอบ
62132002866 นางสาวรอมล�ะ หะยีสาและ
62132002867 นางสาวเกณิกา พรหมพูล
62132002868 นางสาวอาอีเซาะห� สะระยะ
62132002869 นายธวัชชัย โวหาร
62132002870 นางสาวศศิวิมล หนูมนต�
62132002871 นายบัณฑิต โพธ์ิทอง
62132002872 นายปPยะพันธ� เพ็ชรมณี
62132002873 นางสาวกัณณัจสร เอกพงศ�ธนนท�
62132002874 นางสาวกามีละห� ประคองโชค
62132002875 นางสาวนุชรีพร สุวรรณมณี
62132002876 นางสาวฟาริดา หมายเก
62132002877 นายสุพจน� นาคเล็ก
62132002878 นายนิไอมาน ซาฮา
62132002879 นางสาวซัลมียะห� จารู
62132002880 นางสาวพัชรี คงแข็ง
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62132002881 นางสาวฮัสนะห� สาและ
62132002882 นางสาวไซนับ มะแซ
62132002883 นางสาวนูรุลฟPตเราะห� เจะมิง
62132002884 นายทรงพล เจริญสุข
62132002885 นางสาวกัญญาภัค เหมมัน
62132002886 นางสาวบุญญรัตน� ดูดวง
62132002887 นายอัฟฟาน อาแว
62132002888 นางสาวธันญารัตน� รังทอง
62132002889 นางสาวชิดชนก ดําปPน
62132002890 นางสาวธิวาภรณ� ขุนอักเขต
62132002891 นายมุสลีมีน ม%าเหล็ม
62132002892 นายมูฮัมมัดฮัมดี อีแต
62132002893 นางสาวโนรนายะห� บาแว
62132002894 นายเอกสิทธ์ิ ชูเผือก
62132002895 นางสาวสุพรรณษา จําปาทอง
62132002896 นายกิตติศักด์ิ พันธ�ทองเพ็ชร
62132002897 นายธีระพนธ� บุญรัศมี
62132002898 นางสาวยุภาพร ตรีไว
62132002899 นางสาวภิญฐิดา จันทร�เดิม
62132002900 นางสาวนูรียะห� หะยียามา
62132002901 นางสาวสุมินตรา เศรษฐสุข
62132002902 นางสาวพัชราภรณ� ยอดเก้ือ
62132002903 นางสาวคอลีเยาะ ยูโซะ
62132002904 นายธวัชชัย แก'วหนูนวล
62132002905 นายสุทธิภัทร รัตน�น'อย
62132002906 นางสาวสุพรรษา สร'อยสูงเนิน
62132002907 นายวีรวัฒน� สุวรรณมุณี
62132002908 นางสาวขนิษฐา ใจสมุทร
62132002909 นางสาววารุณี เหมหลง
62132002910 นายวีรยุทธ พรหมสุวรรณ
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62132002911 นางสาววรรณภา เกิดแก'ว
62132002912 นายปPยะ สว%างวงค�
62132002913 นางสาวจริญญา ตุลยนิษก�
62132002914 นายซอลาฮุดดีน สาแม็ง
62132002915 นางสาววรรณิษา ทองไหม
62132002916 นางสาวโซรยา ยะโกะ
62132002917 นายฉลอง สินนุสน
62132002918 นายเฉลิมพล ชวาลป>ญญาวงศ�
62132002919 นายชูศักด์ิ เชาวนวาที
62132002920 นางสาวพรรณนิภา หมวดทองแก'ว
62132002921 นางสาวสุภาภรณ� ภักดี
62132002922 นางสาวกมลทิพย� ทองพูน
62132002923 นางสาวภาวินี สามะ
62132002924 นายสุประสิทธ์ิ หนูสงวน
62132002925 นายศรีชล ขุนราช
62132002926 นายสุทัศน� ทองเกลี้ยง
62132002927 นางสาวอัญญมณี ชุมนวล
62132002928 นางสาวศิริพร นวลเปLยน
62132002929 นางสาวอรวี ทองเทพ
62132002930 นางสาวชมพูเนกข� เทพษร
62132002931 นายปริญญา ศรีสุข
62132002932 นายชาคริส สาเหล็ม
62132002933 นางสาวนุอารีฟะห� ซีนา
62132002934 นางสาวเจะรูฮายา เจ�ะเห็ง
62132002935 นายอิสมาแอ สาแล�ะ
62132002936 นางสาวอาซียะห� อาบู
62132002937 นางกัญจน�กมล ม่ันซ้ิว
62132002938 นางสาวกุลวนิตย� จิตศิริ
62132002939 นางสาวณัฐวดี หนูช%วย
62132002940 นายนฤพนธ� สายแก'ว
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62132002941 นางสาวอังศดา สิงหะพล
62132002942 นางสาวขนิษฐา ศิลากุล
62132002943 นางสาวฮายาตี แลเบาะ
62132002944 นางสาวภวันตี อินทศเพชร
62132002945 นายอภิสิทธ์ิ ศรีดาวเรือง
62132002946 นางสาวทิพยาภรณ� บุญเทพ
62132002947 นายอัครเดช บัวนาค
62132002948 นายอนุพนธ� เจ�ะมุ
62132002949 นางสาวนูรียะห� หวันหวัง
62132002950 นางสาวพิมลพร ทองด'วง
62132002951 นางสาววรรณฤดี อินทร�สังข�
62132002952 นางสาวปภารัช ทวีโชติภาคิน
62132002953 นางสาวดราเนส� หวังหนัน
62132002954 นางสาวไซนุ%น สะติยา
62132002955 นางสาวปณิตา สุวรรณวงศ�
62132002956 นางสาวจินตนา นิลละออ
62132002957 นางสาวอาอีฉะห� บุตรแอ
62132002958 นายอัคเดช สุขคง
62132002959 นางสาววนิตา ไทรทอง
62132002960 นางสาวอายูนี มาหะมะ
62132002961 นางเสาวรจน� พูลแก'ว
62132002962 นายจิรพงษ� จู%วาที
62132002963 นางสาวรัชนก เพ็ชรมุณี
62132002964 นายกิตติธาดา เจ�ะตาเย�ะ
62132002965 นางสาวจริญญา นาคเกตุ
62132002966 นางพนิตา เสนาน'อย
62132002967 นางสาวพิรัญดา ยานะวิมุติ
62132002968 นางสาวอภิรดี สุวรรณพัฒน�
62132002969 นายไตรรัตน� รังษีสว%าง
62132002970 นางสาวชญาณ�นันท� ศรีใหม
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62132002971 นางสาวซานีซะ ดอเล�าะ
62132002972 นางสาวธาริตา หมานสะยะ
62132002973 นางสาวพรพนา ซังทราสิต
62132002974 นายทัสพล ลั่นนุ'ย
62132002975 นายหัฐชัย สุขน'อย
62132002976 นางพรพิพัฒน� แก'วเกือบ
62132002977 นางสาววิมลมาศ ปล'องแก'ว
62132002978 นางสาวพนิดา สุวรรณชาตรี
62132002979 นางสาวหมัยซาเหราะว� เจริญฤทธ์ิ
62132002980 นางสาวอัจฉรา บุญกลิ่น
62132002981 นางสาวนัสรีน จาหลง
62132002982 นายสุริยา บุญสุข
62132002983 นายปวรุตม� สมเก้ือ
62132002984 นางสาวชุติมา หวานแก'ว
62132002985 นางสาวอรพรรณ สุขศรี
62132002986 นางสาวซามีลา นิม๊ิ
62132002987 นางสาวสมิตา พรรณราย
62132002988 นางสาวสุชาวดี เงินนาค
62132002989 นายอัสวัน มาหามะปาริส
62132002990 นางภรณ�ณภัส อินปาน
62132002991 นางสาวติณณ�ธานันท� ชัยเจริญ
62132002992 นางสาวรุสนี กือแมแซเจ�ะลอ
62132002993 นางสาวรัชรี นวลเพชร
62132002994 นางสาวกวิสรา หวานแก'ว
62132002995 นางสาวอซูรา มามะ
62132002996 นางสาวเปรมปณัฏฏา ราษฎร�มณี
62132002997 นายกมลภพ สุวรรณรัตน�
62132002998 นางสาวอามีเนาะ เจะเลาะ
62132002999 นางสาวพิชญาภา ศรีทวีป
62132003000 นายอับบัส อาแวบือซา

หน'า 100 จาก 157            



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สงขลา

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

62132003001 นางเพียรสิริ ชุมอินทร�
62132003002 นางสาวชฎาภรณ� ซ'ายเกล'า
62132003003 นายนันทิพัฒน� หนูขาว
62132003004 นางสาวณิชาภัทร นวลละออง
62132003005 นางสาวสุภาวดี รามจันทร�
62132003006 นางสาวเยาวลักษณ� เขมังคโล
62132003007 นายสุรศักด์ิ ขาวดํา
62132003008 นายนิติพล สายสลํา
62132003009 นางสาวนุรซัยร%า อภิบาลแบ
62132003010 นางสาวรัตนา บุญศิริ
62132003011 นางสาวตรีรัตน� พุทขวัญ
62132003012 นางสาววรรณวนัช รอดสงค�
62132003013 นางสาวอาสนีตา อายารีฮา
62132003014 นายสุกรี โต�ะขุนหลัด
62132003015 นายสุพัฒน� พรหมเทพ
62132003016 นายวิชชุเดช หนูจันทร�
62132003017 นางสาวผุสดี บุญปถัมภ�
62132003018 นางสาวพนิดา แสวงวงศ�
62132003019 นายอรรถสิทธ์ิ วงษ�สถาปนาเลิศ
62132003020 นางสาวอัญชิสา แจ'งโชติ
62132003021 นางสาวอาลาวียะห� เจะมะ
62132003022 นายอิศรพงศ� เพ็ชร�ชระ
62132003023 นางสาวกรรณิการ� ช%วยหนู
62132003024 นางสาววันธิดา หนูแก'ว
62132003025 นางสาวบุษบา สมาธิ
62132003026 นางสาวณัฐวดี ทองรักษา
62132003027 นางสาวภัททิยา คงสม
62132003028 นายวรวิทย� ภักดี
62132003029 นางสาวอิสรีญา กาเราะ
62132003030 นางสาวชญาภา ชูจันทร�
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62132003031 นายฟาริชน� เปาะซอ
62132003032 นางสาวบัณฑิตา คุ'มแสง
62132003033 นางสาวคอลีเย�าะ เซ็ง
62132003034 นางสาวนูรีดา แส'เด็น
62132003035 นางสาวณหทัย แดงพุฒ
62132003036 นางซุไวบะห� บัวสกัด
62132003037 นางสาวกนกวรรณ หนูบูรณ�
62132003038 นางสาวอรนุช ปPYนคง
62132003039 นางสาวสุกัญญา พวงจีน
62132003040 นางสาวอานีตา ปอเง�าะ
62132003041 นางสาวอารียา บริรักษ�
62132003042 นางสาวปริณดา ก้ิมเถ้ียว
62132003043 นางสาวมาซีเต�าะ วิชา
62132003044 นางสาวใบเฟPร�น ดําแก'ว
62132003045 นางสาวสุภาวดี มณีโชติ
62132003046 นางสาวฟาดีละ ฮามะ
62132003047 นางสาวเบญจมาศ อินทองแก'ว
62132003048 นายนราธิป สุขอนันต�
62132003049 นายปาณัชย�พงษ� มาลารัตน�
62132003050 นายสิงหนาท คํามุงคุณ
62132003051 นายทวีวัฒน� สุขวิน
62132003052 นายอัลบัยยูรี เตาะซาตู
62132003053 นายเชาวน�วัศ หวานแก'ว
62132003054 นางสาวมนัญญา บัวก่ิง
62132003055 นางสาวทิพย�ตะวัน คงนคร
62132003056 นายธนวัฒน� น'อยเกษม
62132003057 นายศักรินทร� อิ่มสุวรรณ
62132003058 นางสาววัชรี จีนขุ'ย
62132003059 นายอับดุลไซดี บาโงแล
62132003060 นางสาวอารีหยาด บุญฤทธ์ิ
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62132003061 นางสาวศิริวรรณ ขุนรักษ�
62132003062 นายนทีธร มณีโชติ
62132003063 นางสาวอมรรัตน� แก'วมณี
62132003064 นายสุชล ช%วยประคอง
62132003065 นางสาวอามีเน�าะ สอรี
62132003066 นางสาวญาดา พรหมจรรย�
62132003067 นางสาวนูฟ>ยซัน ก่ิงเกาะยาว
62132003068 นายวรายุทธ จันเสน
62132003069 นางสาวนูรีซัน อาแว
62132003070 นางสาวศิตานันญ� ไชยสนธ์ิ
62132003071 นางสาวร%มรัตน� คลายทุกข�
62132003072 นางสาววิภา เงินแดง
62132003073 นายอนิรุตต์ิ แพ%งเมือง
62132003074 นายอิสมาแอ อาลี
62132003075 นางสาวสุธินี เดชณรงค�
62132003076 นางสาวนุดี ต้ิงหวัง
62132003077 นายมาซือลัน มะมิง
62132003078 นางสาวฮายาตี ยะปา
62132003079 นางสาวกมลทิพย� พลศรี
62132003080 นายประสบโชค ชูรักษ�
62132003081 นางสาววชิรา รุ%งเรืองอุดมกิจ
62132003082 นายกิตติสานต์ิ หงษ�มณี
62132003083 ว%าที่ร.ต.ธนกร พรหมเอียด
62132003084 นางสาวอารียา สูเหตุ
62132003085 นางสาวสุนิสา ณะจันทร�
62132003086 นายนฤภัทร� พุทธกูล
62132003087 นายซูไลมาน เจ�ะมะ
62132003088 นายปPยวัฒน� ชูแก'วประการ
62132003089 นางกรรณิกา อินทองคํา
62132003090 นางสาวกวินนาถ ทองคุปต�
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62132003091 นางสาวสุกันยา สุทธิการ
62132003092 นางสาวลาตีฟะห� กาปา
62132003093 นางสาวธิติมา โกมาสังข�
62132003094 นางสาวฤทัยรัตน� พรุเพชรแก'ว
62132003095 นางสาวธิวารัตน� ทิพยวงศ�
62132003096 นายอัลยะห� มูจิ
62132003097 นางสาวกาญจนา สุกเสม
62132003098 นางสาวฟาซียะห� ดอเลาะ
62132003099 นางสาวซัมซียะห� สาและ
62132003100 นางสาวอาริษา คงประสิทธ์ิ
62132003101 นางสาวมาริษา โสะดํา
62132003102 นางสาววรัญญา พรพิทักษ�นุกูล
62132003103 นางสาวรุสนีตา อารง
62132003104 นายอนุสรณ� เพชรสังฆาต
62132003105 นางสาวกอมารียะห� ดือราแม
62132003106 นายมูฮัมหมัดรอดี ดาโอะ
62132003107 นางสาวพิชชานันท� จันทร�ลาภ
62132003108 นางสาวสุพิชญ�นันท� ศิริสุวรรณ
62132003109 นายชัยชนะ ปานแก'ว
62132003110 นางสาวทิพย�ธนัช ขอจิตต�เมตต�
62132003111 นายจอม สังหาญ
62132003112 นางสาวศุภรัตน� โกมลตรี
62132003113 นายจิรพงศ� พานิช
62132003114 นายอนุชา ล%าบู
62132003115 นางสาวเกตน�สิรี พุทธทอง
62132003116 นางสาวรัตติยา เปาะโซะ
62132003117 นางสาวนูรอานีตา หวันหยอ
62132003118 นางสาววรรณฤดี อ%อนดํา
62132003119 นางสาวเนตรดาว หวันสู
62132003120 นางสาววรัญญา วัชนะประพันธ�
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62132003121 นางสาวจิตภิรมย� ไสนุ%น
62132003122 นายอธิวัฒน� ทิพย�ธารา
62132003123 นางสาวสุริญญา อุประกุล
62132003124 นางสาวมัฑนา เด%นตระกูล
62132003125 นางสาวศศิประภา เพชรฤทธ์ิ
62132003126 นางสาวภัทรพร สุขนุ'ย
62132003127 นางสาวบุษรินทร� มะอาลา
62132003128 นางสาวนิอาตีปะห� นิแต
62132003129 นางสาวฮายาตี เจ�ะอาแซ
62132003130 นางสาวฉัตรนภา เรืองโรจน�
62132003131 นายอิลฮามี โตะลู
62132003132 นางสาวสุทธิดา แดงหวาน
62132003133 นางสาวสุภาพร บินกาญจน�
62132003134 นางสาวอนุสรา สุขราช
62132003135 นางสาวมารีแย โตะมอ
62132003136 นายธีรศักด์ิ ศรีอ%อน
62132003137 นางสาวรอฮานา คาเร็ง
62132003138 นายอนันต� นิยมเดชา
62132003139 นางสาวมาเรีย นาคบรรพต
62132003140 นางสาวสุภัชวดี ธรรมกิรติ
62132003141 นางสาวแก'วประกาย แก'วทอง
62132003142 นางสาวอาซีซะ แคเมาะ
62132003143 นางสาวรอฮานา สะอุ
62132003144 นางสาวศริญญา บัวอ%อน
62132003145 นางสาวศิริรัตน� แนะนวน
62132003146 นายตบะ พลายทอง
62132003147 นายเกรียงศักด์ิ หมานเก้ือ
62132003148 นางสาวสุธิดา ยวนแก'ว
62132003149 นางสาวนิภาพร เพ็ชรลัภ
62132003150 นางสาวฮายาตี อุมะ
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62132003151 นายจิรโรจน� กาลา
62132003152 นายชาญวิทย� วงศ�กระพันธ�
62132003153 นางสาวสุพัตรา เอียดนุช
62132003154 นางสาวโชติกา หมู%ธาราทิพย�
62132003155 นายณัฐพงศ� ปรีชา
62132003156 นายอันนัศร� นิอาดัม
62132003157 นางสาวคอดารีย�ะ กาเร็ง
62132003158 นางสาวกนกพร โพธ์ิร%มเย็น
62132003159 นางสาวอุไรวรรณ หมัดเจะเร�ะ
62132003160 นางสาวเสาวภา พรหมสุข
62132003161 นายอุเทน เต็มสังข�
62132003162 นางสาวสิริกร วงษ�น'อย
62132003163 นางสาวภัทธิรา จันทรกุล
62132003164 นางสาวกนิษฐา เก้ือชู
62132003165 นางสาววีรวรรณ� จอนทอง
62132003166 นางสาวจันทิรา แซ%จุ'ง
62132003167 นายศิริชัย ขอมใจเพ็ชร�
62132003168 นางสาวเขมรุจิ พฤกษกลํามาศ
62132003169 นายวัชระ ประชุมทอง
62132003170 นางจันทราวรรณ เกษตรกาลาม�
62132003171 นางสาวซอฟLยะห� รายิกัน
62132003172 นายชลาวุธ จาตุรนต�พันธ�
62132003173 นางสาวมารีนา หะยียะผา
62132003174 นางสาวณัฐริกา ทิพรัตน�
62132003175 นางสาวอัญทิกา สุวรรณชาตรี
62132003176 นางสาวมัตตรียา หะยีหวัง
62132003177 นางสาวพัชรียา ทองอินทราช
62132003178 นางสาวอาภาภรณ� นุชสุธรรม
62132003179 นายชํานาญ จิตประพันธ�
62132003180 นายนาซอฟL มูโบ
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62132003181 นางสาวคอรีเยาะ สาและ
62132003182 นางสาวลีลาวดี โต�ะกานู
62132003183 นายมูฮัมหมัดอีรูวัน สาและ
62132003184 นายศิริโชค กือมอ
62132003185 ว%าที่รตกุสุมา ดวงเอี่ยม
62132003186 นายภานุวัฒน� พิทักษธรรม
62132003187 นางสาวณัฐกมล หลําจะนะ
62132003188 นางพัชญา กู'ก'องเกียรติ
62132003189 นางสาววิไลลักษณ� แกมเกตุ
62132003190 นางสาวกาญจนา ศรีสมานุวัตร
62132003191 นายพัทธพล ศรีสกุล
62132003192 นางสาวภัทรพร อินทสระ
62132003193 นางสาวโสรยา ดอเล�าะ
62132003194 นางสาววันดี ศรีจันทร�
62132003195 นางสาวเบ็ญจวรรณ สังมะณี
62132003196 นางสาวกนกวรรณ จินดาราม
62132003197 นายจิรายุ สุขขวัญ
62132003198 นายอิดรีส มากาลียา
62132003199 นางสาวอริษา หลาหวัน
62132003200 นางสาวเกรียวเกตุ ชิตมณี
62132003201 นายเจษฎา หมวดเพชร
62132003202 นางสาววิภาพร พุทธกูล
62132003203 นางสาวกาญจนา เทียบพุฒ
62132003204 นางสาวสุนิสา หลีนิ่ง
62132003205 นางสาวนาถวดี ดําวงศ�
62132003206 นางสาวพนิดา ชูสุวรรณ
62132003207 นางนิตฐิตา สันนุกิจ
62132003208 นายอัฐสิทธ์ิ สุวรรณเรืองศรี
62132003209 นางสาวสุพิชชา เจ�ะแว
62132003210 นางสาวฟาตีมะห� ลือโมะ
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62132003211 นายสิรวัฒก� เพียรเจริญ
62132003212 นายมูฮํามัดอัชกัม มาปะ
62132003213 นายบัซลัน มะแซ
62132003214 ว%าที่ ร.ต.ภุชงค� เพชรบางโกระ
62132003215 นางสาวปริสา รําพึงนิตย�
62132003216 นางสาวดวงสุดา เรืองสวัสด์ิ
62132003217 นางสาวมารียะห� มะแซ
62132003218 นางสาววราภรณ� ศิลปะ
62132003219 นางสาววชิรา นพเก'า
62132003220 นางสาวจิรัฐิติ จินดารัตน�
62132003221 นางสาวภณสา พูลการุณย�
62132003222 นายศิริพร ทองเพชร
62132003223 นายศุภมิตร จันดาห�
62132003224 นายอับดุลบาซิล ยาหมาย
62132003225 นางสาวศิริอร ปุ^ยรุก
62132003226 นางกุลธิดา จันทรพิทักษ�
62132003227 นางสาวนิยาพร แก'วบุญ
62132003228 นางสาวคนึงนิตย� จิตสุวรรณ�
62132003229 นางสาวนฤมล อังวรพิพัฒน�
62132003230 นางสาวกัลยารัตน� ขุนรงค�
62132003231 นายเอกราช แป�นน'อย
62132003232 นายพันธวัช ดํามุสิก
62132003233 นางสาวอาดีละห� แนลูแล
62132003234 นางสาวผุสดี จําปาสิทธ์ิ
62132003235 นางสาวมิสบะห� อาแว
62132003236 นางสาวชนากานต� ก�งวัน
62132003237 นางสุพร ศรีทวีป
62132003238 นางสาวจิรฐา จันทวงศ�
62132003239 นางสาวชนิตา รัตนภิรมย�
62132003240 นายอรรถพล วรรณะ
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62132003241 นางสาวพัชราภรณ� ล%องเซ%ง
62132003242 นางสาวนวิษา พรมขาวทอง
62132003243 นางสาวนาถฤดี อําไพฤทธ์ิ
62132003244 นางสาวศุภราภรณ� ปลอดภัย
62132003245 นายอิบรอฮิม ปาเนาะ
62132003246 นางสาวอรอุมา หิ้นประดับ
62132003247 นางสาวรัตนา บุญศรี
62132003248 นายชัยสิทธ์ิ สาริปา
62132003249 นางสาวอัญญานี เปLยคง
62132003250 นายกามาลัน ดูรามัน
62132003251 นายพัทธดนย� ภักดีรุจีรัตน�
62132003252 นางสาวแวอาซีเย�าะ หะยีมิง
62132003253 นางสาวนะดา บาเหะ
62132003254 นางสาวปPยวรรณ หนูเกตุ
62132003255 นางสาวภัชราภร ชนะศรี
62132003256 นายอารงค� มาหะมะ
62132003257 นางสาวกัลยา เย่ียงกุลเชาว�
62132003258 นางสาวอารียา มณี
62132003259 นางสาวนัสรินดา อาบู
62132003260 นางสาวสุปวีณ� วัฒน�หนู
62132003261 นางสาวฮุสนา แดร�
62132003262 นางสาวภัทราวรรณ ขาวสุด
62132003263 นางสาวสิรยากร ฮามวัน
62132003264 นางสาวพจนารถ นามตะ
62132003265 นายณัฐพล แปะปลอด
62132003266 นางหนึ่งฤทัย แก'วปลอด
62132003267 นางสาวเรวดี วงษ�ศรีแก'ว
62132003268 นางสาวนิตยา อนุสาร
62132003269 นายอนันต� จารงค�
62132003270 นางสาวมนัญญา อ%อนแก'ว
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62132003271 นางจินตนา ไกรนรา
62132003272 นายนราวิชญ� นพสุวรรณ�
62132003273 นายธีรวัฒน� ย่ีซ'าย
62132003274 นางสาวนิธิมา ดี
62132003275 นางสาวชุติมา หมัดจันทร�
62132003276 นางสาววรางคณา อนันต�
62132003277 นางสาวจิระวรรณ สุภาพงศ�
62132003278 นายพัฒนพงศ� อ%อนคง
62132003279 นายเอกรงค� ชัยกิจ
62132003280 นายปPยโชค มากนวล
62132003281 นางสาวป>ทมนิภา รัตนพงศ�
62132003282 นางสาวณัฐฐา คงหนอ
62132003283 นายณัชพล ชนะศรีภูมิ
62132003284 นายชาญวิทย� พลอยสมบุญ
62132003285 นางสาวแวอายียะห� บูงาตายง
62132003286 นายกิตติศักด์ิ หีบแก'ว
62132003287 นางสาวจุฑามาศ แก'วงาม
62132003288 นางรุสนานี สุขมณี
62132003289 นายอับดุลตอเละ กาเดร�
62132003290 นางสาวศิริพร เกตุระหงษ�
62132003291 นายประวิทย� ผดุงศักด์ิ
62132003292 นายคอเละ บินยูเด็ง
62132003293 นายสันติ จับใจนาย
62132003294 นางสาวซูไรณี สาและ
62132003295 นายเฉลิมพล เอียดวุ%น
62132003296 นายณัฐพร เหมือนจันทร�
62132003297 นางสาวศิริพร นนทิกาล
62132003298 นางภัตลดา นวนทอง
62132003299 นางสาวนฤมล บุญอนันต�
62132003300 นางสาวศิริขวัญ นวลเปLยน
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62132003301 นางสาววริศรา เสรีรัตนสกุล
62132003302 นายไทยรัฐ คงสุวรรณ�
62132003303 นางสาวจุฑามาศ บํารุงรัตน�
62132003304 นางสาวปริสา ยอดไกร
62132003305 นางสาวรอฮีมะห� มูเซะ
62132003306 นางสาวยุพาภรณ� สมุหเสนีโต
62132003307 นายยุทธภูมิ จันทร�ฉาย
62132003308 นายเชาวลิต แสนต�ะ
62132003309 นางสาวจิดานันท� ไชยชะนะ
62132003310 นายวิฑูล นิลเพชร
62132003311 นายวรากร แนบขุนทด
62132003312 นางสาวปวีณนุช อินทรัตน�
62132003313 นางสาวหทัยรัตน� แซ%แจ'
62132003314 นายสุภัทร�ชัย นวลแก'ว
62132003315 นางสาวภัทรา แก'วประไพ
62132003316 นางสาวนฤทัย ไชยภูมิ
62132003317 นางสาวฟารีดา ละใบซอ
62132003318 นายณัฐวุฒิ นวลม่ิง
62132003319 นางสาวซูไฮดา ดือราแม
62132003320 นางสาวฮัสมี อาแว
62132003321 นางสาวจันจิรา เบญจวิทยา
62132003322 นางสาวชุติมา หนิมุสา
62132003323 นางสาวทิราภรณ� นันทะวงศ�
62132003324 นางสาวสุพัตรา ถาวร
62132003325 นางสาวเพ็ญนภา มุกนาค
62132003326 นางสาวจุฑามาศ แพรกหา
62132003327 นางสาวระพีพร เถาว�ถวิล
62132003328 นางสาววิลัยลักษณ� อุสมา
62132003329 นายนนทวัช อับดุลรอมัน
62132003330 นางสาวสุธิมา ท%องเกียรติคุณ
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62132003331 นางสาวตัสนีม อารีย�รักษ�
62132003332 นางสาวปPยะธิดา มนูญดาหวี
62132003333 นางสาวอังศิมา ทับยัง
62132003334 นายต%วนสมาแอ กาโฮง
62132003335 นายสุพจน� เปลี่ยวสงัด
62132003336 นางฮายาตี เปาะโซะ
62132003337 นายณัฐพงษ� เขียวจันทร�
62132003338 นางสาวปภาภรณ� แซ%จํา
62132003339 นางสาวพุทธชาติ เกลี้ยงอุบล
62132003340 นายปPติภัทธ สุทธิพงค�
62132003341 นายศตวรรษ ชาวสวน
62132003342 นางสาวกาญจนา จําปา
62132003343 นางสาวสุดารัตน� บุญชู
62132003344 นางสาวสะรีษา สีหมะ
62132003345 นางสาวรุจิระ บาฮา
62132003346 นายพัฒนชัย ศรีแก'วบวร
62132003347 นางสาวสุมินตรา แสงอ%อน
62132003348 นายอนุพงศ� อ'วนเส'ง
62132003349 นางสาวศิริรัตน� เรืองสุข
62132003350 นายสายันต� หนูคล'าย
62132003351 นายสุทธิ เขียวผุด
62132003352 นายอาดือนัน อาแด
62132003353 นางสาวกนกวรรณ ปานเขียว
62132003354 นายมูดัซซิร� ลีเฮ็ง
62132003355 นายสุกรี แหละหมัน
62132003356 นางสาวนัฐนรี เจริญนพวัชรสิน
62132003357 นางสาวหนึ่งฤทัย แก'วขาว
62132003358 นายวีรศักด์ิ วิมลรัตน�
62132003359 นางสาวอภันตรี ศรีนคร
62132003360 นายนรินทร� เดชะพันธ�
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62132003361 นางสาวรอซือนี อะบูยะลา
62132003362 นายนคร ทองอินทร�
62132003363 นายอับดุลเลาะ ฮามะ
62132003364 นางสาวสุนีย�รัตน� วิเชียรโชติ
62132003365 นางสุรภี หน%อเพ็ชร
62132003366 นายกิตติ ประสีทอง
62132003367 นางสาวภัทรมน แก'วไทย
62132003368 นางสาวเจตสุภา บุญแอ
62132003369 นางสาววนิชญา มีมอง
62132003370 นางสาวซาลีนา ระสา
62132003371 นายซูเพียร เจ�ะดอเลาะ
62132003372 นางสาวสุจิตรา สายชนะพันธ�
62132003373 นายซอบรี มณีหิยา
62132003374 นางเสาวลักษณ� ธรรมรัตน�
62132003375 นายตัสมีซี บินเจ�ะอาแซ
62132003376 นายรัฐกานต� เสรีอํานวยกุล
62132003377 นางสาวอัสมะห� แลเบาะ
62132003378 นางสาวฟาตอนะห� ตาเยะ
62132003379 นายประวุฒิ คงวัน
62132003380 นายสุทธิรักษ� ประสานสงฆ�
62132003381 นางสาวพัชวรรณ จันทร�หอม
62132003382 นางสาวนูรซีลา สาแม
62132003383 นางสาวนูรฮาพีนี สือนิ
62132003384 นายอภิสิทธ์ิ ฤทธิสังข�
62132003385 นางอุไร แสงจันทร�
62132003386 นางสาวนูรีซัน เวาะแห
62132003387 นายไซฟูดีน อับดุลคานาน
62132003388 นางสาวภรณ�สุดา ฆารโสภณ
62132003389 นางสาวรุสมีรา สะนิ
62132003390 นายทรงศักด์ิ เวชสิทธ์ิ
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62132003391 นายอนันตพงศ� ขวัญสืบ
62132003392 นายอภิสิทธ์ิ สงแสง
62132003393 นางสาวรัศมี เหมสลาหมาด
62132003394 นางสาวณัฐวดี รองสวัสด์ิ
62132003395 นางสาวอังคณา เชื้อพราหมณ�
62132003396 นายพุทธิ อภิญญานันท�
62132003397 นางสาวอามาลีนา สานิ
62132003398 นายบวรรัช อิ่มเซ%ง
62132003399 นายบุญมี ร%มคํา
62132003400 นางสาวสุภาพร จําปาทอง
62132003401 นางสาวอัยยรัตน� เทพสุวรรณ
62132003402 นางสาวป>ญจมา พับบํานาญ
62132003403 นายอานัส ซูเด็น
62132003404 นายณัฐกิตต์ิ แสงพรต
62132003405 นายอาคม อุทัยนาง
62132003406 นายฮาฟPส สะแม
62132003407 นางสาวจารุวรรณ บุญสง
62132003408 นางสาวสุวภัทร จระกา
62132003409 นางสาวปาตีห�ะ ยีตาเห
62132003410 นางสาวเบญจมาศ รัตนะ
62132003411 นายสรนันท� ดวงมณี
62132003412 นางสาวจาริณี โมราศิลปW
62132003413 นายวุฒิชัย จันทิปะ
62132003414 นายมานพ คําแก'ว
62132003415 นายภาสกร จันทร�ฉาย
62132003416 นางสาวนิโลบล สารจันทร�
62132003417 นายภาคภูมิ พรหมคล'าย
62132003418 นางสาวสุนันทา รอดมาก
62132003419 นางสาววานิตา จิ
62132003420 นางสาวพลอยไพลิน รัตนาลัย

หน'า 114 จาก 157            



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สงขลา

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

62132003421 นางสาววนิดา ละอองจิตร�
62132003422 นางสาวซาร%าห� อับดุลเร�าะมัน
62132003423 นางสาววิลาวัณย� จันทอินทร�
62132003424 นางสาวลลิตา สกูลหรัง
62132003425 นางสาวประภาวาสน� บุญไพโรจน�
62132003426 นายฮาซัน วาเจ�ะ
62132003427 นางสาวเรวดี เชาว�ทอง
62132003428 นางสาวนูรไอนี แวสะแม
62132003429 นายเกตุ ว%องกุลจิรัฏฐิติ
62132003430 นายมนต�เทพ สุวรรณแก'ว
62132003431 นายติณห� หนูชูชัย
62132003432 นางสาวเพ็ญพร หมู%สันติสุข
62132003433 นางสาวยอดวารี ยอดเรือง
62132003434 นางสาวสุรางค� นุ'ยแม'น
62132003435 นางสาวชลธิชา สุขสวัสด์ิ
62132003436 นางสาวสุภาวดี เท%งปกิต
62132003437 นางสาวพัฒมา ลูหะมะ
62132003438 นางสาวณฐิยา มุสิกะเจริญ
62132003439 นายนครินทร� สังขาชาติ
62132003440 นางสาวณัฐชา แก'วจันทร�
62132003441 นางสาวสุนิสา หลงกลาง
62132003442 นางสาวศรวิณีย� มณีรักษ�
62132003443 นายวิษณุ กิจแถลง
62132003444 นางสาวบุปผา พรหมพูล
62132003445 นางสาวยารอดะห� บาเหะ
62132003446 นางสาวณัฏฐณิชา โอชาอัมพวัน
62132003447 นางใหม%มูน�ะ หวันตาหลา
62132003448 นายศุภรัฏฐ� จังทยากิตต์ิ
62132003449 นางสาวปรินดา พุฒิชาติ
62132003450 นางสุกัญญา คงมี
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62132003451 นางสาวอิมพร บรรณกิจ
62132003452 นายพิเชษฐ� ฉ้ิมสังข�
62132003453 นางสาวศกลวรรณ รุ%งเรือง
62132003454 นางสาวนุรฟาติน เจ�ะแต
62132003455 นางสาวชมพูนุช อิทธิกรกุล
62132003456 นางสาวรัตนา เมืองแก'ว
62132003457 นายมูฮัมหมัดฟาอิส เตาะบารู
62132003458 นางสาวลินิน ขาวชอุ%ม
62132003459 นายธนัช อุทัยรัตน�
62132003460 นายอัครันทร� สติรักษ�
62132003461 นางโนรานี หะยีแยนา
62132003462 นางสาวสุไฮดา อดุลย�พิมาน
62132003463 นางสาวสุจิตรา ช%างไม'
62132003464 นางสาวชญาณี เชาวลิต
62132003465 นายอริญชย� สุวรรณทวี
62132003466 นายมาหะหมัดซอฟL อาสมัน
62132003467 นายณัฐนนท� กาฬสินธุ�
62132003468 นายอาทิตย� เระนุ'ย
62132003469 นางสาวพันทิพย� นราวงค�
62132003470 นางสาวธัญลักษณ� เชี่ยวชาญ
62132003471 นายสิทธิชัย ปุนทะมณี
62132003472 นายศราวุธ สุขไสย
62132003473 นายสุกฤษฎ์ิ ลูกอินทร�
62132003474 นายอนิรุจน� แก'วสุข
62132003475 นายอรุณ ย%องสกุล
62132003476 นางสาวเรณู บวรรัตนมณี
62132003477 นายวรากร ธรรมศิริ
62132003478 นางสาวดารารัตน� เขียวหอม
62132003479 นางสาวเสาวรส จันทรยก
62132003480 นางสาวศิริรักษ� พิณสุวรรณ
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62132003481 นางสาวไมซาเราะห� อาแวบือซา
62132003482 นางสาวฟารีด'า หมัดอาดัม
62132003483 นายปฏิพัทธ� ขาวละออ
62132003484 นางสาวพริมพิชชา จันทร�หอม
62132003485 นายสิกขพล ช%วยรักษ�
62132003486 นางสาวหนึ่งฤดี คะชะวาโร
62132003487 นางสาวจินลดา สูงศักด์ิ
62132003488 นายถวัลย� อินทะปาน
62132003489 นางสาวกมลวรรณ คงดี
62132003490 นางสาวไซนับ ลือบากะมูติง
62132003491 นายอรรถกร หมินหมัน
62132003492 นางรุ%งราวรรณ จันทมัตตุการ
62132003493 นายสัญญา เหมหมัน
62132003494 นางสาวนูรยานี ยาลา
62132003495 นางสาวอรญา มากโฉม
62132003496 นางสาวเกสรา คงเก้ือ
62132003497 นางสาวภัทรา หนูน'อย
62132003498 นายโสธร สุวรรณโณ
62132003499 นางสาวจันทร�เพ็ญ สกุลวงศ�
62132003500 นางสาวเจมจิรา พรหมเจียม
62132003501 นางสาวอรุโณชา เอี่ยมเอกอุดม
62132003502 นายกฤติพงศ� รัตนมณี
62132003503 นายธนากร นุชสุธรรม
62132003504 นางสาวเบญจมาศ แสงศรี
62132003505 นางสาวนิรอฮีหม�ะ อับดุลกอเดร
62132003506 นางสาวมุกดา พลศักด์ิ
62132003507 นายชัยวัฒน� หมัดอะดํ้า
62132003508 นางสาวเมธิณี สุขแสวง
62132003509 นางรุจาภา เนตรมณี
62132003510 นางสาวศุภรัตน� บุญขัน
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62132003511 นางสาวสิริอาภรณ� ศิริบุญ
62132003512 นางสาวมินตรา รัตนเพ็ง
62132003513 นางสาวชินัสสินี สุขขวัญ
62132003514 นางเจนจิรา พิพัฒน�วรสกุล
62132003515 นางสาวบุญญาพร ศรีชะนันท�
62132003516 นางสาวจริยา มณี
62132003517 นายวสุ นวลละเอียด
62132003518 นายจิรพงศ� อักษรคง
62132003519 นางสาวนุรฮายาตี เบญหะมะ
62132003520 นางสาวทิพวรรณ� นวลศรีทอง
62132003521 นางสาวภัทรียา ด้ินทอง
62132003522 นายมะรอสดี จะปะกิยา
62132003523 นางจุฬาลักษณ� สืบประดิษฐ�
62132003524 นางสาววริษฐา บุญรัตนัง
62132003525 นางสาวยัชมี อาแวเต�ะ
62132003526 นายณัฐพงศ� บุญยะเลขา
62132003527 นายจิรายุทธ ทรงประกอบ
62132003528 นางสาวนูรอาซีกิน กะเตะ
62132003529 นางสาวนฤมล เอกทัตร
62132003530 นายอิบรอเฮง มะสะหะ
62132003531 นายไพรัช เอียดประพาล
62132003532 นางวรกานต� ดิษสระ
62132003533 นางสาวณัฐณิชา หมวดสง
62132003534 นายวัชรินทร� คชินทรโรจน�
62132003535 นางสาวอัญชิสา พูลเนียม
62132003536 นายศักรินทร� ศรีพุมระ
62132003537 นายณัฐพล บริการจันทร�
62132003538 นายอดิศร จันอิ
62132003539 นางสาวสุภาพร ดวงสุวรรณ
62132003540 นายเกรียงศักด์ิ แซ%พุ%น
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62132003541 นางสาวพิชญา ทองอุไร
62132003542 นางสาวกิตติมา เสียงหวาน
62132003543 นางสาวอิงชุอร คงศรี
62132003544 นางอรอุมา คงยอด
62132003545 นางสาววีรวรรณ เหลาคม
62132003546 นางสาววารุณี ทองช%วย
62132003547 นางสาวรอบีบะ มูซอ
62132003548 นายกิตติวัฒน� หม่ืนสองศรี
62132003549 นายพลกฤษณ� สุขมี
62132003550 นายนิวัตร เหมือนขาว
62132003551 นายประทีป ฉัตรสุวรรณ�
62132003552 นายอามีน มะดือเร�ะ
62132003553 นางสาวเสวิตา สมาแอ
62132003554 นายวิทยา จันทร�แก'ว
62132003555 นางสาวมัสตูรา ดาโอะโสะ
62132003556 นางสาวชญาพรรณ จันทสุวรรณ
62132003557 นายพงศกร สว%างภพ
62132003558 นางสาวซันญ%า ขุนจง
62132003559 นางสาวธิดารัตน� ถ'วยทอง
62132003560 นายรณฤทธ์ิ เลื่อนแป�น
62132003561 นางสาวเบญจวรรณ หนูอิ่ม
62132003562 นางสาวมณีรัตน� โพธ์ิทอง
62132003563 นางสาวสุภาพร แก'วนวล
62132003564 นายนัฐวุฒ สุวรรณชาตรี
62132003565 นายเจริญศักด์ิ เขียวเล%ง
62132003566 นางสาวจิรัญญา โกศล
62132003567 นายวาสุกรี อายะนนท�
62132003568 นางสาวพรรณนิภา อินทร�ทอง
62132003569 นางสาวจิรัชญา แซ%ฮุ'น
62132003570 นางสาวภัศรา รามถ่ิน
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62132003571 นายกีรติ สีดําอ%อน
62132003572 นายสุธน สุนทรนนท�
62132003573 นายณัฐวุฒิ เหร็มแอ
62132003574 นายคอรี มะหะนะ
62132003575 นางสาวนิตยา มัคสิงห�
62132003576 นางสาวสนธยา มิตรคุณ
62132003577 นายไพศาล กระจ%างศรี
62132003578 นางสาวอัลวาณี กุเต�ะ
62132003579 นายวีรพัฒ ขาวกระจ%าง
62132003580 นายกรวีร� ช%างแกะ
62132003581 นางสาวนัยนา บุญอุปถัมภ�
62132003582 นางสาวฮูษณา สายอ
62132003583 นางสาวภาณินี บุตรคูณ
62132003584 นางสาววรรวิสา คชสิงห�
62132003585 นายกิตติพงษ� แสนพล
62132003586 นางสาวศุภลักษณ� ยอดมุณี
62132003587 นางสาวมารีนา ลอแม
62132003588 นายอภิรักษ� ณ สงขลา
62132003589 นายสาฟLอี นิบง
62132003590 นายประทีป แสงสุวรรณ
62132003591 นางสาวชฎามาศ ไชยเวทย�
62132003592 นางรอฮานา เหงบารู
62132003593 นางสาวกัณติมา จันทบุรี
62132003594 นายสักปฐม บุญรัตน�
62132003595 นางอรอุมา ธระจิตสม
62132003596 นายมะนอ ดือรามะ
62132003597 นายณัฏฐ�ภัค เจริญย่ิง
62132003598 นางสาวนิตยา ช%วยประสม
62132003599 นายอุสมัน มะเกะ
62132003600 นางสาวมารียะ ดอเลาะ
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62132003601 นางสาวเบญญาภา พรุเพชรแก'ว
62132003602 นางสาวอัสมะ ตาเยะ
62132003603 นางสาวสุภาวดี ไล%คง
62132003604 นางปรีชญา รัตนจันทร�
62132003605 นางสาวนูรียา สะมะอาลี
62132003606 นางสาวธันนิกานต� คชาเศรษฐ
62132003607 นางสาวสุภาวดี สีขาว
62132003608 นางสาวสุวรรณี แซ%ซ%อ
62132003609 นางสาวนพลักษณ� ลีลาธนากร
62132003610 นายณัฐพัฒน� จันทร�อักษร
62132003611 นางสาวอรวดี สังข�แก'ว
62132003612 นางสาวอาตีนา หาบยุโซะ
62132003613 นางสาวทิพย�ภัทรา รักแก'ว
62132003614 นางจิราพร อินทจักร�
62132003615 นายธีระเดช ขุนอินทร�
62132003616 นางสาวพรทิพย� ชูตรัง
62132003617 นางสาวศรัญญา ชั้นวิเชียร
62132003618 นายสุรสิทธ์ิ พรหมเขียว
62132003619 นางสาวนารีซ%า เดเนาะ
62132003620 นางสาวภัทร�ศยา บุญสนิท
62132003621 นายอนีส โปรดปราน
62132003622 นางสาวมารีนี หมุด
62132003623 นางสาวพรสวรรค� ศิริบูรณ�
62132003624 นางวิชุดา ล%องเซ%ง
62132003625 นางสาวนฤมล พงษ�สุวรรณ
62132003626 นางสาวรอฮานิง มะยูโซะ
62132003627 นายเอกวัฒน� กิจราช
62132003628 นายเอกพงศ� ยงประเดิม
62132003629 นางสาวนิฟาตีฮะ นิเดหะ
62132003630 นางสาวสุชัญญา สวัสด์ิรักษา
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62132003631 นางสาวสุวีร� แก'วมณี
62132003632 นายเด%นชัย อะตะราใจ
62132003633 นางสาวมณีรัตน� สินณรงค�
62132003634 นายภาณุพันธุ� ชุมยวง
62132003635 นายจิระวัฒน� พุฒนวล
62132003636 นางสาวสุพัตรา ผลผลา
62132003637 นางสาวชฎาภรณ� พิภพ
62132003638 นายเดชนรินทร� ด'วงมาก
62132003639 นางสาวกัณฑิมา ซุ%นเส'ง
62132003640 นางสาววาฮีบ�ะห� ปอเง�าะ
62132003641 นางสาวชัญญานุช ทองไซร'
62132003642 นางสาวทัตพิชา ชูพูล
62132003643 นางสาวยูไรนา หะสาแม
62132003644 นางสาวนูรมาร� เปาะกา
62132003645 นายกิตติพงษ� ไชยรัตน�
62132003646 นายรอนี โดยหมะ
62132003647 นายณรงค�ศักด์ิ ขุนเดช
62132003648 นางสาวนาอีมะห� เจ�ะเล�าะ
62132003649 นางสาวกรกช รอดแก'ว
62132003650 นายสุรพงษ� ตอหิรัญ
62132003651 นางสาวสุนีญา จันทรกาญจน�
62132003652 นางสาวศิรินาถ ชูมีจิตร
62132003653 นางสาวอัญญารัตน� ทองบุญยัง
62132003654 นางสาวปาตีเมาะห� ยูโซะ
62132003655 นางสาวณัฏฐณิชา แววสุวรรณ�
62132003656 นางสาวฟารีดา สะอะ
62132003657 นางสาวิตรี พรหมมณีย�
62132003658 นางสาวมยุรี นิยมเดชา
62132003659 นางสาวประภากร ขุนทอง
62132003660 นางสาวกมลวรรณ จันทร�เพศ
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62132003661 นางสาวพิชชาอร สรรพสิน
62132003662 นางสาววาสินี พันธ�ดวง
62132003663 นางสาวรสสุคนธ� งวดงาม
62132003664 นางสาวตรีสุคนธ� นิมิตสกุล
62132003665 นายกิตตินันท� แก'วเสน
62132003666 นางสาวพิมพ�วิภา ประสานสงฆ�
62132003667 นายบือราฮัน หะเด็ง
62132003668 นายผดุงศักด์ิ แก'วยศกุล
62132003669 นายสุไลมาน เจะหลง
62132003670 นางสาวลลิตา ทิพย�หมัด
62132003671 นางสาวนูรีดา โต�ะเจ�ะ
62132003672 นายรูสกีร� แวดาราเซะ
62132003673 นายชัยพร อินจ๋ิว
62132003674 นางสาวจันทร�จิรา มะโนปราง
62132003675 นายกิตติ ชํานาญเวช
62132003676 นางสาวซูรีดา ยูนุ
62132003677 นายวงศกร ทิพย�นุ'ย
62132003678 นางสาวสลิตา สุขดวง
62132003679 นางสาวสุขฮัยลา ชูเมือง
62132003680 นายฮัมดาน จะจ'า
62132003681 นางสาวมาสกะห� ดอเลาะ
62132003682 นางสาวมารีน%า ปูยามา
62132003683 นายชนันธร เพ็ญแก'ว
62132003684 นายรอกิบ สามะ
62132003685 นายสยาม กังพานิช
62132003686 นายฉันทวัฒน� เอื้ออังกูรวินิจ
62132003687 นายนภดล มากมณี
62132003688 นางสาวอรุณี เล%าเลิศ
62132003689 นายนพเดช แก'วมณี
62132003690 นายทศพล คงแก'ว
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62132003691 นางสาวนูรียะห� เจ�ะบือราเฮง
62132003692 นางสาวลาตีพะ สาแม็ง
62132003693 นางสาวอริสรา ถนอมกาย
62132003694 นายฤทธิรงค� เอียดวุ%น
62132003695 นางสาวมุรณี เจะยะปาร�
62132003696 นางสาวสุจาริณี บุญเนื่อง
62132003697 นายนภดล ไชยเวทย�
62132003698 นายสาทร แก'วชฏารัตน�
62132003699 นางสาวจันทร�ติมา ชุมขันธ�
62132003700 นางสาวกิติยา สายลิ่ม
62132003701 นางสาวธัญวรัตน� รอดทองสุข
62132003702 นางสาวสิรภัทร ทองจันทร�
62132003703 นางสาวศิรินันท� จันมัด
62132003704 นายพชรพงศ� สมแก'ว
62132003705 นางสาวสลิลทิพย� ยอดคํา
62132003706 นางสุไลพร ลามาก
62132003707 นางสาวศิริมา บัวทอง
62132003708 นางสาวมณฑิพา สะเกษ
62132003709 นางสาวอัญชนา นวลดํา
62132003710 นายภัทรพล ไชยสุวรรณ
62132003711 นางสาวปวีณ�นุช ยอดจิต
62132003712 นางสาวศิวพร ปPยะพงษ�
62132003713 นายสาลาฮูดิง โกะอาลี
62132003714 นายอิลฮาม แวมะ
62132003715 นางสาวรัตนา ต้ินเส'ง
62132003716 นายกิตติคุณ เพ็ชรจํารัส
62132003717 นายนิเวศน� แก'วศักด์ิ
62132003718 นางสาวนูรอยรี ดาหะซี
62132003719 นายธิติเวท หัสคุณ
62132003720 นางสาววนิดา ขวัญเก้ือ
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62132003721 นางสาวอุทุมพร บุญเทพ
62132003722 นางสาวจันทิมา เหตุทอง
62132003723 นางสาวเจนธิยา จตุกาญจน�
62132003724 นางอรัญญา โสดาหวัน
62132003725 นางสาวนฤภรณ� ทับทอง
62132003726 นายกรวิชญ� สุวรรณชาตรี
62132003727 นางสาวอังคณา ชุมทอง
62132003728 นางสาวพรพิมล ณะไชย
62132003729 นางสาวมาลินี รอดมณี
62132003730 นายกือรี ดะเสะ
62132003731 นายบุญรัตน� แก'วมณี
62132003732 นายสุริเยศร� อักษรคง
62132003733 นางสาวสุธาทิพย� ด'วงทอง
62132003734 นางสาวดารารัตน� ทองเจริญ
62132003735 นางสาวพรลภัส แก'วเนียม
62132003736 นางสาวจันทร�จิรา จิตรหลัง
62132003737 นางสาวภัชรีย� หม�ะโส�ะ
62132003738 นางสาวนูรีซัล หมะแหละ
62132003739 นางสาวศิริมา สุวรรณปราการ
62132003740 นางสาวรัตนากร ฉิมพานะ
62132003741 นางสาวนฤมล ก'งซ'าย
62132003742 นางรพีพรรณ การอินทร�
62132003743 นางสาวสุไรนี สะมอรี
62132003744 นางสาวปรียานุช โสภา
62132003745 นางนงนุช ชูแก'ว
62132003746 นางสาวนฤมล ทองตํา
62132003747 นางสาวอาอีซะห� ดอเลาะ
62132003748 นางรฐาภัค ขุนแก'ว
62132003749 นางสาวปPยนุช เก้ือเพชร
62132003750 นางสาวสารีนา แน
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62132003751 นางจามจุรี ณ สงขลา
62132003752 นายเสกสิทธ์ิ สุวรรณชาตรี
62132003753 นางสาวเกวลี เพชรสุนี
62132003754 นางสาวรอหิบะห� วานิ
62132003755 นางสาวบัณฑิตา กอพูนพัฒน�
62132003756 นางสาวสุชานาถ สิงหน
62132003757 นางกฤษณา ชูเกลี้ยง
62132003758 นายธนากร สมหวัง
62132003759 นางสาวปราณี สุวรรณมุนี
62132003760 นางสาวสูไบด�ะ สาและ
62132003761 นายอารีสมาน วาเตะ
62132003762 นางนูรีดา ฮะซา
62132003763 นางสาววณิดา วิสุทธิธรรม
62132003764 นางสาววัชรีพร พวงแก'ว
62132003765 นางสาวนาซูฮา เจะแว
62132003766 นางสาวณัฐธยาน� อิ่มบุตร
62132003767 นางสาวศศลักษณ� ยอดศรี
62132003768 นางสาวเพชรวลัย อนุรัตน�
62132003769 นายไฟซัน เยงทูล
62132003770 นางสาวชนนิกานต� สุวรรณสุนทร
62132003771 นางสาวสาธิมา ประเสริฐ
62132003772 นางสาววรางคณา ศรีประสิทธ์ิ
62132003773 นายมังกร รัตนจํานงค�
62132003774 นางสาวภีภา ราเสด
62132003775 นางสาวสุธิพร เท%งประกิจ
62132003776 นางสาววรรณภา อินทองดี
62132003777 นายธีรวิทย� หนูรอด
62132003778 นายชัยนิวัฒน� บุตรภักดี
62132003779 นางสาวสุธิตา ทองประดับ
62132003780 นายยงยุทธ รัตนะ

หน'า 126 จาก 157            



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สงขลา

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

62132003781 นางสาววรัญญา หะระหนี
62132003782 นางสาวนัทธริยา รัตนบุรี
62132003783 นายอานนท� ชูชุม
62132003784 นางโสภิตตา กังพานิช
62132003785 นางสาวสิริวิมล วัฒนราษฎร�
62132003786 นายยูโซะ ซีวา
62132003787 นางสาวปรารถนา เมืองไข%
62132003788 นางสาวซารีนา หะยีมูซอ
62132003789 นายศีลพันธ� แซ%โฮ%
62132003790 นายชิษณุพงศ� ลุ%ยจ๋ิว
62132003791 นางสาวฮามีฉ�ะ ดีนายัง
62132003792 นางสาวฐิติมา แก'วชูเชิด
62132003793 นางสาววิภาวี แก'วชุมแสง
62132003794 นางสาวณัฏฐณิชา สุวรรณมณี
62132003795 นางสาวสีตีรอกีเยาะ เจะเตะ
62132003796 นางสาวมัรเรียม นิเลาะ
62132003797 นางสาววลัยลักษณ� คํานวน
62132003798 นางสาวอารีวรรณ ธรรมศรี
62132003799 นางธีรกานต� ศรีชะวะ
62132003800 นางสาวนิลาวรรณ เมืองทอง
62132003801 นางสาวมาซีเตาะ แมเราะ
62132003802 นางสาวมารีย�ะ เจ�ะแน
62132003803 นางสาวจินตนา จันทมโน
62132003804 นางสาวจตุพร ทัพประสิทธ์ิ
62132003805 นางสาวกนกวรรณ กัณฑ�จู
62132003806 นางสาวรินดาวาตี ฮะนิง
62132003807 นางสาวมัยมูน เอสเอ
62132003808 นางสาวจุฑารัตน� ดําน'อย
62132003809 นายกอฮา สาและ
62132003810 นายวิฑูรย� ศึกษาศิลปW
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62132003811 นายนุรดิง เจะเลาะ
62132003812 นางสาวกชกร คงชู
62132003813 นางสาวสุพัชรินทร� พรหมลอย
62132003814 นายณัฐวุฒิ สวัสดี
62132003815 นายคอลีมิง สูหลง
62132003816 นายสราวุธ จันทอน
62132003817 นางสาวเกศรินทร� แก'วรัตน�
62132003818 นายวุฒิชัย สังฆรัตน�
62132003819 นายพีรวิชญ� หาญณรงค�
62132003820 นายรัชกร บูเส็น
62132003821 นางสาวสูไวบะห� รีเปง
62132003822 นางสาวอาซีซ�ะ หัดขะเจ
62132003823 นางสาวมิรันตี มุขตา
62132003824 นางสาวภณิชชา เกริกธีรกูล
62132003825 นางสาวลัดดาพร จาริยะ
62132003826 นายรัฐมนต� ช%วยเจริญ
62132003827 นางสาวรอนีซัน อาแซ
62132003828 นายมานะศักด์ิ ศรีสุข
62132003829 นายตอริก มะตือเงาะ
62132003830 นายอดินันต� เจะโดร�
62132003831 นายอันวา ดอแม
62132003832 นางสาวปาตีเมาะ ปLยา
62132003833 นายเมธี สามะ
62132003834 นางพิชชานันท� สุขแก'ว
62132003835 นางสาววรารัตน� พงษ�พิทักษ�
62132003836 นางสาวพรทิพย� ศรีอินทร�
62132003837 นายอนันตพงษ� อินปาน
62132003838 นางสาวอาภาภรณ� จันทร�อ%อน
62132003839 นางสาวศุลีพร ณ เพ็ชรวิจารณ�
62132003840 นางสาวชนิดา ปPโย
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62132003841 นางสาวพัชรธิดา เรืองนิ่ม
62132003842 นายสหรัฐ ยาง�ะ
62132003843 นางสาวนาดียา บินอาสัน
62132003844 นายบุรฮัน ยูโซะ
62132003845 นายรุสลัน กาวา
62132003846 นางสาวสาวิกา อิสภาโร
62132003847 นายอภิวัฒน� นวลปาน
62132003848 นายภูวดล ดําละเอียด
62132003849 นายนิติศักด์ิ ชูปาน
62132003850 นางสาวกชกร จันทพัฒน�
62132003851 นางสาวกนกอร ยงเย้ืองคง
62132003852 นายสาริศ หนูเจริญ
62132003853 นายปวเรศ พร'อมมูล
62132003854 นางสาวนัสริน เด%นอุดม
62132003855 นางสาวอามีเน�าะ อาซา
62132003856 นางสาวไซนะ เจะอุมา
62132003857 นางสาวรวิสรา พรหมหนู
62132003858 นางสาวอัญชลี บ%าวแอ
62132003859 นางสาวขนิษฐา สิทธิบรรณ�
62132003860 นางสาวขวัญฤทัย เรืองเดช
62132003861 นางลัณณา หวังสุข
62132003862 นางสาวยามีละ ดาราแมอะยี
62132003863 นายปรัชญา สาสุธรรม
62132003864 นางสาวอัมพร ศรสา
62132003865 นางสาวศศิโรมณ� บุ'งทอง
62132003866 นางสาวเพียงเพ็ญ พังพี
62132003867 นางสาวโศจิภัทร สุวรรณวงศ�
62132003868 นายรัตนกรณ� เปรมสุข
62132003869 นางสาวขวัญจิต จงจิตร
62132003870 นางสาวศรัณย�พร แซ%หย%อง
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62132003871 นางสาวซันนี่ ดีเอง
62132003872 นางสาวมัธนา ทองมาก
62132003873 นางสาวอรพรรณ นุ%นนา
62132003874 นางสาวอทิตยา พรหมกา
62132003875 นางสาวจิราพร พูลผล
62132003876 นางสาวสุไรยา แซะอามา
62132003877 นางสาวสุจิตรา ฤทธี
62132003878 นางสาวนิทราพร สังข�นุ%น
62132003879 นางสาวสุภาพร แซ%อุ]ย
62132003880 นางสาววิภาณี สําราญ
62132003881 นายอภิเชษฐ� อินหมัน
62132003882 นางสาวจิตรลดา หวัดเพชร�
62132003883 นางสาวซัลมา จิสา
62132003884 นางสาวซัมซียะห� เจะเงาะ
62132003885 นางสาวปรียานุช คําแก'ว
62132003886 นางสาวธฤดี นวลละออง
62132003887 นางสาวมินตา ปรากฎผล
62132003888 นายณัชชพงษ� วงศ�บุญญาสวัสด์ิ
62132003889 นายเจษฎา จันทภาโส
62132003890 นางสาวภัณฑิรา ทองนุ'ย
62132003891 นายลอซี ลาเซ็ง
62132003892 นางสาวอรทัย ศรีรินทร�
62132003893 นายกิตติฤกษ� ชุมวงศ�
62132003894 นางนุรซิคินร� มะมัย
62132003895 นายวัชระ ธัญญกรรม
62132003896 นายศราวุธ ม%วงมณี
62132003897 นางสาวสุนันทา ทองแก'ว
62132003898 นางสาวซาดียะห� อาลี
62132003899 นายณัฐพล สัมพัชนี
62132003900 นางสาวผการัตน� ฤทธ์ิหนู
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62132003901 นางสาวแก'วกานต� จันทบูชา
62132003902 นายปฐมาพงศ� เพชรคง
62132003903 นายอดิลัน อาหาหมัด
62132003904 นางสาวภาวดี หลีหมัด
62132003905 นางสาววรารัตน� ยานะวิมุติ
62132003906 นางสาวจันทิรา เต�ะย%อ
62132003907 นางสาวรัตน�ฐิกาญจ� แก'วคง
62132003908 นายศิวกร แก'วอุบล
62132003909 นายธีราวุธ สุขโข
62132003910 นางสาวมารีนี เจ�ะตาเย�ะ
62132003911 นางสาวอาอีเซาะห� สูหลง
62132003912 นางสาวนภัสสร เพชรรัตน�
62132003913 นางสาวภรณี นกน'อย
62132003914 นายไวยวิทย� วาระเพียง
62132003915 นายนพดล ชูแก'ว
62132003916 นางสาวกมลทิพย� เพ็งวัฒนะ
62132003917 นายมะสุกรี หะมัด
62132003918 นายนันทวุฒิ หนูอุไร
62132003919 นางสาวสมฤทัย ดิษฐาพร
62132003920 นายภัทรติพงษ� วุฒิชัย
62132003921 นางสาวกฤตยา คงพันธ�
62132003922 นางสาวสุมิตตา สะอะ
62132003923 นายพีรษร อังกนะ
62132003924 นายทรงกรด บัวแก'ว
62132003925 นางสาวธนัญชนก แก'วเสน
62132003926 นายเอกรัฐ อุไรรัตน�
62132003927 นางสาวนิศากร ไชยชาญ
62132003928 นายไยลานี มูฮัมหมัดตอฮิร
62132003929 นางสาวนิยาวารียะห� เจะมะ
62132003930 นางสาวชลิดา สัมฤทธ์ิ
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62132003931 นางสาวหัสวดี ฤทธิเดช
62132003932 นายสารัช เพชรรัตน�มุณี
62132003933 นางสาวสุวนันท� เขียดสังข�
62132003934 นางสาวสุดาวรรณ ง่ัวสมบูรณ�
62132003935 นายภวินท� เวชพิทักษ�
62132003936 นางสาวอรวรรณ� เสาะสมบูรณ�
62132003937 นายกรีฑาพล ศิริโสภณ
62132003938 นางสาวธารินี กรีพันธุ�
62132003939 นางสาวเครือวัลย� จันทร�สังข�สา
62132003940 นายพรภิรมย� พรหมแก'ว
62132003941 นางสาวตูแวดะห� สาเหะอามิ
62132003942 นางสาวอทิตยา สิทธาคม
62132003943 นายเกียรติศักด์ิ ชูหนู
62132003944 นางสาวสุพัตรา เวชสิทธ์ิ
62132003945 นายวันรัฐธรรมนูญ ปุละ
62132003946 นายภิพบ เพ็ชร�สองสี
62132003947 นายอิมรอน เจ�ะอาลี
62132003948 นางสาวเสาวภา จงประเสริฐ
62132003949 นายกฤษกร บางพงษ�
62132003950 นางสาวมีนา ไทรบุรี
62132003951 นายอธิพงศ� เพ็ชรศรี
62132003952 นางสาวชาลิสา จิวนนทพงษ
62132003953 นายธิติสรร หนูทอง
62132003954 นางสาวซูปLย�ะ สามะ
62132003955 นายป>ญญาวุฒิ รังศรี
62132003956 นายฟาร�อีสท� สาและ
62132003957 นางสาวปุญชรัศม์ิ หนูแก'ว
62132003958 นางสาวสุภลักษณ� วัฒน�หนู
62132003959 นางสาวสรารัตน� ศิริภูรี
62132003960 นางสาววิภาวรรณ ไหมชู
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62132003961 นางสาวกัญญาณัฐ ชูสุข
62132003962 นายจิรวัฒน� รามสวัสด์ิ
62132003963 นายณัฐพล กําเหนิดผล
62132003964 นายปPยะราช สมศรี
62132003965 นายธฤต ฤทธ์ิหมุน
62132003966 นายสุธีไกร จันทระ
62132003967 นายณฐพล ยายอด
62132003968 นางสาวรัตศิการ พุ%มเพ็ง
62132003969 นางสาววนิดา บุญดํา
62132003970 นางสาวศรินยา กองผล
62132003971 นางสาวสุภาวดี แก'วกลิ่น
62132003972 นางสาวกิติพรย� แก'วทอง
62132003973 นางสาวปุณยนุช เมืองโต
62132003974 นางสาวอังคณา เสริมจิตต�
62132003975 นางสาวรุ%งทิวา คงสุวรรณ
62132003976 นายมานิต นวนทอง
62132003977 นางสาวสมฤดี อินทสุวรรณโณ
62132003978 นายกิตติศักด์ิ โพธ์ิวินารถ
62132003979 นางสาวธญารี ศรีแก'วอ%อน
62132003980 นางสาวธฤตชญา มโนปลื้ม
62132003981 นายนพพร สังข�ประสิทธ์ิ
62132003982 นายณัฐวุฒิ รักชุม
62132003983 นางสาวมณฑิรา สมาธิ
62132003984 นางสาวจารุภรณ� นวลนาถ
62132003985 นายภัทรพงศ� รักษาแก'ว
62132003986 นางสาวปPยวรรณ เล็กพุ%ม
62132003987 นางสาวกัลยาณี อรน'อม
62132003988 นางสาวณัฐนันท� ศรีสุวรรณ�
62132003989 นางสาวรีน%า บากอซง
62132003990 นายเอกพงศ� หมุกแก'ว
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62132003991 นายสิขรินทร� มณีพรหม
62132003992 นางสาวเกวลี หนูแก'ว
62132003993 นายจิรพันธ� ศิริภักด์ิ
62132003994 นางสาวเนติมา พร'อมมูล
62132003995 นายสมาน บัวนาค
62132003996 นางสาวอําไพพร แก'วบรรจง
62132003997 นายดํารงค�ศักด์ิ หรีมโต�ะสัน
62132003998 นางสาวธัญญามาศ ปานเพ็ชร
62132003999 นายมานิต ศิริพันธ�
62132004000 นายณัทเดช อิสสะโร
62132004001 นายจักรพัฒน� เพ็ชรทอง
62132004002 นางสาวมารีเยาะ นะดือรานิง
62132004003 นางสาวมาซีเตาะ เปาะโวะ
62132004004 นางสาวศิริภรณ� สุรกําแหง
62132004005 นางสาวอรพรรณ ศรีสุวรรณ
62132004006 นางสาวสุมิตรา มหามิตร
62132004007 นายธนพล เหล%าแก'ว
62132004008 นายณัฐดนัย หนูชู
62132004009 นายจีระศักด์ิ สะลือแม
62132004010 นางสาวณัฐพัชร� เส'งนุ'ย
62132004011 นางสาวโศรญา เปาะแว
62132004012 นางชุติกาญจน� นิลแก'ว
62132004013 นางขนิษฐา อินทร�ขาว
62132004014 นายชวมน ทองส%งโสม
62132004015 นางสาววรรณสุดา อ%อนอุ%น
62132004016 นายอาดินันท� มามะ
62132004017 นางสาวอรดล บุญณมี
62132004018 นางสาวสวนีย� รักษ�วงค�
62132004019 นางสาวพิมลรัตน� นวลล%อง
62132004020 นางสาวโมริษา รามแก'ว
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62132004021 นายวรากร คงแดง
62132004022 นางสาววราภรณ� ปฏิสังข�
62132004023 นางสาวผกาวัลย� แสงนวล
62132004024 นายธวัช แสะอาหลี
62132004025 นายบาหารี อาแว
62132004026 นายเธียรธัต ศศานนท�
62132004027 นางสาวรัตนาภรณ� ช%วยจันทร�
62132004028 นางสาววิรตา บุญฉายา
62132004029 นางสาวซานูรา วาโด
62132004030 นางสาววิญาดา เพ็ชรรัตน�
62132004031 นางสาวเบญจมาศ ชูด'วง
62132004032 นางสาวทิพย�วิมล พรหมภักดี
62132004033 นางสาวสุดา บินแล�ะ
62132004034 นางสาวซารีฟะ สุขคติ
62132004035 นายปองพล ทองนาค
62132004036 นางสาวโซเฟLย ดอเลาะแม
62132004037 นางสาวอาอีชะห� โจทย�สัน
62132004038 นายภูวัน แท%นสง
62132004039 นางสาวชลลดา ฤทธิเดช
62132004040 นายธัญวรรธก� อรรถบดี
62132004041 ว%าที่ร'อยตรีรอซี เจ�ะนุ
62132004042 นางรําไพพรรณ คชกูล
62132004043 นางสาวมนติยา เส'งตุ'ย
62132004044 นายทวีศักด์ิ ศรป>ญญา
62132004045 นางสาวศิริพร บุญลาภ
62132004046 นางพรภิมล ม่ันใจ
62132004047 นางสาวปวริศา เส็นหล�ะ
62132004048 นางสาวศิริวิภากรณ� กาฬวงศ�
62132004049 นางเสาวลักษณ� พงศาปาน
62132004050 นายอับดุลเลาะห�นาวาวี เจะเมาะ
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62132004051 นางสาวญาณิศา เพชรเชิงเขา
62132004052 นางสาวมณวิภา ณ สงขลา
62132004053 นางสาวนาตยา นาปาเลน
62132004054 นางสาววรรณอนงค� บุญอินโท
62132004055 นางสาวสุภาพร ชัยบุญ
62132004056 นางสาวอทิตยา แดงเย็น
62132004057 นายศุภชัย เรืองอินทร�
62132004058 นางสาวสมฤทัย คลายคลี่
62132004059 นางสาวลภัสรดา วงษ�พานิช
62132004060 นางสาวรุ%งหทัย ทองกุ'ง
62132004061 นายนัธนันท� จันทรมณี
62132004062 นางสาวพัชรา แก'วไฝ
62132004063 นายศักด์ิชาย ยัสสระ
62132004064 นายฟPกรี ดาโอ�ะ
62132004065 นางสาวอุษณีนาถ ปรางดํา
62132004066 นางสาวปPยะพร งามไตรไร
62132004067 นางสาวปริฉัตร กาญจนรัตน�
62132004068 นายสูดีรมัน บือราเฮง
62132004069 นายจิรพล ไชยคช
62132004070 นางสาวกมลรัตน� รัตนซ'อน
62132004071 นายนิฮาซัน โต�ะนิ
62132004072 นางสาวอธิบดี พรหมมณี
62132004073 นางสาวเพ็ญนภา บุญเต็ม
62132004074 นางสาวธัญมน แก'วรัตน�
62132004075 นางสาวยูไรดา อะยะมา
62132004076 นายณัฐวุฒิ หลีกันชะ
62132004077 นางสาวฮันนาร� บ%าวเตบ
62132004078 นางสาวจันทรวดี ใจกล'า
62132004079 นางสาวสารีนา สุปลางิ
62132004080 นางสาวกัญญา สุวรรณชาตรี
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62132004081 นางสาวณัฐธิดา พังสาย
62132004082 นางสาวเพ็ญจิรวรรณ� พูนขวัญ
62132004083 นางสาวสุจิตรา ชูเจริญ
62132004084 นางสาวณภัทธิรา แก'วกับทอง
62132004085 นายอธิวัฒน� ยาวาระยะ
62132004086 นายชูศักด์ิ วงศ�น'อย
62132004087 นางสาวณัฐริณีย� นิเวศบุษบง
62132004088 นางสาวพิมพกานต� ห'วยห'อง
62132004089 นางสาวรูฮะนี มะโรโส
62132004090 นางสาวศริญญา ฉ้ิวคัก
62132004091 นายดี เจียรวิภา
62132004092 นายอัฟฟาร�ณ บาเหะ
62132004093 นางสาวน้ํามนต� เกษสุริยงค�
62132004094 นางสาวภาวิตา แก'วพิบูลย�
62132004095 นางสาวจิราพร เสนาคช
62132004096 นางสาวซาบารียะห� สามะ
62132004097 นางสาววัชรินทร� สังข�กล%อม
62132004098 นายนัทธพงศ� จันทขวัญ
62132004099 นายอนันต� หะยีมะลี
62132004100 นางสาวศิราณี ก'านจักร�
62132004101 นางสาวอนิสา หีมล�ะ
62132004102 นางสาวกัญจนา ขุนเมือง
62132004103 นางสาวสุพัตรา คงสินธุ�
62132004104 นางสรัญญา สองแก'ว
62132004105 นายสุไลมาน หะแว
62132004106 นายเอกรินทร� เอียดแก'ว
62132004107 นางสาวอนุชิดา ศรีพะเนิน
62132004108 นายภูวดล พลสีนวล
62132004109 นางสาวนิฟาตีมะห� นิเดร�หะ
62132004110 นางสาวชุติกาญจน� แก'ววิเชียร
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62132004111 นายณัฐพงษ� บ%อคา
62132004112 นายมาฮาดี เจะแต
62132004113 นายวัชรินทร� ยุติธรรม
62132004114 นางสาวกมนวรรณ สายสินธ�
62132004115 นายเจตพล เรืองฤทธ์ิ
62132004116 นางสาวมาริษา สุขสอาด
62132004117 นางสาวกฤติยา ศรีธรรม
62132004118 นางโยธิกา ชัยรัตนมโนกร
62132004119 นายอิบรอเฮง ซามะ
62132004120 นางสาวธนิดา ข'างแก'ว
62132004121 นายวิษณุ ทองสง
62132004122 นายอาดุลย� ซุ%นฮก
62132004123 นางสาวสาปLนะ ดือราแม
62132004124 นายอิทธิภัทร สิงห�จินดา
62132004125 นางสาวกนกวรรณ พันนิตย�
62132004126 นางสาวจุฑารัตน� แดงนวล
62132004127 นางแสงระวี พานมี
62132004128 นายปริญญา ขําล'วน
62132004129 นางสาวสาปLนะห� เจ�ะมะ
62132004130 นางสาวซาลีฮะ มะยี
62132004131 นางสาวศรัณยา ทองชูช%วย
62132004132 นางสาววันทนีย� ยามาสา
62132004133 นางสาวนฤมล อิยุโสะ
62132004134 นางสาวซัลวานี แม
62132004135 นางสาวชุติมล วิชิตวาที
62132004136 นางสาวเกศินี วรศรี
62132004137 นางสาวนาฮีหมะ หะยีเด็ง
62132004138 นายนภัส ศากะพันธุ�
62132004139 นางสาวไปรยา ศรีจันบาล
62132004140 นางสาวสาอีดะห� เปาะแว
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62132004141 นางสาวสุรางรัตน� นาแว
62132004142 นางสาวอรพิน ช%วยมาก
62132004143 นางสาวฐานิกา ธุมเกตุอนันต�
62132004144 นายกิติพงศ� คงรัสโร
62132004145 นางสาวรุสมีตา มะเซ็ง
62132004146 นางสาวนูรอัยลา มะทา
62132004147 นางสาวดรุณี หม่ืนแก'ว
62132004148 นางสาวภัคจิรา สังข�ทอง
62132004149 นางสาวนูรไอนี ช%อสามารถ
62132004150 นางสาวชญานิษฐ� แก'วทอง
62132004151 นางสาวเปรมฤดี ไชยแพทย�
62132004152 นายโภทร ทองมุณี
62132004153 นางสาวศศินา พิทักษ�ธรรม
62132004154 นางสาวอรุณี เล%งน้ําจืด
62132004155 นางสาวรสิกานต� ดือราแม
62132004156 นางสาวนิญาดา สาแม
62132004157 นายกูซอลาฮุดดีน มะหะหมัด
62132004158 นางสาวกชกร เกษรมาศ
62132004159 นางสาวนอรีซัน สาเระ
62132004160 นางสาวอภิญญา รัตนรังษี
62132004161 นางสาวมุสลีมะห� บูระกะ
62132004162 นายอธิวัฒน� อินอุทัย
62132004163 นางสาวอาดีร�ะ หลีวัง
62132004164 นางสาวมารียาตา มะซู
62132004165 นางมยุรี แซ%หลิม
62132004166 นางสาวนัสรีน มายีด
62132004167 นางสาวศุภวิช มีสุข
62132004168 นางสาวฮายาตี โตะ
62132004169 นางสาวนาซีเต�าะ สะอะ
62132004170 นางขนิษฐา แดงปรก
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62132004171 นายมัจดี มะตือเงาะ
62132004172 นางสาวฟาริดา ศรีจรูญ
62132004173 นางสาวอัญชีรา ด'วงช%วย
62132004174 นางสาวกรรณิการ� เรืองมณี
62132004175 นางสาวเรวดี พลสวัสด์ิ
62132004176 นายป>ณณวัฒน� สุวรรณยุหะ
62132004177 นางสาวสมนฑพร สังข�ทอง
62132004178 นางศุภนาถ ท'วมศรี
62132004179 นายเอกวิทย� ไชยภูมิ
62132004180 นางสาวสุภาพร นะชาตรี
62132004181 นายพุทธิวัฒน� ธนนิมิตร
62132004182 นางสาวปฐมาวดี แรงขํา
62132004183 นางสาวสาวิตรี ไชยทอง
62132004184 นางสาวซานีตา หะเด็ง
62132004185 นายณัฐวรรธน� พรหมจันทร�
62132004186 นายสุริยัน ปลอดภัย
62132004187 นางสาวนิรมล รักโข
62132004188 นางสาวรุ%งกาญจ� พินิจสุวรรณ�
62132004189 นางสาวอารีย� จันทร�ปาน
62132004190 นางสาวอัจราวดี เรืองศรี
62132004191 นางสาวจิราภรณ� เชื้อเจ็ดตน
62132004192 นางสาวนุชจรี ศรีกระจ%าง
62132004193 นางสาวสุวรรณา แก'วกุล
62132004194 นางศิริลักษณ�คนา มณีแสง
62132004195 นายสมคิด ณรงค�
62132004196 นางสาวพัลลภา ทองคุปต�
62132004197 นางสาวนูรชาฟานี อาแวหะมะ
62132004198 นางกิตติลักษณ� แก'วเขียว
62132004199 นางสาวอรจิรา แสงเอียด
62132004200 นางโนรีซัน ยาลาแว
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62132004201 นางสาวบุลัน ใจดี
62132004202 นางสาวชุติกาญจน� อินทวงศ�
62132004203 นายพิมาย ศิลรัตน�
62132004204 ว%าที่ร'อยตรีหญิงวาสนา เภอเกลี้ยง
62132004205 นางสาวสุนิสา พิศแลงาม
62132004206 นายสงัด เหตุทอง
62132004207 นางสาวนีรนาท ยืนยง
62132004208 นางสาวสุพัตรา พุทธละออง
62132004209 นางสาวพัชรียา ศฤงคาร
62132004210 นายนรินทร� ปPYนแก'ว
62132004211 นางสาวดวงกมล ชูโชติวัฒนากูล
62132004212 นางสาวสิริลักษณ� ศรีใหม
62132004213 นางสาวปPยะภัทร ศิริบูรณ�
62132004214 นายธนกร ปุนยัง
62132004215 นางสาววรัญญา กุมลา
62132004216 นางสาวกานต�ธิดา เกิดจ่ัน
62132004217 ว%าที่ ร.ต.พัสดุ ทองใหม%
62132004218 นางดรรชนี เพ็ชรมณี
62132004219 นายนพรัตน� ขุนเด่ือ
62132004220 นางสาวประกายมุก สุขศิริ
62132004221 นางสาวเฟาซียะห� หะมะ
62132004222 นายศราวุธ หลงกูนัน
62132004223 นางสาวอังศนา จิตพิทักษ�
62132004224 นายกิตติศักด์ิ ตามประสี
62132004225 นางสาวณัฐธิดา จินดานิมิตร
62132004226 นายอดุลย� น%าฝL
62132004227 นางสาวสรสิชา พงษ�พิสิทธิกุล
62132004228 นางสาวนิชนันท� หม่ืนจร
62132004229 นางสาวรทิตาภา ขวัญเจริญ
62132004230 นางสาวโรส ตีโด

หน'า 141 จาก 157            



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สงขลา

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

62132004231 นางสาวอันธิกา คงแก'ว
62132004232 นายเบญจวัฒน� บุญร%วม
62132004233 นายธนวัฒน� แก'วอุบล
62132004234 นางสาวนูรมาลาซัม ดอเลาะ
62132004235 นางสาวพิชชานันท� บินหมาน
62132004236 นางสาวสุริษา ชูทองคํา
62132004237 นางสาวนุรฮาซีมาน เจ�ะเลาะ
62132004238 นางสาวคอรีเย�าะ กาเน�ะ
62132004239 นางณภัทร แก'วราบ
62132004240 นางสาวอภิญญา ชูเท'า
62132004241 นางสาวอทิติยา บุญรัตน�
62132004242 นางสาวซาฮีดะห� โต�ะมะ
62132004243 นางสาวจิรัชญา แก'วคง
62132004244 นางสาวสารีมะ ดาราแม
62132004245 นางสาวซูรายา อูเซ็ง
62132004246 นางสาวจรรยพร ยอดปาน
62132004247 นางสาวศลีวัลย� กําเหนิดทอง
62132004248 นางสาวรัตนา บัวแก'ว
62132004249 นายสถาพร ศิรินุพงศ�
62132004250 นายอิทธิกร บุญส%ง
62132004251 นางสาวนูรีดา อาลี
62132004252 นายณัฐภัทร ศรีน'อย
62132004253 นางสาววิภาวดี ศรีสุข
62132004254 นายชลธิชา ทองเย็น
62132004255 นางสาวณัฐฐินันท� วุฒิกระพันธ�
62132004256 นางสาวธิดารัตน� ชูศักด์ิ
62132004257 นางสาวสิรยา วระสิงห�
62132004258 นายมาโนชญ� แกล'วทนงค�
62132004259 นางสาวนูรียะห� ซา
62132004260 นายเอกวัฒน� ชูฟอง
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62132004261 นางสาวตัสนีม มะวะวา
62132004262 นางสาวสาวิตรี จันทร�สว%าง
62132004263 นางสาวมาเรียม โตะเฮง
62132004264 นายอานนท� สุวรรณโซะ
62132004265 นายเมธาสิทธ์ิ เหมมณี
62132004266 นางสาวสุพัฒตรา หวันสมัน
62132004267 นายเลอเกียรติ ชูตรีรัตน�
62132004268 นายสุวิทย� ชูเพชร
62132004269 นางสาวอรอุษา เอียดเกิด
62132004270 นางสาวสุจิตรา ง่ัวสมบูรณ�
62132004271 นางสาวจามจุรี กล'าหาญ
62132004272 นางสาวอัมพกา ทักสิน
62132004273 นางสาวอริสา ไชยอาดูล
62132004274 นางสาวนูรฮันนาน บากา
62132004275 นางสาวสุพรรณี สุวรรณาคม
62132004276 นางสาวสวรินทร� ขําวิชา
62132004277 นายกนกพล ฉายกะพันธ�
62132004278 นายชนินทร� กระจ%างศรี
62132004279 นางสาวณัฐนันท� แทนโป
62132004280 นางสาวออริญา เพ็ชรอักษร
62132004281 นางอังค�วรา แซ%เจ]า
62132004282 นางเสาวรัตน� วงษาคง
62132004283 นางสาวสุฑารัตน� เขมังคโล
62132004284 นางสาวเบญญาดา รักษากิจ
62132004285 นางสาวดวงตา บุญชัด
62132004286 นางสาวธิดารัตน� ทวีรัตน�
62132004287 นางสาวฐิติมา จักรวรรด์ิ
62132004288 นายสุไลมาน ปอแซ
62132004289 นางสาวฐาณิชญาณ� โรจนพงศ�สถาพร
62132004290 นายศรศิลปW สุขอ%อน
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62132004291 นางสาวซัซชา มีนะเกษม
62132004292 นางสาวพัชริดา จีนชาวนา
62132004293 นายอนุรักษ� รัตนสุวรรณ
62132004294 นางสาวเกสรา สุขเจริญ
62132004295 นางสาวศิวพร คงสีทอง
62132004296 นางสาวสุไวนี แย�ะ
62132004297 นางสาวนฤพร ไชยสิทธ์ิ
62132004298 นางสาวเสาวลักษณ� ฉิมสังข�
62132004299 นายมะซอบรี แวหะยี
62132004300 นายอรรณพ สุจริตธุระการ
62132004301 นางสาวอรอุมา สุวรรณชาตรี
62132004302 นายธรรมรัตน� พรหมฤทธ์ิ
62132004303 นางสาวจารุวรรณ คงวัดใหม%
62132004304 นางสาวสุรีพร ชูมณี
62132004305 นางสาวกรกนก เนตรบรรจง
62132004306 นายวีรกร สิทธิสัย
62132004307 นางสาวศิรดา จรัสวิโรจน�
62132004308 นางสาวกัลยา เก็มเบ็ญหมาด
62132004309 นางสาวรุสนานี บากา
62132004310 นายอติชาติ ทองกุ'ง
62132004311 นางนิภา ชูเนียม
62132004312 นางสาวอาซูรา มะ
62132004313 นางสาวธัญญรัตน� พลกล'า
62132004314 นางสาวนริศา ขวัญย%อง
62132004315 นางสาวปPYนรัตน� บุปผาชาติ
62132004316 นางสาวนูรีซัน ยะโก�ะ
62132004317 นายมานพ มูนะ
62132004318 นางสาวจิตรลัดดา เพชรปลอด
62132004319 นางสาวตอยยีบะฮ� มูเซะ
62132004320 นางสาวนริสรา สะตํา
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62132004321 นางสาวภาณุมาศ อุ%มอยู%
62132004322 นายณัชพล ไม'แก'ว
62132004323 นางสาวนาร�เดีย เจ�ะเต�ะ
62132004324 นางสาวคอลีเย�าะ เจะฮะ
62132004325 นางสาวอานีตา บูละ
62132004326 นางสาวอาทิตยา ต่ิงดํา
62132004327 นายอับดุลเลาะ กาหลง 
62132004328 นายสมเดช ประดับสาน
62132004329 นางสาววิมลทิพย� สุดทุ%ม
62132004330 นายปPยะณัฐ จันทร�มี
62132004331 นางสาวซูฟาดีลาห� กาจิ
62132004332 นางสาวจุฑามาศ ระย'า
62132004333 นางสาวจิราภรณ� บุญแสง
62132004334 นางสาวมลฤดี แก'วแดง
62132004335 นางสาวปนัดดา พันธ�บุญ
62132004336 นางสาวกฤตพร พิชัยรัตน�
62132004337 นางสาวณัฐซีตา ชูสาย
62132004338 นายเสกสรร งามระเบียบ
62132004339 นางสาวสุปรีดา มากนวล
62132004340 นายศุภฤกษ� เพชรสุวรรณ
62132004341 นางสาวจันทร�จิรา ทองเชื้อ
62132004342 นายศักรินทร� ชุมกูล
62132004343 นายเครดิต สุนันทะ
62132004344 นางสาวกัสมีนี บาโอะ
62132004345 นายวุฒิชัย สังช%วง
62132004346 นางสาวอามีรา แวกือจิ
62132004347 นายทวีศักด์ิ แกล'วทนงค�
62132004348 นายศาสตราษ� วนะกรรม
62132004349 นายนิรัตน� รัตนโชเต
62132004350 นายสยมพร เพชรสังข�
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62132004351 นางสาวโจฮันนี สมุทไทย
62132004352 นางสาวนุสรา จินดารัตน�
62132004353 นางวิจิตรา ใหมรักษ�
62132004354 นางสาวดวงกมล สินไชย
62132004355 นางสาวรินซาณา ราชชํารอง
62132004356 นางสาวปวีณา ม่ันคง
62132004357 นางสาววริศรา ศรียวง
62132004358 นางสาวสุวนันท� สัมพันธรัตน�
62132004359 นางสาวนนทิชา อนันตกุล
62132004360 นางสาววันอัยซะฮ� เบญจสมิทธ์ิ
62132004361 นางสาวฮาฟLซา ปะสะกอ
62132004362 นายทิวัตถ� อรรถานุรักษ�
62132004363 นายวัชรพงศ� รักษาสัตย�
62132004364 ว%าที่ร'อยตรีกวิน แก'วมงคล
62132004365 นางสาวสุนิสา อัลภาชน�
62132004366 นางณัฐกานต� งะสมัน
62132004367 นายอนุวัฒน� ช%วยอนันต�
62132004368 นายสิทธิเดช แก'วสุข
62132004369 นายไตรรัตน� ศึกขะชาติ
62132004370 นางสาวดวงฤทัย ไปยโพศรี
62132004371 นางสาวนฤมล แก'วเสฐียร
62132004372 นางสาวฮายัร เจะรอเนาะ
62132004373 นางสาวเมทิณี พุทธโอวาท
62132004374 นายอุดมศักด์ิ ช%วยมณี
62132004375 นางสาวไมซาราห� วาหลง
62132004376 นางสาวโสรายา โวะ
62132004377 นายวรากร สวนทอง
62132004378 นายสุทัศน� ทองมี
62132004379 นายอับดุลมูตอเล็บ สาแมบากอ
62132004380 นางสาวจุฑาทิพย� สุขศรี
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62132004381 นางสาวศิรินภา ศรีเอียด
62132004382 นางสาวอนงนาฏ เมฆอรุณ
62132004383 นางสาวอิษยา จิตนุกูล
62132004384 นางสาวนาวิกา มุขวัฒน�
62132004385 นายทิวากร ดําแดง
62132004386 นางสาวสุพรรณนี หลังนุ'ย
62132004387 นางสาวกชภัส ธํารงธิติเวช
62132004388 นางสาวอรทัย สุวรรณมาลา
62132004389 นางสาวอธิกานต� ศิลปWประสม
62132004390 นางเบญจา ฆังคสุวรรณ
62132004391 นางสาวพรรณทิพย� พิรุณ
62132004392 นายเกียรติศักด์ิ โชคประสพ
62132004393 นางสาวเจนจิรา เทียนทอง
62132004394 นางสาววารีศรี คําทอง
62132004395 นายรุสดี สาร�ะ
62132004396 นายเฉลิมชัย ไล%คง
62132004397 นายนัจมีย� กายูนิ
62132004398 นางสาวปPยะนุช ลอยเมฆ
62132004399 นายธีระเดช หนูเส'ง
62132004400 นางสาวกุลวดี อักษรคง
62132004401 นางสาวรอฮานี ยาลา
62132004402 นางสาวจุฑามาศ พรหมรักษา
62132004403 นายนินาวาวี เจะและ
62132004404 นางสาวจุฑารัตน� สมใจ
62132004405 นายกรรณ อินทร�รักษา
62132004406 นายภาณุ สมบัติยานุชิต
62132004407 นางสาวนุชนาถ พิศแลงาม
62132004408 นางสาวสุนันทา ตุลาธน
62132004409 นางสาวสุธิพร พรรณรอง
62132004410 นางสาวศิริพร ฐานะพันธุ�
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62132004411 นายทนงศักด์ิ สง%างาม
62132004412 นายวรวุฒิ พันนาสี
62132004413 นางสาวนูรซาฟาวาตี สะอุ
62132004414 นางสาวนูรุลฟPตรี กาเจ
62132004415 นางสาวอรชา ซอและ
62132004416 นายสมมาตร ไชยแสงศรี
62132004417 นางสาวสุภาวรรณ แก'วดํา
62132004418 นายนพดล ลักษณจันทร�
62132004419 นางสาวรัชฎาภรณ� ชาญณรงค�
62132004420 นายภาณุวัตร ณิชากรพงศ�
62132004421 นางสาวกนกพร พุทธมุสิก
62132004422 นายอัสรี ซะแม
62132004423 นางสาวภรณ�ทิพย� หูเขียว
62132004424 นางสาวสตรีรัตน� บุญวันนา
62132004425 นายเอกรัฐ ฉํ่าเชยหาญ
62132004426 นางสาวมะลิวัลย� ไชยชนะ
62132004427 นางสาวชฎารัตน� ไชยรักษ�
62132004428 นางสาวณัฐรดี จันทร�ลือชัย
62132004429 นายปPยพัทธ� เอียดสุข
62132004430 นายประเสริฐ สูสัน
62132004431 นางสาววรีรัตน� คงชํานิ
62132004432 นายวีรศักด์ิ สุวรรณราช
62132004433 นางสาวสุริญาพร สบาย
62132004434 นายวรากร สินชัยกุล
62132004435 นายเริงรบ จิตราวุธ
62132004436 นางสาวกมลทิพย� บุญแสง
62132004437 นางสาวเกศสุรีย� สระแก'ว
62132004438 นางสาวชนากานต� หอยหวาน
62132004439 นางวีรนุช เกิดเครือ
62132004440 นางสาวเพ็ญนภา จินดารัตน�
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62132004441 นางสาวจุฑาทิพย� ศรีหม่ัน
62132004442 นางสาวกนกกาญจน� เพ็ชรพัฒศ�
62132004443 นางสาวเรวดี แก'วทอน
62132004444 นายริดวาน มาลินี
62132004445 นางสาวนาซีเร�าะ ร%าหนิ
62132004446 นายปรมินทร� ชูเซ%ง
62132004447 นายมาโนชญ� วีระชาญชัย
62132004448 นางสาวเพ็ญพิชา พรประสิทธ์ิ
62132004449 นายชิตพล ห%อเพ็ชร
62132004450 นางสาวประกายทิพย� ดําพอรู'
62132004451 นางสาวพรพิมล ถึงด'วง
62132004452 นายเมธาสิทธ์ิ มากจันทร�
62132004453 นางสาวจิรวรรณ จันทรวิบูลย�
62132004454 นางสาวพรพิมล สว%างวงศ�
62132004455 นายพีระพัฒน� รัตนพันธ�
62132004456 นางสาวสิมาพร สงนุ'ย
62132004457 นายวรวัฒน� ยากะจิ
62132004458 นายจีรพัฒน� ด'วงรัตน�
62132004459 นางสาวยามีละห� เปาะโวะ
62132004460 นางสาวซูไรดา เจ�ะดอมะ
62132004461 นางสาวโนรีซัน มะสีละ
62132004462 นายโอฬาร เกนุ'ย
62132004463 นางสาวนภาพร มณีวัง
62132004464 นายอัซมี ดอรอแม
62132004465 นายนพรัตน� เยอสูงเนิน
62132004466 นายซายูตี ฮาแม
62132004467 นางสาวดวงใจ สมบูรณ�
62132004468 นางสาวสุภาพร บาเหม
62132004469 นายกิตติชัย สุขเสนา
62132004470 นายศุภกร คงพูล
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62132004471 นางสาวมาเรียม สาแลมะ
62132004472 นายสถาพร เพ็ชรศรี
62132004473 นางสาวจันทร�จิรา ทัพพันธ�
62132004474 นางสาวนูรไอนี ซีเดะ
62132004475 นายจตุรงค� จํานงค�
62132004476 นางสาวปPยะพร เด%นอุดมวัฒนา
62132004477 นางสาวฟาตีเม�าะ กาเดร�
62132004478 นางสาวนุรฮูดา ลงมิง
62132004479 นายภานุพงศ� จิตร�ดี
62132004480 นางสาวสุพัตรา สันแอ
62132004481 นางสาวต%วนคอรีเยาะ รอมัน
62132004482 นางสาวปภาวี หลีเหม
62132004483 นายสิษฐ�ธีธัช จงไกรจักร�
62132004484 นางสาวอนัญญา เบ็ญหรอหมาน
62132004485 นางสาวอรณิช ชุมมิคสา
62132004486 นางสาวฮานีซ�ะ ยีเฮง
62132004487 นายวีระพล พรหมเรือง
62132004488 นางสาวทัศนีย� บุญต้ัง
62132004489 นายวุฒิภัทร คําสะระ
62132004490 นายชิษณุพงศ� ชุมทอง
62132004491 นางสาวรอปLอ�ะ สาแม
62132004492 นายป>ญญา วงศ�ชนะ
62132004493 นางสาวศิโรรัตน� ชูอักษร
62132004494 นายวิทยา นิ่มถนอม
62132004495 นางสาวจิรภิญญา เหมือนแก'ว
62132004496 นางสาวปวริศา อินจักรแก'ว
62132004497 นางสาวนูรปาตีฮะห� วาเต�ะ
62132004498 นางสาวบุปผา สังเกลี้ยง
62132004499 นางสาวฐิติรัตน� มีชู
62132004500 นางสาวจิตสุภา ชีธรรมรัตน�
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62132004501 นายมูฮัมหมัด อูมา
62132004502 นางสาวอภิญญา อาจทอง
62132004503 นายวิสุทธ์ิ สุวรรณนพรัตน�
62132004504 นางสาวมณปภา เอี่ยวเล็ก
62132004505 นางสาวป>ทมวรรณ จินะการ
62132004506 นางสาวบาลิลิน เบ'งฮ'อ
62132004507 นายสุขพัฒน� ชายทอง
62132004508 นางสาวสุภาวัณ แก%นเจริญ
62132004509 นายธนาพัฒน� อินทร�เพ็ชร�
62132004510 นางสาวอณุญา สุวรรณโณ
62132004511 นางสาวนูรียะห� กามะ
62132004512 นายโยธิน ทองทิพย�
62132004513 นางสาวลาวาตี เขตเทพา
62132004514 นางสาวกรองแก'ว สุนทรนนท�
62132004515 นางสาวศุภลักษณ� ดิเรกวัฒนสาร
62132004516 นางสาวสุภาวิตา แสงเขียว
62132004517 นางสาวอรพรรณ ไตรแก'ว
62132004518 นายพีรพล เก้ือทอง
62132004519 นางสาวกาญจนา ทองชุม
62132004520 นางสาวณัฐณิชา เก้ือลาย
62132004521 นางสาววรรณวิษา พรหมจินดา
62132004522 นางสาวพนิดา มาศเมฆ
62132004523 นางอาซียะห� เจ�ะอามะ
62132004524 นายวุฒิพงศ� พุทธาพิทักษ�
62132004525 นายสุทธิพงษ� เพชรจํารัส
62132004526 นางสาวสโลมา ลาไหน
62132004527 นางสาวสุวนิตย� เนินพลับ
62132004528 นายสุไลมาน ดือราแม
62132004529 นายภานุวัฒน� เรืองรักษ�
62132004530 นางสาวธัญณิชา นิลรัตน�
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62132004531 นางสาวขวัญใจ ลอยลิบ
62132004532 นายนิวัฒน� ปู_เพชร
62132004533 นายชาติชาย ชูเกตุ
62132004534 นายอาทิตย� จรูญวงศ�
62132004535 นายเอกลักษณ� ฉิมศิริ
62132004536 นายกฤตวงศ� สุวรรณ
62132004537 นางสาวธัญชนก จารุวรรณกุล
62132004538 นางสาวสุรัสวดี จรจะนะ
62132004539 นางสาวยามีละห� กะลูแป
62132004540 นายศราวุธ หอยหวาน
62132004541 นางสาวปณิศา หนูพุก
62132004542 นายวิเชียร จันทร�คง
62132004543 นายอรรถพล ขุนเจริญ
62132004544 นายอัศมินทร� มามะ
62132004545 นางสาวพิมผกาญจน� พิมพ�ทอง
62132004546 นายชูชัย ทองไหม
62132004547 นางสาวสุรียา หวังสาและ
62132004548 นายเนติพงษ� คงชนะบูรณ�
62132004549 นางสาวอาสน�ะ ยูโซ�ะ
62132004550 นางสาวปPยะดา ธรรมปรีชา
62132004551 นางสาวทิพรัตน� ด'วงนิล
62132004552 จ.ท.ทศพร สุทธิสังข�
62132004553 นางสาวอรอุมา ชูเรือง
62132004554 นายชัยชาญ ศรีวิเชียร
62132004555 นางสาวกรนิกา วาราช
62132004556 นางสาวสุปรียา ส'มแป�น
62132004557 นายยูนุส ละใบยูโส�ะ
62132004558 นางสาวดวงกมล กองผล
62132004559 นายจักรชัย ขวัญรอด
62132004560 นางภัณฑารัตน� ชุมกูล
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62132004561 นายณรงค�ศักด์ิ คงกําไร
62132004562 นายภูริศ สุขาเขิน
62132004563 นางสาวเสาวลักษณ� แก'วไฟ
62132004564 นายภาณุวัฒน� ญาติพัฒน�
62132004565 นางสาวแวแย หะยีมะแซ
62132004566 นางสาวนาดียะห� มะดิง
62132004567 นางสาวกนกเรขา จันทรวงศ�กิตติ
62132004568 นางสาวภัทรมล พรหมยก
62132004569 นางสาวฮานีซะห� ลาดอ
62132004570 นางสาวธัญญารัตน� ตุลย�นิษก�
62132004571 นางสาวสูรายาห� สาแลมิง
62132004572 นายศุภวิชญ� ทรงเนติวุฒิ
62132004573 นางสาวกัญญานุช พรมสุ
62132004574 นายอาซัน ดือราโอะ
62132004575 นายกฤษฎา ย้ิมแก'ว
62132004576 นางสาวชนิดา เพชรสุข
62132004577 นายฮาริส กะลูแป
62132004578 นางสาวทิพย�รัตน� สังขาว
62132004579 นางสาวบุญญาพร รัชชู
62132004580 นายอักมัน กาเร็ง
62132004581 นายวรินทร แซ%ชี
62132004582 นางสาวพัชรี แก'วไฝ
62132004583 นางสาวบุณยนุช นวลรัตน�
62132004584 นางสาวธาริณี นุ'ยดี
62132004585 นายสุทธกานต� พลธิแสง
62132004586 นางสาวมาลิณี มะเซ็ง
62132004587 นางสาวทานตะวัน ไหมคง
62132004588 นายแวอูมา เจ�ะมุ
62132004589 นายสุรกิต หนูแก'ว
62132004590 นางสาวแวสนานิน เจ�ะอาแซ
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62132004591 นายวิศิษฏ� ทองบุญยัง
62132004592 ว%าที่ร'อยตรีรวินันท� รู'ฤกษ�
62132004593 นางสาวชรินทร�ทิพย� แกล'วทนงค�
62132004594 นางรุ%งนภา เดชอรัญ
62132004595 นายเสฐียรพงศ� ประทุมวรรณ
62132004596 นางสาวปรีชญานันท� หนูมา
62132004597 นางสาวเรวดี แสงชูติ
62132004598 นางสาวสุกานดา ชูคดี
62132004599 นางสาวนูรฮายาตี กีละ
62132004600 นางสาวรัชฎา ยอดเปRนชัย
62132004601 นางสาวนูรียะห� ซีเดะ
62132004602 นางสาวรอกีเยาะ สาและ
62132004603 นางสาวกมลวรรณรัตน� เหลืองเพชรรัตน�
62132004604 นายธนวัฒน� แก'วสุวรรณ
62132004605 นางสาวกัลยาภรณ� ธรรมรัตน�
62132004606 นางสาวธนัญญ�ณภัสร วันจันทร�
62132004607 นางสาวณัฐณิชา บุษบงค�
62132004608 นางสาวธนัฏฐา ดําแดง
62132004609 นางสาวมุมีนะ ยุตะเด็ง
62132004610 นางสาวเดือนเพ็ญ ไชยกูล
62132004611 นางสาวนุรไอนี อภิบาลแบ
62132004612 นายอัจญวัต อะหมะ
62132004613 นางสาวซูไฮลา เจะโวะ
62132004614 นางสาวรุจาภา ยอดราช
62132004615 นายอับดุลเลาะ ยาหะยอ
62132004616 นางสาวอรอุมา เขียวแก'ว
62132004617 นางสาวมารีแย อาแซ
62132004618 นายปรัตถกร อ%อนสันต�
62132004619 นางสาวจุไรรัตน� เกียรติทวี
62132004620 นางสาวเสาวภา ผดุงผุด
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เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สงขลา

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

62132004621 นางสาวฝาตีม�ะ โส�ะสุบ
62132004622 นางสาวปรีชญา ฉินสุวรรณ�
62132004623 นายธีรภัทร ภูมิแก'ว
62132004624 นางสาวดรุณี อับดุลรอมัน
62132004625 นางสาวสุมิตรา ทองหวาน
62132004626 นางสาวพัชรพร พงษ�ธัญญะวิริยา
62132004627 นางสาวปพิชญา เจียรนัย
62132004628 นางสาวบาจรีย� ชูรอด
62132004629 นางสาวจันทร�นิภา ช%วยเอื้อ
62132004630 นางสาวภูริยา ดําด'วง
62132004631 นายฉัตรชัย แสงอ%อน
62132004632 นางสาวอังสุมา เมฆทอง
62132004633 นางสาวสิริมา รอดเกตุ
62132004634 นายอัครเดช สุขรา
62132004635 นางสาวสังวรา บุญศิริ
62132004636 นายธวัชชัย แสงหวาน
62132004637 นางสาวกมลวรรณ ศรีพิชัย
62132004638 นางสาวกันยามาตร สุขขวด
62132004639 นายสุไลมาน มาแจ
62132004640 นางสาวอรยา โต�ะเย�ะ
62132004641 นางสาวปาตีเมาะ ไซซิง
62132004642 นางสาวณัฐมน เพชรกระจาย
62132004643 นางสาวธิดารัตน� คงไชย
62132004644 นางสาวณัฎฐิตา สวนศรี
62132004645 นางสาวสุรีย�รัตน� อัตนะ
62132004646 นางสาวสุพรรณี ยอดเพ็ชร
62132004647 นางสาวปริยาภัทร เพชรทอง
62132004648 นางสาวบาบิยา หวันตาหลา
62132004649 นางสาวสุธิษา เอียดน'อย
62132004650 นางสาวธัญญารัตน� จันทเลิศ

หน'า 155 จาก 157            



เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)

62132004651 นางสาวณัฐพร เพชรคง
62132004652 นางสาวสิริมา พลันสังเกตุ
62132004653 นางสาวนูรีซา มาหะมุ
62132004654 นายวิเชียร ไชยเกตุ
62132004655 นางพรรธิภา สุพิณ
62132004656 นางสาวพิมลนาฏ ศรีใส
62132004657 นางสาววรรดี ไชยสลี
62132004658 นางอารีณีย� หลงมะ
62132004659 นางสาวสุดารัตน� มูหะหมัด
62132004660 นางสาวฤดีวรรณ เฉียบแหลม
62132004661 นางสาวอมิตา ก้ิมแก'ว
62132004662 นางสาวปานจิตร� หนูปล'อง
62132004663 นางสาวรุสนีตา เบ็ญอาแว
62132004664 นายรีซาน ดอเลาะแล
62132004665 นางสาวหัทยา แซ%เนียน
62132004666 นายอนัส สะมะแอ
62132004667 นางสาวนิตยา ดอกรักษ�
62132004668 นางสาวชยาภรณ� เพชรรัตน�
62132004669 นางมัลลิกา คงราม
62132004670 นายมูหามัดเปาซี มะอีแต
62132004671 นายซาฟารี สีเด็น
62132004672 นางสาวพรรณี ไชยหม่ัน
62132004673 นายมูฮําหมัดซุบรี อาเยาะแซ
62132004674 นางสาวประภาพร สุวรรณแพทย�
62132004675 นางสาวธนวรรณ เข็มเพ็ชร
62132004676 นายสุเมธ ทองลิ้ม
62132004677 นางสาวอมรกานต� หงส�เพ็ชร�
62132004678 นายศักดา พลายเสน
62132004679 นางสาวพวงผกา หลําหวัง
62132004680 นายนัฐวุฒิ มากหนู
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เลขประจําตัวสอบ                        ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562
ศูนย(สอบ สงขลา

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

62132004681 นางสาวยัสมี มะเซ%ง
62132004682 นางสาวสุธาทิพย� นุ%นดํา
62132004683 นางสาวสุรีรัตน� วรรณจาโร
62132004684 นางสาวพิมลวรรณ จันทร�เจียม
62132004685 นางสาวสมฤทัย แก'วบุญล'อม
62132004686 นางสาวอลิษา อักโขสุวรรณ
62132004687 นางสาวโสภา แซ%เล%า
62132004688 ว%าที่ร'อยตรีพีรพัฒน� แปแนะ
62132004689 นายเฉลิมพล ศรีศักด์ิ

จํานวน 4,689 ราย
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